
 מדינת ישראל   

 תתקשורהודעה ל
 

 6521340-02פקס:   info@cbs.gov.ilדוא"ל:   www.cbs.gov.ilאתר:  

 02-6527845בטל'  הדוברותלקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

ח"עתשה שבטב י"גירושלים,   

2018 בינואר 29  
025/2018 

 ח"עלרגל ט"ו בשבט תש לקט נתונים
Selected Data for Tu B'Shvat 8201  

, מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים עדכניים על שטחים של מטעים חתשע" לרגל ט"ו בשבט

 חדשים )מדווחים(, על פירות יבשים ועל פירות וירקות טריים בישראל.

-, בהשוואה לדונם 29,737-הסתכם ב (2016/17תשע"ז )שטח הנטיעות החדשות של עצי פרי בשנת  •

(, שהייתה שנת 2014/15דונם בשנת תשע"ה ) 2,980-( ול2015/16תשע"ו )בשנת דונם  36,215

 שמיטה. 

 4,700לעומת  דונם 3,000-הסתכם ב( 2016/17בשנת תשע"ז ) שטח הנטיעות החדשות של עצי יער •

 (2015/16).דונם בתשע"ו 

ו "משנת תשע 2.2%יה של יעל, נותאלף טו 546-הייתה כ( 2016/17בשנת תשע"ז )תפוקת פרי ההדר  •

 .מכלל תפוקת המטעים 42.3% תההייתפוקת פרי ההדר  2017(. בשנת 2015/16)

 .4.3%-ב 2017מחירי הפירות היבשים ירדו בשנת  •

 71/6201-/112010שטחי מטעים חדשים )מדווחים(, דונם,  - אלוח 

  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/151 2015/16 2016/17 

 29,737 36,215 2,980 49,889 37,051 50,572 66,447 סה"כ – נטיעות חדשות

 מזה: 

 פרי הדר
33,876 30,041 19,108 26,140 1,032 8,110 5,955 

 7,650 3,774 60 2,667 1,158 660 1,530 שקדים 

 2,702 2,665 35 3,432 2,205 3,299 6,898 ענבים 

 5,450 7,884 339 8,477 5,028 4,914 5,913 אבוקדו 

 907 878 127 1,545 917 1,565 6,091 זיתים 

 111 128 24 336 512 840 1,340 רימונים 

 1,596 2,830 245 2,675 3,505 3,309 4,401 אפרסקים ונקטרינות 

 .. 328 .. 460 518 860 757 אגסים 

 לפרסום.. = נתונים בלתי ידועים או שאינם ניתנים 

  

                                                 
 , ולכן יש ירידה חדה בשטחי הנטיעות החדשותשנת שמיטה 1
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, 43.6%-נטיעות האפרסקים ירדו ב .נטיעות החדשותהסך ב 17.9%של   ירידה( הייתה 2016/17) זבשנת תשע"

בנטיעות משמעותית חלה עליה לעומת זאת . 26.6%-ונטיעות פרי ההדר ירדו  ב 30.9%-נטיעות האבוקדו ירדו ב

  .(2015/16) ולעומת שנת תשע" (102.7%)השקדים 

 תפוקת ענף המטעים 

 נותאלפי טוב 2ענף המטעיםתפוקת  - לוח ב

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 1,291 1,291 1,220 1,189 1,213 1,315 סך כולל -מטעים 

 546 488 529 506 508 587 סך הכל - פרי הדר

 מזה:

 148 169 184 224 210 246 אשכוליות

 242 164 194 139 151 175 קליפים

 745 735 691 681 705 728 סך הכל -מטעים אחרים 

 מזה:

 126 100 108 77 112 108 תפוחי עץ

 126 136 114 126 133 126 בננות

 69 66 66 67 66 75 ענבי מאכל

 אפרסקים

 ונקטרינות
70 50 52 50 57 62 

 76 102 93 91 88 78 אבוקדו

 38 40 27 32 25 34 מנגו

 8 7 6 7 8 11 משמשים

 57.7% –מטעים אחרים מיליון טונות, מתוכם  1.29-נאמדה בכ 2017 התפוקה הכוללת של ענף המטעים לשנת

תפוקת פרי ב .לעומת שנה קודמת 5.6%-ב גדלהסך תפוקת המטעים  בשנה זו. 42.3%תפוקת פרי הדר היוותה ו

 1.4%של  יה קלהיעלנרשמה האחרים בתפוקת המטעים , ו2016לעומת שנת  11.9%ההדר נרשמה עליה של 

האבוקדו (,  ואילו בתפוקת 8.8%) האפרסקים והנקטרינות(, 26%) תפוחי העץבתפוקת נרשמה משמעותית עלייה 

 קודמת.השנה הירידה לעומת  חלה( 7.4%הבננות )( ו25.5%)

 3נתוני קרן קיימת לישראל -נטיעות יער 

  - ו)תשע" קודמתהדונם בשנה  4,700 לעומת דונם 3,000-ב שטח נטיעות קק"ל( הסתכם 2016/17) זבשנת תשע"

חידוש  כשטחיטעו ינדונם  2,400-טעו בשטחים חדשים וינדונם  600 ,זתשע"שנת ך סך הנטיעות במתו .(2015/16

  יער.

