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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

גרסה ראשונה של תכנית משרד החקלאות לצרכי המים של אנו מתכבדים בזאת להגיש 

, עבודה זו מציגה את צורכי המים של ענף החקלאות לטווח ארוך. ענף החקלאות

, מצאי הקרקע העומד לרשות החקלאות באזורים השונים, בהתחשב בגידול האוכלוסייה

.  השפעות שינוי אקלים וגורמים נוספים

הוודאות לגבי התפתחות של משתנים שונים  -ואי, בעקבות מגבלות בתשתית הנתונים

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

אומדנים ומסקנות המוצגים , הנחות, נשמח לקבל התייחסות מבעלי העניין לנתונים

.  בעבודה

.yaelk@moag.gov.ilל "ר יעל קחל לכתובת דוא"אנא העבירו את התייחסותכם לד

בר-צוקאורי 

ל מחקר כלכלה ואסטרטגיה"סמנכ

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

פתח דבר

mailto:yaelk@moag.gov.il
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר  

 כלכלה ואסטרטגיה, י החטיבה למחקר"עהכנת העבודה:

אוסמןארז , קחלר יעל "ד

 חברי צוות ההיגוי. התכניתאת העבודה על ליווה צוות היגוי:

מחוזותנציג -אנטלר אמיר , ר"יו-בר -אורי צוק: משרד החקלאות ופיתוח הכפר  ,

חנה טובי, ר אסף לוי"ד, הדסר אפרת "ד, אייזנקוטאשר 

אחיפזזאביק , זיידהמיקי : רשות המים

 ברושקרחל : חקלאי ישראלהתאחדות

 של רשות המים ויחידות במשרד החקלאות תמיכה מקצועית                                  .)(

מנהלת  , מ"שה, גורמי יצור, מחוזות, הרשות לתכנון, ג"מממתודה מיוחדת על סיוע 

, יוחאי תירוש, ר אפרת הדס"ד, ותמיכה במידע וידע לעומר בן אשרההשקעותקצועי

זיידהולמיקי , שגיא גולי ורוני הרשקוביץ ממשרד החקלאות, גבי עדין, ענת לוינגרט

.מרשות המיםגמזיןודניס 

רקע
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

מטרת התכנית

התכנית מבוססת על היעדים האסטרטגיים של משרד החקלאות.

ודאות לגבי התפתחויות בעתיד מחייבים עדכון  -מגבלות בתשתית הנתונים ואי

.תקופתי של התכנית

מטרת התכנית היא להעריך את צורכי המים  

,בחלוקה אזורית, לענף החקלאות

בסיס לתכנון משק המים בתחום  על מנת לספק 

(  2050עד )לעשורים הקרובים החקלאות 

להחלטות השקעה בתשתיות לאומיות  ו

.  לאספקת מים לחקלאות



תקציר1.

מתודולוגיה2.

נתוני בסיס3.

הגדרת תרחישים4.

תרחישים לצריכת מים בחקלאות5.

בחינה כלכלית6.

דיון וסיכום7.

ניתוח ברמה אזורית8.

נספחים9.

:ניווט במסמך

על ידי לחיצה על הכותרות  •

בתוכן העניינים ניתן להגיע  

.לפרקים השונים

וכן  תמכל שקף ניתן לחזור ל•

: ניינים על ידי לחיצה עלעה

כאשר שקף כולל הפנייה  •

ניתן לחזור לשקף בגוף  : לנספח

:  העבודה על ידי לחיצה על

תוכן עניינים
5

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

קישור לקובץ נתונים

www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Documents/data_file.xlsx


6תקציר. 1

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

ט "תחרות קנ–חסיד רוני : צילום
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

מטרה ומתודולוגיה: רקע

תהווה בסיס לתכנון משק המים בתחום החקלאות  : מטרת התכנית

ולהחלטות השקעה בתשתיות לאומיות  ( 2050עד )לעשורים הקרובים 

.לאספקת מים לחקלאות

בהתחשב בגידול  , (2050עד שנת )תרחישים לצורכי המים של ענף החקלאות לטווח ארוך העבודה מציגה : תוכן

.  השפעות שינוי אקלים וגורמים נוספים, מצאי הקרקע העומד לרשות החקלאות באזורים השונים, האוכלוסייה

מקדמי מים לגידולים השונים ולבעלי , של משרד החקלאות( GIS)ג "המממתבססת על נתוני העבודה :נתונים

.  ס לייצור תוצרת חקלאית"נתוני רשות המים לצריכת מים בענף החקלאות ונתוני הלמ, חיים

הניתוח מתמקד . 2050בשנת חקלאית מייצור מקומי לכמות המבוקשת של תוצרת תרחישים הוגדרו :מתודולוגיה

בתרחיש היעד של ירקות ופירות טריים כאשר בצריכה לנפש 10%אחד מניח עליה של תרחיש . בשני תרחישי יעד

מוצגים גם  . התרחישיםבשני זהות ההנחות הנוספות . משתנהאינה ירקות ופירות טריים השני הצריכה לנפש של 

.יבוא ויצוא ומשתנים נוספים, תרחישים נוספים עם הנחות שונות לגבי הצריכה לנפשמגוון 

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

(.תקני מים

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

משתנים: הגדרת תרחישים

גידול האוכלוסייה•

צריכה לנפש•

יצוא ושיווק  , יבוא•

לתעשייה

התפתחות השטח  •

החקלאי  

יבול לדונם•

צריכת מים לדונם•

מדיניות הממשלה 

משפיעה על מרבית  

.  המשתנים המוצגים

אנו מתמקדים בשני  

תרחישים המבוססים על  

היעדים לפיתוח החקלאות  

ועל הכלים המדיניים 

.להשגת יעדים אלה

התרחישיםלכל המשתנים והסבר על קישור

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

הנחות מרכזיות

 התייחסות ליכולת  תוך , גידול ירקות ופירות על חשבון שטחי חקלאות בעלהרחבת

.הייצור של מזון גס לענף הרפת

אלף  400גריעת : 2050אלף דונם עד שנת 260-צמצום בשטח החקלאי של כ

שני גם ההשפעה של נבחנת . דונםאלף 140-במקביל לתוספת של כ, דונם

.תרחישים נוספים

 תקוזז על  (בצריכת מים לדונם15%עד 10%-גידול של כ)השפעת שינוי אקלים

.ידי התייעלות בצריכת מים

אין שינוי ביבול לדונם.

 על ידי האוכלוסייה המקומיתאין שנוי בתמהיל סוגי הפירות והירקות הנצרכים.

להסבר על התרחישים המוצגיםקישור

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

עקרונות ויעדים לבחירת תרחישי היעד

נתח היבוא של ירקות ופירות  : יעד
5%טריים אינו עולה על 

אספקת מרבית התוצרת  המשך 
לאוכלוסיית ישראל החקלאית הטריה

מייצור מקומי

שמירה על היקף ייצוא דומה : יעד
(אלף טון900-כ)הבסיס לתקופת 

של מוצרים חקלאים בהם  המשך יצוא 
יש לישראל יתרון תחרותי

או לכל הפחות , 10%-הגדלה ב: יעד
שמירה על רמת הצריכה הנוכחית

הגדלת הצריכה לנפש של ירקות  
ופירות

:כליי מדיניות להשגת היעדים

פ ובאימוץ טכנולוגיות מתקדמות"שיפור כושר התחרות על ידי תמיכה במו•

במקביל לקידום טכנולוגיות להפחתת התלות בעובדים זרים, הגדלת זמינות עובדים•

מכסית על פירות וירקות  של הגנה המשך מדיניות •

מימון ממשלתי לפיתוח תשתיות מים לענף החקלאות•

תכנית ממשלתית להגדלת הצריכה של ירקות ופירות•

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

ראה תכנית אסטרטגית לענף החקלאות לפירוט

קישור-הסבר לעקרונות 
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

,2050-תרחישים מרכזיים ל
תרחישי ביקוש שנבחנו25מתוך סך 

מיםסך צריכתייצור ירקות ופירותיצואלנפשצריכהתרחיש

ק"מלממיליון טוןמיליוני דונםירקות ופירותירקות ופירות

1.343.61,203*בסיסתקופת

2.556.62,097קבוע  +10%'יעד א

2.346.11,946קבוע  קבועה  'יעד ב

2.315.71,860אין יצוא +10%להשוואה-' ג

2.105.21,711אין יצוא קבועהלהשוואה-'ד

2013-15ממוצע * 

.היבוא בתקופת הבסיסוזהה לנתח ( מהצריכה4.2%)מניחים שמירה על שיעור היבוא של ירקות ופירות קבוע כל התרחישים בטבלה 

לצורך שמירה על פוטנציאל הייצור  , קיימת חשיבות אסטרטגית להמשך היצוא בעשורים הקרובים. לצורכי השוואה בלבד' ד-ו' תרחישים ג

.ויבוא בענפים אחרים, היצוא מאפשר התמחות בענפים בהם קיים יתרון יחסי. ורווחיות הענף

להסבר על התרחישים המוצגיםקישור

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

להסבר על התרחישים המוצגיםקישור

2050עד 10%עליה של )מלבד ההנחה לגבי הצריכה לנפש של ירקות ופירות , זהים' ב-ו' תרחישי היעד א

אנו ממליצים בשלב זה  למרות השאיפה להגדלת הצריכה לנפש (. 'צריכה קבועה בתרחיש ב', בתרחיש א

.זאת בשל חוסר הודאות לגבי התפתחות ענף החקלאות ורווחיות הייצור, 'להיערך לתרחיש יעד ב

יש לבחון כל כמה שנים את הנחות  (. קישור)בעשור הקרוב ההבדלים בין שני התרחישים אינם גדולים 

.תרחיש היעד אל מול התפתחות החקלאות בפועל ובמידת הצורך לעדכן את יעדי הפיתוח הנדרשים
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

אספקת מים לענף החקלאות

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

, שפירים
500

, קןלחין
500

מליחים  
, ושיטפונות

200 

ק"מלמ1,200-סך של כ: היום

2050:

תוספת אספקת  
לחקלאות  קולחין

כתוצאה מגידול  
:האוכלוסייה

ק"מלמ550-כ

רשות המים: מקור הנתונים



אם לא ניתן ק"מלמ550-ל400-נוספים לכק"מלמ200-תוספת המים השפירים הנדרשת להשגת תרחישי היעד תגדל בכ

(.ויותר בצריכת המים לדונם10%-המגיעה לכ)אקלים בעקבות שינוי לקזז על ידי התייעלות את תוספת המים הנדרשת 

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

550

550

550

511 

347

196

110

39 

210 

195 

186 

132 

05001,0001,5002,0002,500

תקופת בסיס

=(יצוא , +10%צריכה )יעד א 

=(יצוא , =צריכה )יעד ב 

(אין יצוא, +10%צריכה )ג 

(אין יצוא, =צריכה )ד 

ק"מלמ, אומדן לצריכת מים לחקלאות ולתוספת שפירים הנדרשת

כמות בסיס ניצול תוספת קולחין תוספת מים שפירים קולחין נוסף +(10%)השפעת שינוי אקלים 

13

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

:2050-תוספת המים השפירים הנדרשת ב
מים שפירים להשגת תרחישי היעד לפיתוח החקלאותק"מלמ350עד 200-כ

סך תוספת

כולל  , שפירים

השפעת שינויי  

*:אקלים

557

391

296

132

:תרחישים

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

באספקת מים מליחים ושיטפונותק"מלמ10בקיזוז ירידה של ק"מלמ560תוספת של : קולחיןתוספת * 

.שיכול לאפשר צמצום באספקת המים השפירים לחקלאות, ק"מלמ39של " עודף"לכן נוצר . 2050-ב.הצפייההקולחיןפחות מכמות המים הנוכחית ותוספת , ק"מלמ1,711נדרשת כמות מים של ' לפי תרחיש ד** 

*

*

*

*
**
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

לפי סוגים2050-ו2030-צריכת המים לחקלאות ב
בצריכת המים הולכים ומתרחבים עם השנים  בין התרחישים הפערים 

.    2050-בק"מלמ151-ועולה ל, 2030-בק"מלמ44-מגיע ל' ב-ו' המים בין תרחישי יעד אבאומדנים לצריכת ההבדל 

.אנו ממליצים לבחון כל כמה שנים את ההנחות לאומדנים ולהתאים במידת הצורך את יעדי הפיתוח של משק המים

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

קולחיןשפיריםתרחיש
מליחים 

ושתפונות
סך

5005002001,200בסיס

6457001901,535=(יצוא , +10%צריכה )' יעד א2030

6017001901,491=(יצוא , =צריכה )' ביעד 

5437001901,433(אין יצוא, +10%צריכה )' ג

5007001901,390(אין יצוא, =צריכה )' ד

5426991871,428מאזן רשות המים

8471,0601902,097=(יצוא , +10%צריכה )' יעד א2050

6961,0601901,946=(יצוא , =צריכה )' ביעד 

6101,0601901,860(אין יצוא, +10%צריכה )' ג

4611,0601901,711(אין יצוא, =צריכה )' ד

5001,0611871,748מאזן רשות המים

ק"מלמ, אומדנים לצריכת מים לחקלאות לתרחישים מרכזיים

לתרשיםקישור , לנתוני מאזן מים של רשות המיםקישור 
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*כמות המים הנדרשת לפי מחוזות
בגלל האפשרות להרחיב שטחי גידול , עיקר תוספת המים נדרשת במחוז הנגב והעמקים

מושקים באזורים אלה

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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(ק"מלמ)* אומדנים לכמות המים הנדרשת ברמת המחוזות

תקופת בסיס =(יצוא , +10%צריכה )יעד א  =(יצוא , =צריכה )יעד ב  (אין יצוא, +10%צריכה )ג  (אין יצוא, =צריכה )ד 

הנתונים המוצגים ברמת מחוזות הם בקירוב בלבד מכיוון שהניתוח נעשה על בסיס חלוקה של אזורים אקולוגיים  * 

(קישור)וחלק מהאזורים האקולוגיים נמצאים ביותר ממחוז אחד , (תקני מים)
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תרחיש

סך השטח  

החקלאי       

(אלפי דונם)

סך השטח  

המושקה      

(אלפי דונם)

מים צריכת

לדונם  ממוצעת 

(ק"מ)מושקה 

אחוז יצוא ירקות  

ופירות טריים  

מכמות הייצור

4.21.571425%*בסיסתקופת

3.92.5376914%'יעד א

3.92.3576215%'יעד ב

3.92.277530%להשוואה-' ג

3.92.097440%להשוואה-'ד
2013-15ממוצע * 

.לצורכי השוואה בלבד' ד-ו' תרחישים ג

עלייה בנתח )ההבדלים בצריכת המים הממוצעת לדונם מושקה נובעים משינוים בחלוקה בין אזורי הגידולים 

לא נלקח בחשבון שינוי בצריכה . ומשינוי בתמהיל הגידולים בעקבות ירידה בנתח היצוא( של מחוז הנגב

(.  הונח שהעלייה בצריכה בעקבות שינוי אקלים תקוזז על ידי התייעלות בצריכת מים)בעקבות שינוי אקלים 

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

2050-תקופת הבסיס ו-השוואת נתונים מרכזיים 
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לפי תרחישי היעד2050-מאפייני החקלאות ב

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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מיליוני טון, ייצור של פירות וירקות 

**שוק מקומי תעשייה יצוא
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תקופת בסיס 'תרחיש יעד א 'תרחיש יעד ב

מיליוני דונם, שטחי הגידול

*ירקות ופירות ש למזון גס"גד יתרת השטח

ש"כולל אספקה ליו** בעלזית לא כולל תוספת שטחי , והתבליניםצמחי הנוי כולל * 

עלייה בשטחי גידול של ירקות ופירות.

מיליון דונם2.4-2.5-ל1.5-עליה בשטח המושקה מ.

  כמעט כל שטחי גידולי השדה הנותרים ידרשו לייצור

.מספוא לענף הרפת

  גידול באספקה לשוק המקומי ולתעשייה בהתאם

ועלייה בצריכה לנפש ( 'תרחיש ב)לגידול באוכלוסייה 

(.בנוסף לגידול באוכלוסייה', תרחיש א10%של )

יציבות ביצוא בהשוואה לתקופת הבסיס.

לשנת  / 2016-17לממוצע )עדכון תקופת הבסיס (. 2013-15ממוצע )בהשוואה לתקופת הבסיס , 2018-ו2017ירד בשנים ירקות ופירות ייצור 

כי במקביל לירידה בכמויות הייצור והעלייה באוכלוסייה עלה  2050-לא משפיע בצורה משמעותית על האומדן לכמות המים הנדרשת ב( 2018

(.קישור)ירק /כמות המים הנדרשת לייצור טון פרי
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

סיכום

350עד 200מזה , ק"מלמ900עד 750-כ: 2050תוספת המים הנדרשת בתרחישי היעד בשנת 1.

לאור חוסר הודאות לגבי פוטנציאל ההתייעלות ורווחיות הייצור החקלאי  . כתוספת מים שפיריםק"מלמ

יש לערוך  . 'בהתאם לתרחיש יעד ב, אנו ממליצים להיערך בינתיים לכמות המים הנמוכה יותר, בעתיד

.בחינה מחודשת ולעדכן את התכנית במידת הצורך בעוד מספר שנים

:ניתוח רגישות2.
ק"מלמ70-מקטינה את אספקת המים הנדרשת בכ30%-הקטנת היצוא ב .

ק"מלמ550-לחקלאות צפויה לגדול בכהקולחיןמכיוון שאספקת . ק"מלמ650עד 500-תוספת המים הנדרשת היא כתרחישים ללא יצואב

לא קולחיןאו אף נשארת יתרת , (בתרחיש עם עלייה בצריכה לנפש של פירות וירקות)בלבד ק"מלמ100-נדרשת תוספת מים שפירים של כ

.אנו סבורים שימשיך היצוא החקלאי אם כי יתכנו שינויים בהרכב המוצרים או צמצום מסוים בכמויות. מנוצלת

ביחס לאומדנים  , 15%עד 10%-צפויה להגדיל את אספקת המים הנדרשת בכשינוי אקלים השפעת 3.

.מצד שני צפויה התייעלות מקזזת. 2-ו1שמוצגים בסעיפים 

כדי לספק גם בעתיד את מרבית הירקות והפירות  שטחי חקלאות הבעל משמעותי של צמצום יידרש4.

.  מייצור מקומי

המים הנדרשת אך על סך כמות כמעט ולא משפיעים תרחישים שונים להיקף אובדן שטח חקלאי5.

.על התפלגות המים בין האזוריםמשפיעים 

(.הנגב והעמקים)נדרשת באזורי הפריפריה עיקר תוספת המים 6.

אנו ממליצים על מימון ממשלתי לפיתוח  כדי לאפשר את פיתוח ענף החקלאות בהתאם לתרחישי היעד 7.

(.  ראה פירוט בשקף הבא)תשתיות המים 

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

2013-2015לכמויות היצוא בשנים בדומה * 
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חלופות מדיניות ליישום תרחישי היעד

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

:משק מים סגור

עלויות הפיתוח הנדרשות יגדילו את  -
תעריפי המים לחקלאות באופן  

.  משמעותי

גבוהות לאזורים  עלויות פיתוח -
מרוחקים יגדילו את תעריף המים לכל 

"(.אמבטיה)"החקלאים 

יישום חלופות היעד נראה אפשרי  -
רק במידה והגנות גבוהות מפני יבוא  

.יאפשרו עליית המחירים לצרכן

בכל מקרה צפוי חוסר כדאיות  -
כלכלית בחלק מהענפים כתוצאה  

במיוחד בענפים  , מעליית מחירי המים
בהם עלות המים מהווה חלק 

.  משמעותי מסך ההוצאות

פיתוח תשתיות מים במימון  
:המדינה

מחירי מים לחקלאות יכסו את  -
.ללא החזר הון, השוליותהעלויות 

חלופה זו צפויה לאפשר פיתוח  -
החקלאות ואספקת מרבית הפירות  
והירקות מייצור מקומי לאוכלוסייה  

.הגדלה

כתוצאה מכך נשמרת היכולת של -
ישראל לאספקת תוצרת  מדינת 

חקלאית טרייה באחוזים דומים  
וגם האפשרות ליצוא תוצרת  , להיום

.חקלאית בה יש לישראל יתרון יחסי

חלופה זו היא החלופה המומלצת  -
.על ידינו

לבחינה כלכליתקישור
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

עיבוד נתוני  
בסיס

הגדרת  
תרחישים

חישוב כמות 
המים 

הנדרשת

השוואה בין 
תרחישים

ניתוח  
רגישות

בחינה 
כלכלית

פרסום  
, להערות
טיוב

אישור  
התכנית

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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 לצריכה  הטרייה ישראל תמשיך לייצר את מרבית התוצרת החקלאית מדינת

זאת בהתאם ליעדי העל של התכנית האסטרטגית לענף החקלאות שנמצא  . מקומית

.  ובהתאם ליעדי המשרד, בתהליך גיבוש

 זאת על בסיס תרחישים לגריעת . יהיה מוגבלהשטח החקלאי הצמצום בסך היקף

.בהמשךשטחי חקלאות בעקבות פיתוח אורבני שיוצגו 

 בעלעל חשבון שטחי חקלאות וירקות תתבצע של פירות הרחבת הייצור.

 יגדיל את צריכת המים לדונםשינוי האקלים.

 בשימוש במים ופוטנציאל עליית היבולים לדונם מוגבליםההתייעלותפוטנציאל.

 הירקות והפירות הנצרכים על ידי של סוגי תמהיל קבוע אנו מניחים לצורכי העבודה

לא צפויה בתמהילים גם במידה ויהיה שינוי מסוים . האוכלוסייה והמיועדים ליצוא

.השפעה מהותית על צריכת המים

הנחות ייסוד

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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 אזורים 14-על בסיס חלוקה ל(: 2017מאי , משרד החקלאותג"ממ)שטחי גידול

.אקולוגיים ולקבוצות גידולים עיקריים

חישוב לאזורים השונים על בסיס מקדמים של צריכת מים  : צריכת מים נורמטיבית

המקדמים  . אחרי התאמה אזורית של המקדמים לדונם, (מ"תחשיבי שה)ראש /לדונם

.מספר בעלי חיים בכל אזור/ הוכפלו עם שטחי הגידול 

לצורך העבודה קיבלנו מרשות המים נתוני צריכה בחלוקה אזורית : צריכת מים בפועל

סך  . הייתה נמוכה יחסית2015צריכת המים בחקלאות בשנת . 2015-ו2013לשנים 

לכן  , 2016עד 2013זהה לצריכת המים הממוצעת בשנים 2013-צריכת המים ב

.כשנה מייצגת2013בחרנו להשתמש בנתוני 

 2013-15ממוצע -תקופת הבסיס (: ס"למ)ייצור פירות וירקות.

