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 (מחירי פירות יבשים) לוח ג: נוסף 16/01/2022
 בתשפ"לרגל ט"ו בשבט  לקט נתונים

Selected Data for Tu B'Shvat 2202  
, מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים עדכניים על שטחים של מטעים ב"תשפ לרגל ט"ו בשבט

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

לעומת , דונם 43,740-הסתכם ב )2020/21( פ"אתששטח הנטיעות החדשות של עצי פרי בשנת  •
  .)2018/19(ט דונם בשנת תשע" 41,316-) ו2019/20("ף תשבשנת דונם  45,031

 6,650לעומת דונם 8,082-הסתכם ב) 2020/21(תשפ"א בשנת  שטח הנטיעות החדשות של עצי יער •
 .תש"ףשנת דונם ב

אלף  397-כ - מכלל תפוקת המטעים 32.2% הייתה) 2020/21(פ"א תשבשנת תפוקת פרי ההדר  •
 .תש"ףשנת מ 14.1%של  ירידה, נותטו

1ב ירידה ביצוא.קקודמת, בעיקר עהשנה הלעומת  2.4%חלה ירידה של  סך תפוקת המטעיםב •
F 

 יםשטחי מטע
 61/5201-21/20202שטחי מטעים חדשים (מדווחים), דונם,  - אלוח 

 - 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21* 

 43,740 45,031 41,316 41,456 44,790 41,127 סה"כ –נטיעות חדשות 
 9,072 7,626 8,460 7,189 8,474 7,625 פרי הדר מזה:

 1,853 2,175 2,216 4,203 10,006 3,973 שקדים
 5,663 5,164 6,029 3,157 6,155 5,718 ענבים

 16,674 15,601 13,318 12,182 8,019 10,267 אבוקדו
 1,440 1,199 2,226 1,536 1,088 924 זיתים

 311 348 109 193 296 147 רימונים
 1,723 1,893 2,434 2,991 2,578 2,936 אפרסקים ונקטרינות

 1,940 1,924 3,113 4,825 5,069 5,027 תמרים
 49 129 146 256 122 80 אגסים

 ארעייםנתונים  *

                                                 
 .בפרק חקלאות בשנתון הסטטיסטיהמטעים והייעור ניתן למצוא  ם שלשטחיהתפוקה והמידע נוסף על  1
 מקור הנתונים: הרבנות הראשית לישראל 2
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 .)2019/20( "ףלעומת שנת תש נטיעות החדשותהשטחי סך ב 2.9%של  ירידה) הייתה 2020/21(פ"א תשבשנת 

האבוקדו עלו ונטיעות  9.7%-נטיעות הענבים עלו ב, 19%-נטיעות פרי ההדר עלו ב, 20%-עלו בנטיעות הזיתים 

יודגש כי נתוני . 9%-ירדו בהאפרסקים והנקטרינות נטיעות ו 14.8%-ירדו ב השקדיםנטיעות  ,לעומת זאת .6.8%-ב

 הנטיעות החדשות בתשפ"א הם חלקיים וצפויים להתעדכן.

 ת ענף המטעיםתפוק
 נותאלפי טוב 3ענף המטעיםתפוקת  - לוח ב

- 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 1,234 1,264 1,263 1,227 1,291 1,223 סך כולל -מטעים 

 397 462 480 454 546 488 סך הכל -פרי הדר 

 128 144 148 148 148 169 אשכוליות מזה:

 152 179 163 163 242 164 קליפים

 837 802 783 773 745 735 סך הכל -מטעים אחרים 
 101 104 104 111 126 100 תפוחי עץ מזה:

 173 153 144 142 126 136 בננות

 61 58 57 63 69 66 ענבי מאכל

אפרסקים 

 39 58 56 50 62 57 ונקטרינות

 165 143 138 130 109 102 אבוקדו

 58 44 48 43 38 40 מנגו

 5 6 7 5 8 7 משמשים

תה יתפוקת פרי הדר הימיליון טונות, מתוכם  1.23-נאמדה בכ 2021 התפוקה הכוללת של ענף המטעים לשנת

קודמת. השנה הלעומת  המטעיםסך תפוקת ב 2.4%חלה ירידה של  בשנה זו. 67.8% –מטעים אחרים ו 32.2%

תפוקת האפרסקים והנקטרינות  ,. לעומת זאת13.1%-תפוקת הבננות עלתה בו 15.4%-תפוקת האבוקדו עלתה ב

ובתפוקת המטעים האחרים  ,2020לעומת שנת  14.1%של  ירידהתפוקת פרי ההדר נרשמה ב. 32.8%-ירדה ב

 קודמת.השנה הלעומת  4.4%ה של ינרשמה עלי

                                                 
 .מתייחס לתפוקת המטעים, ללא מטעים צעירים . האומדןמקור הנתונים: אומדני מועצת הצמחים 3
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 4נתוני קרן קיימת לישראל -נטיעות יער 
דונם בשנה  6,650 לעומת ,דונם 8,082-ב שטח נטיעות קק"ל) הסתכם 2020/21חורף ( תשפ"אהנטיעות בשנת 

חידוש  כשטחיטעו ינדונם  5,079-טעו בשטחים חדשים וינדונם  3,003 ,תשפ"אשנת ך סך הנטיעות במתו קודמת.ה

 יער.

