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  משרד החקלאות ופיתוח הכפר �האג� לדיג ולחקלאות המי�  ד� מירס,ד� מירס,ד� מירס,ד� מירס,
        

        תקצירתקצירתקצירתקציר
  

 �או  6.5%טו�, גידול של  16,700ל 15,681השלל של המדגה של מי� פנימיי� גדל מ 94�98בי� השני
בשנה. הודות  78.5%או  471%גידול של   טו�, 2000עד קרוב ל 350בשנה והמדגה הימי מ 1.08%

לצעדי� האחרוני� שננקטו ע"י האג� לדיג בתחו� הדיג, צעדי� שכללו את הקפאת גודלו של צי 
 �הדיג וניהול טוב יותר של המשאבי�, נבלמה הירידה של השלל שאפיינה את הדיג בשני

  האחרונות. בשני� הבאות, התחזית צופה עליה מתונה בשלל.
�אול� יחס זה התאפיי�  57%, היחס הממוצע בי� היבוא לייצור המקומי היה 87�98 בי� השני

בתנודות משמעותית בי� שנה אחת למשניה. מדינת ישראל , הנסמכת על היבוא בצורה 
משמעותית תהיה מושפעת ג� בעתיד מזמינות ההיצע ממקור זה.  רוב רוב� של דגי היבוא 

), מזה שני� אחדות, שלל הדיג העולמי  נמצא �FAO(ה מקור� בי�. ע"פ ארגו� המדו� העולמי,
בסטגנציה ובמיני� מסוימי� אפילו בירידה מתמשכת. לפי כ,, מגמת העלייה במחירי מוצרי היבוא 

  צפויה  להמש,.
  

הקיצוצי� הצפויי� במכסות המי�  עתידי� לפגוע פחות במדגה מאשר בחקלאות הירוקה, זאת 
עצמו לאילו- זה ולחלופות העומדות בפניו. לפי כ,, בטווח בשל יכולתו של הענ� להתאי� את 

התחזית, איננו צופי� ירידה בכושר הייצור של חקלאות המי�. יכולתו של הענ� להגדיל את 
התפוקות בטווח התחזית ולאחריה תלוי בהיק� השקעות הפיתוח, בתקציבי המו"פ שיופנו אליו 

 .�  בשני� הבאות ובמחירי הדגי� בשווקי
  

. כדי שההיצע 1995ב 63,700טו� לעומת  75,600ל 2005ת צופה גידול בביקוש שיגיע בשנת התחזי
אל� טו� דגי� בשנה ועל  50ל 40ידביק את הביקוש, על היבואני� להגדיל את היק� עסקיה� מ

בשנה. תפוקות נמוכות מאלה יצרו מצב של מחסור שיוביל   4%הייצור המקומי לגדול לפחות ב
רי�. לדעת האג� לדיג, ובהסתמ, על דפוסי ההתנהגות של היבואני� בעשר השני� לעליית מחי

האחרונות, הפחתת מכסי� על היבוא לא תוביל להוזלת המוצרי� לצרכ� אלא רק תגדיל את רווחי 
היבואני�. לדעת האג� לדיג, הדר, הטובה ביותר למת� את עליית המחירי� הצפויה היא בהמש, 

  עשויי� להגדיל את הייצור המקומי מכל המקורות.מת� התמיכה בתהליכי� ה
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  מבואמבואמבואמבוא
במסגרת ההכנה של תחזיות הייצור בענפי� השוני� בחקלאות מובאת בזה תחזית ההיצע 

. במסמ, זה יובאו נתוני הייצור של חמשת השני� 2005והביקוש לדגי� בישראל עד שנת 
ורות האספקה, ויוצגו הערכות על פוטנציאל הגידול של האחרונות, יתוארו המאפייני� של כל מק

  הייבוא והייצור המקומי לחמשת השני� הבאות. 
  

        המאפייני� של מקורות האספקה של דגי� לישראלהמאפייני� של מקורות האספקה של דגי� לישראלהמאפייני� של מקורות האספקה של דגי� לישראלהמאפייני� של מקורות האספקה של דגי� לישראל
  

מקורות האספקה של דגי� לישראל מתחלקי� בי� הייבוא, המדגה של מי� פנימיי�, המדגה הימי, 
  .1ניתני� בטבלה מס.  1994ומה של כל אחד מה� מאז הדיג הימי והדיג בכינרת. הנתוני� על התר

