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הצעת תקציב 2019
)באלפי שקלים חדשים(

סעיף
 33משרד החקלאות

הוצאה

הוצאה מותית
בהכסה

שיא
כח אדם

הרשאה
להתחייב

משרות*
עב"צ

33

משרד החקלאות
==========

1,829,683
=======

222,554
======

966,750
======

1,541
====

195.5
====

01

הוצאות שוטפות לפעילות
המשרד

408,449

115,184

49,179

928

45

02

מהל המחקר החקלאי

199,562

95,870

12,000

555

140.5

03

רזרבות

54,331

04

הרשות לפיתוח והתיישבות
הבדואים
בגב

66,811

05

היחידה לשילוב
האוכלוסייה הבדואית
בגב

7,220

06

תמיכות בחקלאות

998,510

07

תמיכות לפי חוק צער
בעלי חיים

9,000

08

פעולות אחרות באחריות
המשרד

09

מהלת תופה

1

2
11,500

85,800

885,555

20,013

* משרות עבודה בלתי צמיתה
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4

3
תקציב ברוטו
השתתפויות
והפחתות

תקציב
לשת
2018

הצעת תקציב
לשת
2019

הוצאה
למעשה
2017

2,052,237
=======

2,139,201
=======

2,113,228
=======

523,633

502,617

474,073

295,432

353,845

322,682

54,331

68,233

66,811

61,319

69,594

7,220

17,462

14,907

1,010,010

1,060,525

1,188,034

9,000

4,500

3,004

70,700

40,941

85,800
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הצעת תקציב 2019
)באלפי שקלים חדשים(

סעיף
 33משרד החקלאות

הוצאה

הוצאה מותית
בהכסה

שיא
כח אדם

הרשאה
להתחייב

משרות*
עב"צ

01

הוצאות שוטפות לפעילות
המשרד
.-.-.-.-

408,449
-.-.-.-.-.-

115,184
-.-.-.-.-.-

49,179
-.-.-.-.-.

928
-.-.-

45
-.-

01 02

הוצאות שוטפות לפעילות
משרד החקלאות

408,449

115,184

49,179

928

45

מהל המחקר החקלאי
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

199,562
-.-.-.-.-.-

95,870
-.-.-.-.-.

12,000
-.-.-.-.-.

555
-.-.-

140.5
-.-.-.-

הוצאות שוטפות לפעילות
מהל המחקר החקלאי

199,562

95,870

12,000

555

140.5

רזרבות
.-.-.-.-.-

54,331
-.-.-.-.-.

03 01

רזרבה להתייקרויות
בתקציב המשרד

54,331

03 02

רזרבה להתייקרויות
בתקציב מהל המחקר

02
02 02

03

04

04 02

הרשות לפיתוח והתיישבות
הבדואים
בגב
.-.-.-

66,811
-.-.-.-.-.

1
-.

58
-.-

6
-.

הוצאות שוטפות לפעילות
רשות הבדואים

66,811

1

58

6

* משרות עבודה בלתי צמיתה
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תקציב ברוטו
השתתפויות
והפחתות

תקציב
לשת
2018

הצעת תקציב
לשת
2019

הוצאה
למעשה
2017

523,633
-.-.-.-.-.-

502,617
-.-.-.-.-.-

474,073
-.-.-.-.-.-

523,633

502,617

474,073

295,432
-.-.-.-.-.-

353,845
-.-.-.-.-.-

322,682
-.-.-.-.-.-

295,432

353,845

322,682

54,331
-.-.-.-.-.

68,233
-.-.-.-.-.

54,331

55,669

01

12,564

02

66,811
-.-.-.-.-.

61,319
-.-.-.-.-.

69,594
-.-.-.-.-.

66,811

61,319

69,594
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הצעת תקציב 2019
)באלפי שקלים חדשים(

סעיף
 33משרד החקלאות

הוצאה

05

היחידה לשילוב
האוכלוסייה הבדואית
בגב
.-.-.-

7,220
-.-.-.-.

05 01

היחידה לשילוב
האוכלוסייה הבדואית
בגב

7,220

06

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותית
בהכסה

2
-.

2

תמיכות בחקלאות
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

998,510
-.-.-.-.-.-

11,500
-.-.-.-.-.

885,555
-.-.-.-.-.-

תמיכות ומחקרים בחקלאות

998,510

11,500

885,555

07

תמיכות לפי חוק צער
בעלי חיים
.-.-.-.-.-.-.-

9,000
-.-.-.-.

07 01

תמיכות לפי חוק צער
בעלי חיים

9,000

06 02

08

פעולות אחרות באחריות
המשרד
.-.-.-.-

08 01

פעולות אחרות באחריות
המשרד

* משרות עבודה בלתי צמיתה
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שיא
כח אדם

משרות*
עב"צ

4
-.

4

7
תקציב ברוטו
השתתפויות
והפחתות

תקציב
לשת
2018

הצעת תקציב
לשת
2019

הוצאה
למעשה
2017

7,220
-.-.-.-.

17,462
-.-.-.-.-.

14,907
-.-.-.-.-.

7,220

17,462

14,907

1,010,010
-.-.-.-.-.-.-.

1,060,525
-.-.-.-.-.-.-.

1,188,034
-.-.-.-.-.-.-.

1,010,010

1,060,525

1,188,034

9,000
-.-.-.-.

4,500
-.-.-.-.

3,004
-.-.-.-.

9,000

4,500

3,004

70,700
-.-.-.-.-.

40,941
-.-.-.-.-.

70,700

40,941
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01
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הצעת תקציב 2019
)באלפי שקלים חדשים(

סעיף
 33משרד החקלאות
09
09 01

הוצאה

הוצאה מותית
בהכסה

הרשאה
להתחייב

מהלת תופה
.-.-.-.-.-.-.-.-.-

85,800
-.-.-.-.-.

20,013
-.-.-.-.-.

פעולות

85,800

20,013

* משרות עבודה בלתי צמיתה
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שיא
כח אדם

משרות*
עב"צ

9
תקציב ברוטו
השתתפויות
והפחתות

הצעת תקציב
לשת
2019

תקציב
לשת
2018

הוצאה
למעשה
2017

85,800
-.-.-.-.-.
01

85,800
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
פרק א'  -עיקרי הצעת התקציב ויעדים מרכזיים
הצעת התקציב לשנת 2019
הצעת התקציב של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת הכספים ) 2019סעיף  (33מסתכמת בכ1,830-
מיליון ש"ח בהוצאה נטו וכ 223-מיליון ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה .כמו כן ,בשנת  2019תועמד
לרשות המשרד הרשאה להתחייב בגובה של כ 967-מיליון ש"ח.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר אחראי מטעם הממשלה על החקלאות ועל המרחב הכפרי בישראל .חזון
המשרד מוגדר כך" :משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפעל לפיתוח חקלאות ישראל וביסוס ההתיישבות,
להבטחת אספקת מזון טרי ואיכותי לתושבי מדינת ישראל ולמינוף היתרון היחסי של חקלאות ישראל".
יעדים מרכזיים לשנת התקציב
 . 1שינוי במדיניות הממשלה בתמיכות בחקלאות בענפי החי ובענפי הצומח
התמיכות בחקלאות נחלקות לשני סוגים עיקריים :תמיכות ישירות בחקלאים ,בעיקר באמצעות
תמיכה תקציבית ,ותמיכות עקיפות באמצעות מכסות ומכסי מגן להן פוטנציאל גבוה של עיוות
השווקים .ארגון הסחר העולמי וארגון ה OECD-ממליצים על תמהיל תמיכות המורכב בעיקר
מתמיכות ישירות ,ובפרט תמיכות שאינן תלויות בכמות הייצור ,ומעט תמיכות עקיפות מעוותות.
בענפי החי ,הממשלה מעורבת בקביעת מכסות יצור בענפי החלב וההטלה ופיקוח על מחיר
מינימום למגדל בענף חלב הבקר ,זאת ,בנוסף למכסי מגן על מוצרים שונים .למעורבות זו עלות
המשולמת בדרך כלל על ידי ציבור הצרכנים בעיקר דרך מחירי התוצרת החקלאית.
לאור האמור ,הסכימו משרד האוצר ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר כי ,ככלל ,יש לעבור
מתמיכה עקיפה לתמיכה ישירה ,ולנסות להימנע מתמיכות בעלות פוטנציאל ליצור עיוות בשוק.
מעבר לתמיכה ישירה שאינה מעוותת את שיקולי היצרן יבטיח הקצאת מקורות יעילה ברמת
החקלאי והמשק ואף יגרום לכך שהתמיכה תגיע במלואה לחקלאי .לעומת זאת ,כאמור התועלת
הנובעת מהתמיכות העקיפות )כגון מכסים ומכסות( מתחלקת גם בין חוליות אחרות בשרשרת
הערך כגון יבואנים ומשווקים .בנוסף ,מעבר לתמיכות ישירות מאפשר למדינה שקיפות ובהירות
בנוגע לגובה התמיכה המושקעת בכל ענף ומסייע בהפחתת המחירים לצרכנים.
בשנים האחרונות החליטה הממשלה על מספר צעדים )כגון הפחתת מכסים בבשר ובדגים
במקביל לתמיכה תקציבית ישירה במגדלים( המהווים יריית פתיחה במעבר מתמיכה עקיפה
לתמיכה ישירה.
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א .הפחתת מכסים בבשר ובדגים