סחר עם  , (ס"למ)חישוב על בסיס כמויות השיווק לשוק המקומי : צריכת פירות וירקות

(.  סחר חוץ)ויבוא , (ח"פיצו)הרשות הפלסטינאית 

(.2017מאי )ס"למהתרחיש הבינוני מתוך התחזית של ה: תחזית אוכלוסייה

מקורות ועיבוד–נתוני בסיס 

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=811
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:חלוקה אזורית

.ע.ת

שטחי הגידול וצריכת המים  

14-בעבודה מחולקים ל

אזורים על בסיס האזורים  

.מיםתקני –האקולוגיים 

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

(  לחקלאותמידה להקצאת מים אמות )תקנות המים : מקור

2019ט"התשע, (הוראת שעה)
https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Docu

ments/takanot_maym_shaa.pdf

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

:הסבר למספרים בכל אזור

( ק"באלפי מ)המספרים בשחור הם תקרת ההקצאה לנחלה 

,  (המספרים באדום)המחושבים על בסיס תקן מים לדונם בכל אזור 

כפול גודל הנחלה

https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Documents/takanot_maym_shaa.pdf
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השוואת צריכת המים הנורמטיבית עם הצריכה בפועל בשנת הבסיס  :
צריכת המים הנורמטיבית בכל אזור מהווה את הבסיס לחישוב האומדנים לצריכה בעתיד  ,

. בהתאם לגידול בצריכה

הפרשים ברמה  . ברמה הארצית התקבלה צריכת מים נורמטיבית כמעט זהה לצריכה בפועל

.הוסרו ככמות מים קבועה מאומדני הצריכה העתידית בכל אזור/האזורית הוספו

 חלופות להתפתחות משתני מפתח/על בסיס הנחותהגדרת תרחישים:
קרקע לחקלאות, יבוא ויצוא, צריכה לנפש של פירות וירקות ומוצרים מין החי, אוכלוסייה  ,

.פוטנציאל התייעלות השימוש במים, יבול לדונם

מהשטח המושקה ומעל  80%-התמקדות בהתפתחות הצריכה של ירקות ופירות המהווים כ

.*מצריכת המים בחקלאות80%

 ברמה הארצית והאזורית, לתרחישים השוניםחישוב סך כמות המים הנדרשת:
 בהתאם  , השטח האזוריתעד למגבלת הירקות והפירות באופן פרופורציונאלי גידול הרחבת

.הבעלעל חשבון חקלאות , לעליה בצריכה

 לייצור מזון גס לענף החלב( ש מושקה"ש בעל וגד"גד)שמירת השטח הדרוש.

בחינה כלכלית, ניתוח רגישות, השוואה בין התרחישים.

הסבר למתודולוגיה

ופרחיםתבלינים כולל *

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר



הייצור החקלאי

שטחים חקלאים

צריכת מים בחקלאות

ייצור וצריכה ירקות ופירות

תחזית אוכלוסייה

25נתוני בסיס. 3

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
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גידולי שדה
8%

א ומקשה"תפו, ירקות
19%

הדרים
5%

מטעים 
21%

ייעור, זרעים, נוי
6%

ענף העופות
20%

בקר לחלב
10%

בקר לבשר
5%

צאן
4%

דייג וחקלאות מים
1% אחר בענף בעלי חיים

1%
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ח"מיליארד ש30: 2017-ערך התפוקה ב

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

י"מפ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר: מקור

תמהיל הייצור החקלאי
מהייצור הצמחי75%-ייצור ירקות ופירות מהווה כ

ס"למ: מקור

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר



מיליון דונם  1.72
וזית לא מושקהמושקה

מיליון דונם  2.45
לא מעובד/ אקסטנסיבי 
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,  קיים פוטנציאל להרחבת גידולי פירות וירקות: מיפוי שטחים
על חשבון החקלאות האקסטנסיבית

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

סך שטח החקלאי  

(  GIS)ג"ממלפי 

:  משרד החקלאות

מיליון דונם4.2

1,334, ש בעל"גד

,  ש מושקה"גד
293

ירקות שטח 
327, פתוח

69, ירקות כיסוי

,  הדרים
217

407, מטעים

,  זית בעל
218

102, זית מושקה

58, צמחי נוי

23, תבלינים

178, מטעים-בנטל 

,  *שטח פתוח-בנטל 
861

78, לא מעובד

אנו בוחנים את  * 

ההשפעה של תרחישים  

לצמצום השטח החקלאי  

(יוצג בהמשך)

אלפי דונם

:הערות

ופוגרפי  טתונים נסיס ב)ל"בנט*

מיפוי שטחים  –( י"אומי של מפל

לגבי שטחי  . אווירמבוסס צילומי 

בנטל לא ידוע סוג הגידול החקלאי  

לא נלקחו בחשבון  ולכן הם 

במצב  בחישוב צריכת המים 

–כולל שטחי בנטל , הקיים

וזאת לאור השוואת שטחי  , מטעים

עם  ג"בממהמטעים וההדרים 

.נתוני מועצת הצמחים

שטח פתוח כוללים  –שטחי בנטל 

.  אלף דונם חממות17

כוללים  שטחי ירקות שטח פתוח 

-גידולי שדה בדו' אלף דו59

.גידול

משרד  ג"ממ: שטחיםנתוני מקור

2017מאי , החקלאות

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

נתוני בסיס–מיפוי שטחים 
אלפי דונם

חלוקה לפיקיימת )החקלאי הפרטני מיליון דונם שטח חקלאי ללא מידע על הגידול 1-כהשטח כולל (. 2017מאי )של משרד החקלאות ג"ממשכבת : מקור הנתונים  :

(.י"צילומי אוויר של מפ: המקור לשטחים אלה, "שונות"-ו" מטעים בנטל"מדובר על שטחי )בעיקר שטח פתוח ללא השקיה –( חממות/מטעים/גידולים בשטח פתוח

ירקות  שטחי גידול הרחבת (. ושונותל"בנטמטעים , שטח לא מעובד, ש בעל"גדסיכום של )מיליון דונם 2.45-לא מעובד מהווים כ/סך שטחי החקלאות האקסטנסיבי

משרד החקלאות  ג"בממהמטעים נתוני בעקבות השוואת , זהמטעים נכלל בשטח ל"בנטשטח . זהבאמצעות צמצום שטח בתרחישים השונים מתרחשת ופירות 

מטעים בין שטחי חקלאות  ל"בנטקטנים ולכן הוחלט לכלול את שטחי מקורות הנתונים 2ההבדלים בין (. נספחראה )ושטחי המטעים של מועצת הצמחים 

.אקסטנסיבי

ענפי  . תיקון היקף השטחים לא צפוי להשפיע באופן משמעותי על אומדן המים למחוז העמקים(. אלף דונם100מעל )ש בפועל גדולים יותר "שטחי החקלאות ביו

.ש הם זיתים וענבי יין עם צריכת מים נמוכה יחסית"צומח עיקריים ביו

י"גידולים בשטח פתוח לפי צילומי מפהכלכמעט –שונות* , ללא מידע על הגידול, י"לפי צילומי אוויר מפ-ל"בנטמטעים : הערות

 גידולי 

שדה

 גידולי 

שדה

 ירקות 

שטח פתוח*

 ירקות 

כיסוי
 צמחי נוי הדרים מטעים זית זית תבלינים

 לא 

מעובד

 מטעים 

בנטל

 שונות )בנטל 

שטח פתוח*(

 סך שטח 

גידול

 סך שטח 

מושקה

ללא בנטל מטעיםבעלבעלמושקהמושקהמושקהמושקהבעלמושקהמושקהמושקהמושקהבעל

                  68          120                  10           9           5           1          6          56        5        0       -      -                1      -       28רמת הגולן

                111          232                  22         23           6           0        16          69        5      18          0          0              10       11       53עמק החולה ומרום הגליל

                  85          319                  72         19           4           2          3          33      17    102          0          0              12       17       38מעלה הגליל ועכו

                  29            66                    6           5           1           0          3          22        4        0          0      -                0         1       25עמקים מזרחי צפוני 2

                148          617                143         20           6           3        13          22      20      47          3          2              26       57     252עמקים מערב

                  50          124                    8           1           2           0          4          11        5        1          3          0              11       15       62עמקים מזרחי צפוני 1

                  44          122                  56           5           9           1          1          26        1    -          2          5                6         0         8עמקים מזרחי דרומי

                    7            26                    1           1           0           0       -            3        3      15          0          0             -         0         3יו"ש

                282          430                  28         11         15         22        67          79      15      26          1        12              49       36       69מרכז

                173          413                  79         26           3         11        30          42      19        9          2          1              24       43     123השפלה והר

                140          414                  56         11           2         10        22          22        5        1          2          2              17       61     204לכיש

                307       1,188                358         39         20           5        51          11        1        0          8        18            163       50     464הנגב

                    9            38                  15           9           1           0       -            0        1    -          1          2                4      -         3רמת הנגב ואילות

                  32            37                    2        -           2           1       -            6    -    -          1        25                0      -         0ערבה תיכונה

                  12            20                    4        -           1           0          0            6        0    -       -          1                3         1         3חבל אילות

             1,497       4,166                861       178         78         58      217        407    102    218        23        69            327     293  1,334סכום כולל

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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(כולל שפדן שפיר)שפירים  קולחין מליחים ושטפונות שיעור השימוש במים שוליים
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

(ק"מלמ)צריכת מים בחקלאות 
התייעלות בצריכת מים ומעבר למים שוליים

.  2009משנת ( במים שפיריםן"שפדתגבור " )שפירן"שפד"כוללים -שפירים , ן"שפדכוללים -קולחין: הערות

רשות המים: מקור הנתונים

סך צריכת המים  

זהה  2013-ב

לצריכת המים  

בשנים  הממוצעת 

,  2016עד 2013

לכן בחרנו  

להשתמש בנתוני  

כשנה  2013

.מייצגת

שנת  

בסיס  

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

התפלגות צריכת המים בחקלאות לפי אזורים

רשות המים: מקור הנתונים

(ן"שפדשפיר נכלל בנתוני ן"שפד)

ק"מלמ1,203: 2013-סך צריכת המים בחקלאות ב

מים שפיריםק"מלמ460•

(שפירן"שפדק"מלמ36כולל )ן"שפדק"מלמ177•

קולחיןק"מלמ314•

מליחיםק"מלמ188•

שטפונותק"מלמ64•

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

אומדן להתפלגות צריכת המים לפי ענפים
יחד עם ירקות תבלינים ופרחים , החקלאותענפי הפירות צורכים כמחצית מהמים בכלל 

80%מדובר מעל 

ג"במממבוסס על נתוני השטחים : הסבר

בפירוט  )שהוכפלו עם מקדמי מים לדונם 

(של גידול ואזור אקולוגי

גידולי שדה 
מושקה

6%

ירקות שטח 
פתוח
19%

ירקות כיסוי
9%

זית מושקה
מטעים4%

28%

הדרים
16%

תבלינים
3%

צמחי נוי
4%

בעלי חיים
11%

:פירות וירקות ליצוא

אלף  260-כ: שטח גידול•

דונם

20%-כ: צריכת מים•

מהמים לענף החקלאות  

(   ק"מלמ235-כ)

:סך צריכת המים

ק"מיליארד מ1.2-כ•

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

:צריכה ענפי צומח

ק"מיליארד מ1.08-כ•

בממוצע' ק לדו"מ720-כ•
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

חישוב צריכת מים נורמטיבית בתקופת הבסיס
ק"מלמ

והוספת אומדנים לצריכת המים בגידול  , צריכת המים הנורמטיבית חושבה על ידי הכפלת שטחי הגידול עם מקדמים של צריכת מים לדונם

.ק"מ721: צריכת המים הממוצעת לדונם מושקה. בעלי חיים

 (.ק"מיליארד מ1.2-כ)סך צריכת המים הנורמטיבית המחושבת דומה מאוד לצריכת המים בפועל בחקלאות

חוסרו כפקטור קבוע  /הפרשים אלה הוספו(. נספח)קיימים הבדלים בין נתוני צריכת המים הנורמטיבית ובין הצריכה בפועל , ברמת האזורים

ברמת המחוז חלק מההפרשים מתקזזים  . בכל אזור בתרחישים השונים( 2013חושב על בסיס נתוני צריכה בפעול של , ק"במונחי מ)

"(.ניתוח ברמה אזורית"ראה פרק )וההבדלים בין הצריכה הנורמטיבית והצריכה בפועל מצטמצמים 

י"גידולים בשטח פתוח לפי צילומי מפהכלכמעט –שונות, ללא מידע על הגידול, י"לפי צילומי אוויר מפ-מטעים בנטל : הערות

 גידולי 

שדה

 גידולי 

שדה

 ירקות 

שטח פתוח

 ירקות 

כיסוי
 הדרים מטעים זית זית תבלינים

 צמחי 

נוי

 לא 

מעובד

 מטעים 

בנטל
 שונות

 סך 

גידולים

 בעלי 

חיים

 סך צריכה 

נורמטיבית

בעלבעלמושקהמושקהמושקהמושקהבעלמושקהמושקהמושקהמושקהבעל

            53         1           52    -      -    -        1        6        42       2   -      -   -             0   -   -רמת הגולן

            85         6           79    -      -    -        0      14        48       3   -         0       0             7       7   -עמק החולה ומרום הגליל

            55         8           47    -      -    -        1        2        26       6   -         0       1             5       5   -מעלה הגליל ועכו

            41         2           39    -      -    -        0        3        34       2   -         0   -             0       0   -עמקים מזרחי צפוני 2

            86       17           69    -      -    -        3      13        14       9   -         4       1           14     12   -עמקים מערב

            98       63           35    -      -    -        0        5        12       3   -         2       1             6       6   -עמקים מזרחי צפוני 1

            56         0           55    -      -    -        1        2        37       1   -         4       6             5       0   -עמקים מזרחי דרומי

              3         0             3    -      -    -        0    -          1       1   -         0       0         -       0   -יו"ש

          226       21         205    -      -    -      21      51        62       7   -         3     16           38       9   -מרכז

            94         4           90    -      -    -      10      23        22       8   -         1       1           13     12   -השפלה והר

            88         3           85    -      -    -        9      24        16       3   -         3       3           12     15   -לכיש

          246         3         244    -      -    -        5      56          7       1   -         9     38         117     11   -הנגב

            13         1           12    -      -    -        0    -          0       1   -         2       5             4   -   -רמת הנגב ואילות

            51         4           47    -      -    -        1    -        10   -   -         2     34             0   -   -ערבה תיכונה

            16         0           18    -      -    -        0        1        10       0   -      -       1             3       0   -חבל אילות

       1,211     134      1,080    -      -    -      53    199      340     46   -       30   107         225     76   -סכום כולל

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

נתוני בסיס–ירקות ופירות ייצור 
(2013-15ממוצע )אלפי טונות 

,  ירקות
מקשה 

,  א"ותפו
2,244

,  הדרים
536

ללא , פירות
,  הדרים 
858

,  שוק מקומי
2,087

907, ייצוא

,  תעשייה
645

חלוקה לפי יעדי שיווקחלוקה לפי ענפים

(2013-15ממוצע )מיליון טון 3.6: סך ייצור פירות וירקות

 כמויות השיווק לשוק המקומי עלו בהתאם לגידול )יציבות בצריכת ירקות ופירות לנפש בשנים האחרונות

(באוכלוסייה

 לצורך שימור האפשרות להגדלה , חשיבות בהמשך הייצואת קיימ. בשנים האחרונותמשבר זמני ביצוא

.עתידית של הייצור לאספקת הביקוש הגדל בשוק המקומי

 (.קישור)נתונים נוספים על התפתחות הייצור והצריכה של ירקות ופירות נמצאים בנספח

ס"למ: מקור

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

הצריכה של ירקות ופירות טריים לנפש
נתוני האספקה לנפש מצביעים על צריכה קבועה פחות או יותר בעשור האחרון

ג בשנה"ק240-ל220נע בעשור האחרון בין * סך אספקת הירקות והפירות הטריים לנפש.

ג בשנה"ק35עד 30-א טריים של כ"בנוסף קיימת צריכה של תפו.

 בהשוואה לתחילת שנות האלפייםג "ק40-ופירות טריים ירדה בכ( א"ללא תפו)הצריכה לנפש של ירקות

(.**15%-ירידה של כ)

(.וסחר חוץח"פיצו-משרד החקלאות נתוני )ע ובתוספת יבוא "בניכוי העברות ליש, (ס"נתוני למ)של פירות וירקות טריים לשוק המקומי בסיס אספקת ברוטו חושב על * 

2018כלכלית לשנת מצב תמונת –החקלאות בישראל ענף , (2019)החטיבה לאסטרטגיה -משרד החקלאות : ראה2000הצריכה משנת להתפתחות ** 
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https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Annual_Report_2018.aspx
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י משרד הבריאות ופיתוח מוצרים חדשים"קידום תזונה ים תיכונית ע, לאור מודעות גוברת לבריאות
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תיכוניהים תמהיל מזון אופייני לתפריט 

: מועטה שלצריכה  :שלצריכה מתונה : קבועה שלצריכה 

בשר אדום חלב וגבינות *ופירותירקות 

ממתקים דגים ועופות וקטניותדגנים מלאים 

חטיפים ביצים אגוזים וזרעים

מזון מעובד יין אדום שמן זית

.תרבותיים וכלכליים-חברתיים, סביבתיים, לתזונה ים תכונית יתרונות בריאותיים

"  תזונה ים תכונית: "ראה מידע נוסף באתר משרד הבריאות

מנות פירות3עד 2-מנות ירקות ביום במגוון צבעים ו5לפחות * 

משרד הבריאות: מקור

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/Nutrition/Adequate_nutrition/mediterranean/Pages/default.aspx


: 2050תחזית אוכלוסייה לשנת 
הגידול באוכלוסייה יעלה את הביקוש למזון ויחייב עלייה בייצור התוצרת החקלאית
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תחזית הגידול באוכלוסיית מדינת ישראל

חלופה גבוהה

חלופה בינונית

חלופה נמוכה

,  מיליון15.7: בחלופה הבינונית2050התחזית לאוכלוסייה בסוף שנת 

2018-מיליון ב8.9-ו, 2013-15-מיליון ב8.3לעומת 

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=811
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הגדרת תרחישי ביקוש

הנחות לגבי משתנים שמשפיעים על ההיצע

תרחישי שטח חקלאי

השפעת שינוי אקלים

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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משתנים-2050הגדרת תרחישי ביקוש לשנת 
תרחישים25כ "סה–התרחישים שנבחנו הם שילובים של חלופות שונות למשתנים השונים 

הערותחלופותמשתנים

מיליון תושבים15.7-עליה לאוכלוסייה

(2013-15-בהשוואה ל91%של עליה)

ס"הלמתרחיש בינוני של

צריכה לנפש של  

ירקות ופירות טריים

קבועה•

10%מינוס /פלוס•

20%מינוס /פלוס•

עלייה בצריכה קבועה לנפש של  : כיעד נבחר

וככל הפחות שמירה על הרמה הנוכחית, 10%

צריכה לנפש של  

מין החימוצרים

קבועה•

10%פלוס /מינוס•

20%פלוס /מינוס•

בצריכה לנפש בהפוך לשינוי בצריכה  שינוי

ירקות ופירות

18%)בצריכה המקומית גידול בהתאם לעליה•שיווק לתעשייה

הפחתה בתרחישי יבוא, (מייצור הירקות והפירות

תרחישי היבואלפירוטקישור

אין יצוא•יצוא פירות וירקות

(אלף טון907)כמות יצוא קבוע •

(הירקות והפירותמייצור25%)אחוז יצוא קבוע •

כמות יצוא קבוע : כיעד נבחר

4.2%)בצריכה המקומית גידול בהתאם לעליה•יבוא פירות וירקות

יבוא מוגבר בתרחישי יבוא, (מהצריכה

,אחוז יבוא קבוע: כיעד נבחר

תרחישי היבואלפירוטקישור

בצריכה המקומיתגידול בהתאם לעליה•ע"סחר עם יש

אין שינוי בכמויות הסחר בתרחישי יבוא•

הייצור הירקות 2.5%בתקופת הבסיס 

מהצריכה  2.8%-ו, והפירות נמכר לרשות

מגיעה מהרשות

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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עקרונות לבחירת תרחישי ביקוש הרלוונטיים כיעד  
להתפתחות ענף החקלאות

חלק מהתרחישים קיצוניים ואינם סבירים. עתידהתרחישים מציגים מגוון רחב של מצבי     ,

.הם מוצגים כדי לבחון את טווח התוצאות הפוטנציאליות מבחינת צרכי מים לחקלאות

  לצורך בחירת התרחישים הרלוונטיים שהוגדרו כיעד להתפתחות ענף החקלאות התבססנו על

מדיניות על , גיבושבתהליך שנמצאת העל של התכנית האסטרטגית לענף החקלאות יעדי 

לאספקה של מרבית התוצרת החקלאית הטרייה מייצור  משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

להגדלת הצריכה לנפש של  משרדי הבריאות והחקלאות מדיניותועל , מקומי ולקידום היצוא

.ירקות ופירות

:עקרונות

לאוכלוסיית  אספקת מרבית התוצרת החקלאית הטריההמשך 1.

.ישראל מייצור מקומי

.של מוצרים חקלאים בהם יש לישראל יתרון תחרותייצואהמשך 2.

.הגדלת הצריכה לנפש של ירקות ופירות3.

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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עקרונות לבחירת תרחישי ביקוש הרלוונטיים כיעד  
הסבר-להתפתחות ענף החקלאות 

לאור הגידול הצפוי  , רלוונטי מאודמייצור מקומי אספקת מרבית התוצרת החקלאית הטריה יעד 1.

תהליכי שינוי אקלים והאתגרים הרבים הנוספים  , (2050-ל2012בין 50%-כ)בביקוש העולמי למזון 

מדינות רבות בעולם . והמצב הגיאופוליטי של ישראל, (FAO 2017 ,WEF 2017)לאספקת הביקוש 

או אף רכישת שטחים במדינות )נערכות להבטחת אספקת מזון בעתיד על ידי הגדלת הייצור המקומי 

מאפשר אספקה של , הייצור המקומי מחזק את הכלכלה וההתיישבות באזורי פריפריה, בנוסף(. אחרות

.ולרוב עדיף מבחינה סביבתית על יבוא, פירות וירקות טריים תוך שמירה על ערכם התזונתי

יש ליצוא חשיבות  , בנוסף. ויסות כמויות ושיפור איכויות, חשוב לרווחיות המגזר החקלאיהיצוא החקלאי 2.

ישראל  . להסב בעת הצורך לייצור עבור השוק המקומישניתן ייצור פוטנציאל על מדובר אסטרטגית כי 

לאור  . במוצרים בהם קיים יתרון תחרותי, צפויה להמשיך ולייצא תוצרת חקלאית בעשורים הקרובים

,  ויתכנו גם שינויים בתמהיל הגידולים ליצוא, המגמות בשנים האחרונות לא צפוי גידול בכמויות הייצוא

.כגון עלייה ביצוא פירות וירידה ביצוא ירקות

במקביל , 2000-ירדה באופן משמעותי בהשוואה לתחילת שנות ההצריכה לנפש של פירות וירקות 3.