 �טו�, גידול של  � 16,700ל � 15,681המדגה של מי� פנימיי� גדל מ 94�98נית� לראות שבי� השני
בשנה.  78.5%או  471%טו�, גידול של   � 2000עד קרוב ל �350בשנה והמדגה הימי מ 1.08%או  6.5%

מתו� הנובע, כנראה, מהצעדי� האחרוני� שננקטו ע"י הדיג בי� ובכינרת נמצא במגמה של שיפור 
.�  האג� לדיג הכוללי� הקפאת גודלו של צי הדיג וניהול טוב יותר של המשאבי

  
  מקורות הייצור המקומי של דגי� בישראל.. . . . 1111טבלה טבלה טבלה טבלה 

  

  

ה� הערכה בלבד וה� לוקחי� בחשבו� את הפחתי� הכבדי�  1999הנתוני� של שנת  הערה:* * * * 
  מה� סבלה שלוחת הקרפיוני� בשל מחלה חדשה.

  
, החלוקה בי� היבוא ליצוא  91�98מציגה את ס"ה הצריכה של דגי� בישראל בי� השני�  2טבלה 

 �האלה,  היחס בי� היבוא לייצור המקומי הוא והיחס ביניה�. נית� לראות שבממוצע של השני
  אול� קיימת תנודתיות משמעותית בי� שנה אחת למשניה. תופעה זו, המתרחשת בשני  56%

. קוו המגמה  1הכיווני� (כלפי מעלה וג� ומטה) והמאפיינת  את היבוא לאור, זמ� מוצגת בציור 
בשני� אלה לעומת זאת נית�  המוצג בציור זה מצביע על קיפאו� בכמויות הדגי� המיובאות

  את המגמה החיובית המתונה של הייצור המקומי.  2לראות בציור 
  

        המגמות בייבוא . . . . 1111ציור ציור ציור ציור 
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  ס"ה הצריכה של דגי� בישראל והיחס בי� היבוא לס"ה הצריכה  . . . . 2222טבלה טבלה טבלה טבלה 
        

 ממוצע 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 

 38,061 35,000 36126 37,859 44,724 36,775 42,000 39,000 33,003 יבוא
  24130 23500 23,046 21,933 20,294 18,874 18,423 21,010 ייצור מקומי

  59,130 59,626 60,905 66,657 57,069 60,874 57,423 54,013 ס"ה
היחס בין הייבוא לייצור 

 המקומי
64% 47% 45% 55% 49% 61% 65% 69% 57% 

  12%- 8%- 4%- 8% 2% 12% 10% 7%- התנודות ביחס לממוצע

        
        

  המגמות של הייצור המקומי ....2222ציור ציור ציור ציור 
        
  
        

�        המאפייני� של מקורות האספקה הזמיני� והמגבלות החלות עליה�המאפייני� של מקורות האספקה הזמיני� והמגבלות החלות עליה�המאפייני� של מקורות האספקה הזמיני� והמגבלות החלות עליה�המאפייני� של מקורות האספקה הזמיני� והמגבלות החלות עליה
  

  יבוא
מ� הביקוש לדגי�, תהיה מושפעת, כמו בעבר,  �57%מדינת ישראל , הנסמכת על היבוא לאספקת כ

וא מקור� בי�. פעילות הדיג של המיני� מזמינות ההיצע ממקור זה.  רוב רוב� של דגי היב
� המבוקשי� יותר מנצל כיו� את רוב המלאי� לרמה המסכנת את יכולת� להתחדש. לפי נתוני ה

FAO   ,44%  ,�מה� סובלי� מדיג יתר  16%מהמיני� הנידוגי� הגיעו לרמת הניצול המרבית שלה
הנותרי� עדיי� לא  34% נמצאי� במגמת ירידה ורק 6%ויכולת ההתחדשות שלה� כבר נפגעה, 

) לפי כ,, בשני� הבאות, צפוי קיטו� בהיצע שיביא FAO, 1998הגיעו לשלב הניצול הקריטי (
לעליה במחירי�. בעתיד, מגמת הירידה הזו תוחר� עוד יותר בשל הגידול הצפוי באוכלוסיית 

יובאי� ג� מוצג שלל הדיג העולמי של מספר מיני דגי� גדולי� ומבוקשי� המ 3העול�. בציור 
לישראל. עיקר הדגי� המיובאי� לישראל נדוגי� באוקיאנוס האטלנטי ומיעוט� באזורי דיג 

נית� לראות שלמעט האזור הצפו� מערבי של האוקיאנוס, שלל הדיג בשאר  4אחרי�. בציור 

הייצור המקומיהייצור המקומיהייצור המקומיהייצור המקומי

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

שנה

ון
ט

ייצור מקומי ליניארי (ייצור מקומי)



  4

). לאור Yearbook. Fishery Statistics, 1996האזורי� נמצא בסטגנציה או במגמה של ירידה. (
נית� לצפות לכ, שמדינות הדיג בעול� יגבירו את מאמציה� לשמור על יכולת ההתחדשות  המצב,

 �של המיני� המצויי� בסכנה בתחו� המי� הטריטוריאליי� שלה� ויגבילו את הדיג אצל
  באמצעות תקנות ומכסות. 