במהלך חודש אוגוסט  2016הוסכם בין משרד האוצר ,משרד החקלאות ונציגי החקלאים על
הפחתת מכסים בענפי הבשר והדגים .בתחום הדגים )אמנון ,בורי וקרפיון( הוסכם על הפחתה
מידית של  50%מהמכס וכן על שלוש פעימות נוספות שיתבצעו החל משנת  ,2018אשר בסופן
יעמוד המכס על  12%בלבד מהמכס שהיה בתחילת הדרך .כמו כן ,הוסכם כי תהא תמיכה
ישירה במגדלי הבריכות בסכום של  30מיליון ש"ח לשנה בתוספת מע"מ למשך שבע שנים.
בנוסף ,תינתן תמיכה חד פעמית על סך של  70מיליון ש"ח למענקי השקעות עבור ההשקעות
הנדרשות של מגדלי הבריכות בהתאם לקריטריונים הסביבתיים.
בתחום בשר הבקר בהתאם להסכם שנחתם בין משרדי האוצר והחקלאות ונציגי המגדלים בו
הוחלט על הגדלה משמעותית של המכסה הפטורה ממכס לייבוא בשר טרי .בהתאם לצו
שנתחם ע"י שר האוצר ,בשנת  2016עמדה המכסה על  7,500טון ,בשנת  2017עמדה על
 10,000טון ,בשנת  2018תעמוד על  12,500טון ,בשנת  2019תעמוד על  15,000טון ובשנת
 2020ואילך על  17,500טון .כמו כן ,במקביל להגדלת המכסה ,המכס המוטל על ייבוא הבשר
)מעבר למכסה( יפחת בהדרגה כך שבשנת  2020יוותר רק מכס אחוזי בסך של  ,12%כפי
שהיה קודם ,אך ללא  13ש"ח נוספים שהיו לפני ההסכם .מהלך זה נעשה במקביל להגדלת
היקף התמיכה הישירה במגדלי הבשר לבקר.
במהלך שנת  ,2019ימשך מתווה הורדת המכס האחוזי והקצוב .לצדו ,תינתן תמיכה ישירה של
 14מיליון ש"ח למגדלי הבקר בגין הסכם זה ,לצד תמיכות מהסכמים קודמים על סך  23מיליון
ש"ח .ההערכה היא שהגידול במכסות יוביל להמשך ירידת המחירים ולמעבר לצריכת בשר
איכותי יותר.
ב .התייעלות בענפי ההטלה והחלב
מחירי מוצרי החלב והביצים גבוהים בישראל לעומת ממוצע המחירים במדינות ה.OECD-
לאור זאת ,פועלים משרדי האוצר והחקלאות לקדם רפורמות בענפי ההטלה והחלב אשר יביאו
להתייעלות משמעותית בענפים אלה ולהוזלת המחירים לצרכן בשנת  .2019במסגרת זו ,יינתנו
מענקי השקעות לחקלאים על מנת להגדיל את הרפתות והלולים לצורך ניצול של יתרון לגודל.
שינויים אלה יובילו להוזלה במחירי מוצרי החלב והביצים .במסגרת הרפורמה בחלב ,יופחתו
מכסים ויופחת מחיר המינימום של החלב הגולמי )מחיר המטרה( על מנת להוריד את יוקר
המחייה ולאפשר מגוון מוצרים רחב יותר על המדף .כמו כן ,הגודל המינימלי של רפת
בישראל יגדל .לצד זאת ,הרפורמה בענף ההטלה תוביל להפחתת המחיר המפוקח של הביצה,
להגדלת שטח הכלוב לתרנגולת ולעמידה בתקנות צער בעלי חיים .כמו כן ,יינתנו תמריצים
להוצאת הלולים ממרכזי היישובים על מנת לאפשר פיתוח כלכלי של אזורי הספר ,בהם
נמצאים מרבית המגדלים.
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ג .הגברת היבוא של מוצרי החלב
במסגרת החלטת ממשלה  1584הוגדלו המכסות הפטורות ממכס לייבוא גבינה צהובה ונקבע
כי המכסות יחולקו במסגרת הליך תחרותי בין המציעים המתמודדים על מחיר נמוך לצרכן.
זאת ,על מנת להבטיח כי ההטבה המכסית תתגלגל לצרכן .ההליך התחרותי הראשון לבחירת
היבואנים פורסם בסוף שנת  2014ובמסגרתו חולקה מכסה של  4,800טון לחמישה יבואנים
אשר דורגו בהתאם למחיר לצרכן אליו הם התחייבו .בהתאם לכך ,נמכרו הגבינות המיובאות
במחיר הנמוך ב 30%-ממחיר הגבינה הצהובה המפוקח על ידי המדינה .במסגרת ההליך
התחרותי לשנת  2017חולקה מכסה של  6,000טון ליבואנים שהתחייבו ,רובם ככולם ,למכור
את הגבינות במחירים נמוכים באופן משמעותי מהמחיר המקומי .ואכן ,בשנת  2017ניתן
לראות יצירה והתבססות של מותגים חדשים בתחום הגבינות הצהובות במחירים הזולים ב-
 20-30אחוז ממחיר הגבינה המפוקח .בשנת  2018תעמוד המכסה על  6,500טון .לצד המכסה
הפטורה ממכס ,במהלך שנת  2019צפויה להיפתח מכסה במכס מופחת של גבינה צהובה,
כחלק ממתווה זה.

ד .פיקוח על פערי תיווך
ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר המליצה בחודש מאי  2016להכניס
לראשונה את כל מחירי הפירות והירקות הבסיסיים לפיקוח שיקבע לפי פרק ז' לחוק הפיקוח
על מצרכים ושירותים .הבדיקה הגיעה על רקע מגמה רב שנתית של עליה בנתח השוק של
רשתות השיווק לעומת השווקים הפתוחים וחנויות הירקות והפירות הפרטיות .על פי
ההמלצה ,רשתות השיווק ,הסיטונאים הגדולים ועוסקים נוספים בתחום ,יחויבו לדווח את
נתוני הרווחיות על פירות וירקות למפקח על המחירים .בשנת  2017פרסמה וועדת המחירים
דוח ניתוח רווחיות ראשון על סמך נתוני  2015שדיווחו הקמעונאים והסיטונאים לפי הצו.
לאור ממצאי הדוח ,החליטה הוועדה להמשיך ולבחון גם את נתוני שנת , 2016לפני קבלת
החלטה על המלצה לשינוי כלשהו במדיניות הפיקוח.
ה .חיזוק מעמדם של מגדלי הצמחים
מועצת הצמחים היא תאגיד סטטוטורי שבהנהלתו חברים נציגי הממשלה והמגדלים.
מטרותיו ,הרכבו וסמכויותיו מעוגנות במסגרת חוק מועצת הצמחים .חוק הצמחים מסמיך את
המועצה לגבות היטלים מהמגדלים ובדרך זו לממן את פעילותה .המודל של מועצת ייצור
סטטוטורית המחייב את כלל המגדלים בתשלום היטלים הינו מודל ייחודי למדינת ישראל.
לפיכך ,עלה הצורך לבחון מתווה וולונטרי להתאגדות באופן שיבטיח את קיום רצונם של
המגדלים וחיזוק כוחם והשפעתם בהתאגדות זו .בשנת  2017החליט שר החקלאות כי בשלב
ראשון יבצע גריעה של עשרות מינים מתחולת חוק המועצה על מנת לבחון את התכנות
ההתארגנות העצמאית של מינים אלו .על פי הערכת משרד החקלאות ,מהלך זה יחסוך למגדל
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בין מאות לאלפי שקלים בשנה וישפיע על כ 4,300-מגדלים המעבדים  117אלפי דונם .בין
הגידולים שנגרעו :רימון ,שזיף ,שסק ,תאנה ,אפרסק ואגס .בהתאם לתוצאות הפיילוט יבחן ב-
 2019ביטול המועצה או גריעה של מינים נוספים ממנה.
ו.

עובדים שכירים בענף החקלאות
חקלאים ישראלים רבים מתבססים על שירותיהם של עובדים זרים .עם זאת ,על מנת לצמצם
את הפגיעה בתעסוקה המקומית ,הגבילה ממשלת ישראל את כמות העובדים הזרים בענף.
ביום  12.1.2018קיבלה הממשלה החלטה על הגדלת מכסת העובדים הזרים בחקלאות לגובה
של עד  29,200עובדים זרים )גידול של  4,201בהשוואה למכסה ב ,(2018-כאשר במסגרת
הגדלה זו הוסדרה מסגרת הפעילות של תוכנית "משתלמים זרים בענף החקלאות אשר מיועדת
לסטודנטים לחקלאות ולימודי סביבה ,הלומדים במוסדות אקדמיים במדינות מתפתחות,
בעיקר מאסיה ,אפריקה ואמריקה הלטינית .בנוסף ,במסגרת החלטה זו ,הוגדלה מכסת
העובדים הזמניים לחקלאות ב 2,000-עובדים ,עובדים אלו מגיעים לתקופה קצרה של 8-4
חודשים .אפשרות זו ,של העסקת עובדים עונתיים מאפשר לחקלאים ,בזמן של עצימות עבודה
גבוהה ,להעסיק עובדים נוספים .כמו כן ,הוגדלה מכסת הפלסטינים לענף החקלאות ב000,2-
עובדים נוספים ,מתוכם  1,000עונתיים ו 1,000-קבועים.

 . 2קליטת תחומי הפעילות החדשים של משרד החקלאות.
בשנים האחרונות קלט משרד החקלאות יחידות שונות ,והגדיל את תחומי אחריותו ,כמפורט להלן.
אחד היעדים המרכזיים לשנת התקציב  2019הינו קליטה והפעלה מיטבית של יחידות אלה.
א .קבלת האחריות לטיפול בנושא התיישבות הבדואית בנגב )העברה ממשרד רה"מ(
בהחלטת ממשלה מס'  1146מיום  ,5.1.14נקבע כי תחום הפעולה של הפיתוח הכלכלי
חברתי והסדרת התיישבות בדואים בנגב יועבר ממשרד ראש הממשלה למשרד החקלאות
ופיתוח הכפר .בשנת  2016הכינו משרד האוצר ומשרד החקלאות את תוכנית החומש לשנים
 2017-2021לפיתוח חברתי וכלכלי בחברה הבדואית בנגב .המסגרת התקציבית לתכנית זו
נקבעה בעת קבלת התכנית הכלכלית לשנים  ,2017-2018בהחלטה מס'  2397מפברואר
 .2017במסגרת זו אושר תקציב הכולל של כ 3-מיליארד ש"ח בהשוואה לכ 1.5-מיליארד
בחומש הקודם .לטובת חינוך יוקצו  1.14מיליארד ש"ח ,לתשתיות  770מיליון ש"ח ,לשלטון
המקומי  760מיליון ש"ח ולתעסוקה  340מיליון ש"ח.
ב .קבלת האחריות לטיפול במפוני גוש קטיף )העברה ממשרד רה"מ(
לאחר סגירת מנהלת תנופה ב 31.12.2015-הועברה יתרת הפעילות לאחריות האגף
להתיישבות ברשות לתכנון .הטיפול בתביעות המפונים שטרם הסתיים מטופל על ידי ועדת
הזכאות לתחומים של מגורים ותעשייה והוועדה המיוחדת .המשרד מלווה את המשפחות
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שנותרו בטיפול מנהלת תנופה ערב סגירתה ,לשם קידום פינוי פתרונות הדיור הזמניים ,בניה
ומעבר לבתי הקבע.
ג .קבלת האחריות להפעלת החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית
ביום  29.12.15נכנס לתוקפו תיקון מספר  2לחוק הסדרת מעמדן של ההסתדרות הציונית
העולמית והסוכנות היהודית לא"י )להלן  -התיקון לחוק( .לצורך יישומו של החוק ,התקבלה
ביום  9.10.2016החלטת הממשלה מס' ) 1998להלן  -החלטת הממשלה( ,במסגרתה הוחלט
לאצול מסמכויות הממשלה בתחומים שפורטו בה לשר החקלאות ופיתוח הכפר ,אשר יאציל
אותן להסתדרות הציונית העולמית באמצעות החטיבה להתיישבות ,וזאת בכפוף להסדרת
מערכת היחסים בין הממשלה לבין החטיבה .לצורך כך נחתם הסכם מסגרת רב שנתי לתקופה
של חמש שנים עם אופציה להארכה לשתי תקופות נוספות בנות חמש שנים כל אחת.
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פרק ב'  -תיאור ההתפתחויות בענף החקלאות
רקע
החקלאות הישראלית ,אחד מהענפים המובילים במשק הישראלי בשנותיה הראשונות של המדינה,
הפכה בשנים האחרונות לענף קטן יחסית ,המהווה פחות מ 2%-מתוצר המדינה כיום .מספר המועסקים
בענף החקלאות הינו כ 38,000 -עובדים ישראלים ,מתוכם כ 15,000-עצמאיים וכ 23,000-שכירים
ישראלים )למ"ס ,נתוני  .(2016עם זאת ,עם השנים ,טכנולוגיות גידול חדישות ושיטות גידול
משוכללות תורמות לעלייה בכמות התוצרת ובמגוון הגידולים החקלאיים המיוצרים בישראל כפי
שיפורט להלן.
ייצור ויצוא תוצרת חקלאית טרייה
הייצור החקלאי בישראל עלה מ 20-מיליארד ש"ח בשנת  2002לכ 30-מיליארד ש"ח בשנת 2016
)להתפלגות הענפים ראה תרשים מס'  .(1לפיכך ,שיעור הגידול בייצור החקלאי בשנים  2002-2016הוא
כ .50%-כל זאת ,על אף תנאי מזג אוויר קשים ,מחסור מתמשך במים והעובדה ש 66%-משטח מדינת
ישראל הוא מדברי .עם זאת ,יש לציין כי עיקר הגידול בייצור החקלאי היה בתחילת שנות ה,2000-
כאשר בשמונה השנים האחרונות ערך הייצור החקלאי במונחים ריאליים שומר על יציבות יחסית ואינו
גדל משמעותית בהשפעת הירידה ביצוא וזאת על אף הגידול באוכלוסייה.
תרשים מספר  - 1ערך התפוקה החקלאית לפי ענפים בשנת 2016
ערך התפוקה החקלאית לפי ענפים 2016
שונות בע"ח 0.7 -