,  יחד עם פחות מדי פעילות גופנית, שינוי הרגלי התזונה. להגדלת הצריכה של מוצרי מזון מעובדים

מהישראלים נמצאו בעודף 53%, 2015-ב)גורמים לבעיות בריאות ולעלויות גדולות למערכת הבריאות 

שינוי בהרגלי צריכה  משרד הבריאות מקדם(. 2017ס "למ, במצב השמנת יתר17%מתוכם ,משקל

צפוי  . וגם משרד החקלאות פועל להגדלת הצריכה של ירקות ופירות, ומעבר לתזונה ים תכונית

יחד עם עליה במודעות האוכלוסייה לתזונה בריאה והגדלת ההיצע של ירקות  , שהפעילות הממשלתית

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

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

http://www.fao.org/publications/fofa/en/
http://www3.weforum.org/docs/IP/2016/NVA/WEF_FSA_FutureofGlobalFoodSystems.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2017n/05_17_329b.docx
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ענף החקלאותהוגדרו שני תרחישי יעד להתפתחות 
בהמשךלהצגה מורחבת ונבחרו שני תרחישים נוספים 

*  תרחיש
בסוגריים שמות קיצור לתרחישים  )

(שישמשו להמשך המצגת

ירקות  צריכה לנפש

ופירות טריים

צריכה לנפש של מוצרים  

מין החי

ירקות ופירותיצוא

כמות יצוא קבועה10%ירידה של 10%עליה של =(יצוא , +10%צריכה )' יעד א

כמות יצוא קבועהקבועהקבועה=(יצוא , =צריכה )' יעד ב

אין יצוא10%ירידה של 10%עליה של (אין יצוא, +10%צריכה )' ג

אין יצואקבועהקבועה(אין יצוא, =צריכה )' ד

:שני תרחישי היעד נבחרו על בסיס העקרונות שהוצגו בשקף הקודם

היעד הוא שאחוז היבוא של פירות וירקות טריים  : מרבית התוצרת החקלאית הטריה מייצור מקומיאספקה המשך1.

.4%-מתוך הצריכה לא ישתנה בצורה מהותית ויעמוד על כ

(.אלף טון בשנה900-כ)2015-2013דומה לרמה בשנים של ירקות ופירות טריים ברמה יצואהמשך2.

.או לכל הפחות שמירה של רמת הצריכה הנוכחית, 10%-בשל ירקות ופירות טריים הגדלת הצריכה לנפש3.

,  גידול ביבוא פירות וירקות טריים, מיליון15.7-עלייה באוכלוסייה ל)הביקוש המוצגים בטבלה הבדלים בהגדרת המשתנים הנוספים בתרחישי אין * 

(.המקומית הכוללת של ירקות ופירות טרייםבהתאם לעלייה בצריכה ע "בשיווק לתעשייה ובסחר עם יש

.  התרחישים בטבלה4לכן בחרנו להתמקד בהצגה מורחבת של . מסמך זהבמסגרת הרב של התרחישים לא מאפשר הצגה מפורטת של כל התרחישים המספר 

.נתונים מפורטים לגבי התרחישים הנוספים ניתן למצוא בקובץ האקסל המצורף לעבודה

תרחישים אלה מנוגדים  . זהים לתרחישי היעד אך מניחים הפסקה מוחלטת של היצוא החקלאי הטרי( ד, ג)שני התרחישים הנוספים 

. לצורכי השוואה בלבד' ד-ו' תרחישים ג-( ראה הסבר בשקף הקודם)למדיניות המשרד 

מטרת ההצגה המורחבת היא לנתח גם את ההשלכות של תרחישים קיצוניים יותר לענף החקלאות ולאספקת המים הנדרשת ולהציג רף 

.מינימאלי של מים הנדרשים במקרי קיצון

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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הנחות לגבי משתנים המשפיעים על ההיצע

הערותהסברחלופותמשתנים

השטח

החקלאי

תרחישים  3הגדרת 

י הרשות  "ע)לצמצום 

(לתכנון

כיעד לעיגון שטחים חקלאים נבחר התרחיש הבינוני  

(אלף דונם263-הקטנת סך השטח החקלאי ב)

פירוט לתרחישי

שטח בשקף הבא

האחרון אינה  התפתחות היבולים לדונם בעשורקבועלדונםיבול

.  מצביעה על עלייה ביבולים במרבית הירקות והפירות

יש גידולם בהם היבול ירד בעקבות מזיקים ומחלות 

(למשל עגבניות)

נתונים על

התפתחות יבולים 

לדונם נמצאים  

בנספח

צריכת מים  

לדונם

:חלופות2

צריכה קבועה( א)

10%עליה של (ב)

על בסיס ההנחה שהצורך להשקות יותר בעקבות  ( א)

בצריכת התייעלותיקוזז על ידי שינוי אקלים תהליכי 

חלופה זו מהווה את הבסיס לתוצאות התרחישים  . מים

.המוצגים במסמך ובקובץ האקסל המצורף

השפעת תרחיש העלייה בצריכת מים לדונם  ( ב)

נבחנות ברמה אגרגטיבית בלבד של סך כמות המים  

(.  קישור)הנדרשת 

הסבר להשפעות  

שינוי אקלים

בהמשך

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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בעבודה נבחנים שלושה תרחישי שטח
סך השטח העומד לרשות החקלאות יצטמצם בעקבות הגידול באוכלוסייה  

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לתכנון: הגדרת התרחישים

משרד החקלאותג"ממ: נתונים

תרחיש מקסימוםתרחיש בינייםתרחיש מינימום

224400615שטחיםגריעת 

הכשרת קרקע  

חקלאית
19413881

-30-263-534מאזן

סך שטח 

( כיום4,166)
4,1363,9033,632

13%--6%-1%שינוי  

אלפי דונם–2050-תרחישים להתפתחות השטח החקלאי ב

התרחישים להתפתחות השטח החקלאי הוגדרו על ידי הרשות לתכנון במשרד החקלאות  •

.2050הנחות ליישום תכניות לפיתוח שטחים למגורים בשנת על בסיס , ופיתוח הכפר

(.קישור)פירוט להנחות לתרחישים ותרחישי השטח החקלאי לפי אזורים נמצאים בנספח •

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר



השפעות של שינוי אקלים  
כעת אנו מניחים שמירה על תצרוכת מים קבועה  , צפויות לגרום לעליה בצריכת מים

לדונם בעקבות התייעלות
44

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר  

בהתאדות עליה

כתוצאה מהתחממות  

כתוצאה  התארכות עונת ההשקיה 

מהתקצרות תקופת החורף

7%עד 3%של עליה 
,  בתצרוכת המים השנתית להשקיה

רלבנטי לכל חקלאות הצומח

16%עד 7%תוספת מים של 
,  כתוצאה מהשקיה בדצמבר ומרץ

בעיקר לענפי המטע ירוקי העד  רלבנטי 

וגידולים רב שנתיים

.23%עד 10%בין כוללת בתצרוכת המים עלייה 

מדובר על  , (הן טכנולוגית והן ממשקית)ייעול השקיה בקיזוז של פעולות 

.15%-10%עלייה של 

(.מ ושימור קרקע"שה)לוינגרט ענת , טופורובגדעון ' דר, מרק פרל, אינזקוטאשר : מקור

.מדובר על הערכה ראשונית על בסיס נתונים ועבודת חיזוי בעמק חרוד מפרויקט משותף עם רשות המים•

.ניתן יהיה לעדכן ולדייק בהערכות אלו, (בעבודה המשותפת עם השירות המטאורולוגי)ככל תתקדם ניתוח המידע האקלימי •

(.קישור)הסברים נוספים נמצאים בנספח •

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר



45תרחישים לצריכת מים בחקלאות. 5

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

הסבר כללי

ייצור הפירות והירקות הנדרש

תרחישים לסך כמות המים הנדרשים לענף החקלאות

 הנדרשתניתוח תוספת כמות המים

שטחים ותמהיל גידולים

ניתוח רגישות

 וירקותבחינת צורכי המים לפרויקט פיתוח יצוא פירות

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר



46
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תרחישים השוניםבהצגת כמות המים הנדרשת 

 הנדרשת לענף החקלאות על בסיס כמות המים בהמשך הצגה של סך

.ואזוריתברמה ארצית , השוניםהתרחישים 

 הנחות לגידול בייצור פירות וירקות שהוצגו בפרק  ההתרחישים מתבססים על

מורחב בהתאם  ( וצריכת המים שלהם)שטח הגידול של פירות וירקות . הקודם

.על חשבון שטחי חקלאות בעל, לגידול בייצור

 לגבי כל תרחיש נבחן האם נשאר מספיק שטח כדי לספק את צורכי המזון

.הגס לענף החלב

 תרחישי . שלושת תרחישי השטח החקלאיכל תרחישי הביקוש נבחנו עבור

השונים כאשר כמעט משפיעים בעיקר על תמהיל הגידולים באזורים השטח 

לכן . ואין הפרשים באומדן לסך צריכת המים בין תרחישי השטח השונים

האומדנים לסך כמות המים הנדרשת לענף החקלאות מוצגים רק עבור 

.תרחיש הביניים של השטח

אומדני השטח והמים לכל התרחישים נמצאים בקובץ האקסל המצורף.

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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3,608
3,294

4,200

5,151

6,058

6,880

3,623

4,529

5,666

6,573

7,568

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

בסיס , יבוא מוגבר
אין יצוא

, יבוא מוגבר
יצוא קבוע

אין יצוא יצוא קבוע יצוא עולה

בסיס

-0.2

-0.1

קבועה

0.1

0.2

אלפי טונות  

ייצור מקומי

שינוי  

בצריכה  

לנפש של  

פירות  

וירקות

ייצור פירות  

וירקות  

(2013-15)
גידול ביבוא בהתאם לעליה בצריכה  

המקומית

תרחישים להצגה  

מורחבת בהמשך

20%-

10%-

10%+

20%+

הנחות לגבי התפתחות  

:היצוא והיבוא

ייצור הפירות והירקות הנדרש  
בתרחישי הביקוש השונים

תרחישי  

ב/יעד א
תרחישי  

ד/ג

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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ייצור הירקות והפירות הנדרש בתרחישים נבחרים 
מיליוני טון

%  שינוי שינויסךפירותירקותיצואלנפשצריכהתרחיש

2.21.43.6תקופת בסיס

4.02.66.63.082%יצוא קבוע +10%'יעד א

3.72.46.12.568%יצוא קבוע קבועה 'יעד ב

3.42.35.72.157%אין יצוא  +10%'ג

3.12.15.21.643%אין יצוא  קבועה 'ד

2.1

4.3

3.9

4.3

3.9

0.9

0.9

0.9

0.6

1.4

1.2

1.4

1.2

3.6

6.6

6.1

5.7

5.2

 - 1 2 3 4 5 6 7

תקופת בסיס

=(יצוא , +10%צריכה )יעד א 

=(יצוא , =צריכה )יעד ב 

(אין יצוא, +10%צריכה )ג 

(אין יצוא, =צריכה )ד 

שיווק מקומי יצוא עיבוד תעשייתי

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר



1,203 1,165

1,395

1,711

1,946

2,161

1,255

1,487

1,860

2,097

2,360

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

בסיס , יבוא מוגבר
אין יצוא

, יבוא מוגבר
יצוא קבוע

אין יצוא יצוא קבוע יצוא עולה

בסיס

-0.2

-0.1

קבועה

0.1

0.2
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ק"מלמ

שינוי  

בצריכה  

לנפש של  

פירות  

וירקות

צריכת מים  

2013
גידול ביבוא בהתאם לעליה בצריכה  

המקומית

הנדרשת בתרחישי הביקוש השוניםאומדן לכמות המים 
הביניים לשטח החקלאיתרחיש על בסיס 

20%-

10%-

10%+

20%+

תרחישים להצגה  

מורחבת בהמשך

הנחות לגבי התפתחות  

:היצוא והיבוא

תרחישי  

ב/יעד א
תרחישי  

ד/ג

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר



1,203

2,097

1,946

1,860

1,711

05001,0001,5002,0002,500

תקופת בסיס

=(יצוא , +10%צריכה )יעד א 

=(יצוא , =צריכה )יעד ב 

(אין יצוא, +10%צריכה )ג 

(אין יצוא, =צריכה )ד 
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תרחישים נבחרים לצריכת מים בחקלאות
ק"מלמ

מיםצריכתייצור פירות וירקותיצואלנפשצריכהתרחיש
סך תוספת מים  

הנדרשת

% ק"מלמק"מלממיליון טוןאלפי דונם

1,3403.61,203בסיסתקופת

2,5486.62,09789474%יצוא קבוע +10%'יעד א

2,3386.11,94674362%יצוא קבוע קבועה  'יעד ב

2,3075.71,86065755%אין יצוא  +10%'ג

2,0975.21,71150842%אין יצוא  קבועה'ד

:  2050-בקולחיןאומדן רשות המים לאספקת 

(.2016-בהשוואה לק"מלמ470ושל , 2013-בהשוואה לק"מלמ540תוספת של )איכות שלישונית /ק באיכות שפדן"מיליארד מ1

.  קולחיןחלק מתוספת המים הנדרשת יסופק על ידי העלייה בייצור 

74%+

55%+

62%+

42%+

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר



1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

550

550

550

511 

347

196

110

39 

210 

195 

186 

132 

05001,0001,5002,0002,500

תקופת בסיס

=(יצוא , +10%צריכה )יעד א 

=(יצוא , =צריכה )יעד ב 

(אין יצוא, +10%צריכה )ג 

(אין יצוא, =צריכה )ד 

,  אומדן לצריכת מים לחקלאות ולתוספת שפירים הנדרשת
ק"מלמ

כמות בסיס ניצול תוספת קולחין תוספת מים שפירים קולחין נוסף +(10%)השפעת שינוי אקלים 

,  שפירים
500

,  קןלחין
500

מליחים  
,  ושיטפונות

200 

הבסיס בתקופת ק"מלמ1,200-סך כ
(חלוקה נורמטיבית)
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:2050-ניתוח תוספת כמות המים הנדרשת ב
מים שפירים להשגת תרחישי היעד לפיתוח החקלאותק"מלמ350עד 200-כ

(:רשות המים)2050-אספקה ב

ק"מלמ1,060: קולחין

ק"מלמ190: מליחים ושיטפונות

:           2050-בקולחיןסך תוספת 

ק"מלמ550-כ

סך תוספת

כולל  , שפירים

השפעת שינויי  

**:אקלים

557

391

296

132

(בקיזוז צמצום קטן במים מליחים, קולחיןתוספת )

באמצעות התייעלות השימוש  השפעת שינוי אקלים במידה ולא ניתן להתגבר על ** 

ק"מלמ200-במים תגדל תוספת המים השפירים הנדרשת להשגת תרחישי היעד בכ

(.בצריכת המים לדונם10%על בסיס גידול של )ק"מלמ550-ל400-לכ

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

מצמצמת באופן משמעותי את הצורך בהגדלת האספקה של מים  הפסקת הייצוא 

אף יכול ( הפסקת יצוא, צריכה קבועה של ירקות ופירות לנפש)' תרחיש ד. שפירים

בהנחה שהתייעלות  , באספקת מים שפירים לחקלאותק"מלמ40-לאפשר צמצום של כ

.השימוש במים מייתר תוספת מים להתמודדות עם השפעות שינויי אקלים



,  שפירים
40%

,  קןלחין
51%

מליחים  
ושתפונו

9%, ת

=(:  יצוא , +10%צריכה )יעד א 
ק"מלמ2,097סך 

,  שפירים
36%

,  קןלחין
54%

מליחים  
,  ושתפונות

10%

=(:  יצוא , =צריכה )יעד ב 
ק"מלמ1,946סך 
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,  שפירים
42%

,  קןלחין
42%

מליחים  
,  ושתפונות

17%

ק בתקופת הבסיס"מלמ1,200סך 
(חלוקה נורמטיבית)

:בהשוואה לתקופת בסיס2050-חלוקה לפי סוגי מים ב
ירידה בנתח המים השפירים

,  שפירים
33%

,  קןלחין
57%

מליחים  
,  ושתפונות

10%

(:  אין יצוא, +10%צריכה )תרחיש ג 
ק"מלמ1,860סך 

,  שפירים
27%

,  קןלחין
62%

מליחים  
,  ושתפונות

11%

(:  אין יצוא, =צריכה )תרחיש ד 
ק"מלמ1,711סך 

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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התפתחות צריכת המים לאורך זמן
בצריכת המים הולכים ומתרחבים עם השנים  בין התרחישים הפערים 

.2050עד לאפס יצוא בשנת , נעשתה ליניארית' ד-ו' הפחתת כמויות היצוא בתרחישים ג: הערה
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ק"מלמ-צריכת מים 

=(יצוא , +10%צריכה )' יעד א

=(יצוא , =צריכה )' יעד ב

(אין יצוא, +10%צריכה )' ג

(אין יצוא, =צריכה )' ד

20302050תרחיש

1,203: בסיס

1,5352,097'איעד 

1,4911,946'ביעד 

1,4331,860'ג

1,3901,711'ד

ק"מלמ-צריכת מים 

באומדנים לצריכת ההבדל 

' ב-ו' המים בין תרחישי יעד א

,  2030-בק"מלמ44-מגיע ל

-בק"מלמ151-ועולה ל

2050.
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תקופת בסיס
יעד א )צריכה 

10%+, יצוא =(

 יעד ב 

)צריכה =, 

יצוא =(

ג )צריכה 

10%+, אין 

יצוא(

 ד )צריכה 

=, אין יצוא(

מלמ"קמלמ"קמלמ"ק%מלמ"ק מלמ"קמלמ"קאלפי דונםאזור אקולוגי מים

            77                88            159%90       62                101                 39               120רמת הגולן

          147              157          63%161       65                169               104               232עמק החולה ומרום הגליל

            76                75            18%79       12                  79                 67               319מעלה הגליל ועכו

            42                48            264%49       39                  54                 15                 66עמקים מזרחי צפוני 2

          146              159          72%164       75                179               104               617עמקים מערב

          180              184          27%188       41                192               152               124עמקים מזרחי צפוני 1

            86                98          136%100       65                112                 48               122עמקים מזרחי דרומי

              3                  3              15%3         0                    3                   3                 26יו"ש

          219              219          16%225       32                225               193               430מרכז

          136              149          83%155       76                167                 91               413השפלה והר

          131              148          108%157       91                176                 85               414לכיש

          337              385          121%423     261                476               215            1,188הנגב

            24                27            94%28       16                  32                 17                 38רמת הנגב

            69                75            69%80       33                  80                 47                 37ערבה תיכונה

            38                44            114%45       27                  52                 24                 20חבל אילות

       1,711           1,860       74%1,946     894             2,097            1,203            4,166סך

שיעורי שינוי - 

תרחיש יעד א
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

לכמויות מים נדרשות לפי אזורים אקולוגיים* אומדן
נדרש גידול משמעותי באספקת מים לאזורי פריפריה

עבור תרחיש קרקע ביניים* 

ק"מלמ291: סך תוספת באזורי העמקים

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר



0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

רמת הגולן

עמק החולה ומרום הגליל

מעלה הגליל ועכו

2עמקים מזרחי צפוני 

עמקים מערב

1עמקים מזרחי צפוני 

עמקים מזרחי דרומי

ש"יו

מרכז

השפלה והר

לכיש

הנגב

רמת הנגב ואילות

ערבה תיכונה

חבל אילות

2013בסיס 

מינימום פגיעה

ביניים

מקסימום פגיעה
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

תרשים עבור תרחיש  

בנספחנמצא ' יעד א

על צריכת המים באזורים השוניםתרחישי השטחיםהשפעת 
השטחואין הפרשים באומדן לסך צריכת המים בין תרחישי עליה באזורי פריפריה כאשר כמעט 

ק"מלמ

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

התפתחות שטחים חקלאיים לאורך זמן
ש בעל ושימושים אחרים צפויה לרדת באופן משמעותי"יתרת השטח החקלאי לגד

צמחי הנוי והתבלינים אך אינם כוללים את התוספת בשטחי זית בעל  , הירקות, שטחי הירקות והפירות כוללים את כל שטחי המטעים*

לכן בתרשים זה התוספת של שטחי זית בעל נכללת ביתרת  , זאת מכיוון שיתכן ופוטנציאל ההרחבה של שטחי זית בעל בפועל מוגבל)

(.השטח

(.לאובדן שטח חקלאיהביניים לפי תרחיש )מיליון דונם 3.9-ל4.2-השטח יורד מסך 

בנספחנמצא ' תרשים עבור תרחיש יעד א

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

+60%

+91%

-82%

גידול  

בהשוואה  

:לבסיס
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(יצוא קבוע, צריכה קבועה)' תרחיש יעד ב-שטחי גידול באלפי דונם 

*ירקות ופירות ש למזון גס"גד יתרה
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

'ב-ו' תרחישי יעד א–השפעה על תמהיל הגידולים 
ירידה גדולה בחקלאות בעל כדי לאפשר הרחבת שטחי המטעים והירקות 

05001,0001,5002,0002,500

גידולי שדה מושקה

ירקות שטח פתוח

ירקות כיסוי

זית בעל

זית מושקה

מטעים

הדרים

תבלינים

צמחי נוי

שונות בעל

*דונםאלפי , ארצי-שינוי תמהיל הגידולים בתרחיש יעד א 

בסיס

=(יצוא , +10%צריכה )יעד א 

=(יצוא , =צריכה )יעד ב 

התרשים מראה את הרחבת שטחי הירקות  

,  והפירות הנדרשת בעקבות הגידול באוכלוסייה

ובתרחיש יעד א בנוסף גם בעקבות עלייה  

.בצריכה לנפש של ירקות ופירות

עלייה זו מצריכה צמצום משמעותי בשטחי  

ש הנותרים  "רוב שטחי הגד. חקלאות הבעל

בשני תרחישי היעד נדרשים לגידול מספוא  

ברוב התרחישים נשאר מספיק שטח  . לבקר

למעט תרחישים בהם היצוא , לגידול מספוא

ואחוז היצוא נשאר  )של פירות וירקות עולה 

תרחישים לגידול משמעותי ביצוא לא  (. קבוע

.נראים סבירים כיום

הנחנו שגם שטחי זית בעל יתרחבו במקביל  

יתכן שבפועל דבר זה לא  –לגידול בביקוש 

יקרה והיקף שטחי הבעל יהיו יותר גדולים 

שינוי זה לא ישפיע על  . מהמחושב כעת

.האומדנים לצריכת מים בחקלאות

תרחיש ביניים לאובדן שטח חקלאי*

בהמשך העבודה מוצגים נתונים עבור השינויים  

(קישור)בתמהיל הגידול במחוזות השונים 

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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השפעה על תמהיל הגידולים
מיליון דונם בתרחישי היעד1-לכ2.7-לא מעובד מכ/ירידה משמעותית בשטח בעל 

.עבור תרחיש ביניים לאובדן שטח חקלאי* 

.נורמטיבי-הפרש בפועל: התאמת מים

בחישוב כמויות המים הנדרשות לגידול בעלי  

.חיים הונח שלא יהיה גידול בהיקף המדגה

:בחינת אמידה במגבלת מינימום לשטח לגידול מספוא

(מושקה' אלף דו150, בעל' אלף דו500)אלף דונם 650-כ: שטח מספוא תקופת בסיס•

'  אלף דו260-כ, בעל' אלף דו860-כ)מיליון דונם 1,11סך : שטח מספוא נדרש בתרחיש יעד א•

(מושקה

'  אלף דו290-כ, בעל' אלף דו950-כ)מיליון דונם 1,24סך : בשטח מספוא נדרש בתרחיש יעד •

(מושקה

ש יידרש למספוא"כמעט כל שטח הגד, נשאר מספיק שטח לגידול מספוא< =

מלמ"קאלפי דונם

בסיס

יעד א )צריכה 

10%+, יצוא 

)=

יעד ב 

)צריכה =, 

יצוא =(

ג )צריכה 

10%+, אין 

יצוא(

ד )צריכה 

=, אין יצוא(
בסיס

יעד א )צריכה 

10%+, יצוא 

)=

יעד ב 

)צריכה =, 

יצוא =(

ג )צריכה 

10%+, אין 

יצוא(

ד )צריכה 

=, אין 

יצוא(

2932932932932937676767676גידולי שדה מושקה

327587542497452225404373342311ירקות שטח פתוח

6912411510595107198181166150ירקות כיסוי

21845741645741600000זית בעל

1022141942141944698889888זית מושקה

407784719720655340665608610553מטעים

217381352314285199364335298269הדרים

23423936333054504743תבלינים

581079892845396888375צמחי נוי

2,4519141,1351,1751,396שונות בעל

134150154150154בעלי חיים

8-8-8-8-8-התאמה מים

4,1663,9033,9033,9033,9031,2032,0971,9461,8601,711סך
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

ניתוח רגישות

:השפעת שינוי בהנחות לגבי כמויות היצוא( א)

שהוצגו קודם' ד-ו' ההשפעה של הפסקת היצוא נבחנה בתרחישים ג.

