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 מתודולוגיהמבוא ו: 'חלק א

 מבוא

ערכים ומשמעויות הנוגעות גיה שננקטה לצורך אמידת הפרק הכלכלי מפרט בעיקרו מתודולו

מטרת המסמך היא מתן כלים . במרחב השקמהטות עיבוד שונות הנמצאות שיחלופות של ל

עבור קובעי מדיניות וממשקי עיבוד משמר נוספים אי פליחה ממשק מעבר לבכדאיות הלהערכת 

 .לטווח הרחוק

אי ממשק הפרק מציג את הבעיות כתוצאה משימושי קרקע שונים והמשמעויות של המעבר ל

ינותחו תועלות ועלויות למעבר  ,בהמשך הפרק(. כמשל לאזורים נוספים)ה שקמ מרחבפליחה ב

תוך התייחסות  אי פליחה מנקודת מבט של החקלאים ומצידה של החברה הישראליתממשק ל

ההערכה שמה דגש על החשיבות בהרחבת המבט מעבר . מרחבבהאקולוגית לשירותי המערכת 

, בקרת מזיקים, ויסות קרקע ומים)ותי הויסות אל שיר( מספוא, יבול חקלאי)לשירותי האספקה 

פוריות : כגון)ותהליכים אקולוגיים תומכים ( אסתטיקה/נוף)שירותי התרבות , (קיבוע פחמן

מצד הרשויות ומצד  - הכדאיות לפעולה מאזני עלות התועלת ישמשו ככלי להערכת(. הקרקע

 .החקלאים

מכשירי המדיניות מטרתם . הקיים והנדרש, לבסוף מבוצע דיון הנוגע למדיניות העיבוד המשמר

 .לעידוד ביצוע הפעולה אשר יש בה תועלת נטו למשק, (ופן טבעישאינם קיימים בא)ליצור תנאים 

 יעדי הממשלה עבור שימור קרקע

לכן , קרקע ומים: ממשלת ישראל היא הבעלים של התשומות המשמעותיות ביותר בחקלאות

 משרד. תוך התייחסות למגוון שיקולים ,ייצור אלהלהקצאת גורמי מדיניות נעזרת בכלי 

 משרד שנה מדי. החקלאית המדיניות יעדי לקביעת האחראי הוא הכפר ופיתוח החקלאות

 של התקציב הצעת. הקרובה התקציב לתקופת ותקציב עיקריים יעדים ומפרסם מתווה החקלאות

 5103-5101 לשנים רדהמש מטרות את מציגה בכנסת הכספים לוועדת שהוגשה החקלאות משרד

 : והן

 .הוגנים ובמחירים נאותים ואיכות בכמות טרייה חקלאית תוצרת של האספקה אבטחת .א

 חברה, חקלאות ערכי חיזוק תוך חקלאית קרקע שמירת, פריפריה עידוד, הכפר פיתוח .ב

 .ומורשת

 שטחים, והצומח החי על להגנה הכפרי והמרחב החקלאות של הסביבתית התועלת קידום .ג

 .הבאים הדורות לטובת וקרקע מים מקורות, םפתוחי

- חקלאות של במקרה) הסביבה שמירת לערכי בנוסף הקרקע שימור נושאאת  כוללות המטרות

משרד  .התמיכות והתקציבים המבוקשים יםבהתאם למטרות אלה נקבע (.הייצור גורמי

תו להקצות ובאחריו, חקלאיים המצויים במחסורה ייצורההחקלאות הוא המתכנן של גורמי 

, תכנון ובנייה ביישובים מתוכננים, ביטוח חקלאי, הדברה, קידום הייצוא, שימור קרקע, תמיכות

שירותי הדרכה ומחקר  ,פיקוח וטרינרי וסביבתי, עם ישראליישום הסכמי סחר חקלאיים 

 .בחקלאות
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 בעלי העניין המושפעים

בעלי עניין פיין מספר רב של ניתן לא ,על החקלאיםרק  המשפיעשיטת העיבוד אינה בחירה בה

 ,שונות רשויות, משרד החקלאות ומשרדי ממשלה אחרים, עדריםבעלי , חקלאים: מושפעים

, אלה אינטרסים שוניםלבעלי עניין . ציבור המבקרים ותושבי ישראל, תושבי האזור ,י"ממ

מעבר ו בבעבודה זו התמקדנ .אחריות ואופק זמן שונים, מבוססים בעיקר על שיקולי רווחיותש

עם התייחסות גם לפרקטיקות המשלימות כגון  אי פליחהשיטת המשיטת מינימום עיבוד ל

כולל בחובו משמעויות מגוונות  לאי פליחההמעבר ממינימום עיבוד . ורעייה השארת חיפוי קש

 :המשפיעות באופן שונה על השחקנים

 וד לאי פליחהמשמעויות המעבר ממינימום עיב - 1 טבלה

 גורמים המושפעים משמעות

 הפורייה ביותר, העליונה קרקעאובדן שכבת ה –מניעת ירידה בערך הקרקע הסחופה 

 עלות גבוהה יותר -עיבוד אינטנסיבי יותר ומרובה דשנים  כהמצרי

 חקלאים 

 וציבור חקלאים (בעיקר תשתיות תעבורה וניקוז)מניעת פגיעה בתשתיות 

  ורשות הניקוז חקלאים ציםמניעת סתימת ערו

 ורשות ניקוזחקלאים  מניעת נזקי הצפות

 ציבור חומר האורגני בקרקעב ירידההפחמן הקרקעי כתוצאה מה מאגרמניעת הקטנת 

סחיפת השכבה העליונה יוצרת נגר של תשטיפים ומביאה לזיהום סביבתי ובפרט לזיהום 

 מקורות מים

 ציבור

כתוצאה מתהליך  - עד כדי איום על קיומו לאורך זמן של הקרקעפגיעה בתפקוד החקלאי 

 המדבור ואי יכולת צימוח על פני הקרקע

 ציבור

 ממשק אי פליחה נכון ויעיל כולל השארת שלפים בשדה –השארת שלפים / חיפוי בקש 

 (בעלי ערך גבוה בישראל)איבוד הכנסה ממכירת השלפים  –לחקלאי  -

 עבור הצאן והבקר הפחתה בכמות המספוא הארצית –לציבור  -

 חקלאי וציבור

 

ועל כן הוא מקטין , ממשק אי פליחה מלווה בעולם בדרך כלל בהשארת קש – הרעיה מיתון

 .את פוטנציאל הרעייה

 כניסת מזיקיםסכנה של גדיל הרעיה עלולה להיתרון מכיוון ש – בעל השדהעבור  -

 העדר בעלמהשכרת השטח ל אבד הכנסהאי מלחיסרון כי החקו, וליצור סחף

 עבור העדר יחסיתוזול פגיעה במקור מזון זמין   -בעל העדר עבור  -

 בעל העדר +חקלאי 

הגברת שיתוף הפעולה בין . בניית מערכת ליווי והנחייה מקצועית מתאימה עבור החקלאים

 שחקנים שונים

 ציבור

 חקלאים אחרים ומזיקים רעים עשבים אצל לריסוסים עמידות הופעת האצת

ומחייב דישון והצנעתו  ( זול יותר)אורגני  בזבללשימוש  מפחית את היכולת – נכון להיום

 כימי

 חקלאים וציבור

 גיבוש מודל החלטה לכל סוג בעיה ולחלופות המוציאות זו את זו

מה השיטה  –( הן ברמת החקלאי והן עבור הציבור)נשאלת השאלה מה האופן הטוב ביותר לאזור 

 .נוגעים בדברתועלות של כלל ההשתמקסם את 

 :נהוג לסווג עלויות סביבתיות

המפרטת פעולות ושיטות שצריכות להינקט במטרה למנוע נזקים  - עלות מניעת הנזק -

 . תפעול ותחזוקה, עלות מניעת הנזק מורכבת מרכיבי השקעה. מבעיות שימור הקרקע
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זו עלות . נוסף/אלמלא ביצוע פעולה מונעת היה נוצר נזק חדש - עלות הנזק הנמנע -

התועלת . ומתייחסת לנזקים קצרי טווח וארוכי טווח מייצגת את התועלת ממניעת הנזק

 . או ערכו( כשניתן)תיקון הנזק , ממניעת הנזק היא החזרת המצב לקדמותו

מרבית המשמעויות , בשור-עבור רשות הניקוז שקמה, י חברת כיוון"ע, בעברבעבודה שנעשתה 

כאמור העבודה נעשתה . תוך הפרדה בין החקלאים לציבור, נאמדו וסווגו בחלוקה לעלות ותועלת

