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 רקע

 ישובים קהילתיים. 8 –קיבוצים ו  9מושבים,  27ישובים, מהם  44המועצה האזורית מונה בסך 

ת לאורך חוף   הים התיכון ובית יצחק במערב. יד חנה פריסת הישובים הינה הגדולה בארץ. מאמץ ואחיטוב בצפון מזרח, מכמור

 ועולש בדרום מזרח.

 הכורכר.-עמק בשטח מישורי. רכסי כורכר שכיוונם צפון דרום, מרזבות שבין רכסי - טופוגרפיה

בהיר, רכסי הכורכר והשטחים הגבוהים קרקעות תל חמרה בתוך המרזבות. קרקעות גרומוסליות: חרסית כבדה, חרסית חול  - קרקע

 חרסית חום כהה.

מישור החוף, בחורף, ממוצע עם אזורי קרה. בקיץ, חם עם לחות גבוהה. באזור המזרחי יבש יותר. עם כמות גשם ממוצעת  - אקלים

 מ"מ שנתי. 560

תנקזים מערכת ניקוז אזורית וארצית ומערכת ניקוז מקומית. מ –באופן עקרוני מערכת ניקוז מפותחת מאוד בתוך המרזבות  - ניקוז

 לנחל אלכסנדר ויובליו.



 

 הגידולים בשטחים  –שטחים חקלאיים 

 השטחים החקלאים מעובדים בשטחי משקים משפחתיים, שטחי משקים קיבוצים, וחקלאים פרטיים.

 התפלגות המגזר החקלאי בעמק חפר

 27 –מושבים 

 9 –קיבוצים 

 חקלאים פרטיים )כמה עשרות(

 חקלאות במושבי עמק חפר

 410 –יים בפעילות מלאה משקים חקלא

 1,500 –משקים בפעילות חלקית 



 

 דונמים –שטחי הגידולים 

 גידולים כל הארץ עמק חפר % מארצי

 30%^ הדרים 163 15.5 9.5%

 מטעים 535 10 2%

 ירקות, תפו"א ומקשה 720 10 1.3%

 35%^גידולי שדה   1,412 21.5 1.5%

 פרחים 40 8 20%

 סה"כ *2,870 65 2.3%

 ללא שטחי מרעה *



 

 עמק חפר  שטחי העיבוד במועצה האזורית

 

 אחוזים אלפי דונם גידולים

 23.8% 15.5 הדרים

 12% 7.8 פרחים

 15% 10 מטעים

 33% 21.5 גד"ש

 15% 10 ירקות, תפו"א ומקשה

 



 

 2011שטחי הדרים 

 הדרים עמק חפר ארצי אחוז

 סה"כ 15,500  161,572 9.5%

 אור 3,648  16,132 22%

 אשכולית  1,443  37,457 3.9%

 מיכל 1,729  6,249 28%

 שמוטי 1,858  21,975 8.5%

 ולנסיה  921  10,880 8.5%

 הדרים אחרים 5,201  68,879 7.5%
  

 אודם 525
  

 סמי 175



 

 התפלגות זני הדרים בעמק חפר

 אחוזים אלפי דונם גידולים

 23.5% 3,648 אור

 9.3% 1,443 אשכוליות

 11% 1,729 מיכל

 12% 1,858 שמוטי

 6% 921 וולנסיה

 33.5% 5,201 הדרים אחרים

 



 

 2011שטחי מטעים: 

 מטעים עמק חפר ארצי אחוז

 סה"כ  9,964  365,530 2.7%

 אבוקדו 8,491  50,275 16.9%

 רימון  430  17,374 2.5%

 אפרסמון  460  13,665 3.4%

 זית למאכל  116  11,479 1.0%

 זית לשמן  163  19,785 0.8%

 פירות אחרים 304  252,953 0.1%



 

 התפלגות שטחי מטעים בעמק חפר
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 2011שטחי ירקות: 

 עמק חפר ארצי אחוז
 

 סה"כ  000,  50,113 1.2%

 מלפפון בבית צמיחה  2,881  5,216 55.2%

 קישוא  250  7,719 3.2%

 תפוחי אדמה  1,720  172,761 1.0%

 חסה צבעונית  907  4,240 21.4%

 דלעת  135  5,507 2.5%

 ירקות אחרים  2,107  454,671 0.5%

 



 

 התפלגות שטחי ירקות בעמק חפר
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 2011שטחי פרחים: 

 מק חפרע ארצי אחוז
 

 סה"כ  777,  3,385 14.6%

 רוסקוס  1,171  3,393 34.5%

 ארליה  606  2,604 23.3%

 פיטוספורום  563  1,970 28.6%

 גיבסנית 134 983 13.6%

 פרחים אחרים  5,304  44,434 11.7%

 