  
  השלל העולמי של מספר מיני דגי� גדולי� המיובאי� ג� לאר-. . . . 3333ציורציורציורציור

  
  באזורי� השוני� של האוקיאנוס האטלנטי שלל הדיג  4444ציור ציור ציור ציור 

  
        המגמות במקורות הייצור המקומיהמגמות במקורות הייצור המקומיהמגמות במקורות הייצור המקומיהמגמות במקורות הייצור המקומי

        

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

נסיכת הנילוס דגים שטוחים בקלה, קוד, הדוק טונות ס"ה דגים גדולים

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

שנה

טון

צפון מערב צפון מזרח מרכז מערבי

מרכז מזרחי דרום מערב דרום מזרח

ס"ה באטלנטיק



  5

  הדיג ימי בישראל
האג� לדיג אוכ�, באמצעות תקנות, הפסקה של דיג המכמורת בי� התיכו�.   1998משנת 

 �תקנה זו באה לאפשר לדגי�, ילידי השנה, לגדול ולהימלט מהרשתות בשלבי� הראשוני
דיניות ההקפאה על מאמ- הדיג החופי והמכמורת נמשכת והיא של חייה�. בנוס� לכ,, מ

נאכפת בהקפדה. מסקר, המתבצע ע"י האג� לדיג אנו למדי� שבעקבות הצעדי� הללו, 
מספר� של דגיגי� של מיני� בעלי ער, מסחרי גדל בצורה משמעותית (ידע אישי). כבר 

לעומת השנה שלפניה  טו� � 375נית� לראות שהשלל של הדיג בי� התיכו� גדל ב �1998ב
, בהדפסה) . מטעמי שמרנות, 1998(הדיג וחקלאות המי� בישראל  1996טו� משנת  �750וב

  בתחזית הנוכחית נלקח בחשבו� גידול צנוע יותר. 
  

  הדיג בכינרת 
טו�), מראה סימני� של התאוששות. הישג  980( �1990שלל הדיג בכינרת, שהגיע לשפל ב 

מ- הדיג, אכיפת התקנה האוסרת דיג באזור הבטיחה בעונת זה נובע א� הוא מהקפאת מא
ההטלות של האמנוני� בחודשי� מאי ויוני ומאכלוס מוגבר של דגיגי אמנו� הגליל ע"י 

טו�.  200עד  �100האג� לדיג. פוטנציאל הגידול השנתי, הנובע ממאמצי� אלה מוער, ב
  כמות זו איננה צפויה לגדול בהמש,.

  
  יי�חקלאות של מי�  פנימ

�  מגבלת המי� והשפעתה על המדגה של מי� פנימיי
בניגוד לפגיעה הנרחבת הצפויה לחקלאות הירוקה בעקבות קיצוצי� אפשריי� במכסות 
המי�, הצפי למדגה נראה פחות חמור, זאת משו� שבעשרי� השני� האחרונות המדגה 
הישראלי התאי� את עצמו למצבי� המשתני� והמשי, להתפתח למרות המגבלות 
והתחרות הקשה על השימוש במי�. האסטרטגיה שננקטה אז וג� היו� היא להשתלב 
 �במערכות ההשקיה השונות ולא להתחרות בה�. היישומי� בשטח מצאו את ביטויי
בגידול דגי� במאגרי ההשקיה הרבי� הפזורי� באר-, במיחזור מי הבריכות, שבו- 

� ו/או ניצול מי� מליחי� מערכות לגידול דגי� בי� מקור המי� למשתמשי� האחרי
 �שאינ� ראויי� להשקיית גידולי� ירוקי�. בדר, זו, המדגה תר� לשיפור בניצולת המי

.�  ולהוזלת מחיר
  
כדי לאמוד את ההשפעות העתידיות של מגבלת המי� על המדגה של מי� פנימיי� ועוד  

עלינו  לפני שנאמוד את התרומה של שיטות חדשניות לגידול דגי� במעגל מי� סגור,
לבחו� מה ה� העמדות והתוכניות הלאומיות הקשורות למקורות המי� שבשימוש המדגה 
היו� באזורי� השוני� של האר-. ההנחות הבאות מבוססות על מידע שנאס� אצל 
גורמי� מוסמכי� בנציבות המי�. כל ההערכות הבאות אינ� מתחשבות באפשרות של 

