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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 ט "תחרות קנ, גולן אלי, חבילות חציר בשדות עמק יזרעאל



 פתח דבר
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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 על ואסטרטגיה כלכלה ,למחקר החטיבה של השנתי הדוח את להגיש בזאת מתכבדים אנו
 ולסקור החקלאות ענף של כלכלית מצב תמונת להציג היא ח"הדו מטרת .ישראל חקלאות

  0.9%-ב עלה החקלאית התפוקה ערך 2017 בשנת .זמן לאורך בענף ההתפתחויות את
 .דולר מיליארד 1.19 על ועמד 3.2%ב עלה החקלאי הייצוא וערך  ₪ מיליארד 30 של לסכום

  דעתכם חוות את לשמוע מעוניינים אנו .מצגת של בפורמט מתפרסם הדוח לראשונה השנה
 .הדוח תוכן לגבי לדגשים בנוסף ,החדש הפורמט על

 לאחל ההזדמנות את ומנצל הדוח בהכנת המקצועית העבודה על פאנוס לדיאנה מודה אני
   !במשרד החדש בתפקיד בהצלחה לה

  גם תודה .הרשקוביץ רוני ידי על נכתב השיווק ברשתות טריים ופירות ירקות על הפרק
 .המקצועי הליווי על קחל ויעל אוסמן לארז

 . il.gov.erezo@moag -ל השנתי לדוח והצעות הערות תעבירו אם נשמח

 

 ,  בברכה

 בר-אורי צוק

 כלכלה ואסטרטגיה, ל מחקר"סמנכ
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 2017מצב החקלאות בישראל בשנת 
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0.9% של עלייה ,ח"ש מיליארד 30-בכ הסתכם 2017 בשנת בישראל החקלאית התוצרת של התפוקה ערך 
   .2016 בשנת התפוקה לערך בהשוואה

התפוקה מערך 41%-כ היוו החיים בעלי וגידולי ,התפוקה מערך 59%-כ היוו הצמחיים הגידולים.  

מחיר ירידת לצד התפוקה בכמות עלייה ישנה צמחיים בגידולים והן חיים בבעלי הן. 

לחקלאים והתקבולים הפיצויים ,עלה המקומי התוצר ,1.4% -ב ירדו )שכיר למשרות תמורה ללא( הייצור עלויות  
 .1.1% -בכ ירדה לחקלאי והיתרה 10.4%-ב ירדו

התשומות מחירי במדד מהעלייה בעיקר הושפעה במדד העלייה .0.5% -ב עלה בחקלאות התשומות מחירי מדד 
 .+)1.4%( צמחיים בגידולים

הכללי לצרכן המחירים במדד 0.2% של עלייה לעומת ,0.5% ב עלה טרייה חקלאית לתוצרת הצרכן מחירי מדד. 
   .2.4% -ב שעלה טריים ופירות ירקות של המחירים ממדד בעיקר הושפעה 2017 בשנת במדד העלייה

ירידות נרשמו ,טריים ופירות הירקות סעיף מלבד ,טרייה חקלאית תוצרת מדד של הראשיים הצריכה סעיפי בכל 
 .2016 לשנת בהשוואה 2017 בשנת מחירים

בנפש ג"ק 214 על 2017 בשנת עומדים מקומי מייצור המקומי לשוק טריים וירקות פירות של האספקה נתוני, 
  בין טווח ארוכת בהסתכלות ,זאת עם .2008 משנת לנפש הצריכה בכמות היציבות המשך על מצביע זה נתון

 על שמצביעה טריים ופירות ירקות של לנפש באספקה 20% כמעט של ירידה לראות ניתן ,2000-2017 השנים
 .לנפש בצריכה ירידה

של עלייה ,2016 בשנת דולר מיליארד 1.15 לעומת ,2017 בשנת דולר מיליארד 1.19 על עמד החקלאי הייצוא ערך  
3.2%.   

ליצוא הירקות כמות מסך 89% יחד שהיוו ופלפלים גזר ,א"תפו היו ביצוא העיקריים הירקות.   

ליצוא הפירות כמות מסך 84% שהיוו ומנגו תמרים ,אבוקדו היו שיוצאו העיקריים הפירות. 

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
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 5 הייצור החקלאי  . 1

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 03.05.18ומעודכן נכון לתאריך  שאינם סופייםס "זה מבוסס על נתוני הלמפרק 
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 סך השטח החקלאי
 מליון דונם 4.2-סך השטח החקלאי עומד על כ

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

משרד החקלאות   ג"ממ: לנתוני שטחים: מקור
 )2017מאי (

מליון דונם   2.7לכל היותר 
:  אקסטנסיביתשל חקלאות 

זית בעל , בעלש "גד
 *ושטחי בנטל

מליון   1.5לפחות 
דונם של חקלאות 

 מושקית ואינטנסיבית

 :הערות
מיפוי שטחים   –בנטל *

:  מקור(מבוסס צילומי אוויר 
בשטחים אלו לא ידוע   -) י"מפ

 .תמהיל הגידולים לפי ענפים
שטח פתוח   –בנטל שטחי 

 . אלף דונם חממות 17כוללים 

שטחי ירקות שטח פתוח  
גידולי  ' אלף דו 59כוללים 

 .גידול-שדה בדו

 
 

,   ש בעל"גד
1,334  

ש  "גד
,  מושקה
293  

ירקות  
שטח 
,  פתוח
327  

  69,  ירקות כיסוי

,  הדרים
217  

ללא  (מטעים 
  407,  )זית

  58,  צמחי נוי
  23,  תבלינים

  102,  זית מושקה

,  זית בעל
218  

,   מטעים -בנטל 
178  

שטח  -בנטל 
  861,  *פתוח

  78,  לא מעובד

 מיליון דונם 2.7

 מיליון דונם 1.5

 :שטחים באלפי דונם
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 גידולי שדה
8% 

 א ומקשה"תפו, ירקות
19% 

 הדרים
5% 

 מטעים  
21% 

 ייעור, זרעים, נוי
6% 

 ענף העופות
20% 

 בקר לחלב
10% 

 בקר לבשר
5% 

 צאן
4% 

 דייג וחקלאות מים
 אחר בענף בעלי חיים 1%

1% 

 ₪מיליארד  30.2: ערך הייצור
 

 ₪ מיליארד  17.8: גידולים צמחיים
 ₪   מיליארד  12.5: בעלי חיים ותוצרתם

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 תמהיל הייצור החקלאי לפי ענפים
2017 

גידולים  
,  צמחיים
59% 

בעלי חיים  
,  ותוצרתם

41% 

 גידולים צמחיים
 בעלי חיים ותוצרתם
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 בעלי חיים ותוצרתם גידולים צמחיים

 מגמות בייצור החקלאי
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 קיפאון בערך התפוקה החקלאית

ערך נותר 2009 משנת החל ,2000-ה שנות בתחילת התפוקה בערך משמעותית עלייה לאחר  
 .צמיחה ללא יציב התפוקה

לגרום מנת על מדיניות עדכון בוחן החקלאות משרד ,2030 האסטרטגית התוכנית במסגרת  
 .ארוך בטווח התפוקה בערך לעלייה

 

 

 

 סטגנצניה

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
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0.9%+ 
ערך 
 תפוקה

1.3%- 
מחיר 
 תפוקה

2.3%+ 
כמות 
 תפוקה

 תפוקה כוללת בחקלאות

0.5%- 
ערך  
 תפוקה

1.1%- 
 מחיר

 תפוקה

0.6%+ 
כמות 
 תפוקה

תפוקה  
 צמחית

2.9%+ 
ערך  
 תפוקה

1.7%- 
 מחיר

 תפוקה

4.6%+ 
כמות 
 תפוקה

 תפוקת  
 בעלי חיים

 הייצור החקלאי
 2017לשנת  2016השינוי בתפוקה משנת 

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 הייצור בענף הצומח
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 2017לשנת  2016השינויים שחלו בתפוקה משנת 

שינוי   ענף
במדד  
 מחיר

שינוי  
 במדד
 כמות

  שינוי
במדד  

 ערך
 

תפוחי אדמה  , ירקות
 ומקשה

+0.2% -5.3% -5.1% 

 0.8%- 12.7%- 13.7%+ תפוחי אדמה  
 0.6%+ 4.7%+ 3.9%- )ללא הדרים(פירות 

 6.1%- 10.7%+ 15.1%- הדרים

 15.6%+ 12.7%+ +2.6% גידולי שדה

0.5%- 
ערך  
 תפוקה

1.1%- 
 מחיר

 תפוקה

0.6%+ 
כמות  
 תפוקה

 ענפי צומח נבחרים

 תפוקה צמחית

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 
 
 
 

 הייצור בענף החי
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 2017לשנת  2016משנת השינויים שחלו בתפוקה 

2.9%+ 
ערך  
 תפוקה

1.7%- 
 מחיר

 תפוקה

4.6%+ 
כמות  
 תפוקה

שינוי   ענף
במדד  
 מחיר

שינוי  
במדד  
 כמות

  שינוי
במדד  

 ערך
 +6.3% +5.3% +0.9% פטם

 -12.0% +7.2% -17.9% לשחיטהבקר 

 +9.6% +4.4% +5.0% חלב

 0.7%- +6.4% * -6.7% צאן
 +3.8% +3.5% +0.3% ביצים

 ענפי חי נבחרים
 תפוקת  בעלי חיים

מחיר חלב , עם זאת. נבעה מירידה במחיר הבשר" צאן"הירידה במחיר * 
 .צאן לא ירד ואף עלה במקצת

לבקר הבשר בענף הרפורמה בהשפעות מקורה לשחיטה הבקר במחיר הירידה  
   .עגלים של היבוא ובהגדלת )2016 הבקר הסכם(

תשומות מעדכון הנובע המטרה במחיר העלייה בעקבות עלה החלב מחיר. 

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 ערך הייצור לפי יעדים
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 )100=2017במחירים ריאליים ₪ מיליארדי (ירידה בשוק המקומי ועלייה קלה בשאר היעדים 
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 שוק מקומי
 תעשייה
 יצוא
 תוצרת ביניים

  הכלסך    תוצרת ביניים     יצוא     תעשייה     שוק מקומי    
 +  1.8 +  0.3   -0.7 +  1.1 +  1.1 )₪ מיליארדי( 2010/2017שינוי כספי 

 6% 11% -14% 12% 10% 2010משנת שיעור שינוי 
 0.8% 1.3% -1.8% 1.4% 1.2% שיעור שינוי שנתי ממוצע

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 *גידולים צמחיים
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 יציבות בשלוש שנים אחרונות -התפתחות כמויות הייצור הצמחי

החלה ירידה משנת  , אחרי מספר שנים של עלייה בכמויות ייצור התוצרת הצמחית
 .מליון טון בשנה 5-התייצבה על כהכמות , מכןלאחר . 2015

 1,805   1,770   1,863   1,904  
 2,204   2,081   2,104   2,226   2,167   2,300   2,140   2,282   2,200   2,293   2,329   2,126   2,187   2,049  
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 742   690   577   531  
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 הדרים גידולי שדה
 תפוחי אדמה ומקשה, ירקות )ללא הדרים(פירות 

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 זרעים ייעור ושונים, לא כולל נוי* 



 גידולים צמחיים
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 התפתחות ערך הייצור לפי יעדי שיווק

הייצור הצמחי מיועד בעיקר לצריכה מקומית כתוצרת טרייה ולייצוא. 
 ).  פחת(לא כולל שימוש בנכסים קבועים , סחורות ושירותים חקלאיים המשמשים תשומות בתהליך הייצור החקלאי: תוצרת ביניים בחקלאות: הערה
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 תוצרת ביניים
 ייצוא
 עיבוד תעשייתי
 שוק מקומי

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



  מייצור מקומי -אספקה ברוטו לנפש של פירות וירקות
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 מגמה יציבה באספקה לנפש לאחר ירידה שחלה בעשור הקודם

לנפש ג"ק 214 על 2017 בשנת עומדים המקומי לשוק טריים וירקות פירות של האספקה נתוני. 

באספקה 20% כמעט של ירידה לראות ניתן ,2000-2017 השנים בין טווח ארוכת בהסתכלות  
 .לנפש בצריכה ירידה על שמצביעה טריים ופירות ירקות של לנפש

  בשנה לנפש ג"ק 4-10-לכ והגיע טריים וירקות פירות של היבוא עלה האחרונות בשנים :הערה
  לא מיבוא לנפש האספקה תוספת ,ופירות ירקות של ביבוא העלייה למרות .2016 עד 2008 בשנים
 .אלפיים שנות לתחילת בהשוואה ,בצריכה ירידה של הכוללת התמונה את משנה
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 פירות והדרים ירקות ומקשה

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

Presenter
Presentation Notes




 התפתחות הפריון -הייצור החקלאי 
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 2015עם התאוששות החל משנת , ירידה בפריון בשנים האחרונות
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 סך הכול מסחר ושירותים בנייה תחבורה ותקשורת חקלאות תעשייה

 בנק ישראל: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

הכולל הייצור פריון )TFP( מהשינוי מוסבר שאינו החקלאות ענף בתוצר כשינוי מוגדר החקלאות בענף  
   .הייצור גורמי של היעילות ברמת השינוי את מבטא הפריון ,העבודה בשעות בשינוי או ההון במלאי

כתוצאה ,2011 לשנת עד האחרים המשק ענפי לכל ביחס ביותר הגבוה בשיעור עלה החקלאי הפריון  
 .הייצור בגורמי בשימוש והתייעלות טכנולוגי מקידום

 מסוימת התאוששות חלה 2016 ומשנת ,2015 לשנת עד החקלאות בפריון ירידה חלה האחרונות בשנים 



 הייצור החקלאי -סיכום
17 

שלחין גידולי של 1.5 לפחות מתוכם דונם מליון 4.2 על עומד החקלאי השטח סך  
 . בעל גידולי של דונם מליון 2.7 היותר ולכל

 

41%-כ היוו החיים בעלי וגידולי ,התפוקה מערך 59%-כ היוו הצמחיים הגידולים 
 .התפוקה מערך

 

מיליארד 30-בכ הסתכם 2017 בשנת בישראל החקלאית התוצרת של התפוקה ערך  
   .2016 בשנת התפוקה לערך בהשוואה 0.9% של עלייה ,ח"ש

 

בתפוקה 0.5% של ירידה לעומת החיים בעלי ענפי בתפוקת 2.9% של עליה  
 .הצמחית

 

החקלאית התפוקה בערך האחרון בעשור מתמשך קיפאון. 

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 18 חשבון ענף החקלאות. 2

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 03.05.18ומעודכן נכון לתאריך  שאינם סופיים ס"הלמפרק זה מבוסס על נתוני 
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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

בענף שחלו התמורות את המציג כלכלי חשבון – החקלאות ענף חשבון 

 .הענף ורווחיות מקומי תוצר ,תשומה ,תפוקה –

השקעה בתוספת המקומי הייצור ערך של סיכום הוא -התפוקה ערך  

   .צעירים במטעים

החקלאות שענף והשירותים החומרים ערך את כולל -התשומה ערך 

 .הייצור שנת במשך )ביניים תוצרת( עצמו ומהענף אחרים מענפים קונה
 



 חשבון ענף החקלאות
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 גידולים צמחיים
 17.8  

 בעלי חיים
 12.5  

2.3בלאי     

 תוצר מקומי נקי
 11.4  

פיצויים ותקבולים  
1.0נוספים     

 6.6  

 5.9  

תשומה קנויה ותוצרת   
 16.5  ביניים

 

 -  5.0  10.0  15.0  20.0  25.0  30.0

 תפוקה

 תשומה

 הכנסה נובעת מחקלאות

 תמורה למשרות שכיר

 יתרה לחקלאים

 ח"מיליארד ש

 ח"במיליארד ש, 2017חשבון ענף החקלאות 

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
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 .2016 לשנת בהשוואה 2017 בשנת לשינוי מתייחסים השינוי אחוזי :הערות
 .ס"הלמ ידי על המחושבים מדדים על מבוסס והתשומה התפוקה ובערך בכמות ,במחיר השינוי
 .המחיר ומדד הכמות מדד של מכפלה שהוא הערך במדד לשינוי המקרים בכל זהה אינו בטבלה מהנתונים בערך השינוי חישוב
 ס"למ :הנתונים מקור

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

1.3%0.9%-28,94730,10230,2162.3%תפוקה
0.5%-1.1%-17,20717,98717,7530.6%    גידולים צמחיים

1.7%2.9%-11,74012,11412,4634.6%    בעלי חיים ותוצרתם   
1.4%-4.1%-18,98419,04718,7732.8%תשומה (לא כולל תמורה למשרות שכיר)

1.6%-4.6%-16,63616,73316,4603.1%    תשומה קנויה ומתורצת ביניים             
0.6%0.0%-2,3482,3142,3140.6%    בלאי     

תוצר מקומי  
12,31113,36813,756-0.1%3.0%2.9%    גולמי 
9,96311,05411,442-0.2%3.7%3.5%    נקי  

1,1881,1331,015-10.4%פיצויים ותקבולים נוספים
417301265-12.0%    פיצויים מביטוח

034    פיצויי בצורת
239275135    פיצויי קיצוץ במים
53255461110.4%    תקבולים אחרים

11,15112,18712,4582.2%הכנסה שנובעת מחקלאות
5,7186,2586,5915.3%    מזה: תמורה למשרות שכיר

5,4335,9295,866-1.1%    יתרה לחקלאי

2017 2016 2015 במחירים שוטפים שינוי במדד מיליוני ש"ח, 
כמות

שינוי 
במדד ערך

שינוי במדד 
מחיר


מקור למ"ס 2017

				מעודכן: 03.05.2018								חשבון ענף החקלאות								לוח 3  - חשבון ענף החקלאות - אומדן ראשון

								2017										2016										2015

						מדד שינוי				במחירים		במחירי				מדד שינוי				במחירים		במחירי				מדד שינוי				במחירים		במחירי

						(2015= 100) 				שוטפים		2015				(2015= 100) 				שוטפים		2015				(2014= 100) 				שוטפים		2014

				ערך		מחיר		כמות		מיליוני ש"ח				ערך		מחיר		כמות		מיליוני ש"ח				ערך		מחיר		כמות		מיליוני ש"ח

		תפוקה חקלאית		100.9		98.7		102.3		30,215.7		30,613.9		104.2		98.9		105.4		30,101.7		30,437.5		96.3		100.8		95.5		28,946.9		28,647.4

		א. גידולים (כולל מטעים צעירים וייעור)		99.5		98.9		100.6		17,752.7		17,937.6		104.9		101.1		103.8		17,987.5		17,787.7		94.3		100.2		94.2		17,207.1		17,124.2

		ב. בעלי חיים ותוצרתם		102.9		98.3		104.6		12,463.0		12,676.3		103.2		95.8		107.8		12,114.2		12,649.9		99.2		101.9		97.4		11,739.8		11,523.2

		תשומה (לא כולל תמורה למשרות שכיר)		98.6		95.9		102.8		18,773.3		19,580.2		100.3		97.8		102.6		19,047.3		19,469.5		91.5		93.9		97.4		18,984.1		20,208.8

		א. תשומה (קנויה  +  ת"ב )		98.4		95.4		103.1		16,459.5		17,253.1		100.6		97.6		103.0		16,733.5		17,142.4		90.6		93.1		97.3		16,636.1		17,872.4

		ב. בלאי		100.0		99.4		100.6		2,313.8		2,327.1		98.5		99.4		99.1		2,313.8		2,327.1		98.6		100.5		98.1		2,348.0		2,336.4

		תוצר מקומי

		א. גולמי    		102.9		103.0		99.9		13,756.1		13,360.8		108.6		100.5		108.0		13,368.2		13,295.1		104.7		114.3		91.7		12,310.8		10,775.1

		ב. נקי    		103.5		103.7		99.8		11,442.3		11,033.7		111.0		100.8		110.1		11,054.4		10,968.0		106.3		118.1		90.0		9,962.8		8,438.7

		תקבולים נוספים לענף  -  סה"כ		89.6						1,015.2				95.4						1,132.9				125.2						1,187.9

		א. פיצויים מביטוח   		88.0						264.9				72.2						301.1				78.2						417.2

		ב. פיצויי בצורת   								4.1										3.1										0.0

		ג. השלמת שכר   								0.0										0.0										0.0

		ד.פיצויי קיצוץ במים 								135.0										275.0										239.0

		ה. תקבולים אחרים		110.4						611.2				104.1						553.7				130.5						531.7

		הכנסה נובעת מחקלאות		102.2						12,457.6				109.3						12,187.3				108.0						11,150.7

		מזה: תמורה למשרות שכיר    		105.3						6,591.3				109.4						6,258.4				99.3						5,718.2



		סך הכל תרומה לחקלאות		98.9						5,866.3				109.1						5,928.9										5,432.5

		מזה:ללא תקבולים נוספים		101.1						4,851.1				113.0						4,796.0										4,244.6





2017 מעובד

				מעודכן 03.05.2018		מנתוני הלמס ששלחו לנו 03.05.2018

				  																מתוך מדד שינוי-  נתוני למ"ס

																				כמות 		מחיר		ערך

				מיליוני ש"ח, במחירים שוטפים		2015.0		2016.0		2017.0		שינוי במדד כמות		שינוי במדד מחיר		שינוי במדד ערך				2017.0		2017.0		2017.0

																												2016.0		2015.0

				תפוקה		28,947		30,102		30,216		2.3%		-1.3%		0.9%				102.3		98.7		100.9				60%		59%

		59%		גידולים צמחיים		17,207		17,987		17,753		0.6%		-1.1%		-0.5%				100.6		98.9		99.5				40%		41%

		41%		בעלי חיים ותוצרתם   		11,740		12,114		12,463		4.6%		-1.7%		2.9%				104.6		98.3		102.9

				תשומה (לא כולל תמורה למשרות שכיר)		18,984		19,047		18,773		2.8%		-4.1%		-1.4%				102.8		95.9		98.6

				תשומה קנויה ומתורצת ביניים             		16,636		16,733		16,460		3.1%		-4.6%		-1.6%				103.1		95.4		98.4

				בלאי     		2,348		2,314		2,314		0.6%		-0.6%		0.0%				100.6		99.4		100.0

				תוצר מקומי  

				גולמי 		12,311		13,368		13,756		-0.1%		3.0%		2.9%				99.9		103.0		102.9

				נקי  		9,963		11,054		11,442		-0.2%		3.7%		3.5%				99.8		103.7		103.5

				פיצויים ותקבולים נוספים		1,188		1,133		1,015						-10.4%								89.6

				פיצויים מביטוח		417		301		265						-12.0%								88.0

				פיצויי בצורת		0		3		4

				פיצויי קיצוץ במים		239		275		135

				תקבולים אחרים		532		554		611						10.4%								110.4

				הכנסה שנובעת מחקלאות		11,151		12,187		12,458						2.2%								102.2

				מזה: תמורה למשרות שכיר		5,718		6,258		6,591						5.3%								105.3

				    יתרה לחקלאי		5,433		5,929		5,866						-1.1%								98.9







גרף 2017

				גידולים צמחיים		בעלי חיים		תשומה קנויה ותוצרת ביניים		בלאי		תוצר מקומי נקי		פיצויים ותקבולים נוספים

		תפוקה		17.8		12.5

		תשומה						16.5		2.3

		הכנסה נובעת מחקלאות										11.4		1.0

		תמורה למשרות שכיר														6.6

		יתרה לחקלאים																5.9

				1000

		1000

																												נלקח מקובץ ערך הייצור 2000-2017, נתוני המדד מהלמ"ס שהוונו לבסיס (2017=100)

																												76.06157870945941		76.91030342855873		81.28452939012227		81.82875917323604		81.49023212055806		82.57351868912758		84.31354773989106		84.74850083825267		88.64191401217897		91.5819961564022		94.04900048870594		97.29388674093813		98.95528859265718		100.46522075102713		100.94339101227465		100.30495127036012		99.75835319586662		100.0

																												2000.0		2001.0		2002.0		2003.0		2004.0		2005.0		2006.0		2007.0		2008.0		2009.0		2010.0		2011.0		2012.0		2013.0		2014.0		2015.0		2016.0		2017.0





		2017

		82.5735186891		84.3		84.7		88.6		91.6		94.0		97.3		99.0		100.5		100.9433910123		100.3049512704		99.7583531959		100		מדד המחירים לצרכן (2017=100)

		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		4.4		4.8		3.9		4.4		7.6		6.0		6.8		4.7		4.8		4.6		5.4		5.9		5.9		יתרה לחקלאי

		4.0		4.2		4.5		4.9		4.9		5.2		5.0		5.1		5.6		5.8		5.7		6.3		6.6		תמורה למשרות שכיר

		5.3		5.7		4.7		5.0		8.3		6.4		7.0		4.7		4.8		4.5		5.4		5.9		5.9		יתרה לחקלאי		ריאלי

		4.8		4.9		5.3		5.5		5.4		5.5		5.2		5.2		5.6		5.7		5.7		6.3		6.6		תמורה למשרות שכיר





חשבון ענף החקלאות 2017, במיליארד ש"ח

גידולים צמחיים	תפוקה	תשומה	הכנסה נובעת מחקלאות	תמורה למשרות שכיר	יתרה לחקלאים	17.752670209999998	בעלי חיים	תפוקה	תשומה	הכנסה נובעת מחקלאות	תמורה למשרות שכיר	יתרה לחקלאים	12.46299926	בלאי	

תפוקה	תשומה	הכנסה נובעת מחקלאות	תמורה למשרות שכיר	יתרה לחקלאים	2.3137852403851191	תוצר מקומי נקי	תפוקה	תשומה	הכנסה נובעת מחקלאות	תמורה למשרות שכיר	יתרה לחקלאים	11.4423461298476	פיצויים ותקבולים נוספים	תפוקה	תשומה	הכנסה נובעת מחקלאות	תמורה למשרות שכיר	יתרה לחקלאים	1.0152464141300002	תפוקה	תשומה	הכנסה נובעת מחקלאות	תמורה למשרות שכיר	יתרה לחקלאים	6.5912939999999995	תפוקה	תשומה	הכנסה נובעת מחקלאות	תמורה למשרות שכיר	יתרה לחקלאים	5.8662985439776003	תשומה קנויה ותוצרת ביניים	[שם סידרה] [ערך]

תפוקה	תשומה	הכנסה נובעת מחקלאות	תמורה למשרות שכיר	יתרה לחקלאים	16.459538099767276	מיליארד ש"ח



יתרה לחקלאי	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	5.3273511841277559	5.7141919344911729	4.65016742903022	4.9899106706583281	8.2620506511447651	6.3622446728307782	6.9824591714720565	4.7341425304950704	4.8069916394399215	4.5205798398362749	5.415986751620955	5.9432182403764688	5.8662985439776003	תמורה למשרות שכיר	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	4.7951208363866726	4.9489081077130717	5.2920110156988924	5.474046960824106	5.3652466709817475	5.4979850643079882	5.1899669436017364	5.2006047510854021	5.6236954020152652	5.7041000329579203	5.7007833886358759	6.2735979489478089	6.5912939999999995	מיליארדי ש"ח במחירים ריאליים (בסיס 2017=100)



יתרה לחקלאי	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	5.3273511841277559	5.7141919344911729	4.65016742903022	4.9899106706583281	8.2620506511447651	6.3622446728307782	6.9824591714720565	4.7341425304950704	4.8069916394399215	4.5205798398362749	5.415986751620955	5.9432182403764688	5.8662985439776003	תמורה למשרות שכיר	

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	4.7951208363866726	4.9489081077130717	5.2920110156988924	5.474046960824106	5.3652466709817475	5.4979850643079882	5.1899669436017364	5.2006047510854021	5.6236954020152652	5.7041000329579203	5.7007833886358759	6.2735979489478089	6.5912939999999995	מיליארדי ש"ח במחירים ריאליים (בסיס 2017=100)
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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

הנקי המקומי התוצר .₪ מיליארד 13.8  היה *בחקלאות הגולמי המקומי התוצר  
   .₪ מיליארד 11.4 היה **בחקלאות

 

ההכנסה שסך כך .נוספים ותקבולים פיצויים של ₪ מיליארד 1.02 נוסף ,הנקי לתוצר 
   .₪ מיליארד 12.5 הינה בחקלאות שמקורה

 

של הנקי המקומי בתוצר מעליה כתוצאה ,2.2% ב עלתה בחקלאות שמקורה ההכנסה  
 .נוספים ותקבולים בפיצויים 10.4% של ירידה במקביל שהייתה למרות ,3.5%

 

1.1% ב ירדה לחקלאי והיתרה 5.3% ב עלתה שכיר למשרות ההעסקה עלות 2017 -ב,  
   ₪ מיליארד  5.9 -ל והגיעה

 

  למשרות תמורה כולל לא( הקנויה התשומה פחות החקלאית התפוקה ערך =בחקלאות גולמי מקומי תוצר *
 .הביניים ותוצרת )שכיר

 הבלאי פחות בחקלאות גולמי מקומי תוצר =בחקלאות נקי מקומי תוצר **

 



 )100=2017בסיס (במחירים ריאליים , תמורה למשרת שכיר ויתרה לחקלאי
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 תמורה למשרות שכיר יתרה לחקלאי

שנותרת וליתרה שכירים של ההעסקה לעלות מתחלקת בחקלאות שמקורה ההכנסה  
   .לחקלאים

וההון העצמית העבודה עבור לחקלאים התמורה מהווה לחקלאים היתרה.   

2017 בשנת קטנה ירידה חלה ,2016 -ו 2015 בשנים לחקלאי ביתרה עלייה לאחר. 

האחרונות בשנתיים שכיר למשרת בתמורה עלייה 

 2017 -ירידה קלה ביתרה לחקלאי ב

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 חשבון ענף החקלאות-סיכום
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לשנת בהשוואה 2017 בשנת החקלאית התוצרת של התפוקה בערך 0.9% של עלייה  
2016.   

 

בכמות 2.3% של מעלייה כתוצאה נבעה 2017 בשנת החקלאית התפוקה בערך העלייה  
 .התפוקות במחירי 1.3% של בירידה שהתקזזה החקלאית התפוקה

 

3.5%-ב עלה החקלאות ענף של הנקי המקומי והתוצר ,1.4%-ב ירדו הייצור עלויות. 

 

המקומי בתוצר מעליה כתוצאה ,2.2% ב עלתה מחקלאות שמקורה ההכנסה סך  
 .נוספים ותקבולים בפיצויים 10.4% של ירידה במקביל שהייתה למרות ,הנקי

 

היתרה ובין שכיר למשרות התמורה בין מתחלקת מחקלאות שנובעת ההכנסה  
 -ב ירדה לחקלאי והיתרה 5.3% ב עלתה שכיר למשרות ההעסקה עלות .לחקלאי

 .₪ מיליארד  5.9 -ל והגיעה 1.1%

 

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 25 מדד מחירי תשומות בחקלאות. 3

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 משקלות מדד מחירי התשומות בחקלאות
26 

21%, מספוא לבעלי חיים  

4%, אפרוחים  

פקעות  , זרעים
2%, ושתילים  

דשנים 
3%, וזבלים  

3%, חומרי הדברה  

6%, מים  

6%, שמנים וחשמל, דלק  

5%, חומרי אריזה ואריזות חומרי בנייה למבנים חקלאיים  
4%, וכיסויים פלסטיים  

חלפים , ציוד, רכב, מכונות
9%, וכלי עבודה  

26%, עלות עבודה שכירה  

4%, הובלה שכורה  
2%, שירותים וטרינריים ותרופות  

1%, ביטוח ,  מסים ואגרות 
1%, דמי חכירה 1%  

4%, שונות   

 "סל"ה מחירי נמדדים במדד*
  ענף של ההוצאה את המייצג

 2000 בשנת החקלאות
 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

  בחקלאות התשומות מחירי מדד
 הזמן במשך החל השינוי את מודד

  מוצרים לצריכת הדרושה בהוצאה
 כתשומה המשמשים ושירותים
   .החקלאי הייצור של לפעילויות
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 התפתחות מחירי התשומות
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,  2017-ו 2016השתנות מדדי התשומות בחקלאות בשנים 
 בהשוואה לשנה קודמת
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-3.3% 

0.3% 

-1.2% 

-0.6% 

1.4% 

0.5% 

-4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0%

 תשומות בבעלי חיים  

 תשומות בגידולים צמחיים  

 כללי -מדד מחירי תשומה בענף החקלאות   
      

2016/2017 

2015/2016 

מחירי במדד מהעלייה בעיקר הושפעה התשומות מחירי במדד העלייה 
 .צמחיים בגידולים התשומות

שמנים ,דלק" ,)8.8%( "ואגרות מיסים" בסעיפים משמעותית התייקרות  
 )5.6%( שכירה עבודה עלות" -ו )6.0%( "וחשמל

מפורטת טבלה ראה( "מים"-ה בסעיף 10.0% של משמעותית הוזלה  
 .)הפרק בהמשך

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 התפתחות מדדי מחירי תשומות כלליים ונבחרים
2015-2017 
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 מים  

המים תעריף את הוזיל אשר המים לחוק 27 תיקון בעקבות היא המים בסעיף הירידה  
 )עצמית בהפקה המים התייקרות באמצעות( השפירים

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 נבחריםהתפתחות מדדי מחירי תשומות 
2015-2017 
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 מספוא לבעלי חיים  

עבודה עלות בסעיף במדד העלייה  
  בשכר מהעלייה נבע שכירה

 המינימום

לבעלי מספוא בסעיף במדד הירידה  
  במדד מהירידה בעיקר נבע חיים

 לבקר המספוא

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 מדד מחירי תשומות בחקלאות -סיכום
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2016 לשנת בהשוואה 2017 בשנת 0.5% -ב עלה בחקלאות התשומות מחירי מדד. 

1.4% -ב עלה צמחיים בגידולים התשומות מחירי מדד   

משמעותית הוזלה בעקבות ,0.6% -ב ירד חיים בבעלי התשומות מחירי מדד  
 המספוא במחירי

 

וחשמל שמנים ,דלק" ,)8.8%( "ואגרות מיסים" בסעיפים משמעותית התייקרות"  
 .)5.6%( שכירה עבודה עלות" -ו )6.0%(

 

מים"-ה בסעיף 10.0% של משמעותית הוזלה". 

 

 

 

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



  2016בהשוואה לשנת  2017מדד מחירי תשומות בחקלאות והשינוי במדדי המחירים בשנת 
 )100=2000בסיס ממוצע (
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 פריט
משקל חדש 

 2001מינואר 
שינוי שנתי  ממוצע מדד שנתי

2017/16 2015 2016 2017 

 0.5% 170.8 169.9 172.0 1000.0 כללי -מדד מחירי תשומות בחקלאות

 1.1%- 172.2 174.0 178.9 742.2 המדד ללא שכר של העובדים בחקלאות

   המדד לפי גידולים צמחיים ובעלי חיים

 1.4% 175.3 172.9 172.3 568.6 תשומות בגידולים צמחיים

 0.6%- 164.8 165.8 171.5 431.4 תשומות בבעלי חיים  

   המדד לפי קבוצה ראשית

 2.1%- 177.7 181.6 191.4 214.7 מספוא לבעלי חיים

 0.6%- 137.0 137.8 142.5 41.7 אפרוחים

 1.3% 131.1 129.3 131.0 22.8 פקעות ושתילים, זרעים

 0.4%- 213.5 214.3 230.2 27.0 דשנים וזבלים

 0.2%- 127.5 127.8 127.5 33.3 חומרי הדברה

 10.0%- 267.7 297.5 282.4 55.1 מים

 6.0% 263.8 248.8 275.0 55.5 שמנים וחשמל, דלק

 1.9% 132.7 130.2 131.9 45.8 חומרי אריזה ואריזות

 0.2% 170.2 169.8 173.8 35.0 חומרי בנייה למבנים חקלאיים וכיסויים פלסטיים

 1.1% 164.2 162.4 161.5 87.3 חלפים וכלי עבודה, ציוד, רכב, מכונות

 5.6% 166.7 157.8 152.2 257.8 עלות עבודה שכירה

 0.0% 138.3 138.3 141.5 36.4 הובלה שכורה

 0.3%- 115.5 115.8 115.8 21.8 שירותים וטרינריים ותרופות

 4.4%- 120.4 125.9 125.1 8.6 ביטוח

 8.8% 147.8 135.8 131.9 5.2 מסים ואגרות

 0.4%- 132.1 132.6 132.8 9.0 דמי חכירה

 0.2%- 107.8 108.0 107.6 43.0 )'צרכי משרד וכד, שירותי מחשב, הנהלת חשבונות(שונות 
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 33 מדד מחירי צרכן לתוצרת חקלאית טרייה. 4

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
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 מחירי צרכן לתוצרת חקלאית טרייהמשקלות מדד  
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 ירקות טריים
21% 

 פירות טריים
15% 

מוצרים צימחיים  
 ואחרים

7% 
 בשר בקר טרי

8% 

 עוף טרי
18% 

 דגים טריים
5% 

 בשר בהמה אחר
3% 

 חלב ומוצריו
19% 

 ביצים
4% 

 דבש
0.3% 

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 ס"בלמ עודכנו משקלות
 2017 בינואר
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 התפתחות מחירים  

 0.2% -ב עלהמדד המחירים לצרכן הכללי 

 0.5% -ב עלה תוצרת חקלאית טרייהמדד מחירי 

טריים  ירקות ופירות במדד מחירי  2.4%של  עלייה 

בשר עופות ודגיםבמדד מחירי  0.3%של  ירידה 

החלב ומוצריובמדד מחירי  0.6%של  ירידה 

35 

 2016בהשוואה לשנת , 2017בשנת מחירים לצרכן בשינויים 
 

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
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-0.5%

0.0%
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2.0%

2.5%

3.0%

מדד תוצרת חקלאית   מדד מחירים לצרכן
 טרייה

מדד תוצרת טרייה של   מדד ירקות ופירות טריים
 בשר עופות ודגים

 מדד חלב ומוצריו
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 2011-2017, טרייההמחירים לתוצרת חקלאית מדד 
 סעיפים עיקריים ופרטים נבחרים

36 

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 שם הפריט
משקל חדש 

I/2017-מ
 ממוצע 2017 ממוצע 2016 ממוצע 2015 ממוצע 2014 ממוצע 2013 ממוצע 2012 ממוצע 2011

שינוי שנתי 2017 

בהשוואה לשנת 

2016, באחוזים

1000.0097.5099.16100.68101.15100.55100.00100.200.2%מדד כללי

64.1493.1493.82100.0099.17101.04100.00100.540.5%מדד תוצרת חקלאית טרייה

22.7291.2691.2994.8494.5698.76100.00102.422.4%ירקות ופירות טריים

13.2187.7194.6697.0693.6899.93100.00100.890.9%        ירקות טריים

9.5193.4483.9390.8795.9896.90100.00104.544.5%        פירות טריים

4.4790.0592.5296.4598.59101.18100.0099.06-0.9%מוצרים צימחיים ואחרים*

21.7389.9591.15100.7799.89101.89100.0099.75-0.3%תוצרת טריה של בשר עופות ודגים 

5.4492.0395.6497.8694.5698.90100.0098.75-1.3%               בשר בקר טרי

3.6976.9479.52103.06103.45105.16100.00101.781.8%                עוף טרי שלם

3.5291.6190.33101.2498.90103.05100.00102.042.0%                חזה עוף והודו

עוף טחון וכבד 4.0794.1092.89107.49104.46104.80100.00100.680.7%                חלקי עופות, 

3.04101.62102.3096.58101.0697.84100.0094.18-5.8%       דגים טריים

חלב ומוצרי חלב ללא תוצרת מעובדת כגון: 

סויה וגבינה מותכת וכו'
12.19103.03102.91107.51104.78103.05100.0099.38-0.6%

3.0399.49100.97106.64106.68104.44100.0098.84-1.2%       חלב (ללא סויה)

יוגורט ומעדני חלב (ללא סויה) 1.7392.0696.67100.61100.44100.03100.00100.390.4%       לבן, 

2.68101.92100.63104.15104.04102.17100.0099.49-0.5%              גבינה צהובה קשה

3.26118.23110.84114.88105.24103.60100.0099.70-0.3%              גבינות לבנות למריחה

2.73100.18103.00108.33106.51103.94100.0099.04-1.0%ביצים

0.30103.71104.78106.53102.7299.55100.0099.09-0.9%דבש

159.9396.0196.66101.52100.84100.97100.00100.260.3%מזון כולל ירקות ופירות

137.2196.8697.62102.57101.83101.27100.0099.990.0%מזון ללא ירקות ופירות

 .  צימוקים ופרירות יבשים אחרים, פרחים וצמחים, בוטנים, שקדים, לפיצטחגרעינים , כולל אגוזים ופיסטוקים: ואחרים צימחייםמוצרים * 


מדד תוצרת חקלאית-2015

				שם_חקלאות		משקל_מדד		Jan-15		Feb-15		Mar-15		Apr-15		May-15		Jun-15		Jul-15		Aug-15		Sep-15		Oct-15		Nov-15		Dec-15		ממוצע שנתי

				מוצרי חקלאות טריים		64.10		97.3		98.4		97.7		101.1		102.7		100.9		102.0		101.4		105.3		107.8		105.6		102.5		101.9

		א.		ירקות ופירות טריים		21.62		93.7		94.7		92.9		102.4		107.3		101.9		103.4		101.6		112.4		118.9		116.0		108.2		104.5

				ירקות טריים		13.16		97.5		96.8		92.7		99.7		97.3		95.0		98.7		100.0		121.0		131.4		129.5		120.5		106.7

				פירות טריים		8.46		87.8		91.5		93.1		106.5		122.8		112.6		110.6		104.0		99.1		99.4		95.1		89.0		101.0

		ב.		מוצרים צימחיים אחרים		4.74		101.7		103.4		104.0		102.4		102.3		102.6		103.0		102.7		100.9		101.8		103.1		103.7		102.6

				אגוזים ופיסטוקים		1.12		102.9		102.6		102.4		101.7		102.3		102.9		103.2		102.6		98.7		100.3		101.0		100.4		101.8

				גרעינים לפיצוח		0.47		103.4		103.0		103.2		104.2		104.5		104.3		106.0		105.9		104.5		104.8		105.1		105.5		104.5

				שקדים		0.42		107.7		108.8		109.0		109.5		110.0		109.8		111.3		111.7		110.9		112.0		113.1		113.1		110.6

				בוטנים		0.17		98.4		98.0		98.8		98.5		99.4		99.7		100.3		100.9		99.9		100.4		101.5		100.9		99.7

				צימוקים		0.10		93.7		99.4		97.9		100.9		102.1		101.7		101.6		100.7		97.6		99.4		100.2		102.1		99.8

				פרות יבשים אחרים		0.94		98.7		101.3		100.8		101.8		102.2		103.9		104.7		104.7		101.8		104.6		106.1		106.7		103.1

				פרחים וצמחים		1.52		101.5		104.7		107.1		101.3		99.9		99.4		98.9		98.4		98.4		97.6		99.8		101.4		100.7

		ג. 		תוצרת טרייה של בשר עופות ודגים		21.21		98.1		100.2		100.3		101.0		101.4		101.0		103.6		103.9		105.1		105.8		102.6		101.0		102.0

				בשר בקר טרי		4.07		99.5		99.6		100.5		100.3		102.5		105.3		107.5		109.3		108.9		108.7		106.7		106.3		104.6

				בשר בהמה אחר כבש, חזיר וכו		1.70		101.2		100.6		103.1		102.8		105.6		105.7		105.0		106.9		108.9		110.8		109.7		108.8		105.8

				עוף טרי		4.32		96.6		100.1		99.8		102.9		101.4		100.3		104.1		104.2		105.0		106.5		101.4		97.6		101.7

				חזה עוף והודו		3.56		100.6		103.2		102.3		103.6		102.2		101.3		103.9		106.6		109.2		109.4		104.4		103.7		104.2

				חלקי עופות, עוף טחון וכבד		4.50		97.4		99.9		100.1		100.4		100.2		98.7		102.3		102.4		103.0		103.6		99.2		96.7		100.3

				דגים טריים		3.06		95.0		97.9		97.4		95.9		98.3		96.6		98.7		93.6		96.2		97.1		97.7		97.4		96.8

		ד. 		חלב ומוצרי חלב ללא תוצרת מעובדת כגון: סויה, גבינה מותכת וכו'		13.38		99.7		99.6		99.3		99.4		98.9		99.5		97.7		97.6		97.5		97.6		96.6		96.8		98.4

				חלב		3.89		100.2		99.8		99.9		99.4		99.2		99.6		97.3		96.4		96.3		96.4		95.6		94.7		97.9

				לבן, אשל, יוגורט וכו' (ללא סויה)		2.01		99.4		99.9		99.9		99.6		99.9		99.6		98.8		99.2		99.4		100.2		99.2		100.0		99.6

				שמנת		0.97		99.4		99.2		98.1		99.1		97.0		99.0		96.7		95.8		96.1		95.8		95.4		94.6		97.2

				חמאה		0.58		100.2		100.2		100.2		100.2		100.0		100.4		98.4		97.9		97.8		97.3		97.1		97.2		98.9

				גבינה צהובה קשה		3.04		99.2		98.9		99.1		98.9		98.8		99.2		98.2		97.7		97.6		97.3		96.8		96.7		98.2

				גבינות לבנות למריחה		2.89		99.6		99.8		98.5		99.8		98.2		99.5		97.1		98.4		97.9		98.2		96.4		97.9		98.4

		ה.		ביצים		2.82		99.7		98.2		97.8		97.9		97.1		97.4		97.6		97.5		97.2		97.2		96.8		96.7		97.6

		ו.		דבש		0.33		98.5		98.2		96.5		96.6		96.6		97.5		98.6		95.3		94.6		96.9		97.2		96.5		96.9







מדדי תוצרת חקלאית-2016

				שם_חקלאות		משקל מדד		Jan-16		Feb-16		Mar-16		Apr-16		May-16		Jun-16		Jul-16		Aug-16		Sep-16		Oct-16		Nov-16		Dec-16		ממוצע שנתי-2016

				מוצרי חקלאות טריים		64.10		102.4		101.7		99.7		99.2		101.1		98.8		101.4		101.6		102.0		103.3		99.7		99.2		100.8

		א.		ירקות ופירות טריים		21.62		108.4		105.9		100.5		100.9		106.2		101.5		108.8		109.8		108.1		110.2		103.7		105.1		105.8

				ירקות טריים		13.16		120.3		110.9		102.7		100.4		101.3		98.3		105.3		108.8		110.8		111.5		103.0		107.7		106.8

				פירות טריים		8.46		89.9		98.1		97.0		101.6		113.8		106.4		114.3		111.4		103.9		108.1		104.8		101.0		104.2

		ב.		מוצרים צימחיים אחרים		4.74		101.3		103.6		104.6		100.4		101.4		101.1		101.6		101.2		99.9		99.6		101.0		101.5		101.4

				אגוזים ופיסטוקים		1.12		96.2		96.6		94.6		90.3		93.6		94.1		94.3		94.2		92.8		92.0		93.6		93.6		93.8

				גרעינים לפיצוח		0.47		104.7		104.1		105.4		104.5		105.0		105.3		105.2		105.7		104.9		104.5		104.4		104.8		104.9

				שקדים		0.42		111.7		113.9		113.4		111.5		112.1		111.1		111.3		111.1		111.1		109.2		112.2		111.4		111.7

				בוטנים		0.17		100.8		101.4		101.2		100.8		100.6		99.9		100.7		101.3		101.3		100.7		100.8		100.7		100.9

				צימוקים		0.10		96.5		101.0		102.9		99.5		102.0		100.8		104.5		104.2		100.9		99.9		103.8		103.5		101.6

				פרות יבשים אחרים		0.94		99.5		104.3		105.2		101.5		105.0		103.9		104.9		104.5		99.2		98.3		101.6		100.9		102.4

				פרחים וצמחים		1.52		102.7		105.6		109.5		102.8		100.8		100.8		101.2		100.1		100.6		101.7		101.7		103.9		102.6

		ג. 		תוצרת טרייה של בשר עופות ודגים		21.21		100.8		101.0		101.1		100.5		100.3		98.6		99.2		99.0		101.9		103.7		99.2		96.0		100.1

				בשר בקר טרי		4.07		106.9		106.5		106.9		106.4		105.8		106.7		105.1		105.5		106.1		105.6		105.1		102.5		105.8

				בשר בהמה אחר כבש, חזיר וכו		1.70		107.7		107.4		107.6		107.5		106.6		107.8		106.6		106.5		108.2		107.9		107.1		103.5		107.0

				עוף טרי		4.32		97.8		98.4		96.4		96.7		95.6		92.6		93.5		95.8		101.9		105.4		95.5		90.4		96.7

				חזה עוף והודו		3.56		103.4		103.7		102.1		101.8		101.1		99.5		99.4		98.8		101.8		103.3		101.9		96.6		101.1

				חלקי עופות, עוף טחון וכבד		4.50		97.2		97.0		96.2		96.6		96.7		91.3		93.7		93.2		98.7		100.8		94.7		92.7		95.7

				דגים טריים		3.06		95.5		96.9		102.3		98.4		100.4		100.8		103.1		99.8		97.5		101.4		96.0		95.3		99.0

		ד. 		חלב ומוצרי חלב ללא תוצרת מעובדת כגון: סויה, גבינה מותכת וכו'		13.38		97.0		96.6		95.9		95.4		95.8		95.0		94.8		94.3		95.1		95.2		94.9		95.3		95.4

				חלב		3.89		96.2		95.4		94.2		93.5		94.1		93.9		92.9		91.1		94.0		93.5		92.4		93.7		93.7

				לבן, אשל, יוגורט וכו' (ללא סויה)		2.01		99.4		100.0		100.2		99.6		100.0		98.5		98.7		99.3		99.7		99.7		99.9		99.8		99.6

				שמנת		0.97		94.5		94.7		94.1		93.4		92.7		91.3		91.3		92.8		92.0		92.8		92.9		92.7		92.9

				חמאה		0.58		97.3		95.8		95.1		95.0		94.8		94.9		94.7		94.7		94.4		94.5		94.5		94.6		95.0

				גבינה צהובה קשה		3.04		97.0		97.1		96.4		96.1		96.2		96.2		96.4		96.0		95.7		95.5		95.3		95.5		96.1

				גבינות לבנות למריחה		2.89		97.2		96.0		95.2		95.2		95.8		94.1		94.0		93.6		93.7		95.1		95.3		95.0		95.0

		ה.		ביצים		2.82		96.9		95.4		94.0		93.4		93.4		93.4		93.4		93.5		93.5		93.4		93.3		93.1		93.9

		ו.		דבש		0.33		97.7		97.3		97.4		94.7		99.4		98.5		98.6		98.5		93.0		95.8		98.6		98.7		97.4

				Z:\ המדדים נשמרים בתיקיה:        חומרים מלמס\מדדי תוצרת חקלאית טרייה - דוחות למס\2016

				נתוני 2016 הם לפי בסיס 100=2014 (הלמ"ס בד"כ מעדכנים בסיס חדש כל שנתיים. בינואר 2015 עדכן הלמ"ס בסיס חדש 2014=100)





מדדי תוצרת חקלאית-2017

				שם_חקלאות		משקל מדד		Dec-16

Tzipora Gidon: Tzipora Gidon:
דצמבר חדש		Jan-17		Feb-17		Mar-17		Apr-17		May-17		Jun-17		Jul-17		Aug-17		Sep-17		Oct-17		Nov-17		Dec-17		ממוצע שנתי-2017

				מוצרי חקלאות טריים		64.14		98.3		99.2		101.6		101.8		103.0		102.9		99.1		98.6		100.1		102.0		102.4		99.0		96.8		100.5

		א.		ירקות ופירות טריים		22.72		99.2		99.6		104.8		104.5		106.9		108.7		99.2		98.7		101.0		105.2		106.7		98.9		94.8		102.4

				ירקות טריים		13.21		100.8		99.6		101.3		101.2		101.1		101.9		95.9		94.0		99.1		106.9		110.3		103.0		96.4		100.9

				פירות טריים		9.51		96.9		99.5		109.7		109.0		115.0		118.2		103.7		105.3		103.6		102.9		101.8		93.2		92.6		104.5

		ב.		מוצרים צימחיים אחרים		4.47		100.0		99.2		98.8		100.6		98.9		98.9		99.1		99.6		99.4		97.5		97.8		99.1		99.8		99.1

				אגוזים ופיסטוקים		1.26		99.8		98.1		96.8		99.7		98.6		99.1		98.9		101.3		100.0		96.9		98.4		100.1		100.3		99.0

				גרעינים לפיצוח		0.45		99.9		100.3		97.6		98.1		99.9		100.7		98.9		97.7		98.6		96.6		94.8		95.1		96.3		97.9

				שקדים		0.55		99.7		100.7		98.5		98.6		99.0		98.6		99.7		98.2		98.4		99.1		96.8		99.3		99.6		98.9

				בוטנים		0.19		99.8		100.9		100.8		101.5		102.6		102.0		102.4		98.0		100.0		98.7		99.0		101.0		100.1		100.6

				צימוקים		0.10		103.5		90.6		91.8		94.8		90.6		93.7		94.6		94.4		92.6		91.1		92.9		94.1		94.3		93.0

				פרות יבשים אחרים		0.81		98.5		92.6		89.2		91.4		90.1		91.1		93.0		95.3		94.4		89.2		91.0		93.8		94.7		92.2

				פרחים וצמחים		1.11		101.2		104.4		109.1		110.9		105.4		103.9		103.4		103.0		103.9		104.1		103.8		103.6		104.9		105.0

		ג. 		תוצרת טרייה של בשר עופות ודגים		21.73		95.9		98.9		100.2		101.0		102.3		100.8		99.0		97.9		99.5		101.4		100.9		98.4		96.7		99.8

				בשר בקר טרי		5.44		96.9		98.2		98.3		99.2		99.7		98.9		98.5		98.6		98.5		98.3		99.3		99.2		98.3		98.8

				בשר בהמה אחר כבש, חזיר וכו		1.97		96.7		97.9		97.0		96.5		99.7		98.8		102.0		103.2		103.5		103.9		103.7		104.2		103.7		101.2

				עוף טרי		3.69		93.5		99.8		104.2		104.5		108.3		103.5		98.9		98.1		101.2		104.7		103.1		98.5		96.5		101.8

				חזה עוף והודו		3.52		95.5		100.9		102.5		102.9		104.0		103.6		101.6		99.6		102.9		105.8		104.1		100.4		96.2		102.0

				חלקי עופות, עוף טחון וכבד		4.07		96.6		99.8		101.7		104.5		105.6		103.8		99.3		97.3		98.8		103.9		102.2		96.4		94.9		100.7

				דגים טריים		3.04		96.3		96.2		96.0		95.8		94.8		94.9		94.7		92.0		93.9		92.8		93.5		93.1		92.4		94.2

		ד. 		חלב ומוצרי חלב ללא תוצרת מעובדת כגון: סויה, גבינה מותכת וכו'		12.19		99.9		99.2		99.4		99.5		99.6		98.3		99.0		99.1		99.8		99.5		99.9		100.0		99.2		99.4

				חלב		3.03		100.0		99.2		98.7		97.9		98.7		98.2		98.8		99.4		99.4		99.7		99.3		99.3		97.5		98.8

				לבן, אשל, יוגורט וכו' (ללא סויה)		1.73		100.3		100.7		100.7		100.3		99.7		99.8		99.8		98.5		101.2		100.7		100.8		100.9		101.6		100.4

				שמנת		0.96		99.8		99.5		98.1		99.5		99.5		95.8		98.1		98.1		99.0		98.9		99.0		98.8		98.2		98.5

				חמאה		0.53		99.6		98.5		98.3		98.3		97.9		97.6		98.3		97.8		98.2		97.9		97.9		98.2		98.5		98.1

				גבינה צהובה קשה		2.68		99.4		98.7		99.1		99.6		99.8		99.9		99.0		99.7		99.7		99.1		99.9		100.4		99.0		99.5

				גבינות לבנות למריחה		3.26		100.0		98.9		100.3		100.6		100.7		97.0		99.0		99.3		100.0		99.4		100.4		100.6		100.2		99.7

		ה.		ביצים		2.73		99.1		99.3		99.4		98.5		99.0		99.0		99.2		99.1		99.0		99.1		98.9		99.2		98.8		99.0

		ו.		דבש		0.30		101.3		100.1		101.1		97.4		98.5		99.2		100.1		100.2		99.0		94.3		99.3		99.9		100.0		99.1

				Z:\ המדדים נשמרים בתיקיה:        חומרים מלמס\מדדי תוצרת חקלאית טרייה - דוחות למס\2017

				נתוני 2017 הם לפי בסיס 100=2016 (הלמ"ס בד"כ מעדכנים בסיס חדש כל שנתיים. בינואר 2017 עדכן הלמ"ס בסיס חדש 2016=100)





מדדים נוספים (בסיס 100=2014)

		השימוש בנתונים אלה הינו באחריות המשתמש.

		מתוך: מדד המחירים לצרכן, לפי קבוצות צריכה ראשיות ומשניות

		ינואר 2014 - דצמבר 2016



		הבסיס: ממוצע 2014=100.0 

		שנה		חודש																								פריט		קוד		שנה

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		2014		99.7		99.5		99.8		99.9		100.0		100.3		100.4		100.29		100.0		100.3		100.1		100.1		מדד המחירים לצרכן - כללי 		120010		2014

		2015		99.2		98.5		98.8		99.4		99.6		99.9		100.1		99.9		99.5		99.6		99.2		99.1		מדד המחירים לצרכן - כללי 		120010		2015

		2016		98.6		98.3		98.1		98.5		98.8		99.1		99.5		99.2		99.1		99.3		98.9		98.9		מדד המחירים לצרכן - כללי 		120010		2016

		2017		98.7		98.7		99.0		99.2		99.6		98.9		98.8		99.1		99.2		99.5		99.2		99.3		מדד המחירים לצרכן - כללי 		120010		2017

		2014		101.5		100.8		100.8		100.3		100.3		99.6		99.6		100.5		99.1		99.7		99.2		98.3		מזון כולל ירקות ופירות 		110050		2014

		2015		98.3		98.7		98.3		99.7		100.5		100.0		100.3		99.9		101.1		102.7		101.7		100.3		מזון כולל ירקות ופירות 		110050		2015

		2016		100.1		99.8		98.7		98.4		99.4		98.4		99.2		99.4		99.2		100.0		98.8		98.6		מזון כולל ירקות ופירות 		110050		2016

		2017		99.0		100.0		99.9		100.3		100.4		98.9		98.7		99.2		99.7		100.2		99.1		98.1		מזון כולל ירקות ופירות 		110050		2017

		2014		101.0		100.7		100.8		100.5		100.5		100.2		99.8		99.9		98.9		99.6		99.4		99.2		מזון ללא ירקות ופירות 		120050		2014

		2015		99.0		99.2		99.1		99.3		99.4		99.6		99.8		99.6		99.5		100.3		99.5		99.1		מזון ללא ירקות ופירות 		120050		2015

		2016		98.9		98.9		98.4		98.1		98.4		97.9		97.8		97.9		97.9		98.5		98.1		97.6		מזון ללא ירקות ופירות 		120050		2016

		2017		98.1		98.4		98.4		98.5		98.2		98.1		97.9		98.1		98.1		98.4		98.3		97.8		מזון ללא ירקות ופירות 		120050		2017

		מקור הנתונים: אתר הלמ"ס

		מאגר נתונים וכילים למשתמש- מחירים ומדדי מחירים של ישראל- מדד מחירים- מדד מחירים לצרכן- 1. לפי צריכה ראשית- 1200100 מדד המחירים לצרכן-כללי + 110050 + 120050- בחירת שנים- מדד המחירים- אקסל





מדדים נוספים (בסיס 100=2016)

		השימוש בנתונים אלה הינו באחריות המשתמש.

		מתוך: מדד המחירים לצרכן, לפי קבוצות צריכה ראשיות

		ינואר 2011 - יוני 2017



		הבסיס: ממוצע 2016=100.0 

		שנה		חודש																								פריט		קוד		שנה

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		2011		96.1		96.4		96.6		97.2		97.6		98.0		97.7		98.2		98.0		98.1		98.0		98.0		מדד המחירים לצרכן - כללי 		120010		2011

		2012		98.0		98.0		98.4		99.2		99.2		98.9		99.0		100.1		100.1		99.9		99.4		99.6		מדד המחירים לצרכן - כללי 		120010		2012

		2013		99.4		99.4		99.6		100.0		100.1		100.9		101.2		101.4		101.4		101.7		101.3		101.4		מדד המחירים לצרכן - כללי 		120010		2013

		2014		100.8		100.6		100.9		101.0		101.1		101.4		101.5		101.4		101.1		101.4		101.2		101.2		מדד המחירים לצרכן - כללי 		120010		2014

		2015		100.3		99.6		99.9		100.5		100.7		101.0		101.2		101.0		100.6		100.7		100.3		100.2		מדד המחירים לצרכן - כללי 		120010		2015

		2016		99.7		99.4		99.2		99.6		99.9		100.2		100.6		100.3		100.2		100.4		100.0		100.0		מדד המחירים לצרכן - כללי 		120010		2016

		2017		99.8		99.8		100.1		100.3		100.7		100.0		99.9		100.2		100.3		100.6		100.3		100.4		מדד המחירים לצרכן - כללי 		120010		2017

		2011		95.5		96.7		96.3		96.7		96.7		96.9		96.4		96.5		94.4		94.7		95.4		95.3		מזון כולל ירקות ופירות 		110050		2011

		2012		95.3		96.0		95.9		95.9		96.3		95.2		95.0		97.1		98.2		98.5		97.9		98.0		מזון כולל ירקות ופירות 		110050		2012

		2013		99.3		100.3		99.5		100.9		100.6		101.4		102.3		102.0		102.4		103.7		102.4		102.7		מזון כולל ירקות ופירות 		110050		2013

		2014		102.4		101.6		101.6		101.1		101.1		100.4		100.4		101.3		99.9		100.5		100.0		99.1		מזון כולל ירקות ופירות 		110050		2014

		2015		99.1		99.5		99.1		100.5		101.3		100.8		101.1		100.7		101.9		103.5		102.5		101.1		מזון כולל ירקות ופירות 		110050		2015

		2016		100.9		100.6		99.5		99.2		100.2		99.2		100.0		100.2		100.0		100.8		99.6		99.4		מזון כולל ירקות ופירות 		110050		2016

		2017		99.8		100.8		100.7		101.1		101.2		99.7		99.5		100		100.5		101		99.9		98.9		מזון כולל ירקות ופירות 		110050		2017

		2011		95.0		96.1		96.7		97.3		97.6		98.4		97.8		97.6		96.3		96.6		96.8		96.4		מזון ללא ירקות ופירות 		120050		2011

		2012		96.9		97.1		97.2		97.2		96.8		96.8		96.2		97.1		97.9		98.8		99.7		100.2		מזון ללא ירקות ופירות 		120050		2012

		2013		100.5		101.5		101.1		102.1		101.9		102.7		103.1		103.3		103.8		104.2		103.5		103.6		מזון ללא ירקות ופירות 		120050		2013

		2014		102.8		102.5		102.6		102.3		102.3		102.0		101.6		101.7		100.8		101.4		101.2		101.1		מזון ללא ירקות ופירות 		120050		2014

		2015		100.8		101.0		100.9		101.1		101.2		101.4		101.6		101.4		101.3		102.1		101.3		100.9		מזון ללא ירקות ופירות 		120050		2015

		2016		100.7		100.7		100.2		99.9		100.2		99.7		99.6		99.7		99.7		100.3		99.9		99.4		מזון ללא ירקות ופירות 		120050		2016

		2017		99.9		100.2		100.2		100.3		100.0		99.9		99.7		99.9		99.9		100.2		100.1		99.6		מזון ללא ירקות ופירות 		120050		2017

		מקור הנתונים: אתר הלמ"ס

		מאגר נתונים וכילים למשתמש- מחירים ומדדי מחירים של ישראל- מדד מחירים- מדד מחירים לצרכן- 1. לפי צריכה ראשית- 1200100 מדד המחירים לצרכן-כללי + 110050 + 120050- בחירת שנים- מדד המחירים- אקסל





נתונים מקודמים בסיס 2014=100
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				א.		ירקות ופירות טריים		-		1		21.62		22.72		78.7		77.4		70.9		70.9		70.6		64.5		62.4		66.2		70.9		74.3		76.5		69.2		71.9		72.5		73.5		79.3		80.8		74.0		73.9		73.8		73.9		76.6		80.7		79.7		84.7		79.9		77.0		79.6		83.3		77.4		76.3		83.2		87.9		87.4		86.7		86.7		95.4		103.0		95.2		101.9		102.1		87.3		92.1		97.7		97.6		99.3		93.2		82.3		82.7		81.9		86.8		89.5		93.2		87.9		93.2		98.9		94.5		92.6		92.4		91.9		89.8		91.20		90.15		92.25		94.36		94.74		97.90		100.67		114.53		119.21		112.62		111.57		110.02		110.32		103.47		104.58		101.86		97.93		96.11		97.93		92.59		91.48		95.51		97.83		94.5		98.4		98.0		98.8		103.1		94.6		96.2		107.4		112.7		107.4		95.9		92.9		101.6		102.4		99.4		103.2		102.5		101.9		106.0		103.6		102.7		110.7		105.0		107.7		109.8		105.2		104.6		103.3		102.8		99.3		102.1		108.6		104.9		105.4		102.0		94.9		103.6		1.0358		106.2		106.5		99.9		101.0		98.3		94.5		92.8		94.5		89.4		88.3		92.2		94.4		91.2		95.0		94.6		95.4		99.5		91.3		92.9		103.7		108.8		103.7		92.6		89.7		98.1		98.9		96.0		99.6		99.0		98.4		102.3		100.0		99.2		106.9		101.4		104.0		106.0		101.6		101.0		99.7		99.3		95.9		98.6		104.9		101.3		101.8		98.5		91.6		93.7		94.7		92.9		102.4		107.3		101.9		103.4		101.6		112.4		118.9		116.0		108.2		108.4		105.9		100.5		100.9		106.2		101.5		108.8		109.8		108.1		110.2		103.7		105.1				105.8		1.0575833333		99.6		104.8		104.5		106.9		108.7		99.2		98.7		101		105.2		106.7		98.9		94.8		105.3		110.8		110.5		113.1		115.0		104.9		104.4		106.8		111.3		112.8		104.6		100.3

						        ירקות טריים		120042		2		13.16		13.21		87.13		83.77		71.13		69.70		64.42		60.77		59.20		63.85		71.84		75.84		79.56		68.20		69.92		68.34		70.06		77.13		71.27		68.42		70.63		72.13		74.41		76.70		85.91		85.56		90.46		78.88		75.25		77.69		73.98		71.91		72.43		80.59		88.60		88.68		87.49		85.04		97.06		106.49		92.24		95.87		83.04		74.06		78.88		88.75		98.10		103.22		94.84		81.03		81.93		77.46		83.93		84.75		81.56		78.37		84.93		92.77		92.77		91.50		94.59		92.50		87.03		87.39		88.12		89.67		86.21		81.65		87.49		92.04		117.19		125.76		115.74		113.19		107.29		103.68		95.77		94.40		87.18		84.45		83.47		84.05		87.76		87.76		95.28		100.75		94.5		95.4		95.3		95.8		96.5		89.8		93.1		107.9		121.7		114.4		99.8		95.9		108.0		105.5		101.2		103.5		98.9		96.4		99.4		95.5		100.0		111.8		102.8		107.4		111.6		102.1		101.4		96.4		92.7		91.4		93.2		99.8		101.4		103.4		101.5		92.6		99.0		0.9896		108.4		104.8		96.8		95.4		88.1		85.3		84.3		84.9		88.7		88.7		96.3		101.8		95.5		96.4		96.3		96.8		97.5		90.8		94.1		109.0		123.0		115.6		100.8		96.9		109.1		106.6		102.3		104.6		99.9		97.4		100.4		96.5		101.1		113.0		103.9		108.5		112.8		103.2		102.5		97.4		93.7		92.4		94.2		100.9		102.5		104.5		102.6		93.6		97.5		96.8		92.7		99.7		97.3		95.0		98.7		100.0		121.0		131.4		129.5		120.5		120.3		110.9		102.7		100.4		101.3		98.3		105.3		108.8		110.8		111.5		103.0		107.7				106.8		1.0675		99.6		101.3		101.2		101.1		101.9		95.9		94		99.1		106.9		110.3		103		96.4		106.3		108.1		108.0		107.9		108.8		102.4		100.3		105.8		114.1		117.7		110.0		102.9

						        פירות טריים		120043		2		8.46		9.51		66.99		68.46		70.82		72.74		79.44		69.94		67.06		69.72		69.64		72.30		72.15		70.75		74.80		78.49		78.56		82.61		94.55		82.10		78.56		76.27		73.40		76.57		73.47		71.48		76.92		81.46		79.74		82.40		96.67		85.31		81.93		86.95		87.19		85.93		85.78		89.07		93.30		98.40		99.42		110.47		128.98		106.16		110.87		110.47		97.07		94.17		91.11		84.44		83.70		88.39		90.95		96.25		110.34		101.87		105.34		107.99		96.97		94.11		89.01		90.95		93.70		96.76		92.99		96.15		106.26		113.81		113.20		113.09		110.54		109.42		107.89		109.01		113.65		120.18		115.13		119.97		124.60		118.71		116.18		120.18		100.39		97.55		96.08		93.34		94.7		103.6		102.7		104.0		114.0		101.8		100.9		106.4		98.3		96.2		89.6		88.0		89.7		96.5		96.0		102.6		108.8		114.3		121.9		122.1		111.0		112.2		112.6		111.6		110.1		114.4		113.9		119.6		125.2		114.6		120.1		126.5		112.7		110.6		104.2		100.4		114.4		1.1436		99.4		105.1		100.7		104.9		109.0		103.8		101.6		105.1		87.8		85.3		84.0		81.6		82.8		90.6		89.8		90.9		99.7		89.0		88.2		93.0		85.9		84.1		78.3		76.9		78.4		84.4		83.9		89.7		95.1		99.9		106.6		106.8		97.1		98.1		98.5		97.6		96.3		100.0		99.6		104.6		109.5		100.2		105.0		110.6		98.5		96.7		91.1		87.8		87.8		91.5		93.1		106.5		122.8		112.6		110.6		104.0		99.1		99.4		95.1		89.0		89.9		98.1		97.0		101.6		113.8		106.4		114.3		111.4		103.9		108.1		104.8		101.0				104.2		1.0419166667		99.5		109.7		109		115		118.2		103.7		105.3		103.6		102.9		101.8		93.2		92.6		103.7		114.3		113.6		119.8		123.2		108.0		109.7		107.9		107.2		106.1		97.1		96.5

				ב.		מוצרים צימחיים ואחרים		-		1		4.74		4.47		78.05		78.89		79.59		76.50		75.59		75.87		76.15		75.31		79.03		78.19		77.98		77.98		79.66		79.45		79.52		79.45		79.38		78.33		79.24		79.31		79.73		80.85		81.34		82.11		82.58		84.10		85.62		84.90		84.74		84.42		85.06		85.14		84.82		85.77		86.33		86.97		88.65		90.49		90.65		88.89		87.45		88.49		88.09		88.97		88.97		88.49		89.21		88.41		88.81		87.65		87.74		87.74		86.94		87.21		87.21		87.30		87.92		88.90		88.81		88.19		88.72		89.87		91.56		90.32		91.12		90.14		90.05		90.94		91.47		91.30		92.99		93.25		95.53		99.08		99.08		97.07		96.44		95.89		97.44		96.89		96.07		97.44		97.26		99.80		100.0		100.7		102.4		99.4		98.6		97.1		99.3		99.9		97.6		101.1		100.8		103.1		102.3		105.5		104.0		103.9		104.1		104.2		104.5		103.6		103.6		105.1		105.3		104.9		104.1		107.6		108.8		106.3		106.6		105.0		105.6		107.0		105.8		106.3		107.3		108.3		106.6		1.0656		89.6		93.0		93.0		91.1		90.5		90.0		91.4		90.9		90.2		91.4		91.3		93.7		93.8		94.5		96.1		93.3		92.6		91.1		93.1		93.7		91.6		94.9		94.6		96.7		96.0		99.0		97.6		97.5		97.7		97.8		98.1		97.2		97.2		98.6		98.8		98.4		97.7		101.0		102.1		99.8		100.0		98.5		99.1		100.4		99.3		99.8		100.7		101.6		101.7		103.4		104.0		102.4		102.3		102.6		103.0		102.7		100.9		101.8		103.1		103.7		101.3		103.6		104.6		100.4		101.4		101.1		101.6		101.2		99.9		99.6		101.0		101.5				101.4		1.0143333333		99.2		98.8		100.6		98.9		98.9		99.1		99.6		99.4		97.5		97.8		99.1		99.8		100.6		100.2		102.0		100.3		100.3		100.5		101.0		100.8		98.9		99.2		100.5		101.2

						       אגוזים ופיסטוקים		150340		2		1.12		1.26		68.31		69.28		70.70		70.44		71.21		71.60		73.21		74.05		75.54		75.80		76.44		75.47		75.28		76.89		77.15		78.25		77.93		78.06		79.28		79.67		80.44		80.19		79.86		80.77		80.14		81.32		78.57		79.12		80.22		78.49		80.46		78.88		77.94		78.96		81.40		80.61		82.58		84.15		84.31		84.55		84.23		85.57		84.70		86.75		85.88		85.25		87.38		86.75		85.18		82.88		82.88		83.22		79.30		85.00		84.24		83.05		86.03		86.20		83.13		79.13		83.13		82.79		87.65		88.16		88.16		83.47		86.71		88.07		87.73		86.37		89.60		90.97		93.24		95.33		96.20		94.46		95.68		92.81		98.54		96.63		97.76		97.94		96.98		99.76		99.8		98.5		100.5		99.7		98.0		93.4		100.6		100.6		98.2		103.1		102.4		105.3		102.8		105.1		100.9		103.8		103.4		104.8		105.3		104.1		102.7		106.7		107.0		105.3		100.0		104.5		107.4		105.1		107.6		106.1		106.5		107.6		105.7		107.2		107.6		108.4		106.1		1.0614		87.8		89.8		90.6		89.0		90.1		87.4		92.8		91.0		92.1		92.3		91.4		94.0		94.0		92.8		94.6		93.9		92.4		88.0		94.8		94.8		92.5		97.1		96.4		99.2		96.9		99.0		95.1		97.8		97.4		98.7		99.2		98.1		96.8		100.5		100.8		99.2		94.2		98.5		101.2		99.0		101.4		100.0		100.3		101.4		99.6		101.0		101.4		102.1		102.9		102.6		102.4		101.7		102.3		102.9		103.2		102.6		98.7		100.3		101.0		100.4		96.2		96.6		94.6		90.3		93.6		94.1		94.3		94.2		92.8		92.0		93.6		93.6				93.8		0.93825		98.1		96.8		99.7		98.6		99.1		98.9		101.3		100		96.9		98.4		100.1		100.3		92.0		90.8		93.5		92.5		93.0		92.8		95.0		93.8		90.9		92.3		93.9		94.1

						       גרעינים לפיצוח		150330		2		0.47		0.45		78.47		79.37		79.21		77.50		76.60		77.99		80.92		82.72		82.15		81.49		81.57		82.06		81.74		82.31		79.21		80.27		81.49		83.04		85.98		84.84		86.06		84.67		85.73		86.71		88.52		87.10		86.59		86.18		87.68		85.93		87.43		88.85		88.26		88.18		90.02		89.43		88.43		90.44		87.93		89.85		88.77		90.94		87.93		89.43		88.52		87.68		90.60		91.10		92.43		90.82		87.69		89.12		86.71		87.60		88.86		90.02		89.75		91.09		91.62		89.84		92.43		88.77		92.87		92.34		93.32		91.80		88.32		91.53		94.03		93.05		98.50		99.57		100.49		99.00		99.00		100.12		97.70		100.67		100.02		99.56		99.46		100.12		99.93		99.93		99.7		99.5		98.5		99.5		99.7		98.3		99.7		100.7		101.4		101.2		100.8		101.2		104.3		105.7		106.2		102.8		105.6		103.4		104.8		107.2		108.9		106.8		107.9		106.5		110.2		104.4		111.8		112.1		110.6		108.2		109.8		113.3		114.1		114.2		111.9		114.3		111.2		1.1124		90.3		89.0		89.0		90.0		87.8		90.5		89.9		89.5		89.4		90.0		89.8		89.8		89.6		89.4		88.6		89.4		89.6		88.3		89.6		90.5		91.2		91.0		90.6		91.0		93.8		95.0		95.5		92.4		94.9		93.0		94.2		96.4		97.9		96.0		97.0		95.7		99.1		93.8		100.5		100.8		99.4		97.3		98.7		101.9		102.6		102.7		100.6		102.7		103.4		103.0		103.2		104.2		104.5		104.3		106.0		105.9		104.5		104.8		105.1		105.5		104.7		104.1		105.4		104.5		105.0		105.3		105.2		105.7		104.9		104.5		104.4		104.8				104.9		1.04875		100.3		97.6		98.1		99.9		100.7		98.9		97.7		98.6		96.6		94.8		95.1		96.3		105.2		102.4		102.9		104.8		105.6		103.7		102.5		103.4		101.3		99.4		99.7		101.0

						       שקדים		150350		2		0.42		0.55		88.73		88.89		89.22		88.64		88.81		89.38		90.03		92.90		94.94		94.69		98.62		99.03		97.48		94.78		95.02		94.61		94.94		96.08		95.51		94.94		94.53		93.88		93.39		96.17		96.73		96.16		92.83		96.54		93.97		95.78		97.49		97.01		92.26		94.92		97.20		96.82		96.25		96.92		96.44		95.68		96.25		95.02		94.06		96.54		95.02		94.44		93.87		88.93		94.95		90.77		93.24		94.57		91.63		91.34		92.96		92.58		93.05		90.96		92.67		91.44		86.98		90.30		89.92		92.58		94.38		95.43		95.05		95.24		94.86		94.57		96.57		98.09		98.91		99.28		98.35		95.72		98.25		97.22		100.22		100.12		93.10		99.38		100.87		100.41		99.1		100.9		101.4		101.2		102.9		99.0		99.1		99.5		92.9		98.1		101.0		104.9		100.9		104.9		102.1		102.0		102.5		102.6		104.1		104.6		105.6		103.6		103.7		104.2		97.4		102.9		104.5		103.6		103.4		102.4		102.2		107.0		108.4		105.2		105.9		105.8		104.1		1.0406		95.0		95.4		94.5		92.0		94.4		93.4		96.3		96.2		89.5		95.5		96.9		96.5		95.2		96.9		97.5		97.3		98.9		95.1		95.2		95.6		89.3		94.2		97.0		100.8		97.0		100.8		98.1		98.0		98.5		98.6		100.0		100.5		101.5		99.6		99.7		100.1		93.6		98.9		100.4		99.6		99.4		98.4		98.2		102.8		104.2		101.1		101.8		101.7		107.7		108.8		109.0		109.5		110.0		109.8		111.3		111.7		110.9		112.0		113.1		113.1		111.7		113.9		113.4		111.5		112.1		111.1		111.3		111.1		111.1		109.2		112.2		111.4				111.7		1.1166666667		100.7		98.5		98.6		99		98.6		99.7		98.2		98.4		99.1		96.8		99.3		99.6		112.4		110.0		110.1		110.6		110.1		111.3		109.7		109.9		110.7		108.1		110.9		111.2

						       בוטנים		150320		2		0.17		0.19		82.84		82.01		83.11		78.88		79.06		79.89		79.52		83.20		80.81		79.61		82.47		82.10		83.39		84.77		85.41		86.79		84.40		85.78		84.40		87.90		88.17		89.19		87.62		88.54		88.09		87.57		88.35		88.18		86.97		84.46		86.36		86.02		84.90		82.30		88.00		89.39		89.39		89.04		87.83		88.52		88.52		90.42		86.02		88.70		89.21		89.04		89.82		90.42		90.33		92.82		92.82		91.49		91.76		93.27		92.56		92.20		93.62		90.24		92.56		89.44		93.09		93.80		91.04		91.31		91.40		95.94		91.93		94.78		92.29		89.62		93.62		94.51		95.19		95.01		92.96		97.97		95.28		94.45		95.19		97.60		98.35		98.90		97.97		96.77		100.9		100.8		96.8		95.0		100.9		95.9		101.7		98.8		100.7		103.3		99.6		105.7		107.2		108.1		108.5		105.1		107.2		108.4		108.8		109.9		111.9		111.4		109.3		109.8		111.9		112.6		115.8		115.0		115.4		111.4		109.1		115.2		116.3		112.2		113.4		112.4		113.4		1.1339		83.9		83.8		82.0		86.4		84.0		83.3		83.9		86.1		86.7		87.2		86.4		85.3		88.9		88.9		85.3		83.8		89.0		84.6		89.7		87.1		88.8		91.1		87.9		93.2		94.5		95.3		95.7		92.7		94.5		95.6		96.0		96.9		98.7		98.2		96.4		96.8		98.7		99.3		102.1		101.4		101.8		98.2		96.2		101.6		102.6		98.9		100.0		99.1		98.4		98.0		98.8		98.5		99.4		99.7		100.3		100.9		99.9		100.4		101.5		100.9		100.8		101.4		101.2		100.8		100.6		99.9		100.7		101.3		101.3		100.7		100.8		100.7				100.9		1.0085		100.9		100.8		101.5		102.6		102		102.4		98		100		98.7		99		101		100.1		101.8		101.7		102.4		103.5		102.9		103.3		98.8		100.9		99.5		99.8		101.9		101.0

						       צימוקים		150360		2		0.10		0.10		73.27		73.41		74.25		73.62		73.90		71.79		73.34		73.34		72.49		72.00		73.97		74.46		74.39		71.01		72.14		71.93		74.39		74.32		75.17		69.82		70.80		72.14		74.18		75.03		73.45		76.74		77.54		76.59		77.47		77.61		77.47		77.83		73.75		74.40		72.94		75.42		78.78		76.95		82.28		80.97		82.50		80.02		83.52		81.91		84.54		83.16		84.25		82.28		82.74		79.72		79.64		80.95		79.80		81.52		85.93		82.42		79.23		81.03		78.74		84.38		75.63		84.38		80.95		87.65		87.90		87.98		87.98		82.01		81.27		93.13		91.66		91.74		93.42		93.33		96.09		91.01		98.15		96.69		97.89		96.95		85.42		99.01		98.41		99.10		95.7		95.4		97.5		94.6		104.0		105.9		102.5		107.4		89.7		101.8		96.3		109.2		99.7		108.9		89.4		115.8		112.2		99.3		115.7		111.4		109.1		117.3		116.7		110.0		96.5		107.1		108.6		96.9		110.9		103.6		109.6		108.5		77.8		106.1		107.0		102.7		102.9		1.0294		90.7		90.7		93.3		88.4		95.3		93.9		95.1		94.2		83.0		96.2		95.6		96.3		93.0		92.7		94.7		91.9		101.0		102.9		99.5		104.3		87.2		98.9		93.6		106.0		96.9		105.8		86.8		112.5		109.0		96.5		112.4		108.2		106.0		113.9		113.4		106.9		93.7		104.0		105.5		94.1		107.7		100.6		106.5		105.4		75.6		103.1		103.9		99.8		93.7		99.4		97.9		100.9		102.1		101.7		101.6		100.7		97.6		99.4		100.2		102.1		96.5		101.0		102.9		99.5		102.0		100.8		104.5		104.2		100.9		99.9		103.8		103.5				101.6		1.01625		90.6		91.8		94.8		90.6		93.7		94.6		94.4		92.6		91.1		92.9		94.1		94.3		92.1		93.3		96.3		92.1		95.2		96.1		95.9		94.1		92.6		94.4		95.6		95.8

						       פירות יבשים אחרים		150370		2		0.94		0.81		86.08		87.06		86.91		84.34		81.09		81.25		84.50		84.04		85.93		82.76		82.45		86.31		88.80		88.20		90.92		88.73		90.84		91.83		92.13		96.44		88.80		89.71		86.99		89.41		85.72		85.27		84.46		84.73		86.53		87.53		87.71		88.16		85.90		91.41		88.79		90.77		91.86		93.03		93.75		93.75		92.85		93.93		94.20		92.94		90.05		90.14		89.78		89.15		89.72		87.70		87.61		87.70		90.92		89.91		91.38		88.71		83.28		86.87		88.07		87.42		80.88		87.88		85.76		88.62		91.29		90.46		90.55		90.46		90.28		96.08		96.63		93.96		97.10		99.71		100.44		101.70		100.98		100.89		99.35		100.44		97.19		99.89		99.62		100.80		99.4		98.0		99.9		99.0		98.8		102.0		104.8		102.0		93.8		100.3		100.5		101.6		97.3		102.0		99.2		103.2		102.8		103.3		101.8		99.0		98.7		104.5		104.7		101.5		100.1		104.1		103.1		102.9		103.6		100.4		103.8		104.4		102.9		101.5		107.0		109.8		103.6		1.0363		93.7		96.2		96.9		98.1		97.4		97.4		95.9		96.9		93.8		96.4		96.1		97.3		95.9		94.6		96.4		95.5		95.3		98.4		101.1		98.4		90.6		96.7		97.0		98.0		93.9		98.4		95.7		99.6		99.2		99.7		98.2		95.5		95.2		100.8		101.0		97.9		96.6		100.5		99.5		99.3		100.0		96.9		100.2		100.7		99.3		97.9		103.2		106.0		98.7		101.3		100.8		101.8		102.2		103.9		104.7		104.7		101.8		104.6		106.1		106.7		99.5		104.3		105.2		101.5		105.0		103.9		104.9		104.5		99.2		98.3		101.6		100.9				102.4		1.024		92.6		89.2		91.4		90.1		91.1		93		95.3		94.4		89.2		91		93.8		94.7		94.8		91.3		93.6		92.3		93.3		95.2		97.6		96.7		91.3		93.2		96.1		97.0

						       פרחים וצמחים		140320		2		1.52		1.11		78.79		79.59		80.53		75.57		74.36		74.36		72.89		70.07		76.58		75.84		74.50		73.63		76.78		76.24		76.04		75.77		74.90		72.02		72.95		72.28		74.56		76.98		78.59		78.65		80.46		83.86		89.14		86.88		85.59		85.82		85.52		85.97		87.33		87.33		87.18		88.31		91.10		93.67		94.35		89.82		87.10		88.31		88.54		89.22		90.58		90.20		90.27		89.44		89.77		89.68		90.49		89.77		89.86		87.69		86.70		88.41		90.13		91.30		91.84		92.92		94.46		95.27		96.89		92.11		92.65		92.74		92.38		93.10		94.10		92.29		92.56		92.83		95.04		102.42		101.86		97.28		95.13		94.76		95.13		94.48		95.04		95.13		95.04		99.81		100.8		103.8		106.9		100.0		97.3		96.3		95.9		98.0		98.8		100.5		100.3		101.4		102.9		106.0		107.6		103.2		102.7		103.2		102.3		101.3		101.2		101.2		100.5		102.6		105.9		110.5		109.5		104.5		103.5		103.3		102.3		102.2		102.2		102.8		102.9		103.1		104.4		1.0439		91.0		98.1		97.6		93.2		91.1		90.8		91.1		90.5		91.0		91.1		91.0		95.6		96.6		99.5		102.4		95.8		93.2		92.3		91.8		93.9		94.6		96.2		96.1		97.1		98.6		101.5		103.1		98.9		98.4		98.9		98.0		97.0		96.9		96.9		96.3		98.3		101.4		105.9		104.9		100.1		99.1		99.0		98.0		97.9		97.9		98.5		98.6		98.8		101.5		104.7		107.1		101.3		99.9		99.4		98.9		98.4		98.4		97.6		99.8		101.4		102.7		105.6		109.5		102.8		100.8		100.8		101.2		100.1		100.6		101.7		101.7		103.9				102.6		1.0261666667		104.4		109.1		110.9		105.4		103.9		103.4		103		103.9		104.1		103.8		103.6		104.9		107.1		112.0		113.8		108.2		106.6		106.1		105.7		106.6		106.8		106.5		106.3		107.6

				ג.		תוצרת טריה של בשר עופות ודגים 		-		1		21.21		21.73		73.36		74.27		75.12		77.30		76.95		73.99		73.99		74.63		77.16		77.65		76.81		76.10		79.55		80.89		83.21		85.53		83.00		82.50		81.80		81.38		82.85		82.29		80.25		79.97		80.95		81.52		84.64		84.80		84.39		82.34		81.44		82.67		85.21		85.62		85.29		85.13		85.95		88.73		91.44		94.47		97.26		97.42		97.42		96.11		97.50		98.89		95.45		94.31		94.77		95.71		98.27		100.16		98.08		96.85		98.27		99.50		102.34		101.58		99.02		97.61		97.80		98.74		99.50		100.25		98.17		95.15		94.58		97.42		99.78		99.69		98.08		97.61		98.85		98.26		98.36		100.71		101.10		99.63		98.16		98.06		98.65		98.46		97.67		96.30		97.3		98.4		99.6		99.7		98.4		96.9		95.7		99.7		102.8		104.3		103.8		103.4		102.6		107.8		107.7		109.8		109.9		110.0		111.8		115.2		115.4		113.7		111.5		111.3		110.7		111.8		112.0		110.8		110.6		108.1		108.3		109.7		108.7		109.0		108.1		107.3		109.6		1.0959		90.2		89.7		89.7		91.9		92.3		90.9		89.6		89.5		90.0		89.8		89.1		87.9		88.8		89.7		90.9		91.0		89.7		88.4		87.3		91.0		93.8		95.2		94.8		94.3		93.6		98.4		98.3		100.2		100.3		100.4		102.0		105.1		105.3		103.7		101.7		101.6		101.0		102.0		102.2		101.1		100.9		98.6		98.8		100.1		99.2		99.5		98.6		97.9		98.1		100.2		100.3		101.0		101.4		101.0		103.6		103.9		105.1		105.8		102.6		101.0		100.8		101.0		101.1		100.5		100.3		98.6		99.2		99.0		101.9		103.7		99.2		96.0				100.1		1.0010833333		98.9		100.2		101		102.3		100.8		99		97.9		99.5		101.4		100.9		98.4		96.7		99.0		100.3		101.1		102.4		100.9		99.1		98.0		99.6		101.5		101.0		98.5		96.8

						               בשר בקר טרי		140090		2		4.07		5.44		59.67		59.61		59.78		60.34		60.23		59.55		59.50		59.50		61.07		61.86		62.87		63.77		65.06		65.79		68.38		72.65		72.48		72.42		72.48		72.25		73.60		73.94		72.42		70.96		71.25		70.89		71.53		70.75		70.89		70.47		70.68		70.75		71.75		72.24		72.67		73.31		74.80		77.00		77.78		78.14		79.70		80.84		81.62		81.19		83.04		83.04		84.39		85.03		84.66		83.53		83.53		83.29		83.29		82.88		83.45		85.14		87.15		87.23		87.15		86.27		86.27		85.78		86.75		86.67		86.59		87.15		86.51		88.04		89.17		91.26		93.52		94.40		95.50		95.59		95.41		96.21		96.39		95.85		96.03		96.12		96.30		97.09		97.45		96.83		97.7		97.8		99.0		99.6		99.5		99.5		99.2		100.2		101.3		102.0		102.0		102.3		102.0		102.5		102.4		103.5		103.1		102.6		101.2		102.1		102.6		102.9		101.5		101.5		100.7		100.5		100.0		99.9		99.7		98.8		97.9		97.5		97.5		97.4		98.1		98.4		98.9		0.9887		96.6		96.7		96.5		97.3		97.5		97.0		97.1		97.2		97.4		98.2		98.6		97.9		98.8		98.9		100.2		100.7		100.6		100.6		100.4		101.3		102.4		103.1		103.1		103.5		103.2		103.7		103.6		104.7		104.3		103.8		102.4		103.3		103.8		104.1		102.7		102.7		101.9		101.7		101.1		101.0		100.8		99.9		99.0		98.6		98.6		98.5		99.2		99.5		99.5		99.6		100.5		100.3		102.5		105.3		107.5		109.3		108.9		108.7		106.7		106.3		106.9		106.5		106.9		106.4		105.8		106.7		105.1		105.5		106.1		105.6		105.1		102.5				105.8		1.0575833333		98.2		98.3		99.2		99.7		98.9		98.5		98.6		98.5		98.3		99.3		99.2		98.3		103.9		104.0		104.9		105.4		104.6		104.2		104.3		104.2		104.0		105.0		104.9		104.0

						               בשר בהמה אחר (כבש, חזיר וכו')		120150		2		1.70		1.97		69.25		70.29		69.73		69.94		71.05		70.99		70.99		70.85		71.61		71.47		71.68		71.96		74.32		74.32		76.89		79.61		79.12		78.42		77.94		78.01		77.94		78.42		77.73		78.63		79.24		79.40		80.95		81.26		82.19		81.11		81.26		82.43		89.41		88.63		88.32		86.93		90.57		91.58		90.57		93.29		93.99		95.62		95.31		93.37		90.50		91.35		88.87		87.47		88.48		89.76		88.57		90.04		89.95		89.76		90.77		91.60		94.63		94.08		93.80		95.46		94.08		95.00		95.73		97.02		96.93		98.40		99.13		98.40		97.57		99.13		98.58		98.86		99.45		101.20		99.84		99.16		99.64		99.45		100.13		100.23		100.81		101.01		100.71		100.71		101.6		100.6		100.3		99.6		99.0		98.8		98.8		98.9		100.2		100.5		100.9		100.8		99.5		100.4		101.5		101.4		101.2		101.7		102.1		102.8		101.8		103.6		102.7		102.2		101.7		102.3		102.5		103.9		105.0		103.2		103.9		105.6		106.4		105.4		105.7		105.4		104.3		1.0425		95.4		97.1		95.8		95.1		95.6		95.4		96.0		96.1		96.7		96.9		96.6		96.6		97.4		96.5		96.2		95.6		94.9		94.7		94.7		94.8		96.1		96.4		96.8		96.7		95.4		96.3		97.4		97.3		97.1		97.6		97.9		98.6		97.6		99.4		98.5		98.0		97.6		98.1		98.3		99.7		100.7		99.0		99.7		101.3		102.1		101.1		101.4		101.1		101.2		100.6		103.1		102.8		105.6		105.7		105.0		106.9		108.9		110.8		109.7		108.8		107.7		107.4		107.6		107.5		106.6		107.8		106.6		106.5		108.2		107.9		107.1		103.5				107.0		1.0703333333		97.9		97		96.5		99.7		98.8		102		103.2		103.5		103.9		103.7		104.2		103.7		104.8		103.8		103.3		106.7		105.7		109.2		110.5		110.8		111.2		111.0		111.5		111.0



						                עוף טרי שלם		140120		3		4.32		3.69		74.23		76.62		77.82		81.97		81.76		74.93		73.45		75.35		80.84		82.95		79.08		75.56		84.15		88.09		89.35		89.92		81.26		80.56		78.80		77.25		82.46		79.65		77.60		76.34		79.74		79.90		87.46		89.10		86.55		81.05		79.33		82.45		86.31		87.29		84.50		84.67		84.25		88.52		94.52		100.35		105.19		102.32		102.40		100.60		105.77		109.14		98.13		98.13		99.01		102.68		110.31		112.89		107.04		106.35		108.23		108.43		114.67		112.49		105.95		103.27		105.36		106.84		109.91		109.82		103.17		95.84		97.03		102.38		107.73		106.25		100.60		98.91		98.89		97.85		96.09		101.27		101.58		100.86		96.19		95.88		95.36		94.12		91.73		91.32		94.7		97.1		100.5		100.2		96.2		93.4		90.7		99.5		102.8		108.7		109.9		106.1		105.8		122.3		122.2		123.7		124.1		127.4		133.5		144.1		144.0		139.0		134.5		134.6		135.8		135.1		134.0		130.0		131.1		124.3		127.7		132.1		128.7		130.1		126.8		125.4		130.1		1.3009		76.0		75.2		73.9		77.8		78.1		77.5		73.9		73.7		73.3		72.3		70.5		70.2		72.8		74.7		77.3		77.0		73.9		71.8		69.7		76.5		79.0		83.6		84.5		81.6		81.3		94.0		93.9		95.1		95.4		97.9		102.6		110.8		110.7		106.8		103.4		103.5		104.4		103.8		103.0		99.9		100.8		95.5		98.2		101.5		98.9		100.0		97.5		96.4		96.6		100.1		99.8		102.9		101.4		100.3		104.1		104.2		105.0		106.5		101.4		97.6		97.8		98.4		96.4		96.7		95.6		92.6		93.5		95.8		101.9		105.4		95.5		90.4				96.7		0.9666666667		99.8		104.2		104.5		108.3		103.5		98.9		98.1		101.2		104.7		103.1		98.5		96.5		96.5		100.7		101.0		104.7		100.1		95.6		94.8		97.8		101.2		99.7		95.2		93.3

						                עוף קפוא		140125		3						69.58		70.59		71.29		72.56		72.56		72.75		71.74		72.88		73.77		73.83		74.21		73.26		75.35		77.32		80.05		83.35		80.12		79.61		76.62		77.70		74.72		77.01		74.15		74.02		75.10		75.80		77.35		74.71		75.10		74.87		73.39		70.06		74.94		75.64		76.80		77.19		77.19		78.90		80.83		81.07		83.55		91.14		93.47		92.23		95.02		93.78		91.61		89.67		90.95		93.14		95.15		97.51		96.63		96.46		102.92		105.72		107.12		106.51		105.11		104.58		101.18		103.01		93.14		98.64		96.63		94.88		91.39		94.97		91.56		96.98		96.63		95.93		95.00		94.71		97.21		98.27		97.31		94.71		94.61		98.75		99.33		101.25		100.10		100.87		100.4		99.3		99.9		99.6		98.1		98.8		95.5		97.4		101.0		101.4		103.8		104.8		104.7		104.9		107.3		106.5		107.5		108.0		108.8		110.4		114.9		114.4		115.1		111.8		112.7		112.3		110.6		110.3		110.9		109.3		111.0		112.2		111.6		111.3		112.2		113.2		111.5		1.1147		85.2		85.0		87.2		88.2		87.3		85.0		84.9		88.6		89.1		90.8		89.8		90.5		90.1		89.1		89.6		89.4		88.0		88.7		85.7		87.4		90.6		91.0		93.1		94.0		93.9		94.1		96.3		95.5		96.4		96.9		97.6		99.0		103.1		102.6		103.3		100.3		101.1		100.7		99.2		99.0		99.5		98.1		99.6		100.7		100.1		99.9		100.7		101.6																																																				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						                חזה עוף והודו		-		3		3.56		3.52		83.88		84.34		84.87		87.53		84.18		77.72		82.66		83.73		86.69		85.55		85.02		83.35		87.15		87.68		89.13		89.81		88.59		87.83		87.91		87.15		88.06		87.99		86.69		86.01		85.11		86.69		90.82		91.61		91.87		90.21		90.12		93.10		96.35		98.90		99.43		101.62		103.12		105.66		108.12		112.34		114.54		113.66		114.01		112.69		110.50		113.04		111.81		106.89		104.12		107.11		111.42		115.73		109.43		104.12		109.98		111.31		113.18		112.63		108.87		106.88		106.77		107.00		109.43		109.87		107.55		102.57		100.47		103.57		106.00		105.78		103.46		101.91		103.89		101.78		102.94		102.94		105.26		101.26		100.62		98.94		100.41		100.52		100.73		97.67		100.7		101.5		99.6		98.1		98.4		93.7		92.7		99.6		103.8		105.9		102.2		103.9		105.0		106.0		107.2		110.4		110.9		109.9		114.2		116.7		118.4		117.4		115.1		113.7		111.5		112.5		112.3		110.8		109.2		108.9		108.3		109.3		107.4		108.7		107.8		107.1		109.5		1.0948		94.9		93.0		94.0		94.0		96.1		92.5		91.9		90.4		91.7		91.8		92.0		89.2		92.0		92.7		90.9		89.6		89.9		85.6		84.7		90.9		94.8		96.7		93.4		94.9		95.9		96.8		97.9		100.8		101.3		100.4		104.3		106.6		108.1		107.2		105.1		103.9		101.8		102.8		102.6		101.2		99.7		99.5		98.9		99.8		98.1		99.3		98.5		97.8		100.6		103.2		102.3		103.6		102.2		101.3		103.9		106.6		109.2		109.4		104.4		103.7		103.4		103.7		102.1		101.8		101.1		99.5		99.4		98.8		101.8		103.3		101.9		96.6				101.1		1.0111666667		100.9		102.5		102.9		104		103.6		101.6		99.6		102.9		105.8		104.1		100.4		96.2		102.0		103.6		104.0		105.2		104.8		102.7		100.7		104.0		107.0		105.3		101.5		97.3

