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 אובמ

 תוכרעה .הנועב םדקומ בלשב ירפ יצעב לובי תוכרעה תקפסמה ,תילארשי קנזה תרבח הניה FruitSpec תרבח

 י"ע םלדוגו תוריפה תריפסו םדקתמ םינותנ דוביע ,ילארטקפס-רפיה ןשייחב עטמה תקירס י"ע תועצבתמ ולא

 .םיקוריה םילעה ןיבל קוריה ירפה ןיב דירפהל תלוכיה וניה  FruitSpec לש יזכרמה ןורתיה .תיתוכאלמ הניב

 הרבחל .ןז לכל הנבנש לדומ פ"ע ,יטסיטטס ןוקית עצבתמ ןכל ,ץעה בחרמב תוריפה לכל הייאר וק ןיא המלצמל

 הנועבו ,םלועה יבחרב תוחוקל םע םיחלצומ םיטולייפ תורשע העציב איה וב ,םירדהה םוחתב לודג ןויסינ שי

 תוריפ תוהזל תלגוסמ איהש FruitSpec תרבח החיכוה םירישנה םוחתב .לודג ירחסמ ףקיהב דובעת הבורקה

 תאז הפוקתבש ןוויכמ ,םילדגמה תניחבמ הבר תובישח שי רתוי םדקומ יוהיזלש הארנ ךא ,מ"מ 30-כ לש לדוגב

 לודגל ךירצ מ"מ 10 לש לדוגב ירפ ,עובש לש ןמז קרפבש הארמש לדומ םייק .ימיכה לולידה יסוסיר םיעצבתמ

 עדימ היהי םא ,לולידה יסוסירל תוטלחה תלבקל סיסב תווהל לוכי הז לדומ .רושנל דיתע אוה תרחא ,מ"מ 15-ל

 .מ"מ 10-15 לש םילדגב תוריפה לדוג יבגל

 תלוכי תא ןחביש יוסינ לע טלחוה ,והיתתמ תווחו ןופצ פ"ומל FruitSpec תרבח ןיב הלועפה ףותישמ קלחכ

 ,2019 לש לודיגה תנוע תליחתב עצבתה יוסינה .FruitSpec לש תכרעמה י"ע םינוש םילדגב תוריפ לש יוהיזה

 .הז ךמסמב םיגצומ יוסינה תואצותו הדובעה תטיש .םינוש ירפ ילדוג םיפקשמה םידעומ רפסמב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :יוסינה תורטמ

  .מ"מ 30-מ םינטקה םילדגב תוריפ לש הריפסהו יוהיזה תלוכיה תניחב .1

 .תוקפסמ תואצות תולבקתמ ובש ילמינימה לדוגה תעיבק .2

 

 הדובע תינכת

 מ"מ 35-10 םילדגב תוריפ לש הריפסו יוהיז - 'א יוסינ

 .מ"מ 10 לש עצוממ לדוגב םיטנחב ,דחא ןזב הרושב םיצע 20 לש אלמ םוליצ •

 .הרושב םינושאר םיצע 5 -מ םיטנחה לכ תריפסו תינדי הרסה •

 .לעופב הריפסה ןיבל םימוליצה סיסב לע םתירוגלאה לש ןדמואה ןיב האוושה •

 .םירתונה םיצעה 15 לש אלמ םוליצ – מ"מ 15 -ל עצוממ םיטנח לדוג תעגהב •

 .ל"נכ האוושהו ,םיפסונ םיצע 5 -מ םיטנחה לש תינדי הרסה •

 .מ"מ 15 םיטנח לדוגב םימוליצה ןיבל מ"מ 10 םיטנח לדוגב םימוליצה ןיב האוושה – ףסונב •

 .םיפסונ םיצע 5 -ב ךילהתה לע הרזח – מ"מ 20 -ל עצוממ םיטנח לדוג תעגהב •

 .םינורחא םיצע 5 -ב ךילהתה לע הרזח – מ"מ 35 -ל עצוממ םיטנח לדוג תעגהב •

 

 םינושארה תועובשב םיטנחה לדוגב יונישה רועיש תקידב - 'ב יוסינ

 .מ"מ 10 לדוגב םיטנחה לש הבוצח ג"ע בירקת םוליצ .א

 .מ"מ 15 לש םיטנח לדוגב ףסונ םוליצו ,הדוקנ התואל עובש ירחא הרזח .ב

 

 הנומיסו הקלחה תריחב

 .והיתתמ תווחב עצבתה יוסינה

 .םינוש םיחופת ינז הליכמו תנווגמ הקלחה .)1+2 תונומת( "9 חופת" תקלח איה םייוסינל הרחבנש הקלחה

