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 תכנית טווח ארוך - צרכי המים של ענף החקלאות

 תמצית מנהלים – 1גרסה 

 בר, ד"ר יעל קחל, ארז אוסמן-אורי צוק

 2020 פברואר

 רקע

 מטרת התכנית

עבודה זו מציגה את צורכי המים של ענף החקלאות לטווח ארוך, בהתחשב בגידול האוכלוסייה, מצאי הקרקע העומד 

מסך המים  55%-כענף החקלאות צורך לרשות החקלאות באזורים השונים, השפעות שינוי אקלים וגורמים נוספים. 

של המים השפירים. לכן מידע על התפתחות צריכת המים בענף החקלאות בטווח הארוך  40%-הנצרכת בישראל, וקרוב ל

( 2050 שנת בסיס לתכנון משק המים בתחום החקלאות לעשורים הקרובים )עדכ הוכנההתכנית הכרחי לתכנון משק המים. 

 לאות.ולהחלטות השקעה בתשתיות לאומיות לאספקת מים לחק

 התייחסות בעלי עניין

אנו רואים ומגבלות בתשתית הנתונים,  החקלאות והצריכה בעשורים הקרוביםהוודאות לגבי התפתחות -בעקבות אי

 בעבודה זו גרסה ראשונה שתעודכן מעת לעת על בסיס מידע חדש.

מבעלי העניין לנתונים, הנחות, אומדנים ומסקנות המוצגים בעבודה. אנא העבירו את  התייחסויותנשמח לקבל 

 .yaelk@moag.gov.ilהתייחסותכם לד"ר יעל קחל לכתובת דוא"ל 

 מבנה העבודה

 העבודה המפורטת מוצגת במצגת המצורפת.  –מסמך זה מהווה תמצית מנהלים בלבד 

 מתודולוגי הסבר  יםמופיע(, בהמשך 1הממצאים המרכזיים )פרק  ריכוז שלעבודה המצורפת מתחילה עם תקציר המציג ה

התוצאות ברמה הארצית  ומוצגות( 4התרחישים )פרק  מוגדריםלאחר מכן  .(3תשתית הנתונים )פרק  ה שלוהצג( 2)פרק 

הסיכום של  לאחרהמים לענף החקלאות ודן בחלופות מדיניות.  מציג בחינה כלכלית של הגדלת אפסקת 6(. פרק 5)פרק 

(. בנספחים נמצאים 8( מוצגות התוצאות באגרגציה למחוזות משרד החקלאות )פרק 7החלק העיקרי של העבודה )פרק 

 מצורף קובץ אקסל עם נתונים. כמו כן הסברים ונתונים נוספים, 

 ומשם אפשר לעבור לפרקים השונים.מכל שקף ניתן לחזור לתוכן העניינים של העבודה 

 מתודולוגיה

יו"ר,  -בר -אורי צוק: משרד החקלאות ופיתוח הכפרנציגי  את כלל זה. צוות צוות היגויליווה  על התכניתודה את העב

נציגת  .זאביק אחיפזו מיקי זיידה רשות המיםנציגי  .חנה טוביונציג מחוזות, אשר אייזנקוט, אפרת הדס  -אמיר אנטלר 

יחידות שונות במשרד החקלאות ממרשות המים ותמיכה מקצועית  התקבלהבנוסף . רחל ברושק אחדות חקלאי ישראלהת

 (., גורמי ייצור, מחוזותשה"מ, מנהלת ההשקעות, הרשות לתכנון, ממ"ג)
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לגידולים , מקדמי מים )מפורטים לפי אזורים וסוגי גידולים( העבודה מתבססת על נתוני הממ"ג של משרד החקלאות

ונתוני הלמ"ס לייצור תוצרת  באזורים השונים השונים ולבעלי חיים, נתוני רשות המים לצריכת מים בענף החקלאות

 חקלאית. 

 הנחות מרכזיות

 הנחות מרכזיות עליהן מבוססת התכניות:

 9.0-ה ל)בהשווא 2050מיליון בשנת  15.7-גידול באוכלוסייה המקומית בהתאם לתחזית הבינונית של הלמ"ס ל 

 (.2019מיליון בתחילת 

  על חשבון שטחי חקלאות בעל תוך התייחסות ליכולת הייצור של מזון גס  תמתבצעהרחבת גידול ירקות ופירות

 לענף הרפת.

