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  תקציר
 לצורך לצמצם את פליטות ,בשנים האחרונות גוברת המודעות לנושאי שימור הסביבה בכלל ובעיקר: רקע

גוברת הקריאה להגדיל את הייצור המקומי , מחד גיסא. גזי החממה העשויות לגרום לשינוי אקלים גלובלי

אנרגיה ב מוצרי חקלאות כדי להפחית את ההשפעות הסביבתיות הנגרמות משימוש בכלי תחבורה ושל

החקלאות בישראל צורכת חלק גדול ממשאבי המים , אידך גיסאמ. להובלת המוצרים ממדינה למדינה

. צפוי להגדיל את הלחץ על מקורות המים המצומצמיםאף יה יהגידול באוכלוסו ,המוגבלים במדינה

. זיהום אויר ופליטת גזי חממה,  מים יקרה וכרוכה בנזקים סביבתיים הכוללים שימוש באנרגיההתפלת

 ולהקטין נזקים לצמצם את הביקוש למים תאפשר הגדלת הייבוא על חשבון הייצור החקלאי המקומי

  .סביבתיים נוספים

, לם בארץלבחון את ההשפעות הסביבתיות של ייבוא מוצרי חקלאות לעומת גידו :מטרת המחקר

להמליץ , מכאן. הסביבתיות שלוההשפעות כולל ולהעריך את הערך הכלכלי המשולב של הרווח מהגידול 

  .שוניםעבור גידולים חקלאיים לגבי העדפה של ייבוא או גידול מקומי 

  . של ייבוא וייצור מקומיהערכת ההשפעות הסביבתיותניתוח כלכלי ו, בחירת ענפיםכללה  עבודההשיטת 

תפוחי , חימצה, שום, בצל, תפוחי אדמה: הגידולים העיקריים המיובאים לארץ כללה את הענפיםבחירת 

  .שקדים ואגוזי מלך, אגסים, עץ

נכונות לשלם בעד סוגי נוף חקלאי  -התועלת מהנוףים והכנסות המגדלאומדן כלל את  ניתוח הכלכליה

. לערך כלכליהשנים הגידולים עבור  ותרגום ההשפעות הסביבתיות, מחקרים קודמיםבהסתמך על , שונים

 המכמת את הירידה DALY (Disability Adjusted Life Years)תרגום זה נעשה באמצעות מדד 

ערך זה הוכפל בערך ההכנסה . הממוצעת בתוחלת החיים לנפש כתוצאה מהשפעות סביבתיות שונות

מקדם חשיפה כדי לקבל בבים ווהוכפל במספר התוש, הממוצע לנפש בארץ כדי לקבל את ערך הנזק לנפש

  . כלל המדינהעבור את ערך ההשפעה 

 שיטה הבוחנת את כל השימוש - "ניתוח מחזור חיי מוצר"נעשתה בשיטת  הערכת ההשפעות הסביבתיות

 יםחקלאי יםגידולעבור . הזיהום הנוצר בכל שלבי הייצור והשימוש במוצראת בחומרים ובאנרגיה ו

 הערכנו את הנזקים מייבוא .חומרי אריזהו ההשפעה של ייצור חומרי דשן את, בין השארשיטה זו תכלול 

  : כדלקמןמייצור מקומי ומשימוש במים, מוצרים

 התבססה על ממוצע משוקלל של מרחקי הייבוא מאזורי הגידול -הערכת הנזק מייבוא מוצרים   .א

  .  לשוק המקומיעד ו

עבור הגידולים חומרי ההדברה ת הדשנים ויו התבססה על כמו-מקומיייצור מהערכת הנזק   .ב

  . השונים

מים בכמות הנדרשת להשקיית התפלת עקב  חושב כנזק -משימוש במיםהנזק הפוטנציאלי   .ג

צורך בעתיד להתפיל את כל המים לשימוש בחקלאות יהיה כי הנחה המחמירה תחת ה, המוצר

  .לאיכות של מי שתייה
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  : כדלקמן קטגוריה מספר קטגוריות ספציפיותכל ךובתו, בחנו שלוש קטגוריות כלליות של נזק סביבתי

 אורגנים –כימיקלים באויר , חומרים מסרטנים,  שינוי אקלים גלובלי–הנזק לבריאות האדם   .א

  .קרינה ופגיעה בשכבת האוזון, אורגניםנוא

  .התחמצנות ושינויים בשימושי קרקע,  רעילות למערכת -הנזק למערכת האקולוגית   .ב

  .מינרלים ומאגרי דלק, זק למשאבים נ-פגיעה במשאבים מתכלים   .ג

  תוצאות עיקריות 

, יבוא אגוזי מלךיגרם מנלטון גידול מייבוא הסביבתי הגדול ביותר הנזק כי יבוא נמצא יבניתוח השפעת ה

בבחינה השוואתית בין . בצל וחימצה, תפוחי אדמה, שום, אגסים, שקדים, תפוחי עץ -בסדר יורד ולאחריו

 יבואישימוש בכימיקלים גדול מהנזק מהייצור מקומי עקב נזק הסביבתי מכי צא נמ ייצור מקומילהייבוא 

אגסים , תפוחי עץייצור מקומי עבור יבוא גדול מהנזק מיהנזק מואילו א "שום ותפו, חימצה, שקדיםעבור 

  . ובצל

והנזקים העיקריים לסביבה ברוב , ההשפעה הסביבתית העיקרית היא ההשפעה על בריאות האדם

. שימוש במינרלים מתכלים ושינוי אקלים גלובלי, אורגניםנים נובעים מפליטת כימיקלים אהגידול

של השפעה בהשוואה לכימיקלים גדולה בכמה סדרי גודל שימוש בההשפעה הסביבתית של הייבוא וה

כך ששמירה על איכות הסביבה אינה מצדיקה בפני עצמה , התפלת מים פוטנציאלית עבור השקיית הגידול

שלקח בחשבון , בניתוח המפורט של גידול תפוחי אדמה. א מוצרי חקלאות כדי להימנע מהתפלת מיםיבוי

וההשפעה של כל דשן וחומר הדברה לפי סוג , את ההשפעה של כל תהליכי העיבוד כגון זריעה וחריש

  .בדישון הוא הגורם בעל ההשפעה הסביבתית הגדולה ביותרהשימוש כי נמצא , ספציפי

, כאמור לעילנלקח בחשבון , מוצרטון עבור  הערך הכלכלי של הגידולים עבור כלל המדינה לצורך חישוב

הייצור בחינת . יבואימקומי ומייצור ערך הנוף החקלאי והערך ההשפעות הסביבתיות מ, הרווח לחקלאים

ם אגסי,  שקדיםעבור ייצור מקומי של הנזק הסביבתי מ יםגדולוהערך הנופי הרווח כי מראה המקומי 

, בצל, תפוחי עץעבור ייצור מקומי של הנזק הסביבתי הרווח והערך הנופי נמוכים מולעומת זאת , וחימצה

הכרוך , היא ייבוא המוצרייצור מקומי להאלטרנטיבה כי כאשר לוקחים בחשבון . שום ותפוחי אדמה גדול

דולים ברשימה חוץ בארץ את כל הגיייצר במקרה זה עדיף ל. התמונה משתנה, בנזקים גדולים לסביבה

  . מתפוחי אדמה

בהנחה כי . חלק קטן מאד באוכלוסיה נחשף בפועל להשפעות הסביבתיותרק כי ניתוח זה נעשה בהנחה 

על הערך של ההשפעות הסביבתיות יעלה , האוכלוסייה הנחשף להשפעות הסביבתיות גדול יותראחוז 

אשר ה כזה כדאי לגדל בארץ את המוצרים במקר. כך שהערך הסביבתי נטו הוא שלילי, הרווח וערך הנוף

אגסים , תפוחי עץ,  דהיינונמוכה מההשפעה הסביבתית של היבואייצור מקומי הסביבתית של ההשפעה 

  . ובצל

  מסקנות עיקריות

  .אגסים ובצל, בוא עבור תפוחי עץיהמקומי נמוכה מהשפעת היייצור ההשפעה הסביבתית של ה •
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  .מהנזק מהתפלת מים בכל המוצריםהנזק הסביבתי מייבוא גדול בהרבה  •

  .מקומי של תפוחי אדמהעבור ייצור הדשן הוא הגורם העיקרי לנזק הסביבתי  •

 ייצורהערך הנופי וההשפעות הסביבתיות של ה, כאשר לוקחים בחשבון את הרווח לחקלאים •

  . השום ותפוחי אדמ, בצל, תפוחי עץ -ולייבא, אגסים וחימצה, מומלץ לגדל בארץ שקדים, המקומי

ל "מומלץ לגדל בארץ את כל הגידולים הנ, כאשר מתחשבים גם בנזק הסביבתי הנגרם מייבוא •

  .חוץ מתפוחי אדמה
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  מבוא. 1
 על ם"ח הלאומי של ישראל לועידת האו"הדו. ההתחממות הגלובליתתהליך בחלק נוטלת ישראל מדינת 

 ,Pe’er and Safriel(ישראל שינוי אקלים מסכם את ההשפעות הצפויות של ההתחממות הגלובלית על 

עלייה בטמפרטורה הממוצעת  -מבחינת אקלים : כוללים2100השינויים העיקריים הצפויים עד ). 2000

 בעוצמת עלייהובמקביל , דחייה בתחילת גשמי החורף וקיצור משך עונת הגשמים; 1.8°C  עד  1.6° -ב

עלייה ; 10% -ב) evapotranspiration(גידול בהתאדות ;  אחוזים8 עד 4 -ירידה במשקעים ב; הגשמים

ועלייה ברמת פני הים ; )extreme climate events(עוצמת האירועים החריגים במזג אויר בבתכיפות ו

עלייה בזיהום ובפריחת ,  ירידה בכמות מי התהום-בניתוח ההשפעה על משאבי המים. מ" ס88 – 12 -ב

פגיעה ; 2100שנת  עד 25% -ת היקף האחסון באתקטין אשר  ,במאגרי המים) algal blooms(אצות 

מי ים לאקוויפר ה של חדירבעקבות ועלייה ברמת מליחות המים ; זיהוםעליית הבאיכות מי השתייה עקב 

 60% -ההשפעה הכוללת תגרום לירידה בכמות המים ל. אידויהגברת ההתחממות המים ו, במישור החוף

 30 - המרכזית לסטטיסטיקה צופה גידול באוכלוסייה בהלשכה, במקביל. 2100  שנתמהכמות הקיימת עד

לחצים גדולים על תיצור אשר , )'ב2006', א2006הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  (2025 אחוז עד 44 –

  .משאבי המים המתמעטים

 אחרות במחקרים במדינות. על החקלאות שנויה במחלוקתשל ההתחממות הגלובלית ההשפעה הספציפית 

. היבולים בחקלאותלהפחתת עשבי הבר וכמות חמצני גורמת לגידול ב-רמת הפחמן הדוביה יעלכי נמצא 

וגידולים הרגישים לחום או לקור , הגידול במזיקים עשוי לפגוע בחקלאות) 2000(לפי פאר וספריאל 

על אדמות שוליות לא גידולים כי במודל סימולציה שנעשה על גידולי מרעה בארץ נמצא . יפגעו במיוחד

לגידול היו השפעות הפוכות , ללא מגבלת החנקן. מכיוון שמגבלת החנקן בקרקע קובעת את היבול, וייפגע

ניתן לחזות את ההשפעה המשולבת שלהם היה לא כך ש, יה בטמפרטורהיעללבפחמן דו חמצני ו

)Seligman and Sinclair, 1995.(גם לענף החקלאות השלכות על ההתחממות הגלובלית,  אולם.   