						                חלקי עופות, עוף טחון וכבד		-		3		4.50		4.07		84.83		84.91		85.65		87.22		87.47		85.16		85.24		85.16		87.88		88.71		88.62		88.62		90.77		91.35		93.91		95.06		95.39		94.65		94.81		94.40		94.24		93.99		89.94		91.92		92.06		93.00		94.30		94.58		94.40		91.97		89.07		90.19		91.03		90.57		93.00		92.25		91.31		93.00		95.24		99.44		103.55		104.85		103.36		102.71		104.76		105.32		101.68		100.84		99.60		101.61		103.72		107.04		106.23		105.83		106.13		109.55		112.26		112.46		109.45		107.24		108.44		108.54		108.04		110.35		108.75		103.52		99.90		105.13		107.54		105.33		102.01		102.51		102.24		101.18		102.35		105.10		105.20		103.30		99.07		99.91		100.86		100.44		99.07		96.84		95.8		97.6		99.0		100.3		97.3		95.8		93.5		99.3		104.1		105.7		105.9		105.7		105.9		110.8		112.5		115.3		114.7		114.6		118.4		120.6		121.0		120.3		117.0		117.5		115.3		113.7		116.4		115.7		114.3		111.7		109.7		111.2		111.1		111.0		110.2		109.1		112.5		1.1245		90.9		90.0		91.0		93.5		93.6		91.9		88.1		88.8		89.7		89.3		88.1		86.1		85.2		86.8		88.0		89.2		86.5		85.2		83.1		88.3		92.6		94.0		94.2		94.0		94.2		98.5		100.0		102.5		102.0		101.9		105.3		107.2		107.6		107.0		104.0		104.5		102.5		101.1		103.5		102.9		101.6		99.3		97.6		98.9		98.8		98.7		98.0		97.0		97.4		99.9		100.1		100.4		100.2		98.7		102.3		102.4		103.0		103.6		99.2		96.7		97.2		97.0		96.2		96.6		96.7		91.3		93.7		93.2		98.7		100.8		94.7		92.7				95.7		0.9573333333		99.8		101.7		104.5		105.6		103.8		99.3		97.3		98.8		103.9		102.2		96.4		94.9		95.5		97.4		100.0		101.1		99.4		95.1		93.1		94.6		99.5		97.8		92.3		90.9

						       דגים טריים		140134		2		3.06		3.04		77.45		78.85		84.89		89.60		89.52		88.85		85.47		84.31		85.22		83.89		81.58		82.49		81.91		82.90		87.53		92.74		90.59		91.09		88.69		89.93		90.42		89.18		86.71		87.45		88.17		90.20		93.82		92.50		92.32		93.56		93.12		92.15		92.67		91.62		88.00		84.03		86.06		91.26		96.29		97.44		99.03		98.85		98.94		95.85		95.15		96.91		94.62		91.17		97.99		93.80		93.70		94.47		96.37		94.28		92.75		91.04		90.85		89.14		88.95		87.52		85.71		90.18		88.57		89.52		89.71		88.76		91.52		91.14		94.37		92.18		92.28		89.99		95.30		94.93		96.47		101.71		101.35		99.81		101.35		100.72		102.25		100.90		99.90		97.37		95.7		97.6		100.0		100.4		101.1		100.7		100.7		100.8		104.5		101.3		98.5		98.6		93.6		98.7		93.2		98.2		99.2		97.3		94.4		96.0		93.8		89.7		89.6		89.2		90.3		100.9		101.9		100.5		100.9		98.6		100.1		100.0		99.8		99.3		97.8		95.4		98.8		0.9879		96.5		96.1		97.6		103.0		102.6		101.0		102.6		101.9		103.5		102.1		101.1		98.6		96.8		98.8		101.2		101.6		102.3		101.9		101.9		102.0		105.8		102.6		99.8		99.8		94.7		99.9		94.3		99.4		100.4		98.5		95.6		97.2		94.9		90.8		90.7		90.3		91.4		102.1		103.1		101.7		102.1		99.8		101.3		101.2		101.0		100.5		99.0		96.6		95.0		97.9		97.4		95.9		98.3		96.6		98.7		93.6		96.2		97.1		97.7		97.4		95.5		96.9		102.3		98.4		100.4		100.8		103.1		99.8		97.5		101.4		96.0		95.3				99.0		0.9895		96.2		96		95.8		94.8		94.9		94.7		92		93.9		92.8		93.5		93.1		92.4		95.2		95.0		94.8		93.8		93.9		93.7		91.0		92.9		91.8		92.5		92.1		91.4

				ד.		חלב ומוצרי חלב ללא תוצרת מעובדת כגון: סויה וגבינה מותכת וכו'		-		1		13.38		12.19		77.26		78.27		78.27		78.41		78.84		79.20		79.35		78.70		78.99		78.77		79.13		79.42		79.28		79.35		79.49		79.49		79.71		79.64		79.28		80.07		80.07		80.35		80.35		80.35		80.34		80.26		80.34		80.42		80.74		80.90		80.82		82.90		83.85		84.49		89.52		90.40		90.56		90.24		92.79		94.47		94.55		94.63		94.79		95.50		95.26		95.58		95.98		96.14		94.96		95.71		96.00		95.81		95.62		96.00		96.47		97.22		97.13		97.32		97.60		97.69		97.69		96.84		97.32		96.66		96.28		98.26		98.82		98.54		99.01		99.11		100.42		100.90		100.48		100.48		100.48		100.19		101.17		104.81		101.66		102.55		98.12		96.94		96.75		97.83		99.5		99.3		99.2		99.6		98.9		99.6		99.7		99.4		100.3		100.5		101.7		102.4		102.5		103.1		104.2		104.8		104.0		105.5		104.6		104.7		104.7		105.2		105.2		105.2		103.0		102.0		102.0		102.0		101.9		101.7		101.9		101.8		101.2		101.6		101.3		101.4		101.8		1.0182		98.7		98.7		98.7		98.4		99.4		102.9		99.8		100.7		96.4		95.2		95.0		96.1		97.7		97.5		97.4		97.8		97.1		97.8		97.9		97.6		98.5		98.7		99.8		100.5		100.7		101.3		102.3		102.9		102.1		103.6		102.7		102.8		102.8		103.3		103.3		103.3		101.2		100.2		100.2		100.2		100.1		99.9		100.1		100.0		99.4		99.8		99.5		99.6		99.7		99.6		99.3		99.4		98.9		99.5		97.7		97.6		97.5		97.6		96.6		96.8		97.0		96.6		95.9		95.4		95.8		95.0		94.8		94.3		95.1		95.2		94.9		95.3				95.4		0.9544166667		99.2		99.4		99.5		99.6		98.3		99		99.1		99.8		99.5		99.9		100		99.2		94.7		94.9		95.0		95.1		93.8		94.5		94.6		95.3		95.0		95.3		95.4		94.7

						       חלב (ללא סויה)		-		2		3.89		3.03		80.68		83.14		83.45		83.52		84.21		84.60		84.37		83.83		84.21		84.21		84.44		84.21		83.91		83.91		84.14		84.37		84.37		84.29		83.98		85.06		85.21		85.29		85.36		84.98		85.42		85.50		85.50		85.16		85.25		85.25		85.08		87.36		88.29		88.46		93.28		94.21		94.13		94.38		96.92		98.19		99.20		99.12		99.29		99.71		99.54		99.79		99.45		99.79		98.59		99.47		99.77		99.77		99.86		98.29		97.70		98.29		98.29		97.90		98.29		98.19		98.00		97.11		97.80		97.80		96.92		97.51		97.60		97.60		97.60		97.21		97.51		97.31		97.01		96.72		97.11		97.60		98.08		101.10		99.55		99.84		97.99		99.16		98.67		99.64		99.9		99.7		99.7		99.5		99.2		99.6		99.7		99.6		100.3		100.4		101.0		101.1		102.1		103.2		105.2		105.8		105.9		106.5		105.8		106.0		106.1		106.9		107.0		106.9		105.9		105.5		105.4		105.8		105.8		106.0		106.0		105.8		104.8		105.6		105.7		105.5		105.7		1.0565		91.8		91.5		91.9		92.4		92.8		95.7		94.2		94.5		92.7		93.9		93.4		94.3		94.6		94.4		94.4		94.2		93.9		94.3		94.4		94.3		95.0		95.1		95.6		95.7		96.6		97.7		99.6		100.1		100.2		100.8		100.1		100.3		100.4		101.2		101.3		101.2		100.2		99.9		99.8		100.1		100.1		100.3		100.3		100.1		99.2		100.0		100.0		99.9		100.2		99.8		99.9		99.4		99.2		99.6		97.3		96.4		96.3		96.4		95.6		94.7		96.2		95.4		94.2		93.5		94.1		93.9		92.9		91.1		94.0		93.5		92.4		93.7				93.7		0.9374166667		99.2		98.7		97.9		98.7		98.2		98.8		99.4		99.4		99.7		99.3		99.3		97.5		93.0		92.5		91.8		92.5		92.1		92.6		93.2		93.2		93.5		93.1		93.1		91.4

						               חלב מפוסטר		-		3						80.73		83.35		83.58		83.73		84.34		84.73		84.50		83.96		84.34		84.34		84.57		84.34		84.04		84.34		84.27		84.50		84.50		84.42		84.11		85.19		85.34		85.42		85.50		85.11		85.58		85.66		85.66		85.32		85.41		85.41		85.24		87.52		88.46		88.63		93.45		94.47		94.30		94.56		97.18		98.45		99.47		99.39		99.47		99.89		99.72		99.98		99.64		99.98		98.70		99.69		99.98		99.98		100.08		98.40		97.81		98.40		98.40		98.01		98.40		98.31		98.11		97.22		97.91		97.91		97.03		97.62		97.72		97.72		97.72		97.32		97.62		97.42		97.12		96.83		97.22		97.71		98.19		101.12		99.56		99.85		97.90		99.17		98.68		99.66		100.0		99.8		99.8		99.6		99.2		99.7		99.8		99.7		100.3		100.4		100.9		101.0		102.0		103.1		105.2		105.8		105.9		106.5		105.8		105.9		106.0		106.9		107.0		106.9		105.9		105.5		105.4		105.8		105.8		106.0		106.0		105.8		104.8		105.6		105.7		105.5		105.7		1.0565		91.9		91.6		92.0		92.5		92.9		95.7		94.2		94.5		92.7		93.9		93.4		94.3		94.6		94.4		94.4		94.2		93.9		94.3		94.4		94.3		95.0		95.1		95.5		95.6		96.5		97.6		99.6		100.1		100.2		100.8		100.1		100.2		100.3		101.2		101.3		101.2		100.2		99.9		99.8		100.1		100.1		100.3		100.3		100.1		99.2		100.0		100.0		99.9																																																				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						               חלב עמיד				3						74.33		74.46		75.09		74.95		75.65		76.13		76.07		76.07		76.27		76.41		76.48		77.04		76.69		76.55		76.69		76.69		76.62		76.76		76.34		77.04		77.32		77.53		77.60		77.67		77.88		77.65		77.88		78.19		78.11		77.88		77.96		79.58		81.27		80.96		83.73		84.12		84.42		84.65		86.50		87.35		87.73		88.35		89.19		89.58		90.58		90.73		90.50		90.50		90.90		90.99		90.64		90.64		90.73		90.64		91.17		91.88		91.26		91.88		91.88		91.61		91.70		91.61		91.61		91.70		92.49		92.32		91.70		91.70		91.70		91.96		91.79		92.49		92.27		92.63		92.82		93.09		93.37		97.96		99.43		99.07		98.79		98.15		98.51		97.60		99.2		99.2		99.1		98.5		98.9		99.6		99.6		99.5		99.9		100.1		102.9		103.6		105.3		105.6		105.1		105.7		105.6		106.3		106.1		107.6		108.0		108.4		108.4		108.2		106.5		106.2		106.8		105.6		105.3		105.7		105.6		106.2		104.3		105.5		105.3		105.9		105.7		1.0574		87.3		87.6		87.8		88.0		88.3		92.6		94.0		93.7		93.4		92.8		93.2		92.3		93.8		93.8		93.7		93.2		93.5		94.2		94.2		94.1		94.5		94.6		97.3		97.9		99.6		99.9		99.4		100.0		99.9		100.5		100.3		101.8		102.1		102.5		102.5		102.3		100.7		100.4		101.0		99.9		99.6		100.0		99.9		100.4		98.6		99.8		99.6		100.1																																																				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						       לבן, יוגורט ומעדני חלב (ללא סויה)		-		2		2.01		1.73		71.39		70.94		71.13		71.52		71.84		72.16		72.49		72.62		72.36		71.32		72.36		72.49		73.52		73.52		72.68		72.23		72.68		72.74		71.84		72.10		70.87		71.45		71.45		72.23		71.77		71.26		71.77		71.63		72.57		73.58		73.29		76.47		77.48		78.42		83.62		84.71		85.07		85.43		87.60		90.49		89.12		90.13		89.33		90.78		91.07		91.14		92.22		91.43		88.95		88.86		91.54		90.02		91.18		90.47		92.08		91.90		91.27		91.99		91.90		91.81		91.63		91.63		91.27		89.93		92.17		91.72		92.26		90.92		92.35		92.35		92.88		93.15		94.70		94.15		93.88		94.06		94.79		101.13		101.04		101.04		96.08		92.31		86.90		92.68		99.4		97.8		98.7		99.4		100.0		99.4		99.7		99.2		100.7		100.8		102.0		103.0		102.8		103.7		103.7		104.0		103.3		104.1		103.6		105.0		104.6		104.8		104.6		104.8		105.1		103.9		104.2		104.4		105.0		104.3		103.6		103.8		103.3		103.1		102.7		103.4		103.9		1.0390		91.1		90.6		90.4		90.5		91.2		97.3		97.2		97.2		92.5		88.8		83.6		89.2		95.7		94.2		95.0		95.7		96.3		95.7		95.9		95.5		96.9		97.0		98.1		99.1		98.9		99.8		99.8		100.1		99.4		100.2		99.7		101.1		100.7		100.9		100.7		100.9		101.2		100.0		100.3		100.5		101.1		100.4		99.7		99.9		99.4		99.2		98.8		99.5		99.4		99.9		99.9		99.6		99.9		99.6		98.8		99.2		99.4		100.2		99.2		100.0		99.4		100.0		100.2		99.6		100.0		98.5		98.7		99.3		99.7		99.7		99.9		99.8				99.6		0.9956666667		100.7		100.7		100.3		99.7		99.8		99.8		98.5		101.2		100.7		100.8		100.9		101.6		100.3		100.3		99.9		99.3		99.4		99.4		98.1		100.8		100.3		100.4		100.5		101.2

						       שמנת		120260		2		0.97		0.96		76.45		76.52		76.59		76.30		76.81		76.66		77.02		77.02		76.74		76.59		77.02		76.95		77.17		77.24		77.24		77.24		77.24		77.24		76.88		76.95		77.02		77.02		76.95		76.81		76.93		77.01		76.70		76.78		76.93		76.62		76.85		77.86		78.63		78.93		81.40		82.63		83.64		83.56		84.56		85.56		85.64		85.79		85.87		85.72		84.95		85.33		85.56		85.64		85.66		85.66		86.09		86.26		86.34		85.66		85.83		86.00		86.09		86.09		86.26		86.69		86.60		86.86		86.60		86.86		86.26		87.62		87.62		87.71		87.79		87.71		88.73		88.98		88.41		88.84		88.84		88.84		89.46		98.11		98.90		99.34		99.95		99.60		99.86		99.34		99.9		99.8		99.5		99.7		98.5		99.0		99.5		99.6		99.8		100.6		101.9		102.3		102.4		102.7		102.6		103.9		103.2		104.7		104.8		105.3		105.2		105.1		104.9		105.0		98.9		97.4		97.6		97.9		97.3		97.5		97.6		97.6		97.3		96.9		96.8		96.7		97.5		0.9746		90.7		91.2		91.2		91.2		91.8		100.7		101.5		101.9		102.6		102.2		102.5		101.9		102.5		102.4		102.1		102.3		101.1		101.6		102.1		102.2		102.4		103.2		104.5		105.0		105.1		105.4		105.3		106.6		105.9		107.4		107.5		108.0		107.9		107.8		107.6		107.7		101.5		99.9		100.1		100.5		99.8		100.0		100.1		100.1		99.8		99.4		99.3		99.2		99.4		99.2		98.1		99.1		97.0		99.0		96.7		95.8		96.1		95.8		95.4		94.6		94.5		94.7		94.1		93.4		92.7		91.3		91.3		92.8		92.0		92.8		92.9		92.7				92.9		0.9293333333		99.5		98.1		99.5		99.5		95.8		98.1		98.1		99		98.9		99		98.8		98.2		92.5		91.2		92.5		92.5		89.0		91.2		91.2		92.0		91.9		92.0		91.8		91.3

						       חמאה		120270		2		0.58		0.53		71.56		71.70		71.83		71.90		72.10		72.17		72.44		72.37		72.31		72.17		72.31		72.31		72.24		72.10		72.10		72.10		72.44		72.31		71.97		72.51		72.85		72.92		72.92		72.85		72.88		73.02		72.66		72.80		72.88		72.88		72.80		74.47		75.27		75.63		80.77		81.79		82.37		82.58		84.61		85.70		85.99		86.13		86.06		86.28		86.35		86.35		86.57		86.79		86.85		86.93		86.68		87.28		87.36		86.59		86.34		86.59		86.25		86.17		86.34		85.57		85.65		85.65		85.14		85.48		85.48		85.48		85.48		85.40		85.40		85.48		85.05		85.14		84.72		84.81		84.89		84.55		85.40		99.07		99.15		98.81		98.90		99.41		99.32		99.58		99.8		99.8		99.8		99.7		99.7		99.6		99.7		99.6		100.4		100.5		100.8		100.8		100.9		103.7		107.9		109.0		109.7		110.6		110.9		110.7		110.8		110.9		111.0		110.9		111.7		111.7		111.7		111.8		111.7		111.7		111.8		111.6		111.4		111.6		111.6		111.9		111.7		1.1168		75.9		75.9		76.0		75.7		76.5		88.7		88.8		88.5		88.6		89.0		88.9		89.2		89.3		89.3		89.4		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2		89.9		90.0		90.2		90.2		90.3		92.9		96.6		97.6		98.2		99.0		99.3		99.1		99.2		99.3		99.4		99.3		100.0		100.0		100.0		100.1		100.0		100.0		100.1		99.9		99.7		99.9		99.9		100.2		100.2		100.2		100.2		100.2		100.0		100.4		98.4		97.9		97.8		97.3		97.1		97.2		97.3		95.8		95.1		95.0		94.8		94.9		94.7		94.7		94.4		94.5		94.5		94.6				95.0		0.95025		98.5		98.3		98.3		97.9		97.6		98.3		97.8		98.2		97.9		97.9		98.2		98.5		93.6		93.4		93.4		93.0		92.7		93.4		92.9		93.3		93.0		93.0		93.3		93.6

						       גבינה (ללא גבינה מותכת)		-		2						77.67		78.53		78.32		78.53		78.96		79.25		79.54		78.60		79.03		79.03		79.32		79.61		79.46		79.75		79.97		80.04		79.82		80.11		79.97		80.83		80.90		81.40		80.90		81.18		81.08		81.24		81.32		81.57		81.32		81.65		81.73		83.41		84.38		85.50		90.73		91.37		91.69		90.81		93.30		94.91		95.07		94.26		95.47		96.11		95.63		96.11		96.67		97.24		96.29		97.42		96.57		96.86		95.53		97.80		98.66		100.08		99.98		100.17		100.65		101.03		101.22		99.41		100.27		99.13		97.80		101.97		102.73		103.02		103.40		103.87		106.33		106.90		105.64		106.26		105.95		105.54		106.36		107.89		103.09		105.03		98.08		97.27		99.31		99.21		99.8		99.0		98.9		99.7		97.9		99.9		99.9		99.5		100.3		100.4		101.9		102.7		103.6		103.6		104.4		104.6		102.4		105.5		104.3		103.9		104.2		104.8		104.3		104.6		101.7		100.4		100.8		100.3		98.7		99.0		100.1		100.0		99.8		100.0		99.7		99.7		100.0		1.0002		105.6		106.2		105.9		105.5		106.3		107.9		103.1		105.0		98.1		97.3		99.3		99.2		99.8		99.0		98.9		99.7		97.9		99.9		99.9		99.5		100.3		100.4		101.8		102.7		103.6		103.6		104.4		104.6		102.4		105.5		104.3		103.9		104.2		104.8		104.3		104.6		101.7		100.4		100.8		100.3		98.7		99.0		100.1		100.0		99.8		100.0		99.7		99.7																																																				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						              גבינה צהובה קשה		140080		3		3.04		2.68		74.16		74.58		74.65		74.72		75.14		75.28		75.28		75.35		74.79		74.79		75.07		75.56		75.84		75.77		76.05		75.91		75.98		75.98		75.77		76.68		76.75		76.75		76.82		76.89		76.88		76.42		76.96		76.88		76.88		76.80		76.88		77.87		78.71		79.63		83.82		84.58		84.66		84.74		86.57		87.79		88.09		88.24		88.24		90.00		90.07		90.15		90.23		90.23		91.87		92.40		92.40		92.57		91.60		92.22		93.72		94.78		95.05		95.57		95.57		95.84		96.02		96.02		95.75		95.93		98.22		98.13		98.75		98.75		99.02		99.02		101.31		101.58		99.68		99.98		100.27		99.98		100.56		104.79		104.30		104.30		102.73		99.78		99.88		99.19		99.3		99.4		99.5		99.6		99.5		99.4		99.5		99.4		100.0		100.2		101.9		102.4		102.6		102.4		103.2		103.2		102.9		104.0		103.6		103.7		103.8		104.4		104.1		104.1		104.4		104.4		103.8		103.7		103.7		103.3		103.6		103.3		102.8		102.7		102.5		102.5		103.4		1.0339		96.4		96.7		97.0		96.7		97.3		101.4		100.9		100.9		99.4		96.5		96.6		95.9		96.0		96.1		96.2		96.3		96.2		96.1		96.2		96.1		96.7		96.9		98.6		99.1		99.2		99.0		99.8		99.8		99.5		100.6		100.2		100.3		100.4		101.0		100.7		100.7		101.0		101.0		100.4		100.3		100.3		99.9		100.2		99.9		99.4		99.3		99.1		99.1		99.2		98.9		99.1		98.9		98.8		99.2		98.2		97.7		97.6		97.3		96.8		96.7		97.0		97.1		96.4		96.1		96.2		96.2		96.4		96.0		95.7		95.5		95.3		95.5				96.1		0.9611666667		98.7		99.1		99.6		99.8		99.9		99		99.7		99.7		99.1		99.9		100.4		99		94.9		95.3		95.7		95.9		96.0		95.2		95.8		95.8		95.3		96.0		96.5		95.2

						              גבינות לבנות למריחה		140070		3		2.89		3.26		80.93		82.11		81.67		81.89		82.18		82.85		83.29		81.30		82.55		82.55		82.55		83.44		82.18		82.85		83.22		83.29		83.88		83.59		83.51		84.48		84.92		85.66		85.51		85.29		85.12		85.29		85.21		85.80		86.47		86.30		86.55		88.49		89.58		90.76		97.06		97.73		97.90		96.22		99.91		101.68		101.51		101.18		102.10		102.27		101.34		102.02		103.19		103.86		101.20		102.82		101.30		101.60		100.49		104.03		104.33		105.85		105.75		106.15		106.76		107.47		107.57		104.64		106.66		104.74		100.90		108.28		109.49		109.49		109.99		110.90		113.43		114.85		114.16		114.59		113.94		112.53		114.37		113.94		103.42		106.57		95.62		94.53		98.22		98.11		99.3		99.7		98.5		99.6		97.5		100.0		100.0		99.3		100.3		100.4		102.2		103.2		103.0		103.4		103.9		104.8		102.4		105.6		103.7		102.9		102.9		103.7		103.6		103.8		97.1		95.2		95.4		95.0		94.1		94.0		94.7		94.9		94.5		95.2		94.4		94.9		95.0		0.9495		120.2		120.7		120.0		118.5		120.5		120.0		108.9		112.2		100.7		99.6		103.4		103.3		104.6		105.0		103.8		104.9		102.6		105.3		105.3		104.6		105.6		105.7		107.7		108.7		108.5		108.9		109.4		110.4		107.8		111.2		109.2		108.4		108.4		109.2		109.1		109.3		102.3		100.3		100.5		100.1		99.1		99.0		99.7		99.9		99.5		100.3		99.4		99.9		99.6		99.8		98.5		99.8		98.2		99.5		97.1		98.4		97.9		98.2		96.4		97.9		97.2		96.0		95.2		95.2		95.8		94.1		94.0		93.6		93.7		95.1		95.3		95.0				95.0		0.9501666667		98.9		100.3		100.6		100.7		97		99		99.3		100		99.4		100.4		100.6		100.2		94.0		95.3		95.6		95.7		92.2		94.1		94.4		95.0		94.4		95.4		95.6		95.2

				ה.		ביצים		120120		1		2.82		2.73		76.58		76.44		76.37		76.31		76.51		76.24		76.78		76.65		76.58		76.71		76.78		76.65		76.65		76.58		76.99		77.05		77.05		77.19		76.51		76.65		76.58		76.71		76.71		76.37		76.83		78.06		78.14		78.14		78.29		78.52		78.75		79.06		81.97		82.89		84.05		84.05		86.04		86.50		86.81		86.81		86.89		87.04		87.04		87.42		91.49		93.87		95.56		95.79		94.54		94.54		92.31		92.04		92.22		91.06		90.52		90.07		89.81		89.72		89.90		90.07		89.45		89.45		89.72		89.54		89.63		89.45		88.56		88.91		89.54		89.36		89.45		89.81		91.01		96.11		96.02		96.11		96.65		99.60		98.88		98.88		97.90		98.17		98.79		99.06		99.4		99.5		99.2		98.8		98.9		98.9		98.9		98.9		99.6		99.8		103.4		104.8		104.9		105.3		105.1		105.1		104.8		105.5		105.7		105.6		105.5		105.7		105.1		103.8		103.7		103.3		103.5		103.5		103.4		103.4		103.4		103.4		103.4		103.4		103.3		103.2		103.4		1.0341		88.0		92.9		92.9		92.9		93.5		96.3		95.6		95.6		94.7		94.9		95.5		95.8		96.1		96.2		96.0		95.5		95.6		95.6		95.6		95.6		96.3		96.5		99.9		101.3		101.4		101.8		101.6		101.6		101.3		102.0		102.2		102.1		102.0		102.2		101.6		100.4		100.3		99.9		100.1		100.1		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		99.9		99.8		99.7		98.2		97.8		97.9		97.1		97.4		97.6		97.5		97.2		97.2		96.8		96.7		96.9		95.4		94.0		93.4		93.4		93.4		93.4		93.5		93.5		93.4		93.3		93.1				93.9		0.9389166667		99.3		99.4		98.5		99		99		99.2		99.1		99		99.1		98.9		99.2		98.8		93.2		93.3		92.5		93.0		93.0		93.1		93.0		93.0		93.0		92.9		93.1		92.8

				ו.		דבש		140170		1		0.33		0.30		75.21		74.44		75.91		74.21		74.29		74.29		74.14		73.91		73.37		72.44		72.75		73.75		77.83		80.06		81.14		81.68		81.76		81.22		81.37		83.53		81.68		82.14		82.22		82.68		82.58		82.58		82.58		82.26		82.01		81.61		81.77		81.04		78.92		81.20		83.15		85.35		88.28		86.41		87.71		87.80		88.04		87.80		88.20		87.96		86.57		86.49		89.67		91.54		90.07		90.07		90.59		90.33		89.89		90.68		91.30		91.65		90.33		90.07		91.47		89.98		90.51		92.44		91.74		92.79		91.83		93.50		93.15		92.79		92.09		92.88		92.88		92.97		94.78		98.10		99.49		97.18		99.68		100.79		100.97		100.79		98.57		97.64		99.77		99.95		100.3		100.1		99.9		99.1		99.5		100.2		100.1		100.2		99.7		99.9		100.0		101.0		101.4		102.3		101.9		101.4		101.1		102.0		102.9		101.1		100.4		103.9		100.9		100.7		100.2		98.0		99.9		97.8		99.9		99.7		99.2		97.9		91.8		97.4		97.3		97.3		98.0		0.9803		96.7		100.1		101.5		99.1		101.7		102.8		103.0		102.8		100.5		99.6		101.8		102.0		102.3		102.1		101.9		101.1		101.5		102.2		102.1		102.2		101.7		101.9		102.0		103.0		103.4		104.4		103.9		103.4		103.1		104.0		105.0		103.1		102.4		106.0		102.9		102.7		102.2		100.0		101.9		99.8		101.9		101.7		101.2		99.9		93.6		99.4		99.3		99.3		98.5		98.2		96.5		96.6		96.6		97.5		98.6		95.3		94.6		96.9		97.2		96.5		97.7		97.3		97.4		94.7		99.4		98.5		98.6		98.5		93.0		95.8		98.6		98.7				97.4		0.9735		100.1		101.1		97.4		98.5		99.2		100.1		100.2		99		94.3		99.3		99.9		100		97.4		98.4		94.8		95.9		96.6		97.4		97.5		96.4		91.8		96.7		97.3		97.4

						מזון כולל ירקות ופירות 

ראיף פלאח[Raef Falah]: ראיף פלאח[Raef Falah]:
הוספה מאתר הלמ"ס
																																																																																																										91.45		91.64		92.56		93.20		93.48		92.93		94.31		95.23		94.77		94.77		94.40		94.03		93.66		94.13		94.03		94.68		94.86		94.86		94.96		95.78		98.09		99.47		98.55		98.46		98.85		100.00		99.62		100.10		100.10		100.29		99.71		99.81		97.70		97.98		98.66		98.56		98.56		99.33		99.23		99.23		99.62		98.46		98.27		100.48		101.63		101.92		101.25		101.44		102.70		103.80		103.00		104.40		104.10		104.90		105.80		105.50		105.90		107.30		106.00		106.30		105.90		105.10		105.10		104.60		104.60		103.90		103.90		104.80		103.40		104.00		103.50		102.50		104.3		1.0428		94.8		95.9		95.5		96.0		96.0		96.2		95.6		95.7		93.7		94.0		94.6		94.5		94.5		95.3		95.2		95.2		95.5		94.4		94.2		96.4		97.5		97.7		97.1		97.3		98.5		99.5		98.8		100.1		99.8		100.6		101.5		101.2		101.6		102.9		101.7		101.9		101.6		100.8		100.8		100.3		100.3		99.6		99.6		100.5		99.2		99.7		99.3		98.3		98.3		98.7		98.3		99.7		100.5		100.0		100.3		99.9		101.1		102.7		101.7		100.3		100.1		99.8		98.7		98.4		99.4		98.4		99.2		99.4		99.2		100.0		98.8		98.6				99.2		0.9916666667		99.8		100.8		100.7		101.1		101.2		99.7		99.5		100.0		100.5		101.0		99.9		98.9		99.0		100.0		99.9		100.3		100.4		98.9		98.7		99.2		99.7		100.2		99.1		98.1

						מזון ללא ירקות ופירות 

ראיף פלאח[Raef Falah]: ראיף פלאח[Raef Falah]:
הוספה מאתר הלמ"ס																																																																																																										92.94		93.40		93.77		94.23		93.86		93.86		94.68		94.87		95.24		95.42		95.05		94.59		94.59		94.87		95.05		95.42		95.14		95.05		94.68		95.33		95.88		96.52		96.52		96.52		97.33		98.47		99.04		99.62		100.00		100.76		100.19		100.00		98.66		98.95		99.14		98.76		99.24		99.43		99.52		99.52		99.14		99.14		98.57		99.43		100.29		101.24		102.10		102.67		102.90		104.00		103.60		104.60		104.40		105.20		105.60		105.80		106.30		106.70		106.00		106.10		105.30		105.00		105.10		104.80		104.80		104.50		104.10		104.20		103.20		103.90		103.70		103.50		104.3		1.0434		93.3		94.4		94.9		95.5		95.8		96.6		96.0		95.8		94.6		94.8		95.0		94.6		95.1		95.3		95.4		95.4		95.0		95.0		94.5		95.3		96.1		97.0		97.9		98.4		98.6		99.7		99.3		100.2		100.1		100.8		101.2		101.4		101.9		102.3		101.6		101.7		100.9		100.6		100.7		100.4		100.4		100.2		99.8		99.9		98.9		99.6		99.4		99.2		99.0		99.2		99.1		99.3		99.4		99.6		99.8		99.6		99.5		100.3		99.5		99.1		98.9		98.9		98.4		98.1		98.4		97.9		97.8		97.9		97.9		98.5		98.1		97.6				98.2		0.982		99.9		100.2		100.2		100.3		100.0		99.9		99.7		99.9		99.9		100.2		100.1		99.6		98.1		98.4		98.4		98.5		98.2		98.1		97.9		98.1		98.1		98.4		98.3		97.8

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								גרפים למנכ"ל

				1		מדד תוצרת חקלאית טרייה מודד את השתנות מחירי מוצרי חקלאות טרייה, כפי שהם נמכרו לצרכן.

						הרכב סל "תוצרת חקלאית טרייה" נבנה בהתאם לקריטריונים שנקבעו על-ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, תוך התייעצות עם הלמ"ס



































































































תוצרת חקלאית טריה, מזון ללא ירקות ומדדי מחירים כללי

מדד כללי	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	95.025979978177133	95.305468154583536	95.491793605521238	96.050769958333944	96.516583585677949	96.889234487553253	96.60974631114685	97.075559938490855	96.889234487553253	96.982397213021969	96.889234487553253	96.889234487553253	96.889234487553253	96.889234487553253	97.261885389428457	98.100349918647666	98.100349918647666	97.820861742241163	97.914024467710078	98.938814447866889	98.938814447866889	98.752488996929287	98.286675369585268	98.473000820522884	98.301208755308892	98.301208755308892	98.497223129696351	98.889251878471271	98.987259065664986	99.77131656321481	100.06533812479502	100.26135249918345	100.26135249918345	100.55537406076365	100.16334531198973	100.26135249918345	99.673309376021081	99.477295001633635	99.77131656321481	99.86932375040854	99.96733093760227	100.26135249918345	100.35935968637719	100.26135249918345	99.96733093760227	100.26135249918345	100.06533812479502	100.06533812479502	99.2	98.5	98.799999999999898	99.4	99.599999999999895	99.9	100.099999999999	99.9	99.5	99.599999999999895	99.2	99.099999999999895	98.599999999999895	98.299999999999898	98.099999999999895	98.5	98.799999999999898	99.099999999999895	99.5	99.2	99.099999999999895	99.299999999999898	98.9	98.9	מדד תוצרת חקלאית טרייה	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	96.647930695456978	97.111692359062815	94.978388706475954	95.905912033687642	95.349398037360615	94.607379375591279	93.030589719331431	93.772608381100753	91.175543064908069	90.619029068581071	91.546552395792745	92.288571057562081	92.010314059398581	93.587103715658444	93.865360713821929	94.05086537926428	94.792884041033616	91.639304728513892	91.917561726677405	96.555178362735802	99.152243678928514	98.317472684437988	95.07114103919713	94.32912237742778	96.783349101229902	99.0539262062441	98.202459791863774	100.18921475875119	99.810785241248823	100.37842951750237	102.17596972563861	102.55439924314098	102.17596972563861	104.3519394512772	101.89214758751183	102.55439924314098	102.45979186376537	101.41911069063387	101.41911069063387	100.47303689687797	100.28382213812678	98.013245033112582	99.0539262062441	101.51371807000946	99.810785241248823	100.18921475875119	98.864711447492908	96.499526963103122	97.3	98.4	97.7	101.1	102.7	100.9	102	101.4	105.3	107.8	105.6	102.5	102.4	101.7	99.7	99.2	101.1	98.8	101.4	101.6	102	103.3	99.7	99.2	מזון ללא ירקות ופירות 	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	93.275961138669587	94.374402290449694	94.923622866339898	95.472843442230001	95.838990492823413	96.571284594010208	96.022064018120091	95.838990492823413	94.557475815746386	94.832086103691438	95.015159628988144	94.649012578394846	95.106696391636589	95.28976991693321	95.381306679581542	95.381306679581542	95.015159628988144	95.015159628988144	94.46593905309814	95.28976991693321	96.113600780768451	97.028968407251966	97.852799271087122	98.402019846977225	98.618321220349969	99.672550115805592	99.289194153820773	100.24758405878043	100.05590607778947	100.82261800175721	101.20597396374011	101.397651944733	101.87684689721283	102.26020285919671	101.58932992572494	101.68516891621994	100.91845699225317	100.63094002076527	100.72677901126028	100.43926203977333	100.43926203977333	100.15174506828544	99.768389106300603	99.864228096797532	98.905838191837859	99.576711125309629	99.385033144317703	99.193355163325762	99	99.2	99.099999999999895	99.299999999999898	99.4	99.599999999999895	99.799999999999898	99.599999999999895	99.5	100.3	99.5	99.099999999999895	98.9	98.9	98.4	98.1	98.4	97.9	97.8	97.9	97.9	98.5	98.1	97.6	

בסיס: ממוצע 2014=100







מדדי מחירים של פירות טריים, ירקות טריים ומוצרים צמחים אחרים

מוצרים צימחיים ואחרים	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	89.647530456592307	92.977295873551455	92.977295873551455	91.098966663984768	90.501316460940814	89.98904485833171	91.440481065724143	90.928209463115053	90.159802059201397	91.440481065724143	91.269723864854456	93.66032467703026	93.831081877899948	94.514110681378753	96.136304089640888	93.31881027	5290843	92.550402871377202	91.098966663984768	93.148053074421142	93.745703277465097	91.611238266593844	94.855625083118142	94.59948928181359	96.733954292684842	96.003753812465789	99.006803785094235	97.599124110424654	97.505278798780012	97.692969422069282	97.786814733713925	98.068350668647852	97.223742863846084	97.223742863846084	98.631422538515679	98.81911316180495	98.443731915226408	97.692969422069282	100.97755532963166	102.10369906936732	99.757566278251346	100.03910221318526	98.537577226871036	99.100649096738877	100.41448345976383	99.288339720028148	99.757566278251346	100.69601939469774	101.63447251114412	101.7	103.4	104	102.4	102.3	102.6	103	102.7	100.9	101.8	10	3.1	103.7	101.3	103.6	104.6	100.4	101.4	101.1	101.6	101.2	99.9	99.6	101	101.5	        ירקות טריים	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	108.41865483754947	104.7685272406529	96.777707366365803	95.396578005377918	88.096322811584784	85.334064089608987	84.347543117474785	84.939455700755303	88.688235394865302	88.688235394865302	96.284446880298702	101.80896432425027	95.495230102591336	96.383098977512134	96.284446880298702	96.777707366365803	97.468272046859752	90.759929436347136	94.114100741603451	109.01056742083	123.01916522513575	115.62025793412919	100.82244335211607	96.876359463579234	109.13684210526317	106.61052631578949	102.26526315789475	104.58947368421053	99.941052631578955	97.41473684210527	100.4463157894737	96.505263157894746	101.05263157894737	112.97684210526316	103.8821052631579	108.53052631578949	112.77473684210527	103.17473684210526	102.46736842105264	97.41473684210527	93.6757	89473684219	92.3621052631579	94.18105263157895	100.85052631578948	102.46736842105264	104.48842105263159	102.56842105263159	93.574736842105267	97.5	96.8	92.7	99.7	97.3	95	98.7	100	121	131.4	129.5	120.5	120.3	110.9	102.7	100.4	101.3	98.3	105.3	108.8	110.8	111.5	103	107.7	        פירות טריים	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	99.384363331287943	105.08976196697299	100.67267915224909	104.90571684969282	108.95470942985642	103.80144614601184	101.59290473864989	105.08976196697299	87.789520942637694	85.304911859355485	84.01659603839434	81.624009513752227	82.820302776073277	90.550197701840133	89.814017232719465	90.918287936400446	99.660431007208189	88.985814204958743	88.249633735838088	93.034806785122313	85.949069769836058	84.108618597034436	78.311197402709297	76.93085902310807	78.437659403920421	84.383881075566563	83.946658893827873	89.71799169277854	95.139546746338254	99.948990745463817	106.59476790789186	106.76965678058733	97.063324345988477	98.112657582161333	98.462435327552271	97.587990964074905	96.276324418858835	100.03643518181156	99.599213000072865	104.58354587189389	109.48043430736719	100.21132405450702	105.02076805363258	110.61721197988777	98.549879763900023	96.713546600597525	91.117102674342348	87.794214093128332	87.8	91.5	93.1	106.5	122.8	112.6	110.6	104	99.1	99.4	95.1	89	89.9	98.1	97	101.6	113.8	106.4	114.3	111.4	103.9	108.1	104.8	101	

בסיס: ממוצע 2014=100







מדדי מחירים לעוף טרי שלם*, בשר בקר טרי ודגים טריים

       דגים טריים	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	96.461016609079721	96.095287636154282	97.649635771087318	102.95270587850592	102.5869769055805	101.03262877064746	102.5869769055805	101.94695120296102	103.50129933789405	102.12981568942374	101.12406101387882	98.563958203400873	96.826745582005131	98.83825493309493	101.21549325711018	101.58122223003559	102.31268017588646	101.94695120296102	101.94695120296102	102.03838344619237	105.78710541867794	102.5869769055805	99.752577365408484	99.844009608639851	94.744833403627155	99.907212146773517	94.339940953184311	99.401096583719948	100.41332770982709	98.490088570223534	95.554618304512871	97.174188106284262	94.947279628848591	90.797132011809367	90.695908899198642	90.291016448755798	91.404470687473633	102.1341206242092	103.14635175031633	101.72922817376634	102.1341206242092	99.805989034162792	101.32433572332349	101.22311261071277	101.02066638549135	100.51455082243778	98.996204133277089	96.566849430619996	95	97.9	97.4	95.9	98.3	96.6	98.7	93.6	96.2	97.1	97.7	97.4	95.5	96.9	102.3	98.4	100.4	100.8	103.1	99.8	97.5	101.4	96	95.3	               בשר בקר טרי	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	96.595561020672221	96.685084246826676	96.506037794517738	97.311746829907975	97.490793282216913	96.953653925290084	97.132700377599022	97.222223603753477	97.40127005606243	98.206979091452666	98.565071996070515	97.938409412989259	98.833641674533951	98.923164900688406	100.17649006685099	100.71362942377779	100.62410619762333	100.62410619762333	100.35553651915991	101.34029200685907	102.41457072071272	103.13075652994846	103.13075652994846	103.48884943456633	103.16925151719487	103.67498314227916	103.5738368172623	104.68644639244773	104.2818610923803	103.77612946729602	102.36008091706002	103.27039784221172	103.77612946729602	104.0795684423466	102.66351989211059	102.66351989211059	101.85434929197572	101.65205664194201	101.14632501685772	101.04517869184086	100.84288604180715	99.932569116655429	99.022252191503711	98.617666891436272	98.617666891436272	98.516520566419416	99.224544841537423	99.527983816588005	99.5	99.6	100.5	100.3	102.5	105.3	107.5	109.3	108.9	108.7	106.7	106.3	106.9	106.5	106.9	106.4	105.8	106.7	105.1	105.5	106.1	105.6	105.1	102.5	                עוף טרי שלם	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	76.01234131539826	75.215566249199114	73.861048636660584	77.844923967656285	78.083956487516033	77.526213941176621	73.940726143280486	73.701693623420738	73.303306090321172	72.347176010882208	70.514593358624182	70.195883332144504	72.82524105060169	74.657823702859716	77.287181421316888	77.048148901457154	73.940726143280486	71.789433464542796	69.717818292425036	76.490406355117742	79.040086566954997	83.581704444290125	84.458157017109173	81.589766778792267	81.327269233232968	94.010633527640763	93.933764653129202	95.086797770802633	95.394273268848877	97.930946127730451	102.6199	4747293575	110.76804817116135	110.69117929664979	106.84773557107168	103.38863621805137	103.46550509256292	104.38793158670168	103.84984946512074	103.00429184549355	99.929536865031068	100.77509448465824	95.548011017872014	98.161552751265134	101.54378322977387	98.930241496380745	100.00640573954261	97.46973288066107	96.3935686374992	96.6	100.1	99.8	102.9	101.4	100.3	104.1	104.2	105	106.5	101.4	97.6	97.8	98.4	96.4	96.7	95.6	92.6	93.5	95.8	101.9	105.4	95.5	90.4	

בסיס: ממוצע 2014=100







מדדי מחירים לחלב סויה ולבן, יוגורט ומעדני חלב

       לבן, יוגורט ומעדני חלב (ללא סויה)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	91.148220031154835	90.617774521759173	90.352551767061357	90.529366936859915	91.236627616054122	97.336750974104234	97.248343389204976	97.248343389204976	92.47433380464399	88.849622823773629	83.633575314716268	89.203253163370746	95.65700686101799	94.154077917730262	95.038153766723028	95.65700686101799	96.275859955312924	95.65700686101799	95.922229615715807	95.480191691219432	96.894713049607859	96.983120634507131	98.132419238197741	99.104902672089779	98.941289701636194	99.807507218479316	99.807507218479316	100.09624639076036	99.422521655437919	100.1924927815207	99.711260827718959	101.05871029836382	100.67372473532242	100.86621751684312	100.67372473532242	100.86621751684312	101.15495668912416	100.00000000000001	100.28873917228105	100.48123195380174	101.05871029836382	100.3849855630414	99.711260827718959	99.903753609239658	99.422521655437919	99.230028873917234	98.845043310875852	99.518768046198275	99.4	99.9	99.9	99.6	99.9	99.6	98.8	99.2	99.4	100.2	99.2	100	99.4	100	100.2	99.6	100	98.5	98.7	99.3	99.7	99.7	99.9	99.8	       חלב (ללא סויה)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	91.822124702443247	91.545274075199714	91.914408244857754	92.375825956930342	92.837243669002916	95.698033483852925	94.221496805220653	94.498347432464	215	92.74496012658841	93.852362635562599	93.390944923490011	94.313780347635173	94.590630974878721	94.40606389004968	94.40606389004968	94.221496805220653	93.852362635562599	94.313780347635173	94.40606389004968	94.313780347635173	94.959765144536803	95.052048686951309	95.60574994143839	95.698033483852925	96.639848556554654	97.681022243256038	99.574065309985812	100.14197823000472	100.23663038334122	100.80454330336015	100.14197823000472	100.3312825366777	100.42593469001419	101.18315191670611	101.27780407004259	101.18315191670611	100.23663038334122	99.858021769995261	99.763369616658778	100.14197823000472	100.14197823000472	100.3312825366777	100.3312825366777	100.14197823000472	99.195456696639852	99.952673923331744	100.04732607666824	99.858021769995261	100.2	99.8	99.9	99.4	99.2	99.6	97.3	96.4	96.3	96.4	95.6	94.7	96.2	95.4	94.2	93.5	94.1	93.9	92.9	91.1	94	93.5	92.4	93.7	

בסיס: ממוצע 2014=100







מדד מחירים של ביצים

ביצים	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	88.014910371374867	92.943053682935144	92.856595028346376	92.943053682935144	93.461805610467806	96.314941211897462	95.623271975187237	95.623271975187237	94.672226774710694	94.931602738477025	95.536813320598455	95.796189284364786	96.142023902719899	96.228482557308666	95.969106593542335	95.536813320598455	95.623271975187237	95.623271975187237	95.623271975187237	95.623271975187237	96.314941211897462	96.487858521074997	99.946204704626069	101.32954317804651	101.442501410266	76	101.82931743089694	101.63590942058184	101.63590942058184	101.3457974051092	102.02272544121203	102.21613345152713	102.11942944636958	102.02272544121203	102.21613345152713	101.63590942058184	100.37875735353373	100.28205334837619	99.895237327746003	100.0886453380611	100.0886453380611	99.991941332903551	99.991941332903551	99.991941332903551	99.991941332903551	99.991941332903551	99.991941332903551	99.895237327746003	99.798533322588455	99.7	98.2	97.8	97.9	97.1	97.4	97.6	97.5	97.2	97.2	96.8	96.7	96.9	95.4	94	93.4	93.4	93.4	93.4	93.5	93.5	93.4	93.3	93.1	

בסיס: ממוצע 2014=100





מדד מחירים של דבש

דבש	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	96.677090500603398	100.07257855720995	101.48736524746269	99.129387430374791	101.67600347282971	102.80783282503191	102.99647105039894	102.80783282503191	100.54417412062753	99.600982993792371	101.77032258551324	101.95896081088026	102.33623726161433	102.14759903624729	101.86464169819675	101.11008879672863	101.48736524746269	102.24191814893081	102.14759903624729	102.24191814893081	101.67600347282971	101.86464169819675	101.95896081088026	102.99647105039894	103.43420605236312	104.35226113566812	103.94423665419924	103.43420605236312	103.12818769126146	104.04624277456645	104.96429785787146	103.12818769126146	102.41414484869091	105.98435906154369	102.92417545052702	102.72016320979257	102.21013260795647	99.965997959877569	101.9041142468548	99.761985719143127	101.9041142468548	101.70010200612035	101.19007140428424	99.863991839510362	93.641618497109803	99.353961237674255	99.25195511730702	99.25195511730702	98.5	98.2	96.5	96.6	96.6	97.5	98.6	95.3	94.6	96.9	97.2	96.5	97.7	97.3	97.4	94.7	99.4	98.5	98.6	98.5	93	95.8	98.6	98.7	

בסיס: ממוצע 2014=100





מדד מחירים של תוצרת חקלאית טריה, מזון ללא ירקות ומדד מחירים כללי

מדד כללי	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	99.673309376021081	99.477295001633635	99.77131656321481	99.86932375040854	99.96733093760227	100.26135249918345	100.35935968637719	100.26135249918345	99.96733093760227	100.26135249918345	100.06533812479502	100.06533812479502	99.2	98.5	98.799999999999898	99.4	99.599999999999895	99.9	100.099999999999	99.9	99.5	99.599999999999895	99.2	99.099999999999895	98.599999999999895	98.299999999999898	98.099999999999895	98.5	98.799999999999898	99.099999999999895	99.5	99.2	99.099999999999895	99.299999999999898	98.9	98.9	מדד תוצרת חקלאית טרייה	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	102.45979186376537	101.41911069063387	101.41911069063387	100.47303689687797	100.28382213812678	98.013245033112582	99.0539262062441	101.51371807000946	99.810785241248823	100.18921475875119	98.864711447492908	96.499526963103122	97.3	98.4	97.7	101.1	102.7	100.9	102	101.4	105.3	107.8	105.6	102.5	102.4	101.7	99.7	99.2	101.1	98.8	101.4	101.6	102	103.3	99.7	99.2	מזון ללא ירקות ופירות 	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	100.91845699225317	100.63094002076527	100.72677901126028	100.43926203977333	100.43926203977333	100.15174506828544	99.768389106300603	99.864228096797532	98.905838191837859	99.576711125309629	99.385033144317703	99.193355163325762	99	99.2	99.099999999999895	99.299999999999898	99.4	99.599999999999895	99.799999999999898	99.599999999999895	99.5	100.3	99.5	99.099999999999895	98.9	98.9	98.4	98.1	98.4	97.9	97.8	97.9	97.9	98.5	98.1	97.6	

בסיס: ממוצע 2014=100







מדדי מחירים של פירות טריים, ירקות טריים ומדד מחירים כללי

מדד כללי	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	99.673309376021081	99.477295001633635	99.77131656321481	99.86932375040854	99.96733093760227	100.26135249918345	100.35935968637719	100.26135249918345	99.96733093760227	100.26135249918345	100.06533812479502	100.06533812479502	99.2	98.5	98.799999999999898	99.4	99.599999999999895	99.9	100.099999999999	99.9	99.5	99.599999999999895	99.2	99.099999999999895	98.599999999999895	98.299999999999898	98.099999999999895	98.5	98.799999999999898	99.099999999999895	99.5	99.2	99.099999999999895	99.299999999999898	98.9	98.9	        ירקות טריים	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	112.77473684210527	103.17473684210526	102.46736842105264	97.41473684210527	93.675789473684219	92.3621052631579	94.181	05263157895	100.85052631578948	102.46736842105264	104.48842105263159	102.56842105263159	93.574736842105267	97.5	96.8	92.7	99.7	97.3	95	98.7	100	121	131.4	129.5	120.5	120.3	110.9	102.7	100.4	101.3	98.3	105.3	108.8	110.8	111.5	103	107.7	        פירות טריים	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	96.276324418858835	100.03643518181156	99.599213000072865	104.58354587189389	109.48043430736719	100.21132405450702	105.02076805363258	110.61721197988777	98.549879763900023	96.713546600597525	91.117102674342348	87.794214093128332	87.8	91.5	93.1	106.5	122.8	112.6	110.6	104	99.1	99.4	95.1	89	89.9	98.1	97	101.6	113.8	106.4	114.3	111.4	103.9	108.1	104.8	101	

בסיס: ממוצע 2014=100







מדדי מחירים של חלב ומוצריו, תוצרת טרייה של עופות ודגים ומדד מחירים כללי

מדד כללי	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	99.673309376021081	99.477295001633635	99.77131656321481	99.86932375040854	99.96733093760227	100.26135249918345	100.35935968637719	100.26135249918345	99.96733093760227	100.26135249918345	100.06533812479502	100.06533812479502	99.2	98.5	98.799999999999898	99.4	99.599999999999895	99.9	100.099999999999	99.9	99.5	99.599999999999895	99.2	99.099999999999895	98.599999999999895	98.299999999999898	98.099999999999895	98.5	98.799999999999898	99.099999999999895	99.5	99.2	99.099999999999895	99.299999999999898	98.9	98.9	תוצרת טריה של בשר עופות ודגים 	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	101.01132993688694	102.01505588928599	102.19755151699491	101.10257775074139	100.92008212303247	98.	638886776670972	98.821382404379889	100.09885179834234	99.186373659797738	99.460117101361121	98.638886776670972	97.908904265835289	98.1	100.2	100.3	101	101.4	101	103.6	103.9	105.1	105.8	102.6	101	100.8	101	101.1	100.5	100.3	98.6	99.2	99	101.9	103.7	99.2	96	חלב ומוצריו	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	101.16221967588804	100.18006220330659	100.18006220330659	100.18006220330659	100.08184645604845	99.885414961532163	100.08184645604845	99.983630708790301	99.394336225241446	99.787199214274011	99.492551972499584	99.590767719757736	99.7	99.6	99.3	99.4	98.9	99.5	97.7	97.6	97.5	97.6	96.6	96.8	97	96.6	95.9	95.4	95.8	95	94.8	94.3	95.1	95.2	94.9	95.3	

בסיס: ממוצע 2014=100









נתונים מקודמים בסיס 2016=100
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				נתונים מינואר 2005, הבסיס: ממוצע 2012=100.0

																נתוני 2005 ; הבסיס: ממוצע 2012=100.0																								נתוני 2006 ; הבסיס: ממוצע 2012=100.0																								נתוני 2007 ; הבסיס: ממוצע 2012=100.0																								נתוני 2008 ; הבסיס: ממוצע 2012=100.0																								נתוני 2009 ; הבסיס: ממוצע 2012=100.0																								נתוני 2010 ; הבסיס: ממוצע 2012=100.0																								נתוני 2011 ; הבסיס: ממוצע 2012=100.0																								נתוני 2012 ; הבסיס: ממוצע 2012=100.0																								נתוני 2013 ; הבסיס: ממוצע 2012=100.0																								נתוני 2014 ; הבסיס: ממוצע 2012=100.0																												נתוני 2011 ; הבסיס: ממוצע 2014=100.0																								נתוני 2012 ; הבסיס: ממוצע 2014=100.0																								נתוני 2013 ; הבסיס: ממוצע 2014=100.0																								נתוני 2014 ; הבסיס: ממוצע 2014=100.0																								נתוני 2015 ; הבסיס: ממוצע 2014=100.0																								נתוני 2016 ; הבסיס: ממוצע 2014=100.0																												נתוני 2011 ; הבסיס: ממוצע 2016=100.0																								נתוני 2012 ; הבסיס: ממוצע 2016=100.0																								נתוני 2013 ; הבסיס: ממוצע 2016=100.0																								נתוני 2014 ; הבסיס: ממוצע 2016=100.0																								נתוני 2015 ; הבסיס: ממוצע 2016=100.0																								נתוני 2016 ; הבסיס: ממוצע 2016=100.0																								נתוני2017 ; הבסיס: ממוצע 2016=100.0

										2005																														2006																								2007																								2008																								2009																								2010																								2011																								2012																								2013																								2014																												2011																								2012																								2013																								2014																								2015																								2016																												2011																								2012																								2013																								2014																								2015																								2016																								2017

						שם הפריט		קוד פרסום בלמ"ס		רמה		משקל חדש מ-I/2015		משקל חדש מ-I/2017		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		VI		V		VI		VII		VIII		IX		X		IX		XII		I		II		III		VI		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		ממוצע 2014		מקדם		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		VI		V		VI		VII		VIII		IX		X		IX		XII		I		II		III		VI		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		VI		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		VI		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		ממוצע 2016		מקדם חדש		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		VI		V		VI		VII		VIII		IX		X		IX		XII		I		II		III		VI		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		VI		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		VI		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		VI		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII

						מדד כללי

ראיף פלאח[Raef Falah]: ראיף פלאח[Raef Falah]:
הוספה מאתר הלמ"ס						1000		1000																																																																																																		90.2		90.1		90.6		91.5		91.8		92.6		93.6		94.1		93.8		94.0		94.3		94.3		93.6		93.4		93.4		94.3		94.6		94.9		95.3		95.8		96.0		96.3		96.4		96.8		97.0		97.2		97.4		98.0		98.5		98.9		98.6		99.0		98.9		99.0		98.9		98.9		98.9		98.9		99.2		100.1		100.1		99.8		99.9		101.0		101.0		100.8		100.3		100.5		100.3		100.3		100.5		100.9		101.0		101.8		102.1		102.3		102.3		102.6		102.2		102.3		101.7		101.5		101.8		101.9		102.0		102.3		102.4		102.3		102.0		102.3		102.1		102.1		102.0		1.0203		95.0		95.3		95.5		96.1		96.5		96.9		96.6		97.1		96.9		97.0		96.9		96.9		96.9		96.9		97.3		98.1		98.1		97.8		97.9		98.9		98.9		98.8		98.3		98.5		98.3		98.3		98.5		98.9		99.0		99.8		100.1		100.3		100.3		100.6		100.2		100.3		99.7		99.5		99.8		99.9		100.0		100.3		100.4		100.3		100.0		100.3		100.1		100.1		99.2		98.5		98.8		99.4		99.6		99.9		100.1		99.9		99.5		99.6		99.2		99.1		98.6		98.3		98.1		98.5		98.8		99.1		99.5		99.2		99.1		99.3		98.9		98.9		98.9		0.9886		96.1		96.4		96.6		97.2		97.6		98.0		97.7		98.2		98.0		98.1		98.0		98.0		98.0		98.0		98.4		99.2		99.2		99.0		99.0		100.1		100.1		99.9		99.4		99.6		99.4		99.4		99.6		100.0		100.1		100.9		101.2		101.4		101.4		101.7		101.3		101.4		100.8		100.6		100.9		101.0		101.1		101.4		101.5		101.4		101.1		101.4		101.2		101.2		100.3		99.6		99.9		100.5		100.8		101.1		101.3		101.1		100.6		100.8		100.3		100.2		99.7		99.4		99.2		99.6		99.9		100.2		100.6		100.3		100.2		100.4		100.0		100.0		99.8		99.8		100.1		100.3		100.7		100		99.9		100.2		100.3		100.6		100.3		100.4

						מדד תוצרת חקלאית טרייה		-		0		64.10		64.14		76.1		76.3		74.5		75.0		74.8		71.9		71.2		72.6		75.3		76.5		77.0		74.4		76.6		77.3		78.4		81.1		80.9		78.2		77.9		78.0		78.5		79.4		80.2		79.8		82.0		80.6		80.8		81.6		82.9		80.2		79.6		82.8		85.6		85.8		86.6		86.8		90.4		94.0		92.7		96.2		97.1		92.0		93.7		95.5		96.1		97.2		94.2		90.0		90.1		90.3		92.7		94.2		94.6		92.6		94.9		97.4		96.8		96.1		95.2		94.6		94.0		94.6		94.7		95.4		95.5		95.0		96.0		97.8		103.4		105.0		102.7		102.3		102.2		102.6		100.4		101.4		100.8		100.0		98.3		99.1		96.4		95.8		96.8		97.5		97.3		98.9		99.2		99.4		100.2		96.9		97.2		102.1		104.8		103.9		100.5		99.7		102.3		104.7		103.8		105.9		105.5		106.1		108.0		108.4		108.0		110.3		107.7		108.4		108.3		107.2		107.2		106.2		106.0		103.6		104.7		107.3		105.5		105.9		104.5		102.0		105.7		1.0570		96.6		97.1		95.0		95.9		95.3		94.6		93.0		93.8		91.2		90.6		91.5		92.3		92.0		93.6		93.9		94.1		94.8		91.6		91.9		96.6		99.2		98.3		95.1		94.3		96.8		99.1		98.2		100.2		99.8		100.4		102.2		102.6		102.2		104.4		101.9		102.6		102.5		101.4		101.4		100.5		100.3		98.0		99.1		101.5		99.8		100.2		98.9		96.5		97.3		98.4		97.7		101.1		102.7		100.9		102.0		101.4		105.3		107.8		105.6		102.5		102.4		101.7		99.7		99.2		101.1		98.8		101.4		101.6		102.0		103.3		99.7		99.2		100.8		1.0084		95.8		96.3		94.2		95.1		94.6		93.8		92.3		93.0		90.4		89.9		90.8		91.5		91.2		92.8		93.1		93.3		94.0		90.9		91.2		95.7		98.3		97.5		94.3		93.5		96.0		98.2		97.4		99.4		99.0		99.5		101.3		101.7		101.3		103.5		101.0		101.7		101.6		100.6		100.6		99.6		99.4		97.2		98.2		100.7		99.0		99.4		98.0		95.7		96.5		97.6		96.9		100.3		101.8		100.1		101.1		100.6		104.4		106.9		104.7		101.6		101.5		100.9		98.9		98.4		100.3		98.0		100.6		100.8		101.1		102.4		98.9		98.4		99.2		101.6		101.8		103		102.9		99.1		98.6		100.1		102		102.4		99		96.8

				א.		ירקות ופירות טריים		-		1		21.62		22.72		78.7		77.4		70.9		70.9		70.6		64.5		62.4		66.2		70.9		74.3		76.5		69.2		71.9		72.5		73.5		79.3		80.8		74.0		73.9		73.8		73.9		76.6		80.7		79.7		84.7		79.9		77.0		79.6		83.3		77.4		76.3		83.2		87.9		87.4		86.7		86.7		95.4		103.0		95.2		101.9		102.1		87.3		92.1		97.7		97.6		99.3		93.2		82.3		82.7		81.9		86.8		89.5		93.2		87.9		93.2		98.9		94.5		92.6		92.4		91.9		89.8		91.20		90.15		92.25		94.36		94.74		97.90		100.67		114.53		119.21		112.62		111.57		110.02		110.32		103.47		104.58		101.86		97.93		96.11		97.93		92.59		91.48		95.51		97.83		94.5		98.4		98.0		98.8		103.1		94.6		96.2		107.4		112.7		107.4		95.9		92.9		101.6		102.4		99.4		103.2		102.5		101.9		106.0		103.6		102.7		110.7		105.0		107.7		109.8		105.2		104.6		103.3		102.8		99.3		102.1		108.6		104.9		105.4		102.0		94.9		103.6		1.0358		106.2		106.5		99.9		101.0		98.3		94.5		92.8		94.5		89.4		88.3		92.2		94.4		91.2		95.0		94.6		95.4		99.5		91.3		92.9		103.7		108.8		103.7		92.6		89.7		98.1		98.9		96.0		99.6		99.0		98.4		102.3		100.0		99.2		106.9		101.4		104.0		106.0		101.6		101.0		99.7		99.3		95.9		98.6		104.9		101.3		101.8		98.5		91.6		93.7		94.7		92.9		102.4		107.3		101.9		103.4		101.6		112.4		118.9		116.0		108.2		108.4		105.9		100.5		100.9		106.2		101.5		108.8		109.8		108.1		110.2		103.7		105.1		105.8		1.0576		100.4		100.7		94.5		95.5		93.0		89.4		87.7		89.4		84.5		83.5		87.2		89.3		86.3		89.9		89.5		90.2		94.1		86.4		87.8		98.0		102.9		98.0		87.6		84.8		92.8		93.5		90.7		94.2		93.6		93.0		96.8		94.6		93.8		101.1		95.9		98.3		100.2		96.0		95.5		94.3		93.8		90.7		93.2		99.1		95.8		96.2		93.1		86.6		88.6		89.5		87.8		96.8		101.5		96.4		97.8		96.1		106.3		112.4		109.7		102.3		102.5		100.1		95.0		95.4		100.4		96.0		102.9		103.8		102.2		104.2		98.1		99.4		99.6		104.8		104.5		106.9		108.7		99.2		98.7		101		105.2		106.7		98.9		94.8

						        ירקות טריים		120042		2		13.16		13.21		87.13		83.77		71.13		69.70		64.42		60.77		59.20		63.85		71.84		75.84		79.56		68.20		69.92		68.34		70.06		77.13		71.27		68.42		70.63		72.13		74.41		76.70		85.91		85.56		90.46		78.88		75.25		77.69		73.98		71.91		72.43		80.59		88.60		88.68		87.49		85.04		97.06		106.49		92.24		95.87		83.04		74.06		78.88		88.75		98.10		103.22		94.84		81.03		81.93		77.46		83.93		84.75		81.56		78.37		84.93		92.77		92.77		91.50		94.59		92.50		87.03		87.39		88.12		89.67		86.21		81.65		87.49		92.04		117.19		125.76		115.74		113.19		107.29		103.68		95.77		94.40		87.18		84.45		83.47		84.05		87.76		87.76		95.28		100.75		94.5		95.4		95.3		95.8		96.5		89.8		93.1		107.9		121.7		114.4		99.8		95.9		108.0		105.5		101.2		103.5		98.9		96.4		99.4		95.5		100.0		111.8		102.8		107.4		111.6		102.1		101.4		96.4		92.7		91.4		93.2		99.8		101.4		103.4		101.5		92.6		99.0		0.9896		108.4		104.8		96.8		95.4		88.1		85.3		84.3		84.9		88.7		88.7		96.3		101.8		95.5		96.4		96.3		96.8		97.5		90.8		94.1		109.0		123.0		115.6		100.8		96.9		109.1		106.6		102.3		104.6		99.9		97.4		100.4		96.5		101.1		113.0		103.9		108.5		112.8		103.2		102.5		97.4		93.7		92.4		94.2		100.9		102.5		104.5		102.6		93.6		97.5		96.8		92.7		99.7		97.3		95.0		98.7		100.0		121.0		131.4		129.5		120.5		120.3		110.9		102.7		100.4		101.3		98.3		105.3		108.8		110.8		111.5		103.0		107.7		106.8		1.0675		101.6		98.1		90.7		89.4		82.5		79.9		79.0		79.6		83.1		83.1		90.2		95.4		89.5		90.3		90.2		90.7		91.3		85.0		88.2		102.1		115.2		108.3		94.4		90.8		102.2		99.9		95.8		98.0		93.6		91.3		94.1		90.4		94.7		105.8		97.3		101.7		105.6		96.7		96.0		91.3		87.8		86.5		88.2		94.5		96.0		97.9		96.1		87.7		91.3		90.7		86.8		93.4		91.1		89.0		92.5		93.7		113.3		123.1		121.3		112.9		112.7		103.9		96.2		94.1		94.9		92.1		98.6		101.9		103.8		104.4		96.5		100.9		99.6		101.3		101.2		101.1		101.9		95.9		94		99.1		106.9		110.3		103		96.4

						        פירות טריים		120043		2		8.46		9.51		66.99		68.46		70.82		72.74		79.44		69.94		67.06		69.72		69.64		72.30		72.15		70.75		74.80		78.49		78.56		82.61		94.55		82.10		78.56		76.27		73.40		76.57		73.47		71.48		76.92		81.46		79.74		82.40		96.67		85.31		81.93		86.95		87.19		85.93		85.78		89.07		93.30		98.40		99.42		110.47		128.98		106.16		110.87		110.47		97.07		94.17		91.11		84.44		83.70		88.39		90.95		96.25		110.34		101.87		105.34		107.99		96.97		94.11		89.01		90.95		93.70		96.76		92.99		96.15		106.26		113.81		113.20		113.09		110.54		109.42		107.89		109.01		113.65		120.18		115.13		119.97		124.60		118.71		116.18		120.18		100.39		97.55		96.08		93.34		94.7		103.6		102.7		104.0		114.0		101.8		100.9		106.4		98.3		96.2		89.6		88.0		89.7		96.5		96.0		102.6		108.8		114.3		121.9		122.1		111.0		112.2		112.6		111.6		110.1		114.4		113.9		119.6		125.2		114.6		120.1		126.5		112.7		110.6		104.2		100.4		114.4		1.1436		99.4		105.1		100.7		104.9		109.0		103.8		101.6		105.1		87.8		85.3		84.0		81.6		82.8		90.6		89.8		90.9		99.7		89.0		88.2		93.0		85.9		84.1		78.3		76.9		78.4		84.4		83.9		89.7		95.1		99.9		106.6		106.8		97.1		98.1		98.5		97.6		96.3		100.0		99.6		104.6		109.5		100.2		105.0		110.6		98.5		96.7		91.1		87.8		87.8		91.5		93.1		106.5		122.8		112.6		110.6		104.0		99.1		99.4		95.1		89.0		89.9		98.1		97.0		101.6		113.8		106.4		114.3		111.4		103.9		108.1		104.8		101.0		104.2		1.0419		95.4		100.9		96.6		100.7		104.6		99.6		97.5		100.9		84.3		81.9		80.6		78.3		79.5		86.9		86.2		87.3		95.7		85.4		84.7		89.3		82.5		80.7		75.2		73.8		75.3		81.0		80.6		86.1		91.3		95.9		102.3		102.5		93.2		94.2		94.5		93.7		92.4		96.0		95.6		100.4		105.1		96.2		100.8		106.2		94.6		92.8		87.5		84.3		84.3		87.8		89.4		102.2		117.9		108.1		106.2		99.8		95.1		95.4		91.3		85.4		86.3		94.2		93.1		97.5		109.2		102.1		109.7		106.9		99.7		103.8		100.6		96.9		99.5		109.7		109		115		118.2		103.7		105.3		103.6		102.9		101.8		93.2		92.6

				ב.		מוצרים צימחיים ואחרים		-		1		4.74		4.47		78.05		78.89		79.59		76.50		75.59		75.87		76.15		75.31		79.03		78.19		77.98		77.98		79.66		79.45		79.52		79.45		79.38		78.33		79.24		79.31		79.73		80.85		81.34		82.11		82.58		84.10		85.62		84.90		84.74		84.42		85.06		85.14		84.82		85.77		86.33		86.97		88.65		90.49		90.65		88.89		87.45		88.49		88.09		88.97		88.97		88.49		89.21		88.41		88.81		87.65		87.74		87.74		86.94		87.21		87.21		87.30		87.92		88.90		88.81		88.19		88.72		89.87		91.56		90.32		91.12		90.14		90.05		90.94		91.47		91.30		92.99		93.25		95.53		99.08		99.08		97.07		96.44		95.89		97.44		96.89		96.07		97.44		97.26		99.80		100.0		100.7		102.4		99.4		98.6		97.1		99.3		99.9		97.6		101.1		100.8		103.1		102.3		105.5		104.0		103.9		104.1		104.2		104.5		103.6		103.6		105.1		105.3		104.9		104.1		107.6		108.8		106.3		106.6		105.0		105.6		107.0		105.8		106.3		107.3		108.3		106.6		1.0656		89.6		93.0		93.0		91.1		90.5		90.0		91.4		90.9		90.2		91.4		91.3		93.7		93.8		94.5		96.1		93.3		92.6		91.1		93.1		93.7		91.6		94.9		94.6		96.7		96.0		99.0		97.6		97.5		97.7		97.8		98.1		97.2		97.2		98.6		98.8		98.4		97.7		101.0		102.1		99.8		100.0		98.5		99.1		100.4		99.3		99.8		100.7		101.6		101.7		103.4		104.0		102.4		102.3		102.6		103.0		102.7		100.9		101.8		103.1		103.7		101.3		103.6		104.6		100.4		101.4		101.1		101.6		101.2		99.9		99.6		101.0		101.5		101.4		1.0143		88.4		91.7		91.7		89.8		89.2		88.7		90.1		89.6		88.9		90.1		90.0		92.3		92.5		93.2		94.8		92.0		91.2		89.8		91.8		92.4		90.3		93.5		93.3		95.4		94.6		97.6		96.2		96.1		96.3		96.4		96.7		95.8		95.8		97.2		97.4		97.1		96.3		99.6		100.7		98.3		98.6		97.1		97.7		99.0		97.9		98.3		99.3		100.2		100.3		101.9		102.5		101.0		100.9		101.2		101.5		101.2		99.5		100.4		101.6		102.2		99.9		102.1		103.1		99.0		100.0		99.7		100.2		99.8		98.5		98.2		99.6		100.1		99.2		98.8		100.6		98.9		98.9		99.1		99.6		99.4		97.5		97.8		99.1		99.8

						       אגוזים ופיסטוקים		150340		2		1.12		1.26		68.31		69.28		70.70		70.44		71.21		71.60		73.21		74.05		75.54		75.80		76.44		75.47		75.28		76.89		77.15		78.25		77.93		78.06		79.28		79.67		80.44		80.19		79.86		80.77		80.14		81.32		78.57		79.12		80.22		78.49		80.46		78.88		77.94		78.96		81.40		80.61		82.58		84.15		84.31		84.55		84.23		85.57		84.70		86.75		85.88		85.25		87.38		86.75		85.18		82.88		82.88		83.22		79.30		85.00		84.24		83.05		86.03		86.20		83.13		79.13		83.13		82.79		87.65		88.16		88.16		83.47		86.71		88.07		87.73		86.37		89.60		90.97		93.24		95.33		96.20		94.46		95.68		92.81		98.54		96.63		97.76		97.94		96.98		99.76		99.8		98.5		100.5		99.7		98.0		93.4		100.6		100.6		98.2		103.1		102.4		105.3		102.8		105.1		100.9		103.8		103.4		104.8		105.3		104.1		102.7		106.7		107.0		105.3		100.0		104.5		107.4		105.1		107.6		106.1		106.5		107.6		105.7		107.2		107.6		108.4		106.1		1.0614		87.8		89.8		90.6		89.0		90.1		87.4		92.8		91.0		92.1		92.3		91.4		94.0		94.0		92.8		94.6		93.9		92.4		88.0		94.8		94.8		92.5		97.1		96.4		99.2		96.9		99.0		95.1		97.8		97.4		98.7		99.2		98.1		96.8		100.5		100.8		99.2		94.2		98.5		101.2		99.0		101.4		100.0		100.3		101.4		99.6		101.0		101.4		102.1		102.9		102.6		102.4		101.7		102.3		102.9		103.2		102.6		98.7		100.3		101.0		100.4		96.2		96.6		94.6		90.3		93.6		94.1		94.3		94.2		92.8		92.0		93.6		93.6		93.8		0.9383		93.6		95.7		96.6		94.9		96.1		93.2		99.0		97.0		98.2		98.3		97.4		100.2		100.2		98.9		100.9		100.1		98.4		93.8		101.0		101.0		98.6		103.5		102.8		105.8		103.2		105.5		101.3		104.2		103.8		105.2		105.7		104.5		103.1		107.1		107.4		105.7		100.4		104.9		107.8		105.5		108.0		106.5		106.9		108.0		106.1		107.6		108.0		108.8		109.7		109.4		109.1		108.4		109.0		109.7		110.0		109.4		105.2		106.9		107.6		107.0		102.5		103.0		100.8		96.2		99.8		100.3		100.5		100.4		98.9		98.1		99.8		99.8		98.1		96.8		99.7		98.6		99.1		98.9		101.3		100		96.9		98.4		100.1		100.3

						       גרעינים לפיצוח		150330		2		0.47		0.45		78.47		79.37		79.21		77.50		76.60		77.99		80.92		82.72		82.15		81.49		81.57		82.06		81.74		82.31		79.21		80.27		81.49		83.04		85.98		84.84		86.06		84.67		85.73		86.71		88.52		87.10		86.59		86.18		87.68		85.93		87.43		88.85		88.26		88.18		90.02		89.43		88.43		90.44		87.93		89.85		88.77		90.94		87.93		89.43		88.52		87.68		90.60		91.10		92.43		90.82		87.69		89.12		86.71		87.60		88.86		90.02		89.75		91.09		91.62		89.84		92.43		88.77		92.87		92.34		93.32		91.80		88.32		91.53		94.03		93.05		98.50		99.57		100.49		99.00		99.00		100.12		97.70		100.67		100.02		99.56		99.46		100.12		99.93		99.93		99.7		99.5		98.5		99.5		99.7		98.3		99.7		100.7		101.4		101.2		100.8		101.2		104.3		105.7		106.2		102.8		105.6		103.4		104.8		107.2		108.9		106.8		107.9		106.5		110.2		104.4		111.8		112.1		110.6		108.2		109.8		113.3		114.1		114.2		111.9		114.3		111.2		1.1124		90.3		89.0		89.0		90.0		87.8		90.5		89.9		89.5		89.4		90.0		89.8		89.8		89.6		89.4		88.6		89.4		89.6		88.3		89.6		90.5		91.2		91.0		90.6		91.0		93.8		95.0		95.5		92.4		94.9		93.0		94.2		96.4		97.9		96.0		97.0		95.7		99.1		93.8		100.5		100.8		99.4		97.3		98.7		101.9		102.6		102.7		100.6		102.7		103.4		103.0		103.2		104.2		104.5		104.3		106.0		105.9		104.5		104.8		105.1		105.5		104.7		104.1		105.4		104.5		105.0		105.3		105.2		105.7		104.9		104.5		104.4		104.8		104.9		1.0488		86.1		84.9		84.9		85.8		83.7		86.3		85.7		85.3		85.3		85.8		85.7		85.7		85.4		85.3		84.5		85.3		85.4		84.2		85.4		86.3		86.9		86.8		86.4		86.8		89.4		90.6		91.0		88.1		90.5		88.6		89.8		91.9		93.3		91.5		92.5		91.3		94.5		89.5		95.8		96.1		94.8		92.7		94.1		97.1		97.8		97.9		95.9		98.0		98.6		98.2		98.4		99.4		99.6		99.5		101.1		101.0		99.6		99.9		100.2		100.6		99.8		99.3		100.5		99.6		100.1		100.4		100.3		100.8		100.0		99.6		99.5		99.9		100.3		97.6		98.1		99.9		100.7		98.9		97.7		98.6		96.6		94.8		95.1		96.3

						       שקדים		150350		2		0.42		0.55		88.73		88.89		89.22		88.64		88.81		89.38		90.03		92.90		94.94		94.69		98.62		99.03		97.48		94.78		95.02		94.61		94.94		96.08		95.51		94.94		94.53		93.88		93.39		96.17		96.73		96.16		92.83		96.54		93.97		95.78		97.49		97.01		92.26		94.92		97.20		96.82		96.25		96.92		96.44		95.68		96.25		95.02		94.06		96.54		95.02		94.44		93.87		88.93		94.95		90.77		93.24		94.57		91.63		91.34		92.96		92.58		93.05		90.96		92.67		91.44		86.98		90.30		89.92		92.58		94.38		95.43		95.05		95.24		94.86		94.57		96.57		98.09		98.91		99.28		98.35		95.72		98.25		97.22		100.22		100.12		93.10		99.38		100.87		100.41		99.1		100.9		101.4		101.2		102.9		99.0		99.1		99.5		92.9		98.1		101.0		104.9		100.9		104.9		102.1		102.0		102.5		102.6		104.1		104.6		105.6		103.6		103.7		104.2		97.4		102.9		104.5		103.6		103.4		102.4		102.2		107.0		108.4		105.2		105.9		105.8		104.1		1.0406		95.0		95.4		94.5		92.0		94.4		93.4		96.3		96.2		89.5		95.5		96.9		96.5		95.2		96.9		97.5		97.3		98.9		95.1		95.2		95.6		89.3		94.2		97.0		100.8		97.0		100.8		98.1		98.0		98.5		98.6		100.0		100.5		101.5		99.6		99.7		100.1		93.6		98.9		100.4		99.6		99.4		98.4		98.2		102.8		104.2		101.1		101.8		101.7		107.7		108.8		109.0		109.5		110.0		109.8		111.3		111.7		110.9		112.0		113.1		113.1		111.7		113.9		113.4		111.5		112.1		111.1		111.3		111.1		111.1		109.2		112.2		111.4		111.7		1.1167		85.1		85.4		84.6		82.4		84.6		83.7		86.2		86.2		80.1		85.5		86.8		86.4		85.3		86.8		87.3		87.1		88.6		85.2		85.3		85.6		80.0		84.4		86.9		90.3		86.8		90.3		87.9		87.8		88.2		88.3		89.6		90.0		90.9		89.2		89.2		89.7		83.8		88.6		89.9		89.2		89.0		88.1		88.0		92.1		93.3		90.5		91.1		91.1		96.4		97.4		97.6		98.1		98.5		98.3		99.7		100.0		99.3		100.3		101.3		101.3		100.0		102.0		101.6		99.9		100.4		99.5		99.7		99.5		99.5		97.8		100.5		99.8		100.7		98.5		98.6		99		98.6		99.7		98.2		98.4		99.1		96.8		99.3		99.6

						       בוטנים		150320		2		0.17		0.19		82.84		82.01		83.11		78.88		79.06		79.89		79.52		83.20		80.81		79.61		82.47		82.10		83.39		84.77		85.41		86.79		84.40		85.78		84.40		87.90		88.17		89.19		87.62		88.54		88.09		87.57		88.35		88.18		86.97		84.46		86.36		86.02		84.90		82.30		88.00		89.39		89.39		89.04		87.83		88.52		88.52		90.42		86.02		88.70		89.21		89.04		89.82		90.42		90.33		92.82		92.82		91.49		91.76		93.27		92.56		92.20		93.62		90.24		92.56		89.44		93.09		93.80		91.04		91.31		91.40		95.94		91.93		94.78		92.29		89.62		93.62		94.51		95.19		95.01		92.96		97.97		95.28		94.45		95.19		97.60		98.35		98.90		97.97		96.77		100.9		100.8		96.8		95.0		100.9		95.9		101.7		98.8		100.7		103.3		99.6		105.7		107.2		108.1		108.5		105.1		107.2		108.4		108.8		109.9		111.9		111.4		109.3		109.8		111.9		112.6		115.8		115.0		115.4		111.4		109.1		115.2		116.3		112.2		113.4		112.4		113.4		1.1339		83.9		83.8		82.0		86.4		84.0		83.3		83.9		86.1		86.7		87.2		86.4		85.3		88.9		88.9		85.3		83.8		89.0		84.6		89.7		87.1		88.8		91.1		87.9		93.2		94.5		95.3		95.7		92.7		94.5		95.6		96.0		96.9		98.7		98.2		96.4		96.8		98.7		99.3		102.1		101.4		101.8		98.2		96.2		101.6		102.6		98.9		100.0		99.1		98.4		98.0		98.8		98.5		99.4		99.7		100.3		100.9		99.9		100.4		101.5		100.9		100.8		101.4		101.2		100.8		100.6		99.9		100.7		101.3		101.3		100.7		100.8		100.7		100.9		1.0085		83.2		83.1		81.3		85.7		83.3		82.6		83.2		85.4		86.0		86.5		85.7		84.6		88.2		88.1		84.6		83.1		88.3		83.9		88.9		86.4		88.0		90.3		87.1		92.4		93.7		94.5		94.9		91.9		93.7		94.8		95.1		96.1		97.9		97.4		95.6		96.0		97.9		98.5		101.3		100.6		100.9		97.4		95.4		100.7		101.7		98.1		99.2		98.3		97.6		97.2		98.0		97.7		98.6		98.9		99.5		100.0		99.1		99.6		100.6		100.0		100.0		100.5		100.3		100.0		99.8		99.1		99.9		100.4		100.4		99.9		100.0		99.9		100.9		100.8		101.5		102.6		102		102.4		98		100		98.7		99		101		100.1

						       צימוקים		150360		2		0.10		0.10		73.27		73.41		74.25		73.62		73.90		71.79		73.34		73.34		72.49		72.00		73.97		74.46		74.39		71.01		72.14		71.93		74.39		74.32		75.17		69.82		70.80		72.14		74.18		75.03		73.45		76.74		77.54		76.59		77.47		77.61		77.47		77.83		73.75		74.40		72.94		75.42		78.78		76.95		82.28		80.97		82.50		80.02		83.52		81.91		84.54		83.16		84.25		82.28		82.74		79.72		79.64		80.95		79.80		81.52		85.93		82.42		79.23		81.03		78.74		84.38		75.63		84.38		80.95		87.65		87.90		87.98		87.98		82.01		81.27		93.13		91.66		91.74		93.42		93.33		96.09		91.01		98.15		96.69		97.89		96.95		85.42		99.01		98.41		99.10		95.7		95.4		97.5		94.6		104.0		105.9		102.5		107.4		89.7		101.8		96.3		109.2		99.7		108.9		89.4		115.8		112.2		99.3		115.7		111.4		109.1		117.3		116.7		110.0		96.5		107.1		108.6		96.9		110.9		103.6		109.6		108.5		77.8		106.1		107.0		102.7		102.9		1.0294		90.7		90.7		93.3		88.4		95.3		93.9		95.1		94.2		83.0		96.2		95.6		96.3		93.0		92.7		94.7		91.9		101.0		102.9		99.5		104.3		87.2		98.9		93.6		106.0		96.9		105.8		86.8		112.5		109.0		96.5		112.4		108.2		106.0		113.9		113.4		106.9		93.7		104.0		105.5		94.1		107.7		100.6		106.5		105.4		75.6		103.1		103.9		99.8		93.7		99.4		97.9		100.9		102.1		101.7		101.6		100.7		97.6		99.4		100.2		102.1		96.5		101.0		102.9		99.5		102.0		100.8		104.5		104.2		100.9		99.9		103.8		103.5		101.6		1.0163		89.3		89.2		91.8		87.0		93.8		92.4		93.6		92.7		81.7		94.6		94.1		94.7		91.5		91.2		93.2		90.4		99.4		101.2		97.9		102.6		85.8		97.4		92.1		104.3		95.3		104.1		85.5		110.7		107.3		94.9		110.6		106.5		104.3		112.1		111.6		105.1		92.2		102.4		103.8		92.6		106.0		99.0		104.8		103.7		74.4		101.4		102.3		98.2		92.2		97.8		96.3		99.3		100.5		100.1		100.0		99.1		96.0		97.8		98.6		100.5		95.0		99.4		101.3		97.9		100.4		99.2		102.8		102.5		99.3		98.3		102.1		101.8		90.6		91.8		94.8		90.6		93.7		94.6		94.4		92.6		91.1		92.9		94.1		94.3

						       פירות יבשים אחרים		150370		2		0.94		0.81		86.08		87.06		86.91		84.34		81.09		81.25		84.50		84.04		85.93		82.76		82.45		86.31		88.80		88.20		90.92		88.73		90.84		91.83		92.13		96.44		88.80		89.71		86.99		89.41		85.72		85.27		84.46		84.73		86.53		87.53		87.71		88.16		85.90		91.41		88.79		90.77		91.86		93.03		93.75		93.75		92.85		93.93		94.20		92.94		90.05		90.14		89.78		89.15		89.72		87.70		87.61		87.70		90.92		89.91		91.38		88.71		83.28		86.87		88.07		87.42		80.88		87.88		85.76		88.62		91.29		90.46		90.55		90.46		90.28		96.08		96.63		93.96		97.10		99.71		100.44		101.70		100.98		100.89		99.35		100.44		97.19		99.89		99.62		100.80		99.4		98.0		99.9		99.0		98.8		102.0		104.8		102.0		93.8		100.3		100.5		101.6		97.3		102.0		99.2		103.2		102.8		103.3		101.8		99.0		98.7		104.5		104.7		101.5		100.1		104.1		103.1		102.9		103.6		100.4		103.8		104.4		102.9		101.5		107.0		109.8		103.6		1.0363		93.7		96.2		96.9		98.1		97.4		97.4		95.9		96.9		93.8		96.4		96.1		97.3		95.9		94.6		96.4		95.5		95.3		98.4		101.1		98.4		90.6		96.7		97.0		98.0		93.9		98.4		95.7		99.6		99.2		99.7		98.2		95.5		95.2		100.8		101.0		97.9		96.6		100.5		99.5		99.3		100.0		96.9		100.2		100.7		99.3		97.9		103.2		106.0		98.7		101.3		100.8		101.8		102.2		103.9		104.7		104.7		101.8		104.6		106.1		106.7		99.5		104.3		105.2		101.5		105.0		103.9		104.9		104.5		99.2		98.3		101.6		100.9		102.4		1.0240		91.5		94.0		94.6		95.8		95.2		95.1		93.6		94.6		91.6		94.1		93.9		95.0		93.6		92.3		94.1		93.3		93.1		96.1		98.7		96.1		88.4		94.5		94.7		95.7		91.7		96.1		93.5		97.2		96.9		97.3		95.9		93.3		93.0		98.5		98.7		95.6		94.3		98.1		97.2		97.0		97.6		94.6		97.8		98.4		97.0		95.6		100.8		103.5		96.4		98.9		98.4		99.4		99.8		101.5		102.2		102.2		99.4		102.1		103.6		104.2		97.2		101.9		102.7		99.1		102.5		101.5		102.4		102.1		96.9		96.0		99.2		98.5		92.6		89.2		91.4		90.1		91.1		93		95.3		94.4		89.2		91		93.8		94.7

						       פרחים וצמחים		140320		2		1.52		1.11		78.79		79.59		80.53		75.57		74.36		74.36		72.89		70.07		76.58		75.84		74.50		73.63		76.78		76.24		76.04		75.77		74.90		72.02		72.95		72.28		74.56		76.98		78.59		78.65		80.46		83.86		89.14		86.88		85.59		85.82		85.52		85.97		87.33		87.33		87.18		88.31		91.10		93.67		94.35		89.82		87.10		88.31		88.54		89.22		90.58		90.20		90.27		89.44		89.77		89.68		90.49		89.77		89.86		87.69		86.70		88.41		90.13		91.30		91.84		92.92		94.46		95.27		96.89		92.11		92.65		92.74		92.38		93.10		94.10		92.29		92.56		92.83		95.04		102.42		101.86		97.28		95.13		94.76		95.13		94.48		95.04		95.13		95.04		99.81		100.8		103.8		106.9		100.0		97.3		96.3		95.9		98.0		98.8		100.5		100.3		101.4		102.9		106.0		107.6		103.2		102.7		103.2		102.3		101.3		101.2		101.2		100.5		102.6		105.9		110.5		109.5		104.5		103.5		103.3		102.3		102.2		102.2		102.8		102.9		103.1		104.4		1.0439		91.0		98.1		97.6		93.2		91.1		90.8		91.1		90.5		91.0		91.1		91.0		95.6		96.6		99.5		102.4		95.8		93.2		92.3		91.8		93.9		94.6		96.2		96.1		97.1		98.6		101.5		103.1		98.9		98.4		98.9		98.0		97.0		96.9		96.9		96.3		98.3		101.4		105.9		104.9		100.1		99.1		99.0		98.0		97.9		97.9		98.5		98.6		98.8		101.5		104.7		107.1		101.3		99.9		99.4		98.9		98.4		98.4		97.6		99.8		101.4		102.7		105.6		109.5		102.8		100.8		100.8		101.2		100.1		100.6		101.7		101.7		103.9		102.6		1.0262		88.7		95.6		95.1		90.8		88.8		88.5		88.8		88.2		88.7		88.8		88.7		93.2		94.1		96.9		99.8		93.3		90.8		89.9		89.5		91.5		92.2		93.8		93.6		94.7		96.1		99.0		100.4		96.3		95.9		96.3		95.5		94.6		94.5		94.5		93.8		95.8		98.9		103.2		102.2		97.6		96.6		96.4		95.5		95.4		95.4		96.0		96.1		96.2		98.9		102.0		104.4		98.7		97.4		96.9		96.4		95.9		95.9		95.1		97.3		98.8		100.1		102.9		106.7		100.2		98.2		98.2		98.6		97.5		98.0		99.1		99.1		101.3		104.4		109.1		110.9		105.4		103.9		103.4		103		103.9		104.1		103.8		103.6		104.9

				ג.		תוצרת טריה של בשר עופות ודגים 		-		1		21.21		21.73		73.36		74.27		75.12		77.30		76.95		73.99		73.99		74.63		77.16		77.65		76.81		76.10		79.55		80.89		83.21		85.53		83.00		82.50		81.80		81.38		82.85		82.29		80.25		79.97		80.95		81.52		84.64		84.80		84.39		82.34		81.44		82.67		85.21		85.62		85.29		85.13		85.95		88.73		91.44		94.47		97.26		97.42		97.42		96.11		97.50		98.89		95.45		94.31		94.77		95.71		98.27		100.16		98.08		96.85		98.27		99.50		102.34		101.58		99.02		97.61		97.80		98.74		99.50		100.25		98.17		95.15		94.58		97.42		99.78		99.69		98.08		97.61		98.85		98.26		98.36		100.71		101.10		99.63		98.16		98.06		98.65		98.46		97.67		96.30		97.3		98.4		99.6		99.7		98.4		96.9		95.7		99.7		102.8		104.3		103.8		103.4		102.6		107.8		107.7		109.8		109.9		110.0		111.8		115.2		115.4		113.7		111.5		111.3		110.7		111.8		112.0		110.8		110.6		108.1		108.3		109.7		108.7		109.0		108.1		107.3		109.6		1.0959		90.2		89.7		89.7		91.9		92.3		90.9		89.6		89.5		90.0		89.8		89.1		87.9		88.8		89.7		90.9		91.0		89.7		88.4		87.3		91.0		93.8		95.2		94.8		94.3		93.6		98.4		98.3		100.2		100.3		100.4		102.0		105.1		105.3		103.7		101.7		101.6		101.0		102.0		102.2		101.1		100.9		98.6		98.8		100.1		99.2		99.5		98.6		97.9		98.1		100.2		100.3		101.0		101.4		101.0		103.6		103.9		105.1		105.8		102.6		101.0		100.8		101.0		101.1		100.5		100.3		98.6		99.2		99.0		101.9		103.7		99.2		96.0		100.1		1.0011		90.1		89.6		89.7		91.8		92.2		90.8		89.5		89.4		89.9		89.7		89.0		87.8		88.7		89.7		90.8		90.9		89.7		88.3		87.2		90.9		93.7		95.1		94.7		94.2		93.5		98.3		98.2		100.1		100.2		100.3		101.9		105.0		105.2		103.6		101.6		101.4		100.9		101.9		102.1		101.0		100.8		98.5		98.7		100.0		99.1		99.4		98.5		97.8		98.0		100.1		100.2		100.9		101.3		100.9		103.5		103.8		105.0		105.7		102.5		100.9		100.7		100.9		101.0		100.4		100.2		98.5		99.1		98.9		101.8		103.6		99.1		95.9		98.9		100.2		101		102.3		100.8		99		97.9		99.5		101.4		100.9		98.4		96.7

						               בשר בקר טרי		140090		2		4.07		5.44		59.67		59.61		59.78		60.34		60.23		59.55		59.50		59.50		61.07		61.86		62.87		63.77		65.06		65.79		68.38		72.65		72.48		72.42		72.48		72.25		73.60		73.94		72.42		70.96		71.25		70.89		71.53		70.75		70.89		70.47		70.68		70.75		71.75		72.24		72.67		73.31		74.80		77.00		77.78		78.14		79.70		80.84		81.62		81.19		83.04		83.04		84.39		85.03		84.66		83.53		83.53		83.29		83.29		82.88		83.45		85.14		87.15		87.23		87.15		86.27		86.27		85.78		86.75		86.67		86.59		87.15		86.51		88.04		89.17		91.26		93.52		94.40		95.50		95.59		95.41		96.21		96.39		95.85		96.03		96.12		96.30		97.09		97.45		96.83		97.7		97.8		99.0		99.6		99.5		99.5		99.2		100.2		101.3		102.0		102.0		102.3		102.0		102.5		102.4		103.5		103.1		102.6		101.2		102.1		102.6		102.9		101.5		101.5		100.7		100.5		100.0		99.9		99.7		98.8		97.9		97.5		97.5		97.4		98.1		98.4		98.9		0.9887		96.6		96.7		96.5		97.3		97.5		97.0		97.1		97.2		97.4		98.2		98.6		97.9		98.8		98.9		100.2		100.7		100.6		100.6		100.4		101.3		102.4		103.1		103.1		103.5		103.2		103.7		103.6		104.7		104.3		103.8		102.4		103.3		103.8		104.1		102.7		102.7		101.9		101.7		101.1		101.0		100.8		99.9		99.0		98.6		98.6		98.5		99.2		99.5		99.5		99.6		100.5		100.3		102.5		105.3		107.5		109.3		108.9		108.7		106.7		106.3		106.9		106.5		106.9		106.4		105.8		106.7		105.1		105.5		106.1		105.6		105.1		102.5		105.8		1.0576		91.3		91.4		91.3		92.0		92.2		91.7		91.8		91.9		92.1		92.9		93.2		92.6		93.5		93.5		94.7		95.2		95.1		95.1		94.9		95.8		96.8		97.5		97.5		97.9		97.6		98.0		97.9		99.0		98.6		98.1		96.8		97.6		98.1		98.4		97.1		97.1		96.3		96.1		95.6		95.5		95.4		94.5		93.6		93.2		93.2		93.2		93.8		94.1		94.1		94.2		95.0		94.8		96.9		99.6		101.6		103.3		103.0		102.8		100.9		100.5		101.1		100.7		101.1		100.6		100.0		100.9		99.4		99.8		100.3		99.9		99.4		96.9		98.2		98.3		99.2		99.7		98.9		98.5		98.6		98.5		98.3		99.3		99.2		98.3