 .שטחי הבעל באזורכך שניתן לבודד את באזור שקמה 

 :חישובםואופן ( ציבור/חלוקה לחקלאים ולרשויות) יםהנמנע יםהטבלה הבאה מציגה את הנזק

 הבמעבר ממינימום עיבוד לממשק אי פליח נמנעיםנזקים  - 2 טבלה

הגורם הנקשר  הגדרת הנזק הנמנע

 לנזק הנמנע

 אומדן עלות הנזק הנמנע

אובדן  –ירידה בערך הקרקע הסחופה 

 –הפורייה ביותר , שכבת העיבוד העליונה

מצריך עיבוד אינטנסיבי יותר ומרובה 

 עלות גבוהה יותר -דשנים 

עלות תוספת הדשנים + עלות היבול הנמנע  חקלאי

 מקסימוםהנדרשת להעלאת היבול ל

 .ערך הטיפול במי התהום שנפגעו מדישון היתר רשויות /ציבור

 תעבורה תשתיות בעיקר) בתשתיות פגיעה

 (וניקוז

 חקלאיות לתשתיות הצפות מנזקי הנובעת עלות חקלאי

 תדירות X החקלאי ועל הרשויות על המושתת

 להתרחש צפוי הוא שנים לכמה אחת) האירוע

 עונת בהפסד בטאלהת עשוי ההפסד (.זה באזור

 תוחלת לפי ייקבע – כספית בהשקעה או/ו גידול

 .באזור הצפוי האירוע חומרת

 ציבור

 המושתת ערוצים סתימת בנזקי טיפול עלות לפי חקלאי ערוצים סתימת

 אחת) האירוע תדירות X החקלאי ועל הרשויות על

 (.זה באזור להתרחש צפוי הוא שנים לכמה

 או/ו גידול עונת בהפסד להתבטא עשוי ההפסד

 חומרת תוחלת לפי ייקבע – כספית בהשקעה

 .באזור הצפוי האירוע

 ציבור

 על המושתת נוספים הצפות בנזקי טיפול עלות לפי חקלאי נזקי הצפות

 הוא שנים לכמה אחת) אירוע תדירות X החקלאי

 (.זה באזור להתרחש צפוי

 או/ו גידול עונת בהפסד להתבטא עשוי ההפסד

 חומרת תוחלת לפי ייקבע – כספית בהשקעה

 .באזור הצפוי האירוע

מאגר הפחמן הקרקעי כתוצאה של  ההקטנ

  סחף שהעיבודים גורמים לומה

 הפחמן כמות אומדן X מקובלת CO2 פליטות עלות ציבור

 חמורה סחיפה סכנת עם באזורים לכדי שלא

 על איום כדי עד החקלאי בתפקוד פגיעה

 זמן לאורך קיומו

 הבא מהדור הנמנעת משקית הכלל התועלת יווןה ציבור

 כתוצאה( שנה 51 בעוד שייווצר ג"תל במונחי)

 באזור להיפגע שעשויה החקלאית הקרקע מאחוז

 תיקון בר שאינו באופן
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 :הטבלה הבאה מציגה את עלות מניעת הנזק ואופן חישובו

 מניעת הנזק - 3 טבלה

 עלות השיטה שיטות למניעת הנזק

 לצד משמעות התפוקה, עלויות השקעה ואחזקה מינימום עיבוד

 לצד משמעות התפוקה, עלויות השקעה ואחזקה (עיבוד אפס)אי פליחה 

חיפוי באמצעות חומר 

 קש/אורגני

היא המציאות בישראל  אך, ירידה בהכנסות כתוצאה משימוש בקש לצורך חיפוי

 אי פליחה שלא מוותרים על מכירת הקש גם בממשק

עשבים רעים ומזיקים לצד הקטנת סכנת , הקטנת הכנסה פוטנציאלית לבעל השדה מיתון הרעייה

 . קניית מזון אלטרנטיבי -לרועה. בשטח

הקמת תשתיות להקטנת 

 הסחף

 השקעה בנטיעות ובשתילת שיחים -

 סוללות בגדות נחלים -

 תעלות ניקוז והובלה -

 והנחייה ליווי מערכת בניית

 הגברת – אימהמת מקצועית

 ויצירת השחקנים בין פ"שת

 מחויבות

 (ציבור עובדי) ותכוון שתוביל ארגונית מערכת -

 (ציבור עובדי) ויישום למידה, להדרכה מקצועית מערכת -

 ועלויות יבול פחיתת על) פיצויים, (לתהליך לכניסה) תמריצים של מנגנון -

 ולהערכות משמרות פעולות לביצוע בהתאם, לשנה לדונם בתמיכה, נוספות

 (י"ממ עם ובתיאום, היישום של מתקדם בשלב) וקנסות( מומחים

-אגרו ציוד וברכישת מתאימות בתשתיות משמעותית ייעודית כספית תמיכה -

 ייעודי טכני

 קרקע משמרי בגידולים ייעודית כספית תמיכה -

  אחרים אורגניים ובחומרים בקומפוסט הקרקע בהעשרת סיוע -

 אכיפה  מערכת -

אי פליחה לעומת מינימום ממשק ת אלו נוכל לבנות מאזן עלות תועלת המתייחס לבעזרת טבלאו

. אומדנים אלה מהווים ערך כמותי להשפעות של כל שיטה ברמת החקלאי וברמת הציבור. עיבוד

תועלת -אופן חישוב האומדנים מהווה כלל שניתן להתאימו לכל אזור במטרה לבנות מאזן עלות

והן  ,השקעות מתחייבות ועלויות שוטפות -מתייחס הן לטווח הקצר מאזן עלות התועלת  .לאזור

 .מניעת נזקים ארוכי טווח - לטווח הארוך

 שעור התשואה להשקעה במניעת הנזקים

 מציעים אנו, מסוים באזור קרקע לשימור פעולה ביצוע לכדאיות בנוגע החלטה לקבל מנת על

 מחיר את מבטא זה מדד(. IRR) קעהלהש הפנימית התשואה שיעור של המקובל במדד להשתמש

. מההשקעה( המזומנים תזרים של היוון) הנקי הנוכחי הערך את מאפס אשר( ההיוון גורם) ההון

 תוך, שונות השקעות בין נוחה השוואה ומאפשר ההשקעה של ואיכות יעילות המבטא מדד זהו

 מבט מנקודות להשקעה חיובי תשואה שיעור .ביניהם( גודל סדרי ולעיתים) הגודל הבדלי נטרול

  .לביצועה חברתית כדאיות על יעיד הרשות של
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 תועלת  - עלות יניתוח: 'חלק ב

 מול אי פליחה מינימום עיבוד .א

הן מנקודת המבט של , יםהעיבוד השונממשקי ת מחלופות והעבודה תנתח את העלויות והתועל

מור להשפיע על מערך שא, והן ביחס לשיקול החברתי הכולל( המיידי מקבל ההחלטה)החקלאי 

מטרתם של אמצעי המדיניות להפנים את השיקולים הציבוריים בהחלטות . התמיכות הציבורי

 .הכלכליות של החקלאי

בה הקלטור הינו )היא מינימום עיבוד במרחב שקמה שדות הבעל רוב כיום שיטת העיבוד הנהוגה ב

ליך החריש של ההבנה כי תה שיטה זו היא תוצאה(. מהלך ראשון ולאחר מכן הזריעה והדישון

וזאת לצורך  שנים מספרגם במינימום עיבוד מתקיים חריש אחת ל .גורם לסחף קרקע מאסיבי

 . מזיקיםעשבים רעים והקטנת סיכוני 

לאור (. תורם להגדלת סחף הקרקעה)אי פליחה הינה שיטת עיבוד החוסכת את שלב הקלטור 

כי יש עלייה ש וחוקרים "מדריכי גד, י חקלאיםעל ידנטען , ההימנעות מפעולת החריש והקלטור

על ידי  מומלץ על כן. עלייה זו מחייבת יותר ריסוסים .בקרקע והמזיקים עשבים הרעיםבמספר ה

 .אי פליחהממשק בצע חריש אחת למספר שנים גם במשרד החקלאות ל

 לויותהע. ניתוח זה נעזר בנתונים ממקורות מגוונים במטרה לבנות את מאזן עלות התועלת

סיכון )בינוני הסיכון הסביבתי -בטווח הקצר .ארוךלטווח בינוני ו-מחולקות לטווח קצר תווהתועל

אם יתממש הסיכון במדיניות לא מאוד בטווח הארוך  ,"לכמות הקרקע"הוא ( הסחף והנגר

לפיכך הניתוח בטווח הארוך הוא ערך קיום הקרקע במונחים . 1משמרת הוא להעלמות הקרקע

, מוצרים בעלי מחיר שניתן לקנות ולמכור אותם - הכלכלה מפרידה בין מוצרים עסקיים. םיכלכלי

הניתוח המוצג בעבודה זו תואם למרחב שקמה וכל . שאין להם ערך שוקי - יםיומוצרים ציבור

תועלת -כזת ניתוח עלותהטבלה הבאה מר .השלכה לאזור אחר מחייבת איסוף נתונים באופן דומה

 .לאחר הטבלה יוצגו הפירוטים בוד לאי פליחהלמעבר ממינימום עי

 :בינוני-בטווח הקצר, מינימום עיבודניתוח עלות תועלת עבור ההפרשים בין אי פליחה ל

 יתרון אי פליחה, בינוני-סיכום טווח קצר - 4 טבלה

 (שנה/דונם/₪)קצר -טווח בינוני  

   צד החקלאי -םיסקימוצרים ע

 25 ויתרונות אי הפליחה עיבוד תלויוהקטנת ע .0

 01- (נטו)תוספת עלות דשן  .5

 2..1 תוספת יבול .3

 1..11 כ לחקלאי"סה

                                                           
1
לאור פיתוח דרכי התמודדות עם )י לאמוד מתי צפוי להתרחש ואם בכלל זהו תרחיש קיצוני ביותר וקיים קוש 

ההסתברות ( בגלל אי הוודאות)למרות שלא נעשה ניתוח כלכלי מפורש לתרחיש זה , יחד עם זאת(. הקשיים בחקלאות
 .למימושו של תרחיש זה איננה אפס ולכן המדיניות הציבורית צריכה להתייחס גם אליה
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מוצרים ציבוריים
2

   

 01%) שיפור חלחול מים לקרקע ומניעת אובדני מים .1

 7 (נקשרים לאי פליחה

 83            (עלות נמנעת)מניעת נזקי סחף  .2

 2..1 אטמוספרי מןפח וקיבוע חממה גזיהקטנת פליטת  ..

