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  בחקלאות" פריון המים"

  רשימות לקראת דיון בתוכנית האב של משק המים

  

ק גדל "הייצור למ: מרשימה –  לכמות המיםיחסיתההתפתחות ההיסטורית של הייצור החקלאי בענפי הצומח 

 יש המדברים .OECD, ינות המפותחותח שהוציא ארגון המד"לציון מיוחד בדואף  ההתפתחות הזו זכתה .מאד

פריון הייצור הכוונה לכמות המוצרים במונח . אבל הניסוח הזה אינו מדויק, על גידול בפריון הייצור של המים

 .כיצד גדלה כמות המוצרים, כלומר; ההסתכלות היא בדרך כלל לאורך זמן. תשומותשל " סל"שאפשר לקבל מ

, דלק, מכונות,  עבודה:אחדים יש גורמי ייצור  התשומותבסל וגם –רות פי, ירקות,  תבואות–המוצרים רבים ו

 ללא מים היו היבולים בשדות ובמטעים רק אחוז קטן ,מים הם גורם חיוני.  גם מים, וכמובן;חומרי הדברה ועוד

 .ייצור למים עלול להביא לטעויות בהבנת התפתחות החקלאותהשינוי ב אך ייחוס כל .מהתנובה שמושגת היום

  . להזהיר מטעויותנועדכותרת המאמר הרישום במרכאות ב

  

  מים וגידולים

השנה הראשונה עבורה יש נתונים .  את גידול הייצור לעומת השימוש במים בצורה מוחשיתציג מ1איור 

אף כי היו ;  בלבד14%-בבענף מים ה כמות ה גדלמאז ועד כה. 1958 היא שנת מסודרים על הייצור בחקלאות

 על פני תקופה זו ;בהרבה  גדלהייצור בענפי הצומח , לעומת זאת. הן לא היו גדולות, מיםב מוששיתנודות ב

הגרף שמתאר את  ).הציר הימני(ק " כמות המים לכל שנה מוצגת באיור במיליון מ.ק פי שבעה" הייצור למגדל

המדד . שמות נרדפיםייצור הם כאן , תפוקה;  נקרא מדד הכמות של התפוקה)הציר השמאלי(התפתחות הייצור 

  . נפתח בהערות אחדות על מים.הזה יוסבר בהמשך

  

אבל במשך . בתקופה האחרונה נאלץ ענף החקלאות להסתפק בכמויות מים שצומצמו בגלל קשיי הבצורת

אבל , היו חקלאים שהוגבלו בשימוש. כעשרים שנה לא ניצלה החקלאות את כל הקצאות המים שעמדו לרשותה

משנות השישים : הסיבה לכך היתה כלכלית. רצונם שלא לנצל את מלוא המכסה שלהםרבים אחרים בחרו מ

הן מחירים שקף המדד מ, 2איור  (חקלאות כמעט פי ארבעהה בשימוש המים ק של"גדלה העלות למ עתהועד 

- מנגד ירדו מחירי המוצרים הצמחיים והם היום רק כ;)ששלמו החקלאים לספקים והן עלות של הספקה עצמית

. חקלאות היא השתקפות של הירידה במחירים בעולםב םהירידה הזו במחירי.  ממה שהיו בשנות השישים50%

, ירקות,  ובייצוא פירות;בשר ומוצרים אחרים, א גרעינים בייבוהחקלאות הישראלית קשורה לשווקים העולמיים

ניכרת   בעקבותיה; בעולםחלה עלייה במחירי המזוןהשתנתה המגמה ואחרונות הבשנים . פרחיםותפוחי אדמה 

  . 2גם עלייה מסוימת בגרף המחיר באיור 

  

ולכן לשינוי במחיר המוצרים , מההוצאה על הייצור בחקלאות, אמנם משמעותי, ההוצאה על מים היא רק חלק

:  הדבר ניכר במיוחד בשני ענפים שעיקר מוצריהם היו ליצוא.השפעה גדולה יותר מאשר לשינוי במחיר המים

 והשטחים שמוקדשים לכותנה הם עשירית 1980סים הוא היום מחצית משטח הענף בשנת שטח הפרד

. צמצומים אלה הקטינו במידה ניכרת את ניצול המים בחקלאות.  שנהלפני שלושיםגידול  השלמהשטחים 

 הביקוש למים גדול אך אלמלא הירידה החריפה במחירים היה, ענפים אחרים לקחו את המים שהשתחררו

    .בהרבה
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מייחסים את הגידול רבים . הייצור החקלאי גדל על אף שניצול המים כמעט שלא השתנה,  מציג1כפי שאיור 

 יש לי חבר שמטפח .מרחיקי לכת  היו והשינויים הללו אכן; לשינויים הטכניים שחלו בשימוש במיםבייצור