						               בשר בהמה אחר (כבש, חזיר וכו')		120150		2		1.70		1.97		69.25		70.29		69.73		69.94		71.05		70.99		70.99		70.85		71.61		71.47		71.68		71.96		74.32		74.32		76.89		79.61		79.12		78.42		77.94		78.01		77.94		78.42		77.73		78.63		79.24		79.40		80.95		81.26		82.19		81.11		81.26		82.43		89.41		88.63		88.32		86.93		90.57		91.58		90.57		93.29		93.99		95.62		95.31		93.37		90.50		91.35		88.87		87.47		88.48		89.76		88.57		90.04		89.95		89.76		90.77		91.60		94.63		94.08		93.80		95.46		94.08		95.00		95.73		97.02		96.93		98.40		99.13		98.40		97.57		99.13		98.58		98.86		99.45		101.20		99.84		99.16		99.64		99.45		100.13		100.23		100.81		101.01		100.71		100.71		101.6		100.6		100.3		99.6		99.0		98.8		98.8		98.9		100.2		100.5		100.9		100.8		99.5		100.4		101.5		101.4		101.2		101.7		102.1		102.8		101.8		103.6		102.7		102.2		101.7		102.3		102.5		103.9		105.0		103.2		103.9		105.6		106.4		105.4		105.7		105.4		104.3		1.0425		95.4		97.1		95.8		95.1		95.6		95.4		96.0		96.1		96.7		96.9		96.6		96.6		97.4		96.5		96.2		95.6		94.9		94.7		94.7		94.8		96.1		96.4		96.8		96.7		95.4		96.3		97.4		97.3		97.1		97.6		97.9		98.6		97.6		99.4		98.5		98.0		97.6		98.1		98.3		99.7		100.7		99.0		99.7		101.3		102.1		101.1		101.4		101.1		101.2		100.6		103.1		102.8		105.6		105.7		105.0		106.9		108.9		110.8		109.7		108.8		107.7		107.4		107.6		107.5		106.6		107.8		106.6		106.5		108.2		107.9		107.1		103.5		107.0		1.0703		89.1		90.7		89.5		88.9		89.3		89.1		89.7		89.8		90.3		90.5		90.3		90.3		91.0		90.2		89.9		89.3		88.7		88.5		88.5		88.6		89.8		90.1		90.4		90.3		89.2		90.0		91.0		90.9		90.7		91.1		91.5		92.1		91.2		92.8		92.0		91.6		91.1		91.7		91.9		93.1		94.1		92.5		93.1		94.6		95.4		94.5		94.7		94.5		94.5		94.0		96.3		96.0		98.7		98.8		98.1		99.9		101.7		103.5		102.5		101.7		100.6		100.3		100.5		100.4		99.6		100.7		99.6		99.5		101.1		100.8		100.1		96.7		97.9		97		96.5		99.7		98.8		102		103.2		103.5		103.9		103.7		104.2		103.7



						                עוף טרי שלם		140120		3		4.32		3.69		74.23		76.62		77.82		81.97		81.76		74.93		73.45		75.35		80.84		82.95		79.08		75.56		84.15		88.09		89.35		89.92		81.26		80.56		78.80		77.25		82.46		79.65		77.60		76.34		79.74		79.90		87.46		89.10		86.55		81.05		79.33		82.45		86.31		87.29		84.50		84.67		84.25		88.52		94.52		100.35		105.19		102.32		102.40		100.60		105.77		109.14		98.13		98.13		99.01		102.68		110.31		112.89		107.04		106.35		108.23		108.43		114.67		112.49		105.95		103.27		105.36		106.84		109.91		109.82		103.17		95.84		97.03		102.38		107.73		106.25		100.60		98.91		98.89		97.85		96.09		101.27		101.58		100.86		96.19		95.88		95.36		94.12		91.73		91.32		94.7		97.1		100.5		100.2		96.2		93.4		90.7		99.5		102.8		108.7		109.9		106.1		105.8		122.3		122.2		123.7		124.1		127.4		133.5		144.1		144.0		139.0		134.5		134.6		135.8		135.1		134.0		130.0		131.1		124.3		127.7		132.1		128.7		130.1		126.8		125.4		130.1		1.3009		76.0		75.2		73.9		77.8		78.1		77.5		73.9		73.7		73.3		72.3		70.5		70.2		72.8		74.7		77.3		77.0		73.9		71.8		69.7		76.5		79.0		83.6		84.5		81.6		81.3		94.0		93.9		95.1		95.4		97.9		102.6		110.8		110.7		106.8		103.4		103.5		104.4		103.8		103.0		99.9		100.8		95.5		98.2		101.5		98.9		100.0		97.5		96.4		96.6		100.1		99.8		102.9		101.4		100.3		104.1		104.2		105.0		106.5		101.4		97.6		97.8		98.4		96.4		96.7		95.6		92.6		93.5		95.8		101.9		105.4		95.5		90.4		96.7		0.9667		78.6		77.81		76.4		80.5		80.8		80.2		76.5		76.2		75.8		74.8		72.9		72.6		75.3		77.2		80.0		79.7		76.5		74.3		72.1		79.1		81.8		86.5		87.4		84.4		84.1		97.3		97.2		98.4		98.7		101.3		106.2		114.6		114.5		110.5		107.0		107.0		108.0		107.4		106.6		103.4		104.3		98.8		101.5		105.0		102.3		103.5		100.8		99.7		99.9		103.6		103.2		106.4		104.9		103.8		107.7		107.8		108.6		110.2		104.9		101.0		101.2		101.8		99.7		100.0		98.9		95.8		96.7		99.1		105.4		109.0		98.8		93.5		99.8		104.2		104.5		108.3		103.5		98.9		98.1		101.2		104.7		103.1		98.5		96.5

						                עוף קפוא		140125		3						69.58		70.59		71.29		72.56		72.56		72.75		71.74		72.88		73.77		73.83		74.21		73.26		75.35		77.32		80.05		83.35		80.12		79.61		76.62		77.70		74.72		77.01		74.15		74.02		75.10		75.80		77.35		74.71		75.10		74.87		73.39		70.06		74.94		75.64		76.80		77.19		77.19		78.90		80.83		81.07		83.55		91.14		93.47		92.23		95.02		93.78		91.61		89.67		90.95		93.14		95.15		97.51		96.63		96.46		102.92		105.72		107.12		106.51		105.11		104.58		101.18		103.01		93.14		98.64		96.63		94.88		91.39		94.97		91.56		96.98		96.63		95.93		95.00		94.71		97.21		98.27		97.31		94.71		94.61		98.75		99.33		101.25		100.10		100.87		100.4		99.3		99.9		99.6		98.1		98.8		95.5		97.4		101.0		101.4		103.8		104.8		104.7		104.9		107.3		106.5		107.5		108.0		108.8		110.4		114.9		114.4		115.1		111.8		112.7		112.3		110.6		110.3		110.9		109.3		111.0		112.2		111.6		111.3		112.2		113.2		111.5		1.1147		85.2		85.0		87.2		88.2		87.3		85.0		84.9		88.6		89.1		90.8		89.8		90.5		90.1		89.1		89.6		89.4		88.0		88.7		85.7		87.4		90.6		91.0		93.1		94.0		93.9		94.1		96.3		95.5		96.4		96.9		97.6		99.0		103.1		102.6		103.3		100.3		101.1		100.7		99.2		99.0		99.5		98.1		99.6		100.7		100.1		99.9		100.7		101.6

						                חזה עוף והודו		-		3		3.56		3.52		83.88		84.34		84.87		87.53		84.18		77.72		82.66		83.73		86.69		85.55		85.02		83.35		87.15		87.68		89.13		89.81		88.59		87.83		87.91		87.15		88.06		87.99		86.69		86.01		85.11		86.69		90.82		91.61		91.87		90.21		90.12		93.10		96.35		98.90		99.43		101.62		103.12		105.66		108.12		112.34		114.54		113.66		114.01		112.69		110.50		113.04		111.81		106.89		104.12		107.11		111.42		115.73		109.43		104.12		109.98		111.31		113.18		112.63		108.87		106.88		106.77		107.00		109.43		109.87		107.55		102.57		100.47		103.57		106.00		105.78		103.46		101.91		103.89		101.78		102.94		102.94		105.26		101.26		100.62		98.94		100.41		100.52		100.73		97.67		100.7		101.5		99.6		98.1		98.4		93.7		92.7		99.6		103.8		105.9		102.2		103.9		105.0		106.0		107.2		110.4		110.9		109.9		114.2		116.7		118.4		117.4		115.1		113.7		111.5		112.5		112.3		110.8		109.2		108.9		108.3		109.3		107.4		108.7		107.8		107.1		109.5		1.0948		94.9		93.0		94.0		94.0		96.1		92.5		91.9		90.4		91.7		91.8		92.0		89.2		92.0		92.7		90.9		89.6		89.9		85.6		84.7		90.9		94.8		96.7		93.4		94.9		95.9		96.8		97.9		100.8		101.3		100.4		104.3		106.6		108.1		107.2		105.1		103.9		101.8		102.8		102.6		101.2		99.7		99.5		98.9		99.8		98.1		99.3		98.5		97.8		100.6		103.2		102.3		103.6		102.2		101.3		103.9		106.6		109.2		109.4		104.4		103.7		103.4		103.7		102.1		101.8		101.1		99.5		99.4		98.8		101.8		103.3		101.9		96.6		101.1		1.0112		93.8		91.94		93.0		93.0		95.1		91.5		90.9		89.4		90.7		90.8		91.0		88.2		91.0		91.7		89.9		88.6		88.9		84.6		83.8		89.9		93.7		95.7		92.3		93.8		94.8		95.7		96.8		99.7		100.2		99.3		103.2		105.4		107.0		106.0		104.0		102.7		100.7		101.6		101.4		100.1		98.6		98.4		97.8		98.7		97.0		98.2		97.4		96.7		99.5		102.1		101.2		102.5		101.1		100.2		102.8		105.4		108.0		108.2		103.2		102.6		102.3		102.6		101.0		100.7		100.0		98.4		98.3		97.7		100.7		102.2		100.8		95.5		100.9		102.5		102.9		104		103.6		101.6		99.6		102.9		105.8		104.1		100.4		96.2

						                חלקי עופות, עוף טחון וכבד		-		3		4.50		4.07		84.83		84.91		85.65		87.22		87.47		85.16		85.24		85.16		87.88		88.71		88.62		88.62		90.77		91.35		93.91		95.06		95.39		94.65		94.81		94.40		94.24		93.99		89.94		91.92		92.06		93.00		94.30		94.58		94.40		91.97		89.07		90.19		91.03		90.57		93.00		92.25		91.31		93.00		95.24		99.44		103.55		104.85		103.36		102.71		104.76		105.32		101.68		100.84		99.60		101.61		103.72		107.04		106.23		105.83		106.13		109.55		112.26		112.46		109.45		107.24		108.44		108.54		108.04		110.35		108.75		103.52		99.90		105.13		107.54		105.33		102.01		102.51		102.24		101.18		102.35		105.10		105.20		103.30		99.07		99.91		100.86		100.44		99.07		96.84		95.8		97.6		99.0		100.3		97.3		95.8		93.5		99.3		104.1		105.7		105.9		105.7		105.9		110.8		112.5		115.3		114.7		114.6		118.4		120.6		121.0		120.3		117.0		117.5		115.3		113.7		116.4		115.7		114.3		111.7		109.7		111.2		111.1		111.0		110.2		109.1		112.5		1.1245		90.9		90.0		91.0		93.5		93.6		91.9		88.1		88.8		89.7		89.3		88.1		86.1		85.2		86.8		88.0		89.2		86.5		85.2		83.1		88.3		92.6		94.0		94.2		94.0		94.2		98.5		100.0		102.5		102.0		101.9		105.3		107.2		107.6		107.0		104.0		104.5		102.5		101.1		103.5		102.9		101.6		99.3		97.6		98.9		98.8		98.7		98.0		97.0		97.4		99.9		100.1		100.4		100.2		98.7		102.3		102.4		103.0		103.6		99.2		96.7		97.2		97.0		96.2		96.6		96.7		91.3		93.7		93.2		98.7		100.8		94.7		92.7		95.7		0.9573		95.0		93.99		95.1		97.6		97.7		96.0		92.0		92.8		93.7		93.3		92.0		90.0		89.0		90.6		91.9		93.2		90.4		89.0		86.8		92.2		96.7		98.2		98.4		98.2		98.4		102.9		104.5		107.1		106.5		106.5		110.0		112.0		112.4		111.7		108.7		109.1		107.1		105.6		108.1		107.5		106.2		103.8		101.9		103.3		103.2		103.1		102.4		101.3		101.7		104.4		104.6		104.9		104.7		103.1		106.9		107.0		107.6		108.2		103.6		101.0		101.5		101.3		100.5		100.9		101.0		95.4		97.9		97.4		103.1		105.3		98.9		96.8		99.8		101.7		104.5		105.6		103.8		99.3		97.3		98.8		103.9		102.2		96.4		94.9

						       דגים טריים		140134		2		3.06		3.04		77.45		78.85		84.89		89.60		89.52		88.85		85.47		84.31		85.22		83.89		81.58		82.49		81.91		82.90		87.53		92.74		90.59		91.09		88.69		89.93		90.42		89.18		86.71		87.45		88.17		90.20		93.82		92.50		92.32		93.56		93.12		92.15		92.67		91.62		88.00		84.03		86.06		91.26		96.29		97.44		99.03		98.85		98.94		95.85		95.15		96.91		94.62		91.17		97.99		93.80		93.70		94.47		96.37		94.28		92.75		91.04		90.85		89.14		88.95		87.52		85.71		90.18		88.57		89.52		89.71		88.76		91.52		91.14		94.37		92.18		92.28		89.99		95.30		94.93		96.47		101.71		101.35		99.81		101.35		100.72		102.25		100.90		99.90		97.37		95.7		97.6		100.0		100.4		101.1		100.7		100.7		100.8		104.5		101.3		98.5		98.6		93.6		98.7		93.2		98.2		99.2		97.3		94.4		96.0		93.8		89.7		89.6		89.2		90.3		100.9		101.9		100.5		100.9		98.6		100.1		100.0		99.8		99.3		97.8		95.4		98.8		0.9879		96.5		96.1		97.6		103.0		102.6		101.0		102.6		101.9		103.5		102.1		101.1		98.6		96.8		98.8		101.2		101.6		102.3		101.9		101.9		102.0		105.8		102.6		99.8		99.8		94.7		99.9		94.3		99.4		100.4		98.5		95.6		97.2		94.9		90.8		90.7		90.3		91.4		102.1		103.1		101.7		102.1		99.8		101.3		101.2		101.0		100.5		99.0		96.6		95.0		97.9		97.4		95.9		98.3		96.6		98.7		93.6		96.2		97.1		97.7		97.4		95.5		96.9		102.3		98.4		100.4		100.8		103.1		99.8		97.5		101.4		96.0		95.3		99.0		0.9895		97.5		97.11		98.7		104.0		103.7		102.1		103.7		103.0		104.6		103.2		102.2		99.6		97.9		99.9		102.3		102.7		103.4		103.0		103.0		103.1		106.9		103.7		100.8		100.9		95.8		101.0		95.3		100.5		101.5		99.5		96.6		98.2		96.0		91.8		91.7		91.2		92.4		103.2		104.2		102.8		103.2		100.9		102.4		102.3		102.1		101.6		100.0		97.6		96.0		98.9		98.4		96.9		99.3		97.6		99.7		94.6		97.2		98.1		98.7		98.4		96.5		97.9		103.4		99.4		101.5		101.9		104.2		100.9		98.5		102.5		97.0		96.3		96.2		96		95.8		94.8		94.9		94.7		92		93.9		92.8		93.5		93.1		92.4

				ד.		חלב ומוצרי חלב ללא תוצרת מעובדת כגון: סויה וגבינה מותכת וכו'		-		1		13.38		12.19		77.26		78.27		78.27		78.41		78.84		79.20		79.35		78.70		78.99		78.77		79.13		79.42		79.28		79.35		79.49		79.49		79.71		79.64		79.28		80.07		80.07		80.35		80.35		80.35		80.34		80.26		80.34		80.42		80.74		80.90		80.82		82.90		83.85		84.49		89.52		90.40		90.56		90.24		92.79		94.47		94.55		94.63		94.79		95.50		95.26		95.58		95.98		96.14		94.96		95.71		96.00		95.81		95.62		96.00		96.47		97.22		97.13		97.32		97.60		97.69		97.69		96.84		97.32		96.66		96.28		98.26		98.82		98.54		99.01		99.11		100.42		100.90		100.48		100.48		100.48		100.19		101.17		104.81		101.66		102.55		98.12		96.94		96.75		97.83		99.5		99.3		99.2		99.6		98.9		99.6		99.7		99.4		100.3		100.5		101.7		102.4		102.5		103.1		104.2		104.8		104.0		105.5		104.6		104.7		104.7		105.2		105.2		105.2		103.0		102.0		102.0		102.0		101.9		101.7		101.9		101.8		101.2		101.6		101.3		101.4		101.8		1.0182		98.7		98.7		98.7		98.4		99.4		102.9		99.8		100.7		96.4		95.2		95.0		96.1		97.7		97.5		97.4		97.8		97.1		97.8		97.9		97.6		98.5		98.7		99.8		100.5		100.7		101.3		102.3		102.9		102.1		103.6		102.7		102.8		102.8		103.3		103.3		103.3		101.2		100.2		100.2		100.2		100.1		99.9		100.1		100.0		99.4		99.8		99.5		99.6		99.7		99.6		99.3		99.4		98.9		99.5		97.7		97.6		97.5		97.6		96.6		96.8		97.0		96.6		95.9		95.4		95.8		95.0		94.8		94.3		95.1		95.2		94.9		95.3		95.4		0.9544		103.4		103.40		103.4		103.1		104.1		107.9		104.6		105.5		101.0		99.8		99.6		100.7		102.4		102.2		102.1		102.5		101.8		102.5		102.6		102.3		103.2		103.4		104.6		105.3		105.5		106.1		107.2		107.8		107.0		108.6		107.6		107.7		107.7		108.3		108.3		108.3		106.0		105.0		105.0		105.0		104.9		104.7		104.9		104.8		104.1		104.6		104.2		104.3		104.5		104.4		104.0		104.1		103.6		104.3		102.4		102.3		102.2		102.3		101.2		101.4		101.6		101.2		100.5		100.0		100.4		99.5		99.3		98.8		99.6		99.7		99.4		99.9		99.2		99.4		99.5		99.6		98.3		99		99.1		99.8		99.5		99.9		100		99.2

						       חלב (ללא סויה)		-		2		3.89		3.03		80.68		83.14		83.45		83.52		84.21		84.60		84.37		83.83		84.21		84.21		84.44		84.21		83.91		83.91		84.14		84.37		84.37		84.29		83.98		85.06		85.21		85.29		85.36		84.98		85.42		85.50		85.50		85.16		85.25		85.25		85.08		87.36		88.29		88.46		93.28		94.21		94.13		94.38		96.92		98.19		99.20		99.12		99.29		99.71		99.54		99.79		99.45		99.79		98.59		99.47		99.77		99.77		99.86		98.29		97.70		98.29		98.29		97.90		98.29		98.19		98.00		97.11		97.80		97.80		96.92		97.51		97.60		97.60		97.60		97.21		97.51		97.31		97.01		96.72		97.11		97.60		98.08		101.10		99.55		99.84		97.99		99.16		98.67		99.64		99.9		99.7		99.7		99.5		99.2		99.6		99.7		99.6		100.3		100.4		101.0		101.1		102.1		103.2		105.2		105.8		105.9		106.5		105.8		106.0		106.1		106.9		107.0		106.9		105.9		105.5		105.4		105.8		105.8		106.0		106.0		105.8		104.8		105.6		105.7		105.5		105.7		1.0565		91.8		91.5		91.9		92.4		92.8		95.7		94.2		94.5		92.7		93.9		93.4		94.3		94.6		94.4		94.4		94.2		93.9		94.3		94.4		94.3		95.0		95.1		95.6		95.7		96.6		97.7		99.6		100.1		100.2		100.8		100.1		100.3		100.4		101.2		101.3		101.2		100.2		99.9		99.8		100.1		100.1		100.3		100.3		100.1		99.2		100.0		100.0		99.9		100.2		99.8		99.9		99.4		99.2		99.6		97.3		96.4		96.3		96.4		95.6		94.7		96.2		95.4		94.2		93.5		94.1		93.9		92.9		91.1		94.0		93.5		92.4		93.7		93.7		0.9374		98.0		97.66		98.1		98.5		99.0		102.1		100.5		100.8		98.9		100.1		99.6		100.6		100.9		100.7		100.7		100.5		100.1		100.6		100.7		100.6		101.3		101.4		102.0		102.1		103.1		104.2		106.2		106.8		106.9		107.5		106.8		107.0		107.1		107.9		108.0		107.9		106.9		106.5		106.4		106.8		106.8		107.0		107.0		106.8		105.8		106.6		106.7		106.5		106.9		106.5		106.6		106.0		105.8		106.2		103.8		102.8		102.7		102.8		102.0		101.0		102.6		101.8		100.5		99.7		100.4		100.2		99.1		97.2		100.3		99.7		98.6		100.0		99.2		98.7		97.9		98.7		98.2		98.8		99.4		99.4		99.7		99.3		99.3		97.5

						               חלב מפוסטר		-		3						80.73		83.35		83.58		83.73		84.34		84.73		84.50		83.96		84.34		84.34		84.57		84.34		84.04		84.34		84.27		84.50		84.50		84.42		84.11		85.19		85.34		85.42		85.50		85.11		85.58		85.66		85.66		85.32		85.41		85.41		85.24		87.52		88.46		88.63		93.45		94.47		94.30		94.56		97.18		98.45		99.47		99.39		99.47		99.89		99.72		99.98		99.64		99.98		98.70		99.69		99.98		99.98		100.08		98.40		97.81		98.40		98.40		98.01		98.40		98.31		98.11		97.22		97.91		97.91		97.03		97.62		97.72		97.72		97.72		97.32		97.62		97.42		97.12		96.83		97.22		97.71		98.19		101.12		99.56		99.85		97.90		99.17		98.68		99.66		100.0		99.8		99.8		99.6		99.2		99.7		99.8		99.7		100.3		100.4		100.9		101.0		102.0		103.1		105.2		105.8		105.9		106.5		105.8		105.9		106.0		106.9		107.0		106.9		105.9		105.5		105.4		105.8		105.8		106.0		106.0		105.8		104.8		105.6		105.7		105.5		105.7		1.0565		91.9		91.6		92.0		92.5		92.9		95.7		94.2		94.5		92.7		93.9		93.4		94.3		94.6		94.4		94.4		94.2		93.9		94.3		94.4		94.3		95.0		95.1		95.5		95.6		96.5		97.6		99.6		100.1		100.2		100.8		100.1		100.2		100.3		101.2		101.3		101.2		100.2		99.9		99.8		100.1		100.1		100.3		100.3		100.1		99.2		100.0		100.0		99.9

						               חלב עמיד				3						74.33		74.46		75.09		74.95		75.65		76.13		76.07		76.07		76.27		76.41		76.48		77.04		76.69		76.55		76.69		76.69		76.62		76.76		76.34		77.04		77.32		77.53		77.60		77.67		77.88		77.65		77.88		78.19		78.11		77.88		77.96		79.58		81.27		80.96		83.73		84.12		84.42		84.65		86.50		87.35		87.73		88.35		89.19		89.58		90.58		90.73		90.50		90.50		90.90		90.99		90.64		90.64		90.73		90.64		91.17		91.88		91.26		91.88		91.88		91.61		91.70		91.61		91.61		91.70		92.49		92.32		91.70		91.70		91.70		91.96		91.79		92.49		92.27		92.63		92.82		93.09		93.37		97.96		99.43		99.07		98.79		98.15		98.51		97.60		99.2		99.2		99.1		98.5		98.9		99.6		99.6		99.5		99.9		100.1		102.9		103.6		105.3		105.6		105.1		105.7		105.6		106.3		106.1		107.6		108.0		108.4		108.4		108.2		106.5		106.2		106.8		105.6		105.3		105.7		105.6		106.2		104.3		105.5		105.3		105.9		105.7		1.0574		87.3		87.6		87.8		88.0		88.3		92.6		94.0		93.7		93.4		92.8		93.2		92.3		93.8		93.8		93.7		93.2		93.5		94.2		94.2		94.1		94.5		94.6		97.3		97.9		99.6		99.9		99.4		100.0		99.9		100.5		100.3		101.8		102.1		102.5		102.5		102.3		100.7		100.4		101.0		99.9		99.6		100.0		99.9		100.4		98.6		99.8		99.6		100.1

						       לבן, יוגורט ומעדני חלב (ללא סויה)		-		2		2.01		1.73		71.39		70.94		71.13		71.52		71.84		72.16		72.49		72.62		72.36		71.32		72.36		72.49		73.52		73.52		72.68		72.23		72.68		72.74		71.84		72.10		70.87		71.45		71.45		72.23		71.77		71.26		71.77		71.63		72.57		73.58		73.29		76.47		77.48		78.42		83.62		84.71		85.07		85.43		87.60		90.49		89.12		90.13		89.33		90.78		91.07		91.14		92.22		91.43		88.95		88.86		91.54		90.02		91.18		90.47		92.08		91.90		91.27		91.99		91.90		91.81		91.63		91.63		91.27		89.93		92.17		91.72		92.26		90.92		92.35		92.35		92.88		93.15		94.70		94.15		93.88		94.06		94.79		101.13		101.04		101.04		96.08		92.31		86.90		92.68		99.4		97.8		98.7		99.4		100.0		99.4		99.7		99.2		100.7		100.8		102.0		103.0		102.8		103.7		103.7		104.0		103.3		104.1		103.6		105.0		104.6		104.8		104.6		104.8		105.1		103.9		104.2		104.4		105.0		104.3		103.6		103.8		103.3		103.1		102.7		103.4		103.9		1.0390		91.1		90.6		90.4		90.5		91.2		97.3		97.2		97.2		92.5		88.8		83.6		89.2		95.7		94.2		95.0		95.7		96.3		95.7		95.9		95.5		96.9		97.0		98.1		99.1		98.9		99.8		99.8		100.1		99.4		100.2		99.7		101.1		100.7		100.9		100.7		100.9		101.2		100.0		100.3		100.5		101.1		100.4		99.7		99.9		99.4		99.2		98.8		99.5		99.4		99.9		99.9		99.6		99.9		99.6		98.8		99.2		99.4		100.2		99.2		100.0		99.4		100.0		100.2		99.6		100.0		98.5		98.7		99.3		99.7		99.7		99.9		99.8		99.6		0.9957		91.5		91.01		90.7		90.9		91.6		97.8		97.7		97.7		92.9		89.2		84.0		89.6		96.1		94.6		95.5		96.1		96.7		96.1		96.3		95.9		97.3		97.4		98.6		99.5		99.4		100.2		100.2		100.5		99.9		100.6		100.1		101.5		101.1		101.3		101.1		101.3		101.6		100.4		100.7		100.9		101.5		100.8		100.1		100.3		99.9		99.7		99.3		100.0		99.8		100.3		100.3		100.0		100.3		100.0		99.2		99.6		99.8		100.6		99.6		100.4		99.8		100.4		100.6		100.0		100.4		98.9		99.1		99.7		100.1		100.1		100.3		100.2		100.7		100.7		100.3		99.7		99.8		99.8		98.5		101.2		100.7		100.8		100.9		101.6

						       שמנת		120260		2		0.97		0.96		76.45		76.52		76.59		76.30		76.81		76.66		77.02		77.02		76.74		76.59		77.02		76.95		77.17		77.24		77.24		77.24		77.24		77.24		76.88		76.95		77.02		77.02		76.95		76.81		76.93		77.01		76.70		76.78		76.93		76.62		76.85		77.86		78.63		78.93		81.40		82.63		83.64		83.56		84.56		85.56		85.64		85.79		85.87		85.72		84.95		85.33		85.56		85.64		85.66		85.66		86.09		86.26		86.34		85.66		85.83		86.00		86.09		86.09		86.26		86.69		86.60		86.86		86.60		86.86		86.26		87.62		87.62		87.71		87.79		87.71		88.73		88.98		88.41		88.84		88.84		88.84		89.46		98.11		98.90		99.34		99.95		99.60		99.86		99.34		99.9		99.8		99.5		99.7		98.5		99.0		99.5		99.6		99.8		100.6		101.9		102.3		102.4		102.7		102.6		103.9		103.2		104.7		104.8		105.3		105.2		105.1		104.9		105.0		98.9		97.4		97.6		97.9		97.3		97.5		97.6		97.6		97.3		96.9		96.8		96.7		97.5		0.9746		90.7		91.2		91.2		91.2		91.8		100.7		101.5		101.9		102.6		102.2		102.5		101.9		102.5		102.4		102.1		102.3		101.1		101.6		102.1		102.2		102.4		103.2		104.5		105.0		105.1		105.4		105.3		106.6		105.9		107.4		107.5		108.0		107.9		107.8		107.6		107.7		101.5		99.9		100.1		100.5		99.8		100.0		100.1		100.1		99.8		99.4		99.3		99.2		99.4		99.2		98.1		99.1		97.0		99.0		96.7		95.8		96.1		95.8		95.4		94.6		94.5		94.7		94.1		93.4		92.7		91.3		91.3		92.8		92.0		92.8		92.9		92.7		92.9		0.9293		97.6		98.09		98.1		98.1		98.8		108.3		109.2		109.7		110.4		110.0		110.3		109.7		110.3		110.2		109.9		110.1		108.8		109.3		109.9		110.0		110.2		111.0		112.5		113.0		113.1		113.4		113.3		114.7		113.9		115.6		115.7		116.3		116.2		116.0		115.8		115.9		109.2		107.5		107.8		108.1		107.4		107.7		107.8		107.8		107.4		107.0		106.9		106.8		107.0		106.7		105.6		106.6		104.4		106.5		104.1		103.1		103.4		103.1		102.7		101.8		101.7		101.9		101.3		100.5		99.7		98.2		98.2		99.9		99.0		99.9		100.0		99.7		99.5		98.1		99.5		99.5		95.8		98.1		98.1		99		98.9		99		98.8		98.2

						       חמאה		120270		2		0.58		0.53		71.56		71.70		71.83		71.90		72.10		72.17		72.44		72.37		72.31		72.17		72.31		72.31		72.24		72.10		72.10		72.10		72.44		72.31		71.97		72.51		72.85		72.92		72.92		72.85		72.88		73.02		72.66		72.80		72.88		72.88		72.80		74.47		75.27		75.63		80.77		81.79		82.37		82.58		84.61		85.70		85.99		86.13		86.06		86.28		86.35		86.35		86.57		86.79		86.85		86.93		86.68		87.28		87.36		86.59		86.34		86.59		86.25		86.17		86.34		85.57		85.65		85.65		85.14		85.48		85.48		85.48		85.48		85.40		85.40		85.48		85.05		85.14		84.72		84.81		84.89		84.55		85.40		99.07		99.15		98.81		98.90		99.41		99.32		99.58		99.8		99.8		99.8		99.7		99.7		99.6		99.7		99.6		100.4		100.5		100.8		100.8		100.9		103.7		107.9		109.0		109.7		110.6		110.9		110.7		110.8		110.9		111.0		110.9		111.7		111.7		111.7		111.8		111.7		111.7		111.8		111.6		111.4		111.6		111.6		111.9		111.7		1.1168		75.9		75.9		76.0		75.7		76.5		88.7		88.8		88.5		88.6		89.0		88.9		89.2		89.3		89.3		89.4		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2		89.9		90.0		90.2		90.2		90.3		92.9		96.6		97.6		98.2		99.0		99.3		99.1		99.2		99.3		99.4		99.3		100.0		100.0		100.0		100.1		100.0		100.0		100.1		99.9		99.7		99.9		99.9		100.2		100.2		100.2		100.2		100.2		100.0		100.4		98.4		97.9		97.8		97.3		97.1		97.2		97.3		95.8		95.1		95.0		94.8		94.9		94.7		94.7		94.4		94.5		94.5		94.6		95.0		0.9503		79.8		79.91		80.0		79.7		80.5		93.3		93.4		93.1		93.2		93.7		93.6		93.8		94.0		94.0		94.1		93.9		93.9		93.8		93.9		93.8		94.6		94.7		95.0		95.0		95.1		97.7		101.7		102.7		103.4		104.2		104.5		104.3		104.4		104.5		104.6		104.5		105.3		105.3		105.3		105.3		105.3		105.3		105.3		105.2		105.0		105.2		105.2		105.4		105.4		105.4		105.4		105.4		105.2		105.7		103.6		103.0		102.9		102.4		102.2		102.3		102.4		100.8		100.1		100.0		99.8		99.9		99.7		99.7		99.3		99.4		99.4		99.6		98.5		98.3		98.3		97.9		97.6		98.3		97.8		98.2		97.9		97.9		98.2		98.5

						       גבינה (ללא גבינה מותכת)		-		2						77.67		78.53		78.32		78.53		78.96		79.25		79.54		78.60		79.03		79.03		79.32		79.61		79.46		79.75		79.97		80.04		79.82		80.11		79.97		80.83		80.90		81.40		80.90		81.18		81.08		81.24		81.32		81.57		81.32		81.65		81.73		83.41		84.38		85.50		90.73		91.37		91.69		90.81		93.30		94.91		95.07		94.26		95.47		96.11		95.63		96.11		96.67		97.24		96.29		97.42		96.57		96.86		95.53		97.80		98.66		100.08		99.98		100.17		100.65		101.03		101.22		99.41		100.27		99.13		97.80		101.97		102.73		103.02		103.40		103.87		106.33		106.90		105.64		106.26		105.95		105.54		106.36		107.89		103.09		105.03		98.08		97.27		99.31		99.21		99.8		99.0		98.9		99.7		97.9		99.9		99.9		99.5		100.3		100.4		101.9		102.7		103.6		103.6		104.4		104.6		102.4		105.5		104.3		103.9		104.2		104.8		104.3		104.6		101.7		100.4		100.8		100.3		98.7		99.0		100.1		100.0		99.8		100.0		99.7		99.7		100.0		1.0002		105.6		106.2		105.9		105.5		106.3		107.9		103.1		105.0		98.1		97.3		99.3		99.2		99.8		99.0		98.9		99.7		97.9		99.9		99.9		99.5		100.3		100.4		101.8		102.7		103.6		103.6		104.4		104.6		102.4		105.5		104.3		103.9		104.2		104.8		104.3		104.6		101.7		100.4		100.8		100.3		98.7		99.0		100.1		100.0		99.8		100.0		99.7		99.7

						              גבינה צהובה קשה		140080		3		3.04		2.68		74.16		74.58		74.65		74.72		75.14		75.28		75.28		75.35		74.79		74.79		75.07		75.56		75.84		75.77		76.05		75.91		75.98		75.98		75.77		76.68		76.75		76.75		76.82		76.89		76.88		76.42		76.96		76.88		76.88		76.80		76.88		77.87		78.71		79.63		83.82		84.58		84.66		84.74		86.57		87.79		88.09		88.24		88.24		90.00		90.07		90.15		90.23		90.23		91.87		92.40		92.40		92.57		91.60		92.22		93.72		94.78		95.05		95.57		95.57		95.84		96.02		96.02		95.75		95.93		98.22		98.13		98.75		98.75		99.02		99.02		101.31		101.58		99.68		99.98		100.27		99.98		100.56		104.79		104.30		104.30		102.73		99.78		99.88		99.19		99.3		99.4		99.5		99.6		99.5		99.4		99.5		99.4		100.0		100.2		101.9		102.4		102.6		102.4		103.2		103.2		102.9		104.0		103.6		103.7		103.8		104.4		104.1		104.1		104.4		104.4		103.8		103.7		103.7		103.3		103.6		103.3		102.8		102.7		102.5		102.5		103.4		1.0339		96.4		96.7		97.0		96.7		97.3		101.4		100.9		100.9		99.4		96.5		96.6		95.9		96.0		96.1		96.2		96.3		96.2		96.1		96.2		96.1		96.7		96.9		98.6		99.1		99.2		99.0		99.8		99.8		99.5		100.6		100.2		100.3		100.4		101.0		100.7		100.7		101.0		101.0		100.4		100.3		100.3		99.9		100.2		99.9		99.4		99.3		99.1		99.1		99.2		98.9		99.1		98.9		98.8		99.2		98.2		97.7		97.6		97.3		96.8		96.7		97.0		97.1		96.4		96.1		96.2		96.2		96.4		96.0		95.7		95.5		95.3		95.5		96.1		0.9612		100.3		100.60		100.9		100.6		101.2		105.4		105.0		105.0		103.4		100.4		100.5		99.8		99.9		100.0		100.1		100.2		100.1		100.0		100.1		100.0		100.6		100.8		102.6		103.1		103.2		103.0		103.8		103.8		103.5		104.7		104.2		104.4		104.5		105.1		104.8		104.8		105.1		105.1		104.5		104.4		104.4		103.9		104.2		103.9		103.4		103.3		103.1		103.1		103.2		102.9		103.1		102.9		102.8		103.2		102.2		101.6		101.5		101.2		100.7		100.6		100.9		101.0		100.3		100.0		100.1		100.1		100.3		99.9		99.6		99.4		99.2		99.4		98.7		99.1		99.6		99.8		99.9		99		99.7		99.7		99.1		99.9		100.4		99

						              גבינות לבנות למריחה		140070		3		2.89		3.26		80.93		82.11		81.67		81.89		82.18		82.85		83.29		81.30		82.55		82.55		82.55		83.44		82.18		82.85		83.22		83.29		83.88		83.59		83.51		84.48		84.92		85.66		85.51		85.29		85.12		85.29		85.21		85.80		86.47		86.30		86.55		88.49		89.58		90.76		97.06		97.73		97.90		96.22		99.91		101.68		101.51		101.18		102.10		102.27		101.34		102.02		103.19		103.86		101.20		102.82		101.30		101.60		100.49		104.03		104.33		105.85		105.75		106.15		106.76		107.47		107.57		104.64		106.66		104.74		100.90		108.28		109.49		109.49		109.99		110.90		113.43		114.85		114.16		114.59		113.94		112.53		114.37		113.94		103.42		106.57		95.62		94.53		98.22		98.11		99.3		99.7		98.5		99.6		97.5		100.0		100.0		99.3		100.3		100.4		102.2		103.2		103.0		103.4		103.9		104.8		102.4		105.6		103.7		102.9		102.9		103.7		103.6		103.8		97.1		95.2		95.4		95.0		94.1		94.0		94.7		94.9		94.5		95.2		94.4		94.9		95.0		0.9495		120.2		120.7		120.0		118.5		120.5		120.0		108.9		112.2		100.7		99.6		103.4		103.3		104.6		105.0		103.8		104.9		102.6		105.3		105.3		104.6		105.6		105.7		107.7		108.7		108.5		108.9		109.4		110.4		107.8		111.2		109.2		108.4		108.4		109.2		109.1		109.3		102.3		100.3		100.5		100.1		99.1		99.0		99.7		99.9		99.5		100.3		99.4		99.9		99.6		99.8		98.5		99.8		98.2		99.5		97.1		98.4		97.9		98.2		96.4		97.9		97.2		96.0		95.2		95.2		95.8		94.1		94.0		93.6		93.7		95.1		95.3		95.0		95.0		0.9502		126.5		127.01		126.3		124.7		126.8		126.3		114.6		118.1		106.0		104.8		108.9		108.7		110.1		110.6		109.2		110.4		108.0		110.8		110.8		110.1		111.2		111.3		113.3		114.4		114.2		114.6		115.2		116.2		113.5		117.0		114.9		114.1		114.1		114.9		114.8		115.1		107.6		105.5		105.7		105.3		104.3		104.2		105.0		105.2		104.7		105.5		104.6		105.2		104.8		105.0		103.7		105.0		103.4		104.7		102.2		103.6		103.0		103.4		101.5		103.0		102.3		101.0		100.2		100.2		100.8		99.0		98.9		98.5		98.6		100.1		100.3		100.0		98.9		100.3		100.6		100.7		97		99		99.3		100		99.4		100.4		100.6		100.2

				ה.		ביצים		120120		1		2.82		2.73		76.58		76.44		76.37		76.31		76.51		76.24		76.78		76.65		76.58		76.71		76.78		76.65		76.65		76.58		76.99		77.05		77.05		77.19		76.51		76.65		76.58		76.71		76.71		76.37		76.83		78.06		78.14		78.14		78.29		78.52		78.75		79.06		81.97		82.89		84.05		84.05		86.04		86.50		86.81		86.81		86.89		87.04		87.04		87.42		91.49		93.87		95.56		95.79		94.54		94.54		92.31		92.04		92.22		91.06		90.52		90.07		89.81		89.72		89.90		90.07		89.45		89.45		89.72		89.54		89.63		89.45		88.56		88.91		89.54		89.36		89.45		89.81		91.01		96.11		96.02		96.11		96.65		99.60		98.88		98.88		97.90		98.17		98.79		99.06		99.4		99.5		99.2		98.8		98.9		98.9		98.9		98.9		99.6		99.8		103.4		104.8		104.9		105.3		105.1		105.1		104.8		105.5		105.7		105.6		105.5		105.7		105.1		103.8		103.7		103.3		103.5		103.5		103.4		103.4		103.4		103.4		103.4		103.4		103.3		103.2		103.4		1.0341		88.0		92.9		92.9		92.9		93.5		96.3		95.6		95.6		94.7		94.9		95.5		95.8		96.1		96.2		96.0		95.5		95.6		95.6		95.6		95.6		96.3		96.5		99.9		101.3		101.4		101.8		101.6		101.6		101.3		102.0		102.2		102.1		102.0		102.2		101.6		100.4		100.3		99.9		100.1		100.1		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		99.9		99.8		99.7		98.2		97.8		97.9		97.1		97.4		97.6		97.5		97.2		97.2		96.8		96.7		96.9		95.4		94.0		93.4		93.4		93.4		93.4		93.5		93.5		93.4		93.3		93.1		93.9		0.9389		93.7		98.99		98.9		99.0		99.5		102.6		101.8		101.8		100.8		101.1		101.8		102.0		102.4		102.5		102.2		101.8		101.8		101.8		101.8		101.8		102.6		102.8		106.4		107.9		108.0		108.5		108.2		108.2		107.9		108.7		108.9		108.8		108.7		108.9		108.2		106.9		106.8		106.4		106.6		106.6		106.5		106.5		106.5		106.5		106.5		106.5		106.4		106.3		106.2		104.6		104.2		104.3		103.4		103.7		103.9		103.8		103.5		103.5		103.1		103.0		103.2		101.6		100.1		99.5		99.5		99.5		99.5		99.6		99.6		99.5		99.4		99.2		99.3		99.4		98.5		99		99		99.2		99.1		99		99.1		98.9		99.2		98.8

				ו.		דבש		140170		1		0.33		0.30		75.21		74.44		75.91		74.21		74.29		74.29		74.14		73.91		73.37		72.44		72.75		73.75		77.83		80.06		81.14		81.68		81.76		81.22		81.37		83.53		81.68		82.14		82.22		82.68		82.58		82.58		82.58		82.26		82.01		81.61		81.77		81.04		78.92		81.20		83.15		85.35		88.28		86.41		87.71		87.80		88.04		87.80		88.20		87.96		86.57		86.49		89.67		91.54		90.07		90.07		90.59		90.33		89.89		90.68		91.30		91.65		90.33		90.07		91.47		89.98		90.51		92.44		91.74		92.79		91.83		93.50		93.15		92.79		92.09		92.88		92.88		92.97		94.78		98.10		99.49		97.18		99.68		100.79		100.97		100.79		98.57		97.64		99.77		99.95		100.3		100.1		99.9		99.1		99.5		100.2		100.1		100.2		99.7		99.9		100.0		101.0		101.4		102.3		101.9		101.4		101.1		102.0		102.9		101.1		100.4		103.9		100.9		100.7		100.2		98.0		99.9		97.8		99.9		99.7		99.2		97.9		91.8		97.4		97.3		97.3		98.0		0.9803		96.7		100.1		101.5		99.1		101.7		102.8		103.0		102.8		100.5		99.6		101.8		102.0		102.3		102.1		101.9		101.1		101.5		102.2		102.1		102.2		101.7		101.9		102.0		103.0		103.4		104.4		103.9		103.4		103.1		104.0		105.0		103.1		102.4		106.0		102.9		102.7		102.2		100.0		101.9		99.8		101.9		101.7		101.2		99.9		93.6		99.4		99.3		99.3		98.5		98.2		96.5		96.6		96.6		97.5		98.6		95.3		94.6		96.9		97.2		96.5		97.7		97.3		97.4		94.7		99.4		98.5		98.6		98.5		93.0		95.8		98.6		98.7		97.4		0.9735		99.3		102.80		104.2		101.8		104.4		105.6		105.8		105.6		103.3		102.3		104.5		104.7		105.1		104.9		104.6		103.9		104.2		105.0		104.9		105.0		104.4		104.6		104.7		105.8		106.2		107.2		106.8		106.2		105.9		106.9		107.8		105.9		105.2		108.9		105.7		105.5		105.0		102.7		104.7		102.5		104.7		104.5		103.9		102.6		96.2		102.1		102.0		102.0		101.2		100.9		99.1		99.2		99.2		100.2		101.3		97.9		97.2		99.5		99.8		99.1		100.4		99.9		100.1		97.3		102.1		101.2		101.3		101.2		95.5		98.4		101.3		101.4		100.1		101.1		97.4		98.5		99.2		100.1		100.2		99		94.3		99.3		99.9		100

						מזון כולל ירקות ופירות 

ראיף פלאח[Raef Falah]: ראיף פלאח[Raef Falah]:
הוספה מאתר הלמ"ס
																																																																																																										91.45		91.64		92.56		93.20		93.48		92.93		94.31		95.23		94.77		94.77		94.40		94.03		93.66		94.13		94.03		94.68		94.86		94.86		94.96		95.78		98.09		99.47		98.55		98.46		98.85		100.00		99.62		100.10		100.10		100.29		99.71		99.81		97.70		97.98		98.66		98.56		98.56		99.33		99.23		99.23		99.62		98.46		98.27		100.48		101.63		101.92		101.25		101.44		102.70		103.80		103.00		104.40		104.10		104.90		105.80		105.50		105.90		107.30		106.00		106.30		105.90		105.10		105.10		104.60		104.60		103.90		103.90		104.80		103.40		104.00		103.50		102.50		104.3		1.0428		94.8		95.9		95.5		96.0		96.0		96.2		95.6		95.7		93.7		94.0		94.6		94.5		94.5		95.3		95.2		95.2		95.5		94.4		94.2		96.4		97.5		97.7		97.1		97.3		98.5		99.5		98.8		100.1		99.8		100.6		101.5		101.2		101.6		102.9		101.7		101.9		101.6		100.8		100.8		100.3		100.3		99.6		99.6		100.5		99.2		99.7		99.3		98.3		98.3		98.7		98.3		99.7		100.5		100.0		100.3		99.9		101.1		102.7		101.7		100.3		100.1		99.8		98.7		98.4		99.4		98.4		99.2		99.4		99.2		100.0		98.8		98.6		99.2		0.9917		95.6		96.71		96.3		96.8		96.8		97.0		96.4		96.5		94.5		94.8		95.4		95.3		95.3		96.1		96.0		96.0		96.3		95.2		95.0		97.2		98.3		98.6		97.9		98.1		99.3		100.4		99.6		101.0		100.7		101.4		102.3		102.0		102.4		103.8		102.5		102.8		102.4		101.6		101.6		101.2		101.2		100.5		100.5		101.3		100.0		100.6		100.1		99.1		99.1		99.5		99.1		100.5		101.3		100.8		101.1		100.7		101.9		103.6		102.6		101.1		100.9		100.6		99.5		99.2		100.2		99.2		100.0		100.2		100.0		100.8		99.6		99.4		99.8		100.8		100.7		101.1		101.2		99.7		99.5		100		100.5		101		99.9		98.9

						מזון ללא ירקות ופירות 

ראיף פלאח[Raef Falah]: ראיף פלאח[Raef Falah]:
הוספה מאתר הלמ"ס																																																																																																										92.94		93.40		93.77		94.23		93.86		93.86		94.68		94.87		95.24		95.42		95.05		94.59		94.59		94.87		95.05		95.42		95.14		95.05		94.68		95.33		95.88		96.52		96.52		96.52		97.33		98.47		99.04		99.62		100.00		100.76		100.19		100.00		98.66		98.95		99.14		98.76		99.24		99.43		99.52		99.52		99.14		99.14		98.57		99.43		100.29		101.24		102.10		102.67		102.90		104.00		103.60		104.60		104.40		105.20		105.60		105.80		106.30		106.70		106.00		106.10		105.30		105.00		105.10		104.80		104.80		104.50		104.10		104.20		103.20		103.90		103.70		103.50		104.3		1.0434		93.3		94.4		94.9		95.5		95.8		96.6		96.0		95.8		94.6		94.8		95.0		94.6		95.1		95.3		95.4		95.4		95.0		95.0		94.5		95.3		96.1		97.0		97.9		98.4		98.6		99.7		99.3		100.2		100.1		100.8		101.2		101.4		101.9		102.3		101.6		101.7		100.9		100.6		100.7		100.4		100.4		100.2		99.8		99.9		98.9		99.6		99.4		99.2		99.0		99.2		99.1		99.3		99.4		99.6		99.8		99.6		99.5		100.3		99.5		99.1		98.9		98.9		98.4		98.1		98.4		97.9		97.8		97.9		97.9		98.5		98.1		97.6		98.2		0.9820		95.0		96.10		96.7		97.2		97.6		98.3		97.8		97.6		96.3		96.6		96.8		96.4		96.8		97.0		97.1		97.1		96.8		96.8		96.2		97.0		97.9		98.8		99.6		100.2		100.4		101.5		101.1		102.1		101.9		102.7		103.1		103.3		103.7		104.1		103.5		103.5		102.8		102.5		102.6		102.3		102.3		102.0		101.6		101.7		100.7		101.4		101.2		101.0		100.8		101.0		100.9		101.1		101.2		101.4		101.6		101.4		101.3		102.1		101.3		100.9		100.7		100.7		100.2		99.9		100.2		99.7		99.6		99.7		99.7		100.3		99.9		99.4		99.9		100.2		100.2		100.3		100		99.9		99.7		99.9		99.9		100.2		100.1		99.6



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								גרפים למנכ"ל

				1		מדד תוצרת חקלאית טרייה מודד את השתנות מחירי מוצרי חקלאות טרייה, כפי שהם נמכרו לצרכן.

						הרכב סל "תוצרת חקלאית טרייה" נבנה בהתאם לקריטריונים שנקבעו על-ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, תוך התייעצות עם הלמ"ס



































































































תוצרת חקלאית טריה, מזון ללא ירקות ומדדי מחירים כללי

מדד כללי	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	95.025979978177133	95.305468154583536	95.491793605521238	96.050769958333944	96.516583585677949	96.889234487553253	96.60974631114685	97.075559938490855	96.889234487553253	96.982397213021969	96.889234487553253	96.889234487553253	96.889234487553253	96.889234487553253	97.261885389428457	98.100349918647666	98.100349918647666	97.820861742241163	97.914024467710078	98.938814447866889	98.938814447866889	98.752488996929287	98.286675369585268	98.473000820522884	98.301208755308892	98.301208755308892	98.497223129696351	98.889251878471271	98.987259065664986	99.77131656321481	100.06533812479502	100.26135249918345	100.26135249918345	100.55537406076365	100.16334531198973	100.26135249918345	99.673309376021081	99.477295001633635	99.77131656321481	99.86932375040854	99.96733093760227	100.26135249918345	100.35935968637719	100.26135249918345	99.96733093760227	100.26135249918345	100.06533812479502	100.06533812479502	99.2	98.5	98.799999999999898	99.4	99.599999999999895	99.9	100.099999999999	99.9	99.5	99.599999999999895	99.2	99.099999999999895	98.599999999999895	98.299999999999898	98.099999999999895	98.5	98.799999999999898	99.099999999999895	99.5	99.2	99.099999999999895	99.299999999999898	98.9	98.9	מדד תוצרת חקלאית טרייה	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	96.647930695456978	97.111692359062815	94.978388706475954	95.905912033687642	95.349398037360615	94.607379375591279	93.030589719331431	93.772608381100753	91.175543064908069	90.619029068581071	91.546552395792745	92.288571057562081	92.010314059398581	93.587103715658444	93.865360713821929	94.05086537926428	94.792884041033616	91.639304728513892	91.917561726677405	96.555178362735802	99.152243678928514	98.317472684437988	95.07114103919713	94.32912237742778	96.783349101229902	99.0539262062441	98.202459791863774	100.18921475875119	99.810785241248823	100.37842951750237	102.17596972563861	102.55439924314098	102.17596972563861	104.3519394512772	101.89214758751183	102.55439924314098	102.45979186376537	101.41911069063387	101.41911069063387	100.47303689687797	100.28382213812678	98.013245033112582	99.0539262062441	101.51371807000946	99.810785241248823	100.18921475875119	98.864711447492908	96.499526963103122	97.3	98.4	97.7	101.1	102.7	100.9	102	101.4	105.3	107.8	105.6	102.5	102.4	101.7	99.7	99.2	101.1	98.8	101.4	101.6	102	103.3	99.7	99.2	מזון ללא ירקות ופירות 	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	93.275961138669587	94.374402290449694	94.923622866339898	95.472843442230001	95.838990492823413	96.571284594010208	96.022064018120091	95.838990492823413	94.557475815746386	94.832086103691438	95.015159628988144	94.649012578394846	95.106696391636589	95.28976991693321	95.381306679581542	95.381306679581542	95.015159628988144	95.015159628988144	94.46593905309814	95.28976991693321	96.113600780768451	97.028968407251966	97.852799271087122	98.402019846977225	98.618321220349969	99.672550115805592	99.289194153820773	100.24758405878043	100.05590607778947	100.82261800175721	101.20597396374011	101.397651944733	101.87684689721283	102.26020285919671	101.58932992572494	101.68516891621994	100.91845699225317	100.63094002076527	100.72677901126028	100.43926203977333	100.43926203977333	100.15174506828544	99.768389106300603	99.864228096797532	98.905838191837859	99.576711125309629	99.385033144317703	99.193355163325762	99	99.2	99.099999999999895	99.299999999999898	99.4	99.599999999999895	99.799999999999898	99.599999999999895	99.5	100.3	99.5	99.099999999999895	98.9	98.9	98.4	98.1	98.4	97.9	97.8	97.9	97.9	98.5	98.1	97.6	

בסיס: ממוצע 2014=100







תוצרת חקלאית טריה, מזון ללא ירקות ומדדי מחירים כללי

מדד כללי	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	100.82438780344377	100.62610975466612	100.9235268278326	101.02266585222144	101.12180487661028	101.41922194977677	101.51836097416562	101.41922194977677	101.12180487661028	101.41922194977677	101.22094390099812	101.22094390099812	100.34561240832846	99.637528449801948	99.940993003456057	100.5479221107646	100.75023181320064	101.05369636685498	101.25600606929011	101.05369636685498	100.64907696198267	100.75023181320064	100.34561240832846	100.24445755711028	99.738683301019918	99.435218747365695	99.232909044929542	99.637528449801948	99.940993003456057	100.24445755711028	100.64907696198267	100.34561240832846	100.24445755711028	100.44676725954643	100.04214785467424	100.04214785467424	99.799999999999898	99.799999999999898	100.099999999999	100.3	100.7	100	99.9	100.2	100.3	100.599999999999	100.3	100.4	מדד תוצרת חקלאית טרייה	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	101.60461964839143	100.57262443497287	100.57262443497287	99.63444696822873	99.446811474879894	97.195185554693921	98.227180768112504	100.66644218164728	98.977722741507819	99.352993728205476	98.039545274763668	95.694101607903278	96.487893562515509	97.578712503098942	96.884554995454934	100.25617717544006	101.84282290719	777	100.05784645897036	101.14866539955378	100.55367325014464	104.42112222130403	106.90025617717545	104.7186182960086	101.64449219072806	101.5453268324932	100.85116932484921	98.867862160152072	98.372035368977791	100.25617717544006	97.975373936038352	100.55367325014464	100.75200396661434	101.14866539955378	102.43781505660691	98.867862160152072	98.372035368977791	99.2	101.6	101.8	103	102.9	99.1	98.6	100.1	102	102.4	99	96.8	מזון ללא ירקות ופירות 	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	102.76828614282401	102.47549900281597	102.573094716151	102.28030757614393	102.28030757614393	101.9875204361359	101.59713758279085	101.69473329612785	100.7187761627677	101.40194615611979	101.20675472944778	101.01156330277574	100.81466395112018	101.01832993890022	100.9164969450101	101.12016293279014	101.22199592668026	101.42566191446019	101.62932790224023	101.42566191446019	101.32382892057028	102.13849287169043	101.32382892057028	100.9164969450101	100.71283095723017	100.71283095723017	100.20366598778006	99.898167006109986	100.20366598778006	99.694501018329959	99.592668024439931	99.694501018329959	99.694501018329959	100.30549898167007	99.898167006109986	99.389002036659889	99.9	100.2	100.2	100.3	100	99.9	99.7	99.9	99.9	100.2	100.099999999999	99.599999999999895	

בסיס: ממוצע 2016=100







מדדי מחירים של פירות טריים, ירקות טריים ומוצרים צמחים אחרים

מוצרים צימחיים ואחרים	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	96.312490393101498	99.550662500458415	100.66089293726651	98.347912860582994	98.625470469785014	97.145163220707559	97.700278439111614	98.995547282054389	97.885316845246294	98.347912860582994	99.273104891256409	100.1982969219298	100.26289845547159	101.93887610910286	102.53039763391391	100.95300690108446	100.85441998028261	101.15018074268814	101.54452842589551	101.24876766348999	99.474203089056857	100.36148537627341	101.64311534669733	102.23463687150839	99.868550772264214	102.13604995070654	103.12191915872494	98.981268485047664	99.967137693066064	99.671376930660529	100.16431153466974	99.769963851462379	98.488333881038457	98.1925731	18632922	99.572790009858693	100.0657246138679	99.2	98.8	100.6	98.9	98.9	99.1	99.6	99.4	97.5	97.8	99.1	99.8	        ירקות טריים	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	105.64378158511033	96.650807346234444	95.988167139159387	91.255022802908925	87.752495994083588	86.521878466658464	88.225810427708623	94.473560951559236	95.988167139159387	97.881424873659583	96.082830025884405	87.65783310735857	91.334894613583145	90.679156908665107	86.838407494145216	93.395784543325533	91.147540983606561	88.992974238875888	92.459016393442639	93.676814988290403	113.3489461358314	123.0913348946136	121.31147540983608	112.88056206088994	112.69320843091336	103.88758782201407	96.206088992974244	94.051522248243572	94.894613583138181	92.084309133489469	98.641686182669801	101.92037470725997	103.79391100702577	104.44964871194381	96.487119437939114	100.88992974238877	99.6	101.3	101.2	101.1	101.9	95.9	94	99.1	106.9	110.3	103	96.4	        פירות טריים	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	92.403094699376638	96.011934910160662	95.592302327511348	100.37611376971341	105.07599869538562	96.179787943220376	100.79574635236271	106.16704341027381	94.585184129153035	92.822727282025937	87.451430224114873	84.262222595980163	84.267775733823882	87.818923458369994	89.354554906822358	102.21546828761097	117.85971366871951	108.07006318483565	106.15052387427018	99.816044149404149	95.11317283851875	95.40110373510359	91.274094217387827	85.419499320163169	86.283292009917631	94.153403183236023	93.09765656242503	97.51259697672559	109.22178677117492	102.11949132208271	109.70167159881629	106.91833959849637	99.720067183875884	103.75109973606335	100.58385987363033	96.936735183555953	99.5	109.7	109	115	118.2	103.7	105.3	103.6	102.9	101.8	93.2	92.6	מדד כללי	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	100.82438780344377	100.62610975466612	100.9235268278326	101.02266585222144	101.12180487661028	101.41922194977677	101.51836097416562	101.41922194977677	101.12180487661028	101.41922194977677	101.22094390099812	101.22094390099812	100.34561240832846	99.637528449801948	99.940993003456057	100.5479221107646	100.75023181320064	101.05369636685498	101.25600606929011	101.05369636685498	100.64907696198267	100.75023181320064	100.34561240832846	100.24445755711028	99.738683301019918	99.435218747365695	99.232909044929542	99.637528449801948	99.940993003456057	100.24445755711028	100.64907696198267	100.34561240832846	100.24445755711028	100.44676725954643	100.04214785467424	100.04214785467424	99.799999999999898	99.799999999999898	100.099999999999	100.3	100.7	100	99.9	100.2	100.3	100.599999999999	100.3	100.4	

בסיס: ממוצע 2016=100







מדד מחירים של דבש

דבש	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	104.99243205747968	102.6872089983334	104.67808345850518	102.47764326568374	104.67808345850518	104.46851772585552	103.94460339423136	102.58242613200859	96.190671286193933	102.05851180038444	101.9537289340596	101.9537289340596	101.18130457113507	100.87313816127376	99.126861838726242	99.229583975346685	99.229583975346685	100.15408320493066	101.28402670775552	97.894196199280941	97.175141242937841	99.537750385208014	99.845916795069343	99.126861838726242	100.35952747817154	99.948638931689771	100.05136106831023	97.277863379558298	102.10580380071906	101.18130457113507	101.28402670775552	101.18130457113507	95.531587057010782	98.407806882383142	101.28402670775552	101.38674884437596	100.1	101.1	97.4	98.5	99.2	100.1	100.2	99	94.3	99.3	99.9	100	מדד כללי	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	100.82438780344377	100.62610975466612	100.9235268278326	101.02266585222144	101.12180487661028	101.41922194977677	101.51836097416562	101.41922194977677	101.12180487661028	101.41922194977677	101.22094390099812	101.22094390099812	100.34561240832846	99.637528449801948	99.940993003456057	100.5479221107646	100.75023181320064	101.05369636685498	101.25600606929011	101.05369636685498	100.64907696198267	100.75023181320064	100.34561240832846	100.24445755711028	99.738683301019918	99.435218747365695	99.232909044929542	99.637528449801948	99.940993003456057	100.24445755711028	100.64907696198267	100.34561240832846	100.24445755711028	100.44676725954643	100.04214785467424	100.04214785467424	99.799999999999898	99.799999999999898	100.099999999999	100.3	100.7	100	99.9	100.2	100.3	100.599999999999	100.3	100.4	

בסיס: ממוצע 2016=100







מדדי מחירים לעוף טרי שלם*, בשר בקר טרי ודגים טריים

       דגים טריים	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	92.374401907502417	103.21790866519375	104.240881000825	102.80871973094123	103.21790866519375	100.86507229324184	102.39953079668872	102.2972335631256	102.09263909599936	101.58115292818371	100.04669442473683	97.591560819221826	96.008084891359275	98.938858009095512	98.433552299140999	96.917635169277432	99.343102577059128	97.625063163213738	99.747347145022744	94.593228903486605	97.220818595250137	98.130368873168266	98.736735725113704	98.433552299140999	96.513390601313802	97.928246589186472	103.3855482566953	99.444163719050039	101.46538655886813	101.86963112683173	104.19403739262253	100.85901970692269	98.534613441131896	102.47599797877717	97.018696311268329	96.311268317331994	96.2	96	95.8	94.8	94.9	94.7	92	93.9	92.8	93.5	93.1	92.4	               בשר בקר טרי	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	96.308580214617336	96.117302001678681	95.63910646933202	95.543467362862685	95.35218914992403	94.491437191700044	93.630685233476044	93.248128807598718	93.248128807598718	93.152489701129383	93.821963446414713	94.108880765822718	94.082420613032866	94.176975809628871	95.027972578992987	94.838862185800963	96.919076510913243	99.566622015601	61	101.64683634071389	103.34882987944212	102.97060909305807	102.78149869986605	100.89039476794579	100.51217398156173	101.07950516113782	100.70128437475377	101.07950516113782	100.60672917815775	100.03939799858168	100.89039476794579	99.377511622409571	99.755732408793634	100.32306358836971	99.850287605389639	99.377511622409571	96.919076510913243	98.2	98.3	99.2	99.7	98.9	98.5	98.6	98.5	98.3	99.3	99.2	98.3	                עוף טרי שלם	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	107.98751543451898	107.43087875702146	106.55616397809678	103.37538296382525	104.2500977427499	98.842770018488295	101.54643388061911	105.04529299631778	102.34162913418697	103.45490248918202	100.83075815240801	99.717484797412965	99.931034482758619	103.55172413793103	103.24137931034483	106.44827586206897	104.89655172413794	103.75862068965517	107.68965517241378	107.79310344827586	108.62068965517241	110.17241379310344	104.89655172413794	100.9655172413793	101.17241379310344	101.79310344827587	99.724137931034491	100.0344827586207	98.896551724137922	95.793103448275858	96.724137931034477	99.103448275862064	105.41379310344828	109.0344827586207	98.793103448275858	93.517241379310349	99.8	104.2	104.5	108.3	103.5	98.9	98.1	101.2	104.7	103.1	98.5	96.5	מדד כללי	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	100.82438780344377	100.62610975466612	100.9235268278326	101.02266585222144	101.12180487661028	101.41922194977677	101.51836097416562	101.41922194977677	101.12180487661028	101.41922194977677	101.22094390099812	101.22094390099812	100.34561240832846	99.637528449801948	99.940993003456057	100.5479221107646	100.75023181320064	101.05369636685498	101.25600606929011	101.05369636685498	100.64907696198267	100.75023181320064	100.34561240832846	100.24445755711028	99.738683301019918	99.435218747365695	99.232909044929542	99.637528449801948	99.940993003456057	100.24445755711028	100.64907696198267	100.34561240832846	100.24445755711028	100.44676725954643	100.04214785467424	100.04214785467424	99.799999999999898	99.799999999999898	100.099999999999	100.3	100.7	100	99.9	100.2	100.3	100.599999999999	100.3	100.4	

בסיס: ממוצע 2016=100







מדדי מחירים לחלב וגבינות

       חלב (ללא סויה)	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	106.92857717131251	106.52469208284674	106.4237208107303	106.82760589919607	106.82760589919607	107.02954844342895	107.02954844342895	106.82760589919607	105.81789317803165	106.62566335496318	106.72663462707963	106.52469208284674	106.88950128900346	106.46279669303937	106.56947284203039	106.03609209707528	105.82273979909324	106.24944439505732	103.79589296826383	102.83580762734465	102.72913147835362	102.83580762734465	101.98239843541646	101.02231309449728	102.62245532936259	101.76904613743443	100.48893234954217	99.742199306605016	100.38225620055114	100.16890390256911	99.102142412658893	97.181971730820493	100.27558005156013	99.742199306605016	98.568761667703782	99.955551604587058	99.2	98.7	97.9	98.7	98.2	98.8	99.4	99.4	99.7	99.3	99.3	97.5	              גבינה צהובה קשה	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	105.05488736319599	105.05488736319599	104.45112364271783	104.35049635597149	104.35049635597149	103.94798720898606	104.24986906922513	103.94798720898606	103.44485077525428	103.34422348850792	103.14296891501522	103.14296891501522	103.20790705739552	102.89578637073002	103.10386682850701	102.89578637073002	102.7917461418415	103.20790705739552	102.16750476851048	101.64730362406797	101.54326339517945	101.23114270851394	100.71094156407143	100.60690133518294	100.91902202184845	101.02306225073694	100.29478064851743	99.982659961851908	100.08670019074042	100.08670019074042	100.29478064851743	99.878619732963401	99.566499046297892	99.358418588520891	99.150338130743876	99.358418588520891	98.7	99.1	99.6	99.8	99.9	99	99.7	99.7	99.1	99.9	100.4	99	              גבינות לבנות למריחה	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	107.62780177973818	105.52179947920777	105.74348393189518	105.30011502652034	104.30253498942699	104.19169276308331	104.96758834748924	105.18927280017667	104.74590389480183	105.52179947920777	104.63506166845812	105.18927280017667	104.82371513769515	105.03420452552184	103.66602350464831	105.03420452552184	103.35028942290828	104.7184704437818	102.19259778986142	103.56077881073497	103.03455534116823	103.35028942290828	101.455884932468	103.03455534116823	102.29784248377479	101.0349061568146	100.19294860550781	100.19294860550781	100.8244167689879	99.035256972460971	98.930012278547636	98.509033502894226	98.614278196807589	100.08770391159446	100.29819329942116	99.982459217681111	98.9	100.3	100.6	100.7	97	99	99.3	100	99.4	100.4	100.6	100.2	מדד כללי	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	100.82438780344377	100.62610975466612	100.9235268278326	101.02266585222144	101.12180487661028	101.41922194977677	101.51836097416562	101.41922194977677	101.12180487661028	101.41922194977677	101.22094390099812	101.22094390099812	100.34561240832846	99.637528449801948	99.940993003456057	100.5479221107646	100.750231813200	64	101.05369636685498	101.25600606929011	101.05369636685498	100.64907696198267	100.75023181320064	100.34561240832846	100.24445755711028	99.738683301019918	99.435218747365695	99.232909044929542	99.637528449801948	99.940993003456057	100.24445755711028	100.64907696198267	100.34561240832846	100.24445755711028	100.44676725954643	100.04214785467424	100.04214785467424	99.799999999999898	99.799999999999898	100.099999999999	100.3	100.7	100	99.9	100.2	100.3	100.599999999999	100.3	100.4	

בסיס: ממוצע 2016=100







מדד מחירים של ביצים

ביצים	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	106.80612764538161	106.39414643942062	106.60013704240112	106.60013704240112	106.49714174091088	106.49714174091088	106.49714174091088	106.49714174091088	106.49714174091088	106.49714174091088	106.39414643942062	106.29115113793038	106.18620750865361	104.58862163841309	104.16259873968227	104.26910446436499	103.41705866690336	103.73657584095147	103.94958729031687	103.84308156563417	103.52356439158606	103.52356439158606	103.09754149285526	102.99103576817257	103.20404721753796	101.60646134729744	100.11538120173961	99.476346853643406	99.476346853643406	99.476346853643406	99.476346853643406	99.582852578326097	99.582852578326097	99.476346853643406	99.369841128960701	99.15682967959529	99.3	99.4	98.5	99	99	99.2	99.1	99	99.1	98.9	99.2	98.8	מדד כללי	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	2017	100.82438780344377	100.62610975466612	100.9235268278326	101.02266585222144	101.12180487661028	101.41922194977677	101.51836097416562	101.41922194977677	101.12180487661028	101.41922194977677	101.22094390099812	101.22094390099812	100.34561240832846	99.637528449801948	99.940993003456057	100.5479221107646	100.75023181320064	101.05369636685498	101.25600606929011	101.05369636685498	100.64907696198267	100.75023181320064	100.34561240832846	100.24445755711028	99.738683301019918	99.435218747365695	99.232909044929542	99.637528449801948	99.940993003456057	100.24445755711028	100.64907696198267	100.34561240832846	100.24445755711028	100.44676725954643	100.04214785467424	100.04214785467424	99.799999999999898	99.799999999999898	100.099999999999	100.3	100.7	100	99.9	100.2	100.3	100.599999999999	100.3	100.4	

בסיס: ממוצע 2016=100







מדדי מחירים של פירות טריים, ירקות טריים ומוצרים צמחים אחרים

מוצרים צימחיים ואחרים	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	89.647530456592307	92.977295873551455	92.977295873551455	91.098966663984768	90.501316460940814	89.98904485833171	91.440481065724143	90.928209463115053	90.159802059201397	91.440481065724143	91.269723864854456	93.66032467703026	93.831081877899948	94.514110681378753	96.136304089640888	93.31881027	5290843	92.550402871377202	91.098966663984768	93.148053074421142	93.745703277465097	91.611238266593844	94.855625083118142	94.59948928181359	96.733954292684842	96.003753812465789	99.006803785094235	97.599124110424654	97.505278798780012	97.692969422069282	97.786814733713925	98.068350668647852	97.223742863846084	97.223742863846084	98.631422538515679	98.81911316180495	98.443731915226408	97.692969422069282	100.97755532963166	102.10369906936732	99.757566278251346	100.03910221318526	98.537577226871036	99.100649096738877	100.41448345976383	99.288339720028148	99.757566278251346	100.69601939469774	101.63447251114412	101.7	103.4	104	102.4	102.3	102.6	103	102.7	100.9	101.8	10	3.1	103.7	101.3	103.6	104.6	100.4	101.4	101.1	101.6	101.2	99.9	99.6	101	101.5	        ירקות טריים	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	108.41865483754947	104.7685272406529	96.777707366365803	95.396578005377918	88.096322811584784	85.334064089608987	84.347543117474785	84.939455700755303	88.688235394865302	88.688235394865302	96.284446880298702	101.80896432425027	95.495230102591336	96.383098977512134	96.284446880298702	96.777707366365803	97.468272046859752	90.759929436347136	94.114100741603451	109.01056742083	123.01916522513575	115.62025793412919	100.82244335211607	96.876359463579234	109.13684210526317	106.61052631578949	102.26526315789475	104.58947368421053	99.941052631578955	97.41473684210527	100.4463157894737	96.505263157894746	101.05263157894737	112.97684210526316	103.8821052631579	108.53052631578949	112.77473684210527	103.17473684210526	102.46736842105264	97.41473684210527	93.6757	89473684219	92.3621052631579	94.18105263157895	100.85052631578948	102.46736842105264	104.48842105263159	102.56842105263159	93.574736842105267	97.5	96.8	92.7	99.7	97.3	95	98.7	100	121	131.4	129.5	120.5	120.3	110.9	102.7	100.4	101.3	98.3	105.3	108.8	110.8	111.5	103	107.7	        פירות טריים	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	99.384363331287943	105.08976196697299	100.67267915224909	104.90571684969282	108.95470942985642	103.80144614601184	101.59290473864989	105.08976196697299	87.789520942637694	85.304911859355485	84.01659603839434	81.624009513752227	82.820302776073277	90.550197701840133	89.814017232719465	90.918287936400446	99.660431007208189	88.985814204958743	88.249633735838088	93.034806785122313	85.949069769836058	84.108618597034436	78.311197402709297	76.93085902310807	78.437659403920421	84.383881075566563	83.946658893827873	89.71799169277854	95.139546746338254	99.948990745463817	106.59476790789186	106.76965678058733	97.063324345988477	98.112657582161333	98.462435327552271	97.587990964074905	96.276324418858835	100.03643518181156	99.599213000072865	104.58354587189389	109.48043430736719	100.21132405450702	105.02076805363258	110.61721197988777	98.549879763900023	96.713546600597525	91.117102674342348	87.794214093128332	87.8	91.5	93.1	106.5	122.8	112.6	110.6	104	99.1	99.4	95.1	89	89.9	98.1	97	101.6	113.8	106.4	114.3	111.4	103.9	108.1	104.8	101	

בסיס: ממוצע 2014=100







מדדי מחירים לעוף טרי שלם*, בשר בקר טרי ודגים טריים

       דגים טריים	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	96.461016609079721	96.095287636154282	97.649635771087318	102.95270587850592	102.5869769055805	101.03262877064746	102.5869769055805	101.94695120296102	103.50129933789405	102.12981568942374	101.12406101387882	98.563958203400873	96.826745582005131	98.83825493309493	101.21549325711018	101.58122223003559	102.31268017588646	101.94695120296102	101.94695120296102	102.03838344619237	105.78710541867794	102.5869769055805	99.752577365408484	99.844009608639851	94.744833403627155	99.907212146773517	94.339940953184311	99.401096583719948	100.41332770982709	98.490088570223534	95.554618304512871	97.174188106284262	94.947279628848591	90.797132011809367	90.695908899198642	90.291016448755798	91.404470687473633	102.1341206242092	103.14635175031633	101.72922817376634	102.1341206242092	99.805989034162792	101.32433572332349	101.22311261071277	101.02066638549135	100.51455082243778	98.996204133277089	96.566849430619996	95	97.9	97.4	95.9	98.3	96.6	98.7	93.6	96.2	97.1	97.7	97.4	95.5	96.9	102.3	98.4	100.4	100.8	103.1	99.8	97.5	101.4	96	95.3	               בשר בקר טרי	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	96.595561020672221	96.685084246826676	96.506037794517738	97.311746829907975	97.490793282216913	96.953653925290084	97.132700377599022	97.222223603753477	97.40127005606243	98.206979091452666	98.565071996070515	97.938409412989259	98.833641674533951	98.923164900688406	100.17649006685099	100.71362942377779	100.62410619762333	100.62410619762333	100.35553651915991	101.34029200685907	102.41457072071272	103.13075652994846	103.13075652994846	103.48884943456633	103.16925151719487	103.67498314227916	103.5738368172623	104.68644639244773	104.2818610923803	103.77612946729602	102.36008091706002	103.27039784221172	103.77612946729602	104.0795684423466	102.66351989211059	102.66351989211059	101.85434929197572	101.65205664194201	101.14632501685772	101.04517869184086	100.84288604180715	99.932569116655429	99.022252191503711	98.617666891436272	98.617666891436272	98.516520566419416	99.224544841537423	99.527983816588005	99.5	99.6	100.5	100.3	102.5	105.3	107.5	109.3	108.9	108.7	106.7	106.3	106.9	106.5	106.9	106.4	105.8	106.7	105.1	105.5	106.1	105.6	105.1	102.5	                עוף טרי שלם	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	76.01234131539826	75.215566249199114	73.861048636660584	77.844923967656285	78.083956487516033	77.526213941176621	73.940726143280486	73.701693623420738	73.303306090321172	72.347176010882208	70.514593358624182	70.195883332144504	72.82524105060169	74.657823702859716	77.287181421316888	77.048148901457154	73.940726143280486	71.789433464542796	69.717818292425036	76.490406355117742	79.040086566954997	83.581704444290125	84.458157017109173	81.589766778792267	81.327269233232968	94.010633527640763	93.933764653129202	95.086797770802633	95.394273268848877	97.930946127730451	102.6199	4747293575	110.76804817116135	110.69117929664979	106.84773557107168	103.38863621805137	103.46550509256292	104.38793158670168	103.84984946512074	103.00429184549355	99.929536865031068	100.77509448465824	95.548011017872014	98.161552751265134	101.54378322977387	98.930241496380745	100.00640573954261	97.46973288066107	96.3935686374992	96.6	100.1	99.8	102.9	101.4	100.3	104.1	104.2	105	106.5	101.4	97.6	97.8	98.4	96.4	96.7	95.6	92.6	93.5	95.8	101.9	105.4	95.5	90.4	

בסיס: ממוצע 2014=100







מדדי מחירים לחלב סויה ולבן, יוגורט ומעדני חלב

       לבן, יוגורט ומעדני חלב (ללא סויה)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	91.148220031154835	90.617774521759173	90.352551767061357	90.529366936859915	91.236627616054122	97.336750974104234	97.248343389204976	97.248343389204976	92.47433380464399	88.849622823773629	83.633575314716268	89.203253163370746	95.65700686101799	94.154077917730262	95.038153766723028	95.65700686101799	96.275859955312924	95.65700686101799	95.922229615715807	95.480191691219432	96.894713049607859	96.983120634507131	98.132419238197741	99.104902672089779	98.941289701636194	99.807507218479316	99.807507218479316	100.09624639076036	99.422521655437919	100.1924927815207	99.711260827718959	101.05871029836382	100.67372473532242	100.86621751684312	100.67372473532242	100.86621751684312	101.15495668912416	100.00000000000001	100.28873917228105	100.48123195380174	101.05871029836382	100.3849855630414	99.711260827718959	99.903753609239658	99.422521655437919	99.230028873917234	98.845043310875852	99.518768046198275	99.4	99.9	99.9	99.6	99.9	99.6	98.8	99.2	99.4	100.2	99.2	100	99.4	100	100.2	99.6	100	98.5	98.7	99.3	99.7	99.7	99.9	99.8	       חלב (ללא סויה)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	91.822124702443247	91.545274075199714	91.914408244857754	92.375825956930342	92.837243669002916	95.698033483852925	94.221496805220653	94.498347432464	215	92.74496012658841	93.852362635562599	93.390944923490011	94.313780347635173	94.590630974878721	94.40606389004968	94.40606389004968	94.221496805220653	93.852362635562599	94.313780347635173	94.40606389004968	94.313780347635173	94.959765144536803	95.052048686951309	95.60574994143839	95.698033483852925	96.639848556554654	97.681022243256038	99.574065309985812	100.14197823000472	100.23663038334122	100.80454330336015	100.14197823000472	100.3312825366777	100.42593469001419	101.18315191670611	101.27780407004259	101.18315191670611	100.23663038334122	99.858021769995261	99.763369616658778	100.14197823000472	100.14197823000472	100.3312825366777	100.3312825366777	100.14197823000472	99.195456696639852	99.952673923331744	100.04732607666824	99.858021769995261	100.2	99.8	99.9	99.4	99.2	99.6	97.3	96.4	96.3	96.4	95.6	94.7	96.2	95.4	94.2	93.5	94.1	93.9	92.9	91.1	94	93.5	92.4	93.7	

בסיס: ממוצע 2014=100







מדד מחירים של ביצים

ביצים	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	88.014910371374867	92.943053682935144	92.856595028346376	92.943053682935144	93.461805610467806	96.314941211897462	95.623271975187237	95.623271975187237	94.672226774710694	94.931602738477025	95.536813320598455	95.796189284364786	96.142023902719899	96.228482557308666	95.969106593542335	95.536813320598455	95.623271975187237	95.623271975187237	95.623271975187237	95.623271975187237	96.314941211897462	96.487858521074997	99.946204704626069	101.32954317804651	101.442501410266	76	101.82931743089694	101.63590942058184	101.63590942058184	101.3457974051092	102.02272544121203	102.21613345152713	102.11942944636958	102.02272544121203	102.21613345152713	101.63590942058184	100.37875735353373	100.28205334837619	99.895237327746003	100.0886453380611	100.0886453380611	99.991941332903551	99.991941332903551	99.991941332903551	99.991941332903551	99.991941332903551	99.991941332903551	99.895237327746003	99.798533322588455	99.7	98.2	97.8	97.9	97.1	97.4	97.6	97.5	97.2	97.2	96.8	96.7	96.9	95.4	94	93.4	93.4	93.4	93.4	93.5	93.5	93.4	93.3	93.1	

בסיס: ממוצע 2014=100





מדד מחירים של דבש

דבש	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	IX	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2011	2012	2013	2014	2015	2016	96.677090500603398	100.07257855720995	101.48736524746269	99.129387430374791	101.67600347282971	102.80783282503191	102.99647105039894	102.80783282503191	100.54417412062753	99.600982993792371	101.77032258551324	101.95896081088026	102.33623726161433	102.14759903624729	101.86464169819675	101.11008879672863	101.48736524746269	102.24191814893081	102.14759903624729	102.24191814893081	101.67600347282971	101.86464169819675	101.95896081088026	102.99647105039894	103.43420605236312	104.35226113566812	103.94423665419924	103.43420605236312	103.12818769126146	104.04624277456645	104.96429785787146	103.12818769126146	102.41414484869091	105.98435906154369	102.92417545052702	102.72016320979257	102.21013260795647	99.965997959877569	101.9041142468548	99.761985719143127	101.9041142468548	101.70010200612035	101.19007140428424	99.863991839510362	93.641618497109803	99.353961237674255	99.25195511730702	99.25195511730702	98.5	98.2	96.5	96.6	96.6	97.5	98.6	95.3	94.6	96.9	97.2	96.5	97.7	97.3	97.4	94.7	99.4	98.5	98.6	98.5	93	95.8	98.6	98.7	

בסיס: ממוצע 2014=100





מדד מחירים של תוצרת חקלאית טריה, מזון ללא ירקות ומדד מחירים כללי

מדד כללי	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	99.673309376021081	99.477295001633635	99.77131656321481	99.86932375040854	99.96733093760227	100.26135249918345	100.35935968637719	100.26135249918345	99.96733093760227	100.26135249918345	100.06533812479502	100.06533812479502	99.2	98.5	98.799999999999898	99.4	99.599999999999895	99.9	100.099999999999	99.9	99.5	99.599999999999895	99.2	99.099999999999895	98.599999999999895	98.299999999999898	98.099999999999895	98.5	98.799999999999898	99.099999999999895	99.5	99.2	99.099999999999895	99.299999999999898	98.9	98.9	מדד תוצרת חקלאית טרייה	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	102.45979186376537	101.41911069063387	101.41911069063387	100.47303689687797	100.28382213812678	98.013245033112582	99.0539262062441	101.51371807000946	99.810785241248823	100.18921475875119	98.864711447492908	96.499526963103122	97.3	98.4	97.7	101.1	102.7	100.9	102	101.4	105.3	107.8	105.6	102.5	102.4	101.7	99.7	99.2	101.1	98.8	101.4	101.6	102	103.3	99.7	99.2	מזון ללא ירקות ופירות 	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	100.91845699225317	100.63094002076527	100.72677901126028	100.43926203977333	100.43926203977333	100.15174506828544	99.768389106300603	99.864228096797532	98.905838191837859	99.576711125309629	99.385033144317703	99.193355163325762	99	99.2	99.099999999999895	99.299999999999898	99.4	99.599999999999895	99.799999999999898	99.599999999999895	99.5	100.3	99.5	99.099999999999895	98.9	98.9	98.4	98.1	98.4	97.9	97.8	97.9	97.9	98.5	98.1	97.6	

בסיס: ממוצע 2014=100







מדדי מחירים של פירות טריים, ירקות טריים ומדד מחירים כללי

מדד כללי	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	99.673309376021081	99.477295001633635	99.77131656321481	99.86932375040854	99.96733093760227	100.26135249918345	100.35935968637719	100.26135249918345	99.96733093760227	100.26135249918345	100.06533812479502	100.06533812479502	99.2	98.5	98.799999999999898	99.4	99.599999999999895	99.9	100.099999999999	99.9	99.5	99.599999999999895	99.2	99.099999999999895	98.599999999999895	98.299999999999898	98.099999999999895	98.5	98.799999999999898	99.099999999999895	99.5	99.2	99.099999999999895	99.299999999999898	98.9	98.9	        ירקות טריים	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	112.77473684210527	103.17473684210526	102.46736842105264	97.41473684210527	93.675789473684219	92.3621052631579	94.181	05263157895	100.85052631578948	102.46736842105264	104.48842105263159	102.56842105263159	93.574736842105267	97.5	96.8	92.7	99.7	97.3	95	98.7	100	121	131.4	129.5	120.5	120.3	110.9	102.7	100.4	101.3	98.3	105.3	108.8	110.8	111.5	103	107.7	        פירות טריים	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	96.276324418858835	100.03643518181156	99.599213000072865	104.58354587189389	109.48043430736719	100.21132405450702	105.02076805363258	110.61721197988777	98.549879763900023	96.713546600597525	91.117102674342348	87.794214093128332	87.8	91.5	93.1	106.5	122.8	112.6	110.6	104	99.1	99.4	95.1	89	89.9	98.1	97	101.6	113.8	106.4	114.3	111.4	103.9	108.1	104.8	101	

בסיס: ממוצע 2014=100







מדדי מחירים של חלב ומוצריו, תוצרת טרייה של עופות ודגים ומדד מחירים כללי

מדד כללי	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	99.673309376021081	99.477295001633635	99.77131656321481	99.86932375040854	99.96733093760227	100.26135249918345	100.35935968637719	100.26135249918345	99.96733093760227	100.26135249918345	100.06533812479502	100.06533812479502	99.2	98.5	98.799999999999898	99.4	99.599999999999895	99.9	100.099999999999	99.9	99.5	99.599999999999895	99.2	99.099999999999895	98.599999999999895	98.299999999999898	98.099999999999895	98.5	98.799999999999898	99.099999999999895	99.5	99.2	99.099999999999895	99.299999999999898	98.9	98.9	תוצרת טריה של בשר עופות ודגים 	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	101.01132993688694	102.01505588928599	102.19755151699491	101.10257775074139	100.92008212303247	98.	638886776670972	98.821382404379889	100.09885179834234	99.186373659797738	99.460117101361121	98.638886776670972	97.908904265835289	98.1	100.2	100.3	101	101.4	101	103.6	103.9	105.1	105.8	102.6	101	100.8	101	101.1	100.5	100.3	98.6	99.2	99	101.9	103.7	99.2	96	חלב ומוצריו	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2014	2015	2016	101.16221967588804	100.18006220330659	100.18006220330659	100.18006220330659	100.08184645604845	99.885414961532163	100.08184645604845	99.983630708790301	99.394336225241446	99.787199214274011	99.492551972499584	99.590767719757736	99.7	99.6	99.3	99.4	98.9	99.5	97.7	97.6	97.5	97.6	96.6	96.8	97	96.6	95.9	95.4	95.8	95	94.8	94.3	95.1	95.2	94.9	95.3	

בסיס: ממוצע 2014=100









מדד שנתי-שנת בסיס 2014

				שם הפריט		שנת בסיס 2014=100		רמה		משקל חדש מ-I/2015		 ממוצע 2011		 ממוצע 2012		 ממוצע 2013		 ממוצע 2014		 ממוצע 2015		 ממוצע 2016		שינוי שנתי 2016 בהשוואה לשנת 2015, באחוזים				2011		2012		2013		2014		2015		2016		בדיקה

				מדד כללי

דיאנה פאנוס[diana fanous]: דיאנה פאנוס[diana fanous]:
מאתר הלמ"ס						1000		96.38		98.03		99.53		100		99.40		98.86		-0.5%				100.00		101.71		103.26		103.75		103.13		102.57		-0.5%

				מדד תוצרת חקלאית טרייה				0		64.1		93.92		94.61		100.84		100		101.89		100.84		-1.0%				100.00		100.73		107.37		106.47		108.49		107.37		-1.0%

		א.		ירקות ופירות טריים				1		21.62		96.52		96.55		100.31		100		104.45		105.76		1.3%				100.00		100.03		103.93		103.61		108.22		109.58

				        ירקות טריים				2		13.16		93.63		101.05		103.61		100		106.68		106.75		0.1%				100.00		107.93		110.66		106.80		113.93		114.01

				        פירות טריים				2		8.46		97.35		87.44		94.68		100		100.96		104.19		3.2%				100.00		89.82		97.26		102.72		103.70		107.03

		ב.		מוצרים צימחיים ואחרים				1		4.74		91.34		93.85		97.83		100		102.63		101.43		-1.2%				100.00		102.74		107.11		109.48		112.36		111.05

				       אגוזים ופיסטוקים				2		1.12		90.71		94.21		98.29		100		101.75		93.83		-7.8%				100.00		103.87		108.36		110.25		112.17		103.44

				       גרעינים לפיצוח				2		0.47		89.59		89.89		95.15		100		104.53		104.88		0.3%				100.00		100.33		106.20		111.61		116.67		117.05

				       שקדים				2		0.42		94.64		96.10		99.37		100		110.58		111.67		1.0%				100.00		101.54		104.99		105.66		116.83		117.99

				       בוטנים				2		0.17		84.93		88.19		95.95		100		99.73		100.85		1.1%				100.00		103.84		112.98		117.74		117.42		118.74

				       צימוקים				2		0.1		92.73		97.14		105.68		100		99.78		101.63		1.9%				100.00		104.76		113.97		107.84		107.60		109.60

				       פירות יבשים אחרים				2		0.94		96.34		96.49		97.94		100		103.11		102.40		-0.7%				100.00		100.16		101.66		103.80		107.02		106.29

				       פרחים וצמחים				2		1.52		92.69		95.79		98.56		100		100.70		102.62		1.9%				100.00		103.35		106.34		107.89		108.64		110.71

		ג.		תוצרת טריה של בשר עופות ודגים 				1		21.21		90.05		91.25		100.88		100		102.00		100.11		-1.9%				100.00		101.33		112.03		111.05		113.27		111.17

				               בשר בקר טרי				2		4.07		97.33		101.15		103.50		100		104.59		105.76		1.1%				100.00		103.92		106.33		102.74		107.46		108.65

				               בשר בהמה אחר (כבש, חזיר וכו')				2		1.7		96.11		95.92		97.59		100		105.76		107.03		1.2%				100.00		99.81		101.54		104.05		110.04		111.37

				       עופות				2						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				                עוף טרי שלם				3		4.32		74.38		76.87		99.62		100		101.66		96.67		-4.9%				100.00		103.35		133.94		134.45		136.68		129.97

				                עוף קפוא				3				87.63		89.71		98.26		100										100.00		102.38		112.13		114.12		0.00		0.00

				                חזה עוף והודו				3		3.56		92.63		91.34		102.37		100		104.20		101.12		-3.0%				100.00		98.61		110.51		107.96		112.49		109.16

				                חלקי עופות, עוף טחון וכבד				3		4.5		90.08		88.93		102.90		100		100.33		95.73		-4.6%				100.00		98.72		114.24		111.01		111.37		106.27

				       דגים טריים				2		3.06		100.55		101.22		95.56		100		96.82		98.95		2.2%				100.00		100.67		95.04		99.45		96.28		98.41

		ד.		חלב ומוצרי חלב ללא תוצרת מעובדת כגון: סויה וגבינה מותכת וכו'				1		13.38		98.34		98.22		102.61		100		98.35		95.44		-3.0%				100.00		99.88		104.35		101.69		100.01		97.06

				       חלב (ללא סויה)				2		3.89		93.27		94.65		99.97		100		97.90		93.74		-4.2%				100.00		101.48		107.18		107.22		104.97		100.51

				               חלב מפוסטר				3				93.31		94.65		99.94		100										100.00		101.44		107.10		107.17		0.00		0.00

				               חלב עמיד				3				90.92		94.57		100.90		100										100.00		104.01		110.97		109.99		0.00		0.00

				       לבן, יוגורט ומעדני חלב (ללא סויה)				2		2.01		91.66		96.25		100.18		100		99.59		99.57		-0.0%				100.00		105.01		109.30		109.10		108.66		108.63

				       שמנת				2		0.97		97.43		102.61		106.87		100		97.18		92.93		-4.4%				100.00		105.31		109.68		102.63		99.74		95.38

				       חמאה				2		0.58		83.47		89.54		97.52		100		98.91		95.03		-3.9%				100.00		107.28		116.84		119.81		118.50		113.85

				       גבינה (ללא גבינה מותכת)				2				103.29		99.98		104.17		100										100.00		96.80		100.85		96.82		0.00		0.00

				              גבינה צהובה קשה				3		3.04		97.96		96.72		100.10		100		98.20		96.12		-2.1%				100.00		98.73		102.19		102.08		100.24		98.12

				              גבינות לבנות למריחה				3		2.89		112.34		105.32		109.15		100		98.44		95.02		-3.5%				100.00		93.75		97.16		89.02		87.63		84.58

		ה.		ביצים				1		2.82		94.06		96.70		101.71		100		97.59		93.89		-3.8%				100.00		102.81		108.13		106.32		103.75		99.82

		ו.		דבש				1		0.33		100.96		102.01		103.71		100		96.92		97.35		0.4%				100.00		101.04		102.72		99.05		95.99		96.42

				מזון כולל ירקות ופירות 

דיאנה פאנוס[diana fanous]: דיאנה פאנוס[diana fanous]:
מאתר הלמ"ס						167.04

דיאנה פאנוס[diana fanous]: דיאנה פאנוס[diana fanous]:
מתוך מייל מהלמ"ס שהתקבל ב- 15.02.2017 (עדכון משקלות)		95.21		95.85		100.67		100		100.13		99.17		-1.0%				100.00		100.68		105.74		105.03		105.16		104.16

				מזון ללא ירקות ופירות 

דיאנה פאנוס[diana fanous]: דיאנה פאנוס[diana fanous]:
מאתר הלמ"ס						

דיאנה פאנוס[diana fanous]: דיאנה פאנוס[diana fanous]:
מתוך מייל מהלמ"ס שהתקבל ב- 15.02.2017 (עדכון משקלות)		138.54		95.11		95.86		100.73		100		99.45		98.20		-1.3%				100.00		100.79		105.90		105.14		104.56		103.24



		בסיס: ממוצע 2014=100

				 שם הפריט		משקל חדש מ-I/2015		 ממוצע 2011		 ממוצע 2012		 ממוצע 2013		 ממוצע 2014		 ממוצע 2015		 ממוצע 2016		שינוי שנתי 2016 בהשוואה לשנת 2015, באחוזים

				מדד כללי		1000.00		96.38		98.03		99.53		100.00		99.40		98.86		-0.5%

				מדד תוצרת חקלאית טרייה		64.10		93.92		94.61		100.84		100.00		101.89		100.84		-1.0%

				ירקות ופירות טריים		21.62		96.52		96.55		100.31		100.00		104.45		105.76		1.3%

				        ירקות טריים		13.16		93.63		101.05		103.61		100.00		106.68		106.75		0.1%

				        פירות טריים		8.46		97.35		87.44		94.68		100.00		100.96		104.19		3.2%

				מוצרים צימחיים ואחרים		4.74		91.34		93.85		97.83		100.00		102.63		101.43		-1.2%

				תוצרת טריה של בשר עופות ודגים 		21.21		90.05		91.25		100.88		100.00		102.00		100.11		-1.9%

				               בשר בקר טרי		4.07		97.33		101.15		103.50		100.00		104.59		105.76		1.1%

				                עוף טרי שלם		4.32		74.38		76.87		99.62		100.00		101.66		96.67		-4.9%

				                חזה עוף והודו		3.56		92.63		91.34		102.37		100.00		104.20		101.12		-3.0%

				                חלקי עופות, עוף טחון וכבד		4.50		90.08		88.93		102.90		100.00		100.33		95.73		-4.6%

				       דגים טריים		3.06		100.55		101.22		95.56		100.00		96.82		98.95		2.2%

				חלב ומוצרי חלב ללא תוצרת מעובדת כגון: סויה וגבינה מותכת וכו'		13.38		98.34		98.22		102.61		100.00		98.35		95.44		-3.0%

				       חלב (ללא סויה)		3.89		93.27		94.65		99.97		100.00		97.90		93.74		-4.2%

				       לבן, יוגורט ומעדני חלב (ללא סויה)		2.01		91.66		96.25		100.18		100.00		99.59		99.57		-0.0%

				              גבינה צהובה קשה		3.04		97.96		96.72		100.10		100.00		98.20		96.12		-2.1%

				              גבינות לבנות למריחה		2.89		112.34		105.32		109.15		100.00		98.44		95.02		-3.5%

				ביצים		2.82		94.06		96.70		101.71		100.00		97.59		93.89		-3.8%

				דבש		0.33		100.96		102.01		103.71		100.00		96.92		97.35		0.4%

				מזון כולל ירקות ופירות		167.04		95.21		95.85		100.67		100.00		100.13		99.17		-1.0%

				מזון ללא ירקות ופירות		138.54		95.11		95.86		100.73		100.00		99.45		98.20		-1.3%





מדד שנתי-שנת בסיס 2016

				שם הפריט		שנת בסיס 2016=100		רמה		משקל חדש מ-I/2015		 ממוצע 2011		 ממוצע 2012		 ממוצע 2013		 ממוצע 2014		 ממוצע 2015		 ממוצע 2016		 ממוצע 2017		שינוי שנתי 2016 בהשוואה לשנת 2015, באחוזים				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		בדיקה

				מדד כללי

דיאנה פאנוס[diana fanous]: דיאנה פאנוס[diana fanous]:
מאתר הלמ"ס						1000		97.50		99.16		100.68		101.15		100.55		100.00		100.20		0.2%				100.00		101.71		103.26		103.75		103.13		102.57		102.77		0.2%

				מדד תוצרת חקלאית טרייה				0		64.14		93.14		93.82		100.00		99.17		101.04		100.00		100.54		0.5%				100.00		100.73		107.37		106.47		108.49		107.37		107.95		0.5%

		א.		ירקות ופירות טריים				1		22.72		91.26		91.29		94.84		94.56		98.76		100.00		102.42		2.4%				100.00		100.03		103.93		103.61		108.22		109.58		112.22

				        ירקות טריים				2		13.21		87.71		94.66		97.06		93.68		99.93		100.00		100.89		0.9%				100.00		107.93		110.66		106.80		113.93		114.01		115.03

				        פירות טריים				2		9.51		93.44		83.93		90.87		95.98		96.90		100.00		104.54		4.5%				100.00		89.82		97.26		102.72		103.70		107.03		111.89

		ב.		מוצרים צימחיים ואחרים				1		4.47		90.05		92.52		96.45		98.59		101.18		100.00		99.06		-0.9%				100.00		102.74		107.11		109.48		112.36		111.05		110.00

				       אגוזים ופיסטוקים				2		1.26		96.68		100.41		104.76		106.58		108.45		100.00		99.02		-1.0%				100.00		103.87		108.36		110.25		112.17		103.44		102.42

				       גרעינים לפיצוח				2		0.45		85.43		85.72		90.72		95.35		99.67		100.00		97.88		-2.1%				100.00		100.33		106.20		111.61		116.67		117.05		114.58

				       שקדים				2		0.55		84.76		86.06		88.99		89.55		99.02		100.00		98.88		-1.1%				100.00		101.54		104.99		105.66		116.83		117.99		116.66

				       בוטנים				2		0.19		84.21		87.45		95.14		99.16		98.88		100.00		100.58		0.6%				100.00		103.84		112.98		117.74		117.42		118.74		119.44

				       צימוקים				2		0.1		91.24		95.59		103.99		98.40		98.18		100.00		92.96		-7.0%				100.00		104.76		113.97		107.84		107.60		109.60		101.88

				       פירות יבשים אחרים				2		0.81		94.08		94.23		95.65		97.66		100.69		100.00		92.15		-7.9%				100.00		100.16		101.66		103.80		107.02		106.29		97.94

				       פרחים וצמחים				2		1.11		90.33		93.35		96.05		97.45		98.13		100.00		105.03		5.0%				100.00		103.35		106.34		107.89		108.64		110.71		116.28

		ג.		תוצרת טריה של בשר עופות ודגים 				1		21.73		89.95		91.15		100.77		99.89		101.89		100.00		99.75		-0.2%				100.00		101.33		112.03		111.05		113.27		111.17		110.90

				               בשר בקר טרי				2		5.44		92.03		95.64		97.86		94.56		98.90		100.00		98.75		-1.3%				100.00		103.92		106.33		102.74		107.46		108.65		107.30

				               בשר בהמה אחר (כבש, חזיר וכו')				2		1.97		89.79		89.62		91.18		93.43		98.81		100.00		101.18		1.2%				100.00		99.81		101.54		104.05		110.04		111.37		112.67

				       עופות				2

				                עוף טרי שלם				3		3.69		76.94		79.52		103.06		103.45		105.16		100.00		101.78		1.8%				100.00		103.35		133.94		134.45		136.68		129.97		132.27

				                עוף קפוא				3

				                חזה עוף והודו				3		3.52		91.61		90.33		101.24		98.90		103.05		100.00		102.04		2.0%				100.00		98.61		110.51		107.96		112.49		109.16		111.39

				                חלקי עופות, עוף טחון וכבד				3		4.07		94.10		92.89		107.49		104.46		104.80		100.00		100.68		0.7%				100.00		98.72		114.24		111.01		111.37		106.27		107.00

				       דגים טריים				2		3.04		101.62		102.30		96.58		101.06		97.84		100.00		94.18		-5.8%				100.00		100.67		95.04		99.45		96.28		98.41		92.67

		ד.		חלב ומוצרי חלב ללא תוצרת מעובדת כגון: סויה וגבינה מותכת וכו'				1		12.19		103.03		102.91		107.51		104.78		103.05		100.00		99.38		-0.6%				100.00		99.88		104.35		101.69		100.01		97.06		96.45

				       חלב (ללא סויה)				2		3.03		99.49		100.97		106.64		106.68		104.44		100.00		98.84		-1.2%				100.00		101.48		107.18		107.22		104.97		100.51		99.34

				               חלב מפוסטר				3

				               חלב עמיד				3

				       לבן, יוגורט ומעדני חלב (ללא סויה)				2		1.73		92.06		96.67		100.61		100.44		100.03		100.00		100.39		0.4%				100.00		105.01		109.30		109.10		108.66		108.63		109.06

				       שמנת				2		0.96		104.84		110.41		114.99		107.60		104.57		100.00		98.54		-1.5%				100.00		105.31		109.68		102.63		99.74		95.38		93.99

				       חמאה				2		0.53		87.84		94.23		102.63		105.24		104.09		100.00		98.12		-1.9%				100.00		107.28		116.84		119.81		118.50		113.85		111.70

				       גבינה (ללא גבינה מותכת)				2

				              גבינה צהובה קשה				3		2.68		101.92		100.63		104.15		104.04		102.17		100.00		99.49		-0.5%				100.00		98.73		102.19		102.08		100.24		98.12		97.62

				              גבינות לבנות למריחה				3		3.26		118.23		110.84		114.88		105.24		103.60		100.00		99.70		-0.3%				100.00		93.75		97.16		89.02		87.63		84.58		84.33

		ה.		ביצים				1		2.73		100.18		103.00		108.33		106.51		103.94		100.00		99.04		-1.0%				100.00		102.81		108.13		106.32		103.75		99.82		98.86

		ו.		דבש				1		0.3		103.71		104.78		106.53		102.72		99.55		100.00		99.09		-0.9%				100.00		101.04		102.72		99.05		95.99		96.42		95.55

				מזון כולל ירקות ופירות 

דיאנה פאנוס[diana fanous]: דיאנה פאנוס[diana fanous]:
מאתר הלמ"ס						159.93		96.01		96.66		101.52		100.84		100.97		100.00		100.26		0.3%				100.00		100.68		105.74		105.03		105.16		104.16		104.42

				מזון ללא ירקות ופירות 

דיאנה פאנוס[diana fanous]: דיאנה פאנוס[diana fanous]:
מאתר הלמ"ס						137.21		96.86		97.62		102.57		101.83		101.27		100.00		99.99		-0.0%				100.00		100.79		105.90		105.14		104.56		103.24		103.24





		בסיס: ממוצע 2016=100

				 שם הפריט		משקל חדש מ-I/2017		 ממוצע 2011		 ממוצע 2012		 ממוצע 2013		 ממוצע 2014		 ממוצע 2015		 ממוצע 2016		 ממוצע 2017		שינוי שנתי 2017 בהשוואה לשנת 2016, באחוזים										שינויים במחירים לצרכן בשנת 2017, בהשוואה לשנת 2016

				מדד כללי		1000.00		97.50		99.16		100.68		101.15		100.55		100.00		100.20		0.2%										מדד מחירים לצרכן		0.2%

				מדד תוצרת חקלאית טרייה		64.14		93.14		93.82		100.00		99.17		101.04		100.00		100.54		0.5%										מדד תוצרת חקלאית טרייה		0.5%

				ירקות ופירות טריים		22.72		91.26		91.29		94.84		94.56		98.76		100.00		102.42		2.4%										מדד ירקות ופירות טריים		2.4%

				        ירקות טריים		13.21		87.71		94.66		97.06		93.68		99.93		100.00		100.89		0.9%										מדד תוצרת טרייה של בשר עופות ודגים		-0.3%

				        פירות טריים		9.51		93.44		83.93		90.87		95.98		96.90		100.00		104.54		4.5%

				מוצרים צימחיים ואחרים*		4.47		90.05		92.52		96.45		98.59		101.18		100.00		99.06		-0.9%

				תוצרת טריה של בשר עופות ודגים 		21.73		89.95		91.15		100.77		99.89		101.89		100.00		99.75		-0.3%

				               בשר בקר טרי		5.44		92.03		95.64		97.86		94.56		98.90		100.00		98.75		-1.3%

				                עוף טרי שלם		3.69		76.94		79.52		103.06		103.45		105.16		100.00		101.78		1.8%

				                חזה עוף והודו		3.52		91.61		90.33		101.24		98.90		103.05		100.00		102.04		2.0%

				                חלקי עופות, עוף טחון וכבד		4.07		94.10		92.89		107.49		104.46		104.80		100.00		100.68		0.7%

				       דגים טריים		3.04		101.62		102.30		96.58		101.06		97.84		100.00		94.18		-5.8%

				חלב ומוצרי חלב ללא תוצרת מעובדת כגון: סויה וגבינה מותכת וכו'		12.19		103.03		102.91		107.51		104.78		103.05		100.00		99.38		-0.6%

				       חלב (ללא סויה)		3.03		99.49		100.97		106.64		106.68		104.44		100.00		98.84		-1.2%

				       לבן, יוגורט ומעדני חלב (ללא סויה)		1.73		92.06		96.67		100.61		100.44		100.03		100.00		100.39		0.4%

				              גבינה צהובה קשה		2.68		101.92		100.63		104.15		104.04		102.17		100.00		99.49		-0.5%

				              גבינות לבנות למריחה		3.26		118.23		110.84		114.88		105.24		103.60		100.00		99.70		-0.3%

				ביצים		2.73		100.18		103.00		108.33		106.51		103.94		100.00		99.04		-1.0%

				דבש		0.30		103.71		104.78		106.53		102.72		99.55		100.00		99.09		-0.9%

				מזון כולל ירקות ופירות		159.93		96.01		96.66		101.52		100.84		100.97		100.00		100.26		0.3%

				מזון ללא ירקות ופירות		137.21		96.86		97.62		102.57		101.83		101.27		100.00		99.99		-0.0%











שנת 2017, בהשוואה לשנת 2016

שינויים במחירים לצרכן בשנת 2017, בהשוואה לשנת 2016	







מדד מחירים לצרכן	מדד תוצרת חקלאית טרייה	מדד ירקות ופירות טריים	מדד תוצרת טרייה של בשר עופות ודגים	1.9999999999981812E-3	5.4166666666665714E-3	2.4166666666666857E-2	-2.5000000000000001E-3	







גרפים שנתי



התפתחות מדדי מחירים בשנים 2011-2017

מדד כללי	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	100	101.7076117599678	103.25954087854832	103.75101087452366	103.12850480927639	102.56652016703949	102.77165320737338	מדד תוצרת חקלאית טרייה	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	100	100.73245000411491	107.37239733355284	106.47419965434946	108.48833659781091	107.37035750144024	107.95194693790636	מזון ללא ירקות ופירות 	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	100	100.78594915390167	105.90074585318052	105.13663485788736	104.55838336616891	103.24417543044537	103.2355717491594	חלב ומוצריו	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	100	99.877250409165313	104.3467573649755	101.69168712493182	100.01377428737044	97.056241053487	96.449639546902716	תוצרת טריה של בשר עופות ודגים 	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	100	101.3332229214972	112.03232237495861	111.05276788671752	113.2738232444518	111.17307505192808	110.89514236429827	ירקות ופירות טריים	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	100	100.03359368438738	103.92656770527144	103.6097946586042	108.22043052091207	109.57599200102881	112.22407847438704	

בסיס: ממוצע 2011=100









מדד פירות וירקות

		השימוש בנתונים אלה הינו באחריות המשתמש.