  קיומה של בצורת מתמשכת.
: עד כה, המי� שבשימוש המדגה נחשבו כמי� המושאלי� מ� המאגר ו�אזור הגליל העלי  .א

תכליתיי�, שנבנו בשני� �הלאומי והמוחזרי� אליו לאחר השימוש. ג� המאגרי� הדו
האחרונות והמשמשי� להשקיה המשולבת בגידול דגי� נכנסי� לסיווג זה. מאחר ובחמש 

או שינוי בהתייחסות למדגה, השני� הבאות אי� חוזי� ייבוש של בריכות המאגר הללו ו/
  התחזית איננה צופה שינויי� משמעותיי� בזמינות המי� לענ� באזור זה.

: אזור זה מנצל מקורות מי� רבי� בעלי איכויות שונות. אגודת אזור  העמקי� ובית שא�   .ב
 �המי� האזורית והמשקי� משלבי� אות� בצורה יעילה במער, השימושי� החקלאיי

,, במקרי� רבי�, מי� היוצאי� מחווה אחת נשאבי� מחדש ע"י חוות האזוריי�. בנוס� לכ
 �אחרות שבמורד. לפי כ,, כל קיצו- במי המקור ייפגע במספר רב של משתמשי� א, משקי
באזור זה יכולי� עדיי� להתייעל בכל הנוגע לשימושי המי� במדגה ולהגיע לרמת הצריכה 

תוכניות לקיצוצי� במכסות המי� המקובלת באזורי� אחרי� מבלי לפגוע בתפוקות. ה
קשורות לרוב בתוכניות התפלה של המי� המליחי� הקיימי� באזור זה וביישו� הסכמי 
השלו� אול�, נכו� להיו�, לא נראה מקור תקציבי לקדמ� ולא גובשו תוכניות מפורטות 
למימוש�. כמו כ� לא גובשה הדר, להתמודד ע� התביעות הצפויות של בעלי הזכויות על 

מי� שיקוצצו. ג� א� נניח שיימצאו התקציבי� הדרושי�, איננו צופי� שתוכניות ה
תמומשנה בטווח התחזית הנוכחית וא� כ�, הפגיעה ביכולת הייצור בתקופה הנדונה תהיה 

  זניחה 
אזור זה מחולק לשניי�, המדגה של מפר- חיפה וזה של מחוז חדרה. מקורות  אזור החו�:  .ג

כוללי� מי נגר עיליי�, נחלי החו� ובארות. לכל אלה רגישות המי� המזיני� את הבריכות 
גבוהה מאוד לכמות המשקעי� החורפיי� א, ברוב המשקי� למדו ליעל מאוד את השימוש 
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במי� לאחר אגירת�. מכל מקו�, כמות המשקעי� איננה ניתנת לחיזוי ולכ� התחזית 
  מניחה שג� בהעדר השקעות פיתוח, רמת הייצור הנוכחית תישמר.

: המשקי� באזור זה ממילא מבוססי� על מקורות מי� שבטווח הבינוני אזור הנגב והערבה  .ד
אינ� תלויי� בכמות המשקעי� והתחרות על המי� שבשימוש� אינה גדולה. בנוס� לכ, 

קרקעיי� שלא נוצלו עדיי� ושנית� יהיה, בתנאי� מסוימי�, לנצל�. �נמצאי� מקורות תת
המי� של המדגה הדרומי לבי� מקווי המי� הטבעיי� בשל הניתוק הקיי� בי� מקורות 

באר- נפתחת בפני משקי האזור אפשרות לפתח שלוחות ייצור של דגי� יקרי�  שאי� 
  הרשאה  לגדל� בצפו�. התחזית, לפי כ,,  רואה באזור זה פוטנציאל לפיתוח.