  

                                                 
 .מתייחס לתפוקת המטעים, ללא מטעים צעירים האומדן. הנתונים: אומדני מועצת הצמחיםמקור  2
פעולה עם  פיושלה וכן שטחים אחרים במסגרת שיתשטחי הנטיעות של קק"ל כוללים את שטחי היער התפעוליים  3

 .גורמים שונים
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 התפלגות הנטיעות:

( כגון זית ואחרים מיני פרי בוסתן, מינים רחבי עלים, בתוכם מיני חורש ארץ ישראלי )אלונים, אלותהיו  57% •

 .שיטים ואחרים וכן אקליפטוסים,

 ברושים.מיני , בעיקר מחט אחרים מיני 18%-כו אורנים 25%-כ: מינים מחטנייםהיו  43% •

 מחירי פירות יבשים

 השינוי באחוזים במחירי הפירות היבשים והפיצוחים - גלוח 

 2016לעומת דצמבר  2017דצמבר 

 אחוז שינוי שם הפריט

 -3.6% לפיצוחגרעינים 

 0.3% בוטנים

 0.5% אגוזים ופיסטוקים

 -0.1% שקדים

צימוקים, משמש,  פירות יבשים אחרים )כגון

 שזיף(

4.3%- 

 יבוא של פירות יבשים וטריים 

 באלפי דולר ארה"ב 2017לוח ד. יבוא לפי ארץ מקור של סוגי פירות יבשים וטריים בשנת 

קוד 
 סחורה

סכום באלפי 
 דולרים

ממנה שהמדינה  המוצריםפירוט 
 מגיע עיקר היבוא

מיובשים, אגוזי קוקוס, אגוזי ברזיל ואגוזי קשיו, טריים או  45,055$ 0801
 מקולפים או לא םא

 (79%ם )אוייטנ

 

 (79%ארה"ב ) או מיובשים, אם מקולפים או לא םאחרים, טרייאגוזים  164,726$ 0802

 (77%תאילנד ) (, טריים או מיובשיםplantainמוזגבה ) לרבות בננות, 141$ 0803

, ומגנוסטייםתמרים, תאנים, אננס, אבוקדו, גויאבות, מנגו  12,509$ 0804
 טריים או מיובשים

 (37%טורקייה )
רפובליקה ה

הדומיניקנית 
(30%) 

 (40%מצרים ) פרי הדר, טרי או מיובש 57$ 0805

 (39%תאילנד )

דרום אפריקה  ענבים, טריים או מיובשים 13,179$ 0806

(48%) 

 (47%ארה"ב )

 (31%ארה"ב ) תפוחים, אגסים וחבושים טריים $ 41,934 0808

 (20%צרפת )

 (20%איטליה )

פירות אחרים טריים )תות שדה, שסק, ליצי, אפרסמון  $ 2,204 0810
 ווי(יוק

 (79%ניו זילנד )
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קוד 
 סחורה

סכום באלפי 
 דולרים

ממנה שהמדינה  המוצריםפירוט 
 מגיע עיקר היבוא

או פירות ואגוזים, בלתי מבושלים או מבושלים בקיטור  10,732$ 0811
שלוקים במים, קפואים, אם בתוספת של סוכר או של 

 ממתיק אחר, או לא

 (17%פולין )

 (13%סין )

 (11%סרביה )

 (11%בלגיה )

פירות ואגוזים, משומרים זמנית )לדוגמה, באמצעות גז  332$ 0812
במי מלח, במי גפרית או בתמיסות  חמצנית,-גפרית דו

זה במצבם  משמרות אחרות(, אך בלתי מתאימים
 לאכילה מיידית

 (65%בולגריה )

קליפות של פרי הדר או של מלונים )לרבות אבטיחים(,  175$ 0814
 טריות, קפואות,

מלח, במי גפרית או -מיובשות או משומרות זמנית במי
 בתמיסות משמרות אחרות

 (30%פרגוואי )

 (29%טורקייה )

; 0806עד 0801פירות, מיובשים, מלבד אלה שבפרטים  13,296$ 0813
 תערובות של אגוזים או פירות מיובשים

 (34%טורקייה )

 (28%ארה"ב )

 הנתונים הינם ארעיים •

 וללא מיסים  CIFבערכי כולל ביטוח הובלה, •