ערך תפוקה
חקלאית:
29.8
מיליארד

ירקות 5.9 -
בקר וצאן 5.5 -

עופות 5.8 -

פירות 7.9 -

פרחים ושונות 1.7 -

גידולי שדה 2.1 -
מקור :למ"ס ,עיבוד :משרד האוצר

ייצור התוצרת החקלאית המקומית גדול בצורה משמעותית מהביקוש המקומי ,וכפועל יוצא ,כ15%-
מהיקף הייצור מיועד ליצוא .בשנת  2016ערך יצוא התוצרת החקלאית הטריה עמד על  4.4מיליארד
ש"ח ,כאשר ענפי היצוא העיקריים היו פירות )כ 1.5-מיליארד ש"ח( וירקות ) 1.2מיליארד ש"ח( )ראה
תרשים מס' .(2
עם זאת ,הייצוא החקלאי הטרי נמצא בירידה בשנים האחרונות בעיקר בעקבות היחלשות מטבעות
החוץ )דולר ,אירו ורובל( לעומת השקל) .לשם השוואה שיא הייצוא בשנת  2007עמד על סך של 6
מיליארד ש"ח( .יש לציין ,כי הייצוא החקלאי מהווה פחות מ 2%-מהיצוא הישראלי.
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תרשים מספר  - 2יצוא תוצרת חקלאית טרייה לפי ענפים
)במיליוני ש"ח ריאליים(100 = 2016 ,
7,000

היצוא החקלאי הטרי מישראל

גידולי שדה

1,352
1,242
1,337

1,321

1,689
1,400

1,498

1,254

6,000

אחר

1,636

5,000

1,303
1,390
1,886

942

1,531
1,608

1,444

1,428
1,666

1,513

4,000
1,695

1,907

1,440

1,701

1,264

1,402

1,733
1,521

3,000
1,072

1,478
2,146
1,718

1,169

1,419

727

646

628

2015

2014

2013

1,764

1,662

1,599

2,000

1,206

2,348

2,143
1,926

1,528

1,712

915

1,651
921

828

837

715

802

640

726

756

755

817

703

738

611

580

546

510

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

670

1,000

מיליוני ש"ח )מחירים ריאליים(100=2014 ,

ירקות ,תפוחי אדמה
ומקשה
פירות

-

מקור :למ"ס ,עיבוד :משרד החקלאות ופיתוח הכפר

צריכת משקי הבית
הוצאות המזון של משקי הבית ,עומדות על כ 16%-מסך ההוצאות בממוצע .משק בית מוציא בממוצע
כ 2,400-ש"ח על מזון כאשר כ 1,000-ש"ח מתוכם הם על תוצרת חקלאית טרייה .עם זאת ,יש לציין
שלמשקי הבית ישנה הוצאה עקיפה נוספת על מזון ותוצרת חקלאית בצריכה באמצעות השוק המוסדי
– מסעדות ,בתי מלון ,בתי אירועים ועוד.
תרשימים מספר  3ו – 4-הוצאות משק הבית על מזון )ימין( וסך הוצאות משק הבית:
דגנים
ומוצרי
בצק
₪ 317
13%
ירקות
ופירות
₪ 43
19%

דגים
₪ 73
3%

אחרים
36%

בשר
ועוף
₪ 390
16%

חלב
₪ 283
12%

ביצים
₪ 39
1%

תוצרת
חקלאית
מקומית -
1,006
7%

הוצאות
אחרות -
12,618
84%

הוצאות
מזון
אחרות -
1,429
9%

מבחינת דפוסי הצריכה של עשרוני הכנסה שונים ,עולה כי העשירונים הגבוהים מוציאים יותר על
ירקות ופירות מאשר העשירונים הנמוכים ופחות על מוצרי בשר ועוף .עם זאת ,יש לסייג ולומר כי
ייתכן שבעשירונים הגבוהים נהוג לצרוך מוצרים אלה בשוק המוסדי ואילו בעשירונים הנמוכים נהוג
לבשלם בתוך משק הבית.
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כפי שניתן לראות בתרשים מספר  ,5מאז שנת  2000חלה ירידה של כ 18%-באספקה לנפש של פירות
וירקות טריים לשוק המקומי )לא כולל תפוחי אדמה ולא כולל יבוא המהווה חלק מינורי מצריכת
הפירות והירקות( .מגמה זו מצביעה על ירידה בצריכה לנפש ,כתוצאה משינויים בהרגלי הצריכה
והמעבר לאוכל מוכן.
תרשים מספר  - 5אספקה לנפש של ירקות ופירות בישראל )ללא תפו"א( 2000-2016

מקור :למ"ס ,שנים שונות ,עיבוד :משרד החקלאות ופיתוח הכפר
* נתוני האספקה הם נתוני ייצור של פירות וירקות בישראל המשווקים לשוק המקומי ,וכוללים את הפחת הנגזר לאורך שרשרת הערך.

פריון ענף החקלאות
החל משנות ה ,80-הערך המוסף של ענף החקלאות נגזר בעיקר מהרמה הטכנולוגית של הענף ,אשר
נכנסה לקיפאון מסוים בתחילת העשור .ענף החקלאות מתאפיין בשיעורי צמיחת פריון גבוהים מענפי
כלכלה אחרים במשק ,אך בפריון נמוך בערכים מוחלטים בהשוואה לשאר המגזר העסקי )תרשים .(6
הפריון בחקלאות צמח בצורה משמעותית בעשור הראשון של שנות ה ,2000-אך בשנים האחרונות הוא
נמצא במגמת ירידה ,ככל הנראה כתוצאה מהירידה ביצוא וצמצום יכולת התחרות של ענפים אלו אל מול
העולם.

תרשימים מספר  6ו - 7-הפריון בחקלאות
יעילות עפי החי והצומח

תמ"ג לשעת עבודה  -מחירי 2016

135

140

130
125

120

120

100

115
110

80
105
100

60

95

40

90
2016

סה"כ  -מגזר עסקי

2014

2012

בעלי חיים

החקלאות

מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי משרד האוצר
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לחקלאות בכלל ולחקלאות הישראלית בפרט ישנן השפעות חיצוניות חיוביות מעבר לתוצר הישיר;
תפיסה ושמירה על שטחים פתוחים ,התיישבות ופיתוח הפריפריה ,שמירה על גבולות המדינה ,תועלות
אקולוגיות ונופיות ותועלות חברתיות ותרבותיות .זאת ,בנוסף לרמה מסוימת של אספקת מזון בסיסי
הטרי למשק המקומי.
שמירה על שטחים פתוחים
בשטח מדינת ישראל יש כ 4.2-מיליון דונם קרקע חקלאית מעובדת ,בנוסף יש עוד כ 1.5-מיליון דונם
מרעה )שטח מדינת ישראל כולו עומד על כ 22-מיליון דונם( .משמעות הדבר היא שבממוצע לכל נפש
מועבדת בישראל  350מ"ר דונם של קרקע חקלאית .כ 70%-מהשטחים מעובדים על ידי יישובים
חקלאיים מתוכננים ,כמו כן כ 37%-מסך השטח מושקה )תרשים מס'  8ותרשים מס'  .(9כמות המים
המשמשים לחקלאות עומדת על כ 1,100-מיליוני מ"ק ,מתוכם ,שיעור השימוש במים שוליים )מים
שוליים כוללים מי שיטפונות ,מים מליחים ומי קולחין( עומד על כ) 63% -תרשים מס' .(10
תרשים מספר  - 10צריכת מים לחקלאות לפי סוגי מים )(1970-2016
תרשים מספר  - 8שטח מעובד )ללא מרעה(

תרשים מספר  - 9התפלגות סוגי

בהתפלגות לפי סוג ההתיישבות

הקרקע לפי סוג העיבוד )אלפי דונם(

מקור :רשות המים ,עיבוד :משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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התיישבות ופיתוח הפריפריה

חקלאות ישראל נוטלת חלק בפיתוח ההתיישבות מדינת ישראל ,וכפי שניתן לראות בתרשים מס' 11
החקלאות הינה מקור תעסוקה משמעותי למספר מועצות אזוריות בצפון המדינה ובדרומה .עם זאת,
ניתן לראות כי בשתי מועצות בלבד התעסוקה החקלאית מהווה מעל  20%מהתעסוקה המקומית.
תרשים מספר  - 11אזורים עם תלות כלכלית בחקלאות

מקור :למ"ס ,עיבוד :חברת "שלדור" 2013
** מועצה אזורית ערבות הירדן )בקעת הירדן לפי המועצה עצמה( שויכה למחוז דרום
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פרק ג'  -תיאור המשרד
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 . 1משרד החקלאות ופיתוח הכפר אחראי מטעם הממשלה על החקלאות ועל המרחב הכפרי בישראל.
 . 2חזון המשרד מוגדר כך" :משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפעל לפיתוח חקלאות ישראל וביסוס
ההתיישבות ,להבטחת אספקת מזון טרי ואיכותי לתושבי מדינת ישראל ולמינוף היתרון היחסי של
חקלאות ישראל"  .בשנת  2015עם כינונה של הממשלה קיבל שר החקלאות ופיתוח הכפר אחריות
על מנהלת תנופה ,תחום השירות הלאומי ועל גרעיני המשימה .זאת ,בנוסף לקליטת תחום
הבדואים בנגב שעבר תחת אחריות המשרד בשנת .2014
 . 3בין פעולותיו העיקריות של המשרד ניתן למנות את הבאים :תכנון והמלצה על הקצאות של
גורמי יצור חקלאיים המצויים במחסור כגון :קרקע ,מים ועובדים זרים ופלשתינאים; הקצאת
תמיכות במגוון נושאים כגון :שימור קרקע ,קידום ייצוא ,הדברה ,סבסוד פרמיות ביטוח חקלאי,
סובסידיות לפי חוק הגליל; קידום רפורמות וחקיקה ,תכנון פרוגראמות להתיישבות המתוכננת
ופרויקטים חקלאיים במסגרת ההתיישבות הקיימת; יישום הסכמי הסחר של ישראל; מתן
שירותים ופיקוח בתחומי הווטרינריה והגנת הצומח; מתן שירותי הדרכה ופיתוח מקצועי; קידום
המחקר החקלאי בישראל הן באמצעות המדען הראשי והן באמצעות מינהל המחקר החקלאי.
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 . 4מבנה משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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 . 5יחידות משרד החקלאות ופיתוח הכפר
א .הרשות לתכנון
הרשות מהווה יחידת מטה של המשרד וממונה על תכנון ופיתוח החקלאות וההתיישבות
הכפרית .הרשות לתכנון כוללת כיום ארבעה אגפים והם :האגף לתכנון ופיתוח הכפר ,האגף
לפיתוח כלכלי חברתי ביישובי הבדואים בנגב ,האגף להתיישבות )תנופה וגרעינים
משימתיים( והאגף לתכנון ובקרה )חטיבה להתיישבות(.
 (1האגף לתכנון ופיתוח הכפר אחראי על תכנון ואישור פרוגרמות להתיישבות החקלאית
המתוכננת .בנוסף ,כיעד מרכזי האגף אחראי להכנה וליישום של תכנית פיתוח הכפר
הכוללת ארגז כלים לסיוע ליישובים הכפריים ולמועצות האזוריות בתחומים שונים.
תכניות אלה נועדו לקדם תכנון במרחב הכפרי ולהסיר חסמים סטטוטוריים ,לפיתוח
סביבתי ,לשדרוג תשתיות וחזות היישובים הכפריים ולהנגשת המרחב הכפרי לציבור
הרחב .האגף פועל לקידום ולפיתוח תיירות כפרית ולשדרוג תשתיות ביישובים
הכפריים .האגף אחראי לייצוג השר במוסדות התכנון והבנייה ופועל לשם כך במוסדות
התכנון והבניה ,מייעץ למחוזות המשרד ,יוזם תכניות ומכין חוות דעת לתכניות מתאר.
באחריות האגף פועלות שתי ועדות עיקריות:
א(

ועדת פרוגרמות  -הוועדה מוסמכת להמליץ לשר בדבר תקנים של מספר הנחלות
בכל ישוב וגודלן .הוועדה דנה ומאשרת פרוגרמות ליישובים ובנוסף פועלת,
בשיתוף נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים ,כוועדה המלווה יישובים דלי
אוכלוסין.