  
        תפוקות המדגהתפוקות המדגהתפוקות המדגהתפוקות המדגההסיכוי לגישור פערי ידע קריטיי�, יישו� טכנולוגיות ייצור חדשות ותרומת� להסיכוי לגישור פערי ידע קריטיי�, יישו� טכנולוגיות ייצור חדשות ותרומת� להסיכוי לגישור פערי ידע קריטיי�, יישו� טכנולוגיות ייצור חדשות ותרומת� להסיכוי לגישור פערי ידע קריטיי�, יישו� טכנולוגיות ייצור חדשות ותרומת� ל

  
  המדגה הימי :

) אול� המשכו יהיה תלוי 1בחמשת השני� האחרונות המדגה הימי הציג גידול מרשי� (טבלה 
 �במגבלות המוטלות ע"י המשרד לאיכות הסביבה במפר- אילת, בתוצאת המאבקי� המשפטיי
� הצפויי� בי� עיריית אילת ליזמי� ובהשקעות הפיתוח להקמת חוות כלובי� חדשות בי

, נית� יהיה �1999התיכו�. באמצעות לתשומות מזו�, שאושרו ע"י השר לאיכות הסביבה ב
טו�.  פיתוח החקלאות הימית בי� התיכו� תלויה  2700או  2500להגדיל את הייצור עד 

בהחלטת יזמי� להקי� חוות חדשות. עד כה הייתה התעניינות רבה א, תוכניות לא מומשו. 
שתנות בעקבות החלטת משרד החקלאות לָזכות את היזמי� גישה הססנית זאת עשויה לה

הראשוני� במענקי� מוגדלי�. בשל אופייה של פעילות זו, כל חווה שתוק� תהיה גדולה 
טו�. התחזית מניחה הקמה של יחידה אחת או  � 500יחסית ותתבסס על ייצור התחלתי של כ

  . 2005שתיי� עד שנת 
  

�  המדגה של מי� פנימיי
, השלל של החקלאות של מי� הפנימיי� � 90ות הגדולות של ראשית שנות הבעקבות ההשקע

, א, לאחרונה, המדגה נפגע ממחלה וירלית �1997ב �16,671ל �1994טו� ב  � 15,681גדל  מ
. בנוס� לכ,, הענ� נפגע ג� מ� �1999שתקפה את דגי הקרפיו�. השפעת המחלה ניכרת עדיי� ב

 �תו� המתמש, בהשקעות.  כתוצאה מפגעי� אלה, הייצור ומ� המי  1998�1999הבצורת של חור
טו� לער,. התחזית מניחה, שעל בסיס התשתיות הקיימות, נית�  � 700צפוי לרדת ב 1999של 

טו�. הגדלת הייצור  17,500או  �17,000להגדיל את הייצור של המדגה של מי� פנימיי� עד ל
פתרונות ישימי� לטיהור מי מעבר לכ, תהיה תלויה בהשקעות שיכוונו בעיקר למציאת 

הבריכות ומחזור�. מאמצי המו"פ של השני� האחרונות באר- ובעול� נותני� יסוד לתקווה 
טו�  � 800ל 400יוקמו ויופעלו בי� שניי� לארבעה מתקני� חדשי� שיתרמו בי�  2005שעד שנת 

ע"י כ, על  נוספי�. בעתיד לא תהיה מניעה לייש� את השיטות הללו בכל אזורי האר- ולהתגבר
.�  מגבלת המי

    
�        מגמות הביקוש לדגי�מגמות הביקוש לדגי�מגמות הביקוש לדגי�מגמות הביקוש לדגי

  
שני הגורמי� העיקריי� המשפיעי� על ההיצע העתידי לדגי� באר- ובעול� ה� הגידול הצפוי 
באוכלוסייה והצריכה החזויה לנפש. בשני� האחרונות חלה ירידה בשיעור הצריכה לנפש 

ק"ג דגי� לנפש, מוסברת באי  �10.6ל �1991שהתחילה בראשית העשור האחרו�. ירידה זו שהגיעה ב
יכולת� של העולי� החדשי� שהגיעו באותה התקופה לקנות דגי�. כעת, שניכרת התבססות 
כלכלית של שכבות אלה נית� לצפות שהרגלי הצריכה שלה� יתקרבו לאלה של האוכלוסייה 

של משרד  ק"ג לנפש. על פי נתוני רשות התכנו� 12.3,  �80הותיקה יותר שצרכה, בסו� שנות ה
).   במקביל, 6.5%( 2005בשנת    �6.52ל � 1999מיליו� ב  �6.14החקלאות , אוכלוסיית האר- תגדל  מ

היא  2020). עד לשנת 9.5%( �2005ק"ג ב �11.6התחזית הנוכחית צופה גידול הדרגתי של הצריכה ל
הוכנה על פי  ,3ק"ג. תחזית הביקוש לדגי� באר- המופיעה בטבלה  12�13עשויה לחזור לרמה של 

  ההנחות הללו.
        

