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ענף הפירות במ ועצה ענף הפירות במ ועצה 

יעד ים  מט רו ת והי שגים יעד ים  מט רו ת והי שגים 
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 תעודת זהות תעודת זהות––ענף הפירות ענף הפירות 

לפני עשורלפני עשורכיוםכיום

5,2005,2008,0008,000מגדליםמגדלים

 אלף אלף345345 אלף אלף350350שטחשטח

 אלף אלף450450 אלף אלף650650))טוןטון((יצור יצור 

 מיליארד מיליארד1.91.9 מיליארד מיליארד3.53.5))ערךערך((יצור יצור 
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באלפיםבאלפים תעודת זהות  תעודת זהות ––פירות נבחרים  פירות נבחרים  

353511011066435,000435,00012.512.5תפוחתפוח

''לדלד₪ ₪ פדי ון פדי ון יצוא יצוא יבול יבול שט ח שט ח 20072007

575785853232390,000390,0006.86.8אבוקדואבוקדו

אפרסקאפרסק

נקטרינה נקטרינה 

414165651.51.5290,000290,0007.17.1

2727727266480,000480,00017.717.7ענביםענבים
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באלפיםבאלפים תעודת זהות  תעודת זהות ––פירות נבחרים  פירות נבחרים  

252518181010277,000277,00011.111.1תמרים תמרים 

151537371414215,000215,00014.314.3אפרסמוןאפרסמון

''לדלד₪ ₪ פדי ון פדי ון יצוא יצוא יבול יבול שט ח שט ח 20072007

252534343.53.5150,000150,0006.06.0שזיףשזיף

161638381717200,000200,00012.512.5מנגומנגו

23231201200.10.1382,000382,00016.616.6בננותבננות
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שפלה והר
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גולן15%

28,000

8%

גליל 

102,000

29%

העמקים

71,000

21%

מרכז

59,000

17%
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 עשרת  הראשו נים עשרת  הראשו נים--שטח נטוע שטח נטוע 
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השניההשניה העשר ת  העשר ת --שטח נטוע שטח נטוע 

1
4
,7

9
6

1
4
,7

1
8

1
0
,0

4
5

9
,6

1
1

2
,9

4
2

2
,7

2
8

2
,6

7
3

2
,3

5
4

1
,7

6
8

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000 אגס

אפרסמון

משמש

רימון

שסק

צבר

דובדבן

פקאן

ליצ'י

תאנה



 ענף הפי רות–מועצת הצמחים 

9

מבנה  העבודה בענףמבנה  העבודה בענף

ועדה ענפית פירותועדה ענפית פירות. . אא

 הנהלה מצומצמת הנהלה מצומצמת––ועדת כספים ועדת כספים . . בב

ועדת יצוא ועדת יצוא . . גג

ועדת ביטוחועדת ביטוח. . דד

פורום משווקיםפורום משווקים. . הה

. .  מיני  פירות מיני  פירות2828--שולחנות מגדלים בשולחנות מגדלים ב.  .  וו
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מטרת הענףמטרת הענף

פיתוח ע נף הפיר ות ביש ר אל תוך  שמירה  פיתוח ע נף הפיר ות ביש ר אל תוך  שמירה  

.   .   על רו וחיות המטעיםעל רו וחיות המטעים

. . הבטחת אספקת  פרי סדי רה לאוכ לוסיה הבטחת אספקת  פרי סדי רה לאוכ לוסיה 
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יעדי ה ע נףיעדי ה ע נף

מחקר ופיתוחמחקר ופיתוח. . אא

מערכות מידעמערכות מידע. . בב

 סטנדרטים וביקורת סטנדרטים וביקורת--איכות פרי איכות פרי . . גג

ביטוח נזקי טבעביטוח נזקי טבע. . דד

יצואיצוא.  .  הה

הדברת זבוב הפירותהדברת זבוב הפירות. . וו
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הישגיםהישגים--מחקר ופיתוח מחקר ופיתוח 