 1998שנת ישראל חתמה על פרוטוקול קיוטו במדינת , רה בחשיבות של שינוי האקלים הגלובלימתוך הכ

 United Nations Framework(ם לשינוי אקלימי "כחברה בועדת האו. 2004i -ואישרה אותו ב

Convention on Climate Change (UNFCCC(( ,ח על פליטת וקליטת גזי חממה "ישראל הכינה דו

נגרמות ) 81%(רוב הפליטות . Koch et al., 2000 -התוצאות פורסמו ב. ים השוניםבסקטורמדינה ב

 -כמות הפליטות עלתה ב. הוא פליטת מתאן ממזבלות) 12%(והמקור השני בגודלו , י סקטור האנרגיה"ע

 3.3% - ל-1996סקטור החקלאות היה אחראי ב). Koch et al. 2003 (1996 - ל1990 בין 50%

 מליון טון 2070 שווה ערך של , כלומר–) 1996 - ל1990 בין 20%גידול של (ממה מפליטות גזי הח

) 460(דישון , ) מליון טון680(רוב הפליטות נגרמות מגידול בעלי חיים .  שנה100 -פחמן דו חמצני ב

  ).Koch et al., 2003, table 1) ( מליון טון930(ופליטות מהקרקע 

i . 2006March 28 Web page last modified on . o Protocol signatoriesList of Kyot). 2006(Wikipedia 
: URLsignatories_Protocol_Kyoto_of_List/wiki/org.wikipedia.en://http   
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טענו , עוד לפני המודעות הקיימת להשפעות האקלים. ות רב יש השלכות סביבתיותחקלאות הישראלית ל

, הירידה בהיצע המים. לצמצם את שטח החקלאות בישראל כדי לחסוך במיםכי רצוי כלכלנים רבים 

וכרוכה עדיין התפלת מים יקרה . לחץ על מקורות המים המצומצמיםיצרו , ובמקביל הגידול באוכלוסייה

 ; 2004, פיין והדס(זיהום אויר ופליטת גזי חממה , רגיהבנזקים סביבתיים הכוללים שימוש באנ

Davidson, 2005; Koch et al., 2000 .(  

בעיקר השפעה על התיירות , הן השפעות חיוביתחקלאות המקומית חלק מההשפעות הסביבתיות של ה

בין השאר בדוחות מחקר קודמים רבים , השפעה זו תועדה במחקרים רבים. וההנאה מהנוף החקלאי

הכוללות את הנזק , השפעות שליליותלחקלאות המקומית עשויות להיות גם ". נקודת חן"הוגשו לקרן ש

כתוצאה נזק , ולחילופין, נזק מהתפלת מי קולחין והשימוש בהן, משימוש בכימיקלים ובאנרגיה בייצור

  .משימוש במקורות מים טריים מוגבלים העשוי להגדיל את הדרישה להתפלת מי תהום

גם כאשר , הנגרם בכל מקרה, בנוסף לנזק הסביבתי הגלובלי מהגידולהרי , יבאים מוצרי מזוןכאשר מי

. אנרגיה להובלת המוצרים ממדינה למדינהבנוסף הנזק משימוש בכלי תחבורה ו, מגדלים במדינה אחרת

בשנים האחרונות גוברת בכל העולם הקריאה להגביר את הייצור המקומי כדי להפחית את , מסיבה זו

  . ההשפעות הסביבתיות הנגרמות מייבוא מזון

 Life(” ניתוח מחזור חיי המוצר"ההשפעה הסביבתית של מוצרים בשיטה הנקראת ניתן לבדוק את 

Cycle Assessment .(קשורות אשר , זוהי שיטה לכימות התפוקות והתשומות המשפיעות על הסביבה

הסבר . לסיום חייועד שימוש במוצר ו דרך הור שלב הייצהחל מ ,בייצור מוצר מסוים במהלך מחזור חייו

    .  PRé Consultantsמפורט על המתודולוגיה נמצא באתר של 

כולל ,  מוצרי מזון ומוצרים חקלאייםמחזור חיי המוצר שלנעשו מחקרים רבים שבדקו את בעולם 

יים בין ההשפעה נערכה השוואה בשיטת ניתוח מחזור ח, לדוגמה. לעומת ייבואייצור מקומי השוואה של 

 Schlich(הסביבתית של בשר כבש ומיץ תפוזים מייצור מקומי לבין ההשפעה של מוצרים אלו מייבוא  

and Fleissner, 2005 .( במחקר אחר נבדקה ההשפעה הסביבתית של שיטות שונות של גידול ועיבוד

  ).Jungbluth et al., 2000(מוצרי חקלאות 

המאמרים שהוצגו ו, רכת מחזור חיי מוצר בסקטור החקלאות והמזון נערך כנס שהוקדש להע2003 שנתב

, 2004(בנושא שתה שנעבתיזה ). LCA Food Database, 2003(בכנס ניתנים להורדה מהאינטנרט 

Engström( בצל ותפוחי , כולל תפוחים, סוכמו התוצאות של ניתוחי מחזור חיי מוצר במוצרי חקלאות

  . ותשנערכו במדינות שונכפי , אדמה

בישראל מקומי של מוצרי חקלאות ייצור מטרת עבודה זו היא לבחון את ההשפעות הסביבתיות של 

   .הייבוא ואת ההשלכות הכלכליות שלהןחלופת לעומת 
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  שיטת העבודה. 2
 . בשיטת מחזור חיי המוצרבחרנו מספר גידולים מייצגים עבורם ניתחנו את ההשפעה הסביבתית הכוללת

זיהום , האקוסיסטמה, ההשפעה על בריאות האדםאת  ת כוללייבוא גידולים אלושל ת ההשפעה הסביבתי

שימוש מאלו נובעת ייצור מקומי של גידולים ההשפעה הסביבתית של  . אויר וההתחממות הגלובלית

   .על זיהום אוויר והתחממות גלובליתאשר משפיעים  )דשנים וחומרי הדברה(בכימיקלים 

בארץ ייצור  ערך הנוף וההשפעות הסביבתיות של האומדן,ההכנסה לחקלאיםהניתוח הכלכלי כלל את 

  .ושל אלטרנטיבת הייבוא

  

  בחירת הגידולים וניתוחם 2.1

הגידולים , לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נבחרו הגידולים הצמחיים עם היקף ייבוא גבוה

, תפוחי עץ, )חומוס(חימצה , שום, לבצ,  תפוחי אדמה:העיקריים המיובאים בכמויות משמעותיות הם

היקפי הייצור והשיווק . )2.1.1לוח (.) ניתוח זה לא כולל מוצרי בעלי חיים( שקדים ואגוזי מלך, אגסים

  .2.1.3, 2.1.2  בלוחות -של גידולים אלו

  

  )טונות (גידולים חקלאייםשל יבוא  כמויות י:2.1.1לוח 

*2005 R2004    גידול  2001  2002  2003
  תפוחי עץ    4,600    4,200    3,120    2,300        3,700

  אגסים    4,500    2,080    1,890       900         670
  ענבים       170       430       360  -  -

  חבושים       450       520       270       120         100
  בצל    5,860       590    3,400       320         250

  חימצה    2,740    3,630    3,020    4,730        5,200
  שום    1,380    1,420    2,050    2,730        2,800

  תפוחי אדמה  20,220    5,720    4,110    2,190         30
  עגבניות       600    1,550        80        40         35

  שקדים    3,210    3,320    3,270    2,440        2,300
  )בוטנה(פיסטוק חלבי     4,560    3,300    3,830  -  -

  אגוז מלך    5,100    2,890    3,700    3,200        3,900
  בוא של מוצרי חקלאות טריים נבחריםיי: 19.20לוח  . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2006השנתון הסטטיסטי : מקור
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  )טונות(נבחרים גידולים חקלאיים  תפוקה של :2.1.2לוח 

   גידול 2000 2003   2004 2005
  יות עגבנ 445,200 405,600 513,800 433,200
       זנים למאכל 192,600 234,600 226,300 214,900
       זנים לתעשייה 252,600 171,000 287,500 218,300
    בצל יבש 106,000 87,100 97,300 100,400
   תפוחי אדמה 372,000 440,100 599,800 593,900
   תפוחי עץ 131,300 118,600 150,100 153,000
   אגסים 28,300 24,800 30,800 35,600
   ענבי מאכל 68,700 80,600 85,600 79,500
   ענבי יין 42,700 45,900 54,200 46,200
   שקדים 5,200 4,900 8,800 9,100

תפוקה חקלאית לפי ענף : 19.16לוח , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 57 כרך – 2006שנתון סטטיסטי לישראל : מקור
  ומוצר 

  

  )טונות(נבחרים חקלאיים ם  שיווק גידולי:2.1.3 לוח

  גידול 2004 2005
  בצל יבש 88,992 77,755

  עגבניות 498,506 415,961
  שום יבש 3,016 3,542
  שום ירוק 3,858 3,758

  תפוחי אדמה 545,705 506,286
  אגסים 29,432 30,243
  ענבי יין 53,513 91,483
  ענבי מאכל 62,943 57,015
  שקדים 1,365 1,250

  תפוחי עץ 122,723 116,413
  

 שיווק גידולי שדה – 3לוח . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  2006 יוני –אפריל , 37)2(רבעון לסטטיסטיקה חקלאית : מקור
  . שיווק פירות נבחרים– 4לוח ; וירקות

  

, כולל ההשפעה על בריאות האדם,  את ההשפעה הסביבתית הכוללת של ייבוא מוצרים אלהבחנו

אשר  ,בשיטת ניתוח מחזור חיי מוצראמדה ההשפעה נ. זיהום אויר וההתחממות הגלובלית, האקוסיסטמה

   .עבור כל מרכיב סביבתי לחוד ועבור ההשפעה הסביבתית המשוקללת, אר בהמשךנת

דשנים וחומרי (שימוש בכימיקלים ייצור מקומי הנובעת מההשפעה הסביבתית של את גם  אמדנו, במקביל

ת הכימיקלים יו וכמויהמידע על סוג. ם על זיהום אוויר והתחממות גלובלית כפי שמשפיעי)הדברה

 ההשפעה הסביבתית של כל כימיקל על זיהום .מ"המשמשים בכל גידול התקבל מתחשיבי ייצור של שה

 בהתבסס על מאגרי מידע עולמיים ,חושבה בשיטת ניתוח מחזור חיי מוצר' התחממות גלובלית וכו, אויר

ניתוח השימוש בכימיקלים לא נעשה עבור גידול אגוזי (. עה הסביבתית של כל כימיקלקיימים של ההשפ

  .)מלך עקב הקושי להשיג מידע ספציפי לישראל עבור גידול זה
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  ניתוח כלכלי  2.2

ערך , נערכה בדיקה כלכלית שלקחה בחשבון את ההכנסה לחקלאים, לצורך ניתוח כולל של המוצרים

  .בארץ ושל אלטרנטיבת הייבואייצור של ההנוף וההשפעות הסביבתיות 

  :הניתוח הכלכלי כלל את המרכיבים הבאים

  . מ"הרווח מבוסס על תחשיבי שהחישוב  – הכנסות למגדל. א

שיטה אחת היא ההערכה . קיימות שיטות שונות להערכת התועלת מסוגי נוף שונים  -תועלת מהנוף. ב

בשיטה זו . שונים על מחירי בתים או קרקעות באזורהמתבססת על ההשפעה של סוגי נוף , ההדוניסטית

שיטה אחרת היא ). Haruvy and Shalhevet, 2005(השתמשנו בעבודה קודמת שהגשנו לקרן יד הנדיב 

   .באמצעות עריכת סקרים של נכונות לשלם

 שבו נערך סקר, )2002, עדני-שמש( ערכי הנוף בעבודה זו מתבססים על מחקר קודם שהוגש ליד הנדיב

הנתון לנפש ליחידת . שבדק את נכונות התושבים בישראל לשלם עבור שימור נוף חקלאי מסוגים שונים

חישוב הערך של הנוף עבור . iiח לטון לנפש"שטח חולק ביבול כדי לקבל את הנכונות לשלם במונחי ש

שיקללו  אשר, )Fleischer and Tsur, 2004( כלל תושבי המדינה מבוסס על התוצאות של פליישר וצור

עבור  ))2002(עדני -ממחקרה של שמשכפי שהתקבלו (את הערכים של הנכונות לשלם עבור נוף 

  .כלל אוכלוסיית המדינהבהתייחס למבקרים -מבקרים ולא
ii  נתון זה משקף ממוצע עולמי של יבול–חוץ מהנתון עבור אגוזי אדמה , מ"נתוני היבול בטון לדונם נלקחו מתחשיבי שה  ,

  .USDA -מנתוני ה
  )2003 ,USDA: Tree Nut Situation and Updates for Selected Countries.(  
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. קיימות שיטות רבות להערכה כלכלית של הנזק לסביבה  -או ייבואייצור מקומי השפעה סביבתית של . ג 

 -דוגמה ב(להערכה של הנזק הנגרם מפליטת פחמן משתמשים בהערכה של עלות קליטת הפחמן  , לדוגמה

Stavins, 1999 ( או בעלות של פליטות גזים)דוגמה ב- Weyant, 1993 .( בעבודה זו התבססנו על הנזק

זיהום אויר , ההשפעה הסביבתית של התחממות האקלים. בשיטת מחזור חיי המוצרהסביבתי המחושב 

רידה המכמת את הי, DALY) (Disability Adjusted Life Years מדד  י"וגורמים נוספים מבוטאת ע

נהוג לחשב את הערך הכלכלי של . הממוצעת בתוחלת החיים לנפש כתוצאה מהשפעות סביבתיות שונות

DALYעל ידי ייצוג במונחים של הכנסה לנפש או של תוצר מקומי גולמי לנפש  .  

