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הערכה כלכלית של שירותים אקולוגיים 

מקומיים וגלובליים

עבור ענפי החקלאות השונים

נאוה חרובי' פרופ

שרית שלהבת
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רקע  

לצורך  , בשנים האחרונות גוברת המודעות לנושאי הסביבה ובכללם
.  לצמצם את פליטות גזי החממה העשויות לגרום לשינוי אקלים גלובלי

 לחקלאות יש תפקיד סביבתי חשוב כתורמת לסביבה באמצעות שיפור
.הנוף

עם השלכות   -חומרי הדברה ודשנים -החקלאות משתמשת בכימיקלים
.שליליות על הסביבה

כאשר  , היא צורכת חלק גדול ממשאבי המים המוגבלים במדינה, כמו כן
זיהום  , התפלת מים כרוכה בנזקים סביבתיים הכוללים שימוש באנרגיה

.אויר ופליטת גזי חממה

מפחית את , הייצור החקלאי בישראל מחליף ייבוא ובכך, יחד עם זאת
ההשפעות הסביבתיות הנגרמות משימוש בכלי תחבורה ובאנרגיה  

.להובלת המוצרים ממדינה למדינה
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מטרה

  לבחון את ההשפעות הסביבתיות של ייצור מקומי של

.  מוצרי חקלאות בישראל לעומת חלופת הייבוא

באלו גידולים הייצור המקומי מפחית את : נשאל

, ההשפעות הסביבתיות הנגרמות כתוצאה מייבוא מזון

. עקב שימוש בכלי תחבורה ובאנרגיה
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של חקלאות( חיצוניות)פירוט השפעות סביבתיות 

ייצור  מקומי

הפחתת , הנאה מהנוף החקלאי -השפעות חיובית

.  הפחתת רעש, טמפרטורה

נזק כתוצאה משימוש בכימיקלים -השפעות שליליות  ,

.מהקדמה של התפלת מי תהום, משימוש בקולחים

ייבוא

נזק כתוצאה משימוש בכלי תחבורה ובאנרגיה •

.להובלת המוצרים ממדינה למדינה
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בחירת ענפים

:  נבחרו הגידולים הצמחיים בישראל עם היקף ייבוא גבוה

.  חימצה, שום ,תפוחי אדמה, בצל, אגוזי מלך ,שקדים, אגסים, תפוחי עץ

(טונות) 2004כמויות ייבוא וייצור של גידולים חקלאיים בישראל בשנת 

שיווק  ייצור  ייבוא   גידול 

150,100122,723        2,300תפוחי עץ

30,80029,432        900אגסים

8,8001,365        2,440שקדים

97,30088,992        2,440בצל

599,800545,705        320תפוחי אדמה
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ניתוח מחזור חיי המוצר

החל משלב הייצור דרך   -שיטה להערכת השפעות סביבתיות
  . השימוש במוצר ועד לסיום חייו

באנרגיה  , הניתוח כולל איסוף מידע על השימוש בחומרים
.ובפסולת הנוצרת בכל שלב של מחזור חיי המוצר

,  מחזור חיי המוצר כולל את כל הפעילויות הכרוכות בייצור
החל משלב השגת –שימוש והיפטרות מהמוצר , העברה

ועד , השימוש, האריזה, דרך שלבי הייצור, חומרי הגלם
.לשלבי המיחזור והזריקה

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

ההשפעה הסביבתית נבדקה עבור כל מרכיב סביבתי לחוד  
.ועבור השפעה סביבתית משוקללת
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שלבי הניתוח

תיאור הפליטות והחומרים הגולמיים במהלך חיי   -שלב המלאי .א
.המוצר

ניתוח ההשפעה של הפליטות   -שלב ניתוח ההשפעה .ב
.והשימוש בחומרים

 חלוקת כל החומרים לקטגוריות לפי השפעתם על  –קטגוריזציה
הסביבה  

  כל אחד מהחומרים מקבל משקל לפי השפעתו על הסביבה –אפיון
הקטגוריה המשפיעה ביותר מקבלת דירוג של . עבור כל קטגוריה