 . שתילים בשנה80,000- כעביר בהם הוא מ, עציצים11,000- קרוב להוא מגדל אותן בחממה ובה. גרברות

 מכוון בקרקעמחשב שמחובר לסנסורים  :הטפטפות מחוברות למערכת השקיה חדשה. בכל עציץ טפטפה

כל הטפטפות נפתחות , בכל פעימה. ביום ובלילה,  פעימות ביממהעשרות, ההשקיה בפעימות. השקיה ודישון

יתה ישאם לא כן ההשקיה לא ה. נעלתוך שבריר של שנייה והן גם ננעלות בשנייה שבה הברז המרכזי נ

שיעור גדול מזה  שליש ויותר מכמות המים ונחסכוהמערכת החדשה   מאז שהורכבה,לפי הדיווח .מדויקת

 באופן החיסכון במים ודשנים הקטין .ואף על פי כן השתפר צימוח השתילים במידה ניכרתהדשנים  מכמות

 המערכת הזו היא הישג טכנולוגי .הקרקע ולמאגרי המים-ימיים לתתכ ה ההזנה דלף המים וחומרי אתמשמעותי

מדבר על  OECDח "דו (היא נישאת על כתפי הפיתוחים הטכנולוגיים של עשרות השנים האחרונות, אדיר

הישג מרשים אחר הוא המעבר להשקיה  .והיא אינה הישג יחיד") תרבות של חידושים בת דורות אחדים"

  . אחוזים מסך כמות המים בחקלאות50- השפירים הם היום פחות מהמים;  ומים שוליים אחריםלחיםבקו

  

גם גורמים , 1ההישגים הטכנולוגיים בתחום ההשקיה אינם ההסבר המלא למה שנראה באיור , ובכל זאת

  . אבל אפשר להצביע על כיוונים אחדיםשלםהנתונים שנאספו אינם מאפשרים חשבון . אחרים מסבירים אותו

  

  ורמדד הכמות של הייצ

 עבור 100לאינדקס ניתן הערך . אינדקס של תפוקה, ף מוסר מדדהגר. 1באיור , התפוקה, ף הייצורנתחיל מגר

 1970בשנת , האינדקס בגרף, למשל.  והייצור בכל שנה אחרת מיוחס לבסיס, שהיא שנת הבסיס,1958שנת 

  . )2.32פי  (ים אחוז132- ועל כן הייצור באותה שנה היה גדול מזה של שנת הבסיס ב232היה 

  

 תפוקת : היה המדד פשוט – למשל חיטה –היה בחקלאות רק מוצר אחד אילו ? כיצד מחשבים את המדד

 אספסת  הםליםודיגהלהדגמה נניח ש.  אבל הייצור מורכב ממוצרים רבים.החיטה בטונות מדי שנה בשנה

  .1חישוב המדד מוצג בלוח . ועגבניות

  

  קהחישוב מדד הכמות של התפו: 1לוח 

  שנה שנייה  שנת בסיס  
  טונות, ייצור  ח לטון"ש, מחיר  טונות, ייצור  

  1.5  400  2  אספסת
  2.5  1000  2  עגבניות

מחירי שנת , ערך היצור
  ח"ש, הבסיס

2800  3100  

  11  -  אחוזים, הגידול בערך
  111  100  מדד

  

  

 את ערך התפוקה חשב מדי שנהומאז ; 100קבע לשנה הראשונה ערך מדד של :  המדדעריכתהמרשם ל

מדד כמות , לפי הלוח, כך. הערך בין השנים) או ירד(במחירים של השנה הקודמת ובדוק בכמה אחוזים עלה 

בשנה . 111על כן המדד בשנה השנייה הוא .  אחוזים משנת הבסיס לשנה השנייה11- עלה בתפוקהה

התוספות . ת למדד באחוזיםהשלישית יחושב ערך הייצור במחירים של השנה השנייה ושוב תחושב התוספ

  . לבניית המדד) בריבית דריבית (תתווספנה זו לזו, הללו תשורשרנה
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 4, בטונות התפוקה לא השתנתה; תפוקת האספסת קטנה ותפוקת העגבניות גדלה? מה היה שם, 1נשוב ללוח 

;  מוצדקת הזודרךואכן ה.  גדלהענףסך התפוקה של ה,  לפי הדרך בה מחושב המדד אבל.טונות כל שנה

 עלה על אף 1מדד הכמות בלוח . מוצר זולכמוה כתוספת כמות גדולה יותר של תוספת של מוצר יקר יחסית 

  .ה הכמות הכללית לא השתנ בטונות שלמשקלהש

  

 1997 בעשור שמשנת .המעבר למוצרים יקרים יחסית אפיין את החקלאות הישראלית במשך שנים רבות