 30,741היא ) ההכנסה למשק בית לחלק למספר נפשות ממוצע במשק בית(ההכנסה נטו לנפש הנחנו כי 

 בערך של DALY -בהמבוטא הכפלנו את הערך של הנזק הסביבתי ,  עבור כל גידול.iiiח לשנה”ש

גרם מהכימיקלים נייבוא לעומת הנזק ההנובע מאת ערך הנזק הסביבתי כך קיבלנו  .ההכנסה לנפש

חישוב הערך של ההשפעות הסביבתיות עבור כל תושבי . לטון מוצר לנפש-המשמשים בגידול מקומי 

מכיוון . iv2006 אלף בסוף יולי 7,057.6 -פלת הנתון לנפש במספר תושבי המדינהי הכ"המדינה נעשה ע

מספר תרחישים עבור ך שקלול וניתן לער, שבפועל לא כל התושבים נחשפים לכל ההשפעות הסביבתיות

  . של היקף ההשפעה בפועל

  

  ניתוח ההשפעה הסביבתית 3 . 
בשיטת , ועבור ההשפעה הסביבתית המשוקללתנבדקה עבור כל מרכיב סביבתי לחוד הסביבתית ההשפעה 

הקשורות בייצור ,  זוהי שיטה לכימות התפוקות והתשומות המשפיעות על הסביבה.ניתוח מחזור חיי מוצר

   .לסיום חייועד שימוש במוצר ודרך משלב הייצור החל מוצר מסוים במהלך מחזור חייו 

, אפיון,  הכולל קטגוריזציה,ח ההשפעהשלב המלאי ושלב ניתו:  עיקרייםשלביםשני השיטה כוללת 

   .משאבי הטבעמערכת האקולוגית וה, הקטגוריות הסביבתיות כללו את בריאות האדם .נורמליזציה ושקלול

  
iii  הלשכה המרכזית . 2006השנתון הסטטיסטי לישראל .  הכנסה והוצאה חודשית בעשירונית של משקי בית5.27לוח : מקור

  .ירושלים, לסטטיסטיקה
iv  דף הבית של אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2006 בספטמבר 15 -מעודכן ל, אינדיקטורים עיקריים: מקור :

http://www1.cbs.gov.il/reader 
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  )Life Cycle Assessment(שיטת ניתוח מחזור חיי מוצר  3.1.

   .וח מסוג זההמתמחים בנית, PRé Consultantsהסבר השיטה המוצג להלן מבוסס על ההסבר באתר של 

 Life(” ניתוח מחזור חיי המוצר"בדיקת ההשפעה הסביבתית של המוצרים נעשתה בשיטה הנקראת 

Cycle Assessment .(הקשורות , זוהי שיטה לכימות התפוקות והתשומות המשפיעות על הסביבה

). disposal(בייצור מוצר מסוים במהלך מחזור חייו משלב הייצור עד לשימוש במוצר ולסיום חייו 

באנרגיה ובאשפה הנוצרת בכל שלב של מחזור חיי , הניתוח כולל איסוף מידע על השימוש בחומרים

 –שימוש והיפטרות מהמוצר , העברה, מחזור חיי המוצר כולל את כל הפעילויות הכרוכות בייצור. המוצר

. זור והזריקההמיחועד לשלבי , השימוש, האריזה, הייצורדרך שלבי , משלב השגת חומרי הגלםהחל 

הסבר . Eco-indicator 99וניתוח זה נעשה בשיטת , קיימות מספר שיטות לניתוח מחזור חיי מוצר

 PRé Consultantsבאתר שלכאמור מפורט על המתודולוגיה נמצא 

 htm.default/mentassess_cycle_life/nl.pre.www://http .  הסבר על השיטה ויישומה לניתוח

  /dk.lcafood.www://http  - בLCA Food Databaseהייצור של מוצרי מזון נמצא באתר 

     

  :מורכב משני שלביםעצמו הניתוח 

הגולמיים המשמשים במהלך חיי  תיאור הפליטות הנוצרות והחומרים -) inventory (שלב המלאי. 1

  .המוצר

  . ניתוח ההשפעה של הפליטות והשימוש בחומרים-) impact assessment (שלב ניתוח ההשפעה. 2

   :הניתוח כולל

חלוקת כל החומרים לקטגוריות לפי השפעתם על , כלומר –) classification(קטגוריזציה   .א

:  העיקריות הרלוונטיות מבחינתנו הןהקטגוריות). 'התחממות האקלים וכו, האוזון(הסביבה 

ושימוש , חומרי הדברה, חומרים מסרטנים, מלאי מתכות כבדות, פגיעה באוזון, השפעת החממה

  . חלק מהכימיקלים נמצאים ביותר מקטגוריה אחת .באנרגיה

.  כל חומר מקבל משקל לפי השפעתו על הסביבה באותה קטגוריה–) characterization(אפיון   .ב

וכל שאר הקטגוריות באותו , 100%יון הקטגוריה המשפיעה ביותר מקבלת דירוג של בשלב האפ

  .מוצר הן יחסית לקטגוריה זו

הוא מחושב , כדי להבין את ההשפעה היחסית של כל גורם -)normalization(ורמליזציה נ. ג  .ג

התוצאות בשלב זה מציגות אילו השפעות .יחסית להשפעה הידועה כיום של אותה קטגוריה

אבל תוצאות אלו לא לוקחות בחשבון . ביבתיות הן קטנות ואלו השפעות הן גדולות באופן יחסיס

השפעה סביבתית קטנה בסדר גודל עשייה להיות , כאשראת החשיבות היחסית של ההשפעות 

  . בעלת משמעות מעשית גדולה בהרבה
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להשוואה כוללת  שקלול החשיבות של כל קטגוריה כדי להגיע -)weighting(השפעה משוקללת   .ד

 . בין מוצרים שונים

  

  הקטגוריות הסביבתיות בניתוח. 3.2

הנזק הנגרם מניצול משאבי כן למערכת האקולוגית ו ולבריאות האדםהנגרם הנזק המשוקלל חישבנו את 

  : השקלול נעשה עבור שלוש קטגוריות כלליות. טבע עבור כל מוצר

, בריאות הנגרם מחומרים מסרטנים מבוסס על הנזק ל–) human health (בריאות האדם .1

 DALY- Disability -כפי שהוא מתבטא בירידת תוחלת החיים' שאיפת חלקיקים וכו

Adjusted Life Years ,בוסס על מודלים קיימים להשפעות סרטניות והשפעות בדרכי המ

השפעת דרכי הנשימה . פגיעה בשכבת האוזון וקרינה, השפעת השינוי האקלימי, הנשימה

)respiratory chemicals ( היא הנזק הבריאותי הנגרם משאיפת גזים או חלקיקים שונים

  ).נזק לריאות עקב אסבסט, לדוגמה(

 מובע כאחוז המינים הנכחדים באזורים –) ecosystem quality (נזק למערכת האקולוגית .2

 זה  נתון-) Potentially Disappeared Fraction or PDF(שונים עקב שינויים סביבתיים 

רעילות למערכת : כולל שלושה מרכיבים. מוכפל בגודל האזור והזמן כדי לחשב את הנזק

)ecotoxicity (- האחוז מכל הזנים הקיימים בסביבה החיים תחת לחץ רעלים )Potentially 

Affected Fraction or PAF( ; התחמצנות)Acidification and Eutrophication (

 BOD -נזק לנחלים עקב שינוי ב,  לדוגמה-ים כתוצאה מזיהום המבטאת את הנזק למינים שונ

 מבוסס על –) land use and land transformation(ושינויים בשימושי קרקע ; יפגע בדגים

  .נתונים של נזק כפונקציה של סוג השימוש בקרקע וגודל האזור

מבוטא במונחי ) fossil fuels(מינרלים ומאגרי דלק ,  הנזק למשאבים-) resources(משאבים  .3

 .יה בעתיד של משאביםיאנרגיה עודפת לכר

  

  הערכת הנזק הסביבתי מייבוא המוצר בהשוואה לייצור מקומי. 4
הערכת הנזק הסביבתי מיבוא התבססה על המרחק הממוצע שכל גידול עובר מאזורי הגידול שלו עד לשוק 

הערכת השימוש בגורמי ייצור ה על  התבססמקומיייצור הערכת הנזק הסביבתי מ. בתל אביבהסיטונאי 

  .םשוני
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  הערכת הנזק הסביבתי מייבוא המוצר  4.1

הערכת הנזק הסביבתי מיבוא התבססה על המרחק הממוצע שכל גידול עובר מאזורי הגידול שלו עד לשוק 

השתמשנו במידע על הכמות המיובאת מכל ). ”food miles" ("מיילים של מזון "-הסיטונאי בתל אביב

, איתרנו את אזורי הגידול המרכזיים של כל מוצר במדינות העיקריות המייצאות לישראל. vה לארץמדינ

מזה חושב . וחישבנו את המרחק הימי והיבשתי מאזור הגידול המרכזי של המוצר בכל מדינה לישראל

 המרחק מכל מדינה מוכפל בחלק היחסי של אותה מדינה בייבוא –המרחק המשוקלל עבור כל מוצר 

וכלל את ) 'אוניה וכו, משאית(חישוב הנזק הסביבתי נעשה בנפרד עבור כל שיטת הובלה . ישראלל

  .השפעת השימוש בכלי התחבורה והאנרגיה הנדרשת להובלה

  

  מקומיייצור הערכת הנזק הסביבתי מ. 4.2

  )de Snoo, 2006 (סנו -דה. מ"הערכת השימוש בגורמי ייצור שונים לכל גידול נלקחה מתחשיבי שה

מצא במחקר קודם הבדלים משמעותיים בין ההשפעה הסביבתית של חקלאים שונים המגדלים אותו מוצר 

אולם השימוש במידע כללי כדי להגיע למסקנות לגבי השפעה ממוצעת של גידול במדינה מסוימת , בהולנד

  ). Engström, 2004(נפוץ בניתוחי מחזור חיים 

לא התחשבנו בנזק . הנזק משימוש בדשנים וחומרי הדברה בלבדכלל במקרה זה את מייצור מקומי הנזק מ

איסוף הנתונים הנדרש והיקף הזמן  של תמשמעותיתוספת שום שכרוך במ, משימוש במיכון ודלקכתוצאה 

על נתונים במאגרי מידע עולמיים בהתבסס , ת חומרי ההדברה והדישוןיופי כמולהנזק חושב . לניתוח

ללא התייחסות  (ברה בחקלאות והנזק מדשנים בחקלאות בכמות נתונהעבור הנזק הממוצע מחומרי הד

ומומלץ לערוך מחקר המשך שיכלול , קיים מידע עבור כל חומר הדברה ודשן בנפרד. )לסוגים הספציפיים

  .וכן לפי סוג מכונות וכמות דלק הנצרכת לגידול, ניתוח מקיף יותר לפי כל סוג כימיקל

,  האנרגיה הנדרשת להתפלת מים בכמות הנדרשת להשקיית הגידולהנזק משימוש במים חושב על סמך

. בהנחה המחמירה שיהיה צורך בעתיד להתפיל את כל המים לשימוש בחקלאות לאיכות של מי שתייה

 שיטה זו נמצאה במחקרים קודמים של ניתוח .החישוב התבסס על התפלה בשיטת האוסמוזה ההפוכה

כשיטה בעלת נזק סביבתי נמוך יחסית לאלטרנטיבות התפלה , ותמחזור חיי מוצר של שיטות התפלה שונ

  ).Raluy et al., 2005(אחרות 
v.  2006: מקור,)UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade 
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יבוא בקירור לעומת יבדקנו את ההשפעה הסביבתית של ה ,מכיוון שחלק מהמוצרים מיובאים בקירור

החישוב נעשה על ידי ניתוח מחזור חיי מוצר של המכשור . תפוחי אדמהגידול בור בוא ללא קירור עיהי

בין ההשפעה הסביבתית ההבדל כי נמצא . והאנרגיה הנצרכת להובלה בקירור ממקום הגידול עד לישראל

 ולכן השפעה זו לא נלקחה בחשבון בהמשך ,של ייבוא בקירור לעומת ייבוא שלא בקירור היא זניחה