ב(

ועדת קרקעות  -ועדת הקרקעות מוסמכת להמליץ למינהל מקרקעי ישראל על
הקצאת קרקע לטווח ארוך לחקלאות ,במסגרת שורה של פטורים הקבועים בחוק
חובת המכרזים .במסגרת זו הוועדה מאשרת תוספות קרקע למשבצות חקלאיות,
הקצאת קרקע למיזמים חדשים ,בכפוף לפטור בהתאם למפעל מאושר על פי חוק
עידוד השקעות הון ,החלפת קרקעות ,הקצאת קרקע צמודת דופן וכן הקצאת
קרקע חליפית למפעל מזהם.

לאחר קליטת היחידות החדשות במשרד החקלאות ,נוספו תחת רשות התכנון שלושה אגפים
חדשים:
 (1האגף לפיתוח כלכלי חברתי ביישובי הבדואים בנגב כפוף לראש הרשות לתכנון
ומופקד מטעמו של שר החקלאות ופיתוח הכפר על מימוש התכנית לשילוב
האוכלוסייה הבדואית ,גיבוש וקביעת האסטרטגיה והמדיניות ליישומה ,תיאום בין
הגופים המעורבים בביצועה והסרת חסמים ככל שאלה יתעוררו במהלך התהליך .בשנת
 2017אושרה תכנית החומש לשנים  2017-2021לפיתוח חברתי וכלכלי של החברה
הבדואית בנגב כפי שמפורט לעיל .יחידה זו עברה למשרד החקלאות ממשרד ראש
הממשלה במסגרת החלטת ממשלה מס'  1146מיום .5.1.14
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 (2אגף ההתיישבות )תנופה( )גרעינים משימתיים( הוקם ברשות לתכנון לשם מילוי
תפקידיה של מנהלת תנופה לאחר סגירתה ב .31.12.2015-בנוסף לכך ,פועל האגף
בתחום הגרעינים המשימתיים לשם עידודם באמצעות תמיכות ,על מנת להשתלב
ביישובים ולתרום לקהילות בקרבן הגרעינים פועלים ולהרחיב ולהעמיק את הפעילות
בתחומי חברה ,קהילה ,רווחה וזהות יהודית.
 (3האגף לתכנון ובקרה )חטיבה להתיישבות( מוקם בימים אלה על מנת לנהל מעקב
ובקרה אחר פעילות החטיבה להתיישבות בהתאם לאמור בהחלטת ממשלה מס' 3297
מיום .1.1.17
ב .האגף לגורמי ייצור עוסק בנושאים שונים ,ובהם תכנון והמלצה להקצאה של גורמי יצור
חקלאיים המצויים במחסור ,כגון :קרקע ,מים ועובדים זרים ופלשתינאים .כמו כן האגף עוסק
בקביעת המדיניות להקצאת מכסות יצור בענפי החלב וההטלה ,לרבות טיפול בזכאי חוק
הגליל .בנוסף ,מנהל האגף את רשות המרעה ,אחראי על פיתוח מגזר המיעוטים ,וכן אחראי
על קידום חוק הדבש והעברת הרגולציה לניהול שטחי הרעיה למשרד החקלאות ופיתוח
הכפר .באגף גורמי הייצור מקצים תמיכות להעסקת עובדים ישראלים בחקלאות ,לניצול
מיטבי של שטחים פתוחים )לרועים של בקר וצאן( וכן לעמותות מתנדבים בחקלאות .בנוסף,
האגף אחראי על אישור משווקים סיטונאים לפירות וירקות וכן משווקים מורשים בענפי
הלול.
ג .ייצוא חקלאי -המרכז לסחר חוץ – היחידה מרכזת את פעילות משרד החקלאות בנושאי יצוא
ויבוא תוצרת חקלאית טרייה ומעובדת ,למעט הפיקוח על סטנדרטים של איכות ובטיחות,
כמו גם את האחריות על כל קשרי החוץ של המשרד .יחידה זו אחראית על הסכמי הסחר של
ישראל בתחום החקלאות בין היתר עם ארגון הסחר העולמי ה ,WTO-האיחוד האירופי,
ארה"ב ומדינות רבות אחרות .כמו כן ,ובשיתוף עם רשות המסים ועם משרד הכלכלה,
אחראית היחידה על מדיניות היבוא הכוללת .בתוך כך ,עוסקת היחידה במתן רישיונות יבוא
ויצוא של תוצרת חקלאית ובהקצאת תקציב קידום מכירות ביצוא .היחידה מרכזת את עבודת
משרד החקלאות מול ארגון ה OECD-ואחראית ומתאמת את מערך קשרי החוץ של המשרד.
ד .שירותים להגנת הצומח ולביקורת – היחידה פועלת למניעת חדירה של נגעי צמחים
והכחדתם ,פיקוח על סטנדרטים של איכות ובטיחות ביבוא ויצוא תוצרת טרייה ומוצרי
צמחים ,ייצור חומר ריבוי ,ייצור תוצרת אורגנית ,שימוש בחומרי הדברה ומניעת השאריות
שלהם .כמו כן עוסקת היחידה בהפחתת השימוש בחומרי הדברה ומעבר לשיטות ידידותיות.
הפעילות נעשית מכוח חוק הגנת הצומח ,חוק הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ,חוק הזרעים
והחוק להסדרת התוצרת האורגנית.
ה .שירותים וטרינריים והמכון הווטרינרי – השירותים הווטרינרים פועלים בשלושה תחומים
מרכזיים :בריאות הציבור )מוצרים מן החי( ,בריאות בעלי החיים ורווחת בעלי החיים.
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השירותים הווטרינרים פועלים למניעת מחלות בעלי חיים ושליטה בהן )כולל מחלות
המשותפות לאדם ולבעלי חיים( ,מפקחים על יבוא ויצוא בעלי חיים ותוצרתם ,ומבצעים
רישוי ובדיקת תרופות ותרכיבים ,רישוי רופאים וטרינרים ,פיקוח על רשויות מקומיות ועל
משחטות ,מניעת שאריות מסוכנות במזון מן החי ומניעת צער בעלי חיים וכלבת .פעולות
היחידה נסמכות על פקודת מחלות בע"ח ,פקודת הכלבת ,חוק הרופאים הווטרינריים ,חוק
צער בעלי חיים ,צו הפיקוח על מצרכים ושירותים והחוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים.
ו.

אגף הדיג – פעילות האגף מבוססת על פקודת הדיג  .1937האגף אחראי ,בין היתר ,על
התחומים הבאים :ניהול ממשק דיג בים תיכון ,ים כנרת ומפרץ אילת לטובת שימור משאב
הדגה; ביצוע סקרי דגה ותוכניות אכלוס ,ניהול מספר מעגנות דיג ,הנפקת רישיונות דיג,
הנחיית יחידת האכיפה בנושא פיקוח על הדיג; ניהול ופיתוח של ענפי הדיג ,חקלאות המים
והחקלאות הימית .כמו כן ,אחראי האגף על קידום ,פיתוח ותמיכה בענפים אלה וכן על מחקר
יישומי ,ליווי ,הדרכה ופרסום נתונים .במסגרת זו ,עוסק האגף בהטמעת תקני איכות ,פיתוח
והתאמת מיני דגים חדשים לחקלאות המים ולחקלאות הימית ועידוד יצוא דגי נוי ,דגי מאכל
ומוצרים שונים שמקורם בתווך המימי )כגון אצות( .פעילות האגף מתבצעת תוך שיתוף
פעולה עם יחידות המשרד האחרות וגופים חוץ משרדיים ואקדמיים.

ז.

אגף שימור קרקע וניקוז – פעילות האגף מבוססת על חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות,
תשי"ח .1957-האגף פועל להכנת תכניות לניהול סיכונים מפני שיטפונות וגיבוש תורה לניהול
אגני ,לאישור מפעלי ניקוז להגנה בפני שיטפונות ,מימונם ובקרה על ביצועם ,לפיתוח ויישום
אמצעי שימור קרקע וניקוז לשם צמצום נזקי סחיפה ,המלחה ושימור פוריות הקרקע.
האגף מספק שירות חיזוי אגרו-אקלימי ומטאורולוגי ,מנהל את היחידה לסקר ,מיפוי וייעוד
קרקעות ומנהל ומלווה מקצועית את המחקרים בתחום קרקע ומים בענף.

ח .יחידת הפיקוח על הצומח ועל החי )פיצו"ח( – יחידת הפיצו"ח היא יחידת האכיפה
והחקירות המרכזית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר .זוהי יחידה מקצועית וייעודית
לאכיפת חוק וביצוע חקירות לשם גילוי עבירות פליליות ומניעתן ,ולצורך הבאת חשודים
לדין ומיצוי הדין עם האשמים.
ט .מחוזות המשרד – משרד החקלאות מפעיל חמישה מחוזות אשר בהם מתבצעות מגוון
הפעילויות של המשרד בנושאים שונים כגון :תכנון ,הדרכה ,שימור קרקע וניקוז.
י.