  במקביל , לצורכי פיתוח אלף דונם 400 גריעת: 2050עד שנת  אלף דונם 260-כ בהיקףצמצום בשטח החקלאי

זאת על בסיס תרחיש שהתקבל מהרשות לתכנון במשרד  ,באזורי הפריפריהאלף דונם  140-להכשרת של כ

 החקלאות. נבחן גם ההשפעה של תרחיש עם צמצום שטח גדול יותר.

 הנבדק התייעלות בצריכת מים. עם( תקוזז נםולד מיםהבצריכת  15%עד  10%-השפעת שינוי אקלים )גידול של כ 

 . בעקבות תהליכי שינוי אקלים 10%-גם ההשפעה של הגדלת צריכת המים לדונם ב

 אין שינוי ביבול לדונם. 

  הנצרכים על ידי האוכלוסייה המקומית בתמהיל סוגי הפירות והירקותאין שינוי. 

 הגדרת תרחישים

תרחישים  25מגוון רחב של תרחישים:  נבדקו. 2050בשנת תרחישים לביקוש לתוצרת חקלאית מייצור מקומי  הוגדרו

תרחישים לצריכת  שניחקלאי, ותרחישים להתפתחות היקף הקרקע ה שלושהחקלאית מקומית,  שונים לביקוש לתוצרת

 מים לדונם. 

 בצריכה לנפש של פירות וירקות טריים 10%מניח עליה של  יעד א'תרחיש  .תרחישי יעד שניב תמתמקד ההצגה בהמשך

 אינה משתנה. ומוצרי חלב הצריכה לנפש של פירות וירקות טריים יעד ב'בתרחיש  .בצריכה של מוצרי חלב 10%של וירידה 

תרחישים נוספים עם הנחות שונות לגבי הצריכה לנפש, יבוא  גם בעבודה מוצגים 1התרחישים.שני זהות ב שאר ההנחות

 ויצוא ומשתנים נוספים.

 : יםבחירת תרחישי היעד מתבססת על העקרונות הבא

 .ה לאוכלוסיית ישראל מייצור מקומיית הטריהמשך אספקת מרבית התוצרת החקלא .1

 משך יצוא של מוצרים חקלאים בהם יש לישראל יתרון תחרותי.ה .2

 הגדלת הצריכה לנפש של ירקות ופירות. .3

, תהליכי שינוי למזוןצפוי בביקוש העולמי ה גידולוהאוכלוסיית העולם ב תהליכים גלובלים של גידולשהאנו סבורים 

 מעלים את ,של ישראלהמיוחד הגיאופוליטי המצב יחד עם  , כל זאתלאספקת הביקושים נוספאקלים ואתגרים רבים 

ייצור לבנוסף, . ואימוץ טכנולוגיות חדשות פיתוח פוטנציאל הייצור החקלאי המקומי, תוך התייעלות של חשיבותה

אספקה של פירות וירקות  הבטחתו כלכלה וההתיישבות באזורי פריפריהה, ביניהם חיזוק ציבוריותתועלות  המקומי

                                                      
מהצריכה המקומית(, כמויות ייצוא קבועות של ירקות  4.2%שמירה על נתח היבוא של ירקות ופירות ) הנחות אלה כוללות: 1

 אלף טון בשנה(. 900-ופירות )כ
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חשיבות )דיון מפורט על  סביבתית על יבוא המבחינגם עדיף הייצור המקומי לרוב  .טריים תוך שמירה על ערכם התזונתי

 הייצור המקומי נמצא בתכנית האסטרטגית לענף החקלאות(.

א חשיבות אסטרטגית כי מדובר יש ליצו היצוא החקלאי חשוב לרווחיות המגזר החקלאי, ויסות כמויות ושיפור איכויות.