        .  תחזית הביקוש לדגי�.  תחזית הביקוש לדגי�.  תחזית הביקוש לדגי�.  תחזית הביקוש לדגי�3333טבלה טבלה טבלה טבלה 
  

  האוכלוסייה  שנה
X610  

  הצריכה
  החזויה לנפש (ק"ג)

  ס"ה הביקוש 
  הצפוי
  (טו�) 

1995  5.90  10.8  63,720    
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2000  6.20  11.4  70,940  
2005  6.52  11.6  75,632  

        
 

 
  

 �        מגמות ההיצע לדגי� מגמות ההיצע לדגי� מגמות ההיצע לדגי� מגמות ההיצע לדגי
  

ת על ההנחות שניתנו לעיל והיא מוצגת בה בשתי ,  נסמכ4תחזית ההיצע הניתנת בטבלה  
חלופות. הראשונה נסמכת על ההנחה הפסימית שהשקעות הפיתוח בענ� יגדלו בצורה מתונה 

והשניה, אופטימית, המבוססת על ההנחה  2%ושתרומת� לייצור יתבטאו בגידול שנתי של 
בשנה.  4%בגידול של שהשקעות הפיתוח יגדלו בצורה מואצת יותר ושתרומת� לייצור תתבטא 

בתחו� הדיג בי� התיכו� ובכינרת התחזית מסתמכת על ההערכות השמרניות יותר לעומת אלה 
  שצוינו לעיל. 

) לפי כ,, 1קשה לחזות את ההתנהגות של היבואני� שכ� זו מאופיינת בחוסר יציבות (ראה ציור 
נבח� את גידולו ביחס נחשב ונציג נתו� המבטא את היבוא המשלי� שיידרש להשלמת הביקוש ו

  .4. כל אלה ניתני� בטבלה 1991�1998שנתית הממוצעת של השני� �לכמות הרב
  
  
  

ק"ג) והיבוא המשלי� שיידרש, ע"פ גרסה  1000 �. תחזית ההיצע, הייצור המקומי  (ב4444טבלה טבלה טבלה טבלה 
  1991�1998פסימית ואופטימית, לעומת הממוצע הרב שנתי של 

  
  

        המשמעויות הכלכליות של התחזיתהמשמעויות הכלכליות של התחזיתהמשמעויות הכלכליות של התחזיתהמשמעויות הכלכליות של התחזית
        

אל�  40נראה שא� היבואני� יתמידו במדיניות� ויסתפקו ביבוא של  4בהנחות שהוגדרו בטבלה 
אל� טו� והוא לא ידביק את הביקוש החזוי  66עד  65טו� בקירוב ס"ה ההיצע יישאר בתחו� של 

 57% � אל� טו�) . על מנת למלא את הביקוש, התרומה של הייבוא המשלי� תצטר, לגדול מ 75.6(
ממנו. מכא� עולות מספר  �66%או ל �63%יצור היו� ולהגיע, על פי ההנחות השונות, למס"ה הי
  שאלות:

הא�, לאור תמונת שלל הדיג העולמי שתוארה, נית� להניח שמגוו� המוצרי� של היבוא  )1(
  המשלי� יהיו זמיני� ג� בעתיד? וכמה יעלה היבוא המשלי� החזוי?

  ייצור המקומי לאלה של היבוא.מה מידת הגמישות הקיימת בי� המוצרי� של ה )2(
שאלה שלישית הדורשת התייחסות נפרדת ושלא תידו� כא� היא שאלת כדאיות ההשקעה  )3(

.�  בפיתוח של הייצור המקומי כחלופה לייבוא המשלי
  

        היבוא המשלי� ועלותוהיבוא המשלי� ועלותוהיבוא המשלי� ועלותוהיבוא המשלי� ועלותו
        

מדינת ישראל איננה מהווה גור� משמעותי בכל הנוגע לביקוש הדגי� בעול� ולכ� יש להניח 
יח לספק את צרכיה ממקור זה ג� בעתיד אלא שזה יעלה יותר. מנתוני המכס ומשרד שהיא תצל

 �, �1997ל 1996הבריאות, העוקבי� אחר כמויות הדגי� המיובאות ומחיר�, מתברר שבי� השני
. תוספת זו לבדה $ 2.756לק"ג ל $ �2.438, מ13%המחיר הממוצע לק"ג מיובא עלה בשיעור של 

מיליו� ש"ח. א�   �53.37, ב$�ש"ח ל 4.2מיליו� $ או, לפי שער של  12.8 �בהגדילה את עלות היבוא 
היבואני� ינצלו בעתיד את ההזדמנות להגדיל את היק� עסקיה� ע"פ הגידול החזוי בביקוש, יהיה 

