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 תקציר מנהלים 
הן תמיכות   עקיפות. תמיכות ישרות ועקיפות -מבחין בין שני סוגים של תמיכות OECD-ה

הן תמיכות   ישירותהגורמות לעיוותים בייצור וברמות המחירים במשק. לעומתן, תמיכות 

לחקלאי לפי שטח    ישירותשהשפעתן על הענף ניטרלית יותר. כך, תמיכות תקציביות, המועברות 

נתון, ללא קשר לכמות או לסוג של המוצר החקלאי שהוא מייצר, הן תמיכות ניטרלית יותר,  

, למשל  העקיפים מעוותות את החלטות הייצור או הסחר. בניגוד לכך, מנגנוני התמיכה שאינן  

תמיכה באמצעות המחיר באמצעות מכסים ומכסות יצור, גורמים לעיוות בשוק ועשויים להביא  

המדיניות בענף החקלאות בישראל היא כזו  (. OECD, 2016)לרמה גבוהה יותר של מחירים לצרכן

, שלא  למחירים גבוהים. מדובר בתמיכות המובילות ות שרובן עקיפותהמתאפיינת בסוג תמיכ

כמו במדינות המפותחות, שבהן התמיכות הן ישירות ומובילות למחירים נמוכים. על כן, ממליץ  

 (. 2020לשנות את מבנה התמיכות בישראל )קופראק,  OECD-ה

נת מחקרים אמפיריים  בנייר מדיניות זה ביצענו סקירת מאמרים אקדמיים רחבה, הכוללת בחי

וחישובים שונים. מטרתנו היתה לבחון את השפעת מדיניות המכסים ומכסות היבוא בישראל, על  

.  (, שבץ, מחלת דם ולב וסרטןCADמחלת עורקים ) במחלות השונות, בהן ההסתברות לחלות 

בכדי לעשות זאת, ראשית, הרכבנו סל צריכה תזונתי, הכולל פירות וירקות בלבד, באמצעות  

איתור אומדנים לגמישויות הביקוש לירקות ולפירות השונים, משקלות כל אחד מהם במדד 

סלים בהתאם לסוג המוצר, משמע ירק או פרי, וסוג הביקוש,   -המחירים לצרכן וחלוקה לתתי

שנית,  . (-0.86) - . כך, מצאנו אומדן כולל לגמישות הביקוש לפירות וירקותמשמע גמיש או קשיח

הסרת החסמים, באמצעות רפורמת   מצאנו אומדן לשיעור השינוי בצריכת פירות וירקות בעקבות

פורמה זו כוללת חבילת תמיכה רחבה לענפי  רביטול המכסים החדשה של מדינת ישראל. 

ה לכל חקלאי, הרחבת הטבות המס לחקלאים דרך חוק  החקלאות, לרבות תמיכה תקציבית ישיר

לעידוד השקעות הון, תמיכה בסימון ארץ המקור, הוזלת התשומות לחקלאי כמו חומרי הדברה,  

מיליארד שקלים עבור חדשנות והעלאת פריון בענפי החקלאות )משרד  2והשקעה של מעל 

הסרת  רות וירקות בעקבותהאומדן לשיעור השינוי בצריכת פימצאנו כי  (. 2021החקלאות, 

שלישית, בחנו את הקשר שבין צריכת פירות וירקות לבין ההסתברות  . (13.54%החסמים הוא )

(, שבץ, מחלת דם ולב וסרטן. כתוצאה מכך,  CADלחלות במחלות שונות, בהן מחלת עורקים )

 הגענו לבסוף לקשר בין המכסים לבין ההסתברות לחלות.

תוביל לירידה בסיכון לחלות במחלת  על פירות וירקות, הסרת המכסים היא, כי  מחקרנו מסקנת 

 בהתאמה.   0.81%, 2.17%, 4.33%,  2.17% -עורקים, בשבץ, במחלת לב וכלי דם, ובסרטן ב

אנו מלאי אמונה, כי על קובעי המדיניות במשרדי החקלאות והבריאות לפעול יחד לשם קיום  

התייחסות עמוקה למסקנות ולהמלצות מחקר זה. אנו סבורים כי שימוש באומדנים שהצגנו  

יאפשר קבלת החלטות בנוגע למשאבים הנדרשים לשם קיום הרפורמה העתידית. כך, אנו  

ה בתועלתו של משק בית ממוצע בכלל, ושל אזרח הישראלי בודד  מאמינים שנזכה לצפות בעליי

בפרט. אנו סבורים כי הסרת המכסים תוביל את ענפי החקלאות והבריאות בישראל לעבר שוק  

יעיל ותחרותי יותר שיגדיל את תועלות הצרכנים והחקלאים בישראל, וישפר את בריאות כלל  

בטווח הקצר על אזרחי המדינה, ההשפעה   אזרחי מדינת ישראל. כך, מלבד ההשפעה הכלכלית

 הבריאות לטווח הארוך תניב למדינה פירות רבים.    
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 חשיבות שאלת המדיניות

מאז קום המדינה, ממשלת ישראל מקיימת מדיניות להגנה על התוצרת המקומית מפני יבוא,  

פחתים  באמצעות כלים שונים. אחד מהכלים הללו הוא חסמי היבוא, כדוגמת מכסות ומכסים מו

עבור מוצרים שונים ממדינות שונות. שאלת המחקר בה נעסוק היא, האם התערבות הממשלה  

במחלות  בשוק החקלאות, באמצעות הטלת מגבלות יבוא ומכסים, מגדילה את השכיחות לחלות 

 1שונות.  

בשוק החקלאות קיימת התערבות ממשלתית מאסיבית, באמצעות תמיכה עקיפה  נכון להיום, 

  הטלת מכסי יבוא ומגבלות רגולטוריות שונות. באמצעות - בחקלאים

, שגרם 80%-במקביל בשנים האחרונות חל זינוק במחירי הפירות והירקות בישראל ביותר מ

(. 2021בצריכתם על ידי הציבור )פורום קהלת,  20%-לירידה של כ

 

 מקור: מדד המחירים לצרכן, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

, מדד מחירי  ןמדד המחירים לצרכ כי לצד העלייה ב , ניתן להבחין 2012-2020בבחינת השנים 

הפירות וירקות זינק ריאלית באופן משמעותי יותר. הפער העצום ממחיש עד כמה העלייה במחירי  

 הפירות וירקות היא גבוהה יותר, מעליית מחירים טבעית במשק.

על  ש הנטל על עליית יוקר המחיה בישראל ועל גידול בהמעידה עלייה זו ממחישה מגמה מדאיגה, 

חומר  עליית מחירים ישירה בקניית פירות וירקות כהראשון,  -הצרכן הישראלי בשני מישורים

 (.ועודעלייה נוספת כתשומות בתעשיית המזון )עליית מחירים בענף המסעדנות, אירוח   . השני, גלם

(,  2019בנושא מרווח השיווק של פירות וירקות של משרד החקלאות )של ועדת המחירים בדיון 

, עולה כי שיעור הרווח  2015-2017מבחינה של נתוני הרשתות הקמעונאיות בשלוש השנים הוצג כי  

דומה לשיעור הרווח   ,של הקמעונאים מפעילות שיווק פירות וירקות בשנים הללו הגולמי הממוצע

הגולמי מכלל פעילות הקמעונאים. גם שיעור הרווח התפעולי הממוצע בשנים אלה מפעילות שיווק  

דומה לשיעור הרווח התפעולי הממוצע מכלל הפעילות, ואף מעט נמוך יותר. כמו   ,פירות וירקות

הרווחיות של הרשתות הקמעונאיות ממכירת פירות וירקות לא היה חריג,   כן, הוצג כי שיעור

 
 (, שבץ, מחלת דם ולב וסרטן CADמחלת עורקים ) 1
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, ששיעור הרווחיות הכולל של  קבעהעוד . והתכנס לממוצע של שיעור הרווחיות על מוצרים אחרים 

שלא להמליץ להטיל פיקוח   החליטההרשתות בישראל דומה לשיעורן באירופה ובארה"ב. לכן, 

 ות וירקות. מחירים על מרווח השיווק של פיר

 

 2019מקור: סיכום דיון בנושא מרווח השיווק של פירות וירקות, משרד החקלאות 

שיעורי הרווחיות של רשתות המזון אינו חריג  ניתן להבחין כי    ה, אשר הוצגו בדיון,ממצאים אלמ

על כן, מדובר   אל מול העולם ואף נמוך משיעור הרווח התפעולי של רשתות קמעונאיות בארה"ב.

