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 תקציר

 -הענפים בהם ניתוח יוקר המחיה מגלה את כשלי התחרות הגדולים ביותר""ענף המזון בישראל הוא אחד 

 . בדומה למדינות מערביות בעולם, ענף10111חברתי, -לשינוי כלכלי -מתוך דו"ח ועדת טרכטנברג

ממשלתיות במטרה להגן על התוצרת המקומית מפני יבוא. שיעורי  מתמיכות בישראל, נהנה החקלאות

ם תולדה של מדיניות החשיפה של שנות התשעים, במסגרתה ירדו משמעותית המכס הנוכחיים בישראל ה

 שיעורי המכס בין היתר במסגרת הסכמים בינלאומיים )המשמעותי שבהם סבב אורוגוואי(. 

ההגנה מפני יבוא אמנם תורמת לסקטור החקלאים במדינה אך פוגעת ברווחה הכוללת במשק. דו"ח 

 בין באיזון סכנה יוצר אף אלא, בתחרותיות שפוגע רק לא לכשעצמו במכס טרכטנברג מציין כי שימוש

 הסרתו או מכס בהטלת השיקולים, לכן. יעילות חוסר תוך כדי עידוד ניוונו לבין המקומי הייצור על ההגנה

 המקורות הקצאת את לייעל הרצון לבין, המקומית התעשייה על להגן רצון בין האיזון בחינת את מחייבים

 על גבוהים יבוא מיסי בגין והעקיפות הישירות העלויות את ולהקטין, במשק התחרותיות את ולהגביר

 .שונים מוצרים

תוצרת צמחית טרייה.  -עבודה זו מנתחת את ההשפעות של תרחישי צמצום וביטול מכסים בענף החקלאות

קומי, המהווה במחקר נעזרנו במודל שיווי משקל ממוחשב, ראשון מסוגו בישראל עבור ענף החקלאות המ

 כלי עבור מקבלי החלטות בנושאי מדיניות שונים. 

התרחישים נבחרו כתוצאה מניתוח אפשרויות הייבוא לישראל. לאור כדאיות היבוא מירדן, לצד אי 

תרחישים. הראשון, צמצום  3הוודאות בנוגע ליכולתה לספק את התוצרת )מבחינת כמות ואיכות(, נבחרו 

יבוא מכס עבור מכסת ה מירדן. שלישי, יבוא מירדן. שני, אפשרות יבוא מלאמכסי היבוא ללא אפשרות 

 טון. עבור כל תרחיש נבחנה אפשרות לצמצום המכס במחציתו וביטול ומחולט. 00,000 עדמירדן 

 הממצאים העיקריים הם:  

ועד  1%-גידולים במודל ירדו ב 00מתוך  11בעקבות ביטול מוחלט של המכס מחיריהם של  .1

. שיעור ירידת המחירים מהגבוה לנמוך: בצל 10%-מחציתם הצטמצמו ביותר מ, כ30%

(, תפוח אדמה 14%-11%(, שמן זית )11%(, שקדים )10%(, בטטה )11%(, שום )30%)

( 3%( אפרסקים )3%(, תפוחים )0%(, אגסים )6%) תמרים(, 10%(, חמניות )11%באביב )

(, מלפפונים 11%מחיר זיתים למאכל ) (. אפשרות היבוא מירדן מקטינה את1%ושזיפים )

 (.11%( וחציל )10%(, עגבניות )11%)

-אומדן למדד מחירי הפירות והירקות, ביטול המכסים צפוי להקטין את המחירים ב חשבהמודל מ .1

1% . 

בהעדר יבוא  ₪מיליוני  141-מ ביותררווחה הכוללת במשק עלייה ב תוצאות העבודה חוזות .3

מהתמ"ג  1%במידה ומתקיים סחר חופשי מירדן. עלייה זו מהווה  ₪מיליוני  116מירדן, ועד 

 בחקלאות ומההוצאה השנתית של משקי הבית עבור פירות וירקות.

                                                           
כתוצאה ממחאת "יוקר המחייה" שהציפה בין היתר את נושא  1011חברתי הוקמה באוגוסט -לשינוי כלכלי-טרכטנברג ועדת 1

 המזון.פערי התיווך, חסמי היבוא והעדר התחרות בענף 
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ללא אפשרות יבוא מירדן  1%ההכנסות ועלויות הייצור קטנות כתוצאה מפתיחת הסחר בשיעור  .4

 .עם יבוא מלא מירדן 16%-ו

עם  10%ללא חלופת היבוא מירדן ועד  11%-יים לקטון ברווחי ענף הפירות והירקות צפו .0

 אפשרות יבוא חופשית מירדן.

-הרפורמה משפיעה כמצופה גם על השימוש בגורמי היצור. צריכת המים השפירים קטנה ב .6

 .0%-ועובדים ישראלים ב 1%-, עובדים זרים ב6%-, מים שוליים ב10%

רעאל, שרון ובאר שבע. הירידה ברווחי ברמה האזורית, ביטול המכסים יפגע בעיקר בעמק יז .1

כתלות בתרחיש. הגידולים שעשויים להתבטל בכל אזור  13%-16%-האזורים מתבטאת ב

( הם הבצל, שום ושמן הזית. היבוא מירדן צפוי להקטין בנוסף 10%-גבוהה מ ברווחים )ירידה

 . 10%את רווחי מגדלי העגבניות, המלפפונים והחצילים במעל 

ייבוא מירדן מגדילה משמעותית את פוטנציאל היבוא ומספר הענפים בהם הרווח האלטרנטיבה ל .1

כל ובצל, רובם בעלי איקטן. ירדן מהווה תחרות  לענף העגבניות, מלפפונים, חצילים, זיתים למ

נפח מכובד בסל הצריכה הישראלי. יש לציין כי קיימת אי וודאות בנוגע ליכולתה של ירדן לספק 

 כויות הנדרשות בישראל.מענה לתפוקות והאי

התוצאות המוגשות בעבודה זו מציגות תחזיות לאפשרויות צמצום המכסים בענף הצומח, ומהוות כלי 

 . קבלי ההחלטות לבחירת רפורמות ודרכי הפעולהלמ
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 : מבוא1פרק 

 כללי

עבודה זו דנה בהשפעות רפורמות במכסי החקלאות הצמחית על המשק והענף, תוך בחינה פרטנית עבור 

כחלק מצעדי ההתייעלות וקידום ענף החקלאות, חוזרת ועולה שאלת התמיכה בחקלאים. האם כל גידול. 

באמצעים אותם נוקט משרד החקלאות לעידוד ושימור החקלאות בישראל )על ענפיה השונים(, יש צורך 

או שניתן להפסיק את התמיכות )או את חלקן( ולאפשר לכוחות השוק להגיע לשיווי משקל שיהיה הטוב 

של  ההשלכותה נשאלה מרכזית הינה מה חלקם של המכסים בהגנה על היצרנים ומה תהיי ביותר?

ממגמה עולמית במסגרתה קיים צמצום בתמיכות הנחשבות נובעות שאלות אלה  ./הקטנתםביטולם

 כמעוותות סחר לצד עלייה בתמיכות בעלות פוטנציאל עיוות נמוך.  

כולו, החל משלב הייצור )עובדים זרים, מים וקרקע( החקלאות הצמחית מתייחס לענף  הניתוח בעבודה

ים, יצוא ותעשייה(. במהלך העבודה נעשה שימוש במודל שיווי ועד למשתמשים הסופיים )צרכנים מקומי

משקל חלקי לענף החקלאות הצמחית, הראשון מסוגו בישראל ושמטרתו להעריך שינויים בענף בעקבות 

 החלת רפורמות שונות.

 תרחישים שונים הכוללים הפחתה מלאה וחלקית ברמת המכס בישראל: 3-העבודה עוסקת ב

 התרחישים שנבדקו בעבודה -1 טבלה

 תרחיש

ללא  -יבוא

אפשרות יבוא 

 מירדן

כולל אפשרות  -יבוא

 יבוא מירדן 

 )ללא מגבלה(

כולל אפשרות יבוא מירדן תחת  -יבוא

)מצרפי עבור  טון 00,000עד  מכסמכסת 

 עגבניות, מלפפונים, חצילים וזיתים למאכל(

    00%-הפחתת המכס ב

    המכסים ביטול מוחלט של

 רקע

ענף החקלאות מהווה נדבך חשוב בחברה ובכלכלה של כל תרבות בכלל ובתרבות הישראלית בפרט, זאת 

ייחודי עם מבנה עסקי הענף מאופיין ב אספקת המזון, נוף וסביבה.תרומה לתל"ג ושוק העבודה, באמצעות 

 ת.יחידות יצור קטנות והתארגנויות של מספר יצרנים במסגרת קואופרטיבי

ישראל יצרנית של מרבית התצרוכת המקומית בענפי הפירות והירקות הטריים, ביצים, מוצרי החלב 

מהם תוצרת צמחית )עפ"י נתוני משרד  60%, /שנה₪מיליארד  11.3ובשר עוף. ערך הייצור בחקלאות 

 0.4-(, היקף יבוא המזון לישראל כ1011-1013לשנת  החקלאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בלבד מהיבוא הם ירקות ופירות  %6-מהיבוא הכולל הוא דגנים )רוב היבוא(, כ %10) 2/שנהמיליארד $

 1.0מוצרים צמחיים(, בהשוואה ליצוא בהיקף  30%, סה"כ הכוללים תוצרת טרייה ותוצרת מעובדת

יה ירקות ופירות הכוללים תוצרת טרי %40-מיצוא הוא תוצרת צמחית ו %60, כאשר 3/שנהמיליארד $

 .ומעובדת

                                                           
 (4 נספח) 0למ"ס לוח ב.-מתוך ירחון לסחר חוץ -1013-1011ממוצא  2
 (4 נספח) 6למ"ס לוח ג.-מתוך ירחון לסחר חוץ -1013-1011ממוצא  3
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ני יבוא באמצעות כלים שונים מאז קום המדינה ממשלת ישראל מקיימת מדיניות להגנה על התוצרת מפ

ובהם מכסי היבוא )כאשר במקביל קיימות מכסות מכס ומכסים מופחתים עבור מוצרים שונים ממדינות 

 שונות(. 

, מהם ₪מיליארד  4.11-ב( מוערכות TSE4, סך התמיכות בחקלאות )מדד OECD 1101על פי נתוני 

תמיכות  ₪מיליארד  0.61-ו , רובה הגנה מכסית,(PSE5תמיכות בחקלאים )מדד  ₪מיליארד  3.41

בשירותים בענף. ההגנה המכסית יוצרת פער מחירים בין המחיר העולמי למחיר המקומי, פער זה מבוטא 

 MPS(. בעבור תוצרת חקלאית צמחית אומדן בישראל PSEממדד  10%)מהווה  MPSבעזרת מדד 

 MPSאומדן (. OECD ,1011מערך התוצרת )על פי נתוני  1%/שנה שהם ₪מיליוני  110בישראל: 

אינו משקף את מלוא ההגנה המכסית בשל מגבלות מתודולוגיות כגון: כיסוי חלקי, העדר התייחסות 

  אפסי עבור ענפי הייצוא. MPSלאיכויות ומחירים ו

הכנסות מסך  3% ,₪מיליארד  1.6-בכ למדינת ישראל הסתכמו ההכנסות ממכס 1011-1011בשנת 

 %1 המהוועבור תוצרת צמחית שיעור ההכנסות ממכס  .6בענף החקלאותהיו מתוצרת צמחית ממכס 

מסך  %11המהווים  ₪7מיליוני  11תוצרת צמחית למאכל מערך היבוא החייב במכס. ההכנסה ממכס מ

של מנהל הכנסות המדינה, פרק ט"ו,  1011-1011ההכנסות ממכס בענף החקלאות )מתוך דו"ח שנתי 

ממוצע  WTOשל  World Tariff Profiles 2013 דו"ח בהתבסס על .מקור נתונים: רשות המיסים(

 11%-ומוערך בכמדינות נוספות בעולם ביחס לאינו חריג לפירות וירקות  (MFN) בישראלהמכסים 

 . , אך גבוה ביחס לארה"ב והאיחוד האירופאי)דומה לממוצע(

במסגרת מגמות הליברליזציה בעולם ובישראל עולה הדרישה להפחתת מגבלות סחר עבור תוצרת 

חקלאית. לאור זאת קיימים תהליכים שתרמו להפחתת המכסים לאורך השנים ושצפויים לגרום להפחתה 

במסגרת  עתידיים הסכמי סחר בינלאומייםהמשך דיונים לקידום לה כוללים נוספת בעתיד. תהליכים א

 קידום מדיניות ישראל לפתיחת השוק לתחרות מיבוא. המשך הארגון העולמי ו

עד כה לא נערך מחקר כמותי שבחן שינויים הצפויים במדיניות הסחר החקלאי, ובמדיניות המכס בפרט. 

ף החקלאות העומדת כיום בפני מקבלי החלטות. העבודה נעזרת שאלה זו היא אחת השאלות המרכזיות בענ

לחלופות שונות במודל שיווי משקל חלקי, ראשון מסוגו לענף החקלאות בישראל, מטרתו להציג תחזית 

 .במדיניות הסחר החקלאיולהוות כלי בתהליך קבלת ההחלטות  להקטנת ההגנה המכסית

 

 

 

                                                           
 11הרחבה על המדד בעמוד  4
 11הרחבה על המדד בעמוד  5
 ראויים ואגוזים פירות, ועמילן קמח, דגנים מוצרי, ופקעים שורשים ירקות 6
 .₪מיליוני  03ומירקות שורשים ופקעות:  ₪מיליוני  11ההכנסה ממכס מפירות ואגוזים ראויים למאכל:  7
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 מטרות העבודה

במטרה  -לתוצרת חקלאית טרייה, תוך שימוש בשיטה ונתונים אחידיםאומדן פונקציות הביקוש  .1

לבחון מידת השפעת השינויים על הצרכנים ושיווי המשקל השוקי. בגלל חשש ממתאם בין 

המחיר, שהינו משתנה מסביר במשוואת הביקוש, לבין השגיאה המכילה גורמים המושפעים 

 ש נאמדו בשיטה של משתני עזר.סטטיסטית מנתח השוק של כל גידול, משוואות הביקו

איסוף וריכוז נתוני מחירים ומכסים בעולם ואיתור תרחישי יבוא אפשריים כתוצאה מהפחתת  .1

 המכסים.

ביטול המכסים בתרחישים השונים, מנקודת מבט של המשק הקטנה או בחינת השפעות כתוצאה מ .3

 בישראל. 
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 : סקירת ספרות2פרק 

(, אותרו 1116) Anderson & Hayamiמגבלות הסחר בחקלאות אינן דבר חדש. בעבודתם של 

בענף החקלאות המקומי: ירידה בחלקה היחסי של  המדיניות תמיכאשר מקדמות מאפיינים של מדינות 

ירידה בשיעור ההוצאה על מוצרי מזון וחקלאות מתוך סך הוצאות משקי  ;החקלאות בתוצר המקומי הנקי

)מאפיין בעיקר מדינות עם צמיחה גבוהה  ופתיחות ליבוא אובדן יתרונות יחסיים בייצור מקומי ; הבית

עלייה בהשכלה ויכולות  ;ירידה בעלויות הובלה לצד שיפור יכולת התקשורת בין העיר לכפר ; מהממוצע(

 קבוצות לובי חקלאיות.

הוביל חוקרים לפתח אומדנים שייחודם הצורך לבחון ולהשוות בין רמות תמיכה והשפעות על הרווחה 

באחידות שיטת מדידה, תוך התייחסות לכלל מרכיבי התמיכה. אומדנים אלה מאפשרים השוואה בין 

,  Anderson & Neary, 1996מדינות והשוואה בין שינויים לאורך זמן כתוצאה מרפורמות שונות )

Laborde, 2011 ,Lloyd 2009ארגון ה .)OECD  נעזר באומדנים הבאים לצורך אמידת רמות התמיכה

 (. 1010, למדיניות החקלאית בישראל OECDוההשפעות של התמיכה )דו"ח ארגון ה

 ( מדד התמיכה ביצרןPSE- Producer Support Estimate)-  העברות מהצרכנים סכום

ומשלמי המיסים ליצרנים החקלאיים, הנובעות מאמצעי מדיניות המבוססים על תפוקה, שימוש 

תמיכות במחירי השוק,  מייצגבתשומות, שטח וקריטריונים נוספים. נמדד ברמת שער המשק )

 ם והכנסות תקציביות קודמות(.תשלומים תקציביי

 ( תמיכה במחיר השוקMPS- Market Price Support)- העברות מהצרכנים  סכום

פער בין מחירי השוק המקומי המוליכה לומשלמי מיסים ליצרנים חקלאים, הנובע ממדיניות 

 למחיר ייחוס של התוצרת. מחושב גם בעבור סחורה בודדת.

 ה תמדד תמיכ( צרכןCSE- Consumer Support Estimate)-  ערך העברות מצרכנים

. במידה הנובעות ממדיניות התמיכה בחקלאות, ללא קשר לאופיים או יעדיהםומשלמי מיסים 

 על הצרכנים הנגרם כתוצאה מהתמיכה. )מס מרומז( ושלילי מציג את הנטל

 ( סך התמיכות בענף החקלאותTSE- Total support estimate)-  סך התמיכות בחקלאות

 אחוז מהתמ"ג.כ

 לצמיחה סחרמדיניות הב רפורמות של לתרומתן בינלאומיים בעולם ובקרב ארגונים הסכמה קיימת

 מדינות ובעקבות, הסחר לפתיחת פעלו( איחוד אירופאי וארה"ב) מפותחות מדינות. המדינה של הכלכלית

 גישה ואימצו חקלאי-הבינלאומי בסחר התערבותן את הקטינו, וארגנטינה ברזיל, הודו כמו מדינות אלה

 הקטנת, אשראי מגבלות הפחתת: ובהם דרכים במספר להתבטא יכולה סחר חסמי הקטנת. יותר ליברלית

בין מדינות  סחר והסכמי (Susanto at el., 2012) מכסים הקטנת יצוא, בענפי ממשלתית התערבות

(Anderson & Martin, 2005.) 

( הראה כי 1001) Badingerהרפורמות משפיעות על מחירי היצרנים והצרכנים ומכאן על הרווחה. 

וקשר שלילי עם המרחק )רמת פתיחות  8מדיניות הסחר הינה רכיב אנדוגני, המקיים קשר חיובי עם התוצר

                                                           
 מדינות בעלות מדיניות סחר ליברלית הן גם בעלות ייצור ורמת חיים גבוהים יותר 8

file:///C:/Users/hadar/Documents/אוניברסיטה/סמינר%20תלמידים/עבודה%20סמינר%20תלמידים%20סופית2.docx%23_ENREF_6
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( מצאו כי מידת התרומה של 1000) Anderson & Martinהסחר בין מדינות קרובות גבוה יותר(, 

( הוכיח כי 1001) Lloydרפורמות בענף החקלאות נמוכה במדינות מפותחות ממדינות מתפתחות, 

הקצאת משאבים הפגיעה ברווחה גבוהה מהפגיעה בסחר וגדלה ככל שהשונות במכסים גבוהה יותר )

 (.שאינה אופטימלית

בינלאומי -י היתה סבב אורוגואי, הסכם רב צדדיהרפורמה המשמעותית ביותר בענף החקלאות העולמ

. ארגון הסחר העולמי 1114ידי ארגון הסחר הבינלאומי ונחתם בשנת -ראשון בענף החקלאות שהובל על

הוקם במטרה לפקח ולצמצם את מגבלות הסחר בין מדינות. הארגון מקדם הסכמים בינלאומיים בענפים 

 איסור על הסכם מכונה סבב. במסגרת הסכם אורוגואי חלהשונים, כאשר תהליך ההסכמה והחתימה על ה

למכסים )מגדיל שקיפות ומאפשר הקטנת עיוותי סחר(.  ודרישה להמרתן( מכסות) כמותיות מגבלות

בדיעבד, קיימת ביקורת על מידת השגת יעדי ההסכם. מדינות המשיכו לפעול לשימור רמת פתיחות שוק 

( הראו כי ההסכם אמנם הגדיל את כמות הייצוא, אך לא 1011) Buono & Lalanne .מצומצמת יחסית

במסגרת סבב חדש ועד ימינו שוקדים על הסכם  1001היווה פתח ליצואנים חדשים בענף. החל משנת 

דוחא. סבב דוחא מיועד להמשיך במגמות סבב אורוגוואי )צמצום חסמים והפחתת מכסים( תוך דגש מיוחד 

קרים מצאו כי התועלת הצפויה מיישום כלל יעדי סבב דוחא )בכלל על קידומן של מדינות מתפתחות. מח

מיליארד $. בשל ריבוי המגבלות המכסיות  300 -ענפי התעשייה והחקלאות( תגדיל את הרווחה בעולם ב

 60% -והסובסידיות בענף החקלאות והמזון, ביטולם מהווה את המרכיב העיקרי בעליית הרווחה

(Anderson & Martin, 2005 .) 

 

 מדיניות המכסים בישראל

נמוכה מהתמיכה הממוצעת  (PSE) רמת תמיכה ממשלתית בחקלאים בישראל ין כימצי OECD-דוח ה

בין  %11-, ל1111-1110בשנים  %14-ירד מהתמיכה מדד , EU9-וממדינות ה OECD-במדינות ה

בחקלאות כאחוז , המחשב את התמיכה הכוללת TSE. במהלך תקופה זו ירד שיעור 1011-1011השנים 

מגמה של הקטנת תמיכות בענף החקלאות  מחישהמ 11. ירידה זו%0.1-ל %1-, מ10הכולל מהתמ"ג

חברתי המשולם על ידי הצרכנים המחיר ומשקף כי ה 14%-מוערך ב מנגד, הנטל על הצרכנים בישראל.

 דיניותבישראל בשל התערבות הממשלה בחקלאות גבוה ביחס למדינות המצוינות. זאת בעיקר בשל מ

 עים על המחירים המקומיים.ימעוותת כמו מכסים המשפ תמיכה

 1גרף בישראל גבוה ביחס לארה"ב והאיחוד האירופי כמבוטא בלפירות, ירקות וצמחים ממוצע המכסים 

אינו חריג ביחס לממוצע  יחד עם זאת הואהשנתי ע"י הבנק העולמי,  12ומתקבל מפרסום פרופיל המכסים

 המדינות. 

                                                           
 OECDוממוצע  EUבמדינות  %11ביחס ל %11בישראל היה  PSE מדד 1011-1011בשנת  9

 מידת ההשפעה על הכלכלה בכללותה 10
בינלאומיים בענף  סחר יש לציין כי הירידה בתמיכה ביצרנים נובעת בין היתר מהתייקרות מחירים בעולם ומהסכמי 11

 החקלאות.
, הנחות מכס במסגרת יבוא מאושר ללא מכס , ללא התייחסות למכסות מכס,(MFN)מכסי  מתייחס למכסים הרשומים 12

 וכד' הסכמי סחר
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 לפי מדינות לפירות, ירקות וצמחים דירוג על פי ממוצע מכסים -1 גרף

 
* Most Favored Nation 

אשר מעוותות את ההקצאות.  -מסבסדת תשומות מרכזיות בחקלאות: מים, עבודה והון ת ישראלממשל

סבסוד השקעות שהתמיכות עבור גידול בישראל בזמן את עיקר תמיכות במחירי המים ועבודה מהוות 

מרבית הגידולים בישראל מאופיינים במחירי יצוא גבוהים לחקלאות וביטוח מהוות חלק זניח יחסית. 

ישראל במהמחירים המקומיים, סביר להניח שהגורם לכך הינו האיכות הגבוהה של מוצרי יצוא 

(Finkelshtain, Kachel & Rubin 2011.)  

 -על יוקר המחייה במדינת ישראל הוקמה וועדת טרכטנברגבעקבות מחאה ציבורית נרחבת  1011בקיץ 

חברתי, הוועדה מצאה לנכון להמליץ לפעול לחשיפת ענף המזון ליבוא מתחרה לצד הפחתת -לשינוי כלכלי

 משמעותי ( נמצא כי לישראל אין יתרון יחסי1001) Hadas & Kislevהריכוזיות בענף. בעבודתם של 

חס לעזה ויו"ש, עם זאת קיימת תוצרת המיוצאת מישראל באופן קבוע בעלויות ייצור פירות וירקות בי

הקטין במעט את כמויות היבוא מעזה  13לאזורים אלה מאחר ואינה מיוצרת שם. תרחיש העלאת המכס

 ( הראו1011) Finkelshtain, Kachel & Rubin ויו"ש לישראל ולא השפיע על היצוא מישראל.

וירקות נבחרים בישראל אינם אפקטיביים כלומר בהינתן  במחקרם שמרבית המכסים עבור פירות

מגדלים רווחי ה יעודד יבוא ולא יסכן את לא בהכרח ל המכסיםביטו ,המחירים בתקופה שנחקרה

 המקומיים.

לצורך הערכת השפעות הצפויות מהרפורמות, נהוג להיעזר במודלים לשיווי משקל ענפי. מודלים 

עולם ככלי עזר לקבלת החלטות ובחינת חלופות בענף החקלאות. ממוחשבים של שיווי משקל משמשים ב

, CAPRI14מודל משמעותי בענף החקלאות והמתייחס גם לאזור הים התיכון ומדינת ישראל הינו מודל 

אשר פותח עבור האיחוד האירופי תוך התייחסות לסחר החקלאי העולמי. המודל מצא שלמרות שהגדלה 

לאיחוד האירופי בעלת השפעה זניחה יחסית, הגדלת  ללא מכס או במכס מופחת יבואלמכסות החלקית של 

. (Britz, Witzke 2012) הנגישות עד כדי פתיחה מוחלטת של השוק מאפשרת עליה מהותית ביבוא

מכיל את ישראל כחלק מקבוצת מדינות מזרח התיכון וקיים קושי בבידוד ההשפעות  CAPRIמודל 

 הספציפיות למדינה. 

                                                           
 כיום אין מכסי יבוא בין ישראל לישויות הפלשתינאיות 13
14 Common Agriculture Policy Regionalized Impactגידולי בע"ח במדינות  11-גידולים ו 31-, מתייחס לEU25 ,

 תורכיה והשאר )ישראל, מצרים, אלג'יריה ותוניסיה((. נורבגיה, רומניה ובולגריה ומאזור מזה"ת המחולק למרוקו,

59

33
28

222119
15

12119
53

ז 
חו

א
%

AVG MFN* applied duties (fruit, vegetables, plants), 
2011-2012



14 

 בליברליזציה חלקית ומלאה CAPRIתוצאות מודל  שיעור השינוי בכמות היבוא ממדינות מזה"ת לפי -1 טבלה

 פתיחה מלאה ליבוא פתיחה חלקית ליבוא      

EU 

Imports 

 דגנים

 11% 0% סך -דגנים 

 30% 1% מרוקו

 145% 0% תורכיה

 100% -  יתר מדינות מזה"ת

 ירקות פירות

 19% 2.50% סך -ירקות ופירות 

 60% 20% מרוקו

 60% 3%- תורכיה

 15300% 0% יתר מדינות מזה"ת
   effects of trade liberalization scenarios on EU and Med agricultural Trade/ Franziska Junker*מקור: 

בישראל אינם שונים מהותית ממוצע המכסים כפי שעולה מהאמור, המכסים עבור תוצרת צמחית טרייה 

בעולם. עד היום לא נבחנה שאלת הפחתת מכסי התוצרת הצמחית על המשק בישראל באמצעות מודל 

 המכיל מגוון גידולים וקשרי סחר חקלאי בין ישראל לעולם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
על פי תוצאות  %1600-יבוא עגבניות מהמזה"ת מיוחס ליבוא מישראל בלבד. פתיחה מלאה של השוק, יבוא עגבניות גדל ב 15

 המודל.
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 : מתודולוגיה ותיאור נתונים3פרק 

 מחקר זה בוצע במספר שלבים:

 לאמוד את ההשפעות על הכמויות הנצרכות וההשפעה על הצרכנים נדרשה אמידת במטרה .1

בפועל המתקבלים  קניההביקוש לגידולים שונים. האמידה בוצעה בעזרת נתוני  פונקציית

 (.StoreNextמרשתות השיווק )נתוני 

בוצע איסוף נרחב של נתוני מכסים )תוך הפעלת שיקול דעת והתייחסות למכס הרלוונטי  .1

לפוטנציאל היבוא )התייחסות לגובה מכסות המכס((. בנוסף נאספו והוערכו המחירים העולמיים 

או מחירי יצוא ממדינות  )בהתאם למחירי היבוא בפועל או מחירי יבוא למדינות באירופה

גידולים  זוהולישראל(. באמצעות נתונים הנ"ל  בתוספת אומדן לעלויות הובלה ושיווק האיחוד,

 יבוא הפוטנציאלים. נבחרו תרחישי יחת השוק, ופתשיושפעו מ

 ,VALUE -הוזנו למודל שיווי משקל חלקי לענף החקלאות 1-ו 1הנתונים שפורטו בסעיפים  .3

המכסים בענף החקלאות הצמחית ובהתאם חושבו ההשפעות של רפורמות הדרגתיות לביטול 

 תרחישים שונים.ב

פורט לעיל, ולאחר שלב, בהתאם לסדר השלבים כמקטה בכל מתודולוגיה שננחלק זה מפרט תחילה את ה

 מכן יפורטו הנתונים ששימשו לעבודה זו. 

 

 מתודולוגיה. 3.1

 ביקושפונקציית האמידת  3.1.1

על מחירי השוק,  במכסי היבואאמידת פונקציות הביקוש נועדה לאפשר הערכה של השפעת הרפורמה 

 החקלאים, עודפי הצרכן והרווחה הכוללת.  תהכמויות המיוצרות והנצרכות, רווח

התייחסו לקבוצת גידולים עבודות אלו אולם  ,עד היום בוצעו מספר עבודות שאמדו ביקושים בישראל

במטרה לייצר בסיס  הקודמות מצומצמת יחסית. בשלב הראשון בוצעה סקירה נרחבת של העבודות

 של עבודות אלו טה העברית. בעקבות הסקירהבוצעו בפקולטה לחקלאות של האוניברסי ןמרבית ,נתונים

( ובהינתן חוסר עקביות בשיטות האמידה והעדר אומדנים עבור חלק מהגידולים, בחרנו 1 נספחראה )

פונקציות הביקוש. זוהי הפעם ראשונה בה מבוצעת אמידת ביקושים עבור כמות בעבודה זו לאמוד את 

 גדולה של מוצרים חקלאיים בעזרת בסיס נתונים אחיד ובשיטה אחידה.

 Logitמודל 

לראשונה הוצג . המודל logitאמידת הביקוש לגידולים השונים בוצעה בעזרת מודל בחירה בדידה הנקרא 

Nevo (1001 )( ובהמשך יושם גם ע"י 1114) Barryע"י  לאחר מכן (, הורחב1111) Mcfaddenע"י 

" האומד את פונקציות measuring market power in the ready to eat cereal industryבמאמרו "

 הביקוש וההיצע לדגני בוקר בארה"ב. 
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 הנחות המודל:

 צרכן בוחר מוצר המשיא תועלתו. -בחירה בדידה .1

 ובמאפיינים.המוצרים נבדלים במחיר  .1

תלות במאפיינים נצפים ובמאפיינים שאינם נצפים )על כן  -מתקיימת תועלת אקראית .3

 משיאים את תוחלת תועלת(.

 העדפות הצרכן נאמדות באמצעות פונקציית ביקוש. .4

 שיטה 

 iעבור צרכן  Uijtאנו מניחים פונקציית תועלת לינארית, הביקוש מייצג את העדפותיהם של הצרכנים, 

 :tבשוק  jממוצר )תת קטגוריה( 

(1)  

16𝑋𝑗𝑡 ים הנצפים של השוק בו נרכש המוצרהינם המאפיינ j בשוק ,t . 

Pjt  הוא המחיר הממוצע באותו שבוע של מוצרj  בשוקt . 

α,β .הינם פרמטרים לאמידה 

 הינו ממוצע הערכות של הצרכנים לגבי מאפייני המוצר שאינם נצפים.       