 45.65 כ מוצרים ציבוריים"סה

 57.3 כ לחברה"סה

 2.2 -כ שהם במרחב שקמה, דונם/₪ 22: הערך עבור החברה הישראלית של מעבר למינימום עיבוד

שבו מבצעים ממשק אי בשקמה חקלאי בחלק מהשטח החשוב להדגיש כי בפועל  .₪מיליוני 

דיניות זו בהשוואה מהתועלת מ. עת זבל אורגנילהצנשנים  1-2משלבים עיבוד כל , פליחה

₪  11: ריק, מהתועלת של אי פליחה 52%ובקירוב  למינימום עיבוד בלבד היא בממוצע רב שנתי

יש לציין כי החקלאי תופש מדיניות זו כמקטינת סיכונים לנזקים ליבול מהצטברות . לדונם

  .אותו מקטינה שנים 1-2סיכון שהפליחה כל , מזיקים בקרקע

 :באורים ופרוטים

 :הראשון רכיב עלויות העיבוד. מספר הבדלים בין שיטות העיבודהחקלאי רואה לנגד עיניו  .0

 ועלות כוללת, עיבוד הנבדלים מאי פליחהמינימום רכיבי העלות של  - 5 טבלה

 פעמים' מס מינימום עיבוד  

 ליחידה עלות

 (לדונם₪ )

פעולות 

עיבודים 

רי אח

קציר 

לקראת )

 (זריעה

 23 2 3זריעה+דישון +מ"ס 05-02קלטור לעומק עיבוד 

 4 0.5 (כולל)ראונדאפ  –ריסוס עשבים 

 12 0.5 הדברת דגנים -ריסוס עשבים

 10 1 הדברת עשבים רחבי עלים

 9 0.5 טיפול נגד מחלות ומזיקים

 10 0.3 מזיקיםטיפול 

 70.2 כ"סה  

 

 ועלות כוללת, עיבודינימום ממפליחה הנבדלים העלות של אי  יכיבר - 6 טבלה

 אי פליחה  

' מס

 פעמים

 ליחידהעלות 

 (לדונם₪ )

פעולות 

עיבודים 

אחרי 

קציר 

לקראת )

 (זריעה

 36 1 (0מהלך )זריעה + דישון 

 4 1.5 (קוטלים בררנים+כולל ראונדאפ)ריסוס עשבים 

 12 0.5 גניםהדברת ד -ריסוס עשבים

 10 1 הדברת עשבים רחבי עלים

 9 0.5 טיפול נגד מחלות ומזיקים

 10 1 מזיקיםטיפול 

כ"סה    72.5 

                                                           
2
 עמידות של התפתחות האצת מוצר ציבורי שלילי במעבר לאי פליחה הוא. בלבדונים ברי כימות הניתוח מתייחס לנת 

 .אינו ידוע וקשה לתת להם ערכים כלכליים תממשותםשמשך הזמן עד הים אלו סיכונ. הקיימים לריסוסים המזיקים
 (.ראה דיון בסוף העבודה על אמצעי מדיניות וביטוח לסיכונים)

אך זה לא  – שנים 2 -מבצעים חריש עמוק בממוצע אחת לחוץ מהקלטור  ינימום עיבודיש לציין שבממשק מ 3
  .משמעותי עבור ההשוואה ולא נלקח בחשבון
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, שקמה מרחבוחקלאים בש "גד מסתמכות על ראיונות עם מדריכי .-ו 2טבלאות 

, ההבדל בעלויות. עבור החקלאי בין שתי שיטות עיבוד הקרקע( 4בלבד)מציגות את ההבדלים ו

משפיעה על מספר כזאת כל פעילות  .קטן לטובת שיטת מינימום העיבוד ,מתקבל מן הטבלאותה

תהליכים ו (בקרת מזהמים ובקרת מזיקים) ויסות בעיקר על שירותי –אקולוגית  שירותי מערכת

 .(כגון המגוון הביולוגי ופוריות הקרקע) תומכים אקולוגיים

של ארגון עובדי " חקלאי לשעות עבודה ובקבלנות מחירון הפעלת ציוד"עלויות אלה נסמכות על ה

 .5ההשקעה -ומתייחס גם לרכיב ההון , הפלחה

 :(החיטה) תפוקת הגידולהרכיב השני הוא 

כלומר , 51%-פיל נמצא כי התפוקה כתוצאה מעיבוד באי פליחה גבוהה בונדויד ב' במחקרו של דר

המחקר . ג"ק 3.1באי פליחה היא  התפוקה, ג לדונם חיטה בעל"ק 311עבור תפוקה ממוצעת של 

 .(5111בונפיל ) מסביר כי העלייה היא תוצאה של שמירת הקרקע הפורייה ושיפור ממשק המים

בראיונות עם חקלאים במרחב שקמה לא נמצאו הבדלים מהותיים בתפוקות המעובדות במינימום 

 שטחים בתנאים שונים, יתכן ונובע מחוסר יכולת השוואה בשל משך זמן קצר) עיבוד ובאי פליחה

ג לדונם "ק 311כלומר במקום , בלבד 2%לכן נניח כי התוספת לתפוקה היא , (ומידת השארת הקש

 .ג"ק/₪ 0.3ג חיטה היה "המחיר לחקלאי לק 5103בשנת  .ג לדונם"ק 302, חיטה בעל

 שירות אספקה - הכנסות צפויות מחיטת בעל לדונם - 7 טבלה

(באי פליחה 2%תוספת  הנחת)  עיבודמינימום  אי פליחה 

 311 302 (ג"ק) חיטה צפויה גרעיני כמות

 0.3 0.3 (ג"ק/₪)מחיר החיטה 

 391 101 (₪)כ הכנסות צפויות מדונם חיטה "סה

 .מחיטה הכנסותל שנה/דונם/₪ 51מתוספת של  ליהנותהחקלאי צפוי , מכאן שבעקבות אי פליחה

 :2%-לות בכגם תפוקת הקש צפויה לע

 שירות אספקה - (למספוא) הכנסות צפויות מקש - 8 טבלה

(באי פליחה 2%הנחת תוספת )  ליאעיבוד מינימ אי פליחה 

 521 5.1 צפויה קש כמות

 1.2 1.2 (ג"ק/₪) קשמחיר ה

 030 052 (₪)כ הכנסות צפויות מדונם חיטה "סה

במידה ואכן  .שנה להכנסות מקש/דונם/₪ .הנות מתוספת ילכתוצאה מאי פליחה החקלאי צפוי 

 .קוצרים ומוכרים את השלף ולא משאירים אותו בשדה כפי שמומלץ בממשקי אי פליחה

 

 

 
                                                           

4
 שלבים בעיבוד הזהים בשתי השיטות אינן מצוינים בפירוט זה 
5
ל הכלים מחירון של שעות העבודה ערוך בהתאם למחירי הכלים והוצאות הפעלתם ולא בהתאם להספקי עבודה ש 

 .או איכותם הטכנית
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 :עד כה לסיכום

 פליחהאי ההקטנת עלויות העיבוד ויתרונות  - 9 טבלה

 הקטנת עלויות עיבוד ויתרונות אי פליחה

 -0 עיבודעלות ה

 51 יתרון ביבול החיטה

 . יתרון ביבול הקש

 51 כ"סה

 

 .או דישון כימי( 6זבל עופות)יכול לבחור לצרוך דשן אורגני החקלאי , רכיב נוסף הוא הדשן .5

מבחינת החקלאי זהו מקור דשן שמחירו נמוך : חברתי כפול-יתרון כלכלידישון האורגני ל

הסביבתית זהו פתרון לפרש בעלי חיים המעובד  מהבחינה, מהאלטרנטיבה של הדשן הכימי

אין אפשרות להצנעת דשן אורגני : 7חסרון האי פליחה כיום .לקומפוסט היום בעיקר מצאן ובקר

 .על כן מתחייב דישון כימי, זו הבשל מגבלות כלי העיבוד בשיט

עלויות דישון - 10 טבלה
8

 

  ום עיבודמשויך למינימ –דישון אורגני 

 35 דונם/₪ -( זבל עופות)עלות דשן אורגני 

 25 דונם/₪ -עלות פיזור דשן  

 60 כ עלות דישון אורגני"סה

  

  משויך לאי פליחה –דישון כימי 

 6 יחידה/₪ -עלות דשן כימי 

 13 כמות יחידות דשן כימי הנדרשות לדונם

 78 דונם/₪ -סך עלות דישון כימי לדונם 

 25 דונם/₪ -הדשן  עלות פיזור

 103 כ עלות דישון כימי"סה

 .פליחההאי שנה לרעת /דונם/₪ 13: סך ההפרש בעלויות הדישון

 5במקום , מאפשרת שימוש מופחת בדשניםכן פליחה משמרת את פוריות הקרקע ועל מנגד אי 

דיוק במתן הדשן ל הודות מתאפשרתהאפשרות להקטנת הכמות  :5.2, יחידות סופר פוספט

 .רות לפס הזריעה ולא כמוקבל במינימום עיבוד פיזור על כלל השטחישי

 

 

                                                           
6
 .אשר ידרוש הצנעה בעזרת עיבוד. כנראה שבשנים הקרובות יתאפשר שימוש בבוצת שפדן עבור הדישון 
7
קיימים ניסיונות לשילוב דשן אורגני גם בממשק אי פליחה שבו פולחים אחת במספר שנים לבקרת מזיקים והצנעת  

 .כפי שמומלץ על ידי משרד החקלאות, הדישון
8
, (לפיזור ₪ 52ו עופות לזבל ₪ 32) ₪ 1.-כ שעלותו עופות בזבל שימוש מאפשר עיבוד מינימום/פליחה בשיטת עיבוד 