בבעיה פרטנית של סקטור הפירות והירקות במדינה, ולא בבעיה מקיפה. המחירים הגבוהים לא  

בספקים ובמגדלים   -התנהלות רשתות השיווק, שזורים בשלב גבוה יותר בשרשרת נובעים בשל

 .עצמם

  ת.המחיר הגבוה של התוצרת החקלאית נובע, בין היתר, ממכסים גבוהים מאוד ומהעדר תחרו

להסרת חסמי היבוא יכולת לאפשר לצרכן גישה לפירות וירקות ראויים יותר מבחינת איכות,  

מגוון ומחיר. כמו כן, היבוא צפוי לתרום למניעת מצבים של חוסר על המדפים ברשתות המזון  

(. לשם ההמחשה, פירות אקזוטיים מיובאים בכמות קטנה, בשל מכסים  2021)פורום קהלת, 

, מחירם בישראל גבוה משמעותית. לכן,  OECD-עליהם. בהשוואה למדינות ה גבוהים המוטלים

פתיחת מכסות יבוא לפירות הללו, המצויים במחסור, הינו פתרון אפשרי להגדלת ההיצע )מבקר  

 (.  2021המדינה, 

ניתחנו מהו סך התמיכה העקיפה בחקלאים הישראליים המגולגלת מהצרכן בדמות מכסי מגן  

 החקלאי. וחסמי ייבוא אל 
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((PSE Estimate Support Producer - מדד התמיכה ביצרן 

מודד את הערך השנתי של ההעברות הכוללות ממשלמי המיסים והצרכנים ליצרנים החקלאיים,  

אשר נובע מאמצעי מדיניות תמיכה בחקלאות. המדד כולל: תמיכה במחירי שוק, תשלומים  

 .(2014אום,  תקציביים והכנסות תקציביות קודמות )קירשנב

 

(PSE Database - OECD, n.d. ) 

נרצה לבחון    . לכן,2017מיליארדי ש"ח בשנת  5.1  -ניתן לראות שסך התמיכות הגיעו לסכום של כ

העברות תשלומים    בנטרול ,הינו בדמות מכסי מגן ותמיכה במחירי שוקשאחוז התמיכה את 

 תקציביים והכנסות תקציביות קודמות. 

((MPS Support Price Market - מדד תמיכה במחיר שוק 

פער בין   יוצרות  (,מכסי מגן)למשל:  תמיכות שאינן תקציביות, הנקראות גם תמיכה במחירי שוק

וגורמים לעליית  כלים אחרים המגבילים את הייצור מכילות גם המחיר העולמי למחיר המקומי ו

.  ת על ידי הצרכנים באמצעות מחירים גבוהים יותרומשולמ מחירים. תמיכות עקיפות אלו

 (. 2020נפוצה מאוד בישראל )קופראק, העקיפה  תמיכה  ה

 

(2018 - Monitoring and Evaluation : Reference Tables ) 
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באמצעות הטלת   -ניתן להבחין כי סך התמיכה העקיפה בחקלאים על ידי תמיכה במחיר שוק 

מסך כל התמיכות בחקלאות בישראל   82% -מכסי מגן וחסמים רגולטוריים בישראל, הסתכמה בכ 

. בהשוואה בינלאומית, אחוז התמיכה העקיפה בישראל על ידי מכסי מגן וחסמים  2017בשנת 

על   2017שעמד בשנת  ,OCED-מעותית ממוצע התמיכה במחירי שוק בגבוהה משרגולטוריים  

 (.  OECD ,2022מסך התמיכות בחקלאים ) 67%

לתמיכה זו ישנן השלכות רבות ונזקים ארוכי טווח הן לשוק והן לאזרחים, לצד קושי בפיתוח  

ם  תנאים המאפשרים את הגברת הריכוזיות בענף והעצמת רמת התחרותיות בישראל. לאור התנאי

הנוכחיים והמציאות הקיימת אותם הצגנו, שאלת המחקר שלנו היא חשובה ומהותית בקיום  

המדיניות הציבורית הנבחרת במדינת ישראל. אנו מאמינים כי, נייר המדיניות שלנו יעזור בניתוח  

אינטגרציה בין שוק החקלאות לבין מערכת הבריאות הישראלית. הוא יאפשר בחינה מחדש של  

י היבוא במדינת ישראל. אולם, בניגוד לעיסוק המתמיד בהשלכות הכלכליות בלבד  מדיניות חסמ

פתיחת המשק ליבוא והסרת   של חסמי היבוא, אנו נרצה לבחון גם את ההשלכות הבריאותיות.

בכך, יכולה להוביל להגדלת   .החסמים היא בעלת פוטנציאל להורדת מחירי הפירות והירקות

(. כתוצאה מכך, משקי הבית יוכלו להנות  2021)פורום קהלת, הכמות הנצרכת ע"י משקי הבית 

 מהיתרונות התזונתיים שיש למוצרים הללו.  

מלבד הראיות על זינוק המחירים ועל ביטול חסמי היבוא שעלול להטיב עם הצרכנים הישראליים,  

השפעת  יש להראות כי מוכנות המשק הישראלי לייבוא היא גבוהה. נערך ניתוח תיאורטי של 

עלות המקומי, ועל המרווחי רווחיות באמצעות אינטראקציה של יתרונות  -היבוא על המחיר 

(. בעזרתו, ניתן לבחון באופן  Lopez & Lopez ,1996לגודל, שינויים בטעמים וגמישות ביקוש  )

השפעה חיובית של  עלות המקומי. טענתו העיקרית היא ש-תיאורטי את השפעת היבוא על המחיר

לדוגמה: בענף  לה בקנה אחד עם יתרונות גודל חלשים וגמישות נמוכה של הביקוש. יבוא עו

החקלאות הישראלי, היתרון לגודל הוא חלש בשל החקלאים הפועלים אינדיבידואלית, מתאגדים  

למטרת ביצוע מהפך תדמיתי של החקלאות והחקלאי הישראלי והם אלה הפועלים מול גופים  

טרה, מנהל אזרחי וכל הגופים הסטטוטוריים, עד לכדי השפעה  כנסת, מש –ממשלתיים ואחרים 

(. בנוסף, הביקוש לפירות וירקות ע"י משקי הבית  2022על המחירים עצמם )איחוד חקלאי ישראל, 

הוא קשיח בשל היותם מוצרי צריכה המהווים חלק מהותי מסל הצריכה של משקי בית ישראלים  

ה על שני תנאי המחקר, ולכן לפיו המשק הישראלי  רבים. לסיכום, ענף החקלאות הישראלי עונ

 . מוכן ליבוא

עד כה התייחסנו להשלכות הכלכליות ועל מוכנות המשק ליבוא. כעת, נציג את ההשלכות  

בהשוואה לאנשים הצורכים כמות קטנה בלבד של פירות   הבריאותיות, על משקי הבית עצמם.