פני  על i.i.dהינה סטיית ההערכה של הצרכן מהממוצע, אנו מניחים כי הרכיב האקראי      מתפלג       

 .(Nevo 2001)המוצרים והצרכנים עם תוחלת אפס 

 (:1תוחלת התועלת מתקבלת ממשואה )

(1)                                                𝐸(𝑈𝑖𝑗𝑡) = 𝑋𝑗𝑡𝛽 − 𝛼𝑃𝑗𝑡 + 𝜉𝑗𝑡 

נתח השוק של מוצר יקבע בהתאם לבחירות של הצרכנים אשר רוצים למקסם את תועלתם. תועלת זו 

שאינם נצפים, כל אלה מובילים לבחירתו של הפרט. מכאן ניתן להסיק מאפיינים ומאפיינים נצפים  כוללת

כי נתח השוק מוגדר כפונקציה של תוחלת התועלת מהמוצר ביחס לתועלת הפוטנציאלית מיתר המוצרים 

 כלומר:, 17התחליפיים

(3)                          𝑆𝑗𝑡 = (𝑥, 𝑃.𝑡, 𝐸𝑈.𝑡: 𝜃 = (בהנתן מאפייני הפרט = ∫ 𝑑𝑃∗(𝐷, 𝑣, 휀) 

 כאשר: 

P∗  .מייצג את התפלגות האוכלוסייה 

D  .מייצג מאפייני אוכלוסייה נצפים, בהתאם לסביבתה הדמוגרפית 

v  .הם המאפיינים שאינם נצפים בהתאם לסביבה הדמוגרפית 

                                                           
פיינים הבלתי מאפיינים בלתי נצפים יכולים להיות מיתוג, פרסום ועוד השפעות שונות על הסחורה. היבט חלקי של המא 16

נצפים מגולם במשתני הדמי ל"תתי הקטגוריה", בעבודה זו מרבית השפעת מאפיינים אלה מגולמת בטעות מאחר ואין ביכולתה 

 של עבודה זאת לצפות אותם.
 מתוך הנחה כי מוצר אחד )בעבודה זו "תת קטגוריה" או מוצר כלשהו( אינם משפיעים על התועלת של אחר. 17

ijtjtjtijtijt PXU  

jt

ijt
ijt

file:///C:/Users/hadar/Dropbox/מאמרים%20לתזה/מתודולוגיה%20ב.docx%23_ENREF_1
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 באמצעות הנחה על התפלגות תכונות הפרטים ניתן לחשב את האינטגרל המייצג את נתח השוק.

, כאשר extreme value i.i.d ,exp(-exp(-ε))מתפלגות לפי  εijtבעזרת הנחת המודל, כי הטעויות 

. מכאן נקבל logit-משתנים שאינם נצפים מוכלים בטעות. הנחה זו היא שמאפשרת אמידה בעזרת מודל ה

 סגורה עבור נתח השוק: משוואה

(4)                                                             𝑆𝑗𝑡 =
𝑒

𝐸𝑈𝑗𝑡

∑ 𝑒𝐸𝑈𝑘𝑡𝑁
𝑘=0

 

)בעבודה זו גידול/"תת קטגוריה"( והמכנה מתייחס לשוק  j( מתייחס לצריכת מוצר 4המונה במשוואה )

 פורט בתיאור הנתונים. יהפוטנציאלי של מוצר, כפי ש

תחליפיים. תוחלת התועלת  -"מוצרים חיצוניים" ת המוצר הרצוי מביןאתחת ההנחה כי הצרכן בוחר 

 .S0t -יסומן ב tבשוק  נתח השוק של המוצר החיצונימהמוצר התחליפי מנורמלת לאפס. 

משני האגפים מניבה את  lnבנתח השוק של המוצר החיצוני והוצאת  jחלוקה של נתח השוק של מוצר 

ספציפי והמוצר החיצוני מוסבר ע"י המוצר הס נתח השוק של המשוואה הבאה שבה הלוג הטבעי של יח

 מאפייני המוצר ומחירו. משוואה זו מתאימה לאמידה:

(0) ln(𝑆𝑗𝑡) − ln(𝑆0𝑡) = ln (
𝑆𝑗𝑡

𝑆0𝑡
) = 𝐸𝑈𝑗𝑡 − 0 = 𝑋𝑗𝑡𝛽 − 𝛼𝑃𝑗𝑡 + 𝜉𝑗𝑡 

 .jהיא מקדם למחיר עבור מוצר  αכאשר 

 :( בוצעה בשתי שיטות0אמידת משוואה )

- OLS- .אומדן ריבועים פחותים 

- Two-stage least-squares (2SLS)( מתואם עם הטעות 0, מתוך חשש כי המחיר במשוואה )

𝜉𝑗𝑡.  

 SLS1רגרסיית תוצאות על סמך  ה עבור כל הגידוליםבושות חת שתי הרגרסיות מוצגות אך הגמישתוצאו

  מתוך הנחה כי המחיר אנדוגני.

 אמידת הגמישות

 A Practitioner’s Guide to Estimation of Random-Coefficients Logitבמאמרו של נבו "

Models of Demand מוצג הפיתוח לנוסחת הגמישות עבור מודל ה1000" משנת ,-logit. בעזרת גזירה 

 :ת נוסחת הגמישותמתקבל (4של משוואה )

(6)        𝜂𝑗𝑘𝑡 =
𝜕𝑆𝑗𝑡𝑃𝑘𝑡

𝜕𝑃𝑘𝑡𝑆𝑗𝑡
= {

−𝛼𝑃𝑗𝑡(1 − 𝑆𝑗𝑡)           , 𝑗 = 𝑘          (גמישות עצמית)

𝛼𝑃𝑘𝑡𝑆𝑘𝑡                      , 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒 (גמישות צולבת)
  

Nevo  בעיות באופן חישוב הגמישות. הראשונה, מאחר שברוב המקרים נתח שתי מצביע במאמרו על

α(1השוק קטן, המשתנה   − Sjt)  קרי ,קבוע, כך שגמישות המחיר העצמי היא ביחס למחיר המוצר, 

מתייחסת השנייה בעיה הככל שמחיר המוצר נמוך יותר גמישות המחיר נמוכה יותר )בערכים מוחלטים(. 

, חישובה יספק אומדן זהה עבור מוצרים תחליפיים ושאינם תחליפיים בעבור נתח השוק תהצולבת לגמישו
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העדר קבוצות מוגדרות ואחידות לפירות וירקות )בשל שונות הינה  אמידהות המאחר ואחת מהנח זהה.

 בעונות, בשימושים ובמצאי(, בעבודה זו לא חושבה גמישות צולבת בין מוצרים שונים.

במהלך אמידת הביקוש עלתה בעיה הנקשרת לתחליפיות שבין "תת הקטגוריות" בכל מוצר. הגמישות 

עבור  .ישות למוצר ספציפי )בעבודה זו למוצר הנפוץ ביותר בקטגוריה(( הינה הגמ6המתוארת במשוואה )

שניתן היה לצפות לביקוש קשיח לאור חלקו בסל הצריכה  למרות 18תפוחי אדמה התקבל ביקוש גמיש

. תוצאה זו נגרמת בעקבות תחליפיות גבוהה בין 19בתוצרת המיוצאת מישראלומשמעותו הגבוהה  המקומי

על כן נדרש היה לחשב  ,סוגיו השונים( לתפוח אדמה אדום )על סוגיו השונים(תפוח אדמה לבן )על 

גמישות המנטרלת את התחליפיות ובוחנת את ההשפעה של שינוי במחיר על הכמות המבוקשת עבור 

נחום -שיעור שינוי במחיר אחיד לכל "תת הקטגוריות" של המוצר. נוסחת הגמישות חושבה ע"י זיו בר

 .  3 נספחב נמצא. פירוט החישוב המלא 1013, וישראל פינקלשטיין

(1) 
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 :כאשר

 𝑞𝑗𝑡   המכירות בפועל של מוצרj  בשוקt. 

𝑀𝑡 .סך המכירות הפוטנציאליות בשוק 

τ  (.1%שיעור ההתייקרות במחירי המוצרים )עבור חישוב הגמישות 

 .𝑁𝑡מסומנת ב   tסך המוצרים השייכים לקטגוריה כלשהי בשוק 

 ( נעשה שימוש רק עבור תפוחי אדמה.1בנוסחה המפורטת במשוואה )

 :Logitיתרונות וחסרונות מודל ה

 :יתרונות

 שאינם נצפים. שימוש במאפיינים נצפים, תוך התייחסות למאפיינים .1

 יכולת זיהוי של הגורמים המשפיעים ומידתם. .1

ת. גמישות המחיר היא תוצאה של התייחסות מישות מחיר המחושבמאפשר טווח רחב של ג .3

 לרגישות המשתנה של הצרכנים שרכשו את המוצר )וללא הנחה על פונקציית המחיר בתועלת(.

 :חסרונות

 .  לעילכמתואר מגבלות נוסחת הגמישות  .1

 גמישות המחיר העצמי היא ביחס למחיר המוצר. -

מוצרים שאינם בהכרח תחליפים אך בעלי נתח שוק זהה. עבור גמישות צולבת זהה  -

 בעבודה זו לא חושבה גמישות צולבת. 

                                                           
 (6וואה )בעזרת שימוש במש 18
על הכמות. מוצר הנצרך בתדירות גבוהה סביר להניח  %1במחיר משפיע ביותר מ %1ביקוש גמיש משמעו ששינוי  19

 כלומר יהיה מאופיין בביקוש קשיח. -שהצרכנים יתקשו ל"וותר" עליו גם כאשר המחיר יעלה
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 הערכת מחירים עולמייםו נתוני מכסים, עלויות ייצור מקומיאיסוף  3.1.2

במדיניות המכסים בישראל יש צורך בנתונים מפורטים על מנת לבחון את ההשפעות כתוצאה משינויים 

 על מחירי יבוא פוטנציאלי, עלויות הובלה ושיעורי והמכס בישראל.

 מחירים עולמיים

היבוא בפועל )עבור מוצרים מיובאים( ומחירי היבוא  יהמחיר העולמי נקבע בהתאם למחיר

. המחיר העולמי המחושב כולל מחיר בשער המדינה המייצאת, עלות הובלה )כולל 20הפוטנציאלים

  עלויות הובלה ימית של צים ביטוח(, מיסי נמל, בדיקות איכות בישראל ועמלת יבואן )על בסיס 

  .(ופיתוח הכפרמהחטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה, משרד החקלאות  אומדניםו

( הוא מירדן. עבור גידולים שמחירם בירדן וגרפיתאהגי ן הקרבהיבוא אפשרי ויתכן מועדף )בשל יתרו

. הסיבה לכך נובעת בעולם מחירים: מחיר יבוא מירדן ומחיר אלטרנטיבישני נמוך מהמחיר המקומי נבחרו 

 .מאי הוודאות ליכולתה של ירדן לספק תוצרת זהה לתוצרת המקומית מבחינה כמותית ואיכותית

 מכסים ומכסות מכס

 על להגן העיקרית מטרתו, בלבד הייבוא על המוטל מס הוא המכסמתוך אתר רשות המיסים בישראל: 

לאור מדיניות חשיפת ייצור מקומי ליבוא מתחרה וחתימה על הסכמי . מתחרה יבוא מפני המקומי הייצור

סחר בינלאומיים עם גושים וארצות בודדות, מרבית הייבוא לישראל נכלל תחת מכסות מכס או פטור 

המכס יכול להיות מחושב . מכס מופחתמכסת המכס הינה כמות ממוצר כלשהו עבורה יש לחלוטין ממכס. 

 בשלוש דרכים:

 אחוז מן הערך -הערךמס על  -

 סכום קבוע בש"ח לפי יחידת המידה המאפיינת את הטובין -מס קצוב -

 תמהיל של מס על ערך ומס קצוב -מס מעורב -

 בוצעההמכסים ומכסות המכס נאספו מתוך אתר רשות המיסים בישראל בהתאם לגידולים במודל. 

ל, או מחירי יבוא/יצוא של האיחוד השוואה בין מחירי הייצור המקומי למחיר היבוא )מחירי יבוא בפוע

 הפרש זה מייצג את המכס האפקטיבי.  ,האירופי בתוספת עלות הובלה לישראל(

נשאלת השאלה מהו מכס אפקטיבי? ניתן לשער כי המחיר המקומי יהיה גבוה או נמוך מהמחיר העולמי 

הוא למעשה רמת המכס )כולל ההובלה(. כאשר המחיר המקומי גבוה מהמחיר העולמי, המכס האפקטיבי 

שלפחות תשווה את המחיר העולמי למחיר המקומי ובכך תמנע יבוא. כאשר המחיר המקומי נמוך מהמחיר 

 העולמי )כולל הובלה( המכס אינו משמש ככלי מגן על התוצרת המקומית.

 

 

                                                           
 6 נספחאופן חישוב המחיר העולמי מפורט ב 20
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 ניתוח השפעות רפורמות לביטול המכסים בענף הירקות והפירות 3.1.3

ביטול המכסים נעשה שימוש במודל שיווי משקל חלקי לענף החקלאות במטרה לנתח את ההשפעות מ

תוך התייחסות לשילוב הנתונים  VALUE(. בחלק זה יתואר בקצרה מודל VALUEהצמחית )

 (. 1-ו 1והאמידות שחושבו במסגרת עבודה זו )בשלבים 

 VALUEמודל 

 -רפורמות במכסים על המשק נעשה שימוש במודל ממוחשב של השפעותהבמטרה לבחון את 

Vegetative Agricultural Land Use Economic  (Rapaport-Rom, Kan, Finkelshtain, 

ברמת האזור את  המודל מחשב(. המודל הינו מודל שיווי משקל חלקי, אזורי לענף חקלאות הצומח. 2013

המחירים מחושבים כפועל יוצא , הכמות ברמה הארציתמהווה את ם ומכ, אשר סהכמויותו שטחי הגידול

 שווקים: מקומי, יצוא ותעשיה. 3-אזורים ו 11גידולים,  00 -וביקושים בשוק. המודל מתחשב ב

חלקם של  יורחבעבודה זו מתייחסת לסוגיית המכסים ובהתאם לכך נעשה שימוש במודל. בחלק זה 

  המכסים במודל.

 (. 1014רום )-תיאור המודל המלא מפורט בעבודת הדוקטורט של מיקי רפפורט

 עקרונות המודל:

 יצור והקצאת הקרקע אזוריים, מבטא את ההיצע ארצי. .א

 הביקוש המקומי ארצי, קרי הגמישות קבועה. .ב

 ביקוש בחו"ל גמיש לחלוטין, מחירים בינלאומיים/מחירי יצוא. .ג

 PMP-Positive mathematicalעולה,  MCמודל ייצור "תכנון לינארי" בתוספת של  .ד

programming model. 

 מגבלות אזוריות על סך העובדים: מים וקרקע. .ה

 יצור לתעשייה וליצוא, אחוז קבוע מהיצור בכל ענף. .ו

 במצב המוצא אין יבוא מלבד שום ושמן זית. .ז

 מיובאת ולהפך. תוצרת מקומית מהווה תחליפיות מלאה לתוצרת .ח

 הנחות המודל:

 .הקצאת הקרקע בכל אזור זהה לתצפיות 

 .ערך התפוקה השולית של קרקע שווה בכל הגידולים באזור נתון 

 נקבע לפי ערך תרומה ב'  -ערך התפוקה השולית שווה לערך התפוקה השולית של הגידול השולי

 לדונם. ₪ 10 -פלחה לשחת כ)הכנסות פחות הוצאות כולל עבודה עצמית וללא החזר הון( של 

 .הרווח הממוצע לדונם שווה לרווח הממוצע לדונם בתחשיבי שה"מ 
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 מקור נתוני המודל

מבוססים על קבצים מנהלתיים )מפקד עובדים זרים, מועצת הצמחים, קנ"ט(  -(𝑥𝑖) שטחי גידול -

במודל מבוססות על שטחי הגידול מוכפלים בכמות  (𝑦𝑖) כמויות הגידול .21ומשרד החקלאות

שווקים: מקומי  3-הכמויות המיוצרות מועברות ל שהתקבלו מתחשיבי שה"מ.( ỹלדונם ) היבול

𝑦𝑖
𝐿 תעשייה ,𝑦𝑖

𝐼  וייצוא ,𝑦𝑖
𝐸 . עבור חלק מהגידולים הכמות שהתקבלה במודל שונה מהכמות

ועצת הצמחים, על כן ההתייחסות היא לגודל המתפרסמת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומ

 השינוי ולא בהכרח לנתונים האבסולוטיים. 

 מחירים ומכסים  -

o וראיונות עם מדריכי  1011-ו 1011תחשיבי שה"מ בשנת  -פונקציית יצור לינארית

 שה"מ.

o 22מחירים מקומיים (𝑝𝑖
𝑦

, נתוני למ"ס ושה"מ + אריזה 1011-1010ממוצע בין השנים  -(

𝑝𝑖ניתן להפריד בין המחיר המקומי ועמלת שיווק )מחיר ברמת הסיטונאי(. 
𝑦𝐿

, המחיר 

𝑝𝑖לתעשייה 
𝑦𝐼

𝑝𝑖והמחיר לייצוא  
𝑦𝐸

. 

o 11מחירים עולמיים𝑝𝑖
𝑤-  

  1010-1011מוצרים מיובאים: מחיר יבוא ממוצע בין השנים . 

 (.1010-1011פי סבירות מקור יבוא )נתוני שנים -רים שאינם מיובאים: עלמוצ 

 נתוני יבוא ויצוא מאתר הסטטיסטיקה של האיחוד האירופאי- Eurostat. 

 .בחירת מקור היבוא הסביר ביותר בהתאם לאיכות, כמות, קרבה ועלויות 

  הוספת עלויות הובלה לישראל, מיסי נמל, עבודה בנמל וביטוחים 

 המחירים העולמיים שווים למחיר היבוא הנבחר + המכס, כלומר:

(1)                             𝑝𝑖
𝑤 = 𝑝𝑖

𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 + 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓 

 כאשר:

𝑝𝑖
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡

 iמחיר היבוא הנבחר עבור מוצר  -

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓- ערך המכס עבור מוצר i .בהנתן מחיר היבוא 

שנאמדו עבור גידולים שונים מאפשרות אמידת הכמויות עקומות הביקוש  -עקומות הביקוש -

המבוקשות עבור כל רמת מחירים. עבור גידולים מעובדים )שמן זית, שקדים וענבים ליין( 

. עבור מוצרים לתעשייה שאינם נצרכים ישירות יחידתית בוצעה הנחה של גמישות ביקוש

ווים חומרי גלם למוצרי מזון, ברשתות השיווק )כדוגמת גידולים ממשפ' הדגניים( ולרוב מה

כלומר כמות קבועה )לתעשייה( עבור כל מחיר. יש לציין  -יוחסה עקומת ביקוש קשיחה לחלוטין

שבשל חלקם של גידולי השדה בתעשייה קיים סחר בינלאומי בסחורות אלה )ואף מסחר 

 בורסאי(, כך שניתן להניח כי המחיר העולמי אחיד )גם בישראל(. 

                                                           
 5 נספחמפורט ב 21
 במתודולוגיה 1כמתואר ובהתבסס על שלב  22
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כוילו בהתאם למצב הבסיס במודל. לצורך כך בוצעה הנחה שפונקציית ביקוש  עקומות הביקוש

 היא מהצורה: 

 

(1)  

 כאשר: 

µ .היא הגמישות המחושבת 

q .הכמות הנצרכת בפועל בישראל 

p  .מחיר המוצר בפועל 

 בהתאם לכמויות המחירים והגמישות המדווחים.  Aהכיול נעשה ע"י חילוץ המקדם 

 המטרה במודל:פונקציית 

 את הרווחה הכוללת במשק, תחת מגבלות שטח, עבודה וכמויות מים.המודל ממקסם 

 .iעבור מוצר  (TWTP) לשם כך המודל מחשב את המוכנות לתשלום מצד הצרכנים

(10)                               𝑇𝑊𝑇𝑃𝑖 =
𝐴𝑖𝑌𝑖

𝜇+1

𝜇+1
  

 כאשר:

𝐴𝑖-  ((.1)כמתואר בנוסחה )המקדם המכויל מפונקציות הביקוש 

𝑌𝑖- .סך הכמות המיוצרת לצריכה בשוק המקומי 

𝜇- ( (.1הגמישות המחושבת )כמתואר בנוסחה) 

 כך שפונקציית המטרה המתקבלת היא:

(11) Max 𝜋 = ∑ 𝑇𝑊𝑇𝑃𝑖 + ∑(𝑦𝑖
𝐼 𝑝𝑖

𝑦𝐼
+ 𝑦𝑖

𝐸𝑝𝑖
𝑦𝐸

) − ∑ 𝑦𝑖
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑝𝑖

𝑤 −
∑(𝑥𝑖 𝑎𝑖 − [𝛽𝑥𝑖 + 𝛿(𝑥𝑖)

2])                                     

𝑠. 𝑡. ∑ 𝑥𝑖 ≤ 𝑋 

         ∑ 𝑤𝑖 ≤ 𝑊 

       ∑ 𝑛𝑖 ≤ 𝑁 

 :כאשר

𝑥𝑖  ,הוא שטח הגידולX .סך השטחים 

𝑤𝑖  ,)הוא כמות העובדים )בחלוקה לעובדים זרים וישראלייםW .סך העובדים 

𝑛𝑖  ,)מסמל את סך כמויות המים )בחלוקה למים שפירים ושולייםM .סך כמות המים 

𝑎𝑖 סך העלויות הקבועות עבור מגדל לדונם. 

β ו-𝛿- מקדמים לכיול בפונקציית העלות הריבועית 

 

מניח כי הרווח השולי המופק מהגידול פוחת ככל שמקצים יותר המודל , כלומר PMPהמודל הינו מודל 

ל הכי פחות רווחי. בתוצאה הסופית, הרווחים של כלל שטח לגידול זה עד הגעה לרווח השולי של הגידו

הגידולים משתווים בהקצאה האופטימלית כך שהרווח השולי של כלל הגידולים זהה לרווח השולי הנמוך 

𝑞 = 𝐴𝑝𝜇
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. המודל מניח כי מצב האפס הינו פתרון אופטימלי בהנתן ביותר, בזמן שהרווח הממוצע לכל גידול נשמר

הערכים באמצעות כיול משתני ההחלטה בפונקציית העלות הריבועית,  כלל הגורמים ועל כן משחזר את 

β ו-𝛿 . 

              -יחסים קבועים של גורמי ייצור בתוספת גורם עלות ריבועי בקרקעכאמור, המודל מניח 

[𝛽𝑥𝑖 + 𝛿(𝑥𝑖)
 מרכיב העלות לא לינארי. [2

  ושימושים בקרקע שולית.הגורם הריבועי מייצג עלויות שאינן נצפות כגון סיכון, ידע 

  מתקבלים: עלות שולית עולה/תפוקה שולית פוחתת לקרקע )צד ההיצע(, פרמטרים חופשיים

 לכיול.

לאחר כיול המודל, בוצעו סימולציות המדמות רפורמות שונות בענף. בעבודה זו נבדקו רפורמות להסרת 

 המכסים על גידולי פירות וירקות, ונאמדו ההשפעות.

בא לידי ביטוי במחיר העולמי ובמחיר שצופים הצרכנים )מוכנותם לשלם עבור מוצר רכיב המכסים 

כלשהו(. שינוי ברכיב זה צפוי להשפיע על הכמויות המיוצרות והנצרכות בשוק המקומי ומכאן על הרווחה 

 הכוללת. 

 לתוצרי המוד

המודל מחשב את שטחי הגידול בהתאם לפונקציית הביקוש ועלויות היצור, תוך כדי מקסום פונקציית 

כמות היבוא בהתאם לשטחים מחושבים הכמויות המיוצרות והתשומות הנדרשות )מים ועבודה(. המטרה. 

ושוק  ההכנסות מחושבות בחלוקה לשלושה שווקים: תעשייה, ייצואנקבעת לפי המחיר ובהתאם לביקוש, 

 . מקומי

 המודל מחשב אומדנים לתוצר, מדד המחירים ומדד הכמות.

, עלויות (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒) מחושב בעזרת סך ההכנסות (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) תוצרהאומדן ל

 (.𝑇𝐶𝑐( ועלויות הון )𝑇𝐶𝑛𝑤(, מים שוליים )𝑇𝐶𝑓𝑤עובדים זרים )

(11) 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 − 𝑇𝐶𝑓𝑤 − 𝑇𝐶𝑛𝑤 − 𝑇𝐶𝑐 

אומדן מדד המחירים מחושב ע"י המחירים לאחר הרפורמה מוכפלים בכמויות הייצור המקומיות. מדד זה 

 מאפשר לאמוד תחזית לשינויי במחירי המוצרים בענף.

בכמויות הייצור החדשות. מדד זה מציג אומדן המדד הכמותי מחושב בהנתן מחירים קבועים המוכפלים 

 את השינוי בכמויות המיוצרות כתוצאה מהרפורמה.

השינויים ברווחת היצרנים והצרכנים חושבו על בסיס המחירים והכמויות שהתקבלו, כאשר גובה השינוי 

 הנצפה. -הוא ביחס למצב ההתחלתי
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 .3טבלה כמתואר במטריצה ב ,פשרויות שנותחו לאור המידע שנאסףהתרחישים נבחרו בהתאם לא

 נבחנו באמצעות המודל עבור מדיניות הפחתת המכסיםשמטריצת התרחישים  -3טבלה 

ללא אפשרות יבוא  תרחיש

 מירדן

פתיחת הסחר על ירדן 

 באופן מלא

כולל מכסת  -מירדן יבוא

 טון 00,000מכס עד 

)מצרפי עבור עגבניות, 
מלפפונים, חצילים וזיתים 

 למאכל(
    00%-הפחתת המכסים ב

    ביטול מוחלט של המכסים

בכמות התוצרת שיכולה להיות מסופקת ואיכות ודאות בנוגע ליכולת יבוא מירדן )בשל הבדלי -קיימת אי

בשל , מירדן המתבטא במחיר(, לצד זאת קיים יתרון מובהק ליבוא התוצרת ביחס לתוצרת המקומית

עלויות עבודה והובלה זולות יחסית. על כן בוצע ניתוח עבור כל אלטרנטיבה, כאשר היבוא מירדן מתייחס 

. כיום, שכבר היום מיובאים בכמויות קטנות מירדן למוצרים בודדים: עגבניות, זיתים, מלפפון, חציל ובצל

: גובההמירדן שללא מכס  פירות וירקות יבואל הסחר בין ירדן וישראל, קיימת מכסה םלהסכבהתאם 

 יבוא בתקופות של מחסור , ומאפשרתל"תנאי השוק המקומי" בכפוףמאפשרת יבוא  . המכסהטון 00,000

מכסת המכס במודל תקפה עבור יבוא עגבניות, מלפפונים, חצילים וזיתים למאכל )כמות  .בלבד מקומי

  טון(. 00,000-מצרפית נמוכה מ

 

 תיאור נתונים. 3.2

 אמידת ביקושים 3.2.1

 נתוני כמות ומחיר

, המספקת נתונים עבור מוצרי StoreNextהנתונים לאמידת הביקוש בשוק המקומי מתקבלים מחברת 

מבצעת  StoreNextצריכה ממרבית רשתות השיווק בישראל, חנויות נוחות וחלק מהמכולות. חברת 

של  23מהקנייה הקמעונאית %00-אקסטרפולציה לכלל המכר בפורמטים אלה. המכר המוצג מהווה כ

ירקות הטריים בישראל )לשכה המרכזית לסטטיסטיקה(. נתונים אלה מהווים תמונה מפורטת הפירות וה

 ואיכותית מספקת של הצריכה בישראל. 

אזורים בארץ )צפון פרט לחיפה,  1, לפי 1010-1011שבועית עבור השנים  בתדירותהנתונים הינם 

חיפה, מרכז צפון, תל אביב, מרכז דרום, ירושלים ודרום(. הגידולים מחולקים לפי מחלקות )פירות/ 

 קטגוריה )לדוגמא אפרסק צהוב, ראש סלרי וכד'(. -ירקות(, קטגוריות )הגידול( ותת

לכל אחד מהגידולים,  1010-1011( שהתקבלו עבור השנים Nמציגה את מספר התצפיות ) 4טבלה 

 קטגוריה לדוגמא עגבניות תמר ועגבניות רגילות וכו'(.-כאשר לכל גידול מספר תת קטגוריות )תת

 

                                                           
 מגזר המיעוטים והמגזר החרדי מיוצגים רק חלקית ע"י נתוני החברה. 23
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  סטטיסטיקה תיאורית -4טבלה 

 ירקות

1010-1011 N 

מספר 

 מוצרים

נתח שוק 

 ממוצע

מחיר 

 ממוצע

סטיית תקן 

 למחיר

 3.04 10.40 0.11% 1 1011 בטטה

 10.16 4.11 1.61% 0 3141 בצל

 1.00 4.31 6.11% 4 3431 גזר

 1.01 0.60 0.00% 0 4611 חסה

 1.11 0.60 0.11% 3 3101 חציל

 1.10 4.11 0.06% 3 3003 כרוב

 1.40 6.00 0.10% 1 1011 כרובית

 10.10 11.11 4.16% 3 1136 מלפפון

 0.11 0.04 0.00% 3 3110 סלרי

 3.36 0.11 13.00% 4 3141 עגבניות

 1.11 1.06 1.10% 4 3141 עגבניות שרי

 1.01 1.11 1.10% 1 1111 פלפל

 1.11 0.11 1.30% 1 1011 צנון

 1.13 1.11 1.11% 3 3106 קישוא

 14.31 11.13 0.01% 3 1131 שום

 1.11 4.11 3.00% 1 1103 תפוח אדמה

 פירות

1010-1011 N 

מספר 

 מוצרים

נתח שוק 

 ממוצע

מחיר 

 ממוצע

סטיית תקן 

 למחיר

 1.01 1.30 0.00% 10 0311 תפוח

 4.01 1.03 0.46% 1 1066 אבוקדו

 1.61 1.03 1.60% 1 411 אבטיח

 1.11 11.00 0.10% 6 0114 אגס

 1.11 11.31 0.44% 1 131 אפרסמון

 0.10 11.11 0.41% 3 1110 אפרסק/נקטרינה

 0.11 4.14 0.14% 1 1130 אשכולית

 1.11 6.10 0.10% 1 1011 בננה

 1.41 0.14 0.66% 1 011 לימון

 1.41 6.01 1.00% 1 031 מלון

 1.01 13.00 1.00% 1 031 מנגו

 0.16 11.13 0.11% 1 111 משמש

 1.14 16.11 0.11% 4 1403 ענבים

 1.11 1.34 0.16% 1 000 רימון

 3.61 11.31 0.04% 4 3131 שזיף

 3.10 1.10 0.11% 1 104 שקד

 11.61 10.16 0.34% 1 311 תות

 16.10 13.11 0.34% 4 1411 תמר

 1.40 4.46 0.01% 0 4103 תפוזים

 1.10 1.31 1.30% 3 3113 קלמנטינה

 Fixed, הם משתני 𝑋𝑗𝑡כמתואר בחלק זה, המשתנים המסבירים לצורך אמידת פונקציית הביקוש, 

Effect:  אזור הרכישה, שבוע הרכישה, משתנה אינטראקציה בין תת קטגוריה ושבוע של המוצרj בשוק ,

t . 
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 מגבלות בנתונים: יש לציין מספר 

מפרטים את סך המכירות מהמוצר )הפדיון(,  StoreNextהנתונים אשר מתקבלים מחברת  -

הכמות שנרכשה והמחיר הממוצע. תוצרת חקלאית טרייה נמכרת לפי משקל )בק"ג( או לפי 

כמות )ביחידות(, יתכן וחלק מהקטגוריות במוצר ימכרו ביחידות וחלק לפי משקל. במרבית 

ת עבור גידולים בהם המוצרים נתונים שהתקבלו עבור הגידולים פורטו ביחידות זהות, עם זא

הקטגוריה השונה היה קטן ואף שולי ולכן נבחר להסירם -היה פירוט משולב, נתח השוק של תת

 .(5טבלה ) מהאמידה

 גידולים שהושמטו מהאמידה בשל הבדלי יחידות מדידה -5טבלה 

ממוצע שבועי  הגידול

 )אלפי יחידות(

 הערות

 טון גזר ארוז, ובתפזורת נמכרים בממוצע מדי שבוע. 66.6 0.01 גזר גמדי

 טון שום יבש וטרי נמכרים בממוצע מדי שבוע. 0.1 0.03 מקולףשום 
 0.001 שום אורגני

לא דיווחה על נתונים. לאחר בחינה  10%-וק של כ, רשת שיווק בעלת נתח ש1010בשנת  -

והשוואה של הכמויות ומאחר ולא מצאנו הבדלים משמעותיים, "הושלם" הנתח החסר, קרי: 

 1.10-ב הכפלה באמצעות, השיווק ברשתות מהמכר 10% רק מהווים 1010 נתוני כי הנחהתחת 

מאחר והאמידה  .שנצרכה הכוללת לכמות( זהה צריכה מגמת של הנחה תחת) הערכה נקבל

 מתייחסת לנתח השוק )יחס( הרי שהשמטה זו אינה משפיעה על האמידה. 