.יחסית לקטגוריה זו -וכל שאר הקטגוריות, 100%

 כל גורם מחושב יחסית להשפעה הידועה כיום של אותה   -נורמליזציה
.קטגוריה

 שקלול החשיבות של כל קטגוריה כדי להגיע להשוואה כוללת   -שקלול
.  בין מוצרים שונים
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קטגוריות כלליות

בריאות האדם•

מערכת אקולוגית•

משאבים•
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קטגוריות ספציפיות

בריאות האדם

חומרים מסרטנים

כימיקלים אורגניים

כימיקלים אנאורגניים

שכבת האוזון

שינוי אקלים
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המשך -קטגוריות ספציפיות

מערכת אקולוגית

רעילות אקולוגית

התחמצנות

שימושי קרקע

משאבים

מינרלים מתכלים
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  אומדן ההשפעות סביבתיות

בריאות האדם

הנזק הסביבתי של בריאות האדם לנפש מתבטא בירידת תוחלת  

-החיים

 DALY- Disability Adjusted Life Years  .

נאמד באמצעות הכפלת הנזק  -הערך הכלכלי של הנזק לנפש

.בערך של ההכנסה לנפש DALY -הסביבתי המבוטא ב

ערך ההשפעה על הבריאות עבור כלל תושבי המדינה חושב על 

ידי הכפלת הערך הכלכלי של הנזק לנפש במספר התושבים 

.ובמקדם חשיפה מתאים
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  המשך -קטגוריות סביבתיות

נזק למערכת האקולוגית  

הנזק הסביבתי למערכת האקולוגית נאמד באמצעות 

אחוז המינים הנכחדים באזורים שונים אשר מוכפל  

.  בגודל האזור ובמשך הזמן של הפגיעה

פגיעה במשאבים 

הנזק הסביבתי למשאבים מתכלים נאמד באמצעות 

אנרגיה נוספת אשר תידרש לשם כרייה בעתיד של 

.המשאבים
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הערך של ההשפעה הסביבתית חושב עבור  

שימוש בכימיקלים -ייצור מקומי

שימוש במקורות מים -ייצור מקומי

שימוש בכלי תחבורה -ייבוא
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  חישוב ההשפעה הסביבתית של ייצור מקומי

 (דשנים וחומרי הדברה)שימוש בכימיקלים

השימוש בדשנים וחומרי הדברה לכל גידול נלקח מתחשיבי  

.מ"שה

ללא התייחסות  , הנזק הממוצע חושב עבור סך הכמות

.לסוגים הספציפיים

שימוש במקורות מים

הנחנו כי יהיה צורך להתפיל את כל המים לשימוש  

.  בחקלאות

הנזק כתוצאה משימוש במקורות מים חושב על סמך כמות 

האנרגיה הנדרשת להתפלת מים עבור השקיה בשיטת אוסמוזה  

.הפוכה
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חישוב ההשפעה הסביבתית של ייבוא

הנזק הסביבתי של ייבוא נגרם עקב השפעת השימוש בכלי •

.והאנרגיה הנדרשת להובלה( משאית, אונייה, מטוס)תחבורה 

חושב המרחק המשוקלל אשר המוצר עובר מאזורי הייצור שלו 

".מיילים של מזון" -עד לשוק הסיטונאי בתל אביב

המרחק המשוקלל חושב לפי המרחק מכל מדינה מייצאת אשר 

.הוכפל בחלק היחסי של אותה מדינה בייבוא לישראל

,  אזורי ייצור מרכזיים, הוא מבוסס על כמות ייבוא לפי מדינות

. מרחק ימי ויבשתי מאזורי הייצור לישראל
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הניתוח הכלכלי של כדאיות ייצור מקומי לעומת  

  :חלופת הייבוא כולל

 אומדן ההשפעות הסביבתיות של הייצור בארץ ושל

(.ניתוח מחזור חיי המוצר)אלטרנטיבת הייבוא 

ם"תחשיבי שה -אומדן ההכנסה לחקלאים.