חומר ריבוי ושתלנות חומר ריבוי ושתלנות ��

חסכון במים ומעבר למים מושביםחסכון במים ומעבר למים מושבים��

חסכון בימי עבודהחסכון בימי עבודה��

הדברת מחלות ומזיקים בשיטות ידידותיותהדברת מחלות ומזיקים בשיטות ידידותיות��

הספקת פרי ברוב חודשי השנההספקת פרי ברוב חודשי השנה��
הבא 
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חומר ריבוי ו שת לנותחומר ריבוי ו שת לנות

) ) כנהכנה/ / זן זן ((הספקת שתילים בזהות אמינה הספקת שתילים בזהות אמינה ��

..חומר ריבוי נקי ממחלות ומזיקיםחומר ריבוי נקי ממחלות ומזיקים��

..החקלאותהחקלאות.  .  הקמת בית גרעין לזנים נקיים בבית דגן בשיתוף מהקמת בית גרעין לזנים נקיים בבית דגן בשיתוף מ��

..האיזוריותהאיזוריותהקמת חלקות אם בחוות הקמת חלקות אם בחוות ��

  677677כנות מכלוא כמו כנות מכלוא כמו   יי""עע) ) חשוב למשק המש פח תיחשוב למשק המש פח תי  ((  שינטועשינטועפתרון בעיות פתרון בעיות ��

GFGF הביא לפריצת הביא לפריצת . . ))מצטיי נ ות באח י דות השתיל וב הארכת חי י המטעמצטיי נ ות באח י דות השתיל וב הארכת חי י המטע(( בגלעיני ים  בגלעיני ים

.. כיום כל נטיעות השקד על כנה זו כיום כל נטיעות השקד על כנה זו––דרך בשקד דרך בשקד 

, , כאמלכאמל, , עמקעמק,,עכועכו, , שנישני--ברימוניםברימונים: : י השבחהי השבחה""יצירת זנים חדשים עיצירת זנים חדשים ע��

--באבוקדובאבוקדו, , עומרעומר ,, שלי שלי--במנגובמנגו, , תרוגתרוג--במשמשבמשמש, , מיסטרימיסטרי, , פרייםפריים--בענביםבענבים

. . סתווית הדבשסתווית הדבש--בתאניםבתאנים, , חסקלחסקל, , ברנעברנע--בזיתיםבזיתים, , לביאלביא

  SBSSBS  --בענביםבענבים, , פינקרטוןפינקרטון- באבוקדובאבוקדו: : איקלוםאיקלוםי י ""יצירת זנים חדשים עיצירת זנים חדשים ע��

וזנים רבים באפרסקים וזנים רבים באפרסקים , , פינק ליידיפינק ליידי--בתפוחבתפוח, , ))כל הבקעה עוברת לזן זהכל הבקעה עוברת לזן זה((

..נקטרינות ושזיףנקטרינות ושזיף

חזור
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חסכון במים ומע בר למים  מושבים חסכון במים ומע בר למים  מושבים 

 של  של חסכוןחסכון–– בתא לחץ  בתא לחץ שמוששמושי י "" ע עהשקייההשקייהקביעת ספי קביעת ספי ��

1010 % %--2020 % % . .

    % % 3030 בבננות בעמק הירדן הושגו  בבננות בעמק הירדן הושגו ––כיסוי מטעים ברשת כיסוי מטעים ברשת ��

  החסכוןהחסכוןביתר הגידולים ביתר הגידולים . . בב""קוקו  12001200-- ל לבב""קוקו  18001800--חסכון מחסכון מ

 . .1515%%עד עד 

 מהמטעים מושקים כבר  מהמטעים מושקים כבר % % 4545-- כ כ--מעבר למים מושביםמעבר למים מושבים��

..נדרש מעקב אחר מליחות ואטימות הקרקענדרש מעקב אחר מליחות ואטימות הקרקע. . במים מושביםבמים מושבים

 לדוגמא זיתים  לדוגמא זיתים –– במים מליחים במינים עמידים  במים מליחים במינים עמידים שמוששמוש��

  ..ותמרים בבקעה ובערבה הדרומיתותמרים בבקעה ובערבה הדרומיתברביבים ברביבים 

כיסוי הקרקע בפלסטיק משפר מצב המים בבית השורשים כיסוי הקרקע בפלסטיק משפר מצב המים בבית השורשים ��

..ואבוקדו בכפר הנשיאואבוקדו בכפר הנשיא, , לדוגמא זיתים ברביביםלדוגמא זיתים ברביבים

חזור
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חסכון בי מי עבודהחסכון בי מי עבודה

.. התפתחות ענף השקד מבוססת על אסיף ממוכן התפתחות ענף השקד מבוססת על אסיף ממוכן––בשקדים בשקדים ��

  --בבתי אריזה בבתי אריזה ��

. .  פריטת פרי ואריזה ממוכנת של גרגרי רימון פריטת פרי ואריזה ממוכנת של גרגרי רימון––ברימונים ברימונים ��

אלקטרי לפי צבע וגודל וללא בירור ידני ברוב אלקטרי לפי צבע וגודל וללא בירור ידני ברוב --מיון פוטומיון פוטו��

..הפיתוח מקומי או מיובאהפיתוח מקומי או מיובא. . המיניםהמינים

. .  דילול בחומרי צמיחה ברוב המטעים הנשירים דילול בחומרי צמיחה ברוב המטעים הנשירים--דילול פרידילול פרי��

 הוא  הוא החסכוןהחסכון, , בתפוח לדוגמאבתפוח לדוגמא. . פ צפוןפ צפון""י מוי מו""פיתוחים מצטיינים עפיתוחים מצטיינים ע

.. לדונם לדונםעע""יי  99של של 

עבודות רבות בפירות מתבצעות  ידנית וגם עבודות רבות בפירות מתבצעות  ידנית וגם , , לצערנולצערנו

!!קטיף פרי טרי למאכל ימשיך להיות ידניקטיף פרי טרי למאכל ימשיך להיות ידני

חזור
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הדברת מחלות ומזיקים בשיטות ידידותיותהדברת מחלות ומזיקים בשיטות ידידותיות

 בפרומונים לבלבול עש במטעים וכרמים מפחית  בפרומונים לבלבול עש במטעים וכרמים מפחית שמוששמוש��

.. בחומרי הדברה עד כדי הימנעות מריסוס בחומרי הדברה עד כדי הימנעות מריסוסהשמושהשמוש

 נמנע  נמנע –– באגס  באגס החירכוןהחירכוןהצלחה עם התמודדות במחלת הצלחה עם התמודדות במחלת ��

..חיסול ענף האגסחיסול ענף האגס

..פתיחת פרויקט אינטגרטיבי להדברת כנימות קמחיותפתיחת פרויקט אינטגרטיבי להדברת כנימות קמחיות��

חזור
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הספקת פרי ברוב חודשי השנההספקת פרי ברוב חודשי השנה

, ,  דוגמאות באפרסקים דוגמאות באפרסקים–– בזנים מבכירים ואפילים  בזנים מבכירים ואפילים שמוששמוש  ��

..שזיפים ותפוחיםשזיפים ותפוחים

 פיזור היבול ברוב חודשי השנה ומניעת פיקים של יבול  פיזור היבול ברוב חודשי השנה ומניעת פיקים של יבול ��

..ענביםענבים, , בננותבננות: : י כיסוי מטעים י כיסוי מטעים ""עע

י י ""הארכת חיי מדף באחסון ומניעת נזקים בפרי הקטוף עהארכת חיי מדף באחסון ומניעת נזקים בפרי הקטוף ע��

: : התוצאההתוצאה. . ענבים ואגסענבים ואגס, , בתפוחבתפוח: :  לדוגמא לדוגמאMCPMCP  11-- ב בשמוששמוש

.. חודש בשנה חודש בשנה1212--הפרי זמין כהפרי זמין כ

  הולהול''מגמגי גדיד מוקדם של י גדיד מוקדם של "" ע עשילפוחשילפוח מניעת  מניעת ––בתמרים בתמרים ��

..והשגת תמורה גבוההוהשגת תמורה גבוהה

חזור



 ענף הפי רות–מועצת הצמחים 

18

מערכות  מידעמערכות  מידע

איסוף המידע והעמדתו לרשות המגדלים הינו איסוף המידע והעמדתו לרשות המגדלים הינו 

תנאי חיוני בתהליך קבלת החלטות ברמת תנאי חיוני בתהליך קבלת החלטות ברמת 

..המגדל וברמת הענף ולמען יציבות הענףהמגדל וברמת הענף ולמען יציבות הענף
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ביצועביצוע  --מערכות מידעמערכות מידע

: : הענף מבצעהענף מבצע

מעקב מעקב , , שבועיתשבועית--תחזית שיווק  דו תחזית שיווק  דו , , יומיתיומית--סקירת מחירים דוסקירת מחירים דו��

תחזית יבול  תחזית יבול  , , ))משמשמשמש,,שזיף שזיף , , אג סאג ס, , תפוחתפוח((אחר מלאים אחר מלאים 

דוחות יצוא  דוחות יצוא  , , הערכות בי צוע רבעוניהערכות בי צוע רבעוני,   ,   שהמשהמ  בשתוףבשתוףעונתית עונתית 

..החקלאות ואחריםהחקלאות ואחרים. . ה נתונים משמשים גם את מה נתונים משמשים גם את מ. . שבועייםשבועיים

תנועת תנועת , , מחוזמחוז, , רשימת מגדלים מעודכנת לפי ישו ברשימת מגדלים מעודכנת לפי ישו ב��

. . התיישבות התיישבות 

..שנת נטיעהשנת נטיעה,  ,  זןזן,,פירוט שטחי מגדל לפי מיןפירוט שטחי מגדל לפי מין��

..איזוראיזור,  ,  זמןזמן,  ,  נתוני הבשלת פירות לפי מיןנתוני הבשלת פירות לפי מין��
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 תקנים וביקורת תקנים וביקורת--איכות הפרי איכות הפרי 

דרישות השוק הולכות וגדלות לכן הענף משקיע בקידום דרישות השוק הולכות וגדלות לכן הענף משקיע בקידום 

מיון מיון , , ))פרי בוסרפרי בוסר((בקרת הבש לה בקרת הבש לה , , האיכויותהאיכויות, , המיתוגהמיתוג

פעולות אלה מתב צעות בשיתוף פעולות אלה מתב צעות בשיתוף . . ושיווק פרי נקי ובריאושיווק פרי נקי ובריא

..מ והשירותים להגנת הצומ ח במשרד הח קלאותמ והשירותים להגנת הצומ ח במשרד הח קלאות""שהשה

זו משימה מרכזית לפיתוח ושמירה על השוק המקומי זו משימה מרכזית לפיתוח ושמירה על השוק המקומי 

! ! והיצואוהיצוא
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ביצועביצוע  -- תקנים וביקורת  תקנים וביקורת --איכות הפרי איכות הפרי 

במספר במספר . . הענף פיתח חוברות סטנדרט למספר מיניםהענף פיתח חוברות סטנדרט למספר מינים��

, , משמשמשמש((שולחנות מפעילים פיקוח וולונטרי על פרי בוסר שולחנות מפעילים פיקוח וולונטרי על פרי בוסר 

).).אבוקדואבוקדו, , דובדבןדובדבן, , אפרסקאפרסק, , ענביםענבים

    % %  בדיקות ירד   בדיקות ירד  500500--מתוך כמתוך כ, , סוכר בענביםסוכר בענבים, , לדוגמאלדוגמא••

כתוצאה  ישירה כתוצאה  ישירה . .  במ הלך שנתיים במ הלך שנתייםב מחציתב מחציתהחריגות החריגות 

מפעילות הביקורת בענף הצר כן מקבל פרי באיכות מפעילות הביקורת בענף הצר כן מקבל פרי באיכות 