 פליחה באי) ג"ק 321 -ל יחידות 2-. -כ ונדרש( בדונם= יחידה) ליחידה ₪ 2.29 אוריאה: דשנים של יחידות 5-.כ חוסך
 .(הפיזור כולל) לדישון ₪ 011-כ בדונם ליחידה ₪ 2.. פוספט סופר, (5.2 מספיקות
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 הפרש דישון כימי בין מינימום עיבוד לאי פליחה - 11 טבלה

 (דונם/₪)עלות  6.5 (יחידה/₪)מחיר יחידה 

 16.25 2.5 כמות יחידות בדונם באי פליחה

 45.5 7 עיבודמינימום כמות יחידות בדונם ב

עיבוד מינימום הפרש בין אי פליחה ל  

 

29 

 .לרעת אי הפליחה, דונם/₪ 01הוא  למינימום עיבודמכאן שסך ההפרש בדישון בין אי פליחה 

השכבה ) מניעת סחף הקרקע .9פליחה היא למנוע סחף קרקעלבסוף מטרתה העיקרית של אי  .3

 .יתרום לעלייה בתפוקת השדה (הפורייה ביותר

מ "ס 0 ,.511 -לאחר האירוע ב ובהתאם לאומדן שהתקבל באזור עמק חרוד ,נו בהקדמהכפי שציי

, יש לציין כי אפשר שיהיו שינויים בשל הבדל האזורים) דונם/ג חיטה"ק 0=  קרקע שנסחפה

הפרש זה הוא מעבר לעלייה בתפוקה שפורטה קודם לכן בסעיף הנוגע  .(להערכתנו אומדן זה סביר

ההשפעה של חלופות את  ,עבור הפרויקט שסקר "ויסות קרקע ומים" ח"דוב .לשיטות העיבוד

מבדיל בין רמות הסחף  ,שקמה מרחבויסות קרקע ומים בממשקי העיבוד השונים על שירות 

. מ בשנה"מ 0..1.00-1 נע ביןן הקרקע קצב אובד מדי שנהבמצטבר מתקבל ש .באזורים השונים

פליחה מצליח להקטין את איבוד אי למעבר שהנניח בנוסף , בשנה פתקרקע נסח מ"מ 1.2 -כנניח ש

חשוב להזכיר כי  .דונם/₪ 2..1=  ג חיטה"ק 1.2של שנים נחסך אובדן  01הרי שמדי , 1 -הקרקע ל

הקרקע וכמויות המים באותה שנה  וכמויות הסחף מושפעות מסוג, מדובר בהערכה מושכלת בלבד

  .ועל כן תנודתיות

 . דרך מוצרים ציבוריים, שיטת העיבוד משפיעה גם בפן הציבורי

, פליחה הוא השארת הקש מהלך משלים לאי. אי הפליחה תורמת לממשק המים האזורי .1

שיפור משק המים  -קש השארת פליחה מיוחס בעיקר מניעת סחף קרקע ולכאשר לאי 

 01% -ו( יטפונותמערך קליטת הש 91%)בית שיפור משק המים נזקף לטובת הקש מר. האזורי

 .פליחהמיוחסים לאי   -

 ביעילות ירידה. אזור אגן שקמה מתוכנן לקליטת מי שיטפונות על מנת לאפשר שימוש במים

לאורך הזמן למשק המים היא אובדן מקור מים ובאקוויפרים משמעותה  במאגרים המים לכידת

נדגיש כי מדובר במשמעויות למשק המים כולו . רך השלמתו בעלות שולית של התפלהטבעי וצו

 .ולא בהכרח לגידולי הפלחה באזור שקמה שבהגדרה אינם צורכי מים

 352שהם , מ בשנה"מ 352ממוצע , מ בשנה"מ 511-121במרחב שקמה ממוצע הגשמים נע בין 

 02%אובדים , ואיבוד יכולת חלחול המיםבשל סחף קרקע  ,נניח כי כתוצאה מהחריצים. דונם/קוב

 0.19כאשר מהם , קוב/₪ 5.2-עלות התפלת המים היא כ. דונם/קוב 19שהם , 10ממי הגשמים

. עלות זו מבטאת את עלות המים התחליפיים למי התהום הנקלטים .-11עלויות משתנות קוב/₪

                                                           
9
 .עוזי נפתליהו -ש אזורי"בהתבסס על ראיונות עם מדריך גד 
10
 במצב מחלחלים מהגשמים 02%-כ, בטכניון וסביבתית אזרחית להנדסה מהפקולטה, זסלבסקי דן פרופסור לפי 

 .רגיל
11
 .העלויות האלטרנטיביות לשאיבת מי תהום הן העלויות המשתנות בלבד של מתקן ההתפלה 

http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Soil%20erosion_ES_Shikma.pdf
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 0.35: נותטפוימכאן שערך מי הש. קוב/₪ 1.05 -י מקורות כ"עלות שאיבת מי תהום ע

  .דונם/₪ 2.: ערך מניעת הנזק במקרה זה. קוב/₪

 .דונם/₪ 5-בלבד שהם כ 01%כאמור לטובת אי הפליחה נזקוף 

ת הבעל במרחב העברת שדו"צוין כי  "ויסות קרקע ומים"בדוח יש לציין כי בסקירה שבוצעה 

להביא לירידה בנגר ובסחף הקרקע עשויה , פליחה עם כיסוי קש והשארת שלף-שקמה לממשק אי

  .רנו להתייחס להערכה זהירהיחד עם זאת בח". משדות מעובדים

שנויה במחלוקת וקיימת טענה כי כמעט כל המים מחלחלים בנקודה זו  02%הערכת האובדן של 

דונם /₪ 5עם זאת מאחר וההשפעה היא . לוטין למשק המיםאו אחרת ולכן אינם אובדים לח

 .ההערכה זו אינה משנה את התוצאה הסופית

 . מניעת נזקי סחף לתשתיות .2

המעבר לאי פליחה תורם למניעת סחף ובכך מונע פגיעה בתשתיות באזור ובצורך להשקיע 

על מנת לייצר בתוכנית האב של רשות הניקוז מפורטות ההשקעות הנדרשות . בתשתיות נוספות

, סיכום ההשקעות הנדרשותאת הטבלה הבאה מציגה  .תשתית למניעת סחף ולשיקום נזקים

  :₪ 0,310כאשר העלות הממוצעת לדונם היא 

 (5113מחירי , ₪)דונם  151סיכום השקעות בשיקום קרקע לשדה בגודל  - 12 טבלה

 רכיב עלות

לשדה בגודל ממוצע  עלות

מחירי , ₪)דונם  151של 

 הערות (5113

 51,8.1 עלות מניעת סחף קרקע

הוספת מעבירי מים , תחזוקת דרך ציבורית: כולל

 (לנחל ראשי)והקמת תעלות הולכה 

עלות שיקום שדה חקלאי 

 185,1.1 * מפגיעות סחף

הקמת תעלות הולכה , שיקום דרכי שדה: כולל

 ממשק הקרקע ושיקום השטח, (מסביב לשדה)

 ₪  1,841 :עלות לדונם 1.1,551 כ השקעות "סה

 .שנים 52לדונם ואורך חייהם ₪  0,111עלות השיקום כוללת שיטות שונות ובהן שתילת שיחים שעלותם *
 בשור-רשות הניקוז שקמה במסגרת תכנית האב שלועבודתם של חברת כיוון  (5119)' הדס וחוב: מקור הנתונים** 

חלק . דונם/₪ 55: הרי שהערך השנתי לדונם הוא, שנים 52עבור , 3%תחת הנחת ריבית 

או לחילופין נדרש יהיה לבצען גם לאחר מעבר לאי פליחה כך שניתן לשער  ,מההשקעות כבר בוצעו

 .ממוצע באזור דונם/₪ 32: מניעת חצי מההשקעה

 אטמוספירי פחמן וקיבוע חממה גזיהקטנת פליטת  ..

מאזן שירות המערכת האקולוגית השפעת פעולות חקלאיות על "ח שנכתב עבור הפרויקט על "דוב

עיבוד הפעלת ציוד מכני לכתוצאה מ 12חושבו כמויות פליטת הפחמן הדו חמצני, "גזי החממה

לפליטות גם התייחסות  ;דלקים וכו, קומפוסט, תוך התייחסות לפעולות כמו דישון) הקרקע

O5N) . שיטת אי ) רוחמהו (שמעבדים בשיטת מינימום עיבוד) שטחי דורותלמתייחסת הסקירה

-כ ב"כך שפליטת הפחמן מוערכת סה, המקסימאליותכאשר לקחנו את רמות הפליטה  (פליחה

                                                           
12
 כמויות הפחמן הדו חמצני כוללות גם פליטות חמצן דו חנקני אשר ערכן הומר לערך המקביל של הפחמן הדו חמצני 

http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Soil%20erosion_ES_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Greenhouse-gas_ES_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Greenhouse-gas_ES_Shikma.pdf
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ערכו של טון . ("מאזן גזי החממה" דוחוסף ניתן למצוא בפירוט נ)דונם /שנה/טון 1.015

 .דונם/₪ 01..0הוא  כיום מכאן שערך הפליטה, טון/₪ 001: פחמן דו חמצני

שנים לפי  1-2 -פעם ב עיבודהכולל  – מינימום עיבוד ממשקכיום האזור פועל בעיקר ב, כאמור

כלומר תפחת  .פעולות חריש וקלטור( תלוי במשק)ימנע /פחיתי י פליחהמעבר לא, (מידת הצורך

ערכו . שנה/דונם/ג"ק 5CO 2.9-שנה השווים ל/דונם/L 5.52-צריכת הדלק כתוצאה מפעולות אלה ב