  . הניתוח

השפעה זו . נעשתה בדיקה מקיפה של ההשפעות הסביבתיות של הגידול, עבור תפוחי אדמה בלבד, נוסףב

השימוש בכימיקלים לפי סוגים ספציפיים והכמות מכל , לקחה בחשבון את השימוש במיכון מסוגים שונים

ציאלי בין בדיקה זו נעשתה על מנת לבדוק את הפער הפוטנ. 'תהליכי אריזה וכו, שימוש בזרעים, סוג

התוצאות הבוחנות את השימוש בכימיקלים בלבד לפי כמות כוללת לבין תוצאות של ניתוח מקיף עבור כל 

  .בדיקה זו מאפשרת גם לבחון באופן מפורט יותר את הגורמים להשפעות הסביבתיות בגידול. גידול

 מבחינת השימוש ,ת התוצאות של הערך הכלכלי של ההשפעה הסביבתית של כל גידול מראה א4.1לוח 

ההשפעה הסביבתית מוצגת עבור . יבוא המוצריהשימוש במקורות מים והאלטרנטיבה של , בכימיקלים

אורגנים אנכימיקלים , )respiratory organics(כימיקלים אורגנים , )carcinogens(חומרים מסרטנים 

)respiratory inorganics( , שינוי אקלים)climate change( ,כבת האוזון השפעה על ש)ozone 

layer (אורגנים הוא ברוב אנהערך הכלכלי של השפעת הכימיקלים הניתן לראות כי . כ השפעה"וסה

  . ולאחריו הערך הכלכלי של השפעת השינוי האקלימי, המקרים הגדול ביותר
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   לפי קטגוריה ספציפית-הערך הכלכלי של ההשפעות הסביבתיות על בריאות האדם. 4.1לוח 

  )ח לטון"תי לנפש עבור כל גידול בשערך שנ (

  גידול    שינוי  שכבת   כימיקלים  כימיקלים  חומרים  כ”סה
      אקלים  האוזון  אורגניםנא  אורגנים  מסרטנים  

  תפוחי עץ  התפלה 0.0034 0.0000 0.0080 0.0000 0.0001 0.0115
    בואיי 1.6293 0.0069 3.6889 0.0332 0.2349 5.5932
    כימיקלים 0.4212 0.0130 1.2450 0.0112 0.0127 1.7030
  אגסים  התפלה 0.0038 0.0000 0.0089 0.0000 0.0002 0.0130
    בואיי 1.2204 0.0061 2.5853 0.0275 0.1961 4.0354
    כימיקלים 0.7993 0.0276 2.2687 0.0224 0.0258 3.1438
  חימצה  התפלה 0.0138 0.0000 0.0320 0.0000 0.0006 0.0463
    בואיי 0.4796 0.0024 1.0145 0.0108 0.0772 1.5843
    כימיקלים 1.1067 0.0292 3.4123 0.0271 0.0303 4.6056
  בצל  התפלה 0.0022 0.0000 0.0052 0.0000 0.0001 0.0076
    בואיי 0.5287 0.0023 1.2020 0.0108 0.0762 1.8200
    כימיקלים 0.4181 0.0081 1.3711 0.0089 0.0097 1.8159
  שום  התפלה 0.0067 0.0000 0.0157 0.0000 0.0003 0.0227
    בואיי 0.9253 0.0046 1.9613 0.0208 0.1491 3.0611
    כימיקלים 1.6139 0.0412 5.0108  0.0387 0.0433 6.7480
  שקדים  התפלה 0.0606 0.0000 0.1408 0.0001 0.0026 0.2040
    בואיי 1.4541 0.0072 3.0741 0.0326 0.2339 4.8019

    כימיקלים 5.1645 0.1140 16.4773 0.1162 0.1279 21.9999
  אגוזי אדמה  בואיי 1.8937 0.0081 4.3038 0.0384 0.2730 6.5169
  תפוחי אדמה  התפלה 0.0023 0.0000 0.0054 0.0000 0.0001 0.0078
    יבואי 0.5626 0.0024 1.2819 0.0115 0.0812 1.9395
    כימיקלים 0.7193 0.0186 2.2257 0.0174 0.0195 3.0005
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  אומדני השפעה סביבתית. 5
ניתוח השפעה סביבתית מייבוא לעומת ייצור : כולל )Life Cycle Assessment(ניתוח חיי מחזור מוצר 

  .ניתוח מלאי וניתוח מפורט עבור תפוחי אדמה, ניתוח מפורט לפי גידולים, מקומי עבור הגידולים השונים

  

  )impact assessment(ניתוח ההשפעה הסביבתית  5.1

ייצור מקומי כתוצאה הנגרם מיבוא של כל גידול לעומת הנזק ימוצג הנזק הסביבתי הנגרם מה 5.1.1 בלוח

  ). חומרי דישון והדברה(מצריכת מים ושימוש בכימיקלים 

  

  )ניקוד משוקלל( לטון מוצר –כ נזק סביבתי מיבוא לעומת גידול מקומי "סה :5.1.1 לוח

  גידול  ייבוא  ליםכימיק  התפלת מים
  שקדים  18.0 56.6 0.5010
  תפוחי עץ 19.9 4.5 0.0283
  חימצה 5.9 12.0 0.1140
  שום 11.4 17.5 0.0558
  בצל 6.4 4.6 0.0186
  אגסים 15.1 8.4 0.0319
  א"תפו 6.9 7.8 0.0191

  אגוזי מלך  23.1    
  

הנזק מוצג . השוניםגידולים ור העבמקומי ייבוא לעומת ייצור כ הנזק הסביבתי מ" מוצג סה5.1באיור 

הנגרם בבחינת הנזק הסביבתי . כולל של כל קטגוריות הנזק השונות) single score(בניקוד משוקלל 

, ולאחריו,  אגוזי מלךנזק זה גבוה במיוחד עבור ייבוא , ללא התחשבות בגורמים אחרים, בואימהיכתוצאה 

  . בצל וחימצה, י אדמהתפוח, שום, אגסים, שקדים, תפוחי עץ, בסדר יורד

מייבוא נמוך הנזק הסביבתי כי  נמצא ,ייצור מקומיעומת ייבוא לנזק הסביבתי מבבחינה השוואתית בין ה

אילו ו, א"שום ותפו, חימצה, שקדיםעבור שימוש בכימיקלים גדול יצור מקומי עקב בהשוואה לנזק מי

כי נמצא , בכל מקרה. אגסים ובצל, ץתפוחי ע עבור מקומיייצור נזק מבוה בהשוואה לבוא גיהנזק מי

השפעה של התפלת מים בהשוואה לדולה בכמה סדרי גודל גההשפעה הסביבתית של הייבוא והכימיקלים 

  . פוטנציאלית עבור הגידול
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  נזק סביבתי מייבוא מוצרים לעומת הנזק מייצור מקומי: 5.1איור 
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ור    אי י  .5.1  הנזק מגידול מקומ ם לעומת  נזק סביבתי מיבוא מוצרי
  )ניקוד משוקלל )

י  גידול מקומ
ייבוא 
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שימוש בכימיקלים , ייבוא(גידול לפי קטגוריית נזק ספציפית נזק הסביבתי לכל מוצג ה 5.1.2לוח ב

העיקריים לסביבה ברוב הגידולים נובעים מפליטת הנזקים כי מראים זה לוח הנתונים ב. )ושימוש במים

  . שימוש במינרלים מתכלים ושינוי אקלים גלובלי, אורגניםנחומרים א

  

  מקומיייצור יבוא לעומת  י-זק ספציפית לפי קטגוריית נגידולהנזק הסביבתי לכל : 5.1.2לוח 

    )נתון משוקלל בנקודות(
Carcinog
ens

Resp. 
organics

Resp. 
inorganic
s

Climate 
change

Radiation Ozone 
layer

Eco-
toxicity

Acidification/ 
Eutro-
phication

Land use Minerals גידול

Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt   
  קליםכימי                    

0.277 0.251 35.700 11.200 x 0.247 0.127 3.360 3.920 1.530 שקדים  
0.027 0.024 2.700 0.914 x 0.028 0.014 0.211 0.460 0.131 תפוחי עץ 
0.066 0.059 7.370 2.400 x 0.063 0.033 0.638 1.020 0.336 חימצה  
0.094 0.084 10.800 3.490 x 0.089 0.046 0.954 1.430 0.486 שום  
0.021 0.019 2.970 0.907 x 0.018 0.009 0.293 0.274 0.122 בצל  
0.056 0.049 4.910 1.730 x 0.060 0.031 0.345 0.987 0.252 אגסים  
0.042 0.038 4.820 1.560 x 0.040 0.021 0.422 0.650 0.218 א"תפו  

  התפלה                    

0.006 2E-04 0.305 0.131 4E-05 3E-05 0.002 0.015 0.005 0.039 שקדים  
3E-04 1E-05 0.017 0.007 2E-06 2E-06 9E-05 8E-04 3E-04 0.002 תפוחי עץ 
0.001 5E-05 0.069 0.030 1E-05 7E-06 4E-04 0.003 0.001 0.009 חימצה  
6E-04 2E-05 0.034 0.015 5E-06 4E-06 2E-04 0.002 5E-04 0.004 שום  
2E-04 8E-06 0.011 0.005 2E-06 1E-06 6E-05 5E-04 2E-04 0.001 בצל  
4E-04 1E-05 0.019 0.008 3E-06 2E-06 1E-04 9E-04 3E-04 0.002 אגסים  
2E-04 8E-06 0.012 0.005 2E-06 1E-06 6E-05 6E-04 2E-04 0.001 א"תפו  

  ייבוא                    

  שקדים 5.540 1.110 0.684 0.218 0.016 0.005 3.150 6.670 0.071 0.506
 תפוחי עץ 5.470 1.080 0.942 0.219 0.015 0.005 3.530 8.020 0.072 0.509
  חימצה 1.820 0.365 0.225 0.072 0.005 0.002 1.040 2.200 0.023 0.167
  שום 3.530 0.706 0.436 0.139 0.010 0.003 2.010 4.250 0.045 0.323
  בצל 1.770 0.349 0.305 0.071 0.005 0.002 1.140 2.600 0.023 0.165
  אגסים 4.650 0.930 0.574 0.183 0.013 0.004 2.640 5.600 0.060 0.425
  א"תפו 1.890 0.372 0.326 0.076 0.005 0.002 1.220 2.770 0.025 0.176
 אגוזי מלך 6.350 1.250 1.090 0.255 0.018 0.005 4.100 9.320 0.084 0.591
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למערכת ,  נזק לבריאות האדם–ש קטגוריות כלליות מוצג הנזק הסביבתי המשוקלל לפי שלו 5.1.3בלוח 

  . וניצול משאבים מתכלים, האקולוגית

  

   עבור גידוליםקטגוריות נזק כלליותנזק סביבתי משוקלל לפי : 5.1.3לוח 

    גידול  משאבים  מערכת  בריאות
         אקולוגית  האדם

  כימיקלים  שקדים 1.530 7.400 47.600
    תפוחי עץ 0.131 0.686 3.690
    חימצה 0.336 1.690 9.960

    שום 0.486 2.430 14.600
    בצל 0.122 0.576 3.930
    אגסים 0.252 1.360 6.810
    א"תפו 0.218 1.090 6.490
  התפלה  שקדים  0.038 0.021  0.441
    תפוחי עץ 0.002 0.001 0.025
    חימצה 0.008 0.004 0.100
    שום 0.004  0.002 0.049
    בצל 0.001  0.001 0.016
    אגסים 0.002  0.001 0.028
    א"תפו  0.001  0.001  0.016

  ייבוא  שקדים 5.540 2.010 10.400
    תפוחי עץ 5.470 2.240 12.100
    חימצה 1.820 0.662 3.430
    שום 3.530 1.280 6.640
    בצל 1.770 0.725 3.940
    אגסים 4.650 1.690 8.740
    א"תפו 1.890 0.774 4.200

    אגוזי מלך 6.350 2.600 14.100
  

. לפי קטגורית נזק כללית ייצור מקומימייבוא מוצרים והמשוקלל הסביבתי  מוצג הנזק 5.3 - 5.2באיורים 

  .  כדי להשוות בין שני האיורים16הנזק משימוש בכימיקלים נחתך בגרפים ברמה מקסימלית של 

הוא נזק , מקומי והן מהייבואייצור  בהן משימוש בכימיקלים, העיקריהנזק כי עבור כל הגידולים נמצא 