		מתוך: מדד המחירים לצרכן של ירקות ופירות נבחרים

		ינואר 2016 - דצמבר 2017



		הבסיס: ממוצע 2016=100.0 (*) 

		שנה		חודש																								פריט		קוד		שנה

				12		11		10		9		8		7		6		5		4		3		2		1								ממוצע שנתי		שינוי

		2016		102.26		102.59		105.28		101.19		101.94		101.72		100.22		97.63		92.03		95.80		99.03		100.22		תפוחי אדמה (1) 		150120		2016		99.99

		2017		99.80		103.70		108.30		108.00		104.30		102.60		110.30		110.70		109.70		109.20		107.30		104.30		תפוחי אדמה ובטטות (1) 		150120		2017		106.52		7%

		2016		92.21		88.89		110.76		120.73		112.42		107.87		85.74		85.74		90.29		79.18		96.76		129.75		עגבניות 		150050		2016		100.03

		2017		93.40		109.70		119.80		111.10		86.50		70.70		80.60		111.00		107.20		86.60		87.30		93.90		עגבניות 		150050		2017		96.48		-4%

		2016		121.69		104.21		99.03		102.02		102.81		97.89		87.18		89.99		83.58		97.45		103.51		110.18		מלפפונים 		150060		2016		99.96

		2017		95.80		95.40		100.10		96.70		92.60		95.80		87.40		86.30		88.80		99.70		104.20		98.30		מלפפונים 		150060		2017		95.09		-5%

		2016		101.22		96.01		92.36		85.07		86.55		85.68		83.68		96.35		116.67		125.87		120.92		109.11		בצל יבש ובצל ירוק 		150035		2016		99.96

		2017		98.30		97.80		96.20		92.00		88.20		84.80		87.50		96.50		101.40		101.50		97.40		102.40		בצל יבש ובצל ירוק 		150035		2017		95.33		-5%

		2016		82.65		91.54		113.51		101.92		88.14		93.55		93.72		114.56		99.30		108.46		107.93		104.27		פלפלים 		150040		2016		99.96

		2017		82.60		99.90		119.50		113.70		104.60		102.30		109.90		112.90		103.10		107.20		104.70		86.10		פלפלים 		150040		2017		103.88		4%

		2016		127.23		95.98		109.01		112.14		114.89		98.63		87.46		91.58		78.55		82.57		99.80		101.67		קישואים 		150110		2016		99.96

		2017		97.60		110.70		123.60		116.40		109.50		101.50		86.20		81.90		91.80		105.50		124.00		124.90		קישואים 		150110		2017		106.13		6%

		2016		105.05		108.73		109.75		102.05		94.95		92.90		94.44		91.27		88.88		97.09		102.22		112.83		גזר 		150020		2016		100.01

		2017		91.20		93.00		95.80		91.20		88.00		84.60		87.00		87.70		88.90		87.80		88.60		87.30		גזר 		150020		2017		89.26		-11%		*

		2016		112.90		109.90		-		-		-		99.30		95.90		89.50		93.90		105.20		111.30		112.30		שעועית 		150010		2016		103.36

		2017		89.90		99.80		-		102.80		-		100.50		107.00		117.00		114.60		135.80		116.70		122.50		שעועית 		150010		2017		110.66		7%

		2016		100.69		99.21		103.04		101.57		100.59		99.12		99.12		98.04		95.00		97.64		100.69		104.91		חסה 		150070		2016		99.97

		2017		97.80		103.60		107.60		106.60		102.00		101.40		98.00		98.70		97.20		99.70		102.40		100.40		חסה 		150070		2017		101.28		1%

		2016		92.76		83.07		101.92		85.51		91.01		86.74		86.21		98.69		108.64		100.52		126.09		138.48		חצילים 		150100		2016		99.97

		2017		74.60		87.70		92.10		95.60		96.90		81.40		82.90		94.40		87.10		106.40		121.40		106.30		חצילים 		150100		2017		93.90		-6%

		2016		84.45		84.27		101.16		110.72		119.21		94.19		80.43		83.47		80.25		94.82		110.63		156.03		כרוב 		150080		2016		99.97

		2017		90.30		99.80		134.30		139.00		116.20		102.30		92.10		80.80		80.30		81.50		81.40		80.30		כרוב 		150080		2017		98.19		-2%

		2016		105.89		93.71		115.28		125.47		133.37		110.89		112.59		86.31		80.92		69.03		77.42		88.91		כרובית 		150090		2016		99.98

		2017		103.10		111.40		120.70		127.00		126.10		117.80		106.50		96.00		86.80		97.90		87.50		95.10		כרובית 		150090		2017		106.33		6%

		2016		95.41		98.33		96.14		94.47		104.18		109.08		107.31		101.77		98.02		98.54		98.54		98.23		תפוח עץ 		150210		2016		100.00

		2017		105.10		106.60		110.10		108.00		114.20		109.20		104.60		102.40		100.00		96.70		97.70		97.70		תפוח עץ 		150210		2017		104.36		4%

		2016		64.41		71.47		95.57		101.88		117.14		152.45		133.33		108.95		101.98		91.15		87.66		74.29		בננות 		150170		2016		100.02

		2017		77.40		79.70		108.20		127.60		148.10		178.90		135.30		149.30		130.40		107.40		99.90		73.70		בננות 		150170		2017		117.99		18%		*

		2016		86.46		94.35		106.40		108.42		113.33		114.39		110.98		99.36		91.04		90.62		89.98		94.14		תפוזים 		150130		2016		99.96

		2017		83.90		91.30		106.70		118.30		109.60		105.90		104.40		96.90		89.20		84.10		81.40		80.90		תפוזים 		150130		2017		96.05		-4%

		2016		81.20		85.90		98.40		103.10		-		-		-		-		91.60		84.00		85.60		82.60		קלמנטינות 		150145		2016		89.05

		2017		92.30		95.00		106.30		119.60		-		-		-		-		94.10		90.90		84.60		87.30		קלמנטינות 		150145		2017		96.26		8%

		2016		98.90		108.90		119.20		-		-		-		-		105.40		92.00		93.10		92.40		97.00		אשכוליות 		150150		2016		100.86

		2017		114.20		124.90		122.40		-		-		-		-		110.70		98.00		94.10		90.00		94.40		אשכוליות 		150150		2017		106.09		5%

		2016		82.56		89.62		102.99		109.88		126.99		139.95		111.21		92.77		86.96		83.55		86.21		87.21		לימונים 		150160		2016		99.99

		2017		91.00		104.60		118.70		124.70		134.10		133.90		101.10		86.30		79.80		77.90		78.80		80.20		לימונים 		150160		2017		100.93		1%

		2016		-		175.20		137.80		103.70		94.70		96.60		91.50		144.10		-		-		-		-		ענבים 		150250		2016		120.51

		2017		-		100.90		95.80		80.90		74.90		75.30		108.00		152.40		-		-		-		-		ענבים 		150250		2017		98.31		-18%		*

		2016		-		-		-		-		130.00		100.40		86.70		132.20		-		-		-		-		אבטיחים 		150200		2016		112.33

		2017		-		-		-		-		81.60		72.80		92.00		149.90		-		-		-		-		אבטיחים 		150200		2017		99.08		-12%		*

		2016		125.20		112.50		88.60		87.20		98.50		72.40		65.70		92.90		109.00		137.80		-		-		מלונים 		150190		2016		98.98

		2017		114.00		101.70		86.70		81.40		82.10		60.10		62.70		98.50		138.70		146.10		-		128.30		מלונים 		150190		2017		100.03		1%

		2016		-		-		-		111.80		100.10		99.10		88.00		103.90		-		-		-		-		אפרסקים 		150230		2016		100.58

		2017		-		-		110.70		93.70		89.80		85.10		84.60		112.00		-		-		-		-		אפרסקים 		150230		2017		95.98		-5%

		2016		-		-		-		110.10		99.50		97.10		102.70		-		-		-		-		-		שזיפים 		150240		2016		102.35

		2017		-		97.50		99.00		90.70		83.60		84.10		104.30		-		-		-		-		-		שזיפים 		150240		2017		93.20		-9%

		2016		103.80		102.00		102.70		96.20		92.51		94.31		100.30		101.60		97.40		97.70		105.39		106.09		אגסים 		150220		2016		100.00

		2017		108.90		105.40		105.40		105.90		98.20		106.10		117.10		112.60		108.60		106.80		104.60		104.40		אגסים 		150220		2017		107.00		7%

		2016		79.10		82.70		109.20		116.90		-		-		176.40		167.20		157.80		120.80		106.00		96.10		אבוקדו 		150260		2016		121.22

		2017		84.70		75.20		97.10		115.90		-		-		121.30		100.30		82.30		72.20		69.20		63.00		אבוקדו 		150260		2017		88.12		-27%		*

		2016		96.54		99.79		107.33		99.79		107.33		108.90		104.92		116.34		94.35		89.74		90.05		84.71		פירות אחרים (משמש, אפרסמון, מנגו) 		150265		2016		99.98

		2017		94.80		95.30		106.00		107.00		107.90		112.70		108.30		123.70		118.90		112.90		110.00		100.60		פירות אחרים (משמש, אפרסמון, מנגו) 		150265		2017		108.18		8%

		(*) תקופת הבסיס שנבחרה מתאימה רק לחלק מהסדרות שנבחרו.

		(1) 150120 החל בחודש ינואר 2003 נמדדת סדרה הכוללת תפוחי-אדמה ובטטות ביחד.

										מהנתונים לעיל ניתן לראות שבשנת 2017 הפירות שהשפיעו על העלייה המשמעותית של 4.5% במדד היו:  בננות (בעיקר), קלמנטינות ואגסים.











משקלות מדד 

				 שם הפריט		משקל חדש מ-I/2017

				מדד כללי		1000

				מדד תוצרת חקלאית טרייה		64.14

				ירקות ופירות טריים		22.72		35%						ירקות טריים		13.21

				        ירקות טריים		13.21								פירות טריים		9.51

				        פירות טריים		9.51								מוצרים צימחיים ואחרים		4.47

				מוצרים צימחיים ואחרים		4.47		7%						בשר בקר טרי		5.44

				תוצרת טריה של בשר עופות ודגים 		21.73		34%						עוף טרי		11.28

				               בשר בקר טרי		5.44								דגים טריים		3.04

				                עוף טרי שלם		3.69								בשר בהמה אחר		1.97

				                חזה עוף והודו		3.52								חלב ומוצריו		12.19

				                חלקי עופות, עוף טחון וכבד		4.07								ביצים		2.73

				       דגים טריים		3.04								דבש		0.3

				חלב ומוצרי חלב ללא תוצרת מעובדת כגון: סויה וגבינה מותכת וכו'		12.19		19%

				       חלב (ללא סויה)		3.03

				       לבן, יוגורט ומעדני חלב (ללא סויה)		1.73

				              גבינה צהובה קשה		2.68

				              גבינות לבנות למריחה		3.26

				ביצים		2.73		4%

				דבש		0.3		0.5%

				מזון כולל ירקות ופירות		159.93

				מזון ללא ירקות ופירות		137.21

				בשר בקר טרי		5.44

				בשר בהמה אחר כבש, חזיר וכו		1.97

				עוף טרי		3.69

				חזה עוף והודו		3.52

				חלקי עופות, עוף טחון וכבד		4.07

				דגים טריים		3.04





ירקות טריים	פירות טריים	מוצרים צימחיים ואחרים	בשר בקר טרי	עוף טרי	13.21	9.51	4.47	5.44	11.280000000000001	



[שם קטגוריה]
0.3%



ירקות טריים	פירות טריים	מוצרים צימחיים ואחרים	בשר בקר טרי	עוף טרי	דגים טריים	בשר בהמה אחר	חלב ומוצריו	ביצים	דבש	13.21	9.51	4.47	5.44	11.280000000000001	3.04	1.97	12.19	2.73	0.3	
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 :2016בהשוואה לשנת  2017שנת 
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עופות  , במדד מחירי בשר
 .  ודגים

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

Presenter
Presentation Notes




,עלייה במחירים לצרכן של תוצרת חקלאית טרייה  
2016אחרי ירידות בשנת    
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 כלליומדד מחירים ירקות ופירות מזון ללא , טרייהתוצרת חקלאית מדדי המחירים לצרכן של 

 :2016בהשוואה לשנת  2017בשנת 

 כתוצאה מהעלייה במחירי הפירות והירקות  ( 0.5%-ב עלהתוצרת חקלאית טרייה מדד מחירי

 שינוינותר ללא ) ללא ירקות ופירות(מזון בהשוואה אליו מדד מחירי  ,)הטריים
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 מזון ללא ירקות ופירות   מדד תוצרת חקלאית טרייה מדד כללי

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 2017המשך עלייה במדד מחירי ירקות ופירות טריים לצרכן בשנת 
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 כללי לצרכןירקות טריים ומדד מחירים , פירות טרייםלצרכן של מדדי מחירים 

 :2016בהשוואה לשנת  2017בשנת 

 2.4%עלייה של במדד מחירי פירות וירקות טריים נרשם 
0.9%של עלייה  -טריים  ירקות 

4.5%של עלייה  -טריים  פירות 
 עליית מחירים שנגרמה כתוצאה מקרה אקלימית  ). 17%(בעיקר בגלל העלייה החדה במחיר הבננות

 .  2017קשה מאד שפגעה במטעי הבננות במהלך החודשים ינואר ופברואר 
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 מדד כללי פירות טריים         ירקות טריים        
 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 2017-עופות ודגים ב, ירידה קלה במדד מחירי בשר
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 כללימחירים דגים טריים ומדד , בשר בקר טרי, עוף טרי שלםשל מחירים לצרכן מדדי 

 :2016בהשוואה לשנת  2017בשנת 

 0.3%ב  ירדתוצרת טרייה של בשר עופות ודגים מדד מחירי 
 1.8% -ב עלהעוף טרי שלם מדד מחירי 

 1.3% -ב ירדבשר בקר טרי מדד מחירי  

 5.8% -ב ירדדגים טריים מדד מחירי 
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 מדד כללי עוף טרי שלם                 בשר בקר טרי                 דגים טריים       
 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 ירידה מתמשכת במחירי מוצרי החלב
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 מחירים לצרכן של חלב וגבינותמדדי 

 :2016בהשוואה לשנת  2017בשנת 

 0.6% -ב ירדחלב ומוצריו מדד מחירי   
 1.2% -בירד ) ללא סויה(חלב שתייה מדד מחירי 

 0.3% -ב ירדגבינות לבנות למריחה מדד מחירי 

 0.5% -ב ירדגבינה צהובה קשה מדד מחירי 
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 מדד כללי גבינות לבנות למריחה               גבינה צהובה קשה               )ללא סויה(חלב        

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 המשך ירידה במחירי הביצים
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 מחירים לצרכן של ביציםמדדי 

 :2016בהשוואה לשנת  2017בשנת 

 בשנה שקדמה 3.8%לאחר ירידה של , 1% -ב ירדהביצים מדד מחירי 
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 מדד כללי ביצים

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 2017ירידה במחירי הדבש בשנת 
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 מחירים לצרכן של דבשמדדי 

 :2016בהשוואה לשנת  2017בשנת 

 0.9% -ב ירדהדבש מדד מחירי 
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 מדד כללי דבש
 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 מדד מחירי צרכן לתוצרת חקלאית טרייה -סיכום
44 

0.2% של עלייה לעומת ,0.5% ב עלה טרייה חקלאית לתוצרת הצרכן מחירי מדד  
   .הכללי לצרכן המחירים במדד

 

 ממדד מחירי הירקות  בעיקר הושפעה התוצרת החקלאית הטרייה העלייה במדד
 .2.4% -שעלה בוהפירות הטריים 

 

סעיף מלבד ,טרייה חקלאית תוצרת מדד של הראשיים הצריכה סעיפי בכל  
 .2016 לשנת בהשוואה 2017 בשנת מחירים ירידות נרשמו ,טריים ופירות הירקות

 

 

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 45 מרווחי השיווק הקמעוניים בירקות ופירות טריים. 5

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 מרווחי השיווק הקמעוניים בפירות וירקות
46 

מרווח השיווק הקמעוני  
בירקות ופירות טריים  

מבטא את הפער בין  
המחיר שמשלם הצרכן  

 .למחיר שמשלם הקמעונאי

 חקלאים

 סיטונאים

 קמעונאים

 צרכנים

 מחיר ליצרן

 מחיר סיטוני

 מרווח
 סיטוני

 מרווח
 מחיר לצרכן קמעוני

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 השיווק הקמעוני לפירות וירקות טרייםהתפתחות מרווח 
2009-2017 

47 

  סיטוניים ומחירים )ס"למ( קמעוניים מחירים של כהפרש מחושבים השיווק מרווחי
 .הסיטוני במחיר מחולק ,)הכפר ופיתוח החקלאות משרד של סקר( ממוצעים שנתיים
  ברשתות החודשיות השיווק בכמויות נעזרנו הסיטוניים החודשיים המחירים בשקלול
 .)סטורנקסט נתוני( השיווק

2017 בשנת ,בירקות 
  השיווק מרווח עמד

  פחות ,45% על הקמעוני
 2016 בשנת מהפער
 .50% על שעמד

המרווח עמד ,בפירות  
  ,39% על 2017 בשנת

 .2016 משנת שינוי ללא
השיווק במרווח ירידה  

 זמן לאורך הקמעוני
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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
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41%+ 
מרווח  
 שיווק

39%+ 
 פירות

45%+ 
ירקות ללא  

ירקות "
 "אחרים

 2017-מרווח שיווק פירות וירקות

0%+ 
מרווח 
 שיווק

6%+ 
מחיר 
 סיטוני

6%+ 
מחיר 
 לצרכן

 פירות

5%- 
מרווח 
 שיווק

3%+ 
 מחיר
 סיטוני

1%- 
מחיר 
 לצרכן

ירקות ללא  
 "ירקות אחרים"

 מרווחי השיווק הקמעוניים בירקות ופירות טריים

מחיר  , אחוז השינוי במחיר סיטוני ממוצע
 קמעוני ממוצע ומרווח השיווק

 2016בהשוואה  2017 

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



  2017ממוצעי מחירים ומרווח השיווק הקמעוני לשנת 
 2016/17השינוי השנתי במרווח לשנים ואחוז 

49 

 פער באחוזים אבסלוטיפער  לצרכן סיטוני משקל ירקות
שינוי שנתי בפער אבסולוטי  

2016/2017 

 2% 83% 1.61 3.54 1.93 0.97 בצל יבש
 32% 79% 1.33 3.02 1.69 0.72 אבטיח

 34%- 54% 1.45 4.15 2.70 0.43 גזר
 -1% 46% 1.75 5.53 3.78 1.33 מלפפונים

 שרי -עגבניות 
2.26 

8.56 13.64 5.07 59% 13% 
 -13% 26% 1.20 5.85 4.65 עגבניות עגולות רגילות

 -18% 27% 2.03 9.46 7.43 1.08 פלפל אדום
 12% 71% 3.46 8.32 4.85 0.47 קישואים

 -33% 22% 0.76 4.20 3.44 1.77 תפוחי אדמה
 -20% 70% 2.05 4.97 2.92 0.43 חסה ערבית

 -9% 72% 2.66 6.33 3.67 0.41 חצילים
 26% 73% 2.64 6.25 3.61 0.26 גליה -מלונים 

 -15% 88% 1.99 4.27 2.27 0.44 כרוב לבן
 10% 131% 4.68 8.23 3.56 0.26 כרובית

           3.36 ירקות אחרים
 41% 95% 10.41 21.36 10.94   שעועית ירוקה

 -5% 77% 3.90 8.94 5.04   תירס

       14.19 כ ירקות טריים"סה
פער ללא ירקות   

   44%*: אחרים

  ירקות" בסעיף היחידים כירקות ירוקה ושעועית תירס היו 2015 משנת .ירוקה ושעועית תירס ללא חושב 2015 משנת החל לירקות השיווק מרווח*
 ירוקה ושעועית תירס נכללו 2014-ב .האחרים הירקות סעיף של הגבוה מהמשקל כתוצאה ,מעלה כלפי המשוקלל הפער של להטיה וגרמו "אחרים
 .לירקות המשוקלל השיווק מרווח של לשינוי הובילה לא מהחישוב אלה ירקות שני והסרת ,יחסית נמוכים במשקלות אך הפער בחישוב

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



  2017בשנת  האבסולוטיבמרווח השיווק הקמעוני השנתי אחוז השינוי 

 ירקות  2016בהשוואה לשנת 
50 

 ירידה במרווח השיווק

חסה  
ערבית 

20%- 
 )₪ 2.05-ל₪  2.55-מ(

 גזר
 34%- 

 )₪ 1.45-ל₪  2.20-מ(

פלפל אדום  
18%- 

 )₪ 2.03-ל₪  2.49-מ(

תפוחי 
אדמה  

33%- 
 )₪ 0.76-ל₪  1.15-מ(

 41%שעועית ירוקה 
 )₪ 10.41-ל₪  7.38-מ(

 32%אבטיח 
 )₪ 1.33-ל₪  1.00-מ(

 26%מלונים 
 )₪ 2.64-ל₪  2.09-מ(

 עלייה במרווח השיווק

 מלפפונים
)1.77 ₪( 

 מרווח כמעט ללא שינוי

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



  2017ממוצעי מחירים ומרווח השיווק הקמעוני לשנת 
 2016/17השינוי השנתי במרווח לשנים ואחוז 
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 פער באחוזים אבסלוטיפער  לצרכן סיטוני משקל פירות
שינוי שנתי בפער 

 2016/2017אבסולוטי 

 40% 24% 2.52 12.84 10.32 0.65 אבוקדו
 4% 52% 3.64 10.71 7.07 0.75 אפרסקים לבנים

 27% 37% 3.07 11.45 8.37 0.36 ספדונה -אגסים 
-19% 33% 1.31 5.31 4.00 0.37 תפוזים  

 9% 47% 2.74 8.58 5.84 0.86 בננות
 גרני סמיט -תפוחים 

1.41 
6.65 9.68 3.03 46% 1% 

 7% 46% 3.01 9.50 6.49 זהוב דלישס -תפוחים 
 אשכוליות

0.9 
3.63 5.73 2.10 58% 13%-  

 1% 34% 2.10 8.22 6.12 לימונים
-9% 37% 1.68 6.17 4.49 קלמנטינות  

-13% 25% 2.95 14.67 11.73 0.89 ענבים ירוקים בלי חרצנים  
 3% 40% 3.46 12.07 8.61 0.26 שזיפים סגולים גדולים

           1.60 פירות אחרים
 12% 40% 3.36 11.70 8.34   אפרסמונים

 18% 49% 4.08 12.38 8.30 מנגו
   39%       9/16 כ פירות טריים#סה

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



  2017בשנת האבסולוטי אחוז השינוי השנתי במרווח השיווק הקמעוני 

 פירות 2016בהשוואה לשנת 
52 

 ירידה במרווח השיווק

 
אשכוליות  

13%- 
 )₪ 2.10-ל₪  2.42-מ(

תפוזים 
19%- 

 )₪ 1.31-ל₪  1.61-מ(

קלמנטינות  
9%- 

 )₪ 1.68-ל₪  1.84-מ(

ענבים ירוקים 
בלי חרצנים 

13%- 
 )₪ 2.95-ל₪  3.40-מ(

 עלייה במרווח השיווק

 סמיטגרני -תפוחים
)3.03 ₪( 

 לימונים
)2.10 ₪( 

 מרווח כמעט ללא שינוי

  אגסים
27% 

 )₪ 3.07-ל₪  2.41-מ(

אבוקדו  
40% 

 )₪ 2.52-ל₪  1.80-מ(

  אפרסמונים
12% 

 )₪ 3.36-ל₪  2.99-מ(

 מנגו
 18% 

 )₪ 4.08-ל₪  3.44-מ(

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



מחירים סיטוניים ומחירים לצרכן שנתיים של ירקות ופירות 
 ג"ק/ ₪, 2016/2017נבחרים לשנים 

53 

 :2016 לשנת בהשוואה 2017 בשנת
אדמה תפוחי ,אדום פלפל ,בבננות לצרכן ובמחירים הסיטוניים במחירים עלייה נרשמה  

 .סמיט גרני-ותפוחים
2016 שנת לעומת יותר נמוכים היו ועגבניות מלפפונים :העיקריים בירקות לצרכן המחירים.   
עלו לצרכן שרי עגבניות מחירי. 

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



התפתחות המחירים ומרווחי השיווק הקמעוניים של ירקות 
 מלפפונים-עיקריים ופירות 

54 

1%- 
מרווח 
שיווק  

 אבסולוטי

6%- 
 מחיר
 סיטוני

5%- 
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2016 -ל  
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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



התפתחות המחירים ומרווחי השיווק הקמעוניים של ירקות 
 עגבניות עגולות רגילות–עיקריים ופירות 
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13%- 
מרווח 
שיווק  

 אבסולוטי

1%- 
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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



התפתחות המחירים ומרווחי השיווק הקמעוניים של ירקות 
 עגבניות שרי–עיקריים ופירות 
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13%+ 
מרווח 
שיווק  

 אבסולוטי

4%- 
 מחיר
 סיטוני

2%+ 
מחיר 
 לצרכן

2017  
 בהשוואה 

2016 -ל  
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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



התפתחות המחירים ומרווחי השיווק הקמעוניים של ירקות 
 פלפל אדום–עיקריים ופירות 
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18%- 
מרווח 
שיווק  

 אבסולוטי

10%+ 
 מחיר
 סיטוני

2%+ 
מחיר 
 לצרכן
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 בהשוואה 

2016 -ל  
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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



התפתחות המחירים ומרווחי השיווק הקמעוניים של ירקות 
 תפוחי אדמה–עיקריים ופירות 
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33%- 
מרווח 
שיווק  

 אבסולוטי
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התפתחות המחירים ומרווחי השיווק הקמעוניים של ירקות 
 אבוקדו–עיקריים ופירות 
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40%+ 
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התפתחות המחירים ומרווחי השיווק הקמעוניים של ירקות 
 בננות–עיקריים ופירות 
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התפתחות המחירים ומרווחי השיווק הקמעוניים של ירקות 
 רצניםחענבים ירוקים ללא –עיקריים ופירות 
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13%- 
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התפתחות המחירים ומרווחי השיווק הקמעוניים של ירקות 
 סמיטתפוחים גרני –עיקריים ופירות 
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התפתחות המחירים ומרווחי השיווק הקמעוניים של ירקות 
 תפוזים שמוטי–עיקריים ופירות 
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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 מרווחי השיווק הקמעוניים בירקות ופירות טריים -סיכום
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45% על עמד בירקות הקמעוני השיווק מרווח. 

 

39% על עמד בפירות הקמעוני השיווק מרווח. 

 

אדום פלפל ,בבננות לצרכן ובמחירים הסיטוניים במחירים עלייה 2017 בשנת,  
 .סמיט גרני ותפוחים אדמה תפוחי

 

ועגבניות מלפפונים :העיקריים הירקות של לצרכן במחירים ירידה  2017 בשנת. 

 

   

 

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 65 השיווקירקות ופירות טריים ברשתות . 6

  ."סטורנקסט" במערכת שמקורם טריים ופירות ירקות של המכר נתוני ניתוח את מציג זה פרק
   .והמבורקדים המתכלים הצריכה מוצרי שוק את הסוקרת מידע חברת הינה "סטורנקסט"

 על .בישראל השיווק רשתות מרבית של רושמות קופות נתוני על מתבססים סטורנקסט של המכר נתוני
  פירות של המכירה לכלל גבוהה דיוק ברמת מכר אומדני מייצרת סטורנקסט ,שנאספים הנתונים בסיס

 ,ומכולות מינימרקטים ,נוחות חנויות של מכר גם בנוסף כוללים הנתונים .השיווק ברשתות טריים וירקות
  .אלו בפורמטים יחסית קטנות כמויות על מדובר טריים וירקות פירות לגבי

  ,פארם רשתות ,)חנויות 50 -כ של מדגם קיים( ערבי מגזר :סטורנקסט ידי על מכוסים שאינם השווקים
  מלון בתי ,מסעדות )מוסדי ושוק( וכדומה קצביות ,ירקניות מתמחות חנויות ,פתוחים שווקים ,קיוסקים

  משקי מהוצאות 50% -מ למעלה מהוות השיווק רשתות ס"הלמ של הבית משקי הוצאות סקר נתוני לפי.'וכו
 .טריים וירקות לפירות הבית

 י רוני הרשקוביץ"פרק זה נכתב ע*

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 ברשתות השיווק -וירקותפירות מרבית המכר של 
 )2016( 51.1%הוא * מתוך סך ההוצאות למזוןשל רשתות שיווק נתח השוק 

66 

 .כלומר הנתון אינו כולל את רכישת מזון במקומות עבודה ובמסעדות, לפי סוג חנות, ללא ארוחות מחוץ לבית- -הוצאות למזון: הערות
 .והקו ללא סימנים נוספים עבור פירות, הקו המודגש מציג את הנתונים עבור ירקות

 סקר הוצאות משקי בית, ס"למ: מקור
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 אחר רשתות שיווק פירות/חנות ירקות שוק מכולת

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 השיווקכמויות המכר של פירות וירקות ברשתות 
 ₪2015-2017 באלפי טון וערך במילוני 
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 סטורנקסט: מקור

 ₪ ערך במיליוני  כמות באלפי טון

 2017 2016 2015 שנה/ מחלקה
אחוז שינוי   

2016 /2017   2015 2016 2017 
אחוז שינוי   

2016 /2017  

 4% 628 603 600 2% 32 32 31 ירקות ופירות קפואים

 4% 2,954 2,847 2,871 0% 526 526 566 ירקות טריים בתפזורת

 17% 182 156 147 17% 6 5 5 ירקות שטופים וארוזים

-3% 19 20 20 עלים ותבלינים טריים  460 450 462 3% 

-1% 194 196 201 פירות טריים בתפזורת  1,741 1,774 1,859 5% 

 4% 6,084 5,830 5,819 0% 777 779 822 סך כולל

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 פירות וירקות בתפזורת -  2017קטגוריות מכר עיקריות בשנת 
 המכר בירקותמלפפון ואבטיח מהווים את מרבית עגבנייה , א"תפו

 תפוחי עץ
18% 

 בננה
15% 

 תפוז
10% 

 לימון
8% 

 קלמנטינה
7% 

 ענבים
7% 

 אבוקדו
6% 

 אפרסק
5% 

פירות  
טריים  
 אחרים
24% 

 בתפזורתפירות טריים 
 )התפלגות ערך המכירות(

 תפוח אדמה
17% 

 עגבניה
16% 

 מלפפון
11% 

 אבטיח
11% 

 בצל
9% 

 פלפלים
7% 

 גזר
5% 

ירקות  
 אחרים
24% 

 ירקות טריים בתפזורת
 )התפלגות ערך המכירות(  
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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 סטורנקסט: מקור

526סך      
 אלפי טון 

194סך      
 אלפי טון 



 חסה
43% 

 סלרי עלים
12% 

 פטרוזליה
11% 

 בצל ירוק
9% 

 כוסברה
8% 

עליים ותבלינים טריים  
 אחרים
17% 

 טריים  עלים ותבלינים 
 )התפלגות ערך המכירות(

 עלים ותבלינים טריים – 2017קטגוריות מכר עיקריות בשנת 
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 סטורנקטט: מקור

19 
 אלפי טון 

המכר  מרבית החסה מהווה 
 בקטגוריה זו

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 ,  )בתפזורתמסך פירות וירקות (היקפי המכר של פירות ירקות לפי פורמטים 
 2016-2017, נתח שוק כמותי וכספי
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 סטורנקסט: מקור
 מכולות וחנויות נוחות -"אחרים: "הערה
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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 *אזוריםלפי קניות המזון של פירות וירקות מסך אחוז המכר הכספי 
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 2לפירוט האזורים ראו נספח מספר :* הערה
 סטורנקסט: מקור
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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 לפי אזור בארץ, מחירי ירקות ופירות טריים ממוצעים
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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

  באיזוראו הפורמט הנפוץ  מהאיזוריש לציין כי המחיר הינו ממוצע משקולל אשר מושפע מתמהיל הסל הנרכש שיתכן ומושפע : הערה
 ).  'וכו שכונתי,דיסקאונט(

 סטורנקסט: מקור
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 לפי אזור בארץ, הבדלי מחירי פירות טריים
המחירים בצפון פרט לחיפה , המחירים בתל אביב גבוהים בהשוואה למחירים בשאר הארץ

 נמוכים בהשוואה למחירים בשאר חלקי הארץ
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  באיזוראו הפורמט הנפוץ  מהאיזוריש לציין כי המחיר הינו ממוצע משקולל אשר מושפע מתמהיל הסל הנרכש שיתכן ומושפע : הערה
 ).  'וכו שכונתי,דיסקאונט(

 סטורנקסט: מקור

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 לפי אזור בארץ, הבדלי מחירי ירקות טריים
המחירים בצפון פרט לחיפה , הארץהמחירים בתל אביב גבוהים בהשוואה למחירים בשאר 

 נמוכים בהשוואה למחירים בשאר חלקי הארץ
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  באיזוראו הפורמט הנפוץ  מהאיזוריש לציין כי המחיר הינו ממוצע משקולל אשר מושפע מתמהיל הסל הנרכש שיתכן ומושפע : הערה
 ).  'וכו שכונתי,דיסקאונט(

 סטורנקסט: מקור
 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 ,  2015-17 -מחירים רבעוניים ממוצעים ברשתות השיווק, ירקות טריים
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 סטורנקסט: מקור

 -

 1
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 8

 9

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017 

 ג"ק/ח"ש

 דיסקאונט

 ממוצע

 שכונתי

 מכולות

מחיר  
שינוי%  2017 2016 ממוצע  

 5%  5.2           4.9          דיסקאונט
 5%  5.6           5.3          ממוצע

 2%  7.2           7.0          שכונתי 
 2%-  6.4           6.6           מכולות

היו   הדיסקאונטמחירי הירקות ברשתות 
מהממוצע ואילו המחירים   7%-נמוכים ב

  28%-בסופרים השכונתיים גבוהים ב
 )2017נתוני (מהמחיר הממוצע 

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
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 סטורנקסט: מקור
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 לפי פורמטים, מחירי פירות טריים ברשתות השיווק

 דיסקאונט

 ממוצע

 שכונתי

 מכולות

 ,  2015-17 -מחירים רבעוניים ממוצעים ברשתות השיווק, פירות טריים
 

שינוי%  2017 2016  
 3%  7.1           6.9          דיסקאונט

 2%  7.6           7.5          ממוצע
 1%  9.5           9.4           שכונתי

 4%-  8.4           8.7          מכולות  

  7%-היו נמוכים ב הדיסקאונטמחירי הפירות ברשתות 
-מהממוצע ואילו המחירים בסופרים השכונתיים גבוהים ב

 )2017נתוני (מהמחיר הממוצע  24%

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



   -בצמיחהמחלקות 
 במכירות 37%וירקות שטופים וארוזים עלייה של   53%עלייה של  -חתוך/שטוףגזר 
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 עלי תרד שטופים עלי חסה שטופים עלי בייבי שטופים לקטים לסלט כרוב חתוך

 2016 ח "מכירות במיליוני ש
2017 

+53% 

+37% 

+3% 

+15% 

+1% 

+12% 

+14% 

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 ₪  182-ל₪ מיליון  156-מ 2017-ל 2016בין  17%-עלה ב, המוצגים בתרשים זה" וארוזיםשטופים ירקות "המכר של מחלקת ערך 
 סטורנקסט: מקור



 ירקות ופירות ברשתות השיווק -סיכום 
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אך 2016-ל דומה – 2017-ב השיווק ברשתות טריים ופירות ירקות של המכר כמות  
 2015-ל בהשוואה ירידה

 

בפריפריה נצפו יחסית נמוכים ממוצעים מחירים 
 

וסביבתה א"בת -ביותר הגבוהים הממוצעים המחירים 
 

ביותר הנמוכים המחירים ושם המכר מרבית מתבצע הדיסקאונט ברשתות 
 

וכו חתוך גזר ,וארוזים שטופים ירקות(  לאכילה מוכנים מוצרים של בסגמנט עלייה'(  
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 .ב"פו דולר במונחי יצוא ערכי  מוצגים זה פרק בתת
 .חוץ סחר של לסטטיסטיקה ירחון -ס"למ :נתונים מקור



 ערך היצוא בדולרים
 2013לאחר ירידות מתמשכות משנת , בחקלאותעלייה בערך הייצוא בדולרים 
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 :2016בהשוואה לשנת  2017בשנת 

ב שוטפים"במונחי דולר פו 0.8%-עלייה בערך היצוא של כלל הסחורות מישראל של כ. 

 3.2% -של כ" ייעור ודיג, חקלאות"עלייה בערך היצוא מישראל בקטגוריית 
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 יצוא ברוטו

 ס"למ: מקור הנתונים
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ב בשנת  "ערך יצוא כללי ויצוא חקלאי טרי במיליוני דולרים פו
 והשינוי השנתי באחוזים, 2017 -ו 2016
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שינוי שנתי 20162017
2016/15

60,573יצוא ברוטו  61,087  0.8%
3.2%   1,188   1,151חקלאות, ייעור ודיג

3.1%   1,154   1,119 צמחיים
6.7%-        76        82גידולי שדה

8.3%-      297      323ירקות, תפוחי אדמה ומקשה
2.2%-        94        96פרחים
11.4%      180      162פירות 
24.6%      231      185הדרים

2.0%      276      271צמחי אחר (בעיקר זרעים וגידולי תבלין)
7.0%        34        31בעלי חיים (כולל דגים)

8.5%      987      910 מוצרי מזון
5.6%   2,175   2,061סה"כ טרי ומעובד
1.9%1.9%נתח יצוא חקלאי טרי
3.4%3.6%נתח יצוא חקלאי כולל

יצוא שנתי
ענף משנה

 ענפי משנה-לפי ענף כלכלי, יצוא"' חלק ג; ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ -ס"למ: מקור נתונים

3.2%+ 
 ערך ייצוא

3.1%+ 
 צמחיים

7.0%+ 
בעלי  
 חיים

 סך יצוא חקלאי

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 


שערי דולר ואירו בשקלים (2016)

		בנק ישראל - שערים יציגים														בנק ישראל - שערים יציגים

		טווח תאריכים : 04/01/2016 - 30/12/2016														טווח תאריכים : 04/01/2016 - 30/12/2016

		אם לא פורסם שער יציג ליום המבוקש, מוצג השער האחרון שפורסם לפניו														אם לא פורסם שער יציג ליום המבוקש, מוצג השער האחרון שפורסם לפניו

		תאריך		דולר ארצות הברית				חודש		ממוצע שער $ חודשי						תאריך		אירו האיחוד המוניטרי האירופי				חודש		ממוצע שער אירו חודשי

		1/4/16		3.9130				1		3.9509						1/4/16		4.2689				1		4.2931

		1/5/16		3.9280				2		3.9080						1/5/16		4.2293				2		4.3347

		1/6/16		3.9410				3		3.8676						1/6/16		4.2378				3		4.2924

		1/7/16		3.9370				4		3.7784						1/7/16		4.2728				4		4.2840

		1/8/16		3.9220				5		3.8135						1/8/16		4.2676				5		4.3137

		1/11/16		3.9290				6		3.8566						1/11/16		4.2812				6		4.3317

		1/12/16		3.9420				7		3.8574						1/12/16		4.2735				7		4.2690

		1/13/16		3.9430				8		3.7954						1/13/16		4.2618				8		4.2548

		1/14/16		3.9440				9		3.7657						1/14/16		4.3119				9		4.2222

		1/15/16		3.9430				10		3.8217						1/15/16		4.3026				10		4.2080

		1/18/16		3.9550				11		3.8429						1/18/16		4.3104				11		4.1509

		1/19/16		3.9530				12		3.8287						1/19/16		4.2955				12		4.0393

		1/20/16		3.9830												1/20/16		4.3469

		1/21/16		3.9720												1/21/16		4.3302

		1/22/16		3.9710												1/22/16		4.3040

		1/25/16		3.9820												1/25/16		4.3081

		1/26/16		3.9760												1/26/16		4.3075

		1/27/16		3.9720												1/27/16		4.3217

		1/28/16		3.9610												1/28/16		4.3202

		1/29/16		3.9510												1/29/16		4.3097

		2/1/16		3.9550												2/1/16		4.2971

		2/2/16		3.9550												2/2/16		4.3170

		2/3/16		3.9640												2/3/16		4.3316

		2/4/16		3.9090												2/4/16		4.3696

		2/5/16		3.8830												2/5/16		4.3457

		2/8/16		3.8900												2/8/16		4.3273

		2/9/16		3.8870												2/9/16		4.3640

		2/10/16		3.8710												2/10/16		4.3587

		2/11/16		3.8880												2/11/16		4.4002

		2/12/16		3.8820												2/12/16		4.3751

		2/15/16		3.8890												2/15/16		4.3483

		2/16/16		3.9130												2/16/16		4.3678

		2/17/16		3.9060												2/17/16		4.3516

		2/18/16		3.9020												2/18/16		4.3367

		2/19/16		3.9110												2/19/16		4.3489

		2/22/16		3.9070												2/22/16		4.3198

		2/23/16		3.9070												2/23/16		4.2992

		2/24/16		3.9270												2/24/16		4.3056

		2/25/16		3.9070												2/25/16		4.3104

		2/26/16		3.9060												2/26/16		4.2994

		2/29/16		3.9100												2/29/16		4.2547

		3/1/16		3.9020												3/1/16		4.2373

		3/2/16		3.8860												3/2/16		4.2173

		3/3/16		3.8870												3/3/16		4.2305

		3/4/16		3.8930												3/4/16		4.2573

		3/7/16		3.9120												3/7/16		4.2812

		3/8/16		3.9110												3/8/16		4.3110

		3/9/16		3.9060												3/9/16		4.2880

		3/10/16		3.9030												3/10/16		4.2451

		3/11/16		3.8750												3/11/16		4.3115

		3/14/16		3.8780												3/14/16		4.3092

		3/15/16		3.8910												3/15/16		4.3255

		3/16/16		3.9010												3/16/16		4.3247

		3/17/16		3.8530												3/17/16		4.3521

		3/18/16		3.8570												3/18/16		4.3470

		3/21/16		3.8550												3/21/16		4.3446

		3/22/16		3.8510												3/22/16		4.3222

		3/23/16		3.8420												3/23/16		4.2932

		3/28/16		3.8370												3/28/16		4.2827

		3/29/16		3.8260												3/29/16		4.2840

		3/30/16		3.7880												3/30/16		4.2898

		3/31/16		3.7660												3/31/16		4.2856

		4/1/16		3.7860												4/1/16		4.3145

		4/4/16		3.7840												4/4/16		4.3041

		4/5/16		3.8020												4/5/16		4.3201

		4/6/16		3.8190												4/6/16		4.3294

		4/7/16		3.7950												4/7/16		4.3115

		4/8/16		3.7860												4/8/16		4.3131

		4/11/16		3.7820												4/11/16		4.3080

		4/12/16		3.7650												4/12/16		4.2941

		4/13/16		3.7730												4/13/16		4.2631

		4/14/16		3.7890												4/14/16		4.2660

		4/15/16		3.7850												4/15/16		4.2650

		4/18/16		3.7730												4/18/16		4.2643

		4/19/16		3.7630												4/19/16		4.2676

		4/20/16		3.7580												4/20/16		4.2751

		4/21/16		3.7640												4/21/16		4.2619

		4/25/16		3.7740												4/25/16		4.2492

		4/26/16		3.7630												4/26/16		4.2498

		4/27/16		3.7680												4/27/16		4.2670

		4/28/16		3.7610												4/28/16		4.2717

		5/2/16		3.7460												5/2/16		4.3018

		5/3/16		3.7470												5/3/16		4.3356

		5/4/16		3.7770												5/4/16		4.3360

		5/5/16		3.7810												5/5/16		4.3213

		5/6/16		3.7880												5/6/16		4.3249

		5/9/16		3.7790												5/9/16		4.3038

		5/10/16		3.7840												5/10/16		4.3034

		5/11/16		3.7720												5/11/16		4.2963

		5/13/16		3.7700												5/13/16		4.2788

		5/16/16		3.8120												5/16/16		4.3145

		5/17/16		3.8180												5/17/16		4.3219

		5/18/16		3.8350												5/18/16		4.3234

		5/19/16		3.8580												5/19/16		4.3228

		5/20/16		3.8710												5/20/16		4.3432

		5/23/16		3.8790												5/23/16		4.3455

		5/24/16		3.8650												5/24/16		4.3215

		5/25/16		3.8550												5/25/16		4.2951

		5/26/16		3.8370												5/26/16		4.2890

		5/27/16		3.8450												5/27/16		4.2994

		5/31/16		3.8500												5/31/16		4.2951

		6/1/16		3.8530												6/1/16		4.3000

		6/2/16		3.8540												6/2/16		4.3117

		6/3/16		3.8700												6/3/16		4.3149

		6/6/16		3.8310												6/6/16		4.3467

		6/7/16		3.8180												6/7/16		4.3302

		6/8/16		3.8260												6/8/16		4.3533

		6/9/16		3.8460												6/9/16		4.3603

		6/10/16		3.8490												6/10/16		4.3479

		6/13/16		3.8740												6/13/16		4.3669

		6/14/16		3.8640												6/14/16		4.3350

		6/15/16		3.8750												6/15/16		4.3509

		6/16/16		3.8710												6/16/16		4.3311

		6/17/16		3.8630												6/17/16		4.3382

		6/20/16		3.8510												6/20/16		4.3627

		6/21/16		3.8590												6/21/16		4.3701

		6/22/16		3.8520												6/22/16		4.3472

		6/23/16		3.8230												6/23/16		4.3533

		6/24/16		3.8850												6/24/16		4.3187

		6/27/16		3.9000												6/27/16		4.2912

		6/28/16		3.8780												6/28/16		4.3011

		6/29/16		3.8580												6/29/16		4.2811

		6/30/16		3.8460												6/30/16		4.2839

		7/1/16		3.8440												7/1/16		4.2703

		7/4/16		3.8560												7/4/16		4.2908

		7/5/16		3.8690												7/5/16		4.3109

		7/6/16		3.8950												7/6/16		4.3065

		7/7/16		3.8780												7/7/16		4.2971

		7/8/16		3.8820												7/8/16		4.2990

		7/11/16		3.8830												7/11/16		4.2894

		7/12/16		3.8740												7/12/16		4.3040

		7/13/16		3.8710												7/13/16		4.2868

		7/14/16		3.8520												7/14/16		4.2790

		7/15/16		3.8440												7/15/16		4.2842

		7/18/16		3.8600												7/18/16		4.2652

		7/19/16		3.8560												7/19/16		4.2648

		7/20/16		3.8590												7/20/16		4.2496

		7/21/16		3.8580												7/21/16		4.2486

		7/22/16		3.8390												7/22/16		4.2353

		7/25/16		3.8460												7/25/16		4.2263

		7/26/16		3.8440												7/26/16		4.2290

		7/27/16		3.8400												7/27/16		4.2219

		7/28/16		3.8280												7/28/16		4.2442

		7/29/16		3.8280												7/29/16		4.2460

		8/1/16		3.8060												8/1/16		4.2489

		8/2/16		3.8150												8/2/16		4.2712

		8/3/16		3.8220												8/3/16		4.2819

		8/4/16		3.8260												8/4/16		4.2580

		8/5/16		3.8210												8/5/16		4.2551

		8/8/16		3.8290												8/8/16		4.2464

		8/9/16		3.8200												8/9/16		4.2355

		8/10/16		3.8110												8/10/16		4.2632

		8/11/16		3.8110												8/11/16		4.2494

		8/12/16		3.8110												8/12/16		4.2512

		8/15/16		3.8080												8/15/16		4.2553

		8/16/16		3.7750												8/16/16		4.2536

		8/17/16		3.7910												8/17/16		4.2723

		8/18/16		3.7760												8/18/16		4.2781

		8/19/16		3.7710												8/19/16		4.2725

		8/22/16		3.7810												8/22/16		4.2715

		8/23/16		3.7680												8/23/16		4.2702

		8/24/16		3.7740												8/24/16		4.2508

		8/25/16		3.7680												8/25/16		4.2549

		8/26/16		3.7540												8/26/16		4.2386

		8/29/16		3.7880												8/29/16		4.2373

		8/30/16		3.7820												8/30/16		4.2237

		8/31/16		3.7860												8/31/16		4.2197

		9/1/16		3.7750												9/1/16		4.2090

		9/2/16		3.7680												9/2/16		4.2172

		9/5/16		3.7680												9/5/16		4.2042

		9/6/16		3.7660												9/6/16		4.2057

		9/7/16		3.7660												9/7/16		4.2339

		9/8/16		3.7490												9/8/16		4.2361

		9/9/16		3.7540												9/9/16		4.2327

		9/12/16		3.7710												9/12/16		4.2320

		9/13/16		3.7720												9/13/16		4.2373

		9/14/16		3.7860												9/14/16		4.2495

		9/15/16		3.7790												9/15/16		4.2478

		9/16/16		3.7620												9/16/16		4.2251

		9/19/16		3.7750												9/19/16		4.2148

		9/20/16		3.7760												9/20/16		4.2233

		9/21/16		3.7780												9/21/16		4.2106

		9/22/16		3.7590												9/22/16		4.2236

		9/23/16		3.7600												9/23/16		4.2155

		9/26/16		3.7650												9/26/16		4.2335

		9/27/16		3.7460												9/27/16		4.2083

		9/28/16		3.7580												9/28/16		4.2117

		9/29/16		3.7550												9/29/16		4.2144

		9/30/16		3.7580												9/30/16		4.2030

		10/5/16		3.7780												10/5/16		4.2405

		10/6/16		3.7780												10/6/16		4.2263

		10/7/16		3.7940												10/7/16		4.2150

		10/10/16		3.7910												10/10/16		4.2315

		10/13/16		3.8140												10/13/16		4.2028

		10/14/16		3.8150												10/14/16		4.2025

		10/18/16		3.8170												10/18/16		4.2040

		10/19/16		3.8190												10/19/16		4.1993

		10/20/16		3.8350												10/20/16		4.2068

		10/21/16		3.8480												10/21/16		4.1875

		10/25/16		3.8500												10/25/16		4.1878

		10/26/16		3.8410												10/26/16		4.1944

		10/27/16		3.8410												10/27/16		4.1969

		10/28/16		3.8560												10/28/16		4.2116

		10/31/16		3.8490												10/31/16		4.2131

		11/1/16		3.8270												11/1/16		4.2145

		11/2/16		3.8110												11/2/16		4.2245

		11/3/16		3.8150												11/3/16		4.2262

		11/4/16		3.8070												11/4/16		4.2246

		11/7/16		3.8120												11/7/16		4.2165

		11/8/16		3.8140												11/8/16		4.2126

		11/9/16		3.7990												11/9/16		4.2185

		11/10/16		3.8420												11/10/16		4.1828

		11/11/16		3.8440												11/11/16		4.1794

		11/14/16		3.8520												11/14/16		4.1478

		11/15/16		3.8440												11/15/16		4.1404

		11/16/16		3.8580												11/16/16		4.1274

		11/17/16		3.8530												11/17/16		4.1320

		11/18/16		3.8730												11/18/16		4.1050

		11/21/16		3.8670												11/21/16		4.1127

		11/22/16		3.8660												11/22/16		4.1059

		11/23/16		3.8680												11/23/16		4.1083

		11/24/16		3.8760												11/24/16		4.0942

		11/25/16		3.8710												11/25/16		4.1003

		11/28/16		3.8570												11/28/16		4.0890

		11/29/16		3.8480												11/29/16		4.0762

		11/30/16		3.8390												11/30/16		4.0807

		12/1/16		3.8330												12/1/16		4.0755

		12/2/16		3.8270												12/2/16		4.0822

		12/5/16		3.8170												12/5/16		4.0934

		12/6/16		3.8090												12/6/16		4.0877

		12/7/16		3.8020												12/7/16		4.0805

		12/8/16		3.7870												12/8/16		4.0878

		12/9/16		3.8180												12/9/16		4.0521

		12/12/16		3.8220												12/12/16		4.0554

		12/13/16		3.8100												12/13/16		4.0415

		12/14/16		3.8020												12/14/16		4.0481

		12/15/16		3.8430												12/15/16		4.0084

		12/16/16		3.8500												12/16/16		4.0186

		12/19/16		3.8670												12/19/16		4.0307

		12/20/16		3.8560												12/20/16		4.0023

		12/21/16		3.8300												12/21/16		3.9941

		12/22/16		3.8170												12/22/16		3.9894

		12/23/16		3.8190												12/23/16		3.9874

		12/27/16		3.8500												12/27/16		4.0202

		12/28/16		3.8550												12/28/16		4.0069

		12/29/16		3.8440												12/29/16		4.0201

		12/30/16		3.8450												12/30/16		4.0438





4.2930799999999998	4.3346999999999998	4.2923714285714283	4.2839736842105252	4.3136650000000012	4.3316545454545468	4.2689952380952381	4.254	7521739130438	4.2222363636363633	4.2080000000000002	4.1508863636363635	4.0393380952380955	









שערי דולר ואירו בשקלים (2017)

		בנק ישראל - שערים יציגים														בנק ישראל - שערים יציגים

		טווח תאריכים : 03/01/2017 - 29/12/2017														טווח תאריכים : 03/01/2017 - 29/12/2017

		אם לא פורסם שער יציג ליום המבוקש, מוצג השער האחרון שפורסם לפניו														אם לא פורסם שער יציג ליום המבוקש, מוצג השער האחרון שפורסם לפניו

		תאריך		דולר ארצות הברית				חודש		ממוצע שער $ חודשי						תאריך		אירו האיחוד המוניטרי האירופי				חודש		ממוצע שער יורו חודשי

		1/3/17		3.8600				1		3.8182		3.8181904762				1/3/17		4.0085				1		4.0571		4.057052381

		1/4/17		3.8570				2		3.7291		3.72905				1/4/17		4.0240				2		3.9684		3.968415

		1/5/17		3.8530				3		3.6493		3.6493181818				1/5/17		4.0484				3		3.8990		3.8990272727

		1/6/17		3.8430				4		3.6497		3.6496875				1/6/17		4.0742				4		3.9199		3.91994375

		1/9/17		3.8490				5		3.5974		3.5974210526				1/9/17		4.0521				5		3.9740		3.9739631579

		1/10/17		3.8450				6		3.5319		3.5318636364				1/10/17		4.0677				6		3.9652		3.9652136364

		1/11/17		3.8520				7		3.5509		3.5509047619				1/11/17		4.0482				7		4.0865		4.0865238095

		1/12/17		3.8250				8		3.6011		3.6011363636				1/12/17		4.0733				8		4.2510		4.2510181818

		1/13/17		3.8180				9		3.5374		3.5373529412				1/13/17		4.0641				9		4.2134		4.2134176471

		1/16/17		3.8260				10		3.5124		3.5124				1/16/17		4.0533				10		4.1271		4.127145

		1/17/17		3.8170				11		3.5172		3.5172272727				1/17/17		4.0893				11		4.1275		4.1274727273

		1/18/17		3.8100				12		3.5035		3.50345				1/18/17		4.0702				12		4.1465		4.14648

		1/19/17		3.8100												1/19/17		4.0623

		1/20/17		3.8110												1/20/17		4.0563

		1/23/17		3.7980												1/23/17		4.0763

		1/24/17		3.7870												1/24/17		4.0688

		1/25/17		3.7860												1/25/17		4.0702

		1/26/17		3.7830												1/26/17		4.0577

		1/27/17		3.7980												1/27/17		4.0544

		1/30/17		3.7850												1/30/17		4.0242

		1/31/17		3.7690												1/31/17		4.0546

		2/1/17		3.7680												2/1/17		4.0676

		2/2/17		3.7620												2/2/17		4.0658

		2/3/17		3.7600												2/3/17		4.0399

		2/6/17		3.7470												2/6/17		4.0225

		2/7/17		3.7530												2/7/17		4.0072

		2/8/17		3.7540												2/8/17		3.9947

		2/9/17		3.7490												2/9/17		4.0063

		2/10/17		3.7470												2/10/17		3.9882

		2/13/17		3.7480												2/13/17		3.9868

		2/14/17		3.7460												2/14/17		3.9817

		2/15/17		3.7470												2/15/17		3.9542

		2/16/17		3.7160												2/16/17		3.9509

		2/17/17		3.7160												2/17/17		3.9570

		2/20/17		3.7070												2/20/17		3.9397

		2/21/17		3.7070												2/21/17		3.9066

		2/22/17		3.7100												2/22/17		3.8954

		2/23/17		3.7080												2/23/17		3.9131

		2/24/17		3.6980												2/24/17		3.9183

		2/27/17		3.6790												2/27/17		3.8942

		2/28/17		3.6590												2/28/17		3.8782

		3/1/17		3.6320												3/1/17		3.8246

		3/2/17		3.6880												3/2/17		3.8809

		3/3/17		3.6930												3/3/17		3.8836

		3/6/17		3.6790												3/6/17		3.8970

		3/7/17		3.6770												3/7/17		3.8866

		3/8/17		3.6840												3/8/17		3.8883

		3/9/17		3.6880												3/9/17		3.8929

		3/10/17		3.6780												3/10/17		3.9012

		3/14/17		3.6610												3/14/17		3.8930

		3/15/17		3.6580												3/15/17		3.8874

		3/16/17		3.6310												3/16/17		3.8916

		3/17/17		3.6300												3/17/17		3.9095

		3/20/17		3.6190												3/20/17		3.8905

		3/21/17		3.6140												3/21/17		3.9068

		3/22/17		3.6560												3/22/17		3.9438

		3/23/17		3.6450												3/23/17		3.9316

		3/24/17		3.6460												3/24/17		3.9366

		3/27/17		3.6180												3/27/17		3.9327

		3/28/17		3.6160												3/28/17		3.9243

		3/29/17		3.6250												3/29/17		3.9115

		3/30/17		3.6150												3/30/17		3.8820

		3/31/17		3.6320												3/31/17		3.8822

		4/3/17		3.6280												4/3/17		3.8670

		4/4/17		3.6460												4/4/17		3.8820

		4/5/17		3.6530												4/5/17		3.9007

		4/6/17		3.6480												4/6/17		3.8912

		4/7/17		3.6490												4/7/17		3.8828

		4/12/17		3.6540												4/12/17		3.8807

		4/13/17		3.6470												4/13/17		3.8840

		4/18/17		3.6650												4/18/17		3.9148

		4/19/17		3.6670												4/19/17		3.9329

		4/20/17		3.6640												4/20/17		3.9363

		4/21/17		3.6810												4/21/17		3.9469

		4/24/17		3.6490												4/24/17		3.9622

		4/25/17		3.6480												4/25/17		3.9683

		4/26/17		3.6340												4/26/17		3.9598

		4/27/17		3.6430												4/27/17		3.9700

		4/28/17		3.6190												4/28/17		3.9395

		5/3/17		3.6130												5/3/17		3.9415

		5/4/17		3.6160												5/4/17		3.9538

		5/5/17		3.6100												5/5/17		3.9635

		5/8/17		3.6040												5/8/17		3.9478

		5/9/17		3.6030												5/9/17		3.9250

		5/10/17		3.6050												5/10/17		3.9167

		5/11/17		3.6100												5/11/17		3.9252

		5/12/17		3.6100												5/12/17		3.9216

		5/15/17		3.5980												5/15/17		3.9447

		5/16/17		3.6060												5/16/17		3.9853

		5/17/17		3.6030												5/17/17		4.0024

		5/18/17		3.6050												5/18/17		4.0114

		5/19/17		3.5930												5/19/17		4.0015

		5/22/17		3.5820												5/22/17		4.0252

		5/23/17		3.5890												5/23/17		4.0357

		5/24/17		3.5930												5/24/17		4.0192

		5/25/17		3.5760												5/25/17		4.0099

		5/26/17		3.5740												5/26/17		4.0065

		5/30/17		3.5610												5/30/17		3.9684

		6/1/17		3.5490												6/1/17		3.9814

		6/2/17		3.5580												6/2/17		3.9940

		6/5/17		3.5480												6/5/17		3.9877

		6/6/17		3.5450												6/6/17		3.9864

		6/7/17		3.5460												6/7/17		3.9767

		6/8/17		3.5390												6/8/17		3.9750

		6/9/17		3.5320												6/9/17		3.9541

		6/12/17		3.5330												6/12/17		3.9656

		6/13/17		3.5330												6/13/17		3.9594

		6/14/17		3.5290												6/14/17		3.9536

		6/15/17		3.5210												6/15/17		3.9305

		6/16/17		3.5270												6/16/17		3.9393

		6/19/17		3.5200												6/19/17		3.9462

		6/20/17		3.5330												6/20/17		3.9408

		6/21/17		3.5430												6/21/17		3.9502

		6/22/17		3.5430												6/22/17		3.9553

		6/23/17		3.5410												6/23/17		3.9565

		6/26/17		3.5360												6/26/17		3.9521

		6/27/17		3.5180												6/27/17		3.9593

		6/28/17		3.5210												6/28/17		4.0022

		6/29/17		3.4900												6/29/17		3.9825

		6/30/17		3.4960												6/30/17		3.9859

		7/3/17		3.4930												7/3/17		3.9740

		7/4/17		3.5140												7/4/17		3.9889

		7/5/17		3.5220												7/5/17		3.9919

		7/6/17		3.5300												7/6/17		4.0165

		7/7/17		3.5280												7/7/17		4.0282

		7/10/17		3.5470												7/10/17		4.0418

		7/11/17		3.5760												7/11/17		4.0753

		7/12/17		3.5540												7/12/17		4.0698

		7/13/17		3.5340												7/13/17		4.0277

		7/14/17		3.5380												7/14/17		4.0368

		7/17/17		3.5450												7/17/17		4.0638

		7/18/17		3.5650												7/18/17		4.1178

		7/19/17		3.5880												7/19/17		4.1385

		7/20/17		3.5740												7/20/17		4.1052

		7/21/17		3.5570												7/21/17		4.1400

		7/24/17		3.5900												7/24/17		4.1801

		7/25/17		3.5690												7/25/17		4.1579

		7/26/17		3.5700												7/26/17		4.1572

		7/27/17		3.5570												7/27/17		4.1675

		7/28/17		3.5600												7/28/17		4.1636

		7/31/17		3.5580												7/31/17		4.1745

		8/2/17		3.5790												8/2/17		4.2346

		8/3/17		3.5890												8/3/17		4.2500

		8/4/17		3.6070												8/4/17		4.2869

		8/7/17		3.6210												8/7/17		4.2734

		8/8/17		3.6050												8/8/17		4.2597

		8/9/17		3.6010												8/9/17		4.2253

		8/10/17		3.6000												8/10/17		4.2157

		8/11/17		3.5860												8/11/17		4.2170

		8/14/17		3.5830												8/14/17		4.2266

		8/15/17		3.5890												8/15/17		4.2152

		8/16/17		3.6280												8/16/17		4.2465

		8/17/17		3.6270												8/17/17		4.2403

		8/18/17		3.6240												8/18/17		4.2514

		8/21/17		3.6220												8/21/17		4.2610

		8/22/17		3.6230												8/22/17		4.2575

		8/23/17		3.6180												8/23/17		4.2677

		8/24/17		3.5990												8/24/17		4.2443

		8/25/17		3.5960												8/25/17		4.2415

		8/28/17		3.5810												8/28/17		4.2709

		8/29/17		3.5770												8/29/17		4.3049

		8/30/17		3.5740												8/30/17		4.2713

		8/31/17		3.5960												8/31/17		4.2607

		9/1/17		3.5840												9/1/17		4.2582

		9/4/17		3.5830												9/4/17		4.2647

		9/5/17		3.5680												9/5/17		4.2420

		9/6/17		3.5620												9/6/17		4.2469

		9/7/17		3.5280												9/7/17		4.2274

		9/8/17		3.5040												9/8/17		4.2268

		9/11/17		3.5210												9/11/17		4.2302

		9/12/17		3.5360												9/12/17		4.2298

		9/13/17		3.5370												9/13/17		4.2362

		9/14/17		3.5380												9/14/17		4.2033

		9/15/17		3.5230												9/15/17		4.1971

		9/18/17		3.5220												9/18/17		4.2062

		9/19/17		3.5150												9/19/17		4.2131

		9/25/17		3.5120												9/25/17		4.1704

		9/26/17		3.5270												9/26/17		4.1567

		9/27/17		3.5460												9/27/17		4.1622

		9/28/17		3.5290												9/28/17		4.1569

		10/2/17		3.5420												10/2/17		4.1553

		10/3/17		3.5310												10/3/17		4.1463

		10/4/17		3.5220												10/4/17		4.1414

		10/6/17		3.5200												10/6/17		4.1155

		10/9/17		3.5100												10/9/17		4.1200

		10/10/17		3.5050												10/10/17		4.1274

		10/11/17		3.5060												10/11/17		4.1457

		10/13/17		3.5010												10/13/17		4.1410

		10/16/17		3.4960												10/16/17		4.1257

		10/17/17		3.5090												10/17/17		4.1285

		10/18/17		3.5140												10/18/17		4.1277

		10/19/17		3.5010												10/19/17		4.1402

		10/20/17		3.4930												10/20/17		4.1210

		10/23/17		3.4910												10/23/17		4.1002

		10/24/17		3.5010												10/24/17		4.1155

		10/25/17		3.5120												10/25/17		4.1349

		10/26/17		3.5100												10/26/17		4.1456

		10/27/17		3.5350												10/27/17		4.1119

		10/30/17		3.5280												10/30/17		4.1035

		10/31/17		3.5210												10/31/17		4.0956

		11/1/17		3.5130												11/1/17		4.0813

		11/2/17		3.5060												11/2/17		4.0862

		11/3/17		3.5130												11/3/17		4.0908

		11/6/17		3.5130												11/6/17		4.0707

		11/7/17		3.5160												11/7/17		4.0664

		11/8/17		3.5130												11/8/17		4.0700

		11/9/17		3.5130												11/9/17		4.0866

		11/10/17		3.5290												11/10/17		4.1069

		11/13/17		3.5430												11/13/17		4.1287

		11/14/17		3.5440												11/14/17		4.1616

		11/15/17		3.5320												11/15/17		4.1824

		11/16/17		3.5230												11/16/17		4.1462

		11/17/17		3.5190												11/17/17		4.1506

		11/20/17		3.5160												11/20/17		4.1408

		11/21/17		3.5290												11/21/17		4.1373

		11/22/17		3.5250												11/22/17		4.1416

		11/23/17		3.5120												11/23/17		4.1610

		11/24/17		3.5130												11/24/17		4.1642

		11/27/17		3.5010												11/27/17		4.1800

		11/28/17		3.5030												11/28/17		4.1634

		11/29/17		3.5040												11/29/17		4.1448

		11/30/17		3.4990												11/30/17		4.1429

		12/1/17		3.4880												12/1/17		4.1521

		12/4/17		3.4900												12/4/17		4.1362

		12/5/17		3.4920												12/5/17		4.1420

		12/6/17		3.5130												12/6/17		4.1527

		12/7/17		3.5160												12/7/17		4.1437

		12/8/17		3.5210												12/8/17		4.1335

		12/11/17		3.5190												12/11/17		4.1504

		12/12/17		3.5390												12/12/17		4.1669

		12/13/17		3.5500												12/13/17		4.1671

		12/14/17		3.5280												12/14/17		4.1758

		12/15/17		3.5230												12/15/17		4.1549

		12/18/17		3.5130												12/18/17		4.1413

		12/19/17		3.4980												12/19/17		4.1317

		12/20/17		3.4990												12/20/17		4.1445

		12/21/17		3.4890												12/21/17		4.1378

		12/22/17		3.4850												12/22/17		4.1308

		12/26/17		3.4880												12/26/17		4.1339

		12/27/17		3.4790												12/27/17		4.1377

		12/28/17		3.4720												12/28/17		4.1440

		12/29/17		3.4670												12/29/17		4.1526



יורו

4.0570523809523804	3.9684150000000011	3.8990272727272735	3.9199437500000007	3.9739631578947372	3.9652136363636372	4.0865238095238094	4.2510181818181811	4.2134176470588232	4.1271450000000005	4.1274727272727265	4.1464799999999995	







$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3.8181904761904764	3.72905	3.6493181818181815	3.6496875000000002	3.5974210526315789	3.531863636363636	3.5509047619047616	3.601136363636364	3.5373529411764708	3.5124000000000004	3.5172272727272729	3.50345	









שער רובל-עד 2017 

		ILS/RUB - נתונים היסטוריים																https://il.investing.com/currencies/ils-rub-historical-data



				Rubel/NIS		NIS/Rubel																						רואים שבשנת 2015 היתה נפילת ערך הרובל מול הדולר.

		ינו' 2010		8.146		0.123																						1$		=		50-60 רובל

		פבר' 2010		7.912		0.126

		Mar-10		7.957		0.126

		אפר' 2010		7.835		0.128

		May-10		7.973		0.125

		Jun-10		8.037		0.124

		Jul-10		8.032		0.124

		אוג' 2010		8.076		0.124

		ספט' 2010		8.402		0.119

		אוק' 2010		8.485		0.118

		נוב' 2010		8.596		0.116

		דצמ' 2010		8.677		0.115

		ינו' 2011		8.023		0.125

		פבר' 2011		7.952		0.126

		Mar-11		8.170		0.122

		אפר' 2011		8.101		0.123

		May-11		8.163		0.123

		Jun-11		8.216		0.122

		Jul-11		8.071		0.124

		אוג' 2011		8.127		0.123

		ספט' 2011		8.576		0.117

		אוק' 2011		8.392		0.119

		נוב' 2011		8.171		0.122

		דצמ' 2011		8.436		0.119

		ינו' 2012		8.086		0.124

		פבר' 2012		7.719		0.130

		Mar-12		7.907		0.126

		אפר' 2012		7.818		0.128

		May-12		8.535		0.117

		Jun-12		8.287		0.121

		Jul-12		8.087		0.124

		אוג' 2012		8.032		0.125

		ספט' 2012		7.961		0.126

		אוק' 2012		8.073		0.124

		נוב' 2012		8.086		0.124

		דצמ' 2012		8.187		0.122

		ינו' 2013		8.104		0.123

		פבר' 2013		8.236		0.121

		Mar-13		8.545		0.117

		אפר' 2013		8.678		0.115

		May-13		8.641		0.116

		Jun-13		9.018		0.111

		Jul-13		9.246		0.108

		אוג' 2013		9.214		0.109

		ספט' 2013		9.194		0.109

		אוק' 2013		9.108		0.110

		נוב' 2013		9.421		0.106

		דצמ' 2013		9.490		0.105

		ינו' 2014		10.012		0.100

		פבר' 2014		10.333		0.097

		Mar-14		10.089		0.099

		אפר' 2014		10.287		0.097

		May-14		10.044		0.100

		Jun-14		9.896		0.101

		Jul-14		10.419		0.096

		אוג' 2014		10.367		0.096

		ספט' 2014		10.757		0.093

		אוק' 2014		11.331		0.088

		נוב' 2014		12.947		0.077

		דצמ' 2014		14.903		0.067

		ינו' 2015		17.612		0.057

		פבר' 2015		15.477		0.065

		Mar-15		14.630		0.068

		אפר' 2015		13.393		0.075

		May-15		13.544		0.074

		Jun-15		14.670		0.068

		Jul-15		16.363		0.061

		אוג' 2015		16.272		0.061

		ספט' 2015		16.654		0.060

		אוק' 2015		16.574		0.060

		נוב' 2015		17.131		0.058

		דצמ' 2015		18.758		0.053

		ינו' 2016		19.067		0.052

		פבר' 2016		19.270		0.052

		Mar-16		17.862		0.056

		אפר' 2016		17.320		0.058

		May-16		17.335		0.058

		Jun-16		16.578		0.060

		Jul-16		17.302		0.058

		אוג' 2016		17.324		0.058

		ספט' 2016		16.779		0.060

		אוק' 2016		16.512		0.061

		נוב' 2016		16.730		0.060

		דצמ' 2016		15.891		0.063

		ינו' 2017		15.966		0.063

		פבר' 2017		16.020		0.062

		Mar-17		15.495		0.065

		אפר' 2017		15.721		0.064

		May-17		15.997		0.063

		Jun-17		16.892		0.059

		Jul-17		16.784		0.060

		אוג' 2017		16.188		0.062

		ספט' 2017		16.282		0.061

		אוק' 2017		16.569		0.060

		נוב' 2017		16.728		0.060

		דצמ' 2017		16.570		0.060





NIS/Rubel	ינו	' 2010	פבר' 2010	Mar-10	אפר' 2010	May-10	Jun-10	Jul-10	אוג' 2010	ספט' 2010	אוק' 2010	נוב' 2010	דצמ' 2010	ינו' 2011	פבר' 2011	Mar-11	אפר' 2011	May-11	Jun-11	Jul-11	אוג' 2011	ספט' 2011	אוק' 2011	נוב' 2011	דצמ' 2011	ינו' 2012	פבר' 2012	Mar-12	אפר' 2012	May-12	Jun-12	Jul-12	אוג' 2012	ספט' 2012	אוק' 2012	נוב' 2012	דצמ' 2012	ינו' 2013	פבר' 2013	Mar-13	אפר' 2013	May-13	Jun-13	Jul-13	אוג' 2013	ספט' 2013	אוק' 2013	נוב' 2013	דצמ' 2013	ינו' 2014	פבר' 2014	Mar-14	אפר' 2014	May-14	Jun-14	Jul-14	אוג' 2014	ספט' 2014	אוק' 2014	נוב' 2014	דצמ' 2014	ינו' 2015	פבר' 2015	Mar-15	אפר' 2015	May-15	Jun-15	Jul-15	אוג' 2015	ספט' 2015	אוק' 2015	נוב' 2015	דצמ' 2015	ינו' 2016	פבר' 2016	Mar-16	אפר' 2016	May-16	Jun-16	Jul-16	אוג' 2016	ספט' 2016	אוק' 2016	נוב' 2016	דצמ' 2016	ינו' 2017	פבר' 2017	Mar-17	אפר' 2017	May-17	Jun-17	Jul-17	אוג' 2017	ספט' 2017	אוק' 2017	נוב' 2017	דצמ' 2017	0.12275511581945177	0.12639668335102888	0.12568024432239497	0.12763567672435799	0.1254295963675589	0.12442918113155897	0.12449889195986157	0.12382674162312095	0.11902636433970123	0.11784948264077121	0.11632911834161209	0.11524720525527256	0.12464942349641632	0.12576085316162786	0.12239752267414108	0.12344916980433306	0.1225114854517611	0.12171965528993621	0.12390191924072903	0.12304966284392382	0.11660175835451599	0.11915684615659591	0.12238553892472066	0.11853818707696685	0.12367818935130791	0.12955045990413266	0.1264638187014695	0.12790995139421849	0.11716049816643821	0.12066801814846992	0.12365830736508879	0.12450354212577347	0.12562024998429747	0.12387736141220192	0.12366748287205362	0.1221523	239479631	0.12340042202944335	0.1214166899381989	0.11703434958160221	0.11524056467876692	0.11572198949244335	0.11089056210425932	0.1081548777849881	0.10853285289457118	0.10876895299005852	0.10978997178397726	0.10615147815933336	0.10537963011749829	9.9880143827407106E-2	9.6781998548270021E-2	9.9116868699884036E-2	9.7206291191165889E-2	9.9561927518916765E-2	0.10104684531748918	9.597942201192064E-2	9.646085136347414E-2	9.2959265249967463E-2	8.8252685087943802E-2	7.7236777063766679E-2	6.709968328949488E-2	5.6778501388234356E-2	6.4613674838142746E-2	6.8350831146106739E-2	7.466419777052706E-2	7.3832886644369128E-2	6.8167255177303029E-2	6.1114981726620464E-2	6.1455260570304822E-2	6.0044913595369336E-2	6.0334009074234959E-2	5.8374389987624627E-2	5.3309734890688396E-2	5.2446910614730238E-2	5.1894135962636222E-2	5.5984145290053855E-2	5.7736053856191037E-2	5.7687093666533983E-2	6.0322362706302479E-2	5.7797788656605995E-2	5.772472234408553E-2	5.9599373014595884E-2	6.0563115851184304E-2	5.9771791300813497E-2	6.2928701780882265E-2	6.2634272221073928E-2	6.242236218702988E-2	6.4538196931854114E-2	6.3607971350969711E-2	6.2510939414397518E-2	5.920067251963982E-2	5.9579133004456511E-2	









תנאי סחר ביצוא-2017

		חישוב עם שער רובל						2010																								2011																								2012																								2013																								2014																								2015																								2016																								2017																												2016		2017		שינוי				שינוי 2016 ביחס ל- 2015

								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12														העתקתי מדוח קודם כדי להשוות

				תשומות בגידולים צמחיים 				145.3		145		146.3		147.1		147.4		147.1		152.2		152.2		151.8		148.8		149.3		150.2		153.2		153.9		154.7		154.9		155.2		155.8		162.4		162.9		163		159.7		160.6		161.2		163		163.2		163.6		163.7		164.3		164.4		168.9		170.2		170.7		169		169		169.2		170.6		171		170.6		169.6		169.1		169.6		174.6		174.4		174.2		169.7		169.3		170		171.1		170.7		170.6		170.2		170.3		170.2		174.6		173.8		173.6		169.7		169.4		169.7		170.2		168.7		169.3		172.9		173.2		173.1		177		176.1		175.4		170.9		170.5		170.5		170.7		170		169.7		170.2		170.3		171		177.9		177.2		177.5		172.8		173.5		173.7		176.5		176.3		175.9		175.4		175.7		171.2		175.6		176.6		176.6		172.7		173		177.5

		Country		Currency		Units		01/2010		02/2010		03/2010		04/2010		05/2010		06/2010		07/2010		08/2010		09/2010		10/2010		11/2010		12/2010		01/2011		02/2011		03/2011		04/2011		05/2011		06/2011		07/2011		08/2011		09/2011		10/2011		11/2011		12/2011		01/2012		02/2012		03/2012		04/2012		05/2012		06/2012		07/2012		08/2012		09/2012		10/2012		11/2012		12/2012		01/2013		02/2013		03/2013		04/2013		05/2013		06/2013		07/2013		08/2013		09/2013		10/2013		11/2013		12/2013		01/2014		02/2014		03/2014		04/2014		05/2014		06/2014		07/2014		08/2014		09/2014		10/2014		11/2014		12/2014		01/2015		02/2015		03/2015		04/2015		05/2015		06/2015		07/2015		08/2015		09/2015		10/2015		11/2015		12/2015		01/2016		02/2016		03/2016		04/2016		05/2016		06/2016		07/2016		08/2016		09/2016		10/2016		11/2016		12/2016		01/2017		02/2017		03/2017		04/2017		05/2017		06/2017		07/2016		08/2016		09/2016		10/2016		11/2016		12/2016

		רוסיה		רובל		1		0.1228		0.1264		0.1257		0.1276		0.1254		0.1244		0.1245		0.1238		0.1190		0.1178		0.1163		0.1152		0.1246		0.1258		0.1224		0.1234		0.1225		0.1217		0.1239		0.1230		0.1166		0.1192		0.1224		0.1185		0.1237		0.1296		0.1265		0.1279		0.1172		0.1207		0.1237		0.1245		0.1256		0.1239		0.1237		0.1222		0.1234		0.1214		0.1170		0.1152		0.1157		0.1109		0.1082		0.1085		0.1088		0.1097899718		0.1061514782		0.1053796301		0.0998801438		0.0967819985		0.0991168687		0.0972062912		0.0995619275		0.1010468453		0.095979422		0.0964608514		0.0929592652		0.0882526851		0.0772367771		0.0670996833		0.0567785014		0.0646136748		0.0683508311		0.0746641978		0.0738328866		0.0681672552		0.0611149817		0.0614552606		0.0600449136		0.0603340091		0.05837439		0.0533097349		0.0524469106		0.051894136		0.0559841453		0.0577360539		0.0576870937		0.0603223627		0.0577977887		0.0577247223		0.059599373		0.0605631159		0.0597717913		0.0629287018		0.0626342722		0.0624223622		0.0645381969		0.0636079714		0.0625109394		0.0592006725		0.059579133		0.0617737721		0.0614182707		0.0603525798		0.0597796522		0.0603507586						0.06		0.06		6.3%				-8.7%

		EUROPE		EURO		1		5.3031		5.1254		5.0860		4.9780		4.7683		4.7059		4.9215		4.8930		4.8875		5.0175		4.9805		4.7683		4.7921		4.9928		4.9861		4.9651		4.9801		4.9200		4.8817		5.0850		5.0850		5.0299		5.0497		4.9695		4.9175		4.9483		4.9674		4.9354		4.9023		4.8784		4.9089		4.9766		5.0748		4.9985		4.9970		4.9562		4.9698		4.9371		4.7900		4.7128		4.7191		4.7871		4.7190		4.7640		4.7601		4.8242826087		4.7732		4.8023809524		4.7572181818		4.804365		4.808985		4.8020833333		4.7598		4.695325		4.6343173913		4.65947		4.6886473684		4.7317		4.776855		4.8531952381		4.5865714286		4.42107		4.3292368421		4.2503277778		4.31429		4.2912181818		4.1675434783		4.2812666667		4.3951823529		4.3401952381		4.1765		4.2190045455		4.29308		4.3347		4.2923714286		4.2839736842		4.313665		4.3316545455		4.2689952381		4.2547521739		4.2222363636		4.208		4.1508863636		4.0393380952		4.057052381		3.968415		3.8990272727		3.91994375		3.9739631579		3.9652136364		4.0865238095		4.2510181818		4.2134176471		4.127145		4.1274727273		4.14648						4.25		4.06		-4.4%				-1.5%

		מדד		שער רובל				100.0		103.0		102.4		104.0		102.2		101.4		101.4		100.9		97.0		96.0		94.8		93.9		101.5		102.4		99.7		100.6		99.8		99.2		100.9		100.2		95.0		97.1		99.7		96.6		100.8		105.5		103.0		104.2		95.4		98.3		100.7		101.4		102.3		100.9		100.7		99.5		100.5		98.9		95.3		93.9		94.3		90.3		88.1		88.4		88.6		89.4		86.5		85.8		81.4		78.8		80.7		79.2		81.1		82.3		78.2		78.6		75.7		71.9		62.9		54.7		46.3		52.6		55.7		60.8		60.1		55.5		49.8		50.1		48.9		49.1		47.6		43.4		42.7		42.3		45.6		47.0		47.0		49.1		47.1		47.0		48.6		49.3		48.7		51.3		51.0		50.9		52.6		51.8		50.9		48.2		48.5		50.3		50.0		49.2		48.7		49.2						47.14		50.11		6.3%				-8.7%

		מדד		שער אירו				100.0		96.6		95.9		93.9		89.9		88.7		92.8		92.3		92.2		94.6		93.9		89.9		90.4		94.1		94.0		93.6		93.9		92.8		92.1		95.9		95.9		94.8		95.2		93.7		92.7		93.3		93.7		93.1		92.4		92.0		92.6		93.8		95.7		94.3		94.2		93.5		93.7		93.1		90.3		88.9		89.0		90.3		89.0		89.8		89.8		91.0		90.0		90.6		89.7		90.6		90.7		90.6		89.8		88.5		87.4		87.9		88.4		89.2		90.1		91.5		86.5		83.4		81.6		80.1		81.4		80.9		78.6		80.7		82.9		81.8		78.8		79.6		81.0		81.7		80.9		80.8		81.3		81.7		80.5		80.2		79.6		79.3		78.3		76.2		76.5		74.8		73.5		73.9		74.9		74.8		77.1		80.2		79.5		77.8		77.8		78.2						80.13		76.58		-4.4%				-1.5%

		מדד		שער חליפין משוקלל				100.0		98.2		97.5		96.4		93.0		91.9		95.0		94.4		93.4		95.0		94.1		90.9		93.2		96.2		95.4		95.4		95.4		94.4		94.3		97.0		95.7		95.4		96.3		94.4		94.7		96.4		96.0		95.8		93.2		93.6		94.6		95.7		97.4		95.9		95.9		95.0		95.4		94.6		91.6		90.1		90.3		90.3		88.8		89.5		89.5		90.6		89.1		89.4		87.6		87.7		88.2		87.7		87.6		87.0		85.1		85.5		85.2		84.9		83.3		82.3		76.4		75.7		75.1		75.3		76.1		74.6		71.4		73.1		74.4		73.7		71.0		70.5		71.4		71.9		72.1		72.3		72.8		73.5		72.1		71.9		71.9		71.8		70.9		69.9		70.1		68.8		68.3		68.4		68.9		68.1		69.9		72.7		72.1		70.7		70.5		70.9						71.88		69.97		-2.7%				-2.8%

		מדד		מחירי תשומות				100.0		99.8		100.7		101.2		101.4		101.2		104.7		104.7		104.5		102.4		102.8		103.4		105.4		105.9		106.5		106.6		106.8		107.2		111.8		112.1		112.2		109.9		110.5		110.9		112.2		112.3		112.6		112.7		113.1		113.1		116.2		117.1		117.5		116.3		116.3		116.4		117.4		117.7		117.4		116.7		116.4		116.7		120.2		120.0		119.9		116.8		116.5		117.0		117.8		117.5		117.4		117.1		117.2		117.1		120.2		119.6		119.5		116.8		116.6		116.8		117.1		116.1		116.5		119.0		119.2		119.1		121.8		121.2		120.7		117.6		117.3		117.3		117.5		117.0		116.8		117.1		117.2		117.7		122.4		122.0		122.2		118.9		119.4		119.5		121.5		121.3		121.1		120.7		120.9		117.8		120.9		121.5		121.5		118.9		119.1		122.2						118.98		120.61		1.4%				0.3%

				תנאי הסחר				100.0		98.4		96.9		95.2		91.7		90.8		90.7		90.1		89.4		92.7		91.6		87.9		88.4		90.8		89.6		89.5		89.3		88.0		84.3		86.5		85.3		86.8		87.2		85.1		84.4		85.8		85.3		85.1		82.4		82.7		81.4		81.7		82.9		82.5		82.4		81.6		81.3		80.3		78.0		77.2		77.6		77.4		73.9		74.5		74.6		77.6		76.5		76.4		74.4		74.6		75.1		74.9		74.7		74.3		70.8		71.5		71.3		72.7		71.4		70.5		65.2		65.2		64.5		63.3		63.8		62.6		58.6		60.3		61.6		62.6		60.5		60.1		60.8		61.4		61.7		61.8		62.1		62.5		58.9		59.0		58.8		60.4		59.4		58.5		57.7		56.7		56.4		56.7		57.0		57.8		57.9		59.8		59.3		59.4		59.3		58.1						60.44		58.01		-4.0%				-3.1%

				שינוי ביחס לינואר 2010				0.0%		-1.6%		-3.1%		-4.8%		-8.3%		-9.2%		-9.3%		-9.9%		-10.6%		-7.3%		-8.4%		-12.1%		-11.6%		-9.2%		-10.4%		-10.5%		-10.7%		-12.0%		-15.7%		-13.5%		-14.7%		-13.2%		-12.8%		-14.9%		-15.6%		-14.2%		-14.7%		-14.9%		-17.6%		-17.3%		-18.6%		-18.3%		-17.1%		-17.5%		-17.6%		-18.4%		-18.7%		-19.7%		-22.0%		-22.8%		-22.4%		-22.6%		-26.1%		-25.5%		-25.4%		-22.4%		-23.5%		-23.6%		-25.6%		-25.4%		-24.9%		-25.1%		-25.3%		-25.7%		-29.2%		-28.5%		-28.7%		-27.3%		-28.6%		-29.5%		-34.8%		-34.8%		-35.5%		-36.7%		-36.2%		-37.4%		-41.4%		-39.7%		-38.4%		-37.4%		-39.5%		-39.9%		-39.2%		-38.6%		-38.3%		-38.2%		-37.9%		-37.5%		-41.1%		-41.0%		-41.2%		-39.6%		-40.6%		-41.5%		-42.3%		-43.3%		-43.6%		-43.3%		-43.0%		-42.2%		-42.1%		-40.2%		-40.7%		-40.6%		-40.7%		-41.9%





																												גרף רלוונטי לדוח שנתי

		לעדכן		המגמה השלילית של היצוא החקלאי ממשיכה במהלך שנת 2015, ירד היצוא בשיעור דולרי עד סוף רבעון שלישי ב- 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והסתכם ב- 901 מיליון דולר. בכך הושלמה ירידה מצטברת שלישית ברציפות של הענף( ירידה של 21% ברבעון ראשון לעומת תקופה מקבילה אשתקד2015, ושל 15% במצטבר עד רבעון השני ושל 14% עד סוף רבעון שלישי 2015.  יש כמה סיבות שהשפיעו על הירידות החדות ביצוא הישראלי בכללי ויצוא התוצרת החקלאית בפרט כמו היחלשות האירו שפוגעת ביצואנים לאירופה ונפילת ערך הרובל מול הדולר. תנאי הסחר ביצוא: תנאי הסחר הורעו במצטבר מינואר 2010 עד סוף רבעון שלישי וירד האומדן ב- 27.8% וזה מושפע מהתייקרות התשומות הצמחיות וירידה בשער החליפין.



































