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 זאב קלונר על גשם והשקיה

 

ל עבד במשך כשלושים שנה ברשות לתכנון במשרד החקלאות בצוות "זאב קלונר ז

הוא התמקד ). צוותברוב הזמן עמד דוד יוגב בראש ה(שטיפל בשאלות מים ותשתיות 

מצאתי בקטלוג ספריות האוניברסיטאות בארץ ; בניתוחים כלכליים והיה חוקר פורה

קלונר היה בעל יכולת מקצועית נדירה וכל . הפנייה לעשרה פרסומים שונים שחיבר

, אך. מתמטי וסטיסטי של הבעיה בה טיפל, כלכלי, אחת מעבודותיו היתה ניתוח מפורט

מה עוד שעבודותיו . עבד לעצמו ולא עשה נפשות לניתוחיו, דדהוא היה זאב בו, כשמו

קלונר לא זכה להיזון , כיוון שכך. הן לא הגיעו לקוראים רבים, היו כבדות ומורכבות

וייתכן שזה ההסבר להצגה הכבדה ולדיווח שלעתים לא , לא משבח ולא מתקן, חוזר

ו השלמה והטיפול תפיסת, מקוריותו, בגלל השאלות שהעלה, ובכל זאת. היה שלם

 .ראויות העבודות לעיון ולימוד גם היום—המדוקדק

במאמר הקצר הזה בכוונתי להציג ממצאים מתוך הניתוח של קלונר על תרומת  

נקודת המוצא של העבודה היתה שבחינה של תרומת המים מחייבת . המים לחקלאות

אסקור , ףהעבודה עמוקה ורחבת היק. התחשבות לא רק בהשקיה אלא גם במשקעים

בחינה האם ובאיזו מידה , כלומר; "רגישות ההשקיה לגשם", כאן רק פרק אחד

לא , לגשם בשדות(החקלאים מתאימים את כמות המים בשדותיהם לעצמת המשקעים 

קלונר בחן את השאלה לתקופה שבין ). להשפעה של המשקעים על המים במאגרים

ש ניכר בין כמות המים בהשקיה ומצא הפר) 1977/8 – 1954/5(ח "ו ותשל"השנים תשט

 . בשנה שחונה לגשומה

 
 

 מ לשנה"מ, גשם בארבעה אזורים ובחלקות הגידולים: 1לוח 
 
 

יחס 
 לממוצע

 מקסימום הפרש
 לתקופה

מינימום 
 לתקופה

ממוצע רב 
 שנתי

 אזור

 אזורים
 מרום הגליל 720 385 1,168 783 1.09
 עמק יזרעאל 518 351 790 439 0.85
 לכיש 382 140 596 456 1.19
 נגב 214 46 373 327 1.53

 קבוצות הגידולים
 ש שלחין"גד 480 312 674 362 0.75
מטעים  539 351 790 439 0.81

 שלחין
 ש בעל"גד 376 229 515 286 0.76
 מטעים בעל 614 396 963 567 0.92

 
 

 .ח"תשל-ו"הממוצעים הם לתקופה תשט. א: הערות
 .ולים הם ממוצעים לכל הארץ ולתקופה הנבחנתהנתונים לקבוצות הגיד. ב
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 1בחלק הראשון של לוח .  אזורים חקלאיים15הניתוח של קלונר נערך עבור  

מרום הגליל היה הגשום ביותר והנגב היה . מודגמים נתוני גשם לארבעה אזורים

בשלושה מהאזורים ההפרש בין הכמות המזערית ; התנודות במשקעים גדולות. השחון

הסטיות היחסיות גדולות יותר באזורים . ת היה גדול מהממוצע הרב שנתילמרבי

 .השחונים מאשר בגשומים

. בשלחין ובבעל, ומטעים) ש"גד(נתוני הגשם נאספו גם לחלקות גדולי שדה  

עובי , בממוצע לארץ כולה ולתקופת הבדיקה: 1הממצאים מוצגים בחלק השני של לוח 

המטעים בשלחין היו . מ לשנה" מ480 היה הגשם בחלקות גידולי השדה בשלחין

 .באזורים גשומים יותר ואלה שבבעל גשומים עוד יותר

 
 

 אמדן השפעת הגשם בחלקות שלחין: 2לוח 
 

השקיה  השפעת הגשם השפעת הזמן
 ממוצעת

 

  ק לדונם"מ מ" למ% מ"ק למ"מ  לשנה% ק לשנה"מ
 גידולי שדה 629 -0.0366 -0.23 -0.53 -3.33
 מטעים 721 -0.0437 -0.32 0.50 3.61

 
 
 