מפרטים את הצריכה ברשתות השיווק בישראל, ומתייחסים  StoreNextחשוב לציין כי נתוני  -

מצריכת הירקות ופירות  00%לאוכלוסייה יהודית בלבד. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

הרי שההשפעה קטנה עד מאחר ואנו מתייחסים לנתח השוק בישראל היא ברשתות השיווק. 

 אין משמעות לגילום אחוז זה באמידה. זניחה ולכן 

 השוק הפוטנציאליהערכת 

הכמות הכוללת ש"יכולה" היתה להירכש מוגדרת בעבודה כשוק הפוטנציאלי, זה הוגדר בהתאם להמלצות 

 Unitedהצריכה המינימליות של פירות וירקות לקיום אורח חיים בריא, ממשרד החקלאות בארה"ב )

States Department of Agricultureום או שבוע. מאחר (. הכמות הנדרשת מיוצגת במנות עבור י

והמידע מיועד לציבור הרחב, ההמלצות מתייחסות למוצרים שכיחים או קבוצות מוצרים. עבור גידולים 

ללא המלצה כמותית פרטנית )אלא קבוצתית לדוגמא עגבנייה משתייכת לירקות אדומים( השוק מוגדר 

 צת המזון. תחת ההנחה כי הצרכן צורך רק את המוצר הספציפי על מנת לתת מענה לקבו

השוק מוגדר בהתאם לשבוע ולאזור, הנחנו שאין שינויים מהותיים בגודל האוכלוסייה האזורית במהלך 

שנה בודדת, בעזרת נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על אוכלוסיית ישראל לפי נפה, הוגדר גודל 

, לכן 1010-1011האוכלוסייה בכל אזור. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הינם עבור השנים 

 -נלקח נתון נוסף מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1011במטרה לקבל אומדן לגידול האוכלוסייה בשנת 

. 1011בשנה(, נתון זה הוכפל בגודל האוכלוסייה בכל אזור בשנת  1.0%קצב הגידול הממוצע בישראל )

 יכה המומלצת לאזור.לבסוף הוכפלה הכמות המומלצת לצריכה בסך האוכלוסייה באזור והתקבלה הצר
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 משתני עזר )הסבר למחיר(

כמתואר בפרק המתודולוגיה פונקציית הביקוש מכילה "שגיאה" המתארת מאפיינים שאינם נצפים לחוקר 

 )כגון איכות או נראות(. מתוך חשד כי המחיר מתואם עם השגיאה נבחרו משתני עזר, והם:

המחירים ארה"ב משתני העזר היו ( על שוק דגני הבוקר בNevo, 2001במחקרו של נבו  ) .א

כלומר עבור כל  ,נעשה שימוש במשתנה זה גם בעבודה זו באותה תקופה בשווקים אחרים.

 משתני עזר כמספר האזורים הנוספים. משתנה זה חושב מהנתונים בהתאם לשוק. 6תצפית, 

)הכמויות המשווקות לשוק( הינם משתנה עזר למחיר, מאחר ואינם מתואמים כמויות השיווק  .ב

תעשייה על בסיס ושוק המקומי, עבור  שיווקהעם הטעות, אבל מתואמים עם המחיר. נתוני 

, וזמינים הנתונים ממועצת הצמחיםמקור . 1114-1000שנים חודשי של נתוני השיווק בממוצע 

אשר מקורם  1010-1011נתונים חודשיים בשנים  נתוני הייצוא הינם .רק עבור ירקות

 בשירותים להגנת הצומח ועובדו ע"י משרד החקלאות, החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה.

המשתנה המסביר. מאפייני  , נתח השוק הנאמד באמצעות משוואת הביקוש מושפע מהמחיר .ג

 fixed effectsהאיכות אינם נצפים על ידינו ולכן הם חלק מהשגיאה. בחרנו להוסיף משתני 

והשבוע, כך שאנו מפקחים על חלק גדול מהשונות במאפייני  "תת קטגוריה" של גידולעבור 

יר שהמחהאיכות. בשגיאה נותרים מאפיינים ספציפיים לשבוע מסוים בשוק ספציפי. כך 

שאינו מתואם עם השגיאה, אך מתואם עם האיכות באותו שבוע ועם המחיר מהווה הסיטונאי 

 משתנה עזר טוב. 
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 והערכת מחירים עולמיים תוני מכסים, עלויות ייצור מקומיאיסוף נ 3.2.2

  -מכסים

 ועפ"י קוד מכס.  24המכסים נאספו בעזרת אתר רשות המיסים בישראל .א

המכסים עבור תוצרת חקלאית צמחית הינם מס מעורב )כלומר שילוב של מס עבור ערך מרבית 

 ומס קצוב(.

הינו כלי מרכזי לסיווגן של סחורות לצורכי קביעת שיעורי מיסים, אישורים, רישיונות וכד'.  קוד המכס

בצורה . סיווג הסחורות בנוי "The Harmonized Commodity and Coding System-HS הקוד נקרא "

ספרות וכל מדינה רשאית  6ספרות, כאשר הקוד הבינלאומי מגיע עד  1-ו 6, 4, 1היררכית ברמות של 

 01-להוסיף ספרות נוספות לצרכיה. לשם המחשה בעבודה זו ישנה התייחסות לסחורות מסוג ירקות

 ספרות. 6-1, כאשר כל גידול על סוגיו מהווה קוד בעל 01-ופירות

בפרט הוסרו מכסות היבוא  25סכמי סחר בינלאומיים והסכם אורוגוואיבעקבות ה -מכסות מכס .ב

גידולים והוסבו למכסים )מתוך הנחה כי המכס מאפשר יותר נגישות לשווקים(.  מכסות העל 

כמות מהמכס הכללי, תוך הגבלה כמותית על  לקביעת שיעורי מכס הנמוכים ותמשמש מכס

כמות תפוקה מיובאת חל מכס בשיעור מסוים ומעבר  עבורכלומר  ,מכס מופחתשזוכה להיבוא 

, משרד החקלאותלפירות וירקות באחראיות מכסות המכס הקצאות לכמות זו המכס גבוה יותר. 

ומוזכרות )בחלקן( באתר המכס. באמצעות פרסומים שנתיים של יבוא בפועל לעומת מכסות  והן

יביות המכס. כאשר הכמות המכס )מפורסם ע"י משרד החקלאות(, ניתן לבחון את אפקט

 המיובאת שווה למכסה ניתן להסיק כי מעבר לכמות זו המכס הופך את היבוא ללא כדאי. 

  -מחירים ועלויות

עבור חלק מהמוצרים הנבדקים במודל מתקיים יבוא לישראל. עבור מוצרים אלו  -מחירי יבוא .א

 אשר רכזית לסטטיסטיקה. מקור הנתונים הוא בלשכה המ1010-1011נאספו נתוני יבוא בשנים 

מקבלת את הנתונים מרישומי המכס. עבור מוצרים המיובאים לישראל המחיר העולמי נקבע 

הוא המחיר הטוב ביותר בעולם עבור  היבוא, תחת ההנחה כי מחיר היבוא בפועלבהתאם למחיר 

איכות התואמת לתוצרת המקומית. במידה ומתקיים יבוא ממספר מדינות, המחיר העולמי נבחר 

כמחיר הממוצע עבור מוצרים המיובאים ממספר מדינות בעלות אפיוני תוצרת דומים, או 

 לחילופין כמחיר ממקור היבוא המשמעותי ביותר )והסביר ביותר(.  

מתחרה לתוצרת המקומית בוצעה עבודת ם לא מתקיים יבוא במקרים בה -ולמייםמחירים ע .ב

. ע"י 26באמצעות אתר הסטטיסטיקה של האיחוד, מהאיחוד האירופיאיסוף נתוני יבוא ויצוא 

פוטנציאליות, הלכמויות  בחינה זהירה של הנתונים נבחר מקור היבוא הסביר ביותר )בהתאם

                                                           
24 TaarifCustoms/TaarifMechesMain.aspx.10/http://62.219.95 
הסכם בינלאומי ראשון מסוגו בחקלאות. ההסכם עוסק בהקטנת מגבלות סחר בחקלאות העולמית, כאשר  -סבב אורוגואי 25

מפריד בין מדינות מפותחות ומתפתחות בהישגים הנדרשים. ההסכם עוסק בשלוש נקודות מרכזיות: נגישות לשווקים, תמיכות 

  ותמיכות ביצוא. מקומיות
26 europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/databasehttp://epp.eurostat.ec. 

http://62.219.95.10/TaarifCustoms/TaarifMechesMain.aspx
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/database
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בחר נוספו עלויות הובלה לישראל בהתאם לאופן ההובלה מיקום גאוגרפי ומחיר(. למחיר הנ

 הטסה(. מחייב ר שא עבור כל הפירות והירקות למעט תות שדה המתאים )השטה

למגדל, המחיר הכולל שמקבל החקלאי עבור התוצרת )המחיר לחקלאי כולל עלויות אריזה  מחיר .ג

מתבססים על המחירים בתחשיבי שה"מ  המחיריםועמלת סיטונאי )כאשר רלוונטית((. 

, כדי לבדוק את אמינות 1010-11)שירותים להדרכה והמקצוע( במשרד החקלאות בשנים 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים נערכה השוואה עם נתוני 

מרכזות את הנתונים שנאספו ופורטו לעיל. מהטבלאות עולה כי הירקות והפירות  1טבלה ו 6טבלה 

יסוי אפקטיבי הם: בטטה, בצל, שום, תפ"א, חציל*, מלפפון*, עגבניות*, אגסים, אפרסק, עבורם הח

  .מירדןוא בלימסומנים ב* ניתנים גידולים ה , שקד, תפוחי עץ, שזיף ושמן זית.תמר

מכס אפקטיבי" מציגה את הפרש המחירים בין מחיר היבוא למחיר המקומי,  -עמודת "הפרש המחירים 

עבור מחיר המקומי גבוה מהמחיר העולמי ההפרש שלילי ולכן מסומן באדום. כאשר . Pw-PLכלומר 

במקרים אלה לא  -ההפרש חיובי, המחיר העולמי גבוה יותר מהערך לחקלאי המקומי ולכן מסומן בירוק

  נצפה לגידול משמעותי ביבוא עקב ביטול המכסים ומגבלות הסחר.

 פירות ודגנים -מחירים ומכסים וחישוב המכס האפקטיביפירוט  -6טבלה  

 

סה"כ יבוא 

בפועל 
)ממוצע 

1010-1011 

 בטון(

מכס 
 ק"ג()₪/

מחיר 

עולמי 

 נבחר

 ק"ג()₪/

ר ימח

יבוא 

 מירדן

 ק"ג()₪/

מחיר ייצור 

מקומי 

ממוצע 

1010-

1011 
-ק"ג)₪/

 שה"מ(

הפרש 

מחיר 

עיקרי 

 -לשה"מ

מכס 

 אפקטיבי

הפרש 

מחיר 

מירדן 

 לשה"מ

יחס 

הפרש 

מחיר 

-עיקרי

מגדל 

המקומי 
 )שה"מ(

ור מחיר קמ

עולמי 

 עיקרי

 ממוצעיבוא  11%-   0.13- 1.2   1.07 פטור* 1,660,670 חיטה

 ממוצע יבוא 11%-   0.11- 1.0   0.89 פטור  286,478 שעורה

 ארה"ב 10%-   0.62- 6.0   5.38 פטור* 3,265 חמניות

 יבוא ממוצע 25%   1.20 4.8   5.99 12% 2,264 אגוזי אדמה

 1.25- 1.06 4.0 1.10 *** 1.92 3,502 זית למאכל
 

 ארה"ב

 ספרד 35%-   6.43- 18.5   12.07 5.97 4,634 שמן זית

 פרו 88%   3.91 4.44   8.34 1.98  - אבוקדו

 איטליה 14%   0.84 5.88   6.72 1.84 263 ענבי מאכל

 איטליה 2%-   0.12- 4.11   4.72 2.00 12,030 תפוחי עץ

 ארה"ב 18%-   4.59- 26.0   21.41 **6.32 2,315 שקד

 תוניסיה 6%-   0.63- 11.0   10.37 5.67 64 תמר

 קולומביה 0%   0.01 3.45   3.44 1.07  - בננה

 איטליה 3%-   0.14- 4.71   4.57 1.43  - אפרסק

 איטליה 1%-   0.04- 5.06   5.02 1.22  - שזיף

 איטליה 5%-   0.29- 5.36   5.07 2.22 3,311 אגסים

 ברזיל 40%   1.88 4.69   6.57 2.12 - מנגו

 ספרד 56%   2.16 3.88   6.04 1.41 - אפרסמון

 תורכיה 46%   1.69 3.72   5.41 75% -              רימון

 איטליה 39%   1.95 5.06   7.01 1.66 - משמש

 ספרד 27%   0.86 3.18   4.04 0.77 - תפוזים

 ספרד 47%   1.35 2.88   4.23 0.68 - אשכוליות

 ספרד 25%   0.89 3.52   4.41 0.84 - לימון

 ספרד 23%   0.92 4.0   4.92 0.9 - קליפים

 .הפטור בחיטה ובחמניות הוא במסגרת מכסת מכס* 

 לק"ג. ₪ 16.06( לשקדים הוא MFNמקור ההספקה העיקרי לשקדים. המכס הכללי ) –מכס עבור יבוא שקדים מארה"ב  **

*** זיתים למאכל המיובאים מהעולם מתייחסים לשימורים )מוצר מעובד( ולכן לא ניתן להשוות אותם למחיר זיתים טריים בישראל או 

 מירדן. עבודה זו מניחה כי לא יתכן יבוא מהעולם למוצר זה.
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 ירקות -פירוט מחירים ומכסים וחישוב המכס האפקטיבי - 7 טבלה

 יורחב בהמשך  *

מחיר עגבניות לתעשייה המיובאות מהעולם מתייחס לשימורים )מוצר מעובד( ולכן לא ניתן להשוות אותם למחיר עגבניות **

 מניחה כי לא יתכן יבוא מהעולם למוצר זה. עבודה זו המיועדות לתעשייה מישראל.

 והאביבתפוחי אדמה הינם ענף ייצוא משמעותי בישראל, כאשר הייצוא מתרחש בעיקר בחודשי החורף 

)לפי מועד  אביבגידולים: תפוחי דמה ב 1-ן מלאכותי לעל כן תפוח האדמה פוצל באופ -לאירופה

וים מיבוא מחו"ל )כאשר קיימת בה הגידול מא התקופהמשטחי גידול תפוח אדמה, עבור  1/3 -הזריעה(

משטחי הגידול ונהנים  1/3מהווים  -)לפי מועד זריעה( ת מתחרה באיכות דומה( ותפוחי אדמה סתיותוצר

לאור היתרון היחסי בגידול תפוחי אדמה . בחו"ל מיתרון יחסי הודות ליכולת הגידול בתקופות קרות

וחי אדמה בסתיו זהה למחיר המקומי )תחת ההנחה כי מחיר בישראל, המחיר העולמי שנבחר בעבור תפ

 היצוא בישראל תחרותי לעולם(.

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ 

יבוא 

בפועל 
)ממוצע 

1010-

1011 
 בטון(

מכס 
 ק"ג()₪/

מחיר 

עולמי 

 נבחר

 ק"ג()₪/

ר ימח

יבוא 

 מירדן

 ק"ג()₪/

מחיר ייצור 

מקומי 

ממוצע 

1010-

1011 
-ק"ג)₪/

 שה"מ(

הפרש 

מחיר 

עיקרי 

 -לשה"מ

מכס 

 אפקטיבי

הפרש 

 מחיר

מירדן 

 לשה"מ

יחס הפרש 

מחיר 

-עיקרי

מגדל 

המקומי 
 )שה"מ(

ור קמ

מחיר 

עולמי 

 עיקרי

 ספרד 102%  3.87  3.79    7.66 1.45  69 פלפל

 הולנד 18%  0.29  1.58     1.87 1.50  606 גזר

 תורכיה 66% 1.18- 2.03  3.06  1.88 5.08 1.28  502 עגבניות

 הולנד 30%- 1.15- 0.66-  2.19  1.04 1.53 1.17  3,433 בצל

 ארה"ב 20%-  0.85-  4.20    3.35 1.11  3  בטטה

 ספרד 22%  1.06  4.88    5.93 0.75    -  חסה

 הולנד 35%  0.49  1.39    1.88 0.76  541  כרוב

      0.34     ** 12%  9,527  עגבניות תעשייה

 ספרד 79%  2.23  2.83   5.06 0.86    - כרובית

 ספרד 79%  2.37  3.00   5.37 0.57    -  קישוא

 תורכיה 63% 1.18- 1.66  2.61    1.43 4.26 1.03  2,812  מלפפון

 ספרד 217% 0.50- 4.04  1.86  1.36 5.89 0.49  460 חציל

 סין 56%-  8.05-  14.50    6.45 7.69  3,348 שום

 איטליה 90%  4.52  5.00       9.52 1.28    -   עגבניות צרי

 ספרד 3%  0.11  4.35    4.46 0.81    -     סלרי

 ספרד 134%  9.04  6.75     15.79 4.55    -      תות שדה

 ארה"ב 101%  3.25  3.22     6.46 0.52    -      צנון וצנונית

 בלגיה 12%-  0.27-  2.20    * 1.93 1.93  2,153   תפו"א טריים

 אטליה 44%  0.66  1.49      2.14 0.47    -    אבטיח

 ספרד 11%  0.40  3.50   3.90 1.30    -   מלון
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 : תוצאות4פרק 

 בפרק זה נציג את ממצאי המחקר, תוך התייחסות לשלבים: אמידת הביקוש, וניתוח תוצאות המודל.

 27וגמישות ביקושפונקציות תוצאות אמידת . 4.1

חשד בשל  .SLS1בעזרת שימוש בשיטת אומדני ריבועים פחותים ובשיטת  ההביקוש נאמדפונקציית 

כשיטה העדיפה.  SLS1נבחרה שיטת  ,מתאם אפשרי בין המחיר למאפיינים בלתי נצפיםעקב לאנדוגניות 

מחיר משתני העזר שנבחרו מתואמים עם המחיר, אולם לא עם השפעת המאפיינים הבלתי נצפים: 

האמידה שנבחרה ומוצגת   .חיר בשווקים אחרים )אזורים מקבילים(ומ ממוצעות , כמויות שיווק28סיטונאי

 .כמות קטנה כשהמחיר עולה( -ליליבטבלאות בהמשך, תואמת את התאוריה הכלכלית )מקדם ש

 ,, כרובית, מלפפון, סלרי, עגבניותבטטה, בצל, גזר, חסה, חציל, כרוב: הביקוש נאמד להםגידולי הירקות 

  .חי אדמהצנון וצנונית, קישוא, שום ותפו עגבניות צרי, פלפל,

 תוצאות אמידת הביקוש והגמישות לירקות -8טבלה 

 2SLSמקדם  OLSמקדם   

נתח שוק 

 גמישות   מחיר ממוצע ממוצע

 1.06- /ק"ג₪ 10.45 0.01 *0.10- *0.10-  בטטה

 0.05- /ק"ג₪ 4.88 0.02 *0.01- 0.001- בצל

 0.11- /ק"ג₪ 4.31 0.06 *0.03- *0.03-  גזר

 0.73- /יחידה₪ 5.60 0.00 *0.13- *0.13-  חסה

 1.50- /ק"ג₪ 5.65 0.01 *0.27- *0.26-  חציל

 1.15- /ק"ג₪ 4.98 0.01 *0.23- *0.23-  כרוב

 1.10- /ק"ג₪ 6.05 0.05 *0.19- *0.19-  כרובית

 0.42- /ק"ג₪ 3.75 0.05 *0.12- *0.11-  מלפפון

 1.70- /יחידה₪ 5.04 0.00 *0.34- *0.41-  סלרי

 0.56- /ק"ג₪ 5.17 0.13 *0.13- *0.13-  עגבניות

 1.10- /ק"ג₪ 9.06 0.03 *0.13- *0.13-  עגבניות שרי

 0.46- /ק"ג₪ 7.21 0.03 *0.07- *0.07-  פלפל

 1.49- /ק"ג₪ 5.17 0.01 *0.29- *0.29-  צנון

 1.49- /ק"ג₪ 7.72 0.02 *0.20- *0.19-  קישוא

 0.60- /ק"ג₪ 27.23 0.00 *0.02- *0.02-  שום

 0.44-29 /ק"ג₪ 4.18 0.04 *0.43- *0.43-  תפוח אדמה

 10%,  ** רמת מובהקות נמוכה מ0%* רמת מובהקות נמוכה מ 

 ביקוש קשיח
 

 ביקוש גמיש

 (. 1>1מחצית הירקות בעלי עקומת ביקוש קשיחה )גמישות=כ ניתן לראות כי 8טבלה מ

במרבית הירקות נבחרו האמידות הנעזרות בכלל משתני העזר. אולם עבור הבצל נבחרה האמידה עם 

וההסבר של השונות בנתחי השוק באמידה זו היה הטוב חר משתני עזר: מחיר סיטונאי וכמויות שיווק, מא

 ביותר.

: תפוחי עץ, אבוקדו, אבטיח, אגסים, אפרסמון, אפרסק, בננה, מלון, להם נאמד ביקוש גידולי הפירות

  .מנגו, משמש, ענבים למאכל, רימון, שזיף, שקד, תות שדה ותמר

                                                           
 2נספח האמידות הנבחרות מפורטות ב 27
לא לרשתות השיווק סיטונאים מחוץ לשוק הסיטונאי. למחירים שלהם יש כמובן מתאם עם מחירי השוק הסיטונאי, אולם  28

 .דרך המאפיינים הבלתי נצפים בשוק הספציפי
 .ת הגידולכאמור, עבור תפ"א הגמישות חושבה תוך התייחסות לשינוי במחיר כל קבוצ 29
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 .פירות הדר: אשכוליות, לימון, תפוזים וקלמנטינות

 תוצאות אמידת הביקוש והגמישות לפירות -9טבלה 

 2SLSמקדם  OLSמקדם   

נתח שוק 

 גמישות  מחיר ממוצע ממוצע

 2.68- ג"ק/₪ 9.30 0.01 *0.29- *0.12-  תפוח

 0.93- ג"ק/₪ 8.53 0.00 *0.11- *0.14 אבוקדו

 0.02- ג"ק/₪ 8.53 0.03 *0.00 *0.003-  אבטיח

 2.29- ג"ק/₪ 11.00 0.00 *0.21- *0.12-  אגס

 1.19- ג"ק/₪ 11.37 0.00 *0.11- *0.07  אפרסמון

 0.90- ג"ק/₪ 11.21 0.00 *0.08- *0.06-  נקטרינה/אפרסק

 1.67- ג"ק/₪ 4.94 0.00 *0.34- *0.34-  אשכולית

 1.10- ג"ק/₪ 6.20 0.05 *0.19- *0.19-  בננה

 1.50- ג"ק/₪ 5.94 0.01 *0.26- *0.16-  לימון

 2.79- ג"ק/₪ 6.08 0.01 *0.46- **0.02-  מלון

 4.72- ג"ק/₪ 13.50 0.01 *0.35- *0.21-  מנגו

 1.65- ג"ק/₪ 12.13 0.01 *0.14- *0.14-  משמש

 0.17- ג"ק/₪ 16.77 0.01 *0.01- *0.02-  ענבים

 2.74- ג"ק/₪ 8.34 0.00 *0.33- *0.06  רימון

 0.27- ג"ק/₪ 11.39 0.01 *0.02- *0.03-  שזיף

 0.22- ג"ק/₪ 25.86 0.00 *0.01- **0.03-  תות

 0.66- ג"ק/₪ 23.18 0.00 *0.03- **0.003-  תמר

 0.40- ג"ק/₪ 4.46 0.01 *0.09- *0.09-  תפוזים

 0.80- ג"ק/₪ 5.70 0.02 *0.02- *0.003-  קלמנטינה

 10%נמוכה מ,  ** רמת מובהקות 0%* רמת מובהקות נמוכה מ

 ביקוש קשיח

 

 ביקוש גמיש

 

במטרה לבחור מקדמים המניחים את  ת תוצאות אמידת גמישות הביקוש לפירות השונים.ורטומפ 9טבלה ב

 משתני העזר.  בבחירתהדעת ומותאמים לתאוריה הכלכלית, נדרש היה לבצע התאמות קלות 

 כלל משתני העזר )תפוח, אבטיח, אפרסק,  כללה את האמידה האופטימליתשמונה מהגידולים ב

 אשכולית, בננה, לימון, שזיף ותפוזים(. 

  עונתי המאפיין חג בישראל, ברימון בוצע שימוש בכלל משתני העזר, אך מאחר והרימון הוא פרי

 . שנתי

  :עבור הקלמנטינה )המייצגת פירות קליפים(, תמר, מנגו, מלון ואפרסמון נעזרנו במשתני עזר

 . ייצואמחיר סיטונאי וכמויות 

 ייצואהמחיר ביתר האזורים וכמויות  יבמשמש והתות נבחרו ממוצע . 

 בענבים נבחר מחיר סיטונאי וממוצע המחירים ביתר האזורים.  

  .באבוקדו מחיר סיטונאי בלבד 

 מידת הביקוש של האגס סיפקה מקדמים חיוביים בלבד הסותרים את התאוריה הכלכלית, מאחר א

בוצעה אמידה רק עבור  ה"ספדונה"קטגוריה של אגס -ומרבית האגסים ברשתות השיווק הם מתת

 אגסים אלה, במקרה זה התוצאה תאמה את התאוריה הכלכלית.
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 תוצאות המודל. 4.2

, תוך המכסיםלהפחתת בוצעו סימולציות פונקציות הביקוש ונתוני המכסים והמחירים  30לאחר שילוב

צמצום כל תרחיש נבחן עבור כאמור, הוגדרו שלושה תרחישים והתייחסות לאלטרנטיבת היבוא מירדן. 

 .אות מוצגות על פי הנושאים לניתוח. התוצשל מכסים ביטול מוחלט, ובמחצית מגובה המכס

 כללי

 המחקר מתייחס לשלוש אלטרנטיבות לפתיחת הסחר: 

 יבוא מיתר המדינות בעולם שמייצאות לישראל. -ללא יבוא מירדן .א

  .יבוא תוצרת טרייה באופן פשוט יחסיתל אפשרות -מדינה שכנה -יבוא מירדן .ב

 .פירות וירקות טון 00,000 עבור תוצרת מיובאת עדיבוא מירדן מכסת מכס עבור  .ג

יבוא מירדן רלוונטי עבור הגידולים: עגבניות, מלפפונים, חצילים, בצלים וזיתים הניתוח שבוצע על פי 

 מפתיחת הסחר עם ירדן קריים שיושפעויאלה הגדולים העכלומר למאכל. 

  שטחיםשינוי ב 4.2.1

תפוקה קבועה כמות ה ה כיהנחהכמות שטחי הגידולים היא שקובעת את היצע התוצרת המקומית, תחת 

 10 טבלהלדונם. שינוי בשטחי הגידול מציגים את השפעת הרפורמה על החלטות הגידול של החקלאים. 

 מפרטת את השינוי בשטחי הגידול עבור גידולים המושפעים מרפורמות במכסי הצומח.

 )בסדר יורד( יםשהושפעו כתוצאה מביטול המכסהגידולים שיעור השינוי בשטחי  -10 טבלה

 
 ת מכסמכס יבוא מירדן ללא יבוא מירדן 

 מירדן

שטחי הגידול, לפי סוג 

 הגידול

 בסיס

 )דונם(

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

 133% 144% 117% 131% 100% 276,581 שחת

 98%- 98%- 80%- 94%- 11%- 22,919 בצלים

 11%- 90%- 90%- 0% 0% 18,028 עגבניות

 9%- 86%- 86%- 0% 0% 5,523 מלפפונים 

 85%- 85%- 85%- 85%- 85%- 250,879   31לא מושקה -שמן זית

 80%- 80%- 0% 80%- 0% 53,477 תפוחי אדמה באביב

 80%- 80%- 80%- 80%- 80%- 60,120 מושקה -שמן זית

 79%- 79%- 79%- 79%- 79%- 10,872 שום

 0% 76%- 76%- 0% 0% 12,488 חצילים

 10%- 71%- 23%- 0% 0% 13,046 זיתים

 36%- 36%- 11%- 36%- 11%- 33,444 שקדים

 21%- 21%- 0% 21%- 0% 14,333 אגסים

 20%- 20%- 7%- 20%- 7%- 13,085 בטטות

 13%- 13%- 0% 13%- 0% 33,697 אפרסק ונקטרינה

 12%- 12%- 0% 12%- 0% 15,831 שזיפים

 6%- 6%- 0% 6%- 0% 36,516 תמרים

 5%- 5%- 0% 5%- 0% 28,974 תפוחי עץ

 2%- 2%- 0% 2%- 0% 22,411 חמניות

                                                           
 .VALUE, כמתואר בפרק מודל היבט הביקוש של המודל בהתאם לפונקציות הביקוש כויל 30
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 להלן עיקר התוצאות העולות מהטבלה:

 דגנים .1

 מכאןביותר ו כההנמובעל ערך התפוקה השולית היא גידול שולי, משמע במודל  השחת .א

אין ) כתוצאה מביטול המכס הצטמצמושטחיהם שדות של גידולים שבמהווה "תחליף" 

במידה ולא מתקיים יבוא מירדן או  131%-שטח השחת צפוי לגדול ב .כדאיות לייצרם(

העלייה תתבטא  חר מלאה )כולל ירדן(סבמקרה של פתיחת . מוגבלשאר יישהיבוא 

 .בשטחים 144%-עלייה בב

 בלבד. 1%-שטח החמניות צפוי להצטמצם ב .ב

"גידולים" שונים במודל: זית למאכל, שמן זית מעצים בהשקיה ושמן  3הזיתים מהווים  -זיתים .1

 זית מגידול בעל.

וקיים יבוא בפועל של ירדן מהווה מתחרה לייצור הזיתים בישראל  -זיתים למאכל .א

קטין את ענף הזיתים למאכל בישראל, ירדן צפויה לה. פתיחת הסחר עם זיתים למאכל

-עבור הקטנת המכס במחצית ו 13%-כאשר ללא מכסה השטחים צפויים להצטמצם ב

השטחים  טון 00,000-הגבלת היבוא מירדן ל ישמרתכאשר עם ביטול המכס.  11%

 .בתוך המכסה עם ביטול המכסים 10%-יצטמצמו ב

באירופה )ספרד(. בכל תרחיש שטחי הגידול של שמן הזית מצוי מיצרנים ניתן לייבא  .ב

 .10%-10%)גם עם הפחתת המכסים בחצי( ב במהירותשמני זית צפויים להצטמצם 

 הפירות אינם מושפעים משמעותית מביטול המכסים, ואף ענף אינו צפוי ל"הכחד". .3

 כתוצאה מביטול מוחלט של המכסים. 0%-מצטמצם ב שטח גידול תפוחי עץ .א

  כתוצאה מביטול המכסים. 6%מצטמצם בשטח התמרים  .ב

 .13%-, ושטחם קטן בכביטול המכסהאפרסק והנקטרינה מצטמצמים רק לאחר  .ג

-כאשר עבור הפחתת המכס בחצי, שטח השקדים קטן ב,  36%-השקדים קטן בכשטח  .ד

 . הפגיעה בשקדים הינה המהותית ביותר בעף הפירות.11%

 בשטח הגידול. 11%רידה שלוחווה יכתוצאה מביטול המכס, השזיף מצטמצם  .ה

)הפחתת המכס  11%-, ושטחו קטן בכגם הוא מצטמצם כתוצאה מביטול המכסהאגס  .ו

 .למחציתו אינה משפיעה על השטחים(

 ביתר הפירות אין שינוי בשטח.