 .שנה/דונם/₪ 2..1של הפרש פליטת הפחמן הוא 

 בטווח הארוך, מינימום עיבודהפרשים בין אי פליחה לניתוח עלות תועלת עבור ה

 בשאיפה מאד ואולם כאמור לא ניתן להתעלם ממנה לשיטות העיבוד יש השפעה בטווח הארוך

הניח תרחיש קיצוני ניתן ל, על סמך חוות דעת מסוימותו, בהנחות מחמירות .אקיימ-ברלעולם 

 .13הפורייה ויכולת עיבוד חקלאי באזורגרום לאובדן הקרקע יקרקע הסחף בשלב רחוק מאד  לפיו

 .הפסד הכנסות-ערך השטחים הפתוחים ובפן החקלאי-לתוצאה זו צפויות השלכות בפן הציבורי

הן בפגיעה בתיירות המעוניינת בתמהיל הייחודי : נציין כי הפגיעה במוצר הציבורי היא כפולה

ה בין אם מבקרים בו ובין אם במרחב שקמה והן כיוון שלחברה כולה יש ערך בשימורו של נוף כז

של השטחים החקלאיים ( אסתטי/הערך הנופי)אמוד את שירותי התרבות נסות לעל מנת ל .לאו

אשר בחנו והשוו את ערכם של ( 5115)פליישר וצור , עדני-במרחב שקמה נעזרנו בעבודתם של שמש

ם נמצא כי עבור בעבודת. מוכנות לשלםנופים חקלאיים מסוגים שונים בעזרת שאלונים שבדקו 

בהתאם לנתוני  .מבקר/₪ 91-035מוכנים לשלם ( לא מהסביבה)שטחים חקלאים מבקרים 

 51.2-הרי שהערך למבקרים כ( ש"בסופ 02,111-כ)מבקרים בשנה  021,111נניח , המועצה באזור

 021-כ( רווח החקלאי על פי נתוני דורות)ערך השטח לחקלאי  .דונם/₪ 511שהם , שנה/₪מיליוני 

ערך זה מהווה , שנה/דונם/₪ 321-מכאן שסך ערך השטח הפתוח לחקלאות הוא כ. שנה/דונם/₪

 . אומדן לערך הכלכלי של השטחים הפתוחים בטווח הארוך לחברה

שיטת למבקר הנאמדת ב" ישירהה"לת תועומכמתת את ה, מתייחס להיבטי הערך הנופי זה אומדן

WTP (מוכנות לשלם)  +הרווח לחקלאי מהשדה. 

מיליוני  32שערכם  ונקבל( דונם 011,111)שקמה פיל את הערך לדונם בשטחי הבעל באזור נכ

יש לציין שייתכן וכמות המבקרים  .₪מיליארדי  1.1( שנים 21, %5ריבית )וערכם הנוכחי , שנה/₪

תרחיש העלמות המוחלטת של יכולת , כאמור .הערך יהיה נמוך יותרנמוכה מזאת שצוינה ו

יש אי וודאות לגבי עצם קיומו ובוודאי לגבי משך , קרקע הינו תרחיש קיצוניהעיבוד החקלאי ב

ואולם כפי שכבר צוין ההסתברות למימושו של נזק זה קיימת ולמצב זה  .הזמן שלאחריו יתממש

נטישת החקלאות עשויה לעודד התפתחות נוף יש להעיר ש .גבוה ביותר כפי שחושבערך הנזק יהיה 

לפי כך מטעמי זהירות מוצע , ף לו תהיה תועלת חברתית לשטח הפתוחטבעי שימשוך מבקרים וא

 .21% להתייחס רק למחצית הערך

                                                           
13
 .ח"הפירוט המקצועי לנושא זה קיים ביתר חלקי הדו 

http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Greenhouse-gas_ES_Shikma.pdf
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 ניתוח השארת קש והעלאת עדרים .ב

עיקר הייעוד של . קש כחיפוי בשדהאי פליחה אינה תהליך שלם ללא השארת  ,כפי שנאמר לעיל

ביות על שירותי מערכת הוא בעל השפעות חיו, בנוסף, משק המיםאת  לשפר קש חיפויהשארת 

השנייה  ,הראשונה ביצוע רק עיבוד באי פליחה, חלופות לושלפני החקלאי ש. אקולוגיים נוספים

בהם נותר קש מועט  פיםשארת שלהאיסוף הקש והאחרונה , מלא או את רובו השארת חיפוי קש

או  רובאת  כלומר, ג לדונם"ק 311הכמות המומלצת לחיפוי קש היא . בלבד כתלות בגובה הקציר

אוספים את  מהקש הכנסההבפועל החקלאים שאינם מעוניינים להפסיד את . תוצרת השדהכל 

 (.מהקש ./0-כ)מ "ס 01-הקש ומשאירים שלף שגובהו כ

השארת : מציגה ניתוח עלות תועלת עבור שתי דילמות של החקלאי הנקשרות זו בזו 01טבלה 

במקרה  (.איסוף מלא של הקש)ש כלל בשדה הניתוח מתייחס לאי השארת ק .הקש והעלאת מרעה

השארת משמעותה אי נציין כי העלאת מרעה  .עלות/מהתועלת ./0של השארת השלף נניח תמיד 

  .הקש

הפסד , לטון₪  311-321, במחיר הגבוה הנוכחי של הקש: משמעיות תוצאות התחשיב הן חד

כמעט לא ל הבעל עבורו ללא הכנסה הופך גידו. ההכנסה של החקלאי מהחיפוי הוא משמעותי

ערך המים בניכוי ערך הקש למשק ), הערך נטו של המוצרים הציבוריים הנובע מהחיפוי .כדאי

לאזור שקמה . לדונם₪  -22 ,כך שהמאזן החברתי הכולל הוא מאד שלילי, נמוך הרבה יותר( החלב

-מאזן העלותחושב  לצורך בדיקת רגישות .בשנה₪ מליון  .-2כולו מדובר בהפסד משמעותי של 

 .ליליזן שאואף כאן המ, השארת מחצית הקש לחיפויתועלת גם למקרה ביניים של 

גם בסוגיית העלאת המרעה התוצאה מורה על אי כדאיות גם כאשר מביאים בחשבון את התועלת 

ואכן רק מיעוט . לדונם לעדר₪  05לדונם לעומת רווח של ₪  01השדה מפסיד עוד . לבעל העדר

כ "וגם זאת בד, קמה מאפשר כיום לבעלי עדרים לרעות בשדה לאחר הקצירשמרחב הפלחה ב

פתרון חליפי מסוים ניתן לבעלי העדר באופציה . מסיבות של קשרים אישיים ולא מהגיון כלכלי

-תועלת סביבתיתל יש "הכנסת העדר ליערות קקלחשוב להגדיש כי  .רות הקרן הקיימתעלרעיה בי

שללא הרעייה בשלפים יהיה קושי לתת , מאידך קיימת טענה. תחברתית עקב הפחתת סיכוני שרפו

שבו העדר מתחיל ביערות ואז עובר לשלפים פתרון רעייה גם ליערות משום שזהו ממשק משולב 

 יכונים הללו לא נכללו בעבודה משוםהעלות והס .(ח רעייה"בדופירוט נוסף ניתן למצוא )

 .שהתשובה לגביהם אינה חד משמעית

 (שנה/דונם/₪) (הקש מלוא למכירת בהשוואה) מרעה -הקש מדיניות של תועלת עלות ניתוח - 18 טבלה

חיפוי  (בהשוואה למכירת מלוא הקש)מדיניות הקש 
 מלא

 שארת שלף בלבדה

 (בלבד .16-מ"ס 11)

11% 
 חיפוי

 בלי בלי עם בלי (בלי העלאת מרעה6עם העלאת מרעה) מדיניות מרעה

 חשבון מגדל החיטה

   

 

 (כתוצאה מתוספת מים) ג חיטה "ק 51תוספת  .0

 4 4 26 (שירותי אספקה)

 

13 

 65- 21- 21- 130- (שירותי אספקה) הפסד ערך הקש .5

http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Grazing_ES_Shikma.pdf
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שירותי ) אילוח עשבים בגין רעיהתוספת ריסוס בגלל  .3

 (ויסות

 

 

-4 

 

 

 15  הכנסה מהעלאת עדרים .1

 

 

   25-  הפסד יבול עקב ההידוק והאיבוק .2

 52- 17- 31- 104- מגדל חיטה -כ "סה

    

 

 חשבון בעל העדר

   

 

 (שירותי אספקה) חסכון במזון ..