 מורים על ירידה 2008נתונים לשנת ה. (וצומצם ייצור ההדרים, ינן הדריםהתרחב ייצור הירקות והפירות שא

 אחד הגורמים החשובים לגידול במדד הכמות של הייצור הוא למוצרים יקריםהמעבר ) . גם זה קורה.בייצור

השינויים . 2009- ו1997וקה לענפים אחדים לשנים  שמשווה נתונים של התפ2 הוא מודגם בלוח .בענפי הצומח

שינויים . גידול בייצור הירקות והפירות וצמצום ייצור ההדרים: שמוצגים מאפיינים את התפתחות החקלאות

בנוסף . דומים חלו בחקלאות גם בתקופות אחרות והם בין המרכיבים את עליית מדד התפוקה בענפי הצומח

  . התפתחויות בתחום גורמי הייצור השפיעו על התפוקהגם, לשינויים בהרכב המוצרים

  

  

  כמויות ומחירים, תפוקה בענפי הצומח: 2לוח 

  טונות  באלפיתפוקה  
  2009  1997  שנה

, ח"ש, מחיר ליחידה
1997  

  1312  1472  1064  ירקות
  2864  749  583  פירות ללא הדרים

  845  592  952  הדרים
  

  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

  

  

  גורמי הייצור

נוח לחלק את הכוחות שמקדמים .  גדל ייצור המוצרים מהצומח ביותר מפי שמונה1בתקופה שנסקרת באיור 

חמרי הדברה , זנים חדשים, וביניהם ידע" שאינם מוחשיים"האחד הוא הגורמים . את התפוקה לשניים

הכוח השני הוא אוסף . והמתפתחציוד ההשקיה המתוחכם , אין צורך להוסיף,  כולל– משובחים וכיוצא באלו

   .דומיהםמכונות ו, דהועב, מים, בגורמים אלה קרקע. יש המכנים אותם המסורתיים, גורמי הייצור המוחשיים

 ולהפרידה אפשר היה לאמוד את תרומתם לייצור החקלאי, אילו היו בידינו נתונים מלאים על הגורמים הללו

בעיקר בדיווח , ונות נתקלה הסטטיסטיקה החקלאית בקשייםאבל בשנים האחר. מהתרומה של הלא מוחשיים

 לא כולם ולא לכל ;ולכן נאלץ להסתפק בסקירת ההתפתחות של גורמים אחדים, על השטחים המעובדים

  .התקופה

  

מראשית העשור כמעט . יבול הירקות והפרחים בחממות גדול בהרבה מאשר בשטח פתוח. נפתח בחממות

  ):נהרות גבוהותכולל מ(שהוכפל שטח החממות 

  

   דונם48,900   2000שנת 

  . דונם91,300  2007שנת 
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תמכה מנהלת ההשקעות , 2000 בעשור שמאז שנת :חלק נכבד מהחממות הללו נבנה בסיוע תקציב המדינה

 . דונם לפרחים7,000- אלף דונם בתי צמיחה לירקות וקרוב ל18,000-של משרד החקלאות בבנייה של קרוב ל

  .1אחד הגורמים לגידול בייצור שמוצג באיור זו היא התפתחות 

  

השינוי הגדול שחל ואכן . אבל הייצור בהן הוא עתיר עבודה, ק"חממות מאפשרות גידול רב בתפוקה לדונם ולמ

  .1992החלו להגיע לענף בשנת ש ,רובם ככולם תאילנדים,  עובדים זריםכניסת: בחקלאות הוא בתחום העבודה

   

   בחקלאות העובדיםהיו) ענףהה בה הופרד רישום עובדי הגינון מהשנה הראשונ (1995בשנת 

  28,500    עצמאים  

  43,200    שכירים  

  :מהם  

  22,100   ישראלים        

  6,000  מהשטחים

  15,100    זרים        

   מועסקים71,700  בסך הכול  

  

   נרשמו2008בשנת 

  17,100    עצמאים  

  51,600    שכירים  

  :מהם  

  23,200   ישראלים        

  3,900  םמהשטחי        

  24,500    זרים        

   מועסקים68,700  בסך הכול  

  .2008, 2001, דוח על החקלאות והכפר: מקור

  

  אחוזים10- באותה תקופה בירדה אחוזים כמות המים 25- השנים האחרונות גדל הייצור החקלאי ב15-ב

מידה בה ה יותר מן גדל היינו מוצאים שפריון הייצור של העבודה, אילו חישבנו.  אחוזים5-ומספר המועסקים ב

אפשר - אי: היה מדגיש את הפרדוקס,אחד למים ואחד לעבודה, ה כז כפולחישוב. גדל פריון הייצור של המים

גורמים רבים משפיעים  –פעם לגורם אחד ופעם לגורם אחר ) לבדגש על כ(לייחס את כל תוספת הייצור בענף 

