
ואיכות תהליכי עבודה חקר 
בקטיף תפוח על גבי  הפרי 

במות
יעל זלצר

המעבדה להנדסת גורמי אנוש וקבלת החלטות בחקלאות

המכון להנדסה חקלאית

מכון וולקני-מנהל מחקר חקלאי
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רקע

2,400-כבחלון הזמן הרצוי נדרשים ביעדי הקטיף לעמוד כדי 
.יוםעובדים בכל 

מזמינותמגדלי התפוחים בישראל מתמודדים עם קשיים הנובעים 
.ביחס לתפוקההגבוההועלותםשל עובדי קטיף נמוכה

1234123412341234זן תפוח

כוללסלקטיבי/כוללסלקטיביגלה

כוללכוללכוללזהוב

כוללכוללסלקטיבי/כוללסטרקינג

כוללכוללכוללגרני סמיט

סלקטיביסלקטיביסלקטיביפינק ליידי

נובמבראוקטוברספטמבראוגוסט
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בעולם

לכיוון  נוטההקטיףשל עבודתוהוזלההמגמה בעולם להתייעלות
.ממוכנתבמה פתרון בדמות שילוב של 

3Ifft, J., Freedland, J., Wells, M., 2017. Economic Benefits and Risks for Harvest Platform Adoption for NY Fruit Farms



בעולם
למגוון  גבוה ביותר משום שמשמשת הבמה הראשונה הערך של 

וקטיף, גיזום, דילול: במטעפעולות 

Ifft, J., Freedland, J., Wells, M., 2017. Economic Benefits and Risks for Harvest Platform Adoption for NY Fruit Farms 4



בארץ

.הפוטנציאל הגלום טרם מומש במלואואולם , מכונותמספר נרכשו 

.פרוטוקול עבודהופיתוח לשם כך נדרש מחקר 
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:מטרת המחקר
הקטיף מבמה ממוכנתוליעל את לשפר 

זאת על ידי

בקטיף מכונהבקבוקצוואריזיהוי –א 

הפריאיכותאומדן השפעת המכונה על –ב

קטיף מכונה על פי ציוותתפוקותאומדן –ג
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מדידות זמני עבודה ותפוקה-א 

מדידהימי 4•

N.Blosi, Frumaco: מכונות•

סטרקינג, זהוב: על כל מכונה                           זנים( כולל נהג)קוטפים 6•
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דגימות איכות פרי-ב 

N.Blosi, Frumaco: מכונות

סטרקינג, זהוב: זנים
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מיכל בירכתי המכונה 

מיכל במשטח העמסה 

E

F



תפוקות צוות ונהג-ג 

*:השוואת תפוקות בין מבני צוות שונים•

אותם קוטפים בכל שלושת התנאים* 

3צוות  2צוות  1צוות 

+ + + נהג

+ ++ + קוטף במה

+++ ++ ++ קוטף קרקע
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זמני עבודה ותפוקהמדידות -א 

אחוז הזמן המושקע בפעולות העבודה
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ותפוקהזמני עבודה מדידות -א 

הזמן המושקע בפעולות העבודהאחוז 
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איכות פרידגימות -ב 
C

DL

DR

BR

BLA
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מיכל בירכתי המכונה  E F מיכל במשטח העמסה



איכות פרידגימות -ב 
A

BL

C

DL

DR

BR

E מיכל בירכתי המכונה

F מיכל במשטח העמסה
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מיכל בירכתי המכונה  E F מיכל במשטח העמסה



צוות ונהגתפוקות -ג 
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צוות ונהגתפוקות -ג 
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היבטים נוספים

אוכלוסייה
ישראלים פחות מנוסים•

קושי תקשורת בין הנהג התאילנדי לקוטף הישראלי•

ניהול הצוות
עובדי קרקע מהירים מדי  •

זמן החלפת מיכל•

16



היבטים נוספים

רוחב השורות

ניהוג•

פגיעות ענפים•
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היבטים נוספים

עובדים ' אובדן זמן כפול מס

מעבר בין חלקות •

תחזוקה ותקלות•
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היבטים נוספים
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סיכום מסקנות

-ועל כן יש צורך להשקיע ב, זמן הוא משאב יקר

המכונהברמת ניהול 

קבוצת הקוטפים על במה היא צוות וכך יש לנהל אותה

המטעברמת ניהול 

תחזוקה, תכנון מעברים
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שאלות מחקר עתידיות

אילו היבטים בניהול המכונה ובאיזה אופן משפיעים על . תפוקה•
(  ציוות, כגון גובה יחסי בין במות)? תפוקת הצוות

המכונה ובאיזה אופן משפעים  בניהול אלו היבטים . איכות פרי•
(מהירות מסועים' לדג)? על איכות הפרי

כיצד שינוי בניהול ישפיע על זמן ההחזר של .כדאיות כלכלית•
?המכונה
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שותפים

ם"שה

שוקי יחזקאלי  

פ צפון"מו

כפיר  שלומי 

עמוס נאור  ר "ד

זיתשמעון 

מכון וולקני–להדסה חקלאית מכון 

בועז ציוןר "ד

בכראביטל ' פרופ

בראשית

איל ינאי

אורטל

אופיר בלאו

אפיק

יעקובוביץאמיתי

בשומרוןאריאל אוניברסיטת 

נריה אבידן 

אלכסנדרה קינבה 

אבי אוחיון  

שלמה קלנטרוב

אלון ספירה 

אלעד גרוס
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תודה
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