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תשט*ו-תשי*חגלםחומריעלבהוצאותהיחסיתוהעלייהבתפוקההיחסיתהעלייה2ב־
חשי׳ד-תשי״חהתפוקה:מתוךאחוזיםוהלול,הרפתתפוקת3ב־
תשי׳־ד-תשי־׳ח:הרפתתפוקת4ב־
תשי״ד-חשי׳ח:ושימושיההבקרתפוקת5ב־
ברפתהאינוונטרבערךהשינוימקורות6ב־
תשי״ד-תשי״חהלול:תפוקת7ב־
תשי״חתשי׳־ד:הלולתפוקתבסךהביציםשלחלקם8ב־
תשי״ד-תשי״חהאחריםהענפיםתפוקת9ב־
תשי׳־ד-תשי״חהגולמי:המוסףהערך10ב־
תשי״ד-תשי־חהתפוקה:מכללכאחוזהגולמיהמוסףהערך11ב־
1957המושבים—סקרוביןהמדגםתוצאותביןהשוואהג־ו



הציוריםרשימת

4(
41

*1
71

המשקיםביןההכנסהפיזור.1
שניםלשתיייצורפונקציותג.
המנהלהערכיפיזורג.
שונותייצורפונקציותבעלימשקיםשנישלהיצעעקומות.4

קיצורים

לסססיססיקה(המרכזית)הלשכהלישראלםססיססישנתון—שנתון

לסטטיססיקההמרכזיתהלשכה—ם.מ.ל.
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.אפרק

ומסקנותסיכום

המחקרמבנה.1
מושבים6ב־מבוססיםמשקים66שללמדגםהמתייחסיםנתוניםבניתוחעוסקזהמחקר
<1959ל־1953שביןבתקופהלשנה,אחתרואיינוהחקלאיםי.הארץשלשוניםבחלקים

־.לתשי״חתשי״דשביןלתקופהבעיקרומתייחםשלהלןהניתוחמפורט.שאלוןעלוהשיבו
ניתוחייםהםו׳עדד׳שפרקיםבעודתיאוריים,הםהדיוןשלו־ג׳ב׳פרקים
הנחקרת,התקופהבמשךהייצורגורמיבניצולההתפתחותאתסוקרב׳פרקבעיקרם.
עוסקג׳פרקהשונים.המושביםביןההבדליםהדגשתתוךהמשקיםביןהשוואהומביא

מטרותלשחימשמשיםהתיאורייםהפרקיםובהרכבה.התפוקהבגודלדומהבמתכונת
הולמתבמסגרתלהעריךלקוראשתסייעאינפורמציהבהםישראשית,אחת.ובעונהבעת
שלאבשאלותכללידיוןכולליםהםלכךנוסףהבאים.הפרקיםמןהעולותהתוצאותאת

העבודה.בהמשךעודתנותחנה
למדי.טכניניתוחטיפלנובהןהבעיותמחייבותהדברים,בהמשךשתובהרנהמסיבות

מןזהשאיןברורשקיבלנו.התוצאותלהצגתביותרהטובהלדרךבאשרקושינובעמכך
הצדדיםמאידך,הדרושים.ובניתוחבהנמקהאותןלתמוךבליהמסקנותאתלהביאהראוי

זהבפרקלהציגלפיכךהעדפנוהקוראים.מןחלקרקלענייןעשוייםהניתוחשלהטכניים
הניתוחפרטיאתולהניחמהן,המשתמעותהמסקנותעלהעיקריותהתוצאותמןכמה

במחקרשהתעוררוהמיוחדותלבעיותרקעצמנוהגבלנואלהבפרקיםגםהבאים.לפרקים
דיןי.בנפרדהתוצאותפורסמויותרכלליאופיבעלמתודולוגיפיתוחשנדרשבמקוםזה.