 

55.52 

 

 

 תשלום למגדל .5

 

-15 

 

 

  0 15.21 0 כ לבעל העדר"סה

    

 

 52- 17- 18.25- 104- (דרמגדל החיטה ובעל הע)ם כ לחקלאי"סה

    

 

 מוצרים ציבוריים

   

 

 7- 5- 5- 15- (שירותי אספקה) הפסד ערך הקש למשק החלב .2

 29 10 10 58 (שירותי ויסות) טפונותשימניעת אובדן מי  .9

 (שירותי ויסות) ערך קרקע לא מאובקת .01

 

-1 

 

 

 22 7 6 41 יםיכ מוצרים ציבור"סה

 30- 5- 18 - 13- מאזן נטו -כ לחברה"סה

   :פירוט

קליטת מים טובה יותר . השארת הקש משפרת את יכולת קליטת המים בשדה ומניעת נגר .0

 51-נניח כי תוספת חדירה ושמירת המים בקרקע היא כ. משפרת את התפוקה ומגדילה אותה

 0-ת החיטה בנניח שקוב מים מגדיל את תפוק. שדהדונם קוב ל 51הרי שנוספים , 14דונם/מ"מ

 (. הקש נותר בשדה)דונם /₪ .5ג חיטה שערכם "ק 51מתווספים עוד , 15ג"ק

 .דונם/₪ 1-במידה ונותר רק השלף ערך העלייה בשל שיפור קליטת המים בשדה כ

נניח הבדל זניח ) כמובן שההחלטה להשאיר את הקש בשדה מחייבת ויתור על ההכנסה מהקש .5

 .דונם/₪ 031ולכן ערכה ( פליחה ובאי מינימום עיבודבין תפוקה הקש ב

 02 -כ עבורה יקבל, העלאת מרעה לשדה: החקלאי רואה לנגד עיניו הזדמנות להכנסה .3

 .מהשלפים 11%על פי הנהלים העדר יכול לצרוך עד . דונם/₪

 :סיכונים משמעותיים 3ואולם העלאת המרעה על הקרקע מביאה עמה 

 יקת השכבה הפורייהדבר הגורם לסחף רוח ושח, דוק הקרקע ואיבוקיה 

                                                           
14
 במצב מחלחלים מהגשמים 02%-כ, בטכניון וסביבתית אזרחית להנדסה מהפקולטה, זסלבסקי דן פרופסור לפי 

 .(הנחה שרק חצי מהכמות נקלטים בשורשים והיתר ממשיכים לאקויפר, מ באזור"מ 552 ממוצע)רגיל 
15
 (.מעט פחות במציאות)מ "מ 0-ג ל"ק 0-על פי ראיונות עם חקלאים בשנה גשומה התוספת היא כ 
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 כיוון . ממי הגשם 51%-שקיעת האבק לאחר הגשם גורם לאיטום הקרקע ואיבוד כ

אזי אין השלמה של המים האובדים והנזק מתבטא בפחיתת יבול , שמדובר בשטחי בעל

 .לדונם₪  51-31-ערך הפחיתה נאמד ב. 01-51%-הנאמדת ב

 התוצאה היא . פרישם לתוך השדההצאן אוכל זרעי עזבים בשולי השדה החקלאי ומ: אילוח

. דבר המחייב לפחות תוספת של ריסוס אחד ולעיתים יותרהתפתחות עשביה בשדה החיטה 

 . לדונם בממוצע₪  1-תוספת ההוצאה נאמדת ב

 .בעל העדר יבקש לעלות לשדה רק אם הדבר משתלם לו

שלום לרועה ת, הרעייה מושפעת משיקולים נוספים כגון הובלת הכבשים לשדותה לגבי החלט

כולל רועה )העלות השנתית הקבועה  מרחב שקמהבשרועה על פי עדויות של בעל עדר . 'שכיר וכו

העלות הקבועה  ,כלומר .כבשים 311 -רועה אחד יכול להשגיח על כ, שנה/₪ 12,211-הינה כ( יחיד

וצאת בחינת ההפרש בין עלויות קבועות בהקיים קושי ב .יום/₪ 1.11שנה שהם /₪ ..0.0לכבשה 

נניח כי ההפרש לכן , למרעה מרוחק בשלפים ובין החזקה בדירים ליד בית בעל העדרהעדר 

 . בעלויות אלה זניח

 .חסכון בתשלום עבור מזון לבעל העדר .1

השפעת "שנכתב לגבי ח "בהתאם לדו. החקלאים באזור שקמה משאירים שלף בשדות, כאמור

נניח כי  ,במסגרת עבודה זו "הרעייה על שירותי המערכת האקולוגית בשדות הבעל במרחב שקמה

 0כבשה אוכלת  ,על פי יאן לנדאו .דונם/ג"ק 35: הזמינה לכבשים היאכמות השלף בשדה בממוצע 

 . נהכבשים בעו 35כלומר דונם בודד נותן מענה עבור , ביוםקש שלף ג "ק

נניח שכל מזונם של . אלמלא השלפים היה נאלץ בעל העדר לספק את מלוא כמות המזון לעדר

כלומר , ₪ 1.52תה יהעלות היומית לראש הי (.טון/₪ 52116)מתבסס על קש קנוי שערכו הכבשים 

  .55.52לצורך השוואה לדונם רעייה הרי שערך דונם עבור הרועה הוא 

עבור כלומר ההפרש בין התשלום בפועל לערך  .דונם/₪ 02 :תשלום בעל העדר למגדל החיטה .2

 .דונם/₪ 05.52רועה הוא ה

 .כעת נבחן את שאלת השארת הקש בפן הציבורי

השארת הקש בשדה היא הקטנת היצע משמעות  :לגבי משק הבקר והצאן בישראלמשמעות  ..

קריות עגלות הן הצרכניות העי. משמעות ישירה על משק החלב בישראל ,לדבר. הקש בשוק

עולה כי בישראל , (ר רפת במשרד החקלאות"ממ)ר גבי עדין "דבשיחה עם  .של קש בישראל

ענף  ,בשנה. יום/ג"ק 311,111כלומר , עגלה/יום/ג"ק 2עגלות שכמחצית מהן צורכות  051,111

 .שנה/טון 019,211-הבקר בישראל צורך כ

 51% -כ שקמה מהווהרחב מ. דונם 211,111-טון חיטה שהם כ 511,111-בישראל מיוצרים כ

 (.דונם בישראל 211,111דונם בשקמה מתוך  011,111בסביבות )משטח החיטה הכולל בישראל 

                                                           
16
 .מחיר הקש תנודתי ומושפע מההיצע בשוק 

http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Grazing_ES_Shikma.pdf
http://mapateva.org.il/pdf/shikma/2015/Grazing_ES_Shikma.pdf
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נניח . 0.2היא  17נניח שהגמישות, (ביקוש גמיש) 0 -גמישות הביקוש לחיטה גבוהה מ

 51%-מקרה קיצון בו אזור שקמה אינו מסוגל לספק את התוצרת הרי שהיצע החיטה קטן ב

הרי שעליית המחיר , טון/₪ 511אם מחיר טון קש לעגלות הוא . 31%ם לכך המחיר יעלה בובהתא

 .טון/₪ 1.: תהייה

 .דונם/₪ 02כך שתוספת המחיר לדונם היא , ג"ק 521 -כ תפוקת הקש מדונם שדה היא

שיפור , תועלת לשיטת העיבוד-בניתוח עלות 1כפי שפורט בסעיף . מניעת אובדן מי שיטפונות .5

מערך שיפור קליטת  91%על כן אנו מניחים ייחוס , מיוחס בעיקר להשארת הקש משק המים

 .דונם/₪ 22: מי הגשמים באזור

גדיל את הפגיעה בקרקע בשל איבוק האדמה בפעולת דריכת העדר עשויה לה עדריםהעלאת  .2

נניח כי , לסחף הקרקעתורמת האבקת הקרקע . (בעיקר אם לא נעשית רעייה מבוקרת) בשדה

ומכאן שערך מניעת , דונם/₪ 911-ערך הקרקע בטווח הרחוק כ. בשנה 1.0%היא הפגיעה 

 .דונם בשנה/₪ 0-כתוצאה מהעדר הוא כ האיבוק

  

                                                           
17
 .מותבכ 0%גמישות הביקוש היא שיעור השינוי במחיר כתוצאה משינוי ב 
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 מכשירי מדיניות: 'חלק ג

נרצה להביא , על מנת להביא לביצוען של פעולות שיש כדאיות בביצוען ואינן מבוצעות כיום

המדינה יכולה לעשות זאת באמצעות השפעה . למתאם בין המאזנים שרואים הרשויות והחקלאים

 .אמצעי מדיניות - חיצונית על השוק

מחייבים ואוכפים  הרגולטוריםהאמצעים . םיוכלכלי לרגולטוריםאמצעי המדיניות נחלקים 

הכלים (. אינם מאפשרים חלופות)תועלת של החקלאים -עלותהומייתרים את מאזני  - פעולות

תועלת ובכך מעודדים החלטה -י השפעה על מאזני עלות"עהכלכליים מתמרצים את החקלאי 

 .עצמאית

 סבסוד הון -הקיימים  אמצעי התמיכה הישירים .א

, בשונה מהעבר. משרד החקלאות קובע את צרכיו ובהתאם לכך מבקש תקציב ממשרד האוצר

מתבטא בבחינה מעמיקה של )כיום למשרד האוצר משקל רב בקביעת התקציב במשרדים השונים 

בנוסף לקושי רב בשינוי סעיפי תקציב והעברת ייעודם , ת ואופן קבלת ההחלטות במשרדהבקשו

 (.של כספים

התקציב מתחלק . בהתאם לבקשות התקציב שהוגשו, משרד החקלאות מקבל תקציב קשיח

שיקול הדעת  ,על פניו(. קיצוצי תקציב משפיעים על הבסיס)לתקציב בסיס ולתוספות שונות 

בפועל ספר התקציב , כאשר כל אגף מקבל תקציב מוגדר, משרד החקלאות לחלוקת התקציב בידי

 .דבר המקשה על העברת ייעודם של כספים - כיום מפורט ביותר וכולל משימות ויעודי התקציב

תחומי הסיוע משתנים מדי שנה בהתאם . קיים חוק לעידוד השקעות בחקלאות, 0921החל משנת 

עשוי להתווסף מימון , על סמך החלטות ממשלה. אותלסדר העדיפויות המוגדר במשרד החקל

 -ח ה"מתוך דו)מעבר לשיעור הקבוע ולעדיפות משרד החקלאות ופיתוח הכפר , משותף נוסף

OECD.) 