ים אלה נוטים להיות בעל סיכון נמוך יותר  וירקות, אנשים הצורכים כמות נדיבה יותר של מרכיב

התנהגויות  למחלות כרוניות, כולל שבץ ומחלות לב אחרות, כמו גם  סוגים מסוימים של סרטן )

  12בבדיקת היעילות של מתן פירות וירקות במשך . בנוסף, (2011, היוזמה לעתיד בריא  -בריאות

בדם. פירות וירקות טעימים ניתנו   השומניםשל  ירידהשבועות כתוספת לתזונה נבונה, נבחנה  

למטופלים כדי לאכול לפני ארוחות גדולות, לשם שמירה על תזונתית טובה יותר. הצריכה  

התזונתית נקבעה על ידי שאלונים ועל ידי שקילה של צריכת פירות וירקות. פירות וירקות הורידו  

ההשפעה   .7.3%-כה ב ואת רמת הכולסטרול בצפיפות נמו  6.5%-את רמת הכולסטרול הכולל ב

המשולבת של דיאטה משתנה בשומן, בתוספת פירות וירקות הייתה גדולה במיוחד. מכיוון  
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שפירות נלקחו על ידי המטופלים לפני הארוחות )כשהם רעבים( והיו זמינים עבורם בקלות  

וירקות  ובמחיר סביר ביכולת השיווק והקנייה, ההתאמה הייתה חזקה. על כן, יתכן שפירות  

עשויים להוות תוספת בטוחה לתזונה נבונה בקרב נבדקים חיים חופשיים עם גורמי סיכון של  

 (.  (Singh et al., 1992 ( ואף למניעת המחלהCADמחלת עורקים  )

לאור המובא כאן, אנו מוצאים בשאלת המחקר שלנו חשיבות מהותית למדיניות הציבורית  

הן בהתייחס להיקף הצריכה   -ליבוא הפירות והירקותהנהוגה בתחום התמיכה בחקלאים ביחס 

הקורלציה שבין צריכת  ע"י תושבי המדינה והן בהתייחס לבריאותם בטווח הארוך. אנו נחקור את 

פירות וירקות לבין השכיחות לחלות במחלות השונות. נבחן את הקשר שבין מגבלות היבוא לבין  

 בה המחירים.  היקף צריכת הפירות והירקות, בשל השפעתם על גו
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 שיטת הניתוח 

באמצעות  ניתוח איכותני אנו נבצע  מאמרים אקדמיים.שיטת המחקר שלנו מתבססת על סקירת 

 מחקרים ממקורות מידע מהימנים, תוך לקיחת נתונים קיימים וחיבורם יחד.  

 שיטת הניתוח שלנו כוללת ארבעה שלבים עיקריים. 

הראשון שבהם הוא הרכבת סל צריכה תזונתי של פירות וירקות. מטרתו היא למצוא אומדן  

ת מצב מהימנה בנוגע  לגמישות הביקוש לפירות וירקות במדינת ישראל. על מנת להציג תמונ 

לסקטור הפירות והירקות, עלינו לבדל אותו משאר הסקטורים בענף הצריכה הקמעונאית. על כן,  

עלינו לאתר את תמונת המצב בנוגע לצריכת הפירות והירקות המתבצעת ע"י משק בית ממוצע  

ישות  ולכמת אותה לכדי משקל של כל אחד מהפירות והירקות. לאחר מכן, עלינו למצוא את גמ

הביקוש לכל אחד מהפירות והירקות ולהכפיל את משקל הצריכה בגמישות הביקוש. כך, נקבל  

גמישות המייצגת ממוצע משוקלל של כלל גמישויות הביקוש. נוסיף כי עלינו לבצע חלוקה לתתי  

סוג הביקוש )קשיח או גמיש(. גמישות הביקוש לכל כל  לסלים בהתאם לסוג המוצר )ירק או פרי( ו

מהסלים, נותנת משקל פרופורציונאלי לסוג המוצר ולסוג הביקוש. איחוד תתי הסלים לכדי  אחד 

 סל צריכה תזונתי, יאפשר לנו לקבל את הגמישות המשוקללת לביקוש הפירות והירקות.

השלב שני, הוא שלב המכסים והרפורמות. מטרתו, היא לאתר את שיעור השינוי בצריכת פירות  

מי היבוא. על מנת לאתר שינוי זה, עלינו לבחון ולחקור את הרפורמה  הסרת חס וירקות בעקבות

ואת המדיניות הנוכחית בנוגע להטלת מכסים על פירות וירקות במדינת ישראל. לאחר מכן, עלינו  

לאתר את החסכון החודשי שביטול מכסים יניב למשק בית ממוצע. כך, נוכל לאמוד שיעור  

מהסרת החסמים. כמו כן, אנו רוצים לייצר שיח בנוגע לכמות  ההוזלה הצפוי של סל פירות וירקות 

ולא רק בנוגע למחיר, על כן נכפיל את שיעור ההוזלה בגמישות אותה איתרנו, וכך נקבל אומדן  

 לשיעור השינוי בצריכה הנובע מהסרת המכסים וחסמי היבוא השונים.  

מחלות השונות: מחלת  השלב השלישי, הוא בחינת הקשר בין צריכת פירות וירקות למול ה

עורקים, שבץ, לב וכלי דם וסרטן. אנו נרצה לבחון את ההשפעות הבריאותיות שיש לפירות  

וירקות כמוצר צריכה בסיסי בתזונת אנשי משק בית ישראלי. אנו נתאר את השפעת צריכה זו על  

 ההסתברות לחלות.  

הקשר שבין מכסים וחסמי  בחינת  -השלב הרביעי והאחרון, מהווה מענה על שאלת המחקר שלנו

לות הללו. בהתבסס על מחקרים רפואיים וחברתיים, אנו נרצה  חיבוא לבין ההסתברות לחלות במ

 לאתר מדד המהווה אומדן לקשר המתקיים בין השניים.  
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 הרכבת סל צריכה תזונתי של פירות וירקות   -שלב ראשון

בכדי לבחון את נושא המכסים ומגבלות היבוא על הפירות והירקות בלבד, החלטנו לבנות סל  

הכולל רק ירקות ופירות ומשקף את צריכת המוצרים הללו ע"י הצרכן הישראלי. מדדנו את  

גמישותו וכך אמדנו את רגישות הביקוש של הצרכן הישראלי לשינויים במחירי הפירות והירקות.  

  -עליה באחוז במחירי הפירות והירקות במדינת ישראל, הביקוש אליהם יירד ב   מצאנו כי בעבור

. כל שלב התאפיין בעריכת טבלאות המכילות איסוף נתונים אותו ביצענו ואף חישבנו. להלן  0.86

 השלבים לחישוב ומציאת אומדן זה. 

 

 הרכב סל הפירות וירקות של משק הבית הממוצע בישראל

. זאת, כדי ללמוד  סל הפירות וירקות של משק הבית הממוצע בישראל הרכברצינו ללמוד אודות 

על העדפות הצרכנים ועל משקלו של כל פרי או ירק בהרכב הסל. בכדי לזהות את הפירות  

המרכיבים את הסל הצריכה התזונתי, השתמשנו במשקולות של הלמ"ס בחיזוי מדד   והירקות

ל הנצרך ע"י הצרכן הישראלי וכן את משקל כל  איתרנו את הרכב הסל הכול המחירים לצרכן. כך,

 ירק ופרי בהרכב הסל. 

הנחנו כי הרכב הסל הנמדד במדד המחירים לצרכן, מעיד על הצריכה הממוצעת של משק בית  

 ממוצע בישראל.  

 

סך המשקלות המרכיבים את סעיפי הירקות והפירות במדד המחירים לצרכן, הנמדד החל מינואר  

 נקודות.   25.96סעיף הירקות והפירות הטריים, עומד על . מתוכן, נקודות  33.02, עומד על 2021

 קבוצות:   -סעיף זה מורכב משתי תתי 

תתי סעיפים   12סה"כ, המכילה נקודות  14.95בעלת משקל של  -קבוצת ירקות טריים .1

 שונים. 

תתי סעיפים   13סה"כ, המכילה נקודות  11.01בעלת משקל של  -קבוצת פירות טריים .2

 שונים. 

 

 :2021משקלות הירקות במדד המחירים לצרכן החל מינואר   -1טבלה 

 
 (2021)מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
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 :2021משקלות הפירות במדד המחירים לצרכן החל מינואר   -2טבלה 

 

 (2021)מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 

 גמישות הביקוש לפירות ולירקות השונים 

ביצענו סקירת מחקרים  אומדנים לגמישות הביקוש לפירות ולירקות השונים, ה בכדי לאתר את 

 אמפיריים מעמיקה. 