תנאי הסחר ביצוא

מחירי תשומות	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	100	99.793530626290433	100.68823124569855	101.23881624225739	101.44528561596695	101.23881624225739	104.74879559532002	104.74879559532002	104.47350309704061	102.40880935994494	102.75292498279423	103.37233310392291	105.43702684101788	105.91878871300757	106.4693737095657	106.60701995870612	106.81348933241499	107.22642807983482	111.76875430144528	112.11286992429457	112.1816930488644	109.91052993805847	110.52993805918719	110.94287680660632	112.1816930488644	112.31933929800341	112.59463179628287	112.6634549208527	113.07639366827253	113.14521679284239	116.24225739848588	117.13695801789331	117.48107364074258	116.31108052305575	116.31108052305575	116.44872677219476	117.41225051617275	117.68754301445286	117.41225051617275	116.72401927047487	116.37990364762558	116.72401927047487	120.16517549896764	120.02752924982794	119.88988300068822	116.79284239504473	116.5175498967653	116.99931176875428	117.75636613902201	117.48107364074258	117.41225051617275	117.13695801789331	117.20578114246388	117.13695801789331	120.16517549896764	119.61459050240882	119.4769442532691	116.79284239504403	116.58637302133516	116.79284239504403	117.13695801789331	116.10461114934547	116.5175498967653	118.9951823812801	119.20165175498897	119.13282863041911	121.81693048864418	121.19752236751478	120.71576049552648	117.618719889883	117.34342739160357	117.34342739160357	117.48107364074258	116.99931176875428	116.79284239504403	117.13695801789331	117.20578114246388	117.68754301445286	122.43633860977287	121.95457673778319	122.16104611149345	118.92635925671024	119.40812112869924	119.54576737783825	121.47281486579489	121.33516861665518	121.05987611837577	120.71576049552648	120.92222986923605	117.82518926359256	120.8534067446662	121.54163799036475	121.54163799036475	118.85753613214038	119.06400550584995	122.16104611149345	שער אירו	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	100	96.649129754294663	95.906168090362257	93.869623427806374	89.915332541343744	88.738662291867016	92.80420885896929	92.266787350794814	92.163074428164677	94.614470781241167	93.91676566536556	89.915332541343744	90.364126642906967	94.148705474156628	94.022364277498085	93.626369482001095	93.909222907356082	92.775923516433792	92.053704437027406	95.887311195338583	95.887311195338583	94.848296279534608	95.221662801003177	93.709339820105228	92.728781278874635	93.309573645603521	93.669740340555521	93.066319699798228	92.442156474514917	91.991476683449321	92.566611981671102	93.84322377477325	95.694970866097179	94.256189775791526	94.227904433256029	93.458543116290471	93.714996888612333	93.098376421338472	90.324527163357288	88.868774867530306	88.987573306179414	90.269842167788653	88.985687616677041	89.834247892741985	89.760706002149703	90.970990716668595	90.007910916436089	90.55799348269791	89.706363859217859	90.595406460372246	90.682525315381596	90.552381311559898	89.755048933642598	88.539250626991745	87.388836554172983	87.863136655918254	88.413331229300823	89.225170183477616	90.076653278271223	91.516193134114729	86.488495947114501	83.367652882276403	81.635964664163666	80.147984721724626	81.354113631649412	80.919050778189757	78.586929876126575	80.731396101651214	82.879492239278491	81.842605986974348	78.755822066338553	79.55732581800352	80.954158888197469	81.738982859082427	80.940797431152134	80.782442047303007	81.342328072259647	81.681555042419475	80.499995061289397	80.231415095190442	79.618267874193648	79.349814259584022	78.27282841425513	76	.169374426997337	76.503410853130831	74.831985065339168	73.52354797622661	73.917967792423326	74.936606096334927	74.771617287315678	77.059150487899714	80.161003598238409	79.451974261447518	77.825140012445559	77.831319931223746	78.189738077728123	שער חליפין משוקלל	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	100	98.228479855283155	97.525350425859841	96.396180403345724	92.981177428233934	91.894932675200749	94.958289733542472	94.418335145206868	93.36291761663621	94.961784096843743	94.12887166768104	90.907457110283488	93.15888494790164	96.223670058381714	95.443946682132463	95.361126410926786	95.3823000289091	94.371063334535521	94.273833445539324	96.975470107140353	95.662305998588778	95.403407605787891	96.340979994313685	94.423195699706298	94.734576806969969	96.366103022128542	96.007610412611172	95.849560700916726	93.192231511217571	93.568554418659005	94.608900718458898	95.738497961559645	97.354734210749953	95.92069606364916	95.856738717957285	94.971144251650145	95.417669115920603	94.551201847092599	91.578318422433114	90.121	186451713697	90.308331054691848	90.286076277589686	88.765817735003992	89.479215407932628	89.472142545185108	90.587794216096796	89.12447785056149	89.379847132677838	87.621113285943565	87.656934714623475	88.197787673782827	87.711076231934797	87.59281995391575	86.983385870490366	85.08855655402246	85.542328328495429	85.24184998462087	84.892198850906112	83.287338883567472	82.302498600116365	76.429739606810202	75.68479914505636	75.147132892260984	75.316912398744577	76.052206335512665	74.572060854913914	71.386721798084139	73.064371805835265	74.388216170007809	73.669427943266768	70.95524887865858	70.524921697003009	71.396825864667534	71.872867139122405	72.107189142773251	72.345211923694478	72.755155332586881	73.54626786467341	72.145949439299784	71.929633962183431	71.851560215365296	71.846493461150587	70.877594897536781	69.942932903188037	70.133497434711487	68.836771026109417	68.28634882381904	68.392716269727615	68.933276216038863	68.135373929155307	69.928100145779879	72.701444688473785	72.097272162631114	70.660110524051149	70.54806446674327	70.933188179715785	שער רובל	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	100	102.96653015824866	102.38289743235262	103.97585132996376	102.17871208890452	101.36374382520191	101.42053235726203	100.87297852844301	96.962447182050823	96.003724043651445	94.765189674627464	93.883830817102691	101.54315986288563	102.44856381105691	99.708693896035555	100.56539719770386	99.801531393568155	99.156482788840734	100.93422047107509	100.23994684254566	94.987290408339362	97.068741584547737	99.698931574245194	96.564763338509522	100.75196339125596	105.5356911517036	103.0212206287781	104.1992837042722	95.442456621325562	98.299787624288058	100.73576692882229	101.42432052191886	102.33402424470826	100.91421492722206	100.74324157206105	99.50894765772918	100.52568579784544	98.909678124354983	95.339692199660604	93.878421204263901	94.270604300229138	90.334778606992771	88.106208089984861	88.41411795350453	88.606452174291377	89.438204714381399	86.474178652937738	85.845408082617638	81.365361566120654	78.841519477377204	80.743574748986532	79.187160993059464	81.106133014735178	82.315791600986216	78.187716553570922	78.579903346226942	75.727406250580998	71.893284853191659	62.919395699456246	54.661414998121217	46.253470585897354	52.636237933396224	55.68063757655294	60.823695429804459	60.146484447102424	55.531091085086373	49.78609756395683	50.063298918387424	48.914387962195725	49.149893812144029	47.553529315618654	43.427709334001491	42.7248267940777	42.274519979242349	45.606364277636573	47.033521552868905	46.993637113568582	49.140406331435194	47.083812573330945	47.024290563162396	48.551437238880247	49.336531065850274	48.691894347381705	51.263608331760125	51.023757179453455	50.851128908420151	52.574751366596317	51.816961701640466	50.923286575150648	48.226643854674187	48.534949119420411	50.322767959179906	50.033165866181875	49.165022058867912	48.698298073301807	49.163538485678764	תנאי הסחר	[ערך]
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		Table C 3. - Exports, by Economic Industries - by Groups 																לוח ג 3. - יצוא, לפי ענף כלכלי  -  ענפי משנה            



		Million $																מיליוני דולרים

		Group		XII				2017		2016		2015		2014		ענף  משנה		סמל(1)

				2017		2016		2017		2016		2015		2014				Code(1)

		Gross exports		5261.6		5426.3		61087.1		60573.2		64062.6		68967.9		יצוא ברוטו

		Agriculture, forestry and fishing 		99.1		109.4		1187.8		1150.5		1168.1		1392.4		חקלאות, ייעור ודיג		A

		Crop production		96.2		107.7		1154.2		1119.2		1136.2		1356.4		גידולים צמחיים		01

		Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds		4.0		3.9		34.8		33.1		44.8		48.0		גידול דגנים (פרט לאורז), קטניות וזרעי שמנים		0111

		Growing of rice		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		גידול אורז		0112

		Growing of vegetables and melons, roots and tubers		22.6		23.3		296.7		323.4		359.0		459.8		גידול ירקות, מלונים (פירות מקשה), שורשים ופקעות		0113

		Growing of sugar cane		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גידול קני סוכר		0114

		Growing of tobacco		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גידול טבק		0115

		Growing of fibre crops		3.4		3.0		41.5		48.6		31.7		36.8		גידול יבולים סיביים		0116

		Growing of flowers		6.4		6.6		94.1		96.2		87.7		109.7		גידול פרחים		0117

		Mixed crop farming		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		משקים מעורבים בתחום גידולים צמחיים		0118

		Growing of other non-perennial crops and crops for fodder		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גידול יבולים עונתיים אחרים ויבולים למספוא		0119

		Growing of olives		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גידול זיתים		0120

		Growing of grapes		0.0		0.0		3.3		5.5		5.0		5.8		גידול ענבים		0121

		Growing of tropical and subtropical fruits		12.1		14.2		126.9		101.7		95.7		126.0		גידול פירות טרופיים ופירות סוב-טרופיים		0122

		Growing of citrus fruits		15.8		21.2		230.6		185.1		179.4		203.0		גידול הדרים		0123

		Growing of pome fruits and stone fruits		0.0		0.0		1.7		4.3		4.7		2.9		גידול פירות חרצניים ופירות גלעיניים		0124

		Growing of other tree and bush fruits and nuts		7.3		7.8		38.8		38.8		48.2		73.8		גידול עצי פרי אחרים, פירות יער ואגוזים		0125

		Growing of oleaginous fruits		2.0		2.6		9.4		11.3		10.0		13.5		גידול פירות המשמשים להפקת שמנים		0126

		Growing of beverage crops		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		0.5		גידול צמחים להכנת משקאות		0127

		Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops		6.9		6.6		65.3		64.8		62.4		70.9		גידול תבלינים, צמחים ארומטיים וצמחי מרפא		0128

		Growing of other perennial crops		0.0		0.0		4.9		5.2		4.1		3.9		גידול יבולים רב-שנתיים אחרים		0129

		Plant propagation		15.7		18.5		206.2		201.1		202.4		201.8		הרביית צמחים		0130

		Forestry and logging		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		ייעור וכריתת עצים		02

		Silviculture and other forestry activities		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גידול עצים וטיפוחם ופעילויות ייעור אחרות		0210

		Logging		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		כריתת עצים		0220

		Gathering of non-wood forest products		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		ליקוט תוצרי יער, פרט לעצים		0230

		Fishing and aquaculture		1.6		0.6		17.4		17.2		18.9		22.8		דיג וחקלאות ימית		03

		Marine fishing		0.0		0.1		2.2		2.5		1.0		2.0		דיג במי ים		0311

		Freshwater fishing		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		דיג במים מתוקים		0312

		Marine aquaculture		0.1		0.1		3.4		4.2		6.2		7.0		חקלאות ימית במי ים		0321

		Freshwater aquaculture		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		חקלאות ימית במים מתוקים		0322

		Farming of marine ornamental fish		1.0		0.0		1.0		0.0		0.0		0.0		גידול דגי נוי במי ים		0323

		Farming of freshwater ornamental fish		0.5		0.4		10.8		10.5		11.7		13.8		גידול דגי נוי במים מתוקים		0324

		Animal production, hunting and related activities		1.3		1.1		16.1		14.1		13.0		13.1		גידול בעלי חיים, ציד ופעילויות נלוות		04

		Raising of cattle and buffaloes		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גידול בקר ושוורים		0401

		Raising of horses and other equines		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		גידול סוסים וחיות אחרות ממשפחת הסוסיים		0402

		Raising of camels and camelids		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גידול גמלים וחיות אחרות ממשפחת הגמליים		0403

		Raising of sheep and goats		0.0		0.0		0.4		0.5		1.0		0.9		גידול צאן		0404

		Raising of swine/pigs		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גידול חזירים		0405

		Raising of poultry		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.2		גידול עופות		0406

		Raising of bees (apiaries)		0.1		0.1		1.3		1.5		0.1		1.7		(גידול דבורים (מכוורות		0407

		Raising of other animals		1.2		1.0		14.3		12.0		11.8		10.1		גידול בעלי חיים אחרים		0409

		Mining and quarrying		20.3		16.7		212.9		241.8		264.7		283.7		כרייה וחציבה		B

		Mining of coal and lignite		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		כריית פחם ופחם חום		05

		Mining of hard coal		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		כריית פחם אבן		0510

		Mining of lignite		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		כריית פחם חום		0520

		Extraction of crude petroleum and natural gas		3.0		0.1		18.8		4.5		4.5		6.6		הפקת נפט גולמי וגז טבעי		06

		Extraction of crude petroleum		0.0		0.1		2.3		2.4		4.5		6.6		הפקת נפט גולמי		0610

		Extraction of natural gas		3.0		0.0		16.5		2.1		0.0		0.0		הפקת גז טבעי		0620

		Mining of metal ores		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.7		כריית עפרות מתכת		07

		Mining of iron ores		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		כריית עפרות ברזל		0710

		Mining of uranium and thorium ores		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		כריית עפרות אורניום ועפרות תוריום		0721

		Mining of other non-ferrous metal ores		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.7		כריית סוגים אחרים של עפרות מתכת אל-ברזליות		0729

		Other mining and quarrying		17.3		16.6		194.1		237.1		260.2		276.4		סוגים אחרים של כרייה וחציבה		08

		Quarrying of stone, sand and clay		0.1		0.2		2.1		2.4		2.8		2.4		חציבת אבן, חול וחומר		0810

		Mining of chemical and fertilizer minerals		9.8		7.5		108.5		105.4		115.4		135.7		כריית מינרלים לכימיקלים ולדשנים		0891

		Extraction of peat		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		הפקת כבול		0892

		Extraction of salt		1.9		1.5		25.5		23.6		25.0		28.6		הפקת מלחים		0893

		Mining of diamonds		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		כריית יהלומים		0894

		Other mining and quarrying n.e.c.		5.5		7.4		58.0		105.7		117.0		109.7		סוגים אחרים של כרייה וחציבה, לנמ"א		0899

		Manufacturing 		5017.9		5042.3		57279.2		56210.8		60135.4		63837.1		תעשייה וחרושת		C

		Manufacture of food products		86.8		91.1		987.4		910.2		938.6		1051.9		ייצור מוצרי מזון		10

		Processing and preserving of meat		2.9		3.1		40.5		45.4		56.5		56.7		עיבוד בשר ושימורו		1010

		Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs		1.4		0.7		4.3		3.6		4.4		5.3		עיבוד דגים, סרטנים ורכיכות ושימורם		1020

		Processing and preserving of fruit and vegetables		37.2		42.7		478.6		406.5		393.7		438.0		עיבוד פירות וירקות ושימורם		1030

		Manufacture of vegetable and animal oils and fats		5.9		4.6		53.7		58.2		72.6		75.0		ייצור שומנים ושמנים מן החי ומן הצומח		1040

		Manufacture of dairy products		1.5		1.1		21.5		18.2		24.3		33.2		ייצור מוצרי חלב		1050

		Manufacture of grain mill products		0.3		0.8		4.0		7.0		9.5		10.0		טחינת תבואת דגנים וגריסתה		1061

		Manufacture of starches and starch products		2.7		2.3		27.5		41.3		41.9		55.5		ייצור עמילן ומוצריו		1062

		Manufacture of matzot (unleavened bread)		2.9		1.4		15.0		10.1		12.7		18.5		ייצור מצות		1070

		Manufacture of bakery products		8.4		9.0		71.6		65.4		57.8		54.6		ייצור דברי מאפה		1071

		Manufacture of sugar		0.1		0.0		1.1		0.3		0.0		6.4		ייצור סוכר		1072

		Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery		3.6		5.0		36.9		37.8		33.1		32.6		ייצור קקאו, שוקולד וממתקים		1073

		Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products		0.8		0.8		7.8		8.0		8.5		8.0		ייצור מקרוני, אטריות, קוסקוס ומזונות עמילניים דומים		1074

		Manufacture of prepared meals and dishes		0.2		0.4		0.9		1.0		0.2		0.0		ייצור מזון מוכן		1075

		Manufacture of other food products n.e.c.		18.3		18.2		212.9		196.0		201.0		235.9		ייצור מוצרי מזון אחרים, לנמ"א		1079

		Manufacture of prepared animal feeds		0.6		1.0		11.1		11.4		22.4		22.2		ייצור מזון מוכן לבעלי חיים		1080

		Manufacture of beverages		6.3		6.6		53.7		48.8		45.8		45.6		ייצור משקאות		11

		Distilling, rectifying and blending of spirits		0.1		0.2		1.1		1.9		2.4		3.3		זיקוק וערבוב של אלכוהול		1101

		Manufacture of wines		5.9		6.1		46.5		40.4		37.8		37.2		ייצור יינות		1102

		Manufacture of malt liquors and malt		0.1		0.0		0.9		0.5		0.6		0.3		ייצור בירה ומיני שכר, על בסיס לתת		1103

		Manufacture of soft drinks; production of mineral water and other bottled water		0.2		0.3		5.2		6.0		5.0		4.8		ייצור משקאות קלים; מים מינרליים וסוגים אחרים של מים בבקבוקים		1104

		Manufacture of tobacco products		0.0		0.0		0.0		0.0		2.2		2.8		ייצור מוצרי טבק		12

		Manufacture of tobacco products		0.0		0.0		0.0		0.0		2.2		2.8		ייצור מוצרי טבק		1200

		Manufacture of textiles		55.6		48.0		644.3		590.7		630.1		618.7		ייצור טקסטיל		13

		Preparation and spinning of cotton thread and textile fibres		1.1		1.1		15.4		16.7		23.5		21.5		טווייה, סלילה ושזירה של חוטי כותנה וסיבי טקסטיל		1311

		Weaving of textiles		2.0		1.9		24.7		29.7		43.8		53.3		אריגת טקסטיל		1312

		Finishing of textiles		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גימור טקסטיל		1313

		Manufacture of knitted and crocheted fabrics		10.4		8.9		122.2		119.3		123.1		127.8		ייצור אריגים סרוגים ואריגי קרושה		1391

		Manufacture of made-up textile articles, except apparel		3.2		3.9		39.1		35.1		39.4		49.9		ייצור פריטי טקסטיל מוכנים, פרט לפריטי לבוש		1392

		Manufacture of carpets and rugs		1.4		1.0		13.2		11.1		12.8		13.4		ייצור שטיחים ומרבדים		1393

		Manufacture of cordage, rope, twine and netting		1.4		0.4		14.6		7.9		14.2		4.6		ייצור חבלים, חוטים שזורים ורשתות		1394

		Manufacture of other textiles n.e.c.		36.1		30.8		415.1		370.9		373.3		348.2		ייצור סוגים אחרים של טקסטיל, לנמ"א		1399

		Manufacture of wearing apparel		8.0		12.3		133.8		139.3		131.8		152.6		ייצור מוצרי הלבשה		14

		Manufacture of wearing apparel (except fur apparel)		6.1		7.2		92.8		87.9		73.0		69.1		ייצור בגדים (פרט לבגדי פרווה)		1410

		Manufacture of underwear		0.3		2.6		15.0		26.0		37.5		61.5		ייצור הלבשה תחתונה		1411

		Manufacture of swimsuits		0.0		0.0		0.3		0.3		0.6		0.3		ייצור בגדי ים		1412

		Manufacture of articles of fur (including fur apparel)		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		ייצור מוצרים מפרווה (כולל בגדי פרווה)		1420

		Manufacture of knitted and crocheted apparel		1.6		2.5		25.7		25.0		20.7		21.7		ייצור בגדים סרוגים ובגדי קרושה		1430

		Manufacture and processing of leather and related products		6.2		6.7		64.3		61.4		69.7		67.6		ייצור ועיבוד של מוצרי עור ושל אביזרים נלווים		15

		Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur		0.7		0.5		6.9		5.4		4.7		6.6		עיבוד עורות ועיבוד פרוות וצביעתן		1511

		Manufacture of luggage, handbags & the like (except clothes & shoes),saddlery & harness		1.2		1.4		12.3		14.7		20.8		15.9		ייצור מזוודות, תיקים ומוצרים דומים (פרט לבגדים ולנעליים), אוכפים ורתמות		1512

		Manufacture of footwear		4.3		4.8		45.1		41.3		44.2		45.1		ייצור נעליים		1520

		Manufacture of wood & of products of wood & cork, except furniture; 														ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ ושעם, פרט לרהיטים; 		16

		manufacture of articles of straw and plaiting materials		0.8		0.7		9.9		8.6		7.1		9.7		ייצור מוצרי קש ומוצרים מחומרי קליעה

		Sawmilling and planing of wood		0.0		0.0		0.6		0.1		0.3		0.1		ניסור עץ ושיופו		1610

		Manufacture of veneer sheets and wood-based panels		0.2		0.3		1.4		1.5		0.9		2.0		ייצור לוחות פורניר ופנלים מעץ		1621

		Manufacture of builders' carpentry and joinery		0.3		0.1		3.6		3.7		3.4		4.7		תעשיית נגרות בניין		1622

		Manufacture of wooden containers		0.0		0.1		0.4		0.6		0.3		0.3		ייצור מכלי עץ		1623

		Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials		0.3		0.2		3.9		2.7		2.2		2.6		ייצור מוצרי עץ אחרים; ייצור מוצרי שעם, קש וחומרים לקליעה		1629

		Manufacture of paper and paper products		16.8		17.0		190.7		214.7		192.7		209.7		ייצור נייר ומוצריו		17

		Manufacture of pulp, paper and paperboard		3.8		3.0		37.9		44.7		39.0		78.0		ייצור עיסת עץ, נייר ונייר קרטון		1701

		Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard		4.3		3.7		43.3		39.7		38.8		42.8		ייצור נייר וקרטון גליים וייצור מכלים מנייר ומקרטון		1702

		Manufacture of other articles of paper and paperboard		8.7		10.3		109.5		130.3		114.9		88.9		ייצור מוצרים אחרים מנייר ומקרטון		1709

		Printing and reproduction of recorded media		15.0		5.6		131.5		128.3		92.7		72.4		הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט		18

		Printing		15.0		5.6		131.5		128.3		92.7		72.2		הדפסה		1811

		Service activities related to printing		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		שירותים נלווים להדפסה		1812

		Reproduction of recorded media		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		שכפול חומר תקשורתי מוקלט		1820

		Manufacture of coke and refined petroleum products		69.2		65.9		826.6		826.4		501.7		780.2		ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי מזוקק		19

		Manufacture of coke oven products		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		ייצור מוצרים מתנורי קוק		1910

		Manufacture of refined petroleum products		69.2		65.9		826.6		826.4		501.7		780.2		ייצור מוצרי נפט מזוקק		1920

		Manufacture of chemicals and chemical products		662.4		652.8		7777.4		6863.9		7968.9		10976.4		ייצור כימיקלים ומוצריהם		20

		Manufacture of basic chemicals		146.4		143.8		1781.8		1900.9		1805.6		2353.3		ייצור כימיקלים בסיסיים		2011

		Manufacture of pesticides and disinfectants for domestic and agricultural uses		98.0		100.1		1543.1		1170.7		1190.9		1219.5		ייצור חומרי הדברה וחיטוי לשימוש ביתי ולחקלאות		2021

		Manufacture of man-made fibres		12.2		11.2		144.9		136.6		138.4		163.5		ייצור סיבים סינתטיים		2030

		Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds		118.1		128.6		1188.8		1117.7		1205.0		1498.2		ייצור דשנים ותרכובות חנקן		2040

		Manufacture of plastics and synthetic rubber in primary forms (petrochemical manufacturing)		61.1		46.1		750.2		634.1		613.2		625.5		ייצור פלסטיק וגומי סינתטי בצורתם הראשונית (תעשייה פטרוכימית)		2050

		Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics		22.8		16.4		225.1		194.1		176.3		144.4		ייצור צבעים, לכות וחומרי ציפוי דומים, דיו להדפסה ושרף		2060

		Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations,perfumes and toilet preparations		53.2		50.8		609.5		568.7		547.6		611.5		ייצור סבון ואבקות כביסה, חומרי ניקוי והברקה, ותכשירי ניקוי ותמרוקים		2070

		Manufacture of other chemical products n.e.c.		150.6		155.8		1534.0		1141.1		2291.9		4360.5		תעשיית מוצרים כימיקליים אחרים, לנמ"א		2080

		Manufacture of conventional and homeopathic pharmaceutical productsfor human and veterinary uses		560.3		605.8		7538.0		6905.8		6809.4		6485.3		ייצור תרופות קונבנציונליות ותרופות הומאופתיות לבני אדם ולשימוש וטרינרי		21

		Manufacture of conventional and homeopathic pharmaceutical productsfor human and veterinary uses		560.3		605.8		7538.0		6905.8		6809.4		6485.3		ייצור תרופות קונבנציונליות ותרופות הומאופתיות לבני אדם ולשימוש וטרינרי		2100

		Manufacture of rubber and plastic products		191.5		178.0		2204.6		2058.1		1936.8		2086.0		ייצור מוצרי גומי ופלסטיק		22

		Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres		12.9		10.0		129.3		123.6		133.0		172.8		ייצור צמיגים ואבובים; שיקום צמיגים פגומים		2211

		Manufacture of other rubber products		1.7		1.8		23.8		21.0		20.0		26.0		ייצור מוצרי גומי אחרים		2219

		Manufacture of plastic sleeves and sheets		38.5		73.9		443.3		805.6		797.8		825.7		ייצור שרוולים ויריעות מפלסטיק		2220

		Manufacture of plastic plates, tubes and pipes		30.7		27.1		385.2		361.2		343.6		368.1		ייצור לוחות וצינורות מפלסטיק		2230

		Manufacture of plastic containers and bottles		28.2		35.3		422.0		367.7		295.6		302.3		ייצור מכלים ובקבוקים מפלסטיק		2240

		Manufacture of reinforced plastic products		0.0		0.0		0.1		0.0		0.2		0.1		ייצור מוצרים מפלסטיק משוריין		2250

		Manufacture of plastic kitchenware, tableware and household products		11.5		7.4		123.1		99.9		108.6		122.7		ייצור מוצרים מפלסטיק למטבח, לשולחן ולבית		2260

		Manufacture of plastic products for technical, agricultural and industrial uses		22.4		21.9		284.6		274.0		231.9		248.7		ייצור מוצרים מפלסטיק לשימושים טכניים, חקלאיים ותעשייתיים		2270

		Manufacture of plastic products n.e.c.		45.6		0.6		393.2		5.1		6.1		19.6		ייצור מוצרים מפלסטיק לנמ"א		2280

		Manufacture of other non-metallic mineral products		40.6		37.6		454.1		433.9		434.1		408.0		ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים		23

		Manufacture of glass and glass products		11.2		4.0		73.0		56.4		67.7		63.8		ייצור זכוכית ומוצרים מזכוכית		2310

		Manufacture of ceramic (refractory) products		0.0		0.0		0.1		0.2		0.7		1.9		ייצור מוצרי קרמיקה (חסיני אש)		2391

		Manufacture of clay building materials		0.1		0.7		1.7		5.2		4.6		7.1		ייצור חומרי בנייה מחרס		2392

		Manufacture of other porcelain and ceramic products		3.8		3.7		44.3		32.6		25.9		24.1		ייצור מוצרים אחרים מקרמיקה ומחרסינה		2393

		Manufacture of cement, lime and plaster		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		ייצור צמנט, סיד וטיח		2394

		Manufacture of articles of concrete, cement and plaster		22.5		26.5		307.2		314.5		304.5		283.1		ייצור מוצרי בטון, צמנט וטיח		2395

		Cutting, shaping and finishing of stone		0.7		0.3		4.9		5.8		6.0		7.7		חיתוך, עיצוב וליטוש של אבנים		2396

		Manufacture of ready-made concrete		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		ייצור בטון מוכן ליציקה		2397

		Manufacture of bricks		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		ייצור בלוקים		2398

		Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.		2.3		2.4		22.8		19.2		24.7		20.2		ייצור מוצרים אחרים ממינרלים אל-מתכתיים, לנמ"א		2399

		Manufacture of basic metals		52.1		53.4		626.4		545.8		551.8		703.4		תעשיית מתכות בסיסיות		24

		Manufacture of basic iron and steel		9.4		6.3		104.6		66.1		111.5		161.2		ייצור ברזל ופלדה בסיסיים		2410

		Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals		30.2		36.4		386.7		353.4		322.0		418.1		ייצור מתכות יקרות בסיסיות ומתכות אל-ברזליות אחרות		2420

		Casting of iron and steel		11.8		10.1		126.2		119.0		112.4		120.4		יציקות ברזל ופלדה		2431

		Casting of non-ferrous metals		0.7		0.6		8.9		7.3		5.9		3.7		יציקות מתכות אל-ברזליות		2432

		Manufacture of fabricated metal products,except machinery and equipment		294.8		228.6		2291.8		2631.3		2078.9		2264.3		ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד		25

		Manufacture of structural metal products		1.9		3.7		45.1		37.0		98.5		69.6		ייצור שלדי מתכת		2511

		Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal		2.6		2.5		36.0		25.1		20.6		30.4		ייצור מכלים וכלי אגירה ממתכת		2512

		Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		ייצור מחוללי קיטור, פרט לדודי מים למערכות חימום מרכזיות		2513

		Treatment and coating, forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		עיבוד מתכות וציפוין, חישול, לחיצה, הטבעה וגלגול של מתכות; מטלורגיית אבקות		2591

		Welding workshops and machining		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		מסגריות, עיבוד מכני ועיבוד שבבי		2592

		Manufacture of hand tools, general hardware and cutlery		92.1		118.9		1075.2		997.1		1002.9		1098.8		ייצור כלי עבודה ידניים, ציוד מכני כללי וסכו"ם		2593

		Manufacture of tin containers and packing products, electronic packaging and other tinware products n.e.c.		1.2		1.0		15.2		11.8		10.3		12.5		ייצור אריזות ומכלים מפח, זיווד אלקטרוני ומוצרי פח לנמ"א		2594

		Manufacture of wire fencing, cables, wires and wire products from ferrous and non-ferrous metals		3.9		4.0		46.5		27.1		16.7		16.3		ייצור רשתות, כבלים, חוטים ותיל, ממתכת ברזלית ואל-ברזלית		2595

		Manufacture of metal cookingware, dies and moulds		16.7		21.9		243.0		531.5		324.7		158.0		ייצור כלי בישול, מבלטים ותבניות ממתכת		2596

		Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.		176.4		76.6		830.8		1001.7		605.2		878.7		ייצור מוצרי מתכת לנמ"א		2599

		Manufacture of computer, electronic and optical products		1169.0		1360.1		10489.9		11452.7		12590.2		11354.7		ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי		26

		Manufacture of electronic components and boards		285.9		306.9		3240.1		3991.8		6157.2		4594.1		ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים		2610

		Manufacture of computers and peripheral equipment		193.9		104.9		1078.3		981.0		958.4		889.5		ייצור מחשבים וציוד היקפי		2621

		Manufacture of communication equipment		257.0		515.3		2071.4		2827.9		2073.7		2271.6		ייצור ציוד תקשורת		2630

		Manufacture of consumer electronics		40.2		37.7		398.0		375.8		324.9		356.8		ייצור מוצרי צריכה אלקטרוניים		2640

		Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment		264.0		268.3		2495.6		2093.5		1723.6		1923.4		ייצור מכשירי מדידה, בדיקה, ניווט ובקרה		2651

		Manufacture of watches and clocks		6.9		5.9		66.0		56.7		69.4		81.3		ייצור שעונים		2652

		Manufacture of irradiation, electromedical, electrotherapeutic and surgical equipment		72.8		67.7		760.8		710.7		780.5		814.2		ייצור ציוד הקרנה, מכשור אלקטרוני רפואי, מכשור אלקטרוני טיפולי ומכשור רפואי כירורגי		2660

		Manufacture of optical instruments and photographic equipment		45.4		51.5		360.8		382.3		475.6		383.2		ייצור מכשור אופטי וציוד צילום		2670

		Manufacture of magnetic and optical media		2.9		1.9		18.9		33.0		26.9		40.6		ייצור מדיה מגנטית ואופטית		2680

		Manufacture of electrical equipment		122.1		147.8		1217.8		1176.3		1353.6		1393.9		ייצור ציוד חשמלי		27

		Manufacture of electric motors		34.7		22.2		229.1		106.1		237.4		178.3		ייצור מנועים חשמליים		2711

		Manufacture of transformers		19.9		19.1		223.2		223.3		222.3		211.4		ייצור שנאים		2712

		Manufacture of electricity distribution and control apparatus		17.3		17.5		205.6		171.9		146.1		178.8		ייצור אביזרים לחלוקה ולבקרה של חשמל		2713

		Manufacture of batteries and accumulators		8.9		17.2		109.4		115.6		102.2		88.3		ייצור סוללות ומצברים		2720

		Manufacture of fibre optic cables		2.6		2.9		36.7		32.5		29.6		21.7		ייצור כבלי סיבים אופטיים		2731

		Manufacture of other electronic and electric wires and cables		0.8		1.5		4.1		4.9		39.7		16.8		ייצור סוגים אחרים של חוטים וכבלים חשמליים ואלקטרוניים		2732

		Manufacture of wiring devices		4.4		4.6		53.9		62.8		71.4		85.5		ייצור מתקני חיווט		2733

		Manufacture of electric lighting equipment		2.1		2.3		28.8		29.6		39.3		53.7		ייצור ציוד תאורה חשמלית		2740

		Manufacture of domestic appliances		6.9		5.2		71.5		81.2		114.6		113.2		ייצור מכשירי חשמל ביתיים		2750

		Manufacture of other electrical equipment		24.5		55.3		255.5		348.4		351.0		446.2		ייצור ציוד חשמלי אחר		2790

		Manufacture of machinery and equipment n.e.c.		276.4		305.3		3488.2		3235.3		3295.0		3487.0		ייצור מכונות וציוד לנמ"א		28

		Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines		21.5		31.1		300.9		332.9		306.6		316.9		ייצור מנועים וטורבינות, פרט למנועים לכלי טיס, לכלי רכב מנועיים ולאופנועים		2811

		Manufacture of equipment for hydraulic and pneumatic systems		2.5		1.4		28.3		17.0		18.4		16.7		ייצור ציוד למערכות הידראוליות ופנאומטיות		2812

		Manufacture of other pumps, compressors, taps and valves		23.5		27.2		257.3		250.8		289.1		333.8		ייצור משאבות, מדחסים, ברזים ושסתומים אחרים		2813

		Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements		2.5		2.9		28.9		28.9		25.4		25.2		ייצור מסבים, ממסרות וציוד הנעה		2814

		Manufacture of ovens, furnaces, furnace burners and solar energy systems		0.7		0.8		6.7		4.5		15.0		33.1		ייצור תנורים מקובעים, כבשנים, מבערים ומערכות אנרגיה סולרית		2815

		Manufacture of lifting and handling equipment		1.7		1.2		18.8		15.1		50.2		19.7		ייצור ציוד הרמה, שינוע, פריקה וטעינה		2816

		Manufacture of office machinery and equipment(except computers and peripheral equipment)		5.0		3.7		35.9		34.8		34.6		22.8		ייצור מכונות וציוד למשרד (פרט למחשבים ולציוד היקפי)		2817

		Manufacture of power-driven hand tools		0.2		0.2		2.1		1.6		1.7		4.2		ייצור כלי עבודה ידניים ממונעים		2818

		Manufacture of other general-purpose machinery		65.5		68.4		744.7		614.5		555.4		568.6		ייצור מכונות וציוד אחרים לשימוש כללי		2819

		Manufacture of agricultural and forestry machinery		44.8		46.4		593.2		568.9		524.8		533.8		ייצור מכונות לחקלאות ולייעור		2821

		Manufacture of metal-forming machinery and machine tools		31.8		36.8		363.1		345.8		325.0		317.7		ייצור מכונות וכלי עבודה ממונעים לעיצוב מתכות		2822

		Manufacture of machinery for metallurgy		0.1		0.3		1.1		1.3		1.7		2.3		ייצור מכונות לטיפול במתכות (מטלורגיה)		2823

		Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction		1.9		1.0		18.8		8.2		12.0		22.0		ייצור מכונות לכרייה, לחציבה ולבנייה		2824

		Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing		7.9		6.2		108.9		98.5		141.8		191.5		ייצור מכונות לעיבוד מזון, משקאות וטבק		2825

		Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production		0.2		0.2		6.2		4.1		5.0		4.6		ייצור מכונות לייצור טקסטיל ומוצריו ולטיפול בעורות		2826

		Manufacture of other special-purpose machinery		66.6		77.5		973.3		908.4		988.3		1074.1		ייצור מכונות ייעודיות אחרות		2829

		Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers		21.1		20.9		140.5		154.2		191.4		224.1		ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים		29

		Manufacture of motor vehicles		6.9		4.1		15.5		15.4		38.3		40.6		ייצור כלי רכב מנועיים		2910

		Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles;manufacture of trailers and semi-trailers		1.0		2.0		20.9		17.8		16.8		29.5		ייצור מרכבים לכלי רכב מנועיים; ייצור נגררים		2920

		Manufacture of parts and accessories for motor vehicles		13.2		14.8		104.1		121.0		136.3		154.0		ייצור חלקי חילוף ואביזרים לכלי רכב מנועיים		2930

		Manufacture of other transport equipment		363.4		193.7		3317.8		2757.4		3101.7		2265.8		ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים		30

		Building of ships and floating structures		4.0		0.2		54.8		5.8		46.9		277.6		בניית ספינות ומבנים צפים		3011

		Building of pleasure and sporting boats		0.0		0.1		0.0		0.1		0.1		0.3		בניית כלי שיט לתענוגות ולספורט		3012

		Manufacture of railway locomotives and rolling stock		0.0		0.4		2.7		4.6		3.5		7.7		ייצור קטרי רכבת, קרונות וכלי תחבורה והובלה אחרים שנעים על מסילות רכבת		3020

		Manufacture of air and spacecraft and related machinery		358.9		192.3		3241.6		2736.2		3043.3		1970.1		ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה		3030

		Manufacture of motorcycles		0.0		0.3		0.6		0.5		0.0		0.2		ייצור אופנועים		3091

		Manufacture of bicycles and invalid carriages		0.5		0.4		4.2		7.4		6.4		5.8		ייצור אופניים וכיסאות גלגלים		3092

		Manufacture of other transport equipment n.e.c.		0.0		0.0		13.9		2.8		1.5		4.1		ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים לנמ"א		3099

		Manufacture of furniture		11.3		7.9		131.5		128.2		123.5		129.2		ייצור רהיטים		31

		Manufacture of furniture		11.3		7.9		131.5		128.2		123.5		129.2		ייצור רהיטים		3100

		Other manufacturing		230.7		248.2		2261.4		2245.3		1971.2		1951.9		ענפי ייצור אחרים		32

		Manufacture of fine jewellery and related articles		62.0		83.3		620.7		692.3		611.6		637.3		ייצור תכשיטים יקרים ופריטים דומים		3211

		Manufacture of imitation jewellery and related articles		0.1		0.0		0.9		0.1		0.4		0.1		ייצור תכשיטים מלאכותיים ופריטים דומים		3212

		Manufacture of musical instruments		0.3		0.3		3.7		3.0		2.2		2.1		ייצור כלי נגינה		3220

		Manufacture of sports goods		0.3		0.2		3.3		3.8		1.6		2.8		ייצור ציוד ספורט		3230

		Manufacture of games and toys		2.0		2.2		31.3		32.2		36.0		48.4		ייצור משחקים וצעצועים		3240

		Manufacture of medical, dental and orthopedic instruments and supplies		156.9		153.3		1526.1		1425.1		1209.1		1195.2		ייצור ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי		3250

		Other manufacturing n.e.c.		9.1		8.9		75.4		88.8		110.3		66.0		ענפי ייצור אחרים לנמ"א		3290

		Working of diamonds		757.5		748.3		12297.6		12694.2		15116.5		17095.9		עיבוד יהלומים		3400

		Working of diamonds		757.5		748.3		12297.6		12694.2		15116.5		17095.9		עיבוד יהלומים		3400

		Exports, other		124.3		257.9		2407.2		2970.1		2494.4		3454.7		יצוא אחר

		Wholesale of diamonds		123.9		257.8		2396.7		2966.2		2493.9		3452.0		מסחר סיטוני ביהלומים		4670

		Motion picture, video and television programme production activities		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		הפקת סרטי קולנוע, סרטי וידאו ותכניות טלוויזיה		5911

		Photographic activities		0.4		0.1		10.5		3.9		0.5		2.7		שירותי צילום		7420

		(1) According to the Standard Industrial Classification of all																(1) לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011,        

		      Economic Activities 2011, Central Bureau of Statistics.																       הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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		Table C 3. - Exports, by Economic Industries - by Groups 																לוח ג 3. - יצוא, לפי ענף כלכלי  -  ענפי משנה            



		Million $																מיליוני דולרים

		Group		XII				2017		2016		2015		2014		ענף  משנה		סמל(1)				ענף משנה		יצוא שנתי

				2017		2016		2017		2016		2015		2014				Code(1)						2016		2017		שינוי שנתי 2016/15

		Gross exports		5261.6		5426.3		61087.1		60573.2		64062.6		68967.9		יצוא ברוטו						יצוא ברוטו		60,573		61,087		0.8%

		Agriculture, forestry and fishing 		99.1		109.4		1187.8		1150.5		1168.1		1392.4		חקלאות, ייעור ודיג		A				חקלאות, ייעור ודיג		1,151		1,188		3.2%

		Crop production		96.2		107.7		1154.2		1119.2		1136.2		1356.4		גידולים צמחיים		01				 צמחיים		1,119		1,154		3.1%

		Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds		4.0		3.9		34.8		33.1		44.8		48.0		גידול דגנים (פרט לאורז), קטניות וזרעי שמנים		0111				גידולי שדה		82		76		-6.7%

		Growing of rice		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		גידול אורז		0112				ירקות, תפוחי אדמה ומקשה		323		297		-8.3%

		Growing of vegetables and melons, roots and tubers		22.6		23.3		296.7		323.4		359.0		459.8		גידול ירקות, מלונים (פירות מקשה), שורשים ופקעות		0113				פרחים		96		94		-2.2%

		Growing of sugar cane		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גידול קני סוכר		0114				פירות 		162		180		11.4%

		Growing of tobacco		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גידול טבק		0115				הדרים		185		231		24.6%

		Growing of fibre crops		3.4		3.0		41.5		48.6		31.7		36.8		גידול יבולים סיביים		0116				צמחי אחר (בעיקר זרעים וגידולי תבלין)		271		276		2.0%

		Growing of flowers		6.4		6.6		94.1		96.2		87.7		109.7		גידול פרחים		0117				בעלי חיים (כולל דגים)		31		34		7.0%

		Mixed crop farming		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		משקים מעורבים בתחום גידולים צמחיים		0118				 מוצרי מזון		910		987		8.5%

		Growing of other non-perennial crops and crops for fodder		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גידול יבולים עונתיים אחרים ויבולים למספוא		0119				סה"כ טרי ומעובד		2,061		2,175		5.6%

		Growing of olives		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גידול זיתים		0120				נתח יצוא חקלאי טרי		1.9%		1.9%

		Growing of grapes		0.0		0.0		3.3		5.5		5.0		5.8		גידול ענבים		0121				נתח יצוא חקלאי כולל		3.4%		3.6%

		Growing of tropical and subtropical fruits		12.1		14.2		126.9		101.7		95.7		126.0		גידול פירות טרופיים ופירות סוב-טרופיים		0122

		Growing of citrus fruits		15.8		21.2		230.6		185.1		179.4		203.0		גידול הדרים		0123

		Growing of pome fruits and stone fruits		0.0		0.0		1.7		4.3		4.7		2.9		גידול פירות חרצניים ופירות גלעיניים		0124				יצוא צמחי אחר כולל גידול צמחים להכנת משקאות, גידול תבלינים, צמחים ארומטיים וצמחי מרפא, גידול יבולים רב שנתיים אחרים והרביית צמחים.

		Growing of other tree and bush fruits and nuts		7.3		7.8		38.8		38.8		48.2		73.8		גידול עצי פרי אחרים, פירות יער ואגוזים		0125				גידולי שדה כולל: גידול דגנים (פרט לאורז), קטניות וזרעי שמנים + גידולי אורז + גידול יבולים סיביים 

		Growing of oleaginous fruits		2.0		2.6		9.4		11.3		10.0		13.5		גידול פירות המשמשים להפקת שמנים		0126				פירות כולל: גידול ענבים + גידול פירות טרופיים ופירות סוב-טרופיים + גידול פירות חרצניים ופירות גלעיניים +גידול עצי פרי אחרים, פירות יער ואגוזים + גידול פירות המשמשים להפקת שמנים

		Growing of beverage crops		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		0.5		גידול צמחים להכנת משקאות		0127				בעלי חיים (כולל דגים) כולל: דיג וחקלאות ימית + גידול בעלי חיים, ציד ופעילויות נלוות

		Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops		6.9		6.6		65.3		64.8		62.4		70.9		גידול תבלינים, צמחים ארומטיים וצמחי מרפא		0128

		Growing of other perennial crops		0.0		0.0		4.9		5.2		4.1		3.9		גידול יבולים רב-שנתיים אחרים		0129

		Plant propagation		15.7		18.5		206.2		201.1		202.4		201.8		הרביית צמחים		0130						שנה

		Forestry and logging		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		ייעור וכריתת עצים		02						2016		2017

		Silviculture and other forestry activities		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גידול עצים וטיפוחם ופעילויות ייעור אחרות		0210				חקלאות, ייעור ודיג		1151		1188

		Logging		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		כריתת עצים		0220				 צמחיים		1119		1154

		Gathering of non-wood forest products		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		ליקוט תוצרי יער, פרט לעצים		0230				גידולי שדה		82		76

		Fishing and aquaculture		1.6		0.6		17.4		17.2		18.9		22.8		דיג וחקלאות ימית		03				ירקות, תפוחי אדמה ומקשה		323		297

		Marine fishing		0.0		0.1		2.2		2.5		1.0		2.0		דיג במי ים		0311				פרחים		96		94

		Freshwater fishing		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		דיג במים מתוקים		0312				פירות 		162		180

		Marine aquaculture		0.1		0.1		3.4		4.2		6.2		7.0		חקלאות ימית במי ים		0321				הדרים		185		231

		Freshwater aquaculture		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		חקלאות ימית במים מתוקים		0322				צמחי אחר (בעיקר זרעים וגידולי תבלין)		271		276

		Farming of marine ornamental fish		1.0		0.0		1.0		0.0		0.0		0.0		גידול דגי נוי במי ים		0323				בעלי חיים (כולל דגים)		31		34

		Farming of freshwater ornamental fish		0.5		0.4		10.8		10.5		11.7		13.8		גידול דגי נוי במים מתוקים		0324

		Animal production, hunting and related activities		1.3		1.1		16.1		14.1		13.0		13.1		גידול בעלי חיים, ציד ופעילויות נלוות		04

		Raising of cattle and buffaloes		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גידול בקר ושוורים		0401						שנה

		Raising of horses and other equines		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		גידול סוסים וחיות אחרות ממשפחת הסוסיים		0402						2016		2017

		Raising of camels and camelids		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גידול גמלים וחיות אחרות ממשפחת הגמליים		0403				חקלאות, ייעור ודיג		100%		100%

		Raising of sheep and goats		0.0		0.0		0.4		0.5		1.0		0.9		גידול צאן		0404				 צמחיים

דיאנה פאנוס[diana fanous]: דיאנה פאנוס[diana fanous]:
לא הכנסנו כחלק מה-100% "חקלאות ייעור ודיג"		97%		97%

		Raising of swine/pigs		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גידול חזירים		0405				גידולי שדה		7%		6%

		Raising of poultry		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.2		גידול עופות		0406				ירקות, תפוחי אדמה ומקשה		28%		25%

		Raising of bees (apiaries)		0.1		0.1		1.3		1.5		0.1		1.7		(גידול דבורים (מכוורות		0407				פרחים		8%		8%

		Raising of other animals		1.2		1.0		14.3		12.0		11.8		10.1		גידול בעלי חיים אחרים		0409				פירות 		14%		15%

		Mining and quarrying		20.3		16.7		212.9		241.8		264.7		283.7		כרייה וחציבה		B				הדרים		16%		19%

		Mining of coal and lignite		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		כריית פחם ופחם חום		05				צמחי אחר (בעיקר זרעים וגידולי תבלין)		24%		23%

		Mining of hard coal		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		כריית פחם אבן		0510				בעלי חיים (כולל דגים)		3%		3%

		Mining of lignite		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		כריית פחם חום		0520

		Extraction of crude petroleum and natural gas		3.0		0.1		18.8		4.5		4.5		6.6		הפקת נפט גולמי וגז טבעי		06

		Extraction of crude petroleum		0.0		0.1		2.3		2.4		4.5		6.6		הפקת נפט גולמי		0610

		Extraction of natural gas		3.0		0.0		16.5		2.1		0.0		0.0		הפקת גז טבעי		0620

		Mining of metal ores		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.7		כריית עפרות מתכת		07

		Mining of iron ores		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		כריית עפרות ברזל		0710

		Mining of uranium and thorium ores		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		כריית עפרות אורניום ועפרות תוריום		0721

		Mining of other non-ferrous metal ores		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.7		כריית סוגים אחרים של עפרות מתכת אל-ברזליות		0729

		Other mining and quarrying		17.3		16.6		194.1		237.1		260.2		276.4		סוגים אחרים של כרייה וחציבה		08

		Quarrying of stone, sand and clay		0.1		0.2		2.1		2.4		2.8		2.4		חציבת אבן, חול וחומר		0810

		Mining of chemical and fertilizer minerals		9.8		7.5		108.5		105.4		115.4		135.7		כריית מינרלים לכימיקלים ולדשנים		0891

		Extraction of peat		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		הפקת כבול		0892

		Extraction of salt		1.9		1.5		25.5		23.6		25.0		28.6		הפקת מלחים		0893

		Mining of diamonds		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		כריית יהלומים		0894

		Other mining and quarrying n.e.c.		5.5		7.4		58.0		105.7		117.0		109.7		סוגים אחרים של כרייה וחציבה, לנמ"א		0899

		Manufacturing 		5017.9		5042.3		57279.2		56210.8		60135.4		63837.1		תעשייה וחרושת		C

		Manufacture of food products		86.8		91.1		987.4		910.2		938.6		1051.9		ייצור מוצרי מזון		10

		Processing and preserving of meat		2.9		3.1		40.5		45.4		56.5		56.7		עיבוד בשר ושימורו		1010

		Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs		1.4		0.7		4.3		3.6		4.4		5.3		עיבוד דגים, סרטנים ורכיכות ושימורם		1020

		Processing and preserving of fruit and vegetables		37.2		42.7		478.6		406.5		393.7		438.0		עיבוד פירות וירקות ושימורם		1030

		Manufacture of vegetable and animal oils and fats		5.9		4.6		53.7		58.2		72.6		75.0		ייצור שומנים ושמנים מן החי ומן הצומח		1040

		Manufacture of dairy products		1.5		1.1		21.5		18.2		24.3		33.2		ייצור מוצרי חלב		1050

		Manufacture of grain mill products		0.3		0.8		4.0		7.0		9.5		10.0		טחינת תבואת דגנים וגריסתה		1061

		Manufacture of starches and starch products		2.7		2.3		27.5		41.3		41.9		55.5		ייצור עמילן ומוצריו		1062

		Manufacture of matzot (unleavened bread)		2.9		1.4		15.0		10.1		12.7		18.5		ייצור מצות		1070

		Manufacture of bakery products		8.4		9.0		71.6		65.4		57.8		54.6		ייצור דברי מאפה		1071

		Manufacture of sugar		0.1		0.0		1.1		0.3		0.0		6.4		ייצור סוכר		1072

		Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery		3.6		5.0		36.9		37.8		33.1		32.6		ייצור קקאו, שוקולד וממתקים		1073

		Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products		0.8		0.8		7.8		8.0		8.5		8.0		ייצור מקרוני, אטריות, קוסקוס ומזונות עמילניים דומים		1074

		Manufacture of prepared meals and dishes		0.2		0.4		0.9		1.0		0.2		0.0		ייצור מזון מוכן		1075

		Manufacture of other food products n.e.c.		18.3		18.2		212.9		196.0		201.0		235.9		ייצור מוצרי מזון אחרים, לנמ"א		1079

		Manufacture of prepared animal feeds		0.6		1.0		11.1		11.4		22.4		22.2		ייצור מזון מוכן לבעלי חיים		1080

		Manufacture of beverages		6.3		6.6		53.7		48.8		45.8		45.6		ייצור משקאות		11

		Distilling, rectifying and blending of spirits		0.1		0.2		1.1		1.9		2.4		3.3		זיקוק וערבוב של אלכוהול		1101

		Manufacture of wines		5.9		6.1		46.5		40.4		37.8		37.2		ייצור יינות		1102

		Manufacture of malt liquors and malt		0.1		0.0		0.9		0.5		0.6		0.3		ייצור בירה ומיני שכר, על בסיס לתת		1103

		Manufacture of soft drinks; production of mineral water and other bottled water		0.2		0.3		5.2		6.0		5.0		4.8		ייצור משקאות קלים; מים מינרליים וסוגים אחרים של מים בבקבוקים		1104

		Manufacture of tobacco products		0.0		0.0		0.0		0.0		2.2		2.8		ייצור מוצרי טבק		12

		Manufacture of tobacco products		0.0		0.0		0.0		0.0		2.2		2.8		ייצור מוצרי טבק		1200

		Manufacture of textiles		55.6		48.0		644.3		590.7		630.1		618.7		ייצור טקסטיל		13

		Preparation and spinning of cotton thread and textile fibres		1.1		1.1		15.4		16.7		23.5		21.5		טווייה, סלילה ושזירה של חוטי כותנה וסיבי טקסטיל		1311

		Weaving of textiles		2.0		1.9		24.7		29.7		43.8		53.3		אריגת טקסטיל		1312

		Finishing of textiles		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		גימור טקסטיל		1313

		Manufacture of knitted and crocheted fabrics		10.4		8.9		122.2		119.3		123.1		127.8		ייצור אריגים סרוגים ואריגי קרושה		1391

		Manufacture of made-up textile articles, except apparel		3.2		3.9		39.1		35.1		39.4		49.9		ייצור פריטי טקסטיל מוכנים, פרט לפריטי לבוש		1392

		Manufacture of carpets and rugs		1.4		1.0		13.2		11.1		12.8		13.4		ייצור שטיחים ומרבדים		1393

		Manufacture of cordage, rope, twine and netting		1.4		0.4		14.6		7.9		14.2		4.6		ייצור חבלים, חוטים שזורים ורשתות		1394

		Manufacture of other textiles n.e.c.		36.1		30.8		415.1		370.9		373.3		348.2		ייצור סוגים אחרים של טקסטיל, לנמ"א		1399

		Manufacture of wearing apparel		8.0		12.3		133.8		139.3		131.8		152.6		ייצור מוצרי הלבשה		14

		Manufacture of wearing apparel (except fur apparel)		6.1		7.2		92.8		87.9		73.0		69.1		ייצור בגדים (פרט לבגדי פרווה)		1410

		Manufacture of underwear		0.3		2.6		15.0		26.0		37.5		61.5		ייצור הלבשה תחתונה		1411

		Manufacture of swimsuits		0.0		0.0		0.3		0.3		0.6		0.3		ייצור בגדי ים		1412

		Manufacture of articles of fur (including fur apparel)		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		ייצור מוצרים מפרווה (כולל בגדי פרווה)		1420

		Manufacture of knitted and crocheted apparel		1.6		2.5		25.7		25.0		20.7		21.7		ייצור בגדים סרוגים ובגדי קרושה		1430

		Manufacture and processing of leather and related products		6.2		6.7		64.3		61.4		69.7		67.6		ייצור ועיבוד של מוצרי עור ושל אביזרים נלווים		15

		Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur		0.7		0.5		6.9		5.4		4.7		6.6		עיבוד עורות ועיבוד פרוות וצביעתן		1511

		Manufacture of luggage, handbags & the like (except clothes & shoes),saddlery & harness		1.2		1.4		12.3		14.7		20.8		15.9		ייצור מזוודות, תיקים ומוצרים דומים (פרט לבגדים ולנעליים), אוכפים ורתמות		1512

		Manufacture of footwear		4.3		4.8		45.1		41.3		44.2		45.1		ייצור נעליים		1520

		Manufacture of wood & of products of wood & cork, except furniture; 														ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ ושעם, פרט לרהיטים; 		16

		manufacture of articles of straw and plaiting materials		0.8		0.7		9.9		8.6		7.1		9.7		ייצור מוצרי קש ומוצרים מחומרי קליעה

		Sawmilling and planing of wood		0.0		0.0		0.6		0.1		0.3		0.1		ניסור עץ ושיופו		1610

		Manufacture of veneer sheets and wood-based panels		0.2		0.3		1.4		1.5		0.9		2.0		ייצור לוחות פורניר ופנלים מעץ		1621

		Manufacture of builders' carpentry and joinery		0.3		0.1		3.6		3.7		3.4		4.7		תעשיית נגרות בניין		1622

		Manufacture of wooden containers		0.0		0.1		0.4		0.6		0.3		0.3		ייצור מכלי עץ		1623

		Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials		0.3		0.2		3.9		2.7		2.2		2.6		ייצור מוצרי עץ אחרים; ייצור מוצרי שעם, קש וחומרים לקליעה		1629

		Manufacture of paper and paper products		16.8		17.0		190.7		214.7		192.7		209.7		ייצור נייר ומוצריו		17

		Manufacture of pulp, paper and paperboard		3.8		3.0		37.9		44.7		39.0		78.0		ייצור עיסת עץ, נייר ונייר קרטון		1701

		Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard		4.3		3.7		43.3		39.7		38.8		42.8		ייצור נייר וקרטון גליים וייצור מכלים מנייר ומקרטון		1702

		Manufacture of other articles of paper and paperboard		8.7		10.3		109.5		130.3		114.9		88.9		ייצור מוצרים אחרים מנייר ומקרטון		1709

		Printing and reproduction of recorded media		15.0		5.6		131.5		128.3		92.7		72.4		הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט		18

		Printing		15.0		5.6		131.5		128.3		92.7		72.2		הדפסה		1811

		Service activities related to printing		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		שירותים נלווים להדפסה		1812

		Reproduction of recorded media		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		שכפול חומר תקשורתי מוקלט		1820

		Manufacture of coke and refined petroleum products		69.2		65.9		826.6		826.4		501.7		780.2		ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי מזוקק		19

		Manufacture of coke oven products		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		ייצור מוצרים מתנורי קוק		1910

		Manufacture of refined petroleum products		69.2		65.9		826.6		826.4		501.7		780.2		ייצור מוצרי נפט מזוקק		1920

		Manufacture of chemicals and chemical products		662.4		652.8		7777.4		6863.9		7968.9		10976.4		ייצור כימיקלים ומוצריהם		20

		Manufacture of basic chemicals		146.4		143.8		1781.8		1900.9		1805.6		2353.3		ייצור כימיקלים בסיסיים		2011

		Manufacture of pesticides and disinfectants for domestic and agricultural uses		98.0		100.1		1543.1		1170.7		1190.9		1219.5		ייצור חומרי הדברה וחיטוי לשימוש ביתי ולחקלאות		2021

		Manufacture of man-made fibres		12.2		11.2		144.9		136.6		138.4		163.5		ייצור סיבים סינתטיים		2030

		Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds		118.1		128.6		1188.8		1117.7		1205.0		1498.2		ייצור דשנים ותרכובות חנקן		2040

		Manufacture of plastics and synthetic rubber in primary forms (petrochemical manufacturing)		61.1		46.1		750.2		634.1		613.2		625.5		ייצור פלסטיק וגומי סינתטי בצורתם הראשונית (תעשייה פטרוכימית)		2050

		Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics		22.8		16.4		225.1		194.1		176.3		144.4		ייצור צבעים, לכות וחומרי ציפוי דומים, דיו להדפסה ושרף		2060

		Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations,perfumes and toilet preparations		53.2		50.8		609.5		568.7		547.6		611.5		ייצור סבון ואבקות כביסה, חומרי ניקוי והברקה, ותכשירי ניקוי ותמרוקים		2070

		Manufacture of other chemical products n.e.c.		150.6		155.8		1534.0		1141.1		2291.9		4360.5		תעשיית מוצרים כימיקליים אחרים, לנמ"א		2080

		Manufacture of conventional and homeopathic pharmaceutical productsfor human and veterinary uses		560.3		605.8		7538.0		6905.8		6809.4		6485.3		ייצור תרופות קונבנציונליות ותרופות הומאופתיות לבני אדם ולשימוש וטרינרי		21

		Manufacture of conventional and homeopathic pharmaceutical productsfor human and veterinary uses		560.3		605.8		7538.0		6905.8		6809.4		6485.3		ייצור תרופות קונבנציונליות ותרופות הומאופתיות לבני אדם ולשימוש וטרינרי		2100

		Manufacture of rubber and plastic products		191.5		178.0		2204.6		2058.1		1936.8		2086.0		ייצור מוצרי גומי ופלסטיק		22

		Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres		12.9		10.0		129.3		123.6		133.0		172.8		ייצור צמיגים ואבובים; שיקום צמיגים פגומים		2211

		Manufacture of other rubber products		1.7		1.8		23.8		21.0		20.0		26.0		ייצור מוצרי גומי אחרים		2219

		Manufacture of plastic sleeves and sheets		38.5		73.9		443.3		805.6		797.8		825.7		ייצור שרוולים ויריעות מפלסטיק		2220

		Manufacture of plastic plates, tubes and pipes		30.7		27.1		385.2		361.2		343.6		368.1		ייצור לוחות וצינורות מפלסטיק		2230

		Manufacture of plastic containers and bottles		28.2		35.3		422.0		367.7		295.6		302.3		ייצור מכלים ובקבוקים מפלסטיק		2240

		Manufacture of reinforced plastic products		0.0		0.0		0.1		0.0		0.2		0.1		ייצור מוצרים מפלסטיק משוריין		2250

		Manufacture of plastic kitchenware, tableware and household products		11.5		7.4		123.1		99.9		108.6		122.7		ייצור מוצרים מפלסטיק למטבח, לשולחן ולבית		2260

		Manufacture of plastic products for technical, agricultural and industrial uses		22.4		21.9		284.6		274.0		231.9		248.7		ייצור מוצרים מפלסטיק לשימושים טכניים, חקלאיים ותעשייתיים		2270

		Manufacture of plastic products n.e.c.		45.6		0.6		393.2		5.1		6.1		19.6		ייצור מוצרים מפלסטיק לנמ"א		2280

		Manufacture of other non-metallic mineral products		40.6		37.6		454.1		433.9		434.1		408.0		ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים		23

		Manufacture of glass and glass products		11.2		4.0		73.0		56.4		67.7		63.8		ייצור זכוכית ומוצרים מזכוכית		2310

		Manufacture of ceramic (refractory) products		0.0		0.0		0.1		0.2		0.7		1.9		ייצור מוצרי קרמיקה (חסיני אש)		2391

		Manufacture of clay building materials		0.1		0.7		1.7		5.2		4.6		7.1		ייצור חומרי בנייה מחרס		2392

		Manufacture of other porcelain and ceramic products		3.8		3.7		44.3		32.6		25.9		24.1		ייצור מוצרים אחרים מקרמיקה ומחרסינה		2393

		Manufacture of cement, lime and plaster		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		ייצור צמנט, סיד וטיח		2394

		Manufacture of articles of concrete, cement and plaster		22.5		26.5		307.2		314.5		304.5		283.1		ייצור מוצרי בטון, צמנט וטיח		2395

		Cutting, shaping and finishing of stone		0.7		0.3		4.9		5.8		6.0		7.7		חיתוך, עיצוב וליטוש של אבנים		2396

		Manufacture of ready-made concrete		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		ייצור בטון מוכן ליציקה		2397

		Manufacture of bricks		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		ייצור בלוקים		2398

		Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.		2.3		2.4		22.8		19.2		24.7		20.2		ייצור מוצרים אחרים ממינרלים אל-מתכתיים, לנמ"א		2399

		Manufacture of basic metals		52.1		53.4		626.4		545.8		551.8		703.4		תעשיית מתכות בסיסיות		24

		Manufacture of basic iron and steel		9.4		6.3		104.6		66.1		111.5		161.2		ייצור ברזל ופלדה בסיסיים		2410

		Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals		30.2		36.4		386.7		353.4		322.0		418.1		ייצור מתכות יקרות בסיסיות ומתכות אל-ברזליות אחרות		2420

		Casting of iron and steel		11.8		10.1		126.2		119.0		112.4		120.4		יציקות ברזל ופלדה		2431

		Casting of non-ferrous metals		0.7		0.6		8.9		7.3		5.9		3.7		יציקות מתכות אל-ברזליות		2432

		Manufacture of fabricated metal products,except machinery and equipment		294.8		228.6		2291.8		2631.3		2078.9		2264.3		ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד		25

		Manufacture of structural metal products		1.9		3.7		45.1		37.0		98.5		69.6		ייצור שלדי מתכת		2511

		Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal		2.6		2.5		36.0		25.1		20.6		30.4		ייצור מכלים וכלי אגירה ממתכת		2512

		Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		ייצור מחוללי קיטור, פרט לדודי מים למערכות חימום מרכזיות		2513

		Treatment and coating, forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		עיבוד מתכות וציפוין, חישול, לחיצה, הטבעה וגלגול של מתכות; מטלורגיית אבקות		2591

		Welding workshops and machining		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		מסגריות, עיבוד מכני ועיבוד שבבי		2592

		Manufacture of hand tools, general hardware and cutlery		92.1		118.9		1075.2		997.1		1002.9		1098.8		ייצור כלי עבודה ידניים, ציוד מכני כללי וסכו"ם		2593

		Manufacture of tin containers and packing products, electronic packaging and other tinware products n.e.c.		1.2		1.0		15.2		11.8		10.3		12.5		ייצור אריזות ומכלים מפח, זיווד אלקטרוני ומוצרי פח לנמ"א		2594

		Manufacture of wire fencing, cables, wires and wire products from ferrous and non-ferrous metals		3.9		4.0		46.5		27.1		16.7		16.3		ייצור רשתות, כבלים, חוטים ותיל, ממתכת ברזלית ואל-ברזלית		2595

		Manufacture of metal cookingware, dies and moulds		16.7		21.9		243.0		531.5		324.7		158.0		ייצור כלי בישול, מבלטים ותבניות ממתכת		2596

		Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.		176.4		76.6		830.8		1001.7		605.2		878.7		ייצור מוצרי מתכת לנמ"א		2599

		Manufacture of computer, electronic and optical products		1169.0		1360.1		10489.9		11452.7		12590.2		11354.7		ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי		26

		Manufacture of electronic components and boards		285.9		306.9		3240.1		3991.8		6157.2		4594.1		ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים		2610

		Manufacture of computers and peripheral equipment		193.9		104.9		1078.3		981.0		958.4		889.5		ייצור מחשבים וציוד היקפי		2621

		Manufacture of communication equipment		257.0		515.3		2071.4		2827.9		2073.7		2271.6		ייצור ציוד תקשורת		2630

		Manufacture of consumer electronics		40.2		37.7		398.0		375.8		324.9		356.8		ייצור מוצרי צריכה אלקטרוניים		2640

		Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment		264.0		268.3		2495.6		2093.5		1723.6		1923.4		ייצור מכשירי מדידה, בדיקה, ניווט ובקרה		2651

		Manufacture of watches and clocks		6.9		5.9		66.0		56.7		69.4		81.3		ייצור שעונים		2652

		Manufacture of irradiation, electromedical, electrotherapeutic and surgical equipment		72.8		67.7		760.8		710.7		780.5		814.2		ייצור ציוד הקרנה, מכשור אלקטרוני רפואי, מכשור אלקטרוני טיפולי ומכשור רפואי כירורגי		2660

		Manufacture of optical instruments and photographic equipment		45.4		51.5		360.8		382.3		475.6		383.2		ייצור מכשור אופטי וציוד צילום		2670

		Manufacture of magnetic and optical media		2.9		1.9		18.9		33.0		26.9		40.6		ייצור מדיה מגנטית ואופטית		2680

		Manufacture of electrical equipment		122.1		147.8		1217.8		1176.3		1353.6		1393.9		ייצור ציוד חשמלי		27

		Manufacture of electric motors		34.7		22.2		229.1		106.1		237.4		178.3		ייצור מנועים חשמליים		2711

		Manufacture of transformers		19.9		19.1		223.2		223.3		222.3		211.4		ייצור שנאים		2712

		Manufacture of electricity distribution and control apparatus		17.3		17.5		205.6		171.9		146.1		178.8		ייצור אביזרים לחלוקה ולבקרה של חשמל		2713

		Manufacture of batteries and accumulators		8.9		17.2		109.4		115.6		102.2		88.3		ייצור סוללות ומצברים		2720

		Manufacture of fibre optic cables		2.6		2.9		36.7		32.5		29.6		21.7		ייצור כבלי סיבים אופטיים		2731

		Manufacture of other electronic and electric wires and cables		0.8		1.5		4.1		4.9		39.7		16.8		ייצור סוגים אחרים של חוטים וכבלים חשמליים ואלקטרוניים		2732

		Manufacture of wiring devices		4.4		4.6		53.9		62.8		71.4		85.5		ייצור מתקני חיווט		2733

		Manufacture of electric lighting equipment		2.1		2.3		28.8		29.6		39.3		53.7		ייצור ציוד תאורה חשמלית		2740

		Manufacture of domestic appliances		6.9		5.2		71.5		81.2		114.6		113.2		ייצור מכשירי חשמל ביתיים		2750

		Manufacture of other electrical equipment		24.5		55.3		255.5		348.4		351.0		446.2		ייצור ציוד חשמלי אחר		2790

		Manufacture of machinery and equipment n.e.c.		276.4		305.3		3488.2		3235.3		3295.0		3487.0		ייצור מכונות וציוד לנמ"א		28

		Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines		21.5		31.1		300.9		332.9		306.6		316.9		ייצור מנועים וטורבינות, פרט למנועים לכלי טיס, לכלי רכב מנועיים ולאופנועים		2811

		Manufacture of equipment for hydraulic and pneumatic systems		2.5		1.4		28.3		17.0		18.4		16.7		ייצור ציוד למערכות הידראוליות ופנאומטיות		2812

		Manufacture of other pumps, compressors, taps and valves		23.5		27.2		257.3		250.8		289.1		333.8		ייצור משאבות, מדחסים, ברזים ושסתומים אחרים		2813

		Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements		2.5		2.9		28.9		28.9		25.4		25.2		ייצור מסבים, ממסרות וציוד הנעה		2814

		Manufacture of ovens, furnaces, furnace burners and solar energy systems		0.7		0.8		6.7		4.5		15.0		33.1		ייצור תנורים מקובעים, כבשנים, מבערים ומערכות אנרגיה סולרית		2815

		Manufacture of lifting and handling equipment		1.7		1.2		18.8		15.1		50.2		19.7		ייצור ציוד הרמה, שינוע, פריקה וטעינה		2816

		Manufacture of office machinery and equipment(except computers and peripheral equipment)		5.0		3.7		35.9		34.8		34.6		22.8		ייצור מכונות וציוד למשרד (פרט למחשבים ולציוד היקפי)		2817

		Manufacture of power-driven hand tools		0.2		0.2		2.1		1.6		1.7		4.2		ייצור כלי עבודה ידניים ממונעים		2818

		Manufacture of other general-purpose machinery		65.5		68.4		744.7		614.5		555.4		568.6		ייצור מכונות וציוד אחרים לשימוש כללי		2819

		Manufacture of agricultural and forestry machinery		44.8		46.4		593.2		568.9		524.8		533.8		ייצור מכונות לחקלאות ולייעור		2821

		Manufacture of metal-forming machinery and machine tools		31.8		36.8		363.1		345.8		325.0		317.7		ייצור מכונות וכלי עבודה ממונעים לעיצוב מתכות		2822

		Manufacture of machinery for metallurgy		0.1		0.3		1.1		1.3		1.7		2.3		ייצור מכונות לטיפול במתכות (מטלורגיה)		2823

		Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction		1.9		1.0		18.8		8.2		12.0		22.0		ייצור מכונות לכרייה, לחציבה ולבנייה		2824

		Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing		7.9		6.2		108.9		98.5		141.8		191.5		ייצור מכונות לעיבוד מזון, משקאות וטבק		2825

		Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production		0.2		0.2		6.2		4.1		5.0		4.6		ייצור מכונות לייצור טקסטיל ומוצריו ולטיפול בעורות		2826

		Manufacture of other special-purpose machinery		66.6		77.5		973.3		908.4		988.3		1074.1		ייצור מכונות ייעודיות אחרות		2829

		Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers		21.1		20.9		140.5		154.2		191.4		224.1		ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים		29

		Manufacture of motor vehicles		6.9		4.1		15.5		15.4		38.3		40.6		ייצור כלי רכב מנועיים		2910

		Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles;manufacture of trailers and semi-trailers		1.0		2.0		20.9		17.8		16.8		29.5		ייצור מרכבים לכלי רכב מנועיים; ייצור נגררים		2920

		Manufacture of parts and accessories for motor vehicles		13.2		14.8		104.1		121.0		136.3		154.0		ייצור חלקי חילוף ואביזרים לכלי רכב מנועיים		2930

		Manufacture of other transport equipment		363.4		193.7		3317.8		2757.4		3101.7		2265.8		ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים		30

		Building of ships and floating structures		4.0		0.2		54.8		5.8		46.9		277.6		בניית ספינות ומבנים צפים		3011

		Building of pleasure and sporting boats		0.0		0.1		0.0		0.1		0.1		0.3		בניית כלי שיט לתענוגות ולספורט		3012

		Manufacture of railway locomotives and rolling stock		0.0		0.4		2.7		4.6		3.5		7.7		ייצור קטרי רכבת, קרונות וכלי תחבורה והובלה אחרים שנעים על מסילות רכבת		3020

		Manufacture of air and spacecraft and related machinery		358.9		192.3		3241.6		2736.2		3043.3		1970.1		ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה		3030

		Manufacture of motorcycles		0.0		0.3		0.6		0.5		0.0		0.2		ייצור אופנועים		3091

		Manufacture of bicycles and invalid carriages		0.5		0.4		4.2		7.4		6.4		5.8		ייצור אופניים וכיסאות גלגלים		3092

		Manufacture of other transport equipment n.e.c.		0.0		0.0		13.9		2.8		1.5		4.1		ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים לנמ"א		3099

		Manufacture of furniture		11.3		7.9		131.5		128.2		123.5		129.2		ייצור רהיטים		31

		Manufacture of furniture		11.3		7.9		131.5		128.2		123.5		129.2		ייצור רהיטים		3100

		Other manufacturing		230.7		248.2		2261.4		2245.3		1971.2		1951.9		ענפי ייצור אחרים		32

		Manufacture of fine jewellery and related articles		62.0		83.3		620.7		692.3		611.6		637.3		ייצור תכשיטים יקרים ופריטים דומים		3211

		Manufacture of imitation jewellery and related articles		0.1		0.0		0.9		0.1		0.4		0.1		ייצור תכשיטים מלאכותיים ופריטים דומים		3212

		Manufacture of musical instruments		0.3		0.3		3.7		3.0		2.2		2.1		ייצור כלי נגינה		3220

		Manufacture of sports goods		0.3		0.2		3.3		3.8		1.6		2.8		ייצור ציוד ספורט		3230

		Manufacture of games and toys		2.0		2.2		31.3		32.2		36.0		48.4		ייצור משחקים וצעצועים		3240

		Manufacture of medical, dental and orthopedic instruments and supplies		156.9		153.3		1526.1		1425.1		1209.1		1195.2		ייצור ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי		3250

		Other manufacturing n.e.c.		9.1		8.9		75.4		88.8		110.3		66.0		ענפי ייצור אחרים לנמ"א		3290

		Working of diamonds		757.5		748.3		12297.6		12694.2		15116.5		17095.9		עיבוד יהלומים		3400

		Working of diamonds		757.5		748.3		12297.6		12694.2		15116.5		17095.9		עיבוד יהלומים		3400

		Exports, other		124.3		257.9		2407.2		2970.1		2494.4		3454.7		יצוא אחר

		Wholesale of diamonds		123.9		257.8		2396.7		2966.2		2493.9		3452.0		מסחר סיטוני ביהלומים		4670

		Motion picture, video and television programme production activities		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		הפקת סרטי קולנוע, סרטי וידאו ותכניות טלוויזיה		5911

		Photographic activities		0.4		0.1		10.5		3.9		0.5		2.7		שירותי צילום		7420

		(1) According to the Standard Industrial Classification of all																(1) לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011,        

		      Economic Activities 2011, Central Bureau of Statistics.																       הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.



2016	

גידולי שדה	ירקות, תפוחי אדמה ומקשה	פרחים	פירות 	הדרים	צמחי אחר (בעיקר זרעים וגידולי תבלין)	בעלי חיים (כולל דגים)	7.1099521946979591E-2	0.28109517601043021	8.3615819209039544E-2	0.14046066927422862	0.16088657105606258	0.23563667970447633	2.7205562798783136E-2	2017	

גידולי שדה	ירקות, תפוחי אדמה ומקשה	פרחים	פירות 	הדרים	צמחי אחר (בעיקר זרעים וגידולי תבלין)	בעלי חיים (כולל דגים)	6.4236403434921707E-2	0.24978952685637312	7.9222091261155078E-2	0.15162485266879946	0.19414042768142786	0.23269910759387102	2.8203401246001011E-2	







ייצוא במיליוני $, בשנים 2016 /2017

2016	

גידולי שדה	ירקות, תפוחי אדמה ומקשה	פרחים	פירות 	הדרים	צמחי אחר (בעיקר זרעים וגידולי תבלין)	בעלי חיים (כולל דגים)	81.800000000000011	323.39999999999998	96.2	161.60000000000002	185.1	271.10000000000002	31.299999999999997	2017	

גידולי שדה	ירקות, תפ	וחי אדמה ומקשה	פרחים	פירות 	הדרים	צמחי אחר (בעיקר זרעים וגידולי תבלין)	בעלי חיים (כולל דגים)	76.3	296.7	94.1	180.1	230.6	276.39999999999998	33.5	









גרף לאורך שנים



				ענף משנה		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		שינוי שנתי 2016/15

				יצוא ברוטו		63,144		67,802		66,788		68,968		64,063		60,573		61,087		0.8%

				חקלאות, ייעור ודיג		1,373		1,382		1,495		1,392		1,168		1,151		1,188		3.2%

				 צמחיים		1,345		1,344		1,461		1,356		1,136		1,119		1,154		3.1%

				גידולי שדה		100		87		118		85		77		82		76		-6.7%

				ירקות, תפוחי אדמה ומקשה		445		486		484		460		359		323		297		-8.3%

				פרחים		128		138		126		110		88		96		94		-2.2%

				פירות 		206		192		265		222		164		162		180		11.4%

				הדרים		189		155		189		203		179		185		231		24.6%

				צמחי אחר (בעיקר זרעים וגידולי תבלין)		277		285		280		277		270		271		276		2.0%

				בעלי חיים (כולל דגים)		28		38		34		36		32		31		34		7.0%

				ייצור מוצרי מזון		1,021		1,007		1,038		1,052		939		910		987		8.5%

				סה"כ טרי ומעובד		2,395		2,389		2,533		2,444		2,107		2,061		2,175		5.6%

				יצוא חקלאי טרי		2.2%		2.0%		2.2%		2.0%		1.8%		1.9%		1.9%

				יצוא חקלאי כולל		3.8%		3.5%		3.8%		3.5%		3.3%		3.4%		3.6%



יצוא "כלל הסחורות" ו- "חקלאות, ייעור ודיג, במליוני $, לשנים 2011-2017

חקלאות, ייעור ודיג	

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1373.3	1382.1	1495.2	1392.4	1168.0999999999999	1150.5	1187.8	בעלי חיים (כולל דגים)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	28.4	38.1	33.9	35.9	31.9	31.299999999999997	33.5	 צמחיים	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1345	1343.9	1461.3	1356.4	1136.2	1119.2	1154.2	יצו	א ברוטו	

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	63144.4	67802.2	66788.399999999994	68967.899999999994	64062.6	60573.2	61087.1	

מיליון $, יצוא "חקלאות, ייעור ודיג"



מיליון $,  יצוא ברוטו
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 בערך היצוא עלייה

 
 6.7%גידולי שדה

תפוחי אדמה , ירקות
 8.3%ומקשה 

 2.2%פרחים 

 11.4%פירות 

 24.6% הדרים

 2%צמחי אחר 

 בערך היצוא ירידה

 

בכמות יצוא הקליפים 38% -בהדרים נבעה בעיקר מעלייה של כ 24.6%של עלייה ה. 
הפרי העיקרי שהשפיע על הגידול בערך היצוא של הפירות הוא האבוקדו. 

 .בכמות היצוא של אבוקדו 38%של  עלייה     
 הגזרהוא תפוחי אדמה ומקשה , ירקותבערך היצוא של הירידה העיקרי שהשפיע על הירק  . 

 .גזרשל בכמות היצוא  20%של  ירידה     

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



   2016לעומת  2017היצוא החקלאי הטרי בשנת 
 )ב שוטף"בסיס מיליוני דולר פו(
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 ס"למ: מקור הנתונים 2017 2016

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 2016בהשוואה לשנת  2017התפלגות מבנה היצוא החקלאי בשנת 

 )ב שוטף"באחוזים על בסיס מיליוני דולר פו( 
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7% 

28% 

8% 

14% 
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3% 

6% 
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 גידולי שדה

 תפוחי אדמה ומקשה, ירקות

 פרחים

 פירות  

 הדרים

בעיקר זרעים וגידולי  (צמחי אחר 
 )תבלין

 )כולל דגים(בעלי חיים 
2017 2016 

 2016לעומת  2017בשנת 
ירידה בנתח היצוא של ירקות וגידולי שדה מתוך כלל יצוא התוצרת החקלאית הטרייה. 
עלייה בנתח היצוא של הדרים ופירות מתוך כלל יצוא התוצרת החקלאית הטרייה. 

 ס"למ: מקור הנתונים

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 תנאי הסחר בייצוא
 הרעה מתמשכת של תנאי הסחר ביצוא
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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

4.0%-   
תנאי  
הסחר 
 ביצוא

1.4%+ 
מחירי 
 תשומות

2.7%- 
שערי  
 חליפין

 2017/16שינוי 

:  שער חליפין משוקלל
 רובל 0.25 -אירו ו 0.75

 
:  תנאי הסחר ביצוא

היחס בין מדד שער 
החליפין המשוקלל למדד 

 מחירי התשומות
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תנאי  
 הסחר

  Investingבנק ישראל ואתר , ס"למ: מקור הנתונים

https://il.investing.com/


 87 פירות ופרי הדר  , של ירקותיצוא ימי כמויות  7.2

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 .ואסטרטגיה כלכלה ,למחקר החטיבה :עיבוד .הצומח להגנת השירותים :זה פרק בתת הנתונים מקור
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יצוא הינו ,מישראל הטרייה החקלאית התוצרת של היצוא רוב  
  האיחוד למדינות בעיקר ,בעולם שונים ליעדים שמיועד ימי

   .ולרוסיה האירופי

 

בכ הסתכם )הדרים כולל( ופירות ירקות של הימי היצוא סך- 
  טון אלף 16 -כ ישראל יצאה ,בנוסף .2017-ב טון אלף 798

 .אווירי ביצוא ופירות ירקות

 
 .מהיצוא לשאר מדינות האיחוד האירופי בנפרד בריטניהמוצג היצוא ל, בפרק זה*

 

 כמויות ייצוא ימי
  

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 יצוא ירקות
 טוןבאלפי , 2009-2017ל בשנים "כמויות יצוא ירקות טריים לפי יעדים בחו
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2013 משנת מתמשכת ירידה במגמת הירקות יצוא. 
2016 לשנת בהשוואה 2017 בשנת הירקות יצוא בכמות 9% -כ של ירידה. 
בריטניה ללא( האירופי האיחוד היו 2017 בשנת טריים ירקות של העיקריים היצוא יעדי( 

 הכמות מסך 79% -כ יוצאו אליהן .)רוסיה בעיקר( לשעבר המועצות ברית ומדינות
 .המיוצאת
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 א ומקשה"תפו, ירקות

 כ יצוא בשנה  "סה מדיננות אחרות בריטניה מדינות ברית המועצות לשעבר  מדינות האיחוד האירופי

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 יצוא ירקות
 באלפי טון, 2017יצוא ירקות טריים לפי שווקים עיקריים בשנת 
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ופלפלים גזרים ,א"תפו הם מישראל שמיוצאים העיקריים הירקות.

ופלפלים 29% גזרים ,המיוצאת הטריים הירקות מכמות 43% א"תפו היוו 2017 בשנת 
17%. 

ובריטניה האירופי האיחוד למדינות היה היצוא רוב -א"תפו. 



 פלפלים גזר א"תפו באלפי טונות
ירקות 
 עלים

 /צנונית 
 צנון

 עגבניות
ירקות 
 אחרים

כ"סה
אזור 

 גיאוגרפי

 האירופימדינות האיחוד 
 )לא כולל בריטניה(

122 22 18 0 0.5 1 5 169 

מדינות ברית המועצות  
 )בעיקר רוסיה(לשעבר 

14 86 61 20 18 1 6 207 

 67 0.3 0 1 0.2 1 5 59 בריטניה

 36 0 0 0 0 0.4 27.1 8 מדינות אחרות 

 479 12 2 19 21 81 140 204 כ ירקות"סה

גזר ופלפל- רוב היצוא היה לרוסיה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר  - החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה 



 יצוא ירקות
 באלפי טון, 2009-2017כמויות יצוא של ירקות טריים עיקריים בין השנים 
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2016 לשנת בהשוואה 2017 בשנת הייצוא בכמות 8% -כ של ירידה -א"תפו 

היצוא בכמות ירידה חלה ,2011-2016 בשנים הייצוא בכמות יציבות לאחר – גזר  
 2017 בשנת

2017 בשנת היצוא כמות ,2013-2016 בשנים הייצוא בכמות ירידה לאחר -פלפלים  
 2016 לשנת בהשוואה שינוי ללא נשארה

 פלפלים

 גזר

 א  "תפו
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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 יצוא פירות
 טוןבאלפי , 2009-2017ל בשנים "טריים לפי יעדים בחופירות כמויות יצוא 
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קודמות בשנים יחסית יציבות לאחר 2017 בשנת גדל הפירות יצוא. 

2016 לשנת בהשוואה 2017 בשנת הפירות יצוא בכמות 11% -כ של עלייה. 

האירופי האיחוד מדינות הוא 2017 בשנת טריים פירות של העיקרי היצוא יעד   

המועצות ברית למדינות %15 ,האירופי לאיחוד %61 :2017 בשנת הפירות יצוא התפלגות  
  בעולם המדינות לשאר 9% -ו לבריטניה 15%  ,רוסיה בעיקר לשעבר
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 פירות

 כ יצוא בשנה  "סה מדינות האיחוד האירופי מדינות ברית המועצות לשעבר בריטניה מדיננות אחרות

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 יצוא פירות
 באלפי טון, 2017טריים לפי שווקים עיקריים בשנת פירות יצוא 
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ורימונים מנגו ,תמרים ,אבוקדו הם מישראל שמיוצאים העיקריים הפירות.   

מישראל שיוצאה הפירות כמות מסך 52% -כ היווה -אבוקדו. 

 .האירופי האיחוד למדינות היה היצוא רוב                    

מישראל שיוצאה הפירות כמות מסך 18% -כ היווה -תמרים. 

מישראל שיוצאה הפירות כמות מסך 14% -כ היווה -מנגו. 

 .האירופי האיחוד למדינות היה היצוא רוב                    

 

 אפרסמון רימון מנגו תמרים אבוקדו באלפי טונות
פירות 
 אחרים

כ אזור "סה
 גיאוגרפי

 מדינות האיחוד האירופי  
 77 1 1 8 14 11 42 )לא כולל בריטניה(

מדינות ברית המועצות  
 19 1 3 2 1 2 11 )בעיקר רוסיה(לשעבר 

 19 0.2 0.2 1 3 2 12 בריטניה

 11 0.3 2 1 0.1 7 0.4 מדינות אחרות 

 126 2 6 12 18 23 65 כ פירות"סה

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 יצוא פירות
 באלפי טון, 2009-2017טריים עיקריים בין השנים פירות כמויות יצוא של 
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 :2017 בשנת

ואפרסמונים תמרים ,אבוקדו של היצוא בכמות עלייה.   

ומנגו רימונים של היצוא בכמות ירידה. 

נמצא האבוקדו יצוא ,2016 -ו 2015 בשנים אבוקדו של הייצוא בכמות הירידה למרות – אבוקדו  
  היצוא בשוקי הצריכה עליית בעקבות נגרמה זו עלייה .האחרונות בשנים כללית עלייה במגמת

   .2017 בשנת משמעותי באופן עלה האבוקדו יצוא .בישראל הגידול שטחי והרחבת
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 תמרים מנגו פירות אחרים אבוקדו רימון אפרסמון

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 יצוא פרי הדר
 טוןבאלפי , 2009-2017ל בשנים "יעדים בחופרי הדר טריים לפי כמויות יצוא 
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קודמות בשנים יחסית יציבות לאחר 2017 בשנת גדל הדר פרי יצוא. 

2016 לשנת בהשוואה 2017 בשנת הדר פרי יצוא בכמות 25% -כ של עלייה. 

האירופי האיחוד הינו מישראל טריים הדרים של העיקרי היצוא יעד.   

בעיקר לשעבר המועצות ברית למדינות %10 ,האירופי לאיחוד %58 :2017 בשנת הדר פרי יצוא התפלגות 
   .ואוסטרליה אפריקה מדינות כגון בעולם המדינות לשאר 27% -ו לבריטניה 5% ,רוסיה

 הדר פרי של היצוא נתוני מקור
 להגנת השירותים הינו טרי

   .הצומח
 בשונה ,הדר פרי של היצוא נתוני

  ,ופירות ירקות של היצוא מנתוני
   .תיבות לפי מוצגים

 כל הומרו זה פרק בתת ,לכן
  לטונות מתיבות הנתונים

  התיבות משקל על בהתבסס
  העונות שלוש של הממוצע

   זן לכל האחרונות
  משקל המרת :1 נספח ראה(

  .)ג"לק הדר פרי זני של תיבה
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 הדרים

 בריטניה מדיננות אחרות
 מדינות האיחוד האירופי מדינות ברית המועצות לשעבר

 כ יצוא בשנה  "סה

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 יצוא פרי הדר
 באלפי טון, 2017טריים לפי שווקים עיקריים בשנת פרי הדר יצוא 
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 הקליפים והאשכוליותהעיקריים שמיוצאים מישראל הם ההדרים  . 

מסך כמות פרי הדר שיוצאה מישראל 63% -היווה כ -קליפים. 

 .רוב היצוא היה למדינות האיחוד האירופי                   

שיוצאה מישראלפרי הדר מסך כמות  34% -כהיוו  -אשכוליות ופומלית. 

 2017-באלף טון  52-ל 2015-אלף טון ב 21-עלייה מ(האחרונות בשנים התפתח היצוא למדינות אחרות.( 

 :2017-עיקר היצוא למדינות אחרות ב            

בעיקר קליפים, טוןאלף  23  -ב וקנדה"ארה 

 קוראהיפן ודרום , בעיקר יצוא של אשכוליות לסין, אלף טון  -המזרח הרחוק 

 קליפים באלפי טונות
אשכוליות  

 ופומלית
 תפוזים

הדרים  
 אחר

כ אזור "סה
 גיאוגרפי

 האירופימדינות האיחוד 
 113 1 3 27 82 )לא כולל בריטניה(

    לשעברמדינות ברית המועצות 
 19 1 0.1 6 13 )בעיקר רוסיה(

 10 0 0 7 3 בריטניה

 52 1 1 25 24 מדינות אחרות 

 194 3 4 65 121 כ פירות"סה

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 יצוא פרי הדר
 באלפי טון, 2009-2017בין השנים פרי הדר עיקריים כמויות יצוא של 
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 :2017בשנת 

עלייה בכמות היצוא של קליפים ואשכוליות ופומלית  . 

 בכמות היצוא של תפוזים 17%ירידה של. 
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 קליפים תפוזים אשכוליות ופומלית הדרים אחר

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 



 יצוא תוצרת חקלאית טרייה –סיכום 
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2017 בשנת דולר מיליארד 1.19 על עמד )מזון מוצרי ללא( החקלאי הייצוא ערך,  
   .3.2% של עלייה ,2016 בשנת דולר מיליארד 1.15 לעומת

החקלאי הייצוא מערך 60%-כ מהווים והדרים פירות ,ירקות. 

24.6%-ב הדרים ושל 11.4%-ב פירות של הייצוא ערך עלה 2016 ששנת בהשוואה 2017 בשנת. 
    .8.3% -ב ירד ומקשה אדמה תפוחי ,ירקות של הייצוא ערך ,זאת לעומת

 

ביצוא הסחר תנאי של מתמשכת הרעה. 