 ק"מלמ70-בכ2050-את צריכת המים במקטינה בכמויות היצוא 30%של ירידה  ,

(.בנספחראה תרשים )' ב-ו' היעד אלתרחישי בהשוואה 

:  תקופת הבסיס לנתוני ייצור ואוכלוסייההשפעת עדכון בחינת (ב)

 מקטינה  2016-17לממוצע 2013-15שינוי תקופת הבסיס לנתוני ייצור ואוכלוסייה ממוצע

. 5%עד 4%-את סך כמות הייצור הנדרשת של ירקות ופירות בתרחישי היעד בכ

החיסכון במים כתוצאה מהירידה בייצור הנדרש מתקזז עם עלייה בצריכת המים לטון  , אולם

(בנספחראה טבלה )כמעט זהה 2050-כך שסך כמות המים הנדרשת ב, ייצור

,  ק"מלמ70-בכ2050-המים הנדרשת במקטינה את צריכת 30%של ירידה ביצוא ←

.בהשוואה לתרחישי היעד

כמות המים  לנתוני ייצור ואוכלוסייה כמעט ולא משפיעה על תקופת הבסיס עדכון ←

.2050-הנדרשת ב

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

בחינת צורכי המים לפרויקט פיתוח יצוא פירות וירקות  
או מדינה אחרת בהסכם רב שנתי/לסין ו

השנים  3-ב' אלף דו50עד 25)אלף דונם 800-המתווה שנבחן כולל הגדלה הדרגתית של שטחי הגידול לפרויקט עד ל

בעקבות , צמצום הדרגתי של שטחי הפרויקט2039והחל משנת , (2025-31בשנה בשנים ' אלף דו100, הראשונות

.הביקוש הגדל בשוק המקומי

צריכת המים שחישבנו )ק לדונם בשנת ניבה "מ900-חישוב צרכי המים לפרויקט מתבסס על מקדם מים ממוצע של כ

.ולוקח בחשבון צרכי מים נמוכים יותר למטעים בשנים הראשונות, (לסל הגידולים ליצוא

בחינת זמינות השטח וסך צריכת המים הנדרשת בשקף הבא מתבססת על יישום הפרויקט במקביל לתרחיש יעד א  '

(.כמויות ייצוא קיימות קבועות, בצריכה לנפש של ירקות ופירות10%גידול של )
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"אלף דונם800"תרחיש הקצאת שטח ומים לפרויקט 

אלפי דונם-שטח 

ק"מלמ-מים 

הבחינה המוצגת בשקף זה 

ובשקף הבא הינה תיאורטית  

אין כעת החלטה או  , בלבד

תכנית קונקרטית על קיום  

פרויקט ייצוא לסין או למדינה  

.  אחרת

הבחינה נכללה בעבודה  

ל  "בעקבות בקשת מנכ

היתכנות  . משרד החקלאות

מהלך מסוג זה נבחן כעת  

עבור משרד החקלאות על  

.ידי חברת יעוץ חיצונית

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

במתווה המוצג2050-בק"מלמ300-בשנות השיא ויורדת לק"מלמ725-צריכת המים לפרויקט מגיעה לכ.

ק"מיליארד מ2.45-סך אספקת המים הנדרשת גדלה בעקבות הפרויקט ל.

עתודות השטח החקלאי מגבילות את המשך הפרויקט בהיקף מלא במשך תקופה ממושכת.

זאת מכיוון שיתכן ופוטנציאל ההרחבה של  )צמחי הנוי והתבלינים אך אינם כוללים את התוספת בשטחי זית בעל , הירקות, שטחי הירקות והפירות כוללים את כל שטחי המטעים*

(. לכן בתרשים זה התוספת של שטחי זית בעל נכלל ביתרת השטח, שטחי זית בעל בפועל מוגבל

(.לפי תרחיש ביניים לאובדן שטח חקלאי)מיליון דונם 3.9-ל4.2-סך השטח יורד מ
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2,400
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ק"מלמ-צריכת מים 

=(יצוא , +10%צריכה )' יעד א

=(יצוא , =צריכה )' יעד ב

0אלף דונם700תרחיש 

500

1,000

1,500

2,000

2,500
"אלף דונם800"תרחיש -שטחי גידול באלפי דונם 

*ירקות ופירות

ש למזון גס"גד

יתרה

אלף דונם800פרויקט 

בחינת צורכי המים לפרויקט פיתוח יצוא פירות וירקות  
המשך-או מדינה אחרת בהסכם רב שנתי /לסין ו
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הסבר כללי

 החקלאותועלויות של הגדלת אספקת המים השפירים לענף תועלות

 לחקלאים  המים על היתרה הממוצעת עלייה במחירי השפעת

 מרכזייםבחינת כושר הנשיאה של ענפי צומח

 מדיניות  חלופות

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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 להמשך  הניתוח בפרק הקודם מראה שפיתוח של החקלאות בהיקפים משמעותיים

הגדלה ולשמירה על רמת היצוא לאוכלוסייה אספקת מרבית הירקות והפירות 

,  בלבדקולחיןאינו יכול להתבסס על הגידול באספקת מי ( 2013-15)בתקופת הבסיס 

350עד 200-שפירים לחקלאות בהיקף של כונדרשת בנוסף הגדלת אספקת מים

.*2050עד שנת ק"מלמ

עקב שינוי תמהיל מקורות המים  , עלויות המים לחקלאות צפויות לעלות לאורך השנים

.המיםהנדרשות במשק ותכניות הפיתוח ( הרחבת ההתפלה)השפירים 

 ענף  תוך הסתכלות מאקרו על , מחירי המיםהשפעת עליית נבחן את בפרק להלן

, צומח מרכזייםשל כושר הנשיאה של ענפי וכן נציג בחינה ראשונית , הירקות והפירות

כמו כן מוצגות תוצאות של ניתוח השפעת עליית מחירי  .** תחשיבי גידולעל בהסתמך 

.המים על החקלאות במחוז הנגב

בחינה כלכלית של יכולת התמודדות ענף החקלאות  
עם עלייה במחירי המים

'ב/'בהתאם לתרחישי יעד א*  

של משרד החקלאות( מ"שה)תחשיבי שירותי ההדרכה והמקצוע ** 

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר



תועלות ועלויות של הגדלת אספקת המים  
השפירים לענף החקלאות

64

עלויות תועלות

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
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עלות השקעה בהקמת תשתיות מים

  עליה בעלות המים השפירים עקב הסתמכות

.גוברת על התפלה

עליית  : השפעות על תעריפי המים השוטפים

(.אמבטיה)מחירים לכל החקלאים 

  השפעות חיצוניות של הקמת מתקני

השפעות  , תפיסת שטחי חוף: התפלה

.סביבתיות

  גידול בייצור החקלאי המקומי ובתעשיית

.המזון

  אפשרות פיתוח והבטחת קיום חקלאות

.  באזורי הפריפריה

  הבטחת יכולת אספקה של מרבית הירקות

חשוב  )והפירות מייצור מקומי גם בעתיד 

לביטחון תזונתי לאומי שעלול להיפגע  

,  מהקטנת זמינות תוצרת בשוק העולמי

בעקבות גידול באוכלוסיית העולם ותהליכי  

(.שינוי אקלים

בסיס לפיתוח ויצוא ידע וטכנולוגיות.

  תרומה לאזורים המושפעים במיוחד מגידול

באמצעות העברת  , אוכלוסייה ושינוי אקלים

ידע וטכנולוגיות חקלאיות המותאמות לאקלים 

.צחיח
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השפעת עלייה במחירי המים על היתרה הממוצעת לחקלאי 
ניתוח מאקרו–מגידול ירקות ופירות 

על בסיס  , 2017-הניתוח מתבסס על נתוני מאקרו של אומדן להכנסות ועלויות לכלל ענפי הירקות והפירות ב

(.  ראה נספח להסבר נוסף והצגת נתוני הבסיס)נתוני חשבון ענף החקלאות 

:  הנחות לניתוח

על בסיס אומדנים, תרחישים לעליית מחירי המים2נבחנו •

.2030-בן"ושפדלעלויות מים שפירים רשות המים מ

התרחיש הראשון משקף את אומדן רשות המים למחיר עלות1.

העלייה במחיר נובעת  )ללא תוספת עלויות פיתוח נוספות , המים

(.  ח"מלש450-י רשות המים בכ"מביטול סבסוד המוערך ע

התרחיש השני כולל בנוסף עלויות פיתוח של להגדלת אספקת  2.

.  'בהתאם תרחיש יעד א, 2030עד ק"מלמ335-המים לחקלאות ב

ג ירקות  "התרשים בשקף הבא מראה את השפעת עליית מחירי המים על היתרה הממוצעת לחקלאים לק•

.  ג"בהנחה שאין שינוי במחיר מכירת התוצרת ובעלויות הממוצעות האחרות לק, ופירות

אחרי הפחתת עלויות  , ג עבור עבודה עצמית והון"היתרה לחקלאי משקפת את התמורה הממוצעת לק•

(.*  תשלום לעובדים שכירים, בלאי, תשומות קנויות)הגידול 

קיימת שונות גדולה . יש לקחת בחשבון שמדובר על ערכים ממוצעים עבור כלל ענפי הירקות והפירות•

.מ שמוצגים בהמשך הפרק"כפי שניתן לראות מתחשיבי שה, ברווחיות בין ענפים שונים

ותקבולים נוספיםהיתרה המוצגת בהמשך לא כוללת פיצוים * 

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

ק"למ₪
מחירים  

2017

תרחיש  

1מחירים

תרחיש  

2מחירים 

1.862.683.46שפירים

1.101.502.87ן"שפד

שוליים  

אחרים
1.171.201.60

:תרחישי מחירים



2תרחיש מחירים 1תרחיש מחירים2017

18%15%10%מערך הייצור* לחקלאייתרהשיעור

25%31%37%שיעור המים מסך התשומות הקנויות

13%16%21%**שיעור המים מסך התשומות

(1.6/ 2.9/ 3.5)(1.2/ 1.5/ 2.7)(1.2/ 1.1/ 1.9)(שוליים/ן"שפד/ שפירים )מחירי מים 

₪1.41.82.5מיליארד –( כמות בסיס)סך עלות מים 

סך התשומות כוללות בנוסף לתשומות הקנויות בלאי ותשלום לשכירים**
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אומדן להשפעת עלייה במחירי המים על היתרה הממוצעת לחקלאי  
בהנחה שמחירי המכירה לא משתנים, גידול ירקות ופירותמ

חישוב על בסיס נתוני חשבון  

ס"למ, 2017-ענף החקלאות ל

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר

קישור לשקף בנספח 

עם פירוט נוסף
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 בעקבות שינוי במחיר המים "אומדן לשינוי ביתרה לחקלאי לק

ג"ערך תפוקה ממוצעת לק

בלאי

(ללא מים)תשומה קנויה 

עלות מים

תשלום לשכירים

*יתרה לחקלאי

ג"ערך ייצור ממוצע לק
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תרחישים שונים–אומדן ליתרה השנתית מחקלאות צמחית 

השתת כל עלויות הפיתוח של מערכת המים על החקלאים באמצעות העלאת מחירי  האומדנים מצביעים על כך ש

2סך היתרה לחקלאים בענפי הצומח לפי תרחיש מחירים )המים עלולה להפוך את הרחבת החקלאות לבלתי כדאית 

זאת בהנחה שמחירי המכירה של התוצרת הצמחית לא משתנים וכל תוספת בעלות  (. נמוכה יותר מהיתרה הנוכחית

.המים תגולגל על החקלאים

 בשנת עבור תרחישי היעד גבוהה מהיתרה 2030במימון ממשלתי של עלויות הפיתוח היתרה השנתית לחקלאים בשנת

(.1תרחיש מחירים )2017

נוספיםותקבולים היתרה חקלאי לא כוללת מטעים צעירים ופיצוים *

מים שוליים/ ן"שפד/ בסוגריים מחירים למים שפירים 

3.0 

2.6 

3.4 

2.5 

(1.2/ 1.1/ 1.9)2017יתרה 

(1.2/ 1.5/ 2.7)1ותרחיש מחירי מים 2017כמויות 

(1.2/ 1.5/ 2.7)1ותרחיש מחירי מים ' יעד א

(1.6/ 2.9/ 3.5)2ותרחיש מחירי מים ' יעד א

₪מיליארד , 2030-יתרה שנתית לחקלאים בתקופת הבסיס וב

קישור לשקפים  

בנספח עם פירוט נוסף

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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השפעת עליית מחירי המים על רווחיות החקלאים ומחירי 
הירקות והפירות לצרכנים

לפיתוח ענף החקלאות הינה המשך אספקה מקומית של ירקות ופירות  ' ב/ ' הנחת היסוד לתרחישי היעד א

.  בשיעורים גבוהים מתוך סך הצריכה

  העלות הנוספת במרכיב התשומה כתוצאה מהתייקרות מחירי המים לחקלאים בטווח הארוך צפויה

התרשים בשקף הקודם מציג מקרה קיצון בו אין שינוי  (. החקלאי)להתחלק בין עודף הצרכן לעודף היצרן 

.   מושתת על החקלאים( 2ירק בתרחיש /ג פרי"אגורות לק30-כ)במחיר לצרכן וכל העלות הנוספת 

  תחת הנחה של משק סגור יחסית בשוקי הירקות והפירות צפוי שרוב עליית מחיר המים תתורגם לעליית

בהנחה שסך הצריכה לנפש של  . לירקות ופירות בסל הצריכהבעקבות הביקוש הקשיח , מחירים לצרכן

יוכל לגלם את העלייה  ירקות ופירות לא תפגע בעקבות הביקוש הקשיח ושינוים בהרגלי הצריכה והחקלאי 

לפי האומדן שלנו יכולה  . החקלאישחיקה גדולה ברווחיות לא צפויה במחירי התשומות במחיר שהוא פודה 

.*8%-לגרום לעליית המחירים לצרכן לירקות ופירות טריים של עד כ( 2תרחיש )העלייה במחירי המים 

אם זאת. התייעלות בייצור יכולה לצמצם את הפגיעה ברווחיות החקלאים ואת עליית המחירים לצרכן  ,

אזורי הגידול  , הגידוליםויתכנו שינויים בהרכב , תיתכן פגיעה בענפים בעלי רגישות גבוהה למחירי מים

בשקף  צומח העיקריים הנשיאה של ענפי בחינה ראשונית של כושר ראה )וסוגי המשקים בענפים השונים 

(.הבא ובנספח

בהנחה שכל תוספת עלות המים  , (2017-לחודש ב₪ 425)תמרים ושקדים , קפואים, הבית לפירות וירקות טרייםהוצאות משקי מבוסס על נתוני סקר * 

.מחירי פירות וירקות ליצואלהעלתולא קיימת אפשרות , אין ירידה בצריכה, בגידול פירות וירקות תגולגל על מחירי הירקות והפירות בשוק המקומי

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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 מטרת הבחינה היא ללמוד על היכולת של ענפי חקלאות מרכזיים לשאת מחירי מים

.יותר גבוהים

"הגידול  המקסימלי אותו מסוגל מוגדר כמחיר של גידול חקלאי " כושר הנשיאה

ק"למחשוב להדגיש שהתרומה .* מיםק"למכלומר התרומה של הגידול , לשאת

התחשבות בהחזר הון  , החזר הוןמים המוצגת בהמשך מחושבת ללא הפחתת 

.מים ואת כדאיות הגידולק"לממקטינה את התרומה 

 ( מ"שה)ההדרכה והמקצוע תחשיבים כלכליים של שירותי הבחינה מתבססת על

מדובר על תחשיבים נורמטיביים המתבססים על חישוב  . החקלאותשל משרד 

התחשיבים משמשים . ומחירי התשומות, עלויות על בסיס טכנולוגיית ייצור מסוימת

תוך התאמה לתנאים במשק  , לחקלאים כבסיס לבדיקת רווחיות וכדאיות הייצור

.  ואינם מייצגים בהכרח את הרווחיות הממוצעת בענף מסוים, הספציפי

 ובין שיטת , מים בין גידולים שוניםק"למ' ברווחיות ובתרומה בשונות גדולהקיימת

שונות זו מצביעה  (. נספחראה תרשימים בצד שמאל וב)גידול שונות לאותו גידול 

.על כך שחלק מהענפים צפויים להיפגע מעליה במחירי המים ולהפוך ללא רווחיים

 לענפים השוניםמחירי המים בבחינת ההשלכות של עליית העמקה נדרשת  ,

.בשיתוף פעולה עם מחוזות המשרד, השוניםולאזורים 

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

ושכר נורמטיבי לעבודה  ( כולל עבודה שכירה)הגידול לאחר הפחתת ההוצאות השוטפות פדיון על בסיס לטווח בינוני נבחן הנשיאה של הגידולים השנתיים כושר * 

,  בגידולים רב שנתיים. בהנחה שההשקעות הנדרשות לגידול כבר נעשו, בטווח הבינוניתרומה זו הינה אינדיקציה לכדאיות הגידול "(. 'בתרומה )"ללא החזר הון , עצמית

(.  ניבהבשנת ' בתרומה )כושר הנשיאה מתבסס על היתרה השנתית בשנת ניבה כולל עלות עבודה קבועה 

.המיםוחלוקה בכמות ' ידי הוספת עלות המים לתרומה ב-מים מחושבת עלק"למהתרומה 

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר



:בענפי הצומחהנשיאה בחינת כושר 
רווחיות נמוכה בענפים רבים–הבדלים גדולים בין הענפים 

70

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

*נתח עלות מים מסך ההוצאות*מיםק"למח "ש',תמורה בענפים מרכזיים

15%-10%-כ5עד 3-כמטעים

20%-15%-כ4עד 2-כהדרים

,  8עד 2-כירקות

שלילית' עם תרומה בקיימים תחשיבים רבים

,                    15%-2%-כ

נמוך בירקות חממה

30%-כ3עד 1-כש"גד

.מיםק"למכלומר התרומה של הגידול , של גידול חקלאי מוגדר כמחיר המקסימלי אותו מסוגל הגידול לשאת" כושר הנשיאה"

.מ"חישוב על בסיס תחשיבי שה

מיםק"למהתחשבות בהחזר הון מקטינה את התרומה , ללא החזר הון* 

.  ויותר₪ 3גידולים אלה מפסידים במחירי מים של , ק"למ₪ 3-מים נמוכה מק"למ' התרומה ב, בגידולים רבים

משמש לחקלאי להחזר הון ונדרשת לשם כך תרומה חיובית אז מספר  ' כאשר לוקחים בחשבון שהתרומה ב

.הגידולים הלא רווחיים עולה באופן משמעותי

ההשפעה של עליית מחירי המים על רווחיות הגידולים גבוה יותר באזורים יבשים בהם התלות בהשקיה  , בנוסף

מראה שעלייה במחירי מים פוגעת באופן  מחוז הנגב ל( מתכנן מחוז הנגב)שגיא גולי עבודה של . גבוה יותר

(.לנתונים מרכזיים מתוך העבודהקישור)משמעותי ברווחיות של גידולים מרכזיים בנגב ובכדאיות הגידול שלהם 

,  מים ונתח עלות המים מתוך סך ההוצאותק"למ' בטבלה בהמשך סדרי גודל של התמורה ב

(קישור)לנתונים מפורטים לגידולים מרכזיים ראה נספח 
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חלופות מדיניות  

  קיימות חלופות מדיניות שמאפשרות צמצום של פגיעה ברווחיות החקלאים בעקבות עלייה במחירי

.המים

 הנהוגה כיום בה מחירי המים צריכים לכסות את עלויות פיתוח  " משק מים סגור"בחלופה של

ההגנה תצמצם את הפגיעה  . נדרש המשך הגנה על הייצור המקומי בענפי הצומח, תשתיות המים

. ברווחיות החקלאים כי העלייה בעלות הייצור תגולגל בחלקה על המחירים לצרכן

המגדילות  תמיכות תקציביות באיחוד האירופי ובמדינות מפותחות נוספות נהנים החקלאים היום מ

קיימות מגבלות של ארגון הסחר העולמי על אופן מתן התמיכה  . את ההכנסות מעיסוק בחקלאות

שיטות התמיכה המקובלות כוללות תמיכה אחידה לפי יחידת שטח  . כדאי למנוע עיוותי סחר

שיטות  (. ב"ארה)ביטוח כדי לייצב את הכנסות החקלאים תוכניותוסבסוד , המקובלת באיחוד האירופי

.תמיכה אלה אינם מספקות מענה לעליית בתעריפי המים

בדומה למימון המדינה  , אנו ממליצים על מימון ממשלתי של ההשקעות הנדרשות בתשתיות מים

מימון כזה יצמצם את העלייה בתעריפי המים ואת הפגיעה בענפי  . של פיתוח תשתיות חיוניות אחרות

המימון יאפשר פיתוח החקלאות באזורי  . וימנע או ימתן את עליית המחירים לצרכן, החקלאות

.בלי התייקרות של מחירי המים לכל החקלאים, עדיפות

יש לקדם מחקרים והשקעות להתייעלות הייצור והשימוש במים בחקלאות, במקביל.
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ט"תחרות קנ–אליווהיואל : צילום
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דיון

 משרד החקלאות ועל אומדנים למקדמי מים  ג"ממהאומדנים לכמות המים הנדרשת מתבססים על שטחי

.בהתאם לשינוים וזמינות נתונים מעודכנים, נעדכן את התכנית מעת לעת. באזורים השונים

לפי המידע הקיים כעת נדרשת עלייה בכמות  . על צריכת המיםהשפעת שינוי האקלים ודאות לגבי -קיימת אי

מצד שני קיים פוטנציאל להתייעלות  . כתוצאה מהשפעות שינוי האקלים, אחוז15עד 10-המים לדונם של כ

.   יש לבחון הנחה זו בעתיד. לכן הנחנו שההתייעלות תקזז את השפעת שינוי האקלים, השימוש במים

גם פה  . השוניםתרחישי הביקוש ההשפעה הגדולה ביותר על כמות המים הנדרשת לענף החקלאות נובעת מ

ובהתאם ליעדי הפיתוח לענף  , על בסיס התפתחויות בצריכה ובסחר, נדרש עדכון תקופתי של האומדנים

.  החקלאות

 שינויים מתונים  . של סוגי הירקות והפירותהנחנו שאין שינוי בתמהיל הגידול לצורך חישוב האומדנים

אינם צפויים להשפיע בצורה משמעותית על  ( כגון הגדלת הייצור של פרי מסוים על חשבון פרי אחר)בתמהיל 

.כמות המים הנדרשת

 וכושר הנשיאה של ענפי  , של ירקות ופירותהתועלת הכלכלית מהרחבת הייצור העבודה כוללת בחינה של

התוצאות מצביעות על כך שהעמסת עלויות הפיתוח הנדרשות על ענף החקלאות באמצעות  . חקלאות שונים

ממליצים על  אנו . העלאת מחירי המים עלולה לגרום להפסדים בענפים רבים ולצמצום ענף החקלאות

מים כדי לצמצם את העלייה הנדרשת במחירי  הנדרשות בתשתיות השתתפות ממשלתית במימון ההשקעות

.המים ולאפשר פיתוח החקלאות והמשך אספקת מרבית התוצרת הטרייה מייצור מקומי

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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סיכום

ק"מלמ350עד 200מזה , ק"מלמ900עד 750-כ: 2050תוספת המים הנדרשת בתרחישי היעד בשנת 1.