גמישות הביקוש לפירות וירקות ביחס למחיר, מאפשרת לנו לאמוד עד כמה הביקוש למוצרים  

במידה והמחיר ישתנה   -הללו רגיש לשינויים במחיר. כלומר, הגמישות מספקת מענה על השאלה

( עוסק בעיקרו בהשפעות  2014רובל )- , בכמה אחוזים תשתנה הכמות. מחקרה של פוקס1%-ב

ות הצמחית על המשק והענף, תוך בחינה פרטנית עבור כל גידול. היא  רפורמות במכסי החקלא

מכילה מחקר אמפירי מעמיק, שאחת ממטרותיו היא לאמוד את פונקציית הביקוש לגידולים  

השונים. כך, ניתן למדוד את ההשפעות על הכמויות הנצרכות וההשפעה על הצרכנים. מחקר זה  

י מכסים והמחירים העולמיים והזנת הנתונים למודל  מתבסס על אמידת פונקציה זו, איסוף נתונ

שיווי משקל חלקי לענף החקלאות. פונקציית הביקוש נאמדה בעזרת שימוש בשיטת אומדני  

. בשל חשד לאנדוגניות, עקב מתאם אפשרי בין המחיר לבין  SLS2ריבועים פחותים ובשיטת 

ות על הסחורה(, נבחרה שיטת  מאפיינים בלתי נצפים )כגון: מיתוג, פרסום ועוד השפעות שונ

SLS2   כשיטה העדיפה. האמידה שנבחרה ומוצגת בטבלאות בהמשך, תואמת את התאוריה

הכלכלית, לפיה ככל המחיר עולה, הביקוש והכמות יורדים כלומר, מקדם הגמישות הינו שלילי.  

ים  בהתבסס על מחקרה, איתרנו את גמישות הביקוש לירקות והפירות המופיעים במדד המחיר 

 לצרכן.  
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  :2אמידת הביקוש והגמישות לירקות   -3טבלה 

 
 (2014)מקור הנתונים: "השפעת רפורמות במכסי גידולים חקלאיים על היצרנים והצרכנים",  

  אמידת הביקוש והגמישות לפירות:  -4טבלה 

 

 (2014והצרכנים", )מקור הנתונים: "השפעת רפורמות במכסי גידולים חקלאיים על היצרנים 

 הביקוש הכוללת לירקות ואת גמישות הביקוש הכוללת לפירות 

החישוב    גמישות הביקוש הכוללת לפירות.ואת גמישות הביקוש הכוללת לירקות  חישבנו את 

התבצע בעזרת חישוב ממוצע משוקלל, המורכב מסכום המכפלות של משקולת הירק/ הפרי  

וגמישות הביקוש   ( -0.62) בגמישות הביקוש שלו. מצאנו כי גמישות הביקוש הכוללת לירקות היא

הטבלאות כוללות חישובי ונתוני המשקלות, המשקלות כאחוזים,    (. -1.11) הכוללת לפירות היא

 עמודת הגמישות המשוקללת.   -ואת עמודת הסיכום הגמישות 

"משקלות הסעיפים והמצרכים העיקריים במדד   במסמך( הוא 2כאמור, מקור המשקלות )עמודה 

 ", של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  2021המחירים לצרכן החל מינואר 

 : 3(, מתבצע באמצעות החישוב 3חישוב המשקלות כאחוזים )עמודה  

 
. מפני שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בוחנת  -1.06וגמישות הביקוש לתפוח אדמה היא  -0.44גמישות הביקוש לבטטה היא  2

את משקלם כסעיף אחד הנקרא "תפוחי אדמה ובטטות", ביצענו חישוב על מנת לאתר את גמישות הסעיף. הענקנו משקל לצריכת  
 כל אחד מהם והכפלנו בגמישות שאיתרנו.  

[(0.6*(-0.44)] + [0.4*(-1.06)] = (0.688-) 
משקולת החציל כאחוזים היא    -לדוגמה  3

(0.45)

(11.9)
= 4.02%  
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(משקל הירק)

(סך המשקלות הטריים הירקות)
 

(,הוא בעבודת הגמר "השפעת רפורמות במכסי גידולים 4כאמור, מקור הגמישות )עמודה 

 רובל.   -חקלאיים על היצרנים והצרכנים " של הדר פוקס

 : 4(, מתבצע באמצעות החישוב 5חישוב הגמישות המשוקללת )עמודה  

∑ ∗ גמישות ]  [( המשקלות כאחוזים ) 

מוצר  אחרון 

𝑛= מוצר  ראשון  

 

לאחר ביצוע חישוב לכל אחד מהירקות/ הפירות, מתבצעת סכימה של כלל הגמישויות 

 המשוקללות. 

 גמישות הביקוש הכוללת לירקות:   -5טבלה 

 

 גמישות הביקוש המשוקללת לפירות:    -6טבלה 

 

 
(1.5−)הגמישות המשוקללת של החציל היא  -לדוגמה  4  ∗  4.02% =  (−0.06) 
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הגמישות קטנה  נדגיש כי משלב זה, סיווגו את הירקות ואת הפירות לחלוקה לפי הגמישות. כאשר  

, מדובר בביקוש גמיש, משמע, שינוי במחיר יוביל לשינוי משמעותי בביקוש. כאשר (1−)-מ

 מדובר בביקוש קשיח, משמע, שינוי במחיר יוביל לשינוי זעיר בביקוש.  (1−)- הגמישות גדולה מ

 סלים בהתאם לסוג המוצר וסוג הביקוש - הרכבת תתי

 וחישבנו את גמישות הביקוש שלהם:  סלים -ארבעה תתיפיצלנו את הנתונים ל

 ירקות בעלי ביקוש גמיש  -1סל  .1

 ירקות בעלי ביקוש קשיח   -2סל  .2

 פירות בעלי ביקוש גמיש  -3סל  .3

 פירות בעלי ביקוש קשיח  -4סל  .4

 גמישות הביקוש לירקות בעלי ביקוש גמיש:  -7טבלה 

 

 גמישות הביקוש לירקות בעלי ביקוש קשיח:  -8טבלה 

 

 גמישות הביקוש לפירות בעלי ביקוש גמיש:   -9טבלה 
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 :5גמישות הביקוש לפירות בעלי ביקוש קשיח  -10טבלה 

 

 חישוב הגמישות הכוללת לסל הצריכה התזונתי של הפירות והירקות 

מטרתו היא להציג אומדן לגמישות הביקוש  הסל הכולל, ומצאנו את גמישותו.  הרכבנו את

הסלים שהרכבנו, ביצענו ממוצע משוקלל  -הכוללת לכלל הפירות והירקות. בעזרת ארבעת תתי 

 המניב את האומדן הנדרש.  

 .(0.86−)כתוצאה מכך, חישבנו ומצאנו כי ערך אומדן זה הוא  

 גמישות הביקוש של הסל הכולל: -11טבלה 

 

 . 0.86 -ז במחירי הפירות והירקות במדינת ישראל, הביקוש אליהם ירד בכלומר, בעבור עליה באחו

 

 

 

 

 

 

 

 
עיפים כללים  ירקות אחרים, פירות אחרים ופרי הדר אחר. מדובר בשלושה ס  -ישנם שלושה סעיפים עבורם לא חושבה הגמישות  5

שצוינו ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולכן הם חלק מהסל אותו הרכבנו ואנו ביצענו עבורם את החישוב. חישבנו את  
הסל אליו הם שייכים והזנו אותה. המטרה היתה מחד להעניק להם משקל בסל, ומאידך לשמר את  -הגמישות המשוקללת של תת

 הגמישות המשוקללת.    
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 מכסים ורפורמות -שלב שני

בכדי לבחון את שיעור השינוי בצריכת הירקות והפירות במדינת ישראל, חקרנו את מדיניות  

החקלאות הנוכחית. חישבנו את ההוצאה על פירות וירקות בקרב משק בית ישראלי בשנה בש"ח.  