יה להמשיך ולייצא ישראל צפו. תהמקומי האוכלוסייהעל פונטציאל ייצור חקלאי שניתן להסב בעת הצורך לייצור עבור 

לאור המגמות בשנים האחרונות לא צפוי גידול  יתרון תחרותי. קיים, במוצרים בהם תוצרת חקלאית בעשורים הקרובים

 שינויים בתמהיל הגידולים ליצוא, כגון עלייה ביצוא פירות וירידה ביצוא ירקות. םג יתכנובכמויות הייצוא, ו

השנים האחרונות, במקביל להגדלת הצריכה של מוצרי מזון  15-הצריכה לנפש של פירות וירקות ירדה באופן משמעותי ב

בריאות ולעלויות גדולות למערכת פעילות גופנית, גורמים לבעיות ב חוסרהתזונה, יחד עם רגלי בהמעובדים. שינוי 

, וגם משרד החקלאות פועל להגדלת 2הבריאות. משרד הבריאות מקדם שינוי בהרגלי צריכה ומעבר לתזונה ים תכונית

הצריכה של ירקות ופירות. צפוי שהפעילות הממשלתית, יחד עם עליה במודעות האוכלוסייה לתזונה בריאה והגדלת 

 מגוונים, איכותיים ומוכנים לאכילה יגדילו את הצריכה לנפש של ירקות ופירות. ההיצע של ירקות ופירות טריים

על בסיס העיקרונות  מימוש העקרונות מחייב הגדלה משמעותית בייצור החקלאי, לאור הגידול הצפוי באוכלוסיית ישראל.

 :2050יעדים כמותיים לחקלאות ישראל לשנת המוצגים הוגדרו 

 .הירקות והפירות הטריים מייצור מקומימצריכת  95%-כאספקה של  .1

 .אלף טון( 900-)כ שמירה על היקף ייצוא דומה לתקופת הבסיס .2

הפחות שמירה על רמת הצריכה הנוכחית כל לד א'(, או ע)תרחיש י 10%-ב הגדלת הצריכה לנפש של ירקות ופירות .3

 .ד ב'(ע)תרחיש י

תקני  –וברמה אזורית )לפי חלוקה לאזורים אקולוגיים  לגבי כל תרחיש חישבנו את צריכת המים הנדרשת ברמה ארצית

 מים(.

 תוצאות עיקריות

, היצוא של ירקות ופירות אינו 2050עד שנת  10%-תרחיש יעד א' מציג מצב בו הצריכה לנפש של ירקות ופירות עולה ב

-ל 3.6-והפירות עולה מ משתנה כמותית, וכמויות היבוא גדלות בהתאם לגידול באוכלוסייה. בתרחיש זה ייצור הירקות

בתוספת השקיה הצורך מלמ"ק מים לענף החקלאות )בהנחה שניתן לקזז את  900-שת תוספת של כרמיליון טון, ונד 6.6

, נשארת ללא שינוי מים לדונם בגידולים השוניםהכתוצאה משינוי אקלים על ידי התייעלות בשימוש במים ולכן צריכת 

מצמצת את תוספת המים הנדרשת )תרחיש יעד ב'( ה קבועה של ירקות ופירות לנפש שמירה על צריכ (.1ראה טבלה מס' 

 מלמ"ק. 750-לחקלאות לכ

את סך צריכת המים בחקלאות מקטינה מלמ"ק מים משמשים לייצור ירקות ופירות ליצוא, לכן הפסקת היצוא  235-כ

 מלמ"ק. 70-ם הנדרשת בכמקטינה את אספקת המי 30%-הקטנת היצוא ב ד'(.-בכמות זה )תרחישים ג' ו

מלמ"ק  500-מלמ"ק מים שפירים, כ 500-מיליארד מ"ק בשנה, מזה כ 1.2-היום אספקת המים לענף החקלאות מגיעה לכ

מלמ"ק מים מליחים ושיטפונות. כתוצאה מגידול האוכלוסייה אפסקת מי הקולחין לחקלאות צפוייה  200-וכקולחין 

ר ממיליארד מ"ק בשנה. לכן חלק ניכר מתוספת המים הנדרשת לענף החקלאות , ליות2050מלמ"ק עד שנת  550-לגדול ב

מלמ"ק  350עד  200-כעוד  2050(. בנוסף לתוספת הקלוחין, נדרשים בשנת 1תסופק על ידי תוספת קולחין )תרשים מס' 

 . מים שפירים להשגת תרחישי היעד לפיתוח החקלאות

                                                      
 תזונה ים תיכוניתמשרד הבריאות,  2
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 2050תרחישים מרכזיים לשנת : 1מס'  טבלה