שמש)סקרים של נכונות לשלם  -אומדן ערך הנוף-

(.2002, עדני
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לפי קטגוריה ספציפית -הערך הכלכלי של ההשפעות הסביבתיות על בריאות האדם

(ח לטון"בש -ערך שנתי לנפש עבור כל גידול) 

גורםגידול

חומריםכימיקליםכימיקליםשכבת  שינוי

כ”סה

בריאות  מסרטניםאורגניםאנאורגניםהאוזוןאקלים

האדם

1.62930.00693.68890.03320.23495.5932ייבואתפוחי עץ

0.42120.01301.24500.01120.01271.7030כימיקליםתפוחי עץ

1.22040.00612.58530.02750.19614.0354ייבואאגסים

0.79930.02762.26870.02240.02583.1438כימיקליםאגסים

1.45410.00723.07410.03260.23394.8019ייבואשקדים

5.16450.114016.47730.11620.127921.9999כימיקליםשקדים

0.52870.00231.20200.01080.07621.8200ייבואבצל

0.41810.00811.37110.00890.00971.8159כימיקליםבצל

0.56260.00241.28190.01150.08121.9395ייבואתפוחי אדמה

0.71930.01862.22570.01740.01953.0005כימיקליםתפוחי אדמה
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ניתוח ההשפעה הסביבתית

ניקוד  )לטון מוצר –כ נזק סביבתי מייבוא בהשוואה לייצור מקומי "סה 

(משוקלל

גידול

ייבוא

-ייצור מקומי

כימיקלים

-ייצור מקומי

התפלת מים

19.94.50.0283תפוחי עץ

15.18.40.0319אגסים

18.056.60.5010שקדים

6.44.60.0186בצל

6.97.80.0191א"תפו

בכל הגידולים ההשפעה הסביבתית של הייבוא והשימוש בכימיקלים גדולה   -רואים כי

.בהרבה בהשוואה להשפעה של התפלת מים פוטנציאלית

.אגסים ובצל, תפוחי עץ -נזק סביבתי גבוה בייבוא בהשוואה לייצור מקומי

.   א"תפו, שקדים -נזק סביבתי גבוה בייצור מקומי בהשוואה לייבוא
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(נתון משוקלל בנקודות)הנזק הסביבתי לכל גידול לפי קטגוריית נזק ספציפית 

(כימיקלים)ייצור מקומי 

 

בריאות האדםמערכת אקולוגיתמשאבים

מינרלים  גידול

מתכלים

שימושי 

קרקע

רעילות התחמצנות

אקולוגית

שכבת 

האוזון

שינוי  קרינה

אקלים 

גלובלי

כימיקלים  

אנאורגניים

חלקיקים  

אורגניים

חמרים  

מסרטנים

תפוחי עץ
0.1310.4600.2110.0140.028X0.9142.7000.0240.027

אגסים
0.2520.9870.3450.0310.060X1.7304.9100.0490.056

שקדים
1.5303.9203.3600.1270.247X11.20035.7000.2510.277

בצל
0.1220.2740.2930.0090.018X0.9072.9700.0190.021

א"תפו
0.2180.6500.4220.0210.040X1.5604.8200.0380.042

הנזקים העיקריים לסביבה לפי קטגוריות ספציפיות נובעים מפליטת כימיקלים   -רואים כי

.  שינוי אקלים גלובלי ושימוש במינרלים מתכלים, אנאורגנים
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(נתון משוקלל בנקודות)הנזק הסביבתי לכל גידול לפי קטגוריית נזק ספציפית 

ייבוא  

בריאות האדםמערכת אקולוגיתמשאבים

מינרלים  גידול

מתכלים

שימושי 

קרקע

רעילות התחמצנות

אקולוגית

שכבת 

האוזון

שינוי  קרינה

אקלים

כימיקלים  

אנאורגניים

חלקיקים  

אורגניים

חמרים  

מסרטנים

תפוחי  

עץ

5.4701.0800.9420.2190.0150.0053.5308.0200.0720.509

אגסים

4.6500.9300.5740.1830.0130.0042.6405.6000.0600.425

שקדים

5.5401.1100.6840.2180.0160.0053.1506.6700.0710.506

בצל

1.7700.3490.3050.0710.0050.0021.1402.6000.0230.165

א"תפו

1.8900.3720.3260.0760.0050.0021.2202.7700.0250.176
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לפי קטגוריות נזק כלליות -עבור גידוליםנזק סביבתי משוקלל 

