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 יו"ר - טויב רועי נוכחים :   
 חברה - סנדל ארנה     
 מ.החקלאות - ברוך לוזון     
 בית אורן  - שפאץ אורי     
 עידן - דגאי דובי     
 מ.החקלאות - פרידקין ציפי     
 הבעין י - ויינשטיין אריק     
 כפר סבא - דיצה ברייה     
 הוד השרון - מלכה שור     
 כפר מימון - מינס שמעון     
 בן עמי - עומר נהרי     
 אביב - פשביהן אולגה     
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל     
 ענף הפירות - רוני נקר      
 ענף הפירות - יונתן שאולסקי     
 ענף הפירות - יעקב רובין     

 
 חבר - אביזוהר אסף חסרים :   
 חבר -  ארד גל     
 חבר -חסידים אברהם     
 חבר - נהרי עומר     

 
 
 

 יו"ר שולחן רועי טויב. –סקירת מצב הענף . 1 : סדר יום  
 ציפי פרידקין המח' לחקר שווקים מ.החקלאות –פפאיה בשווקי אירופה . 2   
 דיון פתוח. 3   
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 שכתבה והוציאה לאור ספר מתכוני פפאיה, הגיעה לשולחן להציג את סיפרה.   ורק סיידוףמלכה ש
 בנוסף פונה לשולחן בבקשה לסיוע במימון מהדורה נוספת.   

 
  רועי טויב -סקירת כללית של הענף 

ענף הפפאיה קטן, כמעט אפשר לומר אינטימי. בארבע השנים האחרונות הוכפלו מספר הדונמים ומספר 
שנה, לא כגידול עיקרי. הרווח מדונם אחד אינו שווה לרווח משני דונם. עד  25אני מגדל פפאיה  גדלים.המ

שנים כל מגדל הגיע למסקנה זו לבד. בשנים האחרונות החלו שמועות על גידול קל וריווחי  3-4לפני 
עלויות היצור עלו התוצאות עצובות. הרווחיות ירדה פלאים,  וחקלאים מהרו לנטוע בלי בדיקה מוקדמת.

בשוק המקומי המצב גרוע. השנה לראשונה נאלצתי  והפדיון ירד. הירידה במחיר לא העלתה את הביקוש.
 . 0 -להשמיד פרי, עלויות היצור במקרה הטוב החזירו אותי ל

 המגזר הערבי לא מכיר ולא קונה פפאיה ובשווקים היהודיים אני לא קובע את המחיר.
 רגיע. חשוב שכל חקלאי יבדוק היטב את צעדיו לפני הנטיעה.התכנסנו כאן כדי לה

 
  ציפי פרידקין

מציגה נתונים מעבודות שנעשו בעבר ע"י המחלקה לחקר שווקים לגבי צריכת פפאיה באירופה. מציינת כי 
 יש מענקים של משרד החקלאות לשיווק מאורגן של חקלאים. 

 ופה על פני חודשי השנה וחיפוש נישה ליצוא מישראל.חסרים נתונים עדכניים כמו גם פריסת היצוא לאיר
 

 אולגה) יצואן פרחי אביב(
 11מייצאים את הזן אורורה נטול הגרעינים בלבד. היתה התעניינות אבל לא היה מספיק פרי. המחיר נע בין 

 ש"ח. מצפים ליותר יבול בחודש הבא מהערבה. 9ש"ח ל 
 

 סיכום
ל צריכה בשוק המקומי. זאת בנוסף לפנייה שנעשתה אל המחלקה עקב נתוני הגידול של הענף יש להגדי

לחקר שווקים במשרד החקלאות בבקשה  לביצוע עבודת חקר בשוק העולמי של הפפאיה לבדיקת היתכנות 
 יצוא.

 
 ארנה תקדם הנושאים הנ"ל:

 . סקר מגדלים חדשים ועידכון דונמים ברשומות המועצה.1
 . הפקת חומר מעודכן ע"י דיטאנית 2
 . הפקת פלייר הכולל מידע תזונתי ומתכונים שיופץ ע"י המגדלים בשיווק.3
 . הזמנת קרטון אחיד לשימוש מגדלי הפפאיה עם לוגו תואם.4
 . הגשת בקשה למ. החקלאות להשתתפות וסיוע להתארגנות המגדלים בתחומים כפי שפורט.5

 וע"ח עלויות אריזת הפלציב באם ידרש. בכל מקרה, יוכל מיידית בקידום הענף תוך שימוש בתקציב השולחן
 
 
 

 סנדל ארנה :רשמה