לאחר מכן, חישבנו את שיעור ההוזלה הצפוי על סל פירות וירקות מהסרת החסמים.  כך, מצאנו  

נוי בכמות הנצרכת בעקבות ההוזלה על סל הפירות וירקות. שיעור זה עומד על  את שיעור השי 

 . להלן פירוט השלבים לחישוב ומציאת אומדן זה. 13.54%

 

 מכסי מגן והגבלות רגולטוריות 

כאמור, כדי להגן על החקלאות הישראלית ממחירים נמוכים בעולם, מדינת ישראל תומכת  

ת יבוא. ניתן לראות זאת, כך שמדינת ישראל בעצם הטלת  בעקיפין על ידי הטלת מכסים ומגבלו 

המכס על המוצר, מעלה את מחיר הייבוא שלו מחו"ל, עד רמה של אי כדאות, מה שמגן על  

החקלאים מפני תחרות עולמית. תמיכה זאת נקראת תמיכה עקיפה ועיקר הסיוע לחקלאות  

ועדה לבחינת פערי תיווך בפירות  הישראלית נעשה בדרך זו, באמצעות מכסים וסבסוד תשומות )הו

 (. 2022וירקות, 

, בה הכמות הנצרכת והמיוצרת אינן  נקיטת מדיניות זאת מובילה לנקודת שיווי משקל לא יעילה

ממקסמות את תועלת הצרכנים. מכסים אלו ברובם מגולגלים אל הצרכן בדמות מחיר שוק גבוה  

, שמודד את סך PSE -שה, מדד הלמע יותר, זאת כדי להגן על החקלאים מתחרות עולמית. 

העברות על ידי הצרכנים ומשלמי המיסים ליצרנים החקלאיים בישראל, ממחיש זאת. ערכו עמד  

מיליארד ש"ח, אשר הועברו מהצרכנים לחקלאים על ידי הטלת    5.1  -על למעלה מ 2017בשנת 

 המכסים והחסמים הרגולטוריים. 

החסמים ומכסי היבוא על משק בית ממוצע בישראל,  כדי ללמוד על ההשפעה העתידית של הסרת 

 נבצע חישובים על נתונים גלויים בשלושה שלבים חישוביים שונים. 

 חישוב של ההוצאה השנתית על פירות וירקות טריים פר משק בית 

, ההוצאה הממוצעת של משק בית בישראל על פירות וירקות, הכוללת את  2018נכון לשנת  

ת טריים ועל פירות וירקות מעובדים )קרי קפואים, משומרים, יבשים  ההוצאה על פירות וירקו

 (. 2018ש"ח לחודש )סקר הוצאות משק הבית למ"ס,   556ומיצי פירות(, עמדה על 
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 מקור: סקרי הוצאות משק בית, הלמ"ס 

ש"ח הוצאו בחודש על פירות וירקות טריים והיתר על פירות וירקות   403מתוך סכום זה, 

, במקביל  בהתאמה %9-ו %7 -ב  2020עד   2018- מחירי הפירות והירקות הטריים עלו מ מעובדים.

הוצאת    2020נכון לשנת . ניתן להעריך על בסיס נתונים אלה, כי  %2.6-לירידה באספקה לנפש של כ 

)הוועדה לבחינת פערי   ש"ח לחודש  424 -משק בית ממוצע לירקות ופירות טריים עלתה לכ 

 (. 2022התיווך של פירות וירקות, 

על מנת לבצע ניתוח מהימן, עלינו לבחון את נתוני ההוצאה והחסכון במונחי זמן זהים. על כן,  

ל ירקות ופירות על ידי הכפלת הסכום  חישבנו את ההוצאה השנתית של משק בית ממוצע ע

 חודשים שנתיים.   12-החודשי ב

= 424 ∗ 12 =  6סך ההוצאה השנתית של משק בית ממוצע לירקות ופירות 5,088

 חישוב שיעור השפעת הפחתת המכסים על התשלום הממוצע שנתי של משק בית 

, הוכרז כי  (2022) בניתוח של משרד החקלאות והוועדה לבחינת פערי התיווך של פירות וירקות 

תוזיל את סל הקניות הממוצע של משק בית   ,השפעת הסרת מכסי המגן על פירות וירקות טריים

בהתבסס על פרסומים רשמיים של משרד   ,זאת .בשנה בממוצע 7ש"ח  800-ותוביל לחסכון של כ

המשרד בחן את השפעת הסרת המכסים על פירות וירקות טריים    .ה האחרונההחקלאות בשנ

מהיום   -)הרפורמה בחקלאות  8ופרסם את מסקנותיו לציבור ביחד עם פרסום מסקנות הוועדה 

(. מנתון זה, ניתן לאמוד את השינוי השנתי הצפוי במחיר סל  2022כולם נהנים מפירות השינוי,  

 פירות וירקות טריים. 

הנחה ששיעור ההוזלה יהיה זהה בשנים הבאות, נחשב כעת את שיעור ההוזלה מתוך  תחת 

 ההוצאה השנתית על פירות וירקות טריים של משק בית ממוצע הנובע מהסרת החסמים.

 
 חודשים  * סכום ההוצאה החודשי= סך ההוצאה השנתית של משק בית ממוצע לפירות וירקות  12 6
מהיום כולם נהנים מפירות השינוי,   - הרפורמה בחקלאות משרד החקלאות ופיתוח הכפר,     7

s://www.gov.il/he/departments/news/agriculture_reform_consumers_2022http   
נציין כי פנינו אל גורמים במשרד החקלאות וביקשנו נתונים בכדי ללמוד על החישובים שביצעו כדי להגיע לסכום כספי זה, וטרם   8

 . מפורטת, באם תתקבל תשובה על שיטות החישוב נוסיף זאת לעבודה במועד מאוחר יותר קיבלנו תשובה 

https://www.gov.il/he/departments/news/agriculture_reform_consumers_2022
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= 800/5,088 =  9שיעור ההוזלה הצפוי של סל פירות וירקות מהסרת החסמים 15.72% 

שרד החקלאות שאכן צפויה הוזלה משמעותית בסל  בהתאם לצפיותינו, ניתן לראות לפי נתוני מ

פירות וירקות טריים של משק בית ממוצע. הוזלה זו, תתגלגל לצרכן בדמות הגדלת התצרוכת  

 שאותה נחשב על ידי הכפלת הגמישות בשיעור השינוי. 

 חישוב שיעור השינוי בכמות הנצרכת בעקבות ההוזלת סל הפירות וירקות 

אשון של נייר מדיניות זה, מצאנו את גמישות הביקוש לסל הצריכה  בחישובים שביצענו בשלב הר

כעת, נכפיל גמישות זו בשיעור השינוי במחיר   . ( -0.86,)התזונתי הממוצע של הפירות והירקות

הצפוי מהסרת חסמי היבוא על הפירות וירקות, בכדי לקבל אומדן לשיעור השינוי בכמות  

 הנצרכת. 

=  (−0.1572) ∗  (−0.86) = שיעור הגידול בכמות הנצרכת של פירות וירקות   13.54%

 מהסרת החסמים 10

ת הנצרכת של פירות וירקות בישראל צפוי  שיעור הגידול בכמו לסיכום, מחישובים אלה, למדנו ש

בקירוב, בשנים הקרובות בעקבות הרפורמה המקודמת של הסרת המכסים   13.54% -לגדול ב 

והגבלות הייבוא. מכאן, ניתן כעת להוכיח קשר בין מדיניות הממשלה הנהוגה כיום, לבין הפחתת  

מובאים בהמשך לגרום  הכמות הנצרכת על ידי תושבי המדינה, מה שיכול בהתאם לנתונים ה 

 לעלייה בשכיחות מחלות לב ריאה, סוכרת והשמנת יתר. 

בסיום שלב זה, אנו למדים אודות התועלת הפוטנציאליות לצרכן הישראלי, בדמות ירידת מחירי  

הפירות והירקות, כתוצאה מהפחתת מכסים על יבוא פירות וירקות, כפי שנבחן בימים אלו על ידי  

 אות. משרד האוצר ומשרד החקל 

באופן כללי, ככל שתרומתו של המקטע החקלאי למחיר הסופי לצרכן גבוהה יותר, כך התועלת  

הפוטנציאלית של הפחתת המכסים )קרי הגברת התחרות והפחתת המחירים שתתלווה אליה(,  

 צפויה להתגלגל באופן משמעותי יותר להשפעה על המחיר הסופי לצרכן. 