.תוספת מים שפירים

:ניתוח רגישות2.
.  ק"מלמ70-מקטינה את אספקת המים הנדרשת בכ30%-הקטנת היצוא ב•

לחקלאות צפויה לגדול הקולחיןמכיוון שאספקת . ק"מלמ650עד 500-תוספת המים הנדרשת היא כתרחישים ללא יצואב•

בתרחיש עם עלייה בצריכה לנפש של פירות  )בלבד ק"מלמ100-נדרשת תוספת מים שפירים של כק"מלמ550-בכ

להמשך היצוא החקלאי בעשורים הקרובים חשיבות אסטרטגית לצורך  . לא מנוצלתקולחיןאו אף נשארת יתרת , (וירקות

.יתכנו שינויים בהרכב המוצרים או צמצום מסוים בכמויות. שמירה על פוטנציאל הייצור לאוכלוסייה המקומית הגדלה

אנו ממליצים להיערך לכמויות  לאור חוסר הודאות לגבי פוטנציאל ההתייעלות ורווחיות הייצור החקלאי בעתיד 3.

שמירה על כמויות הייצוא ועל  , אין שינוי בצריכה לנפש של ירקות ופירות)' המים הנדרשות בתרחיש יעד ב

מומלץ על בחינה  . ועל מימון ממשלתי של ההשקעות הנדרשות בתשתיות מים, (אחוז היבוא הנוכחי

.מחודשת ועדכון התכנית בעוד כמה שנים

ביחס לאומדנים שמוצגים  , 15%עד 10%-צפויה להגדיל את אספקת המים הנדרשת בכשינוי אקלים השפעת 4.

.מצד שני תתכן התייעלות מקזזת. 2-ו1בסעיפים 

כדי לספק גם בעתיד את מרבית הירקות והפירות מייצור  הבעל חקלאות של שטחי משמעותי צמצום יידרש5.

.  מקומי

על התפלגות  המים הנדרשת אך משפיעים על סך כמות כמעט ולא משפיעים התרחישים לאובדן שטח חקלאי6.

.המים בין האזורים

(.הנגב והעמקים)נדרשת באזורי הפריפריה עיקר תוספת המים 7.
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:מחוזות משרד החקלאות

גליל גולן•

עמקים•

מרכז•

שפלה והר•

נגב•

חלוקת השטח החקלאי לפי מחוזות

והתרחישים לצריכת  , בהמשך הפרק הצגה של תרחישי השטח

.  ברמת מחוזות–מים שנבחרו להצגה מורחבת 

קיימים  , מכיוון שהניתוח האזורי נעשה על בסיס אזורים אקולוגיים

הבדלים בין השטח החקלאי המוצג לכל מחוז ובין שטח המחוז  

(.  ראה הסבר בשקף הבא)ג "לפי נתוני הממבפועל 

.לחיצה על            מאפשרת חזרה לשקף זה

אזוריתברמה ניתוח . 8
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גליל גולן
15%

עמקים
24%

מרכז
10%

שפלה  
והר

10%

נגב
41%
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 קיימים אזורים אקולוגיים נמצאים . תקני מים–הניתוח האזורי בעבודה נעשה על בסיס אזורים אקולוגיים

.  ביותר ממחוז אחד

 כדי להציג את הנתונים ברמת מחוזות סיכמנו את נתוני האזורים האקולוגיים שמרבית השטח שלהם נמצא

לכן קיימים הפרשים בין הנתונים המוצגים בהמשך ובין נתוני  . כפי שהוצג בטבלה בהמשך, במחוז מסוים

.המחוז

הסבר לסיכום הנתונים האזוריים

סך שטחמחוזות

אזור אקול.נגבשפלה והרמרכזעמקיםגליל גולןאזורים אקולוגיים - מים

120       120רמת הגולן

232           4       228עמק החולה ומרום הגליל

319            3         54       263מעלה הגליל ועכו

66         66עמקים מזרחי צפוני 2

617            5       612עמקים מערב

124       124עמקים מזרחי צפוני 1

122       122עמקים מזרחי דרומי

432            0        431           0מרכז

414            0        412            1השפלה והר

415        413            2לכיש

1,188     1,188הנגב

38          38רמת הנגב ואילות

38          38ערבה תיכונה

22          22חבל אילות

26            1            5            0         20יו"ש

4,173     1,700        419        440    1,003       611סך שטח מחוז

שויך למחוז  
גליל גולן

שויך למחוז  
עמקים

שויך למחוז  
נגב
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ש בפועל  "שטחי החקלאות ביו* 

אלף  100מעל )גדולים יותר 

תיקון היקף השטחים לא  (. דונם

צפוי להשפיע באופן משמעותי  

ענפי צומח  . אומדני המיםעל 

ש הם זיתים וענבי  "עיקריים ביו

.יין עם צריכת מים נמוכה יחסית
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מחוז גליל גולן. 1

.ע.ת

אלפי דונם-גולן מחוז גליל

611סך שטח

:מים-לפי אזורים אקולוגיים 

263מעלה הגליל ועכו

עמק החולה ומרום  

228הגליל

120רמת הגולן

מחוזות

רמת 

הגולן

עמק 

החולה  

ומרום  

הגליל

מעלה הגליל  

ועכו

הנתונים בהמשך כוללים בנוסף  

אלף דונם הנמצאים באזורים  61

האקולוגיים המוצגים בטבלה  

למעלה אך אינם שייכים למחוז  

גליל גולן  
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*מחוז גליל גולן–שטח חקלאי תרחישי 

:  הערות* 

סך השטח המוצג בטבלה לא תואם במדויק את שטח המחוז מכיוון שהאזורים האקולוגיים לא חופפים במדויק את  

.ראה טבלה בתחילת הפרק להסבר ההבדלים. שטחי המחוזות

.אלף דונם השייכים למחוז המרכז3-ו, אלף דונם השייכים למחוז עמקים54אזור מעלה הגליל ועכו כולל גם 

.אלף דונם השייכים למחוז עמקים4אזור עמק החולה ומרום הגליל כולל 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ג"ממלתכנון ויחידת הרשות : מקור

אלפי דונם-שטח חקלאי לפי תרחישי הקרקע 

שינוישטח חקלאי

 מצב אזור אקולוגי מים

נוכחי

תחריש 

מינימום

תרחיש 

ביניים

תרחיש 

מקסימום

שינוי ת. 

מינימום

שינוי ת. 

ביניים

שינוי ת. 

מקסימום

986530 150         185         218             120רמת הגולן

 199-5 227         241         251             232עמק החולה ומרום הגליל

 108- 76- 47- 211         243         272             319מעלה הגליל ועכו

 82- 69-2 589         669         741             671סך אזורים
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*מחוז גליל גולן–שטח חקלאי תרחישי 

ראה הסבר בתחילת הפרק* 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ג"ממלתכנון ויחידת הרשות : מקור

אזור אקולוגי מים

תרחישים להיקף 

הפגיעה בשטחים 

חקלאיים )ד'(

שטחי חקלאות 

בתחום מרקמים 

עירוניים ע"פ 

תמ"א 1/35

שטחי חקלאות בתחום 

אזורים צמודי דופן 

למרקמים העירוניים 

ע"פ תמ"א 1/35

שטחי חקלאות 

בתחום וצמודי דופן 

לישובים מיוחדים 

ע"פ תמ"א 1/35.

תוספת שטחים 

לחקלאות - 

הכשרת קרקע 

חקלאית.

 סה"כ מאזן 

לאזור

          47.1-                   1.3                       -                              -                  48.5תרחיש מינימוםמעלה הגליל ועכו

          76.2-                   1.0                        2.3                               2.1                  72.7תרחיש בינייםמעלה הגליל ועכו

        107.8-                   0.7                        7.9                               3.6                  96.9תרחיש מקסימוםמעלה הגליל ועכו

           18.9                 19.6                       -                              -                    0.7תרחיש מינימוםעמק החולה ומרום הגליל

             9.5                 14.7                        4.1                               0.1                    1.0תרחיש בינייםעמק החולה ומרום הגליל

            4.5-                   9.8                        6.4                               6.6                    1.4תרחיש מקסימוםעמק החולה ומרום הגליל

           97.5                 97.5                       -                              -                   -תרחיש מינימוםרמת הגולן

           64.7                 65.0                        0.3                              -                   -תרחיש בינייםרמת הגולן

           30.0                 32.5                        1.4                               1.1                   -תרחיש מקסימוםרמת הגולן

           69.3               118.5                       -                              -                  49.2תרחיש מינימוםסך אזורים

            2.0-                 80.7                        6.8                               2.2                  73.7תרחיש בינייםסך אזורים

          82.3-                 43.0                      15.7                             11.3                  98.3תרחיש מקסימוםסך אזורים

אלפי דונם–פירוט שינוי השטחים 

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר



210

349

330

321

300

0100200300400

תקופת בסיס

=(יצוא , +10%צריכה )יעד א 

=(יצוא , =צריכה )יעד ב 

(אין יצוא, +10%צריכה )ג 

(אין יצוא, =צריכה )ד 

,  גליל גולן-אומדן לצריכת מים לחקלאות 
ק"מלמ
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

**  אומדן לצריכת מים בתרחישים נבחרים*: מחוז גליל גולן
והשפעה על תמהיל הגידולים

ראה הסבר בתחילת הפרק* 

עבור תרחיש שטח ביניים** 

לפי . באזור הצפון קיים פוטנציאל להרחבת שטחי הגידול

תרחיש הביניים צפויה הרחבה קטנה של סך השטח  

.דונם9,000-החקלאי של כ

לפי תרחיש יעד א שטח המטעים באזור כמעט ויכפיל  

יתכן שבפועל לא ניתן  . על חשבון שטחי בעל, את עצמו

כתוצאה מתנאי הגידול  , לממש את כל הגידול במטעים

.  באזור

66%+

57%+

53%+

43%+

28

23

1

120

27

157

24

0

3

288

22

35

1

183

47

299

42

0

4

36

050100150200250300

גידולי שדה מושקה

ירקות שטח פתוח

ירקות כיסוי

זית בעל

זית מושקה

מטעים

הדרים

תבלינים

צמחי נוי

שונות בעל

אלפי דונם, גליל גולן-' איעד תמהיל הגידולים בתרחיש שינוי 

בסיס

=(יצוא , +10%צריכה )יעד א 

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

ראה הסבר בתחילת הפרק*   

,  עבור תרחיש שטח ביניים** 

.ועכוהגליל מעלה , הגלילהחולה ומרום עמק , הגולןרמת : תקני מים–כוללים את האזורים האקולוגים הנתונים 

נורמטיבי-הפרש בפועל: התאמה מים

**  אומדן לצריכת מים בתרחישים נבחרים*: מחוז גליל גולן
והשפעה על תמהיל הגידולים

מלמ"קאלפי דונם

בסיס

יעד א )צריכה 

10%+, יצוא 

)=

יעד ב 

)צריכה =, 

יצוא =(

ג )צריכה 

 ,+10%

אין יצוא(

ד )צריכה 

=, אין יצוא(
בסיס

יעד א )צריכה 

10%+, יצוא 

)=

יעד ב 

)צריכה =, 

יצוא =(

ג )צריכה 

10%+, אין 

יצוא(

ד )צריכה 

=, אין 

יצוא(

28222323241210101011גידולי שדה מושקה

23353330281320191716ירקות שטח פתוח

1111112211ירקות כיסוי

12018318019018600000זית בעל

27474548461120192019זית מושקה

157299278276252116220204202185מטעים

24423935322239373230הדרים

0000011111תבלינים

3444324433צמחי נוי

28836646497שונות בעל

1517181718בעלי חיים

1616161616התאמה מים

671669669669669210349330321300סך

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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הכפרמשרד החקלאות ופיתוח 

מחוז העמקים. 2

.ע.ת

אלפי דונם-העמקים מחוז 

1,003סך שטח

:מים-לפי אזורים אקולוגיים 
612עמקים מערב

1124עמקים מזרחי צפוני 

122עמקים מזרחי דרומי

266עמקים מזרחי צפוני 

54*ועכומעלה הגליל 

4עמק החולה ומרום הגליל

20ש"יו

מחוזות

עמקים  

מערב

רוב השטח של אזור אקולוגי מעלה גליל *

ולכן לא נכלל , ועכו נמצא במחוז גליל גולן

ל גם שנתי  "כנ, בנתונים המוצגים בהמשך

.השורות הנוספות באפור

עמקים 

מזרח 

2צפוני 

עמקים 

מזרח 

1צפוני 

עמקים  

מזרח  

דרומי

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

*מחוז עמקים–שטח חקלאי תרחישי 

:הערות* 

שטח המחוז מכיוון שהאזורים האקולוגיים לא חופפים במדויק את שטחי  במדויק את תואם לא סך השטח המוצג בטבלה 

.ראה טבלה בתחילת הפרק להסבר ההבדלים. המחוזות

,  אלף דונם באזור אקולוגי מעלה הגליל ועכו השייכים למחוז העמקים54הטבלה אינה כוללת 

.ש"גם לא נכללים שטחי יו, אלף דונם באזור אקולוגי עמק החולה ומרום הגליל השייכים למחוז העמקים4-ו

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ג"ממלתכנון ויחידת הרשות : מקור

אלפי דונם-שטח חקלאי לפי תרחישי הקרקע 

שינוישטח חקלאי

 מצב אזור אקולוגי מים

נוכחי

תחריש 

מינימום

תרחיש 

ביניים

תרחיש 

מקסימום

שינוי ת. 

מינימום

שינוי ת. 

ביניים

שינוי ת. 

מקסימום

 6- 3- 1- 60           63           65                 66עמקים מזרחי צפוני 2

 65- 39- 24- 552         578         593             617עמקים מערב

 3- 0-1 121         122         124             124עמקים מזרחי צפוני 1

000 122         122         122             122עמקים מזרחי דרומי

 74- 43- 25- 855         885         903             929סך אזורים

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

*מחוז עמקים–שטח חקלאי תרחישי 

אלפי דונם–פירוט שינוי השטחים 

ראה הסבר בתחילת הפרק* 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ג"ממלתכנון ויחידת הרשות : מקור

אזור אקולוגי מים

תרחישים להיקף 

הפגיעה בשטחים 

חקלאיים )ד'(

שטחי חקלאות 

בתחום מרקמים 

עירוניים ע"פ 

תמ"א 1/35

שטחי חקלאות בתחום 

אזורים צמודי דופן 

למרקמים העירוניים 

ע"פ תמ"א 1/35

שטחי חקלאות 

בתחום וצמודי דופן 

לישובים מיוחדים 

ע"פ תמ"א 1/35.

תוספת שטחים 

לחקלאות - 

הכשרת קרקע 

חקלאית.

 סה"כ מאזן 

לאזור

          24.2-                   -                       -                              -                  24.2תרחיש מינימוםעמקים מערב

          38.8-                   -                        1.6                               0.8                  36.4תרחיש בינייםעמקים מערב

          65.1-                   -                      10.3                               6.3                  48.5תרחיש מקסימוםעמקים מערב

             -                   -                       -                              -                   -תרחיש מינימוםעמקים מזרחי צפוני 1

            1.4-                   -                        1.4                              -                   -תרחיש בינייםעמקים מזרחי צפוני 1

            3.1-                   -                        1.5                               1.6                   -תרחיש מקסימוםעמקים מזרחי צפוני 1

             -                   -                       -                              -                   -תרחיש מינימוםעמקים מזרחי דרומי

             -                   -                       -                              -                   -תרחיש בינייםעמקים מזרחי דרומי

             -                   -                       -                              -                   -תרחיש מקסימוםעמקים מזרחי דרומי

            1.2-                   0.3                       -                              -                    1.5תרחיש מינימוםעמקים מזרחי צפוני 2

            3.2-                   0.2                        0.5                               0.6                    2.2תרחיש בינייםעמקים מזרחי צפוני 2

            5.7-                   0.1                        1.5                               1.3                    3.0תרחיש מקסימוםעמקים מזרחי צפוני 2

          25.5-                   0.3                       -                              -                  25.7תרחיש מינימוםסך אזורים

          43.4-                   0.2                        3.5                               1.5                  38.6תרחיש בינייםסך אזורים

          73.9-                   0.1                      13.3                               9.2                  51.5תרחיש מקסימוםסך אזורים

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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537

501

489

454

0100200300400500600

תקופת בסיס

=(יצוא , +10%צריכה )יעד א 

=(יצוא , =צריכה )יעד ב 

(אין יצוא, +10%צריכה )ג 

(אין יצוא, =צריכה )ד 

ק"מלמ, עמקים-אומדן לצריכת מים לחקלאות 
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

**  אומדן לצריכת מים בתרחישים נבחרים*: מחוז העמקים
והשפעה על תמהיל הגידולים

-סך שטחי הגידול בתרחיש שטח הביניים יצטמצמו ב

ירקות שטח פתוח  , עיקר ההרחבה בשטחי מטעים. 5%

.וזיתים

סביר להניח  –היקף הגידול בשטחי זית בעל אינו סביר 

לשינוי זה  . ש בעל יצטמצמו פחות"שבמקום שטחי גד

.כמובן אין השפעה על האומדן לצריכת מים לחקלאות

83%+

70%+

63%+

49%+

117

67

8

57

50

123

53

11

16

841

124

126

17

218

122

269

102

20

34

217

0100200300400500600700800900

גידולי שדה מושקה

ירקות שטח פתוח

ירקות כיסוי

זית בעל

זית מושקה

מטעים

הדרים

תבלינים

צמחי נוי

שונות בעל

אלפי דונם, עמקים-' אבתרחיש יעד הגידולםתהמילשינוי 

בסיס

=(יצוא , +10%צריכה )יעד א 

ראה הסבר בתחילת הפרק* 

עבור תרחיש שטח ביניים** 

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

**  אומדן לצריכת מים בתרחישים נבחרים*: מחוז העמקים
והשפעה על תמהיל הגידולים

מלמ"קאלפי דונם

בסיס

יעד א )צריכה 

10%+, יצוא 

)=

יעד ב 

)צריכה =, 

יצוא =(

ג )צריכה 

 ,+10%

אין יצוא(

ד )צריכה 

=, אין יצוא(
בסיס

יעד א )צריכה 

10%+, יצוא 

)=

יעד ב 

)צריכה =, 

יצוא =(

ג )צריכה 

10%+, אין 

יצוא(

ד )צריכה 

=, אין 

יצוא(

1171241231221211819191918גידולי שדה מושקה

67126116106952547433935ירקות שטח פתוח

817151312816141311ירקות כיסוי

5721818120717000000זית בעל

501221091201061437333632זית מושקה

12326924224221596214192192170מטעים

531029382742246413632הדרים

11201817151019181715תבלינים

1634312926410987צמחי נוי

841217322310414שונות בעל

8292959295בעלי חיים

3737373737התאמה מים

1,3421,2491,2491,2491,249318537501489454סך

ראה הסבר בתחילת הפרק*   

עבור תרחיש שטח ביניים** 

מזרחי דרומיעמקים , 1עמקים מזרחי צפוני , עמקים מערב, 2עמקים מזרחי צפוני : תקני מים–כוללים את האזורים האקולוגים הנתונים 

נורמטיבי-הפרש בפועל: התאמה מים

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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הכפרמשרד החקלאות ופיתוח 

מחוז המרכז. 3

.ע.ת

אלפי דונם-מחוז המרכז 

440סך שטח

:מים-לפי אזורים אקולוגיים 

431מרכז

5עמקים מערב

3מעלה הגליל ועכו

1השפלה והר

מחוזות

מרכז

שטח מחוז המרכז כמעט זהה לאזור  

השטחים בטבלה בצבע ". מרכז"האקולוגי 

.אפור לא נכללים בהצגה בהמשך

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

אזור מרכז  –שטח חקלאי תרחישי 

תרחישים
בתחום מרקמים  גידולים 

1/35א "פ תמ"עעירוניים 

בתחום  שטחי חקלאות 

דופן ומחוץ  צמודיאזורים 

פ  "עלמרקמים העירוניים

1/35א "תמ

שטחי חקלאות בתחום  

ישובים  דופן לוצמודי

1/35א "פ תמ"עמיוחדים 

תוספת שטחים לחקלאות  

הכשרת קרקע חקלאית-
מאזן אזורכ"סה

תרחיש  

-47.5---47.5מינימום

תרחיש  

-71.28.34.5-84.0ביניים

תרחיש  

-94.911.66.3-112.9מקסימום

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ג"ממלתכנון ויחידת הרשות : מקור

שינוישטח חקלאי

 מצב אזור אקולוגי מים

נוכחי

תחריש 

מינימום

תרחיש 

ביניים

תרחיש 

מקסימום

שינוי ת. 

