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צור-עמית בן
מנהל יסודות





ביסודותהשותפים 



תפיסת עולם ברורה עם איכות  
מקצועית מובהקת

–מדיניות מקצה לקצה 
דרך הציבורי ועד , מהחוקר

מקבל ההחלטות

–מוכוון קבלת החלטות 
יישום, מיקוד, שפה

–הכשרת עובדי הציבור 
עבודה מול סוכני השינוי

?מה מייחד את המכון



אנחנו מאמינים שהפיכת הכלכלה  "
שלנו להוגנת יותר גם תהפוך אותה 

"לעשירה וחזקה יותר
חתן פרס נובל לכלכלה, קרוגמןפול ' פרופ



להפוך את הפירמידה

כלים

מטרות



מטרות

כלים

להפוך את הפירמידה





?מדוע שאלת בטחון המזון רלוונטית
המדינה לוקחת ולא תומכת/ חשופים בצריח : החקלאים

?למה צריך חקלאות/ לא ברור מה החקלאות נותנת למדינה : הציבור

רציונל לאמנהבטחון מזון הוא 
:בין החקלאות לציבור

תיתן לציבור בטחון מזון-החקלאות 

ייתן לחקלאות תנאים שיאפשרו לה -הציבור 
קיום יציב ומשגשג



הדעה הפופולרית–בטחון מזון 

אנחנו מבקשים לדבר על ביטחון מזון בצורה
משתפת ומגבשת הסכמות, מבוססת נתונים, מושכלת, שקולה

לא רלוונטי

שפע בלתי  
נגמר

היסטריה

חובה לטפל 
בזה

זה בנפשנו

הבסיס  
לחוסן  

הלאומי שלנו



הדעה הפופולרית מבוססת על בינאריות

גם וגםאנחנו מבקשים לקדם חשיבה של 
תוך קביעת יחסים באופן מושכל

כפר 
גלובאלי

משק 
אוטארקי

תכנון  
מרכזי

שוק 
חופשי או
מצבי  
חירום

שגרה

לא כלוםהכל

או



מהו תכנון  
?אסטרטגי

המייצרת תנאים , טווח-הסתכלות ארוכת
שבתוכן , תומכים למטרות שרוצים להשיג

יכולים כוחות השוק להתנהל בכיוון  
ובמתכונת רצויים מבחינה ציבורית

לא מדובר בכלכלה ריכוזית או כפייה על יצרנים וצרכנים

מאפשר לנתח תרחישים ולנהל סיכונים

הגדרה ברורה של מטרות -מפורש תכנון 
:ומדדי תוצאה

OECD-עקרון מפתח של מסמכי הנחיה לגיבוש מדיניות ב
ובאיחוד האירופי

-צעדי ההתערבות מתואמים עם מטרות ופעולות אחרות 
מתוך ראייה כוללנית



בעשור האחרון חל צמצום בכמויות המיוצרות 
בחקלאות הישראלית הצמחית

בישראל? מדוע דווקא עכשיו

השנים האחרונות חלה עלייה במחירי  20-ב
ובפרט במחירי הפירות והירקות–המזון 



של מוצרים עיקריים( ליחידת שטח)ירידה ביבולים 

הירידה צפויה להתחזק על רקע שינויי האקלים

בעולם? מדוע דווקא עכשיו

מגמה עולמית של  -השנים האחרונות 20-ב
עלייה במחירים

הביאו  ( 2011, 2007)שני משברי מזון אקוטיים 
לעלייה חדה במחירי המזון העולמיים



?מדוע דווקא עכשיו

מערכתית על המזון ומקורותיו-נדרשת חשיבה רב
קיימא לטווח  -נדרש לעצב פתרונות מושכלים ובני

הארוך



?מה כוללת מדיניות בטחון מזון

קידום הייצור והפריון של החקלאות המקומית

יבוא על בסיס ניהול סיכונים מושכל

ייעול ומיטוב שרשראות השיווק והאספקה

צמצום אובדן ופחת המזון

שינוי בהרגלי הצריכה של האוכלוסייה

שמירה על חוסנן של מערכות חקלאיות



מקורות 
המזון

חקלאות  
מקומית

יבוא
מלאי 
חירום

מקורות המזון–ההתמקדות שלנו 

כל מדינה צריכה להחליט
על התמהיל שמתאים לה



הנחות הבסיס



?במה שונה ענף המזון מענפים כלכליים אחרים

אין אפשרות לחיות-ללא מזון מספק •

אין אפשרות לחיות חיים פעילים ובריאים-ללא תזונה בריאה • החיים עצמם

בכל  , ניתן לייצר בקלות-ענפים אחרים מבוססים על חומרים סינתטיים •
ואין חשש ממחסור מתמשך, מקום ובכל זמן