 בפירות ההדר אין השפעה בשטח כתוצאה מביטול המכסים. .4

 ביחס לענף הפירות ענף הירקות מושפע יותר מהשינוי במכס .0

 13-מכ -המשמעותית ביותר כתוצאה מביטול המכסירידה בשטחים הבצל חווה את ה .א

אפשרות היבוא מירדן מקטינה (. 14%-דונם בלבד )ירידה של כ 1,000-אלפי דונם, לכ

כס כך שהורדת ומציגה תגובה מהירה יותר להפחתת המ 11%-את שטחי הגידול ב

שרות יבוא ללא אפ 11%ת )לעומ 10%המכס בחצי מקטינה את שטחי גידול הבצל ב

 במקרה זה למכסת היבוא מירדן אין כל השפעה.מירדן(. 
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 10%משטחי גידול ועד  1%-כבר מהפחתה של מחצית המכס בהבטטות מושפעות  .ב

בטטות, דבר שמצביע על יכולת להתחרות  יצואנית שלישראל  כתוצאה מביטול המכס.

  את הנתונים לגידול זה. ומלץ לבחוןכן תוצאה זו מפתיעה, ומ לעבשוק העולמי. 

חציל, כאשר קיים יבוא שאינו יבוא פוטנציאלי של  העדר אפשרות יבוא מירדן מונעת .ג

)כבר מהפחתה במחצית המכס(. מכסת  16%-מוגבל מירדן שטחי החציל מצטמצמים ב

 צמצום שטחים. יבוא ותמנע היבוא 

של  מחירו העולמיהשום מגיב מידית לירידה במכסים, תוצאה זו אינה מפתיעה לאור  .ד

 .10%-. הירידה מתבטאת בצמצום שטחים של כהיבוא מסין

יבוא מירדן. פתיחת אינם מושפעים מביטול המכס בהעדר המלפפונים בדומה לחציל,  .ה

. מעניין לראות חצי()כבר מהפחתת המכס ב 16%-השטחים ב קטין אתתהסחר מירדן 

כאשר המכס  יותר( 11%כי תחת מגבלת מכסת היבוא, שטח המלפפונים קטן )

 (.1%לירידה בשטח בביטול המכסים ) ביחסמצטמצם בחצי, 

עם זאת ירדן  .בהעדר חלופה ליבוא מירדן, העגבניות אינן מושפעות מביטול המכסים .ו

מהווה פוטנציאל יבוא, כך שניתן לצפות ששטחי העגבניות יושפעו כבר עם הפחתת 

ם מגבלת היבוא עד ע 11%-ללא מכסה וב 10%המכסים במחציתם ויצטמצמו ב

 טון.  00,000

משינוי במכסים, וכך גם רווחיהם.  יםמושפע םאינ ותפוחי האדמה בחורף המלון ,שטחי האבטיח .6

משטחיו, רק עם ביטול מוחלט של  10%-באביב מצטמצם בלעומת זאת ענף תפוחי האדמה 

  .המכסים

מושפעים ביותר מביטול המכסים הם: בצל, שמן צפויים להיות כי שטחי הגידולים המלמדת  10 טבלה

הזית והשום. בתרחישי היבוא מירדן חלה ירידה חדה גם בשטחי העגבניות, מלפפונים וחצילים.  שטחי 

מציגה שינוים בשטחי הגידול  11 טבלה את עצמם כתוצאה מהרפורמה. גידול השחת יותר ממכפילים

 ברמה האזורית.
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 התרחישיםשטחי הגידול בחלוקה לאזורים בכלל  -11 טבלה

שטחי הגידול, 

 האזורלפי 
 בסיס

 -ללא יבוא מירדן

 סך השטח לאחר

 ביטול המכסים

סך  -יבוא מירדן

ביטול  השטח לאחר

 המכסים

 -מכסה יבוא מירדן+

 סך השטח לאחר

 ביטול המכסים

  69,267        69,267       69,267        69,267       ירושלים

  178,630      178,630     178,630      178,630     צפת

  159,304      159,304     159,304      159,304     כנרת

  383,375      383,375     383,375      383,375     ליזרעאעמק 

  214,125      214,125     214,125      214,125     עכו

  82,489        82,489       82,489        82,489       רמת הגולן

  20,976        20,976       20,976        20,976       חיפה

  117,427      117,427     117,427      117,427     חדרה

  108,925      108,925     108,925      108,925     שרון

  79,480        79,480       79,480        79,480       פתח תקווה

  85,367        85,367       85,367        85,367       רמלה

  101,485      101,485     101,485      101,485     רחובות

  25,686        25,686       25,686        25,686       תל אביב

  486,743      486,743     486,743      486,743     אשקלון

  43,864        43,864       43,864        43,864       ערבה

  743,408      743,408     743,408      743,408     באר שבע

  32,057        32,057       32,057        32,057       עמק הירדן

  2,932,609   2,932,609   2,932,609   2,932,609  סה"כ

 צומצמוגידולים ששטחי  שטחי החקלאות ברמה האזורית.סך היא בהצגת שימור  11 טבלהחשיבותה של 

 כתוצאה מביטול המכסים. הברה של הקרקעשחת כך שהמודל אינו חוזה  -גידולי שדההומרו לשטחי 

 

 צריכת מים 4.2.2

סה"כ כמות המים הנצרכת במודל היא . שולייםהמים במודל מתייחסים לשני סוגי מים, מים שפירים ומים 

מפרטות רק את  13 טבלהו 12 טבלהמלמ"ק מים שוליים והיתר מים שפירים.  000מלמ"ק,  111

 הגידולים בהם השתנו כמויות המים הנצרכות.

 ת צריכת מים שפירים עבור הגידולים שהושפעו מביטול המכסים שיעור השינוי בכמו -12 טבלה

 
ת מכס מכס יבוא מירדן ללא יבוא מירדן

 מירדן

צריכת מים שפירים 

 )לפי גידול(

 בסיס

)מיליוני 

 קוב(

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

 5%- 5%- 0% 5%- 0%  22 תפוחי עץ

 12%- 12%- 0% 12%- 0%  9 שזיפים

 13%- 13%- 0% 13%- 0%  23 אפרסק ונקטרינה

 20%- 20%- 7%- 20%- 7%-  9 בטטות

 21%- 21%- 0% 21%- 0%  10 אגסים

 0% 76%- 76%- 0% 0%  6 חצילים

 79%- 79%- 79%- 79%- 79%-  6 שום

 80%- 80%- 0% 80%- 0%  32 תפוחי אדמה באביב

 9%- 86%- 86%- 0% 0%  7 מלפפונים

 9%- 90%- 90%- 0% 0%  23 עגבניות

 98%- 98%- 80%- 94%- 11%-  15 בצלים

 15%- 22%- 13%- 14%- 2%- 386 סה"כ מים נצרכים
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 עבור הגידולים שהושפעו מביטול המכסים  שולייםשיעור השינוי בכמות צריכת מים  -13 טבלה

 
ת מכס מכס יבוא מירדן ללא יבוא מירדן

 מירדן

צריכת מים שוליים 

 )לפי גידול(

 בסיס

)מיליוני 

 קוב(

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

 2%- 2%- 0% 2%- 0%  6 חמניות

 6%- 6%- 0% 6%- 0%  55 תמרים

 36%- 36%- 11%- 36%- 11%-  17 שקדים

 10%- 71%- 23%- 0% 0%  10 זיתים

 80%- 80%- 80%- 80%- 80%-  27 מושקה -שמן זית

 6%- 8%- 5%- 6%- 5%- 506 סה"כ מים נצרכים

 מהטבלאות:העולות ריכוז התוצאות 

השינוי בכמות המים זהה בגידולים בהם אין שינויי שטחים אין שינוי בכמות המים הנצרכת.  .1

 לשינוי בכמות השטח בגידולים השונים.

כלומר אינה מושקית ועל כן לעלייה בשטחי השעורה אין  -גידול בעל הינה גידול שולי,ה -השחת  .1

 השפעה על צריכת המים.

לאחר ביטול מוחלט של המכסים.  מתבצעת רקהירידה בכמויות המים עיקר בהעדר יבוא מירדן,  .3

הגידולים בהם כמות המים קטנה הם: בצל, תפוחי אדמה באביב, שמן זית, שום, שקדים, אגסים, 

 בטטות, אפרסק ונקטרינה, שזיף, תמרים, תפוחים וחמניות. מהגבוה לנמוך, בהתאמה.

עבור  10%-, וים בחציהמכס הקטנתעבור  3%-בהעדר יבוא מירדן ממוצע צריכת המים קטן ב .4

 מיליוני קוב. 10סך הירידה בכמות צריכת המים היא  .םביטול

כתוצאה כבר  .בתרחישים שנבחרו ביותרקרה הקיצוני מאת הליבוא חופשי מירדן מהווה  פתיחה .0

מירדן )חציל, עגבניות, שאפשרי לייבא מוצרים עבור  )הפחתה חלקית( חציבהפחתת המכס מ

יתר הגידולים מושפעים במידה זהה לתרחיש . צריכת המיםכמות קטנה מלפפונים, בצל וזיתים( 

-עבור הקטנת המכסים בחצי ו 1%-נה בטסה"כ כמות צריכת המים ק שאינו כולל יבוא מירדן.

 לאחר ביטול מוחלט של המכסים. 14%

על כמות היבוא מירדן, רמת הירידה הכוללת דומה יחסית למקרה בו  כאשר קיימת ממכסת מכס .6

)עם ביטול  למאכל בזיתים השוליים א מירדן, אך נוספת ירידה בצריכת המיםאין אפשרות ליבו

(, 1%, 0% ;, ובמים השפירים בעגבניות )הפחתה במחצית המכס, ביטול המכס(10% המכס

 (.11%,10%( ובצל )1%,11%מלפפונים )

והמושפעים מביטול המכס קטן ביחס לגידולים  שולייםמספר הגידולים המושקים במים  .1

  המושקים במים שפירים.

 שולייםבמים  1%-כתוצאה מביטול המכסים כמויות המים מצטמצמות בממוצע בין התרחישים ב .1

מיליוני קוב )כמות צריכת המים  100-כשהם  11%במים שפירים, שהם בממוצע  11%ו

 .₪מיליוני  146-שערכם כ מיליוני קוב( 111ההתחלתית 
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גבוהה יותר בצריכת המים ירידה מציגה כי גם ברמה זו הבחינת שינויי צריכת המים ברמה האזורית 

 . 15 טבלה 14 טבלהתואר בטבלאות כמ ,השפירים ביחס לצריכת המים השוליים

 אזוריםשיעור השינוי בכמות צריכת מים שפירים לפי  -14 טבלה

 
ת מכס מכס יבוא מירדן ללא יבוא מירדן

 מירדן

צריכת מים 

 שפירים 

 (אזור)לפי 

 בסיס

)מיליוני 

 קוב(

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

 שיעור השינוי

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים
 35%- 40%- 36%- 33%- 14%-  22.01 עמק יזרעאל

 26%- 28%- 24%- 26%- 11%-  1.83 חיפה

 22%- 31%- 13%- 20%- 1%-  111.93  באר שבע

 14%- 18%- 6%- 14%- 1%-  15.33 פתח תקווה

 12%- 13%- 6%- 12%- 2%-  25.51  רמת הגולן

 12%- 12%- 2%- 12%- 1%-  36.99  צפת

 13%- 28%- 18%- 11%- 1%-  17.93  שרון

 11%- 19%- 12%- 10%- 2%-  57.71 אשקלון

 11%- 28%- 24%- 9%- 1%-  7.06 ערבה

 9%- 17%- 15%- 9%- 2%-  3.38  עמק הירדן

 8%- 10%- 2%- 8%- 1%-  3.53  תל אביב

 8%- 27%- 25%- 7%- 1%-  11.19 רמלה

 7%- 8%- 7%- 7%- 2%-  17.87 כנרת

 7%- 11%- 6%- 6%- 1%-  24.71 חדרה

 7%- 13%- 11%- 6%- 1%-  5.49   ירושלים

 6%- 18%- 14%- 5%- 0%  10.66    רחובות

 5%- 7%- 4%- 4%- 0%  12.70 עכו

 15%- 22%- 12%- 14%- 2%-  385.83 סה"כ

בצריכת המים  40%-33%-)ירידה בהירידה החדה ביותר בצריכת מים שפירים היא באזור עמק יזרעאל 

כתלות  30%-10%כתלות בתרחיש( לאחר מכן חיפה ובאר שבע בהן כמות המים מצטמצמת בין 

 בתרחיש. בחדרה, ירושלים רחובות ועכו הירידה הנמוכה ביותר בצריכת המים השפירים.
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 שוליים לפי אזוריםשיעור השינוי בכמות צריכת מים  -15 טבלה

 
ת מכס מכס יבוא מירדן ללא יבוא מירדן

 מירדן

צריכת מים 

  ולייםש

 (אזור)לפי 

 בסיס

)מיליוני 

 קוב(

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור השינוי 

כתוצאה מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

 21%- 24%- 19%- 20%- 18%-  10.06 רמת הגולן

 20%- 24%- 15%- 20%- 13%-  12.79 ירושלים

 16%- 21%- 12%- 15%- 10%-  23.37 כנרת

 13%- 29%- 17%- 11%- 11%-  5.69 תל אביב

 9%- 10%- 9%- 9%- 9%-  13.06 רמלה

 9%- 10%- 6%- 9%- 6%-  60.52 עמק יזרעאל

 7%- 8%- 7%- 7%- 6%-  64.60 באר שבע

 6%- 6%- 1%- 6%- 1%-  29.30 עמק הירדן

 6%- 7%- 5%- 6%- 5%-  19.59 רחובות

 5%- 6%- 5%- 5%- 5%-  40.41 צפת

 5%- 6%- 5%- 5%- 4%-  32.51 חדרה

 4%- 5%- 4%- 4%- 3%-  44.61 אשקלון

 4%- 5%- 4%- 4%- 4%-  18.61 פתח תקווה

 3%- 3%- 3%- 2%- 2%-  47.51 שרון

 2%- 2%- 0% 2%- 0%  45.44 ערבה

 2%- 3%- 2%- 2%- 2%-  31.26 עכו

 2%- 3%- 1%- 2%- 1%-  6.18 חיפה

 6%- 8%- 5%- 6%- 5%-  505.52 סה"כ

(, לאחר 10%באזורים רמת הגולן וירושלים צריכת המים השוליים קטנה בשיעור הגבוה ביותר )מעל 

מכן תל אביב והכנרת. בשרון, ערבה, עכו וחיפה הירידה בצריכת מים שוליים היא הקטנה ביותר ומגיעה 

 .  3%עד 
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 עובדים זרים 4.2.3

מספר העובדים העובדים הזרים מהווים תמיכה נוספת בענף החקלאות בישראל תחת רגולציה מלאה. 

 הזרים מוקצה עבור כל גידול כך שהשינוי בתמהיל הגידולים משפיע על מספר העובדים הזרים.

 זרים בגידולים המושפעים מביטול המכסיםה מספר העובדיםשינוי  -16 טבלה

 
ת מכס מכס יבוא מירדן ללא יבוא מירדן

 מירדן

מספר עובדים זרים 

 )לפי גידול(

שיעור השינוי  בסיס

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

 98%- 98%- 80%- 94%- 11%-  496 בצל

 11%- 90%- 90%- 0% 0%  2,944 עגבניות

 9%- 86%- 86%- 0% 0%  1,459 מלפפונים

 85%- 85%- 85%- 85%- 85%-  39 לא מושקה-שמן זית

 80%- 80%- 0% 80%- 0%  240   תפוחי אדמה באביב

 80%- 80%- 80%- 80%- 80%-  146 מושקה-שמן זית

 79%- 79%- 79%- 79%- 79%-  356 שום

 0% 76%- 76%- 0% 0%  448  חצילים

 10%- 71%- 23%- 0% 0%  234 זיתים

 36%- 36%- 11%- 36%- 11%-  74 שקדים

 21%- 21%- 0% 21%- 0%  412  אגסים

 20%- 20%- 7%- 20%- 7%-  116  בטטות

 13%- 13%- 0% 13%- 0%  1,911  אפרסק ונקטרינה

 12%- 12%- 0% 12%- 0%  522  שזיפים

 6%- 6%- 0% 6%- 0%  1,587 תמרים

 5%- 5%- 0% 5%- 0%  1,223 תפוחים

מושפע באחוזים בענף  בכמות העובדים הזריםבאופן דומה לשטח ולכמות המים הנצרכת גם הצמצום 

    דומים עבור אותם ענפים.

בהעדר אפשרות יבוא מציגה את שיעורי השינוי במספר העובדים הזרים בחלוקה לאזורים.  17 טבלה

(, לאחר מכן 31%-11%מירדן השינוי הגבוה ביותר כתוצאה מביטול המכסים הוא בעמק יזרעאל )

מת הגולן. ההשפעה על העובדים הזרים הנמוכה ביותר היא בתל יושפעו עובדים זרים באזור חיפה ור

אביב, רחובות ערבה ושרון. במידה ומתאפשר יבוא מירדן מספר העובדים הזרים בבאר שבע, עמק 

-בכל אזור, בזמן שבערבה ובעמק יזרעאל שיעור השינוי נמוך מ 10%-יזרעאל ושרון יצומצם ביותר מ

1% . 
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 שינוי מספר העובדים הזרים לפי אזורים -17 טבלה

 
ת מכס מכס יבוא מירדן ללא יבוא מירדן

 מירדן

מספר עובדים 

 זרים 

 )לפי גידול(

 בסיס

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור 

 השינוי

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

 8%- 33%- 30%- 5%- 1%-  5,873 באר שבע

 21%- 31%- 28%- 19%- 10%-  1,756 עמק יזרעאל

 4%- 26%- 25%- 1%- 0%  2,551 שרון

 5%- 23%- 21%- 3%- 1%-  1,113 רמלה

 17%- 20%- 17%- 16%- 9%-  129 חיפה

 11%- 17%- 12%- 10%- 5%-  796 כנרת

 5%- 16%- 14%- 4%- 1%-  4,822 אשקלון

 8%- 16%- 12%- 7%- 3%-  781 עכו

 4%- 16%- 14%- 2%- 1%-  1,073 רחובות

 6%- 15%- 12%- 4%- 2%-  550 ירושלים

 6%- 15%- 12%- 4%- 1%-  1,785 חדרה

 12%- 14%- 7%- 11%- 3%-  1,451 רמת הגולן

 4%- 13%- 6%- 2%- 1%-  287 תל אביב

 4%- 11%- 8%- 3%- 1%-  1,188 פתח תקווה

 10%- 10%- 1%- 10%- 1%-  2,596 צפת

 2%- 7%- 6%- 2%- 0%  2,846 ערבה

 4%- 6%- 3%- 4%- 0%  1,284 עמק הירדן

 7%- 19%- 16%- 6%- 2%-  30,882 סה"כ

 עובדים )כולל עובדי שטחים( 30,111-מספר העובדים הזרים קטן מ

 ( ללא אפשרות יבוא מירדן₪מיליוני  101 שעלות שכרם, 6%-עובדים )ירידה ב 11,116-ל 

 כולל אפשרות יבוא מירדן ( ₪מיליוני  310 שעלות שכרם, 11%-עובדים )ירידה ב 14,610-ל

 וללא מכסת יבוא.

 ( כולל אפשרות יבוא מירדן ₪מיליוני  131 שעלות שכרם, 1%-עובדים )ירידה ב 11,610 -ל

 מגבלת המכסה. אך עם
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 עובדים ישראלים 4.2.4

ביטול השינויים כתוצאה מהרפורמה משפיעים על כלל העובדים בענף והעובדים הישראלים בפרט. 

 ברמה הארצית. ואףהמכסים עבור תוצרת חקלאית צמחית טרייה משפיע גם על האבטלה בענף 

 השינוי במספר העובדים הישראליים עבור הגידולים שהושפעו מהרפורמה. מפרטת את 18 טבלה

 ישראלים בגידולים המושפעים מביטול המכסיםהעובדים ה מספרשינוי  -18 טבלה

 
ת מכס מכס יבוא מירדן ללא יבוא מירדן

 מירדן

מספר עובדים ישראלים 

 )לפי גידול(
 בסיס

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

 133% 144% 117% 131% 100%  234 שחת

 98%- 98%- 80%- 94%- 11%-  282 בצלים

 11%- 90%- 90%- 0% 0%  1,673 עגבניות

 9%- 86%- 86%- 0% 0%  829  מלפפונים

 85%- 85%- 85%- 85%- 85%-  22 מושקה לא-זית שמן

 80%- 80%- 0% 80%- 0%  136 באביב אדמה תפוחי

 80%- 80%- 80%- 80%- 80%-  83 מושקה -שמן זית

 79%- 79%- 79%- 79%- 79%-  202  שום

 0% 76%- 76%- 0% 0%  254 חצילים

 10%- 71%- 23%- 0% 0%  133 זיתים

 36%- 36%- 11%- 36%- 11%-  42  שקדים

 21%- 21%- 0% 21%- 0%  234 אגסים

 20%- 20%- 7%- 20%- 7%-  66 בטטות

 13%- 13%- 0% 13%- 0%  1,086 אפרסק ונקטרינה

 12%- 12%- 0% 12%- 0%  297  שזיפים

 6%- 6%- 0% 6%- 0%  902    תמרים

 5%- 5%- 0% 5%- 0%  695 עץתפוחי 

 2%- 2%- 0% 2%- 0%  38   חמניות

יותר ממכפיל את עצמו, בזמן שהירידה במספר העובדים ספר העובדים הישראלים בענף השחת מ

 הישראלים ביתר ענפי הצומח במודל דומה יחסית לשינויים ביתר התשומות.

בדומה לעובדים הזרים הירידה את השינוי במספר העובדים הישראלים ברמה האזורית.  מפרטת 19 טבלה

המשמעותית ביותר בקרב העובדים הישראלים היא באזורים עמק יזרעאל, חיפה ורמת הגולן. בניגוד 

לעובדים הזרים, נרשמה גם עלייה במספר המועסקים הישראליים באזור עכו, עלייה זו נובעת משינויי 

 של הקרקע.היעוד 
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 שינוי בכמות העובדים הישראלים לפי אזור -19 טבלה

 
ת מכס מכס יבוא מירדן ללא יבוא מירדן

 מירדן

מספר עובדים 

ישראלים )לפי 

(אזור  

 בסיס

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור השינוי 

 כתוצאה

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

 6%- 28%- 26%- 3%- 0%  3,753       באר שבע

 3%- 24%- 24%- 0% 0%  1,473       שרון

 14%- 22%- 19%- 12%- 6%-  1,259       לאעמק יזרע

 4%- 20%- 19%- 3%- 0%  677          רמלה

 4%- 14%- 12%- 3%- 1%-  3,029       אשקלון

 3%- 14%- 12%- 2%- 0%  670          רחובות

 11%- 14%- 12%- 10%- 5%-  91            חיפה

 3%- 13%- 10%- 2%- 1%  1,044       חדרה

 10%- 12%- 6%- 10%- 2%-  848          רמת הגולן

 4%- 12%- 9%- 2%- 0%  347          ירושלים

 3%- 10%- 5%- 1%- 1%-  172          תל אביב

 3%- 9%- 7%- 2%- 0%  697          פתח תקווה

 8%- 9%- 1%- 8%- 0%  1,562       צפת

 3%- 8%- 3%- 2%- 2%  512          כנרת

 2%- 7%- 6%- 1%- 0%  1,618       ערבה

 4%- 6%- 3%- 4%- 0%  733          עמק הירדן

 13% 7% 10% 15% 18%  490          עכו

 5%- 16%- 13%- 3%- 0%  18,973     סה"כ

 עובדים )כולל עובדים בקטיף, מיון ואריזה( 11,113-מספר העובדים הישראלים קטן מ

 ( ללא אפשרות יבוא מירדן₪מיליוני  41 , שערך שכרם3%-עובדים )ירידה ב 11,310-ל 

 ( כולל אפשרות יבוא מירדן ₪מיליוני  131 שערך שכרם, 11%-עובדים )ירידה ב 10,113-ל

 וללא מכסת יבוא.

 ( כולל אפשרות יבוא מירדן אך ₪מיליוני  61 שערך שכרם, 0%-עובדים )ירידה ב 11,031-ל

 עם מגבלת המכסה.

 מועברים עובדים 310-כש בזמן 1,000-בכ קטנה הישראלים העובדים כמות ,התרחישים בין בממוצע

 .גידולי שדה-בשחת לעסוק

 1,000-מ( בענף מצטמצם ביותר , לא כולל צמצום במספר החקלאים)זרים וישראלים השכיריםסך מספר 

 ללא יבוא מירדן. 3,000-בהנתן יבוא פתוח מירדן ו
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 יבוא 4.2.4

הפחתת המכסים צפויה להגדיל את כמויות היבוא עבור מוצרים שמחירם העולמי תחרותי למוצרים 

 שייצורם בישראל. כמות היבוא מתווספת או מחליפה את כמויות הייצור המקומי. 

במציאות יבוא ירקות ופירות מצומצם ומהווה . 32הכמות המדווחת בפועלהכמות המיובאת במקור אינה 

מהצריכה המקומית לפירות וירקות שאינם מעובדים ובמסגרת מכסות מכס. התחשבנו ביבוא  3%-פחות מ

 משמעותי יחסי המתרחש כיום בענף השום ושמן הזית. 

 בהם יש שינוי(היבוא לאחר ביטול המכסים )רק בגידולים תוספת  33כמות -20טבלה 

 
ת מכס מכס יבוא מירדן ללא יבוא מירדן

 מירדן

 כמות יבוא לפי גידול 

 )טון(

ייצור סך ה

המקומי 

המיועד 

לצריכה 

מקומית 

 במצב הבסיס

כמות 

מיובאת 

במצב 

 הבסיס

כמות 

היבוא 

לאחר 

הפחתת 

המכסים 

 בחצי

כמות 

היבוא 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

כמות 

היבוא 

לאחר 

הפחתת 

המכסים 

 בחצי

כמות 

היבוא 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

כמות היבוא 

כתוצאה 

ממכסת 

 המכס

  33,434  281,588  281,588    -    -    - 281,588 עגבניות

  211,924  211,926    -  211,924    -    - 245,995 תפוחי אדמה באביב

  14,423  143,597  143,597    -    -    - 143,597 מלפפונים

  123,760  123,760  101,197  118,179  13,915    - 123,760 בצלים

    -  87,418  87,418    -    -    - 87,418 חצילים

  22,927  22,927    -  22,927    -    - 154,503 תפוחי עץ

  19,444  19,444    -  19,444    -    - 122,909 אפרסק ונקטרינה

  19,042  19,042  5,992  19,042  5,992    - 40,301 בטטות

  2,143  16,308  5,039    -    -    - 16,308 זיתים

  14,220  14,220  14,220  14,220  14,220  3,348 10,872 שום

  14,096  14,096    -  14,096    -    - 40,849 אגסים

  13,278  13,278  13,278  13,278  13,278  2,456 10,822 מושקה -שמן זית

  11,586  11,586  11,586  11,586  11,586  2,178 9,408 לא מושקה -שמן זית

  3,687  3,687    -  3,687    -    - 29,496 שזיף

  3,114  3,114    -  3,114    -    - 30,673 תמרים

  3,071  3,071  910  3,071  910    - 5,351 שקדים

  61  61    -  61    -    - 464 חמניות

  510,210  989,122  664,823  454,628  59,901  7,982 8,774,817 בענף סה"כ

 יגדיל באופן משמעותי את שיעור היבוא ביחס לתוצרת המקומית.  המכסיםביטול 

 .טון כתוצאה מהקטנת המכסים 61-יבוא החמניות גדל בכ -דגנים .1

זיתים למאכל מיובאים רק כאשר מתאפשר יבוא מירדן. המכסה מגבילה מאד את כמות  -זיתים .1

טון שיווק בשוק  16,301 -טון בהשוואה ל 1,143הזיתים המיובאים )לאחר ביטול המכס, רק 

 (.המקומי

טון(, הקטנת  4,634)סה"כ  בממוצע השנים האחרונות יבוא שמן זית לוקח בחשבון אתהמודל 

טון )כולל אלפי  14-ידית על יבוא שמן הזית ומגדילה את הכמות המיובאת לשפיעה מהמכסים מ

 .(!400%-, עלייה ביותר מזיתי בעל ומושקים

-העלייה המשמעותית ביותר בכמות היבוא מתקיימת בתפוחי העץ. כמות היבוא גדלה ב -פירות .3

טון ושלישי  11,444-כמות המיובאת של אפרסק ונקטרינה עולה להטון. לאחר מכן  11,111

                                                           
 .7 טבלה-ו 6טבלה  הכמות המדווחת בפועל מפורטת בטבלאות: 32
תוספת לכמויות היבוא הקיימות המודל מניח שאין יבוא בתרחיש הבסיס )למעט שמן זית ושום(, לכן היבוא בטבלה הוא  33

 )שברוב הענפים אינם גדולות(, למעט במקרה של שמן זית ושום.
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תמרים ושזיפים  גם טון. כתוצאה מביטול המכסים מיובאים 14,016האגסים מהם מייבאים 

 .טון 3,000-כל אחד, יבוא השקדים יגדל בכ טון 3,000-בכמות של כ

 לא מתקיים יבוא של פירות הדר. .4

 . בחצי יםבירקות מתקיים יבוא החל מהפחתת המכס .0

 פתיחת היבוא מירדן מאפשר יבוא עגבניות, מלפפונים וחציל. .א

i.  טון מלפפונים 11,111-טון עגבניות, ו 33,434מיובאים , מכסתחת מכסת  

ii.  יבוא חופשי מירדן משפיע כך שכבר בהורדת המכס במחציתו מיובאות

 טון חצילים 11,411-טון מלפפונים ו 143,011טון עגבניות,  111,011

 .שיחליפו את כמעט כל הייצור המקומי

אפשרות היבוא מירדן טון, כאשר  111,111מעל  הבצל מיובא עם ביטול המכסים .ב

 טון. 113,160את הכמות עד  מעלה

טון(,  3,341) כמויות היבוא בפועל, לפי מצב הבסיסהמודל מניח יבוא שום כבר ב .ג

 (.עלייה 300% טון )מעל 14,110 של הקטנת המכסים תוביל במהירות ליבוא

 .  טון 111,114 יבואל לובימ באביב המכס של תפוחי אדמה ביטול .6

 אלפי טון. 440בכל מקרה של ביטול המכסים, היבוא יגדל מעל  .1

 

 ייצור מקומי 4.2.4

שאלה מרכזית היא כיצד תשפיע הרפורמה על החקלאים, כלומר על הייצור המקומי. בחלק זה מפורטים 

 השינויים בכמויות הייצור עבור כל גידול המושפע מהרפורמה בחלוקה לתרחישים השונים. 