 

 התפלגות שטחי פרחים בעמק חפר

 

 אחוזים כמות שם

 15% 1171 רוסקוס

 8% 606 ארליה

 7% 563 פיטוספורום

 2 134 גיבסנית 

 68% 5304 פרחים אחרים



 

 2011חי גד"ש: טש

 עמק חפר ארצי אחוז
 

 סה"כ 21,500  1,412,000    1.5%

 כותנה 700,  5,000 6.0%

 חיטה לתחמיץ 7,000  75,287 9.3%

 סורגום לתחמיץ 2,000  17,817 11.2%

 גד"ש אחר 9,800  1,273,896    0.8%

2011יצור חלב בקר: 

 כל הארץ מ"א עמק חפר אחוז מארצי
 

 מיליוני ליטר  1,237 80 6.4%



 

 2011יצור חלב צאן: 

 כל הארץ מ"א עמק חפר יאחוז מארצ
 

 מיליוני ליטר  18.20  0.349 1.9%

 2011יצור ביצי מאכל ופרגיות: 

 כל הארץ מ"א עמק חפר אחוז מארצי
 

 מיל' יח'–ביצי מאכל  1,700,000 48,850 2.9%

 אלפי יח' –פרגיות   4,700 481 10%



 

 2011יצור ענפי פיטום: 

 כל הארץ מ"א עמק חפר אחוז מארצי
 

 טון -בשר הודים  92,000  13,983 15.2%

 אלפי יח' –הודנים  7,310 807 11.0%

 טון -בשר פטם   436,000 9,491 2.0%

 

 2011ייצור ענפי רבייה: 

 כל הארץ מ"א עמק חפר אחוז מארצי
 

 אלפי ביצים –רביית הודים  14,208  1,512 10.6%

 יח' –הודיות לרביה  197,700 18,760 9.5%

 אלפי ביצים –רביה כבדה  367,280 13,310 3.6%

 דונם -טיפוח רביה כבדה   20 6 30.0%



 

 2011יצור מדגה: 

 כל הארץ מ"א עמק חפר אחוז מארצי
 

 אלפי דגים –דגי נוי  52,604 12,372 23.5%

 אלפי טון –דגי בריכות  18.6 0.2 1.1%

 2009מכוורות:  -ענף הדבש 

 כל הארץ מ"א עמק חפר אחוז מארצי
 

 יח' –מכוורות  78,900 5,590 7%

 



 

 2012הקצאות  עובדים זרים:

 
 ישובים בקשות הקצאות

 5,318 26,000 כל הארץ*
 

 32 323 1,575 עמק חפר

 

 בקשות עדיין לא קיבלו הקצאה. 150 -* כ

 2012שפירים  הקצאות מים:

 מלמ"ק 430 סה"כ הקצאה במערכת הארצית

 מלמ"ק 415 לצריכה -חולק 

 מלמ"ק 11.2 פרעמק ח
 

2.7% 



 

 2011קולחין  הקצאות מים:

 מלמ"ק 213 סה"כ ארצי 

 ניצול
 

 21 ישובי עמק חפר

 10% אחוז

 

 שטחים חקלאיים 2011ביצוע עבודות 

 השתתפות יישובים פעולות הוועדה

 ש"ח 249,832 ₪ 232,998

 

 דרכי שדות )*ממוצע( במגזר הקיבוצי נתון: התפלגות תשומות ישירות

 דונם דרכי שדות )* (  35-כ

 ק"מ דרכים )*( 8.75 –קיבוץ 

 ₪8.75X4X20 =  700,000 –סה"כ 



 

 תעלות ניקוז

 ק"מ תעלות ניקוז במשבצות הישובים ובתוך הישובים. 200-כ

 . ק"מ תעלות )ממוצע(*5.5 –ישוב 

 ק"מ X 200  =2.880 X 5.5  =1 ₪15.84 =  6,668,000 –סה"כ 

 

 במשק המושבי

 דרכי שדות )בממוצע(*דונם  10-כ

 ק"מ דרכים )*( 25 –מושב 

200,000  = ₪2500X4X20 

 

 שטחים פרטיים  דרכי שדות

 דונם )ממוצע(* 16-כ

 ק"מ דרכים )ממוצע(* 16,000

1,280,000  = ₪16,000 X 4X   20  

 

 תעלות ניקוז

 ק"מ תעלות ניקוז )ממוצע(* 44-כ

126,720  = ₪2.880X 44=   1 .ק"מ 