-קרקע ומים , אקלים עונתי-המזון נוצר משילוב של גורמים טבעיים •
משאבים מוגבלים שבמחסור בכל העולם

קשר הדוק 
למשאבי הטבע

לא ניתן להגיע לייצור בלתי מוגבל של מזון ברמה הגלובלית•

בתגובה -לא ניתן להגדיל משמעותית את ייצור המזון בהחלטה של רגע •
למשבר נקודתי

מגבלת ייצור



?מדוע נדרשת מעורבות ממשלתית בתחום המזון

:תועלות חיצוניות
נטל מרכזי על מערכת הבריאות-תחלואה הקשורה לתזונה לקויה 

תיירות כפרית, מחקר ופיתוח-כלכלה

צורות חיים ייחודיות, ערכי מורשת-חברה

מניעת שריפות, מחזור פסולת וביוב, הפחתת רעשים, איכות האוויר, בקרת מים, אזורי חיץ, מכלולי נוף-סביבה

התיישבות בפריפריה וקשרי חוץ, ביטחון ושמירה על הקרקע-מדיניים -היבטים פוליטיים

הקרקע והמים בבעלות ציבורית ותחת  
מערכות תכנון מוסדרות להקצאתם

קיימת תחרות על הקרקע מול גורמי פיתוח  
יש לקבוע קריטריונים  –ושמירת טבע 

ברורים ומוסכמים להקצאה ולשימושים  

את -האקלים עובר שינויים דרמטיים 
השפעותיהם ניתן למתן רק באמצעות  

מעורבות ממשלתית

החקלאות נשענת על משאבי טבע  
נדרשת הקצאה מתוכננת-שבמחסור 



תמונת מצב



החקלאות  , כיום
20%-מייצרת רק כ

מהקלוריות בתזונה 
הישראלית



ממוצרי מזון  -היתרה 
מיובאים או ממוצרים 

הנשענים על  
תשומות מיובאות  

(מוצרי בעלי חיים)



הקרקע  
החקלאית  

כמעט שלא  
גדלה מאז שנות  

70-ה



שיעור החקלאים 
מכלל המועסקים  
הוא בין הנמוכים  

בעולם



חוסר יציבות של אספקת המזון בישראל1.

היעדר התייחסות אסטרטגית של הממשלה לבעיה2.

צמצום  
הייצור

גידול  
בביקוש

שבריריות 
באספקת  

המזון

שתי בעיות ציבוריות מרכזיות

אין התייחסות  
מתכללת, אסטרטגית

משרדית-ובין

קיימת התייחסות  
להיבטים ספציפיים  

הנוגעים למזון

לא קיימת רשות  
ממשלתית האמונה 
על קידום מדיניות 
בטחון מזון על כל 

היבטיה



מטרת המדיניות

להגיע -לשפר את בטחון המזון לתושבי ישראלי 
יש נגישות  , בכל זמן, למצב שבו לכל תושבי ישראל

לכמות מספקת של מזון  , פיזית וכלכלית, סבירה
מזין ומתאים להעדפות ולצרכים, בריא



התרחישים

שגרה
שינוי דפוסי  

תזונה

חירוםשגרה מתדרדרת



הקריטריונים לבחינת החלופות בכל תרחיש

עד כמה החלופה מאפשרת אספקה של כמות  -כמות1.
30כיום ובעוד , מספקת של מזון לכל תושבי ישראל

?שנה

עד כמה החלופה מאפשרת אספקת מזון -יציבות2.
?יציבה

עד כמה החלופה מקדמת אספקה של מזון  -בריאות3.
?בריא ומזין

עד כמה החלופה מקדמת נגישות כלכלית למזון  -מחיר4.
?השגה-באמצעות הבטחת מחירים בני

עד כמה החלופה מקדמת אספקה של מזון -העדפות5.
המתאים להעדפותיהם ולצורכיהם התרבותיים של תושבי  