מינימום

שינוי ת. 

ביניים

שינוי ת. 

מקסימום

 113- 84- 47- 317         346         382             430מרכז

אלפי דונם–פירוט שינוי השטחים 

אלפי דונם-שטח חקלאי לפי תרחישי הקרקע 

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

**  אומדן לצריכת מים בתרחישים נבחרים: אזור המרכז
אזור אקולוגי מרכזוהשפעה על תמהיל הגידולים ב

עבור תרחיש שטח ביניים** 

36

49

12

26

15

79

67

1

22

121

23

56

13

35

20

97

74

2

26

0

020406080100120140

גידולי שדה מושקה

ירקות שטח פתוח

ירקות כיסוי

זית בעל

זית מושקה

מטעים

הדרים

תבלינים

צמחי נוי

שונות בעל

אלפי דונם, אזור המרכז-' אבתרחיש יעד הגידולםתהמילשינוי 

בסיס

=(יצוא , +10%צריכה )יעד א 

193

225

225

219

219

050100150200250

תקופת בסיס

=(יצוא , +10%צריכה )יעד א 

=(יצוא , =צריכה )יעד ב 

(אין יצוא, +10%צריכה )ג 

(אין יצוא, =צריכה )ד 

, אזור המרכז-אומדן לצריכת מים לחקלאות 
ק"מלמ

20%ירידה של )כתוצאה מצמצום משמעותי בשטח החקלאי 

פוטנציאל הרחבת השטחים באזור המרכז  ( בתרחיש הביניים

התרחבות בשטחי המטעים וגידולים אינטנסיביים  . מוגבל

.  ש מושקה"אחרים מחייבת צמצום שטחי הבעל וגד

תוצאות התרחישים עבור גידול בצריכה לנפש וצריכה לנפש  

קבועה של ירקות ופירות כמעט זהים כי פוטנציאל ההתרחבות  

על חשבון שטחי בעל כבר מנוצלת בתרחיש של הצריכה  

.הקבועה לנפש

16%+

16%+

13%+

13%+

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

**  אומדן לצריכת מים בתרחישים נבחרים: אזור המרכז
אזור אקולוגי מרכזוהשפעה על תמהיל הגידולים ב

מלמ"קאלפי דונם

בסיס

יעד א )צריכה 

10%+, יצוא 

)=

יעד ב 

)צריכה =, 

יצוא =(

ג )צריכה 

 ,+10%

אין יצוא(

ד )צריכה 

=, אין יצוא(
בסיס

יעד א )צריכה 

10%+, יצוא 

)=

יעד ב 

)צריכה =, 

יצוא =(

ג )צריכה 

10%+, אין 

יצוא(

ד )צריכה 

=, אין 

יצוא(

362325262896667גידולי שדה מושקה

49565653533843434140ירקות שטח פתוח

12131313131618181717ירקות כיסוי

263534393800000זית בעל

15202022227991010זית מושקה

79979699986276757777מטעים

67747568685157575252הדרים

1222233333תבלינים

22262625252124242323צמחי נוי

1210000שונות בעל

2124242424בעלי חיים

33-33-33-33-33-התאמה מים

430346346346346193225225219219סך

עבור תרחיש קרקע ביניים** 

נורמטיבי-הפרש בפועל: התאמה מים

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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הכפרמשרד החקלאות ופיתוח 

מחוז שפלה והר. 4

.ע.ת

אלפי דונם-שפלה והר מחוז 

419סך שטח

:מים-לפי אזורים אקולוגיים 

412השפלה והר

5לכיש

3ש"יו

השפלה  

והר

מחוזות

שטח מחוז השפלה והר כמעט זהה  

השטחים  ". השפלה והר"לאזור האקולוגי 

בטבלה בצבע אפור לא נכללים בהצגה 

.בהמשך

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

תרחישים
בתחום מרקמים  גידולים 

1/35א "פ תמ"עעירוניים 

בתחום  שטחי חקלאות 

דופן ומחוץ  צמודיאזורים 

פ  "עלמרקמים העירוניים

1/35א "תמ

שטחי חקלאות בתחום  

ישובים  דופן לוצמודי

1/35א "פ תמ"עמיוחדים 

תוספת שטחים לחקלאות  

הכשרת קרקע חקלאית-
מאזן אזורכ"סה

תרחיש  

-26.2---26.2מינימום

תרחיש  

-39.33.07.6-49.9ביניים

תרחיש  

-52.413.48.1-73.9מקסימום

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ג"ממהרשות לתכנון ויחידת : מקור

אלפי דונם–פירוט שינוי השטחים 

אלפי דונם-שטח חקלאי לפי תרחישי הקרקע 

אזור השפלה והר–שטח חקלאי תרחישי 

שינוישטח חקלאי

 מצב אזור אקולוגי מים

נוכחי

תחריש 

מינימום

תרחיש 

ביניים

תרחיש 

מקסימום

שינוי ת. 

מינימום

שינוי ת. 

ביניים

שינוי ת. 

מקסימום

 74- 50- 26- 339         363         387             413השפלה והר

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

**  אומדן לצריכת מים בתרחישים נבחרים: אזור השפלה והר
אזור השפלה והרוהשפעה על תמהיל הגידולים ב

עבור תרחיש שטח ביניים** 

.  12%-סך שטח הגידול בתרחיש הביניים יצטמצם ב

עיקר ההרחבה בשטחי הגידול של סוגי המטעים  

.  השונים

43

24

1

9

19

42

30

2

11

231

44

43

2

24

43

87

56

3

23

38

020406080100120140160180200220240

גידולי שדה מושקה

ירקות שטח פתוח

ירקות כיסוי

זית בעל

זית מושקה

מטעים

הדרים

תבלינים

צמחי נוי

שונות בעל

אלפי דונם, והרההשפלה -' אבתרחיש יעד תמהיל הגידולים שינוי 

בסיס

=(יצוא , +10%צריכה )יעד א 

91

167

155

149

136

050100150200

תקופת בסיס

=(יצוא , +10%צריכה )יעד א 

=(יצוא , =צריכה )יעד ב 

(אין יצוא, +10%צריכה )ג 

(אין יצוא, =צריכה )ד 

, השפלה והר-אומדן לצריכת מים לחקלאות 
ק"מלמ

83%+

70%+

63%+

49%+

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר



94

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

**  אומדן לצריכת מים בתרחישים נבחרים: אזור השפלה והר
אזור השפלה והרוהשפעה על תמהיל הגידולים ב

עבור תרחיש קרקע ביניים** 

נורמטיבי-הפרש בפועל: התאמת מים

מלמ"קאלפי דונם

בסיס

יעד א )צריכה 

10%+, יצוא 

)=

יעד ב 

)צריכה =, 

יצוא =(

ג )צריכה 

 ,+10%

אין יצוא(

ד )צריכה 

=, אין יצוא(
בסיס

יעד א )צריכה 

10%+, יצוא 

)=

יעד ב 

)צריכה =, 

יצוא =(

ג )צריכה 

10%+, אין 

יצוא(

ד )צריכה 

=, אין 

יצוא(

43444444441212121212גידולי שדה מושקה

24434037331324222119ירקות שטח פתוח

1222212222ירקות כיסוי

92421252200000זית בעל

1943394339818161816זית מושקה

42878080722245414137מטעים

30565246422343393532הדרים

2333212222תבלינים

11232119181019181715צמחי נוי

23138616490שונות בעל

44545בעלי חיים

3-3-3-3-3-התאמה מים

41336336336336391167155149136סך

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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הכפרמשרד החקלאות ופיתוח 

מחוז הנגב. 5

.ע.ת

אלפי דונם-הנגב מחוז 

1,700סך שטח

:מים-לפי אזורים אקולוגיים 

1,188הנגב

413לכיש

38ערבה תיכונה

38הנגברמת 

22חבל אילות

1ש"יו

הנגב

לכיש

רמת  

הנגב

חבל  

אילות

ערבה  

תיכונה

ערבה  

תיכונה

מחוזות

הנתונים בהמשך כוללים בנוסף  

אלפיים דונם הנמצאים באזור  

האקולוגי לכיש אך שייכים למחוז  

.שפלה והר

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

מחוז הנגב–שטח חקלאי תרחישי 

:  הערות

לא תואם במדויק את שטח המחוז מכיוון שהאזורים האקולוגיים לא חופפים  ( מצב נוכחי)השטח המוצג בטבלה סך 

הטבלה כוללת אלפיים דונם באזור אקולוגי  . ראה טבלה בתחילת הפרק להסבר ההבדלים. במדויק את שטחי המחוזות

הבדלים קטנים בין נתוני שטחי האזורים האקולוגיים  . ש"ואינה כוללת אלף דונם שטחי יולכיש השייכים למחוז שפלה והר

.ג"בתחילת הפרק נובעים מתאריכי שליפה שונים מבסיס נתוני הממהמוגצתבמצג הנוכחי והנתונים בטבלה 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ג"ממהרשות לתכנון ויחידת : מקור

אלפי דונם-שטח חקלאי לפי תרחישי הקרקע 

שינוישטח חקלאי

 מצב אזור אקולוגי מים

נוכחי

תחריש 

מינימום

תרחיש 

ביניים

תרחיש 

מקסימום

שינוי ת. 

מינימום

שינוי ת. 

ביניים

שינוי ת. 

מקסימום

 40- 19- 10- 374         395         404             414לכיש

 183- 118- 64- 1,005      1,070      1,124       1,188הנגב

 32-1 37           39           41                 38רמת הנגב ואילות

241811 48           55           60                 37ערבה תיכונה

473421 41           54           67                 20חבל אילות

 191- 83- 0- 1,505      1,613      1,696       1,696סך אזורים

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

:אובדן קרקע בתרחיש הביניים באזור אקולוגי נגב
לפי תרחיש הביניים' אלף דו118–אובדן השטח החקלאי באזור זה גדול יחסית 

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

מחוז הנגב–שטח חקלאי תרחישי 

אלפי דונם–פירוט שינוי השטחים 

.  הטבלה כוללת אלפיים דונם באזור אקולוגי לכיש השייכים למחוז שפלה והר: הערה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ג"ממהרשות לתכנון ויחידת : מקור

אזור אקולוגי מים

תרחישים להיקף 

הפגיעה בשטחים 

חקלאיים )ד'(

שטחי חקלאות 

בתחום מרקמים 

עירוניים ע"פ 

תמ"א 1/35

שטחי חקלאות בתחום 

אזורים צמודי דופן 

למרקמים העירוניים 

ע"פ תמ"א 1/35

שטחי חקלאות 

בתחום וצמודי דופן 

לישובים מיוחדים 

ע"פ תמ"א 1/35.

תוספת שטחים 

לחקלאות - 

הכשרת קרקע 

חקלאית.

 סה"כ מאזן 

לאזור

          10.2-                   -                       -                              -                  10.2תרחיש מינימוםלכיש

          19.4-                   -                        0.4                               3.8                  15.2תרחיש בינייםלכיש

          40.1-                   -                        0.4                             19.4                  20.3תרחיש מקסימוםלכיש

             3.1                   3.1                       -                              -                   -תרחיש מינימוםרמת הנגב ואילות

             1.8                   2.3                        0.5                              -                   -תרחיש בינייםרמת הנגב ואילות

            0.8-                   1.6                        0.6                               1.7                   -תרחיש מקסימוםרמת הנגב ואילות

           23.6                 23.6                       -                              -                   -תרחיש מינימוםערבה תיכונה

           17.7                 17.7                       -                              -                   -תרחיש בינייםערבה תיכונה

           11.3                 11.8                       -                               0.5                   -תרחיש מקסימוםערבה תיכונה

          63.9-                   -                       -                              -                  63.9תרחיש מינימוםהנגב

        117.7-                   -                      17.9                               3.9                  95.9תרחיש בינייםהנגב

        182.7-                   -                      26.5                             28.4                127.9תרחיש מקסימוםהנגב

           47.3                 48.8                       -                              -                    1.5תרחיש מינימוםחבל אילות

           34.3                 36.6                       -                              -                    2.3תרחיש בינייםחבל אילות

           21.3                 24.4                       -                               0.0                    3.0תרחיש מקסימוםחבל אילות

            0.1-                 75.5                       -                              -                  75.6תרחיש מינימוםסך אזורים

          83.3-                 56.6                      18.8                               7.7                113.4תרחיש בינייםסך אזורים

        191.0-                 37.8                      27.5                             50.1                151.2תרחיש מקסימוםסך אזורים

ניתוח אזוריסיכוםבחינה כלכליתתוצאות תרחישיםהגדרת תרחישיםנתוניםמתודולוגיהתקציר



388

816

733

679

600

0200400600800

תקופת בסיס

=(יצוא , +10%צריכה )יעד א 

=(יצוא , =צריכה )יעד ב 

(אין יצוא, +10%צריכה )ג 

(אין יצוא, =צריכה )ד 

ק"מלמ, הנגב-אומדן לצריכת מים לחקלאות 

99

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

**  אומדן לצריכת מים בתרחישים נבחרים: מחוז הנגב
והשפעה על תמהיל הגידולים

עבור תרחיש שטח ביניים** 

בעיקר  , 5%-סך שטח הגידול בתרחיש הביניים יצטמצם בכ

. בגלל אובדן קרקע חקלאי באזור אקולוגי נגב

חלק ניכר  , של השטח החקלאי40%-במחוז הנגב נמצא כ

לכן קיים במחוז זה הפוטנציאל הגדול ביותר  –חקלאות בעל 

.  להרחבת שטחי הגידול של חקלאות אינטנסיבית בהשקיה

110%+

89%+

75%+

55%+

111

187

48

1

7

45

73

10

17

1,196

124

370

93

4

21

115

163

20

42

661

02004006008001,0001,200

גידולי שדה מושקה

ירקות שטח פתוח

ירקות כיסוי

זית בעל

זית מושקה

מטעים

הדרים

תבלינים

צמחי נוי

שונות בעל
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

,  עבור תרחיש שטח ביניים** 

אילותחבל , ערבה תיכונה, ואילותהנגב רמת , הנגב, לכיש: תקני מים–הנתונים כוללים את האזורים האקולוגים 

נורמטיבי-הפרש בפועל: התאמה מים

**אומדן לצריכת מים בתרחישים נבחרים: מחוז הנגב
והשפעה על תמהיל הגידולים

מלמ"קאלפי דונם

בסיס

יעד א )צריכה 

10%+, יצוא 

)=

יעד ב 

)צריכה =, 

יצוא =(

ג )צריכה 

 ,+10%

אין יצוא(

ד )צריכה 

=, אין יצוא(
בסיס

יעד א )צריכה 

10%+, יצוא 

)=

יעד ב 

)צריכה =, 

יצוא =(

ג )צריכה 

10%+, אין 

יצוא(

ד )צריכה 

=, אין 

יצוא(

1111241211221192629292928גידולי שדה מושקה

187370337309276136269245224200ירקות שטח פתוח

489386787081161145133118ירקות כיסוי

1434300000זית בעל

721182017412111210זית מושקה

45115991008643110959682מטעים

7316314512811281180160142123הדרים

10201817151529272523תבלינים

17423735301539343127צמחי נוי

1,196661749801886שונות בעל

1112131213בעלי חיים

26-26-26-26-26-התאמה מים

1,6961,6131,6131,6131,613388816733679600סך
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השוואת נתוני שטחים–מטעים 1.

השוואת הצריכה הנורמטיבית האזורית עם הצריכה בפועל–מים 2.

נתוני ייצור וצריכה3.

הנחות לתרחישי יבוא4.

הגדרה ופירוט לפי אזורים–תרחישי שטח חקלאי 5.

לדונםהתפתחות יבולי הירקות והפירות 6.

חוות דעת בנושא השפעות שינוי אקלים7.

2050–2019מאזן מים 8.

'תרחיש יעד ב–התפתחות שטחים חקלאים 9.

'תרחיש יעד ב–השונים תרחישי השטח על צריכת המים באזורים השפעת 10.

ניתוח רגישות11.

פירוט-בחינה כלכלית 12.

101נספחים. 9
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דף שער:נספח
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ג"ממנתוני מוצעת הצמחים עם השוואת נתוני –מטעים 
אלפי דונם, משרד החקלאות

2016מועצת הצמחים , 2017משרד החקלאות ג"ממ: מקורות

וסוג  , חלקם לא מעודכנים, המבוססים על צילומי אוויר)ל"בנטלכן לא הוספנו את שטחי מטעים -הבדלים קטנים בנתונים 

.לחישוב צריכת המים הנורמטיבית והתייחסנו לשטחים אלה כאל שטחי בעל אקסטנסיביים( הגידול אינו ידוע

הפרשמועצהמשרד

            8-           76           68אבוקדו

            0-           40           40תמרים

             7           30           37תפוח

            3-           35           32אפרסק ונקטרינה

             2           24           26בננות

             4           22           26ענבי מאכל

          11-           36           25שקד

             2           17           19מנגו

            3-           19           16רימונים

             2           14           16שזיף

            1-           13           12אפרסמון

            2-           13           11אגס

             1             6             7משמש

             5           23           28אחר

            5-         368         363סך

השוואת נתוני שטחים–מטעים . 1:נספח
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

השוואת צריכת מים נורמטיבית אזורית עם נתוני 
הצריכה בפועל

(.מיםסוג לאותו מרכז הכובד של נקודות הצריכה של הצרכן פ "החלוקה לאזורים נעשתה על בסיס חישוב המיקום של כל צרכן ע)המים רשות : מקור נתוני הצריכה בפועל

נתוני הצריכה הנורמטיבית חושבו על בסיס נתוני שטחים ומקדמי מים לדונם באזורים השונים

 -
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רמת הגולן עמק 
החולה  
ומרום  
הגליל

מעלה  
הגליל ועכו

עמקים  
מזרחי  

2צפוני 

עמקים  
מערב

עמקים  
מזרחי  

1צפוני 

עמקים  
מזרחי  
דרומי

יהודה  
ושומרון

מרכז השפלה 
והר

לכיש הנגב רמת הנגב 
ואילות

ערבה 
תיכונה

חבל אילות

(ק"מלמ)2015-ו2013השואוה צריכה נורמטיבית עם נתוני צריכה של 

צריכה נורמטיבית 2013צריכה  2015צריכה 

השוואת הצריכה הנורמטיבית האזורית עם הצריכה בפועל–מים . 2:נספח
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2017-2008, התפתחות ייצור וצריכה ירקות ופירות
.2017-ל2008בייצור לנפש בין 14%ירידה של < =מיליון טון בעשור אחרון 3.5-סך ייצור שנתי של כ

**.  עלייה באספקה לצריכה מקומית וצריכה יציבה לנפש של פירות וירקות טריים

אינם סופיים2017נתוני * 

ס"למ: מקור הנתונים .מדובר על אספקה ברוטו לנפש ולא על צריכה בפועל. בתוספת יבוא, ע"ייצור מקומי פחות העברה ליש= חישוב הצריכה של פירות וירקות טריים ** 

נתוני ייצור וצריכה. 3:נספח
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2017-2008, וצריכה ירקות ופירותהתפתחות ייצור 
ירידה ביצוא ובאספקה לתעשיית העיבוד

אינם סופיים2017נתוני * 

ס"למ: מקור הנתונים

1,877
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(ע"כולל יש)שיווק לשוק המקומי  יצוא (כולל תוצרת ביניים)תעשייה 
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לפי מקורות-פירות וירקות טריים צריכה של סך 
קנייה מהרשות הפלסטינית יבוא (ע"ללא יש)שיווק לשוק המקומי 

הנתח של האספקה לשוק המקומי הטרי  

מתוך סך הייצור  ( ע"כולל אספקה ליש)

.60%-לכ55%-עלה בעשור האחרון מכ

במקביל ירדה האספקה ליצוא ולעיבוד 

.תעשייתי

מהצריכה    92%-בשנתיים האחרונות כ

ידי  -של ירקות ופירות טריים מסופקת על

היבוא גדל בשנים האחרונות  . ייצור מקומי

3%-ע מגיעים כ"מיש. 5%-לנתח של כ

,  בעיקר ירקות כגון מלפפונים, נוספים

.קישואים וחצילים, עגבניות

נתוני ייצור וצריכה. 3:נספח
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כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

ייצורצריכה טרייהייצורייצור לפי יעדים - אלפי טון

יחסית לצריכהק"ג לנפשק"ג לנפשתעשייהיצואשיווקייצור

טרייהותוצרת בינייםמקומי*

646439257171%       907   2,055   3,608סך ירקות ופירות

343274167164%        620    1,286    2,249סך ירקות, מקשה ותפו"א

36453121%        146       378       528עגבניות מאכל, מלפפונים ופלפל

24913781169%        238       636    1,124ירקות אחרים

917333220%        236       271       598תפו"א

1806522300%        166       190       536הדרים

12310069145%        120       578       822פירות, ללא הדרים 

3151599%            0       122       125תפוחים ואגסים

01513117%         -       123       123בננות

33014218%        115       131       249אבוקדו, מנגו, אפרסמון, תמרים, רימון

63113354%         -         25         88זיתים )צריכה ללא שמן(

542924122%            4       177       236פירות אחרים

נתוני בסיס לתכנית–ייצור וצריכה פירות וירקות 
(2015-2013ממוצע )

.2015עד 2013התרחישים בתכנית מתבססים על הממוצע של נתוני הייצור בשנים •

.נתונים אלה משקפים את רמת הייצור והצריכה של ירקות ופירות לנפש בשנים האחרונות•

(:  ראה תרשימים בשקפים הקודמים)בהשוואה לתקופת הבסיס , 2017-ו2016-שינויים עיקריים ב•
כתוצאה מיציבות בסך הייצור וגידול באוכלוסייה, ירידה בייצור לנפש-

ירידה ביצוא-

עלייה ביבוא-

בניתוח רגישות אנו בוחנים את ההשפעה של שינויים אלה•

ס"למ: מקור הנתונים

בקובץ אקסל המצורף נמצאות טבלאות עם 

לפי שני תרחישי היעד2050פירוט זהה לשנת 

נתוני ייצור וצריכה. 3:נספח
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הנחות לתרחישי יבוא מוגבר

:תרחישי יבוא מוגבר2בעבודה נבחנים 

תרחיש יבוא מוגבר של פירות וירקות ללא יצוא1.

עם יצוא קבועתרחיש יבוא מוגבר של פירות וירקות 2.