למשאבי טבע מדורג במקום הנגרם הנזק  -לגבי הייבוא. לבריאות האדם המתבטא בירידת תוחלת החיים

 הנזק -לגבי ייצור מקומי. והנזק למערכת האקולוגית הוא הנמוך ביותר, השני לאחר הנזק לבריאות

בכל .  והנזק למשאבי טבע במקום השלישי,יאותלמערכת האקולוגית מדורג במקום השני לאחר הנזק לבר

הנזק הסביבתי הנגרם משימוש בכימיקלים . המקרים הנזק מהתפלת מים הוא שולי יחסית לשאר הנזקים

  . לגידול שקדים בארץ גדול הרבה יותר מהנזק הנגרם מייבואם
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  הנזק הסביבתי מייבוא מוצרים לפי קטגוריית נזק כוללת: 5.2איור 

  צלפי  קטגוריית נזק כללית-הנזק הסביבתי משימוש בכימיקלים לייצור מקומי: 5.3איור 
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נזק ,  נזק לאקלים הגלובלי–עבור גורמים נבחרים מוצג הנזק הסביבתי מייבוא מוצרים 5.4באיור 

 מוצג הנזק הסביבתי 5.5איור ב. כ נזק משוקלל מכל הקטגוריות"אורגנים וסהנלבריאות מכימיקלים א

 הגידולים ממוינים משמאל לימין בסדר עולה של נזק -בשני האיורים. ייצור מקומימיקלים במשימוש בכי

הדירוג לפי השפעה על אילו ו, סדר הגידולים זהה עבור נזק מייבוא ונזק מכימיקליםכי נמצא . סביבתי

או קומי ייצור מהנזק הסביבתי מ. כ השפעה"אורגנים וסהנשינוי אקלים זהה לדירוג לפי פליטת חומרים א

, שקדים, תפוחי עץ, )נתונים עבור ייבוא בלבד(אגוזי מלך ): בסדר יורד(מדורג בסדר הבא  ,מייבוא

  .בצל וחימצה, א"תפו, שום, אגסים

  

  השפעה סביבתית של ייבוא מוצרים: 5.4איור 

  

  

  

  

  

  

  

  השפעה סביבתית של שימוש בכימיקלים: 5.5איור 
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  י גידולים חקלאייםניתוח מפורט לפ. 5.2

הגרפים מציגים השוואה בין הנזק הסביבתי עבור . מוצגים ארבעה גרפים עבור כל גידול בנפרדבהמשך 

בארץ ומצריכת מים ייצור לעומת הנזק הנובע משימוש בכימיקלים ב) תחבורה(כל גידול הנובע מייבוא 

 Single(בכל אלטרנטיבה )  מצטברנזק(כ הנזק "לכל גידול משווים בין סה' וגרף ב' גרף א).  התפלה(

score(-בכל גידול משווים את הנזק מכל ' וגרף ד' גרף ג;  קטגוריה מפורטת וקטגוריה כללית

  .  קטגוריה מפורטת וקטגוריה כללית-)normalized( עבור כל קטגורית נזק בנפרד -אלטרנטיבה

בין סדרי הגודל הכוללים של הנזק  מאפשרים להשוות  -'ב-ו'  א-שני הגרפים הראשונים, במילים אחרות

 מאפשרים לערוך השוואה  -'ד-ו'  ג-ושני הגרפים האחרונים,  מקומיייצורהסביבתי מייבוא לעומת הנזק מ

גרפים אלו אינם לוקחים בחשבון את דירוג החשיבות יש לציין כי . עבור כל קטגוריה של נזק בנפרד

י חוקרים רבים להשפעה סביבתית "בלי נחשב עשינוי אקלים גלו,  לדוגמה–היחסית של כל השפעה 

  . חשובה יותר מאשר פגיעה בשכבת האוזון

נזק ,  חומרים מסרטנים– מציגים חלוקה לפי קטגוריות נזק ספציפיות -'וגרף ג' גרף א, עבור כל גידול

ניצול משאבי מינרלים , השפעה על שינוי אקלים, אורגניםאנלדרכי הנשימה מכימיקלים אורגנים ו

נזק לבריאות :  מציגים את השקלול עבור שלוש קטגוריות נזק כלליות-'וגרף ד' גרף ב. 'כלים וכומת

  .וניצול משאבי טבע מתכלים, נזק למערכת האקולוגית, האדם
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  תפוחי אדמה 5.2.1

). ב-א5.2.1 איורים(יבוא יתפוחי אדמה גדול מהנזק מהייצור מקומי של הנזק מהשימוש בכימיקלים ב

יבוא לייש השפעה גדולה יותר על שינוי האקלים הגלובלי מאשר ייצור מקומי מיקלים בלשימוש בכי

להוציא את ההשפעה על ניצול , מקומיייצור ייבוא תפוחי אדמה גורם פחות נזק מ, כ"בסה. )ג5.2.1איור (

 עדיף לייבא תפוחי אדמה מאשר ,מבחינת ההשפעה של ישראל על הסביבה, מכאן. מינרלים מתכלים

  .ם בארץלגדל

  

  לפי קטגוריה מפורטת) single score( השפעות סביבתיות מצטברות - תפוחי אדמה:א5.2.1 איור

  
  

  לפי קטגוריה כללית) single score(השפעות סביבתיות מצטברות  - תפוחי אדמה:ב5.2.1איור 
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  ה מפורטת  השוואה לפי קטגורי )normalization(השפעות סביבתיות  - תפוחי אדמה:ג.5.2.1איור 

  
  

   השוואה לפי קטגוריה כללית  -)normalization(השפעות סביבתיות  - תפוחי אדמה:ד.5.2.1איור 
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  תפוחי עץ 5.2.2

). ב-א5.2.2איורים (מהנזק מהשימוש בכימיקלים ביבוא  400% -בהנזק מיבוא תפוחי עץ גדול כמעט 

כולל , )ד-ג.5.2.2 יםאיור(כללית ופית ספציהנזק לסביבה הנגרם מהיבוא גדול יותר בכל קטגוריה 

עדיף לגדל תפוחי עץ בארץ מאשר לייבא אותם , מבחינת ההשפעה על הסביבה. ההשפעה על שינוי אקלים

  .  ל"מחו

  

  לפי קטגוריה מפורטת) single score( השפעות סביבתיות מצטברות - תפוחי עץ:א5.2.2איור 

  
  

  לפי קטגוריה כללית) single score( מצטברות  השפעות סביבתיות- תפוחי עץ:ב5.2.2איור 
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השוואה לפי קטגוריה מפורטת -)normalization( השפעות סביבתיות - תפוחי עץ:ג5.2.2איור 

  
  

השוואה לפי קטגוריה כללית -) normalization( השפעות סביבתיות - תפוחי עץ:ד5.2.2איור 
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  אגסים 5.2.3

). א.5.2.3איור  (ייצור מקומי מהנזק מהשימוש בכימיקלים ב50% -בוא אגסים עץ גדול בכיהנזק מי

. כולל שינוי אקלים, )ד-ג5.2.3 יםאיור(הכלליות הספציפיות ובוא גורם ליותר נזק בכל הקטגוריות יהי

שעליה השימוש בכימיקלים משפיע קצת יותר מאשר , הקטגוריה חריגה היחידה היא השימוש בקרקע

  . ל"עדיף לגדל אגסים בארץ מאשר לייבא אותם מחו, הסביבהמבחינת ההשפעה על . יבואיה

  

  לפי קטגוריה מפורטת) single score(השפעות סביבתיות מצטברות  - אגסים:א5.2.3איור 

  
  

  לפי קטגוריה כללית) single score(השפעות סביבתיות מצטברות  - אגסים:ב5.2.3איור 
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  טגוריה מפורטת קהשוואה לפי -)normalization(השפעות סביבתיות -אגסים: ג5.2.3איור 

  
  

  השוואה לפי קטגוריה כללית  -)normalization( השפעות סביבתיות - אגסים:ד5.2.3איור 
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  חימצה 5.2.4

איור (יבוא ימהנזק מה 100% -בחימצה גדול כמעט ייצור מקומי של הנזק מהשימוש בכימיקלים ב

יבוא גורם לשימוש גדול יותר יהכי  נמצא ,)ד5.2.4ור אי(בבחינת הקטגוריות הכלליות ). א5.2.4

ואילו השימוש בכימיקלים גורם לנזק גדול יותר לבריאות האדם ולמערכת , במשאבים מתכלים

וכן , גורם לנזק גדול יותר בשימוש במינרליםבוא יהיכי בבחינת הקטגוריות הספציפיות נמצא . האקולוגית

 במידת ההשפעה היחסית שלהם על הנזק המצטבר לסביבה בכמה קטגוריות נוספות שוליות יחסית

השימוש בכימיקלים גורם לנזק גדול יותר בזיהום מכימיקלים , לעומת זאת.). ג- א ו5.2.4איורים (

, המסקנה כאן היא פחות חד משמעית. שימוש בקרקע ותהליכי חימצון, שינוי אקלים גלובלי, אורגניםנא

באופן כללי נראה שכדי . נו ליחס להשפעות השונות על הסביבהמכיוון שהיא תלויה במשקל שברצונ

  . לצמצם את ההשפעה הסביבתית עדיף לייבא חימצה מאשר לגדלה בארץ

  

  לפי קטגוריה מפורטת) single score( השפעות סביבתיות מצטברות -חימצה :א5.2.4 איור
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  לפי קטגוריה כללית) single score( השפעות סביבתיות מצטברות - חימצה:ב5.2.4איור 

  



34 

  השוואה לפי קטגוריה מפורטת  -)normalization( השפעות סביבתיות - חימצה:ג5.2.4איור 

  
  

  טגוריה כללית קהשוואה לפי  -)normalization( השפעות סביבתיות - חימצה:ד5.2.4איור 
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  שום 5.2.5

בחינת הקטגוריות .). א5.2.5ור אי( מהנזק מיבוא 70% -הנזק משימוש בכימיקלים גדול בכעבור שום 

השפעה מבחינת המראה תמונה דומה יחסית לגידול החימצה ) ד-ג5.2.5 יםאיור(הכלליות הספציפיות ו

היא שגם בגידול השום ההשפעה הסביבתית , לכן, המסקנה. מקומיייצור הסביבתית היחסית של ייבוא ו

  .ות מובהקת מאשר בגידול החימצהאם כי במידה פח, מקומיייצור היבוא פחותה מזו של הישל ה

  

  לפי קטגוריה מפורטת) single score( השפעות סביבתיות מצטברות - שום:א5.2.5איור 

  
  

  לפי קטגוריה כללית) single score( השפעות סביבתיות מצטברות - שום:ב5.2.5איור 
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   מפורטת השוואה לפי קטגוריה -)normalization( השפעות סביבתיות - שום:ג5.2.5איור 

  
  

  השוואה לפי קטגוריה כללית  -)normalization(השפעות סביבתיות  - שום:ד5.2.5איור 

  



37 

  בצל 5.2.6  

בחינת הקטגוריות .). א5.2.6איור (אם כי לא בהרבה , יבוא גדול יותר מהנזק משימוש בכימיקליםיהנזק מ

ה יותר על ניצול משאבי טבע יבוא הבצל גורם להשפעה סביבתית גדולימראה ש.) ד5.2.6(הכלליות 

בחינת . מקומיייצור יבוא וביואילו ההשפעה על בריאות האדם כמעט זהה ב, והסביבה האקולוגית

המקומי יש השפעה גדולה יותר על פליטת יצור המקומי לכי מראה .) ג5.2.6איור (הקטגוריות הספציפיות 

ההשפעה הסביבתית של היבוא , גלובליכולל שינוי אקלים , ובשאר הקטגוריות, אורגניםנכימיקלים א

  .יבואוימקומי של בצל גורם לפחות נזקים לסביבה מאשר ייצור מקומי , מכאן. גדולה יותר

  

  לפי קטגוריה מפורטת) single score( השפעות סביבתיות מצטברות - בצל:א5.2.6איור 
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  קטגוריה כלליתלפי ) single score( השפעות סביבתיות מצטברות - בצל: ב5.2.6איור 
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  השוואה לפי קטגוריה מפורטת  -) normalization( השפעות סביבתיות - בצל:ג5.2.6איור 

  
  

  השוואה לפי קטגוריה כללית   -)normalization( השפעות סביבתיות - בצל: ד5.2.6איור 
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  שקדים 5.2.7  