 צריכת מיםסך  ירקות ופירותייצור  יצואהנחות:  צריכה לנפשהנחות:  תרחיש
 מלמ"ק מיליון טון דונם מיליוני ירקות ופירות ירקות ופירות 

 1,203 3.6 1.34   *תקופת בסיס

 2,097 6.6 2.55 יצוא קבועכמות  עליה של 10% 'יעד א

 1,946 6.1 2.34 קבועיצוא כמות  קבועה 'יעד ב

 1,860 5.7 2.31 אין יצוא עליה של 10% 'ג

 1,711 5.2 2.10 אין יצוא קבועה 'ד

. עדכון נתוני הבסיס אינו משפיע בצורה משמעותית על האומדנים לכמויות 2013-15* הייצור בתקופת הבסיס מבוסס על נתוני למ"ס בשנים 
 המים הנדרשות.

יצוא הצורך בתוספת באספקת מים שפירים לחקלאות ה, בתרחישים ללא יצוא קבועתרחישי היעד שמניחים לעומת 

ותחת ההנחה שאין גידול  אלף מלמ"ק, 100-לכ גידול בצריכה לנפש של ירקות ופירות תחת ההנחה של :ם מאודמצטמצ

חשיבות  נהם ישנחזור ונדגיש שוב, שלהמשך היצוא בעשורים הקרובי .לא נדרשת כלל תוספת מים שפיריםבצריכה נפש 

אסטרטגית, הן לרווחיות החקלאים, והן לצורך שמירה ופיתוח פוטנציאל הייצור העתידי עבור האוכלוסייה המקומית 

 , ויתכן גם לצורך אספקה של תוצרת חקלאית למדינות שכינות באזור.2050ולגדול גם אחרי שנת להמשיך שצפוייה 

 נוספת כתוצאה מהשפעות שינוי אקלים על ידי התייעלות בשימוש במיםלקזז במלואו את הצורך בהשקיה לא ניתן  אם

הערכות פי ל .מלמ"ק 550-ל 400-לכ מלמ"ק נוספים 200-בכ תוספת המים השפירים הנדרשת להשגת תרחישי היעד תגדל

, כתוצאה מעלייה 20% עד 10%-תוספת המים הנדרשת לדונם בעקבות תהליכי שינוי אקלים מגיעה לכ ,ראשוניות

מבוססת על ההנחה  1מס' בתרשים בהתאדות וקיצור עונת הגשמים. תוספת המים הנדרשת בעקבות שינוי אקלים המוגצת 

 .  10%-שצריכת המים לדונם תעלה ב

אומדן לצריכת מים לחקלאות ולתוספת שפירים הנדרשת, מלמ"ק: 2תרשים מס' 

 

ב' נדרשת הרחבת שטחי הגידול המיועדים לייצור פירות -והפירות בתרחישי היעד א' ו בעקבות העלייה בייצור הירקות

. במקביל נדרשת הרחבת הייצור של מספוא לענף הרפת )על (2)תרשים מס'  מיליון דונם 2.5עד  2.3-לכ 1.4-וירקות מכ

הצריכה לנפש של מוצרי  בסיס ההנחה שענף הרפת המקומי יימשיך לספק את מרבית החלב הנדרש לשוק המקומי כאשר

-הקטנת סך השטח החקלאי בקרוב ל הבמקביל צפוי)תרחיש יעד א'(.  10%-בתקטן חלב לא תשתנה )תרחיש יעד ב'( או 

הגדלה, והכשרת קרקע חקלאית באזורי הפריפריה.  אלף דונם לצורכי האוכלסייה 400אלף דונם, כתוצאה מגריעת  300

 מצם מאוד. טצתבעקבות תהליכים אלה יתרת השטח לגידולי שדה שאינם מיודעים להזנת פרות 
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כמות בסיס ניצול תוספת קולחין תוספת מים שפירים קולחין נוסף +(10%)השפעת שינוי אקלים 
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 לפי תרחישי היעד 2050-מאפייני החקלאות ב: 2תרשים מס' 

 

אלף דונם. גם בתרחיש קרקע  534צמצום גדול יותר של השטח החקלאי, בהיקף של שבו במסגרת העבודה נבחן גם תרחיש 

ב' אולם -זה השטח החקלאי הנותר מאפשר את אספקת הירקות והפירות ואת המספוא הנדרשים בתרחישי היעד א' ו

ובהתאמה ההתפלגות האזורית של שטחי הגידול משתנה, בנוסף,  .כמעט לאפסמצטמצמת יתרת השטח לגידולים אחרים 

 לכך גם כמות המים הנדרשת באזורים השונים.