 �137.8, עלות היבוא תגיע אז ל1997אל� טו�. במחיר הממוצע של  � 50כ 2005עליה� לייבא בשנת 
או יותר אזי העלות   $ � 3צפוי, המחיר הממוצע לק"ג ימשי, לעלות ויגיע למיליו� $ א, א�, כ

1999200020012002200320042005 שנה

70.0070.9471.8872.8273.7574.6975.63 תחזית הביקוש

23.5123.8724.2424.6124.9925.3825.78 ס"ה ייצור מקומי  - חלופה פסימית

23.5124.2324.9825.7626.5727.4128.29 ס"ה ייצור מקומי  חלופה אופטימית

46.4947.0747.6448.2048.7649.3149.85 היבוא המשלים הדרוש, לפי גירסה פסימית

39.2839.2839.2839.2839.2839.2839.28 הממוצע הרב-שנתיי(91-98) 

46.4946.7146.9047.0647.1947.2847.35 היבוא המשלים הדרוש, לפי גירסה  אופטימית
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מיליו� $  בשנה. בתגובה לעליית מחיר המוצרי�  � 150הכוללת של היבוא תגיע או תעבור את ה
המיובאי� ג� מחירי הדגי� מ� הייצור המקומי עתידי� לעלות א, אי� כל אפשרות כעת לחזות 

  בכמה.
  
 
  

  מוצרי� חלבוניי� מ� החי, הייצור המקומי של דגי� והיבוא שלה�                       גמישות הביקוש בי�
  

 �הדגי� ומוצריה� מתחרי� מול מוצרי� חלבוניי� אחרי� מ� החי. תחרות זו מושפעת כנראה ג
מיחס המחירי� ביניה� א, היא הייתה קיימת מאז ומתמיד ולמרות המחירי� הנוחי� של חלק מ� 

חרי�, נמצא פלח שוק הרוצה לאכול דגי� והמוכ� לשל� עבור�. יחד ע� זאת, המוצרי� המת
בטווח התחזית, העלייה הצפויה של מחירי דגי היבוא עלולה להגדיל תחרות זו ולהפחית במידה 

  מסוימת את הסיכוי להגדלת הצריכה לנפש.   
  

י� על כ, שקיי� קשר מתו, פרסומי� מזדמני� של ארגו� מגדלי דגי� נית� למצוא נתוני� המצביע
הדוק בי� מחירי דגי הבריכות לבי� הכמות הנצרכת. הדעה הרווחת היא שלא נית� להגדיל את 
המכירות מבלי להוריד את המחירי�. קביעה זו איננה בהכרח נכונה שכ� ייתכ� והשוק יגיע לרוויה 

ו כ� התחזית (טבלה בדג ממי� מסוי� א, עדיי� יהיה מוכ� לקלוט דגי� אחרי� ובמחירי� טובי�. כמ
)  צופה גידול באוכלוסייה וג� גידול מתו� של הצריכה לנפש ומאחר ואי� כל סיבה להאמי� 3

שלאוכלוסייה  שתתווס� יהיו הרגלי צריכה שוני� מזו של היו� אי אפשר לקבל את הקביעה 
מקהל ששלוחות הייצור הקיימות כבר מיצו את עצמ�. דגי הקרפיו� נחשבי� למוצר קשיח הנהנה 

לקוחות נאמ� שאיננו מושפע מהופעת� של דגי� אחרי� בשוק. בטווח הארו, ג� הנחה זו אינה 
). כמו כ� נית� 4נכונה שכ� במש, השני�, דגי האמנו� החליפו כמויות ניכרות של דגי קרפיו� (ציור  

  ס.  להצביע על גמישות מסוימת בביקוש בי� דגי אמנו� לבורי� ובי� דגי דניס לדגי פורל ובא
  

  . התפתחות שלוחות הייצור של  המדגה של מי� פנימיי�4ציור 
  

  
  
  

  ההשקעות הדרושות להגדלת הייצור המקומי 
  

כדאיות ההשקעה בפיתוח המדגה, על שלוחותיו, תלויה בעלות ההשקעה במטבע חו- עבור היבוא 
  בפרסו� נפרד. המשלי� לעומת זו שתידרש ע"מ לייצר את הדגי� באר-. שאלה זו ראוי לה להידו�
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        דיו�דיו�דיו�דיו�
  

הגורמי� המכווני� את צריכת הדגי� בישראל ה� רבי� ומגווני�. מחד, הדגי� נחשבי� כמוצר 
חלבוני שעומד בתחרות ע� מוצרי� חלבוניי� אחרי� כמו בשר בקר או בשר עו� א, מאיד,, יש 

הקשה  לה� שווקי� ייחודיי� משלה� הממשיכי� להתפתח על פי כללי� משלה� ועל א� התחרות
מצד המוצרי� האחרי�. כמו כ� קיי� מגוו� גדול של מיני דגי� המתחרי� ביניה� על פלחי השוק 

  השוני� ושלכל אחד מה� ס� רוויה משלו.
  

