
  
 

    

    

                   

              

            

          

         

                        

                       

                     

                    

                      

             

                  

             

                  

                      

                  

                           

                 

                       

                         

      

         

 םידבועמה תוקריה קוש
 םיאופקה תוקריה ףנעו

 דוביע ךילהת .םיירט םניאשכ הכירצל םידעוימה תוקריה ירצומ תא ללוכ םידבועמה תוקריה קוש
 תא רשפאל ,תוקריה לש ףדמה ייח תא ךיראהל הרטמב םינפואו תוטיש ןווגמב עצבתמ תוקריה
 .ףיטקהו לודיגה תונועל ץוחמ םג םינכרצל םתונימז תא אדוולו ,תילאבולגה םתצפהו םעוניש
),freezing( האפקה),canning( רומיש),dehydrating( שוביי :תוללוכ תונושה דוביעה תוטיש

fermenting( השיבכו הססתה and pickling(הנרקה וא )irradiating(.

 הבוט הרוצב תרמוש איהש ןוויכמ הפידע דוביע תטישכ תבשחנ האפקה- םיאופקה תוקריה ףנע
 קושב רתויב לודגה ףנעה אוה םיאופקה תוקריה ףנע .קריה לש םייתנוזתה םיכרעה לע רתוי

 ידסומה קושל יאנועמקה קושה ןיב 50:50 קלחתמ אוהש איה הכרעההו םידבועמה תוקריה
 ספי'צ אלל( דקרובמה יאנועמקה םיאופקה תוקריה קוש לדוג ,טסקנרוטס ינותנ יפל .היישעתלו
 םיאופקה תוקריה קוש .הנשל יפסכ ח"ש ןוילימ354-ו יתומכ ןוט 25,000-כ לע דמוע )אופק
 .םיפסונ ןוט25,000-כב דמאנ ),אופק ספי'צ אלל( ידסומה

 םיטנמגסה ינשמ דחא תא הווהמ )תוינבגע ירצומו םיצומח ללוכ אל(- תוקריה ירומיש ףנע
 ךרעוה לארשיב םירומישה קוש יווש .םיגדה ירומיש דצל ,ולוכ ןוזמה ירומיש םוחתב םיירקיעה
 םיריכב וכירעה 2016 תנשב וליאו ;)תונוט13,664-כ לש חפנבו(₪ ןוילימ136-כב 2012 תנשב
 ₪. ןוילימ150-כ לע דמוע )דחי ידסומהו יאנועמקה( תוקריה ירומיש קוש יכ היישעתב

 םילקש ןוילימ400-כב היישעתב םיריכב ידי לע ךרעומ- םיצומחהו םישובכה תוקריה ףנע
95-כ( ףנעה לש עירכמה ובור תא םיווהמ תיזהו ןופפלמה ירצומ רשאכ ),ידסומו יאנועמק( הנשב

 .תונוט ףלא 25-30-ב םיצומחה םינופפלמה קוש תא םיכירעמ היישעתב םימרוג ).ונממ םיזוחא

 םג ללוכ הז ןותנ ).ידסומו יאנועמק( הנשב ₪ ןוילימ 200-270 כב ךרעומ- תוינבגעה ירצומ ףנע
 תוכרעומ דבל ויתוריכמש ,פושטקה תא ללוכ וניא ךא ),המודכו הטספל( םיבטרה תיירוגטק תא
 .הנשב ₪ ןוילימ150-כב

 .םיאופקה תוקריה ףנעב דקמתת וז הריקס
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 םיאופקה תוקריה ףנעב םינקחש .א
םיימוקמםינרציםניה םכותמ 3,םיגתומ10-מהלעמלםילעופםיאופקהתוקריה קושב