  ללא יבוא מירדן -כולל ייצור מקומי -21טבלה 

 למצב לאחר ביטול המכסים()השוואה בין המצב כיום 

ללא יבוא תרחיש  -ייצור מקומי

 מירדן

 בסיס 

 ()אלפי טון

 כמות לאחר ביטול

  המכסים

 (אלפי טון)

  הפרש

 )אלפי טון(
% 

 94%-  116-  8  124 בצלים

 85%-  8-  1  9 לא מושקה -שמן זית

 80%-  198-  48  246  תפוחי אדמה באביב

 80%-  9-  2  11 מושקה -שמן זית

 79%-  9-  2  11 שום

 36%-  2-  3  5 שקדים

 21%-  9-  32  41 אגסים

 20%-  10-  42 52  בטטות

 13%-  16-  107    123     אפרסק ונקטרינה

 10%-  -3 11  32    שזיפים

 6%- 3-  41      44   תמרים

 5%-  8-  146      155  תפוחי עץ

 2%-  0-  5 5  חמניות

, לאחר מכן הפגיעה הגבוהה בצלב מיוצרות בישראל הןניתן לראות כי עיקר השינוי בכמויות ה 21טבלה מ

 זיף תפוחים וחמניות, בסדר יורד. בשמן זית, תפוחי אדמה באביב, שום, שקדים, אגסים, בטטה, אפרסק, ש
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כאמור נבחנו תרחישים המאפשרים יבוא מירדן ומשפיעים על כמות הצריכה של התוצרת המקומית עבור 

גידולים המסומנים בכחול מושפעים כתוצאה . 23 טבלהו 22 טבלהחלק מהגידולים. התוצאות מפורטות ב

 מפתיחת הסחר עם ירדן.ישירה 

  כולל יבוא מירדן ייצור מקומי -22 טבלה

 )השוואה בין המצב כיום למצב לאחר ביטול המכסים(

יבוא תרחיש  - ייצור מקומי

 מירדן ללא מכסה

 בסיס

 ))אלפי טון

 כמות לאחר ביטול

 המכסים

 ))אלפי טון

 הפרש

 )אלפי טון(
% 

 98%-  121-  2  124 בצלים

 90%-  254-  27  282 עגבניות

 89%-  128-  16  144 מלפפונים

 85%-  8-  1  9 לא מושקה -שמן זית

 80%-  198-  48  246 תפוחי אדמה באביב

 80%-  9-  2  11 מושקה -שמן זית

 79%-  9-  2  11 שום

 77%-  68-  20  87 חצילים

 71%-  12-  5  16 זיתים

 36%-  2-  3  5 שקדים

 21%-  9-  32  41 אגסים

 20%-  10-  42 52  בטטות

 13%-  16-  107    123     אפרסק ונקטרינה

 10%-  -3 11  32    שזיפים

 6%- 3-  41      44   תמרים

 5%-  8-  146      155  תפוחי עץ

 1%-  0-  5 5  חמניות

העגבניות, מלפפונים אפשרות היבוא מירדן מציגה ירידה בכמויות הצריכה של תוצרת מקומית גם עבור 

 .22 טבלה(. כפי שניתן לראות ב10%-(, זיתים וחציל )כ10%-)ירידה בכ

 מכס תכולל יבוא מירדן תחת מכס ייצור מקומי -23 טבלה

 )השוואה בין המצב כיום למצב לאחר ביטול המכסים(

יבוא מירדן כולל  - ייצור מקומי

ת מכסמכס  

 בסיס

 ))אלפי טון

 כמות לאחר ביטול

 המכסים

 ))אלפי טון

 הפרש

 )אלפי טון(
% 

 98%-  121-  2  124 בצלים

 85%-  8-  1  9 לא מושקה -שמן זית

 80%-  198-  48  246 תפוחי אדמה באביב

 80%-  9-  2  11 מושקה -שמן זית

 79%-  9-  2  11 שום

 36%-  2-  3  5 שקדים

 21%-  9-  32  41 אגסים

 20%-  10-  42 52  בטטות

 13%-  16-  107  123 אפרסק ונקטרינה

 10%-  -3 11  32    שזיפים

 11%-  31-  251  282 עגבניות

 10%-  2-  15  16 זיתים

 9%-  13-  131  144 מלפפונים

 6%- 3-  41      44   תמרים

 5%-  8-  146  155 תפוחי עץ

 1%-  0-  5 5  חמניות
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מירדן. שיעור השינוי בתוצרת  מכס כוללמציגה את תוצאות ביטול המכסים כאשר קיימת מכסת  23 טבלה

המקומית קטן משמעותית בירקות מיובאים מירדן )עגבניות, מלפפונים וזיתים(. לא מתקיים כלל יבוא 

 .בגלל ניצול המכסה נמוך ביבוא מירדן ביחס למחירו המקומיחציל אף על פי מחירו ה

 

  צריכה המקומית 4.2.8

תוצרת מקומית לאחר ביטול המכסים )לבין סך הצריכה ן סך הצריכה המקומית במצב הבסיס השוואה בי

 .טבלאות הבאותעלייה בצריכה הכוללת כפי שניתן לראות ב , כצפוי,יבוא( מציגה +

לשוק  תהמשווק המקומית הצריכה בשוק המקומי יש להתייחס לשיעור התוצרתעל מנת לחשב את 

 :24 טבלהכמתואר ב המקומי

 שיעור התוצרת המשווקת לשוק המקומי של גידולים המושפעים מרפורמה במכס -24 טבלה

גידול המושפע 

 מהרפורמה

שיעור התוצרת 

המשווקת לשוק 

 המקומי

 100% זיתים  

 100% חצילים  

 100% שקדים  

 100% מושקה  -שמן זית 

 100% שום  

 100% אגסים  

 100% לא מושקה  -שמן זית 

 100% מלפפונים  

 100% עגבניות  

 100% תפוחים  

 100%  34תפוחי אדמה באביב 

 100% אפרסק ונקטרינה  

 100% בצלים  

 91% שזיפים  

 77% בטטות

 70% תמרים  

, בטטותאת הצריכה בשוק המקומי ומקורותיה. העלייה המשמעותית ביותר הינה בענף המציגה  25טבלה 

 .1%-1%השינוי הנמוך ביותר הוא בשזיפים ובבצלים, ו 11%

 

 

 

 

                                                           
מוצרים )אביב וסתיו(, כאשר תפו"א אביב משווקים לשוק המקומי, ותפו"א סתיו לייצוא  1-במודל חולק הגידול תפו"א ל 34

 ולשוק המקומי.
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 (מירדןשינוי בכמויות הצריכה המקומית הכוללות )ללא יבוא  -25טבלה 

 -כמות הצריכה המקומית

 ללא יבוא מירדן

 

 )אלפי טון(*

לפני 

ביטול 

 המכסים

 

כה סה"כ צרי לאחר ביטול המכסים

בשוק המקומי 

לאחר ביטול 

 מכסים

הפרש בין כמות 

נצרכת לאחר 

ביטול מכסים 

 לכמות ההתחלתית

שיעור 

השינוי 

 בצריכה

 המקומית

צריכה של 

 תוצרת מקומי

 יבוא

 

 27%  11  51  19   32  40 בטטות

 21%  1   6   3   3   5  שקדים

 16%  2   15   13   2   13  מושקה -זית שמן

 16%  2   16   14   2   14  שום

 13%  6   46   14   32   41  אגסים

 12%  1   13   12   1   12  מושקה לא -זית שמן

 9%  15   169   23   146   155  עץ תפוחי

 6%  14   260   212   48   246  אביבב אדמה תפוחי

 4%  1  32   3  29   31 תמרים

 3%  3   126   19   107   123  ונקטרינה אפרסק

 2%  2   126   118   8   124  בצלים

 0%  0   30  4   26  29 שזיפים

 )במידה ויש( *כולל יבוא

בנוסף לעלייה  11%-ב למאכל עלייה בצריכת הזיתים יםביטול המכסים ופתיחת הסחר מירדן מאפשר

 .10%-והעגבניות והמלפפונים בכ 13%-בצריכת הבטטות. צריכת החצילים תגדל ב

 (מירדןיבוא  כוללשינוי בכמויות הצריכה המקומית הכוללות ) -26 טבלה

 -כמות הצריכה המקומית

 ללא יבוא מירדן

 

 )אלפי טון(

לפני 

ביטול 

 *המכסים

כה סה"כ צרי לאחר ביטול המכסים

בשוק המקומי 

לאחר ביטול 

 מכסים

הפרש בין כמות 

נצרכת לאחר 

ביטול מכסים 

 לכמות ההתחלתית

שיעור 

השינוי 

 בצריכה

 המקומית

צריכה של 

תוצרת 

 מקומי

 יבוא

 

 29%  5   21   16   5   16   זיתים 

 27%  11  51  19   32  40 בטטות

 23%  20   107   87   20   87   חצילים 

 21%  1   6   3   3   5   שקדים 

 16%  2   15   13   2   13   מושקה -זית שמן 

 16%  2   16   14   2   14   שום 

 13%  6   46   14   32   41   אגסים 

 12%  1   13   12   1   12   מושקה לא -זית שמן 

 11%  16   159   144   16   144   מלפפונים 

 10%  27   309   282   27   282   עגבניות 

 9%  15   169   23   146   155   תפוחים 

 6%  14   260   212   48   246   באביב אדמה תפוחי 

 4%  1  32   3  29   31  תמרים 

 3%  3   126   19   107   123   ונקטרינה אפרסק 

 2%  2   126   124   2   124   בצלים 

 0%  0   30  4   26  29 שזיפים

 *כולל יבוא )במידה ויש(
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 (טון( 00,000מירדן )עד יבוא מכסת  כוללשינוי בכמויות הצריכה המקומית הכוללות ) -11 טבלה

יבוא  -הצריכה המקומיתכמות 

 מירדן כולל מכסה

 

 )אלפי טון(

לפני ביטול 

 *המכסים

 

סה"כ צריכה  לאחר ביטול המכסים

בשוק 

י המקומ

לאחר ביטול 

 מכסים

הפרש בין כמות 

נצרכת לאחר 

ביטול מכסים 

לכמות 

 ההתחלתית

שיעור 

השינוי 

 בצריכה

 המקומית

צריכה של 

 תוצרת מקומי

 יבוא

 

 27%  11  51  19   32  40 בטטות

 21%  1   6   3   3   5   שקדים 

 16%  2   15   13   2   13   מושקה -זית שמן 

 16%  2   16   14   2   14   שום 

 13%  6   46   14   32   41   אגסים 

 12%  1   13   12   1   12   מושקה לא -זית שמן 

 9%  15   169   23   146   155   עץ תפוחי 

 6%  14   260   212   48   246   באביב אדמה תפוחי 

 4%  1  32   3  29   31  תמרים 

 3%  1   17   2   15   16   זיתים 

 3%  3   126   19   107   123   ונקטרינה אפרסק 

 2%  2   126   124   2   124   בצלים 

 1%  3   285   33   251   282   עגבניות 

 1%  1  145   14   131   144   מלפפונים 

 0%  0   30  4   26  29 שזיפים

 *כולל יבוא )במידה ויש(

 

העלייה  .אלפי טון 13-ב ת, אשר מתבטא11%בצריכת בטטות, העלייה המשמעותית ביותר היא  .1

ידי ישראל יש לבחון את -לאור העובדה שבטטות היום מוצר שמיוצא על אחידה בכל התרחישים.

 .התוצאה הזאת

 טון.אלפי  0-אלפי טון מ 6-כמות צריכת השקדים עולה ל .1

  )ממוצע שמן זית מזיתים מושקים ושאינם מושקים(. 14%-כ שיעור העלייה בשמן זית .3

 שינוי קבוע בצריכהשומרים על  מריםתו מניות, תפוחים, תפוחי אדמה באביבאגסים, חשום,  .4

  גידול.תלוי ה 16%-1%המקומית, 

( בזמן שתמהיל מקור התוצרת 1%בשוק המקומי כמעט ואינה משתנה )כמות הבצלים הנצרכת  .0

 משתנה כך שמרבית התוצרת מיובאת.

אך מושפעת מאד מהמכסה  ,מתאפשרכאשר היבוא מירדן  רק צריכת הזיתים למאכל משתנה .6

 0-גדלה ב המגבילה יבוא מירדן. כאשר אין מגבלה כמותית ליבוא מירדן צריכת הזיתים למאכל

 .בלבד שהם כאלף טון 3%-(, מגבלת היבוא מאפשרת עלייה בצריכה ב11%) אלפי טון

 11-, צריכת העגבניות עולה ב10%-היבוא מירדן מגדיל את צריכת העגבניות והמלפפונים בכ .1

 אלפי טון. 16-אלפי טון, ואילו במלפפונים ב

אלפי  10-החצילים מושפעים רק כאשר מתאפשר יבוא חופשי מירדן. במקרה זה הצריכה גדלה ב .1

 .13%טון שהם 
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 מחירים 4.2.7

המחירים הם שקובעים את הכמות המבוקשת ומכאן את הכמויות המיובאות ומיוצרות בישראל. רפורמה 

 הנצפה. במכסים החלים על תוצרת חקלאית צמחית צפויים להשפיע על המחיר 

 )רק כתוצאה מביטול המכסים( שינויים במחירים -28טבלה 

 
ת מכס מכס יבוא מירדן ללא יבוא מירדן

 מירדן

 מחירים בשוק המקומי לפי גידול

 /טון(₪)

טרם 

ביטול 

 המכסים

ביטול 

מוחלט של 

 המכסים 

ביטול מוחלט 

של המכסים 

% 

ביטול 

 מוחלט של

 המכסים 

ביטול מוחלט 

 של המכסים 

% 

ביטול מוחלט 

 של המכסים 

 % 

 32%- 32%-  1,499 30%-  1,530  2,193 בצלים

 3%- 22%-  3,105 0%  4,000  4,000 זיתים

 22%- 22%-  11,045 22%-  11,045  14,138 שום

 20%- 20%-  3,355 20%-  3,355  4,200 בטטות

 18%- 18%-  21,414 18%-  21,414  26,000 שקדים

 2%- 17%-  2,035 0%  2,610  2,610 מלפפונים

 2%- 15%-  2,592 0%  3,057  3,057 עגבניות

 14%- 14%-  15,799 14%-  15,799  18,396 מושקה -שמן זית

 0% 12%-  1,623 0%  1,860  1,860 חצילים

 12%- 12%-  1,934 12%-  1,934  2,200 תפוחי אדמה באביב

 11%- 11%-  16,415 11%-  16,415  18,396 לא מושקה -שמן זית

 10%- 10%-  5,380 10%-  5,380  6,000 חמניות

 6%- 6%-  10,369 6%-  10,369  11,000 תמרים

 5%- 5%-  5,074 5%-  5,074  5,362 אגסים

 3%- 3%-  4,722 3%-  4,722  4,884 תפוחי עץ

 3%- 3%-  4,568 3%-  4,568  4,706 אפרסק ונקטרינה

 1%- 1%-  5,023 1%-  5,023  5,059 שזיפים

טון(, כאשר בכחול מסומנים גידולים שמחירם מושפע מביטול )₪/מוצגים השינויים במחירים  28טבלה ב

 להלן עיקרי התוצאות המפורטות בטבלה: המכסים ופתיחת היבוא מירדן.

 .ואחידה לכלל התרחישים (30%רידת המחיר בבצל היא הגדולה ביותר )י .1

 .10%-מחירי השום, בטטה, שקדים מצטמצמים בכ .1

 .14%-10%-תפוחי האדמה באביב, חמניות ושמן הזית מצטמצמים ב .3

 .6%ם, אגסים, תפוחים, אפרסקים ושזיפים נמוך יחסית ומגיע עד השינוי במחירי התמרי .4

תורמת להשפעה על מחירי הזיתים למאכל, מלפפונים, עגבניות, חצילים אפשרות היבוא מירדן  .0

רי התוצרת לאחר מכסת היבוא מירדן משפיעה גם היא על מחי ,ובצלים. כפי שעולה מהטבלה

  מונעת שינוי במחיר החצילים.ביטול המכסים ו
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 השפעה ברמת הגידול - ענףרווחי ה 4.2.4

רווחי הענף מבטאים את מידת ההשפעה על החקלאים. ענפים המאבדים מרווחיותם לא יתקיימו בישראל. 

רווחי הענף מתייחסים לרווחים מכלל השווקים )יצוא, תעשייה ושוק מקומי(. רווחי הענף מחושבים 

ווחים לשטח הכלוא תחת עקומת ערך התפוקה השולית. חישוב זה מבטיח שמירה על רבעבודה זו בהתאם 

יצור במקרה של רווחים שלילים -חיובים או שווים לאפס והימנעות ממקרים שאינם סבירים במציאות

 )אפשרי בהפחתה פשוטה בין ההכנסות להוצאות(. 

 (₪מיליוני ) גידולים שרווחיהם מושפעים מביטול המכסים -29 טבלה

 
ת מכס מכס יבוא מירדן ללא יבוא מירדן

 מירדן

 סך הרווחים לפי גידול

 (₪)מיליוני 
 בסיס

שיעור השינוי 

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מהפחתת 

 המכסים בחצי

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

שיעור 

השינוי 

כתוצאה 

מביטול 

 המכסים

 133% 144% 117% 131% 100%  5   שחת

 100%- 100%- 96%- 100%- 21%-  44   בצל

 20%- 99%- 99%- 0% 0%  73   עגבניות

 17%- 98%- 98%- 0% 0%  46  מלפפונים

 96%- 96%- 0% 96%- 0%  42   תפוחי אדמה באביב

 95%- 95%- 95%- 95%- 95%-  21   שום

 95%- 95%- 95%- 95%- 95%-  19    מושקה -שמן זית

 94%- 94%- 94%- 94%- 94%-  15    לא מושקה -שמן זית 

 0% 94%- 94%- 0% 0%  14   חצילים

 19%- 91%- 41%- 0% 0%  10   זיתים

 59%- 59%- 21%- 59%- 21%-  34     שקדים

 37%- 37%- 0% 37%- 0%  28     אגסים

 37%- 37%- 13%- 37%- 13%-  84     בטטות

 24%- 24%- 0% 24%- 0%  65  אפרסק ונקטרינות 

 22%- 22%- 0% 22%- 0%  5    שזיפים

 12%- 12%- 0% 12%- 0%  157  תמרים

 10%- 10%- 0% 10%- 0%  235   תפוחי עץ

 4%- 4%- 0% 4%- 0%  8    חמניות

 להלן עיקרי התוצאות המפורטות בטבלה: 

. יחסית קבועהדגנים הם חומרי גלם המיועדים לתעשייה ולכן הכמות הנצרכת מהם מרבית ה .1

( 4%הגידול השולי, לצד ירידה עם ביטול המכס ) -השחת רווחי ענףמשמעותית בת עלייה ניכר

  החמניות. רווחיב

זיתים למאכל רווחי הכבר בהקטנת המכסים בחצי.  10%-שמן הזית צונחים ברווחי  -זיתים .1

ל המכס, מכסת עם ביטו 11%-יבוא מירדן, בעוד שרווחיהם קטנים ביורדים רק תחת אפשרות ל

 .11%-רווחי הענף המקומי רק ב תקטין אתהיבוא 

. עם 11%-ב םמשפיעה רק על ענף השקדים שרווחיו קטניהקטנת המכסים בחצי מבין הפירות,  .3

. הפירות אינם מושפעים 01%-10%-קטנים ב המושפעיםביטול המכסים רווחי הענפים 

  מאפשרות היבוא מירדן.

 ברווחים כתוצאה מהקטנת המכסים.בפירות הדר לא היו שינויים  .4
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 )כבר מהפחתת מחצית המכס( בירקות המצב מורכב יותר, וישנן השפעות יחסית מהירות .0

  :וגבוהות כתוצאה מהפחתת המכסים בחלק מהגידולים

 רווחי ענף הבצל מתאפסים עם ביטול המכסים, עבור כל תרחיש שנבחן בעבודה זו. .א

-ב שכתוצאה מביטול המכס רווחיו יורדים בשני להיפגע הוא ענף תפוחי האדמה באבי .ב

16%. 

 כבר עם הקטנת המכסים בחצי. 10%-ענף השום צונחים ב רווחי .ג

 בביטול מוחלט של המכס. 31%הרווחים בענף הבטטות יורדים בהדרגה עד  .ד

 אפשרות ליבוא מירדן מהווה איום עבור ירקות נוספים והם:  .ה

i.  כמעט ומתאפס לחלוטין עגבניות ומלפפונים שבהעדר מכסת יבוא הרווח

 בלבד(. 10%-)כאשר קיימת מכסה הרווח קטן בכ

ii. שרווחיו קטנים רק בהינתן יבוא חופשי מירדן. -חציל 

 רווחי האבטיח והמלון לא הושפעו  מביטול המכסים.

 

 לפי אזורים-ההשפעה על הרווח  4.2.17

 משפיע על הרווח האזורי.שינוי הייעוד  משתנה.ייעודם  סך השטחים המעובדים במודל נשמר כך שרק

הטבלאות הבאות מפורטות את השינויים ברווחים  אזורים גאוגרפיים. 11-המודל מתייחס לכאמור, 

 .האזוריים בחלוקה לתרחישים השונים

 ללא יבוא מירדן -סך הרווח האזורי לפני ואחרי ביטול המכסים -30 טבלה

 -הרווחים באזור סך

 מירדןללא יבוא 

 טרם ביטול המכסים

 (₪ )מיליוני

לאחר ביטול 

 המכסים

 (₪ )מיליוני

 הפרש

 (₪ )מיליוני
% 

 16%-  38-  197  235 עמק יזרעאל 

 12%-  25-  187  212 רמת הגולן 

 11%-  2-  16  18 חיפה 

 11%-  27-  213  240 צפת 

 10%-  10-  89  99 פתח תקווה 

 9%-  13-  127  140 כנרת 

 9%-  6-  59  65 ירושלים 

 8%-  9-  102  112 עמק הירדן 

 8%-  52-  584  637 באר שבע 

 8%-  14-  165  180 השרון 

 7%-  9-  114  123 עכו 

 7%-  2-  30  32 תל אביב 

 6%-  7-  126  133 ערבה 

 5%-  21-  386  407 אשקלון 

 5%-  9-  164  173 חדרה 

 4%-  4-  78  82 רחובות 

 4%-  4-  93  97 רמלה 

 8%-  252-  2,732  2,985 סה"כ  

 8%-  28-  304  332 ממוצע  
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אל, ברמת הגולן ובחיפה. השינוי עללא אפשרות יבוא מירדן הירידה ברווח הגבוהה ביותר היא בעמק יזר

ברווח הנמוך ביותר בתרחיש זה הוא ברמלה, רחובות וחדרה )בהתאמה(. סה"כ, כתוצאה מביטול המכס 

 .₪מיליוני  101, 1%-יה להיות בהירידה ברווחים צפו

 כולל יבוא מירדן -סך הרווח האזורי לפני ואחרי ביטול המכסים- 31 טבלה

 -הרווחים באזור סך

 ללא יבוא מירדן

טרם ביטול 

 המכסים

 (₪ )מיליוני

לאחר ביטול 

 המכסים

 (₪ )מיליוני

 הפרש

 (₪ )מיליוני
% 

 23%-  41-   131  110 השרון 

 19%-  44-   111  130 עמק יזרעאל 

 16%-  99-   031  631 באר שבע 

 13%-  13-   16  11 פתח תקוה 

-1  01  60 ירושלים    -13% 

 13%-  1-  16  11 חיפה 

 12%-  26-  116  111 רמת הגולן 

 12%-  4-  11  31 תל אביב 

 11%-  11-  16  11 רמלה 

 11%-  27-  113  140 צפת 

 11%-  16-  114  140 כנרת 

 10%-  1-   13  11 רחובות 

 10%-  17-   106  113 חדרה 

 10%-  11-   111  113 עכו 

 10%-  40-   361  401 אשקלון 

 9%-  10-   101  111 עמק הירדן 

-11  111  133 ערבה    -9% 

 13%-  392-   2,593   2,985 סה"כ  

 13%-  44-   288   332  ממוצע  

בכל אזור גבוהה ביחס לתרחיש לפיו לא ניתן לייבא  ירידת הרווחעם מתן האפשרות לייבא מירדן  ,ככלל

(. הערבה ועמק הירדן ₪מיליוני  41ברווחים ) 13%-מירדן. הנפגע העיקרי הוא השרון, החווה ירידה ב

 (.  1%חווים את הירידה הנמוכה ביותר )

 טון 00,000עד  מכס מירדןכולל מכסת  -סך הרווח האזורי לפני ואחרי ביטול המכסים -32 טבלה

 -הרווחים באזור סך

 ללא יבוא מירדן

 טרם ביטול המכסים

 (₪ )מיליוני

לאחר ביטול 

 המכסים

 (₪ )מיליוני

 הפרש

 (₪ )מיליוני
% 

 17%-  39-  196  235 עמק יזרעאל 

 12%-  25-  187  212 רמת הגולן 

 12%-  2-  16  18 חיפה  

 11%-  27-  213  240 צפת 

 11%-  11-  89  99 פתח תקווה 

 11%-  19-  161  180 השרון 

 10%-  7-  59  65 ירושלים 

 10%-  14-  126  140 כנרת 

 10%-  62-  575  637 באר שבע 

 8%-  10-  102  112 עמק הירדן 

 8%-  10-  113  123 עכו 

 8%-  2-  29  32 תל אביב 

 6%-  8-  125  133 ערבה 

 6%-  24-  383  407 אשקלון 

 6%-  10-  163  173 חדרה 

 5%-  4-  78  82 רחובות 

 4%-  4-  92  97 רמלה 

 9%-  277-  2,707  2,985 סה"כ  

 9%-  31-  301  332 ממוצע  
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, כאשר מירדן דומה במקרה של העדר יבואעם הצבת מכסת יבוא מירדן רמת הפגיעה העיקרית באזורים 

 בממוצע בכל אזור.  1%-רמת הפגיעה מעט גבוהה יותר בכ

מביטול המושפעים העיקריים  , השרון ובאר שבעעמק יזרעאלרווחי הנ"ל ניתן לראות ש אותמהטבל

 גובה הפגיעה נובעת מסוג הגידולים הקיימים באזור  ומידת רגישותם למחיר העולמי.המכסים. 

 

 ענפיתחשבונאות  4.2.11

 הארצית נתייחס לכל תרחיש שנבחן בעבודה בנפרד.על מנת לבחון בצורה מיטבית את ההשפעה 

 הפחתת המכסים ללא אפשרות יבוא מירדן

 ללא יבוא מירדן-חשבונאות ענפית -33 טבלה

 ללא יבוא מירדן -ענפית חשבונאות

 (₪מיליוני )

טרם 

ביטול 

 המכסים

 השינוי %

כתוצאה 

 מהפחתת

 בחציהמכסים 

לאחר 

ביטול 

מוחלט של 

 המכסים

הפרש 

כתוצאה 

ביטול מ

 המכסים

שיעור 

השינוי 

מביטול 

 המכסים

 8%-  1,055-  12,641 2%-  13,696 סך העלויות )ללא עלויות הון(

 8%-  1,148-  13,681  2%-  14,829 סך העלויות )כולל  עלויות הון(

 8%-  1,378-  15,302  2%-  16,681 סך ההכנסות

 14%-  1,547-  9,534  5%-  11,081 הכנסה מהשוק המקומי

 15%  189     1,488     11%  1,299   הכנסה מהתעשייה

 0%  20-   4,280     0%  4,300  הכנסה מייצוא

       

 980%  1,111  1,431 353%  35133 ערך היבוא

    401   ₪ יליונימ 131    -       השינוי ברווחת הצרכנים

 8%-  252-  2,732  3%-  2,985 עלויות הון( הפחתת )ללאסך רווחת היצרנים 

 9%-  159-  1,693  1%-  1,852  סך רווחת היצרנים )כולל עלויות הון(

בעלויות  ומכאן לירידה הייצור המשווק בשוק המקומיפתיחת ענף הירקות והפירות ליבוא יגרום להקטנת 

 לאחר ביטול מוחלט של המכסים.  1%-בתרחיש זה ב ,הייצור

 (₪ללא יבוא מירדן )במיליוני  -עלויות ייצור -34 טבלה

 ללא יבוא מירדן -עלויות ייצור

 (₪)מיליוני 

טרם 

ביטול 

 המכסים

השינוי  %

 כתוצאה מהפחתת

 המכסים בחצי

לאחר ביטול 

מוחלט של 

 המכסים

הפרש 

ביחס 

לביטול 

 המכסים

שיעור 

השינוי 

מביטול 

 המכסים

 14%-  92-   564 2%-  656  סך ההוצאה עבור מים שפירים

 6%-  31-  474  5%-  506 סך ההוצאה עבור מים שוליים

 6%-  107-  1,838      2%-  1,946  עובדים זריםסך ההוצאה עבור 

 3%-  48-   1,333  0%  1,381  עובדים ישראליים סך ההוצאה עבור 

 6%-ו 14%-ב ותעלויות המים, המופרדים למים שפירים ומים ממוחזרים וקטנ כוללותעלויות הייצור 

. המודל מתייחס בהתאמה 3%-ו 6%-בהתאמה. עלות העובדים הזרים והעובדים הישראלים מצטמצמת ב

אינה משנה את  הוןלעלויות בהתאם לתרומה ב' כלומר ללא הוספת רכיב ההון )השקעה(.  הוספת רכיב 

 . 1% -שיעור השינוי בעלות הייצור

                                                           
 כולל יבוא של שמן זית ושום בלבד. 35
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, 14%-, כאשר הכנסות מהשוק המקומי מצטמצמות ב1%-ישראלי יורדות בסך ההכנסות בענף הצמחי ה

)כתוצאה מהעלייה בכמות  10%-ההכנסות מיצוא ללא שינוי וההכנסות מגידולים עבור התעשייה גדלות ב

 1.3-יין שהירידה בהכנסות מהשוק המקומי מתבטאות ביש לצ .ייצור שחת המיועד כולו לתעשייה(

החזויה . סך הירידה יכול להטעות ששיעור השינויבתעשייה, כך  ₪מיליוני  111לעומת  ₪רד יאלמי

 .11%ברווחים היא 

. יש לזכור כי 980%-, עלייה ב₪מיליוני  1,431-ערך התוצרת המיובאת מגיעה עם ביטול המכסים ל

 עבור מרבית הגידולים. יבוא לא מתקיים במציאות, כמויות היבוא הנמוכותהמודל מניח שלאור 

 .הכוללת אופן ההשפעה של ביטול המכסים על הרווחה השאלה המרכזית היא

ברווחי  ₪מיליוני  101או  101 -ברווחת הצרכנים, לצד ירידה ב ₪מיליוני  400-הניתוח מציג עלייה ב

 התייחסות להון, בהתאמה(. ללאהתייחסות לרכיב ההון ו כולל) היצרנים

, והכמות המיוצרת 1%-, כאשר רמת המחירים תרד ב1%-התוצר בענף הצמחי בחקלאות צפוי לקטון ב

 .35 טבלהכפי שניתן לראות ב 1%-לתצרוכת מקומית תקטן ב

 (₪תוצר, מדד המחירים ומדד הכמות לתצרוכת מקומית בהתאם למודל )במיליוני  -35 טבלה

 ללא יבוא מירדן -עלויות ייצור

 (₪)מיליוני 

טרם ביטול 

 המכסים

השינוי  %

 כתוצאה מהפחתת

 בחציהמכסים 

לאחר ביטול 

מוחלט של 

 המכסים

הפרש ביחס 

לביטול 

 המכסים

שיעור השינוי 

מביטול 

 המכסים

 9%-  1,146-  11,950 2%-  13,097  מהענף אומדן לתוצר

 2%-  361-  16,320   1%-  16,681  מחיר לתוצרת צמחיתאומדן למדד 

 7%-  1,235-  15,445   2%-  16,681 לתוצרת צמחיתותי מאומדן למדד הכ

 

 מכסים כולל אפשרות יבוא חופשי מירדןהפחתת 

 כולל אפשרות יבוא מירדן-חשבונאות ענפית -36 טבלה

 יבוא מירדןכולל  -ענפית חשבונאות

 (₪)מיליוני 

טרם ביטול 

 המכסים

השינוי  %

כתוצאה 

 מהפחתת

 המכסים בחצי

לאחר ביטול 

מוחלט של 

 המכסים

הפרש 

ביחס 

לביטול 

 המכסים

שיעור 

השינוי 

מביטול 

 המכסים

 16%-  2,202-  11,494 11%-  13,696 סך העלויות )ללא עלויות הון(

 16%-  2,410-  12,419 11%-  14,829 סך העלויות )כולל  עלויות הון(

 16%-  2,679-  14,001 11%-  16,681 סך ההכנסות

 26%-  2,870-  8,212 18%-  11,081 הכנסה מהשוק המקומי

 16%  210  1,509 13%  1,299   הכנסה מהתעשייה

 0%  20-  4,280 0%  4,300  הכנסה מייצוא

       

 1617%  2,144  2,276 1307%  133    ערך היבוא

   668  668 451 ₪מ'      -       השינוי ברווחת הצרכנים

 13%-  392-  2,593 8%-  2,985 עלויות הון( הפחתתסך רווחת היצרנים )ללא 

 10%-  185-  1,667 3%-  1,852  סך רווחת היצרנים )כולל עלויות הון(

, ואת העלויות הייצור ברמה ₪מיליארד  1.1שהם  16%-כנסות בהמורידה את ה ביטול המכסים רפורמת

, לצד עלייה בהכנסה מתוצרת 16%הפגיעה הגבוהה ביותר בהכנסות היא מהשוק המקומי שגובהה דומה. 