התרחישים  2-ההנחות לגבי אחוזי היבוא לשוק המקומי וצמצום העיבוד התעשייתי של פירות וירקות זהים ב

בהמשך טבלה שמסכמת את השלכות תרחיש היבוא הראשון לגבי הייצור הנדרש בתקופת  . ומוצגים בשקף הבא

.הבסיס

שינויייצור נדרש*בפועלייצור 

-3,6081,72752%סך ייצור

-2,0551,53026%מ"ש

-61918470%תעשיה

-907-100%**  יצוא

-271350%תוצרת ביניים

אלפי טון, בהנחות תרחיש היבוא* ייצור הפירות והירקות הנדרש בתקופת הבסיס

2013-15ממוצע *    

אלף טון פירות אחרים120-אלף טון הדרים ו166, א"אלף טון תפו236, אלף טון ירקות383כולל **  

.52%-מקטין את ייצור הפירות הירקות הנדרש בתקופת הבסיס ב: תרחיש ראשון1.

.27%-שמירה על יצוא קבוע בתרחיש השני מקטינה את הירידה בייצור המקומי הנדרש ל2.

הנחות לתרחישי יבוא. 4:נספח
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פירוט הנחות לתרחישי יבוא מוגבר

הטבלאות מראות את ההנחות לגבי אחוזי הייצור  

המקומי שיוחלפו על ידי יבוא של פירות וירקות 

יש להדגיש . עיקריים בתרחישי היבוא המוגבר

כדי לבחון האם קיימת . שמדובר על תרחיש בלבד

היתכנות ליבוא בהיקף המצוין בטבלה נדרש ניתוח  

.מעמיק

:הסבר לאחוזי השינוי בטבלה 

 השיווק לשוק =  % אחוז יבוא שוק מקומי

י  "המקומי של פירות וירקות טריים שיוחלף ע

יבוא

הייצור המקומי  = % אחוז יבוא תעשייה

י יבוא "המשווק לעיבוד תעשייתי שיוחלף ע

,                      (עגבניות לתעשייהבעיקר )המוצר המעובד 

או שיעור הקטנת הייצור המקומי של מוצר  

אשכוליות לייצור בעיקר )המיועד בעיקר ליצוא 

(  רכז

הירידה בייצור הנדרש בתקופת : ירידה בסך הייצור

בהנחה שגם  ו, הבסיס בהנחות של תרחיש היבוא

.יצוא הפירות והירקות יופסק

(תרחיש יבוא ללא יצוא)פירוט לירקות ופירות עיקריים -הנחות 

(טון5000עד )כמויות שיווק קטנות בלבד לעיבוד תעשייתי : מספרים באפור

סך ייצור: הפרש בהשוואה אחוז יבואירידה בסךאחוז יבואירידה בסך

תעשייהשוק מקומיהייצורתעשייהשוק מקומיהייצור

51%29%60%-מטעים53%24%80%#-ירקות, תפו"א ומקשה

31%25%25%- תפוזים27%25%#-עגבניות למאכל, רגיל

87%0%90%-אשכוליות100%100%-עגבניות לתעשייה

28%25%25%-לימונים25%25%25%#-מלפפונים

62%25%25%-קליפים64%0%0%#-גזר

50%50%50%-תפוחי עץ63%0%0%#-פלפל

50%50%50%-אגסים50%50%50%#-בצל יבש

28%25%25%-שזיפים51%50%50%#-חצילים

1%0%0%-אפרסקים50%50%50%#-קישואים

0%0%0%משמש1%0%0%#-כרוב

28%25%50%-ענבים0%0%0%#כרובית

25%25%25%-בננות0%0%0%#חסה

50%50%50%-זיתים לשמן68%0%0%#-סלרי

50%50%-שקדים0%0%#תות שדה

59%0%-אבוקדו0%0%#פטריות

67%50%-אפרסמון60%50%50%#-בטטות

78%50%-מנגו0%0%0%#שומר

71%50%-תמרים100%100%100%#-שעועית

50%25%25%-רימונים100%100%100%#-שום יבש

100%100%-קיווי70%50%50%#-תפוחי אדמה

100%100%-דובדבנים0%0%0%#אבטיחים

100%100%-אננס3%0%0%#-מלונים

הנחות לתרחישי יבוא. 4:נספח
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,הנחות להגדרת תרחישים להתפתחות השטח החקלאי
2050על בסיס הנחות ליישום תכניות לפיתוח שטחים למגורים בשנת 

תרחישים

בתחום  גידולים 

מרקמים עירוניים  

1/35א "פ תמ"ע

בתחום אזורים  שטחי חקלאות 

דופן ומחוץ למרקמים  צמודי

1/35א "פ תמ"עהעירוניים

וצמודישטחי חקלאות בתחום 

פ  "עישובים מיוחדים דופן ל

1/35א "תמ

-תוספת שטחים לחקלאות 

הכשרת קרקע חקלאית

תרחיש  

מינימום 

פגיעה

50%בנייה על 

משטחי החקלאות  

בתחום המרקמים  

העירוניים

,  ללא הרחבת הישובים המיוחדיםעירונייםללא הרחבת מרקמים 

השארת החקלאות בתחום  

הישובים המיוחדים

.  תוספת ניכרת

פ  "תוספת ע100%

.  השטחים הידועים כיום

*.ג"רמהמאיתורי 30%

תרחיש  

ביניים

75%בנייה על 

מהשטחים החקלאיים  

בתחום המרקמים  

העירוניים

הרחבה מתונה של המרקמים  

.  העירוניים

כל הגידולים אשר  גריעת 

התכנית  פוליגוניבתחום 

2040האסטרטגית לדיור 

מ"ק1ברדיוס של 

גריעת כל הגידולים אשר בתחום 

התכנית האסטרטגית  פוליגוני

מ "ק1ברדיוס של 2040ד "ליח

.מגבול השטח הבנוי

. תוספת מתונה

פ השטחים  "תוספת ע75%

.  הידועים כיום 

.ג"רמהמאיתורי 20%

תרחיש  

מקסימום  

פגיעה

100%בנייה על 

מהשטחים החקלאיים  

בתחום המרקמים  

העירוניים

גריעת כל הגידולים אשר  

התכנית  פוליגוניבתחום 

2040ד "האסטרטגית ליח

מחוץ למרקמים העירוניים

גריעת כל הגידולים אשר בתחום 

התכנית האסטרטגית  פוליגוני

מ "ק1ברדיוס של 2040ד "ליח

.  מגבול השטח הבנוי

כל הגידולים בתחום שטח  גריעת 

.מיוחדישוב 

.תוספת נמוכה

פ השטחים  "תוספת ע50%

.הידועים כיום

.ג"רמהמאיתורי 10%

רמת הגולן * משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לתכנון: מקור

הגדרה ופירוט לפי אזורים–תרחישי שטח חקלאי . 5:נספח



.במחוז גליל גולן ובמחוז הנגב: תוספת שטחים לחקלאות** 

לנתונים  )אלף דונם57-ובמחוז הנגב כ, אלף דונם80-האומדן לתוספת אפשרי במחוז גליל גולן בתרחיש ביניים הוא כ, לדוגמה

"(.ניתוח ברמה אזורית"מפורטים ראה פרק 

,  בתרחיש הביניים היא אופטימית מידי2030אלף דונם עד שנת 138ככל הנראה הנחה של הכשרת קרקע בהיקף של *** 

אלף דונם בלבד יקטן השטח החקלאי עד שנת  81בהנחה שגם בתרחיש הביניים ניתן להכשיר . לאור היקפי הכשרה בעבר

עדכון תרחיש הביניים לא ישפיע  . בתרחיש הביניים הנוכחי( -6%)אלף דונם 263-בהשוואה ל, (-8%)אלף דונם 320-ב2050

ההשפעה העיקרית תהיה ירידה מסוימת בצריכת המים במחוז  . כמעט על האומדן לסך כמות המים הנדרשת בענף החקלאות

.ועליה מצומצמת במחוזות האחרים, (55ראה שקף )גליל גולן 
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שטח חקלאי ברמה ארציתתרחישי 

תרחישים

בתחום  גידולים 

פ  "עמרקמים עירוניים 

1/35א "תמ

בתחום  שטחי חקלאות 

דופן ומחוץ צמודיאזורים 

פ  "עלמרקמים העירוניים

1/35א "תמ

שטחי חקלאות 

דופן  וצמודיבתחום 

ישובים מיוחדים  ל

1/35א "פ תמ"ע

תוספת שטחים  

-לחקלאות 

הכשרת קרקע  

**חקלאית 

*מאזן כ"סה

תרחיש מינימום 

פגיעה
224--19430-

-263***   3362341138תרחיש ביניים

תרחיש מקסימום  

פגיעה
448967181534-

(.הנתונים בשלוש העמודות הראשונות)פחות גריעת שטחים ( עמודת נתונים רביעית)המאזן חושב כתוספת שטחים * 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ג"ממהרשות לתכנון ויחידת : מקורות

אלפי דונם–פירוט שינוי השטחים החקלאים 

הגדרה ופירוט לפי אזורים–תרחישי שטח חקלאי . 5:נספח
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ג"ממהרשות לתכנון ויחידת : מקורות

" תקני מים–אזורים אקולוגיים "שטח לפי תרחישי 
אלפי דונם  –שטח חקלאי  

הגדרה ופירוט לפי אזורים–תרחישי שטח חקלאי . 5:נספח

שינוישטח חקלאי

אזור אקולוגי מים
 מצב נוכחי

תחריש 

מינימום

תרחיש 

ביניים

תרחיש 

מקסימום

שינוי ת. 

מינימום

שינוי ת. 

ביניים

שינוי ת. 

מקסימום

986530 150          185          218                 120רמת הגולן

 199-5 227          241          251                 232עמק החולה ומרום הגליל

 108- 76- 47- 211          243          272                 319מעלה הגליל ועכו

 6- 3- 1- 60            63            65                     66עמקים מזרחי צפוני 2

 65- 39- 24- 552          578          593                 617עמקים מערב

 3- 0-1 121          122          124                 124עמקים מזרחי צפוני 1

000 122          122          122                 122עמקים מזרחי דרומי

000 26            26            26                     26יו"ש

 113- 84- 47- 317          346          382                 430מרכז

 74- 50- 26- 339          363          387                 413השפלה והר

 40- 19- 10- 374          395          404                 414לכיש

 183- 118- 64- 1,005       1,070       1,124           1,188הנגב

 32-1 37            39            41                     38רמת הנגב

241811 48            55            60                     37ערבה תיכונה

473421 41            54            67                     20חבל אילות

 534- 263- 30- 3,632       3,903       4,136           4,166סה"כ
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יבולים ממוצעים לדונם
הנתונים מצביעים על סטגנציה בהתפתחות היבולים לדונם  

 -

 0.5

 1.0

 1.5

 2.0

 2.5

 3.0

 3.5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

טון לדונם-יבולים ממוצעים 

הדרים מטעים *ירקות

א ומקשה"תפוכולל *

ס ועל בסיס נתוני השטחים המופיעים בלוחות "היבולים הממוצעים לדונם חושבו על בסיס נתוני הייצור של הלמ

.  ס"בשנתון הלמ19.2-ו19.1

הגדלת שטחי הקליפים  , לדוגמה. היבולים הממוצעים לקבוצת גידולים מושפעים משינוים בתמהיל הגידולים

.צפויים להקטין את היבולים הממוצעים לדונם של הדרים ומטעים( להם יבולים נמוכים יחסית לדונם)והאבוקדו 

.בהמשך תרשימים המציגים את התפתחות היבולים לגידולים עיקריים

התפתחות יבולי הירקות והפירות לדונם. 6:נספח
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ג לדונם"ק–יבולי ירקות ממוצעים 
גם יבולי הירקות המחושבים אינם מצביעים על עלייה ביבולים לדונם

:  מקור הנתונים

. ס"למ

להסבר ראה 

.שקף קודם

התפתחות יבולי הירקות והפירות לדונם. 6:נספח
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יבולי פירות לדונם
גם בפירות לא נראה מגמה ברורה של עלייה ביבולים  

אינם  ס "בדומה ליבולי הירקות גם יבולי פירות עיקריים המחושבים על בסיס נתוני ייצור ושטחים של למ

.למעט יבולי תפוחים, לדונם בעשור האחרוןמצביעים על עלייה ביבולים 

הנתונים בתחשיבים מתבססים  . מ להדרים ומטעים"בנוסף בחנו את התפתחות היבולים לדונם בתחשיבי שה

.על הידע המקצועי של מדריכי הגידול ליבולים אופייניים למטע בטיפול טוב

ברוב המטעים וההדרים לא היה שינוי ביבול לדונם, על פי התחשיבים  .

 ורק יבולי הקליף אור עלו, (טבורי ניהול, אשכולית אדומה בכירה, פומלו, פומלית)בהדרים אף ירדו היבולים במספר זנים.

לעומת ירידות ביבולי אבוקדו האס  , י'קיווי וליצ, אפרסק ונקטרינה, אפרסמון, האגסים, במטעים עלו יבולי התפוחים

.ושמן זית שלחיןפיקן, דובדבן, שזיף מוקדם, מנגו קיט, סוויטארלי/ופרייםטומפסוןענבי מאכל , ופינקרטון

..  מ"תחשיבי שה: מקור הנתונים

במספר גידולי המטעים לא היו  : הערה

במקרים אלה , 2007תחשיבים בשנת 

2010ההשוואה נעשתה לתחשיבי 

5%

27%

67%

54%

29%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

(תחשיבים21)הדרים  (תחשיבים48)מטעים 

ם
בי

יי
ש

ח
ת

ה
ז 

חו
א

מ"שינוי ביבול לדונם בתחשיבי שה
2007מול 2015: מטעים, 2009מול 2017: הדרים

עליה אין שינוי ירידה

התפתחות יבולי הירקות והפירות לדונם. 6:נספח
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רקע  

ענפישלהמיםבתצרוכתשינוייםלהערכתהבסיסהנחות

עליהרכיב:מרכזייםרכיביםשניעלמתבססותהצומח

התארכותורכיבמהתחממותכתוצאההפוטנציאליתבהתאדות

ההערכה.החורףתקופתמהתקצרותכתוצאהההשקיהעונת

.הנוכחיותלהשקיההמיםואיכויותתמהילעלמתבססת

הפוטנציאליתבהתאדותעליהבגיןהמיםבתצרוכתעליה

רבניתוחיםהמטאורולוגימהשירותנתקבלווטרםמאחר

ההתאדותשלהחזוייםוהשינוייםכהעדהשינוייםשךשנתיים

עבודתעלמתבססיםאנו,השוניםהארץבאזוריהפוטנציאלית

רשותעםמשותףבפרויקטחרודעמקעבורשנעשתההחיזוי

.המים

פחמןריכוזי2לתחזיתבהתאם)תרחישים2נבחנוזובעבודה

הצפויההעלייהכינמצאובהם(באטמוספירה(CO2)חמצנידו

,בחודשכתלות)8%-ל3%ביןתנועחרודבעמקבהתאדות

ונתוניםהערעה.(חמצניהדוהפחמןובריכוזהחזויהבתקופה

:הבאבאיורמופיעיםאלו

1

חוות דעת בנושא השפעות שינוי אקלים. 7:נספח

הערכה–( 2050)שינויי אקלים והשלכות על תצרוכת המים של ענפי הצומח בחקלאות ישראל  

1ענת לוינגרט, 1גדעון טופורוב' דר, 2מרק פרל, 1אשר אינזקוט

שימור קרקע-2, מ"שה-1



הערכה–( 2050)שינויי אקלים והשלכות על תצרוכת המים של ענפי הצומח בחקלאות ישראל  

1ענת לוינגרט, 1גדעון טופורוב' דר, 2מרק פרל, 1אשר אינזקוט

שימור קרקע-2, מ"שה-1
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,תעשיהעגבניות)שנתיייםורבשנתייםחדגידוליםובמספרכיוםהמומלציםההשקיהבלוחות8%-וב3%-בגבוההפוטנציאליתהתאדותשלבסימולציה

.הצומחחקלאותלכלרלבנטיזהנתון.7%עד3%שלבטווחהשנתיתהמיםבתצרוכתעליהנתקבלה(שקד,אבוקדו,הדרים,כותנה

ההשקיהחודשיוהתארכותהחורףתקופתהתקצרותבגיןהמיםבתצרוכתעליה

!בפועלבשטחקוריתכברההשקיהעונתוהתארכותהחורףתקופתהתקצרות

,משמעותיההשקיהעונתהתארכותנושאבהם,שנתיים-רבגידוליםבמספרההשקיהללוחותדצמברוחודשמרץחודשהוספוההשקיההנחיותבסימולציית

.(בננות,אבוקדו,הדרים)בארץגידולאזוריובמספר

ירוקיהמטעלענפיבעיקררלבנטיזהנתון.16%עד7%שלבתחוםהייתהבמטעיםההשקיהעונתהתארכותבגיןהמומלצותהמיםלמנותהמיםתוספת

.שנתייםרבוגידוליםהעד

סיכום-אקליםשינוייבגיןהמיםבתצרוכתהעלייהסךהערכת

.23%עד10%שביןבטווחהמיםבתצרוכתכוללתבעלייהמדוברההשקיהעונתהתארכותורכיבפוטנציאליתבהתאדותעליהרכיבבחיבור

משינוייכתוצאההצומחבענפיהמיםבתצרוכתשעלייהמניחיםאנו,(ממשקיתוהןטכנולוגיתהן)השקיהייעולפעולותשתימשכנהבהנחה,זאתעםיחד

.15%-10%שלבטווחתהיהאקלים

ירידה.(הקולחיםמיבאיכותבעקיפיןאוישרמיםכמקורההתפלהשלהיחסיבחלקהעליה)ההשקיהמיבאיכותשינויבחשבוןנלקחלאל"הנבהערכה

(שנתירבאושנתיחד)הגידולואופיאזור,הגידולברגישותכתלותהמיםתצרוכתבהקטנתלסייעעשויה(וקולחיםשפירים)ההשקיהמיבמליחות

עםהמשותפתבעבודה)האקלימיהמידעבנתונישנתקדםככל.בידינוכעתשמצויהמידעעלומתבססתבלבדראשוניתשלעילההערכה:הערה

.אלובהערכותולדייקלעדכןיהיהניתן,(המטאורולוגיהשירות

2

חוות דעת בנושא השפעות שינוי אקלים. 7:נספח
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2019-2050מאזן מים –נתוני רשות המים 
(תרחיש בסיס)

2019ינואר , רשות המים: מקור

מאזן מים. 8:נספח
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התפתחות שטחים חקלאיים לאורך זמן
'ב-ו' הירידה ביתרת השטח דומה בתרחישי יעד א

צמחי הנוי והתבלינים אך אינם כוללים את התוספת בשטחי זית בעל  , הירקות, שטחי הירקות והפירות כוללים את כל שטחי המטעים*

לכן בתרשים זה התוספת של שטחי זית בעל נכלל ביתרת  , זאת מכיוון שיתכן ופוטנציאל ההרחבה של שטחי זית בעל בפועל מוגבל)

(.השטח

(.לפי תרחיש ביניים לאובדן שטח חקלאי)מיליון דונם 3.9-ל4.2-השטח יורד מסך 

'תרחיש יעד ב–התפתחות שטחים חקלאים . 9:נספח

+73%

-84%

שינוי בהשוואה  

:לבסיס
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(יצוא קבוע, +10%צריכה )' תרחיש יעד א-שטחי גידול באלפי דונם 

*ירקות ופירות ש למזון גס"גד יתרה

+72%
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השפעת תרחישי השטח על צריכת המים באזורים השונים

'השפעת תרחישי שטח עבור תרחיש יעד ב. 10:נספח

ק"מלמ
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30%השפעת ירידה ביצוא של –ניתוח רגישות 
בהשוואה , ק"מלמ70-בכ2050-בכמויות היצוא מקטינה את צריכת המים ב30%ירידה של 

המקבילים' ב-ו' לתרחישי היעד א

כלכלה ואסטרטגיה, החטיבה למחקר-משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

30%במדובר על ירידה הדרגתית של (: יצוא30%פחות )הסבר לתרחישי היצוא הנוספים 

במקום כמויות היצוא הקבועות  , בהשוואה לתקופת הבסיס2050בכמויות היצוא עד שנת 

.'ב-ו' בתרחישי יעד א

(.הפחתה ליניארית)2050היצוא יורד לאפס בשנת ' ד-ו' בתרחישי ג
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ק"מלמ-צריכת מים 

=(יצוא , +10%צריכה )יעד א 

יצוא30%יעד א פחות 

=(יצוא , =צריכה )יעד ב 

יצוא30%יעד ב פחות 

(אין יצוא, +10%צריכה )ג 

(אין יצוא, =צריכה )ד 

2,097: יעד א

2,025: יצוא30%יעד א פחות 

1,946: יעד ב

1.876: יצוא30%יעד ב פחות 

1,860: יעד ג

1.711: יעד ד

:2050-צריכה ב

ניתוח רגישות. 11:נספח



שינויתרחיש "יעד ב"שינויתרחיש "יעד א"שינוי2013-152016-17

על בסיס 16-17על בסיס 13-15על בסיס 16-17על בסיס 13-15ייצור ושיווק פירות וירקות - אלפי טון

5%-           5,784           4%6,058-          6,283           2%6,573-    3,544    3,608ייצור (2+7+8) 1

1%-           3,891           1%3,918-          4,280           4%4,310    2,143    2,055שיווק מקומי )כולל יש"ע(2

2%             173             2%170             190              7%187         95         89מכירה ליש"ע3

2%             116             2%113             127              7%125         64         59קנייה מיש"ע4

24%             212             24%171             233              30%188       117         90יבוא פירות וירקות טריים5

0%           4,046           0%4,033          4,451           5%4,436    2,228    2,115ירקות ופירות וטריים לצריכה )2-3+4+5(6

12%-             799             12%907-             799              12%907-       799       907יצוא7

11%-           1,094           11%1,233-          1,204           7%1,356-       602       646תעשייה ותוצרת ביניים8

5%-             369             4%386-             401              6%419-       411       439ייצור - ק"ג לנפש )1/11(9

0%             258             0%257             284              0%283       258       257צריכה טרייה - ק"ג לנפש )6/11(10

1%           1,970           1%1,946          2,126           4%2,097    1,253    1,203מים לחקלאות )מלמ"ק(

3%-             717             2%743-             873              894סך תוספת מים נדרשת )מלמ"ק(

0%            15.7            0%15.7            15.7             5%15.7        8.6        8.2אוכלוסייה - מיליון11

91%82%91%82%גידול באכלוסייה

10%10%0%0%שינוי בצריכה לנפש
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(ייצור ואוכלוסייה)בחינת השפעת עדכון תקופת הבסיס 
מתקזזת עם השפעת העלייה בצריכת המים לדונם2050-הירידה בייצור הנדרש ב

עדכון תקופת הבסיס לייצור ואוכלוסייה לפי נתונים לממוצע  . תרחישי הביקוש לפירות וירקות מושפעים מבחירת תקופת הבסיס•