. . גבוה ה יותרגבוה ה יותר
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אסונות טבעאסונות טבע/ / ביטוח נזקי טבע ביטוח נזקי טבע 

..עבודה מול קנט כגורם יחידעבודה מול קנט כגורם יחיד��

. . ביטוח לרוב המגדליםביטוח לרוב המגדלים��

אסון אסון ((שמירת רמת בטוח בסיסית בבטוח הרב סיכוני שמירת רמת בטוח בסיסית בבטוח הרב סיכוני ��

. . לכל מיני הפירותלכל מיני הפירות) ) טבעטבע

 טיפול מקצועי ומרוכז בשיפור והתאמת  טיפול מקצועי ומרוכז בשיפור והתאמת --בביטוחי הרשות בביטוחי הרשות ��

..הפוליסה לצרכי המגד ליםהפוליסה לצרכי המגד לים

שונות שונות . . 11:  :  בוצעו שיפורים מקצועיים בפוליסות בהתייח ס לבוצעו שיפורים מקצועיים בפוליסות בהתייח ס ל

. . 33, , ))אפרסקיםאפרסקים((תקופות הבשלה  תקופות הבשלה  . . 22, , ))תמריםתמרים, , ענב יםענב ים((בזנים בזנים 

). ). בבתי רשתבבתי רשת' ' אפרסק וכואפרסק וכו, , בננותבננות ( (––שינוי בממשקי גידול שינוי בממשקי גידול 
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יצואיצוא

הענף פועל להרחבת  מגוון מיני הפירות המיוצאים הענף פועל להרחבת  מגוון מיני הפירות המיוצאים 

. . מישראל ולאיתור שווקי יעד נוספיםמישראל ולאיתור שווקי יעד נוספים

החקלאות פועלים החקלאות פועלים . .  שנים המועצ ה  בשיתוף מ שנים המועצ ה  בשיתוף מ33מזה מזה 

, , תפוח לסוריהתפוח לסוריה: : ותומכים ביצוא של מספר פירותותומכים ביצוא של מספר פירות

.. ביצוא בננות ביצוא בננותפילוטפילוט  ..ענביםענבים, , שזיףשזיף, , אפרסקאפרסק



 ענף הפי רות–מועצת הצמחים 

24

טיפול בזבוב הפירותטיפול בזבוב הפירות

זבוב הפירות מהווה איום קיומי והינו מזיק רב זבוב הפירות מהווה איום קיומי והינו מזיק רב ��

. . ההדרים והירקותההדרים והירקות, , פונדקאי בענפי הפירותפונדקאי בענפי הפירות

נדרשת הכנת תכנית ארצית אינטגרטיבית בניהול נדרשת הכנת תכנית ארצית אינטגרטיבית בניהול ��

..מרכזי להד ברת זבוב  הפירותמרכזי להד ברת זבוב  הפירות

!!העולם ירוקהעולם ירוק��
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ביצועביצוע  --טיפול בזבוב הפ ירות  טיפול בזבוב הפ ירות  

' '  ד ד24,00024,000  --ביצוע פרויקט לפיזור זבובים עק ריםביצוע פרויקט לפיזור זבובים עק רים

.. בשלבים שונים בשלבים שונים––. . ובלכישובלכיש, , גג""רמהרמהבדרום בדרום , , בבטיח הבבטיח ה

..המועצ ה מכינה תכנית פעולה כוללתהמועצ ה מכינה תכנית פעולה כוללת

..הנושא הוא ברמת פרויקט לאומי בחשיבות עליונההנושא הוא ברמת פרויקט לאומי בחשיבות עליונה

החק לאות להעמיד הנושא בראש סדר החק לאות להעמיד הנושא בראש סדר . . על מעל מ

!!העדיפויותהעדיפויות
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!קח פרי ותהיה לי בריא
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נושאים  לקידום  עם מש ר ד החקלאותנושאים  לקידום  עם מש ר ד החקלאות

הדברת זבוב הפירותהדברת זבוב הפירות1.1.
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