רווחיות גידול ". פיצויי הבצורת"תמיכה מוכרת וחשובה להמשך קיום גידולי הבעל בישראל היא 

וממחיר , ירות על כמות ואיכות הגידולהחיטה נקבעת בעיקר מכמות המשקעים שמשפיעה יש

גורמים אלה אינם בשליטת המגדל ועל כן הוא חשוף . החיטה שנקבע בהתאם למחירים העולמיים

מ בשנה "המ 511קו  - על כן נקבע קו בצורת. ככל שהאזור שחון יותר כך אי הוודאות גדלה, לסיכון

קו זה ובהינתן תנאי אקלים ותפעול מתחת ל(. מ גשם גידול החיטה אינו כלכלי"מ 511 -מתחת ל)

 .(הכנסה וביטוח פלחה לחוזה בהתאם)זכאים החקלאים לפיצוי הבצורת ( 'מועד ותנאי זריעה וכו)

http://www.kanat.co.il/art_images/files/250/HOZE%20FALHA%202013.pdf
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 גובה פיצויי בצורת בשנה - 1 תרשים

 
 0לוח , חשבון ענף החקלאות - לשכה המרכזית לסטטיסטיקההמתוך אתר *

 ,יתכן ובלעדיהם מהווה מרכיב חשוב בקבלת ההחלטות של חקלאי מרחב שקמה פיצוי הבצורת

יש לציין שייתכן , עם זאת. היו בוחרים לגדל גידולי בעללא , אי הוודאות האקלימית באזורשבגין 

שדה לשנמצא כיעיל ביותר למרות , משק כרב נח כל שנה שנייהמ אימוץ שלותמיכה זו מונעת 

 .[5111בונפיל ]חקלאי ול

 :תמיכות הנקשרות לשימור קרקע

במטרה לעודד שימור ותחזוקה של שטחים  :הבטחת הכנסה למגדלי דגנים כגידולי בעל -

בישראל גידולים אלה הם לרוב . בעל יתמך משרד החקלאות ופיתוח הכפר בגידול, פתוחים

התמיכה . התמיכה מיועדת להבטיח הכנסה יציבה בהתאם לשטח הגידול. יטה ומעט שעורהח

משמשת ככרית בטחון ומכסה את הפער בין מחיר המכירה של חיטה מקומית לעלות הייצור 

ההוצאות הממשלתיות במימון הפרמיות . י חברות ביטוח"התוכנית מופעלת ע. שנקבעה

 .בשנה₪ וני מילי 9 -לתוכנית הבטחת הכנסה הם כ

שימור הקרקע והניקוז של משרד החקלאות  אגףמיושמת באמצעות  :תוכנית שימור הקרקע -

 :סעיפים מרכזיים 3התמיכה כוללת . ופיתוח הכפר

o מערך הרכישה בפועל 11%שיעור התמיכה  - סיוע ברכישת מיכון וציוד לשימור קרקע. 

ון הפעלת ציוד חקלאי מחיר"על פי  .יכה המרכזית שבשימוש במרחב שקמהזוהי התמ

 .3של ארגון עובדי הפלחה ההשקעה במיכון לאי פליחה הוא " לשעות עבודה ובקבלנות

 11%. דונם/₪ 05,  18ניתן להניח ששליש מעלות זו היא מרכיב ההשקעה. דונם/₪

 .דונם/₪ 2מההשקעה הם 

o ף מטרת התמיכה להקטין נגר וסח -י עיבודים משמרי קרקע ומים"תמיכה לניהול שטח ע

 51 -מטעים ו/דונם גידולי שדה/₪ 52שיעור התמיכה . מהשדה למקורות מים ונחלים

 .דונם להעשרת שטח בחומר אורגני/₪

o השקעה במתקנים לשימור וניקוז חקלאי. 
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 ('דלק וכו, עבודה)משתנות , רכיבי העלות הם השקעה 
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אל  בקשות לתמיכות באמצעים לשימור קרקעהגרף הבא מדגים את העלייה בכמות ה

 :ירידה בתקציבהמגמת  מול

 תקציבים עבור שימור קרקע -5 תרשים

 

אגף שימור קרקע במשרד בפגישתנו ב. נת לפעולות ואמצעיםהתמיכה המשמעותית ביותר נית

אך ניתנה עדיפות , 11בוצעו , בקשות המאושרות לפעולות ואמצעיםה 95כלל מש ,נמסר, החקלאות

תמיכה  לעומת!( נוצל, ₪יוני מיל 0.2, מלוא התקציבובקשות  03מתוך  1אושרו )לבקשות למיכון 

 .(₪מיליוני  0.0)בעיבוד משמר 

 י סוגי התמיכה"התפלגות תקציב עפ - 8 תרשים

 

 ?האם קיימת לחקלאים בעיית מימון להשקעות מעבר למענק

מקטינות את עלויות ההון הקשורות במעבר לאי פליחה ומתמרצות  התמיכות להשקעה במיכון

. המימון הנדרש מעבר למענק הוא חסם משני בלבדאך להערכתנו  .עבר לשיטת עיבוד זואת המ

 :משלוש סיבות זאת 

 (ללא הכללת התמיכות)הניתוח מראה כי קיימת כדאיות לחקלאי  .0

 לרוב החקלאי יכול לשכור את הכלים ואין צורך בהשקעה .5

אמצעי מימון זמינים הרי שבדרך כלל עומדים לפניו , אם החקלאי מעוניין ברכישת הכלים .3

 . על אף שהם לאו דווקא יותר זולים( 'כגון ארגוני קניות וקיבוצים וכד)ופשוטים יותר לכך 
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טבע -נזקי-ביטוח-תוכנית ביטוח הכנסות בפלחה של קרן .ב
 (ט"קנ) חקלאותב

החשש הוא . החששות המרכזיים שהעלו החקלאים בהסתייגות מאי פליחה קשורה בסיכון חדא

לנזקים משמעותיים בשנים מסויימות ות מזיקים ועשבים תגרום באי פליחה ממצב שהצטבר

 . ולהפסד מאסיבי לענף, מאוד ליבול

החקלאי , פ תוכנית זו"ע. ט תוכנית של ביטוח הכנסות לענף הפלחה"מזה שש שנים מפעילה קנ

המדינה משתתפת בעלות . משדות הפלחה שלו( בשקלים) מבטח את היקף ההכנסה השנתית 

המסלול הופעל בעקבות לימוד של מנגנונים . טוח בשיעורים משמעותיים כפי שיפורטהבי

 .אירופהמקובלים בדרום 

 (:תיאור מפורט נמצא באתר הקרן)תיאור תמצית התוכנית 

 :קיימים שני מסלולים

במסלול זה חייב להיקבע . פ הממוצע האזורי"החקלאי מבטח את ההכנסה ע -מסלול אזורי .0

 .ואז יש השלמת הכנסה לממוצע האזורי ,נזק ברמת האזור

החקלאי מגדיר את היקף ההכנסה השנתית והביטוח משלים לסכום זה בניכוי  -מסלול פרטני .5

שהחקלאי , תנאי הכרחי למימוש הפוליסה הוא חוות דעת שמאי.  51%השתתפות עצמית של 

 , ון מוסרימניעת סיכ: גה המקצועיתבע) .שן את הקרקע ולא הזניח את השטחדי, אכן זרע

moral- hazard .) 

שיעור ההשתתפות הוא לפי . 21%באזור הדרום , מהפרמיה 11-21% -תקציב המדינה משתתף ב

 .מעל קו הבצורת 5-ו, בדרום 03אזורים מהם  52בארץ כולה , אזורים

פ "המדינה משתתפת ע, ואולם. במסלול הפרטני הפרמיה עולה לינארית עם הסכום המבוטח

החלטת החקלאי על גובה הפוליסה , כלומר. ) ות האזורית בשני המסלוליםשיעורי ההשתתפ

, לדונם₪  51-21הפרמיה במסלול הראשון היא (. מחייבת את המדינה בהשתתפות בפרמיה

כי בשנת בצורת השלמת ההכנסה , חשוב לציין. לדונם בממוצע₪  01 -והשתתפות החקלאי היא כ

 .היא מעבר לפיצויי הבצורת

 בתוכנית היקף השימוש

 . 1%. -קרי  כ, אלף 911אלף דונם פלחה מתוך  11.-211ט בסף הארצי מבוטחים בתוכנית "פ קנ"ע

, אלף דונם 1.-במסלול הפרטני נעשה שימוש רק עבור כ. עיקר הביטוחים הם במסלול האזורי

ח "מלש 1.2 -תקציב המדינה משתתף בכ. מהשטח המבוטח 01% -מהשטח הארצי וכ 5% -שהם כ

 .במימון התוכניתלשנה 

 ביחס לתכנית הביטוח ולמסלול הפרטני עמדת החקלאים

, שאלה זו חשובה לעניינו. נשאלת השאלה מדוע כה ממעטים החקלאים להשתמש במסלול הפרטני

וכל זאת  ,מכיוון שעל פניו נותן מסלול זה תשובה לחששות בפני נזקי יבול משמעותיים באי פליחה

 .הפרמיהכאשר המדינה משתתפת בכיסוי 
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 :הנמקות למיעוט השימוש במסלול הפרטנימספר החקלאים נותנים 

שרירותיות בסכום על ידי הפחתות  51%-ט גובה בפועל השתתפות עצמית גבוהה מ"קנ .0

 .המבוטח

כפי שכבר הראה . התכנית מבטחת את ההכנסות מגרעינים בלבד ולא את ההכנסות מקש .5

 .משקלן של האחרונות ניכר, התחשיב

. מתייחסת לנזק הממוצע בלבד ואינה מאפשרת התייחסות דיפרנציאלית לפי חלקותהתוכנית  .3

במצב כזה ייתכן נזק משמעותי בחלקה . בניגוד לפיצויי הבצורת המחושבים לפי חלקות, זאת

אך הוא לא יפוצה כי הנזק הכולל נמוך מהנקוב בפוליסה , (למשל במצבי אי פליחה)מסוימת 

 .בניכוי ההשתתפות העצמית

 ביחס לתכנית ון והמלצותדי

 -של אי מדיניותבאשר בעקיפין תומך , המדינה מפעילה בעצם מנגנון תמיכה משמעותי בפלחה

 .ומומלץ לנסות ולהרחיב את השימוש בו, בפועל הוא מופעל אבל במעט, אולם. פליחה

ים על פניו יכולה תוכנית ביטוח ההכנסות בפלחה לתת מענה לחששות ולסיכונים שמעלים החקלא