 

 

 

 

 

 
סך ההוצאה השנתית של משק בית ממוצע לירקות ופירות * סכום ההוזלה השנתי = שיעור ההוזלה הצפוי של סל הפירות  9

 והירקות מהסרת החסמים  
גמישות הביקוש הכוללת לפירות וירקות = שיעור השינוי   שיעור ההוזלה הצפוי של סל פירות וירקות מהסרת החסמים * 10

 בצריכת פירות וירקות 
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השכיחות למחלות  בחינת הקשר בין צריכת פירות וירקות למול  -שלב שלישי 

 השונות

מחקרים רבים בעולם מראים קשר בין צריכת פירות וירקות בכמות מועטה, לבין עלייה בשכיחות  

שבץ. בשני השלבים  ולב וכלי דם שבץ, מחלות  (,CADעורקים ) של מחלות שונות, בהן מחלות

ות הממשלה הקיימת כיום מובילה בפועל, לצריכה מועטה יותר של  הקודמים, ראינו שמדיני 

( , באשר לתמיכה  2021פירות וירקות בידי הציבור. בהתבסס על עדות המצוינת בפורום קהלת )

"טבעה של התמיכה העקיפה הוא שקשה לאמוד את עלותה ושהיא מושתת  העקיפה הנהוגה כיום, 

נרצה לבחון ולהמציא סימוכין, לכך   וה לצרכן".בעיקר על השכבות החלשות דרך מחיר קצה גב

שהגדלת הצריכה שתגרם מהסרת המכסים על פירות וירקות, עשויה בסבירות גבוהה להוריד  

 בקרב אוכלוסיית ישראל.   11אחוזי תמותה בקרב אזרחים הלוקים במחלות השונות 

 הכמות הנצרכת כיום 

מנות מזון   2.5הישראלי, גילינו שבממוצע הוא צורך  כאשר בחנו את הצריכה הממוצעת של הצרכן 

  50%-גרם. המספר החציוני של מנות ירק ביום מלמד כי כ 400 -)ירק ו/או פרי( ביום, המהוות כ

  60%(. למעשה, 2020מהישראלים, צורכים רק שתי מנות של ירקות ביום )היוזמה לעתיד בריא,  

מהאוכלוסייה לא צורכים אפילו פרי אחד   20%- מנות ירק ליום ו 3-מהאוכלוסייה צורכת פחות מ

(. כמו כן, כותב משרד הבריאות בהמלצותיו לציבור שהגיוון בפירות ובירקות  2016, אגמוןביום )

,  ההמלצות התזונתיות החדשותכליליות )ובכמותם קשורים בקשר הפוך לשכיחות מחלות לב 

,  וירקות הייתה קשורה לתמותה נמוכה יותרצריכה גבוהה יותר של פירות בנוסף, נמצא כי  (.2016

 (. Wang et al., 2021) ליום וירקות  פירות של מנות 5כ=הפחתת הסיכון הגיעה לכש

בשנים האחרונות, חלה ירידה בכמות הפירות והירקות הנצרכת על ידי תושבי המדינה, במקביל  

 לעלייה המהירה במחיריהם בשנים אלו.  

 

UN Food and Agricultural Organization (FAO)  

 
 .(, שבץ, מחלות לב וכלי דם ושבץCADמחלות עורקים ) 11
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בצריכה ירקות ופירות הממוצעת   ירידה של שלישחלה , 2017-ל 2004ניתן לראות שבין השנים 

לאדם בישראל, בשלבים המוקדמים יותר של העבודה הראינו את חשיבות צריכת ירקות ופירות  

 .ואת היתרונות הבריאותיים שיש לצריכתם

 ן צריכת פירות וירקות לירידה בתחלואה במחלות ביסוס הקשר בי 

כתב  שהתפרסמה ב( Aune et al., 2017אנאליזה ) -על מטא התבססנולחלק זה של נייר המדיניות,  

כוללת סקירה שיטתית  של אוניברסיטת אוקספורד. היא לאפידמיולוגיה העת הבינלאומי 

תגובה בין צריכת פירות וירקות והסיכון  -מורכבת, שבה נבחן החוזק והצורה של קשר המינון

לתמותה ממחלות לב וכלי דם, סרטן ותמותה כללית. במסגרתן, שוקללו נתונים של מיליוני בני  

ה גבוהה  צריכ -מחקרי עוקב. התמונה העולה ברורה ועקבית בכמעט כל פרמטר  95אדם, אל תוך  

של ירקות ופירות היתה קשורה בסיכון נמוך יותר לתמותה כללית, תמותה ממחלות לב וכלי דם  

ותמותה מסרטן. תמונה זו תומכת בהמלצות ארגון בריאות הציבור להגברת צריכת הפירות  

  7.8- ו 5.6והירקות למניעת מחלות לב וכלי דם, סרטן ותמותה מוקדמת. עוד צוין, כי לפי הערכות, 

עשויים להיות מיוחסים לצריכת פירות   2013יליון מקרי מוות בטרם עת ברחבי העולם בשנת מ

   ., בהתאמה, בהנחה שהקשרים שנצפו הם אכן סיבתייםגרם ליום 800-ו  500-מתחת לוירקות 

בסיכון היחסי לתמותה בעת צריכה של   33%ירידה של  תוצאה מרכזית של האנאליזה, הייתה 

גרם ליום של    200-350בסיכון היחסי בצריכת   20%, ירידה של ות וירקותגרם ליום של פיר 800

גרם ליום של ירקות, והיו עדויות מועטות   500בסיכון היחסי בצריכת   28%פירות וירידה של  

 . להפחתה נוספת בסיכון בצריכה גבוהה יותר

 :RR-מדד הסיכון היחסי

Relative Risk (RR) = Incidence Exposed/ Incidence Non-Exposed 

, מודד את הסיכון היחסי. כלומר, הוא בוחן את ההיארעות )מספר המקרים החדשים  RR-מדד ה

בשנה( של התופעה שאנחנו חוקרים בקבוצת ההתערבות חלקי ההיארעות שלה בקבוצת הביקורת.  

אם   1, אם ההיארעות של התופעה שווה בשתי הקבוצות, או קטנה מ 1התוצאה יכולה להיות 

ההיארעות קטנה יותר בקבוצת ההתערבות )פחות תמותה או מחלה, למשל( או גדולה ממנו, אם  

)איגוד רופאי המשפחה   ההיארעות בקבוצת ההתערבות גדולה יותר מזו של קבוצת הביקורת

 בישראל(. 

בנייר מדיניות זה, מדד זה הנחה אותנו לשם בחינת ההשפעה של צריכת מנת פירות וירקות נוספת  

המגדילים   -על שכיחות מחלות מסוימות בקרב אזרחים הלוקים בהן. הוא מתייחס לשתי קבוצות 

 את צריכת הפירות )קבוצת התערבות(, ואלה שאינם מגדילים אותה )קבוצת ביקורת(.

 בהתייחס לשכיחות המחלות בשל צריכת ירקות  RR-מדד ה

יחסי בשל צריכה יומית נוספת של  החוקרים מצאו כי עבור פירות וירקות משולבים, סך הסיכון ה 

 גרם, היה כדלקמן:  200
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 מדד הסיכון היחסי לשכיחות מחלות:  -12טבלה 

 

כלומר, בעבור הצורכים מנה נוספת זו של פירות והירקות, הסיכון לחלות במחלת עורקים  

(CADשבץ, מחלות לב וכלי דם וסרטן נמוך יותר ב ,)-  בהתאמה, מאשר אלה   3%,  8%, 16%, 8%

 אשר לא צורכים מנה זו.  