.). א5.2.7איור (יבוא ינזק מהאשר מ 300% -מיותר בהנזק משימוש בכימיקלים גדול עבור שקדים 

כאשר , )ד5.2.7 איור(המקומי על בריאות האדם ייצור הפער מתבטא בעיקר בהשפעה הגדולה יותר של ה

השימוש בכימיקלים גורם לנזק גדול יותר ברוב הקטגוריות . יבוא משפיע יותר על השימוש במשאביםיה

; ם והשפעה על שינוי האקלים הגלובליאורגנינבעיקר בפליטת כימיקלים א, הספציפיות המשמעותיות

מקומי של שקדים גורם להרבה ייצור , מכאן). ג5.2.7 איור(יבוא משפיע יותר על ניצול המינרלים יה

  .באופן מובהק יותר מאשר בכל שאר הגידולים שנבחנו, בואיהיאשר יותר נזק סביבתי מ

  

  לפי קטגוריה מפורטת) single score( השפעות סביבתיות מצטברות - שקדים: א5.2.7איור 

  



41 

לפי קטגוריה ) single score(השפעות סביבתיות מצטברות  - שקדים:ב5.2.7 איור

כללית
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  טגוריה מפורטת קהשוואה לפי  -)normalization( השפעות סביבתיות - שקדים: ג5.2.7איור 

  
  

  ריה כללית השוואה לפי קטגו -)normalization( השפעות סביבתיות -שקדים: ד5.2.7איור 

  
  

ההשוואה הרלוונטית היא בין ההשפעה הסביבתית של כי מצאנו , עבור כל הגידולים, לסיכום ביניים

 היא הההשפעה הסביבתית של התפלת מים להשקי. המקומיייצור בוא לבין ההשפעה הסביבתית של היהי

כך שלפחות ). א5.2.7 -א5.2.1": א"איורים סוג (, יבוא והשימוש בכימיקליםייחסית להשפעות הנמוכה 

בוא יאינה מצדיקה י, התפלת מי ים עבור השקיה ההשפעה הסביבתית של , מבחינת ההשפעה על הסביבה

יבוא גדול בהרבה מהנזק מהתפלה בכל סוגי ימכיוון שהנזק הסביבתי הנגרם מ, של מוצרי חקלאות

  .  הגידולים
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כי נמצא , )ד5.2.7-ד5.2.1": ד"ים סוג איור(בהשוואה בין כל הגידולים ברמת הקטגוריות הכלליות 

ניצול מתבטאת בהשפעה הסביבתית העיקרית  ה-)הובלה(מבחינת ההשפעה הסביבתית של הייבוא 

והשלישית היא על איכות המערכת , יה בגודלה היא על בריאות האדםיההשפעה השנ, המשאבים המתכלים

  .האקולוגית

ההשפעה הסביבתית העיקרית היא על  --) בכימיקליםשימוש(מבחינת השפעה סביבתית של ייצור מקומי 

וההשפעה הנמוכה ביותר , ה בגודלה היא על איכות המערכת האקולוגיתיההשפעה השני, בריאות האדם

אם נשקלל את , כפי שצוין לעיל, לעומת זאת. (יחסית היא בקטגוריה של ניצול משאבים מתכלים

  ). החשובה ביותר היא על בריאות האדם ההשפעה,החשיבות היחסית של כל השפעה סביבתית

הנזקים , נמצא שעבור כל הגידולים.) ג5.2.7-ג5.2.1": ג"איורים סוג (בבחינת הקטגוריות הספציפיות 

, אורגניםנשאיפת כימיקלים א, ניצול מינרלים: הם,  בסדר יורד,יבואיהסביבתיים העיקריים הנגרמים מ

  ). acidification/ eutrophication(י התחמצנות ותהליכ, שימוש בקרקע, שינוי אקלים גלובלי

ק לבריאות האדם כתוצאה נז: הם, בסדר יורד, הנזקים הסביבתיים העיקריים הנגרמים מייצור מקומי 

שתי ההשפעות (שימוש בקרקע ותהליכי התחמצנות ,  שינוי אקלים, אורגניםנמשאיפת כימיקלים א

  .ימוש במשאבי מינרליםוש) האחרונות הן בסדר הפוך בחלק מהגידולים

   

 )inventory analysis(ניתוח המלאי  5.3

, עבור כל קטגוריית נזק. לשלב ניתוח ההשפעה, מבחינת ביצוע הניתוח בפועל, שלב זה למעשה קודם

  .נבדקה ההשפעה הספציפית של כימיקלים שונים על אותה קטגוריה

. ית הנזק של שינוי אקלים גלובלי בלבד התוצאות לדוגמה עבור קטגוריות מוצג5.3.1-5.3.3בלוחות 

, משימוש בכימיקלים,  הנגרם מייבואDALYמראים את הנזק לאקלים הגלובלי במונחי אלו לוחות 

, אגסים וחימצה כדוגמה, הנתונים מוצגים עבור תפוחי עץ. ומהתפלת מים בכמות הנדרשת לצורך השקיה

כ "לוח מראה את סהכל השורה הראשונה ב(. ריםאולם המסקנות העקרוניות זהות גם עבור הגידולים האח

 הרשימה המקורית כוללת ).והשורות הבאות מציגות את הנזק הנגרם מכל חומר בנפרד, הנזק מגידול זה

חמצני -בכל הגידולים נמצא שפחמן דו. אולם בלוח מוצגים רק הגורמים העיקריים, כמה עשרות כימיקלים

התפלה ושימוש , אקלים הגלובלי הנגרם כתוצאה מייבואגורם להשפעה הגדולה ביותר על שינוי ה

   .בכימיקלים
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   החומרים העיקריים המשפיעים על שינוי האקלים הגלובלי לפי תהליך- תפוחי עץ:5.3.1 לוח

) DALY(  

  כימיקל  כימיקלים בגידול  התפלה  יבוא

5.30E-005 1.11E-007 1.37E-005   כ השפעה”סה  
3.33E-005 x 1.14E-005   Carbon dioxide
1.67E-005 1.08E-007 x   Carbon dioxide, fossil
1.39E-006 x 1.80E-006   Methane
1.16E-006 1.15E-009 3.36E-007   Dinitrogen monoxide
2.51E-007 2.64E-009 x   Methane, fossil
1.50E-007 x 2.28E-007    Carbon monoxide
4.23E-008 9.39E-009 x   Carbon dioxide, biogenic

  

    החומרים העיקריים המשפיעים על שינוי האקלים הגלובלי לפי תהליך-אגסים :5.3.2 לוח

) DALY(  

  כימיקל  כימיקלים בגידול  התפלה  יבוא

3.97E-005 1.25E-007 2.60E-005   כ השפעה”סה  
7.73E-006 1.21E-007 x   Carbon dioxide, fossil
9.65E-007 1.29E-009 7.00E-007   Dinitrogen monoxide
1.19E-007 2.97E-009 x   Methane, fossil
7.86E-008 1.63E-011 x   Methane, tetrafluoro-, FC-14
2.12E-008 1.06E-008 x   Carbon dioxide, biogenic
2.07E-008 6.08E-021 1.22E-007   Methane, dichlorofluoro-, HCFC-

21
  

  ומרים העיקריים המשפיעים על שינוי האקלים הגלובלי לפי תהליך  הח- חימצה:5.3.3לוח 

) DALY(  

  כימיקל  כימיקלים בגידול  התפלה  יבוא

1.56E-005 4.48E-007 3.60E-005   כ השפעה”סה  
1.16E-005 x 2.95E-005   Carbon dioxide
3.04E-006 4.32E-007 x   Carbon dioxide, fossil
4.85E-007 x 5.07E-006   Methane
3.79E-007 4.62E-009 7.82E-007   Dinitrogen monoxide
5.21E-008 x 6.19E-007   Carbon monoxide
4.67E-008 1.06E-008 x   Methane, fossil

8.35E-009 3.77E-008 x   Carbon dioxide, biogenic
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בוא תפוחי עץ על שינוי יויייצור מקומי  את ההשפעה של , מציגים לדוגמה5.3.2 - ו5.3.1איורים 

 ייצורואילו ה, בוא תפוחי עץ גורם לשינוי אקלים בעיקר עקב פליטת פחמן דו חמצנייי. האקלים הגלובלי

בניתוח התקבלו תוצאות . המקומי גורם לשינוי אקלים עקב שילוב של פליטת פחמן דו חמצני ומתאן

וניתן , )'וכו, אורגנים באוויר-לים אכימיק, חומרים מסרטנים(מפורטות עבור כל קטגוריה לכל מוצר 

  .ח במידה ויש עניין בכך"לצרפן לדו

  

   התפלגות לפי גזי חממה –בוא על שינוי אקלים גלובלי י השפעת ה- תפוחי עץ:5.3.1איור 
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    התפלגות לפי גזי חממה–על שינוי אקלים גלובלי ייצור מקומי  השפעת - תפוחי עץ:5.3.2איור 

  
  

  

    תוצאות הניתוח המפורט–דמה תפוחי א 5.4

ניתוח זה . עבור תפוחי אדמה נערך גם ניתוח שכלל את השפעת כל הגורמים המפורטים בתחשיב, כאמור

וההשפעה של כל דשן וחומר , לקח בחשבון את ההשפעה של כל תהליכי העיבוד כגון זריעה וחריש

ל ההשפעה הסביבתית של תהליכים הנתונים נלקחו ממאגרי מידע עולמיים ע. הדברה לפי סוג ספציפי

כ "התוצאות הושוו לניתוח הכללי של תפוחי אדמה שכלל ניתוח של סה. א"וחומרים שונים בגידול תפו

  .כמות הכימיקלים בלבד

ההשפעה , כאשר מוסיפים את המיכון.  מראה את התפלגות ההשפעה לפי קטגוריות כלליות 5.4.1איור 

, כ כמות הכימיקלים בלבד"זאת לעומת הניתוח הקודם של סה.  טבעהגדולה ביותר היא על ניצול משאבי

   ). ד5.2.1איור ( שהראה שההשפעה העיקרית היא על בריאות האדם 
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  כ ההשפעה לפי קטגוריה כללית"סה -תפוחי אדמה ניתוח מפורט :5.4.1איור 

  

 לעומת ,)5.4.2יור א( הניתוח לפי קטגוריה מפורטת מראה שההשפעה הגדולה ביותר היא על מינרלים 

  ). ג 5.2.1איור  (אורגנים נהניתוח הכללי שהראה שההשפעה הגדולה ביותר הייתה על כימיקלים א

  

  כ ההשפעה לפי קטגוריה ספציפית"סה -תפוחי אדמה ניתוח מפורט: 5.4.2איור 
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מטרים לעומת ייבוא מראה שכאשר לוקחים את כל הפרייצור המקומי השוואה של הניתוח המפורט של ה

לעומת , )5.4.3איור (המקומי על ניצול משאבי טבע גדולה מזו של הייבוא ייצור השפעת ה, בחשבון

תוצאות אלו מראות ). ד5.2.1איור (הניתוח הכללי שהראה שהשפעת הייבוא על משאבי טבע גדולה יותר 

 משאבי טבע שהשקעה בניתוח מפורט של כל גידול עשויה להביא לתוצאות שלפיהן ההשפעה על ניצול

שלא , ניתוח מחזור חיים מפורט עבור כל גידול הוא פרויקט ממושך. גדולה מזו שהתקבלה בניתוח הכללי

  . ח זה"עשות במסגרת דוייכול היה לה

  

  לעומת ייבואייצור מקומי –השפעה לפי קטגוריה כללית  -תפוחי אדמה ניתוח מפורט: 5.4.3איור 

  

  

העיקרי הגורם כי מראה ) 'אריזה וכו, הדברה, דישון, מיכון, זרעים(בחינת ההשפעה לפי תהליכי גידול 

  ).5.4.4איור (להשפעות הסביבתיות הוא השימוש בדשן 
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  כ ההשפעה לפי תהליך גידול"סה -תפוחי אדמה ניתוח מפורט : 5.4.4איור 

  

  

  ומסקנותסיכום . 6
   סיכום6.1

הסביבתית העיקרית היא ההשפעה על  ההשפעהכי תוצאות ניתוח מחזור חיים מהסעיף הקודם הראו 

שתי קטגוריות הנזק בעלות ההשפעה ). DALY(הנמדדת בהשפעה על תוחלת החיים , בריאות האדם

 respiratory(אורגנים על דרכי הנשימה נהגדולה ביותר בכל גידול היו ההשפעה של כימיקלים א

inorganics (ריות אלו נמדד במונחי הנזק משתי קטגו. וההשפעה על שינוי האקלים הגלובליDALY .