 . 16% -לתעשייה
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, עובדים 1%-, מים ממוחזרים ב11%-כתוצאה מביטול המכסים, עלות השימוש במים שפירים קטנה ב

 . שינויים אלה גבוהים ביחס לתרחיש שאינו כולל יבוא מירדן.16%-ועובדים ישראלים ב 11%-זרים ב

 (₪)במיליוני  יבוא מירדן כולל -ורעלויות ייצ -37 טבלה

 יבוא מירדן כולל -עלויות ייצור

 (₪)מיליוני 

טרם ביטול 

 המכסים

השינוי  %

 כתוצאה מהפחתת

 המכסים בחצי

לאחר ביטול 

מוחלט של 

 המכסים

הפרש ביחס 

לביטול 

 המכסים

שיעור 

השינוי 

מביטול 

 המכסים

 22%-  147-  509 13%-  656  סך ההוצאה עבור מים שפירים

 8%-  39-  467 5%-  506 סך ההוצאה עבור מים שוליים

 20%-  391-  1,555 17%-  1,946  סך ההוצאה עבור עבודה זרה

 17%- 231-  1,150  14%-  1,381  םייישראל עובדיםסך ההוצאה עבור 

מערך  יותר ₪מיליוני  100-כ ,₪מיליוני  1,116-ערך התוצרת המיובאת מגיעה עם ביטול המכסים ל

 . ללא אפשרות יבוא מירדן לאחר הרפורמה היבוא

 311-, לצד ירידה ברווחי היצרנים ב₪מיליוני  661-מבחינת שינויי הרווחה, רווחת הצרכנים גדלה ב

, רמת 16% -ערך התוצר מהענף מצטמצם באומדן לכולל התייחסות להון(.  ₪מיליוני  110) ₪מיליוני 

 .38 טבלהכפי שניתן לראות ב 10%-צרת לתצרוכת מקומית תקטן בוהכמות המיו 4%-המחירים יורדת ב

 (₪תוצר, מדד המחירים ומדד הכמות לתצרוכת מקומית בהתאם למודל )במיליוני  -38 טבלה

 יבוא מירדן כולל -עלויות ייצור

 (₪)מיליוני 

טרם ביטול 

 המכסים

השינוי  %

 כתוצאה מהפחתת

 בחציהמכסים 

לאחר ביטול 

מוחלט של 

 המכסים

הפרש ביחס 

לביטול 

 המכסים

שיעור השינוי 

מביטול 

 המכסים

 16%-  2,043-  11,053 10%-  13,097  אומדן לתוצר מהענף

 4%-  614-  16,067 2%-  16,681  אומדן למדד מחיר לתוצרת צמחית

 15%-  2,509-  14,172 11%-  16,681 אומדן למדד הכמותי לתוצרת צמחית

 

 טון  00,000עד  מכסהפחתת המכסים כולל אפשרות יבוא מירדן תחת מכסת 

 (₪)במיליוני  מירדן מכס מכסתכולל -חשבונאות ענפית -31 טבלה

 יבוא מירדן כולל מכסת -ענפית חשבונאות

 (₪)מיליוני 

טרם ביטול 

 המכסים

השינוי  %

 כתוצאה מהפחתת

 בחצי המכס

לאחר ביטול 

מוחלט של 

 המכסים

הפרש ביחס 

לביטול 

 המכסים

שיעור השינוי 

מביטול 

 המכסים

 9%-  1,183-  12,513 4%-  13,696 סך העלויות )ללא עלויות הון(

 9%-  1,290-  13,539 4%-  14,829 סך העלויות )כולל  עלויות הון(

 9%-  1,542-  15,139 4%-  16,681 סך ההכנסות

 15%-  1,713-  9,368 8%-  11,081 הכנסה מהשוק המקומי

 15%  191  1,490 12%  1,299 הכנסה מהתעשייה

 0%  20-  4,280 0%  4,300 הכנסה מייצוא

       

 1008%  1,336  1,469 537%  133 ערך היבוא

₪מ'  116    - השינוי ברווחת הצרכנים  431  431  0% 

 9%-  277-  2,707 4%-  2,985 עלויות הון(סך רווחת היצרנים )ללא 

 9%-  171-  1,681 3%-  1,852 סך רווחת היצרנים )כולל עלויות הון(

 על יבוא עגבניות, מלפפונים, זיתים למאכל וחצילים. מגבלה זו מהווה חסם תחלה מצרפי המכסמגבלת 

  אפקטיבי.

)כאמור מבחינה ערכית  10%-גדלה בבזמן שההכנסה מהתעשייה  10%-ההכנסה משוק מקומי קטנה ב

 הירידה מהכנסות בשוק המקומי גדולה מהתוספת בתעשייה(.
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בעת ביטול המכסים ללא יבוא מירדן(. הבדל קטן  1%)לעומת  1%-עלויות היא בהירידה בהכנסות וב

 המסמל את השינוי בתמהיל הגידולים במקומי מתבטא בשינוי ברכיבי העלויות, עלות מים שפירים קטנה

-והעובדים ישראלים ב 1%-. עלויות העובדים הזרים מצומצמות ב6%-, ומים שאינם שפירים ב10%ב

 , בהתאמה(.3%, 6%, 6%, 14%-)לעומת תרחיש היבוא ללא ירדן בו השינוי הוא ב 0%

 (₪יבוא מירדן )במיליוני  כולל מכסת -עלויות ייצור -40 טבלה

 יבוא מירדן מכסת כולל -עלויות ייצור

 (₪)מיליוני 

טרם 

ביטול 

 המכסים

השינוי  %

 כתוצאה מהפחתת

 המכסים בחצי

לאחר ביטול 

מוחלט של 

 המכסים

הפרש ביחס 

 לביטול המכסים

שיעור 

השינוי 

מביטול 

 המכסים

 22%-  142-   509  12%-  652  סך ההוצאה עבור מים שפירים

 8%-  38-   467  5%-  506  סך ההוצאה עבור מים שוליים

 19%-  363-   1,555  16%-  1,919  סך ההוצאה עבור עבודה זרה

 16%-  214-   1,150  13%-  1,364  ה עבור עובדים ישראלייםסך ההוצא

בנקודת  ₪מיליוני  133-ביחס ל ₪מיליוני  1,336-בעם ביטול המכסים  ערך התוצרת המיובאת עולה

  .ההתחלה

ללא  ₪מיליוני  641ללא ירדן ו ₪מיליוני  401-)ביחס ל ₪מיליוני  431לעלות ברווחת הצרכנים צפויה 

 ₪מיליוני  111ללא התייחסות לרכיב ההון ו  ₪מיליוני  111שהם  1%מגבלה(, רווחי היצרנים קטנים ב

 עם התייחסות לרכיב זה.

 ברמת התוצר ורמות המחירים השינוי דומה מאד למצב ללא יבוא מירדן.

 (₪תוצר, מדד המחירים ומדד הכמות לתצרוכת מקומית בהתאם למודל )במיליוני  -41 טבלה

 יבוא מירדן כולל מכסת -עלויות ייצור

 (₪)מיליוני 

טרם 

ביטול 

 המכסים

השינוי  %

 כתוצאה מהפחתת

 המכסים בחצי

לאחר ביטול 

מוחלט של 

 המכסים

הפרש ביחס 

 לביטול המכסים

שיעור 

השינוי 

מביטול 

 המכסים

 10%-  1,264-           11,832 4%-  13,097 אומדן לתוצר מהענף

 2%-  391-              16,289 1%-  16,681 אומדן למדד מחיר לתוצרת צמחית

 8%-  1,378-           15,302 4%-  16,681 אומדן למדד הכמותי לתוצרת צמחית
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 : בחינת ההשפעות במשק4פרק 

מחקר זה מנתח את ההשפעה של שינויים במכסים עבור תוצרת חקלאית צמחית על המשק בישראל. 

השינויים הנובעים כתוצאה מביטול המכס עבור המוצרים המפורטים חושבו באמצעות מודל שיווי המשקל 

בפרק זה ננתח את . כולו המשק וברמת האזור ברמת, הבודד הגידול ברמת נבחן המכסים ביטולהחלקי. 

המשק הישראלי ובחינת מידת ההשפעה על הצרכנים, היצרנים  התוצאות תוך כדי התייחסות לנתוני

 והרווחה הכוללת.

 מיליוני  111,131הוא  1010-1011הממוצע במשק הישראלי בשנים  וצר המקומי הגולמיהת₪ 

 .)על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(

 על פי  ₪מיליוני  11,360הוא  1010-1011בחקלאות בשנים הממוצע  התוצר המקומי הגולמי(

 .מהתמ"ג הכולל 1.3%-סכום זה מהווה כ ,רסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(פ

  1,411-מוערכת בטריים ומעובדים ההוצאה השנתית של משקי הבית עבור פירות וירקות 

 .(1011לשנת  )על פי סקר הוצאות משק הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ₪מיליוני 

תוך  1%-)ו בחקלאות ג"מהתמ 1% שהם ₪ יליונמי 300-כב החקלאים רווחי את מקטין המכס ביטול

 רווחת , לצד עליית4%-1%-צפוי לרדת ב לתוצרת צמחית מדד המחירים. התחשבות בעלויות ההון(

 הבית משקי של השנתית מההוצאה 6%-ו בחקלאות ג"מהתמ 4% שהם ₪ מיליוני 000ממוצע ב הצרכנים

  .וירקות פירות עבור

מיליוני  300בתרחיש שאינו כולל יבוא מירדן ומגיעה עד  ₪ מיליוני 141-ב עולה במשק הכוללת הרווחה

 1%-ו, הכולל ג"מהתמ 0.01%, בחקלאות ג"מהתמ 1%-כ כולל יבוא חופשי מירדן, עלייה זו מהווה ₪

 .וירקות פירות עבור הבית משקי של השנתית מההוצאה

  מדי שנה . מחיר התוצרת עלה₪מיליארד  11היה צמחית -ערך התוצרת החקלאית 1013בשנת 

 1011-1011בין  1.0%לצד עלייה בנפח התוצרת ב שנה הקודמתביחס ל 1011-החל מ 4%-ב

 לסטטיסטיקה(.)לפי הלשכה המרכזית  1011-1013בין  0.6%-וירידה ב

כתוצאה  30%-1%-הגידולים במודל( ב 00גידולים )מתוך  13-11המחקר חוזה ירידת מחירים של 

זיתים  ,השקדים ,הבטטה ,(, השום30%מביטול המכס. ירידת המחיר הגבוהה ביותר היא בבצל )

 (. 10%-10%תפוחי אדמה באביב וחמניות )יקטנו ב ,חצילים ,עגבניות, שמן זית( ו10%-ומלפפונים )כ

 (. בשנים 4 נספחבשנה )/$מיליארדי  1.0-כעומד על צמחית -סך היצוא של תוצרת חקלאית

 1%-שנה, כב ₪מיליון  360-כהיה תפוחי אדמה מישראל הערך הממוצע של יצוא  1010-1011

 .צמחי-החקלאי מסך הייצוא

. עם ואביבמדינת ישראל הינה יצואנית משמעותית של תפוחי אדמה לאירופה, בעיקר בתקופת החורף 

אדמה באירופה מתאפשר יבוא בשל מחירם התפוחי  מבשילים יבולי, כאשר הסתיוזאת במהלך תקופת 
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יוביל לפגיעה ורק כתוצאה מביטול מוחלט של המכס יתרחש  לישראל הנמוך יחסית. המודל חוזה כי יבוא

 .ה באביביעבגידול תפו"א מזררק בענף 

ואנית בטטות והמודל חוזה יבוא משמעותי כתוצאה תופעה דומה התקבלה גם בענף הבטטות. ישראל יצ

 מביטול מכסי היבוא בענף.

 מיליארדי  0.0-סך היבוא של תוצרת חקלאית )לאו דווקא צמחית או טרייה( לישראל הוא כ

עלפי נתוני הלשכה המרכזית ) פירות וירקות 0%-מהם תוצרת צמחית ופחות מ 36%, שנה/$

  (.4 נספח לסטטיסטיקה,

הנחה שמתקיים יבוא  תחת מכויל המודל ,פירות וירקות טרייםשל יחסית  לאור כמויות היבוא הנמוכות

 .מסך ערך היבוא של תוצרת חקלאית( 1%) ₪מיליוני  133 ערך היבוא במודל .שום ושמן זית בלבד

  במידה ויתאפשר יבוא מלא מירדן. 11בהעדר יבוא מירדן ופי  11ביטול המכסים יגדיל את ערך היבוא פי 

כמויות יבוא הדגנים, כי לא צפויים שינויים בעבודה זו מניחה  ישראל מייבאת כמויות גדולות של דגנים.

   המודל. גם כויל בהתאם להנחה לפיה

כאשר  11%-הגידולים שיושפעו ביותר מביטול המכסים הם שום, בצל ושמן הזית. ענף השום יצטמצם ב

ענף . )ביקוש קשיח( בלבד 1%-המקומי יבוטל וצריכת הבצל תגדל ב , ענף הבצל16%-צריכתו תגדל ב

 לייבואקיימת אפשרות מתוצרת מקומית. מרבית צריכתו המקומית היא שמן הזית מוגן מאד בישראל, ו

 .יאפשר תחרות בענף ע"י יבוא תוצרתכך שביטול המכס  36שמן זית במחירים נמוכים יחסית מספרד

כתוצאה מצמצום המכסים )כבר  ( בהיקף הענף המקומי10%-10%)מציגות ירידה מידית תוצאות המודל 

  .14%-ב , לצד עלייה בצריכה המקומיתמהורדתם בחצי(

 ממוצע שנים -, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמספר המועסקים המקצועיים בחקלאות

מכסת  מהמועסקים במשק. 1%-כהמהווים  אזרחי ישראל אלפי עובדים 04-, כ1010-1011

מספר  .6,000-מספר המועסקים בחקלאות מהשטחים כו 10,000העובדים הזרים בישראל היא 

-מהשטחים ועל כן מונה כ יחד עם מועסקים מגלם עובדים זרים 37העובדים הזרים במודל

 עובדים.  31,000

עובדים  661ירידה של ירידה בכמות המועסקים בענף כתוצאה מביטול המכסים.  ותמציג התוצאות

בעובדים  0,161עד של עובדים זרים במידה ואין יבוא מירדן לעומת ירידה  1,100-ישראלים ושכירים 

עובדים יאבדו תעסוקה  1,361-1,106 סה"כ בהתאפשר יבוא מירדן. עובדים ישראלים 1,131-והזרים 

)עובדים זרים  המועסקים בענף החקלאותסך מ 10%-1.1%-כ מספר העובדים מהווהבשל ביטול המכס. 

מסך העובדים המקצועיים המועסקים  30%-מספר העובדים הישראלים במודל מהווה כ .ואזרחי המדינה(

 .1%-ביחס למועסקים בחקלאות היא גבוהה מ בלבד דים הישראלייםבחקלאות. הירידה במספר העוב

                                                           
ענף שמן הזית באיחוד האירופי נהנה מתמיכות שונות, בעיקר מתמיכה "מנותקת" לה מגדלים באיחוד האירופי זכאים, ללא  36

 קשר לייצור החקלאי שלהם.
 .מהעובדים ישראלים והיתר זרים 1/3כמות העובדים במודל חושבה בעזרת תחשיבי שה"מ, תוך הנחה ש 37
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בהנתן יבוא  11%-1%בהעדר אפשרות יבוא מירדן,  16%-4%האזורית הרווחים יורדים בין  הברמ

ביותר מביטול  . האזורים המושפעיםתלוי בתרחיש 11%או  1%, כאשר הממוצע הוא חופשי גם מירדן

 :המכסים הם

, 10%-מ יורדים יותרהבצל, תפוחי האדמה באביב השום ושמן הזית ענפי רווחי  -עמק יזרעאל -

השחת באזור  .₪מיליוני  31מעל  סך הירידה באזור מתבטאת סה"כ ב (.₪ מיליוני 30-שהם כ

גע השני . כאשר מתאפשר יבוא מירדן, עמק יזרעאל הוא הנפ₪מיליוני  0.1 -11%מתחזק ב

 . מלפפונים, חצילים וזיתים למאכל, עגבניותה מתווספים ולענפים בסיכון

הענפים בסכנת ביטול הם הבצל )בדומה לתרחיש ללא יבוא מירדן(, עגבניות, מלפפונים,  -השרון -

 שמן זית, חצילים וזיתים למאכל.   תפוחי אדמה באביב, שום

אזור באר שבע אמנם אינו בעל שיעור הירידה הגבוה ביותר, אך ערך הקטנת  -באר שבע -

 תלוי תרחיש(.  ₪מיליוני  01-11הגבוה ביותר ) הרווחים הוא

 :נמוכה יחסית באופן עקבי ירידה ברווחאזורים שה

 .₪מיליוני  1ערך הפגיעה הגבוה ביותר בהינתן יבוא מירדן, הוא בענף המלפפונים,  -חדרה -

 . ₪מיליוני  4-הפגיעה הגבוהה ביותר בהנתן יבוא מירדן, היא בענף החצילים, כ -רמלה -

מרבית ענפי החקלאות  ,לענף הצומח בישראל יחסיתה חיובית יגה תמונברמת המשק, מצבחינה מעמיקה 

בעקבות ביטול  צמחי-החקלאי הירידה החזויה בתוצר אינם בסכנה קיומית מביטול המכסים ופתיחת השוק.

מהתוצר במצב הנוכחי, ואם  1%שהם  ₪מיליארדי  1.1-המכס )בהתייחס לגידולים שבמודל( היא ב

. כתוצאה מביטול מוחלט של המכסים 10% - ₪מיליארדי  1.1-יתאפשר יבוא מירדן השינוי יגדל ל

 . 4%-1%-מחירי התוצרת הצמחית הטרייה בישראל צפויים לרדת ב

טרנטיבה לתוצרת המקומית בענף העגבניות, מלפפונים, חצילים, זיתים למאכל מדינת ירדן מהווה אל

ובצל. בהנתן סחר חופשי עם ירדן ענפים אלה צפויים להעלם לחלוטין. היבוא מירדן מגדיל את היבוא 

מכפיל את כמעט ו ₪מיליוני  100-, מקטין את רווחי היצרנים ביותר מ₪מיליוני  100-במעל להכולל 

ההשפעות על תחתיה  אפקטיבי מכסת היבוא מהווה חסם. ביחס לתרחיש ללא יבוא מירדן לתהרווחה הכול

  . מירדן המשק דומות להשפעות ללא היבוא

של  חלקיתהגידולים שבמודל יושפעו מביטול המכסים ברמות פגיעה שונות. הפחתה  04מתוך  11

ר עבור חלק מהגידולים הפגיעה כתוצאה מהקטנת המכס, כלוממהירות המכסים מאפשרת הבחנה ב

 . היא רק לאחר ביטול המכסהפגיעה המשמעותית 
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 ניתן לסכם את התוצאות באופן הבא:

 סיכום ההשפעות מביטול מכסים -42 טבלה

 ללא מכסה כולל יבוא מירדן ללא יבוא מירדן  

ערך השינוי   

 (₪)מיליוני 

ערך השינוי  כמות השינוי

 (₪)מיליוני 

 כמות השינוי

 אלפי טון -101  ₪מ'  -1,611 אלפי טון -311  ₪מ'  -1,311 מקומיהייצור סך ה

 אלפי טון 131  ₪מ'  1011 אלפי טון 446 ₪מ'  1111 יבוא

   ₪מ'  -10   ₪מ'  -10 יצוא

 מ' קוב -10 ₪מ'  -111 מ' קוב -10  ₪מ'  -113 צריכת מים

 עובדים -1101 ₪מ'  -363 עובדים -1100 ₪מ'  -101 עובדים זרים

 עובדים -140 ₪מ'  -114 עובדים -661 ₪מ'  -41 עובדים ישראלים

 אלפי טון 111 ₪מ'  -116 אלפי טון 01 ₪מ'  -13 *שינוי בכמות הצריכה

   ₪מ'  -311   ₪מ'  -101 רווחת היצרנים

   ₪מ'  661   ₪מ'  401 רווחת הצרכנים

   ₪מ'  116   ₪מ'  141 רווחה במשק

 *כמות הצריכה גדלה, בזמן שערכה קטן בשל ירידת המחירים

לביטול המכסים השפעה על משק המים, סחר החוץ, תעסוקה וכמובן הרווחה במשק. כאמור ההוצאה על 

שחלקם של ערכי השפעות ביטול  מכאן, ו₪מיליארד  10-היא כמוצרי חקלאות צמחית והתמ"ג בחקלאות 

 המכסים נמוך יחסית. 
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 סיכום: 4פרק 

בעולם בכלל  ההגנה המכסית מהווה מרכיב משמעותי בהתערבות הממשלה בענף החקלאות הצמחית

 ,Finkelshtain. שאלת אפקטיביות המכסים בישראל נבחנה בעבר במחקרם של ובישראל בפרט

Kachel & Rubin (1011) מרכזת לראשונה בחינה כוללת  היא בכך שהיא עבודה זוייחודה של , אך

 היצרנים והצרכנים. -תוך התייחסות לשחקני השוק כולו

אמד לראשונה ביקוש לתוצרת צמחית טרייה )הנצרכת ברשתות השיווק(, בשיטה אחידה ועם נמחקר זה ב

ומשלימים את היבט  ,VALUE ,קיתוצאות האמידה שולבו במודל שיווי משקל חל .בסיס נתונים אחיד

בשלב השני נאספו נתונים אודות כמויות יבוא, מכסים, מחירים עולמיים  הצריכה והביקוש במודל.

מגובה המכס  00%. העבודה מבחינה בין הפחתה חלקית במכסים )אלטרנטיביים ומחירים מקומיים

  לשינוי.שרת לזהות קצב תגובת השוק המקורי( וביטול מוחלט. הבחנה זו מאפ

ספק תרומה משמעותית של המחקר נעוצה בהשוואה בין תרחישים שונים של פתיחת השוק. ירדן מהווה 

לתוצרת המקומית, זאת בשל יתרון הקרבה, פשטות ההובלה ותוצרת במחיר נמוך יחסית  אלטרנטיבי

מותית( ואיכות למחיר היצור בישראל. יחד עם זאת, קיימת אי וודאות בנוגע ליכולת האספקה )מבחינה כ

הוגדרו שלושה תרחישים, יבוא ללא אפשרות לייבא מירדן, פתיחת סחר חופשי מירדן  כן התוצרת, על

בהתאם לתנאי השוק בישראל, על פי טון ) 00,000-ת מכס מירדן המוגבלת לוייבוא מירדן תחת מכס

לטרנטיבה ליצור המקומי עבור גידול הסכמי הסחר כיום(. תוצאות המחקר מראות כי ירדן מהווה א

 ובצל. , מלפפונים, חצילים, זיתים למאכלעגבניות

התוצאות מציגות כי ענף הפירות  נותחו שישה תרחישים בעזרת מודל שיווי משקל לענף החקלאות.

הירקות מושפע כבר מההורדה החלקית )כלומר ענף מושפע רק לאחר ביטול מוחלט של המכס, בזמן ש

 הגידולים שבמודל יושפעו מביטול המכסים. 00גידולים מתוך  11 יותר מפני פתיחת השוק(.רגישים 

צפויים לגדול במקביל לירידה ברמות  )או גידול דגנים אחר כגון חיטה או שעורה( שטחי ורווחי השחת

 310-במציגה ירידה העבודה בהעדר אפשרות יבוא מירדן משתנות בשטחים וברווחים בגידולים אחרים. 

 מיליארד 1.4אלפי טון יבוא, ערך השינויים הוא  400-אלפי טון בכמות התוצרת המקומית לצד עלייה ב

-, כהירידה ברווחי היצרנים עלייה בערך היבוא. ₪מיליארד  1.3לצד  ,הייצור המקומידה בערך ייר ₪

רווחת ו 30%המחירים צפויים לרדת עד מהתוצר החקלאי בישראל.  1%-כ המהוו ,₪מיליוני  300

כתוצאה מביטול מוחלט  גדלת, כך שסך הרווחה במשק ₪מיליוני  400-ביותר מ צפויה לגדול הצרכנים

והייצור  1%-ב קטוןהמודל מחשב אומדן למדד המחירים שצפוי ל .₪מיליוני  100-מעל ל של המכסים

 . 1%-הכמות( יצטמצם ב המקומי )מדד

)ביחס לערך היבוא לאחר הרפורמה וללא  ₪מיליוני  113-את ערך היבוא ב מעלהפתיחת הסחר מירדן 

יבוא מירדן מהווה כלי הגנתי המכס למכסת את הרווחה במשק.  אפשרות היבוא מירדן( ואף מכפילה

אפקטיבי, שכן תחת המגבלה התוצאות שהתקבלו )רווחי היצרנים, רווחת הצרכנים וכמויות היבוא( נותרו 

 .ואף נמנע יבוא של גידולים בעלי יתרון יחסי בירדן רדןמאד דומות לתרחיש שאינו כלל יבוא מי
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, אביבב הנזרעים: שום, בצל, שמן זית ותפוחי אדמה ירקות ופירות תשפיע בעיקר על ענפירפורמה במכסי 

הם שרון, עמק  שיושפעו ביותר מביטול המכסיםאזורים  נתן יבוא מירדן גם העגבניות, ומלפפונים.יבהו

לא צפויה להתרחש הברה  בהנתן יבוא מירדן. 16%-יזרעאל ובאר שבע בהם הרווחים יצטמצמו ביותר מ

 של הקרקע כתוצאה מיטול המכסים.

 עולות כתוצאה מהעבודה, המלצות להתייחסות בהמשך 

 קיים  ניתן לשער כי. בצריכה עבודה זו מתייחסת לכל גידול בנפרד ואינה כוללת השפעות צולבות

עלייה בצריכת אחר. יש שונים. ירידה בצריכת האחד תעודד קשר בין סוגי הפירות והירקות ה

לבצע חישובי גמישות צולבות בהתאם לקבוצות גידולים ולמידת מידת ההשפעה הצולבת 

  כתוצאה משינוי מכסים.

 וים חסמים , יתכן ובמציאות ישנם גורמים המהולקרקעות בעוד שהמודל מניח שינוי ייעוד מהיר

למעבר כגון: מחזורי זרעים, זמני הסתגלות ופוריות )כדוגמת מטעים( והתמחות. גם גורם זה 

 מושפע מביטול המכסים.

  ולא כגון שמן זית ויינות -גמישות יחידתית עבור מוצרים מעובדים רגישיםבעבודה זו הנחנו ,

מומלץ יהיה לקיים עבודה מעמיקה  נבחן ההשפעה של ירידת מכסים ליין על ענף הענבים ליין

 לאור תוצאות מחקר זה. יותר עבור ענפים אלה 
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 ו."ט פרק, המדינה הכנסות מנהל של 1011-1011 שנתי ח"דו 
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 אתר הסטטיסטיקה של האיחוד האירופאי- 
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http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/2899?fg=&man=&lfacet=&format=&count=&max=25&offset=&sort=&qlookup=Celery
http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/2899?fg=&man=&lfacet=&format=&count=&max=25&offset=&sort=&qlookup=Celery
http://www.cbs.gov.il/reader
file:///C:/Users/hadar/Dropbox/מאמרים%20לתזה/ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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 נספחים

 השוואת ביקושים, השוואה בין הביקוש המחושב בעבודה זו לעבודות קודמות. -1 נספח

מקדם  גידול

 בעבודה

גמישות  

α 

 בעבודה

מקדם 

בעבודות 

 קודמות

גמישות 

בעבודות 

 קודמות

 מקור

 1SLSו OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  0.3- 4.687- 1.5- 0.27- חצילים

שנתית לפיתוח החקלאות וההתישבות -תוכנית הששגרשון אלפרוביץ  0.8-   1.15- 0.23- כרוב

 1111נתונים עד  1110-1116

שנתית לפיתוח החקלאות וההתישבות -גרשון אלפרוביץ תוכנית השש 0.58-   1.1- 0.19- כרובית

 1111נתונים עד  1110-1116

הוצאות משפחה גמישות לירקות הסלט, זיו בר נחום מתוך סקר  0.9-/1.2-    0.42- 0.12- מלפפונים

 ,  היקסין/מרשלין(0.00)מובהקות מתחת ל

 1SLSו OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  0.3- 2.01-

-/1.09-    0.56- 0.13- עגבניות

0.57 

גמישות לירקות הסלט, זיו בר נחום מתוך סקר הוצאות משפחה 

 (0.00)מובהקות מתחת ל

תצפיות, מחיר  110לסוגים שונים.. , אין התייחסות 1000אבנר אבל  0.17 0.633-

 ש"מ הוא המחיר למגדלים.

