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 לעומת 25% עלייה של -ם  אלף דונ10.4- הסתכם ב,2011בשנת , שטח הנטיעות החדשות של עצי יער 

חרוב מצוי , )13% (ןאור, )22% (סאיקליפטומכלל מיני העצים שניטעו הנפוצים ביותר היו . 2010שנת 

 .)7% (ה ושיט)9%(

  בהשוואה לעונה 15%-ירידה של כ,  אלף טון454-הייתה כ 2010/2011תפוקת פרי ההדר בעונת 

 . מכלל תפוקת המטעים44%תפוקת פרי ההדר מהווה . הקודמת

  2010 לעומת 11.9%עלייה של ,  מיליון דולר160.2 -  ב2011יבוא פרות יבשים הסתכם בשנת. 

 ב וטורקייה"הארצות מהן מיובאים רוב הפרות היבשים הנם ארה. 

  החמישון העליון  .לחודש ₪ 36.8הוצאה חודשית לתצרוכת של משק בית בישראל  על פירות יבשים היא

 .   מהחמישון התחתון על פירות יבשים1.7מוציא פי 
  

על פירות , )מדווחים(יים על שטחים של מטעים חדשים מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים עדכנ, ו בשבט"לרגל ט

  .יבשים ועל פירות וירקות טריים בישראל

  2010-2008, דונם, )מדווחים(שטחי מטעים חדשים  ,נטיעות חדשות. לוח א

  20081 2009 2010 

 -כ נטיעות חדשות"סה

 32,187 52,115 4,680  סך הכל

      :  מזה

 12,494 16,590 1,221 פרי הדר

 121 1,339 - שקדים

 3,906 7,782 282 גפנים

 3,745 4,829 597 אבוקדו

 4,409 9,837 1,236 זיתים

 772 2,381 267 רימונים

 2,606 2,669 105 אפרסקים ונקטרינות

 592 844 45 אגסים

                                              
  שנת שמיטה1
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במים בשנים יתכן שהמחסור . 2009 אחוזים לעומת שנת 38 - ב2010שטחי הנטיעות של מטעים חדשים ירדו בשנת 

יצוין כי .  היה דומה לשנה הקודמת2010הרכב הנטיעות החדשות בשנת , עם זאת. האחרונות תרם לירידה בהיקף הנטיעות

  . ושבה היקף הנטיעות היה מזערי, 2008 ניטעו שטחים רבים לאחר שנת שמיטה שחלה בשנת 2009בשנת 

 גפניםשטחי נטיעות ה, 55%-שטחי נטיעות הזיתים ירדו ב, וזים אח25 -ההדר ירדו בפרי שטחי נטיעות , 2009בהשוואה לשנת 

  . אחוזים22 - אחוזים ושטחי נטיעות האבוקדו ירדו ב50 -ירדו ב

  

   נתוני קרן קיימת לישראל-נטיעות יער 

מרבית השטחים ,  דונם3,151-דונם ושטח חידוש היער ב 10,415 - שטח הנטיעות החדשות ביערות הסתכם ב2011בשנת 

  .)7%(ושיטה ) 9%(חרוב מצוי , )13% (ןאור, )22% (איקליפטוס: מיני העצים הנפוצים שניטעו) .  אחוזים73( דרום במרחב

  

   אומדני מועצת הצמחים–תפוקת ענף המטעים 

 פרי 44%מתוכם . בדומה לשנה הקודמת,  מיליון טונות1.04- נאמדה בכ2011כמות התפוקה הכוללת של ענף המטעים לשנת 

  .  לעומת העונה הקודמת15%- ירידה של כ–) 2011/2010 עונת(הדר 

  2011, אלפי טון, תפוקת הפירות העיקריים. לוח ב

 2011 

 כמות באלפי טון

 454 פרי הדר

 111 תפוחי עץ

 109 בננות

 71 ענבי מאכל

 40 אפרסקים ונקטרינות

 70 אבוקדו

  

 20%-כמות התפוקה של האפרסקים ירדה בכ.  הקודמת לעומת העונה6%-בכמות התפוקה של פרי הדר חלה ירידה של כ

  . 10%- עלתה בכבננותכמות התפוקה של , לעומת זאת. לעומת השנה הקודמת

  

  מחירים

  2010 לעומת דצמבר 2011 דצמבר , של הפירות היבשיםבמחירים) באחוזים(השינוי להלן 
 

  2.4% –בוטנים 

  9.6% –אגוזים ופיסטוקים 

  2.3% –שקדים 

  8.0% –צימוקים 

  7.3% –פירות יבשים אחרים 
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  2010 –ח "בש,  ההוצאה החודשית הממוצעת על ירקות ופירות בחמישונים של משקי בית

  