 .םירטמ 2-כ לש יתפוח חוורמו םירטמ 3.5*1.5 לש העיטנ חוורמ .ינופצ הנפמב תעפושמ הקלחה

 םיטנח לדוג לשב הרחבנ איהו ,"לאידנומ הלאג" ןזה לש איה הרושה .17 רפסמ הרוש םוליצל הרחבנ - 'א יוסינ

 ןכלו השלח התייה החירפה ,הנושארל ורחבנש בוהז ןזה לש תוקלחב .תקפסמ החירפו ,מ"מ 11 עצוממב ,םיאתמ

 םיצע 7 היינשב ,םיצע 5 הנושארה הרזחב .םהיניב דירפהל לקש םיצע תוצובק ורחבנ .הלאג ןזל רבעמ לע טלחוה

 .םימודא ןומיס יטרס ולתנ הפוסבו הרזח לכ תליחתב .םיצע 6 תישילשבו

 ןוויכמ 8 רפסמ ץעו 5 רפסמ ץע - םיצע 2 ורחבנ וז הרושב ."דר-פוט" ןזה לש 16 רפסמ הרוש הרחבנ - 'ב יוסינ

 םיפנעה יוהיז לע לקהל תנמ לע ,ןבלו םודא ,קורי ןומיס יטרסב ונמוס הלא םיצעב םימיוסמ םיטנח .םורד

 .אבה םוליצל האוושהב םיטנחהו



 

 

 

 

 

 יוסינה ךלהמ

 הלידגה בצקו םיגחה ללגב ,תוקירס 3 ועצוב לעופב .הנועה ךלהמב עטמב תוקירס 4 וננכות ,הדובעה תינכת יפל

 ,והיתתמ תווח י"ע קפוסש )3 הנומת( ילמשח בכר לע בכרוה םוליצה דויצ .הפוצמהמ ריהמ היהש ירפה לש

 .ש"מק 4 לש תוריהמב העצבתה הקירסהו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 והיתתמ תווח 9 חופת תקלח -1+2 תונומת

 יוסינה עצוב ותיא ילמשחה בכרה - 3 הנומת

 FruitSpec לש תכרעמה וילעו

 ןופצ



 

 

 מ"מ 11 עצוממ םיטנח לדוג – 06.05.19 - הנושאר הרזח

 .םינתשמ הרואת יאנת ,הנתשמ תוננע - ריווא גזמ

 11 היה עצוממה ירפה לדוג רשאכ ,הרושה לכב העצוב הקירסה - 'א יוסינ

  )4 הנומת( .מ"מ 6 ןטקה ירפהו מ"מ 15 לש לדוגב היה לודגה ירפה .מ"מ

 מ"מ 14 היה לודג ירפ ,מ"מ 10 היה וז הרושב עצוממה ירפה לדוג - 'ב יוסינ

 .מ"מ 7 היה ןטק ירפו

 

 

  מ"מ 18 עצוממ םיטנח לדוג – 16.05.19 - הינש הרזח

 .םיבוט הרואת יאנת ,ריהב - ריווא גזמ

 עצוממה ירפה לדוג .תישילשהו היינשה הרזחב העצוב הקירסה - 'א יוסינ

 .מ"מ 15 ןטקה ירפהו מ"מ 21 לש לדוגב היה לודגה ירפה .מ"מ 18 היה

 מ"מ 24 היה לודג ירפ ,מ"מ 20 היה וז הרושב עצוממה ירפה לדוג - 'ב יוסינ

 .מ"מ 13 היה ןטק ירפו

 

 

 

 מ"מ 28 עצוממ ירפ לדוג – 27.05.19 - תישילש הרזח

 .םיבוט הרואת יאנת ,ריהב - ריווא גזמ

 היה עצוממה ירפה לדוג .דבלב תישילשה הרזחב העצוב הקירסה - 'א יוסינ

 תלדבנ וז הרזח .מ"מ 15 ןטקה ירפהו מ"מ 32 לש לדוגב היה לודג ירפ ,מ"מ 28

 טעמכ ויה אלו ,םיפנע ג"ע םידדוב ויה תוריפה בורש ךכב תומדוקה תורזחמ

 ,ץעה לש תפטעמב אצמנ ירפה בור ,ףסונב .תומדוקה תורזחב ומכ תולוכשא

 .ץעה ךותב רתסומ אלו

 .תינכט הלקת בקע ןונכת יפל עצוב אל - 'ב יוסינ

 

 

 

 הנושארה הרזחב םיטנח - 4 הנומת

 תישילשה הרזחב םיטנח -6 הנומת

 היינשה הרזחב םיטנח - 5 הנומת



 

 

 תואצות

 לכב ,(F) לעופב הרפסנש תוריפה תומכ לומ  (CV) ירפה יוהיזל בשחוממה לדומה לש הניחב ןה יוסינה תואצות