 

כמות מסך 89% יחד שהיוו ופלפלים גזר ,א"תפו היו ביצוא העיקריים הירקות  
   .ליצוא הירקות

 

הפירות כמות מסך 84% שהיוו ומנגו תמרים ,אבוקדו היו שיוצאו העיקריים הפירות  
 .ליצוא

 

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
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פירות והדרים  , מעבר תוצרת חקלאית של ירקות
 מישראל לשטחי האוטונומיה
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 :פירות והדרים, אלף טונות ירקות 115 -עברו מישראל לשטחי האוטונומיה כ 2017בשנת 

אלף טון ירקות טריים 35-כ 

אלף טון פירות טריים 61-כ 

אלף טון הדרים 19 -כ 
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 כ"סה פירות   ירקות הדרים

השוואת הכמות שהועברה מישראל  
ביחס   2017בשנת , לשטחי האוטונומיה

 :להשקדמה לשנה 
 הירקותבכמות  25%-כשל ירידה 
 הפירותבכמות  5%-כשל ירידה 
 ההדריםבכמות  14%של עלייה 
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אלף    35-כ
 ירקותטון 

אלף טון   9-כ
 ש"ליו

אלף טון   5-כ
 יתר הירקות

אלף טון   4-כ
   תירס

אלף   26-כ
 לעזהטון 

אלף טון   3.5  -כ
 יתר הירקות

אלף   2.1-כ
 בצלטון 

אלף   2.4-כ
 גזרטון 

אלף   18-כ
 תירסטון 

סה"כ מישראלמישראל ליו"שמישראל לעזהסוג תוצרת

           22,060             4,075         17,984תירס

             3,140                782           2,358גזר

             2,696                548           2,148בצל

             1,891                  76           1,815שום

                201                   7             194בצלצולים

                908                820               89תפו״א

                  25                -               25סלרי

             4,351             3,113           1,238ירקות אחרים

           35,272             9,421         25,851סה"כ

  ישראל ממדינת ביותר הגבוהות המכירות עם הירק
  ממנו התירס היה 2017 בשנת האוטונומיה לשטחי
 :טון אלף 22-כ נמכרו

18 לעזה טון אלף 

 4 ש"ליו טון אלף 

ירקות מישראל לשטחי האוטונומיה  מעבר 
 כמויות בטון, 2017בשנת 
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מעבר תוצרת 2017 DB

		מעבר תוצרת שנת 2017 

		תוצרת		יח' מידה		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל		סה"כ לישראל		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל		מעזה ליו"ש		מיו"ש לעזה		יבוא לישראל		יבוא ליו"ש		יבוא לעיזה		סה"כ יבוא		יצוא		סה"כ

		אבוקדו		ק"ג		3584		31380		34964		3000945		804630		3805575		2560		24000												3867099

		אבטיח		ק"ג				229850		229850				1850448		1850448																2080298

		אבקת חלב		ק"ג				8000		8000		932325		185250		1117575				22500				16000		2011282		2027282				3175357

		אבקת חלב		קרטון										40		40																40

		אגוזי לוז		ק"ג								10000				10000																10000

		אגוזי מלך		ק"ג								17531		4300		21831				2000												23831

		אגס		ק"ג								1568864		617976		2186840																2186840

		אורז		ק"ג																20000						164000		164000				184000

		אנונה		ק"ג								102670		2381		105051																105051

		אננס		ק"ג								4200		42		4242																4242

		אפונה		ק"ג				28450		28450		15930		22000		37930										13000		13000				79380

		אפרוחים		יחידה										6242557		6242557								1				1				6242558

		אפרסמון		ק"ג								1714455		106852		1821307				4000												1825307

		אפרסק		ק"ג				24008		24008		3744195		365304		4109499				8000												4141507

		אשכוליות		ק"ג				12150		12150		72000				72000																84150

		בוטנים		ק"ג								62929		486950		549879				10000				57897				57897				617776

		בטטה		ק"ג										107000		107000		273030														380030

		ביצי דגירה		יחידה								4621950		4166421		8788371				620000				871560		9972960		10844520				20252891

		ביצי דגירה		תבניות30X																						555		555				555

		ביצי דגירה		 20 Xתבניות								276480				276480										13875		13875				290355

		ביצי רבייה-אחר		יחידה				40000		40000		8548020		3932428		12480448				1220980				990612		7994043		8984655				22726083

		ביצים		יחידה								897360		3824058		4721418				240000				39968		257596		297564				5258982

		במיה		ק"ג				140366		140366		1669		2950		4619								40270		63000		103270				248255

		בננה		ק"ג				86020		86020		7645310		2387536		10032846																10118866

		בצל		ק"ג				296756		296756		2147800		548253		2696053														16140		3008949

		בצל ירוק		ק"ג				2860		2860																						2860

		בצלצולים		ק"ג								194280		7000		201280				28000												229280

		בשר		ק"ג								14714		586229		600943				187150				54000		22209		76209				864302

		בשר בקר טרי		ק"ג										3000		3000																3000

		בשר בקר קפוא		יחידה																				2079		1084		3163				3163

		בשר בקר קפוא		ק"ג				143647		143647		278475		183004		461479				448644				3981873		2420580		6402453				7456223

		בשר הודו		ק"ג								19000		50991		69991																69991

		בשר טחון		ק"ג										800		800																800

		בשר כבש טרי		ק"ג																				11510				11510				11510

		בשר כבש קפוא		יחידה																				1				1				1

		בשר כבש קפוא		ק"ג				54197		54197										23000				614999		113786		728785				805982

		בשר עוף טרי		ק"ג								26870		629376		656246																656246

		בשר עוף קפוא		ק"ג								10311139		3020609		13331748								13000				13000				13344748

		גבינה מלוחה		ק"ג								73010				73010				11200						115945		115945				200155

		גבינה צהובה		ק"ג										13500		13500										38000		38000				51500

		גבינות		ק"ג								83280		31239		114519				40400						192300		192300				347219

		גדיים		יחידה										81		81																81

		גויאבה		ק"ג										779		779																779

		גזעי עצים		ק"ג										5558000		5558000																5558000

		גזר		ק"ג				39408		39408		2358356		781631		3139987																3179395

		גמבה		ק"ג														127660		2400										8000		138060

		גמלים		יחידה										3		3																3

		גרעיני אבטיח		ק"ג								137275		125150		262425																262425

		גרעיני דלעת		ק"ג										15000		15000																15000

		גרעיני חמניות		ק"ג								189663		310350		500013																500013

		דבש		יחידה								5700				5700																5700

		דבש		ק"ג																2000												2000

		דגי נוי		יחידה								263184				263184				3800												266984

		דגי נוי		ק"ג								200				200										13000		13000				13200

		דגים		ק"ג				319		319		373789		294600		668389		69800		4500				75361		66000		141361				884369

		דגים קפואים		ק"ג								165795		363535		529330		2600		5300				2037611		3585983		5623594				6160824

		דובדבן		ק"ג								53991		2765		56756																56756

		דורה		ק"ג								844412				844412																844412

		דלעת		ק"ג										31800		31800																31800

		דשן		ליטר								960		26546		27506								2				2				27508

		דשן		ק"ג								3116989		2711418		5828407				522494				25660		40000		65660				6416561

		זיתים		ק"ג								200		43000		43200																43200

		זעתר		ק"ג				44120		44120										78500												122620

		זרימה להרבעה		יחידה										500		500																500

		זרעי תפוחי-אדמה		ק"ג				450		450		201250		179000		380250								25000		20000		45000				425700

		זרעים		יחידה								692204				692204																692204

		זרעים		ק"ג								142415		276946		419361				20975				24000		115000		139000				579336

		זרעים מלפפון		ק"ג								20				20																20

		זרעים קישוא		ק"ג				10600		10600																						10600

		חומוס		ק"ג				26000		26000		56000		578830		634830										2000		2000				662830

		חומצה זרחתית		ק"ג								46000				46000																46000

		חומרי הדברה		יחידה								2000				2000																2000

		חומרי הדברה		ליטר										4700		4700																4700

		חומרי הדברה		ק"ג								702453		144228		846681				170828												1017509

		חומרי חיטוי לרפתות		ליטר										4200		4200																4200

		חיטה-חדש		ק"ג								91251712		4292370		95544082														100000		95644082

		חלב		ליטר				150161		150161								10000		81000				1				1				241162

		חלב		ק"ג				12791		12791		352929				352929				119200						155200		155200				640120

		חלב		קרטון																2400						20000		20000				22400

		חלקי עוף		ק"ג										2194838		2194838								56950				56950		139990		2391778

		חלקי פנים		ק"ג								30573				30573										170272		170272				200845

		חמורים		יחידה								104				104																104

		חסה		ק"ג				1000		1000																						1000

		חציל		ק"ג		244760		2142212		2386972				36400		36400		983077		2400												3408849

		חציל לתעשייה		ק"ג				357270		357270				70700		70700																427970

		טלאים		יחידה										6494		6494								4083				4083				10577

		יונים		יחידה								295				295																295

		ירקות בתפזורת		ק"ג				2952		2952				42300		42300																45252

		ירקות קפואים		ק"ג				8000		8000		1197473		83000		1280473				244200						268962		268962				1801635

		כבד בקר		ק"ג								24978				24978								48986		17501		66487				91465

		כבד עוף		ק"ג										960		960																960

		כבשים		יחידה				136		136				4766		4766								701		1		702				5604

		כוורות		יחידה								480				480																480

		כוסברה		ק"ג				2224		2224				10000		10000																12224

		כרוב אדום		ק"ג				4660		4660								66710														71370

		כרוב לבן		ק"ג				1987809		1987809				35950		35950		79020														2102779

		כרובית		ק"ג				1710860		1710860				63000		63000		47300														1821160

		לבנה		ק"ג																400												400

		לוביה		ק"ג				110190		110190				950		950																111140

		לולב		יחידה																										10000		10000

		לימון		ק"ג				18400		18400		1098644		905712		2004356														227588		2250344

		ליצ'י		ק"ג								6000				6000																6000

		לסינה		ק"ג				23350		23350																						23350

		לפת		ק"ג				58250		58250																						58250

		מוצרי חלב		ליטר				10000		10000										33000												43000

		מוצרי חלב		ק"ג				3266223		3266223		5028463		41017		5069480		88133		14341232				30840		359100		389940		300		23155308

		מוצרי חלב		קרטון				193		193										2000												2193

		מזון בעלי-חיים		ק"ג								151772		61053716		61205488				61400												61266888

		מזון בעלי-חיים		חבילות																				1				1				1

		מזון כמפורט		ק"ג								7600		19121		26721																26721

		מיספוא		ק"ג										1813936		1813936																1813936

		מלוחיה		ק"ג				390452		390452				4400		4400		3200														398052

		מלון		ק"ג				37600		37600				83820		83820																121420

		מלפפון		ק"ג				13468388		13468388				115490		115490		2929018		37600												16550496

		מלפפון לתעשיה		ק"ג				27163348		27163348				78770		78770																27242118

		מנגו		ק"ג				7850		7850		5573303		192112		5765415																5773265

		מנדרינה		ק"ג										12933		12933																12933

		מרווה		ק"ג																						30000		30000		8000		38000

		משמש		ק"ג				1550		1550		238917		76901		315818																317368

		נענע		ק"ג				1770		1770				850		850																2620

		נקטרינה		ק"ג				23874		23874		970675		472147		1442822																1466696

		נקניק		ק"ג				119158		119158		187130		9058		196188		22000		2450501				2500				2500				2790347

		נקניקיות		ק"ג				112303		112303		1500		1085		2585				738448												853336

		סובין		ק"ג								91848		1448870		1540718																1540718

		סויה		ק"ג								748930		91860		840790																840790

		סוסים		יחידה								249		1		250																250

		סלק		ק"ג				2500		2500		3900				3900																6400

		סלרי		ק"ג								25000				25000																25000

		עגבניה		ק"ג		3036638		2737340		5773978		10240		88504		98744		9470877		25980										189100		15558679

		עגבניה שרי		ק"ג		12400		9110		21510				5525		5525		44440		1400												72875

		עופות הודו		יחידה										7138		7138																7138

		עופות חיים		יחידה								5000		293397		298397																298397

		עופות שחוטים		ק"ג										69547		69547																69547

		עורות		יחידה				28956		28956				3540		3540																32496

		עורות		ק"ג				43234		43234				81986		81986		426000												54000		605220

		עזים		יחידה				12		12				322		322																334

		עלי גפן		ק"ג				62800		62800																						62800

		ענבים		ק"ג				119090		119090				50550		50550				558436												728076

		עץ זית		ק"ג										30000		30000																30000

		עצים		ק"ג										3309392		3309392																3309392

		ערמונים		ק"ג								62530				62530																62530

		פול		ק"ג				109410		109410																25000		25000				134410

		פומלה		ק"ג								949544		44550		994094																994094

		פומלית		ק"ג								334400		31600		366000																366000

		פטל		ק"ג										600		600																600

		פטרוזיליה		ק"ג				12256		12256		300		3950		4250																16506

		פטריות		ק"ג								40				40																40

		פיסטוק		ק"ג								1814		30400		32214										20000		20000				52214

		פירות יבשים		ק"ג										7500		7500								30000				30000				37500

		פירות ים		ק"ג																						9400		9400				9400

		פלפל חריף		ק"ג				1258175		1258175				21810		21810		502788												1375		1784148

		פלפל לתעשייה		ק"ג				159800		159800				3980		3980		500														164280

		פלפל מתוק		ק"ג				1300130		1300130				11000		11000		948821												36375		2296326

		פלפל שיפקה		ק"ג				753300		753300				123800		123800																877100

		פפיה		ק"ג								3075				3075																3075

		פקוס		ק"ג				85300		85300																						85300

		פרות		ק"ג										3523		3523																3523

		פרחי נוי		יחידה								153661		7850		161511																161511

		פרחי נוי		ק"ג								15570		36480		52050																52050

		צימוקים		ק"ג								3264		23500		26764																26764

		ציפורים		יחידה								123				123																123

		צמחי בית		יחידה								7031				7031																7031

		צמחי בית		ק"ג								1300				1300																1300

		צנון		ק"ג				1350		1350																						1350
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		קיטניות		ק"ג										16000		16000																16000
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		שתילי נוי		יחידה								2867				2867																2867
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		תוכים		יחידה								2				2																2

		תות שדה		ק"ג				700		700								747202		7045										3500		758447

		תחליפי חלב		ליטר										40		40																40

		תחליפי חלב		ק"ג								26784		4000		30784										428457		428457				459241

		תירס		ק"ג				87480		87480		17984447		4075350		22059797				14000												22161277

		תמרים		ק"ג								3198973		30200		3229173		161055		253600				15000				15000		40000		3698828

		תערובת		ק"ג								158050152		30688713		188738865				1223200				31700				31700		69000		190062765

		תערובת		חבילות								120000		1218000		1338000																1338000

		תפו"א		ק"ג				601450		601450		88576		819911		908487		84500		8000						66042		66042		3089504		4757983

		תפוז		ק"ג				27780		27780		3902532		1051306		4953838																4981618

		תפוח עץ		ק"ג				69700		69700		14005444		1955921		15961365																16031065

		תרד		ק"ג				15150		15150				4000		4000																19150

		תרופות הומניות		ליטר										2000		2000																2000

		תרופות וטרינריות		יחידה				2942		2942		42109		77769		119878				77106						7		7				199933

		תרופות וטרינריות		ליטר				4000		4000		31100		173820		204920				15000												223920

		תרופות וטרינריות		ק"ג								3000		7000		10000																10000

		תרופות וטרינריות		בקבוק								47565		26694		74259				23288												97547
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		סוג תוצרת		תוצרת		יח' מידה		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל		סה"כ לישראל		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל		מעזה ליו"ש		מיו"ש לעזה		יבוא לישראל		יבוא ליו"ש		יבוא לעיזה		סה"כ יבוא		יצוא		סה"כ

		פירות		אבוקדו		ק"ג		3584		31380		34964		3000945		804630		3805575		2560		24000												3867099

		ירקות		אבטיח		ק"ג				229850		229850				1850448		1850448																2080298

		בע"ח ומוצריהם		אבקת חלב		ק"ג				8000		8000		932325		185250		1117575				22500				16000		2011282		2027282				3175357

		בע"ח ומוצריהם		אבקת חלב		קרטון										40		40																40

		פירות		אגוזי לוז		ק"ג								10000				10000																10000

		פירות		אגוזי מלך		ק"ג								17531		4300		21831				2000												23831

		פירות		אגס		ק"ג								1568864		617976		2186840																2186840
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		ירקות		אפונה		ק"ג				28450		28450		15930		22000		37930										13000		13000				79380

		בע"ח ומוצריהם		אפרוחים		יחידה										6242557		6242557								1				1				6242558

		פירות		אפרסמון		ק"ג								1714455		106852		1821307				4000												1825307

		פירות		אפרסק		ק"ג				24008		24008		3744195		365304		4109499				8000												4141507

		הדרים		אשכוליות		ק"ג				12150		12150		72000				72000																84150

		גד"ש		בוטנים		ק"ג								62929		486950		549879				10000				57897				57897				617776

		ירקות		בטטה		ק"ג										107000		107000		273030														380030

		בע"ח ומוצריהם		ביצי דגירה		יחידה								4621950		4166421		8788371				620000				871560		9972960		10844520				20252891

		בע"ח ומוצריהם		ביצי דגירה		תבניות30X																						555		555				555

		בע"ח ומוצריהם		ביצי דגירה		 20 Xתבניות								276480				276480										13875		13875				290355

		בע"ח ומוצריהם		ביצי רבייה-אחר		יחידה				40000		40000		8548020		3932428		12480448				1220980				990612		7994043		8984655				22726083

		בע"ח ומוצריהם		ביצים		יחידה								897360		3824058		4721418				240000				39968		257596		297564				5258982

		ירקות		במיה		ק"ג				140366		140366		1669		2950		4619								40270		63000		103270				248255

		פירות		בננה		ק"ג				86020		86020		7645310		2387536		10032846																10118866

		ירקות		בצל		ק"ג				296756		296756		2147800		548253		2696053														16140		3008949

		ירקות		בצל ירוק		ק"ג				2860		2860																						2860

		ירקות		בצלצולים		ק"ג								194280		7000		201280				28000												229280

		בע"ח ומוצריהם		בשר		ק"ג								14714		586229		600943				187150				54000		22209		76209				864302

		בע"ח ומוצריהם		בשר בקר טרי		ק"ג										3000		3000																3000

		בע"ח ומוצריהם		בשר בקר קפוא		יחידה																				2079		1084		3163				3163

		בע"ח ומוצריהם		בשר בקר קפוא		ק"ג				143647		143647		278475		183004		461479				448644				3981873		2420580		6402453				7456223

		בע"ח ומוצריהם		בשר הודו		ק"ג								19000		50991		69991																69991

		בע"ח ומוצריהם		בשר טחון		ק"ג										800		800																800

		בע"ח ומוצריהם		בשר כבש טרי		ק"ג																				11510				11510				11510

		בע"ח ומוצריהם		בשר כבש קפוא		יחידה																				1				1				1

		בע"ח ומוצריהם		בשר כבש קפוא		ק"ג				54197		54197										23000				614999		113786		728785				805982

		בע"ח ומוצריהם		בשר עוף טרי		ק"ג								26870		629376		656246																656246

		בע"ח ומוצריהם		בשר עוף קפוא		ק"ג								10311139		3020609		13331748								13000				13000				13344748

		בע"ח ומוצריהם		גבינה מלוחה		ק"ג								73010				73010				11200						115945		115945				200155

		בע"ח ומוצריהם		גבינה צהובה		ק"ג										13500		13500										38000		38000				51500

		בע"ח ומוצריהם		גבינות		ק"ג								83280		31239		114519				40400						192300		192300				347219

		בע"ח ומוצריהם		גדיים		יחידה										81		81																81

		פירות		גויאבה		ק"ג										779		779																779

		עצים ופרחים		גזעי עצים		ק"ג										5558000		5558000																5558000

		ירקות		גזר		ק"ג				39408		39408		2358356		781631		3139987																3179395

		ירקות		גמבה		ק"ג														127660		2400										8000		138060

		בע"ח ומוצריהם		גמלים		יחידה										3		3																3

		תשומות שונות		גרעיני אבטיח		ק"ג								137275		125150		262425																262425

		תשומות שונות		גרעיני דלעת		ק"ג										15000		15000																15000

		תשומות שונות		גרעיני חמניות		ק"ג								189663		310350		500013																500013

		בע"ח ומוצריהם		דבש		יחידה								5700				5700																5700

		בע"ח ומוצריהם		דבש		ק"ג																2000												2000

		בע"ח ומוצריהם		דגי נוי		יחידה								263184				263184				3800												266984

		בע"ח ומוצריהם		דגי נוי		ק"ג								200				200										13000		13000				13200

		בע"ח ומוצריהם		דגים		ק"ג				319		319		373789		294600		668389		69800		4500				75361		66000		141361				884369

		בע"ח ומוצריהם		דגים קפואים		ק"ג								165795		363535		529330		2600		5300				2037611		3585983		5623594				6160824

		פירות		דובדבן		ק"ג								53991		2765		56756																56756

		גד"ש		דורה		ק"ג								844412				844412																844412

		ירקות		דלעת		ק"ג										31800		31800																31800

		תשומות שונות		דשן		ליטר								960		26546		27506								2				2				27508

		תשומות שונות		דשן		ק"ג								3116989		2711418		5828407				522494				25660		40000		65660				6416561

		פירות		זיתים		ק"ג								200		43000		43200																43200

		ירקות		זעתר		ק"ג				44120		44120										78500												122620

		תשומות שונות		זרימה להרבעה		יחידה										500		500																500

		תשומות שונות		זרעי תפוחי-אדמה		ק"ג				450		450		201250		179000		380250								25000		20000		45000				425700

		תשומות שונות		זרעים		יחידה								692204				692204																692204

		תשומות שונות		זרעים		ק"ג								142415		276946		419361				20975				24000		115000		139000				579336

		תשומות שונות		זרעים מלפפון		ק"ג								20				20																20

		תשומות שונות		זרעים קישוא		ק"ג				10600		10600																						10600

		גד"ש		חומוס		ק"ג				26000		26000		56000		578830		634830										2000		2000				662830

		תשומות שונות		חומצה זרחתית		ק"ג								46000				46000																46000

		תשומות שונות		חומרי הדברה		יחידה								2000				2000																2000

		תשומות שונות		חומרי הדברה		ליטר										4700		4700																4700

		תשומות שונות		חומרי הדברה		ק"ג								702453		144228		846681				170828												1017509

		תשומות שונות		חומרי חיטוי לרפתות		ליטר										4200		4200																4200

		גד"ש		חיטה-חדש		ק"ג								91251712		4292370		95544082														100000		95644082

		בע"ח ומוצריהם		חלב		ליטר				150161		150161								10000		81000				1				1				241162

		בע"ח ומוצריהם		חלב		ק"ג				12791		12791		352929				352929				119200						155200		155200				640120

		בע"ח ומוצריהם		חלב		קרטון																2400						20000		20000				22400

		בע"ח ומוצריהם		חלקי עוף		ק"ג										2194838		2194838								56950				56950		139990		2391778

		בע"ח ומוצריהם		חלקי פנים		ק"ג								30573				30573										170272		170272				200845

		בע"ח ומוצריהם		חמורים		יחידה								104				104																104

		ירקות		חסה		ק"ג				1000		1000																						1000

		ירקות		חציל		ק"ג		244760		2142212		2386972				36400		36400		983077		2400												3408849

		ירקות		חציל לתעשייה		ק"ג				357270		357270				70700		70700																427970

		בע"ח ומוצריהם		טלאים		יחידה										6494		6494								4083				4083				10577

		בע"ח ומוצריהם		יונים		יחידה								295				295																295

		ירקות		ירקות בתפזורת		ק"ג				2952		2952				42300		42300																45252

		ירקות		ירקות קפואים		ק"ג				8000		8000		1197473		83000		1280473				244200						268962		268962				1801635

		בע"ח ומוצריהם		כבד בקר		ק"ג								24978				24978								48986		17501		66487				91465

		בע"ח ומוצריהם		כבד עוף		ק"ג										960		960																960

		בע"ח ומוצריהם		כבשים		יחידה				136		136				4766		4766								701		1		702				5604

		בע"ח ומוצריהם		כוורות		יחידה								480				480																480

		תבלינים		כוסברה		ק"ג				2224		2224				10000		10000																12224

		ירקות		כרוב אדום		ק"ג				4660		4660								66710														71370

		ירקות		כרוב לבן		ק"ג				1987809		1987809				35950		35950		79020														2102779

		ירקות		כרובית		ק"ג				1710860		1710860				63000		63000		47300														1821160

		מוצרי מזון		לבנה		ק"ג																400												400

		ירקות		לוביה		ק"ג				110190		110190				950		950																111140

		עצים ופרחים		לולב		יחידה																										10000		10000

		הדרים		לימון		ק"ג				18400		18400		1098644		905712		2004356														227588		2250344

		פירות		ליצ'י		ק"ג								6000				6000																6000

		ירקות		לסינה		ק"ג				23350		23350																						23350

		ירקות		לפת		ק"ג				58250		58250																						58250

		בע"ח ומוצריהם		מוצרי חלב		ליטר				10000		10000										33000												43000

		בע"ח ומוצריהם		מוצרי חלב		ק"ג				3266223		3266223		5028463		41017		5069480		88133		14341232				30840		359100		389940		300		23155308

		בע"ח ומוצריהם		מוצרי חלב		קרטון				193		193										2000												2193

		תשומות שונות		מזון בעלי-חיים		ק"ג								151772		61053716		61205488				61400												61266888

		תשומות שונות		מזון בעלי-חיים		חבילות																				1				1				1

		תשומות שונות		מזון כמפורט		ק"ג								7600		19121		26721																26721

		תשומות שונות		מיספוא		ק"ג										1813936		1813936																1813936

		ירקות		מלוחיה		ק"ג				390452		390452				4400		4400		3200														398052

		ירקות		מלון		ק"ג				37600		37600				83820		83820																121420

		ירקות		מלפפון		ק"ג				13468388		13468388				115490		115490		2929018		37600												16550496

		ירקות		מלפפון לתעשיה		ק"ג				27163348		27163348				78770		78770																27242118

		פירות		מנגו		ק"ג				7850		7850		5573303		192112		5765415																5773265

		הדרים		מנדרינה		ק"ג										12933		12933																12933

		תבלינים		מרווה		ק"ג																						30000		30000		8000		38000

		פירות		משמש		ק"ג				1550		1550		238917		76901		315818																317368

		תבלינים		נענע		ק"ג				1770		1770				850		850																2620

		פירות		נקטרינה		ק"ג				23874		23874		970675		472147		1442822																1466696

		בע"ח ומוצריהם		נקניק		ק"ג				119158		119158		187130		9058		196188		22000		2450501				2500				2500				2790347

		בע"ח ומוצריהם		נקניקיות		ק"ג				112303		112303		1500		1085		2585				738448												853336

		גד"ש		סובין		ק"ג								91848		1448870		1540718																1540718

		גד"ש		סויה		ק"ג								748930		91860		840790																840790

		בע"ח ומוצריהם		סוסים		יחידה								249		1		250																250

		ירקות		סלק		ק"ג				2500		2500		3900				3900																6400

		ירקות		סלרי		ק"ג								25000				25000																25000

		ירקות		עגבניה		ק"ג		3036638		2737340		5773978		10240		88504		98744		9470877		25980										189100		15558679

		ירקות		עגבניה שרי		ק"ג		12400		9110		21510				5525		5525		44440		1400												72875

		בע"ח ומוצריהם		עופות הודו		יחידה										7138		7138																7138

		בע"ח ומוצריהם		עופות חיים		יחידה								5000		293397		298397																298397

		בע"ח ומוצריהם		עופות שחוטים		ק"ג										69547		69547																69547

		בע"ח ומוצריהם		עורות		יחידה				28956		28956				3540		3540																32496

		בע"ח ומוצריהם		עורות		ק"ג				43234		43234				81986		81986		426000												54000		605220

		בע"ח ומוצריהם		עזים		יחידה				12		12				322		322																334

		ירקות		עלי גפן		ק"ג				62800		62800																						62800

		פירות		ענבים		ק"ג				119090		119090				50550		50550				558436												728076

		עצים ופרחים		עץ זית		ק"ג										30000		30000																30000

		עצים ופרחים		עצים		ק"ג										3309392		3309392																3309392

		פירות		ערמונים		ק"ג								62530				62530																62530

		ירקות		פול		ק"ג				109410		109410																25000		25000				134410

		הדרים		פומלה		ק"ג								949544		44550		994094																994094

		הדרים		פומלית		ק"ג								334400		31600		366000																366000

		פירות		פטל		ק"ג										600		600																600

		תבלינים		פטרוזיליה		ק"ג				12256		12256		300		3950		4250																16506

		ירקות		פטריות		ק"ג								40				40																40

		פירות		פיסטוק		ק"ג								1814		30400		32214										20000		20000				52214

		מוצרי מזון		פירות יבשים		ק"ג										7500		7500								30000				30000				37500

		בע"ח ומוצריהם		פירות ים		ק"ג																						9400		9400				9400

		ירקות		פלפל חריף		ק"ג				1258175		1258175				21810		21810		502788												1375		1784148

		ירקות		פלפל לתעשייה		ק"ג				159800		159800				3980		3980		500														164280

		ירקות		פלפל מתוק		ק"ג				1300130		1300130				11000		11000		948821												36375		2296326

		ירקות		פלפל שיפקה		ק"ג				753300		753300				123800		123800																877100

		פירות		פפיה		ק"ג								3075				3075																3075

		ירקות		פקוס		ק"ג				85300		85300																						85300

		בע"ח ומוצריהם		פרות		ק"ג										3523		3523																3523

		עצים ופרחים		פרחי נוי		יחידה								153661		7850		161511																161511

		עצים ופרחים		פרחי נוי		ק"ג								15570		36480		52050																52050

		מוצרי מזון		צימוקים		ק"ג								3264		23500		26764																26764

		בע"ח ומוצריהם		ציפורים		יחידה								123				123																123

		עצים ופרחים		צמחי בית		יחידה								7031				7031																7031

		עצים ופרחים		צמחי בית		ק"ג								1300				1300																1300

		ירקות		צנון		ק"ג				1350		1350																						1350

		פירות		קוקוס - ראש		ק"ג								67500		100		67600																67600

		פירות		קיווי		ק"ג								46691		15000		61691																61691

		מוצרי מזון		קיטניות		ק"ג										16000		16000																16000

		ירקות		קישוא		ק"ג				2530106		2530106				41970		41970		1039501														3611577

		הדרים		קלמנטינה		ק"ג				39200		39200		9466825		932376		10399201																10438401

		פירות		קרז 		ק"ג				650		650																						650

		ירקות		קרע		ק"ג				431250		431250				7450		7450																438700

		תשומות שונות		קש		יחידה								4853		290		5143																5143

		תשומות שונות		קש		ק"ג								1116532		530608		1647140																1647140

		תשומות שונות		קש		חבילות								12472		5257		17729																17729

		בע"ח ומוצריהם		ראשי בקר		יחידה								31532		32239		63771								693				693				64464

		בע"ח ומוצריהם		ראשי צאן		יחידה								10		100896		100906						150						150				101056

		בע"ח ומוצריהם		ראשי צאן		חבילות																				1				1				1

		תבלינים		רוזמרין		ק"ג				32		32																						32

		תבלינים		ריחן (בזיליקום)		ק"ג				4180		4180																						4180

		פירות		רימון		ק"ג				11400		11400		1560307		193942		1754249																1765649

		מוצרי מזון		רכיבי חלב		ק"ג																						1269840		1269840				1269840

		מוצרי מזון		רפש		ק"ג										799000		799000																799000

		ירקות		שום		ק"ג				10500		10500		1814632		75868		1890500																1901000

		בע"ח ומוצריהם		שומן כבש		ק"ג																				7				7				7

		ירקות		שומר		ק"ג								8560		127035		135595																135595

		גד"ש		שומשום		ק"ג										20000		20000																20000

		מוצרי מזון		שוקולד		ק"ג																400												400

		פירות		שזיף		ק"ג				49260		49260		1181210		7481072		8662282				365500		1000						1000				9078042

		תבלינים		שיבה		ק"ג																										920		920

		מוצרי מזון		שימורי דגים		ק"ג																				81201				81201				81201

		מוצרי מזון		שימורים		ק"ג										5700		5700				15000												20700

		תבלינים		שמיר		ק"ג				3209		3209		500				500																3709

		מוצרי מזון		שמן זית		ק"ג										2000		2000				63605										23500		89105

		פירות		שסק		ק"ג								324493		21442		345935																345935

		ירקות		שעועית		ק"ג				705517		705517				48870		48870										20000		20000				774387

		גד"ש		שעורה		ק"ג				850		850		9003180		3684840		12688020																12688870

		פירות		שקדים		ק"ג				18200		18200		219897		365681		585578																603778

		תשומות שונות		שתילי ירקות		יחידה								3500				3500																3500

		תשומות שונות		שתילי נוי		יחידה								2867				2867																2867

		תשומות שונות		שתילי פירות		יחידה								910				910																910

		תשומות שונות		שתילים		יחידה								22670				22670																22670

		תבלינים		תבלינים תפזורת		ק"ג																32000						15500		15500		9389		56889

		בע"ח ומוצריהם		תוכים		יחידה								2				2																2

		ירקות		תות שדה		ק"ג				700		700								747202		7045										3500		758447

		מוצרי מזון		תחליפי חלב		ליטר										40		40																40

		מוצרי מזון		תחליפי חלב		ק"ג								26784		4000		30784										428457		428457				459241

		ירקות		תירס		ק"ג				87480		87480		17984447		4075350		22059797				14000												22161277

		פירות		תמרים		ק"ג								3198973		30200		3229173		161055		253600				15000				15000		40000		3698828

		תשומות שונות		תערובת		ק"ג								158050152		30688713		188738865				1223200				31700				31700		69000		190062765

		תשומות שונות		תערובת		חבילות								120000		1218000		1338000																1338000

		ירקות		תפו״א		ק"ג				601450		601450		88576		819911		908487		84500		8000						66042		66042		3089504		4757983

		הדרים		תפוז		ק"ג				27780		27780		3902532		1051306		4953838																4981618

		פירות		תפוח עץ		ק"ג				69700		69700		14005444		1955921		15961365																16031065

		ירקות		תרד		ק"ג				15150		15150				4000		4000																19150

		תשומות שונות		תרופות הומניות		ליטר										2000		2000																2000

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		יחידה				2942		2942		42109		77769		119878				77106						7		7				199933

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		ליטר				4000		4000		31100		173820		204920				15000												223920

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		ק"ג								3000		7000		10000																10000

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		בקבוק								47565		26694		74259				23288												97547





פירות ירקות והדרים 2017

		יח' מידה		ק"ג

		תוויות שורה		סכום של סה"כ מישראל		סכום של סה"כ לישראל		סכום של מישראל לעזה		סכום של מישראל ליו"ש		סכום של מעזה לישראל		סכום של מיו"ש לישראל

		בע"ח ומוצריהם		25,668,317		3,759,872		17,904,170		7,764,147				3,759,872

		גד"ש		112,662,731		26,850		102,059,011		10,603,720				26,850

		הדרים		18,802,422		97,530		15,823,945		2,978,477				97,530

		ירקות		35,271,838		62,403,317		25,850,903		9,420,935		3,293,798		59,109,519

		מוצרי מזון		887,748				30,048		857,700

		עצים ופרחים		8,950,742				16,870		8,933,872

		פירות		60,544,823		446,566		45,323,190		15,221,633		3,584		442,982

		תבלינים		15,600		23,671		800		14,800				23,671

		תשומות שונות		261,740,307		11,050		163,865,121		97,875,186				11,050

		סכום כולל		524,544,528		66,768,856		370,874,058		153,670,470		3,297,382		63,471,474

		העתקת טבלאות מה-PIVOT

		2017

		יח' מידה 		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של סה"כ מישראל		סכום של סה"כ לישראל

		בע"ח ומוצריהם		25,668,317		3,759,872

		גד"ש		112,662,731		26,850

		הדרים		18,802,422		97,530				62,947,413

		ירקות		35,271,838		62,403,317

		מוצרי מזון		887,748

		עצים ופרחים		8,950,742

		פירות		60,544,823		446,566				5%

		תבלינים		15,600		23,671

		תשומות שונות		261,740,307		11,050

		סכום כולל		524,544,528		66,768,856



		2017

		יח' מידה 		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של מישראל לעזה		סכום של מישראל ליו"ש

		בע"ח ומוצריהם		17,904,170		7,764,147

		גד"ש		102,059,011		10,603,720

		הדרים		15,823,945		2,978,477

		ירקות		25,850,903		9,420,935

		מוצרי מזון		30,048		857,700

		עצים ופרחים		16,870		8,933,872

		פירות		45,323,190		15,221,633

		תבלינים		800		14,800

		תשומות שונות		163,865,121		97,875,186

		סכום כולל		370,874,058		153,670,470



		2017

		יח' מידה 		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של מעזה לישראל		סכום של מיו"ש לישראל

		בע"ח ומוצריהם				3,759,872

		גד"ש				26,850

		הדרים				97,530

		ירקות		3,293,798		59,109,519

		מוצרי מזון

		עצים ופרחים

		פירות		3,584		442,982

		תבלינים				23,671

		תשומות שונות				11,050

		סכום כולל		3,297,382		63,471,474





סיכום

								בטון						משטחי האוטונומיה לישראל														מישראל לשטחי האוטונומיה

								טונות		2010		2015		2016		2017		שינוי 2017 לעומת 2016				שינוי 2017 לעומת 2010				טונות		2010		2015		2016		2017		שינוי 2017 לעומת 2016				1000

																		בטונות		באחוזים																 בטונות		באחוזים

								ירקות		57,103		78,654		64,966		62,403		-2,563		-4%		9%				ירקות		28,849		42,087		47,341		35,272		-12,069		-25%		22%

								פירות 		1,051		401		370		447		77		21%		-58%				פירות 		71,757		61,095		63,403		60,545		-2,858		-5%		-16%

								הדרים		80		305		83		98		15		18%		22%				הדרים		8,372		16,698		16,448		18,802		2,355		14%		125%

								סה"כ		58,234		79,360		65,419		62,947		-2,472		-4%		8%				סה"כ		108,978		119,880		127,192		114,619		-12,573		-10%		5%

								לפירוט לפי פרטים נא לפנות לנספח סחר עם הרשות הפלסטינית

						פירות										ירקות										הדרים



						סוג תוצרת		יח' מידה		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל				סוג תוצרת		יח' מידה		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל				סוג תוצרת		יח' מידה		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל

						תפוח עץ		טונות		70		15,961				תירס		טונות		87		22,060				קלמנטינה		טונות		39		10,399

						בננה		טונות		86		10,033				גזר		טונות		39		3,140				תפוז		טונות		28		4,954

						שזיף		טונות		49		8,662				בצל		טונות		297		2,696				לימון		טונות		18		2,004

						מנגו		טונות		8		5,765				שום		טונות		11		1,891				פומלה		טונות		- 0		994

						אפרסק		טונות		24		4,109				אבטיח		טונות		230		1,850				פומלית		טונות		- 0		366

						אבוקדו		טונות		35		3,806				ירקות קפואים		טונות		8		1,280				אשכוליות		טונות		12		72

						תמרים		טונות		- 0		3,229				תפו״א		טונות		601		908				מנדרינה		טונות		- 0		13

						אגס		טונות		- 0		2,187				בצלצולים		טונות		- 0		201				סה"כ				98		18,802

						אפרסמון		טונות		- 0		1,821				שומר		טונות		- 0		136

						רימון		טונות		11		1,754				פלפל שיפקה		טונות		753		124

						נקטרינה		טונות		24		1,443				מלפפון		טונות		13,468		115

						שקדים		טונות		18		586				בטטה		טונות		- 0		107

						שסק		טונות		- 0		346				עגבניה		טונות		5,774		99

						משמש		טונות		2		316				מלון		טונות		38		84

						אנונה		טונות		- 0		105				מלפפון לתעשיה		טונות		27,163		79

						קוקוס - ראש		טונות		- 0		68				חציל לתעשייה		טונות		357		71

						ערמונים		טונות		- 0		63				כרובית		טונות		1,711		63

						קיווי		טונות		- 0		62				שעועית		טונות		706		49

						דובדבן		טונות		- 0		57				ירקות בתפזורת		טונות		3		42

						ענבים		טונות		119		51				קישוא		טונות		2,530		42

						זיתים		טונות		- 0		43				אפונה		טונות		28		38

						פיסטוק		טונות		- 0		32				חציל		טונות		2,387		36

						אגוזי מלך		טונות		- 0		22				כרוב לבן		טונות		1,988		36

						אגוזי לוז		טונות		- 0		10				דלעת		טונות		- 0		32

						ליצ'י		טונות		- 0		6				סלרי		טונות		- 0		25

						אננס		טונות		- 0		4				פלפל חריף		טונות		1,258		22

						פפיה		טונות		- 0		3				פלפל מתוק		טונות		1,300		11

						גויאבה		טונות		- 0		1				קרע		טונות		431		7

						פטל		טונות		- 0		1				עגבניה שרי		טונות		22		6

						קרז 		טונות		1		- 0				במיה		טונות		140		5

						סה"כ				447		60,545				מלוחיה		טונות		390		4

																תרד		טונות		15		4

																פלפל לתעשייה		טונות		160		4

																סלק		טונות		3		4

																לוביה		טונות		110		1

																פטריות		טונות		- 0		0

																בצל ירוק		טונות		3		- 0

																גמבה		טונות		- 0		- 0

																זעתר		טונות		44		- 0

																חסה		טונות		1		- 0

																כרוב אדום		טונות		5		- 0

																לסינה		טונות		23		- 0

																לפת		טונות		58		- 0

																עלי גפן		טונות		63		- 0

																פול		טונות		109		- 0

																פקוס		טונות		85		- 0

																צנון		טונות		1		- 0

																תות שדה		טונות		1		- 0

																סה"כ				62,403		35,272



הדרים	

2010	2015	2016	2017	80.099999999999994	304.72500000000002	82.926000000000002	97.53	פירות 	

2010	2015	2016	2017	1051	401.07900000000001	369.66500000000002	446.56599999999997	ירקות	

2010	2015	2016	2017	57103	78654.197	64966.392999999996	62403.317000000003	סה"כ	









2010	2015	2016	2017	58234.1	79360.001000000004	65418.983999999997	62947.413	2010	2015	2016	2017	









הדרים	

2010	2015	2016	2017	8371.7999999999993	16698.313999999998	16447.809000000001	18802.421999999999	ירקות	



2010	2015	2016	2017	28849	42087.154999999999	47340.652000000002	35271.838000000003	פירות 	

2010	2015	2016	2017	71757	61094.637999999999	63403.201999999997	60544.822999999997	סה"כ	









2010	2015	2016	2017	108977.8	119880.107	127191.663	114619.08299999998	2010	2015	2016	2017	









הדרים	

2010	2015	2016	2017	80.099999999999994	304.72500000000002	82.926000000000002	97.53	פירות 	

2010	2015	2016	2017	1051	401.07900000000001	369.66500000000002	446.56599999999997	ירקות	

2010	2015	2016	2017	57103	78654.197	64966.392999999996	62403.317000000003	סה"כ	









2010	2015	2016	2017	58234.1	79360.001000000004	65418.983999999997	62947.413	2010	2015	2016	2017	













פירות ירקות והדרים-לפי מוצר2017



		יח' מידה		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של סה"כ מישראל		סכום של סה"כ לישראל		סכום של מישראל לעזה		סכום של מישראל ליו"ש		סכום של מעזה לישראל		סכום של מיו"ש לישראל

		בע"ח ומוצריהם		25,668,317		3,759,872		17,904,170		7,764,147				3,759,872

		גד"ש		112,662,731		26,850		102,059,011		10,603,720				26,850

		הדרים		18,802,422		97,530		15,823,945		2,978,477				97,530

		אשכוליות		72,000		12,150		72,000						12,150

		לימון		2,004,356		18,400		1,098,644		905,712				18,400

		מנדרינה		12,933						12,933

		פומלה		994,094				949,544		44,550

		פומלית		366,000				334,400		31,600

		קלמנטינה		10,399,201		39,200		9,466,825		932,376				39,200

		תפוז		4,953,838		27,780		3,902,532		1,051,306				27,780

		ירקות		35,271,838		62,403,317		25,850,903		9,420,935		3,293,798		59,109,519

		מוצרי מזון		887,748				30,048		857,700

		עצים ופרחים		8,950,742				16,870		8,933,872

		פירות		60,544,823		446,566		45,323,190		15,221,633		3,584		442,982

		תבלינים		15,600		23,671		800		14,800				23,671

		תשומות שונות		261,740,307		11,050		163,865,121		97,875,186				11,050

		סכום כולל		524,544,528		66,768,856		370,874,058		153,670,470		3,297,382		63,471,474



































































































































פירות 2017

		1000		פירות		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל 				פירות		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש																פירות		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל

				תפוח עץ		70		15,961				תפוח עץ		14,005		1,956				סוג תוצרת		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל						ענבים		- 0		119				סוג תוצרת		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל		סה"כ לישראל

				בננה		86		10,033				בננה		7,645		2,388				תפוח עץ		14,005		1,956		15,961						בננה		- 0		86				ענבים		119		-		119

				שזיף		49		8,662				מנגו		5,573		192				בננה		7,645		2,388		10,033						תפוח עץ		- 0		70				בננה		86		-		86

				מנגו		8		5,765				אפרסק		3,744		365				מנגו		5,573		192		5,765						שזיף		- 0		49				תפוח עץ		70		-		70

				אפרסק		24		4,109				תמרים		3,199		30				אפרסק		3,744		365		4,109						אבוקדו		4		31				שזיף		49		-		49

				אבוקדו		35		3,806				אבוקדו		3,001		805				תמרים		3,199		30		3,229						אפרסק		- 0		24				אבוקדו		31		4		35

				תמרים		- 0		3,229				אפרסמון		1,714		107				אבוקדו		3,001		805		3,806						נקטרינה		- 0		24				אפרסק		24		-		24

				אגס		- 0		2,187				אגס		1,569		618				אפרסמון		1,714		107		1,821						שקדים		- 0		18				נקטרינה		24		-		24

				אפרסמון		- 0		1,821				רימון		1,560		194				אגס		1,569		618		2,187						רימון		- 0		11				שקדים		18		-		18

				רימון		11		1,754				שזיף		1,181		7,481				רימון		1,560		194		1,754						מנגו		- 0		8				רימון		11		-		11

				נקטרינה		24		1,443				נקטרינה		971		472				שזיף		1,181		7,481		8,662						משמש		- 0		2				מנגו		8		-		8

				שקדים		18		586				שסק		324		21				נקטרינה		971		472		1,443						קרז 		- 0		1				פירות אחרים		2		-		2

				שסק		- 0		346				משמש		239		77				פירות אחרים		1,160		614		1,773						אגוזי לוז								סה"כ		443		4		447

				משמש		2		316				שקדים		220		366				סה"כ		45,323		15,222		60,545						אגוזי מלך

				אנונה		- 0		105				אנונה		103		2																אגס

				קוקוס - ראש		- 0		68				קוקוס - ראש		68		0																אנונה

				ערמונים		- 0		63				ערמונים		63		- 0																אננס

				קיווי		- 0		62				דובדבן		54		3																אפרסמון

				דובדבן		- 0		57				קיווי		47		15																גויאבה

				ענבים		119		51				אגוזי מלך		18		4																דובדבן

				זיתים		- 0		43				אגוזי לוז		10		- 0																זיתים

				פיסטוק		- 0		32				ליצ'י		6		- 0																ליצ'י

				אגוזי מלך		- 0		22				אננס		4		0																ערמונים

				אגוזי לוז		- 0		10				פפיה		3		- 0																פטל

				ליצ'י		- 0		6				פיסטוק		2		30																פיסטוק

				אננס		- 0		4				זיתים		0		43																פפיה

				פפיה		- 0		3				גויאבה		- 0		1																קוקוס - ראש

				גויאבה		- 0		1				ענבים		- 0		51																קיווי

				פטל		- 0		1				פטל		- 0		1																שסק

				קרז 		1		- 0				קרז 		- 0		- 0																תמרים

				סה"כ		447		60,545				סה"כ		45,323		15,222









































												סה"כ		90,646		30,443





ירקות 2017

		1000		ירקות		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל 				ירקות		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש				ירקות  										ירקות		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל

				תירס		87		22,060				תירס		17,984		4,075				סוג תוצרת		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל				מלפפון לתעשיה		27,163		- 0				סוג תוצרת		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל		סה"כ לישראל

				גזר		39		3,140				גזר		2,358		782				תירס		17,984		4,075		22,060				מלפפון		13,468		- 0				מלפפון לתעשיה		27,163		- 0		27,163

				בצל		297		2,696				בצל		2,148		548				גזר		2,358		782		3,140				עגבניה		2,737		3,037				מלפפון		13,468		- 0		13,468

				שום		11		1,891				שום		1,815		76				בצל		2,148		548		2,696				קישוא		2,530		- 0				עגבניה		2,737		3,037		5,774

				אבטיח		230		1,850				ירקות קפואים		1,197		83				שום		1,815		76		1,891				חציל		2,142		245				קישוא		2,530		- 0		2,530

				ירקות קפואים		8		1,280				בצלצולים		194		7				בצלצולים		194		7		201				כרוב לבן		1,988		- 0				חציל		2,142		245		2,387

				תפו״א		601		908				תפו״א		89		820				תפו״א		89		820		908				כרובית		1,711		- 0				כרוב לבן		1,988		- 0		1,988

				בצלצולים		- 0		201				סלרי		25		- 0				סלרי		25		- 0		25				פלפל מתוק		1,300		- 0				כרובית		1,711		- 0		1,711

				שומר		- 0		136				אפונה		16		22				ירקות אחרים		1,238		3,113		4,351				פלפל חריף		1,258		- 0				ירקות אחרים		7,369		12		7,382

				פלפל שיפקה		753		124				עגבניה		10		89				סה"כ		25,851		9,421		35,272				פלפל שיפקה		753		- 0				סה"כ		59,110		3,294		62,403

				מלפפון		13,468		115				שומר		9		127														שעועית		706		- 0

				בטטה		- 0		107				סלק		4		- 0														תפו״א		601		- 0

				עגבניה		5,774		99				במיה		2		3														קרע		431		- 0

				מלון		38		84				פטריות		0		- 0														מלוחיה		390		- 0

				מלפפון לתעשיה		27,163		79				אבטיח		- 0		1,850														חציל לתעשייה		357		- 0

				חציל לתעשייה		357		71				בטטה		- 0		107														בצל		297		- 0

				כרובית		1,711		63				בצל ירוק		- 0		- 0														אבטיח		230		- 0

				שעועית		706		49				גמבה		- 0		- 0														פלפל לתעשייה		160		- 0

				ירקות בתפזורת		3		42				דלעת		- 0		32														במיה		140		- 0

				קישוא		2,530		42				זעתר		- 0		- 0														לוביה		110		- 0

				אפונה		28		38				חסה		- 0		- 0														פול		109		- 0

				חציל		2,387		36				חציל		- 0		36														תירס		87		- 0

				כרוב לבן		1,988		36				חציל לתעשייה		- 0		71														פקוס		85		- 0

				דלעת		- 0		32				ירקות בתפזורת		- 0		42														עלי גפן		63		- 0

				סלרי		- 0		25				כרוב אדום		- 0		- 0														לפת		58		- 0

				פלפל חריף		1,258		22				כרוב לבן		- 0		36														זעתר		44		- 0

				פלפל מתוק		1,300		11				כרובית		- 0		63														גזר		39		- 0

				קרע		431		7				לוביה		- 0		1														מלון		38		- 0

				עגבניה שרי		22		6				לסינה		- 0		- 0														אפונה		28		- 0

				במיה		140		5				לפת		- 0		- 0														לסינה		23		- 0

				מלוחיה		390		4				מלוחיה		- 0		4														תרד		15		- 0

				תרד		15		4				מלון		- 0		84														שום		11		- 0

				פלפל לתעשייה		160		4				מלפפון		- 0		115														עגבניה שרי		9		12

				סלק		3		4				מלפפון לתעשיה		- 0		79														ירקות קפואים		8		- 0

				לוביה		110		1				עגבניה שרי		- 0		6														כרוב אדום		5		- 0

				פטריות		- 0		0				עלי גפן		- 0		- 0														ירקות בתפזורת		3		- 0

				בצל ירוק		3		- 0				פול		- 0		- 0														בצל ירוק		3		- 0

				גמבה		- 0		- 0				פלפל חריף		- 0		22														סלק		3		- 0

				זעתר		44		- 0				פלפל לתעשייה		- 0		4														צנון		1		- 0

				חסה		1		- 0				פלפל מתוק		- 0		11														חסה		1		- 0

				כרוב אדום		5		- 0				פלפל שיפקה		- 0		124														תות שדה		1		- 0

				לסינה		23		- 0				פקוס		- 0		- 0														בטטה		- 0		- 0

				לפת		58		- 0				צנון		- 0		- 0														בצלצולים		- 0		- 0

				עלי גפן		62.8		- 0				קישוא		- 0		42														גמבה		- 0		- 0

				פול		109		- 0				קרע		- 0		7														דלעת		- 0		- 0

				פקוס		85		- 0				שעועית		- 0		49														סלרי		- 0		- 0

				צנון		1		- 0				תות שדה		- 0		- 0														פטריות		- 0		- 0

				תות שדה		1		- 0				תרד		- 0		4														שומר		- 0		- 0

				סה"כ		62,403		35,272				סה"כ		25,851		9,421														סה"כ		59,110		3,294











הדרים  2017

		1000		הדרים		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל 				הדרים		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש				הדרים										הדרים 		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל

				קלמנטינה		39		10,399				קלמנטינה		9,467		932				סוג תוצרת		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל				קלמנטינה		- 0		39				סוג תוצרת		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל		סה"כ לישראל

				תפוז		28		4,954				תפוז		3,903		1,051				קלמנטינה		9,467		932		10,399				תפוז		- 0		28				קלמנטינה		39		-		39

				לימון		18		2,004				לימון		1,099		906				תפוז		3,903		1,051		4,954				לימון		- 0		18				תפוז		28		-		28

				פומלה		- 0		994				פומלה		950		45				לימון		1,099		906		2,004				אשכוליות		- 0		12				לימון		18		-		18

				פומלית		- 0		366				פומלית		334		32				פומלה		950		45		994				מנדרינה		- 0		- 0				אשכוליות		12		-		12

				אשכוליות		12		72				אשכוליות		72		- 0				פומלית		334		32		366				פומלה		- 0		- 0				סה"כ		98		-		98

				מנדרינה		- 0		13				מנדרינה		- 0		13				אשכוליות		72		- 0		72				פומלית		- 0		- 0

				סה"כ		98		18,802				סה"כ		15,824		2,978				מנדרינה		- 0		13		13

																				סה"כ		15,824		2,978		18,802















































































												סה"כ		31,648		5,957
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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 


מעבר תוצרת 2017 DB

		מעבר תוצרת שנת 2017 

		תוצרת		יח' מידה		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל		סה"כ לישראל		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל		מעזה ליו"ש		מיו"ש לעזה		יבוא לישראל		יבוא ליו"ש		יבוא לעיזה		סה"כ יבוא		יצוא		סה"כ

		אבוקדו		ק"ג		3584		31380		34964		3000945		804630		3805575		2560		24000												3867099

		אבטיח		ק"ג				229850		229850				1850448		1850448																2080298

		אבקת חלב		ק"ג				8000		8000		932325		185250		1117575				22500				16000		2011282		2027282				3175357

		אבקת חלב		קרטון										40		40																40

		אגוזי לוז		ק"ג								10000				10000																10000

		אגוזי מלך		ק"ג								17531		4300		21831				2000												23831

		אגס		ק"ג								1568864		617976		2186840																2186840

		אורז		ק"ג																20000						164000		164000				184000

		אנונה		ק"ג								102670		2381		105051																105051

		אננס		ק"ג								4200		42		4242																4242

		אפונה		ק"ג				28450		28450		15930		22000		37930										13000		13000				79380

		אפרוחים		יחידה										6242557		6242557								1				1				6242558

		אפרסמון		ק"ג								1714455		106852		1821307				4000												1825307

		אפרסק		ק"ג				24008		24008		3744195		365304		4109499				8000												4141507

		אשכוליות		ק"ג				12150		12150		72000				72000																84150

		בוטנים		ק"ג								62929		486950		549879				10000				57897				57897				617776

		בטטה		ק"ג										107000		107000		273030														380030

		ביצי דגירה		יחידה								4621950		4166421		8788371				620000				871560		9972960		10844520				20252891

		ביצי דגירה		תבניות30X																						555		555				555

		ביצי דגירה		 20 Xתבניות								276480				276480										13875		13875				290355

		ביצי רבייה-אחר		יחידה				40000		40000		8548020		3932428		12480448				1220980				990612		7994043		8984655				22726083

		ביצים		יחידה								897360		3824058		4721418				240000				39968		257596		297564				5258982

		במיה		ק"ג				140366		140366		1669		2950		4619								40270		63000		103270				248255

		בננה		ק"ג				86020		86020		7645310		2387536		10032846																10118866

		בצל		ק"ג				296756		296756		2147800		548253		2696053														16140		3008949

		בצל ירוק		ק"ג				2860		2860																						2860

		בצלצולים		ק"ג								194280		7000		201280				28000												229280

		בשר		ק"ג								14714		586229		600943				187150				54000		22209		76209				864302

		בשר בקר טרי		ק"ג										3000		3000																3000

		בשר בקר קפוא		יחידה																				2079		1084		3163				3163

		בשר בקר קפוא		ק"ג				143647		143647		278475		183004		461479				448644				3981873		2420580		6402453				7456223

		בשר הודו		ק"ג								19000		50991		69991																69991

		בשר טחון		ק"ג										800		800																800

		בשר כבש טרי		ק"ג																				11510				11510				11510

		בשר כבש קפוא		יחידה																				1				1				1

		בשר כבש קפוא		ק"ג				54197		54197										23000				614999		113786		728785				805982

		בשר עוף טרי		ק"ג								26870		629376		656246																656246

		בשר עוף קפוא		ק"ג								10311139		3020609		13331748								13000				13000				13344748

		גבינה מלוחה		ק"ג								73010				73010				11200						115945		115945				200155

		גבינה צהובה		ק"ג										13500		13500										38000		38000				51500

		גבינות		ק"ג								83280		31239		114519				40400						192300		192300				347219

		גדיים		יחידה										81		81																81

		גויאבה		ק"ג										779		779																779

		גזעי עצים		ק"ג										5558000		5558000																5558000

		גזר		ק"ג				39408		39408		2358356		781631		3139987																3179395

		גמבה		ק"ג														127660		2400										8000		138060

		גמלים		יחידה										3		3																3

		גרעיני אבטיח		ק"ג								137275		125150		262425																262425

		גרעיני דלעת		ק"ג										15000		15000																15000

		גרעיני חמניות		ק"ג								189663		310350		500013																500013

		דבש		יחידה								5700				5700																5700

		דבש		ק"ג																2000												2000

		דגי נוי		יחידה								263184				263184				3800												266984

		דגי נוי		ק"ג								200				200										13000		13000				13200

		דגים		ק"ג				319		319		373789		294600		668389		69800		4500				75361		66000		141361				884369

		דגים קפואים		ק"ג								165795		363535		529330		2600		5300				2037611		3585983		5623594				6160824

		דובדבן		ק"ג								53991		2765		56756																56756

		דורה		ק"ג								844412				844412																844412

		דלעת		ק"ג										31800		31800																31800

		דשן		ליטר								960		26546		27506								2				2				27508

		דשן		ק"ג								3116989		2711418		5828407				522494				25660		40000		65660				6416561

		זיתים		ק"ג								200		43000		43200																43200

		זעתר		ק"ג				44120		44120										78500												122620

		זרימה להרבעה		יחידה										500		500																500

		זרעי תפוחי-אדמה		ק"ג				450		450		201250		179000		380250								25000		20000		45000				425700

		זרעים		יחידה								692204				692204																692204

		זרעים		ק"ג								142415		276946		419361				20975				24000		115000		139000				579336

		זרעים מלפפון		ק"ג								20				20																20

		זרעים קישוא		ק"ג				10600		10600																						10600

		חומוס		ק"ג				26000		26000		56000		578830		634830										2000		2000				662830

		חומצה זרחתית		ק"ג								46000				46000																46000

		חומרי הדברה		יחידה								2000				2000																2000

		חומרי הדברה		ליטר										4700		4700																4700

		חומרי הדברה		ק"ג								702453		144228		846681				170828												1017509

		חומרי חיטוי לרפתות		ליטר										4200		4200																4200

		חיטה-חדש		ק"ג								91251712		4292370		95544082														100000		95644082

		חלב		ליטר				150161		150161								10000		81000				1				1				241162

		חלב		ק"ג				12791		12791		352929				352929				119200						155200		155200				640120

		חלב		קרטון																2400						20000		20000				22400

		חלקי עוף		ק"ג										2194838		2194838								56950				56950		139990		2391778

		חלקי פנים		ק"ג								30573				30573										170272		170272				200845

		חמורים		יחידה								104				104																104

		חסה		ק"ג				1000		1000																						1000

		חציל		ק"ג		244760		2142212		2386972				36400		36400		983077		2400												3408849

		חציל לתעשייה		ק"ג				357270		357270				70700		70700																427970

		טלאים		יחידה										6494		6494								4083				4083				10577

		יונים		יחידה								295				295																295

		ירקות בתפזורת		ק"ג				2952		2952				42300		42300																45252

		ירקות קפואים		ק"ג				8000		8000		1197473		83000		1280473				244200						268962		268962				1801635

		כבד בקר		ק"ג								24978				24978								48986		17501		66487				91465

		כבד עוף		ק"ג										960		960																960

		כבשים		יחידה				136		136				4766		4766								701		1		702				5604

		כוורות		יחידה								480				480																480

		כוסברה		ק"ג				2224		2224				10000		10000																12224

		כרוב אדום		ק"ג				4660		4660								66710														71370

		כרוב לבן		ק"ג				1987809		1987809				35950		35950		79020														2102779

		כרובית		ק"ג				1710860		1710860				63000		63000		47300														1821160

		לבנה		ק"ג																400												400

		לוביה		ק"ג				110190		110190				950		950																111140

		לולב		יחידה																										10000		10000

		לימון		ק"ג				18400		18400		1098644		905712		2004356														227588		2250344

		ליצ'י		ק"ג								6000				6000																6000

		לסינה		ק"ג				23350		23350																						23350

		לפת		ק"ג				58250		58250																						58250

		מוצרי חלב		ליטר				10000		10000										33000												43000

		מוצרי חלב		ק"ג				3266223		3266223		5028463		41017		5069480		88133		14341232				30840		359100		389940		300		23155308

		מוצרי חלב		קרטון				193		193										2000												2193

		מזון בעלי-חיים		ק"ג								151772		61053716		61205488				61400												61266888

		מזון בעלי-חיים		חבילות																				1				1				1

		מזון כמפורט		ק"ג								7600		19121		26721																26721

		מיספוא		ק"ג										1813936		1813936																1813936

		מלוחיה		ק"ג				390452		390452				4400		4400		3200														398052

		מלון		ק"ג				37600		37600				83820		83820																121420

		מלפפון		ק"ג				13468388		13468388				115490		115490		2929018		37600												16550496

		מלפפון לתעשיה		ק"ג				27163348		27163348				78770		78770																27242118

		מנגו		ק"ג				7850		7850		5573303		192112		5765415																5773265

		מנדרינה		ק"ג										12933		12933																12933

		מרווה		ק"ג																						30000		30000		8000		38000

		משמש		ק"ג				1550		1550		238917		76901		315818																317368

		נענע		ק"ג				1770		1770				850		850																2620

		נקטרינה		ק"ג				23874		23874		970675		472147		1442822																1466696

		נקניק		ק"ג				119158		119158		187130		9058		196188		22000		2450501				2500				2500				2790347

		נקניקיות		ק"ג				112303		112303		1500		1085		2585				738448												853336

		סובין		ק"ג								91848		1448870		1540718																1540718

		סויה		ק"ג								748930		91860		840790																840790

		סוסים		יחידה								249		1		250																250

		סלק		ק"ג				2500		2500		3900				3900																6400

		סלרי		ק"ג								25000				25000																25000

		עגבניה		ק"ג		3036638		2737340		5773978		10240		88504		98744		9470877		25980										189100		15558679

		עגבניה שרי		ק"ג		12400		9110		21510				5525		5525		44440		1400												72875

		עופות הודו		יחידה										7138		7138																7138

		עופות חיים		יחידה								5000		293397		298397																298397

		עופות שחוטים		ק"ג										69547		69547																69547

		עורות		יחידה				28956		28956				3540		3540																32496

		עורות		ק"ג				43234		43234				81986		81986		426000												54000		605220

		עזים		יחידה				12		12				322		322																334

		עלי גפן		ק"ג				62800		62800																						62800

		ענבים		ק"ג				119090		119090				50550		50550				558436												728076

		עץ זית		ק"ג										30000		30000																30000

		עצים		ק"ג										3309392		3309392																3309392

		ערמונים		ק"ג								62530				62530																62530

		פול		ק"ג				109410		109410																25000		25000				134410

		פומלה		ק"ג								949544		44550		994094																994094

		פומלית		ק"ג								334400		31600		366000																366000

		פטל		ק"ג										600		600																600

		פטרוזיליה		ק"ג				12256		12256		300		3950		4250																16506

		פטריות		ק"ג								40				40																40

		פיסטוק		ק"ג								1814		30400		32214										20000		20000				52214

		פירות יבשים		ק"ג										7500		7500								30000				30000				37500

		פירות ים		ק"ג																						9400		9400				9400

		פלפל חריף		ק"ג				1258175		1258175				21810		21810		502788												1375		1784148

		פלפל לתעשייה		ק"ג				159800		159800				3980		3980		500														164280

		פלפל מתוק		ק"ג				1300130		1300130				11000		11000		948821												36375		2296326

		פלפל שיפקה		ק"ג				753300		753300				123800		123800																877100

		פפיה		ק"ג								3075				3075																3075

		פקוס		ק"ג				85300		85300																						85300

		פרות		ק"ג										3523		3523																3523

		פרחי נוי		יחידה								153661		7850		161511																161511

		פרחי נוי		ק"ג								15570		36480		52050																52050

		צימוקים		ק"ג								3264		23500		26764																26764

		ציפורים		יחידה								123				123																123

		צמחי בית		יחידה								7031				7031																7031

		צמחי בית		ק"ג								1300				1300																1300

		צנון		ק"ג				1350		1350																						1350

		קוקוס - ראש		ק"ג								67500		100		67600																67600

		קיווי		ק"ג								46691		15000		61691																61691

		קיטניות		ק"ג										16000		16000																16000

		קישוא		ק"ג				2530106		2530106				41970		41970		1039501														3611577

		קלמנטינה		ק"ג				39200		39200		9466825		932376		10399201																10438401

		קרז		ק"ג				650		650																						650

		קרע		ק"ג				431250		431250				7450		7450																438700

		קש		יחידה								4853		290		5143																5143

		קש		ק"ג								1116532		530608		1647140																1647140

		קש		חבילות								12472		5257		17729																17729

		ראשי בקר		יחידה								31532		32239		63771								693				693				64464

		ראשי צאן		יחידה								10		100896		100906						150						150				101056

		ראשי צאן		חבילות																				1				1				1

		רוזמרין		ק"ג				32		32																						32

		ריחן (בזיליקום)		ק"ג				4180		4180																						4180

		רימון		ק"ג				11400		11400		1560307		193942		1754249																1765649

		רכיבי חלב		ק"ג																						1269840		1269840				1269840

		רפש		ק"ג										799000		799000																799000

		שום		ק"ג				10500		10500		1814632		75868		1890500																1901000

		שומן כבש		ק"ג																				7				7				7

		שומר		ק"ג								8560		127035		135595																135595

		שומשום		ק"ג										20000		20000																20000

		שוקולד		ק"ג																400												400

		שזיף		ק"ג				49260		49260		1181210		7481072		8662282				365500		1000						1000				9078042

		שיבה		ק"ג																										920		920

		שימורי דגים		ק"ג																				81201				81201				81201

		שימורים		ק"ג										5700		5700				15000												20700

		שמיר		ק"ג				3209		3209		500				500																3709

		שמן זית		ק"ג										2000		2000				63605										23500		89105

		שסק		ק"ג								324493		21442		345935																345935

		שעועית		ק"ג				705517		705517				48870		48870										20000		20000				774387

		שעורה		ק"ג				850		850		9003180		3684840		12688020																12688870

		שקדים		ק"ג				18200		18200		219897		365681		585578																603778

		שתילי ירקות		יחידה								3500				3500																3500

		שתילי נוי		יחידה								2867				2867																2867

		שתילי פירות		יחידה								910				910																910

		שתילים		יחידה								22670				22670																22670

		תבלינים תפזורת		ק"ג																32000						15500		15500		9389		56889

		תוכים		יחידה								2				2																2

		תות שדה		ק"ג				700		700								747202		7045										3500		758447

		תחליפי חלב		ליטר										40		40																40

		תחליפי חלב		ק"ג								26784		4000		30784										428457		428457				459241

		תירס		ק"ג				87480		87480		17984447		4075350		22059797				14000												22161277

		תמרים		ק"ג								3198973		30200		3229173		161055		253600				15000				15000		40000		3698828

		תערובת		ק"ג								158050152		30688713		188738865				1223200				31700				31700		69000		190062765

		תערובת		חבילות								120000		1218000		1338000																1338000

		תפו"א		ק"ג				601450		601450		88576		819911		908487		84500		8000						66042		66042		3089504		4757983

		תפוז		ק"ג				27780		27780		3902532		1051306		4953838																4981618

		תפוח עץ		ק"ג				69700		69700		14005444		1955921		15961365																16031065

		תרד		ק"ג				15150		15150				4000		4000																19150

		תרופות הומניות		ליטר										2000		2000																2000

		תרופות וטרינריות		יחידה				2942		2942		42109		77769		119878				77106						7		7				199933

		תרופות וטרינריות		ליטר				4000		4000		31100		173820		204920				15000												223920

		תרופות וטרינריות		ק"ג								3000		7000		10000																10000

		תרופות וטרינריות		בקבוק								47565		26694		74259				23288												97547
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		אגוזי לוז		פירות

		אגוזי מלך		פירות

		אגוזי מקדמיה		פירות

		אגס		פירות

		אנונה		פירות

		אננס		פירות

		אפונה		ירקות

		אפרוחי הודו		בע"ח ומוצריהם

		אפרוחי הטלה		בע"ח ומוצריהם

		אפרוחים		בע"ח ומוצריהם

		אפרסמון		פירות

		אפרסק		פירות

		ארטישוק		ירקות

		ארנבות		בע"ח ומוצריהם

		אשכוליות		הדרים

		בבונג'		תבלינים

		בוטנים		גד"ש

		בטטה		ירקות

		בורגול		גד"ש

		ביצי דגירה		בע"ח ומוצריהם

		ביצי קויאר		בע"ח ומוצריהם

		ביצי רבייה-אחר		בע"ח ומוצריהם

		ביצים		בע"ח ומוצריהם

		במיה		ירקות

		בננה		פירות

		בצל		ירקות

		בצל ירוק		ירקות

		בצלצולים		ירקות

		ברווזים		בע"ח ומוצריהם

		בשר		בע"ח ומוצריהם

		בשר		בע"ח ומוצריהם

		בשר - שימורים		מוצרי מזון

		בשר בקר טרי		בע"ח ומוצריהם

		בשר בקר קפוא		בע"ח ומוצריהם

		בשר הודו		בע"ח ומוצריהם

		בשר טחון		בע"ח ומוצריהם

		בשר כבש טרי		בע"ח ומוצריהם

		בשר כבש קפוא		בע"ח ומוצריהם

		בשר מעובד		בע"ח ומוצריהם

		בשר עגל		בע"ח ומוצריהם

		בשר עוף טרי		בע"ח ומוצריהם

		בשר עוף קפוא		בע"ח ומוצריהם

		גבינה מלוחה		בע"ח ומוצריהם

		גבינה צהובה		בע"ח ומוצריהם

		גבינות		בע"ח ומוצריהם

		גדיים		בע"ח ומוצריהם

		גויאבה		פירות

		גזעי עצים		עצים ופרחים

		גזר		ירקות

		גמבה		ירקות

		גלידה		בע"ח ומוצריהם

		גמלים		בע"ח ומוצריהם

		גרעיני אבטיח		תשומות שונות

		גרעיני דלעת		תשומות שונות

		גרעיני חמניות		תשומות שונות

		דבש		בע"ח ומוצריהם

		דגי נוי		בע"ח ומוצריהם

		דגים		בע"ח ומוצריהם

		דגים קפואים		בע"ח ומוצריהם

		דובדבן		פירות

		גלוטן		תשומות שונות

		דלורית		ירקות

		דורה		גד"ש

		דלעת		ירקות

		דשן		תשומות שונות

		ויטמינים		תשומות שונות

		ויטמינים		תשומות שונות

		זיתים		פירות

		זעתר		ירקות

		זרימה להרבעה		תשומות שונות

		זרעי תפוחי-אדמה		תשומות שונות

		זרעים		תשומות שונות

		זרעים		תשומות שונות

		זרעים מלפפון		תשומות שונות

		זרעים קישוא		תשומות שונות

		חבושים		פירות

		חומוס		גד"ש

		חומצה זרחתית		תשומות שונות

		חומרי הדברה		תשומות שונות

		חומרי הדברה		תשומות שונות

		חומרי חיטוי למחלבות		תשומות שונות

		חומרי חיטוי לב		תשומות שונות

		חומרי חיטוי לרפתות		תשומות שונות

		חיטה-חדש		גד"ש

		חלב		בע"ח ומוצריהם

		חלב		בע"ח ומוצריהם

		חלקי עוף		בע"ח ומוצריהם

		חמורים		בע"ח ומוצריהם

		חלקי פנים		בע"ח ומוצריהם

		חסה		ירקות

		חציל		ירקות

		חציל לתעשייה		ירקות

		חרובים		פירות

		טלאים		בע"ח ומוצריהם

		יונים		בע"ח ומוצריהם

		יקטין		ירקות

		ירקות בתפזורת		ירקות

		ירקות קפואים		ירקות

		כבד בקר		בע"ח ומוצריהם

		כבד עוף		בע"ח ומוצריהם

		כבשים		בע"ח ומוצריהם

		כוורות		בע"ח ומוצריהם

		כוסברה		תבלינים

		כלבים		בע"ח ומוצריהם

		כותנה		גד"ש

		כרוב		ירקות

		כרוב אדום		ירקות

		כרוב לבן		ירקות

		כרובית		ירקות

		לוביה		ירקות

		לוף		ירקות

		לימון		הדרים

		ליצ'י		פירות

		לסינה		ירקות

		לפת		ירקות

		מוצרי חלב		בע"ח ומוצריהם

		מוצרי חלב		בע"ח ומוצריהם

		מוצרי חלב		בע"ח ומוצריהם

		מזון בעלי-חיים		תשומות שונות

		מזון בעלי-חיים		תשומות שונות

		מזון בעלי-חיים		תשומות שונות

		מזון כמפורט		תשומות שונות

		מיספוא		תשומות שונות

		מלוחיה		ירקות

		מלון		ירקות

		מלפפון		ירקות

		מלפפון לתעשיה		ירקות

		ממתקים		מוצרי מזון

		מנגו		פירות

		מנדרינה		הדרים

		מרווה		תבלינים

		מרמיה		תבלינים

		משמש		פירות

		נענע		תבלינים

		נקטרינה		פירות

		נקניק		בע"ח ומוצריהם

		נקניקיות		בע"ח ומוצריהם

		סובין		גד"ש

		סויה		גד"ש

		סוסים		בע"ח ומוצריהם

		סייחים		בע"ח ומוצריהם

		סופר פוספט 5		תשומות שונות

		סלטים		ירקות

		סלטים		ירקות

		סלק		ירקות

		סלרי		ירקות

		עגבניה		ירקות

		עגבניה שרי		ירקות

		עגלים		בע"ח ומוצריהם

		עופות הודו		בע"ח ומוצריהם

		עופות חיים		בע"ח ומוצריהם

		עופות שחוטים		בע"ח ומוצריהם

		עורות		בע"ח ומוצריהם

		עורות		בע"ח ומוצריהם

		עורות כבש		בע"ח ומוצריהם

		עורות כבש		בע"ח ומוצריהם

		עזים		בע"ח ומוצריהם

		עלי גפן		ירקות

		עלי סלק		ירקות

		ענבים		פירות

		עץ זית		עצים ופרחים

		עצים		עצים ופרחים

		עצי תמר		עצים ופרחים

		ערמונים		פירות

		פול		ירקות

		פומלה		הדרים

		פומלית		הדרים

		פטרוזיליה		תבלינים

		פטריות		ירקות

		פיסטוק		פירות

		פירות יבשים		מוצרי מזון

		פירות ים		בע"ח ומוצריהם

		פלפל חריף		ירקות

		פלפל לתעשייה		ירקות

		פלפל מתוק		ירקות

		פלפל שיפקה		ירקות

		פפיה		פירות

		פקוס		ירקות

		פרות		בע"ח ומוצריהם

		פרגיות		בע"ח ומוצריהם

		פרחי נוי		עצים ופרחים

		פרחי נוי		עצים ופרחים

		צאן		בע"ח ומוצריהם

		ציוד רפואי		תשומות שונות

		צימוקים		מוצרי מזון

		ציפורים		בע"ח ומוצריהם

		ציפורן		עצים ופרחים

		צמחי בית		עצים ופרחים

		צנובר		מוצרי מזון

		צנון		ירקות

		צנונית		ירקות

		קוישלך		מוצרי מזון

		קולורבי		ירקות

		קוקוס - ראש		פירות

		קיווי		פירות

		קיטניות		מוצרי מזון

		קישוא		ירקות

		קליפים		הדרים

		קלמנטינה		הדרים

		קרמבו		מוצרי מזון

		קרז 		פירות

		קרע		ירקות

		קש		תשומות שונות

		קש		תשומות שונות

		קש		תשומות שונות

		ראשי בקר		בע"ח ומוצריהם

		ראשי צאן		בע"ח ומוצריהם

		רוקט		תבלינים

		ריחן (בזיליקום)		תבלינים

		רימון		פירות

		רכיבי חלב		מוצרי מזון

		רפש		מוצרי מזון

		שום		ירקות

		שומן בקר		בע"ח ומוצריהם

		שומן כבש		בע"ח ומוצריהם

		שומן צמחי		בע"ח ומוצריהם

		שומר		ירקות

		שומשום		גד"ש

		שוקולד		מוצרי מזון

		שזיף		פירות

		שיבה		תבלינים

		שימורי בשר		מוצרי מזון

		שימורי דגים		מוצרי מזון

		שימורי עוף		מוצרי מזון

		שימורים		מוצרי מזון

		שימורים		מוצרי מזון

		שמיר		תבלינים

		שמן זית		מוצרי מזון

		שמנת		מוצרי מזון

		שסק		פירות

		שעועית		ירקות

		שעורה		גד"ש

		שקדים		פירות

		שתילים דקליים		תשומות שונות

		שתילי הדרים		תשומות שונות

		שתילי ירקות		תשומות שונות

		שתילי נוי		תשומות שונות

		שתילי פירות		תשומות שונות

		שתילי פרחים		תשומות שונות

		שתילים		תשומות שונות

		שתילים		תשומות שונות

		תאנים		פירות

		תבלינים תפזורת		תבלינים

		תוכים		בע"ח ומוצריהם

		תות שדה		ירקות

		תיישים		בע"ח ומוצריהם

		תירס		ירקות

		תמרים		פירות

		תעודות בקר		תשומות שונות

		תעודות בקר		תשומות שונות

		תערובת		תשומות שונות

		תערובת		תשומות שונות

		תערובת		תשומות שונות

		תפו״א		ירקות

		תפוז		הדרים

		תפוח עץ		פירות

		תרד		ירקות

		תחליפי חלב		מוצרי מזון

		תרופות הומניות		תשומות שונות

		תרופות וטרינריות		תשומות שונות

		תרופות וטרינר		תשומות שונות

		תרופות וטרינר		תשומות שונות

		תרופות וטרינר		תשומות שונות

		אורז		גד"ש

		לבנה		מוצרי מזון

		לולב		עצים ופרחים

		פטל		פירות

		רוזמרין		תבלינים





מעבר תוצרת 2017

				מעבר תוצרת שנת 2017 

		סוג תוצרת		תוצרת		יח' מידה		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל		סה"כ לישראל		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל		מעזה ליו"ש		מיו"ש לעזה		יבוא לישראל		יבוא ליו"ש		יבוא לעיזה		סה"כ יבוא		יצוא		סה"כ

		פירות		אבוקדו		ק"ג		3584		31380		34964		3000945		804630		3805575		2560		24000												3867099

		ירקות		אבטיח		ק"ג				229850		229850				1850448		1850448																2080298

		בע"ח ומוצריהם		אבקת חלב		ק"ג				8000		8000		932325		185250		1117575				22500				16000		2011282		2027282				3175357

		בע"ח ומוצריהם		אבקת חלב		קרטון										40		40																40

		פירות		אגוזי לוז		ק"ג								10000				10000																10000

		פירות		אגוזי מלך		ק"ג								17531		4300		21831				2000												23831

		פירות		אגס		ק"ג								1568864		617976		2186840																2186840

		גד"ש		אורז		ק"ג																20000						164000		164000				184000

		פירות		אנונה		ק"ג								102670		2381		105051																105051

		פירות		אננס		ק"ג								4200		42		4242																4242

		ירקות		אפונה		ק"ג				28450		28450		15930		22000		37930										13000		13000				79380

		בע"ח ומוצריהם		אפרוחים		יחידה										6242557		6242557								1				1				6242558

		פירות		אפרסמון		ק"ג								1714455		106852		1821307				4000												1825307

		פירות		אפרסק		ק"ג				24008		24008		3744195		365304		4109499				8000												4141507

		הדרים		אשכוליות		ק"ג				12150		12150		72000				72000																84150

		גד"ש		בוטנים		ק"ג								62929		486950		549879				10000				57897				57897				617776

		ירקות		בטטה		ק"ג										107000		107000		273030														380030

		בע"ח ומוצריהם		ביצי דגירה		יחידה								4621950		4166421		8788371				620000				871560		9972960		10844520				20252891

		בע"ח ומוצריהם		ביצי דגירה		תבניות30X																						555		555				555

		בע"ח ומוצריהם		ביצי דגירה		 20 Xתבניות								276480				276480										13875		13875				290355

		בע"ח ומוצריהם		ביצי רבייה-אחר		יחידה				40000		40000		8548020		3932428		12480448				1220980				990612		7994043		8984655				22726083

		בע"ח ומוצריהם		ביצים		יחידה								897360		3824058		4721418				240000				39968		257596		297564				5258982

		ירקות		במיה		ק"ג				140366		140366		1669		2950		4619								40270		63000		103270				248255

		פירות		בננה		ק"ג				86020		86020		7645310		2387536		10032846																10118866

		ירקות		בצל		ק"ג				296756		296756		2147800		548253		2696053														16140		3008949

		ירקות		בצל ירוק		ק"ג				2860		2860																						2860

		ירקות		בצלצולים		ק"ג								194280		7000		201280				28000												229280

		בע"ח ומוצריהם		בשר		ק"ג								14714		586229		600943				187150				54000		22209		76209				864302

		בע"ח ומוצריהם		בשר בקר טרי		ק"ג										3000		3000																3000

		בע"ח ומוצריהם		בשר בקר קפוא		יחידה																				2079		1084		3163				3163

		בע"ח ומוצריהם		בשר בקר קפוא		ק"ג				143647		143647		278475		183004		461479				448644				3981873		2420580		6402453				7456223

		בע"ח ומוצריהם		בשר הודו		ק"ג								19000		50991		69991																69991

		בע"ח ומוצריהם		בשר טחון		ק"ג										800		800																800

		בע"ח ומוצריהם		בשר כבש טרי		ק"ג																				11510				11510				11510

		בע"ח ומוצריהם		בשר כבש קפוא		יחידה																				1				1				1

		בע"ח ומוצריהם		בשר כבש קפוא		ק"ג				54197		54197										23000				614999		113786		728785				805982

		בע"ח ומוצריהם		בשר עוף טרי		ק"ג								26870		629376		656246																656246

		בע"ח ומוצריהם		בשר עוף קפוא		ק"ג								10311139		3020609		13331748								13000				13000				13344748

		בע"ח ומוצריהם		גבינה מלוחה		ק"ג								73010				73010				11200						115945		115945				200155

		בע"ח ומוצריהם		גבינה צהובה		ק"ג										13500		13500										38000		38000				51500

		בע"ח ומוצריהם		גבינות		ק"ג								83280		31239		114519				40400						192300		192300				347219

		בע"ח ומוצריהם		גדיים		יחידה										81		81																81

		פירות		גויאבה		ק"ג										779		779																779

		עצים ופרחים		גזעי עצים		ק"ג										5558000		5558000																5558000

		ירקות		גזר		ק"ג				39408		39408		2358356		781631		3139987																3179395

		ירקות		גמבה		ק"ג														127660		2400										8000		138060

		בע"ח ומוצריהם		גמלים		יחידה										3		3																3

		תשומות שונות		גרעיני אבטיח		ק"ג								137275		125150		262425																262425

		תשומות שונות		גרעיני דלעת		ק"ג										15000		15000																15000

		תשומות שונות		גרעיני חמניות		ק"ג								189663		310350		500013																500013

		בע"ח ומוצריהם		דבש		יחידה								5700				5700																5700

		בע"ח ומוצריהם		דבש		ק"ג																2000												2000

		בע"ח ומוצריהם		דגי נוי		יחידה								263184				263184				3800												266984

		בע"ח ומוצריהם		דגי נוי		ק"ג								200				200										13000		13000				13200

		בע"ח ומוצריהם		דגים		ק"ג				319		319		373789		294600		668389		69800		4500				75361		66000		141361				884369

		בע"ח ומוצריהם		דגים קפואים		ק"ג								165795		363535		529330		2600		5300				2037611		3585983		5623594				6160824

		פירות		דובדבן		ק"ג								53991		2765		56756																56756

		גד"ש		דורה		ק"ג								844412				844412																844412

		ירקות		דלעת		ק"ג										31800		31800																31800

		תשומות שונות		דשן		ליטר								960		26546		27506								2				2				27508

		תשומות שונות		דשן		ק"ג								3116989		2711418		5828407				522494				25660		40000		65660				6416561

		פירות		זיתים		ק"ג								200		43000		43200																43200

		ירקות		זעתר		ק"ג				44120		44120										78500												122620

		תשומות שונות		זרימה להרבעה		יחידה										500		500																500

		תשומות שונות		זרעי תפוחי-אדמה		ק"ג				450		450		201250		179000		380250								25000		20000		45000				425700

		תשומות שונות		זרעים		יחידה								692204				692204																692204

		תשומות שונות		זרעים		ק"ג								142415		276946		419361				20975				24000		115000		139000				579336

		תשומות שונות		זרעים מלפפון		ק"ג								20				20																20

		תשומות שונות		זרעים קישוא		ק"ג				10600		10600																						10600

		גד"ש		חומוס		ק"ג				26000		26000		56000		578830		634830										2000		2000				662830

		תשומות שונות		חומצה זרחתית		ק"ג								46000				46000																46000

		תשומות שונות		חומרי הדברה		יחידה								2000				2000																2000

		תשומות שונות		חומרי הדברה		ליטר										4700		4700																4700

		תשומות שונות		חומרי הדברה		ק"ג								702453		144228		846681				170828												1017509

		תשומות שונות		חומרי חיטוי לרפתות		ליטר										4200		4200																4200

		גד"ש		חיטה-חדש		ק"ג								91251712		4292370		95544082														100000		95644082

		בע"ח ומוצריהם		חלב		ליטר				150161		150161								10000		81000				1				1				241162

		בע"ח ומוצריהם		חלב		ק"ג				12791		12791		352929				352929				119200						155200		155200				640120

		בע"ח ומוצריהם		חלב		קרטון																2400						20000		20000				22400

		בע"ח ומוצריהם		חלקי עוף		ק"ג										2194838		2194838								56950				56950		139990		2391778

		בע"ח ומוצריהם		חלקי פנים		ק"ג								30573				30573										170272		170272				200845

		בע"ח ומוצריהם		חמורים		יחידה								104				104																104

		ירקות		חסה		ק"ג				1000		1000																						1000

		ירקות		חציל		ק"ג		244760		2142212		2386972				36400		36400		983077		2400												3408849

		ירקות		חציל לתעשייה		ק"ג				357270		357270				70700		70700																427970

		בע"ח ומוצריהם		טלאים		יחידה										6494		6494								4083				4083				10577

		בע"ח ומוצריהם		יונים		יחידה								295				295																295

		ירקות		ירקות בתפזורת		ק"ג				2952		2952				42300		42300																45252

		ירקות		ירקות קפואים		ק"ג				8000		8000		1197473		83000		1280473				244200						268962		268962				1801635

		בע"ח ומוצריהם		כבד בקר		ק"ג								24978				24978								48986		17501		66487				91465

		בע"ח ומוצריהם		כבד עוף		ק"ג										960		960																960

		בע"ח ומוצריהם		כבשים		יחידה				136		136				4766		4766								701		1		702				5604

		בע"ח ומוצריהם		כוורות		יחידה								480				480																480

		תבלינים		כוסברה		ק"ג				2224		2224				10000		10000																12224

		ירקות		כרוב אדום		ק"ג				4660		4660								66710														71370

		ירקות		כרוב לבן		ק"ג				1987809		1987809				35950		35950		79020														2102779

		ירקות		כרובית		ק"ג				1710860		1710860				63000		63000		47300														1821160

		מוצרי מזון		לבנה		ק"ג																400												400

		ירקות		לוביה		ק"ג				110190		110190				950		950																111140

		עצים ופרחים		לולב		יחידה																										10000		10000

		הדרים		לימון		ק"ג				18400		18400		1098644		905712		2004356														227588		2250344

		פירות		ליצ'י		ק"ג								6000				6000																6000

		ירקות		לסינה		ק"ג				23350		23350																						23350

		ירקות		לפת		ק"ג				58250		58250																						58250

		בע"ח ומוצריהם		מוצרי חלב		ליטר				10000		10000										33000												43000

		בע"ח ומוצריהם		מוצרי חלב		ק"ג				3266223		3266223		5028463		41017		5069480		88133		14341232				30840		359100		389940		300		23155308

		בע"ח ומוצריהם		מוצרי חלב		קרטון				193		193										2000												2193

		תשומות שונות		מזון בעלי-חיים		ק"ג								151772		61053716		61205488				61400												61266888

		תשומות שונות		מזון בעלי-חיים		חבילות																				1				1				1

		תשומות שונות		מזון כמפורט		ק"ג								7600		19121		26721																26721

		תשומות שונות		מיספוא		ק"ג										1813936		1813936																1813936

		ירקות		מלוחיה		ק"ג				390452		390452				4400		4400		3200														398052

		ירקות		מלון		ק"ג				37600		37600				83820		83820																121420

		ירקות		מלפפון		ק"ג				13468388		13468388				115490		115490		2929018		37600												16550496

		ירקות		מלפפון לתעשיה		ק"ג				27163348		27163348				78770		78770																27242118

		פירות		מנגו		ק"ג				7850		7850		5573303		192112		5765415																5773265

		הדרים		מנדרינה		ק"ג										12933		12933																12933

		תבלינים		מרווה		ק"ג																						30000		30000		8000		38000

		פירות		משמש		ק"ג				1550		1550		238917		76901		315818																317368

		תבלינים		נענע		ק"ג				1770		1770				850		850																2620

		פירות		נקטרינה		ק"ג				23874		23874		970675		472147		1442822																1466696

		בע"ח ומוצריהם		נקניק		ק"ג				119158		119158		187130		9058		196188		22000		2450501				2500				2500				2790347

		בע"ח ומוצריהם		נקניקיות		ק"ג				112303		112303		1500		1085		2585				738448												853336

		גד"ש		סובין		ק"ג								91848		1448870		1540718																1540718

		גד"ש		סויה		ק"ג								748930		91860		840790																840790

		בע"ח ומוצריהם		סוסים		יחידה								249		1		250																250

		ירקות		סלק		ק"ג				2500		2500		3900				3900																6400

		ירקות		סלרי		ק"ג								25000				25000																25000

		ירקות		עגבניה		ק"ג		3036638		2737340		5773978		10240		88504		98744		9470877		25980										189100		15558679

		ירקות		עגבניה שרי		ק"ג		12400		9110		21510				5525		5525		44440		1400												72875

		בע"ח ומוצריהם		עופות הודו		יחידה										7138		7138																7138

		בע"ח ומוצריהם		עופות חיים		יחידה								5000		293397		298397																298397

		בע"ח ומוצריהם		עופות שחוטים		ק"ג										69547		69547																69547

		בע"ח ומוצריהם		עורות		יחידה				28956		28956				3540		3540																32496

		בע"ח ומוצריהם		עורות		ק"ג				43234		43234				81986		81986		426000												54000		605220

		בע"ח ומוצריהם		עזים		יחידה				12		12				322		322																334

		ירקות		עלי גפן		ק"ג				62800		62800																						62800

		פירות		ענבים		ק"ג				119090		119090				50550		50550				558436												728076

		עצים ופרחים		עץ זית		ק"ג										30000		30000																30000

		עצים ופרחים		עצים		ק"ג										3309392		3309392																3309392

		פירות		ערמונים		ק"ג								62530				62530																62530

		ירקות		פול		ק"ג				109410		109410																25000		25000				134410

		הדרים		פומלה		ק"ג								949544		44550		994094																994094

		הדרים		פומלית		ק"ג								334400		31600		366000																366000

		פירות		פטל		ק"ג										600		600																600

		תבלינים		פטרוזיליה		ק"ג				12256		12256		300		3950		4250																16506

		ירקות		פטריות		ק"ג								40				40																40

		פירות		פיסטוק		ק"ג								1814		30400		32214										20000		20000				52214

		מוצרי מזון		פירות יבשים		ק"ג										7500		7500								30000				30000				37500

		בע"ח ומוצריהם		פירות ים		ק"ג																						9400		9400				9400

		ירקות		פלפל חריף		ק"ג				1258175		1258175				21810		21810		502788												1375		1784148

		ירקות		פלפל לתעשייה		ק"ג				159800		159800				3980		3980		500														164280

		ירקות		פלפל מתוק		ק"ג				1300130		1300130				11000		11000		948821												36375		2296326

		ירקות		פלפל שיפקה		ק"ג				753300		753300				123800		123800																877100

		פירות		פפיה		ק"ג								3075				3075																3075

		ירקות		פקוס		ק"ג				85300		85300																						85300

		בע"ח ומוצריהם		פרות		ק"ג										3523		3523																3523

		עצים ופרחים		פרחי נוי		יחידה								153661		7850		161511																161511

		עצים ופרחים		פרחי נוי		ק"ג								15570		36480		52050																52050

		מוצרי מזון		צימוקים		ק"ג								3264		23500		26764																26764

		בע"ח ומוצריהם		ציפורים		יחידה								123				123																123

		עצים ופרחים		צמחי בית		יחידה								7031				7031																7031

		עצים ופרחים		צמחי בית		ק"ג								1300				1300																1300

		ירקות		צנון		ק"ג				1350		1350																						1350

		פירות		קוקוס - ראש		ק"ג								67500		100		67600																67600

		פירות		קיווי		ק"ג								46691		15000		61691																61691

		מוצרי מזון		קיטניות		ק"ג										16000		16000																16000

		ירקות		קישוא		ק"ג				2530106		2530106				41970		41970		1039501														3611577

		הדרים		קלמנטינה		ק"ג				39200		39200		9466825		932376		10399201																10438401

		פירות		קרז 		ק"ג				650		650																						650

		ירקות		קרע		ק"ג				431250		431250				7450		7450																438700

		תשומות שונות		קש		יחידה								4853		290		5143																5143

		תשומות שונות		קש		ק"ג								1116532		530608		1647140																1647140

		תשומות שונות		קש		חבילות								12472		5257		17729																17729

		בע"ח ומוצריהם		ראשי בקר		יחידה								31532		32239		63771								693				693				64464

		בע"ח ומוצריהם		ראשי צאן		יחידה								10		100896		100906						150						150				101056

		בע"ח ומוצריהם		ראשי צאן		חבילות																				1				1				1

		תבלינים		רוזמרין		ק"ג				32		32																						32

		תבלינים		ריחן (בזיליקום)		ק"ג				4180		4180																						4180

		פירות		רימון		ק"ג				11400		11400		1560307		193942		1754249																1765649

		מוצרי מזון		רכיבי חלב		ק"ג																						1269840		1269840				1269840

		מוצרי מזון		רפש		ק"ג										799000		799000																799000

		ירקות		שום		ק"ג				10500		10500		1814632		75868		1890500																1901000

		בע"ח ומוצריהם		שומן כבש		ק"ג																				7				7				7

		ירקות		שומר		ק"ג								8560		127035		135595																135595

		גד"ש		שומשום		ק"ג										20000		20000																20000

		מוצרי מזון		שוקולד		ק"ג																400												400

		פירות		שזיף		ק"ג				49260		49260		1181210		7481072		8662282				365500		1000						1000				9078042

		תבלינים		שיבה		ק"ג																										920		920

		מוצרי מזון		שימורי דגים		ק"ג																				81201				81201				81201

		מוצרי מזון		שימורים		ק"ג										5700		5700				15000												20700

		תבלינים		שמיר		ק"ג				3209		3209		500				500																3709

		מוצרי מזון		שמן זית		ק"ג										2000		2000				63605										23500		89105

		פירות		שסק		ק"ג								324493		21442		345935																345935

		ירקות		שעועית		ק"ג				705517		705517				48870		48870										20000		20000				774387

		גד"ש		שעורה		ק"ג				850		850		9003180		3684840		12688020																12688870

		פירות		שקדים		ק"ג				18200		18200		219897		365681		585578																603778

		תשומות שונות		שתילי ירקות		יחידה								3500				3500																3500

		תשומות שונות		שתילי נוי		יחידה								2867				2867																2867

		תשומות שונות		שתילי פירות		יחידה								910				910																910

		תשומות שונות		שתילים		יחידה								22670				22670																22670

		תבלינים		תבלינים תפזורת		ק"ג																32000						15500		15500		9389		56889

		בע"ח ומוצריהם		תוכים		יחידה								2				2																2

		ירקות		תות שדה		ק"ג				700		700								747202		7045										3500		758447

		מוצרי מזון		תחליפי חלב		ליטר										40		40																40

		מוצרי מזון		תחליפי חלב		ק"ג								26784		4000		30784										428457		428457				459241

		ירקות		תירס		ק"ג				87480		87480		17984447		4075350		22059797				14000												22161277

		פירות		תמרים		ק"ג								3198973		30200		3229173		161055		253600				15000				15000		40000		3698828

		תשומות שונות		תערובת		ק"ג								158050152		30688713		188738865				1223200				31700				31700		69000		190062765

		תשומות שונות		תערובת		חבילות								120000		1218000		1338000																1338000

		ירקות		תפו״א		ק"ג				601450		601450		88576		819911		908487		84500		8000						66042		66042		3089504		4757983

		הדרים		תפוז		ק"ג				27780		27780		3902532		1051306		4953838																4981618

		פירות		תפוח עץ		ק"ג				69700		69700		14005444		1955921		15961365																16031065

		ירקות		תרד		ק"ג				15150		15150				4000		4000																19150

		תשומות שונות		תרופות הומניות		ליטר										2000		2000																2000

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		יחידה				2942		2942		42109		77769		119878				77106						7		7				199933

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		ליטר				4000		4000		31100		173820		204920				15000												223920

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		ק"ג								3000		7000		10000																10000

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		בקבוק								47565		26694		74259				23288												97547





פירות ירקות והדרים 2017

		יח' מידה		ק"ג

		תוויות שורה		סכום של סה"כ מישראל		סכום של סה"כ לישראל		סכום של מישראל לעזה		סכום של מישראל ליו"ש		סכום של מעזה לישראל		סכום של מיו"ש לישראל

		בע"ח ומוצריהם		25,668,317		3,759,872		17,904,170		7,764,147				3,759,872

		גד"ש		112,662,731		26,850		102,059,011		10,603,720				26,850

		הדרים		18,802,422		97,530		15,823,945		2,978,477				97,530

		ירקות		35,271,838		62,403,317		25,850,903		9,420,935		3,293,798		59,109,519

		מוצרי מזון		887,748				30,048		857,700

		עצים ופרחים		8,950,742				16,870		8,933,872

		פירות		60,544,823		446,566		45,323,190		15,221,633		3,584		442,982

		תבלינים		15,600		23,671		800		14,800				23,671

		תשומות שונות		261,740,307		11,050		163,865,121		97,875,186				11,050

		סכום כולל		524,544,528		66,768,856		370,874,058		153,670,470		3,297,382		63,471,474

		העתקת טבלאות מה-PIVOT

		2017

		יח' מידה 		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של סה"כ מישראל		סכום של סה"כ לישראל

		בע"ח ומוצריהם		25,668,317		3,759,872

		גד"ש		112,662,731		26,850

		הדרים		18,802,422		97,530				62,947,413

		ירקות		35,271,838		62,403,317

		מוצרי מזון		887,748

		עצים ופרחים		8,950,742

		פירות		60,544,823		446,566				5%

		תבלינים		15,600		23,671

		תשומות שונות		261,740,307		11,050

		סכום כולל		524,544,528		66,768,856



		2017

		יח' מידה 		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של מישראל לעזה		סכום של מישראל ליו"ש

		בע"ח ומוצריהם		17,904,170		7,764,147

		גד"ש		102,059,011		10,603,720

		הדרים		15,823,945		2,978,477

		ירקות		25,850,903		9,420,935

		מוצרי מזון		30,048		857,700

		עצים ופרחים		16,870		8,933,872

		פירות		45,323,190		15,221,633

		תבלינים		800		14,800

		תשומות שונות		163,865,121		97,875,186

		סכום כולל		370,874,058		153,670,470



		2017

		יח' מידה 		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של מעזה לישראל		סכום של מיו"ש לישראל

		בע"ח ומוצריהם				3,759,872

		גד"ש				26,850

		הדרים				97,530

		ירקות		3,293,798		59,109,519

		מוצרי מזון

		עצים ופרחים

		פירות		3,584		442,982

		תבלינים				23,671

		תשומות שונות				11,050

		סכום כולל		3,297,382		63,471,474





סיכום

								בטון						משטחי האוטונומיה לישראל														מישראל לשטחי האוטונומיה

								טונות		2010		2015		2016		2017		שינוי 2017 לעומת 2016				שינוי 2017 לעומת 2010				טונות		2010		2015		2016		2017		שינוי 2017 לעומת 2016				1000

																		בטונות		באחוזים																 בטונות		באחוזים

								ירקות		57,103		78,654		64,966		62,403		-2,563		-4%		9%				ירקות		28,849		42,087		47,341		35,272		-12,069		-25%		22%

								פירות 		1,051		401		370		447		77		21%		-58%				פירות 		71,757		61,095		63,403		60,545		-2,858		-5%		-16%

								הדרים		80		305		83		98		15		18%		22%				הדרים		8,372		16,698		16,448		18,802		2,355		14%		125%

								סה"כ		58,234		79,360		65,419		62,947		-2,472		-4%		8%				סה"כ		108,978		119,880		127,192		114,619		-12,573		-10%		5%

								לפירוט לפי פרטים נא לפנות לנספח סחר עם הרשות הפלסטינית

						פירות										ירקות										הדרים



						סוג תוצרת		יח' מידה		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל				סוג תוצרת		יח' מידה		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל				סוג תוצרת		יח' מידה		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל

						תפוח עץ		טונות		70		15,961				תירס		טונות		87		22,060				קלמנטינה		טונות		39		10,399

						בננה		טונות		86		10,033				גזר		טונות		39		3,140				תפוז		טונות		28		4,954

						שזיף		טונות		49		8,662				בצל		טונות		297		2,696				לימון		טונות		18		2,004

						מנגו		טונות		8		5,765				שום		טונות		11		1,891				פומלה		טונות		- 0		994

						אפרסק		טונות		24		4,109				אבטיח		טונות		230		1,850				פומלית		טונות		- 0		366

						אבוקדו		טונות		35		3,806				ירקות קפואים		טונות		8		1,280				אשכוליות		טונות		12		72