בריאות האדםמערכת אקולוגיתמשאביםגידול

0.1310.6863.690תפוחי עץכימיקלים

0.2521.3606.810אגסים

1.5307.40047.600שקדים

0.1220.5763.930בצל

0.2181.0906.490א"תפו

5.4702.24012.100תפוחי עץייבוא

4.6501.6908.740אגסים

5.5402.01010.400שקדים

1.7700.7253.940בצל

1.8900.7744.200א"תפו
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השפעה סביבתית של ייבוא מוצרים: איור

.הגידולים ממויינים משמאל לימין בסדר עולה של נזק סביבתי

חימצה בצל ו א"תפ שום אגסים שקדים י תפוח
עץ
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י תפוח
עץ
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השפעה סביבתית של שימוש בכימיקלים: איור

.הגידולים ממוינים משמאל לימין בסדר עולה של נזק סביבתי
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תפוחי עץ -ניתוח מפורט לפי גידולים חקלאיים

לפי קטגוריה   -השפעות סביבתיות מצטברות -תפוחי עץ: 'איור א

מפורטת

בתפוחי עץ הנזק הסביבתי מייבוא גדול כמעט פי ארבע מהנזק  : רואים כי

.שינוי אקלים, מינרלים, כימיקלים אנאורגניים, בייצור מקומי בעיקר
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לפי קטגוריה כללית -השפעות סביבתיות מצטברות -תפוחי עץ: 'איור ב
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השוואה לפי קטגוריה   -השפעות סביבתיות -תפוחי עץ: 'איורג

מפורטת

הנזק הסביבתי מייבוא גדול יותר בכל קטגוריה  בתפוחי עץ  -רואים כי

 .כולל שינוי אקלים, ספציפית
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השוואה לפי קטגוריה כללית-השפעות סביבתיות  -תפוחי עץ: 'איור ד

.בתפוחי עץ הנזק הסביבתי מייבוא גדול יותר בכל קטגוריה כללית -רואים כי

עדיף לגדל תפוחי עץ בארץ מאשר , מבחינת ההשפעה על הסביבה, מכאן
  .לייבאם
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שקדים -ניתוח מפורט לפי גידולים חקלאיים

לפי קטגוריה מפורטת -השפעות סביבתיות מצטברות -שקדים:  איור א

בשקדים הנזק הסביבתי מייצור מקומי גדול ביותר מפי שלוש מאשר הנזק   -רואים כי

.כימיקלים אנאורגניים ושינוי אקלים, מייבוא בעיקר
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לפי קטגוריה כללית -השפעות סביבתיות מצטברות -שקדים: איור ב



30

 השוואה לפי קטגוריה מפורטת -השפעות סביבתיות -שקדים: איור ג

בשקדים לייצור המקומי השפעה גדולה יותר על פליטת כימיקלים   -רואים כי

ואילו לייבוא יש השפעה גדולה יותר על ניצול  , אנאורגניים ושינוי אקלים גלובלי

.מינרלים
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השוואה לפי קטגוריה כללית   -השפעות סביבתיות -שקדים: איור ד

עדיף לייבא מאשר לייצרם בארץ, בשקדים מבחינת השפעה על הסביבה -רואים כי
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ניתוח המלאי

.  שלב זה חושב לפני שלב ניתוח ההשפעה

נבדקה ההשפעה הספציפית של  , עבור כל קטגוריית נזק

.כימיקלים שונים עבור אותה קטגוריה

שינוי נציג תוצאות לדוגמה עבור קטגוריית הנזק של 

  .אקלים גלובלי
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החומרים העיקריים המשפיעים על שינוי האקלים הגלובלי -תפוחי עץ

התפלהכימיקלים בגידולסוג הכימיקלים

ייבוא

1.37E-0051.11E-0075.30E-005כ השפעה”סה

Carbon dioxide1.14E-005x3.33E-005

Carbon dioxide, fossilX1.08E-0071.67E-005

Methane1.80E-006x1.39E-006

Dinitrogen monoxide3.36E-0071.15E-0091.16E-006

Methane, fossilX2.64E-0092.51E-007

Carbon monoxide2.28E-007x1.50E-007

Carbon dioxide, biogenicX9.39E-0094.23E-008
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חישוב סך ערך כלכלי