?ישראל



שגרהתרחיש 

בחינת המשמעות של גידול 
האוכלוסייה הצפוי והצורך לספק  

כמות הולכת וגדלה של מזון

בשנת 
יהיו 2050

15.7-כ
מיליון איש

החקלאות  
הישראלית  

נשמרת  
בהיקפה  

הנוכחי

היכולת 
לייבא מזון 

אינה  
נפגעת

דפוסי 
התזונה 
נשמרים



כמות האספקה  
שתידרש להזנת  

האוכלוסייה  
2050בשנת 

גבוהה בהרבה  
מהכמות הנוכחית  

בכל קבוצות  –
המזון



לא  2050בשנת 
תהיה לישראל 
אפשרות לספק  

אף עצמאית 
אלא  , קבוצת מזון

אם החקלאות  
הישראלית תגדל 

במידה  
משמעותית



ההמלצה
לאזן בין קידום החקלאות הישראלית  

והגדלת תפוקתה ובין הגדלת היבוא

להגדיל את חלקה של -במקביל 
התוצרת המקומית באספקת המזון  

ביחס למצב הנוכחי

לקדם את התמיכה בחקלאות  
פ  ”לרבות מיקוד מערך המו, הישראלית

הפריוןהציבורי בקידום 



שינוי דפוסי התזונהתרחיש 

בחינת המשמעות של שינוי דפוסי  
לקראת תמהיל מאוזן -התזונה 

ובריא

אימוץ 
דפוסי  
תזונה 
בריאה

אכילת  
מוצרים 

–טריים 
בעיקר  
מהצומח

צריכה  
מתונה  

של 
מוצרים 

מהחי

צמצום  
כמות 

הקלוריות 
במזון

הימנעות  
ככל  

הניתן  
ממוצרים 

-אולטרה
מעובדים









ההמלצה
כך  , לקדם את החקלאות הישראלית

שליבת התזונה הבריאה של 
וכך תהיה  , האוכלוסייה תיוצר בישראל

זמינה לאוכלוסייה בכל מצב גיאופוליטי

מוצרים עודפים ניתן לייבא

שינוי הרגלי תזונה ותמיכה בייצור  
מזונות בריאים בחקלאות הישראלית



שגרה מתדרדרתתרחיש 

בחינת המשמעות של תהליך שינוי האקלים 
המאיים על הייצור החקלאי העולמי ושל  

העלייה הגלובלית בביקוש למזון

היצע המזון ברמה 
הגלובלית קטן

תנאים המקשים על  
הסבת  : החקלאות

סחף , קרקע לבינוי
,  ודלדול קרקע

,  הזדקנות החקלאים
ירידה בקצב 
הפיתוחים 

הטכנולוגיים ועוד

עלייה בביקוש למזון







ההמלצה
, הגדלת הייצור בחקלאות הישראלית
כך שהוא יכסה פערים לאור צמצום  

היכולת לייבא מזון

שימוש בחלק ממלאי החירום כדי  
לווסת משברי מזון נקודתיים



חירוםתרחיש 

בחינת המשמעות של צמצום משמעותי  
,  של סחר החוץ בשל קונפליקט צבאי

מגיפה עולמית או כל מצב חירום אחר

בחינת 
המשמעות של 

צמצום משמעותי  
:  של סחר החוץ
,  קונפליקט צבאי
,  מגיפה עולמית

מצב חירום אחר

יבוא המזון נפסק 
או מתייקר  

דרמטית

מלאי החירום  
הקיימים מכסים  
רק חלק מצורכי  

האוכלוסייה

החקלאות 
המקומית תידרש  

להשלים את 
הרכיבים שאינם 
נמצאים במלאי  

ירקות  –החירום 
מזונות  , ופירות

עתירי חלבון



ההמלצה
מנת  )"שמירה על ערכי בסיס 

של כמויות מזון שייוצרו  "( ברזל
שאין לרדת , בחקלאות הישראלית

כרשת ביטחון  -מהם גם בשגרה 
בסיסית למצבי חירום



היערכות משולבת
לארבעת התרחישים

התרחישים השלכות זה על זהלארבעת 

כך  , לבחון את ההשפעות ההדדיותיש 
שההיערכות תהיה כוללת לכל התרחישים  

במשולב

יציבה וערוכה  על מערכת המזון להיות 
למלא ועל החקלאות הישראלית , לארבעתם

בכולםתפקיד 



היערכות משולבת
לארבעת התרחישים

השגרה המתדרדרת–הצפוי ביותר התרחיש 

שינוי האקלים העולמי יתעצם וילווה במצבי  