כתוצאה מירידה ביצוא ועיבוד תעשייתי  , בתרחישי היעד2050-באת כמות הייצור הנדרשת 5%עד 4%-מקטין בכ2016-17

.  2013-15בהשוואה לתקופת הבסיס , 2016-17-וגידול ביבוא ב

כאשר הייצור של פירות  ( 2016-17-בק"מלמ1,253-ל2013-בק"מלמ1,203-מ)4%-במקביל גדל שימוש המים בחקלאות ב•

כמעט ולא 2050-האומדן לכמות המים הנדרשת ב, בהתחשב בעלייה בצריכת המים לטון ייצור. וירקות אף ירד מעט

.משתנה

.  ללא שינוי משמעותי בסך צריכת המים, בה הייתה ירידה נוספת בייצור( לא מוצגת פה)2018בחינה דומה נעשתה עבור שנת •

.  2050לא משנה באופן מהותי את האומדן לכמות המים הנדרשת בשנת 2018-גם שינוי שנת הבסיס ל

האומדן מתחשב בעלייה  . יתכן שינויים קטנים כתוצאה משינוי בתמהיל הגידולים והאזורים, האומדן לצריכת המים לבסיס הנתונים המעודכן הוא בקירוב: הסבר

.עלייה זו מקזזת את הירידה הנובעת מהקטנת הייצור הנדרש. לייצור כמות פירות וירקות דומה2016-17-בצריכת מים ב

(.רשות המים)2016-17-ול2013-צריכת המים הם לנתוני . אינם סופיים2017-הנתונים ל, ס"למ: 2013-17מקור הנתונים לשנים 

ניתוח רגישות. 11:נספח
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בחינת הכדאיות הכלכלית של פיתוח אספקת המים לענף  
פירוט-החקלאות 

י החטיבה לאסטרטגיה במשרד החקלאות"אומדן לחלוקה בין חי וצומח ע, (2019מאי )ס "נתוני למ: מקור

פירוט-בחינה כלכלית . 12:נספח

אומדני הכמויות  , 2017המים מתבססת על נתוני חשבון ענף החקלאות לשנת בחינת הכדאיות הכלכלית של פיתוח אספקת 

(.  תרחישים לעליית מחיר2-ו2017מחירי )חלופות למחירי מים 3-ו, וצריכת המים לפי סוגים בתרחישים מרכזיים

 למים שוליים אחרים ₪ 1.17-ון"לשפד₪ 1.1, למים שפירים₪ 1.86: 2017-בק"למעלויות

 ק"למ₪ 1.2-ומחירי מים שוליים אחרים ל, ק"למ₪ 1.5-לן"השפדמחירי , ק"למ₪ 2.68-מחירי מים שפירים יעלו ל: 1תרחיש מחירים

 ק"למ₪ 1.6-מים שוליים אחרים לומחירי , ק"למ₪ 2.87-לן"השפדמחירי , ק"למ₪ 3.46-מחירי מים שפירים יעלו ל: 2תרחיש מחירים

:הנחות מרכזיות

המשמעות היא שהחקלאים נושאים בכל תוספת עלות המים שנובעת מעליית מחירי המים  . אין שינוי במחירי המכירה•

ראה פרסום  )2017-בנוסף יש לקחת בחשבון שהיתרה לחקלאים הייתה נמוכה יחסית ב, זוהי הנחה זהירה. 2-ו1בתרחישים 

(.2018תמונת מצב כלכלית לשנת –ענף החקלאות בישראל ( 2019)החטיבה לאסטרטגיה 

.למעט מים, אין שינוי בעלויות הייצור האחרות•

:שלבי הניתוח

.הפרדת העלויות בחשבון ענף החקלאות לעלות ענפי הצומח ועלות ענפי החי•

.ג לירקות ופירות"חישוב מחיר ועלויות ממוצעות לק•

.ג ירקות ופירות"בחינת ההשפעה של שינוי במחירי המים על היתרה לחקלאי לק•

ג וכמויות "על בסיס חישוב עלויות המים והיתרה לק, אומדן לסך היתרה לחקלאים בענפי הצומח בתרחישי כמות מרכזיים•

.  ובחינת התפתחות הייצור והיתרה בענפי הצומח הנוספים, *הייצור של פירות וירקות

וניתוח ההשפעה של עלייה בעלויות המים על החקלאות במחוז  , בנוסף מוצגים בחינה של כושר הנשיאה בענפי ייצור מרכזיים

.הנגב

(.ללא מטעים צעירים)2017מערך הייצור בענפי הצומח בשנת 76%ופירות מהווים ירקות * 

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Annual_Report_2018.aspx
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,  אומדן לתרומה הכלכלית של החקלאות הצמחית
על בסיס נתוני חשבון ענף החקלאות

אחוז צומח צומח חי סך

58% 17.4 12.5 29.9 תפוקה

44% 8.4 10.5 18.8 ללא תמורה למשרות שכירתשומה 

44% 7.2 9.3 16.5 תשומה קנויה ומתוצרת ביניים

93% 1.7 0.1 1.8 מים: מזה

50% 1.2 1.2 2.3 בלאי      

77% 10.2 3.2 13.4 תוצר מקומי גולמי  

82% 9.1 2.0 11.1 תוצר מקומי נקי   

85% 5.8 1.0 6.8 תמורה למשרות שכיר

3.3 1.0 4.2 (ללא פיצוים ותקבולים נוספים)יתרה לחקלאי 

19% 8% אחוז יתרה מערך התפוקה

12% 1.1% (כולל שכירים)שיעור המים מתוך סך התשומות 

24% 1.4% שיעור המים מתוך התשומות הקנויות

(ח"מיליארדי ש)2017חשבון ענף החקלאות 

י החטיבה לאסטרטגיה במשרד החקלאות"אומדן לחלוקה בין חי וצומח ע, (2019מאי )ס"למ: מקור הנתונים

(.  תוצר נקי מתוך התפוקה16%מול 52%)החי יחסית לענפי , גבוה בענפי הצומח( התוצר)= הערך המוסף •

מתוך סך התשומות כולל משכורות  12%, מתוך התשומות הקנויות24%)המים תשומה משמעותית בענף הצומח •

(.  לשכירים

היתרה לחקלאי מהווה את התמורה עבור העבודה . מערך התפוקה20%היתרה לחקלאי בענף הצומח מגיעה לכמעט •

.נכללו ביתרה לחקלאי פיצוים ותקבולים נוספיםלצורך חישוב התמורה הכלכלית לא . העצמית וההון של החקלאים

פירוט-בחינה כלכלית . 12:נספח



ג ירקות ופירות מחושב על בסיס ערך הייצור  "מחיר הממוצע לק

(ללא מטעים צעירים)
2017-סך עלות המים מחושב עבור כמות הייצור של פירות וירקות ב
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הממוצעת לחקלאי מגידול  היתרההשפעת עלייה במחיר המים על 
ירקות ופירות

אין שינוי במחירי  : לניתוחהנחה•

.המכירה

התייקרות מחירי מים בתרחיש  •

מגדילה את עלות המים  2מחירים 

אם  . אגורות30-פרי בכ/ג ירק"לק

מחירי הירקות והפירות לא יעלו  

פגיעה משמעותית מאוד  צפויה 

היתרה לחקלאי . ביתרה לחקלאי

מהווה את התמורה עבור עבודה  

.עצמית והון

אם תגולגל כל תוספת  , לחלופין•

העלות על המחירים לצרכן בשוק  

עלולים מחירי הירקות  המקומי 

8%-והפירות לעלות עד כ

(.  2תרחיש )

פירוט-בחינה כלכלית . 12:נספח

0.38 0.57 0.68 
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2תרחיש  1תרחיש  2017

 ₪
ק

ל
ג"

ג בעקבות שינוי במחיר המים "אומדן לשינוי ביתרה לחקלאי לק

ג"ערך תפוקה ממוצעת לק

בלאי

(ללא מים)תשומה קנויה 

עלות מים

תשלום לשכירים

*יתרה לחקלאי

תרחיש 2 תרחיש 1 2017 פירות וירקות - ₪ לק"ג

מחיר ממוצע         3.78         3.78         3.78

סך תשומה קנויה ובלאי         1.84         1.96         2.15

   מזה: עלות מים         0.40         0.51         0.70

תשלום לשכירים         1.26         1.26         1.26

יתרה לחקלאי )*לא כולל פיצוים ותקבולים נוספים(         0.68         0.57         0.38

10% 15% 18% שיעור יתרה לחקלאי

37% 30% 25% עלות מים מסך התשומות הקנויות )ללא בלאי ועובדים שכירים(

21% 16% 13% עלות מים מסך העלויות

סך עלות מים )כמות 2017( - מיליארד ₪           1.4           1.8           2.5

הערכה עלויות מים ממוצעות - ₪ למ"ק

שפירים               1.9               2.7               3.5

שפד"ן               1.1               1.5               2.9

קולחין ומליחים               1.2               1.2               1.6
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עבור התפתחות הכמויות הייצור  )בחינת ההשפעה של תרחישים שונים 
על היתרה לחקלאים בענפי הצומח( ומחירי המים

תרחיש  )מים שוליים ק"למ₪ 1.6/ 2.9-מים שפירים וק"למ₪ 3.5-האומדנים מצביעים על כך שהתייקרות מחירי המים ל

.  למרות ההרחבה המשמעותית בייצור-2017-בהשוואה ל2030-יקטינו את היתרה לחקלאים ב( 2מחירים 

ומחירי מים  2017-וגם בהשוואה לכמויות ייצור ב, 2017גם בהשוואה לכמויות ייצור ומחירי המים בשנת , היתרה נמוכה יותר

(.ק"למ₪ 1.2/ 1.5/ 2.7)1גבוהים יותר לפי תרחיש מחירים 

:הסברים

.הונח שאין שינוי במחירי המכירה של התוצרת הצמחיתלצורך חישוב האומדנים •

.צריכה לנפש= צריכה•

ללא התחשבות בפיצויים  )פחות עלות תשומות קנויות ובלאי פחות התמורה למשרות שכיר ( ללא מטעים צעירים)ערך הייצור = יתרה לחקלאים •

.הירידה לחקלאי מהווה את התמורה עבור עבודה עצמית והון של החקלאים(. ותקבולים נוספים

ושינויים בייצור ענפי  , בעקבות הרחבת הגידול של ירקות ופירות, 2030בטבלה מוצגים אומדנים להיתרה השנתית לחקלאים בענפי הצומח בשנת •

.צומח נוספים

חלופות המחירים3-ל, 2017היתרה בשורה הראשונה מחושבת על בסיס הייצור בשנת •

ח"מיליארדי ש, 2030היתרה לחקלאים בענפי הצומח בשנת 

פירוט-בחינה כלכלית . 12:נספח

2תרחיש 1תרחיש 2017מחירי  חלופות מחירי מים/ תרחישי כמות 

3.02.62.0סך צומח-2017שנת 

3.93.42.5('איעד = )יצוא , +10%צריכה 

3.83.32.5('ביעד = )יצוא , =צריכה 

3.43.02.2('ג)אין יצוא , +10%צריכה 

3.32.92.1('ד)אין יצוא , =צריכה 
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אומדן להשפעת עלייה במחירי המים על סך היתרה השנתית לחקלאים  
בהנחה שמחירי המכירה לא משתנים, בחקלאות הצמחית2030-ב

השתת כל עלויות הפיתוח של מערכת המים על החקלאים באמצעות העלאת מחירי  האומדנים מצביעים על כך ש

זאת מכיוון שהיתרה הממוצעת לחקלאים בענפי  )המים עלולה להפוך את הרחבת החקלאות הצמחית לבלתי כדאית 

שמחירי המכירה של על ההנחה החישוב מבוסס (. למחירי המים נמוכה יותר מהיתרה הנוכחית2הצומח לפי תרחיש 

.התוצרת הצמחית לא משתנים וכל תוספת בעלות המים תגולגל על החקלאים

 עבור תרחישי היעד גבוהה יותר מהיתרה  2030במימון ממשלתי של עלויות הפיתוח היתרה השנתית לחקלאים בשנת

(.1תרחיש מחירים )2017בשנת 

ותקבולים נוספיםהיתרה חקלאים לא כוללת מטעים צעירים ופיצוים *

3.0 

2.6 

3.4 

2.5 

3.3 

2.5 

3.0 

2.2 

2.9 

2.1 

(1.2/ 1.1/ 1.9)2017יתרה 

(1.2/ 1.5/ 2.7)1ותרחיש מחירי מים 2017כמויות 

:תרחישי מחירי מיםי2-תרחישי התפתחות הייצור ל

= (יצוא , +10%צריכה )' יעד א

= (יצוא , =צריכה )' יעד ב

(אין יצוא, +10%צריכה )' ג

(אין יצוא, =צריכה )' ד

₪מיליארד , 2030-יתרה שנתית לחקלאים בתקופת הבסיס וב

(ק"למ₪ 1.2/ 1.5/ 2.7)למחירי מים 1תרחיש : סדרה כחולה

(ק"למ₪ 1.6/ 2.9/ 3.5)למחירי מים 2תרחיש : סדרה אדומה
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תרשים על בסיס הנתונים המוצגים בשקף הקודם
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 ללא התחשבות בעלות הנטיעה ובשנות גידול הראשונות, מים בשנת ניבהק"למהנתונים מציגים את התרומה.

 המטעיםמשמעותי של ענפי עבור חלק ₪ 4-ל2נע בין מים בשנת ניבה מלאה ק"למהתרומה.

אחוז15-ל10בתחשיבים רבים הנתח נע בין , קיימת שונות בנתח עלות המים מתוך סך ההוצאות.

כושר נשיאה לטווח בינוני של ענפים עיקריים  

מטעים
, 2015מטעים –מ "תחשיבי שה: מקור הנתונים

.2018סובטרופיים , 2018הדרים 

מטעים אחריםהדרים

פירוט-בחינה כלכלית . 12:נספח
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 שיטות גידול שונים/ התחשיבים מצביעים על הבדלים גדולים ברווחיות בין ענפי הירקות.

 מים שלילית עבור גידולים להם לא מוצגת תרומה בגרףק"למהתרומה.

 במיוחד בגידולי כיסוי, (ממוצע כל התחשיבים7%)משמעות מחיר המים מסך העלות נמוך בגידולים רבים.

כושר נשיאה לטווח בינוני של ענפים עיקריים

ירקות

.2018ירקות –מ "תחשיבי שה: מקור הנתונים

.2017סדר הענפים לפי ערך התפוקה בשנת 

פירוט-בחינה כלכלית . 12:נספח
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ש רבים לא יכולים לשאת מחירי מים יותר גבוהים"גידולי גד.

מחיר המים מהווה כשליש מעלויות הגידול בענפי שלחין.

כושר נשיאה לטווח בינוני של ענפים עיקריים

ש"גד

.2017ש "גד–מ "תחשיבי שה: מקור הנתונים

.2017סדר הענפים לפי ערך התפוקה בשנת 
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השפעת שינויי מחיר המים על אופי הגידולים במחוז הנגב: בחינה אזורית
2019, מתכנן מחוז הנגב, שגיא גולישל רפרנטורהעבודת : מקור
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הגידוליםפירוטגידולים' מסברווחיותשינוי

ירדו מרווחיות גבוהה  

לבינונית  ( 3000מעל )

(1201-3000)

סלרי, גזר2

ירדו מרווחיות בינונית  

(0-1200)לנמוכה 
שומר, שקדים, לימון, חוחובה, צנונית5

ירדו מרווחיות בינונית  

לשלילית
בטטות1

ירדו מרווחיות נמוכה  

לשלילית
6

תפוח אדמה , בצל, כרוב, אגוזי אדמה

זיתים, (סתיו ואביב)

נשארו באותה קטגורית  

רווחיות
8

בית רשת  )עגבניות , פלפל, תמרים

,  אפונה, אבטיח , חסה, (ובית צמיחה

חיטה ושעורה

:פירוט הגידולים שעברו לקטגוריית רווחיות אחרת

:בשקפים פה מוצגת השוואה בין. בעבודה נבחנו מספר תרחישים להתפתחות מחירי המים במחוז הנגב

.וקולחיןבהתאם לתמהילים שונים בין מים שפירים , ק"למ₪ 1.8-ו( קולחין)1.1בין :  במחוז הנגבמחירי מים נוכחיים -

.ק"למ₪ 3.9-ו( קולחין)2.27-של עלייה במחירי מים ל" אמצע"תרחיש -

.תוך בדיקת הנתונים עם חקלאים במחוז הנגב והתאמות לתנאי הגידול במחוז, מ"העבודה מתבססת על תחשיבי שה

8
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לדונם( 'בתרומה )רווח 

השפעה של עליית מחירי מים על ריווחיות לדונם של  
גידולים עיקריים

היום תרחיש אמצע

הנתונים המוצגים בשקף זה ובשקפים הבאים מצביעים על השפעה ניכרת של עלייה במחירי  

.המים והפיכת גידולים מרכזיים ללא רווחיים
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וחלק , עליית מחירי המים גורמת לירידה ניכרת ברווחיות גידולים מרכזיים במחוז הנגב
מהגידולים אינם רווחיים יותר או יורדים לרווחיות נמוכה שאינה מאפשרת את החזר ההון 

פירוט-בחינה כלכלית . 12:נספח

 -3,000 -2,000 -1,000 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

חיטה לתחמיץ, שעורה,חיטה

אפונה

זריעת ספטמבר-תפוח אדמה סתיו 

כרוב

קרקע חולית, אגוזי אדמה

זריעת ינואר-תפוח אדמה אביב

בצל יבש

זית שמן שלחין צפוף

בטטות קיץ

חוחובה

שומר

לימון

שקדים

צנונית

גזר

סלרי  

אבטיח סידלס

עגבניות אשכולות מחזור אחד בבית צמיחה

הול'תמרים מג

חסה

עגבניות אשכולות מחזור אחד בית רשת

(ערבה)' שתילת אוג–צמיחה .ב' ספר' פלפל ליצוא הדל

ח לדונם"ש, ('תרומה ב)רווח 

שינוי ברווחיות של גידולים עיקריים במחוז הנגב

היום

תרחיש אמצע

.וקולחיןבהתאם לתמהילים שונים בין מים שפירים , ק"למ₪ 1.8-ו( קולחין)1.1בין :  במחוז הנגבמחירי מים נוכחיים -

.ק"למ₪ 3.9-ו( קולחין)2.27-של עלייה במחירי מים ל" אמצע"תרחיש -
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:רווחיות לדונם של גידולים מרכזיים במחוז הנגב
לעליית מחירי המים" אמצע"השוואה בין מחירי מים נוכחיים לתרחיש 

פירוט-בחינה כלכלית . 12:נספח

רווחיות שלילית–אדום , (1200-ל0בין )רווחיות נמוכה –אפור , (3000-ל1201בין )רווחיות בינונית –צהוב , (לדונם₪ 3000מעל ' תרומה ב)רווחיות גבוהה : ירוק

נתוני בסיס מצב היום תרחיש אמצע

גידול
יבול - 

טון

מחיר 

לטון

פדיון 

לדונם

הוצאות ללא 

עלות מים

מ"ק מים 

לדונם

מחיר 

מים

עלות 

מים

סך 

הוצאות

רווח 

)תרומה ב(

אחוז מים 

מסך עלות

מחיר 

מים
עלות מים

סך 

הוצאות

רווח 

)תרומה ב(

אחוז מים 

מסך עלות

חיטה,שעורה, חיטה לתחמיץ 0.6 900 790 469 80 1.50  120    589      201        20% 3.00    240      709      81         34%

אגוזי אדמה, קרקע חולית 600 6 3,881 2,296 700 1.50  1,050  3,346   535        31% 3.00    2,100   4,396   -515      48%

אפונה 0.6 1,600 1,040 592 125 1.50  188    780      260        24% 3.00    375      967      73         39%

תפוח אדמה סתיו - זריעת ספטמבר 2.9 2,100 6,090 4,500 650 1.80  1,170  5,670   420        21% 3.90    2,535   7,035   -945      36%

תפוח אדמה אביב- זריעת ינואר 3.5 2,100 7,350 5,000 1,000 1.80  1,800  6,800   550        26% 3.90    3,900   8,900   -1,550   44%

גזר 9 1,480 13,320 9,451 460 1.80  828    10,279 3,041     8% 3.90    1,794   11,245  2,075    16%

צנונית 2 4,263 8,525 5,131 600 1.80  1,080  6,211   2,314     17% 3.90    2,340   7,471   1,054    31%

כרוב 7 1,457 10,200 9,091 350 1.80  630    9,721   479        6% 3.90    1,365   10,456  -256      13%

בצל יבש 7.5 1,000 7,500 4,300 1,350 1.80  2,430  6,730   770        36% 3.90    5,265   9,565   -2,065   55%

בטטות קיץ 4.5 4,389 19,750 17,111 700 1.80  1,260  18,371 1,379     7% 3.90    2,730   19,841  -91        14%

אבטיח סידלס 5.5 4,800 26,400 21,185 500 1.40  700    21,885 4,515     3% 2.80    1,400   22,585  3,815    6%

סלרי 8.8 1,700 14,960 10,968 450 1.80  810    11,778 3,182     7% 3.90    1,755   12,723  2,237    14%

שומר 3 3,500 10,500 8,030 500 1.80  900    8,930   1,570     10% 3.90    1,950   9,980   520       20%

חסה 4 4,000 16,000 9,362 250 1.80  450    9,812   6,188     5% 3.90    975      10,337  5,663    9%

פלפל ליצוא הדל' ספר' ב.צמיחה – 

שתילת אוג' )ערבה(
9 5,335 48,015 38,000 1,120 1.80  2,016  40,016 7,999     5% 3.90    4,368   42,368  5,647    10%

עגבניות אשכולות מחזור אחד בית 

רשת
12 5,300 63,600 56,100 600 1.80  1,080  57,180 6,420     2% 3.90    2,340   58,440  5,160    4%

עגבניות אשכולות מחזור אחד בבית 

צמיחה
18 4,700 84,600 77,118 900 1.80  1,620  78,738 5,862     2% 3.90    3,510   80,628  3,972    4%

לימון 5 1,600 8,000 5,194 750 1.20  900    6,094   1,906     15% 2.40    1,800   6,994   1,006    26%

תמרים מג'הול 1.2 12,500 15,000 6,000 2,222 1.35  3,000  9,000   6,000     33% 2.70    5,999   11,999  3,001    50%

חוחובה 0.35 12,000 4,200 1,998 700 1.10  770    2,768   1,432     28% 2.27    1,589   3,587   613       44%

שקדים 0.18 31,000 5,580 2,858 700 1.10  770    3,628   1,952     21% 2.27    1,589   4,447   1,133    36%

זית שמן שלחין צפוף 0.3 17,000 5,100 3,000 1,050 1.10  1,155  4,155   945        28% 2.27    2,384   5,384   -284      44%
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