השנים.במשךהוחלפומהםכמהאךמשקים,74במקורוכללהמדגםו׳.נספחראההמונחיםלהגדרת1
בשלמותה.התקופהלאורךבמדגםכלוליםשהיומשקיםבאותםלהתרכזבחרנו

בספטמברוסופה1952באוקטוברראשיתה1953החקלאיתהשנהחקלאיות.שניםהןמדוברבהןהשנים2
כתשי״ג.זאתשנהלצייןלנכוןאיפואמצאנו.1953

לאחררקלידינוהניעו1959לשנתהמתייחסיםאלהואילושלמים,היולא1953שנתלגביהנתונים
שניים.אובמקרהאלאאלד"בשניםטיפלנולאזהמטעםהניתוח.מרביתשהושלמה

קות£"1ז10ב1?£1£11110601170600600־06{ס^8135£3033601601,"/0/0117710/מתדלק,יאירי
מרכזשל9מס'מחקר)מאמר£00710771107£07771,43.3/01,.ס/ז£6671137,1ץ1961,.קק44—56

■1!110£101601/67011)£331516611166?110(1615,"/71(07710(1£0071077110/10710פאלק(

12***

"^88ז683
פאלק(:מרכזשל11מס׳מחקר)מאמר£001010,ש2.01,.ס/ז1,2^13ץ1961,.קק154-163

-070550£0070610371003£7010,£1100600586631407313716£70611611000££51171136011"
3065607100"0373£1106-567165,"3/007117077707110(£00710771107171־.5(3/0171116107/(107710|(00/

£0071077100716£00710771107(7107!3/07710771׳)£0/11160/0?(71171/0/6,(11015130£076׳\67511ץ

־1963,655
פאלק^מרכזשל13מס׳מחקרכמאמר)הופיע?(1
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פרק

לוח

1 : שובים
היי

הכפריים

היהודיים

שראל
בי

1 ואוכלוסייתם:

1960-1948

*
1960

1959

1958

1957

1957 1956י

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

מספר

שובים
היי

י 2 734ד

740

743

746

743

732

708

698

669

606

554

456

326

כל הסוגים

347

345

344

335

347

333

316

302

295

274

233

218

157

104

שבים
מו

19192021252527242927282725

שבים
מו

שיתופיים

229

228

228

228

230

228

225

223

227

217

217

214

211

177

קיבוצים

128

142

148

159

144

157

164

159

147

151

128

956345

סוגים

אחרים

1

2

האוכלוסייה

הכפרית

)באלפים(

322.4

321.1

324.6

321.8

369.8

379.9

371.2

360.6

346.0

330.7

310.7

224.4

161.0

110.6

כל הסוגים

115.1

117.9

121.7

123.9

134.4

124.0

113.7

108.7

95.9

100.6

85.9

68.0

45.4

30.1

שבים
מו

3.6

3.6

3.9

3.7

4.5

4.2

4.8

3.8

4.9

4.5

4.0

3.6

2.8

שבים
מו

שיתופיים

78.0

77.9

78.6

79.9

80.1

79.7

77.8

76.1

73.3

69.1

68.2

66.7

63.5

54.2

קיבוצים

125.7

121.7

120.4

114.3

177.8

172.0

174.9

172.0

171.9

156.5

152.6

86.1

49.3

26.3

סוגים

אחרים 2

1 המספרים

לסוף

שנה,

פרט ל־

1948
. הנתונים ל־

1948

הם ל־

1 בנובמבר.

2 בעיקר

שקים
מ

פרטיים.

י
ב־

1957

הוכנסו

הגדרות

שות
חד

)ראה

שנתון, מס׳

9 .) שם
ל

שוואה
ה

הובאו

בלוח

זה נתונים ל־

1957

הן לפי

ההגדרות

הקודמות

והן לפי

שות.
החד

—
שנתונים

המקורנ

1957-1948

:
מם׳

9 , עמ ׳ 14 ו-

15 .

1960-1958

:
מס׳

10 עד 12 .



ומסקנותסיכום
למשמ¬גםמרמזאךלמדגם,המתייחסיםהניתוחפרטיאותםרקאיפואמביאזהוחשבון
יותר.רחבותמתודולוגיותעויות
ההכנסההשתנותמקורותלהסברתהשתמשנובההייצורפונקצייתבאומדןעוסקד׳פרק

מדידתשלבבעיהדניםו׳ופרקה׳פרקנוספות.למטרותוכןזמן,ולאורךמשקיםבין
אחרים.שוקכוחותולפעולתבמחיריםלשינוייםמשקיםבעליתגובות

הישראליתבחקלאותהמושביםשלמקומם.2
הישראלית.בחקלאותהמושביםשלחשיבותםעלתמונהמתקבלת1בלוחמהנתונים

המספרים.1בלוחמוצגיםסוג,בכלהיושבתוהאוכלוסיהלסוגיהם,היישוביםמספר
במשךבהםהגידולועלההתישבותמסוגיאחדכלשלהיחסיהמשקלשלמושגנותנים
היהודית,הכפריתהאוכלוסייהמןאחוז27המושביםאוכלוסייתהיתה1948בסוףהשנים.