-/1.65-    0.46- 0.07- פלפלים

1.39 

גמישות לירקות הסלט, זיו בר נחום מתוך סקר הוצאות משפחה 

 (0.00)מובהקות מתחת ל

שנתית לפיתוח החקלאות וההתישבות -גרשון אלפרוביץ תוכנית השש 0.01   1.49- 0.29- צנון

 1111נתונים עד  1110-1116

       1.49- 0.2- קישואים

 1SLSן OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  2.2- 0.087- 0.44- 0.43- תפ"א

 זיו בר נחום)סקר הוצאות משפחה()לא מובהק(  גמישות לירקות הסלט, 1.29-/1.16-    0.05- 0.01- בצל

 1SLSו OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  1.5- 0.366-
 1SLSו OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  1.5- 0.566- 0.11- 0.03- גזר

 3SLS -אדם דביר 7.52- 0.019- 0.93- 0.11- אבוקדו

 1SLSו OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  3.8- 2.89-
 1SLSו OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  1.4- 6.78- 1.5- 0.26- לימונים

 1SLSו OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  28.5- 0.009- 0.02- 0.002- אבטיחים
 3SLS, רגרסיה לינארית בשיטת 1113לפי העבודה של גיא דוד מ 3.01- 0.948- 2.29- 0.21- אגסים

 1SLSו OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  1.3- 3.97-
 1SLSו OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  1.2- 4.469- 1.19- 0.11- אפרסמון
 3SLS, רגרסיה לינארית בשיטת 1113לפי העבודה של גיא דוד מ 2.46- 0.752- 0.9- 0.08- אפרסקים

 1SLSו OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  0.7- 0.39-

 3SLS, רגרסיה לינארית בשיטת 1113לפי העבודה של גיא דוד מ 1.47- 0.599- 1.1- 0.19- בננות

 1SLSו OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  1.5- 0.609-

 1SLSו OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  0.7- 1.35- 2.79- 0.46- מלונים

 1SLSו OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  3.1- 4.981- 4.72- 0.35- מנגו
שנתית לפיתוח החקלאות וההתישבות -גרשון אלפרוביץ תוכנית השש 1.58-   1.65- 0.14- משמש

 1111נתונים עד  1110-1116

ענבי 

 מאכל

מתוך סקרי הוצאות משפחה,  -1000העבודה של שחר גלעדלפי  0.228-   0.17- 0.01-

 התייחסות רק לעונת החורף

 3SLS, רגרסיה לינארית בשיטת 1113לפי העבודה של גיא דוד מ 2.1- 6.193

 1SLSן OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  1- 2.73-

החקלאות וההתישבות  שנתית לפיתוח-גרשון אלפרוביץ תוכנית השש 0.12 0.03- 2.74- 0.33- רימונים

 1111נתונים עד  1110-1116

 1SLSו OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  1.1- 13.756- 0.22- 0.01- תות שדה

, 3SLS, רגרסיה לינארית בשיטת 1113לפי העבודה של גיא דוד מ  1.13-  0.356- 2.68- 0.29- תפוחי עץ

 הגמישות מחושבת בנקודת הממוצעים

 1SLSו OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  1.9- 0.364-

 3SLS, רגרסיה לינארית בשיטת 1113לפי העבודה של גיא דוד מ 2- 0.759- 0.27- 0.02- שזיפים

 1SLSו OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  1.4- 1.56-
 1SLSו OLSבשיטת  -1001אפרת הדס  7.6- 4.515- 0.66- 0.03- תמרים

 , עונת חורף בלבדמתוך סקרי הוצאות משפחה -1000שחר גלעד 0.392- 2.73- 0.4- 0.09- תפוזים 

 , עונת חורף בלבדמתוך סקרי הוצאות משפחה -1000שחר גלעד 0.114- 0.03- 1.67- 0.34- אשכוליות
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 רגרסיות לאמידת הביקוש עבור הגידולים השונים  -2נספח 

 ירקות

 אדמה יתפוח

 

 יםקישוא

 

 צנון

 

 

 

 

 

 

 

               areaa areab areac aread areae areaf qexport qindestry qlocal
               smallpotato splashwhite specialpotato slocalred slocalwhite
               centersouth south whitepotato whiteppackage redppackge
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -2.660618   .1370605   -19.41   0.000    -2.929252   -2.391985
specialpot~o    -3.775199   .0525624   -71.82   0.000    -3.878219   -3.672178
 splashwhite    -1.339525   .0474237   -28.25   0.000    -1.432474   -1.246576
 smallpotato     -1.19524   .0556931   -21.46   0.000    -1.304397   -1.086084
  redppackge      1.15015   .0490496    23.45   0.000     1.054015    1.246286
whiteppack~e     1.284961   .0640781    20.05   0.000      1.15937    1.410551
 whitepotato     2.049306   .0569862    35.96   0.000     1.937615    2.160997
       south     .5250096   .0511532    10.26   0.000     .4247511    .6252681
 centersouth     .9135803   .0510208    17.91   0.000     .8135813    1.013579
 centernorth      .670313   .0509683    13.15   0.000      .570417    .7702091
       haifa     .4237347   .0513238     8.26   0.000     .3231419    .5243274
northnohaifa     .7168333   .0531054    13.50   0.000     .6127487    .8209179
   jerosalem     1.032526   .0514309    20.08   0.000     .9317234    1.133329
      winter     .0055366   .0380543     0.15   0.884    -.0690484    .0801217
        fall    -.0067022   .0383365    -0.17   0.861    -.0818403    .0684359
      summer    -.2175515   .0399273    -5.45   0.000    -.2958076   -.1392954
    avgprice    -.5248137   .0249741   -21.01   0.000    -.5737621   -.4758653
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.2395
                                                       R-squared     =  0.7057
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(16) =19357.59
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    8253

> hite specialpotato (avgprice = slocalred slocalwhite areaa areab areac aread areae areaf qexport qindestry qlocal)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south whitepotato whiteppackage redppackge smallpotato splashw

               areac aread areae areaf qexport qindestry qlocal
               centersouth south round zikini slocal sbladi areaa areab
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -1.529417   .1133232   -13.50   0.000    -1.751527   -1.307308
      zikini    -4.076607   .0517726   -78.74   0.000    -4.178079   -3.975134
       round    -4.184334   .0560327   -74.68   0.000    -4.294157   -4.074512
       south    -.2133001   .0563154    -3.79   0.000    -.3236762    -.102924
 centersouth     .1441458   .0557741     2.58   0.010     .0348305     .253461
 centernorth     .1788588   .0557309     3.21   0.001     .0696283    .2880892
       haifa    -.1649545   .0557606    -2.96   0.003    -.2742433   -.0556657
northnohaifa    -.4715417   .0565739    -8.33   0.000    -.5824245   -.3606588
   jerosalem     .5029076   .0556742     9.03   0.000     .3937882     .612027
      winter     .0472252   .0436174     1.08   0.279    -.0382633    .1327136
        fall    -.2899718   .0472678    -6.13   0.000     -.382615   -.1973287
      summer      .005941   .0420724     0.14   0.888    -.0765193    .0884014
    avgprice    -.2222197   .0171778   -12.94   0.000    -.2558875   -.1885518
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .84302
                                                       R-squared     =  0.8756
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(12) =22391.56
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    3206

>  aread areae areaf qexport qindestry qlocal)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south round zikini (avgprice = slocal sbladi areaa areab areac

               qexport qlocal qindestry
               centersouth south slocal areaa areab areac aread areae areaf
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -2.336324   .2441595    -9.57   0.000    -2.814867    -1.85778
       south    -.5474843   .1135264    -4.82   0.000    -.7699919   -.3249767
 centersouth    -.4057411   .1135132    -3.57   0.000    -.6282229   -.1832592
 centernorth    -.2919566    .113564    -2.57   0.010    -.5145379   -.0693753
       haifa    -.3984691   .1138772    -3.50   0.000    -.6216643   -.1752738
northnohaifa    -.4435218   .1141678    -3.88   0.000    -.6672866   -.2197571
   jerosalem    -.1749995   .1143981    -1.53   0.126    -.3992158    .0492167
      winter     .9462628   .0852392    11.10   0.000      .779197    1.113329
        fall    -1.132842   .1252296    -9.05   0.000    -1.378287   -.8873963
      summer    -1.027962   .1057392    -9.72   0.000    -1.235207   -.8207174
    avgprice    -.4139541   .0502608    -8.24   0.000    -.5124636   -.3154447
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .99279
                                                       R-squared     =  0.5856
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(10) = 1491.92
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    1071

> export qlocal qindestry)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south (avgprice = slocal areaa areab areac aread areae areaf q
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 פטריות

 

 בטטה

 

 בצל

 

 גזר

 

               drymashrom slocal areaa areab areac aread areae areaf
               centersouth south forest othermashroms portabelomashroms
Instruments:   fall summer winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -1.993434   .0364483   -54.69   0.000    -2.064871   -1.921996
  drymashrom    -6.128886   .1310416   -46.77   0.000    -6.385722   -5.872049
portabelom~s    -5.581221   .0308491  -180.92   0.000    -5.641684   -5.520758
othermashr~s    -3.222467   .0275039  -117.16   0.000    -3.276374   -3.168561
      forest    -2.901273   .0274253  -105.79   0.000    -2.955026    -2.84752
       south    -.2963092    .033962    -8.72   0.000    -.3628736   -.2297449
 centersouth    -.0140232   .0331614    -0.42   0.672    -.0790185     .050972
 centernorth     .0164277   .0321455     0.51   0.609    -.0465763    .0794318
       haifa     .0387837   .0324719     1.19   0.232      -.02486    .1024274
northnohaifa    -.1200531   .0354544    -3.39   0.001    -.1895423   -.0505638
   jerosalem    -.0604102   .0335889    -1.80   0.072    -.1262433    .0054229
      winter     .0274777   .0250478     1.10   0.273     -.021615    .0765705
      summer    -.2382885    .025232    -9.44   0.000    -.2877423   -.1888347
        fall    -.0916782   .0247442    -3.71   0.000    -.1401759   -.0431805
    avgprice    -.0018806   .0003719    -5.06   0.000    -.0026095   -.0011517
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .62499
                                                       R-squared     =  0.9355
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(14) =72113.79
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    4986

> ice = slocal areaa areab areac aread areae areaf)
. ivregress 2sls lnms1 fall summer winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south forest othermashroms portabelomashroms drymashrom (avgpr

               qexport qlocal qindestry
               centersouth south slocal areaa areab areac aread areae areaf
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -4.259533   .0264009  -161.34   0.000    -4.311277   -4.207788
       south    -.0936362   .0177511    -5.27   0.000    -.1284276   -.0588447
 centersouth     .4246503   .0177359    23.94   0.000     .3898886    .4594119
 centernorth     .3018804   .0177235    17.03   0.000      .267143    .3366178
       haifa     .0064621   .0177868     0.36   0.716    -.0283995    .0413236
northnohaifa     -.023708   .0178046    -1.33   0.183    -.0586043    .0111883
   jerosalem     .5824129   .0177508    32.81   0.000      .547622    .6172039
      winter     .1080336     .01395     7.74   0.000      .080692    .1353751
        fall     .0426285   .0139959     3.05   0.002     .0151969      .07006
      summer    -.2435086   .0134329   -18.13   0.000    -.2698366   -.2171806
    avgprice    -.0646272    .001821   -35.49   0.000    -.0681962   -.0610582
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .15501
                                                       R-squared     =  0.8466
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(10) = 5801.50
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    1071

> qexport qlocal qindestry)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south (avgprice = slocal areaa  areab areac aread areae areaf 

               areaf qexport qindestry qlocal
               orgeniconion slocal simport areaa areab areac aread areae
               centersouth south redonion shelotonion whiteonion
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -2.040684   .0916424   -22.27   0.000    -2.220299   -1.861068
orgeniconion    -7.913447   .1405232   -56.31   0.000    -8.188867   -7.638027
  whiteonion    -6.941921    .065953  -105.26   0.000    -7.071187   -6.812656
 shelotonion     -9.49199   .1118001   -84.90   0.000    -9.711114   -9.272865
    redonion    -2.612819   .0644376   -40.55   0.000    -2.739115   -2.486524
       south     -.699083   .0789454    -8.86   0.000    -.8538132   -.5443529
 centersouth    -.3345934   .0769052    -4.35   0.000    -.4853249    -.183862
 centernorth     .1452851   .0724182     2.01   0.045     .0033481    .2872222
       haifa    -.2960913    .080178    -3.69   0.000    -.4532372   -.1389454
northnohaifa    -.5131025   .0802597    -6.39   0.000    -.6704087   -.3557963
   jerosalem    -.3869842   .0808032    -4.79   0.000    -.5453556   -.2286127
      winter    -.0508225   .0608907    -0.83   0.404    -.1701661    .0685211
        fall      .204195   .0628911     3.25   0.001     .0809307    .3274593
      summer     .1261687   .0667048     1.89   0.059    -.0045703    .2569076
    avgprice     -.078438   .0151494    -5.18   0.000    -.1081302   -.0487457
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.3317
                                                       R-squared     =  0.8675
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(14) =27177.84
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    3942

> = slocal simport areaa areab areac aread areae areaf qexport qindestry qlocal)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth  south redonion shelotonion whiteonion orgeniconion (avgprice 

               areaa areab areac aread areae areaf qexport qindestry qlocal
               centersouth south carrotinpcage mixcarret cerrotinsak slocal
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -1.663095   .0429833   -38.69   0.000     -1.74734   -1.578849
 cerrotinsak    -7.204533   .0806197   -89.36   0.000    -7.362545   -7.046521
   mixcarret    -4.666904   .0310488  -150.31   0.000    -4.727758   -4.606049
carrotinpc~e    -.1782926   .0310777    -5.74   0.000    -.2392036   -.1173815
       south    -.5553182   .0456117   -12.17   0.000    -.6447154    -.465921
 centersouth    -.3180292    .045057    -7.06   0.000    -.4063394   -.2297191
 centernorth     .4187656   .0465925     8.99   0.000      .327446    .5100852
       haifa     .3035535   .0465852     6.52   0.000     .2122482    .3948587
northnohaifa    -.0881228   .0444304    -1.98   0.047    -.1752048   -.0010408
   jerosalem     .3319062   .0456836     7.27   0.000      .242368    .4214444
      winter     .1322389   .0345743     3.82   0.000     .0644745    .2000033
        fall      .073761   .0342639     2.15   0.031      .006605     .140917
      summer    -.1446534   .0351028    -4.12   0.000    -.2134536   -.0758533
    avgprice    -.0435344   .0038299   -11.37   0.000    -.0510408    -.036028
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .71739
                                                       R-squared     =  0.9313
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(13) =46286.70
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    3432

> reaa areab areac aread areae areaf qexport qindestry qlocal)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south carrotinpcage mixcarret cerrotinsak (avgprice = slocal a
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 חסה

 

 חציל

 

 כרוב

 

 כרובית

 

 

               redlettec slocalarabic slocalround qexport qindestry qlocal
               centersouth south roundlettec speciallettec silklettec
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -8.754969   .4688584   -18.67   0.000    -9.673915   -7.836024
   redlettec    -7.727304   .4174054   -18.51   0.000    -8.545403   -6.909204
  silklettec     -3.35233   .2038224   -16.45   0.000    -3.751814   -2.952845
speciallet~c    -1.446912   .3599547    -4.02   0.000     -2.15241   -.7414132
 roundlettec    -1.228896   .1756071    -7.00   0.000     -1.57308   -.8847126
       south    -.2194169   .1114806    -1.97   0.049    -.4379148    -.000919
 centersouth    -.0665945   .0721764    -0.92   0.356    -.2080576    .0748686
 centernorth     .0018644   .0694024     0.03   0.979    -.1341619    .1378907
       haifa     .2802086   .0640186     4.38   0.000     .1547345    .4056826
northnohaifa      .341728    .087556     3.90   0.000     .1701215    .5133346
   jerosalem     .0051887   .0663094     0.08   0.938    -.1247754    .1351528
      winter     .0128909   .0509193     0.25   0.800     -.086909    .1126908
        fall     .3230426   .1114225     2.90   0.004     .1046585    .5414266
      summer     .1252771    .042222     2.97   0.003     .0425235    .2080308
    avgprice    -.3069782   .1174144    -2.61   0.009    -.5371062   -.0768503
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .77772
                                                       R-squared     =  0.8997
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(14) =42710.05
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    4698

> = slocalarabic slocalround qexport qindestry qlocal)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south roundlettec speciallettec silklettec redlettec (avgprice

               priceb
               areab areac aread areae areaf qexport qindestry qlocal pricea
               centersouth south baldieggplant smalleggplant slocal areaa
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -4.390142   .0923658   -47.53   0.000    -4.571176   -4.209109
smalleggpl~t     -5.17305   .0549658   -94.11   0.000    -5.280781   -5.065319
baldieggpl~t    -4.712332   .0397557  -118.53   0.000    -4.790252   -4.634412
       south     .3522376   .0552381     6.38   0.000     .2439729    .4605022
 centersouth     .3409762   .0548928     6.21   0.000     .2333883     .448564
 centernorth     .6920827   .0554226    12.49   0.000     .5834565    .8007089
       haifa     .3315598   .0560521     5.92   0.000     .2216997    .4414199
northnohaifa     .4637363   .0570978     8.12   0.000     .3518266     .575646
   jerosalem    -.0735757   .0548957    -1.34   0.180    -.1811693     .034018
      winter     .4921065   .0409905    12.01   0.000     .4117666    .5724464
        fall     .7322198   .0430776    17.00   0.000     .6477893    .8166503
      summer     .5852659   .0452415    12.94   0.000     .4965942    .6739376
    avgprice    -.0298716   .0144065    -2.07   0.038    -.0581078   -.0016353
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .82812
                                                       R-squared     =  0.8937
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(12) =26930.40
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    3208

> ab areac aread areae areaf qexport qindestry qlocal  pricea priceb)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south baldieggplant smalleggplant (avgprice = slocal areaa are

               pricea priceb qexport qindestry qlocal
               centersouth south redcabbge chinacabbge slocalred slocalwhite
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -4.091942   .0642168   -63.72   0.000    -4.217805    -3.96608
 chinacabbge    -14.19508   .0960904  -147.73   0.000    -14.38341   -14.00674
   redcabbge    -1.612408   .0367639   -43.86   0.000    -1.684464   -1.540352
       south      .185571   .0541804     3.43   0.001     .0793794    .2917626
 centersouth     .1925985   .0536677     3.59   0.000     .0874118    .2977853
 centernorth     .0010929   .0536289     0.02   0.984    -.1040179    .1062036
       haifa     .1830558   .0542202     3.38   0.001     .0767861    .2893254
northnohaifa      .428067   .0555485     7.71   0.000      .319194      .53694
   jerosalem     .4898834   .0536886     9.12   0.000     .3846556    .5951111
      winter    -.2745251   .0422983    -6.49   0.000    -.3574282   -.1916219
        fall    -.3063297   .0514636    -5.95   0.000    -.4071965   -.2054629
      summer    -.1184273   .0401009    -2.95   0.003    -.1970236    -.039831
    avgprice    -.0785064   .0164166    -4.78   0.000    -.1106823   -.0463304
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =   .7803
                                                       R-squared     =  0.9848
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(12) = 1.9e+05
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    3003

>  pricea priceb qexport qindestry qlocal)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south redcabbge chinacabbge (avgprice = slocalred slocalwhite 

               qlocal qindestry
               centersouth south slocal areaa areab areac aread areae areaf
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons     -1.61663   .0520586   -31.05   0.000    -1.718663   -1.514597
       south    -.3187614   .0310148   -10.28   0.000    -.3795493   -.2579735
 centersouth     .2922371   .0307107     9.52   0.000     .2320453    .3524289
 centernorth     .2001499   .0307002     6.52   0.000     .1399787    .2603211
       haifa     .1877875   .0309347     6.07   0.000     .1271565    .2484185
northnohaifa     .1976273   .0311013     6.35   0.000       .13667    .2585847
   jerosalem     -.048784   .0306973    -1.59   0.112    -.1089497    .0113817
      winter     .1587334   .0230197     6.90   0.000     .1136157    .2038511
        fall    -.1151134   .0273635    -4.21   0.000    -.1687449   -.0614819
      summer    -.5848977   .0246139   -23.76   0.000    -.6331401   -.5366554
    avgprice    -.2232904   .0081378   -27.44   0.000    -.2392402   -.2073405
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .26835
                                                       R-squared     =  0.7782
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(10) = 3579.43
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    1071

note: qexport omitted because of collinearity
> export qlocal qindestry)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south (avgprice = slocal areaa areab areac aread areae areaf q
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               areab areac aread areae areaf qexport qindestry qlocal
               centersouth south babycucamber organiccucamber slocal areaa
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -.9343923   .0750575   -12.45   0.000    -1.081502   -.7872823
organiccuc~r    -7.814371   .1578333   -49.51   0.000    -8.123718   -7.505023
babycucamber    -7.850454   .1493838   -52.55   0.000    -8.143241   -7.557667
       south    -1.179799   .1002356   -11.77   0.000    -1.376257   -.9833408
 centersouth    -.8110036   .0904439    -8.97   0.000    -.9882705   -.6337368
 centernorth    -.0904868   .0792777    -1.14   0.254    -.2458683    .0648946
       haifa    -.4926788   .0965123    -5.10   0.000    -.6818394   -.3035182
northnohaifa    -1.279478   .1011535   -12.65   0.000    -1.477735   -1.081221
   jerosalem    -1.112747    .098312   -11.32   0.000    -1.305435   -.9200592
      winter     .0017064   .0692102     0.02   0.980    -.1339432    .1373559
        fall     .0738345    .066503     1.11   0.267    -.0565089    .2041779
      summer     .0292208   .0692414     0.42   0.673    -.1064897    .1649314
    avgprice    -.0507197   .0082693    -6.13   0.000    -.0669273   -.0345122
                                                                              
       var39        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.0573
                                                       R-squared     =  0.9416
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(12) =30835.32
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    1936

> eab areac aread areae areaf qexport qindestry qlocal)
. ivregress 2sls var39 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south babycucamber organiccucamber (avgprice = slocal areaa ar

               areaf qexport qindestry qlocal
               centersouth south leaves head areaa areab areac aread areae
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -13.08848   .3363498   -38.91   0.000    -13.74771   -12.42924
        head     2.769598   .0547856    50.55   0.000      2.66222    2.876976
      leaves     3.458059   .0551228    62.73   0.000     3.350021    3.566098
       south    -.3732449   .0544713    -6.85   0.000    -.4800067   -.2664831
 centersouth    -.6121509   .0539267   -11.35   0.000    -.7178452   -.5064566
 centernorth     .0384865   .0529857     0.73   0.468    -.0653636    .1423365
       haifa     -.127791    .059338    -2.15   0.031    -.2440913   -.0114907
northnohaifa    -.3397865   .0584377    -5.81   0.000    -.4543222   -.2252508
   jerosalem    -.0473594   .0533259    -0.89   0.374    -.1518763    .0571574
      winter     .2754178   .0398421     6.91   0.000     .1973287    .3535068
        fall     .0211653   .0410387     0.52   0.606     -.059269    .1015997
      summer    -.5516773   .0409584   -13.47   0.000    -.6319542   -.4714003
    avgprice    -.5951878   .0589769   -10.09   0.000    -.7107804   -.4795951
                                                                              
         ln2        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .80218
                                                       R-squared     =  0.8234
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(12) =14532.98
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    3170

> f qexport qindestry qlocal)
. ivregress 2sls ln2 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south leaves head (avgprice = areaa areab areac aread areae area

               areab areac aread areae areaf qexport qindestry qlocal
               centersouth south sherry tamar organictomatow slocal areaa
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -.1533109   .0824862    -1.86   0.063    -.3149808    .0083591
organictom~w    -7.263683    .094208   -77.10   0.000    -7.448327   -7.079039
       tamar     -6.56157   .0508239  -129.10   0.000    -6.661184   -6.461957
      sherry    -2.250751   .0914533   -24.61   0.000    -2.429996   -2.071506
       south    -.3138185   .0720717    -4.35   0.000    -.4550764   -.1725606
 centersouth     .2591897    .067271     3.85   0.000      .127341    .3910384
 centernorth     .1784548   .0672701     2.65   0.008     .0466078    .3103018
       haifa    -.5175579   .0703547    -7.36   0.000    -.6554505   -.3796653
northnohaifa     .0846462   .0716145     1.18   0.237    -.0557157    .2250081
   jerosalem    -.0012289   .0694669    -0.02   0.986    -.1373815    .1349236
      winter    -.0844443   .0553833    -1.52   0.127    -.1929936    .0241049
        fall     .6798225   .0586255    11.60   0.000     .5649187    .7947264
      summer     .4772365   .0530899     8.99   0.000     .3731822    .5812909
    avgprice     -.092956   .0145438    -6.39   0.000    -.1214613   -.0644507
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.1615
                                                       R-squared     =  0.8720
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(13) =26027.58
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    3841

> ab areac aread areae areaf qexport qindestry qlocal)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south sherry tamar organictomatow (avgprice = slocal areaa are

               areab areac aread areae areaf qexport qindestry qlocal
               centersouth south tomatow tamar organictomatow slocal areaa
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -2.955863   .1438731   -20.54   0.000    -3.237849   -2.673877
organictom~w    -5.025505   .0592011   -84.89   0.000    -5.141537   -4.909473
       tamar    -4.276939   .0864078   -49.50   0.000    -4.446295   -4.107583
     tomatow     2.836973   .0918884    30.87   0.000     2.656875    3.017071
       south    -.4099545   .0724146    -5.66   0.000    -.5518845   -.2680246
 centersouth     .0625074    .067591     0.92   0.355    -.0699686    .1949834
 centernorth     .0857512   .0675902     1.27   0.205    -.0467231    .2182255
       haifa    -.6364946   .0706894    -9.00   0.000    -.7750432   -.4979459
northnohaifa    -.1412822   .0719553    -1.96   0.050    -.2823119   -.0002525
   jerosalem    -.1845356   .0697974    -2.64   0.008     -.321336   -.0477353
      winter     -.068294   .0556468    -1.23   0.220    -.1773597    .0407717
        fall     .6498079   .0589044    11.03   0.000     .5343574    .7652585
      summer     .4508445   .0533425     8.45   0.000      .346295    .5553939
    avgprice    -.0803715    .014613    -5.50   0.000    -.1090124   -.0517306
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.1671
                                                       R-squared     =  0.8840
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(13) =29152.29
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    3841

> eab areac aread areae areaf qexport qindestry qlocal)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south tomatow tamar organictomatow (avgprice = slocal areaa ar

. use "C:\Users\hadar\Dropbox\îàîøéí ìúæä\áé÷åùéí îòåãëï\òâáðéåú.dta", clear
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               areaa areab areac aread areae areaf qexport qindestry qlocal
               slocalspicy slocalgreenbight slocalgreendark slocalyeallo
               greenpepper spacialpepper shashkapepper chilipepper slocalred
               centersouth south yeloowpepper spicypepper brightgreen
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -1.714279   .0926912   -18.49   0.000     -1.89595   -1.532607
 chilipepper    -9.117294   .0559668  -162.91   0.000    -9.226987   -9.007601
shashkapep~r    -5.120544   .0425187  -120.43   0.000    -5.203879   -5.037209
spacialpep~r    -5.720212   .0456001  -125.44   0.000    -5.809586   -5.630837
 greenpepper    -2.252958   .0456866   -49.31   0.000    -2.342502   -2.163414
 brightgreen    -2.208485   .0441614   -50.01   0.000    -2.295039    -2.12193
 spicypepper    -2.088423   .0433672   -48.16   0.000    -2.173421   -2.003424
yeloowpepper    -1.715765   .0426643   -40.22   0.000    -1.799386   -1.632145
       south     .3206246   .0421127     7.61   0.000     .2380852    .4031641
 centersouth     .9745359   .0408728    23.84   0.000     .8944267    1.054645
 centernorth     .3295701   .0414777     7.95   0.000     .2482753     .410865
       haifa     .3497606   .0422167     8.28   0.000     .2670175    .4325038
northnohaifa     .3680168   .0427754     8.60   0.000     .2841785    .4518551
   jerosalem     .5594391   .0421724    13.27   0.000     .4767828    .6420955
      winter     -.036534   .0325394    -1.12   0.262    -.1003101     .027242
        fall     -.078232   .0316816    -2.47   0.014    -.1403268   -.0161373
      summer     .0187699   .0349432     0.54   0.591    -.0497176    .0872574
    avgprice    -.0492991   .0092229    -5.35   0.000    -.0673755   -.0312226
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .98386
                                                       R-squared     =  0.8501
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(17) =44253.20
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    7812

> t qindestry qlocal)
> pepper shashkapepper chilipepper (avgprice = slocalred slocalspicy slocalgreenbight slocalgreendark slocalyeallo areaa areab areac aread areae areaf qexpor
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south yeloowpepper spicypepper brightgreen greenpepper spacial

               areaa areab areac aread areae areaf qexport qindestry qlocal
               centersouth south babycucamber organiccucamber slocal simport
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -7.172985   .2654791   -27.02   0.000    -7.693314   -6.652655
organiccuc~r    -1.001913   .1393251    -7.19   0.000    -1.274985   -.7288405
babycucamber     2.542758   .1218076    20.88   0.000     2.304019    2.781496
       south    -1.541144   .1080615   -14.26   0.000     -1.75294   -1.329347
 centersouth    -1.207929   .1002676   -12.05   0.000     -1.40445   -1.011408
 centernorth    -.7539698   .0968517    -7.78   0.000    -.9437956    -.564144
       haifa    -1.534883   .0981345   -15.64   0.000    -1.727223   -1.342543
northnohaifa    -1.653652   .1078908   -15.33   0.000    -1.865114   -1.442189
   jerosalem    -1.675643   .0972802   -17.22   0.000    -1.866308   -1.484977
      winter    -.9496666   .0913121   -10.40   0.000    -1.128635   -.7706982
        fall    -.5409922   .0872098    -6.20   0.000    -.7119202   -.3700641
      summer    -.7136242   .0779195    -9.16   0.000    -.8663436   -.5609047
    avgprice    -.0153633   .0076422    -2.01   0.044    -.0303417   -.0003848
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.4386
                                                       R-squared     =  0.5752
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(12) = 3806.96
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    2875

> areaa areab areac aread areae areaf qexport qindestry qlocal)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south babycucamber organiccucamber (avgprice = slocal simport 

               centersouth south slocal
Instruments:   fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -4.826488   .4021033   -12.00   0.000    -5.614596    -4.03838
       south       -.6557   .3377341    -1.94   0.052    -1.317647    .0062467
 centersouth    -.2412293   .3375733    -0.71   0.475    -.9028608    .4204021
 centernorth     -.041165   .3204097    -0.13   0.898    -.6691565    .5868265
       haifa    -.5086974   .3312162    -1.54   0.125    -1.157869    .1404744
northnohaifa    -.5173001   .3255865    -1.59   0.112    -1.155438    .1208378
   jerosalem    -.6697558   .3355745    -2.00   0.046     -1.32747   -.0120419
      winter     .4080303   .2892608     1.41   0.158    -.1589103     .974971
        fall     -1.86823   .7943215    -2.35   0.019    -3.425071   -.3113885
      summer    (omitted)
    avgprice      -.03088   .0170868    -1.81   0.071    -.0643695    .0026095
                                                                              
       lnms2        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.7102
                                                       R-squared     =  0.0063
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(9)  =   39.86
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =     387

note: summer omitted because of collinearity
. ivregress 2sls lnms2 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south (avgprice = slocal)
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               areac aread areae areaf
               centersouth south michal manderinepaccge slocal areaa areab
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  price
                                                                              
       _cons    -3.453567   .3377054   -10.23   0.000    -4.115458   -2.791677
manderinep~e    -6.933535   .1484303   -46.71   0.000    -7.224453   -6.642616
      michal    -3.813887   .1198347   -31.83   0.000    -4.048759   -3.579015
       south     .2450065   .1956129     1.25   0.210    -.1383878    .6284007
 centersouth     .6513693   .1963666     3.32   0.001     .2664978    1.036241
 centernorth     .2066191    .195573     1.06   0.291    -.1766969    .5899351
       haifa     .2868857    .197182     1.45   0.146    -.0995839    .6733553
northnohaifa      .468143   .1996662     2.34   0.019     .0768044    .8594815
   jerosalem     1.384291   .1977344     7.00   0.000     .9967388    1.771844
      winter     1.296579   .1554416     8.34   0.000      .991919    1.601239
        fall    -.1859466   .1418957    -1.31   0.190     -.464057    .0921638
      summer    -6.543659   .2778581   -23.55   0.000    -7.088251   -5.999068
       price    -.1432302   .0409593    -3.50   0.000    -.2235089   -.0629516
                                                                              
       lnms2        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.8591
                                                       R-squared     =  0.6970
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(12) = 2918.38
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    1259

> eac aread areae areaf)
. ivregress 2sls  lnms2  summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south michal manderinepaccge ( price = slocal areaa areab ar

               pricec priced pricee pricef priceg priceh pricei
               delishes kenzi simport ssmith sgold sstarking pricea priceb
               centersouth south hermon gold yonatan gala pinkeri ana orling
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -3.633523   .1966011   -18.48   0.000    -4.018854   -3.248192
       kenzi    -6.189948   .0889477   -69.59   0.000    -6.364282   -6.015614
    delishes    -7.187846   .0896242   -80.20   0.000    -7.363506   -7.012185
      orling    -4.653166   .0705153   -65.99   0.000    -4.791373   -4.514958
         ana    -4.036872   .0647554   -62.34   0.000     -4.16379   -3.909954
     pinkeri    -1.055053   .0857893   -12.30   0.000    -1.223197   -.8869087
        gala    -2.175809   .0649799   -33.48   0.000    -2.303167    -2.04845
     yonatan    -.8386548   .0649006   -12.92   0.000    -.9658576    -.711452
        gold    -.1088463   .0668836    -1.63   0.104    -.2399358    .0222432
      hermon    -.0078075   .0649443    -0.12   0.904    -.1350961    .1194811
       south    -.1343956   .0589646    -2.28   0.023    -.2499641   -.0188271
 centersouth     .3540894   .0571146     6.20   0.000     .2421468    .4660319
 centernorth     .2846235   .0573748     4.96   0.000      .172171    .3970761
       haifa     .1569429    .059393     2.64   0.008     .0405347    .2733511
northnohaifa     .0685067   .0615347     1.11   0.266    -.0520991    .1891125
   jerosalem      .286403   .0583304     4.91   0.000     .1720775    .4007284
      winter     .0435951   .0376523     1.16   0.247    -.0302022    .1173923
        fall    -.0686859   .0896911    -0.77   0.444    -.2444773    .1071054
      summer    -.1298784   .0478455    -2.71   0.007    -.2236539    -.036103
    avgprice    -.0934321   .0193829    -4.82   0.000     -.131422   -.0554423
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.1298
                                                       R-squared     =  0.8051
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(19) =21662.77
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    5329

> nzi ( avgprice= simport ssmith sgold sstarking  pricea priceb pricec priced pricee pricef priceg priceh pricei)
. ivregress 2sls  lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south hermon gold yonatan gala pinkeri ana orling delishes ke

               aread areae areaf
               centersouth south avocadonet slocalred areaa areab areac
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -1.399327   .2846863    -4.92   0.000    -1.957301   -.8413516
  avocadonet    -5.420114   .1286958   -42.12   0.000    -5.672354   -5.167875
       south     .1556663   .1580853     0.98   0.325    -.1541752    .4655078
 centersouth     .2839366   .1582678     1.79   0.073    -.0262625    .5941358
 centernorth     .4295608   .1564855     2.75   0.006     .1228549    .7362668
       haifa     .2830965   .1572723     1.80   0.072    -.0251516    .5913446
northnohaifa     .2978325   .1572837     1.89   0.058    -.0104379    .6061029
   jerosalem     .5367563   .1565971     3.43   0.001     .2298316     .843681
      winter     .1605026   .1216622     1.32   0.187    -.0779509    .3989561
        fall    -1.470792   .1178737   -12.48   0.000    -1.701821   -1.239764
      summer    -.9030255   .1789109    -5.05   0.000    -1.253684   -.5523664
    avgprice    -.3130563   .0260949   -12.00   0.000    -.3642014   -.2619113
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.9026
                                                       R-squared     =  0.5817
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(11) = 3506.69
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    2066