 :הנטיעותשטח התפלגות 

שיטים, שיזפים ומיני ים, שלאאלונים, ארץ ישראלי (אזורי/ וצומח מינים רחבי עלים, בתוכם מיני חורש 71% •

 .יםוכן מיני שיח אקליפטוסיםרחבי עלים נוספים, בעיקר ) וכן ואחרים ים, שקדיםתותפרי בוסתן, כגון חרובים, 

 מיני ארז. 3%-וכ 6%-כ - מיני ברוש), קפריסאיאורן  13%מזה: ( 20%-כ - מיני אורן: מינים מחטניים 29% •

 מחירי פירות יבשים
 השינוי באחוזים במחירי הפירות היבשים והפיצוחים -לוח ג 

 2020לעומת דצמבר  2021דצמבר 

 אחוז שינוי שם הפריט

 2.6 גרעינים לפיצוח

 6.2 בוטנים

 0.9 אגוזים ופיסטוקים

 1.1 שקדים

 -1.9 פירות יבשים
  

                                                 
 פעולה עם פיושלה וכן שטחים אחרים במסגרת שיתשטחי הנטיעות של קק"ל כוללים את שטחי היער התפעוליים  4

 .גורמים שונים
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 יבשים וטרייםיבוא של פירות 

 )ארה"ב(לפי ארץ מקור באלפי דולרים  ,יבוא של סוגי פירות יבשים וטריים - דלוח 

קוד 
 סחורה

סכום באלפי 
  2020דולרים 

סכום באלפי 
ממנה הגיע שארץ ה 5פירוט המוצרים 2021דולרים 

  2021 עיקר היבוא

או  אגוזי קוקוס, אגוזי ברזיל ואגוזי קשיו, טריים 51,101 45,665 0801
 מיובשים, אם מקולפים או לא

 )83%וייטנאם (

אגוזים אחרים, טריים או מיובשים, אם מקולפים  168,842 166,612 0802
 )75%ארה"ב ( או לא

), טריים או plantainבננות, לרבות מוזגבה ( 132 179 0803
 מיובשים

 )93%תאילנד (
 

תמרים, תאנים, אננס, אבוקדו, גויאבות, מנגו  20,790 11,766 0804
 ומנגוסטינים, טריים או מיובשים

 )28%קניה (
 )27%טורקייה (

רפובליקה 
 )18%הדומיניקנית (

 )72%מרוקו ( פרי הדר, טרי או מיובש 222 100 0805
 )14%איטליה (

 )66%דרום אפריקה ( ענבים, טריים או מיובשים 19,421 21,973 0806
 )26%(ארה"ב 

 תפוחים, אגסים וחבושים טריים 78,922 75,711 0808
 )34%איטליה (
 )24%ארה"ב (
 )13%טורקייה (

פירות אחרים טריים (תות שדה, שסק, ליצ'י,  12,650 7,868 0810
 אפרסמון וקווי)

 )39%צ'ילה (
 )34%ארגנטינה (
 )27%ניו זילנד (

0811 16,802 22,810 
מבושלים או מבושלים פירות ואגוזים, בלתי 

בקיטור או שלוקים במים, קפואים, אם בתוספת 
 של סוכר או של ממתיק אחר, או לא

 )18%וייטנאם (
 )16%מצרים (
 )15%פולין (

0812 266 193 

פירות ואגוזים, משומרים זמנית (לדוגמה, 
חמצנית, כללים במי -באמצעות גז גופרית דו

מלח, במי גופרית או בתמיסות משמרות אחרות), 
 אך בלתי מתאימים במצבם זה לאכילה מיידית

 )53%בולגריה (
 )42%איטליה (

0813 15,292 18,203 
 08.01פירות, מיובשים, מלבד אלה שבפרטים 

תערובות של אגוזים או פירות ; 08.06 עד
 מיובשים

 )39%טורקייה (
 )35%ארה"ב (

 )14%סין (

0814 369 446 

קליפות של פרי הדר או של מלונים (לרבות 
מיובשות או  טריות, קפואות, אבטיחים),

מלח, במי גופרית או -משומרות זמנית במי
 בתמיסות משמרות אחרות

 )51%טורקייה (
 )26%איטליה (
 )14%צרפת (

 הנתונים הם ארעיים
 וללא מיסים  CIFכולל ביטוח הובלה, בערכי

                                                 
 .תעריף המכסנעשה בהתאם לסיווג המוצרים  5
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