החקלאיים,היישוביםבמספרהרבהההרחבהממנה.אחוז49היתד.הקיבוציםואוכלוסיית
בהם.היושבתובאוכלוסיההמושביםבמספרבולטלגידולהביאההמדינה,הקמתבעקבות
תקופהבאותה.1948ב־שהיהמהעלאחוז192ב־1960ב־עלההיהודיהכפריהישוב
אחח44ב־גדלההקיבוציםשאוכלוסייתבעודאחוז,294ב־המושביםאוכלוסייתגדלה
הכפריתהאוכלוסיהמכללאחוזים37המושביםיושבי,1960בסוףהיוו,מכךכתוצאהבלבד.

ממנה.אחוז24רקהיוהקיבוציםיושביואילוהיהודית,
היקףעלללמדכדימספיקיםאינםהיישוביםומספרהאוכלוסיהעלשהנתוניםמאחר
מספרכילראותניתןאלהמנתונים*■.2בלוחזהבעניןנוסףחומרמביאיםאנוהייצור,
המושביםשלוחלקםהיחידות,מסךאחוז38ל־הגיעהמושביםבמסגרתהחקלאיותהיחידות
20.6ול־היחידותמסךאחוזים7.8ל־הגיעהמדינה(הקמתלפגישנוסדו)אלההוותיקים

בדרךעלהוהלולהרפתבענפיבייצורהמושביםשלחלקםבמושבים.היחידותמןאחוז
רבד,במידהמשקףזהמצבעליהם.שנמנוחקלאיותיחידותשלהיחסיהמספרעלכלל
)או*החלבמרפתאחוז17.2נמצאושברשותםהוותיקים,במושביםההתפתחותמגמתאת
1.9רקאולםהמטילות;מןאחוז33ו־לבשרהבקרמןאחוז11.8החולבות(,הפרותמן

ברשותובוטנים.סוכרסלקכותנה,דוגמתתעשיה,לגידוליהמוקדשהשטחמןאחוזים
במספרהיחסימחלקםיותרשהינםהחלב,מרפתאחוז38נמצאוהצעיריםהמושבים
המושביםפגרוכןכמולבשר.ובקרללולשנוגעבמהפגרוהםאךהחקלאיות,היחידות
בעיקרהתרכזוהםלהם.שהוקצווהמיםהקרקעבמכסותובעיקראחרים,בשטחיםהצעירים
זו.למטרהשעובדהשטחמןאחוז50כ־כשברשותםירקות,בייצור

ההתיישבותמחלקתשלמודרךלפיקוחיישובכפוףהקמתושלאחרהראשונותבשנים
להביאהינההטיפולמטרתארוכות־מועד.הלוואותממנהומקבלהיהודית,הסוכנותשל
הםזהבשלבמסויימות.לנורמותבהתאםמלאציודמצוייריםיהיובולמצבהמשקיםאת

משקיםבקבוצתהנזכר.המימוןממקורליהנותעודזכאיםואינםמבוססים,למשקיםנחשבים
הנוכחי.המחקרעוסקזהמסוג

המשקיםמכללחלקיתקבוצהרקהמבוססיםהמשקיםהיוהמדגם,נבחרבהתשי״ג,בשנת

גורמי"סל־אתכוללתהיאהבאה:במשמעותבישראלהחקלאיבתכנוןמשמשחקלאיתיחידההמושגי
יחידהובמושביםהפרטיתבחקלאותהמתכננים.המלצתלפילמתיישבלהקצותשישהחקלאיהייצור
הנתוניםהחברים.שלהחקלאיותהיחידותאתמצרפיםשיתופיובמושבבקיבוץמשק.פירושהחקלאית