  . מליון משקי בית באוכלוסיה2 משקי בית שמייצגים כ 6,168 נחקרו בסקר 2010בשנת 

  .מושבים שיתופיים ובדואים מחוץ לישובים,הסקר כולל את כל האוכלוסייה למעט קיבוצים

  . 1997משנת ,  סקר זה נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנות החמישים ובאופן שוטף

  

 ₪ 36.8היא  )אגוזים שקדים ובוטנים: כולל פיצוחים (הוצאה חודשית לתצרוכת של משק בית בישראל  על פירות יבשים 

  .2009 בדומה להוצאה בשנת .לחודש

  .     מהחמישון התחתון על פירות יבשים1.7החמישון העליון מוציא פי 

  

  ח" בש של משקי בית על פירות יבשים לפי חמישוניםלתצרוכתהוצאה חודשית . לוח ג
  

 חמישונים

 תחתון 2 3 4 עליון
 סך הכל

 
  פירות יבשים ופיצוחים   36.8 29.1 27.2 33.4 43.6 50.7

 מזה :        

 תאנים יבשות 0.5 0.4 0.6 0.3 0.7 0.8
 תמרים יבשים 3.0 3.3 2.0 2.4 3.1 4.4
 צימוקים 1.1 0.5 0.9 1.0 1.3 1.5
 שזיפים מיובשים 1.0 0.7 0.5 1.0 1.5 1.3
 פירות מיובשים אחרים 3.2 3.5 1.5 2.8 3.5 4.6
יצוחזירעונים לפ 4.8 3.8 4.7 5.3 5.6 4.6  
 אגוזים 4.4 3.1 3.6 4.2 5.0 6.2
 שקדים 3.9 1.9 2.1 3.5 4.8 7.2
 בוטנים 1.7 1.0 1.4 1.7 1.9 2.4

  
  
   

  נתוני סחר חוץ

  

לשנת הנתונים . )ולפני מסיס2CIF  בערכי (ב"הנתונים בדולרים של ארה .2011-2007לשנים להלן נתוני יבוא פרות יבשים 

  .נתונים ארעייםהנם  2011

  .2010 לעומת 11.9%עלייה של ,  מיליון דולר160.2 -  ב2011פרות יבשים הסתכם בשנת יבוא 

  .) קונדיטוריות ועודלכול(יתכן וחלק מהיבוא מיועד לתעשייה 

  

  

  

                                              
 CIF2 :cost, insurance and freight .הערכים כוללים ביטוח והובלה.  
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  )ב"הנתונים בדולרים של ארה .(2011-2007לשנים נתוני יבוא פרות יבשים . לוח ד

  

 2007 2011201020092008 פרות יבשיםיבוא  
             

קוד 
             סחורה

08.01

אגוזי ברזיל , אגוזי קוקוס
טריים או , ואגוזי קשיו
אם מקולפים או ,מיובשים

 12,801 20,87620,55716,25219,983 לא

08.02

טריים או ,אגוזים אחרים
אם מקולפים או , מיובשים

 75,056 108,74093,42971,939101,518 )למעט לתעשייה(לא 

08.03
לרבות מוזגבה ,בננות

)plantain( ,86 50528150 מיובשים 

08.04

, אננס, תאנים, תמרים
מנגו ומנגוסטינים , גויאבות
 4,065 5,4375,3445,5085,799 מיובשים

 71 52835119 מיובש, פרי הדר08.053
 5,751 6,4967,1465,2765,895 מיובשים, ענבים08.06.20

08.13

מלבד (,  מיובשים,פירות
; )אלה המפורטים מעלה

תערובות של אגוזים או 
פירות מיובשים שבפרק זה 

, שזיף, כגון משמש(
 14,314 18,53316,49415,39715,083 )תפוחים ועוד, פפאיה

              
 112,144 160,184143,105114,504148,347 כ"סה  

  

  .2011 מיליון דולר בשנת 16.7, וה ביותר הנה אגוזי קשוי מקולפים הסחורה בעלת ערך היבוא הגב08.01בקבוצה 

  .2011- מיליון דולר ב28.0 הסחורה בעלת היבוא הגבוה ביותר הנה אגוזי מלך מקולפים 08.02בקבוצה 

טים  מכס לפר8.0%-ל) לדוגמא, ליצוא שוקולד וממתקים(ל נע מפטור ליבוא המיועד לתעשייה "יצויין כי המיסוי לסחורות הנ

  .08.05 מכס לפרטים בסעיף 25% ועד 08.02 מכס לפרטים בסעיף 12.0%, 08.01בסעיף 

  .ב וטורקייה"הארצות מהן מיובאים רוב הפרות היבשים הנם ארה

  

                                              
3  0805= 08051020,08052020,08054020,08055090,08059020 