 )היישעתל דעוימה ימוקמ לודיגמ תוקרי לש השיכר ,רמולכ( ימוקמ םלג רמוח לע םיססבתמה

 ).תויאנועמיק וא תויאנוטיס תוזיראב( ל"וחמ םיאופק תוקרי לש אובי לע םיססבתמ ראשהו

 םהש ךכב הניה ,קושל םירצומ תקפסאל רבעמ ,םיימוקמה םינרציה לש תיתועמשמה המורתה
ירוזאב ובורב עצבתמש ,היישעת יכרצל תוקרי ןווגמ לודיג לש ףנע יאלקח רוטקס םימייקמ

 .הדובע תומוקמ יפלא קפסמהו )בגנו לילג ,ןאש תיב ,לאערזי קמע( לארשי לש הירפירפה

 :םניה םיאופק תוקרי ףנעב םיימוקמה םינרציה.1

 םקוממ טסורפנס לעפמ .דוביעה תוכיאב ןהו קוש יחתנב ןה ,קושב ליבומה- טסורפנס .א
 םידבוע250-כ קיסעמו לאערזי קמעב

תוקריה יקוושב לעופ לעפמה(םידבוע תואמ קיסעמו תילילגה רוצחב םקוממ- לילג ירפ .ב

 )תוקרי ירומישו םיאופקה

 .םידבוע150-כ קיסעמו הירהנל תינופצ םקוממ – לטולימ .ג

 :םיאופקה תוקריה ףנעב םינקחשה ראש.2

 םירחאו ןר תע ,לסרפוש לש יטרפ גתומ :תיאנועמק הזיראב יפוסה רצומה לש םינאובי .א
 יוואמח םיחאה :תיאנוטיס הזיראב ל"וחמ םיעיגמה םיאופק תוקרי לש םיימוקמ םיזרוא .ב

 םירחאו .ר.ד , קדוב ,ןזופק "),טסורפלט ("
 רובעב וא יטרפ גתומ ילעב םיזרואל רצומה תא םיקוושמה תויאנוטיס תוזירא לש םינאובי .ג

 .דועו ןזופק ,הקיטסיגול .ר.ד ,לאפוא :ידסומה קושה


:ידסומה קושב םינקחש.3 


.דועו סוטול ,לאפוא ,םייטסיגול םיתוריש .ר.ד ,ןזופק :ידסומה קושב רקיעב םיליעפה םינקחש 
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:)אופק ספי'צ אלל( דקרובמה יאנועמקה קושב )םיגתומ יפל( תוריכמה תוגלפתה 4. 

 ,רכינ שרפהב ,הירחא רשאכ ,םיאופקה תוקריה קושב תיטננימודה תינקחשה הניה טסורפנס

 ).לטולימו לילג ירפ( םיפסונה םיימוקמה םינרציה ינשו אובי לע םיססובמה םייטרפ םיגתומ םיאב

 יתומכ רכמ םיאופק תוקרי 56.4%
( אופק ספי'צ אלל ) 
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 :אופק ספי'צ

 ימוקמה ןרציה וניה ןגופת 
.םיאופקה תוקריה ןיבמ רתויב ירלופופה רצומה וניה אופק ספיצ
 םג ,ןגופת לע ףסונב .םידבוע150 כ קיסעמו בגנה רעשב םקוממ לעפמה .הז רצומ לש ליבומה
 תוקריה ףנעב ליבומה ןרציה ,טסורפנס .אופק ספי'צ לש םיימוקמ םינרצי םניה לטולימו לילג ירפ
 .אופק ספי'צ רוצייב קסוע וניא םיאופקה

 דקרובמה יאנועמקה קושב )םיגתומ יפל( אופק ספי'צ לש תוריכמה תוגלפתה ןלהל
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קפואים'צ אדמה ותפוחי יפס

כמותי מכר
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 :םיאופקה תוקריה יריחמ .ב
 םישובכה תוקריה ,םיאופקה תוקריה יריחמ ),ס"מל( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ פ"ע