ועל בסיס , )בואיבארץ ואלטרנטיבת היייצור ( מכל גידול DALY-כ הנזק הסביבתי ב"חושב סה,  לפיכך

  . זה חושב הערך הכלכלי של ההשפעות הסביבתיות

מבחינת השימוש , את התוצאות של הערך הכלכלי של ההשפעה הסביבתית של כל גידול הראה 4.1לוח 

הערך הכלכלי של השפעת . יבוא המוצרישימוש במקורות מים והאלטרנטיבה של ה, בכימיקלים

ולאחריו הערך הכלכלי של השפעת השינוי , אורגנים הוא ברוב המקרים הגדול ביותראנהכימיקלים ה

  . האקלימי

ח לשנה של ההשפעות הסביבתיות הנגרמות מטון אחד של כל "וצג הערך הכלכלי לנפש בשמ 6.1בלוח 

. ערך הנוף לדונם גידול הוא בסדר גודל דומה עבור כל הגידולים. מקומיייצור יבוא לעומת  י–מוצר 

המשפיעים על התוצאות בערך לטון , הפערים הגדולים בערך הנוף נובעים מהשוני הגדול ביבול לדונם

  .גידול
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  )גידולח לשנה עבור טון "ש(עבור גידולים הערך הכלכלי לנפש של ההשפעה הסביבתית  6.1 : לוח

  גידול  ערך הנוף  כימיקלים בגידול  מים  ייבוא
  תפוחים 1.39 1.70 0.01 5.59
  אגסים 1.79 3.14 0.01 4.04
  חימצה 20.03 4.61 0.05 1.58
  בצל  0.93 1.82 0.01 1.82
  שום 5.61 6.75 0.02 3.06
  א”תפו 1.12 3.00 0.01 1.94
  שקדים 34.84 22.00 0.20 4.80
   מלךאגוזי 52.27 6.52

  

  

 מוצג 5.6באיור  .לטון גידולבייצור מקומי  מציג את הערך נטו לנפש של ההשפעה הסביבתית 5.6איור 

ייצור הניתוח הראשון כולל את ההשפעה הסביבתית נטו של . חלופייםסיכום הערך הכלכלי בשני ניתוחים 

. ל הכימיקלים לגידולשהיא השפעת הנוף פחות ההשפעה הסביבתית של השימוש במשאבי מים וש, מקומי

כולל גם ייצור מקומי ולכן היתרון הסביבתי של , יבואמחליף ימקומי ייצור הניתוח השני מתחשב בכך ש

  . יבואיאת הערך הכלכלי של ההשפעה הסביבתית של 

המניחה שההשפעות הסביבתיות של הגידול עצמו , ניתן גם לנתח את התוצאות מנקודת מבט גלובלית

ההפרש בין בתוספת ולכן ההשפעה נטו היא של הייבוא ,  במקום כלשהו בעולםקיימות בכל מקרה

הניתוח הגלובלי . בישראל לבין ההשפעות במדינות שמהן היא מייבאתייצור ההשפעות הסביבתיות של ה

במדינות שמהן ) ערך נוף והשפעה סביבתית(לא נעשה עקב חוסר מידע קיים על ההשפעה של כל גידול 

  .צר לישראלמייבאים את המו
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  ערך כלכלי לנפש של השפעה סביבתית: 5.6איור 

  

הערך של ההשפעה החיובית של הנוף גדול מהערך של , יש ערך חיובי לייצור מקומי כלומר 5.6לפי איור 

מניעת ההשפעה השלילית של מתחשבים ב כאשר .שקדים וחימצהעבור  ההשפעות הסביבתיות השליליות 

, א הוא חיובי"הנתון לתפו(חיובית תמיד המקומי ייצור הסביבתית של ההשפעה הכי ניתן לראות , יבואיה

ד מבלי כאשר מסתכלים על ההשפעות הסביבתיות בלב, לומרכ). ולכן אינו נראה בגרף, אך קרוב לאפס

 כאשר ,אולם .שליליתייצור מקומי עבור חלק מהגידולים ההשפעה נטו של , הכנסה מהגידוללהתחשב ב

, כאמור .מבחינת ההשפעות הסביבתיותייצור מקומי עדיף על ייבוא  ,בואיהסביבתי מהינזק מתחשבים ב

  .בצל ושום נמוך יחסית, א"הערך עבור תפוואילו , עבור המטעים והחימצה משמעותי

מכיוון שהשפעות . שתנהתהתמונה , שפעה על כלל המדינה במקום ההשפעה לנפשמתחשבים בהכאשר 

השינוי האקלימי הופך , פעת השינוי האקלימי חלה על כל תושבי המדינהואילו הש, הנוף הן מקומיות

  . להיות גורם מרכזי

במקרה זה נלקח בחשבון גם . מוצגים הערכים הכלכליים עבור כלל מדינת ישראל  6.3 - ו6.2בלוחות 

המחושב ) ללא ניכוי עבודה עצמית( הרווח לחקלאי יםמוצג 6.2בלוח . הרווח לחקלאים מטון גידול

 Fleischer(ממאמרם של פליישר וצור כפי שלקוח ערך הנוף החקלאי , מ”מפרסומי התחשיבים של שה

and Tsur, 2004( ,כפי  ,ל"והערך הכלכלי של ההשפעות הסביבתיות מגידול המוצר ומייבואו מחו

 0.1% -הנתונים המוצגים בלוח זה חושבו תחת ההנחה השמרנית שרק כ. שחושב בעבודה זו

 מכלל אוכלוסיית 8.3%שהיא  (וישובים חקלאיים אחרים , קיבוצים, ה המתגוררת במושביםמהאוכלוסיי

תפוחים  אגסים  חימצה  בצל  שום  א”תפו  שקדים 
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ובמתן משקל זהה למספר זה גם לחשיבות ,  נחשפת לרוב ההשפעות הסביבתיות של הגידולvi)המדינה

  .השינוי האקלימי הגלובלי

  

   עבור גידולים הערך הכלכלי כולל השפעות סביבתיות. 6.2לוח 

  )עבור כלל תושבי מדינת ישראל, ון מוצרח לשנה לט"ש (

 השפעות סביבתיות
  גידול  רווח   ערך הנוף  השפעות סביבתיות  של
  לחקלאי  החקלאי   גידול בארץ  ל”בוא מחויי

  תפוחי עץ 544 379 1,004 3,276
  אגסים 1,658 488 1,849 2,364

  חימצה 866 5,571 2,725 928
  בצל 38 260 1,068 1,066
  שום 924 1,560 3,966 1,793
  שקדים 9,818 9,487 13,007 2,813
  תפוחי אדמה 229 312 1,762 1,136
  אגוזי אדמה 14,231 3,817

  

  ח לשנה לטון מוצר" בש -בהנחות שונות חישוב הערך הכלכלי  6.3לוח 

)    3(  )     2(  )      1     (  
  לגידו  :מקומיייצור   : מקומיייצור  :נוף ומניעת יבוא, רווח

  נוף+ רווח   כולל  ללא השפעות 
     השפעת הגידול-  מניעת יבוא  ייצורסביבתיות של ה

  תפוחי עץ 81- 3,196 4,200
  אגסים 297 2,661 4,510
  חימצה 3,712 4,640 7,365
  בצל 770- 296 1,364
  שום 1,482- 311 4,277

  שקדים 6,298 9,111 22,118
  תפוחי אדמה 1,221- 85- 1,678

  
vi  הלשכה המרכזית . 2006השנתון הסטטיסטי לישראל .  יישובים ואוכלוסיה לפי צורת יישוב וקבוצת אוכלוסיה2.12לוח : קורמ

  .ירושלים, לסטטיסטיקה
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מציגה את הערך הכלכלי ) 1(עמודה . ייצורמוצגות אפשרויות שקלול שונות של ערך ה 6.3בלוח 

, ת הרווח לחקלאי פלוס הערך החברתי מהנוף החקלאי ערך זה כולל א.ייצור המקומיוהסביבתי נטו של ה

דשנים וחומרי , פחות הערך הכלכלי של הנזק הבריאותי והנזק לאקלים הגלובלי הנגרם מהשימוש במים

המוצר בארץ היא ייצור נלקחה בחשבון גם העובדה שהאלטרנטיבה ל) 2(בעמודה . הדברה לצורך הגידול

בתוספת הרווח לחברה , )1(ערך נטו של הגידול עצמו מעמודה ערך הגידול בעמודה זו הוא ה. ייבואו

; מוצג הרווח מהגידול מנקודת מבט אחרת) 3(בעמודה . ממניעת הנזק לסביבה שהיה נגרם מייבוא המוצר

, גם אם היו מגדלים אותו במדינה אחרת, חישוב זה מניח שהנזק מהגידול עצמו היה נגרם בכל מקרה

התועלת מהנוף והתועלת מחסכון בתחבורה ואנרגיה , של הרווח לחקלאיוהרווח מהמוצר מוצג כסכום 

ניתן גם לבחון את הרווח מנקודת מבט גלובלית הטוענת שהרווח . בהעברת המוצר ממדינה למדינה

והקריטריון לתועלת סביבתית , מהמוצר ומהנוף וההשפעות הסביבתיות של הגידול קיימות בכל מקרה

  ).6.2. העמודה השמאלית בלוח(לבד גלובלית הוא השפעת היבוא ב

הכלכלי והערך הנופי הרווח  כי מראה )  1עמודה  6.3לוח (הייצור המקומי בלבד בחינת , בדוגמה להלן

לעומת זאת הנזק  .של אגסים וחימצההערך הכלכלי של הנזק הסביבתי הנגרם מגידולם עולים על 

  . שום ותפוחי אדמה, בצל, פוחי עץגידול תעבור גדול מערך הרווח הכלכלי והנופי הסביבתי 

הכרוך בנזקים גדולים , )2עמודה (כאשר לוקחים בחשבון שהאלטרנטיבה לגידול היא ייבוא המוצר 

. במקרה זה עדיף לגדל בארץ את כל הגידולים ברשימה חוץ מתפוחי אדמה. התמונה משתנה, לסביבה

נקבל ) 3עמודה (צמו אינן רלוונטיות כמובן שאם נניח שההשפעות הסביבתיות השליליות של הגידול ע

ותוצאה חיובית אך נמוכה יחסית עבור תפוחי , בעיקר עבור שקדים וחימצה, בכל מקרה תוצאה חיובית

לפערים הגדולים בערך הנופי של גידולים שונים נובעת מתרגום הסיבה כי חשוב להדגיש .אדמה ובצל

כך שהפער ,  למונחים של ערך נופי לטון מוצר,במאמר המקוריכפי שמופיעים הערכים הנופיים להקטאר 

בערך הנופי בין הגידולים נובע בעיקר מהבדלי יבול בין הגידולים השונים ופחות מהפערים בנכונות 

  . הציבור לשלם עבור סוגי נוף שונים ליחידת שטח

קרית הסיבה העי. מתקבלות המסקנות הבאות, )6.2לוח (כאשר מפרקים את ההשפעה הכוללת לגורמים 

ההשפעות . לכדאיות של גידול עצי שקד נובעת מרווחיותם הכלכלית ומהערך הנופי הגבוה לטון מוצר

הנזק הסביבתי הנובע . ב"הסביבתיות של הייבוא גבוהות יחסית מכיוון שחלק גדול מהייבוא מגיע מארה

 תפוחי עץ מגידול עצי שקד בארץ גבוה בהרבה מהנזק הסביבתי הנובע מגידול מטעים אחרים כגון

  . אך ערכם החיובי הגבוה מפצה על כך, ואגסים

במקרה זה בחינת הגורם יכולה . הסיבה העיקרית לכדאיות של גידול חימצה הוא הערך הנופי הגבוה לטון

אך מכיוון שהיבול של , חימצה נמוכה יחסית הערך הנופי ליחידת שטח של גידול. לשנות את המסקנה

 גידול טון חימצה –מתקבל ערך גבוה לטון , אד יחסית לגידולים אחריםנמוך מ, בטון להקטאר, חימצה

  .לטון גידול גבוהה יותר" ההנאה מהנוף"דורש שטח רב יחסית לגידול טון של גידולים אחרים ולכן 
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המקומי נמוכות בהרבה ייצור וההשפעות הסביבתיות של ה, הרווחיות בגידול אגסים גבוהה יחסית

ולכן המסקנה היא שעדיף לגדל אגסים בארץ מאשר , גרמות מיבוא אגסיםמההשפעות הסביבתיות הנ