, וכן בכל אזורשטחי החקלאות האקסטנסיביים היקף מושפע מ באזורי הארץ השונים פוטנציאל הרחבת הייצור החקלאי

להרחבת ייצור הירקות  הפוטנציאלים שטחיםה. מענף החקלאות בעקבות תהליכי פיתוחלהיגרע מהיקף השטח הצפוי 

אים בעיקר במחוז הנגב, ובהיקף מצומצם יותר גם במחוזות האחרים, למעט מחוז המרכז בו פוטנציאל והפירות נמצ

המים תוספת בעשורים הקרובים. לכן גם  הצפויהרחבת הייצור מוגבל מאוד, בעקבות צמצום השטחים החקלאים 

 (.3הנדרשת שונה באזורים השונים )תרשים מס' 

הנדרשת ברמת המחוזות* )מלמ"ק(אומדנים לכמות המים : 3תרשים מס' 

 
הם בקירוב בלבד מכיוון שהניתוח נעשה על בסיס חלוקה של אזורים אקולוגיים )תקני מים(, וחלק  ברמת מחוזות* הנתונים המוצגים 

 .ולוגיים נמצאים ביותר ממחוז אחדמהאזורים האק
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תקופת בסיס =(יצוא , +10%צריכה )יעד א  =(יצוא , =צריכה )יעד ב  (אין יצוא, +10%צריכה )ג  (אין יצוא, =צריכה )ד 



- 6 - 

 

 

 כלכלית בחינה

כדי לבחון את הכדאיות הכלכלית ואת היכולת של ענף החקלאות לשאת מחירי מים יותר גבוהים נבחן ברמת המאקרו  

עלייה (. והוןההשפעה של עלייה במחירי המים על היתרה לענף החקלאות )תמורה לחקלאים עבור עבודה עצמית 

עותי את החלק של המים בסל התשומות, מגדילה באופן משמ (75%-)ייקור עלות המים ב במחירי המים תמשמעותי

בלבד )בהנחה שלא ניתן לגלגל חלק מתופסת  10%-לכ 18%-ומקטינה את שיעור היתרה לחקלאי מגידול ירקות ופירות מכ

 מצמצמת את הירידה ביתרה לחקלאי. בעלות המים( 28%)של עלייה מתונה יותר (. 4העלות על הצרכנים, תרשים מס' 

של ענפי צומח  3שאינו לוקח בחשבון את השונות בין הגידולים השונים. בחינת כושר הנשיאה דובר על תחשיב ממוצעמ

 מים.  הלשאת עליה משמעותית במחירי  יםמסוגל םשירקות ופירות רבים אינמרכזיים מצביעה על כך 

 בעקבות שינוי במחיר המים ירקות ופירות אומדן לשינוי ביתרה לחקלאי לק"ג: 4תרשים מס' 

 

 היתרה לחקאי לא כוללת פיצוים ותקבולים נוספים* 

 1.2, קולחין 1.1, שפד"ן 1.9שפירים   -        2017 מחירי המים בש"ח למ"ק: 
 1.2, קולחין 1.5, שפד"ן 2.7שפירים   -  1תרחיש 
 1.6, קולחין 2.9, שפד"ן 3.5שפירים   -  2תרחיש 

, בדומה להשתתפות המדינה בפיתוח תשתיות בתשתיות מיםההשקעות הנדרשות ממשלתי של אנו ממליצים על מימון 

עליית המחירים  ויכול למנועואת הפגיעה בענפי החקלאות,  המים חיוניות אחרות. מימון כזה יצמצם את העלייה בתעריפי

מימון  החקלאות באזורי עדיפות, בלי התייקרות של מחירי המים לכל החקלאים.של לצרכן. המימון יאפשר פיתוח 

גם לאור  היכולת של מדינות ישראל לאספקת תוצרת חקלאית טרייה באחוזים דומים להיום תיות יאפשר שמירה עלהתש