 תוביצי לש המגמב םיאצמנ םה זאמ ךא .8%2013( תודחב וקניז םירמושמה
 אופקה קריה גוס( רצומה תמרב ןהו גתומה תמרב ןה םיריחמ
 תוקריהו

.(
 

CIP
 

.NILSEN
 (Consumer Insight Platform)
 

:2015-2017
 םינשב קריה גוס יפל םיאופק תוקרי יריחמ 

 תנשב )

תכרעממתופוקינותנלשתיתנשברהאוושהלעםיססובמןלהלוגצויש םינותנה

 ןסלינ תרבח לש
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 :םינושה םיאופקה תוקריה יגוס תוירלופופ .ג
 לש יתומכה ףקיהה ךסמ 1/3 טעמכ ספותו רתויב ירלופופה אופקה קריה וניה אופק ספי'צ
(דקרובמה יאנועמקה קושב םיקוושמה םיאופק תוקרי  לש קושה חתנ ידסומה קושב ,בגא.

קר אופק ספי'צ םיכרוצ לארשיב םיבר בא יתבש ןוויכמ ,רתוי לודג ףא אופקה ספי'צה

ןוגכ םירחא םיאופק תוקרי םיאב וירחא ).הז רצומ לש תיתיב הכירצמ םיענמנ ךא ,תודעסמב

 ).ןסלינ ינותנ פ"ע(םינוש םיטקלו סרית ,קושיטרא ,ילוקורב ,הנופא ,הקורי תיעועש

. 

 :םיאופק תוקרי אובי .ד
4% ןיב םיענה תיסחי םיהובג סכמ ירועיש י"ע ןגומו תיסחי רוגס וניה םיאופקה תוקריה קוש

 ףלא15-כ לע אוביה דמע 2015 תנשב .היילע תמגמב אצמנ םיאופק תוקרי לש אוביה .30%
30-35-כ לע דמוע םיאופק תוקרי לש ימוקמה רוצייהש ןתניהב .רלוד ןוילימ 17 טעמכו ןוט

 לש אוביהמ רכינ קלח .הכירצה ןמ 1/3-כ הווהמ םיאופק תוקרי לש אוביה יזא ,הנשב ןוט ףלא
 קושל תודעוימה תוזיראל תומלשהכ רתוי ןטקה וקלחו ידסומה קושל דעוימ םיאופק תוקרי

 .יאנועמקה

9-כ ,אוביה תיצחממ הלעמל ( םיאופק תוקרי לש ירקיעה אוביה רוקמ תא הווהמ היגלב
 $). ןוילימ 1 טעמכ( ןיסו $)ןוילמ 1.5( ב"הרא ),רלוד ןוילימ4-כ( םירצמ הירחא $). ןוילימ

 ךסמ 75%-כ םיאביימ םילודגה םינאוביה תרשע רשאכ , םינאובי תורשע י"ע עצבתמ אוביה
 .אוביה לש יתומכה ףקיהה

0%

5%

10%

15%

20%

25%

הגדולים 10  2015היבואנים

היבוא מסך  אחוז
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 םיאופק תוקרי אוביל סכממ תורוטפ תוסכמ .ה
 תורוטפ תוסכמ םנשי ,ב"הראו יפוריאה דוחיאה םע לארשי לש ישפוחה רחסה ימכסה פ"ע
כ לע דמוע הפוריאמ סכממ תורוטפה אוביה תוסכמ ףקיה .םיאופק תוקרי אוביל סכממ

סכממ תורוטפה אוביה תוסכמ .ןוט1,000-כ לע תודמוע ב"הראמ תוסכמה וליאו ןוט 4,000

 ףופכ םיאופק תוקרי לש אוביה ןמ 2/3 רמולכ ( םיאופק תוקרי לש אוביה ךסמ1/3-כ תווהמ
1/10-כ הווהמ סכממ רוטפב םיאופק תוקרי לש אוביה ).30%-8%( תיסחי הובג אוהש סכמל