  .כאשר מסתכלים על סך התועלת לציבור מהגידול, לייבאם

אך מכיוון שיבול התפוחים להקטאר נמוך יותר , הערך הנופי של תפוחי עץ ואגסים ליחידת שטח הוא זהה

המסקנה היא שהערך הנזק ,  יותר לטוןבשילוב הרווחיות הנמוכה. מתקבל ערך נופי נמוך יותר לטון

הנזק הסביבתי , לעומת זאת. הסביבתי מגידול טון תפוחי עץ גדול מהרווח הכלכלי והערך הנופי שלהם

, ייבוא מתחשבים בחלופת הלכן כאשר. מייבוא טון תפוחי עץ גדול מהנזק הסביבתי מייבוא טון אגסים

  . תפוחי עץ מאשר אגסיםכדאי יותר מבחינת התועלת לסביבה הגלובלית לגדל

וההבדל בערך הנופי לטון נובע רק מההפרשים , הערך הנופי של גידול בצל ושום זהה ליחידת שטח

ולכן נדרש שטח גדול יותר לגידול אותה , יבול השום בטון להקטאר נמוך בהרבה מיבול הבצל. ביבול

עבור שני . בארץייצור ת של האך גם מגדיל את ההשפעות הסביבתיו, דבר המגדיל את ערך הנוף, כמות

אולם אם , המקומי גדול מערך הרווח הכלכלי והתועלת מהנוףייצור ערך הנזק לסביבה מה, הגידולים

מקומי במקום ייבוא היא ייצור התועלת לסביבה הגלובלית מ, לוקחים בחשבון את הנזק הסביבתי מייבוא

  .אם כי עדיין נמוכה יחסית לגידולים אחרים, חיובית

י אדמה הם המוצר היחידי שערכו הכלכלי נשאר שלילי גם כאשר לוקחים בחשבון את התועלת תפוח

והנזק הסביבתי , מכיוון שהרווחיות הכלכלית וערך הנוף נמוכים יחסית. לסביבה הגלובלית ממניעת יבוא

פוחי שילוב ההשפעות השונות מביא למסקנה שעדיף לייבא ת, בארץ גדול מהנזק הסביבתי מייבואייצור מ

  .אדמה מאשר לגדלם בארץ

יה הנחשפת להשפעות ולמשקל הניתן יתוצאות הניתוח רגישות מאד להנחות לגבי היקף האוכלוס

נמצא , אם נניח שאחוז אחד מהאוכלוסייה נחשף להשפעות הסביבתיות. לחשיבות של שינוי אקלים גלובלי

כך שהערך הסביבתי , רך הנוףשהערך של ההשפעות הסביבתיות גדול בהרבה מערך הרווח הכלכלי וע

במקרה כזה נמצא שכדאי לגדל בארץ את המוצרים שההשפעה הסביבתית של גידולם . נטו הוא שלילי

  . אגסים ובצל, תפוחי עץ: נמוכה מההשפעה הסביבתית של היבוא

  

  עיקריות תוצאות  6.2

, יבוא אגוזי מלךיגרם מנל לטון גידומייבוא הנזק הסביבתי הגדול ביותר כי יבוא נמצא יבניתוח השפעת ה

בבחינה השוואתית בין . בצל וחימצה, תפוחי אדמה, שום, אגסים, שקדים,  תפוחי עץ-בסדר יורד ולאחריו

 יבואישימוש בכימיקלים גדול מהנזק מהייצור מקומי עקב נזק הסביבתי מכי  נמצא ייצור מקומיהייבוא ל

אגסים , תפוחי עץייצור מקומי עבור  גדול מהנזק מיבואיהנזק מואילו א "שום ותפו, חימצה, שקדיםעבור 

  . ובצל

והנזקים העיקריים לסביבה ברוב , ההשפעה הסביבתית העיקרית היא ההשפעה על בריאות האדם

. שימוש במינרלים מתכלים ושינוי אקלים גלובלי, אורגניםנהגידולים נובעים מפליטת כימיקלים א
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השפעה של בהשוואה למיקלים גדולה בכמה סדרי גודל כישימוש בההשפעה הסביבתית של הייבוא וה

כך ששמירה על איכות הסביבה אינה מצדיקה בפני עצמה , התפלת מים פוטנציאלית עבור השקיית הגידול

שלקח בחשבון , בניתוח המפורט של גידול תפוחי אדמה. יבוא מוצרי חקלאות כדי להימנע מהתפלת מיםי

וההשפעה של כל דשן וחומר הדברה לפי סוג , ון זריעה וחרישאת ההשפעה של כל תהליכי העיבוד כג

  .השימוש בדישון הוא הגורם בעל ההשפעה הסביבתית הגדולה ביותרכי נמצא , ספציפי

, כאמור לעילנלקח בחשבון , טון מוצרעבור לצורך חישוב הערך הכלכלי של הגידולים עבור כלל המדינה 

בחינת . יבואימקומי ומייצור ההשפעות הסביבתיות מערך הנוף החקלאי והערך , הרווח לחקלאים

,  שקדיםעבור ייצור מקומי של הנזק הסביבתי מ יםהרווח והערך הנופי גדולכי הגידולים המקומיים מראה 

תפוחי עבור ייצור מקומי של הנזק הסביבתי הרווח והערך הנופי נמוכים מולעומת זאת , אגסים וחימצה

היא ייבוא ייצור מקומי האלטרנטיבה לכי כאשר לוקחים בחשבון . ולשום ותפוחי אדמה גד, בצל, עץ

במקרה זה עדיף לגדל בארץ את כל הגידולים . התמונה משתנה, הכרוך בנזקים גדולים לסביבה, המוצר

  . ברשימה חוץ מתפוחי אדמה

 כי בהנחה. רק חלק קטן מאד באוכלוסיה נחשף בפועל להשפעות הסביבתיותכי ניתוח זה נעשה בהנחה 

על הערך של ההשפעות הסביבתיות יעלה , אחוז האוכלוסייה הנחשף להשפעות הסביבתיות גדול יותר

אשר במקרה כזה כדאי לגדל בארץ את המוצרים . כך שהערך הסביבתי נטו הוא שלילי, הרווח וערך הנוף

  . סים ובצלאג, תפוחי עץ,  דהיינוההשפעה הסביבתית של גידולם נמוכה מההשפעה הסביבתית של היבוא

  

  מסקנות עיקריות 6.3

  .אגסים ובצל, בוא עבור תפוחי עץיהמקומי נמוכה מהשפעת היייצור ההשפעה הסביבתית של ה •

  .הנזק הסביבתי מייבוא גדול בהרבה מהנזק מהתפלת מים בכל המוצרים •

  .מקומי של תפוחי אדמהעבור ייצור הדשן הוא הגורם העיקרי לנזק הסביבתי  •

 ייצורהערך הנופי וההשפעות הסביבתיות של ה, ן את הרווח לחקלאיםכאשר לוקחים בחשבו •

  . שום ותפוחי אדמה, בצל, תפוחי עץ -ולייבא, אגסים וחימצה, מומלץ לגדל בארץ שקדים, המקומי

ל "מומלץ לגדל בארץ את כל הגידולים הנ, כאשר מתחשבים גם בנזק הסביבתי הנגרם מייבוא •

  .חוץ מתפוחי אדמה
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Summary 

In the past few years there has been an increased awareness of the importance of 

environmental conservation in general and especially of the need to reduce 

greenhouse gas emissions that may cause global climate change. As a result, on the 

one hand, environmental groups have been promoting the increase of local production 

of agricultural products in order to reduce the environmental impacts of using 

equipment and energy to transport the products between countries. On the other hand, 

the Israeli agriculture consumes a large part of the country's limited water resources. 

The predicted population increase will increase the pressure on the limited water 

resources. Therefore, many economists support increasing agricultural imports at the 

expense of local production in order to reduce the demand for water. 

The purpose of this study is to examine the environmental impacts of importing 

agricultural produce versus the impacts of growing the products locally, and to 

evaluate the combined economic value of the profit from production and the 

environmental effects in order to make recommendations regarding preferences for 

imports or local agricultural production.  

Methods 

Evaluating the environmental impacts: We examined the environmental impact of 

imports and of local production for the main crops that are imported to Israel in 

significant quantities: potatoes, onions, garlic, chick peas, apples, pears, almonds and 

walnuts. The evaluation was done using the Life Cycle Assessment method. This 

method takes into account all the materials and energy used and the resulting 

emissions caused at every stage of the product life cycle. For agricultural crops this 

analysis would include, for example, the impact of producing fertilizers and of 

producing the packaging materials used for this product. The evaluation of the 

damage from imports was based on the weighted average of import distances from the 

main production areas to the local market. The evaluation of the local damage was 

based on the amount of fertilizers and pesticides used for each product. The potential 

damage from water use was calculated as the damage from desalinating water in the 

quantity required for irrigation, under the restricting assumption that in the future it 

will be necessary to desalinate all the water to the drinking water quality. For potatoes 
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we also included an extensive evaluation of the environmental impacts of production, 

which included the use of different types of machinery, the use of chemicals by type 

of chemical and quantity from each type, use of seeds, packaging, etc. 

We examined three general categories of environmental damage, and within each 

general category several specific categories: 

1. Human health: included climate change, carcinogens, respiratory organics and 

respiratory inorganics, radiation and the ozone layer. 

2. Ecosystem quality: included ,ecotoxicity, acidification and eutrophication, and 

land use. 

3. Resources: included damage to resources, minerals and fossil fuels. 

Economic analysis: The economic analysis took into account the growers' profits, the 

amenity value of the agricultural scenery from previous research, and the economic 

value of the crops' environmental impacts. Calculated the latter value was done using 

DALY ( Disability Adjusted Life Years) data, which quantifies the average loss of 

expected life years per person as a result of different environmental impacts. This 

value was multiplied by the average income per Israeli resident in order to calculate 

the value per person, and multiplied by the number of residents and an exposure index 

in order to estimate the value of the total impact on the country.   

Main results  

The largest environmental impact of imports per ton is caused by importing walnuts, 

followed, in descending order, by apples, almonds, pears,garlic, potatoes, onions and 

chick peas. The comparative evaluation of the impact of imports versus local 

production found that in almonds, chick peas, garlic and potatoes the environmental 

damage caused by using chemicals in local production is larger than the impact of 

imports, while the damage from importing apples, pears and onions is larger than the 

damage caused by local production. The main environmental impact is on human 

health, and the main environmental damage categories in most crops are damages 

caused by respiratory inorganics, use of minerals and global climate change. The 

environmental impact of imports and chemicals in production is larger by several 

orders of magnitude that the impact of potential water desalination for crop irrigation. 

Hence, environmental preservation does not in itself justify agricultural imports in 

order to avoid water desalination. The extended analysis of potato crops, which 
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included all the production processes as well as the impact of every fertilizer and 

pesticide by type, found that fertilizer use is the factor with the greatest environmental 

impact. 

In order to calculate the economic value of a ton of produce for the entire country, we 

took into account the farmers' profits, the value of the agricultural scenery and the 

value of the environmental impacts of local production and imports. Examination of 

the local production shows that the combined economic value and scenic value of 

growing almonds, pears and chick peas is greater than the economic value of the 

environmental damage caused by their production, while the economic value of the 

environmental damage of growing apples, onions, garlic and potatoes is greater than 

the value of their profits and agricultural scenery. However, the picture changes when 

we take into account that the alternative for local production is imports, which cause 

great environmental damages. In that case it is preferable to grow in Israel all the 

crops in the list except for potatoes. 

This analysis was done under the assumption that only a very minor percentage of the 

population is exposed to the environmental impacts. If we assume the the percentage 

is larger, than the value of the environmental impacts become much larger than the 

combined value of the economic profits and scenic value, so the net environmental 

impact is negative. In this case it is preferable to grow locally the crops whose local 

environmental impact is lower than the environmental impact of importing them: 

apples, pears and onions. 

Main recommendations 

● The environmental impact of local production is lower than the impact of 

imports for apples, pears and onions. 

● The environmental damage from imports is much larger than the damage from 

water desalination for all products. 

● Fertilizers are the main cause for the environmental impact of local potato 

production. 

● When the farmers' profits, the scenic value and the environmental impacts of 

local production are taken into account, the conclusion is that almonds, pears 
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and chick peas should be grown locally, but not apples, onions, garlic and 

potatoes. 

● When the environmental impact of imports is also taken into consideration, 

then the conclusion is that all products mentioned above should be grown 

locally, except for potatoes. 
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