שירות ההדרכה והמקצוע )שה"מ( – שה"מ היא יחידה המופקדת על ייצור ידע חקלאי
והפצתו לציבור החקלאים בישראל ,תוך הכשרתו והדרכתו לעמוד במשימה העיקרית של
העלאת הרווחיות למגזר החקלאי על פי יעדי המשרד ומתוך ראיית התועלות הציבוריות
הגלומות בחקלאות .היחידה נועדה ליצר ידע ,לאסוף ידע בזירה הלאומית ובזירה העולמית,
להקנות לחקלאים ידע אובייקטיבי ,נטול אינטרסים ,המקדם תועלות ציבוריות ברמה
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הלאומית ולפתח תשתית של ידע אינטגרטיבי המשלב מחקר יישומי והדרכה ולספקו
לחקלאים.
יא" .סינדקו"

(CINADCO – Centre for International Agricultural Development

) Cooperationמרכז לשיתוף והדרכה חקלאית בינ"ל – המרכז משמש כמערכת מרכזית של
משרד החקלאות והחוץ בכל הקשור בפעולות שיתוף ידע חקלאי והדרכה עם מדינות
מתפתחות .פעילות הפיתוח והסיוע החקלאי מהווים כ 60%-מכלל פעילות הסיוע של ישראל
המתבצעת בחסות האגף לשיתוף בינ"ל של ישראל  -מש"ב במשרד החוץ.
פעילות היחידה זוכה להערכה מקצועית רבה במדינות המסתייעות ולתהודה חיובית מאוד
בזירה הבינ"ל .בפעילות ההדרכה החקלאית והסיוע למדינות מתפתחות ,משתתפים מומחי
משרד החקלאות משירות ההדרכה והמקצוע ,חוקרי מכון המחקר החקלאי-וולקני ,השירותים
הווטרינריים ,השירותים להגנת הצומח ,מומחים מהיחידה לשימור קרקע ,אגרואקולוגיה,
פיתוח הכפר ועוד .עובדה זו מייחדת את פעילות הסיוע של ישראל בהשוואה לסוכנויות סיוע
אחרות באופן בו המדריכים ,המומחים והחוקרים של ישראל נוטלים חלק פעיל בפעילות
הסיוע וקידום יעדיה המדיניים של ישראל.
בין יתר פעילות סינדקו ניתן למנות את פעולות ההדרכה למשתלמים ממדינות מתפתחות,
הדרכה בחו"ל באמצעות קורסים ניידים ,שליחויות ייעוץ מקצועיות ,תכנון והקמה של
פרויקטים הדגמתיים ,הקמה ותמיכה מקצועית של מרכזי מצוינות ,תמיכה בתוכניות אגרו-
עסקיות ישראליות בחו"ל וקידום ייצוא של טכנולוגיות חקלאיות.
יב .אגף השקעות ומימון )מנהלת ההשקעות בחקלאות( – מנהלת השקעות הון בחקלאות מונתה
על פי חוק עידוד השקעות הון בחקלאות לצורך יישומו .מטרות החוק לעידוד השקעות הון
הן :שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי פיתוח יצוא חקלאי ומחליפי יבוא מובהקים,
ניצול יעיל של תנאי הטבע ,היכולת הכלכלית ,הידע והניסיון המקצועי הגלומים במגזר
החקלאי ועידוד המגזר החקלאי כגורם חלוצי ובטחוני .בנוסף ,פועלת מנהלת ההשקעות
ליישם החלטות הממשלה והסכמים שונים )הסכם המים ,הסכם הפחתת המכסים ברפת החלב
ועוד( ,באמצעות המערך הקיים המתמחה במענקי השקעות .בנוסף ,החל משנת  2018יינתנו
מענקי השקעות בדגש על חדשנות בחקלאות ,החל ממענקים לרכישת מיכון טכנולוגיות
חדשות וחוסכות כ"א דרך מענקים לגיוון ענף הפרחים וכלה במענקים לחקלאים חדשים.
יג .חטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה הינה יועצת אסטרטגית וכלכלית להנהלת משרד
החקלאות ופיתוח הכפר ומובילה את גיבוש וקביעת המדיניות החקלאית.
עיקרי תפקידיה של החטיבה הם :סיוע להנהלת המשרד בגיבוש מדיניות המשרד לטווח
הארוך; תכנון רפורמות ופרויקטים ובחינת נושאי רוחב בחקלאות; ניהול תהליך התכנון
האסטרטגי במשרד; פיתוח והטמעת תרבות ארגונית של תכנון; תכלול ,ייזום ,מעקב ובקרה
על תכניות העבודה המשרדיות; ביצוע ניתוחים כלכליים וסטטיסטים ומעקב אחר הענפים
והשווקים בארץ ובעולם; ריכוז וניתוח מידע תומך קבלת החלטות; מדיניות רגולציה
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במסגרת התכנית להפחתת הנטל הרגולטורי; פיקוח על המחירים של מוצרי המזון המפוקחים
ועל מערך מועצות היצור והחברות הממשלתיות;

יד .המדען ראשי של משרד החקלאות פונה מדי שנה בהליך תחרותי ,בו הוא מזמין את גופי
המחקר החקלאיים השונים )מנהל המחקר החקלאי ,מרכזי מו"פ אזוריים ,אוניברסיטאות
וכיו"ב( ומבקשם להגיש הצעות למחקר בנושאים שהוגדרו מראש .לקראת שנת התקציב
 2018הוגשו לקרן המדען הראשי כ 420-תכניות מו"פ ,בתחומים מגוונים )ענפי החי והצומח,
חקלאות אורגנית ,חסכון בכוח אדם ,איכות ובטיחות התוצרת החקלאית ,ייעול השימוש
במים ובאנרגיה ,ביוטכנולוגיה ועוד( .לשכת המדען מפעילה מספר יחידות משנה :יחידה
לקרנות מחקר ,יחידה לבקרה כלכלית ושיווקית של מחקרים ויחידה לבקרת ביצוע מחקרים.
המדען עוסק בקביעת יעדי המחקר ,הפעלת מערכת קבלת ההחלטות על ביצוע המחקר ,בקרה
על הביצוע בכל שלביו והעברת הידע לציבור.
טו .יחידות במטה המשרד – במטה המשרד פועלות יחידות נוספות העוסקות בתחומי המנהל
והשירותים ובהן :לשכה משפטית ,דוברות והסברה ,ניהול איכות ,ביקורת פנימית ,שירות
למערכות מידע ,יחידה למשאבי אנוש ,אגף לנכסים ,בינוי ומשק ואגף הכספים .בשנת 2013
הוקם במטה משרד החקלאות אגף חדש לניהול משברים וחירום .אגף זה אמון על הבטחת
הרציפות התפקודית של משרד החקלאות ומועצות הייצור בעתות משבר .מטרתו להבטיח
המשך מתן שירותם חיוניים ,אספקת חיטה ותוצרת חקלאית לאוכלוסייה ואספקת מזון
לבע"ח .בעת שגרה עליו להכין את המשק החקלאי לאורך שרשת המזון למוכנות לחירום.
 . 6יחידות נלוות למשרד החקלאות
א .מינהל המחקר החקלאי
מנהל המחקר החקלאי משמש כזרוע המחקרית של המשרד הן במחקר תשתיתי ובעיקר
במחקר יישומי .המוסד נושא את שם מייסדו ,ד"ר יצחק אלעזרי-וולקני ,שהקים בשנת 1921
בבן שמן ובתל-אביב את "תחנת הניסיון החקלאי" אשר לימים התפתחה ל"מינהל המחקר
החקלאי ,מרכז וולקני".
במינהל המחקר החקלאי מועסקים כ 800-איש ,ביניהם כ 200 -חוקרים בעלי תואר דוקטור
ומעלה וכ 400-עוזרי מחקר .בנוסף מועסקים גם עובדי מטה ומלגאים לתואר שני ושלישי.
המינהל כולל שישה מכוני מחקר המרוכזים בקריה החקלאית הסמוכה לראשון לציון:
 (1המכון למדעי הצמח
 (2המכון לחקר בעלי חיים
 (3המכון להגנת הצומח
 (4המכון למדעי הקרקע ,המים והסביבה
 (5המכון לחקר אחסון ואיכות תוצרת חקלאית ומזון
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 (6המכון להנדסה חקלאית

בנוסף ,למינהל המחקר החקלאי שני מרכזי מחקר אזוריים' :נווה יער' בצפון ו'גילת'
בדרום ,ושלוש חוות מחקר הממוקמות באזורי הארץ השונים ,ובהן מתבצעים ניסויי
שדה' :כרי דשא'' ,מתתיהו' ו'מיגדה'.
הפעילות המחקרית במינהל המחקר החקלאי מתמקדת ,בין השאר ,בתחומים הבאים:
גידולים מוגנים ,זנים חדשים של פירות ,ירקות ,פרחים וצמחי נוי ,טיפול בתוצרת טרייה
לאחר קטיף ,מציאת חלופות ידידותיות לחומרי הדברה ,מערכות הדברה משולבת,
ייעול שיטות השקיה ,חקלאות באזורים צחיחים ,מיכון חקלאי וטכנולוגיה מתקדמת
בשירות החקלאות ,יערנות ומרעה ,חקלאות מדייקת ,כמו גם טיפוח וגידול חיות משק.
ב .חברת השוק הסיטוני בע"מ
החברה הוקמה בשנת  2011לצורך בחינת ההתכנות וליווי הקמת השוק הסיטוני החדש,
החברה מפוקחת על ידי רשות החברות הממשלתיות וזוכה לליווי צמוד מצד אגף החשב
הכללי במשרד האוצר ,כמו גם ליווי ופיקוח של משרד החקלאות .קידום המכרז להקמת השוק
נתקל בקשיים שונים בעקבות אי הסכמת הרשות המקומית בה היה צפוי השוק לקום ,ולאחר
עיכובים שונים ,בוטל המכרז .בימים אלו נבחנת ,על ידי החברה ,אפשרות לשדרוג האתר
הקיים בצריפין .יש לציין ,כי במקביל פעלה החברה לגיבוש סקר מחירים סיטוניים אשר ישקף
את המחירים הסיטוניים של פירות וירקות בישראל באופן מהימן יותר מהנתונים הקיימים.
ג .הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב הוקמה מכוח החלטת ממשלה מס  1999מיום
 .15.7.2007יעוד הרשות הינו הסדרת התיישבות הבדואים בנגב ,לרבות הסדרת תביעות
בעלות על הקרקע ,הסדרת מגורי קבע ,כולל תשתיות ושירותים ציבוריים ,הן לגבי יישובים
קיימים והן לגבי יישובים חדשים.
תפקידי הרשות כוללים את הנושאים הבאים :ייזום ,תכנון ופיתוח סטטוטורי של פתרונות
התיישבות המתאימים לצרכי האוכלוסייה ,ריכוז מידע בעניין המצב הקיים של האוכלוסייה
בפזורה וביישובים הקיימים ,ובכלל זאת תביעות בעלות ,ייזום וביצוע הסדרי קרקעות ופינוי
מחוברים וליווי האוכלוסייה בכל שלבי ההתיישבות בהיבטים קהילתיים ,חברתיים
ותעסוקתיים.
ועדת השרים לענייני הסדרת ההתיישבות ופיתוח חברתי כלכלי של הבדואים בנגב ,אשר
הוקמה בהמשך להחלטת הממשלה  ,1146החליטה ביום  4.8.14לשנות את שם "הרשות
להסדרת התיישבות הבדואים בנגב" לשם" :הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב" .עוד
הוחלט כי בנוסף לתפקידי הרשות שנקבעו בהחלטה  ,1999תפקידה יהיה לעסוק ביישום
המדיניות שתיקבע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בנושאי פיתוח חברתי כלכלי של
הבדואים בנגב.
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הרשות פועלת לתכנון סטטוטורי וליווי תהליכי ההסדרה של תושבי הפזורה והריבוי הטבעי
ובמקביל לפיתוח תשתיות מואץ של הישובים הבדואים .פעילות זו נעשית במטרה להגביר
את האטרקטיביות של הישובים ובמקביל להוביל להוזלת עלות המגרשים כדי לאפשר את
שיווקם בעלות סבירה לאוכלוסייה שרובה בחתך הסוציואקונומי הנמוך במדינה.
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פרק ד'  -השינויים המרכזיים בהצעת התקציב
סעיף 33

תקציב מקורי לשנת
) 2018באלפי ש"ח(
שינויים במעבר
לתקציב 2019
תוספות לתקציב
השכר )(1
הפחתות רוחביות
בהתאם להחלטות
הממשלה )(2
הפחתת תקציבים בגין
הסכמים פוליטיים
שהוקצו בשנים 2017-
2018
הגדלת תקציב פעילות
המשרד בהתאם
לסיכום התקציבי )(3
הפחתות בגין תכניות
שהסתיימו והתאמת
מזומן לקצב הביצוע
) (4
העברת מנהלת
"תנופה" למשרד
החקלאות )(5
סה"כ תקציב לשנת
 2019במחירי 2019