התקופה הכלולה בתחזית שהוצגה כא� מאופיינת באווירה של חוסר וודאות בכל הקשור לעתיד 
ות בדיג ובחקלאות המי� לא יגדלו שלוחות השונות המספקות דגי� לשוק הישראלי. א� ההשקע

לפחות, והיבואני� לא יגדילו את היק� עסקיה� עד  �4%לרמה שתאפשר הגדלת הייצור השנתי ב
אל� טו� בשנה,  ההיצע עתיד לפגר אחר הביקוש. במצב זה מחירי הדגי�  � 50ל �40מ 2005שנת 

קשה לצפות לגידול  מכל המקורות יאמירו מאוד. למרבה הצער, במדיניות ההשקעות הנוכחית,
בשנה וכלל לא בטוח שליבואני� תהיה היכולת או הרצו� להגדיל את היק�  2%שיעלה על 

עסקיה� מעל לרמה הממוצעת הנוכחית. כמו כ� קשה להערי, כיצד יגיבו הצרכני� לעליה הצפויה 
ול של מחירי מוצרי היבוא. לאור הנתוני� שהוצגו לעיל יהיו בוודאי גורמי� שידרשו את ביט

חומות המכס על יבוא הדגי�, זאת מתו, ההנחה שהצעד הזה ינטרל את מגמת העלייה במחירי 
המוצרי� המיובאי�. אלא  שהנתוני� על מגמות היבוא ע"פ דפוסי ההתנהגות הקיימי� בעשר 

) מראי� בבירור שהיבואני� אינ� מעוניני� להגדיל את נפח עסקיה�, 1השני� האחרונות, (ציור 
חס לגידול האוכלוסייה. מתו, כ,, האג� לדיג סבור שביטול או הפחתת המכסי� מעבר אפילו לא בי

לגבולות שנקבעו רק יגדילו את רווחי היבואני�, יקטינו את הכנסות המדינה, יקשו על הייצור 
.�  המקומי לגדול ולא יגרמו להוזלת המחירי� לצרכני

  
ווה היא שבשני� הבאות השלל למרבה הצער, קשה לצפות להגדלה ניכרת בתחו� הדיג והתק

טו� בלבד. כדי להתמודד ע� המחסור הצפוי בדגי� ולאפשר את הגדלת  500עד  �400יעלה בכ
שני�, מדיניות התומכת בפיתוח המכוו� להגדלת הייצור  �10הצריכה, האג� לדיג אימ-, מזה כ

י בשני� המקומי ולגיוו� סל המוצרי�. אמנ� יש הטועני� שהגידול המתו� בייצור המקומ
 �האחרונות איננו משביע רצו�. לאלה, יש להזכיר שבמקביל למגמות הפיתוח בענ�,  משקי
 �במפר-, בגליל, ובאזור החו� נאלצו להתמודד ע� מגבלות מי� חריפות שמיתנו את יכולת
 �להגדיל את הייצור לרמה הצפויה. כעת ברור לכל שמגבלת המי� עוד תחרי� ולמעגל הסובלי

טרפו ג� משקי בית שא� והגלבוע שרוב� נהנו עד כה משפע יחסי של מי� זולי�. מתופעה זו יצ
אילוצי� קשי� אלה אינ� באי� כהפתעה. לאור, השני�, הענ� שקד, במגבלות תקציבי המו"פ, 
לפתח את החקלאות הימית ביחד ע� שיטות ייצור החוסכות מי� פנימיי� רבי� ושיטות לגידול 

ל מי� סגור. פיתוח שיטות אלה המפותחות היו� במוסדות המחקר דגי� במערכות הפועלות במעג
ובמשקי� מצביע על כ, שאופק הפיתוח וההתרחבות של הענ� נשארי� פתוחי� ושמדיניות 
ממשלתית המעודדת והתומכת בהגדלת הייצור המקומי תוכל למת� את ההשפעות השליליות 

  הנובעות מהתלות המופרזת הנוכחית ביבוא. 
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