>  areae areaf)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south avocadonet (avgprice = slocalred areaa areab areac aread
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               centersouth south personalwm slocal smini snoseeds pricea
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -3.121444   .7408749    -4.21   0.000    -4.573533   -1.669356
  personalwm    -4.372053   .4272893   -10.23   0.000    -5.209525   -3.534582
       south     .1308428   .3027638     0.43   0.666    -.4625632    .7242489
 centersouth     .1588589   .3082074     0.52   0.606    -.4452166    .7629344
 centernorth     .3423317   .2977776     1.15   0.250    -.2413017    .9259652
       haifa     .1600787   .3004484     0.53   0.594    -.4287893    .7489467
northnohaifa     .3008236   .3057053     0.98   0.325    -.2983477     .899995
   jerosalem     .5822686   .2989745     1.95   0.051    -.0037107    1.168248
      winter    -2.506553   .4588285    -5.46   0.000     -3.40584   -1.607266
        fall     2.104519   .2823092     7.45   0.000     1.551204    2.657835
      summer     4.296362    .544076     7.90   0.000     3.229992    5.362731
    avgprice      -.20447   .0716626    -2.85   0.004    -.3449261   -.0640139
                                                                              
       var38        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.6348
                                                       R-squared     =  0.6022
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(11) =  740.68
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =     418

. ivregress 2sls var38 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south personalwm (avgprice = slocal smini snoseeds pricea)

               nashypear1 slocal
               centersouth south sphadona1 redpear1 brownpear1 otherpear1
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -4.830775   .7534357    -6.41   0.000    -6.307482   -3.354068
  nashypear1    -5.434658     .48937   -11.11   0.000    -6.393805    -4.47551
  otherpear1    -4.562141   .1051943   -43.37   0.000    -4.768318   -4.355964
  brownpear1    -4.788826    .298457   -16.05   0.000    -5.373791   -4.203861
    redpear1    -3.671214   .2639864   -13.91   0.000    -4.188617    -3.15381
   sphadona1    -.3007198   .0838381    -3.59   0.000    -.4650394   -.1364001
       south      .078576   .0892694     0.88   0.379    -.0963888    .2535407
 centersouth     .7342337   .0920264     7.98   0.000     .5538653    .9146021
 centernorth     .3524055    .086899     4.06   0.000     .1820866    .5227243
       haifa      .102693   .0958256     1.07   0.284    -.0851216    .2905077
northnohaifa    -.0477107   .1077519    -0.44   0.658    -.2589005    .1634791
   jerosalem     .6745164   .0876466     7.70   0.000     .5027322    .8463005
      winter     .1292146   .0654787     1.97   0.048     .0008786    .2575506
        fall    -.6475931   .0758912    -8.53   0.000    -.7963372    -.498849
      summer    -.8447186   .0639059   -13.22   0.000    -.9699718   -.7194654
    avgprice    -.1528971   .0816885    -1.87   0.061    -.3130035    .0072093
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =    1.71
                                                       R-squared     =  0.6763
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(15) =12162.04
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    5774

> price =  slocal)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south sphadona1 redpear1 brownpear1 otherpear1 nashypear1 (avg

               centersouth south slocal areaa areab areac aread areae areaf
Instruments:   fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -.6823686    .853057    -0.80   0.424     -2.35433    .9895925
       south    -.2038091   .2293898    -0.89   0.374    -.6534048    .2457866
 centersouth     .2158562   .2297778     0.94   0.348    -.2344999    .6662124
 centernorth     .3352913    .231382     1.45   0.147    -.1182091    .7887917
       haifa    -.1882862   .2316785    -0.81   0.416    -.6423676    .2657952
northnohaifa    -.4584784   .2349438    -1.95   0.051    -.9189599     .002003
   jerosalem      .031534   .2293712     0.14   0.891    -.4180253    .4810933
      winter     .0261884   .2696745     0.10   0.923    -.5023639    .5547408
      summer    (omitted)
        fall     .1713059   .2471009     0.69   0.488    -.3130031    .6556148
    avgprice    -.4349509   .0607734    -7.16   0.000    -.5540645   -.3158373
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .93168
                                                       R-squared     =  0.2508
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(9)  =   89.06
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =     231

note: summer omitted because of collinearity
. ivregress 2sls lnms1 fall summer winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south (avgprice = slocal areaa  areab areac aread areae areaf)

               areac aread areae areaf
               centersouth south yellowpeach whitepeach slocal areaa areab
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -1.703245   .2582484    -6.60   0.000    -2.209402   -1.197087
  whitepeach     .4731334   .0974547     4.85   0.000     .2821257     .664141
 yellowpeach    -6.454559   .1079288   -59.80   0.000    -6.666096   -6.243023
       south    -.3713347   .1566408    -2.37   0.018     -.678345   -.0643243
 centersouth    -.1220383   .1517726    -0.80   0.421     -.419507    .1754305
 centernorth     .1331125   .1513874     0.88   0.379    -.1636014    .4298263
       haifa    -.6644055   .1564318    -4.25   0.000    -.9710062   -.3578047
northnohaifa     .2970746    .150461     1.97   0.048     .0021765    .5919727
   jerosalem     .0479924   .1508952     0.32   0.750    -.2477568    .3437416
      winter    -5.257993   .6693247    -7.86   0.000    -6.569845    -3.94614
        fall    -.3015958   .1231605    -2.45   0.014    -.5429858   -.0602057
      summer     .7945894   .1038218     7.65   0.000     .5911024    .9980765
    avgprice    -.3604729   .0158488   -22.74   0.000     -.391536   -.3294099
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.7443
                                                       R-squared     =  0.7303
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(12) = 5160.68
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    1795

> eac aread areae areaf)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south yellowpeach whitepeach (avgprice = slocal areaa areab ar
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               areaa areab areac aread areae areaf
               centersouth south grapfruit slocalred slocalwhite slocal
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -4.456731   .2896101   -15.39   0.000    -5.024356   -3.889105
   grapfruit     .1778513   .0529769     3.36   0.001     .0740186     .281684
       south     -.537371   .1002665    -5.36   0.000    -.7338898   -.3408522
 centersouth    -.4474348   .0990418    -4.52   0.000    -.6415531   -.2533166
 centernorth    -.4033373   .0990792    -4.07   0.000    -.5975289   -.2091456
       haifa    -.0934576   .0994637    -0.94   0.347    -.2884028    .1014876
northnohaifa    -.5447823   .1008912    -5.40   0.000    -.7425254   -.3470391
   jerosalem     .4376449   .0989817     4.42   0.000     .2436443    .6316455
      winter     .3092565   .0821468     3.76   0.000     .1482517    .4702612
        fall     -.682045   .0856053    -7.97   0.000    -.8498284   -.5142616
      summer    -1.841939   .0840222   -21.92   0.000     -2.00662   -1.677259
    avgprice    -.4017031   .0571891    -7.02   0.000    -.5137918   -.2896145
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.2239
                                                       R-squared     =  0.4427
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(11) = 1624.85
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    2135

>  areab areac aread areae areaf)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south grapfruit (avgprice = slocalred slocalwhite slocal areaa

. 

               centersouth south slocal areaa areab areac aread areae areaf
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -2.984742   .0442448   -67.46   0.000     -3.07146   -2.898023
       south    -.2275962     .02373    -9.59   0.000     -.274106   -.1810863
 centersouth     .1481856   .0235332     6.30   0.000     .1020613    .1943099
 centernorth     .0692247   .0234358     2.95   0.003     .0232914     .115158
       haifa    -.0836468   .0236443    -3.54   0.000    -.1299887   -.0373048
northnohaifa    -.1879299   .0238381    -7.88   0.000    -.2346517   -.1412082
   jerosalem     .0320112   .0238588     1.34   0.180    -.0147512    .0787736
      winter     .0131457   .0185785     0.71   0.479    -.0232674    .0495588
        fall     -.267338   .0173589   -15.40   0.000    -.3013608   -.2333153
      summer    -.7021552   .0176928   -39.69   0.000    -.7368324    -.667478
    avgprice    -.1826359   .0058568   -31.18   0.000     -.194115   -.1711568
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .20479
                                                       R-squared     =  0.8022
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(10) = 4204.48
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    1071

. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south (avgprice = slocal areaa areab areac aread areae areaf)

               areaa areab areac aread areae areaf
               centersouth south lemonnet slocallemon slemonqwat slemon
Instruments:   fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons     -3.22197   .5861656    -5.50   0.000    -4.370834   -2.073107
    lemonnet    -5.867522   .2202757   -26.64   0.000    -6.299254    -5.43579
       south      .492453   .2464541     2.00   0.046     .0094119    .9754941
 centersouth    -.0442514   .2534654    -0.17   0.861    -.5410345    .4525317
 centernorth    -.3313602    .247234    -1.34   0.180      -.81593    .1532096
       haifa    -.0650345   .2426593    -0.27   0.789    -.5406381     .410569
northnohaifa    -.6823532   .2551713    -2.67   0.007     -1.18248   -.1822265
   jerosalem     .3488841   .2507229     1.39   0.164    -.1425238    .8402921
      winter     .1603077   .1577714     1.02   0.310    -.1489185     .469534
        fall     .2896324   .3100786     0.93   0.350    -.3181105    .8973753
      summer    (omitted)
    avgprice    -.2317054   .1018467    -2.28   0.023    -.4313213   -.0320894
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.5859
                                                       R-squared     =  0.7448
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(10) = 1697.56
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =     592

note: summer omitted because of collinearity
>  areab areac aread areae areaf)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south lemonnet (avgprice = slocallemon slemonqwat slemon areaa

               areae areaf qexport qlocal qindestry
               centersouth south slocal sorange areaa areab areac aread
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -2.696624   .1121648   -24.04   0.000    -2.916463   -2.476785
       south     .1060153   .0758963     1.40   0.162    -.0427387    .2547692
 centersouth     .4928172   .0756954     6.51   0.000      .344457    .6411775
 centernorth     .1752438   .0753812     2.32   0.020     .0274994    .3229883
       haifa    -.2583458   .0753419    -3.43   0.001    -.4060132   -.1106784
northnohaifa    -.7041681   .0755389    -9.32   0.000    -.8522217   -.5561146
   jerosalem      .220613   .0751903     2.93   0.003     .0732428    .3679833
      winter    -1.273857   .0640979   -19.87   0.000    -1.399486   -1.148227
        fall    -.6137977   .0553749   -11.08   0.000    -.7223306   -.5052648
      summer     .0686521   .0847059     0.81   0.418    -.0973683    .2346726
    avgprice     -.329687   .0148058   -22.27   0.000    -.3587058   -.3006682
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .46347
                                                       R-squared     =  0.8637
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(10) = 3442.98
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =     532

>  areaf qexport qlocal qindestry)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south (avgprice = slocal sorange areaa areab areac aread areae
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 מנגו

 

 משמש

 

 ענבים

 רימון

 

 

 

               centersouth south slocal areaa areab areac aread areae areaf
Instruments:   summer fall jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons      -3.4947    .196763   -17.76   0.000    -3.880349   -3.109052
       south    -.3634689   .1578754    -2.30   0.021     -.672899   -.0540388
 centersouth    -.1683261   .1578615    -1.07   0.286    -.4777289    .1410767
 centernorth    -.0158875   .1578425    -0.10   0.920    -.3252531    .2934781
       haifa    -.4705639   .1579178    -2.98   0.003     -.780077   -.1610507
northnohaifa    -.8234746   .1581178    -5.21   0.000     -1.13338   -.5135695
   jerosalem    -.0234016   .1581051    -0.15   0.882    -.3332818    .2864786
      winter    (omitted)
        fall     2.670811   .1276696    20.92   0.000     2.420583    2.921038
      summer      3.32144    .123606    26.87   0.000     3.079176    3.563703
    avgprice     -.311974   .0102968   -30.30   0.000    -.3321554   -.2917926
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .97298
                                                       R-squared     =  0.7558
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(9)  = 1744.71
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =     532

note: winter omitted because of collinearity
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south (avgprice = slocal areaa areab areac aread areae areaf)

               south slocal areaa areab areac aread areae areaf
Instruments:   summer jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons     -1.34011   .5912235    -2.27   0.023    -2.498887   -.1813334
       south    -.2858454   .4200018    -0.68   0.496    -1.109034     .537343
 centersouth      .053703   .4201763     0.13   0.898    -.7698274    .8772335
 centernorth     -.003012   .4203834    -0.01   0.994    -.8269482    .8209242
       haifa    -.2682392   .4198969    -0.64   0.523    -1.091222    .5547435
northnohaifa      -.46967   .4224662    -1.11   0.266    -1.297689    .3583486
   jerosalem     -.119881   .4200628    -0.29   0.775     -.943189    .7034271
      winter    (omitted)
        fall    (omitted)
      summer     .9128229   .2974264     3.07   0.002     .3298778    1.495768
    avgprice    -.2194739   .0267873    -8.19   0.000    -.2719761   -.1669717
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.5428
                                                       R-squared     =  0.4831
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(8)  =  193.18
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =     189

note: winter omitted because of collinearity
note: fall omitted because of collinearity
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south (avgprice = slocal areaa areab areac aread areae areaf)

               areac aread areae areaf
               centersouth south birght hallewi moskat slocal areaa areab
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons     -6.59453   .2200317   -29.97   0.000    -7.025784   -6.163275
      moskat    -4.293208    .111102   -38.64   0.000    -4.510963   -4.075452
     hallewi     -5.78113   .1327548   -43.55   0.000    -6.041325   -5.520935
      birght     1.225651    .074518    16.45   0.000     1.079599    1.371704
       south    -.4717089   .1213259    -3.89   0.000    -.7095032   -.2339146
 centersouth    -.0100873   .1237557    -0.08   0.935    -.2526441    .2324695
 centernorth    -.0992813   .1209575    -0.82   0.412    -.3363537    .1377911
       haifa    -.0740822   .1178765    -0.63   0.530     -.305116    .1569515
northnohaifa    -.2430473   .1170335    -2.08   0.038    -.4724288   -.0136659
   jerosalem     .0000901   .1225303     0.00   0.999    -.2400649    .2402451
      winter     -1.85293   .1261424   -14.69   0.000    -2.100164   -1.605695
        fall     1.617358   .1516754    10.66   0.000      1.32008    1.914637
      summer     2.435884   .1385518    17.58   0.000     2.164328    2.707441
    avgprice    -.0741415   .0071446   -10.38   0.000    -.0881446   -.0601383
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.6115
                                                       R-squared     =  0.7339
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(13) = 6555.85
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    2403

> ac aread areae areaf)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south birght hallewi moskat (avgprice = slocal areaa areab are

               centersouth south slocal areaa areab areac aread areae areaf
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -8.979219   .6709924   -13.38   0.000    -10.29434   -7.664098
       south    -.1457364   .3487757    -0.42   0.676    -.8293242    .5378514
 centersouth     .1284618   .3434417     0.37   0.708    -.5446716    .8015951
 centernorth     .4276185   .3426399     1.25   0.212    -.2439433     1.09918
       haifa    -.0216735   .3488315    -0.06   0.950    -.7053707    .6620238
northnohaifa      -.46002   .3480585    -1.32   0.186    -1.142202    .2221621
   jerosalem     .0620289   .3430622     0.18   0.857    -.6103607    .7344185
      winter      4.92908    .324262    15.20   0.000     4.293538    5.564622
        fall     5.644915   .3016738    18.71   0.000     5.053645    6.236184
      summer     .1199462   .2563233     0.47   0.640    -.3824382    .6223306
    avgprice    -.2538454   .0633277    -4.01   0.000    -.3779654   -.1297254
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  2.1823
                                                       R-squared     =  0.6470
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(10) = 1086.90
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =     555

. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south (avgprice = slocal areaa areab areac aread areae areaf)
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 שזיף

 

 שקדים

 

 תמר

 תפוזים

 

               centersouth south birght hallewi moskat slocal
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons     .2418291    .970768     0.25   0.803    -1.660841    2.144499
      moskat    -5.504849   .1912229   -28.79   0.000    -5.879639   -5.130059
     hallewi    -3.487672   .1549953   -22.50   0.000    -3.791457   -3.183887
      birght    -2.188067   .1628222   -13.44   0.000    -2.507192   -1.868941
       south    -.2690319     .19837    -1.36   0.175    -.6578299    .1197662
 centersouth     .1366885   .1979363     0.69   0.490    -.2512596    .5246365
 centernorth     .5829825   .2039158     2.86   0.004     .1833149      .98265
       haifa    -.5569617   .1968236    -2.83   0.005    -.9427289   -.1711945
northnohaifa    -1.064152   .2058503    -5.17   0.000    -1.467611   -.6606928
   jerosalem    -.2671131   .1950227    -1.37   0.171    -.6493506    .1151244
      winter    -.9466511   .1766534    -5.36   0.000    -1.292885   -.6004168
        fall     2.522608   .1989756    12.68   0.000     2.132623    2.912593
      summer      4.54226   .1644063    27.63   0.000      4.22003    4.864491
    avgprice    -.7396946   .0768851    -9.62   0.000    -.8903866   -.5890026
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  3.0299
                                                       R-squared     =  0.2085
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(13) = 3002.24
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    3239

. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south birght hallewi moskat (avgprice = slocal)

               south slocal
Instruments:   summer jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons     27.92697   23.58223     1.18   0.236    -18.29334    74.14729
       south     6.780617   5.103985     1.33   0.184     -3.22301    16.78424
 centersouth     5.516419   4.611835     1.20   0.232    -3.522611    14.55545
 centernorth     4.627598   3.866335     1.20   0.231    -2.950279    12.20548
       haifa     7.885607   7.189629     1.10   0.273    -6.205808    21.97702
northnohaifa    -7.074929   4.425464    -1.60   0.110    -15.74868    1.598821
   jerosalem     6.515844   6.194488     1.05   0.293    -5.625129    18.65682
      winter    (omitted)
        fall    (omitted)
      summer    -2.416861   1.979526    -1.22   0.222     -6.29666    1.462938
    avgprice    -4.078634   2.851474    -1.43   0.153     -9.66742    1.510152
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  7.4803
                                                       R-squared     =       .
                                                       Prob > chi2   =  0.7393
                                                       Wald chi2(8)  =    5.17
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =     254

note: winter omitted because of collinearity
note: fall omitted because of collinearity
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south (avgprice = slocal )

               aread areae areaf
               centersouth south brahi yellow moist slocal areaa areab areac
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -12.01091    2.57788    -4.66   0.000    -17.06346   -6.958358
       moist     1.151389   2.508936     0.46   0.646    -3.766035    6.068813
      yellow     1.835988   2.526251     0.73   0.467    -3.115374     6.78735
       brahi     3.797653   2.511025     1.51   0.130    -1.123866    8.719172
       south    -.3031598   .2373445    -1.28   0.201    -.7683465    .1620269
 centersouth    -.4096467   .2477422    -1.65   0.098    -.8952125    .0759191
 centernorth      .870503   .2331378     3.73   0.000     .4135614    1.327445
       haifa       1.0589   .2183076     4.85   0.000     .6310247    1.486775
northnohaifa    -.7178494   .2524172    -2.84   0.004    -1.212578   -.2231208
   jerosalem    -.3187928   .2380196    -1.34   0.180    -.7853027    .1477171
      winter    -.3217227   .1814117    -1.77   0.076    -.6772831    .0338376
        fall      2.02959   .2030948     9.99   0.000     1.631531    2.427648
      summer     .8132924   .1740296     4.67   0.000     .4722006    1.154384
    avgprice     -.061058   .0147451    -4.14   0.000     -.089958   -.0321581
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  2.4978
                                                       R-squared     =  0.1990
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(13) =  973.58
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    1833

> aread areae areaf)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south brahi yellow moist (avgprice = slocal areaa areab areac 

               areab areac aread areae areaf
               centersouth south innet jouice tapozina blode slocal areaa
Instruments:   summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth
Instrumented:  avgprice
                                                                              
       _cons    -3.887929   .1615648   -24.06   0.000     -4.20459   -3.571268
       blode    -8.667648   .1479111   -58.60   0.000    -8.957548   -8.377747
    tapozina     -6.33448   .0590621  -107.25   0.000    -6.450239    -6.21872
      jouice    -1.687999   .0618318   -27.30   0.000    -1.809187   -1.566811
       innet    -1.490658   .0647238   -23.03   0.000    -1.617514   -1.363801
       south    -.1696567   .0751991    -2.26   0.024    -.3170443   -.0222692
 centersouth     .0569326   .0739452     0.77   0.441    -.0879972    .2018624
 centernorth    -.0008827   .0735765    -0.01   0.990      -.14509    .1433247
       haifa     .2098395   .0747114     2.81   0.005     .0634079     .356271
northnohaifa    -.1385969   .0758394    -1.83   0.068    -.2872393    .0100456
   jerosalem     .1271589   .0743999     1.71   0.087    -.0186623      .27298
      winter     .8232095   .0558535    14.74   0.000     .7137386    .9326804
        fall    -1.366633     .06145   -22.24   0.000    -1.487072   -1.246193
      summer    -1.613233   .0668116   -24.15   0.000    -1.744181   -1.482285
    avgprice    -.1739127   .0311312    -5.59   0.000    -.2349287   -.1128967
                                                                              
       lnms1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.2842
                                                       R-squared     =  0.8211
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       Wald chi2(14) =19381.24
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    4253

> ab areac aread areae areaf)
. ivregress 2sls lnms1 summer fall winter jerosalem northnohaifa haifa centernorth centersouth south innet jouice tapozina blode (avgprice = slocal areaa are
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 ערכי יבוא ויצוא – 4 נספח
 ($י ערכים )מיליונ – נבחרים חקלאיים מוצרים יצוא ויבוא  -43 טבלה

 יצוא-תיאור
2013 2012 

 יבוא-תיאור
2013 2012 

    

 5295.6 5487.6 סך הכל יבוא  2402.2 2534.2 סך הכל יצוא 

     בעלי חיים; מוצרים -חלק א.      בעלי חיים; מוצרים -חלק א. 

 925.2 1027.2 מבעלי חיים     62.9 59.4 מבעלי חיים    

 126.4 148.4 בעלי חיים  7.6 9.5 בעלי חיים 

 449.6 507.5 בשר ושאריות בשר אכילים  16.6 14.5 בשר ושאריות בשר אכילים 

 267.1 286.3 דגים, סרטנים ורכיכות  17.3 17.0 דגים, סרטנים ורכיכות 

     חלב ותוצרת חלב, ביצים;       חלב ותוצרת חלב, ביצים;  

     דבש טבעי; מוצרים מן החי        דבש טבעי; מוצרים מן החי   

 72.5 78.1 הראויים למאכל אדם    19.8 16.9 הראויים למאכל אדם   

 9.7 6.8 מוצרים שמקורם מבעלי חיים לנמ"א  1.7 1.5 מוצרים שמקורם מבעלי חיים לנמ"א 

 2061.5 2043.3 מוצרי צמחים -חלק ב.   1474.5 1607.8 מוצרי צמחים -חלק ב.  

     אילנות וצמחים חיים אחרים,       אילנות וצמחים חיים אחרים,  

 12.9 13.2 פקעות, שורשים וצמחי נוי אחרים    189.3 186.5 פקעות, שורשים וצמחי נוי אחרים   

     ירקות, שורשים ופקעות       ירקות, שורשים ופקעות  

 82.6 106.2 הראויים למאכל    530.7 568.7 הראויים למאכל   

     פירות ואגוזים למאכל; קליפות      פירות ואגוזים למאכל; קליפות 

 199.8 200.1 של מלונים ופרי הדר    504.5 584.5 של מלונים ופרי הדר   

 153.8 155.8 קפה, תה, מתה ותבלינים  13.2 16.4 קפה, תה, מתה ותבלינים 

 1098.4 1042.2 דגנים  25.9 25.0 דגנים 

     מוצרי תעשיית הטחינה; לתת       מוצרי תעשיית הטחינה; לתת  

 72.3 70.1 ועמילנים; אינולין; דיבקית החיטה    3.6 3.0 ועמילנים; אינולין; דיבקית החיטה   

     זרעי שמנים; גרעינים, פירות, צמחים       זרעי שמנים; גרעינים, פירות, צמחים  

 403.3 416.9 תעשייתיים ורפואים, קש ומספוא  188.2 201.2 תעשייתיים ורפואים, קש ומספוא 

     שרף עצים; שרפים, הפרשות      שרף עצים; שרפים, הפרשות 

 35.2 36.0 ותמציות צמחיות אחרות    19.0 22.5 ותמציות צמחיות אחרות   

     חומרים צמחיים לקליעה;      חומרים צמחיים לקליעה; 

 3.0 3.0 מוצרי צמחים לנמ"א   0.0 0.0 מוצרי צמחים לנמ"א  

     שמנים ושומנים -חלק ג.      שמנים ושומנים -חלק ג. 

 205.3 212.7 מבעלי חיים או מצמחים     23.5 29.0 מבעלי חיים או מצמחים    

     שמנים ושומנים מבעלי חיים וצמחים;      שמנים ושומנים מבעלי חיים וצמחים; 

 205.3 212.7 שעווה מבעלי חיים או מצמחים    23.5 29.0 שעווה מבעלי חיים או מצמחים   

     תכשירי מזון, -חלק ד.       תכשירי מזון, -חלק ד.  

 2103.5 2204.4 משקאות וטבק    841.3 838.1 משקאות וטבק   

     תכשירים מבשר, מדגים או מחסרי      תכשירים מבשר, מדגים או מחסרי 

 109.5 157.8 חוליות אחרים החיים במים    46.0 46.6 חוליות אחרים החיים במים   

 358.8 309.5 סוכר לסוגיו וממתקי סוכר  86.2 94.6 סוכר לסוגיו וממתקי סוכר 

 158.7 167.7 קקאו ומוצרי קקאו  18.5 15.3 קקאו ומוצרי קקאו 

     מוצרים מדגנים, מקמח, מעמילן      מוצרים מדגנים, מקמח, מעמילן 

 218.8 241.8 או מחלב; מוצרי מאפה    87.7 87.5 או מחלב; מוצרי מאפה   

     תכשירים מירקות, מפירות      תכשירים מירקות, מפירות 

 211.2 212.9 מאגוזים וצמחים אחרים    326.6 318.1 מאגוזים וצמחים אחרים   

 289.2 312.4 תכשירי מזון שונים  224.6 218.4 תכשירי מזון שונים 

 182.9 221.4 משקאות, כהלים לשתיה וחומץ  35.6 41.6 משקאות, כהלים לשתיה וחומץ 

     שאריות ופסולת של תעשיות מזון      שאריות ופסולת של תעשיות מזון, 

 369.6 364.7 מספוא מעובד לבעלי חיים    15.7 15.0 מספוא מעובד לבעלי חיים   

 204.8 216.2 טבק ותחליפי טבק  0.4 1.0 טבק ותחליפי טבק 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה*מתוך נתוני 
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 שטחי הגידול במודל -5 נספח

  על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  חקלאיים שטחי גידולאלפי דונם  1110בישראל(

(. הנתונים שהוכנסו למודל נבחרו בקפידה כנתונים מהימנים ביותר וסכום שטחי הגידול 1011

)המודל לא כולל שטחי גידול של תבלינים  אלפי דונם בהתאם לפירוט הבא 1100במודל 

 :ופרחים(

 נתונים שטחי הגידול במודל, מקורות-44טבלה 
 הערות נתונים לשנת: מקור הנתונים '(אלפי דו)שטח   

 2012 (1013קנ"ט )אפריל   1,378                גד"ש
 לתעשייהכולל עגבניות 

 ותירס מתוק

 2010 1011מפקד עובדים זרים   589                   ירקות

ללא תבלינים, עגבניות 

, לפי תעשייה ותירס מתוק

 מיקום גידול

  188                   הדרים
משרד  -ממ"ג מועצה 

 (1013החקלאות )אפריל 
 לפי מיקום גידול  2012

        696                   סך מטעים

מטעים )ללא זיתים, 

 ענבי יין וחוחובה(
                  358  

מועצת הצמחים )פבר' 

1013) 
2012 

 צעירים מטעים 1% כולל

לפי ישוב (, 'אלף דו 11,0)

  מגורים עם התאמות

 2012 (1013מפקד זיתים )פבר'   290                   זיתים

 לפי מיקום גידול  2010 1011מפקד עובדים זרים   40                     ענבי יין 

 לפי מיקום גידול  2010 1011מפקד עובדים זרים   7                       חוחובה

        2,850                סך שטח במודל

 חלקד"ר יעל *הטבלה רוכזה ע"י 
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 העולמי המחיר חישוב -6 נספח

     מקור הספקה סביר -מחיר יבוא   

 תיאור מחיר איחוד אירופי  
מחיר באיחוד 

 האירופי

אומדן מחיר יבוא 

 )יבואן(

אומדן מחיר יבוא 

 )יבואן(

 שקל לק"ג   אירו לטון    

         פירות

  Export UV Italy (intra exports) 729 896                4.45 תפוחי עץ

  Import UV US 3,390 3,569              17.71 שקדים

  Export UV Italy (intra exports) 1,000 1,182                5.86 אגסים

  Export UV Italy (intra exports) 839 1,012                5.02 שזיף

  Export UV Italy (intra exports) 752 921                4.57 אפרסק

  Export UV Italy (intra exports) 1,220 1,413                7.01 משמש

  Export UV Italy (all exports) 1,165 1,355                6.73 ענבים

  Import UV Colombia 665 787                3.90 בננה

  Import UV Peru 1,531 1,681                8.34 אבוקדו

  Export UV Spain (intra exports) 985 1,218                6.04 אפרסמון

  Import UV Brazil 1,205 1,325                6.57 מנגו

  Import UV  Tunisia 1,863 2,090              10.37 תמרים

  Import UV Turkey 1,023 1,091                5.41 רימון

         הדרים

  Export UV Spain (intra exports) 630 814                4.04 תפוזים

  Export UV Spain (intra exports) 667 853                4.23 אשכוליות

  Export UV Spain (intra exports) 701 889                4.41 לימון

  Export UV Spain (intra exports) 800 993                4.93 קלמנטינות

     מקור הספקה סביר -מחיר יבוא   

 תיאור מחיר איחוד אירופי  
מחיר באיחוד 

 האירופי

אומדן מחיר יבוא 

 )יבואן(

יבוא אומדן מחיר 

 )יבואן(

         ירקות

  Export UV Spain (intra exports) 993 1,227                6.09 עגבניות רגילות

  Import UV Italy 1,641 1,919                9.52 עגבניות שרי

  Import UV Turkey 801 860                4.27 מלפפון

  Export UV Spain (intra exports) 889 1,189                5.90 חציל

  Export UV France (intra exports) 291 389                1.93 גזר

  Export UV Spain (intra exports) 1,221 1,543                7.66 פלפל

  Export UV Spain (intra exports) 352 522                2.59 בצל

  Export UV Spain (intra exports) 856 1,082                5.37 קישוא

 כרוב
Export UV Netherland (intra 

exports) 
252 395                1.96  

  Import UV Spain 797 1,020                5.06 כרובית

  Export UV Spain (intra exports) 945 1,196                5.93 חסה

  Export UV Spain (intra exports) 682 899                4.46 סלרי

  Export UV Spain (intra exports) 1,805 3,182              15.79 תות שדה

  Import UV US 630 676                3.36 בטטה

  Import UV China 1,333 1,418                7.04 שום

  Import UV France 186 278                1.38 תפו"א

  Export UV Italy (intra exports) 323 433                2.15 אבטיח

  Export UV Spain (Intra) 609 787                3.90 מלון

 

 

 

 

 

 

 

 

 