  .ו לעיל אינם מוסרים את ההתפתחות במלואה שצוטטמספרי המועסקים,  בנוסף לכך,אך. על הייצור

  

בא מספר דומה של עובדים כנגד  עזבו קרוב לעשרת אלפים עצמאים את הענף ו1995המספרים מראים שמאז 

רבים . אבל לא כך).  את סך המועסקיםההפלסטינים הקטינעזיבת (התחום הזה נשאר מאוזן , כביכול. זרים

 העובדים הזרים , לעומת זאת.דתם בחקלאות חלקיתושקיהם ועבמהחקלאים העצמאים עובדים גם מחוץ למ

ולא רק . כל כמה שאפשר,  לאסוף כסף מרחוק הם באו הנה; אף ביותר מכךקרובותמועסקים בתעסוקה מלאה ו

תרומתם לייצור החקלאי גדולה ממה שמספרי המועסקים , הם גם עובדים מעולים, שהם עובדים הרבה

  .משקפים
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 2010 לקראת שנת ".אמיתיים"שלא כל העצמאים שנרשמים בסטטיסטיקה הם חקלאים  כנראה ,זאת ועוד

בתנאים ששוררים עתה בענף העסקת עובדים זרים .  חקלאים היתרים להעסיק עובדים זרים5400-בקשו רק כ

מספר העצמאים , בכל מקרה, אבל, אמנם הקיבוצים מבקשים רק היתר אחד ליישוב. היא כמעט הכרח כלכלי

חקלאים :  העצמאים בענף פירושה במקרים רבים ריכוז גורמי הייצור בידי מעטיםפחיתת .משך הזמןקטן ב

שמפעילים , החקלאים הללו. מרחיבים את משקיהם באיסוף קרקע ומים של שכנים שוויתרו על זכויותיהם

 היו מצליחים לא, שאם לא כן. משקים גדולים בעזרת פועלים זרים הם בעלי מקצוע מעולים ומנהלים חריפים

  .תורם להגדלת התפוקה בענףבידי מעטים כך שעצם ריכוז הייצור . לעמוד במשימותיהם

  

 25) ענפי צומח וחי( הייתה התפוקה בחקלאות 2008בשנת , למשל; ההשקעות בענף לא היו רק בחממות

 מליארד 1.8יו ההשקעות הגולמיות ה, ארדי מיל10היה ) תפוקה פחות תשומות קנויות(התוצר , ח"מיליארד ש

חדשת תהחקלאות מ.)  מהתוצר23%במשק הלאומי היו ההשקעות באותה שנה . ( מן התוצר18%-כ. ח"ש

  .וצוברת נכסים

  

הנתונים שבידינו מראים .  לא היו הגורמים היחידים שניצולם התרחב ונכסים אחריםחממות, עבודת זרים

דלק והשמנים למכונות הוכפלה ותשומת כמות ה, שמשנות השישים גדלה תשומת הדשן בחמישים אחוזים

בעשור האחרון קטנה תשומת הדשן במקביל לצמצום : להשלמת התמונה (.חומרי ההדברה גדלה פי שלושה

  . 1 כל אלה הוסיפו ותרמו את חלקם לעלייה הגדולה בייצור החקלאי שבאיור .)הקצאת המים

  

* * *   

תחום המים עומד בצדק  .ים לפניהן בארצות רבות החקלאות הישראלית והתעשייה שלידה הולכם שלשגייהה

תהייה זו טעות ; מערכתי ודינאמי-סיבים וצמחי נוי הוא מעשה רב, ייצור מודרני של מזון אבל .בראש הרשימה

   .לתלות את כל קידומו על יתד אחת

  

  

  קורותמ
  .1412' פרסום מס, 2009 – 2008החקלאות בישראל , 2010, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  
דין וחשבון כלכלי , 2009, ההתישבות והכפר, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  .2008על החקלאות והכפר 
  

סכום עשור של פעילות בפיתוח , 2010, מנהלת ההשקעות בחקלאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  .2009 – 2000החקלאות בשנים 

  
  .21.10.10, הארץ, "חקלאות ישראל התייעלה למרות המחסור במים: OECD", 2010, צפריר, רינת

  
OECD, 2010, Taxation, Innovation and the Environment. Includes Annex B: "Water Pricing in 
Israel" prepared by Sinaia Netanyahu. 

  
  

  תודות
  .העירו ותקנו, טיוטה קודמתקראו  ויוסף שוב משה ינאי, דפנה דיסני
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מים (מלמ"ק) וגידולים (מדד כמות, 100=1958)
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  כמויות, מים וגידולים: 1איור 

  

מדדים: עלות מים מים ומחירי גידולים
(מתוקנים במדד המחירים לצרכן 100=1952)
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  גידוליםמחירי ה  עלות המים ומדדמדד: 2איור 
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