הוצאה נטו

הוצאה מותנית
בהכנסה

הרשאה להתחייב

1,913,456

225,745

647,000

36,213
3,191

-153,003

-86,000

319,750

115,525

-82,308

85,800
222,554

1,829,683

966,750

כפי שעולה מהטבלה שלעיל ,עיקר השינויים במעבר משנת  2018לשנת  2019הם:
 . 1גידול בתקציב השכר של משרד החקלאות )על כל יחידותיו( בשל מקדמי שכר ) 2.5%ב.(2019-
 . 2הפחתות רוחביות בהתאם להחלטות ממשלה שאושרו מאז אישור תקציב  ,2017-2018כולל
הפחתה בהוצאה נטו והעברתה להוצאה מותנית בהכנסה.
 . 3בהתאם לסיכום התקציבי עם משרד החקלאות לשנת  2019תינתן תוספת לתקציב בגין ביצוע של
החלטות ממשלה שונות ) 1170 ,959ועוד( וכן הסכמי עבר עם החקלאים על מנת להוזיל את יוקר
המחייה בענפי הבשר והדגים )כ 65-מיליון ש"ח( ,תוספת לביטוחי קנ"ט בגין אסונות טבע )8.5
מיליון ש"ח( ,תוספת הרשאה להתחייב לשדרוג מעבדות ולמו"פ יישומי ) 30מיליון ש"ח( ,תוספת
הרשאה עבור תמיכות בגין תיקון  150) 27מיליון ש"ח( ,העסקת עובדים חיצוניים לצורך עיבוי
מערך הגנת הצומח כדי להתמודד עם מזיקים ועל מנת לשמור על חוזקו של הייצוא החקלאי )8.16
מיליון ש"ח(.
 . 4הפחתות כתוצאה מתוכניות שונות שנסתיימו או שתקציבן פוחת החל משנת  ,2019כגון ,החלטות
ממשלה שונות ) 2017 ,2025וכיו"ב( ,הסכם לסיוע למגדלי הפלפל באזורי עדיפות לאומית,
התכנית להשקעה במיכון חוסך כוח אדם ועוד.
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 . 5הסטת התקציב למנהלת "תנופה" אשר פורקה והועברה למשרד החקלאות .התקציב
הוסט מסעיף  04לסעיף  .33התקציב ניתן עבור השלמת הטיפול במפוני גוש קטיף.
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פרק ה'  -ניתוח הצעת התקציב וביאורים לתקציב
תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר מורכב מתקציב הפעולות של המשרד ומתקציב התמיכות
בחקלאות.
בעבר הופרדו התמיכות בחקלאות מתקציב הפעילות של משרד החקלאות ,בהתאם לכך ,התמיכות
בחקלאות רוכזו בסעיף  32ותקציב הפעילות של משרד החקלאות רוכז בסעיף  .33לקראת תקציב 2015
הוחלט על העברת התמיכות מסעיף  32אל תחום נפרד בסעיף  ,33מתוך כוונה לרכז את כלל הפעילות
של משרד החקלאות בסעיף תקציבי אחד .בנוסף ,אוחדו תכניות בתחום התמיכות .עדכונים אלו במבנה
התקציב ממשיכים את המגמה להגברת רמת גמישות המשרד בניהול תקציבו ולהגברת השקיפות
הציבורית בתקציב משרד החקלאות.
 . 1משרד החקלאות ופיתוח הכפר
תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר מורכב מתקציבי השכר והתפעול המקצועי והשוטף של
מספר יחידות מרכזיות :יחידות פיקוח ואכיפה המספקות שירותים לאזרח ולחקלאות )השירותים
הווטרינריים ,היחידה להגנת הצומח ,אגף הדייג ויחידת הפיקוח על הצומח והחי( ,יחידות
העוסקות במחקר ופיתוח )מנהל המחקר החקלאי ויחידת המדען הראשי( ,יחידת שירותי הדרכה
לחקלאים ,היחידה לפיתוח הכפר ויחידת מנהלת ההשקעות בחקלאות ,אשר מאשרת מענקים
והטבות מס להשקעות בחקלאות בהתאם לאמור בחוק עידוד השקעות הון בחקלאות ,התשמ"א-
 1980ויחידות מטה הנותנות שירותים מקצועיים ליתר יחידות המשרד.

התפתחות בסיס תקציב הפעולות והשכר של משרד החקלאות )(2014-2019
תקציב פעולות ושכר )אלש"ח(
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2019

2018

2017

2016

2015

2014

מהגרף עולה כי בשנת  2015חלה עליה משמעותית בתקציב הפעולות של המשרד ,עליה זו נובעת
בחלקה מעליה בתקציב השכר של המשרד )עקב חתימה על הסכמי שכר שונים( וכן מקליטת
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב ומטה היישום ממשרד ראש הממשלה .בשנת 2019
חלה ירידה של  5%בתקציבים אלה כתוצאה מהקיצוצים הרוחביים שחלו.
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 . 2תמיכות בייצור החקלאי
התמיכה הממשלתית בייצור החקלאי ,כפי שבאה לידי ביטוי בסעיף תקציבי זה ,כוללת כמה
רכיבים עיקריים:
א .השתתפות הממשלה בביטוח מפני נזקי טבע ואסונות טבע -כ 213 -מיליון שקלים.
ב .הסכם המים -כ 123 -מיליון שקלים.
ג .תמיכה במחקר חקלאי -כ 105 -מיליון שקלים.
ד .סובסידיה לייצור ביצים ופטם על פי חוק הגליל -כ 105 -מיליון שקלים.
ה .מענקי השקעות – כ 75 -מיליון שקלים.
ו.

תמיכה ישירה בבוקרים -כ 39 -מיליון שקלים.

ז.

תמיכה ישירה במגדלי בריכות הדגים -כ 35 -מיליון שקלים.

ח .תמיכה בפיתוח הכפר -כ 25 -מיליון שקלים.
ט .הפחתת השימוש בחומרי הדברה  -כ 24 -מיליון שקלים.
י.

תמיכות לפי חוק צער בעלי חיים -כ 9 -מיליון שקלים.

התפתחות בסיס תקציב התמיכות בייצור החקלאי )(2014-2019
תמיכות בחקלאות )אלש"ח(
1200000
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כפי שניתן לראות ,תקציב התמיכות בחקלאות עלה בהתמדה בשנים האחרונות .זאת ,למעט ירידה
נקודתית בתקציב התמיכות של שנת  2015שנבע בעיקר ממועד אישורו של התקציב ומכך
שבמהלך מרבית השנה התנהל משרד החקלאות ללא תקציב מדינה מאושר ולפיכך ,נדחו הוצאות
שאינן דחופות .יש לציין ,כי חלק מהגידול בשנים האחרונות נובע מתוספת פעילות למשרד
החקלאות כמו הטיפול באוכלוסייה הבדואית בנגב .בשנת  2019חלה ירידה של כ 4%-בתקציב
התמיכות בעקבות ירידה בקצב התשלומים עבור פעולות שהוסכם עליהן במסגרת החלטות
הממשלה  2017 ,2025ו.959-
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 . 3השוואה לשנים קודמות:

השוואת הצעת התקציב של  2019לבסיס התקציב של ) 2018אלפי ש"ח ,מחירים שוטפים ,תקציב נטו(
נושא

תקציב מקורי
בשנת 2018

הצעת תקציב
לשנת 2019

 %שינוי משנת
 2018לשנת 2019

שכר ופעולות – משרד החקלאות
שכר ופעולות – מנהל המחקר החקלאי
)וולקני(

384,333

408,449

6%

254,884

199,562

-22%

רזרבה להתייקרויות

68,233

54,331

-20%

שכר ופעולות – הרשות לפיתוח והתיישבות
הבדואים בנגב

61,319

66,811

9%

שכר ופעולות – היחידה לשילוב האוכלוסייה
הבדואית בנגב

17,462

7,220

-59%

תמיכות בחקלאות

1,052,025

998,510

-5%

תמיכות לפי חוק צער בעלי חיים

4,500

9,000

100%

פעולות אחרות – משרד החקלאות

70,700

0

מנהלת "תנופה"

0

85,800

סה"כ משרד החקלאות

1,913,456

1,829,683

-4%

כפי שניתן לראות חלה עליה בתקציבי השכר והפעולות של משרד החקלאות והרשות לפיתוח
התיישבות הבדואים בנגב ,נוכח הסכמים והצמדת שכר עובדי המדינה .בתקציבי השכר והתפעול של
מנהל המחקר והיחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית נרשמה ירידה הנובעת מהפחתת תקציבי התפעול
כתוצאה מהקיצוצים הרוחביים שאושרו בממשלה .כמו כן ,ניתן לראות ירידה בתקציב התמיכות של
משרד החקלאות בעקבות ירידה בקצב התשלומים עבור פעולות שהוסכם עליהן במסגרת החלטות
ממשלה.
התפתחות מצבת כוח האדם במשרד החקלאות בשנים 2012-2019
לשנת התקציב
היחידה

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,779
467
1,020
759

1,884
550
1061
747

1,833
527
1,025
733.5

1,803
464
1009
720

1,765
459
987
706

1,737
196
971
695

סה"כ*
מתוכם עבודה בלתי צמיתה
משרד החקלאות
מינהל המחקר החקלאי
רשות הבדואים )הרשות
71
73
75
76
לפיתוח והיחידה לשילוב(
* מצבת שיא כוח אדם ומשרות עבודה בלתי צמיתה .הנתון לא כולל העסקת סטודנטים.
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 .4תקציב לפי מיון כלכלי
2019

2019

קוד שם מיון רמה הוצאה נטו הוצאה
שם מיון רמה 1
קוד
מותנית
2
מיון
מיון
בהכנסה
רמה 2
רמה 1
439,688
81,243
שכר בארץ
030
שכר
001
13,857
רזרבה
104
שכר
001
0
7,854
שכר בחו"ל
185
שכר
001
0
461,399
001
81,243
סה"כ שכר
269,584
129,811
קניות בארץ
033
קניות
002
38,108
רזרבה
173
קניות
002
0
002
129,811 307,692
סה"כ קניות
1,500
מוצרים
031
העברות
003
0
ציבוריים
131,227
תשלומי
034
העברות
003
0
העברה
סוציאליים
7,400
2,700
תמיכות לפי
035
העברות
003
סעיף 3א
41,779
רזרבה
036
העברות
003
0
860,936
8,800
סובסידיה
038
העברות
003
003
11,500 1,042,842
סה"כ העברות
17,750
השתתפויות
300
פנים
העברות
019
0
תקציביות
17,750
019
סה"כ העברות פנים תקציביות
0
222,554 1,829,683
סה"כ
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 .5גורמים אשר עשויים להשפיע על התפתחות התקציב לאורך שנת :2019
הסבר כללי על
נושא
אופן התקצוב
ביטוח משנה המדינה היא
מבטחת המשנה של . 1
בניוקאסל
חברת קנ"ט )הקרן
לנזקי טבע( עבור
ובסלמונלה
פיצויים בגין
השמדת תרנגולות
עקב מחלות.

משתנים עיקריים והנחות

רגישות לשינויים בהנחות

היקף הפרמיה השנתית  . 1כל השמדה נוספת משיתה
עלות על המדינה עד לגובה
שממומנת באמצעות קנ"ט
ביטוח המשנה.
עומד על  20מיליון ש"ח
במחלת הניוקאסל וכ12 -
במחלת
ש"ח
מיליון
הסלמונלה .במידה וסך
התשלומים חורג מכך ,מעניקה
המדינה ביטוח משנה למחלות
אלה בשיעור של כ 20 -מיליון
ש"חבשנה.

 . 2ככל שהיקף ההשמדה של
להקות העופות הינו גבוה
יותר ,נדרש פיצוי גדול יותר
והסבירות לשימוש בביטוח
המשנה עולה.
פיצויים על החוק קובע כי יש
לפצות את
פי חוק
המגדלים בגין
השמדת הלהקות
שלהם עקב מחלה.