שלילית ברורה בין צריכת ירקות ופירות לבין הסיכון היחסי לחלות   קורלציהלסיכום, ניתן לבסס 

(, לב וכלי דם, שבץ וסרטן. כלומר, ככל שצריכת הפירות והירקות עולה,  CADבמחלות עורקים )

הסיכון לחלות במחלות אלה, יורד. על כן, בהתבסס על ההנחות שהנחנו לכל אורך נייר מדיניות  

שמדיניות הממשלה הנהוגה כיום, המתבססת תמיכה עקיפה   זה,  ניתן לומר בסבירות גבוהה

בחקלאות, על ידי הטלת מכסים ומגבלות יבוא, מובילה לעליה במחיר לצרכן וגורמת לעליה  

עקיפה בחולי במחלות שציינו. נדגיש ונציין, כי תואר הקשר בין צריכת הפירות וירקות לבין  

. משמע, השפעת הצריכה הנוספת היא חזקה  שכיחות המחלות, במיוחד בכמויות הצריכה הנמוכות

ביותר בעת צריכת כמויות קטנות, מאשר בצריכת כמויות גדולות. האוכלוסייה אשר צורכת  

כמויות נמוכות יותר, נפגעת בצורה חדה יותר ומושפעת באופן חזק יותר, מאשר האוכלוסייה  

 הצורכת אותם בכמויות גדולות.
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 תיאור הקשר בין מכסים ומגבלות יבוא לבין שכיחות מחלות   -שלב רביעי
 הטיית חסר ולינאריות  -הנחות עבודה

לינאריות, וברוב הניתוחים  -בכל הניתוחים של פירות וירקות ביחד, פרט לאחד, היו עדויות לא

הירידה בסיכון הייתה תלולה יותר בטווח הנמוך מאשר בטווח הגבוה יותר של צריכת פירות  

. למרות זאת, לצורך פשטות החישוב ובשל מגבלות הנתונים שבידנו הנחנו שהשפעת  וירקות

הגדלת הצריכה בגרמים על שכיחות המחלות היא לינארית. מפני שהצריכה הממוצעת בישראל  

הינה נמצאת בטווח הנמוך של המחקר. זאת, בהתבסס על הגרפים הבאים, שעזרו לנו בתיאור  

 ים שנדגמו. הפונקציה שנאמדה במחקרים הרב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Aune et al., 2017) 

ניתן לראות, שככל שהצריכה נמוכה יותר, השפעת הגדלת כמות נוספת לצריכה על שכיחות  

המחלות תהיה גבוהה יותר. בהינתן שהצריכה בישראל אכן נמצאת בטווח הנמוך של הצריכה  

הממצאים, כלומר הירידה  גרם(, הנחת הלינאריות גורמת להטיה שלילית של  400במחקרים )

, ללא הנחת  לכן בשכיחות המחלות, שאותה נציג בהמשך, היא ככל הנראה תחת הטיית חסר.

 הלינאריות סביר לומר שהירידה בשכיחות הייתה גבוהה יותר. 
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על כן, הנתח באוכלוסייה שצורך את כמות הפירות והירקות הנמוכה ביותר, יהיו בעלי ההשפעה  

משמע הם יושפעו באופן חזק יותר  הגדולה ביותר בשל הסרת המכסים וביטול מגבלות היבוא, 

 ויפחיתו באופן משמעותי יותר את הסיכון לחלות ולמות במחלות השונות.  

 החסמים במונחי גרמים השינוי בכמות הנצרכת בשל הסרת

בכדי להגדיר את הקשר בין המכסים ומגבלות היבוא לבין שכיחות מחלות, נבצע שימוש 

 בממצאים אליהם הגענו עד כה בשלבים הקודמים: 

 ממצאי ביניים:  -13טבלה 

 

 גרם. 400  -מנות מזון )ירק ו/או פרי( ביום, המהוות כ 2.5כפי שציינו, האזרח הישראלי צורך 

בכמות הנצרכת, כלומר לצריכה יומית   13.54%י, הסרת החסמים תוביל לעלייה של מצאנו כ

 12.  גרם 54.16נוספת של 

 (, לב וכלי דם, שבץ וסרטן CADהתייחסות למחלות עורקים )

גרם נוספים ליום של פירות וירקות, מובילה לירידה בסיכון היחסי   200נזכיר כי מצאנו שצריכת 

 (, לב וכלי דם, שבץ וסרטן.  CADלמחלות עורקים )

לכן  . 13גרם הללו  200- בכמות הנצרכת, בהתייחס ל 27.08%הסרת החסמים תוביל לעלייה של 

מתוך סך הירידה בסיכון בשל צריכת   27.08%הירידה בסיכון היחסי בשל ביטול המכסים, מהווה 

 גרם נוספים.   200

 המכסים: הירידה בסיכון היחסי בשל הסרת  -14 טבלה

 

כתוצאה מכך, חישבנו ומצאנו כי הסרת המכסים תוביל לירידה בסיכון לחלות במחלת עורקים 

(CADבשבץ, במחלת לב וכלי דם, ובסרטן ב ,)- בהתאמה.  0.81%, 2.17%, 4.33%,  2.17% 

 
12 ( 400 ∗ (13.54%) = 54.16)  

13 ((
54.16

200
) = 27.08%)  
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 מסקנות 

מדיניות הממשלה לתמיכה בחקלאות הנהוגה כיום בישראל, בדמות מכסי מגן וחסמי יבוא, מעלה  

 את השכיחות של מחלות שונות בקרב האוכלוסייה.  

מעבר לתמיכה עקיפה בחקלאים תוך הורדת מכסים  על פירות וירקות טריים תוביל לירידה של  

אחוזים, ובאופן ישיר תוביל   13.54%-במחירם. כתוצאה מכך, תגדל כמותם הנצרכת ב 15.72%

לירידה בסיכון ללקות בשבץ,   4.33%בסיכון לחלות במחלת עורקים,  2.17%- לירידה בשיעור של כ

 לחלות בסרטן. 0.81%-לחלות במחלות לב וכלי דם וב   2.17%

הסרת המכסים תוביל לחיזוק ההשפעות החיצוניות החיוביות שיש לתנובה החקלאית, ותגדיל את  

 הכללית של משקי הבית. התועלת 

תוך הנחה פשטנית שהמעמד הנמוך אוכל פחות פירות וירקות מהמעמד הגבוה, נוכל להניח  

 שהמעמד הנמוך נפגע משמעותית יותר ושכיחות המחלות אצלו גבוהה יותר ותרד יותר בהתאמה. 

 המלצות 

  .ות וירקותהמלצתנו העיקרית, היא להסיר את המכסים ומגבלות היבוא המוטלים כיום על פיר 

מהלך זה יוביל להגדלת הצריכה בקרב האזרחים, לחקלאות השפעות חיצוניות חיוביות הקשורות  

לנוף חקלאי, להשבחת ערך הנדל"ן, לשירותי פנאי, לתיירות ולאיכות הסביבה, בהן אוויר נקי  

יותר, צמצום גזי החממה. לכן אנחנו ממליצים לעבור לתמיכה ישירה בחקלאים כפי הנהוג  

 דינות רבות באירופה. במ

לשם ביצוע מחקר עתידי, נמליץ להעמיק ברובד הבריאותי, לבצע ניתוח מעמיק נוסף של העלויות  

בדמות הוצאות רפואיות בגין טיפול ומניעת   ותהעקיפות של מכסי המגן וחסמי היבוא, הנהוג

בץ, מחלת  (, שCADמחלות וכן פגיעה כלכלית במשק, בשל העלייה בשכיחות של מחלת עורקים )

לב וכלי דם, וסרטן. ראוי שמקבלי ההחלטות יבחנו את הפגיעה הבריאותית באזרחי המדינה, בשל  

 אמדו את השלכותיה.יהמדיניות הכלכלית הנהוגה כיום, וי

אקונומי. זאת, בכדי   -נמליץ לבצע הערכה של צריכת פירות וירקות בהתאם למעמד סוציו ,  כמו כן

כלכלי,   -השוויון החברתי   -דיניות הנהוגה כיום על עומק אילבחון את עוצמת ההשפעה של המ

 היוצר על רקע זה פערים בריאותיים. 