						תמרים		טונות		- 0		3,229				תפו״א		טונות		601		908				מנדרינה		טונות		- 0		13

						אגס		טונות		- 0		2,187				בצלצולים		טונות		- 0		201				סה"כ				98		18,802

						אפרסמון		טונות		- 0		1,821				שומר		טונות		- 0		136

						רימון		טונות		11		1,754				פלפל שיפקה		טונות		753		124

						נקטרינה		טונות		24		1,443				מלפפון		טונות		13,468		115

						שקדים		טונות		18		586				בטטה		טונות		- 0		107

						שסק		טונות		- 0		346				עגבניה		טונות		5,774		99

						משמש		טונות		2		316				מלון		טונות		38		84

						אנונה		טונות		- 0		105				מלפפון לתעשיה		טונות		27,163		79

						קוקוס - ראש		טונות		- 0		68				חציל לתעשייה		טונות		357		71

						ערמונים		טונות		- 0		63				כרובית		טונות		1,711		63

						קיווי		טונות		- 0		62				שעועית		טונות		706		49

						דובדבן		טונות		- 0		57				ירקות בתפזורת		טונות		3		42

						ענבים		טונות		119		51				קישוא		טונות		2,530		42

						זיתים		טונות		- 0		43				אפונה		טונות		28		38

						פיסטוק		טונות		- 0		32				חציל		טונות		2,387		36

						אגוזי מלך		טונות		- 0		22				כרוב לבן		טונות		1,988		36

						אגוזי לוז		טונות		- 0		10				דלעת		טונות		- 0		32

						ליצ'י		טונות		- 0		6				סלרי		טונות		- 0		25

						אננס		טונות		- 0		4				פלפל חריף		טונות		1,258		22

						פפיה		טונות		- 0		3				פלפל מתוק		טונות		1,300		11

						גויאבה		טונות		- 0		1				קרע		טונות		431		7

						פטל		טונות		- 0		1				עגבניה שרי		טונות		22		6

						קרז 		טונות		1		- 0				במיה		טונות		140		5

						סה"כ				447		60,545				מלוחיה		טונות		390		4

																תרד		טונות		15		4

																פלפל לתעשייה		טונות		160		4

																סלק		טונות		3		4

																לוביה		טונות		110		1

																פטריות		טונות		- 0		0

																בצל ירוק		טונות		3		- 0

																גמבה		טונות		- 0		- 0

																זעתר		טונות		44		- 0

																חסה		טונות		1		- 0

																כרוב אדום		טונות		5		- 0

																לסינה		טונות		23		- 0

																לפת		טונות		58		- 0

																עלי גפן		טונות		63		- 0

																פול		טונות		109		- 0

																פקוס		טונות		85		- 0

																צנון		טונות		1		- 0

																תות שדה		טונות		1		- 0

																סה"כ				62,403		35,272



הדרים	

2010	2015	2016	2017	80.099999999999994	304.72500000000002	82.926000000000002	97.53	פירות 	

2010	2015	2016	2017	1051	401.07900000000001	369.66500000000002	446.56599999999997	ירקות	

2010	2015	2016	2017	57103	78654.197	64966.392999999996	62403.317000000003	סה"כ	









2010	2015	2016	2017	58234.1	79360.001000000004	65418.983999999997	62947.413	2010	2015	2016	2017	









הדרים	

2010	2015	2016	2017	8371.7999999999993	16698.313999999998	16447.809000000001	18802.421999999999	ירקות	



2010	2015	2016	2017	28849	42087.154999999999	47340.652000000002	35271.838000000003	פירות 	

2010	2015	2016	2017	71757	61094.637999999999	63403.201999999997	60544.822999999997	סה"כ	









2010	2015	2016	2017	108977.8	119880.107	127191.663	114619.08299999998	2010	2015	2016	2017	









הדרים	

2010	2015	2016	2017	80.099999999999994	304.72500000000002	82.926000000000002	97.53	פירות 	

2010	2015	2016	2017	1051	401.07900000000001	369.66500000000002	446.56599999999997	ירקות	

2010	2015	2016	2017	57103	78654.197	64966.392999999996	62403.317000000003	סה"כ	









2010	2015	2016	2017	58234.1	79360.001000000004	65418.983999999997	62947.413	2010	2015	2016	2017	













פירות ירקות והדרים-לפי מוצר2017



		יח' מידה		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של סה"כ מישראל		סכום של סה"כ לישראל		סכום של מישראל לעזה		סכום של מישראל ליו"ש		סכום של מעזה לישראל		סכום של מיו"ש לישראל

		בע"ח ומוצריהם		25,668,317		3,759,872		17,904,170		7,764,147				3,759,872

		גד"ש		112,662,731		26,850		102,059,011		10,603,720				26,850

		הדרים		18,802,422		97,530		15,823,945		2,978,477				97,530

		אשכוליות		72,000		12,150		72,000						12,150

		לימון		2,004,356		18,400		1,098,644		905,712				18,400

		מנדרינה		12,933						12,933

		פומלה		994,094				949,544		44,550

		פומלית		366,000				334,400		31,600

		קלמנטינה		10,399,201		39,200		9,466,825		932,376				39,200

		תפוז		4,953,838		27,780		3,902,532		1,051,306				27,780

		ירקות		35,271,838		62,403,317		25,850,903		9,420,935		3,293,798		59,109,519

		מוצרי מזון		887,748				30,048		857,700

		עצים ופרחים		8,950,742				16,870		8,933,872

		פירות		60,544,823		446,566		45,323,190		15,221,633		3,584		442,982

		תבלינים		15,600		23,671		800		14,800				23,671

		תשומות שונות		261,740,307		11,050		163,865,121		97,875,186				11,050

		סכום כולל		524,544,528		66,768,856		370,874,058		153,670,470		3,297,382		63,471,474



































































































































פירות 2017

		1000		פירות		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל 				פירות		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש																פירות		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל

				תפוח עץ		70		15,961				תפוח עץ		14,005		1,956				סוג תוצרת		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל						ענבים		- 0		119				סוג תוצרת		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל		סה"כ לישראל

				בננה		86		10,033				בננה		7,645		2,388				תפוח עץ		14,005		1,956		15,961						בננה		- 0		86				ענבים		119		-		119

				שזיף		49		8,662				מנגו		5,573		192				בננה		7,645		2,388		10,033						תפוח עץ		- 0		70				בננה		86		-		86

				מנגו		8		5,765				אפרסק		3,744		365				מנגו		5,573		192		5,765						שזיף		- 0		49				תפוח עץ		70		-		70

				אפרסק		24		4,109				תמרים		3,199		30				אפרסק		3,744		365		4,109						אבוקדו		4		31				שזיף		49		-		49

				אבוקדו		35		3,806				אבוקדו		3,001		805				תמרים		3,199		30		3,229						אפרסק		- 0		24				אבוקדו		31		4		35

				תמרים		- 0		3,229				אפרסמון		1,714		107				אבוקדו		3,001		805		3,806						נקטרינה		- 0		24				אפרסק		24		-		24

				אגס		- 0		2,187				אגס		1,569		618				אפרסמון		1,714		107		1,821						שקדים		- 0		18				נקטרינה		24		-		24

				אפרסמון		- 0		1,821				רימון		1,560		194				אגס		1,569		618		2,187						רימון		- 0		11				שקדים		18		-		18

				רימון		11		1,754				שזיף		1,181		7,481				רימון		1,560		194		1,754						מנגו		- 0		8				רימון		11		-		11

				נקטרינה		24		1,443				נקטרינה		971		472				שזיף		1,181		7,481		8,662						משמש		- 0		2				מנגו		8		-		8

				שקדים		18		586				שסק		324		21				נקטרינה		971		472		1,443						קרז 		- 0		1				פירות אחרים		2		-		2

				שסק		- 0		346				משמש		239		77				פירות אחרים		1,160		614		1,773						אגוזי לוז								סה"כ		443		4		447

				משמש		2		316				שקדים		220		366				סה"כ		45,323		15,222		60,545						אגוזי מלך

				אנונה		- 0		105				אנונה		103		2																אגס

				קוקוס - ראש		- 0		68				קוקוס - ראש		68		0																אנונה

				ערמונים		- 0		63				ערמונים		63		- 0																אננס

				קיווי		- 0		62				דובדבן		54		3																אפרסמון

				דובדבן		- 0		57				קיווי		47		15																גויאבה

				ענבים		119		51				אגוזי מלך		18		4																דובדבן

				זיתים		- 0		43				אגוזי לוז		10		- 0																זיתים

				פיסטוק		- 0		32				ליצ'י		6		- 0																ליצ'י

				אגוזי מלך		- 0		22				אננס		4		0																ערמונים

				אגוזי לוז		- 0		10				פפיה		3		- 0																פטל

				ליצ'י		- 0		6				פיסטוק		2		30																פיסטוק

				אננס		- 0		4				זיתים		0		43																פפיה

				פפיה		- 0		3				גויאבה		- 0		1																קוקוס - ראש

				גויאבה		- 0		1				ענבים		- 0		51																קיווי

				פטל		- 0		1				פטל		- 0		1																שסק

				קרז 		1		- 0				קרז 		- 0		- 0																תמרים

				סה"כ		447		60,545				סה"כ		45,323		15,222









































												סה"כ		90,646		30,443





ירקות 2017

		1000		ירקות		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל 				ירקות		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש				ירקות  										ירקות		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל

				תירס		87		22,060				תירס		17,984		4,075				סוג תוצרת		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל				מלפפון לתעשיה		27,163		- 0				סוג תוצרת		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל		סה"כ לישראל

				גזר		39		3,140				גזר		2,358		782				תירס		17,984		4,075		22,060				מלפפון		13,468		- 0				מלפפון לתעשיה		27,163		- 0		27,163

				בצל		297		2,696				בצל		2,148		548				גזר		2,358		782		3,140				עגבניה		2,737		3,037				מלפפון		13,468		- 0		13,468

				שום		11		1,891				שום		1,815		76				בצל		2,148		548		2,696				קישוא		2,530		- 0				עגבניה		2,737		3,037		5,774

				אבטיח		230		1,850				ירקות קפואים		1,197		83				שום		1,815		76		1,891				חציל		2,142		245				קישוא		2,530		- 0		2,530

				ירקות קפואים		8		1,280				בצלצולים		194		7				בצלצולים		194		7		201				כרוב לבן		1,988		- 0				חציל		2,142		245		2,387

				תפו״א		601		908				תפו״א		89		820				תפו״א		89		820		908				כרובית		1,711		- 0				כרוב לבן		1,988		- 0		1,988

				בצלצולים		- 0		201				סלרי		25		- 0				סלרי		25		- 0		25				פלפל מתוק		1,300		- 0				כרובית		1,711		- 0		1,711

				שומר		- 0		136				אפונה		16		22				ירקות אחרים		1,238		3,113		4,351				פלפל חריף		1,258		- 0				ירקות אחרים		7,369		12		7,382

				פלפל שיפקה		753		124				עגבניה		10		89				סה"כ		25,851		9,421		35,272				פלפל שיפקה		753		- 0				סה"כ		59,110		3,294		62,403

				מלפפון		13,468		115				שומר		9		127														שעועית		706		- 0

				בטטה		- 0		107				סלק		4		- 0														תפו״א		601		- 0

				עגבניה		5,774		99				במיה		2		3														קרע		431		- 0

				מלון		38		84				פטריות		0		- 0														מלוחיה		390		- 0

				מלפפון לתעשיה		27,163		79				אבטיח		- 0		1,850														חציל לתעשייה		357		- 0

				חציל לתעשייה		357		71				בטטה		- 0		107														בצל		297		- 0

				כרובית		1,711		63				בצל ירוק		- 0		- 0														אבטיח		230		- 0

				שעועית		706		49				גמבה		- 0		- 0														פלפל לתעשייה		160		- 0

				ירקות בתפזורת		3		42				דלעת		- 0		32														במיה		140		- 0

				קישוא		2,530		42				זעתר		- 0		- 0														לוביה		110		- 0

				אפונה		28		38				חסה		- 0		- 0														פול		109		- 0

				חציל		2,387		36				חציל		- 0		36														תירס		87		- 0

				כרוב לבן		1,988		36				חציל לתעשייה		- 0		71														פקוס		85		- 0

				דלעת		- 0		32				ירקות בתפזורת		- 0		42														עלי גפן		63		- 0

				סלרי		- 0		25				כרוב אדום		- 0		- 0														לפת		58		- 0

				פלפל חריף		1,258		22				כרוב לבן		- 0		36														זעתר		44		- 0

				פלפל מתוק		1,300		11				כרובית		- 0		63														גזר		39		- 0

				קרע		431		7				לוביה		- 0		1														מלון		38		- 0

				עגבניה שרי		22		6				לסינה		- 0		- 0														אפונה		28		- 0

				במיה		140		5				לפת		- 0		- 0														לסינה		23		- 0

				מלוחיה		390		4				מלוחיה		- 0		4														תרד		15		- 0

				תרד		15		4				מלון		- 0		84														שום		11		- 0

				פלפל לתעשייה		160		4				מלפפון		- 0		115														עגבניה שרי		9		12

				סלק		3		4				מלפפון לתעשיה		- 0		79														ירקות קפואים		8		- 0

				לוביה		110		1				עגבניה שרי		- 0		6														כרוב אדום		5		- 0

				פטריות		- 0		0				עלי גפן		- 0		- 0														ירקות בתפזורת		3		- 0

				בצל ירוק		3		- 0				פול		- 0		- 0														בצל ירוק		3		- 0

				גמבה		- 0		- 0				פלפל חריף		- 0		22														סלק		3		- 0

				זעתר		44		- 0				פלפל לתעשייה		- 0		4														צנון		1		- 0

				חסה		1		- 0				פלפל מתוק		- 0		11														חסה		1		- 0

				כרוב אדום		5		- 0				פלפל שיפקה		- 0		124														תות שדה		1		- 0

				לסינה		23		- 0				פקוס		- 0		- 0														בטטה		- 0		- 0

				לפת		58		- 0				צנון		- 0		- 0														בצלצולים		- 0		- 0

				עלי גפן		62.8		- 0				קישוא		- 0		42														גמבה		- 0		- 0

				פול		109		- 0				קרע		- 0		7														דלעת		- 0		- 0

				פקוס		85		- 0				שעועית		- 0		49														סלרי		- 0		- 0

				צנון		1		- 0				תות שדה		- 0		- 0														פטריות		- 0		- 0

				תות שדה		1		- 0				תרד		- 0		4														שומר		- 0		- 0

				סה"כ		62,403		35,272				סה"כ		25,851		9,421														סה"כ		59,110		3,294











הדרים  2017

		1000		הדרים		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל 				הדרים		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש				הדרים										הדרים 		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל

				קלמנטינה		39		10,399				קלמנטינה		9,467		932				סוג תוצרת		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל				קלמנטינה		- 0		39				סוג תוצרת		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל		סה"כ לישראל

				תפוז		28		4,954				תפוז		3,903		1,051				קלמנטינה		9,467		932		10,399				תפוז		- 0		28				קלמנטינה		39		-		39

				לימון		18		2,004				לימון		1,099		906				תפוז		3,903		1,051		4,954				לימון		- 0		18				תפוז		28		-		28

				פומלה		- 0		994				פומלה		950		45				לימון		1,099		906		2,004				אשכוליות		- 0		12				לימון		18		-		18

				פומלית		- 0		366				פומלית		334		32				פומלה		950		45		994				מנדרינה		- 0		- 0				אשכוליות		12		-		12

				אשכוליות		12		72				אשכוליות		72		- 0				פומלית		334		32		366				פומלה		- 0		- 0				סה"כ		98		-		98

				מנדרינה		- 0		13				מנדרינה		- 0		13				אשכוליות		72		- 0		72				פומלית		- 0		- 0

				סה"כ		98		18,802				סה"כ		15,824		2,978				מנדרינה		- 0		13		13

																				סה"כ		15,824		2,978		18,802















































































												סה"כ		31,648		5,957
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  לשטחי מישראל ביותר הגבוהות המכירות עם ההדרים
   .ולימון תפוז ,קלמנטינה היו 2017 בשנת האוטונומיה

טון אלף 9 -כ על עמד קלמנטינה של המסחר היקף  
   .ש"ליו טון אלף 1 -ו לעזה

לעזה טון אלף 4 -כ על עמד תפוז של המסחר היקף  
 .ש"ליו טון אלף 1 -ו

לעזה טון אלף 1-כ על עמד לימון של המסחר היקף  
 ש"ליו טון אלף 1-ו

 מעבר הדרים מישראל לשטחי האוטונומיה  
 כמויות בטון, 2017בשנת 

אלף    19-כ
 הדריםטון 

אלף טון   3-כ
 ש"ליו

אלף טון   1-כ
 לימון

אלף טון   1-כ
 קלמנטינה

אלף טון   1-כ
 תפוזים

אלף   16-כ
 לעזהטון 

אלף טון   3-כ
 יתר הדרים

אלף טון   4-כ
 תפוז

אלף טון   9-כ
 קלמנטינה

104 

סה"כ מישראלמישראל ליו"שמישראל לעזהסוג תוצרת

           10,399                932           9,467קלמנטינה

             4,954             1,051           3,903תפוז

             2,004                906           1,099לימון

                994                  45             950פומלה

                366                  32             334פומלית

                  72                -               72אשכוליות

                  13                  13              -מנדרינה

           18,802             2,978         15,824סה"כ

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 


מעבר תוצרת 2017 DB

		מעבר תוצרת שנת 2017 

		תוצרת		יח' מידה		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל		סה"כ לישראל		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל		מעזה ליו"ש		מיו"ש לעזה		יבוא לישראל		יבוא ליו"ש		יבוא לעיזה		סה"כ יבוא		יצוא		סה"כ

		אבוקדו		ק"ג		3584		31380		34964		3000945		804630		3805575		2560		24000												3867099

		אבטיח		ק"ג				229850		229850				1850448		1850448																2080298

		אבקת חלב		ק"ג				8000		8000		932325		185250		1117575				22500				16000		2011282		2027282				3175357

		אבקת חלב		קרטון										40		40																40

		אגוזי לוז		ק"ג								10000				10000																10000

		אגוזי מלך		ק"ג								17531		4300		21831				2000												23831

		אגס		ק"ג								1568864		617976		2186840																2186840

		אורז		ק"ג																20000						164000		164000				184000

		אנונה		ק"ג								102670		2381		105051																105051

		אננס		ק"ג								4200		42		4242																4242

		אפונה		ק"ג				28450		28450		15930		22000		37930										13000		13000				79380

		אפרוחים		יחידה										6242557		6242557								1				1				6242558

		אפרסמון		ק"ג								1714455		106852		1821307				4000												1825307

		אפרסק		ק"ג				24008		24008		3744195		365304		4109499				8000												4141507

		אשכוליות		ק"ג				12150		12150		72000				72000																84150

		בוטנים		ק"ג								62929		486950		549879				10000				57897				57897				617776

		בטטה		ק"ג										107000		107000		273030														380030

		ביצי דגירה		יחידה								4621950		4166421		8788371				620000				871560		9972960		10844520				20252891

		ביצי דגירה		תבניות30X																						555		555				555

		ביצי דגירה		 20 Xתבניות								276480				276480										13875		13875				290355

		ביצי רבייה-אחר		יחידה				40000		40000		8548020		3932428		12480448				1220980				990612		7994043		8984655				22726083

		ביצים		יחידה								897360		3824058		4721418				240000				39968		257596		297564				5258982

		במיה		ק"ג				140366		140366		1669		2950		4619								40270		63000		103270				248255

		בננה		ק"ג				86020		86020		7645310		2387536		10032846																10118866

		בצל		ק"ג				296756		296756		2147800		548253		2696053														16140		3008949

		בצל ירוק		ק"ג				2860		2860																						2860

		בצלצולים		ק"ג								194280		7000		201280				28000												229280

		בשר		ק"ג								14714		586229		600943				187150				54000		22209		76209				864302

		בשר בקר טרי		ק"ג										3000		3000																3000

		בשר בקר קפוא		יחידה																				2079		1084		3163				3163

		בשר בקר קפוא		ק"ג				143647		143647		278475		183004		461479				448644				3981873		2420580		6402453				7456223

		בשר הודו		ק"ג								19000		50991		69991																69991

		בשר טחון		ק"ג										800		800																800

		בשר כבש טרי		ק"ג																				11510				11510				11510

		בשר כבש קפוא		יחידה																				1				1				1

		בשר כבש קפוא		ק"ג				54197		54197										23000				614999		113786		728785				805982

		בשר עוף טרי		ק"ג								26870		629376		656246																656246

		בשר עוף קפוא		ק"ג								10311139		3020609		13331748								13000				13000				13344748

		גבינה מלוחה		ק"ג								73010				73010				11200						115945		115945				200155

		גבינה צהובה		ק"ג										13500		13500										38000		38000				51500

		גבינות		ק"ג								83280		31239		114519				40400						192300		192300				347219

		גדיים		יחידה										81		81																81

		גויאבה		ק"ג										779		779																779

		גזעי עצים		ק"ג										5558000		5558000																5558000

		גזר		ק"ג				39408		39408		2358356		781631		3139987																3179395

		גמבה		ק"ג														127660		2400										8000		138060

		גמלים		יחידה										3		3																3

		גרעיני אבטיח		ק"ג								137275		125150		262425																262425

		גרעיני דלעת		ק"ג										15000		15000																15000

		גרעיני חמניות		ק"ג								189663		310350		500013																500013

		דבש		יחידה								5700				5700																5700

		דבש		ק"ג																2000												2000

		דגי נוי		יחידה								263184				263184				3800												266984

		דגי נוי		ק"ג								200				200										13000		13000				13200

		דגים		ק"ג				319		319		373789		294600		668389		69800		4500				75361		66000		141361				884369

		דגים קפואים		ק"ג								165795		363535		529330		2600		5300				2037611		3585983		5623594				6160824

		דובדבן		ק"ג								53991		2765		56756																56756

		דורה		ק"ג								844412				844412																844412

		דלעת		ק"ג										31800		31800																31800

		דשן		ליטר								960		26546		27506								2				2				27508

		דשן		ק"ג								3116989		2711418		5828407				522494				25660		40000		65660				6416561

		זיתים		ק"ג								200		43000		43200																43200

		זעתר		ק"ג				44120		44120										78500												122620

		זרימה להרבעה		יחידה										500		500																500

		זרעי תפוחי-אדמה		ק"ג				450		450		201250		179000		380250								25000		20000		45000				425700

		זרעים		יחידה								692204				692204																692204

		זרעים		ק"ג								142415		276946		419361				20975				24000		115000		139000				579336

		זרעים מלפפון		ק"ג								20				20																20

		זרעים קישוא		ק"ג				10600		10600																						10600

		חומוס		ק"ג				26000		26000		56000		578830		634830										2000		2000				662830

		חומצה זרחתית		ק"ג								46000				46000																46000

		חומרי הדברה		יחידה								2000				2000																2000

		חומרי הדברה		ליטר										4700		4700																4700

		חומרי הדברה		ק"ג								702453		144228		846681				170828												1017509

		חומרי חיטוי לרפתות		ליטר										4200		4200																4200

		חיטה-חדש		ק"ג								91251712		4292370		95544082														100000		95644082

		חלב		ליטר				150161		150161								10000		81000				1				1				241162

		חלב		ק"ג				12791		12791		352929				352929				119200						155200		155200				640120

		חלב		קרטון																2400						20000		20000				22400

		חלקי עוף		ק"ג										2194838		2194838								56950				56950		139990		2391778

		חלקי פנים		ק"ג								30573				30573										170272		170272				200845

		חמורים		יחידה								104				104																104

		חסה		ק"ג				1000		1000																						1000

		חציל		ק"ג		244760		2142212		2386972				36400		36400		983077		2400												3408849

		חציל לתעשייה		ק"ג				357270		357270				70700		70700																427970

		טלאים		יחידה										6494		6494								4083				4083				10577

		יונים		יחידה								295				295																295

		ירקות בתפזורת		ק"ג				2952		2952				42300		42300																45252

		ירקות קפואים		ק"ג				8000		8000		1197473		83000		1280473				244200						268962		268962				1801635

		כבד בקר		ק"ג								24978				24978								48986		17501		66487				91465

		כבד עוף		ק"ג										960		960																960

		כבשים		יחידה				136		136				4766		4766								701		1		702				5604

		כוורות		יחידה								480				480																480

		כוסברה		ק"ג				2224		2224				10000		10000																12224

		כרוב אדום		ק"ג				4660		4660								66710														71370

		כרוב לבן		ק"ג				1987809		1987809				35950		35950		79020														2102779

		כרובית		ק"ג				1710860		1710860				63000		63000		47300														1821160

		לבנה		ק"ג																400												400

		לוביה		ק"ג				110190		110190				950		950																111140

		לולב		יחידה																										10000		10000

		לימון		ק"ג				18400		18400		1098644		905712		2004356														227588		2250344

		ליצ'י		ק"ג								6000				6000																6000

		לסינה		ק"ג				23350		23350																						23350

		לפת		ק"ג				58250		58250																						58250

		מוצרי חלב		ליטר				10000		10000										33000												43000

		מוצרי חלב		ק"ג				3266223		3266223		5028463		41017		5069480		88133		14341232				30840		359100		389940		300		23155308

		מוצרי חלב		קרטון				193		193										2000												2193

		מזון בעלי-חיים		ק"ג								151772		61053716		61205488				61400												61266888

		מזון בעלי-חיים		חבילות																				1				1				1

		מזון כמפורט		ק"ג								7600		19121		26721																26721

		מיספוא		ק"ג										1813936		1813936																1813936

		מלוחיה		ק"ג				390452		390452				4400		4400		3200														398052

		מלון		ק"ג				37600		37600				83820		83820																121420

		מלפפון		ק"ג				13468388		13468388				115490		115490		2929018		37600												16550496

		מלפפון לתעשיה		ק"ג				27163348		27163348				78770		78770																27242118

		מנגו		ק"ג				7850		7850		5573303		192112		5765415																5773265

		מנדרינה		ק"ג										12933		12933																12933

		מרווה		ק"ג																						30000		30000		8000		38000

		משמש		ק"ג				1550		1550		238917		76901		315818																317368

		נענע		ק"ג				1770		1770				850		850																2620

		נקטרינה		ק"ג				23874		23874		970675		472147		1442822																1466696

		נקניק		ק"ג				119158		119158		187130		9058		196188		22000		2450501				2500				2500				2790347

		נקניקיות		ק"ג				112303		112303		1500		1085		2585				738448												853336

		סובין		ק"ג								91848		1448870		1540718																1540718

		סויה		ק"ג								748930		91860		840790																840790

		סוסים		יחידה								249		1		250																250

		סלק		ק"ג				2500		2500		3900				3900																6400

		סלרי		ק"ג								25000				25000																25000

		עגבניה		ק"ג		3036638		2737340		5773978		10240		88504		98744		9470877		25980										189100		15558679

		עגבניה שרי		ק"ג		12400		9110		21510				5525		5525		44440		1400												72875

		עופות הודו		יחידה										7138		7138																7138

		עופות חיים		יחידה								5000		293397		298397																298397

		עופות שחוטים		ק"ג										69547		69547																69547

		עורות		יחידה				28956		28956				3540		3540																32496

		עורות		ק"ג				43234		43234				81986		81986		426000												54000		605220

		עזים		יחידה				12		12				322		322																334

		עלי גפן		ק"ג				62800		62800																						62800

		ענבים		ק"ג				119090		119090				50550		50550				558436												728076

		עץ זית		ק"ג										30000		30000																30000

		עצים		ק"ג										3309392		3309392																3309392

		ערמונים		ק"ג								62530				62530																62530

		פול		ק"ג				109410		109410																25000		25000				134410

		פומלה		ק"ג								949544		44550		994094																994094

		פומלית		ק"ג								334400		31600		366000																366000

		פטל		ק"ג										600		600																600

		פטרוזיליה		ק"ג				12256		12256		300		3950		4250																16506

		פטריות		ק"ג								40				40																40

		פיסטוק		ק"ג								1814		30400		32214										20000		20000				52214

		פירות יבשים		ק"ג										7500		7500								30000				30000				37500

		פירות ים		ק"ג																						9400		9400				9400

		פלפל חריף		ק"ג				1258175		1258175				21810		21810		502788												1375		1784148

		פלפל לתעשייה		ק"ג				159800		159800				3980		3980		500														164280
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		פפיה		ק"ג								3075				3075																3075
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		תחליפי חלב		ק"ג								26784		4000		30784										428457		428457				459241

		תירס		ק"ג				87480		87480		17984447		4075350		22059797				14000												22161277

		תמרים		ק"ג								3198973		30200		3229173		161055		253600				15000				15000		40000		3698828

		תערובת		ק"ג								158050152		30688713		188738865				1223200				31700				31700		69000		190062765

		תערובת		חבילות								120000		1218000		1338000																1338000

		תפו"א		ק"ג				601450		601450		88576		819911		908487		84500		8000						66042		66042		3089504		4757983

		תפוז		ק"ג				27780		27780		3902532		1051306		4953838																4981618

		תפוח עץ		ק"ג				69700		69700		14005444		1955921		15961365																16031065

		תרד		ק"ג				15150		15150				4000		4000																19150

		תרופות הומניות		ליטר										2000		2000																2000

		תרופות וטרינריות		יחידה				2942		2942		42109		77769		119878				77106						7		7				199933

		תרופות וטרינריות		ליטר				4000		4000		31100		173820		204920				15000												223920

		תרופות וטרינריות		ק"ג								3000		7000		10000																10000

		תרופות וטרינריות		בקבוק								47565		26694		74259				23288												97547
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מעבר תוצרת 2017

				מעבר תוצרת שנת 2017 

		סוג תוצרת		תוצרת		יח' מידה		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל		סה"כ לישראל		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל		מעזה ליו"ש		מיו"ש לעזה		יבוא לישראל		יבוא ליו"ש		יבוא לעיזה		סה"כ יבוא		יצוא		סה"כ

		פירות		אבוקדו		ק"ג		3584		31380		34964		3000945		804630		3805575		2560		24000												3867099

		ירקות		אבטיח		ק"ג				229850		229850				1850448		1850448																2080298

		בע"ח ומוצריהם		אבקת חלב		ק"ג				8000		8000		932325		185250		1117575				22500				16000		2011282		2027282				3175357

		בע"ח ומוצריהם		אבקת חלב		קרטון										40		40																40

		פירות		אגוזי לוז		ק"ג								10000				10000																10000

		פירות		אגוזי מלך		ק"ג								17531		4300		21831				2000												23831

		פירות		אגס		ק"ג								1568864		617976		2186840																2186840

		גד"ש		אורז		ק"ג																20000						164000		164000				184000

		פירות		אנונה		ק"ג								102670		2381		105051																105051

		פירות		אננס		ק"ג								4200		42		4242																4242

		ירקות		אפונה		ק"ג				28450		28450		15930		22000		37930										13000		13000				79380

		בע"ח ומוצריהם		אפרוחים		יחידה										6242557		6242557								1				1				6242558

		פירות		אפרסמון		ק"ג								1714455		106852		1821307				4000												1825307

		פירות		אפרסק		ק"ג				24008		24008		3744195		365304		4109499				8000												4141507

		הדרים		אשכוליות		ק"ג				12150		12150		72000				72000																84150

		גד"ש		בוטנים		ק"ג								62929		486950		549879				10000				57897				57897				617776

		ירקות		בטטה		ק"ג										107000		107000		273030														380030

		בע"ח ומוצריהם		ביצי דגירה		יחידה								4621950		4166421		8788371				620000				871560		9972960		10844520				20252891

		בע"ח ומוצריהם		ביצי דגירה		תבניות30X																						555		555				555

		בע"ח ומוצריהם		ביצי דגירה		 20 Xתבניות								276480				276480										13875		13875				290355

		בע"ח ומוצריהם		ביצי רבייה-אחר		יחידה				40000		40000		8548020		3932428		12480448				1220980				990612		7994043		8984655				22726083

		בע"ח ומוצריהם		ביצים		יחידה								897360		3824058		4721418				240000				39968		257596		297564				5258982

		ירקות		במיה		ק"ג				140366		140366		1669		2950		4619								40270		63000		103270				248255

		פירות		בננה		ק"ג				86020		86020		7645310		2387536		10032846																10118866

		ירקות		בצל		ק"ג				296756		296756		2147800		548253		2696053														16140		3008949

		ירקות		בצל ירוק		ק"ג				2860		2860																						2860

		ירקות		בצלצולים		ק"ג								194280		7000		201280				28000												229280

		בע"ח ומוצריהם		בשר		ק"ג								14714		586229		600943				187150				54000		22209		76209				864302

		בע"ח ומוצריהם		בשר בקר טרי		ק"ג										3000		3000																3000

		בע"ח ומוצריהם		בשר בקר קפוא		יחידה																				2079		1084		3163				3163

		בע"ח ומוצריהם		בשר בקר קפוא		ק"ג				143647		143647		278475		183004		461479				448644				3981873		2420580		6402453				7456223

		בע"ח ומוצריהם		בשר הודו		ק"ג								19000		50991		69991																69991

		בע"ח ומוצריהם		בשר טחון		ק"ג										800		800																800

		בע"ח ומוצריהם		בשר כבש טרי		ק"ג																				11510				11510				11510

		בע"ח ומוצריהם		בשר כבש קפוא		יחידה																				1				1				1

		בע"ח ומוצריהם		בשר כבש קפוא		ק"ג				54197		54197										23000				614999		113786		728785				805982

		בע"ח ומוצריהם		בשר עוף טרי		ק"ג								26870		629376		656246																656246

		בע"ח ומוצריהם		בשר עוף קפוא		ק"ג								10311139		3020609		13331748								13000				13000				13344748

		בע"ח ומוצריהם		גבינה מלוחה		ק"ג								73010				73010				11200						115945		115945				200155

		בע"ח ומוצריהם		גבינה צהובה		ק"ג										13500		13500										38000		38000				51500

		בע"ח ומוצריהם		גבינות		ק"ג								83280		31239		114519				40400						192300		192300				347219

		בע"ח ומוצריהם		גדיים		יחידה										81		81																81

		פירות		גויאבה		ק"ג										779		779																779

		עצים ופרחים		גזעי עצים		ק"ג										5558000		5558000																5558000

		ירקות		גזר		ק"ג				39408		39408		2358356		781631		3139987																3179395

		ירקות		גמבה		ק"ג														127660		2400										8000		138060

		בע"ח ומוצריהם		גמלים		יחידה										3		3																3

		תשומות שונות		גרעיני אבטיח		ק"ג								137275		125150		262425																262425

		תשומות שונות		גרעיני דלעת		ק"ג										15000		15000																15000

		תשומות שונות		גרעיני חמניות		ק"ג								189663		310350		500013																500013

		בע"ח ומוצריהם		דבש		יחידה								5700				5700																5700

		בע"ח ומוצריהם		דבש		ק"ג																2000												2000

		בע"ח ומוצריהם		דגי נוי		יחידה								263184				263184				3800												266984

		בע"ח ומוצריהם		דגי נוי		ק"ג								200				200										13000		13000				13200

		בע"ח ומוצריהם		דגים		ק"ג				319		319		373789		294600		668389		69800		4500				75361		66000		141361				884369

		בע"ח ומוצריהם		דגים קפואים		ק"ג								165795		363535		529330		2600		5300				2037611		3585983		5623594				6160824

		פירות		דובדבן		ק"ג								53991		2765		56756																56756

		גד"ש		דורה		ק"ג								844412				844412																844412

		ירקות		דלעת		ק"ג										31800		31800																31800

		תשומות שונות		דשן		ליטר								960		26546		27506								2				2				27508

		תשומות שונות		דשן		ק"ג								3116989		2711418		5828407				522494				25660		40000		65660				6416561

		פירות		זיתים		ק"ג								200		43000		43200																43200

		ירקות		זעתר		ק"ג				44120		44120										78500												122620

		תשומות שונות		זרימה להרבעה		יחידה										500		500																500

		תשומות שונות		זרעי תפוחי-אדמה		ק"ג				450		450		201250		179000		380250								25000		20000		45000				425700

		תשומות שונות		זרעים		יחידה								692204				692204																692204

		תשומות שונות		זרעים		ק"ג								142415		276946		419361				20975				24000		115000		139000				579336

		תשומות שונות		זרעים מלפפון		ק"ג								20				20																20

		תשומות שונות		זרעים קישוא		ק"ג				10600		10600																						10600

		גד"ש		חומוס		ק"ג				26000		26000		56000		578830		634830										2000		2000				662830

		תשומות שונות		חומצה זרחתית		ק"ג								46000				46000																46000

		תשומות שונות		חומרי הדברה		יחידה								2000				2000																2000

		תשומות שונות		חומרי הדברה		ליטר										4700		4700																4700

		תשומות שונות		חומרי הדברה		ק"ג								702453		144228		846681				170828												1017509

		תשומות שונות		חומרי חיטוי לרפתות		ליטר										4200		4200																4200

		גד"ש		חיטה-חדש		ק"ג								91251712		4292370		95544082														100000		95644082

		בע"ח ומוצריהם		חלב		ליטר				150161		150161								10000		81000				1				1				241162

		בע"ח ומוצריהם		חלב		ק"ג				12791		12791		352929				352929				119200						155200		155200				640120

		בע"ח ומוצריהם		חלב		קרטון																2400						20000		20000				22400

		בע"ח ומוצריהם		חלקי עוף		ק"ג										2194838		2194838								56950				56950		139990		2391778

		בע"ח ומוצריהם		חלקי פנים		ק"ג								30573				30573										170272		170272				200845

		בע"ח ומוצריהם		חמורים		יחידה								104				104																104

		ירקות		חסה		ק"ג				1000		1000																						1000

		ירקות		חציל		ק"ג		244760		2142212		2386972				36400		36400		983077		2400												3408849

		ירקות		חציל לתעשייה		ק"ג				357270		357270				70700		70700																427970

		בע"ח ומוצריהם		טלאים		יחידה										6494		6494								4083				4083				10577

		בע"ח ומוצריהם		יונים		יחידה								295				295																295

		ירקות		ירקות בתפזורת		ק"ג				2952		2952				42300		42300																45252

		ירקות		ירקות קפואים		ק"ג				8000		8000		1197473		83000		1280473				244200						268962		268962				1801635

		בע"ח ומוצריהם		כבד בקר		ק"ג								24978				24978								48986		17501		66487				91465

		בע"ח ומוצריהם		כבד עוף		ק"ג										960		960																960

		בע"ח ומוצריהם		כבשים		יחידה				136		136				4766		4766								701		1		702				5604

		בע"ח ומוצריהם		כוורות		יחידה								480				480																480

		תבלינים		כוסברה		ק"ג				2224		2224				10000		10000																12224

		ירקות		כרוב אדום		ק"ג				4660		4660								66710														71370

		ירקות		כרוב לבן		ק"ג				1987809		1987809				35950		35950		79020														2102779

		ירקות		כרובית		ק"ג				1710860		1710860				63000		63000		47300														1821160

		מוצרי מזון		לבנה		ק"ג																400												400

		ירקות		לוביה		ק"ג				110190		110190				950		950																111140

		עצים ופרחים		לולב		יחידה																										10000		10000

		הדרים		לימון		ק"ג				18400		18400		1098644		905712		2004356														227588		2250344

		פירות		ליצ'י		ק"ג								6000				6000																6000

		ירקות		לסינה		ק"ג				23350		23350																						23350

		ירקות		לפת		ק"ג				58250		58250																						58250

		בע"ח ומוצריהם		מוצרי חלב		ליטר				10000		10000										33000												43000

		בע"ח ומוצריהם		מוצרי חלב		ק"ג				3266223		3266223		5028463		41017		5069480		88133		14341232				30840		359100		389940		300		23155308

		בע"ח ומוצריהם		מוצרי חלב		קרטון				193		193										2000												2193

		תשומות שונות		מזון בעלי-חיים		ק"ג								151772		61053716		61205488				61400												61266888

		תשומות שונות		מזון בעלי-חיים		חבילות																				1				1				1

		תשומות שונות		מזון כמפורט		ק"ג								7600		19121		26721																26721

		תשומות שונות		מיספוא		ק"ג										1813936		1813936																1813936

		ירקות		מלוחיה		ק"ג				390452		390452				4400		4400		3200														398052

		ירקות		מלון		ק"ג				37600		37600				83820		83820																121420

		ירקות		מלפפון		ק"ג				13468388		13468388				115490		115490		2929018		37600												16550496

		ירקות		מלפפון לתעשיה		ק"ג				27163348		27163348				78770		78770																27242118

		פירות		מנגו		ק"ג				7850		7850		5573303		192112		5765415																5773265

		הדרים		מנדרינה		ק"ג										12933		12933																12933

		תבלינים		מרווה		ק"ג																						30000		30000		8000		38000

		פירות		משמש		ק"ג				1550		1550		238917		76901		315818																317368

		תבלינים		נענע		ק"ג				1770		1770				850		850																2620

		פירות		נקטרינה		ק"ג				23874		23874		970675		472147		1442822																1466696

		בע"ח ומוצריהם		נקניק		ק"ג				119158		119158		187130		9058		196188		22000		2450501				2500				2500				2790347

		בע"ח ומוצריהם		נקניקיות		ק"ג				112303		112303		1500		1085		2585				738448												853336

		גד"ש		סובין		ק"ג								91848		1448870		1540718																1540718

		גד"ש		סויה		ק"ג								748930		91860		840790																840790

		בע"ח ומוצריהם		סוסים		יחידה								249		1		250																250

		ירקות		סלק		ק"ג				2500		2500		3900				3900																6400

		ירקות		סלרי		ק"ג								25000				25000																25000

		ירקות		עגבניה		ק"ג		3036638		2737340		5773978		10240		88504		98744		9470877		25980										189100		15558679

		ירקות		עגבניה שרי		ק"ג		12400		9110		21510				5525		5525		44440		1400												72875

		בע"ח ומוצריהם		עופות הודו		יחידה										7138		7138																7138

		בע"ח ומוצריהם		עופות חיים		יחידה								5000		293397		298397																298397

		בע"ח ומוצריהם		עופות שחוטים		ק"ג										69547		69547																69547

		בע"ח ומוצריהם		עורות		יחידה				28956		28956				3540		3540																32496

		בע"ח ומוצריהם		עורות		ק"ג				43234		43234				81986		81986		426000												54000		605220

		בע"ח ומוצריהם		עזים		יחידה				12		12				322		322																334

		ירקות		עלי גפן		ק"ג				62800		62800																						62800

		פירות		ענבים		ק"ג				119090		119090				50550		50550				558436												728076

		עצים ופרחים		עץ זית		ק"ג										30000		30000																30000

		עצים ופרחים		עצים		ק"ג										3309392		3309392																3309392

		פירות		ערמונים		ק"ג								62530				62530																62530

		ירקות		פול		ק"ג				109410		109410																25000		25000				134410

		הדרים		פומלה		ק"ג								949544		44550		994094																994094

		הדרים		פומלית		ק"ג								334400		31600		366000																366000

		פירות		פטל		ק"ג										600		600																600

		תבלינים		פטרוזיליה		ק"ג				12256		12256		300		3950		4250																16506

		ירקות		פטריות		ק"ג								40				40																40

		פירות		פיסטוק		ק"ג								1814		30400		32214										20000		20000				52214

		מוצרי מזון		פירות יבשים		ק"ג										7500		7500								30000				30000				37500

		בע"ח ומוצריהם		פירות ים		ק"ג																						9400		9400				9400

		ירקות		פלפל חריף		ק"ג				1258175		1258175				21810		21810		502788												1375		1784148

		ירקות		פלפל לתעשייה		ק"ג				159800		159800				3980		3980		500														164280

		ירקות		פלפל מתוק		ק"ג				1300130		1300130				11000		11000		948821												36375		2296326

		ירקות		פלפל שיפקה		ק"ג				753300		753300				123800		123800																877100

		פירות		פפיה		ק"ג								3075				3075																3075

		ירקות		פקוס		ק"ג				85300		85300																						85300

		בע"ח ומוצריהם		פרות		ק"ג										3523		3523																3523

		עצים ופרחים		פרחי נוי		יחידה								153661		7850		161511																161511

		עצים ופרחים		פרחי נוי		ק"ג								15570		36480		52050																52050

		מוצרי מזון		צימוקים		ק"ג								3264		23500		26764																26764

		בע"ח ומוצריהם		ציפורים		יחידה								123				123																123

		עצים ופרחים		צמחי בית		יחידה								7031				7031																7031

		עצים ופרחים		צמחי בית		ק"ג								1300				1300																1300

		ירקות		צנון		ק"ג				1350		1350																						1350

		פירות		קוקוס - ראש		ק"ג								67500		100		67600																67600

		פירות		קיווי		ק"ג								46691		15000		61691																61691

		מוצרי מזון		קיטניות		ק"ג										16000		16000																16000

		ירקות		קישוא		ק"ג				2530106		2530106				41970		41970		1039501														3611577

		הדרים		קלמנטינה		ק"ג				39200		39200		9466825		932376		10399201																10438401

		פירות		קרז 		ק"ג				650		650																						650

		ירקות		קרע		ק"ג				431250		431250				7450		7450																438700

		תשומות שונות		קש		יחידה								4853		290		5143																5143

		תשומות שונות		קש		ק"ג								1116532		530608		1647140																1647140

		תשומות שונות		קש		חבילות								12472		5257		17729																17729

		בע"ח ומוצריהם		ראשי בקר		יחידה								31532		32239		63771								693				693				64464

		בע"ח ומוצריהם		ראשי צאן		יחידה								10		100896		100906						150						150				101056

		בע"ח ומוצריהם		ראשי צאן		חבילות																				1				1				1

		תבלינים		רוזמרין		ק"ג				32		32																						32

		תבלינים		ריחן (בזיליקום)		ק"ג				4180		4180																						4180

		פירות		רימון		ק"ג				11400		11400		1560307		193942		1754249																1765649

		מוצרי מזון		רכיבי חלב		ק"ג																						1269840		1269840				1269840

		מוצרי מזון		רפש		ק"ג										799000		799000																799000

		ירקות		שום		ק"ג				10500		10500		1814632		75868		1890500																1901000

		בע"ח ומוצריהם		שומן כבש		ק"ג																				7				7				7

		ירקות		שומר		ק"ג								8560		127035		135595																135595

		גד"ש		שומשום		ק"ג										20000		20000																20000

		מוצרי מזון		שוקולד		ק"ג																400												400

		פירות		שזיף		ק"ג				49260		49260		1181210		7481072		8662282				365500		1000						1000				9078042

		תבלינים		שיבה		ק"ג																										920		920

		מוצרי מזון		שימורי דגים		ק"ג																				81201				81201				81201

		מוצרי מזון		שימורים		ק"ג										5700		5700				15000												20700

		תבלינים		שמיר		ק"ג				3209		3209		500				500																3709

		מוצרי מזון		שמן זית		ק"ג										2000		2000				63605										23500		89105

		פירות		שסק		ק"ג								324493		21442		345935																345935

		ירקות		שעועית		ק"ג				705517		705517				48870		48870										20000		20000				774387

		גד"ש		שעורה		ק"ג				850		850		9003180		3684840		12688020																12688870

		פירות		שקדים		ק"ג				18200		18200		219897		365681		585578																603778

		תשומות שונות		שתילי ירקות		יחידה								3500				3500																3500

		תשומות שונות		שתילי נוי		יחידה								2867				2867																2867

		תשומות שונות		שתילי פירות		יחידה								910				910																910

		תשומות שונות		שתילים		יחידה								22670				22670																22670

		תבלינים		תבלינים תפזורת		ק"ג																32000						15500		15500		9389		56889

		בע"ח ומוצריהם		תוכים		יחידה								2				2																2

		ירקות		תות שדה		ק"ג				700		700								747202		7045										3500		758447

		מוצרי מזון		תחליפי חלב		ליטר										40		40																40

		מוצרי מזון		תחליפי חלב		ק"ג								26784		4000		30784										428457		428457				459241

		ירקות		תירס		ק"ג				87480		87480		17984447		4075350		22059797				14000												22161277

		פירות		תמרים		ק"ג								3198973		30200		3229173		161055		253600				15000				15000		40000		3698828

		תשומות שונות		תערובת		ק"ג								158050152		30688713		188738865				1223200				31700				31700		69000		190062765

		תשומות שונות		תערובת		חבילות								120000		1218000		1338000																1338000

		ירקות		תפו״א		ק"ג				601450		601450		88576		819911		908487		84500		8000						66042		66042		3089504		4757983

		הדרים		תפוז		ק"ג				27780		27780		3902532		1051306		4953838																4981618

		פירות		תפוח עץ		ק"ג				69700		69700		14005444		1955921		15961365																16031065

		ירקות		תרד		ק"ג				15150		15150				4000		4000																19150

		תשומות שונות		תרופות הומניות		ליטר										2000		2000																2000

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		יחידה				2942		2942		42109		77769		119878				77106						7		7				199933

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		ליטר				4000		4000		31100		173820		204920				15000												223920

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		ק"ג								3000		7000		10000																10000

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		בקבוק								47565		26694		74259				23288												97547





פירות ירקות והדרים 2017

		יח' מידה		ק"ג

		תוויות שורה		סכום של סה"כ מישראל		סכום של סה"כ לישראל		סכום של מישראל לעזה		סכום של מישראל ליו"ש		סכום של מעזה לישראל		סכום של מיו"ש לישראל

		בע"ח ומוצריהם		25,668,317		3,759,872		17,904,170		7,764,147				3,759,872

		גד"ש		112,662,731		26,850		102,059,011		10,603,720				26,850

		הדרים		18,802,422		97,530		15,823,945		2,978,477				97,530

		ירקות		35,271,838		62,403,317		25,850,903		9,420,935		3,293,798		59,109,519

		מוצרי מזון		887,748				30,048		857,700

		עצים ופרחים		8,950,742				16,870		8,933,872

		פירות		60,544,823		446,566		45,323,190		15,221,633		3,584		442,982

		תבלינים		15,600		23,671		800		14,800				23,671

		תשומות שונות		261,740,307		11,050		163,865,121		97,875,186				11,050

		סכום כולל		524,544,528		66,768,856		370,874,058		153,670,470		3,297,382		63,471,474

		העתקת טבלאות מה-PIVOT

		2017

		יח' מידה 		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של סה"כ מישראל		סכום של סה"כ לישראל

		בע"ח ומוצריהם		25,668,317		3,759,872

		גד"ש		112,662,731		26,850

		הדרים		18,802,422		97,530				62,947,413

		ירקות		35,271,838		62,403,317

		מוצרי מזון		887,748

		עצים ופרחים		8,950,742

		פירות		60,544,823		446,566				5%

		תבלינים		15,600		23,671

		תשומות שונות		261,740,307		11,050

		סכום כולל		524,544,528		66,768,856



		2017

		יח' מידה 		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של מישראל לעזה		סכום של מישראל ליו"ש

		בע"ח ומוצריהם		17,904,170		7,764,147

		גד"ש		102,059,011		10,603,720

		הדרים		15,823,945		2,978,477

		ירקות		25,850,903		9,420,935

		מוצרי מזון		30,048		857,700

		עצים ופרחים		16,870		8,933,872

		פירות		45,323,190		15,221,633

		תבלינים		800		14,800

		תשומות שונות		163,865,121		97,875,186

		סכום כולל		370,874,058		153,670,470



		2017

		יח' מידה 		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של מעזה לישראל		סכום של מיו"ש לישראל

		בע"ח ומוצריהם				3,759,872

		גד"ש				26,850

		הדרים				97,530

		ירקות		3,293,798		59,109,519

		מוצרי מזון

		עצים ופרחים

		פירות		3,584		442,982

		תבלינים				23,671

		תשומות שונות				11,050

		סכום כולל		3,297,382		63,471,474





סיכום

								בטון						משטחי האוטונומיה לישראל														מישראל לשטחי האוטונומיה

								טונות		2010		2015		2016		2017		שינוי 2017 לעומת 2016				שינוי 2017 לעומת 2010				טונות		2010		2015		2016		2017		שינוי 2017 לעומת 2016				1000

																		בטונות		באחוזים																 בטונות		באחוזים

								ירקות		57,103		78,654		64,966		62,403		-2,563		-4%		9%				ירקות		28,849		42,087		47,341		35,272		-12,069		-25%		22%

								פירות 		1,051		401		370		447		77		21%		-58%				פירות 		71,757		61,095		63,403		60,545		-2,858		-5%		-16%

								הדרים		80		305		83		98		15		18%		22%				הדרים		8,372		16,698		16,448		18,802		2,355		14%		125%

								סה"כ		58,234		79,360		65,419		62,947		-2,472		-4%		8%				סה"כ		108,978		119,880		127,192		114,619		-12,573		-10%		5%

								לפירוט לפי פרטים נא לפנות לנספח סחר עם הרשות הפלסטינית

						פירות										ירקות										הדרים



						סוג תוצרת		יח' מידה		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל				סוג תוצרת		יח' מידה		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל				סוג תוצרת		יח' מידה		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל

						תפוח עץ		טונות		70		15,961				תירס		טונות		87		22,060				קלמנטינה		טונות		39		10,399

						בננה		טונות		86		10,033				גזר		טונות		39		3,140				תפוז		טונות		28		4,954

						שזיף		טונות		49		8,662				בצל		טונות		297		2,696				לימון		טונות		18		2,004

						מנגו		טונות		8		5,765				שום		טונות		11		1,891				פומלה		טונות		- 0		994

						אפרסק		טונות		24		4,109				אבטיח		טונות		230		1,850				פומלית		טונות		- 0		366

						אבוקדו		טונות		35		3,806				ירקות קפואים		טונות		8		1,280				אשכוליות		טונות		12		72

						תמרים		טונות		- 0		3,229				תפו״א		טונות		601		908				מנדרינה		טונות		- 0		13

						אגס		טונות		- 0		2,187				בצלצולים		טונות		- 0		201				סה"כ				98		18,802

						אפרסמון		טונות		- 0		1,821				שומר		טונות		- 0		136

						רימון		טונות		11		1,754				פלפל שיפקה		טונות		753		124

						נקטרינה		טונות		24		1,443				מלפפון		טונות		13,468		115

						שקדים		טונות		18		586				בטטה		טונות		- 0		107

						שסק		טונות		- 0		346				עגבניה		טונות		5,774		99

						משמש		טונות		2		316				מלון		טונות		38		84

						אנונה		טונות		- 0		105				מלפפון לתעשיה		טונות		27,163		79

						קוקוס - ראש		טונות		- 0		68				חציל לתעשייה		טונות		357		71

						ערמונים		טונות		- 0		63				כרובית		טונות		1,711		63

						קיווי		טונות		- 0		62				שעועית		טונות		706		49

						דובדבן		טונות		- 0		57				ירקות בתפזורת		טונות		3		42

						ענבים		טונות		119		51				קישוא		טונות		2,530		42

						זיתים		טונות		- 0		43				אפונה		טונות		28		38

						פיסטוק		טונות		- 0		32				חציל		טונות		2,387		36

						אגוזי מלך		טונות		- 0		22				כרוב לבן		טונות		1,988		36

						אגוזי לוז		טונות		- 0		10				דלעת		טונות		- 0		32

						ליצ'י		טונות		- 0		6				סלרי		טונות		- 0		25

						אננס		טונות		- 0		4				פלפל חריף		טונות		1,258		22

						פפיה		טונות		- 0		3				פלפל מתוק		טונות		1,300		11

						גויאבה		טונות		- 0		1				קרע		טונות		431		7

						פטל		טונות		- 0		1				עגבניה שרי		טונות		22		6

						קרז 		טונות		1		- 0				במיה		טונות		140		5

						סה"כ				447		60,545				מלוחיה		טונות		390		4

																תרד		טונות		15		4

																פלפל לתעשייה		טונות		160		4

																סלק		טונות		3		4

																לוביה		טונות		110		1

																פטריות		טונות		- 0		0

																בצל ירוק		טונות		3		- 0

																גמבה		טונות		- 0		- 0

																זעתר		טונות		44		- 0

																חסה		טונות		1		- 0

																כרוב אדום		טונות		5		- 0

																לסינה		טונות		23		- 0

																לפת		טונות		58		- 0

																עלי גפן		טונות		63		- 0

																פול		טונות		109		- 0

																פקוס		טונות		85		- 0

																צנון		טונות		1		- 0

																תות שדה		טונות		1		- 0

																סה"כ				62,403		35,272



הדרים	

2010	2015	2016	2017	80.099999999999994	304.72500000000002	82.926000000000002	97.53	פירות 	

2010	2015	2016	2017	1051	401.07900000000001	369.66500000000002	446.56599999999997	ירקות	

2010	2015	2016	2017	57103	78654.197	64966.392999999996	62403.317000000003	סה"כ	









2010	2015	2016	2017	58234.1	79360.001000000004	65418.983999999997	62947.413	2010	2015	2016	2017	









הדרים	

2010	2015	2016	2017	8371.7999999999993	16698.313999999998	16447.809000000001	18802.421999999999	ירקות	



2010	2015	2016	2017	28849	42087.154999999999	47340.652000000002	35271.838000000003	פירות 	

2010	2015	2016	2017	71757	61094.637999999999	63403.201999999997	60544.822999999997	סה"כ	









2010	2015	2016	2017	108977.8	119880.107	127191.663	114619.08299999998	2010	2015	2016	2017	









הדרים	

2010	2015	2016	2017	80.099999999999994	304.72500000000002	82.926000000000002	97.53	פירות 	

2010	2015	2016	2017	1051	401.07900000000001	369.66500000000002	446.56599999999997	ירקות	

2010	2015	2016	2017	57103	78654.197	64966.392999999996	62403.317000000003	סה"כ	









2010	2015	2016	2017	58234.1	79360.001000000004	65418.983999999997	62947.413	2010	2015	2016	2017	













פירות ירקות והדרים-לפי מוצר2017



		יח' מידה		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של סה"כ מישראל		סכום של סה"כ לישראל		סכום של מישראל לעזה		סכום של מישראל ליו"ש		סכום של מעזה לישראל		סכום של מיו"ש לישראל

		בע"ח ומוצריהם		25,668,317		3,759,872		17,904,170		7,764,147				3,759,872

		גד"ש		112,662,731		26,850		102,059,011		10,603,720				26,850

		הדרים		18,802,422		97,530		15,823,945		2,978,477				97,530

		אשכוליות		72,000		12,150		72,000						12,150

		לימון		2,004,356		18,400		1,098,644		905,712				18,400

		מנדרינה		12,933						12,933

		פומלה		994,094				949,544		44,550

		פומלית		366,000				334,400		31,600

		קלמנטינה		10,399,201		39,200		9,466,825		932,376				39,200

		תפוז		4,953,838		27,780		3,902,532		1,051,306				27,780

		ירקות		35,271,838		62,403,317		25,850,903		9,420,935		3,293,798		59,109,519

		מוצרי מזון		887,748				30,048		857,700

		עצים ופרחים		8,950,742				16,870		8,933,872

		פירות		60,544,823		446,566		45,323,190		15,221,633		3,584		442,982

		תבלינים		15,600		23,671		800		14,800				23,671

		תשומות שונות		261,740,307		11,050		163,865,121		97,875,186				11,050

		סכום כולל		524,544,528		66,768,856		370,874,058		153,670,470		3,297,382		63,471,474



































































































































פירות 2017

		1000		פירות		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל 				פירות		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש																פירות		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל

				תפוח עץ		70		15,961				תפוח עץ		14,005		1,956				סוג תוצרת		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל						ענבים		- 0		119				סוג תוצרת		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל		סה"כ לישראל

				בננה		86		10,033				בננה		7,645		2,388				תפוח עץ		14,005		1,956		15,961						בננה		- 0		86				ענבים		119		-		119

				שזיף		49		8,662				מנגו		5,573		192				בננה		7,645		2,388		10,033						תפוח עץ		- 0		70				בננה		86		-		86

				מנגו		8		5,765				אפרסק		3,744		365				מנגו		5,573		192		5,765						שזיף		- 0		49				תפוח עץ		70		-		70

				אפרסק		24		4,109				תמרים		3,199		30				אפרסק		3,744		365		4,109						אבוקדו		4		31				שזיף		49		-		49

				אבוקדו		35		3,806				אבוקדו		3,001		805				תמרים		3,199		30		3,229						אפרסק		- 0		24				אבוקדו		31		4		35

				תמרים		- 0		3,229				אפרסמון		1,714		107				אבוקדו		3,001		805		3,806						נקטרינה		- 0		24				אפרסק		24		-		24

				אגס		- 0		2,187				אגס		1,569		618				אפרסמון		1,714		107		1,821						שקדים		- 0		18				נקטרינה		24		-		24

				אפרסמון		- 0		1,821				רימון		1,560		194				אגס		1,569		618		2,187						רימון		- 0		11				שקדים		18		-		18

				רימון		11		1,754				שזיף		1,181		7,481				רימון		1,560		194		1,754						מנגו		- 0		8				רימון		11		-		11

				נקטרינה		24		1,443				נקטרינה		971		472				שזיף		1,181		7,481		8,662						משמש		- 0		2				מנגו		8		-		8

				שקדים		18		586				שסק		324		21				נקטרינה		971		472		1,443						קרז 		- 0		1				פירות אחרים		2		-		2

				שסק		- 0		346				משמש		239		77				פירות אחרים		1,160		614		1,773						אגוזי לוז								סה"כ		443		4		447

				משמש		2		316				שקדים		220		366				סה"כ		45,323		15,222		60,545						אגוזי מלך

				אנונה		- 0		105				אנונה		103		2																אגס

				קוקוס - ראש		- 0		68				קוקוס - ראש		68		0																אנונה

				ערמונים		- 0		63				ערמונים		63		- 0																אננס

				קיווי		- 0		62				דובדבן		54		3																אפרסמון

				דובדבן		- 0		57				קיווי		47		15																גויאבה

				ענבים		119		51				אגוזי מלך		18		4																דובדבן

				זיתים		- 0		43				אגוזי לוז		10		- 0																זיתים

				פיסטוק		- 0		32				ליצ'י		6		- 0																ליצ'י

				אגוזי מלך		- 0		22				אננס		4		0																ערמונים

				אגוזי לוז		- 0		10				פפיה		3		- 0																פטל

				ליצ'י		- 0		6				פיסטוק		2		30																פיסטוק

				אננס		- 0		4				זיתים		0		43																פפיה

				פפיה		- 0		3				גויאבה		- 0		1																קוקוס - ראש

				גויאבה		- 0		1				ענבים		- 0		51																קיווי

				פטל		- 0		1				פטל		- 0		1																שסק

				קרז 		1		- 0				קרז 		- 0		- 0																תמרים

				סה"כ		447		60,545				סה"כ		45,323		15,222









































												סה"כ		90,646		30,443





ירקות 2017

		1000		ירקות		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל 				ירקות		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש				ירקות  										ירקות		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל

				תירס		87		22,060				תירס		17,984		4,075				סוג תוצרת		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל				מלפפון לתעשיה		27,163		- 0				סוג תוצרת		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל		סה"כ לישראל

				גזר		39		3,140				גזר		2,358		782				תירס		17,984		4,075		22,060				מלפפון		13,468		- 0				מלפפון לתעשיה		27,163		- 0		27,163

				בצל		297		2,696				בצל		2,148		548				גזר		2,358		782		3,140				עגבניה		2,737		3,037				מלפפון		13,468		- 0		13,468

				שום		11		1,891				שום		1,815		76				בצל		2,148		548		2,696				קישוא		2,530		- 0				עגבניה		2,737		3,037		5,774

				אבטיח		230		1,850				ירקות קפואים		1,197		83				שום		1,815		76		1,891				חציל		2,142		245				קישוא		2,530		- 0		2,530

				ירקות קפואים		8		1,280				בצלצולים		194		7				בצלצולים		194		7		201				כרוב לבן		1,988		- 0				חציל		2,142		245		2,387

				תפו״א		601		908				תפו״א		89		820				תפו״א		89		820		908				כרובית		1,711		- 0				כרוב לבן		1,988		- 0		1,988

				בצלצולים		- 0		201				סלרי		25		- 0				סלרי		25		- 0		25				פלפל מתוק		1,300		- 0				כרובית		1,711		- 0		1,711

				שומר		- 0		136				אפונה		16		22				ירקות אחרים		1,238		3,113		4,351				פלפל חריף		1,258		- 0				ירקות אחרים		7,369		12		7,382

				פלפל שיפקה		753		124				עגבניה		10		89				סה"כ		25,851		9,421		35,272				פלפל שיפקה		753		- 0				סה"כ		59,110		3,294		62,403

				מלפפון		13,468		115				שומר		9		127														שעועית		706		- 0

				בטטה		- 0		107				סלק		4		- 0														תפו״א		601		- 0

				עגבניה		5,774		99				במיה		2		3														קרע		431		- 0

				מלון		38		84				פטריות		0		- 0														מלוחיה		390		- 0

				מלפפון לתעשיה		27,163		79				אבטיח		- 0		1,850														חציל לתעשייה		357		- 0

				חציל לתעשייה		357		71				בטטה		- 0		107														בצל		297		- 0

				כרובית		1,711		63				בצל ירוק		- 0		- 0														אבטיח		230		- 0

				שעועית		706		49				גמבה		- 0		- 0														פלפל לתעשייה		160		- 0

				ירקות בתפזורת		3		42				דלעת		- 0		32														במיה		140		- 0

				קישוא		2,530		42				זעתר		- 0		- 0														לוביה		110		- 0

				אפונה		28		38				חסה		- 0		- 0														פול		109		- 0

				חציל		2,387		36				חציל		- 0		36														תירס		87		- 0

				כרוב לבן		1,988		36				חציל לתעשייה		- 0		71														פקוס		85		- 0

				דלעת		- 0		32				ירקות בתפזורת		- 0		42														עלי גפן		63		- 0

				סלרי		- 0		25				כרוב אדום		- 0		- 0														לפת		58		- 0

				פלפל חריף		1,258		22				כרוב לבן		- 0		36														זעתר		44		- 0

				פלפל מתוק		1,300		11				כרובית		- 0		63														גזר		39		- 0

				קרע		431		7				לוביה		- 0		1														מלון		38		- 0

				עגבניה שרי		22		6				לסינה		- 0		- 0														אפונה		28		- 0

				במיה		140		5				לפת		- 0		- 0														לסינה		23		- 0

				מלוחיה		390		4				מלוחיה		- 0		4														תרד		15		- 0

				תרד		15		4				מלון		- 0		84														שום		11		- 0

				פלפל לתעשייה		160		4				מלפפון		- 0		115														עגבניה שרי		9		12

				סלק		3		4				מלפפון לתעשיה		- 0		79														ירקות קפואים		8		- 0

				לוביה		110		1				עגבניה שרי		- 0		6														כרוב אדום		5		- 0

				פטריות		- 0		0				עלי גפן		- 0		- 0														ירקות בתפזורת		3		- 0

				בצל ירוק		3		- 0				פול		- 0		- 0														בצל ירוק		3		- 0

				גמבה		- 0		- 0				פלפל חריף		- 0		22														סלק		3		- 0

				זעתר		44		- 0				פלפל לתעשייה		- 0		4														צנון		1		- 0

				חסה		1		- 0				פלפל מתוק		- 0		11														חסה		1		- 0

				כרוב אדום		5		- 0				פלפל שיפקה		- 0		124														תות שדה		1		- 0

				לסינה		23		- 0				פקוס		- 0		- 0														בטטה		- 0		- 0

				לפת		58		- 0				צנון		- 0		- 0														בצלצולים		- 0		- 0

				עלי גפן		62.8		- 0				קישוא		- 0		42														גמבה		- 0		- 0

				פול		109		- 0				קרע		- 0		7														דלעת		- 0		- 0

				פקוס		85		- 0				שעועית		- 0		49														סלרי		- 0		- 0

				צנון		1		- 0				תות שדה		- 0		- 0														פטריות		- 0		- 0

				תות שדה		1		- 0				תרד		- 0		4														שומר		- 0		- 0

				סה"כ		62,403		35,272				סה"כ		25,851		9,421														סה"כ		59,110		3,294











הדרים  2017

		1000		הדרים		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל 				הדרים		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש				הדרים										הדרים 		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל

				קלמנטינה		39		10,399				קלמנטינה		9,467		932				סוג תוצרת		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל				קלמנטינה		- 0		39				סוג תוצרת		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל		סה"כ לישראל

				תפוז		28		4,954				תפוז		3,903		1,051				קלמנטינה		9,467		932		10,399				תפוז		- 0		28				קלמנטינה		39		-		39

				לימון		18		2,004				לימון		1,099		906				תפוז		3,903		1,051		4,954				לימון		- 0		18				תפוז		28		-		28

				פומלה		- 0		994				פומלה		950		45				לימון		1,099		906		2,004				אשכוליות		- 0		12				לימון		18		-		18

				פומלית		- 0		366				פומלית		334		32				פומלה		950		45		994				מנדרינה		- 0		- 0				אשכוליות		12		-		12

				אשכוליות		12		72				אשכוליות		72		- 0				פומלית		334		32		366				פומלה		- 0		- 0				סה"כ		98		-		98

				מנדרינה		- 0		13				מנדרינה		- 0		13				אשכוליות		72		- 0		72				פומלית		- 0		- 0

				סה"כ		98		18,802				סה"כ		15,824		2,978				מנדרינה		- 0		13		13

																				סה"כ		15,824		2,978		18,802















































































												סה"כ		31,648		5,957
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קטנות וכמויות טריים ירקות טונות אלף 62.5 -כ לישראל האוטונומיה משטחי עברו 2017 בשנת  
 .והדרים טריים פירות של

נמוך הינו לישראל האוטונומיה משטחי והדרים פירות ,ירקות של טרייה תוצרת של המעבר היקף 
   .ההפוך בכיוון והדרים פירות ,ירקות של טרייה תוצרת של המעבר מהיקף יותר
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 כ"סה ירקות פירות   הדרים

  משטחי שהועברה הכמות השוואת
 ביחס 2017 בשנת ,לישראל האוטונומיה

 :לה שקדמה לשנה

הירקות בכמות 4%-כ של ירידה 

הפירות בכמות 21%-כ של עלייה 

ההדרים בכמות 18% של עלייה 
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טון אלף   62-כ
 ירקות

אלף טון   3-כ
 מעזה

8% 
 יתר הירקות

92% 
   עגבניות

אלף טון  59-כ
 ש"מיו

אלף טון   13.2  -כ
 יתר הירקות

אלף טון  2.5-כ
 קישואים

אלף טון  2.7-כ
 עגבניות

אלף   40.6-כ
 מלפפוניםטון 

האוטונומיה משטחי לישראל היבוא עיקר  
  ,עגבניות ,מלפפונים :כגון מירקות מורכב

 .וכרובית לבן כרוב ,חצילים ,קישואים

פירות ,ירקות של החקלאית התוצרת רוב 
  האוטונומיה משטחי שהועברה והדרים
 )95%-כ( ש"מיו הגיעה לישראל

פירות והדרים  , מעבר תוצרת חקלאית של ירקות
 כמויות בטון, לישראלמשטחי האוטונומיה 

 ירקות    
 כ לישראל"סה מעזה לישראל ש לישראל"מיו סוג תוצרת

  27,163               -                  27,163            לתעשייהמלפפון 

  13,468               -                  13,468            מלפפון

  5,774               3,037               2,737              עגבנייה

  2,530                 -                  2,530              קישוא

  2,387               245                2,142              חציל

  1,988                 -                  1,988              כרוב לבן

  1,711                 -                  1,711              כרובית

  7,382               12                  7,369              ירקות אחרים

  62,403             3,294               59,110            כ"סה
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 פירות  
 כ לישראל"סה מעזה לישראל ש לישראל"מיו סוג תוצרת

 119 - 119 ענבים

 86 - 86 בננה

 70 - 70 תפוח עץ

 49 - 49 שזיף

 35 4 31 אבוקדו

 24 - 24 אפרסק

 24 - 24 נקטרינה

 18 - 18 שקדים

 11 - 11 רימון

 8 - 8 מנגו

 2 - 2 פירות אחרים

 447 4 443 כ"סה

 הדרים
 כ לישראל"סה מעזה לישראל ש לישראל"מיו סוג תוצרת

 39 - 39 קלמנטינה

 28 - 28 תפוז

 18 - 18 לימון

 12 - 12 אשכוליות

 98 - 98 כ"סה

משטחי המיובאת הפירות כמות  
  ,אך .קטנה היא לישראל האוטונומיה
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 משטחי האוטונומיה לישראל 

 מישראל לשטחי האוטונומיה

        62,403        64,966        78,654        48,804       50,922         60,309ירקות

              447              370              401              326             321               726פירות 

                98                83              305                   4                  7                  22הדרים

        62,947        65,419        79,360        49,134       51,250         61,057סה"כ

2017 20122013201420152016טונות

        35,272        47,341        42,087        58,162       46,323       32,499ירקות

        60,545        63,403        61,095        57,249       67,870       65,638פירות 

        18,802        16,448        16,698        13,430         4,437         6,975הדרים

      114,619      127,192      119,880      128,841     118,631     105,112סה"כ

2014201520162017 20122013טונות

 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 


מעבר תוצרת 2017 DB

		מעבר תוצרת שנת 2017 

		תוצרת		יח' מידה		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל		סה"כ לישראל		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל		מעזה ליו"ש		מיו"ש לעזה		יבוא לישראל		יבוא ליו"ש		יבוא לעיזה		סה"כ יבוא		יצוא		סה"כ

		אבוקדו		ק"ג		3584		31380		34964		3000945		804630		3805575		2560		24000												3867099

		אבטיח		ק"ג				229850		229850				1850448		1850448																2080298

		אבקת חלב		ק"ג				8000		8000		932325		185250		1117575				22500				16000		2011282		2027282				3175357

		אבקת חלב		קרטון										40		40																40

		אגוזי לוז		ק"ג								10000				10000																10000

		אגוזי מלך		ק"ג								17531		4300		21831				2000												23831

		אגס		ק"ג								1568864		617976		2186840																2186840

		אורז		ק"ג																20000						164000		164000				184000

		אנונה		ק"ג								102670		2381		105051																105051

		אננס		ק"ג								4200		42		4242																4242

		אפונה		ק"ג				28450		28450		15930		22000		37930										13000		13000				79380

		אפרוחים		יחידה										6242557		6242557								1				1				6242558

		אפרסמון		ק"ג								1714455		106852		1821307				4000												1825307

		אפרסק		ק"ג				24008		24008		3744195		365304		4109499				8000												4141507

		אשכוליות		ק"ג				12150		12150		72000				72000																84150

		בוטנים		ק"ג								62929		486950		549879				10000				57897				57897				617776

		בטטה		ק"ג										107000		107000		273030														380030

		ביצי דגירה		יחידה								4621950		4166421		8788371				620000				871560		9972960		10844520				20252891

		ביצי דגירה		תבניות30X																						555		555				555

		ביצי דגירה		 20 Xתבניות								276480				276480										13875		13875				290355

		ביצי רבייה-אחר		יחידה				40000		40000		8548020		3932428		12480448				1220980				990612		7994043		8984655				22726083

		ביצים		יחידה								897360		3824058		4721418				240000				39968		257596		297564				5258982

		במיה		ק"ג				140366		140366		1669		2950		4619								40270		63000		103270				248255

		בננה		ק"ג				86020		86020		7645310		2387536		10032846																10118866

		בצל		ק"ג				296756		296756		2147800		548253		2696053														16140		3008949

		בצל ירוק		ק"ג				2860		2860																						2860

		בצלצולים		ק"ג								194280		7000		201280				28000												229280

		בשר		ק"ג								14714		586229		600943				187150				54000		22209		76209				864302

		בשר בקר טרי		ק"ג										3000		3000																3000

		בשר בקר קפוא		יחידה																				2079		1084		3163				3163

		בשר בקר קפוא		ק"ג				143647		143647		278475		183004		461479				448644				3981873		2420580		6402453				7456223

		בשר הודו		ק"ג								19000		50991		69991																69991

		בשר טחון		ק"ג										800		800																800

		בשר כבש טרי		ק"ג																				11510				11510				11510

		בשר כבש קפוא		יחידה																				1				1				1

		בשר כבש קפוא		ק"ג				54197		54197										23000				614999		113786		728785				805982

		בשר עוף טרי		ק"ג								26870		629376		656246																656246

		בשר עוף קפוא		ק"ג								10311139		3020609		13331748								13000				13000				13344748

		גבינה מלוחה		ק"ג								73010				73010				11200						115945		115945				200155

		גבינה צהובה		ק"ג										13500		13500										38000		38000				51500

		גבינות		ק"ג								83280		31239		114519				40400						192300		192300				347219

		גדיים		יחידה										81		81																81

		גויאבה		ק"ג										779		779																779

		גזעי עצים		ק"ג										5558000		5558000																5558000

		גזר		ק"ג				39408		39408		2358356		781631		3139987																3179395

		גמבה		ק"ג														127660		2400										8000		138060

		גמלים		יחידה										3		3																3

		גרעיני אבטיח		ק"ג								137275		125150		262425																262425

		גרעיני דלעת		ק"ג										15000		15000																15000

		גרעיני חמניות		ק"ג								189663		310350		500013																500013

		דבש		יחידה								5700				5700																5700

		דבש		ק"ג																2000												2000

		דגי נוי		יחידה								263184				263184				3800												266984

		דגי נוי		ק"ג								200				200										13000		13000				13200

		דגים		ק"ג				319		319		373789		294600		668389		69800		4500				75361		66000		141361				884369

		דגים קפואים		ק"ג								165795		363535		529330		2600		5300				2037611		3585983		5623594				6160824

		דובדבן		ק"ג								53991		2765		56756																56756

		דורה		ק"ג								844412				844412																844412

		דלעת		ק"ג										31800		31800																31800

		דשן		ליטר								960		26546		27506								2				2				27508

		דשן		ק"ג								3116989		2711418		5828407				522494				25660		40000		65660				6416561

		זיתים		ק"ג								200		43000		43200																43200

		זעתר		ק"ג				44120		44120										78500												122620

		זרימה להרבעה		יחידה										500		500																500

		זרעי תפוחי-אדמה		ק"ג				450		450		201250		179000		380250								25000		20000		45000				425700

		זרעים		יחידה								692204				692204																692204

		זרעים		ק"ג								142415		276946		419361				20975				24000		115000		139000				579336

		זרעים מלפפון		ק"ג								20				20																20

		זרעים קישוא		ק"ג				10600		10600																						10600

		חומוס		ק"ג				26000		26000		56000		578830		634830										2000		2000				662830

		חומצה זרחתית		ק"ג								46000				46000																46000

		חומרי הדברה		יחידה								2000				2000																2000

		חומרי הדברה		ליטר										4700		4700																4700

		חומרי הדברה		ק"ג								702453		144228		846681				170828												1017509

		חומרי חיטוי לרפתות		ליטר										4200		4200																4200

		חיטה-חדש		ק"ג								91251712		4292370		95544082														100000		95644082

		חלב		ליטר				150161		150161								10000		81000				1				1				241162

		חלב		ק"ג				12791		12791		352929				352929				119200						155200		155200				640120

		חלב		קרטון																2400						20000		20000				22400

		חלקי עוף		ק"ג										2194838		2194838								56950				56950		139990		2391778

		חלקי פנים		ק"ג								30573				30573										170272		170272				200845

		חמורים		יחידה								104				104																104

		חסה		ק"ג				1000		1000																						1000

		חציל		ק"ג		244760		2142212		2386972				36400		36400		983077		2400												3408849

		חציל לתעשייה		ק"ג				357270		357270				70700		70700																427970

		טלאים		יחידה										6494		6494								4083				4083				10577

		יונים		יחידה								295				295																295

		ירקות בתפזורת		ק"ג				2952		2952				42300		42300																45252

		ירקות קפואים		ק"ג				8000		8000		1197473		83000		1280473				244200						268962		268962				1801635

		כבד בקר		ק"ג								24978				24978								48986		17501		66487				91465

		כבד עוף		ק"ג										960		960																960

		כבשים		יחידה				136		136				4766		4766								701		1		702				5604

		כוורות		יחידה								480				480																480

		כוסברה		ק"ג				2224		2224				10000		10000																12224

		כרוב אדום		ק"ג				4660		4660								66710														71370

		כרוב לבן		ק"ג				1987809		1987809				35950		35950		79020														2102779

		כרובית		ק"ג				1710860		1710860				63000		63000		47300														1821160

		לבנה		ק"ג																400												400

		לוביה		ק"ג				110190		110190				950		950																111140

		לולב		יחידה																										10000		10000

		לימון		ק"ג				18400		18400		1098644		905712		2004356														227588		2250344

		ליצ'י		ק"ג								6000				6000																6000

		לסינה		ק"ג				23350		23350																						23350

		לפת		ק"ג				58250		58250																						58250

		מוצרי חלב		ליטר				10000		10000										33000												43000

		מוצרי חלב		ק"ג				3266223		3266223		5028463		41017		5069480		88133		14341232				30840		359100		389940		300		23155308

		מוצרי חלב		קרטון				193		193										2000												2193

		מזון בעלי-חיים		ק"ג								151772		61053716		61205488				61400												61266888

		מזון בעלי-חיים		חבילות																				1				1				1

		מזון כמפורט		ק"ג								7600		19121		26721																26721

		מיספוא		ק"ג										1813936		1813936																1813936

		מלוחיה		ק"ג				390452		390452				4400		4400		3200														398052

		מלון		ק"ג				37600		37600				83820		83820																121420

		מלפפון		ק"ג				13468388		13468388				115490		115490		2929018		37600												16550496

		מלפפון לתעשיה		ק"ג				27163348		27163348				78770		78770																27242118

		מנגו		ק"ג				7850		7850		5573303		192112		5765415																5773265

		מנדרינה		ק"ג										12933		12933																12933

		מרווה		ק"ג																						30000		30000		8000		38000

		משמש		ק"ג				1550		1550		238917		76901		315818																317368

		נענע		ק"ג				1770		1770				850		850																2620

		נקטרינה		ק"ג				23874		23874		970675		472147		1442822																1466696

		נקניק		ק"ג				119158		119158		187130		9058		196188		22000		2450501				2500				2500				2790347

		נקניקיות		ק"ג				112303		112303		1500		1085		2585				738448												853336

		סובין		ק"ג								91848		1448870		1540718																1540718

		סויה		ק"ג								748930		91860		840790																840790

		סוסים		יחידה								249		1		250																250

		סלק		ק"ג				2500		2500		3900				3900																6400

		סלרי		ק"ג								25000				25000																25000

		עגבניה		ק"ג		3036638		2737340		5773978		10240		88504		98744		9470877		25980										189100		15558679

		עגבניה שרי		ק"ג		12400		9110		21510				5525		5525		44440		1400												72875

		עופות הודו		יחידה										7138		7138																7138

		עופות חיים		יחידה								5000		293397		298397																298397

		עופות שחוטים		ק"ג										69547		69547																69547

		עורות		יחידה				28956		28956				3540		3540																32496

		עורות		ק"ג				43234		43234				81986		81986		426000												54000		605220

		עזים		יחידה				12		12				322		322																334

		עלי גפן		ק"ג				62800		62800																						62800

		ענבים		ק"ג				119090		119090				50550		50550				558436												728076

		עץ זית		ק"ג										30000		30000																30000

		עצים		ק"ג										3309392		3309392																3309392

		ערמונים		ק"ג								62530				62530																62530

		פול		ק"ג				109410		109410																25000		25000				134410

		פומלה		ק"ג								949544		44550		994094																994094

		פומלית		ק"ג								334400		31600		366000																366000

		פטל		ק"ג										600		600																600

		פטרוזיליה		ק"ג				12256		12256		300		3950		4250																16506

		פטריות		ק"ג								40				40																40

		פיסטוק		ק"ג								1814		30400		32214										20000		20000				52214

		פירות יבשים		ק"ג										7500		7500								30000				30000				37500

		פירות ים		ק"ג																						9400		9400				9400

		פלפל חריף		ק"ג				1258175		1258175				21810		21810		502788												1375		1784148

		פלפל לתעשייה		ק"ג				159800		159800				3980		3980		500														164280

		פלפל מתוק		ק"ג				1300130		1300130				11000		11000		948821												36375		2296326

		פלפל שיפקה		ק"ג				753300		753300				123800		123800																877100

		פפיה		ק"ג								3075				3075																3075

		פקוס		ק"ג				85300		85300																						85300

		פרות		ק"ג										3523		3523																3523

		פרחי נוי		יחידה								153661		7850		161511																161511

		פרחי נוי		ק"ג								15570		36480		52050																52050

		צימוקים		ק"ג								3264		23500		26764																26764

		ציפורים		יחידה								123				123																123

		צמחי בית		יחידה								7031				7031																7031

		צמחי בית		ק"ג								1300				1300																1300

		צנון		ק"ג				1350		1350																						1350

		קוקוס - ראש		ק"ג								67500		100		67600																67600

		קיווי		ק"ג								46691		15000		61691																61691

		קיטניות		ק"ג										16000		16000																16000

		קישוא		ק"ג				2530106		2530106				41970		41970		1039501														3611577

		קלמנטינה		ק"ג				39200		39200		9466825		932376		10399201																10438401

		קרז		ק"ג				650		650																						650

		קרע		ק"ג				431250		431250				7450		7450																438700

		קש		יחידה								4853		290		5143																5143

		קש		ק"ג								1116532		530608		1647140																1647140

		קש		חבילות								12472		5257		17729																17729

		ראשי בקר		יחידה								31532		32239		63771								693				693				64464

		ראשי צאן		יחידה								10		100896		100906						150						150				101056

		ראשי צאן		חבילות																				1				1				1

		רוזמרין		ק"ג				32		32																						32

		ריחן (בזיליקום)		ק"ג				4180		4180																						4180

		רימון		ק"ג				11400		11400		1560307		193942		1754249																1765649

		רכיבי חלב		ק"ג																						1269840		1269840				1269840

		רפש		ק"ג										799000		799000																799000

		שום		ק"ג				10500		10500		1814632		75868		1890500																1901000

		שומן כבש		ק"ג																				7				7				7

		שומר		ק"ג								8560		127035		135595																135595

		שומשום		ק"ג										20000		20000																20000

		שוקולד		ק"ג																400												400

		שזיף		ק"ג				49260		49260		1181210		7481072		8662282				365500		1000						1000				9078042

		שיבה		ק"ג																										920		920

		שימורי דגים		ק"ג																				81201				81201				81201

		שימורים		ק"ג										5700		5700				15000												20700

		שמיר		ק"ג				3209		3209		500				500																3709

		שמן זית		ק"ג										2000		2000				63605										23500		89105

		שסק		ק"ג								324493		21442		345935																345935

		שעועית		ק"ג				705517		705517				48870		48870										20000		20000				774387

		שעורה		ק"ג				850		850		9003180		3684840		12688020																12688870

		שקדים		ק"ג				18200		18200		219897		365681		585578																603778

		שתילי ירקות		יחידה								3500				3500																3500

		שתילי נוי		יחידה								2867				2867																2867

		שתילי פירות		יחידה								910				910																910

		שתילים		יחידה								22670				22670																22670

		תבלינים תפזורת		ק"ג																32000						15500		15500		9389		56889

		תוכים		יחידה								2				2																2

		תות שדה		ק"ג				700		700								747202		7045										3500		758447

		תחליפי חלב		ליטר										40		40																40

		תחליפי חלב		ק"ג								26784		4000		30784										428457		428457				459241

		תירס		ק"ג				87480		87480		17984447		4075350		22059797				14000												22161277

		תמרים		ק"ג								3198973		30200		3229173		161055		253600				15000				15000		40000		3698828

		תערובת		ק"ג								158050152		30688713		188738865				1223200				31700				31700		69000		190062765

		תערובת		חבילות								120000		1218000		1338000																1338000

		תפו"א		ק"ג				601450		601450		88576		819911		908487		84500		8000						66042		66042		3089504		4757983

		תפוז		ק"ג				27780		27780		3902532		1051306		4953838																4981618

		תפוח עץ		ק"ג				69700		69700		14005444		1955921		15961365																16031065

		תרד		ק"ג				15150		15150				4000		4000																19150

		תרופות הומניות		ליטר										2000		2000																2000

		תרופות וטרינריות		יחידה				2942		2942		42109		77769		119878				77106						7		7				199933

		תרופות וטרינריות		ליטר				4000		4000		31100		173820		204920				15000												223920

		תרופות וטרינריות		ק"ג								3000		7000		10000																10000

		תרופות וטרינריות		בקבוק								47565		26694		74259				23288												97547
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		סוג תוצרת		תוצרת		יח' מידה		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל		סה"כ לישראל		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל		מעזה ליו"ש		מיו"ש לעזה		יבוא לישראל		יבוא ליו"ש		יבוא לעיזה		סה"כ יבוא		יצוא		סה"כ

		פירות		אבוקדו		ק"ג		3584		31380		34964		3000945		804630		3805575		2560		24000												3867099

		ירקות		אבטיח		ק"ג				229850		229850				1850448		1850448																2080298

		בע"ח ומוצריהם		אבקת חלב		ק"ג				8000		8000		932325		185250		1117575				22500				16000		2011282		2027282				3175357

		בע"ח ומוצריהם		אבקת חלב		קרטון										40		40																40

		פירות		אגוזי לוז		ק"ג								10000				10000																10000

		פירות		אגוזי מלך		ק"ג								17531		4300		21831				2000												23831

		פירות		אגס		ק"ג								1568864		617976		2186840																2186840

		גד"ש		אורז		ק"ג																20000						164000		164000				184000

		פירות		אנונה		ק"ג								102670		2381		105051																105051

		פירות		אננס		ק"ג								4200		42		4242																4242

		ירקות		אפונה		ק"ג				28450		28450		15930		22000		37930										13000		13000				79380

		בע"ח ומוצריהם		אפרוחים		יחידה										6242557		6242557								1				1				6242558

		פירות		אפרסמון		ק"ג								1714455		106852		1821307				4000												1825307

		פירות		אפרסק		ק"ג				24008		24008		3744195		365304		4109499				8000												4141507

		הדרים		אשכוליות		ק"ג				12150		12150		72000				72000																84150

		גד"ש		בוטנים		ק"ג								62929		486950		549879				10000				57897				57897				617776

		ירקות		בטטה		ק"ג										107000		107000		273030														380030

		בע"ח ומוצריהם		ביצי דגירה		יחידה								4621950		4166421		8788371				620000				871560		9972960		10844520				20252891

		בע"ח ומוצריהם		ביצי דגירה		תבניות30X																						555		555				555

		בע"ח ומוצריהם		ביצי דגירה		 20 Xתבניות								276480				276480										13875		13875				290355

		בע"ח ומוצריהם		ביצי רבייה-אחר		יחידה				40000		40000		8548020		3932428		12480448				1220980				990612		7994043		8984655				22726083

		בע"ח ומוצריהם		ביצים		יחידה								897360		3824058		4721418				240000				39968		257596		297564				5258982

		ירקות		במיה		ק"ג				140366		140366		1669		2950		4619								40270		63000		103270				248255

		פירות		בננה		ק"ג				86020		86020		7645310		2387536		10032846																10118866

		ירקות		בצל		ק"ג				296756		296756		2147800		548253		2696053														16140		3008949

		ירקות		בצל ירוק		ק"ג				2860		2860																						2860

		ירקות		בצלצולים		ק"ג								194280		7000		201280				28000												229280

		בע"ח ומוצריהם		בשר		ק"ג								14714		586229		600943				187150				54000		22209		76209				864302

		בע"ח ומוצריהם		בשר בקר טרי		ק"ג										3000		3000																3000

		בע"ח ומוצריהם		בשר בקר קפוא		יחידה																				2079		1084		3163				3163

		בע"ח ומוצריהם		בשר בקר קפוא		ק"ג				143647		143647		278475		183004		461479				448644				3981873		2420580		6402453				7456223

		בע"ח ומוצריהם		בשר הודו		ק"ג								19000		50991		69991																69991

		בע"ח ומוצריהם		בשר טחון		ק"ג										800		800																800

		בע"ח ומוצריהם		בשר כבש טרי		ק"ג																				11510				11510				11510

		בע"ח ומוצריהם		בשר כבש קפוא		יחידה																				1				1				1

		בע"ח ומוצריהם		בשר כבש קפוא		ק"ג				54197		54197										23000				614999		113786		728785				805982

		בע"ח ומוצריהם		בשר עוף טרי		ק"ג								26870		629376		656246																656246

		בע"ח ומוצריהם		בשר עוף קפוא		ק"ג								10311139		3020609		13331748								13000				13000				13344748

		בע"ח ומוצריהם		גבינה מלוחה		ק"ג								73010				73010				11200						115945		115945				200155

		בע"ח ומוצריהם		גבינה צהובה		ק"ג										13500		13500										38000		38000				51500

		בע"ח ומוצריהם		גבינות		ק"ג								83280		31239		114519				40400						192300		192300				347219

		בע"ח ומוצריהם		גדיים		יחידה										81		81																81

		פירות		גויאבה		ק"ג										779		779																779

		עצים ופרחים		גזעי עצים		ק"ג										5558000		5558000																5558000

		ירקות		גזר		ק"ג				39408		39408		2358356		781631		3139987																3179395

		ירקות		גמבה		ק"ג														127660		2400										8000		138060

		בע"ח ומוצריהם		גמלים		יחידה										3		3																3

		תשומות שונות		גרעיני אבטיח		ק"ג								137275		125150		262425																262425

		תשומות שונות		גרעיני דלעת		ק"ג										15000		15000																15000

		תשומות שונות		גרעיני חמניות		ק"ג								189663		310350		500013																500013

		בע"ח ומוצריהם		דבש		יחידה								5700				5700																5700

		בע"ח ומוצריהם		דבש		ק"ג																2000												2000

		בע"ח ומוצריהם		דגי נוי		יחידה								263184				263184				3800												266984

		בע"ח ומוצריהם		דגי נוי		ק"ג								200				200										13000		13000				13200

		בע"ח ומוצריהם		דגים		ק"ג				319		319		373789		294600		668389		69800		4500				75361		66000		141361				884369

		בע"ח ומוצריהם		דגים קפואים		ק"ג								165795		363535		529330		2600		5300				2037611		3585983		5623594				6160824

		פירות		דובדבן		ק"ג								53991		2765		56756																56756

		גד"ש		דורה		ק"ג								844412				844412																844412

		ירקות		דלעת		ק"ג										31800		31800																31800

		תשומות שונות		דשן		ליטר								960		26546		27506								2				2				27508

		תשומות שונות		דשן		ק"ג								3116989		2711418		5828407				522494				25660		40000		65660				6416561

		פירות		זיתים		ק"ג								200		43000		43200																43200

		ירקות		זעתר		ק"ג				44120		44120										78500												122620

		תשומות שונות		זרימה להרבעה		יחידה										500		500																500

		תשומות שונות		זרעי תפוחי-אדמה		ק"ג				450		450		201250		179000		380250								25000		20000		45000				425700

		תשומות שונות		זרעים		יחידה								692204				692204																692204

		תשומות שונות		זרעים		ק"ג								142415		276946		419361				20975				24000		115000		139000				579336

		תשומות שונות		זרעים מלפפון		ק"ג								20				20																20

		תשומות שונות		זרעים קישוא		ק"ג				10600		10600																						10600

		גד"ש		חומוס		ק"ג				26000		26000		56000		578830		634830										2000		2000				662830

		תשומות שונות		חומצה זרחתית		ק"ג								46000				46000																46000

		תשומות שונות		חומרי הדברה		יחידה								2000				2000																2000

		תשומות שונות		חומרי הדברה		ליטר										4700		4700																4700

		תשומות שונות		חומרי הדברה		ק"ג								702453		144228		846681				170828												1017509

		תשומות שונות		חומרי חיטוי לרפתות		ליטר										4200		4200																4200

		גד"ש		חיטה-חדש		ק"ג								91251712		4292370		95544082														100000		95644082

		בע"ח ומוצריהם		חלב		ליטר				150161		150161								10000		81000				1				1				241162

		בע"ח ומוצריהם		חלב		ק"ג				12791		12791		352929				352929				119200						155200		155200				640120

		בע"ח ומוצריהם		חלב		קרטון																2400						20000		20000				22400

		בע"ח ומוצריהם		חלקי עוף		ק"ג										2194838		2194838								56950				56950		139990		2391778

		בע"ח ומוצריהם		חלקי פנים		ק"ג								30573				30573										170272		170272				200845

		בע"ח ומוצריהם		חמורים		יחידה								104				104																104

		ירקות		חסה		ק"ג				1000		1000																						1000

		ירקות		חציל		ק"ג		244760		2142212		2386972				36400		36400		983077		2400												3408849

		ירקות		חציל לתעשייה		ק"ג				357270		357270				70700		70700																427970

		בע"ח ומוצריהם		טלאים		יחידה										6494		6494								4083				4083				10577

		בע"ח ומוצריהם		יונים		יחידה								295				295																295

		ירקות		ירקות בתפזורת		ק"ג				2952		2952				42300		42300																45252

		ירקות		ירקות קפואים		ק"ג				8000		8000		1197473		83000		1280473				244200						268962		268962				1801635

		בע"ח ומוצריהם		כבד בקר		ק"ג								24978				24978								48986		17501		66487				91465

		בע"ח ומוצריהם		כבד עוף		ק"ג										960		960																960

		בע"ח ומוצריהם		כבשים		יחידה				136		136				4766		4766								701		1		702				5604

		בע"ח ומוצריהם		כוורות		יחידה								480				480																480

		תבלינים		כוסברה		ק"ג				2224		2224				10000		10000																12224

		ירקות		כרוב אדום		ק"ג				4660		4660								66710														71370

		ירקות		כרוב לבן		ק"ג				1987809		1987809				35950		35950		79020														2102779

		ירקות		כרובית		ק"ג				1710860		1710860				63000		63000		47300														1821160

		מוצרי מזון		לבנה		ק"ג																400												400

		ירקות		לוביה		ק"ג				110190		110190				950		950																111140

		עצים ופרחים		לולב		יחידה																										10000		10000

		הדרים		לימון		ק"ג				18400		18400		1098644		905712		2004356														227588		2250344

		פירות		ליצ'י		ק"ג								6000				6000																6000

		ירקות		לסינה		ק"ג				23350		23350																						23350

		ירקות		לפת		ק"ג				58250		58250																						58250

		בע"ח ומוצריהם		מוצרי חלב		ליטר				10000		10000										33000												43000

		בע"ח ומוצריהם		מוצרי חלב		ק"ג				3266223		3266223		5028463		41017		5069480		88133		14341232				30840		359100		389940		300		23155308

		בע"ח ומוצריהם		מוצרי חלב		קרטון				193		193										2000												2193

		תשומות שונות		מזון בעלי-חיים		ק"ג								151772		61053716		61205488				61400												61266888

		תשומות שונות		מזון בעלי-חיים		חבילות																				1				1				1

		תשומות שונות		מזון כמפורט		ק"ג								7600		19121		26721																26721

		תשומות שונות		מיספוא		ק"ג										1813936		1813936																1813936

		ירקות		מלוחיה		ק"ג				390452		390452				4400		4400		3200														398052

		ירקות		מלון		ק"ג				37600		37600				83820		83820																121420

		ירקות		מלפפון		ק"ג				13468388		13468388				115490		115490		2929018		37600												16550496