 .תימוקמה הכירצה ךסמ
. 100%-80%לעבורל דמועו תיסחי הובג אוה סכממ תורוטפה תוסכמה לש לוצינה רועיש

 קר אלא ( היישעתל םלג רמוח לש ימוקמ רוציי ןיא םהב םיאופק תוקרי יגוס רפסמ םימייק
 .ידמג סריתו דרת ,הימב ,לופ ,םינצינ בורכ ,קושיטרא :םיללוכ ולא תוקרי יגוס ).ירטה קושל
 לש ימוקמ רוציי ןיאש ןויכמו ,30%-8% לע דמוע ולא םיאופק תוקרי לע סכמה רועישש ןויכמ
 וא ,םהילע סכמה תא לטבל ןוחבל יוארה ןמ ,םיאופקה תוקריה תיישעת יכרצל ולא תוקרי
 .תימוקמה הכירצה יפקיהב ,ולא םירצומב סכממ תורוטפ אובי תוסכמ חותפל תוחפל

 :לארשימ םיאופק תוקרי אוצי .ו
UN ינותנ יפל Comtrade ,ןוילימ 8.23 לש ףקיהב םיאופק תוקרי לארשי האציי 2014 תנשב 
 הינטירב),10%( הדנק ), 14%( ב"הראל ראשהו ,תיניטסלפה תושרל םכותמ 65%,רלוד
תוקרילארשי האציי 2014תנשב ,הלא םינותנ יפל .הפוריאב תופסונ תונידמו)4%(

 רקיעב ראשהו ,תיניטסלפה תושרל םכותמ 96%,רלוד ןוילימ 5.04 לש ףקיהב םירמושמ
 .הדנקו ב"הראל

 תוביסהמ יאדכ וניא אוציה םויכ לבא ,אוצי לע ססבתה םיאופקה תוקריה ףנע םג ,רבעב
 :תואבה

 .היישעתהו תואלקחה לש הכומנ תוליעיו ןטוקל ןורסיחב ןייפואמ ילארשיה קושה.1
 ימי טועימ רשאכ ,ההובג םימ תכירצ לע םיססבתמ תוקרי ילודיג –תוהובג רוציי תויולע.2

 רמוח איהש ,תיאלקחה תרצותה תולע תא רקיימ היקשה ימ לע תוססבתההו םשגה
 .ירקיעה םלגה

 תוידיסבוס תוברל ,םיטמרופ רפסמב םיאלקחל תוידיסבוס לש תינידמ תגהנומ הפוריאב.3
 גוהנש יפכ(,םייתנוע םידבוע תקסעהב הכימת ןכו ;ןכרצל ריחמה לע וא תועקרקה לע
 ,אובייב ךרוצה תא תיחפהו םש תימוקמה תרצותה תא ליזוהש ןפואב ),לשמל ,הינמרגב
 .לארשימ רתיה ןיב

 רחס ימכסה םימייק אל ,הפוריאו הקירמא ןופצ תונידמ םע םימייקה רחסה ימכסה דצל.4
 תונידמ לעו היסור לע שגדב – אוציל לאיצנטופ םהש םיחתפתמ םיקווש ןיבל לארשי ןיב
 תונידמב םלשל לארשי תצלאנש םיהובגה םיסכמה .תיניטלה הקירמאבו היסאב תופסונ
 .תורחא תונידמ ןיבל הניב תנגוה תורחת תורצוויה לע השקמ הלא

"תיתחתל ץורמ" רצוי – ףתושמ אוציו םיאלקח לש תויונגראתה –םיביטרפואוק רדיעה.5

 .םינאוציה לש םהיחוור תא קחושש
 הדובע חוכ לש הרקי תולעו ,תורשכ ,היצלוגר לשב םג ץראב רוצייה לש תוהובג תויולע.6