נמליץ לבצע מחקרים נוספים כדי להבהיר את הקשר בין צריכת פירות וירקות לבין גורמי   ,בנוסף

 מלבד מחלות לב וכלי דם וסרטן.  ,מוות ספציפיים

 

 

 



 

25 
 

 ביבליוגרפיה  

 כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -המדד החברתי יולי(,   10, 2016אגמון ו' ) .1

https://din-online.info/pdf/kn255.pdf 

 אודות , )2022איחוד חקלאי ישראל ) .2

https://www.iff.co.il/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa / 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר; פעולות הממשלה לעידוד (,  2019דו"ח מבקר המדינה )  .3

 התחרות בשוק הפירות והירקות ולצמצום פערי התיווך 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019-69b-218-

Yerakot.pdf 

 . איגוד רופאי המשפחה בישראלגבעון ש', מונחים בסיסיים באפידמיולוגיה וסטטיסטיקה  .4

https://www.wikirefua.org.il/w/index.php?title=%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97

%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D_

%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9C%D

7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%

A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94   

משקלות הסעיפים והמצרכים העיקריים   - 1לוח (, 2021הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) .5

 2021במדד המחירים לצרכן החל מינואר 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2021/044/10_21_044t1.xls 

 מחולל המחירים ומדד המחירים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  .6

https://www.cbs.gov.il/he/Statistics/Pages/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9

C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C-

%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.aspx   

 סקר הוצאות משקי בית  (, 2018הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) .7

https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Pages/%D7%A1%D7%A7%D7%A8  

%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-

%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx 

 עדכון סל מדד המחירים לצרכן  (, 2021הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) .8

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95

%D7%9F-%D7%9E%D7%93%D7%93 

https://din-online.info/pdf/kn255.pdf
https://www.iff.co.il/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa/
https://www.iff.co.il/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa/
https://www.iff.co.il/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa/
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019-69b-218-Yerakot.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019-69b-218-Yerakot.pdf
https://www.wikirefua.org.il/w/index.php?title=%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://www.wikirefua.org.il/w/index.php?title=%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://www.wikirefua.org.il/w/index.php?title=%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://www.wikirefua.org.il/w/index.php?title=%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://www.wikirefua.org.il/w/index.php?title=%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2021/044/10_21_044t1.xls
https://www.cbs.gov.il/he/Statistics/Pages/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Statistics/Pages/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Statistics/Pages/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Pages/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Pages/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Pages/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%93%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%9F-2021.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%93%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%9F-2021.aspx


 

26 
 

%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-

%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%9F-2021.aspx 

 הטיפול במונפולין ובריכוזיות בענף המזון    (,2021מבקר המדינה ) .9

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2021/71C/2021-71c-101-

Mazon.pdf   

 ההמלצות התזונתיות החדשות, יוני(, 2016משרד הבריאות ) .10

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/dietary-guidelines.pdf 

 היוזמה לעתיד בריא   -התנהגויות בריאות(, 2011משרד הבריאות ) .11

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/nutrition-2020.pdf   

משרד הבריאות, חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר, המרכז הלאומי לבקרת מחלות,   .12

 2014-2016בישראל,   18-64סקר לאומי שני בנושא מצב הבריאות והתזונה בבני (, 2019)

https://www.health.gov.il/publicationsfiles/mabat_adults_2014_2016_383.pdf 

הוועדה לבחינת פערי  (, 2022) ורשות התחרות  האוצר, התעשייה והכלכלה  ,משרדי החקלאות .13

 דוח ביניים  -ובירקות תיווך בפירות 

https://www.gov.il/BlobFolder/news/report_price_gap_140322/he/report_price_gap.p

df 

סיכום דיון בנושא מרווח   -ועדת המחירים  נובמבר(,  21, 2019משרד החקלאות ופיתוח הכפר ) .14

 השיווק של פירות וירקות 

https://did.li/Fbcrl   

מהיום כולם נהנים    -הרפורמה בחקלאות מרץ(,  15, 2022) ות ורפורמת הכפרמשרד החקלא  .15

 מפירות השינוי 

https://www.gov.il/he/departments/news/agriculture_reform_consumers_2022 

 

 עמדה תמציתית  –הרפורמה להגברת התחרות בחקלאות (, 2021פורום קהלת ) .16

https://did.li/QDPw5  

לאיים על היצרנים השפעת רפורמות במכסי גידולים חק  , אוגוסט(,2014רובל ה' )-פוקס .17

 והצרכנים 

http://arad.mscc.huji.ac.il/dissertations/W/AGR/001978297.pdf 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%93%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%9F-2021.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%93%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%9F-2021.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2021/71C/2021-71c-101-Mazon.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2021/71C/2021-71c-101-Mazon.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/dietary-guidelines.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/nutrition-2020.pdf
https://www.health.gov.il/publicationsfiles/mabat_adults_2014_2016_383.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/report_price_gap_140322/he/report_price_gap.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/report_price_gap_140322/he/report_price_gap.pdf
https://did.li/Fbcrl
https://www.gov.il/he/departments/news/agriculture_reform_consumers_2022
https://did.li/QDPw5
http://arad.mscc.huji.ac.il/dissertations/W/AGR/001978297.pdf


 

27 
 

  -. מרכז המחקר והמידעענף החקלאות בישראל הזדמנויות ואתגריםנובמבר(,   2, 2020קופראק נ' ) .18

 המחלקה לפיתוח תקציבי. הכנסת.  

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/270ba95d-f71d-eb11-811a-

00155d0af32a/2_270ba95d-f71d-eb11-811a-00155d0af32a_11_16452.pdf   

   מדיניות התמיכה הממשלתית בחקלאות, ינואר(, 2014קירשנבאום ש' ) .19

https://din-online.info/pdf/mkt2.pdf    

20. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation (2016), pg. 26 

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy 

monitoring-and-evaluation-2016_agr_pol-2016-en 

21. Aune, D., Giovannucci, E., Boffetta, P., Fadnes, L. T., Keum, N., Norat, T., 

Greenwood, D. C., Riboli, E., Vatten, L. J., & Tonstad, S. (2017). Fruit and 

vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause 

mortality-a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective 

studies. International Journal of Epidemiology, 46(3), 1029–1056. 

https://doi.org/10.1093/ije/dyw319   

22. Lopez, E., & Lopez, RigobertoA. (1996). Market structure and the impact of imports 

on price cost margins. Review of Industrial Organization, 11(1). 

https://doi.org/10.1007/bf00163601   

23. Monitoring and evaluation: Reference Tables. (2018). Stats.oecd.org. Retrieved 

June 9, 2022, from 

https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=84839&vh=0000&vf=0&l&il=&lang

=en  

24. PSE database - OECD. (n.d.). Www.oecd.org. Retrieved June 9, 2022, from 

https://www.oecd.org/switzerland/producerandconsumersupportestimatesdatabas

e.htm  

25. Singh, R. B., Rastogi, S. S., Niaz, M. A., Ghosh, S., Singh, R., & Gupta, S. (1992). 

Effect of fat-modified and fruit- and vegetable-enriched diets on blood lipids in the 

Indian diet heart study. The American Journal of Cardiology, 70(9), 869–874. 

https://doi.org/10.1016/0002-9149(92)90729-  

26. Wang, D. D., Li, Y., Bhupathiraju, S. N., Rosner, B. A., Sun, Q., Giovannucci, E. 

L., Rimm, E. B., Manson, J. E., Willett, W. C., Stampfer, M. J., & Hu, F. B. (2021). 

Fruit and Vegetable Intake and Mortality: Results From 2 Prospective Cohort 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/270ba95d-f71d-eb11-811a-00155d0af32a/2_270ba95d-f71d-eb11-811a-00155d0af32a_11_16452.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/270ba95d-f71d-eb11-811a-00155d0af32a/2_270ba95d-f71d-eb11-811a-00155d0af32a_11_16452.pdf
https://din-online.info/pdf/mkt2.pdf
https://doi.org/10.1093/ije/dyw319
https://doi.org/10.1007/bf00163601
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=84839&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=84839&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en
https://www.oecd.org/switzerland/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm
https://www.oecd.org/switzerland/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm
https://doi.org/10.1016/0002-9149(92)90729-


 

28 
 

Studies of US Men and Women and a Meta-Analysis of 26 Cohort 

Studies. Circulation, 143(17).   

https://doi.org/10.1161/circulationaha.120.048996  

https://doi.org/10.1161/circulationaha.120.048996