יתרונו של המסלול הפרטני בכך שאין בו צורך בהתממשות תנאי חיצוני כלשהו . פליחה -ביחס לאי

וכל זאת בהשתתפות מדינה . אלא די בעצם פחיתת ההכנסה, (כמו בצורת או נזקי טבע אחרים) 

למרות זאת השימוש  .המהווה הכרה בערך המוצר הציבורי של שדה הפלחה משמעותית בפרמיה

 .ההתרשמות היא כי חלק מהבעיה נובע מבעיות תקשורת. מצומצם מאוד במסלול זה

ארגון עובדי הפלחה וועדות חקלאיות אזוריות כדוגמת )כי יש מקום לכך שנציגי החקלאים נראה 

בחלקם )על מנת לתת מענה לקשיים , זאת. יקיימו דיונים עם קרן הביטוח( בשור -זו של שקמה

טוב (. כנית ובהשתתפות הממשלתית הקיימת יהיה רב יותרכך שהשימוש בתו, (פרוצדוראליים

 .יהיה אם משרד החקלאות ילווה את הדיונים

 ?י הקשוניתן לתמרץ את חיפ6האם כדאי .ג

ונזקו עולה על הערך , הפסד ההכנסה לפלחה כתוצאה מהשארת הקש לחיפוי הוא משמעותי מאד

ולם וא. ת במנגנוני תמרוץ לחיפויבמצב זה אין כדאיות חברתי. של תועלותיו הציבוריות האחרות

על מנת לגרום לחקלאי לוותר על .  מדובר בעלויות תקציביות כבדות, היינו מעוניינים בכךגם אם 

ח לשנה למרחב "מלש 05מדובר בסכום של . לדונם₪  051-021-ההכנסה מקש יש לסבסד אותו בכ

מחצית בדיקה עבור ם ג. אלף דונם הפלחה הארציים 911לכל ₪ מליון  011-שקמה בלבד וכ

 .סבירכמות הקש מראה כי מדובר בהפסד גדול שאינו מ

 פליחה -הערה נוספת בעניין אי .ד

, חלק מהסתייגויות החקלאים נובעת מהתהליך המשמעותי העובר על החקלאות הצמחית בדרום

 .הקשור להקטנת החלק היחסי של הפלחה והגדלת שטח השלחין המושקה

פליחה -קלאי הנוקט באיח. מתאימה לפלחה בלבד ולא לשלחין  פליחה -של איהעיבוד שיטת 

ולעיתים קרובות הוא נדרש , ות ובמאמץ המתאימים לשיעור קטן והולך משטחיםעמחויב בהשק

 . לציוד כפול
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 סיכום תמציתי

אי פליחה נותן לחברה תוספת ערך של  ממשקתועלת מורה כי המעבר למדיניות -ניתוח העלות .0

וזאת , שנים 1-2ממשק אי הפליחה משולב עם עיבוד כל לדונם אם ₪  11-ו, לדונם בשנה₪  25

, ח בשנה"מלש . -1.2שקמה בלבד מדובר בערך חברתי של  במרחב. כדי להקטין סיכונים

 .ח בשנה"מלש 21-וברמה הארצית כ

ושאר התועלות הן במוצרים , לדונם מתועלת זו נזקפים לחשבון החקלאים₪  03-רק כ

במצב זה יש הצדקה במנגנוני תמיכה . שפורטו בעבודה, מערכת אקולוגית ציבוריים ושרותי

שכן הציבור כולו הוא הנהנה , והקטנת סיכונים שיועברו לחקלאים מהקופה הציבורית

 .העיקרי

 : כיום מפעילה הממשלה שני מנגנוני סיוע .5

ידי המנגנון מופעל על . תמיכה ישירה במענקי השקעות לרכישת ציוד להסבה לאי פליחה -

 .יש לדאוג כי לא יישחק. ופועל באופן סבירמשרד החקלאות 

הוא . בחקלאות-טבע-נזקי-ביטוח הכנסה לפלחה בקרןסבסוד גדול למנגנון סיוע עקיף של  -

, נציגי החקלאים)מומלץ לכל הנוגעים בענין . מופעל על ידי החקלאים באופן חלקי למדי

את הכשלים ולשפר את התנאים  להידבר בינהם במטרה להבין( משרד החקלאות, ט"קנ

 .כמו כן מן הראוי לעסוק בהסברה של קיומו וחשיבותו. והפרוצדורה

הפסדו . לדונם₪  -22, הערך החברתי הכולל של השארת הקש בשדה כחיפוי קרקע הוא שלילי .3

כמו כן תגרום הקטנת . לדונם₪  011-של החקלאי מויתור על ההכנסה מהקש הוא למעלה מ

 .להגדלת יבוא ותוספת עלות ליצרני וצרכני החלבהצע הקש המקומי 

שכן מדובר בעלויות )ואף לא היתכנות כלכלית , כלכלית-לא נראה שיש הצדקה חברתית

 .במנגנוני תמרוץ להשארת הקש בשדה( גבוהות מאד

 .אין הצדקה כלכלית להעלאת מרעה על שטחי הפלחה .1

שור על חשבון שטחי ב-יש לתת את הדעת לכך שהגדלת השטח המושקה במרחב שקמה .2

 .לעיבוד של אי פליחההפוטנציאל מקטין את , הפלחה

 ביבליוגרפיה

. ואזה. א, נפתליהו. ע, כיתאין. ש, אסידו. ס, מופרדי. י, שטיינברג. ד, רובין. ב ,.י.בונפיל ד .0

 .53-03(: 2. )גן שדה ומשק. סיכום רב שנתי -פליחה וחיפוי בקש -ממשק אי. 5111

לות הכלכליות של שירותי המערכת האקולוגית לפי ייעודי קרקע התוע. 5103. נ, בקר .5

 .הוגש למשרד להגנת הסביבה. לשימושים אלטרנטיביים

 מול עלות ניתוח – קרקע סחף מניעת .5119. ר, זידנברג. א, איזנקוט. י, ציון טור. א, הדס .3

 .03 מספר ותלם ניר. תועלת

ניתוח עלות תועלת עבור  -בשור -קמהניתוח כלכלי של שימור קרקע ש. 5105, חברת כיוון .1

 .רשות הניקוז

 חקלאות פיתוח( 5115) וניקוז קרקע לשימור בכיר אגף – הכפר ופיתוח החקלאות משרד .2

 .שנתית-רב ארצית תכנית - חקלאית וסביבה קרקע משאבי משמרת

נקודת , יד הנדיב. הערך הכלכלי של סוגי נוף חקלאי. 5115. י, וצור. ע, פליישר, .א, עדני-שמש ..

 . ן"ח

http://www.nekudat-hen.org.il/site/homepage.asp
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5. OECD ,5105, סקירת ענף החקלאות בישראל. 

 http://www.moag.gov.il/agri: אתר משרד החקלאות .2

 :ראיונות עם .9

a. מחוז העמקים, לשעבר רכז תא לשימור קרקע וניקוז, מהנדס קרקע - יורם טורציון ,

 משרד החקלאות

b.  דרוםש "גדש נגב ו"מדריך חקלאי גד -עוזי נפתליהו 

c. ש רוחמה"רכז גד -ר "רן פרדמן מגש 

d.  ש שקמה"גד, רכז פלחה -יניב בלושטיין 

e.  ש דורות"גד, רכז פלחה -עמוס יעקובי 

f.  המכון למדעי הצמח, תזונת אוכלי עשב בשטחי מרעה -יאן לנדאו 

 .מינהל המחקר החקלאי

 !תודתנו להם

 נספחים

 :קעות והעלויות בעיבוד משמררכיבי ההש

 שקמהבמרחב  שטחי הבעל - 14 טבלה

 (דונם)שטח הבעל  משק 

 01,111 דורות 

 1,000 ש שקמה"גד 

 17,000 רוחמה 

 7,000 מושבי גת 

 38,000 כ"סה 

 

 חקלאותתחשיב משרד ה, דונם חיטה בעל 1עלות דישון  - 15 טבלה

 יח' :דשנים

 מחיר

(₪) 

 כמות

 לדונם

 כ"סה

(₪) 

 25.20 7.00 3.60 ג"ק אוראה שקי ענק

 52.17 30.00 1.74 ג"ק 55-00-1פוליאון 

 77     כ דשנים"סה

 חלופות השארת הקש וערכם - 16 טבלה

 

 יח' תאור

 מחיר

 ח"בש

 כמות

 לדונם

 כ"סה

 ח"בש

 כמות

 לדונם

 כ"סה

 ח"בש

 

          :תפוקות

 409.50 0.32 390.00 0.30 1,300.00 טון חיטה גרעינים

 131.25 0.26 125.00 0.25 500.00 טון קש חיטה חבילות בשדה

 540.75   515.00     כ פדיון"סה

 409.50 0.32 390.00 0.30 1,300.00 טון חיטה גרעיניםהשארת 
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מלוא הקש 

 בשדה

 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 טון קש חיטה חבילות בשדה

 409.50   390.00     כ פדיון"סה

 01השארת 

 מ שלף"ס

 409.50 0.32 390.00 0.30 1,300.00 טון חיטה גרעינים

 21.88 0.04 20.83 0.04 500.00 טון קש חיטה חבילות בשדה

 431.38   410.83     כ פדיון"סה

 