		ירקות		מלפפון לתעשיה		ק"ג				27163348		27163348				78770		78770																27242118

		פירות		מנגו		ק"ג				7850		7850		5573303		192112		5765415																5773265

		הדרים		מנדרינה		ק"ג										12933		12933																12933

		תבלינים		מרווה		ק"ג																						30000		30000		8000		38000

		פירות		משמש		ק"ג				1550		1550		238917		76901		315818																317368

		תבלינים		נענע		ק"ג				1770		1770				850		850																2620

		פירות		נקטרינה		ק"ג				23874		23874		970675		472147		1442822																1466696

		בע"ח ומוצריהם		נקניק		ק"ג				119158		119158		187130		9058		196188		22000		2450501				2500				2500				2790347

		בע"ח ומוצריהם		נקניקיות		ק"ג				112303		112303		1500		1085		2585				738448												853336

		גד"ש		סובין		ק"ג								91848		1448870		1540718																1540718

		גד"ש		סויה		ק"ג								748930		91860		840790																840790

		בע"ח ומוצריהם		סוסים		יחידה								249		1		250																250

		ירקות		סלק		ק"ג				2500		2500		3900				3900																6400

		ירקות		סלרי		ק"ג								25000				25000																25000

		ירקות		עגבניה		ק"ג		3036638		2737340		5773978		10240		88504		98744		9470877		25980										189100		15558679

		ירקות		עגבניה שרי		ק"ג		12400		9110		21510				5525		5525		44440		1400												72875

		בע"ח ומוצריהם		עופות הודו		יחידה										7138		7138																7138

		בע"ח ומוצריהם		עופות חיים		יחידה								5000		293397		298397																298397

		בע"ח ומוצריהם		עופות שחוטים		ק"ג										69547		69547																69547

		בע"ח ומוצריהם		עורות		יחידה				28956		28956				3540		3540																32496

		בע"ח ומוצריהם		עורות		ק"ג				43234		43234				81986		81986		426000												54000		605220

		בע"ח ומוצריהם		עזים		יחידה				12		12				322		322																334

		ירקות		עלי גפן		ק"ג				62800		62800																						62800

		פירות		ענבים		ק"ג				119090		119090				50550		50550				558436												728076

		עצים ופרחים		עץ זית		ק"ג										30000		30000																30000

		עצים ופרחים		עצים		ק"ג										3309392		3309392																3309392

		פירות		ערמונים		ק"ג								62530				62530																62530

		ירקות		פול		ק"ג				109410		109410																25000		25000				134410

		הדרים		פומלה		ק"ג								949544		44550		994094																994094

		הדרים		פומלית		ק"ג								334400		31600		366000																366000

		פירות		פטל		ק"ג										600		600																600

		תבלינים		פטרוזיליה		ק"ג				12256		12256		300		3950		4250																16506

		ירקות		פטריות		ק"ג								40				40																40

		פירות		פיסטוק		ק"ג								1814		30400		32214										20000		20000				52214

		מוצרי מזון		פירות יבשים		ק"ג										7500		7500								30000				30000				37500

		בע"ח ומוצריהם		פירות ים		ק"ג																						9400		9400				9400

		ירקות		פלפל חריף		ק"ג				1258175		1258175				21810		21810		502788												1375		1784148

		ירקות		פלפל לתעשייה		ק"ג				159800		159800				3980		3980		500														164280

		ירקות		פלפל מתוק		ק"ג				1300130		1300130				11000		11000		948821												36375		2296326

		ירקות		פלפל שיפקה		ק"ג				753300		753300				123800		123800																877100

		פירות		פפיה		ק"ג								3075				3075																3075

		ירקות		פקוס		ק"ג				85300		85300																						85300

		בע"ח ומוצריהם		פרות		ק"ג										3523		3523																3523

		עצים ופרחים		פרחי נוי		יחידה								153661		7850		161511																161511

		עצים ופרחים		פרחי נוי		ק"ג								15570		36480		52050																52050

		מוצרי מזון		צימוקים		ק"ג								3264		23500		26764																26764

		בע"ח ומוצריהם		ציפורים		יחידה								123				123																123

		עצים ופרחים		צמחי בית		יחידה								7031				7031																7031

		עצים ופרחים		צמחי בית		ק"ג								1300				1300																1300

		ירקות		צנון		ק"ג				1350		1350																						1350

		פירות		קוקוס - ראש		ק"ג								67500		100		67600																67600

		פירות		קיווי		ק"ג								46691		15000		61691																61691

		מוצרי מזון		קיטניות		ק"ג										16000		16000																16000

		ירקות		קישוא		ק"ג				2530106		2530106				41970		41970		1039501														3611577

		הדרים		קלמנטינה		ק"ג				39200		39200		9466825		932376		10399201																10438401

		פירות		קרז 		ק"ג				650		650																						650

		ירקות		קרע		ק"ג				431250		431250				7450		7450																438700

		תשומות שונות		קש		יחידה								4853		290		5143																5143

		תשומות שונות		קש		ק"ג								1116532		530608		1647140																1647140

		תשומות שונות		קש		חבילות								12472		5257		17729																17729

		בע"ח ומוצריהם		ראשי בקר		יחידה								31532		32239		63771								693				693				64464

		בע"ח ומוצריהם		ראשי צאן		יחידה								10		100896		100906						150						150				101056

		בע"ח ומוצריהם		ראשי צאן		חבילות																				1				1				1

		תבלינים		רוזמרין		ק"ג				32		32																						32

		תבלינים		ריחן (בזיליקום)		ק"ג				4180		4180																						4180

		פירות		רימון		ק"ג				11400		11400		1560307		193942		1754249																1765649

		מוצרי מזון		רכיבי חלב		ק"ג																						1269840		1269840				1269840

		מוצרי מזון		רפש		ק"ג										799000		799000																799000

		ירקות		שום		ק"ג				10500		10500		1814632		75868		1890500																1901000

		בע"ח ומוצריהם		שומן כבש		ק"ג																				7				7				7

		ירקות		שומר		ק"ג								8560		127035		135595																135595

		גד"ש		שומשום		ק"ג										20000		20000																20000

		מוצרי מזון		שוקולד		ק"ג																400												400

		פירות		שזיף		ק"ג				49260		49260		1181210		7481072		8662282				365500		1000						1000				9078042

		תבלינים		שיבה		ק"ג																										920		920

		מוצרי מזון		שימורי דגים		ק"ג																				81201				81201				81201

		מוצרי מזון		שימורים		ק"ג										5700		5700				15000												20700

		תבלינים		שמיר		ק"ג				3209		3209		500				500																3709

		מוצרי מזון		שמן זית		ק"ג										2000		2000				63605										23500		89105

		פירות		שסק		ק"ג								324493		21442		345935																345935

		ירקות		שעועית		ק"ג				705517		705517				48870		48870										20000		20000				774387

		גד"ש		שעורה		ק"ג				850		850		9003180		3684840		12688020																12688870

		פירות		שקדים		ק"ג				18200		18200		219897		365681		585578																603778

		תשומות שונות		שתילי ירקות		יחידה								3500				3500																3500

		תשומות שונות		שתילי נוי		יחידה								2867				2867																2867

		תשומות שונות		שתילי פירות		יחידה								910				910																910

		תשומות שונות		שתילים		יחידה								22670				22670																22670

		תבלינים		תבלינים תפזורת		ק"ג																32000						15500		15500		9389		56889

		בע"ח ומוצריהם		תוכים		יחידה								2				2																2

		ירקות		תות שדה		ק"ג				700		700								747202		7045										3500		758447

		מוצרי מזון		תחליפי חלב		ליטר										40		40																40

		מוצרי מזון		תחליפי חלב		ק"ג								26784		4000		30784										428457		428457				459241

		ירקות		תירס		ק"ג				87480		87480		17984447		4075350		22059797				14000												22161277

		פירות		תמרים		ק"ג								3198973		30200		3229173		161055		253600				15000				15000		40000		3698828

		תשומות שונות		תערובת		ק"ג								158050152		30688713		188738865				1223200				31700				31700		69000		190062765

		תשומות שונות		תערובת		חבילות								120000		1218000		1338000																1338000

		ירקות		תפו״א		ק"ג				601450		601450		88576		819911		908487		84500		8000						66042		66042		3089504		4757983

		הדרים		תפוז		ק"ג				27780		27780		3902532		1051306		4953838																4981618

		פירות		תפוח עץ		ק"ג				69700		69700		14005444		1955921		15961365																16031065

		ירקות		תרד		ק"ג				15150		15150				4000		4000																19150

		תשומות שונות		תרופות הומניות		ליטר										2000		2000																2000

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		יחידה				2942		2942		42109		77769		119878				77106						7		7				199933

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		ליטר				4000		4000		31100		173820		204920				15000												223920

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		ק"ג								3000		7000		10000																10000

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		בקבוק								47565		26694		74259				23288												97547





פירות ירקות והדרים 2017

		יח' מידה		ק"ג

		תוויות שורה		סכום של סה"כ מישראל		סכום של סה"כ לישראל		סכום של מישראל לעזה		סכום של מישראל ליו"ש		סכום של מעזה לישראל		סכום של מיו"ש לישראל

		בע"ח ומוצריהם		25,668,317		3,759,872		17,904,170		7,764,147				3,759,872

		גד"ש		112,662,731		26,850		102,059,011		10,603,720				26,850

		הדרים		18,802,422		97,530		15,823,945		2,978,477				97,530

		ירקות		35,271,838		62,403,317		25,850,903		9,420,935		3,293,798		59,109,519

		מוצרי מזון		887,748				30,048		857,700

		עצים ופרחים		8,950,742				16,870		8,933,872

		פירות		60,544,823		446,566		45,323,190		15,221,633		3,584		442,982

		תבלינים		15,600		23,671		800		14,800				23,671

		תשומות שונות		261,740,307		11,050		163,865,121		97,875,186				11,050

		סכום כולל		524,544,528		66,768,856		370,874,058		153,670,470		3,297,382		63,471,474

		העתקת טבלאות מה-PIVOT

		2017

		יח' מידה 		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של סה"כ מישראל		סכום של סה"כ לישראל

		בע"ח ומוצריהם		25,668,317		3,759,872

		גד"ש		112,662,731		26,850

		הדרים		18,802,422		97,530				62,947,413

		ירקות		35,271,838		62,403,317

		מוצרי מזון		887,748

		עצים ופרחים		8,950,742

		פירות		60,544,823		446,566				5%

		תבלינים		15,600		23,671

		תשומות שונות		261,740,307		11,050

		סכום כולל		524,544,528		66,768,856



		2017

		יח' מידה 		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של מישראל לעזה		סכום של מישראל ליו"ש

		בע"ח ומוצריהם		17,904,170		7,764,147

		גד"ש		102,059,011		10,603,720

		הדרים		15,823,945		2,978,477

		ירקות		25,850,903		9,420,935

		מוצרי מזון		30,048		857,700

		עצים ופרחים		16,870		8,933,872

		פירות		45,323,190		15,221,633

		תבלינים		800		14,800

		תשומות שונות		163,865,121		97,875,186

		סכום כולל		370,874,058		153,670,470



		2017

		יח' מידה 		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של מעזה לישראל		סכום של מיו"ש לישראל

		בע"ח ומוצריהם				3,759,872

		גד"ש				26,850

		הדרים				97,530

		ירקות		3,293,798		59,109,519

		מוצרי מזון

		עצים ופרחים

		פירות		3,584		442,982

		תבלינים				23,671

		תשומות שונות				11,050

		סכום כולל		3,297,382		63,471,474





סיכום

								בטון						משטחי האוטונומיה לישראל														מישראל לשטחי האוטונומיה

								טונות		2010		2015		2016		2017		שינוי 2017 לעומת 2016				שינוי 2017 לעומת 2010				טונות		2010		2015		2016		2017		שינוי 2017 לעומת 2016				1000

																		בטונות		באחוזים																 בטונות		באחוזים

								ירקות		57,103		78,654		64,966		62,403		-2,563		-4%		9%				ירקות		28,849		42,087		47,341		35,272		-12,069		-25%		22%

								פירות 		1,051		401		370		447		77		21%		-58%				פירות 		71,757		61,095		63,403		60,545		-2,858		-5%		-16%

								הדרים		80		305		83		98		15		18%		22%				הדרים		8,372		16,698		16,448		18,802		2,355		14%		125%

								סה"כ		58,234		79,360		65,419		62,947		-2,472		-4%		8%				סה"כ		108,978		119,880		127,192		114,619		-12,573		-10%		5%

								לפירוט לפי פרטים נא לפנות לנספח סחר עם הרשות הפלסטינית

						פירות										ירקות										הדרים



						סוג תוצרת		יח' מידה		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל				סוג תוצרת		יח' מידה		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל				סוג תוצרת		יח' מידה		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל

						תפוח עץ		טונות		70		15,961				תירס		טונות		87		22,060				קלמנטינה		טונות		39		10,399

						בננה		טונות		86		10,033				גזר		טונות		39		3,140				תפוז		טונות		28		4,954

						שזיף		טונות		49		8,662				בצל		טונות		297		2,696				לימון		טונות		18		2,004

						מנגו		טונות		8		5,765				שום		טונות		11		1,891				פומלה		טונות		- 0		994

						אפרסק		טונות		24		4,109				אבטיח		טונות		230		1,850				פומלית		טונות		- 0		366

						אבוקדו		טונות		35		3,806				ירקות קפואים		טונות		8		1,280				אשכוליות		טונות		12		72

						תמרים		טונות		- 0		3,229				תפו״א		טונות		601		908				מנדרינה		טונות		- 0		13

						אגס		טונות		- 0		2,187				בצלצולים		טונות		- 0		201				סה"כ				98		18,802

						אפרסמון		טונות		- 0		1,821				שומר		טונות		- 0		136

						רימון		טונות		11		1,754				פלפל שיפקה		טונות		753		124

						נקטרינה		טונות		24		1,443				מלפפון		טונות		13,468		115

						שקדים		טונות		18		586				בטטה		טונות		- 0		107

						שסק		טונות		- 0		346				עגבניה		טונות		5,774		99

						משמש		טונות		2		316				מלון		טונות		38		84

						אנונה		טונות		- 0		105				מלפפון לתעשיה		טונות		27,163		79

						קוקוס - ראש		טונות		- 0		68				חציל לתעשייה		טונות		357		71

						ערמונים		טונות		- 0		63				כרובית		טונות		1,711		63

						קיווי		טונות		- 0		62				שעועית		טונות		706		49

						דובדבן		טונות		- 0		57				ירקות בתפזורת		טונות		3		42

						ענבים		טונות		119		51				קישוא		טונות		2,530		42

						זיתים		טונות		- 0		43				אפונה		טונות		28		38

						פיסטוק		טונות		- 0		32				חציל		טונות		2,387		36

						אגוזי מלך		טונות		- 0		22				כרוב לבן		טונות		1,988		36

						אגוזי לוז		טונות		- 0		10				דלעת		טונות		- 0		32

						ליצ'י		טונות		- 0		6				סלרי		טונות		- 0		25

						אננס		טונות		- 0		4				פלפל חריף		טונות		1,258		22

						פפיה		טונות		- 0		3				פלפל מתוק		טונות		1,300		11

						גויאבה		טונות		- 0		1				קרע		טונות		431		7

						פטל		טונות		- 0		1				עגבניה שרי		טונות		22		6

						קרז 		טונות		1		- 0				במיה		טונות		140		5

						סה"כ				447		60,545				מלוחיה		טונות		390		4

																תרד		טונות		15		4

																פלפל לתעשייה		טונות		160		4

																סלק		טונות		3		4

																לוביה		טונות		110		1

																פטריות		טונות		- 0		0

																בצל ירוק		טונות		3		- 0

																גמבה		טונות		- 0		- 0

																זעתר		טונות		44		- 0

																חסה		טונות		1		- 0

																כרוב אדום		טונות		5		- 0

																לסינה		טונות		23		- 0

																לפת		טונות		58		- 0

																עלי גפן		טונות		63		- 0

																פול		טונות		109		- 0

																פקוס		טונות		85		- 0

																צנון		טונות		1		- 0

																תות שדה		טונות		1		- 0

																סה"כ				62,403		35,272



הדרים	

2010	2015	2016	2017	80.099999999999994	304.72500000000002	82.926000000000002	97.53	פירות 	

2010	2015	2016	2017	1051	401.07900000000001	369.66500000000002	446.56599999999997	ירקות	

2010	2015	2016	2017	57103	78654.197	64966.392999999996	62403.317000000003	סה"כ	









2010	2015	2016	2017	58234.1	79360.001000000004	65418.983999999997	62947.413	2010	2015	2016	2017	



כמות בטון









הדרים	

2010	2015	2016	2017	8371.7999999999993	16698.313999999998	16447.809000000001	18802.421999999999	ירקות	



2010	2015	2016	2017	28849	42087.154999999999	47340.652000000002	35271.838000000003	פירות 	

2010	2015	2016	2017	71757	61094.637999999999	63403.201999999997	60544.822999999997	סה"כ	









2010	2015	2016	2017	108977.8	119880.107	127191.663	114619.08299999998	2010	2015	2016	2017	



כמות בטון









הדרים	

2010	2015	2016	2017	80.099999999999994	304.72500000000002	82.926000000000002	97.53	פירות 	

2010	2015	2016	2017	1051	401.07900000000001	369.66500000000002	446.56599999999997	ירקות	

2010	2015	2016	2017	57103	78654.197	64966.392999999996	62403.317000000003	סה"כ	









2010	2015	2016	2017	58234.1	79360.001000000004	65418.983999999997	62947.413	2010	2015	2016	2017	













פירות ירקות והדרים-לפי מוצר2017



		יח' מידה		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של סה"כ מישראל		סכום של סה"כ לישראל		סכום של מישראל לעזה		סכום של מישראל ליו"ש		סכום של מעזה לישראל		סכום של מיו"ש לישראל

		בע"ח ומוצריהם		25,668,317		3,759,872		17,904,170		7,764,147				3,759,872

		גד"ש		112,662,731		26,850		102,059,011		10,603,720				26,850

		הדרים		18,802,422		97,530		15,823,945		2,978,477				97,530

		אשכוליות		72,000		12,150		72,000						12,150

		לימון		2,004,356		18,400		1,098,644		905,712				18,400

		מנדרינה		12,933						12,933

		פומלה		994,094				949,544		44,550

		פומלית		366,000				334,400		31,600

		קלמנטינה		10,399,201		39,200		9,466,825		932,376				39,200

		תפוז		4,953,838		27,780		3,902,532		1,051,306				27,780

		ירקות		35,271,838		62,403,317		25,850,903		9,420,935		3,293,798		59,109,519

		מוצרי מזון		887,748				30,048		857,700

		עצים ופרחים		8,950,742				16,870		8,933,872

		פירות		60,544,823		446,566		45,323,190		15,221,633		3,584		442,982

		תבלינים		15,600		23,671		800		14,800				23,671

		תשומות שונות		261,740,307		11,050		163,865,121		97,875,186				11,050

		סכום כולל		524,544,528		66,768,856		370,874,058		153,670,470		3,297,382		63,471,474



































































































































פירות 2017

		1000		פירות		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל 				פירות		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש																פירות		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל				פירות  

				תפוח עץ		70		15,961				תפוח עץ		14,005		1,956				סוג תוצרת		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל						ענבים		- 0		119				סוג תוצרת		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל		סה"כ לישראל

				בננה		86		10,033				בננה		7,645		2,388				תפוח עץ		14,005		1,956		15,961						בננה		- 0		86				ענבים		119		-		119

				שזיף		49		8,662				מנגו		5,573		192				בננה		7,645		2,388		10,033						תפוח עץ		- 0		70				בננה		86		-		86

				מנגו		8		5,765				אפרסק		3,744		365				מנגו		5,573		192		5,765						שזיף		- 0		49				תפוח עץ		70		-		70

				אפרסק		24		4,109				תמרים		3,199		30				אפרסק		3,744		365		4,109						אבוקדו		4		31				שזיף		49		-		49

				אבוקדו		35		3,806				אבוקדו		3,001		805				תמרים		3,199		30		3,229						אפרסק		- 0		24				אבוקדו		31		4		35

				תמרים		- 0		3,229				אפרסמון		1,714		107				אבוקדו		3,001		805		3,806						נקטרינה		- 0		24				אפרסק		24		-		24

				אגס		- 0		2,187				אגס		1,569		618				אפרסמון		1,714		107		1,821						שקדים		- 0		18				נקטרינה		24		-		24

				אפרסמון		- 0		1,821				רימון		1,560		194				אגס		1,569		618		2,187						רימון		- 0		11				שקדים		18		-		18

				רימון		11		1,754				שזיף		1,181		7,481				רימון		1,560		194		1,754						מנגו		- 0		8				רימון		11		-		11

				נקטרינה		24		1,443				נקטרינה		971		472				שזיף		1,181		7,481		8,662						משמש		- 0		2				מנגו		8		-		8

				שקדים		18		586				שסק		324		21				נקטרינה		971		472		1,443						קרז 		- 0		1				פירות אחרים		2		-		2

				שסק		- 0		346				משמש		239		77				פירות אחרים		1,160		614		1,773						אגוזי לוז								סה"כ		443		4		447

				משמש		2		316				שקדים		220		366				סה"כ		45,323		15,222		60,545						אגוזי מלך

				אנונה		- 0		105				אנונה		103		2																אגס

				קוקוס - ראש		- 0		68				קוקוס - ראש		68		0																אנונה

				ערמונים		- 0		63				ערמונים		63		- 0																אננס

				קיווי		- 0		62				דובדבן		54		3																אפרסמון

				דובדבן		- 0		57				קיווי		47		15																גויאבה

				ענבים		119		51				אגוזי מלך		18		4																דובדבן

				זיתים		- 0		43				אגוזי לוז		10		- 0																זיתים

				פיסטוק		- 0		32				ליצ'י		6		- 0																ליצ'י

				אגוזי מלך		- 0		22				אננס		4		0																ערמונים

				אגוזי לוז		- 0		10				פפיה		3		- 0																פטל

				ליצ'י		- 0		6				פיסטוק		2		30																פיסטוק

				אננס		- 0		4				זיתים		0		43																פפיה

				פפיה		- 0		3				גויאבה		- 0		1																קוקוס - ראש

				גויאבה		- 0		1				ענבים		- 0		51																קיווי

				פטל		- 0		1				פטל		- 0		1																שסק

				קרז 		1		- 0				קרז 		- 0		- 0																תמרים

				סה"כ		447		60,545				סה"כ		45,323		15,222









































												סה"כ		90,646		30,443





ירקות 2017

		1000		ירקות		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל 				ירקות		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש				ירקות  										ירקות		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל				ירקות   

				תירס		87		22,060				תירס		17,984		4,075				סוג תוצרת		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל				מלפפון לתעשיה		27,163		- 0				סוג תוצרת		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל		סה"כ לישראל

				גזר		39		3,140				גזר		2,358		782				תירס		17,984		4,075		22,060				מלפפון		13,468		- 0				מלפפון לתעשיה		27,163		- 0		27,163

				בצל		297		2,696				בצל		2,148		548				גזר		2,358		782		3,140				עגבניה		2,737		3,037				מלפפון		13,468		- 0		13,468

				שום		11		1,891				שום		1,815		76				בצל		2,148		548		2,696				קישוא		2,530		- 0				עגבניה		2,737		3,037		5,774

				אבטיח		230		1,850				ירקות קפואים		1,197		83				שום		1,815		76		1,891				חציל		2,142		245				קישוא		2,530		- 0		2,530

				ירקות קפואים		8		1,280				בצלצולים		194		7				בצלצולים		194		7		201				כרוב לבן		1,988		- 0				חציל		2,142		245		2,387

				תפו״א		601		908				תפו״א		89		820				תפו״א		89		820		908				כרובית		1,711		- 0				כרוב לבן		1,988		- 0		1,988

				בצלצולים		- 0		201				סלרי		25		- 0				סלרי		25		- 0		25				פלפל מתוק		1,300		- 0				כרובית		1,711		- 0		1,711

				שומר		- 0		136				אפונה		16		22				ירקות אחרים		1,238		3,113		4,351				פלפל חריף		1,258		- 0				ירקות אחרים		7,369		12		7,382

				פלפל שיפקה		753		124				עגבניה		10		89				סה"כ		25,851		9,421		35,272				פלפל שיפקה		753		- 0				סה"כ		59,110		3,294		62,403

				מלפפון		13,468		115				שומר		9		127														שעועית		706		- 0

				בטטה		- 0		107				סלק		4		- 0														תפו״א		601		- 0

				עגבניה		5,774		99				במיה		2		3														קרע		431		- 0

				מלון		38		84				פטריות		0		- 0														מלוחיה		390		- 0

				מלפפון לתעשיה		27,163		79				אבטיח		- 0		1,850														חציל לתעשייה		357		- 0

				חציל לתעשייה		357		71				בטטה		- 0		107														בצל		297		- 0

				כרובית		1,711		63				בצל ירוק		- 0		- 0														אבטיח		230		- 0

				שעועית		706		49				גמבה		- 0		- 0														פלפל לתעשייה		160		- 0

				ירקות בתפזורת		3		42				דלעת		- 0		32														במיה		140		- 0

				קישוא		2,530		42				זעתר		- 0		- 0														לוביה		110		- 0

				אפונה		28		38				חסה		- 0		- 0														פול		109		- 0

				חציל		2,387		36				חציל		- 0		36														תירס		87		- 0

				כרוב לבן		1,988		36				חציל לתעשייה		- 0		71														פקוס		85		- 0

				דלעת		- 0		32				ירקות בתפזורת		- 0		42														עלי גפן		63		- 0

				סלרי		- 0		25				כרוב אדום		- 0		- 0														לפת		58		- 0

				פלפל חריף		1,258		22				כרוב לבן		- 0		36														זעתר		44		- 0

				פלפל מתוק		1,300		11				כרובית		- 0		63														גזר		39		- 0

				קרע		431		7				לוביה		- 0		1														מלון		38		- 0

				עגבניה שרי		22		6				לסינה		- 0		- 0														אפונה		28		- 0

				במיה		140		5				לפת		- 0		- 0														לסינה		23		- 0

				מלוחיה		390		4				מלוחיה		- 0		4														תרד		15		- 0

				תרד		15		4				מלון		- 0		84														שום		11		- 0

				פלפל לתעשייה		160		4				מלפפון		- 0		115														עגבניה שרי		9		12

				סלק		3		4				מלפפון לתעשיה		- 0		79														ירקות קפואים		8		- 0

				לוביה		110		1				עגבניה שרי		- 0		6														כרוב אדום		5		- 0

				פטריות		- 0		0				עלי גפן		- 0		- 0														ירקות בתפזורת		3		- 0

				בצל ירוק		3		- 0				פול		- 0		- 0														בצל ירוק		3		- 0

				גמבה		- 0		- 0				פלפל חריף		- 0		22														סלק		3		- 0

				זעתר		44		- 0				פלפל לתעשייה		- 0		4														צנון		1		- 0

				חסה		1		- 0				פלפל מתוק		- 0		11														חסה		1		- 0

				כרוב אדום		5		- 0				פלפל שיפקה		- 0		124														תות שדה		1		- 0

				לסינה		23		- 0				פקוס		- 0		- 0														בטטה		- 0		- 0

				לפת		58		- 0				צנון		- 0		- 0														בצלצולים		- 0		- 0

				עלי גפן		62.8		- 0				קישוא		- 0		42														גמבה		- 0		- 0

				פול		109		- 0				קרע		- 0		7														דלעת		- 0		- 0

				פקוס		85		- 0				שעועית		- 0		49														סלרי		- 0		- 0

				צנון		1		- 0				תות שדה		- 0		- 0														פטריות		- 0		- 0

				תות שדה		1		- 0				תרד		- 0		4														שומר		- 0		- 0

				סה"כ		62,403		35,272				סה"כ		25,851		9,421														סה"כ		59,110		3,294











הדרים  2017

		1000		הדרים		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל 				הדרים		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש				הדרים										הדרים 		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל				הדרים

				קלמנטינה		39		10,399				קלמנטינה		9,467		932				סוג תוצרת		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל				קלמנטינה		- 0		39				סוג תוצרת		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל		סה"כ לישראל

				תפוז		28		4,954				תפוז		3,903		1,051				קלמנטינה		9,467		932		10,399				תפוז		- 0		28				קלמנטינה		39		-		39

				לימון		18		2,004				לימון		1,099		906				תפוז		3,903		1,051		4,954				לימון		- 0		18				תפוז		28		-		28

				פומלה		- 0		994				פומלה		950		45				לימון		1,099		906		2,004				אשכוליות		- 0		12				לימון		18		-		18

				פומלית		- 0		366				פומלית		334		32				פומלה		950		45		994				מנדרינה		- 0		- 0				אשכוליות		12		-		12

				אשכוליות		12		72				אשכוליות		72		- 0				פומלית		334		32		366				פומלה		- 0		- 0				סה"כ		98		-		98

				מנדרינה		- 0		13				מנדרינה		- 0		13				אשכוליות		72		- 0		72				פומלית		- 0		- 0

				סה"כ		98		18,802				סה"כ		15,824		2,978				מנדרינה		- 0		13		13

																				סה"כ		15,824		2,978		18,802















































































												סה"כ		31,648		5,957





גרף לאורך שנים

		בטון				משטחי האוטונומיה לישראל																						מישראל לשטחי האוטונומיה

		טונות		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017								טונות		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017



		ירקות		57,103		56,255		60,309		50,922		48,804		78,654		64,966		62,403								ירקות		28,849		119,296		32,499		46,323		58,162		42,087		47,341		35,272

		פירות 		1,051		455		726		321		326		401		370		447								פירות 		71,757		52,596		65,638		67,870		57,249		61,095		63,403		60,545

		הדרים		80		118		22		7		4		305		83		98								הדרים		8,372		5,886		6,975		4,437		13,430		16,698		16,448		18,802

		סה"כ		58,234		56,828		61,057		51,250		49,134		79,360		65,419		62,947								סה"כ		108,978		177,778		105,112		118,631		128,841		119,880		127,192		114,619



סחר של תוצרת חקלאית טרייה של ירקות, פירות והדרים, עם הרשות הפלסטינית 

משטחי האוטונומיה לישראל	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	58234.1	56828	61057	51249.803999999996	49133.995000000003	79360.001000000004	65418.983999999997	62947.413	מישראל לשטחי האוטונומיה	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	108977.8	177777.88399999999	105111.943	118630.57699999999	128841	119880.107	127191.663	114619.08299999998	

טון









גרף לאורך שנים (לדוח)

		בטון		משטחי האוטונומיה לישראל																				מישראל לשטחי האוטונומיה

		טונות		2012		2013		2014		2015		2016		2017								טונות		2012		2013		2014		2015		2016		2017



		ירקות		60,309		50,922		48,804		78,654		64,966		62,403								ירקות		32,499		46,323		58,162		42,087		47,341		35,272

		פירות 		726		321		326		401		370		447								פירות 		65,638		67,870		57,249		61,095		63,403		60,545

		הדרים		22		7		4		305		83		98								הדרים		6,975		4,437		13,430		16,698		16,448		18,802

		סה"כ		61,057		51,250		49,134		79,360		65,419		62,947								סה"כ		105,112		118,631		128,841		119,880		127,192		114,619



סחר של תוצרת חקלאית טרייה של ירקות, פירות והדרים, עם הרשות הפלסטינית 

משטחי האוטונומיה לישראל	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	61057	51249.803999999996	49133.995000000003	79360.001000000004	65418.983999999997	62947.413	מישראל לשטחי האוטונומיה	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	105111.943	118630.57699999999	128841	119880.107	127191.663	114619.08299999998	

אלף טון









הסבר
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מעבר תוצרת 2017 DB

		מעבר תוצרת שנת 2017 

		תוצרת		יח' מידה		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל		סה"כ לישראל		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל		מעזה ליו"ש		מיו"ש לעזה		יבוא לישראל		יבוא ליו"ש		יבוא לעיזה		סה"כ יבוא		יצוא		סה"כ

		אבוקדו		ק"ג		3584		31380		34964		3000945		804630		3805575		2560		24000												3867099

		אבטיח		ק"ג				229850		229850				1850448		1850448																2080298

		אבקת חלב		ק"ג				8000		8000		932325		185250		1117575				22500				16000		2011282		2027282				3175357

		אבקת חלב		קרטון										40		40																40

		אגוזי לוז		ק"ג								10000				10000																10000

		אגוזי מלך		ק"ג								17531		4300		21831				2000												23831

		אגס		ק"ג								1568864		617976		2186840																2186840

		אורז		ק"ג																20000						164000		164000				184000

		אנונה		ק"ג								102670		2381		105051																105051

		אננס		ק"ג								4200		42		4242																4242

		אפונה		ק"ג				28450		28450		15930		22000		37930										13000		13000				79380

		אפרוחים		יחידה										6242557		6242557								1				1				6242558

		אפרסמון		ק"ג								1714455		106852		1821307				4000												1825307

		אפרסק		ק"ג				24008		24008		3744195		365304		4109499				8000												4141507

		אשכוליות		ק"ג				12150		12150		72000				72000																84150

		בוטנים		ק"ג								62929		486950		549879				10000				57897				57897				617776

		בטטה		ק"ג										107000		107000		273030														380030

		ביצי דגירה		יחידה								4621950		4166421		8788371				620000				871560		9972960		10844520				20252891

		ביצי דגירה		תבניות30X																						555		555				555

		ביצי דגירה		 20 Xתבניות								276480				276480										13875		13875				290355

		ביצי רבייה-אחר		יחידה				40000		40000		8548020		3932428		12480448				1220980				990612		7994043		8984655				22726083

		ביצים		יחידה								897360		3824058		4721418				240000				39968		257596		297564				5258982

		במיה		ק"ג				140366		140366		1669		2950		4619								40270		63000		103270				248255

		בננה		ק"ג				86020		86020		7645310		2387536		10032846																10118866

		בצל		ק"ג				296756		296756		2147800		548253		2696053														16140		3008949

		בצל ירוק		ק"ג				2860		2860																						2860

		בצלצולים		ק"ג								194280		7000		201280				28000												229280

		בשר		ק"ג								14714		586229		600943				187150				54000		22209		76209				864302

		בשר בקר טרי		ק"ג										3000		3000																3000

		בשר בקר קפוא		יחידה																				2079		1084		3163				3163

		בשר בקר קפוא		ק"ג				143647		143647		278475		183004		461479				448644				3981873		2420580		6402453				7456223

		בשר הודו		ק"ג								19000		50991		69991																69991

		בשר טחון		ק"ג										800		800																800

		בשר כבש טרי		ק"ג																				11510				11510				11510

		בשר כבש קפוא		יחידה																				1				1				1

		בשר כבש קפוא		ק"ג				54197		54197										23000				614999		113786		728785				805982

		בשר עוף טרי		ק"ג								26870		629376		656246																656246

		בשר עוף קפוא		ק"ג								10311139		3020609		13331748								13000				13000				13344748

		גבינה מלוחה		ק"ג								73010				73010				11200						115945		115945				200155

		גבינה צהובה		ק"ג										13500		13500										38000		38000				51500

		גבינות		ק"ג								83280		31239		114519				40400						192300		192300				347219

		גדיים		יחידה										81		81																81

		גויאבה		ק"ג										779		779																779

		גזעי עצים		ק"ג										5558000		5558000																5558000

		גזר		ק"ג				39408		39408		2358356		781631		3139987																3179395

		גמבה		ק"ג														127660		2400										8000		138060

		גמלים		יחידה										3		3																3

		גרעיני אבטיח		ק"ג								137275		125150		262425																262425

		גרעיני דלעת		ק"ג										15000		15000																15000

		גרעיני חמניות		ק"ג								189663		310350		500013																500013

		דבש		יחידה								5700				5700																5700

		דבש		ק"ג																2000												2000

		דגי נוי		יחידה								263184				263184				3800												266984

		דגי נוי		ק"ג								200				200										13000		13000				13200

		דגים		ק"ג				319		319		373789		294600		668389		69800		4500				75361		66000		141361				884369

		דגים קפואים		ק"ג								165795		363535		529330		2600		5300				2037611		3585983		5623594				6160824

		דובדבן		ק"ג								53991		2765		56756																56756

		דורה		ק"ג								844412				844412																844412

		דלעת		ק"ג										31800		31800																31800

		דשן		ליטר								960		26546		27506								2				2				27508

		דשן		ק"ג								3116989		2711418		5828407				522494				25660		40000		65660				6416561

		זיתים		ק"ג								200		43000		43200																43200

		זעתר		ק"ג				44120		44120										78500												122620

		זרימה להרבעה		יחידה										500		500																500

		זרעי תפוחי-אדמה		ק"ג				450		450		201250		179000		380250								25000		20000		45000				425700

		זרעים		יחידה								692204				692204																692204

		זרעים		ק"ג								142415		276946		419361				20975				24000		115000		139000				579336

		זרעים מלפפון		ק"ג								20				20																20

		זרעים קישוא		ק"ג				10600		10600																						10600

		חומוס		ק"ג				26000		26000		56000		578830		634830										2000		2000				662830

		חומצה זרחתית		ק"ג								46000				46000																46000

		חומרי הדברה		יחידה								2000				2000																2000

		חומרי הדברה		ליטר										4700		4700																4700

		חומרי הדברה		ק"ג								702453		144228		846681				170828												1017509

		חומרי חיטוי לרפתות		ליטר										4200		4200																4200

		חיטה-חדש		ק"ג								91251712		4292370		95544082														100000		95644082

		חלב		ליטר				150161		150161								10000		81000				1				1				241162

		חלב		ק"ג				12791		12791		352929				352929				119200						155200		155200				640120

		חלב		קרטון																2400						20000		20000				22400

		חלקי עוף		ק"ג										2194838		2194838								56950				56950		139990		2391778

		חלקי פנים		ק"ג								30573				30573										170272		170272				200845

		חמורים		יחידה								104				104																104

		חסה		ק"ג				1000		1000																						1000

		חציל		ק"ג		244760		2142212		2386972				36400		36400		983077		2400												3408849

		חציל לתעשייה		ק"ג				357270		357270				70700		70700																427970

		טלאים		יחידה										6494		6494								4083				4083				10577

		יונים		יחידה								295				295																295

		ירקות בתפזורת		ק"ג				2952		2952				42300		42300																45252

		ירקות קפואים		ק"ג				8000		8000		1197473		83000		1280473				244200						268962		268962				1801635

		כבד בקר		ק"ג								24978				24978								48986		17501		66487				91465

		כבד עוף		ק"ג										960		960																960

		כבשים		יחידה				136		136				4766		4766								701		1		702				5604

		כוורות		יחידה								480				480																480

		כוסברה		ק"ג				2224		2224				10000		10000																12224

		כרוב אדום		ק"ג				4660		4660								66710														71370

		כרוב לבן		ק"ג				1987809		1987809				35950		35950		79020														2102779

		כרובית		ק"ג				1710860		1710860				63000		63000		47300														1821160

		לבנה		ק"ג																400												400

		לוביה		ק"ג				110190		110190				950		950																111140

		לולב		יחידה																										10000		10000

		לימון		ק"ג				18400		18400		1098644		905712		2004356														227588		2250344

		ליצ'י		ק"ג								6000				6000																6000

		לסינה		ק"ג				23350		23350																						23350

		לפת		ק"ג				58250		58250																						58250

		מוצרי חלב		ליטר				10000		10000										33000												43000

		מוצרי חלב		ק"ג				3266223		3266223		5028463		41017		5069480		88133		14341232				30840		359100		389940		300		23155308

		מוצרי חלב		קרטון				193		193										2000												2193

		מזון בעלי-חיים		ק"ג								151772		61053716		61205488				61400												61266888

		מזון בעלי-חיים		חבילות																				1				1				1

		מזון כמפורט		ק"ג								7600		19121		26721																26721

		מיספוא		ק"ג										1813936		1813936																1813936

		מלוחיה		ק"ג				390452		390452				4400		4400		3200														398052

		מלון		ק"ג				37600		37600				83820		83820																121420

		מלפפון		ק"ג				13468388		13468388				115490		115490		2929018		37600												16550496

		מלפפון לתעשיה		ק"ג				27163348		27163348				78770		78770																27242118

		מנגו		ק"ג				7850		7850		5573303		192112		5765415																5773265

		מנדרינה		ק"ג										12933		12933																12933

		מרווה		ק"ג																						30000		30000		8000		38000

		משמש		ק"ג				1550		1550		238917		76901		315818																317368

		נענע		ק"ג				1770		1770				850		850																2620

		נקטרינה		ק"ג				23874		23874		970675		472147		1442822																1466696

		נקניק		ק"ג				119158		119158		187130		9058		196188		22000		2450501				2500				2500				2790347

		נקניקיות		ק"ג				112303		112303		1500		1085		2585				738448												853336

		סובין		ק"ג								91848		1448870		1540718																1540718

		סויה		ק"ג								748930		91860		840790																840790

		סוסים		יחידה								249		1		250																250

		סלק		ק"ג				2500		2500		3900				3900																6400

		סלרי		ק"ג								25000				25000																25000

		עגבניה		ק"ג		3036638		2737340		5773978		10240		88504		98744		9470877		25980										189100		15558679

		עגבניה שרי		ק"ג		12400		9110		21510				5525		5525		44440		1400												72875

		עופות הודו		יחידה										7138		7138																7138

		עופות חיים		יחידה								5000		293397		298397																298397

		עופות שחוטים		ק"ג										69547		69547																69547

		עורות		יחידה				28956		28956				3540		3540																32496

		עורות		ק"ג				43234		43234				81986		81986		426000												54000		605220

		עזים		יחידה				12		12				322		322																334

		עלי גפן		ק"ג				62800		62800																						62800

		ענבים		ק"ג				119090		119090				50550		50550				558436												728076

		עץ זית		ק"ג										30000		30000																30000

		עצים		ק"ג										3309392		3309392																3309392

		ערמונים		ק"ג								62530				62530																62530

		פול		ק"ג				109410		109410																25000		25000				134410

		פומלה		ק"ג								949544		44550		994094																994094

		פומלית		ק"ג								334400		31600		366000																366000

		פטל		ק"ג										600		600																600

		פטרוזיליה		ק"ג				12256		12256		300		3950		4250																16506

		פטריות		ק"ג								40				40																40

		פיסטוק		ק"ג								1814		30400		32214										20000		20000				52214

		פירות יבשים		ק"ג										7500		7500								30000				30000				37500

		פירות ים		ק"ג																						9400		9400				9400

		פלפל חריף		ק"ג				1258175		1258175				21810		21810		502788												1375		1784148

		פלפל לתעשייה		ק"ג				159800		159800				3980		3980		500														164280

		פלפל מתוק		ק"ג				1300130		1300130				11000		11000		948821												36375		2296326

		פלפל שיפקה		ק"ג				753300		753300				123800		123800																877100

		פפיה		ק"ג								3075				3075																3075

		פקוס		ק"ג				85300		85300																						85300

		פרות		ק"ג										3523		3523																3523

		פרחי נוי		יחידה								153661		7850		161511																161511

		פרחי נוי		ק"ג								15570		36480		52050																52050

		צימוקים		ק"ג								3264		23500		26764																26764

		ציפורים		יחידה								123				123																123

		צמחי בית		יחידה								7031				7031																7031

		צמחי בית		ק"ג								1300				1300																1300

		צנון		ק"ג				1350		1350																						1350

		קוקוס - ראש		ק"ג								67500		100		67600																67600

		קיווי		ק"ג								46691		15000		61691																61691

		קיטניות		ק"ג										16000		16000																16000

		קישוא		ק"ג				2530106		2530106				41970		41970		1039501														3611577

		קלמנטינה		ק"ג				39200		39200		9466825		932376		10399201																10438401

		קרז		ק"ג				650		650																						650

		קרע		ק"ג				431250		431250				7450		7450																438700

		קש		יחידה								4853		290		5143																5143

		קש		ק"ג								1116532		530608		1647140																1647140

		קש		חבילות								12472		5257		17729																17729

		ראשי בקר		יחידה								31532		32239		63771								693				693				64464

		ראשי צאן		יחידה								10		100896		100906						150						150				101056

		ראשי צאן		חבילות																				1				1				1

		רוזמרין		ק"ג				32		32																						32

		ריחן (בזיליקום)		ק"ג				4180		4180																						4180

		רימון		ק"ג				11400		11400		1560307		193942		1754249																1765649

		רכיבי חלב		ק"ג																						1269840		1269840				1269840

		רפש		ק"ג										799000		799000																799000

		שום		ק"ג				10500		10500		1814632		75868		1890500																1901000

		שומן כבש		ק"ג																				7				7				7

		שומר		ק"ג								8560		127035		135595																135595

		שומשום		ק"ג										20000		20000																20000

		שוקולד		ק"ג																400												400

		שזיף		ק"ג				49260		49260		1181210		7481072		8662282				365500		1000						1000				9078042

		שיבה		ק"ג																										920		920

		שימורי דגים		ק"ג																				81201				81201				81201

		שימורים		ק"ג										5700		5700				15000												20700

		שמיר		ק"ג				3209		3209		500				500																3709

		שמן זית		ק"ג										2000		2000				63605										23500		89105

		שסק		ק"ג								324493		21442		345935																345935

		שעועית		ק"ג				705517		705517				48870		48870										20000		20000				774387

		שעורה		ק"ג				850		850		9003180		3684840		12688020																12688870

		שקדים		ק"ג				18200		18200		219897		365681		585578																603778

		שתילי ירקות		יחידה								3500				3500																3500

		שתילי נוי		יחידה								2867				2867																2867

		שתילי פירות		יחידה								910				910																910

		שתילים		יחידה								22670				22670																22670

		תבלינים תפזורת		ק"ג																32000						15500		15500		9389		56889

		תוכים		יחידה								2				2																2

		תות שדה		ק"ג				700		700								747202		7045										3500		758447

		תחליפי חלב		ליטר										40		40																40

		תחליפי חלב		ק"ג								26784		4000		30784										428457		428457				459241

		תירס		ק"ג				87480		87480		17984447		4075350		22059797				14000												22161277

		תמרים		ק"ג								3198973		30200		3229173		161055		253600				15000				15000		40000		3698828

		תערובת		ק"ג								158050152		30688713		188738865				1223200				31700				31700		69000		190062765

		תערובת		חבילות								120000		1218000		1338000																1338000

		תפו"א		ק"ג				601450		601450		88576		819911		908487		84500		8000						66042		66042		3089504		4757983

		תפוז		ק"ג				27780		27780		3902532		1051306		4953838																4981618

		תפוח עץ		ק"ג				69700		69700		14005444		1955921		15961365																16031065

		תרד		ק"ג				15150		15150				4000		4000																19150

		תרופות הומניות		ליטר										2000		2000																2000

		תרופות וטרינריות		יחידה				2942		2942		42109		77769		119878				77106						7		7				199933

		תרופות וטרינריות		ליטר				4000		4000		31100		173820		204920				15000												223920

		תרופות וטרינריות		ק"ג								3000		7000		10000																10000

		תרופות וטרינריות		בקבוק								47565		26694		74259				23288												97547
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		חסה		ירקות

		חציל		ירקות

		חציל לתעשייה		ירקות

		חרובים		פירות

		טלאים		בע"ח ומוצריהם

		יונים		בע"ח ומוצריהם

		יקטין		ירקות

		ירקות בתפזורת		ירקות

		ירקות קפואים		ירקות

		כבד בקר		בע"ח ומוצריהם

		כבד עוף		בע"ח ומוצריהם

		כבשים		בע"ח ומוצריהם

		כוורות		בע"ח ומוצריהם

		כוסברה		תבלינים

		כלבים		בע"ח ומוצריהם

		כותנה		גד"ש

		כרוב		ירקות

		כרוב אדום		ירקות

		כרוב לבן		ירקות

		כרובית		ירקות

		לוביה		ירקות

		לוף		ירקות

		לימון		הדרים

		ליצ'י		פירות

		לסינה		ירקות

		לפת		ירקות

		מוצרי חלב		בע"ח ומוצריהם

		מוצרי חלב		בע"ח ומוצריהם

		מוצרי חלב		בע"ח ומוצריהם

		מזון בעלי-חיים		תשומות שונות

		מזון בעלי-חיים		תשומות שונות

		מזון בעלי-חיים		תשומות שונות

		מזון כמפורט		תשומות שונות

		מיספוא		תשומות שונות

		מלוחיה		ירקות

		מלון		ירקות

		מלפפון		ירקות

		מלפפון לתעשיה		ירקות

		ממתקים		מוצרי מזון

		מנגו		פירות

		מנדרינה		הדרים

		מרווה		תבלינים

		מרמיה		תבלינים

		משמש		פירות

		נענע		תבלינים

		נקטרינה		פירות

		נקניק		בע"ח ומוצריהם

		נקניקיות		בע"ח ומוצריהם

		סובין		גד"ש

		סויה		גד"ש

		סוסים		בע"ח ומוצריהם

		סייחים		בע"ח ומוצריהם

		סופר פוספט 5		תשומות שונות

		סלטים		ירקות

		סלטים		ירקות

		סלק		ירקות

		סלרי		ירקות

		עגבניה		ירקות

		עגבניה שרי		ירקות

		עגלים		בע"ח ומוצריהם

		עופות הודו		בע"ח ומוצריהם

		עופות חיים		בע"ח ומוצריהם

		עופות שחוטים		בע"ח ומוצריהם

		עורות		בע"ח ומוצריהם

		עורות		בע"ח ומוצריהם

		עורות כבש		בע"ח ומוצריהם

		עורות כבש		בע"ח ומוצריהם

		עזים		בע"ח ומוצריהם

		עלי גפן		ירקות

		עלי סלק		ירקות

		ענבים		פירות

		עץ זית		עצים ופרחים

		עצים		עצים ופרחים

		עצי תמר		עצים ופרחים

		ערמונים		פירות

		פול		ירקות

		פומלה		הדרים

		פומלית		הדרים

		פטרוזיליה		תבלינים

		פטריות		ירקות

		פיסטוק		פירות

		פירות יבשים		מוצרי מזון

		פירות ים		בע"ח ומוצריהם

		פלפל חריף		ירקות

		פלפל לתעשייה		ירקות

		פלפל מתוק		ירקות

		פלפל שיפקה		ירקות

		פפיה		פירות

		פקוס		ירקות

		פרות		בע"ח ומוצריהם

		פרגיות		בע"ח ומוצריהם

		פרחי נוי		עצים ופרחים

		פרחי נוי		עצים ופרחים

		צאן		בע"ח ומוצריהם

		ציוד רפואי		תשומות שונות

		צימוקים		מוצרי מזון

		ציפורים		בע"ח ומוצריהם

		ציפורן		עצים ופרחים

		צמחי בית		עצים ופרחים

		צנובר		מוצרי מזון

		צנון		ירקות

		צנונית		ירקות

		קוישלך		מוצרי מזון

		קולורבי		ירקות

		קוקוס - ראש		פירות

		קיווי		פירות

		קיטניות		מוצרי מזון

		קישוא		ירקות

		קליפים		הדרים

		קלמנטינה		הדרים

		קרמבו		מוצרי מזון

		קרז 		פירות

		קרע		ירקות

		קש		תשומות שונות

		קש		תשומות שונות

		קש		תשומות שונות

		ראשי בקר		בע"ח ומוצריהם

		ראשי צאן		בע"ח ומוצריהם

		רוקט		תבלינים

		ריחן (בזיליקום)		תבלינים

		רימון		פירות

		רכיבי חלב		מוצרי מזון

		רפש		מוצרי מזון

		שום		ירקות

		שומן בקר		בע"ח ומוצריהם

		שומן כבש		בע"ח ומוצריהם

		שומן צמחי		בע"ח ומוצריהם

		שומר		ירקות

		שומשום		גד"ש

		שוקולד		מוצרי מזון

		שזיף		פירות

		שיבה		תבלינים

		שימורי בשר		מוצרי מזון

		שימורי דגים		מוצרי מזון

		שימורי עוף		מוצרי מזון

		שימורים		מוצרי מזון

		שימורים		מוצרי מזון

		שמיר		תבלינים

		שמן זית		מוצרי מזון

		שמנת		מוצרי מזון

		שסק		פירות

		שעועית		ירקות

		שעורה		גד"ש

		שקדים		פירות

		שתילים דקליים		תשומות שונות

		שתילי הדרים		תשומות שונות

		שתילי ירקות		תשומות שונות

		שתילי נוי		תשומות שונות

		שתילי פירות		תשומות שונות

		שתילי פרחים		תשומות שונות

		שתילים		תשומות שונות

		שתילים		תשומות שונות

		תאנים		פירות

		תבלינים תפזורת		תבלינים

		תוכים		בע"ח ומוצריהם

		תות שדה		ירקות

		תיישים		בע"ח ומוצריהם

		תירס		ירקות

		תמרים		פירות

		תעודות בקר		תשומות שונות

		תעודות בקר		תשומות שונות

		תערובת		תשומות שונות

		תערובת		תשומות שונות

		תערובת		תשומות שונות

		תפו״א		ירקות

		תפוז		הדרים

		תפוח עץ		פירות

		תרד		ירקות

		תחליפי חלב		מוצרי מזון

		תרופות הומניות		תשומות שונות

		תרופות וטרינריות		תשומות שונות

		תרופות וטרינר		תשומות שונות

		תרופות וטרינר		תשומות שונות

		תרופות וטרינר		תשומות שונות

		אורז		גד"ש

		לבנה		מוצרי מזון

		לולב		עצים ופרחים

		פטל		פירות

		רוזמרין		תבלינים





מעבר תוצרת 2017

				מעבר תוצרת שנת 2017 

		סוג תוצרת		תוצרת		יח' מידה		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל		סה"כ לישראל		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל		מעזה ליו"ש		מיו"ש לעזה		יבוא לישראל		יבוא ליו"ש		יבוא לעיזה		סה"כ יבוא		יצוא		סה"כ

		פירות		אבוקדו		ק"ג		3584		31380		34964		3000945		804630		3805575		2560		24000												3867099

		ירקות		אבטיח		ק"ג				229850		229850				1850448		1850448																2080298

		בע"ח ומוצריהם		אבקת חלב		ק"ג				8000		8000		932325		185250		1117575				22500				16000		2011282		2027282				3175357

		בע"ח ומוצריהם		אבקת חלב		קרטון										40		40																40

		פירות		אגוזי לוז		ק"ג								10000				10000																10000

		פירות		אגוזי מלך		ק"ג								17531		4300		21831				2000												23831

		פירות		אגס		ק"ג								1568864		617976		2186840																2186840

		גד"ש		אורז		ק"ג																20000						164000		164000				184000

		פירות		אנונה		ק"ג								102670		2381		105051																105051

		פירות		אננס		ק"ג								4200		42		4242																4242

		ירקות		אפונה		ק"ג				28450		28450		15930		22000		37930										13000		13000				79380

		בע"ח ומוצריהם		אפרוחים		יחידה										6242557		6242557								1				1				6242558

		פירות		אפרסמון		ק"ג								1714455		106852		1821307				4000												1825307

		פירות		אפרסק		ק"ג				24008		24008		3744195		365304		4109499				8000												4141507

		הדרים		אשכוליות		ק"ג				12150		12150		72000				72000																84150

		גד"ש		בוטנים		ק"ג								62929		486950		549879				10000				57897				57897				617776

		ירקות		בטטה		ק"ג										107000		107000		273030														380030

		בע"ח ומוצריהם		ביצי דגירה		יחידה								4621950		4166421		8788371				620000				871560		9972960		10844520				20252891

		בע"ח ומוצריהם		ביצי דגירה		תבניות30X																						555		555				555

		בע"ח ומוצריהם		ביצי דגירה		 20 Xתבניות								276480				276480										13875		13875				290355

		בע"ח ומוצריהם		ביצי רבייה-אחר		יחידה				40000		40000		8548020		3932428		12480448				1220980				990612		7994043		8984655				22726083

		בע"ח ומוצריהם		ביצים		יחידה								897360		3824058		4721418				240000				39968		257596		297564				5258982

		ירקות		במיה		ק"ג				140366		140366		1669		2950		4619								40270		63000		103270				248255

		פירות		בננה		ק"ג				86020		86020		7645310		2387536		10032846																10118866

		ירקות		בצל		ק"ג				296756		296756		2147800		548253		2696053														16140		3008949

		ירקות		בצל ירוק		ק"ג				2860		2860																						2860

		ירקות		בצלצולים		ק"ג								194280		7000		201280				28000												229280

		בע"ח ומוצריהם		בשר		ק"ג								14714		586229		600943				187150				54000		22209		76209				864302

		בע"ח ומוצריהם		בשר בקר טרי		ק"ג										3000		3000																3000

		בע"ח ומוצריהם		בשר בקר קפוא		יחידה																				2079		1084		3163				3163

		בע"ח ומוצריהם		בשר בקר קפוא		ק"ג				143647		143647		278475		183004		461479				448644				3981873		2420580		6402453				7456223

		בע"ח ומוצריהם		בשר הודו		ק"ג								19000		50991		69991																69991

		בע"ח ומוצריהם		בשר טחון		ק"ג										800		800																800

		בע"ח ומוצריהם		בשר כבש טרי		ק"ג																				11510				11510				11510

		בע"ח ומוצריהם		בשר כבש קפוא		יחידה																				1				1				1

		בע"ח ומוצריהם		בשר כבש קפוא		ק"ג				54197		54197										23000				614999		113786		728785				805982

		בע"ח ומוצריהם		בשר עוף טרי		ק"ג								26870		629376		656246																656246

		בע"ח ומוצריהם		בשר עוף קפוא		ק"ג								10311139		3020609		13331748								13000				13000				13344748

		בע"ח ומוצריהם		גבינה מלוחה		ק"ג								73010				73010				11200						115945		115945				200155

		בע"ח ומוצריהם		גבינה צהובה		ק"ג										13500		13500										38000		38000				51500

		בע"ח ומוצריהם		גבינות		ק"ג								83280		31239		114519				40400						192300		192300				347219

		בע"ח ומוצריהם		גדיים		יחידה										81		81																81

		פירות		גויאבה		ק"ג										779		779																779

		עצים ופרחים		גזעי עצים		ק"ג										5558000		5558000																5558000

		ירקות		גזר		ק"ג				39408		39408		2358356		781631		3139987																3179395

		ירקות		גמבה		ק"ג														127660		2400										8000		138060

		בע"ח ומוצריהם		גמלים		יחידה										3		3																3

		תשומות שונות		גרעיני אבטיח		ק"ג								137275		125150		262425																262425

		תשומות שונות		גרעיני דלעת		ק"ג										15000		15000																15000

		תשומות שונות		גרעיני חמניות		ק"ג								189663		310350		500013																500013

		בע"ח ומוצריהם		דבש		יחידה								5700				5700																5700

		בע"ח ומוצריהם		דבש		ק"ג																2000												2000

		בע"ח ומוצריהם		דגי נוי		יחידה								263184				263184				3800												266984

		בע"ח ומוצריהם		דגי נוי		ק"ג								200				200										13000		13000				13200

		בע"ח ומוצריהם		דגים		ק"ג				319		319		373789		294600		668389		69800		4500				75361		66000		141361				884369

		בע"ח ומוצריהם		דגים קפואים		ק"ג								165795		363535		529330		2600		5300				2037611		3585983		5623594				6160824

		פירות		דובדבן		ק"ג								53991		2765		56756																56756

		גד"ש		דורה		ק"ג								844412				844412																844412

		ירקות		דלעת		ק"ג										31800		31800																31800

		תשומות שונות		דשן		ליטר								960		26546		27506								2				2				27508

		תשומות שונות		דשן		ק"ג								3116989		2711418		5828407				522494				25660		40000		65660				6416561

		פירות		זיתים		ק"ג								200		43000		43200																43200

		ירקות		זעתר		ק"ג				44120		44120										78500												122620

		תשומות שונות		זרימה להרבעה		יחידה										500		500																500

		תשומות שונות		זרעי תפוחי-אדמה		ק"ג				450		450		201250		179000		380250								25000		20000		45000				425700

		תשומות שונות		זרעים		יחידה								692204				692204																692204

		תשומות שונות		זרעים		ק"ג								142415		276946		419361				20975				24000		115000		139000				579336

		תשומות שונות		זרעים מלפפון		ק"ג								20				20																20

		תשומות שונות		זרעים קישוא		ק"ג				10600		10600																						10600

		גד"ש		חומוס		ק"ג				26000		26000		56000		578830		634830										2000		2000				662830

		תשומות שונות		חומצה זרחתית		ק"ג								46000				46000																46000

		תשומות שונות		חומרי הדברה		יחידה								2000				2000																2000

		תשומות שונות		חומרי הדברה		ליטר										4700		4700																4700

		תשומות שונות		חומרי הדברה		ק"ג								702453		144228		846681				170828												1017509

		תשומות שונות		חומרי חיטוי לרפתות		ליטר										4200		4200																4200

		גד"ש		חיטה-חדש		ק"ג								91251712		4292370		95544082														100000		95644082

		בע"ח ומוצריהם		חלב		ליטר				150161		150161								10000		81000				1				1				241162

		בע"ח ומוצריהם		חלב		ק"ג				12791		12791		352929				352929				119200						155200		155200				640120

		בע"ח ומוצריהם		חלב		קרטון																2400						20000		20000				22400

		בע"ח ומוצריהם		חלקי עוף		ק"ג										2194838		2194838								56950				56950		139990		2391778

		בע"ח ומוצריהם		חלקי פנים		ק"ג								30573				30573										170272		170272				200845

		בע"ח ומוצריהם		חמורים		יחידה								104				104																104

		ירקות		חסה		ק"ג				1000		1000																						1000

		ירקות		חציל		ק"ג		244760		2142212		2386972				36400		36400		983077		2400												3408849

		ירקות		חציל לתעשייה		ק"ג				357270		357270				70700		70700																427970

		בע"ח ומוצריהם		טלאים		יחידה										6494		6494								4083				4083				10577

		בע"ח ומוצריהם		יונים		יחידה								295				295																295

		ירקות		ירקות בתפזורת		ק"ג				2952		2952				42300		42300																45252

		ירקות		ירקות קפואים		ק"ג				8000		8000		1197473		83000		1280473				244200						268962		268962				1801635

		בע"ח ומוצריהם		כבד בקר		ק"ג								24978				24978								48986		17501		66487				91465

		בע"ח ומוצריהם		כבד עוף		ק"ג										960		960																960

		בע"ח ומוצריהם		כבשים		יחידה				136		136				4766		4766								701		1		702				5604

		בע"ח ומוצריהם		כוורות		יחידה								480				480																480

		תבלינים		כוסברה		ק"ג				2224		2224				10000		10000																12224

		ירקות		כרוב אדום		ק"ג				4660		4660								66710														71370

		ירקות		כרוב לבן		ק"ג				1987809		1987809				35950		35950		79020														2102779

		ירקות		כרובית		ק"ג				1710860		1710860				63000		63000		47300														1821160

		מוצרי מזון		לבנה		ק"ג																400												400

		ירקות		לוביה		ק"ג				110190		110190				950		950																111140

		עצים ופרחים		לולב		יחידה																										10000		10000

		הדרים		לימון		ק"ג				18400		18400		1098644		905712		2004356														227588		2250344

		פירות		ליצ'י		ק"ג								6000				6000																6000

		ירקות		לסינה		ק"ג				23350		23350																						23350

		ירקות		לפת		ק"ג				58250		58250																						58250

		בע"ח ומוצריהם		מוצרי חלב		ליטר				10000		10000										33000												43000

		בע"ח ומוצריהם		מוצרי חלב		ק"ג				3266223		3266223		5028463		41017		5069480		88133		14341232				30840		359100		389940		300		23155308

		בע"ח ומוצריהם		מוצרי חלב		קרטון				193		193										2000												2193

		תשומות שונות		מזון בעלי-חיים		ק"ג								151772		61053716		61205488				61400												61266888

		תשומות שונות		מזון בעלי-חיים		חבילות																				1				1				1

		תשומות שונות		מזון כמפורט		ק"ג								7600		19121		26721																26721

		תשומות שונות		מיספוא		ק"ג										1813936		1813936																1813936

		ירקות		מלוחיה		ק"ג				390452		390452				4400		4400		3200														398052

		ירקות		מלון		ק"ג				37600		37600				83820		83820																121420

		ירקות		מלפפון		ק"ג				13468388		13468388				115490		115490		2929018		37600												16550496

		ירקות		מלפפון לתעשיה		ק"ג				27163348		27163348				78770		78770																27242118

		פירות		מנגו		ק"ג				7850		7850		5573303		192112		5765415																5773265

		הדרים		מנדרינה		ק"ג										12933		12933																12933

		תבלינים		מרווה		ק"ג																						30000		30000		8000		38000

		פירות		משמש		ק"ג				1550		1550		238917		76901		315818																317368

		תבלינים		נענע		ק"ג				1770		1770				850		850																2620

		פירות		נקטרינה		ק"ג				23874		23874		970675		472147		1442822																1466696

		בע"ח ומוצריהם		נקניק		ק"ג				119158		119158		187130		9058		196188		22000		2450501				2500				2500				2790347

		בע"ח ומוצריהם		נקניקיות		ק"ג				112303		112303		1500		1085		2585				738448												853336

		גד"ש		סובין		ק"ג								91848		1448870		1540718																1540718

		גד"ש		סויה		ק"ג								748930		91860		840790																840790

		בע"ח ומוצריהם		סוסים		יחידה								249		1		250																250

		ירקות		סלק		ק"ג				2500		2500		3900				3900																6400

		ירקות		סלרי		ק"ג								25000				25000																25000

		ירקות		עגבניה		ק"ג		3036638		2737340		5773978		10240		88504		98744		9470877		25980										189100		15558679

		ירקות		עגבניה שרי		ק"ג		12400		9110		21510				5525		5525		44440		1400												72875

		בע"ח ומוצריהם		עופות הודו		יחידה										7138		7138																7138

		בע"ח ומוצריהם		עופות חיים		יחידה								5000		293397		298397																298397

		בע"ח ומוצריהם		עופות שחוטים		ק"ג										69547		69547																69547

		בע"ח ומוצריהם		עורות		יחידה				28956		28956				3540		3540																32496

		בע"ח ומוצריהם		עורות		ק"ג				43234		43234				81986		81986		426000												54000		605220

		בע"ח ומוצריהם		עזים		יחידה				12		12				322		322																334

		ירקות		עלי גפן		ק"ג				62800		62800																						62800

		פירות		ענבים		ק"ג				119090		119090				50550		50550				558436												728076

		עצים ופרחים		עץ זית		ק"ג										30000		30000																30000

		עצים ופרחים		עצים		ק"ג										3309392		3309392																3309392

		פירות		ערמונים		ק"ג								62530				62530																62530

		ירקות		פול		ק"ג				109410		109410																25000		25000				134410

		הדרים		פומלה		ק"ג								949544		44550		994094																994094

		הדרים		פומלית		ק"ג								334400		31600		366000																366000

		פירות		פטל		ק"ג										600		600																600

		תבלינים		פטרוזיליה		ק"ג				12256		12256		300		3950		4250																16506

		ירקות		פטריות		ק"ג								40				40																40

		פירות		פיסטוק		ק"ג								1814		30400		32214										20000		20000				52214

		מוצרי מזון		פירות יבשים		ק"ג										7500		7500								30000				30000				37500

		בע"ח ומוצריהם		פירות ים		ק"ג																						9400		9400				9400

		ירקות		פלפל חריף		ק"ג				1258175		1258175				21810		21810		502788												1375		1784148

		ירקות		פלפל לתעשייה		ק"ג				159800		159800				3980		3980		500														164280

		ירקות		פלפל מתוק		ק"ג				1300130		1300130				11000		11000		948821												36375		2296326

		ירקות		פלפל שיפקה		ק"ג				753300		753300				123800		123800																877100

		פירות		פפיה		ק"ג								3075				3075																3075

		ירקות		פקוס		ק"ג				85300		85300																						85300

		בע"ח ומוצריהם		פרות		ק"ג										3523		3523																3523

		עצים ופרחים		פרחי נוי		יחידה								153661		7850		161511																161511

		עצים ופרחים		פרחי נוי		ק"ג								15570		36480		52050																52050

		מוצרי מזון		צימוקים		ק"ג								3264		23500		26764																26764

		בע"ח ומוצריהם		ציפורים		יחידה								123				123																123

		עצים ופרחים		צמחי בית		יחידה								7031				7031																7031

		עצים ופרחים		צמחי בית		ק"ג								1300				1300																1300

		ירקות		צנון		ק"ג				1350		1350																						1350

		פירות		קוקוס - ראש		ק"ג								67500		100		67600																67600

		פירות		קיווי		ק"ג								46691		15000		61691																61691

		מוצרי מזון		קיטניות		ק"ג										16000		16000																16000

		ירקות		קישוא		ק"ג				2530106		2530106				41970		41970		1039501														3611577

		הדרים		קלמנטינה		ק"ג				39200		39200		9466825		932376		10399201																10438401

		פירות		קרז 		ק"ג				650		650																						650

		ירקות		קרע		ק"ג				431250		431250				7450		7450																438700

		תשומות שונות		קש		יחידה								4853		290		5143																5143

		תשומות שונות		קש		ק"ג								1116532		530608		1647140																1647140

		תשומות שונות		קש		חבילות								12472		5257		17729																17729

		בע"ח ומוצריהם		ראשי בקר		יחידה								31532		32239		63771								693				693				64464

		בע"ח ומוצריהם		ראשי צאן		יחידה								10		100896		100906						150						150				101056

		בע"ח ומוצריהם		ראשי צאן		חבילות																				1				1				1

		תבלינים		רוזמרין		ק"ג				32		32																						32

		תבלינים		ריחן (בזיליקום)		ק"ג				4180		4180																						4180

		פירות		רימון		ק"ג				11400		11400		1560307		193942		1754249																1765649

		מוצרי מזון		רכיבי חלב		ק"ג																						1269840		1269840				1269840

		מוצרי מזון		רפש		ק"ג										799000		799000																799000

		ירקות		שום		ק"ג				10500		10500		1814632		75868		1890500																1901000

		בע"ח ומוצריהם		שומן כבש		ק"ג																				7				7				7

		ירקות		שומר		ק"ג								8560		127035		135595																135595

		גד"ש		שומשום		ק"ג										20000		20000																20000

		מוצרי מזון		שוקולד		ק"ג																400												400

		פירות		שזיף		ק"ג				49260		49260		1181210		7481072		8662282				365500		1000						1000				9078042

		תבלינים		שיבה		ק"ג																										920		920

		מוצרי מזון		שימורי דגים		ק"ג																				81201				81201				81201

		מוצרי מזון		שימורים		ק"ג										5700		5700				15000												20700

		תבלינים		שמיר		ק"ג				3209		3209		500				500																3709

		מוצרי מזון		שמן זית		ק"ג										2000		2000				63605										23500		89105

		פירות		שסק		ק"ג								324493		21442		345935																345935

		ירקות		שעועית		ק"ג				705517		705517				48870		48870										20000		20000				774387

		גד"ש		שעורה		ק"ג				850		850		9003180		3684840		12688020																12688870

		פירות		שקדים		ק"ג				18200		18200		219897		365681		585578																603778

		תשומות שונות		שתילי ירקות		יחידה								3500				3500																3500

		תשומות שונות		שתילי נוי		יחידה								2867				2867																2867

		תשומות שונות		שתילי פירות		יחידה								910				910																910

		תשומות שונות		שתילים		יחידה								22670				22670																22670

		תבלינים		תבלינים תפזורת		ק"ג																32000						15500		15500		9389		56889

		בע"ח ומוצריהם		תוכים		יחידה								2				2																2

		ירקות		תות שדה		ק"ג				700		700								747202		7045										3500		758447

		מוצרי מזון		תחליפי חלב		ליטר										40		40																40

		מוצרי מזון		תחליפי חלב		ק"ג								26784		4000		30784										428457		428457				459241

		ירקות		תירס		ק"ג				87480		87480		17984447		4075350		22059797				14000												22161277

		פירות		תמרים		ק"ג								3198973		30200		3229173		161055		253600				15000				15000		40000		3698828

		תשומות שונות		תערובת		ק"ג								158050152		30688713		188738865				1223200				31700				31700		69000		190062765

		תשומות שונות		תערובת		חבילות								120000		1218000		1338000																1338000

		ירקות		תפו״א		ק"ג				601450		601450		88576		819911		908487		84500		8000						66042		66042		3089504		4757983

		הדרים		תפוז		ק"ג				27780		27780		3902532		1051306		4953838																4981618

		פירות		תפוח עץ		ק"ג				69700		69700		14005444		1955921		15961365																16031065

		ירקות		תרד		ק"ג				15150		15150				4000		4000																19150

		תשומות שונות		תרופות הומניות		ליטר										2000		2000																2000

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		יחידה				2942		2942		42109		77769		119878				77106						7		7				199933

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		ליטר				4000		4000		31100		173820		204920				15000												223920

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		ק"ג								3000		7000		10000																10000

		תשומות שונות		תרופות וטרינריות		בקבוק								47565		26694		74259				23288												97547





פירות ירקות והדרים 2017

		יח' מידה		ק"ג

		תוויות שורה		סכום של סה"כ מישראל		סכום של סה"כ לישראל		סכום של מישראל לעזה		סכום של מישראל ליו"ש		סכום של מעזה לישראל		סכום של מיו"ש לישראל

		בע"ח ומוצריהם		25,668,317		3,759,872		17,904,170		7,764,147				3,759,872

		גד"ש		112,662,731		26,850		102,059,011		10,603,720				26,850

		הדרים		18,802,422		97,530		15,823,945		2,978,477				97,530

		ירקות		35,271,838		62,403,317		25,850,903		9,420,935		3,293,798		59,109,519

		מוצרי מזון		887,748				30,048		857,700

		עצים ופרחים		8,950,742				16,870		8,933,872

		פירות		60,544,823		446,566		45,323,190		15,221,633		3,584		442,982

		תבלינים		15,600		23,671		800		14,800				23,671

		תשומות שונות		261,740,307		11,050		163,865,121		97,875,186				11,050

		סכום כולל		524,544,528		66,768,856		370,874,058		153,670,470		3,297,382		63,471,474

		העתקת טבלאות מה-PIVOT

		2017

		יח' מידה 		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של סה"כ מישראל		סכום של סה"כ לישראל

		בע"ח ומוצריהם		25,668,317		3,759,872

		גד"ש		112,662,731		26,850

		הדרים		18,802,422		97,530				62,947,413

		ירקות		35,271,838		62,403,317

		מוצרי מזון		887,748

		עצים ופרחים		8,950,742

		פירות		60,544,823		446,566				5%

		תבלינים		15,600		23,671

		תשומות שונות		261,740,307		11,050

		סכום כולל		524,544,528		66,768,856



		2017

		יח' מידה 		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של מישראל לעזה		סכום של מישראל ליו"ש

		בע"ח ומוצריהם		17,904,170		7,764,147

		גד"ש		102,059,011		10,603,720

		הדרים		15,823,945		2,978,477

		ירקות		25,850,903		9,420,935

		מוצרי מזון		30,048		857,700

		עצים ופרחים		16,870		8,933,872

		פירות		45,323,190		15,221,633

		תבלינים		800		14,800

		תשומות שונות		163,865,121		97,875,186

		סכום כולל		370,874,058		153,670,470



		2017

		יח' מידה 		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של מעזה לישראל		סכום של מיו"ש לישראל

		בע"ח ומוצריהם				3,759,872

		גד"ש				26,850

		הדרים				97,530

		ירקות		3,293,798		59,109,519

		מוצרי מזון

		עצים ופרחים

		פירות		3,584		442,982

		תבלינים				23,671

		תשומות שונות				11,050

		סכום כולל		3,297,382		63,471,474





סיכום

								בטון						משטחי האוטונומיה לישראל														מישראל לשטחי האוטונומיה

								טונות		2010		2015		2016		2017		שינוי 2017 לעומת 2016				שינוי 2017 לעומת 2010				טונות		2010		2015		2016		2017		שינוי 2017 לעומת 2016				1000

																		בטונות		באחוזים																 בטונות		באחוזים

								ירקות		57,103		78,654		64,966		62,403		-2,563		-4%		9%				ירקות		28,849		42,087		47,341		35,272		-12,069		-25%		22%

								פירות 		1,051		401		370		447		77		21%		-58%				פירות 		71,757		61,095		63,403		60,545		-2,858		-5%		-16%

								הדרים		80		305		83		98		15		18%		22%				הדרים		8,372		16,698		16,448		18,802		2,355		14%		125%

								סה"כ		58,234		79,360		65,419		62,947		-2,472		-4%		8%				סה"כ		108,978		119,880		127,192		114,619		-12,573		-10%		5%

								לפירוט לפי פרטים נא לפנות לנספח סחר עם הרשות הפלסטינית

						פירות										ירקות										הדרים



						סוג תוצרת		יח' מידה		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל				סוג תוצרת		יח' מידה		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל				סוג תוצרת		יח' מידה		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל

						תפוח עץ		טונות		70		15,961				תירס		טונות		87		22,060				קלמנטינה		טונות		39		10,399

						בננה		טונות		86		10,033				גזר		טונות		39		3,140				תפוז		טונות		28		4,954

						שזיף		טונות		49		8,662				בצל		טונות		297		2,696				לימון		טונות		18		2,004

						מנגו		טונות		8		5,765				שום		טונות		11		1,891				פומלה		טונות		- 0		994

						אפרסק		טונות		24		4,109				אבטיח		טונות		230		1,850				פומלית		טונות		- 0		366

						אבוקדו		טונות		35		3,806				ירקות קפואים		טונות		8		1,280				אשכוליות		טונות		12		72

						תמרים		טונות		- 0		3,229				תפו״א		טונות		601		908				מנדרינה		טונות		- 0		13

						אגס		טונות		- 0		2,187				בצלצולים		טונות		- 0		201				סה"כ				98		18,802

						אפרסמון		טונות		- 0		1,821				שומר		טונות		- 0		136

						רימון		טונות		11		1,754				פלפל שיפקה		טונות		753		124

						נקטרינה		טונות		24		1,443				מלפפון		טונות		13,468		115

						שקדים		טונות		18		586				בטטה		טונות		- 0		107

						שסק		טונות		- 0		346				עגבניה		טונות		5,774		99

						משמש		טונות		2		316				מלון		טונות		38		84

						אנונה		טונות		- 0		105				מלפפון לתעשיה		טונות		27,163		79

						קוקוס - ראש		טונות		- 0		68				חציל לתעשייה		טונות		357		71

						ערמונים		טונות		- 0		63				כרובית		טונות		1,711		63

						קיווי		טונות		- 0		62				שעועית		טונות		706		49

						דובדבן		טונות		- 0		57				ירקות בתפזורת		טונות		3		42

						ענבים		טונות		119		51				קישוא		טונות		2,530		42

						זיתים		טונות		- 0		43				אפונה		טונות		28		38

						פיסטוק		טונות		- 0		32				חציל		טונות		2,387		36

						אגוזי מלך		טונות		- 0		22				כרוב לבן		טונות		1,988		36

						אגוזי לוז		טונות		- 0		10				דלעת		טונות		- 0		32

						ליצ'י		טונות		- 0		6				סלרי		טונות		- 0		25

						אננס		טונות		- 0		4				פלפל חריף		טונות		1,258		22

						פפיה		טונות		- 0		3				פלפל מתוק		טונות		1,300		11

						גויאבה		טונות		- 0		1				קרע		טונות		431		7

						פטל		טונות		- 0		1				עגבניה שרי		טונות		22		6

						קרז 		טונות		1		- 0				במיה		טונות		140		5

						סה"כ				447		60,545				מלוחיה		טונות		390		4

																תרד		טונות		15		4

																פלפל לתעשייה		טונות		160		4

																סלק		טונות		3		4

																לוביה		טונות		110		1

																פטריות		טונות		- 0		0

																בצל ירוק		טונות		3		- 0

																גמבה		טונות		- 0		- 0

																זעתר		טונות		44		- 0

																חסה		טונות		1		- 0

																כרוב אדום		טונות		5		- 0

																לסינה		טונות		23		- 0

																לפת		טונות		58		- 0

																עלי גפן		טונות		63		- 0

																פול		טונות		109		- 0

																פקוס		טונות		85		- 0

																צנון		טונות		1		- 0

																תות שדה		טונות		1		- 0

																סה"כ				62,403		35,272



הדרים	

2010	2015	2016	2017	80.099999999999994	304.72500000000002	82.926000000000002	97.53	פירות 	

2010	2015	2016	2017	1051	401.07900000000001	369.66500000000002	446.56599999999997	ירקות	

2010	2015	2016	2017	57103	78654.197	64966.392999999996	62403.317000000003	סה"כ	









2010	2015	2016	2017	58234.1	79360.001000000004	65418.983999999997	62947.413	2010	2015	2016	2017	



כמות בטון









הדרים	

2010	2015	2016	2017	8371.7999999999993	16698.313999999998	16447.809000000001	18802.421999999999	ירקות	



2010	2015	2016	2017	28849	42087.154999999999	47340.652000000002	35271.838000000003	פירות 	

2010	2015	2016	2017	71757	61094.637999999999	63403.201999999997	60544.822999999997	סה"כ	









2010	2015	2016	2017	108977.8	119880.107	127191.663	114619.08299999998	2010	2015	2016	2017	



כמות בטון









הדרים	

2010	2015	2016	2017	80.099999999999994	304.72500000000002	82.926000000000002	97.53	פירות 	

2010	2015	2016	2017	1051	401.07900000000001	369.66500000000002	446.56599999999997	ירקות	

2010	2015	2016	2017	57103	78654.197	64966.392999999996	62403.317000000003	סה"כ	









2010	2015	2016	2017	58234.1	79360.001000000004	65418.983999999997	62947.413	2010	2015	2016	2017	













פירות ירקות והדרים-לפי מוצר2017



		יח' מידה		ק"ג



		תוויות שורה		סכום של סה"כ מישראל		סכום של סה"כ לישראל		סכום של מישראל לעזה		סכום של מישראל ליו"ש		סכום של מעזה לישראל		סכום של מיו"ש לישראל

		בע"ח ומוצריהם		25,668,317		3,759,872		17,904,170		7,764,147				3,759,872

		גד"ש		112,662,731		26,850		102,059,011		10,603,720				26,850

		הדרים		18,802,422		97,530		15,823,945		2,978,477				97,530

		אשכוליות		72,000		12,150		72,000						12,150

		לימון		2,004,356		18,400		1,098,644		905,712				18,400

		מנדרינה		12,933						12,933

		פומלה		994,094				949,544		44,550

		פומלית		366,000				334,400		31,600

		קלמנטינה		10,399,201		39,200		9,466,825		932,376				39,200

		תפוז		4,953,838		27,780		3,902,532		1,051,306				27,780

		ירקות		35,271,838		62,403,317		25,850,903		9,420,935		3,293,798		59,109,519

		מוצרי מזון		887,748				30,048		857,700

		עצים ופרחים		8,950,742				16,870		8,933,872

		פירות		60,544,823		446,566		45,323,190		15,221,633		3,584		442,982

		תבלינים		15,600		23,671		800		14,800				23,671

		תשומות שונות		261,740,307		11,050		163,865,121		97,875,186				11,050

		סכום כולל		524,544,528		66,768,856		370,874,058		153,670,470		3,297,382		63,471,474



































































































































פירות 2017

		1000		פירות		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל 				פירות		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש																פירות		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל				פירות  

				תפוח עץ		70		15,961				תפוח עץ		14,005		1,956				סוג תוצרת		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל						ענבים		- 0		119				סוג תוצרת		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל		סה"כ לישראל

				בננה		86		10,033				בננה		7,645		2,388				תפוח עץ		14,005		1,956		15,961						בננה		- 0		86				ענבים		119		-		119

				שזיף		49		8,662				מנגו		5,573		192				בננה		7,645		2,388		10,033						תפוח עץ		- 0		70				בננה		86		-		86

				מנגו		8		5,765				אפרסק		3,744		365				מנגו		5,573		192		5,765						שזיף		- 0		49				תפוח עץ		70		-		70

				אפרסק		24		4,109				תמרים		3,199		30				אפרסק		3,744		365		4,109						אבוקדו		4		31				שזיף		49		-		49

				אבוקדו		35		3,806				אבוקדו		3,001		805				תמרים		3,199		30		3,229						אפרסק		- 0		24				אבוקדו		31		4		35

				תמרים		- 0		3,229				אפרסמון		1,714		107				אבוקדו		3,001		805		3,806						נקטרינה		- 0		24				אפרסק		24		-		24

				אגס		- 0		2,187				אגס		1,569		618				אפרסמון		1,714		107		1,821						שקדים		- 0		18				נקטרינה		24		-		24

				אפרסמון		- 0		1,821				רימון		1,560		194				אגס		1,569		618		2,187						רימון		- 0		11				שקדים		18		-		18

				רימון		11		1,754				שזיף		1,181		7,481				רימון		1,560		194		1,754						מנגו		- 0		8				רימון		11		-		11

				נקטרינה		24		1,443				נקטרינה		971		472				שזיף		1,181		7,481		8,662						משמש		- 0		2				מנגו		8		-		8

				שקדים		18		586				שסק		324		21				נקטרינה		971		472		1,443						קרז 		- 0		1				פירות אחרים		2		-		2

				שסק		- 0		346				משמש		239		77				פירות אחרים		1,160		614		1,773						אגוזי לוז								סה"כ		443		4		447

				משמש		2		316				שקדים		220		366				סה"כ		45,323		15,222		60,545						אגוזי מלך

				אנונה		- 0		105				אנונה		103		2																אגס

				קוקוס - ראש		- 0		68				קוקוס - ראש		68		0																אנונה

				ערמונים		- 0		63				ערמונים		63		- 0																אננס

				קיווי		- 0		62				דובדבן		54		3																אפרסמון

				דובדבן		- 0		57				קיווי		47		15																גויאבה

				ענבים		119		51				אגוזי מלך		18		4																דובדבן

				זיתים		- 0		43				אגוזי לוז		10		- 0																זיתים

				פיסטוק		- 0		32				ליצ'י		6		- 0																ליצ'י

				אגוזי מלך		- 0		22				אננס		4		0																ערמונים

				אגוזי לוז		- 0		10				פפיה		3		- 0																פטל

				ליצ'י		- 0		6				פיסטוק		2		30																פיסטוק

				אננס		- 0		4				זיתים		0		43																פפיה

				פפיה		- 0		3				גויאבה		- 0		1																קוקוס - ראש

				גויאבה		- 0		1				ענבים		- 0		51																קיווי

				פטל		- 0		1				פטל		- 0		1																שסק

				קרז 		1		- 0				קרז 		- 0		- 0																תמרים

				סה"כ		447		60,545				סה"כ		45,323		15,222









































												סה"כ		90,646		30,443





ירקות 2017

		1000		ירקות		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל 				ירקות		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש				ירקות  										ירקות		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל				ירקות   

				תירס		87		22,060				תירס		17,984		4,075				סוג תוצרת		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל				מלפפון לתעשיה		27,163		- 0				סוג תוצרת		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל		סה"כ לישראל

				גזר		39		3,140				גזר		2,358		782				תירס		17,984		4,075		22,060				מלפפון		13,468		- 0				מלפפון לתעשיה		27,163		- 0		27,163

				בצל		297		2,696				בצל		2,148		548				גזר		2,358		782		3,140				עגבניה		2,737		3,037				מלפפון		13,468		- 0		13,468

				שום		11		1,891				שום		1,815		76				בצל		2,148		548		2,696				קישוא		2,530		- 0				עגבניה		2,737		3,037		5,774

				אבטיח		230		1,850				ירקות קפואים		1,197		83				שום		1,815		76		1,891				חציל		2,142		245				קישוא		2,530		- 0		2,530

				ירקות קפואים		8		1,280				בצלצולים		194		7				בצלצולים		194		7		201				כרוב לבן		1,988		- 0				חציל		2,142		245		2,387

				תפו״א		601		908				תפו״א		89		820				תפו״א		89		820		908				כרובית		1,711		- 0				כרוב לבן		1,988		- 0		1,988

				בצלצולים		- 0		201				סלרי		25		- 0				סלרי		25		- 0		25				פלפל מתוק		1,300		- 0				כרובית		1,711		- 0		1,711

				שומר		- 0		136				אפונה		16		22				ירקות אחרים		1,238		3,113		4,351				פלפל חריף		1,258		- 0				ירקות אחרים		7,369		12		7,382

				פלפל שיפקה		753		124				עגבניה		10		89				סה"כ		25,851		9,421		35,272				פלפל שיפקה		753		- 0				סה"כ		59,110		3,294		62,403

				מלפפון		13,468		115				שומר		9		127														שעועית		706		- 0

				בטטה		- 0		107				סלק		4		- 0														תפו״א		601		- 0

				עגבניה		5,774		99				במיה		2		3														קרע		431		- 0

				מלון		38		84				פטריות		0		- 0														מלוחיה		390		- 0

				מלפפון לתעשיה		27,163		79				אבטיח		- 0		1,850														חציל לתעשייה		357		- 0

				חציל לתעשייה		357		71				בטטה		- 0		107														בצל		297		- 0

				כרובית		1,711		63				בצל ירוק		- 0		- 0														אבטיח		230		- 0

				שעועית		706		49				גמבה		- 0		- 0														פלפל לתעשייה		160		- 0

				ירקות בתפזורת		3		42				דלעת		- 0		32														במיה		140		- 0

				קישוא		2,530		42				זעתר		- 0		- 0														לוביה		110		- 0

				אפונה		28		38				חסה		- 0		- 0														פול		109		- 0

				חציל		2,387		36				חציל		- 0		36														תירס		87		- 0

				כרוב לבן		1,988		36				חציל לתעשייה		- 0		71														פקוס		85		- 0

				דלעת		- 0		32				ירקות בתפזורת		- 0		42														עלי גפן		63		- 0

				סלרי		- 0		25				כרוב אדום		- 0		- 0														לפת		58		- 0

				פלפל חריף		1,258		22				כרוב לבן		- 0		36														זעתר		44		- 0

				פלפל מתוק		1,300		11				כרובית		- 0		63														גזר		39		- 0

				קרע		431		7				לוביה		- 0		1														מלון		38		- 0

				עגבניה שרי		22		6				לסינה		- 0		- 0														אפונה		28		- 0

				במיה		140		5				לפת		- 0		- 0														לסינה		23		- 0

				מלוחיה		390		4				מלוחיה		- 0		4														תרד		15		- 0

				תרד		15		4				מלון		- 0		84														שום		11		- 0

				פלפל לתעשייה		160		4				מלפפון		- 0		115														עגבניה שרי		9		12

				סלק		3		4				מלפפון לתעשיה		- 0		79														ירקות קפואים		8		- 0

				לוביה		110		1				עגבניה שרי		- 0		6														כרוב אדום		5		- 0

				פטריות		- 0		0				עלי גפן		- 0		- 0														ירקות בתפזורת		3		- 0

				בצל ירוק		3		- 0				פול		- 0		- 0														בצל ירוק		3		- 0

				גמבה		- 0		- 0				פלפל חריף		- 0		22														סלק		3		- 0

				זעתר		44		- 0				פלפל לתעשייה		- 0		4														צנון		1		- 0

				חסה		1		- 0				פלפל מתוק		- 0		11														חסה		1		- 0

				כרוב אדום		5		- 0				פלפל שיפקה		- 0		124														תות שדה		1		- 0

				לסינה		23		- 0				פקוס		- 0		- 0														בטטה		- 0		- 0

				לפת		58		- 0				צנון		- 0		- 0														בצלצולים		- 0		- 0

				עלי גפן		62.8		- 0				קישוא		- 0		42														גמבה		- 0		- 0

				פול		109		- 0				קרע		- 0		7														דלעת		- 0		- 0

				פקוס		85		- 0				שעועית		- 0		49														סלרי		- 0		- 0

				צנון		1		- 0				תות שדה		- 0		- 0														פטריות		- 0		- 0

				תות שדה		1		- 0				תרד		- 0		4														שומר		- 0		- 0

				סה"כ		62,403		35,272				סה"כ		25,851		9,421														סה"כ		59,110		3,294











הדרים  2017

		1000		הדרים		סה"כ לישראל		סה"כ מישראל 				הדרים		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש				הדרים										הדרים 		מעזה לישראל		מיו"ש לישראל				הדרים

				קלמנטינה		39		10,399				קלמנטינה		9,467		932				סוג תוצרת		מישראל לעזה		מישראל ליו"ש		סה"כ מישראל				קלמנטינה		- 0		39				סוג תוצרת		מיו"ש לישראל		מעזה לישראל		סה"כ לישראל

				תפוז		28		4,954				תפוז		3,903		1,051				קלמנטינה		9,467		932		10,399				תפוז		- 0		28				קלמנטינה		39		-		39

				לימון		18		2,004				לימון		1,099		906				תפוז		3,903		1,051		4,954				לימון		- 0		18				תפוז		28		-		28

				פומלה		- 0		994				פומלה		950		45				לימון		1,099		906		2,004				אשכוליות		- 0		12				לימון		18		-		18

				פומלית		- 0		366				פומלית		334		32				פומלה		950		45		994				מנדרינה		- 0		- 0				אשכוליות		12		-		12

				אשכוליות		12		72				אשכוליות		72		- 0				פומלית		334		32		366				פומלה		- 0		- 0				סה"כ		98		-		98

				מנדרינה		- 0		13				מנדרינה		- 0		13				אשכוליות		72		- 0		72				פומלית		- 0		- 0

				סה"כ		98		18,802				סה"כ		15,824		2,978				מנדרינה		- 0		13		13

																				סה"כ		15,824		2,978		18,802















































































												סה"כ		31,648		5,957





גרף לאורך שנים

		בטון				משטחי האוטונומיה לישראל																						מישראל לשטחי האוטונומיה

		טונות		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017								טונות		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017



		ירקות		57,103		56,255		60,309		50,922		48,804		78,654		64,966		62,403								ירקות		28,849		119,296		32,499		46,323		58,162		42,087		47,341		35,272

		פירות 		1,051		455		726		321		326		401		370		447								פירות 		71,757		52,596		65,638		67,870		57,249		61,095		63,403		60,545

		הדרים		80		118		22		7		4		305		83		98								הדרים		8,372		5,886		6,975		4,437		13,430		16,698		16,448		18,802

		סה"כ		58,234		56,828		61,057		51,250		49,134		79,360		65,419		62,947								סה"כ		108,978		177,778		105,112		118,631		128,841		119,880		127,192		114,619



סחר של תוצרת חקלאית טרייה של ירקות, פירות והדרים, עם הרשות הפלסטינית 

משטחי האוטונומיה לישראל	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	58234.1	56828	61057	51249.803999999996	49133.995000000003	79360.001000000004	65418.983999999997	62947.413	מישראל לשטחי האוטונומיה	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	108977.8	177777.88399999999	105111.943	118630.57699999999	128841	119880.107	127191.663	114619.08299999998	

טון









גרף לאורך שנים (לדוח)

		בטון		משטחי האוטונומיה לישראל																				מישראל לשטחי האוטונומיה

		טונות		2012		2013		2014		2015		2016		2017								טונות		2012		2013		2014		2015		2016		2017



		ירקות		60,309		50,922		48,804		78,654		64,966		62,403								ירקות		32,499		46,323		58,162		42,087		47,341		35,272

		פירות 		726		321		326		401		370		447								פירות 		65,638		67,870		57,249		61,095		63,403		60,545

		הדרים		22		7		4		305		83		98								הדרים		6,975		4,437		13,430		16,698		16,448		18,802

		סה"כ		61,057		51,250		49,134		79,360		65,419		62,947								סה"כ		105,112		118,631		128,841		119,880		127,192		114,619



סחר של תוצרת חקלאית טרייה של ירקות, פירות והדרים, עם הרשות הפלסטינית 

משטחי האוטונומיה לישראל	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	61057	51249.803999999996	49133.995000000003	79360.001000000004	65418.983999999997	62947.413	מישראל לשטחי האוטונומיה	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	105111.943	118630.57699999999	128841	119880.107	127191.663	114619.08299999998	

אלף טון









הסבר
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 כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר - משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

לטובת הינו וירקות פירות של חקלאית בסחורה האוטונומיה לשטחי ישראל בין הסחר מאזן  
 מאשר )טון אלף 115( לאוטונומיה מישראל נמכרת חקלאית תוצרת 2 פי כמעט ,כאשר .ישראל

 )*טון אלף 62( לישראל מהאוטונומיה

 האוטונומיה לשטחי ישראל משטחי היוצאת במעברים נרשמת שאינה סחורה של מבוטלת לא כמות ישנה הערכות לפי כי בחשבון לקחת יש *
 .ולהפך
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 עם הרשות הפלסטינית  , פירות והדרים, סחר של תוצרת חקלאית טרייה של ירקות

 מישראל לשטחי האוטונומיה משטחי האוטונומיה לישראל

 )מישראל לשטחי האוטונומיה(ליניארי  )משטחי האוטונומיה לישראל(ליניארי 
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וכ ירקות 30%-כ ,פירות 53%-כ האוטונומיה לשטחי מישראל נמכרו 2017 בשנת-
 .הדר פרי 17%

 

2017 בשנת האוטונומיה לשטחי ישראל ממדינת ביותר הגבוהות המכירות עם הירק  
 .התירס היה

 

 היו 2017 בשנת האוטונומיה לשטחי מישראל ביותר הגבוהות המכירות עם הפירות  
  .ומנגו שזיף ,בננות ,עץ תפוחי

 

99%( ירקות של היא לישראל האוטונומיה משטחי שנמכרת הסחורה כל כמעט(. 

 

כגון )99%( ירקות של היא לישראל האוטונומיה משטחי שנמכרת הסחורה כל כמעט:  
 .וכרובית לבן כרוב ,חצילים ,קישואים ,עגבניות ,מלפפונים

 

ישראל לטובת הינו חקלאית בסחורה האוטונומיה לשטחי ישראל בין הסחר מאזן.  
  )טון אלף 115( לאוטונומיה מישראל נמכרת חקלאית תוצרת 2 פי כמעט ,כאשר
 .)טון אלף 62( לישראל מהאוטונומיה מאשר
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 זן: פרי הדר
 ג לתיבה  "משקל בק

 2017/2018  
עונות  3ממוצע 

 אחרונות

 11.8 11.4 אודם

 10.3 10.0 אור

 11.9 11.4 אורה

 13.6 13.6 אשכולית אדומה

 14.7 15.3 אשכולית לבנה

תפוז אפילים  
 )ולנסיה(

15.5 15.5 

 11.6 11.8 )פרי הדר(הדס 

 13.8 14.7 טופז

 4.4 4.5 ליים

 13.0 11.8 לימון

 2.0 2.0 לימקווט

 11.1 11.1 מור

 9.8 9.2 מורקוט

 12.2 12.2 מיכל

 15.0 14.7 מינאולה

 זן: פרי הדר
 ג לתיבה  "משקל בק

 2017/2018  
עונות  3ממוצע 

 אחרונות

 13.2 10.0 מירב

 12.5 12.3 סוויטי

 12.0 11.8 סנטינה

 7.9 8.0 פומלו

 7.4 7.3 פומלו אדום

 2.0 2.1 )תפוזון( קומקווט

 15.5 15.5 תפוז טבורי

 15.1 15.1 תפוז שמוטי

4*   אתרוג  

4*   אתרוג האצבעות  

10*   דוגמאות פרי הדר  

10*   הדרים  

13.7*   )רד בלאש(ירדן רד   

12*   סצומה  

12*   קליפים  

  משקל תיבה משוער* 
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 סטורנקסט: מקור
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