ייצור.גורמיהוקצולהןאשרהמשפחות,מספראתלפיכךמצייניםחקלאיותיחידותעל

3



פרק

ל ו ח 2 : נתונים

נבחרים

המתייחסים

לסוגי

שק
מ

שונים: שי״ט!
ת

בקרמטילות
שר

לב

פרות
חולבות

צריכת

מים

כותנה,
בוטנים

וסלק

סוכר

ירקות,

תפוחי־אדמה

שות
ומק

מטעי
שלחין

אדמות
בעל

אדמות
שלחין

מספר
היחידות

החקלאיות

באלפים

במיליוני

ממ״ק

י דונמים

באלם

קיבוצים

984

15.0

10.0

295

242376317

284

11,899

ותיקים

472

8.0

5.3

131

192145369

157

5,272

צעירים

שבים
מו

1,664

4.0

9.7

713153886109

4,804

ותיקים

1,103

5.0

21.4

196

41100

91297

343

18,461

צעירים

781

2.0

10.0

234

54432022753

381

21,064

סוגי

שק
מ

אחרים

5,004

34.0

56.4

927

141

202

452

1,822

1274

61,500

סך הסקטור

היהודי

220

..18.3

113185768

2219,000

הסקטור

הלא־יהודי

5,224

••74.7

938

144

220

457

2,590

1,296

80,500

ם ך
־
ה כ ל

שבים
מו

כאחוז

מן הסקטור

היהודי

33.3

11.8

17.2

7.7

1.9

7.4

8.4

4.7

8.6

7.8

ותיקים

22.0

14.7

37.9

21.1

25.8

49.5

20.1

16.3

26.9

30.0

צעירים

55.3

26.5

55.1

28.8

27.7

56.9

28.5

21.0

35.5

37.8

ם ך
־

ה כ ל

1 בכל —הנתונים
הלוחות

מתייחסים,

אם לא

צוין אחרת,

שנים
ל

חקלאיות.

2 מאלה

מעובדים

259 על־ידי

"סוגי

שק
מ

אחרים", ו־

459

טרם

הוקצו

ומעובדים

זמנית

על־ידי

כל סוגי

שקים.
המ

המקור:

המרכז

שותף
המ

לתכנון,

תכנית

פיתוח

החקלאות

שנים
ל

שכיב,
ש״ן־-ת

ת

תל־אביב,

פברואר

1962
,

עם׳

16-14

שוכפל,
)מ

לא הופץ(•



ומסקנותסיכום
להסיקלאפשרותבאשרמוגבלהמחקרכיהרושםלהתעוררהיהיכולמכאןהוותיקים.

להלן,שנראהכפיכן.הדבראיןאךבכללה;הישראליתלחקלאותהיפותמסקנותממנו
אוכלוסייתכלאתשתכלולנהבאופןמסקנותינואתלהרחיבניתןבהםבנושאיםלדוןנבחר

פרטיים.משקיםגםמסויימיםובמקריםהמושבים,

לניתוחהרקע.3
מדיניותקביעתדרושהשלפתרונןהעיקריותהבעיותקשורותאחר,מקוםכבכלבישראל,

אתהקובעיםהבלתי־תלויים()אוהבסיסייםבמשתניםהמתרחשיםבשינוייםחקלאית
הקצרנסיונהסקירתאלה.לשינוייםלהסתגלהחקלאיםשלוביכולתםוההיצע,הביקוש

החקלאיהסקטורשלבמעמדובולטתתמורהחלהשחלףבעשורכימראהישראלשל

במחיריםהחקלאית,התפוקהערךכירואיםאנו3בלוחהישראלי.למשקוכתרומתו
11שב־מכאן,בתשי״ד.מאשר2ופיבתש״ט,מאשרבתש״ך4.4פיגדולהיהקבועים,

אחוז14.5שללציוןראויבקצבהחקלאיהייצורגדלהמדינהלקיוםהראשונותהשנים
תקופותוהגדרתמסויימות,תנודותחלוזותקופהבמשךבתפוקההגידולבקצב־.לשנה
למדי.שרירותיענייןהיגד,משמעותיתבמידהשוניםגידולשיעוריבעלותמשנה
כדלקמן:גידולשיעורינקבללתת־תקופות,תש״ט-תש״ךהתקופהאתנחלקזאת,בכלאם,