 . 1היקף התקציב בגין פיצויים ככל שהיקף ההשמדה יעלה
לפי החוק יעמוד על כ 5 -בעקבות התפרצות מחלה ,יהא
צורך בפיצוי נוסף ובהגדלת
מיליון ש"ח.
 . 2עם זאת ,בשנים חריגות כמו התקציב.
בשנת  2015בה התפרצה
שפעת עופות-היקף הפיצוי
בגין השמדות עמד על סך של
כ 21-מיליון ש"ח.

אסונות טבע -בהתרחש אסון טבע
המדינה נדרשת
נזקי תשתית לפצות את
המגדלים בכ90%-
 . 2ההנחה בתקצוב היא כי העלות
מעלות הנזק
לתשתיות
תעמוד על ממוצע העלויות
החקלאיות.
בשנים קודמות.
 . 1הסיכוי להתרחשות אסון טבע
מעין זה איננו ידוע.
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 . 1בהתרחש אסון טבע
בהיקפים חריגים מאוד
ושלא נצפו בעשורים
האחרונים ,החשיפה יכולה
להיות של עשרות מיליוני
ש"ח.

הצעת תקציב  -משרד החקלאות
הסבר כללי על
נושא
אופן התקצוב
התחייבויות לפי הסכם עם
החטיבה
עבר
של להתיישבות,
המדינה תישא
חט"ל
בהתחייבויות עבר
של החטיבה
פיצויי בצורת בהתאם למודלים
של רשות המים,
שנת  2018צפויה
להיות שנה נוספת
של בצורת .במידה
והיצע המים
בישראל לא יספיק,
יקוצצו מים
לחקלאות .לכן,
ייתכן והמדינה
תידרש לפיצויים.
ביטוח
פשיעה
חקלאית

בעקבות גל של
פשיעה חקלאית
ייתכן שבמסגרת
תוכנית כוללת
למיגורה ,ידרשו
תקציבים לסבסוד
ביטוח

37
משתנים עיקריים והנחות
 .1קצב הביצוע של החטיבה.
 .2ההנחה היא כי גובה הביצוע
יהיה דומה לביצוע ב2018-

 .1כמות המשקעים שירדו ב-
 2018ו 2019-איננה ידועה

רגישות לשינויים בהנחות
קצב ביצוע גבוה יוביל
לתוספת של עשרות מיליון
ש"ח

במידה וכמות המשקעים
השנה תהיה נמוכה
משמעותית מן הממוצע
הרב-שנתי ,ידרשו פיצויים
של מאות מיליון ש"ח

תוחלת התשלומים הצפויים
בעקבות הביטוח.
יש לציין כי התקציב יאושר
בכפוף לאישור תכנית למיגור
הפשיעה החקלאית.
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פרק ו'  -ניתוח מגדרי של הצעת התקציב
תמיכות בחקלאות
 . 1יש לציין ,כי מרבית התמיכות הניתנות על ידי משרד החקלאות ניתנות למשק העוסק
בחקלאות ולפיכך ,קיים קושי לפלח את מרבית התמיכות לפי מגדר .בכלל זה ניתן לכלול את
התמיכות של סבסוד פרמיית הביטוח ,סובסידיית חוק הגליל ,תמיכה ברפת לפי הסכם
הרפתנים ,תמיכה במים החקלאים ,מענקי השקעות וכיו"ב .כמו כן ,ישנן תמיכות הניתנות
לציבור הרחב ,כך שקשה לאפיין באופן מגדרי את המקבל אותן ,לדוגמא חיזוק ופיתוח
הפריפריה ומפעלי ניקוז .תקציב התמיכות ומענקי המחקר בבסיס תקציב
 977,000אלפי ש"ח .תקציב זה מהווה כ 54% -מבסיס משרד החקלאות בשנת .2016

2016

היה כ-

 . 2תקציב השכר של משרד החקלאות
בפרק זה יוצג ניתוח של תקציב השכר של משרד החקלאות .תקציב זה ,במונחי תקציב נטו,
מהווה כ 20%-מסך תקציב המשרד.
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר הועסקו בשנת  1,768 2016עובדים ,מהם  46%נשים ו54%
גברים.
מנתוני  2016עולה כי שכר הברוטו הממוצע לגבר גבוה ב 37%-משכר הברוטו הממוצע
לאישה .הדבר נובע בעיקר מכך שישנו אחוז גבוה יותר של נשים בדירוג המנהלי ובדירוג
מדעי החברה והרוח )מח"ר( ,דירוגים אשר מאופיינים בשכר נמוך יותר בהשוואה ליתר
הדירוגים .הנשים במשרד החקלאות מהוות  62%מהעובדים בדירוגים אלה לעומת שיעורן
בקרב העובדים ביתר הדירוגים העומד על .40%
התפלגות העובדים והשכר במשרד החקלאות ומנהל המחקר החקלאי )נתוני :(2016

חקלאות
מנהל
המחקר
רשות
הבדואים
סה"כ

מספר עובדים
משכורת ברוטו
מספר עובדים
משכורת ברוטו
מספר עובדים
משכורת ברוטו
מספר עובדים
משכורת ברוטו
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נשים

גברים

סה"כ

453
13,100
336
12,707
23
13,298
814
12,944

560
17,627
355
21,102
39
17,495
954
18,906

1,015
15,602
691
17,010
62
15,925
1,768
16,162

אחוז נשים
מסה"כ

אחוז
גברים
מסה"כ

סה"כ

הצעת תקציב  -משרד החקלאות
חקלאות
מנהל
המחקר
רשות
הבדואים
סה"כ

חקלאות
מנהל
המחקר
רשות
הבדואים
סה"כ
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מספר עובדים
משכורת ברוטו
מספר עובדים
משכורת ברוטו
מספר עובדים
משכורת ברוטו
מספר עובדים
משכורת ברוטו

45%
84%
49%
75%
37%
84%
46%
80%

55%
113%
51%
124%
63%
110%
54%
117%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

דירוג מנהלי ומח"ר
יתר הדירוגים*
דירוג מנהלי ומח"ר
יתר הדירוגים*
דירוג מנהלי ומח"ר
יתר הדירוגים*
דירוג מנהלי ומח"ר
יתר הדירוגים*

נשים
200
255
83
253
5
18
288
526

גברים
114
446
57
298
5
34
176
778

סה"כ
314
701
140
551
10
52
464
1,304

* רופאים ,מהנדסים ,חוקרים ,חוזים אישיים ,בכירים ,מומחים וכו'
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 . 3תמיכות המדען הראשי

תקציב מענקי קרן המדען עמד בשנת  2017ובשנת  2016על כ 80-מיליון ש"ח וכ 63-מיליון
ש"ח המהווים כ 4% -מבסיס המשרד .בשנת  2016חולקו מענקי המדען ל 127-חוקרים.
100%
22%

90%
80%
70%
60%
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 . 4עידוד העסקת עובדים ישראלים
בנוהל התמיכות לשנת  2016קיבלו את המענק  394עובדים ישראלים חדשים בענפי
החקלאות .מענק זה ניתן מתוך רצון של משרד החקלאות לעודד עובדים ישראלים לעבוד
בתחום החקלאות .תמיכה זו הינה בשיעור של כ 1,000 -ש"ח בחודש הניתנים לחקלאי
שהעסיק עובד ישראלי חדש בחקלאות למשך שישה חודשים לפחות.
בנוהל התמיכות לשנת  2017קיבלו את המענק  343עובדים ישראלים חדשים בענפי
החקלאות .מענק זה ניתן מתוך רצון של משרד החקלאות לעודד עובדים ישראלים לעבוד
בתחום החקלאות .תמיכה זו הינה בשיעור של כ 800 -ש"ח בחודש הניתנים לחקלאי שהעסיק
עובד ישראלי חדש בחקלאות למשך שישה חודשים לפחות.
הפילוח המגדרי של מקבלי המענק לשנים אלו:
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 . 5פעולות הדרכה
החל מיולי  ,2016משרד החקלאות התחיל לאסוף נתוני מגדר של משתתפי הקורסים וימי
העיון /כנסים שנערכים ע"י יחידת שה"מ )שירות ההדרכה והמקצוע( .במחצית השנייה של
 2016השתתפו  5,341חקלאים בימי עיון /כנסים ו 478-חקלאים בקורסים .בנוסף ,השתתפו
 360מדריכים בימי עיון /כנסים .להלן הפילוח המגדרי לפעולות הדרכה אלו:
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פילוח מגדרי  -פעולות הדרכה לחקלאים
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פרק ז'  -הסבר מפורט של התקציב
 408,449אלפי ש"ח
משרד החקלאות
33 01
 408,449אלפי ש"ח
הוצאות שוטפות לפעילות המשרד
33 01 02
תכנית זו כוללת את כל הוצאות השכר והתפעול של המשרד .ההוצאה על השכר כוללת את הוצאות
השכר והנלוות לרבות תשלום בגין אמצעים הניתנים לעובדים לביצוע עבודתם של עובדי משרד
החקלאות על יחידותיו השונות למעט מנהל המחקר החקלאי ,הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים
בנגב והיחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב .הוצאות התפעול והפעילות המקצועית כוללות
הוצאות הנהלה ,מנהל ,תפעול ,שכר דירה ,רכב ,תקשורת ,נסיעות לחו"ל ,פעולות מקצועיות ,רכישת
חומרים וציוד של כל משרד החקלאות על יחידותיו השונות למעט מנהל המחקר החקלאי והרשות
לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.
33 02
33 02 02

 199,562אלפי ש"ח
 199,562אלפי ש"ח

מינהל המחקר החקלאי
הוצאות שוטפות לפעילות המינהל

תכנית זו כוללת את כל הוצאות השכר והתפעול של מינהל המחקר החקלאי .ההוצאה על השכר כוללת
את כל הוצאות השכר והנלוות של עובדי מנהל המחקר החקלאי ,לרבות תשלום בגין אמצעים הניתנים
לעובדים לביצוע עבודתם .הוצאות התפעול והפעילות המקצועית כוללות הוצאות הנהלה ,מינהל
מדעי ,תפעול ורכב ,דואר וטלפונים ,נסיעות לחו"ל ,מחקרים במוסדות חוץ ,התקנות ורכישות ,ביצוע
מחקרים תשתיתיים במסגרת מכוני מחקר שונים ,מרכזי מחקר )גילת ונווה יער( וחוות חקלאיות )כרי
דשא ,מתתיהו ומגדה(.
33 04
33 04 02

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
הוצאות שוטפות לפעילות הרשות

 66,811אלפי ש"ח
 66,811אלפי ש"ח

תכנית זו כוללת את כל הוצאות השכר והתפעול של הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.
ההוצאה על השכר כוללת את כל הוצאות השכר והנלוות של עובדי הרשות לפיתוח והתיישבות
הבדואים בנגב ,לרבות תשלום בגין אמצעים הניתנים לעובדים לביצוע עבודתם .הוצאות התפעול
והפעילות המקצועית כוללות הוצאות הנהלה ,מינהל ,תפעול ,שכר דירה ,רכב ,תקשורת ,פעולות
מקצועיות ,רכישת חומרים וציוד של הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.
 7,220אלפי ש"ח
היחידה לשילוב האוכלוסיה הבדואית בנגב
33 05
 7,220אלפי ש"ח
היחידה לשילוב האוכלוסיה הבדואית בנגב
33 05 01
ההוצאה בתוכנית זו כוללת הוצאות בגין פעולות מקצועיות והוצאות השכר של עובדי היחידה.
33 06
33 06 02