 נמסרים האומדנים הסטטיסטיים של קלונר להשפעת 2בלוח . נעבור לניתוח 

האומדנים נערכו ברגרסיות לתקופה ). כמות המים לדונם(הגשם על עתירות ההשקיה 

האומדנים המקוריים של קלונר מבוטאים ". השפעת הזמן"המדגם ובאמידה נכללה גם 

-ב, לפי האומדן, מ אחד של גשם מקטין את ההשקיה"מ, דולי שדהבגי, למשל; באחוזים

: אפשר להפוך את המספר. ק לדונם" מ0.23זו הקטנה של , בממוצע.  אחוזים0.0366

. ק אחד לדונם בכמות המים בהשקיה"מ גשם גורמת לירידה של מ" מ4.3תוספת של 

מ גשם " מ3.1במטעים ההשפעה גדולה יותר ועל כן בממוצע דרושה רק תוספת של 

 .ק אחד לדונם"בכדי להפחית את ההשקיה במ

בתקופה שנבחנה ירדה הכמות . השפעת הזמן היא אומדן לשינויים לאורך זמן 

ק " מ3.3-לערך ב, במילים אחרות,  אחוזים לשנה או0.53-המושקית בגידולי שדה ב

ק " מ3.6-במטעים הכמות הממוצעת לדונם גדלה ב). ק לתקופה" מ75-כ(לדונם כל שנה 

הסבר אפשרי לממצאים השונים הוא שבגידולי שדה חלו שיפורים . לדונם כל שנה

העלייה בכמות המים הממוצעת משקפת —בשיטות ההשקיה והציוד ואילו במטעים

צריכה הולכת וגוברת של מטעים שהיו צעירים עם תחילת התקופה ונשאו פרי לקראת 

המשמעות מבחינת משק המים . ם הם עבור ההשקיה לדונ2האומדנים של לוח . סופה

בתקופה שנבחנה בניתוח של קלונר הוכפל שטח . כולו תלויה בהיקף השטחים המושקים

 ). נעיין בהמשך2000בנתוני שנת , 3לוח ( מיליון דונם 2-השלחין והגיע לקרוב ל
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 אלפי דונמים, שטחי הגידולים בשלחין: 3לוח 

 
  גדולי שדה מטעים בסך הכל

953 385 568 5-1954 
1856 728 1128 8-1977 
1810 696 1114 2000 

 
 :הערות

 ;הנתונים לשטחים פתוחים. א
 .פרחים וגידולי שדה אחרים, אבטיחים ומלונים, א"תפו, גידולי השדה כוללים ירקות. ב
 

 

לשלוש מתוך שנות ) ממוצע לכל שטחי השלחין( מוצגת כמות הגשם 4בלוח  

לידן רשומות כמויות המים . אמצע והשנה הכי הגשומהשנת , השחונה ביותר—התקופה

החישוב הוא לשטחים , )1977/8(ח "בהשקיה לפי האומדן מותאמות לתנאי שנת תשל

יש לקרוא את הלוח . שהיו באותה שנה ובהתחשב בהשפעת הזמן על עתירות ההשקיה

ם לפי האומדני—אזי, מ" מ324ח היה העובי הממוצע של הגשם "אילו בשנת תשל, כך

אילו השנה היתה , לעומת זאת; ק" מלמ1,303כמות המים בהשקיה היתה —של קלונר

בבצורת , ההפרש בין כמויות המים בהשקיה. ק" מלמ1,119היתה ההשקיה , גשומה

בשנת בצורת כמות המים , במילים אחרות. ק" מלמ184הוא , ובשנת גשמים שופעת

ובשנה , ממוצעות, רגילותק לערך מאשר הכמות בשנים " מלמ90-בהשקיה גדולה ב

 .ק" מלמ90-שופעת גשמים הכמות הזו קטנה לערך ב

 

 
 ח"חישוב לנתוני שנת תשל, גשם והשקיה בשטחי השלחין: 4לוח 

 
הפרש ביחס 
, לשנה גשומה

 ק"מלמ

, עובי הגשם ק"מלמ, השקיה
 מ"מ

184 1,303 324 
97 1,216 502 
0 1,119 708 

 
 

 

 נמסרים 3בשורה האחרונה בלוח ? ים אלההאם ממצאי קלונר תקפים גם לימ 

). האחרונה עבורה מצאתי נתונים על שטחי השלחין לפי גידולים (2000נתונים לשנת 

שטחי , ח משקפת ברובה עקירה של פרדסים"הקטנת שטח המטעים מאז שנת תשל

גם בגידולי השדה חלו . המטעים האחרים הורחבו אך ההרחבה לא פיצתה על העקירה

אפשר להניח שהיות והשטח . שטחי הירקות גדלו ושטחי הכותנה קטנו: בשינויי הרכ

אזי גם השפעת הגשם על ההשקיה , הכולל של גידולי השלחין לא השתנה במידה ניכרת

החקלאות , אף כי בשטח השלחין לא חל שינוי גדול, אולם. דומה להשפעה שמצא קלונר

; ת ההשקיה ומקורות המיםשיטו, ידע: המושקית השתנתה בשלושה מימדים עיקריים

רבה עתה יותר —שיטפונות ומליחים, קולחים—צריכת המים השוליים בחקלאות
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. השינויים הללו מצדיקים בחינה מחדש של השאלה שקלונר העלה. מצריכת השפירים

השפעת הגשם , כגון; בבחינה מדוקדקת ייבדקו גם היבטים שקלונר לא הגיע אליהם

, השפעת הגשם בסתיו בנפרד מהשפעת גשמי האביב, ייםבאזורים ולא רק ממוצעים ארצ

שקבעה היטלי , החקיקה החדשה. הקשר בין ההשפעה בשדות למשק המים הארצי

 . מחזקת את העניין במתאם בין הגשם להשקיה, הפקה שונים לשנים שחונות ולגשומות

 
 

 מקור
 לתכנון האגף, תרומת ההשקיה והגשם בחקלאות לתוצר הלאומי, 1981, זאב, קלונר

 .נציב המים, משרד החקלאות, ופיתוח המים והתשתית החקלאית
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