 .הפוריא חרזמו םירצמ ,ןיס יקווש לומ
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:תונקסמו םוכי ס  .ז
תלזוה לש הלק המגמב ףאו ,תונורחאה םינשב םיריחמ תוביציב אצמנ םיאופקה תוקריה קוש .1 

 םיריחמ
 2. )ב(-ו אופק ספי'צ אלל םיאופקה תוקרי )א : (הנשמ יקווש ינשל קלחנ םיאופקה תוקריה קוש

 ןושארה קושב טסורפנס .יטננימוד ןקחש י"ע טלשנ ולא םיקווש ינשמ דחא לכ .אופק ספי'צ
 .ינשה קושב ןגופתו

צומ תקפסא לש טביהב קר אל ,ףנעל הבושח אלא ,קושל םיר המורת םיימוקמה םינרציל .3 

.היישעת יכרצל תוקרי רוציימ םייקתמה הירפירפה ירוזיאב יאלקח רוטקס  םויק לש טביהב
 ,לילגב הדובע תומוקמ יפלא םיאופק תוקרי רוצייל יימוקמה םילעפמה תשולש םימרות ךכב

 .בגנבו ,לאערזי קמעב

ףקיהב אובי םייקתמ ןכלו ,קושה יכרצ ללכ תא קפסמ וניא םיאופק תוקרי לש ימוקמה רוצייה .4 

)סכממ תורוטפ תוסכמ תרגסמב אוביה לע ףסונב ( אלמ  סכמ םלשת ךות םג בחרנ
םע דחי ).98%-80% ןיב ענ( תיסחי הובג אוה סכממ תורוטפה תוסכמה לש לוצינה רועיש .5 

סכממ רוטפב אוביהש ךכ ,תואצקהה תקולח ןפוא תוליעי  קודבל תוסכמ תדעו הכירצ ,תאז
 .םיריחמ תתחפהל םורתי ךכבו ,יאנועמקה קושב םיליעפה םינקחשל עיגי

:ןוגכ תוקריב רבודמ .היישעת יכרצל ימוקמ לודיג םהב ןיאש םיאופק תוקרי יגוס םנשי .6 

םיאופק תוקרי אובי לע  סכמה לוטיב ןוחבל יואר ךכיפל .דרתו םינצינ בורכ ,הימב ,קושיטרא
 .סכממ רוטפב הלודג תירטנולוו הסכמ תחיתפ ,ןיפוליחל וא ,הז גוסמ

תוקרי דוביע לש םייתנוזתה םיכרעה תוכזב ,לדגו ךלוה םלועה יבחרב םיאופקה תוקריה קוש .7 

 .אירב ןוזמ תכירצב תימלועה תועדומה תרבגה עקר לעו , האפקה לש ןפואב

הלועפ ךירצמ רבדה םלואו .םיאופק תוקרי לש ילארשיה אוציב לודיגל לאיצנטופ םייק ,ךכיפל .8 

 םירושימ רפסמב
 לטולימו לילג ירפ דוחייבו ,םימייקה םילעפמה לש יגולונכט גורדש 8.1.
 רקיעב עצבתהל לוכי הז רבד .היישעתל תוקרי – םלגה רמוח תויולע תנטקהב הכימת 8.2.

 .הדש ילודיג יכרצל ןיכפוש םימ רוהיטל םיטקיורפב הכימת וא םימה ריחמ ךרד

 תוינכרצ ןניהש ןפיו היסור ןוגכ תונידמ םע לארשי לש ל"ניבה רחסה תיתשת תרדסה 8.3.
 .םיאבוימ םיאופק תוקרי לש תיסחי תולודג

 .היישעתהו הלכלכה דרשמ ,תוסכמ תדעו ר"ויו תוישעת להנימ להנמ –ןריש ריאי :ךרעו בתכ
 היישעתהו הלכלכה דרשמ ,תוישעת להנימ ,תינלכלכ ,בייט רדמס :הקיטסיטטסו םיפרג
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