תמיכות בחקלאות
תמיכות ומחקרים בחקלאות

 998,510אלפי ש"ח
 998,510אלפי ש"ח

 . 1חוק הגליל :התקציב מיועד לתשלומי סובסידיה בהתאם לחוק הגליל התשמ"ח ,1988-לפיו ניתנת
סובסידיה לבעלי מכסה בגליל ליצור פטמים וליצור ביצי מאכל.
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 . 2סבסוד ביטוח חקלאי :הממשלה משתתפת ומסבסדת שיעור של  35%מגובה הפרמיה בביטוח בגין
נזקי טבע .בסבסוד פרמיית הביטוח שמשלמים החקלאים בגין אסונות טבע ,משתתפת הממשלה
בשיעור של  .80%בגין ביטוח הכנסה לגידולי בעל ,משתתפת הממשלה בסבסוד פרמיית הביטוח
בשיעור משתנה בהתאם לאזור הגידול.
 . 3הפחתת השימוש בחומרי הדברה :מיזמים למעבר להדברה מרוכזת ,הדברה משולבת ושימוש
במזיקים טבעיים.
 . 4פיצויים בגין השמדות בעלי-חיים :על פי פקודת מחלות בעלי חיים ,התשמ"ה ,1985-מחויבת
המדינה לשלם פיצויים לבעלים של בעל חיים ,שהומת על מנת למנוע הפצה של מחלות
)הרשומות בתוספת לפקודה(.
 . 5תמיכה בענף הבקר והצאן :תמיכות בהתאם למודל הקיים בענף הבקר לבשר המבוסס על עקרון
השמירה על שטחים פתוחים תוך ניצול מיטבי של השטח בו רועות הפרות והצאן .על פי מודל זה
ניתנת תמיכה לפי גודל שטחי המרעה ,בשים לב לגודל העדר והיחס לשטח המנוצל.
 . 6שיפוי יצואנים :בעקבות אי הכרה של האיחוד האירופי בריבונות הישראלית בשטחים שמעבר
לקו הירוק ,ההטבות המכסיות המוענקות לכלל התוצרת הישראלית על פי הסכם הסחר בין ישראל
לאיחוד האירופי ,אינן ניתנות לתוצרת המיוצרת בשטחים אלו והמיוצאת למדינות האיחוד
האירופי .לאור זאת ,מוקצה תקציב ליצואנים מאזורים אלו לשיפוי החקלאים והתעשיינים
המייצאים לאיחוד האירופי בגובה ההטבות המכסיות הנמנעות מהם.
 . 7חברת שוק סיטוני לישראל בע"מ :חברת שוק סיטוני לישראל הוקמה בשנת  2011על מנת לבחון
דרכים להקמתו והפעלתו של שוק סיטוני .בנוסף ,תוקצבה החברה על מנת לבצע את התכנון
המפורט של הפרויקט על כך שהמתמודדים במכרז יוכלו לבחור להשתמש בו.
 . 8הסכם המים :תמיכות הניתנות לחקלאים בעבור השקעות בתחום המים בגין עליית תעריפי המים
לחקלאים .מענקים אלה נועדו לסייע לחקלאים להתמודד עם עליית תעריפי המים הצפויה בעקבות
המעבר של משק המים לחקלאות למצב של משק כספי סגור בו החקלאים עתידים לשלם את עלות
הפקת המים.
 . 9עידוד קליטת עובדים ישראלים :תמיכה בחקלאים המעסיקים עובדים ישראלים בענפי החקלאות.
 . 10תמיכות ניקוז – המשרד תומך ברשויות הניקוז והנחלים בישראל בפרויקטים שמטרתם צמצום
נזקי שיטפונות בישראל .בהתאם לסיכום רב שנתי עם אגף תקציבים ,התמיכה ניתנת בהתאם
לקריטריונים שנקבעים על ידי משרד החקלאות ובהם :מידת הסיכון ,ישימות הפרויקט ותרומתו
להיבטים סביבתיים ואקולוגיים.
 . 11מלאי חרום :מלאי חירום של חיטה למאכל אדם וגרעיני מספוא למאכל משק החי מוחזקים
בשגרה במדינת ישראל .נוסף על כך מוחזקים מוצרים אחרים ביניהם בשר ,שמן ,קפה ועוד .ועדה
באחריות רשות החירום הלאומית קובעת ,בין השאר ,את סוגי המוצרים ,מספר חודשי המלאי
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הנדרשים ונוהלי אחזקת המלאי בהתאם לתרחיש ייחוס המוגדר על ידי מערכת הביטחון .הניהול
המקצועי של המלאי וניהול ההתקשרות עם קבלני אחזקת המלאי נמצאים באחריות משרדי
הממשלה הרלוונטיים .באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר נמצאים ניהול מלאי חירום של
מספוא ומלאי חירום של חיטה.
 . 12תמיכות בתחום שימור הקרקע החקלאית בישראל – המשרד תומך בחקלאים לפעולות שמטרתן
שימור איכויות הפוריות של הקרקע החקלאית בישראל ,החשופה לבעיות כגון סחף ומליחות.
התמיכה ניתנת לטובת פעולות הנדסיות ואגרונומיות שמוכחות כיעילות לצמום הבעיות שאיתן
מתמודדים החקלאים .מטרת התמיכה היא שימור משאב הקרקע החקלאית הפוריה לטובת הדורות
הבאים.
 . 13תמיכות רב שנתיות בפיתוח הכפר :התוכנית כוללת תקציב למתן תמיכות להכנת תכניות אב
ומתאר וליצירת עוגנים לפיתוח הכפר במועצות אזוריות ובישובים כפריים וחקלאיים ,ייעוץ
מקצועי לתוכניות המשפיעות על המרחב הכפרי ,פיתוח תשתיות ואמצעים לעידוד התיירות
החקלאית והכפרית ותמיכות עבור חקלאים וישובים חקלאיים המפתחים תיירות חקלאית וכפרית.
 . 14פיתוח ההתיישבות הכפרית :בהתאם לחוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ(
הוחלט להעביר את התקציב שיועד לפעילותה של החטיבה להתיישבות לסעיף  33תחת אחריותו
של משרד החקלאות .תקציב זה ישמש את המשרד לפעולות לפיתוח הכפר ולסיוע להתיישבות.
לפיכך ,החל משנת  2016ישנן תקנות חדשות תחת משרד החקלאות – לשם פיתוח ההתיישבות
ולשם ביצוע העודפים המחוייבים של החטיבה להתיישבות.
 . 15תמיכות רב שנתיות שונות :התוכנית כוללת תקציב מענקים המיועד לתמיכה בפעולות של
חקלאים למניעת סחיפת קרקעות ,מפגעי ניקוז והמלחה בשדותיהם וכן תקציב למחקרים בתחום
הקרקע .כמו כן ,האגף מפרסם נוהל תמיכות ברשויות הניקוז האגניות ,לשם תמיכה בתכנון וביצוע
מפעלים להסדרת הניקוז.
 . 16מדען ראשי בחקלאות :תקציב המדען מיועד לייזום וביצוע מחקר ופיתוח לשם פתרון בעיות
הקשורות בייצור ,בייצוא ,בעיבוד ובשיווק תוצרת חקלאית וביחסי הגומלין של החקלאות
והסביבה והפעלת מיזמי מו"פ ייעודיים לפתרון בעיות בלתי-צפויות מראש .התקציב מיועד אף
לטובת מחקרים אסטרטגיים עתידיים כגון :הערכות החקלאות בפני שינויי אקלים עתידיים ,פיתוח
טכנולוגיות הנדסיות וביוטכנולוגיה להקטנת התלות בידיים עובדות זרות ,ייעול הזנת בעלי חיים
לצמצום התלות ביבוא גרעינים למזון והתמודדות במשבר המזון העולמי ופיתוח זני פירות חדשים
לשוק המקומי ולייצוא .התמיכה במחקרים היא לפרק זמן של עד שלוש שנים.
 . 17מרכזי מחקר ופיתוח יישומי -אזורי :מתוך הכרה בחשיבות מרכזי המחקר והפיתוח החקלאיים
באזורי הפריפריה בפיתוח החקלאות ניתנת תמיכה לשם שמירה על כושר התחרות ומציאת
פתרונות מותאמים לצורכי האזור וסיוע לפרנסת החקלאים תוך ניצול היתרונות היחסיים בכל
אזור .התמיכה הממשלתית מיועדת לקיום התשתית וסגל קבע מינימאלי ,לבחינה ראשונית
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ומקדמית של נושאים לקראת הגשת תכניות מחקר מקיפות ,למימון מחקרים ציבוריים ולהבאת
מחקרים יישומיים בעלי חשיבות אזורית.
 . 18מסלול חדש של תכניות מחקר משותפות עם התעשייה בשם "תיבת נוח" :מטרת הקרן היא למנף
את המחקר היישומי ,בתחומי החקלאות השונים ,שנמצא בשלב שטרם הוכר על ידי התעשייה
כבעל פוטנציאל מסחרי אבל מקורב אליו מאוד .דהיינו ,מתן אפשרות לקבוצת המחקר באקדמיה
לבצע תכנית מחקר יישומית ,על מנת להביאו לשלב בו גורמים תעשייתיים יגלו בו עניין .מכאן,
שיעדי המחקר יאופיינו כך ,שבסוף תקופת ה"ניצן" של המחקר ,תהיינה תוצאות שיאפשרו
לחברות המשך הפיתוח והיישום של הטכנולוגיה בערוצים מסחריים .עד כה הושקעו בתחום זה כ
 18מיליון שקל מתקציבי המדען.

33 07

תמיכות לפי חוק צער בעלי חיים

 9,000אלפי ש"ח

33 07 01

תמיכות לפי חוק צער בעלי חיים

 9,000אלפי ש"ח

על-פי חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(  -תשנ"ד ,1994-מוקצה תקציב שנתי בסך של
 4.5מיליון ש"ח עבור צמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים.
התיקון לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים -תשס"ג 2002 -הוסיף את סעיף 21א לפיו יוקצה תקציב
שנתי בסך  4.5מיליון ש"ח לשם מימון דרכים שבהן תפעל המדינה לצמצום התרבותם של כלבים
משוטטים .תקציב זה לא ישמש להמתת כלבים .במדינת ישראל נפוצה תופעה של כלבים
המשוטטים ברחובות ללא בעלים ,שעלולה לפגוע בבריאות ובביטחון הציבור ולגרום לצער בעלי
חיים .העלויות הכרוכות בטיפול בתופעה זו גבוהות ,והגורמים הנוגעים בדבר מתקשים לטפל
בכלבים המשוטטים ולהעניק להם מחסה ,כך שכלבים רבים מומתים או נידונים לחיי סבל והזנחה.
התיקון לחוק נועד לסייע בביצוע פעולות לצמצום התרבות הכלבים המשוטטים והצורך בהמתתם.

33 09

מנהלת תנופה

 85,800אלפי ש"ח

33 09 01

פעולות

 85,800אלפי ש"ח

תכנית זו כוללת את כל הוצאות הפעילות המקצועית של מנהלת תנופה .פעולות אלה כוללות את
ההוצאות הבאות :מימון הסכמי ההעתקה שנחתמו עם המפונים ע"פ סעיף  85וסעיף  81לחוק יישום
תכנית ההתנתקות ,תקציב המיועד לתשלום פיצויים ,מענקים ושיפוי ע"פ החלטות ועדת הזכאות
בהתאם לחוק ,תקציב המיועד למתן תשלום חודשי עבור הסתגלות וגמול פרישה ע"פ החלטות ועדת
הזכאות בהתאם לחוק על תיקוניו ועוד.
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