חירום נקודתיים ומתמשכים

לשינוי האקלים השלכות קשות יותר  
מלמצבי חירום מוגבלים בזמן



היערכות משולבת
לארבעת התרחישים

ולקדם את -להיערך לשינוי האקלים יש 
העתידיהחקלאות לקראת תפקידה 

שנמתח  ” אקורדיון“איננה חקלאות 
נקודתיתומתכווץ בהתאם להחלטה 

לשמור על היכולות החקלאיות ולהגן  יש 
כתשתית לאומית וכהכנה  -עליהן בשגרה 

לחירום

אך עליו להיות בהיקף  -הייבוא ימשיך 
ובתמהיל מושכלים ועל בסיס ניהול סיכונים



היערכות משולבת
לארבעת התרחישים

חלופות אפשריות

ישראלית–התזונה ליבת 1.

החקלאות הישראלית תספק את ליבת  
המוצרים והכמויות הנדרשות על פי -התזונה 

המלצות תזונה

שאינם  -הייבוא יספק את עודפי צריכת המזון 
הכרחיים מבחינה תזונתית

לא -במקרה של פגיעה ביכולת לייבא מזון 
תיפגע אספקת תזונה בריאה ומספקת



משולבתהיערכות 
התרחישיםלארבעת 

חלופות אפשריות

היבואתכנון מושכל של 2.
להמשיך לבסס חלק מליבת התזונה על יבוא

באופן מושכל בהתייחס  היבוא לתכנן את 
:לסיכונים הכרוכים בו

השפעות שינוי האקלים על היבולים במדינות  
שמהן מייבאים

סיכונים הקשורים ביציבות הפוליטית והכלכלית 
בארצות הייבוא או בקשרים עם ישראל

להגדיל את הייצור המקומי של רכיבים שלא 
ניתן לייבא ממדינות יציבות או בתנאים יציבים  

לאורך זמן



?מה כדאי לעשות



זיהוי התנאים הנדרשים לחקלאות הישראלית
כחלק ממערך בטחון המזון הלאומי

גיבוש מדדים  
כמותיים

חקלאות צריך  ” כמה“
?בישראל

מה היא צריכה לגדל  
?ובאילו כמויות

אילו תנאים ותשתיות  
?יש לספק לה

הכרה בחקלאות  
כתשתית לאומית

קביעת ערכי בסיס  
של הייצור החקלאי  

עליהם יש  -הישראלי 
,  לשמור בשגרה

כהיערכות  
להתמודדות עם 
משבר אקוטי או  
משבר מתמשך

גורמי ייצור

שמירה על משאבי  
טבע המהווים גורמי  

-ייצור חקלאיים 
בעיקר קרקע ומים

קידום החקלאים  
והכרה במעמדם כחלק  

מתשתית החקלאות

עידוד התארגנויות  
חקלאים

העלאת הפריון  
והתפוקה  
החקלאית

העלאת הפריון והגדלת התפוקה  
בחקלאות המקומית

תמיכה במחקר ופיתוח חקלאי  
תומך בטחון מזון

תמיכה בהדרכה חקלאית  
ובשירותי תמך אחרים לחקלאות

ייעול משק בעלי החיים

שיפור הטיפול בתוצרת לאחר  
הקטנת הפחתים במשקים , קטיף

החקלאיים ובשרשרת השיווק

-הקטנת אי
הוודאות

חיזוק הכדאיות  
הכלכלית של העיסוק  

בחקלאות

הוודאות  -הקטנת אי
בנוגע למדיניות  

הממשלתית בענף 
החקלאות  

והשימושים  
במקרקעין



מזון לאומילבטחוןהכנת תוכנית 

תכנון  . 1
מושכל של  

מערכת  
אספקת המזון

תפקיד החקלאות  •
-הישראלית 

והתנאים הנדרשים  
למימושו

יבוא המזון•

מלאי החירום•

מאפייני  . 2
התוכנית

שלבית ודינמית-רב•

תמומש לאורך זמן  •
ותעודכן

בהתאם למגמות •
גלובליות ולצורכי  

האוכלוסייה

קביעת  . 3
הגורם  

המתאים  
לניהול 

אסטרטגיית 
המזון

עיגון  . 4
האסטרטגיה 

בהחלטות  
ממשלה  
ובמסמכי  
מדיניות  
מחייבים

עיצוב כלים . 5
שיביאו  
למימוש  

בכל , מעשי
הרשויות ובכל  

, הדרגים
בשגרה  
ובחירום
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