 בה יש לישראל יתרון יחסי. תהאפשרות ליצוא תוצרת חקלאיישמר את , וגם גידול משמעותי באוכלוסייה

                                                      

 "כושר הנשיאה" של גידול חקלאי מוגדר כמחיר המקסימלי אותו מסוגל הגידול לשאת, כלומר התרומה של הגידול למ"ק מים.  3

0.38 0.57 0.68 

0.70 0.51 0.40 

3.78 3.78 3.78 

 -

 0.50

 1.00

 1.50

 2.00

 2.50

 3.00

 3.50

 4.00

2תרחיש  1תרחיש  2017

 ₪
ק
ל

ג"

ג"ערך תפוקה ממוצעת לק

בלאי

(ללא מים)תשומה קנויה 

עלות מים

תשלום לשכירים

*יתרה לחקלאי



- 7 - 

 

 

 סיכום

להגדיל את הייצור החקלאי, בעקבות הגידול מהצורך  ראשונהבבראש ו ים לענף החקלאות נובעהצורך בהגדלת אספקת המ

אוכלוסיה ויעדים לגבי ה בהתאם לתחזיתתרחישי היעד לייצור החקלאי שהגדרנו  על בסיס. הצפוי באוכלוסייה המקומית

 750-כ מגיעה 2050בשנת  לענף החקלאותתוספת המים הנדרשת והיקפי היצוא והיבוא,  של ירקות ופירות הצריכה לנפש

מלמ"ק מים  350)תוספת של  האומדן הגבוה יותר. מלמ"ק תוספת מים שפירים 350עד  200-כ , מזהמלמ"ק 900עד 

גידול ביבוא ירקות ופירות בהתאם  ,בצריכה לנפש של ירקות ופירות 10%של  גידולתרחיש המבטא מבוסס על  שפירים(

ל הנחה של יציבות בצריכה לנפש של ירקות מלמ"ק( מבסס ע 200האומדן הנמוך יותר ) לגידול באוכלוסיה, ויציבות ביצוא.

 ההנחות הן זהות. כאשר שאר ופירות, 

אומדנים אלה מבוססים על ההנחה שניתן לקזז השפעות של שינוי אקלים על ידי התייעלות בשימוש במים. הנחה זו עשויה 

 4צפוייה לגדול.שתדרש זה אספקת המים כבמקרה  –אופטימית מידי להתברר כ

צמצום משמעותי של שטחי  רקות ופירות לאוכלוסייה הגדלה, יחד עם המספוא הנדרש לרפת החלב, יידרשילצורך אספקת 

 .חקלאות הבעל

אובדן שטח חקלאי כמעט ולא משפיעים על סך כמות המים הנדרשת אך משפיעים על התפלגות  שונים להיקףה תרחישיםה

 (.במיוחד במחוז הנגבה )עיקר תוספת המים נדרשת באזורי הפריפרי המים בין האזורים.

 פיתוח התשתיות של משק המיםל, והקצאת תקציבים והממשלה משרד החקלאותאנו ממליצים על אימוץ התכנית על ידי 

המים הנדרש לענף היקף כמות מבחינת מחוץ למסגרת משק המים הסגור. במימון ממשלתי  ,לאספקת מים לחקלאות

)תוספת מים שפירים של  לכמות המים הנמוכה יותר, בהתאם לתרחיש יעד 'באנו ממליצים להיערך בינתיים החקלאות, 

אור חוסר הודאות לגבי פוטנציאל ההתייעלות מלמ"ק(, זאת ל 550, בנוסף לתוספת מי קולחין של 2050מלמ"ק בשנת  200

 החקלאי בעתיד. והיצוא ורווחיות הייצור 

 שנים. מספרך בעוד יש לערוך בחינה מחודשת ולעדכן את התכנית במידת הצור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .23%עד  10%-לדונם בעקבות תהליכי שינוי אקלים צפוייה להגיע ל כוללת בתצרוכת המיםהעלייה לפי הערכות ראשוניות ה 4
בעבודה נבחנה ההשפעה של עליה של  .15%-10%ית והן ממשקית(, מדובר על עלייה של בקיזוז של פעולות ייעול השקיה )הן טכנולוג

 בצריכת מים לדונם. 10%