רווח  , ערך הנוף החקלאי: השפעות חיוביות בייצור מקומי
.לחקלאים

תורגמו עבור נזק   -השפעות שליליות בייצור מקומי ובייבוא
.הכנסה לנפש ומקדם חשיפה,   DALYבריאותי לפי

:מקדם החשיפה בהשפעה על כלל תושבי המדינה

,  קיבוצים, מהאוכלוסייה המתגוררת במושבים 0.1% -רק כ
מכלל אוכלוסיית  8.3%שהיא  )וישובים חקלאיים אחרים 

.נחשפת לרוב ההשפעות הסביבתיות של הגידול  -(המדינה
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של השפעות סביבתיות עבור גידוליםלנפש הערך הכלכלי 

(ח לשנה עבור טון גידול"ש) 

גידול

ערך הנוף

השפעה  )

ייבואהתפלת מיםכימיקלים( *חיובית

1.391.700.015.59תפוחי עץ

1.793.140.014.04אגסים

34.8422.000.204.80שקדים

0.931.820.011.82בצל

1.123.000.011.94א”תפו

והפערים הגדולים בערך הנוף לטון גידול  , ערך הנוף לדונם גידול הוא בסדר גודל דומה עבור כל הגידולים* 

.נובעים מהשוני הגדול ביבול לדונם
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רווח לחקלאיגידול

ערך הנוף  

החקלאי

השפעות סביבתיות  

של גידול בארץ

השפעות סביבתיות  

של ייבוא

5443791,0043,276תפוחי עץ

1,6584881,8492,364אגסים

9,8189,48713,0072,813שקדים

382601,0681,066בצל

2293121,7621,136תפוחי אדמה

של השפעות סביבתיות עבור   עבור כלל תושבי מדינת ישראלהערך הכלכלי  

(ח לשנה עבור טון גידול"ש)גידולים 
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ח לשנה עבור טון גידול"בש  -חישוב הערך הכלכלי בהנחות שונות 

       (1      )     (2)     (3)

גידול

:  ייצור מקומי

השפעות  –נוף + רווח 

סביבתיות

ייצור מקומי כולל  

:מניעת ייבוא

–נוף + רווח 

השפעות סביבתיות  

+  ייצור מקומי 

השפעות סביבתיות  

ייבוא

ייצור מקומי מנקודת  

:מבט בינלאומית

השפעות  + נוף + רווח 

ללא )סביבתיות ייבוא 

השפעות סביבתיות  

(ייצור מקומי

813,1964,200-תפוחי עץ

2972,6614,510אגסים

6,2989,11122,118שקדים

7702961,364-בצל

1,221-851,678-תפוחי אדמה
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סיכום

כפי , נזק לבריאות האדם -הנזק העיקרי מייצור מקומי ומייבוא
.  שמתבטא בירידת תוחלת החיים

הערך של השפעת   -מבחינת השפעה על בריאות האדם
ולאחריו השפעת שינוי  , הכימיקלים האנאורגנים הגדול ביותר

.אקלים

פליטת   -הנזקים העיקריים לסביבה לפי קטגוריות ספציפיות
שינוי אקלים גלובלי ושימוש במינרלים , כימיקלים אנאורגנים

. מתכלים

 ההשפעה הסביבתית של התפלת מים נמוכה יחסית ואינה
. מצדיקה ייבוא

חמצני גורם להשפעה הגדולה ביותר  -פחמן דו -לפי ניתוח מלאי
.על שינוי האקלים הגלובלי
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המשך -סיכום

  נזק סביבתי מייבוא נמוך משל ייצור מקומי עבור שקדים ותפוחי

.אשר כדאי לייבא, אדמה

נזק סביבתי מייבוא גבוה משל ייצור מקומי עבור תפוחי עץ  ,

. אשר כדאי לייצר בארץ, אגסים ובצל

 (בלי להתחשב במניעת ייבוא)כדאיות כלכלית של ייצור מקומי-  

בצל , גבוהה עבור אגסים ושקדים ונמוכה עבור תפוחי עץ

.ותפוחי אדמה

עדיף לגדל בארץ את כל הגידולים , בהכללת הנזק מייבוא

.חוץ מתפוחי אדמה, ברשימה

 .