 .םייוסינהמ דחא

 

 ”מ"מ 35-10 םילדגב תוריפ לש הריפסו יוהיז“ – 'א יוסינ

 הנוש  לעופב ורפסנש םיצעה רפסמ .םתדרוה ידי לע ץע לכ לע םיטנחה ורפסנ יוסינ לכב ,רומאכ – םיטנח תריפס

 :םינושה םייוסינה ןיב

 

 

 

 

 

.יוסינ לכב םיצעה רפסמ – 1 הלבט  

 :ורפסנש ץעל םיטנחה רפסמ

 3 2 1 יוסינ

 27/05/2019 16/05/2019 07/05/2019 ךיראת

 394 212 76 

 402 319 134 

 474 248 142 

 230 213 182 

 304 114 125 

  331 124 

  198  

 783 1635 1804 םוכס

 130 237 360 עצוממ

 34 81 95 ןקת תייטס

 

 .תונושה תורזחב ץע לכב ורפסנש םיטנחה רפסמ – 2 הלבט

 

 םיצע רפסמ

ורפסנש  

 ירפ לדוג

)מ״מ(  
ךיראת יוסינ רפסמ   

5 10 07/05/2019 1 

7 15-20 16/05/2019 2 

6 25-35 27/05/2019 3 



 

 

 .)F( לעופב םרפסמל )CV( םיטנחה רפסמ יוהיז תאוושה לש םוכיסה ינותנ םיזכורמ האבה הלבטב

 % F CV יוסינ

1 1804 787 44% 

2 1635 1243 76% 

3 783 755 96% 

 

 .םוליצה רחאלש תינדיה הריפסב םרפסמל םימוליצב והוזש םיטנחה ירפסמ תאוושה – 3 'סמ הלבט

 .הטמל ףרג םג ואר .ירפה לדוג םע הלוע יוהיזה זוחאש הארנ רורב ןפואב

 

 .תונושה תורזחב םיטנחה ילדג יפל ,)תינדיה הריפסב םיטנחה ךס ךותמ( והוזש םיטנחה לש )% -ב(  רועיש – 4 'סמ הלבט

 :יטסיטטס לדומ

 םתירוגלאב תשמתשמ FruitSpec ,בשחוממה ךילהתב וחנעופ אל וא וארנ אלש תוריפ לע "תוצפל" תנמ לע

 תואצות .יתועמשמ ןפואב 2-ו 1 יוסינ לש תואצותה ורפוש ,םינותנה ללכ לע לדומה תלעפה ידי לע .יטסיטטס

  .יוניש אלל ורתונ 3 יוסינמ

  

 

 

 

 

 

 תינדיה הריפסב םיטנחה ךס ךותמ ,בשוחמה יטסיטטסה לדומב ןוקיתה רחאל ,םוליצב והוזש םיטנח לש )%-ב( רועיש – 5 'סמ הלבט

 .תונושה תורזחב םיטנחה לש םינושה םילדגב

44%

76%

96%

10 15-20 25-35

יז %
יוה

מ״מב םיטנח לדוג

םינוש םילדגב םיחופת יטנח לש יוהיז יזוחא 

62%

95% 96%

10 15-20 25-35

יז %
יוה

מ״מב םיטנח לדוג

םינוש םילדגב םיחופת יטנח לשםייפוס יוהיז יזוחא 
)יטסיטטס לדומ ירחא(



 

 

 :תונקסמ

 .חופתב םיטנח יוהיזל תכרעמה תלוכי החכוה •

 .)ןוקית ירחא 62% ,ןוקית אלל 44%( קפסמ וניא מ״מ 10 לש ירפ לדוגב תכרעמה לש יוהיזה רועיש •

 .דאמ הובג אוה מ״מ 15> לש לדוגב םיטנחב תכרעמה לש יוהיזה רועיש •

 :וז תלוכי קודבלו ךישמהל שיש םינוויכ ינש שי •

 ירפ לדוגב רתוי תובוט תואצותל עיגהל הרטמב ,רתוי ההובג הדרפה תמרב ,םינשייח םע יוסינ )1

  . מ״מ 10> לש

 .)םידדוב םיצע תמועל( המלש הקלח לע לדומה תואצות תכלשהו םיצעה רפסמ תלדגה )2

 

 ”םינושארה תועובשב םיטנחה לדוגב יונישה רועיש תקידב“  – 'ב יוסינ

 10 לדוגב תוריפ ןיב הרורב הדרפה הלבקתה אל .היוצרה האצותה תא קפיס אל הבוצחמ עצובש בירקתה םוליצ

  .מ"מ 15 לדוגב תוריפ ןיבל מ"מ