ממוצעשנתיגידולשיעור התקופה

אחוז16.5 תשי״געדתש״ט

אחוז14.9 תשי״חעדתשי״ד

אחוז10.0 תש״ךעדתשי״ט

האחרו¬השניםבשתיגםאולםלפחות,אמנםנוטההגידולקצבכילראותאיפוא,ניתן,
גבוה.הינונות

הראשונההשאלההתפוקה.לגידולתרמוצעיריםמשקיםוגםמבוססיםמשקיםגם
?בייצורלגידולאלומקבוצותאחתכלשלתרומתההיתד,מההיא;זהבהקשרהמתעוררת

שאילומכאן,חדשים.יישוביםכלהאחרונותבשניםנוסדושלאכמעטלמעשההריכידוע,
לצפותהיהניתןאזכיחדשים,יישוביםהקמתשלתוצאהבעיקרבייצורהגידולהיה
אם,המבוססים.שללרמתםאלהיישוביםיגיעועתהקרוב,בעתידיופסקזהשגידוללכך

לצפותנוכלהריניכרתבמידההתפוקהאתהמבוססיםהמשקיםדווקאהרחיבומאידך,
תנאיםמספריתקיימואםכמובן,יותר—ארוכהלתקופהמהירבקצבהגידוללהמשך
הדברים.בהמשךזובבעיהלטפלנשובלהלן.הנזכריםנוספים
הירקותייצורלענף.מענףשונההיההחקלאיתבתפוקההגידולשיעורכילצייןיש

כשהחלומכן,לאחרואילוהמדינה,הקמתשלאחרהראשונותבשניםמואץבקצבהתרחב
לירקותבאשרכיעתהיודעיםאנוההתרחבות.הואטהעודפים,ונוצרולרדתהמחירים
בצריכתקטןשינוירקחללפיכךמאד;עדלהכנסהביחסהביקושגמישותבישראלנמוכה

בהםשהעיקריביניים,מוצריכולליםהסטטיסטייםבשנתוניםהמובאיםהתפוקהנתוניכילצייןיש5
מספוא.הוא
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אפרק

באוב־הגידולהיההמוגברלביקושהעיקריהמקורי.בהכנסהשינוייםבעקבותלנפשירקות
הדוגמהיותר.מאוחרגםמהירבקצבלהתרחבהתפוקההמשיכהאחריםבענפיםלוסיה.

ביקושגמישותבשקפובהתמדה,גדללושהביקושבשר,ייצורשלזוהינההקיצונית
כפיהחקלאית,התפוקהבהרכבלהבחיןניתןאלובמגמותולמחיר.להכנסהביחסגבוהה
לבי¬הייצורשלהדעתאתמניחההתאמההושגהכללבדידכינראה,.4בלוחמוצגשהוא

פירוטביתרעל־ידינוייבחןממנו,הנובעכלעלהתאמה,שלזהתהליךהצרכנים.קוש
שבמדגם.למשקיםביחסהמחקרבהמשך

השוק,למחיריהחקלאיםתגובתאתרקלאזאת,עםמשקפת,הייצורמבנההתאמת
הוקדשוהמדינההקמתלאחרהראשונותבשניםהממשלה.על־ידיישירפיקוחגםאלא

מספיקמזוןלאוכלוסיהלספקבמגמההחקלאי,הייצורהגדלתלטיפוחרביםמאמצים

הביקושעללעלותמסויימיםחקלאייםגידוליםשלההיצעהחליותרהקרובבעברומגוון.

להבטיחבניסיוןוהמתכננים.החקלאיםבפגיניצבוחדשותובעיותהקיימים,במחיריםלהם,
אתלהגבילבחלקה,הממשלתית,החקלאיתהמדיניותנועדה"הוגנת"הכנסהלחקלאי
הענפיםמהםהבאות:השאלותמתעוררותזאתבעקבותמסויימים.גידוליםשלההיצע
—כןואםנוספת,הרחבהלעודדישהאםזהקיימיםהייצורגורמיאתלהפנותישאליהם
זמטרהולאיזוקצב,באיזה

ומידתגידולו,מקורותהחקלאי,הייצורשלאופיועלידיעהמחייבתאלולשאלותתשובה

התשובהתהאהממשלה.על־ידיהננקטיםולאמצעיםהשוקלכוחותשישעליוההשפעה
הכנסהובעקיפין.במישריןממנהמושפעתתהיההחקלאיםהכנסת—תהאאשרשתתקבל

גורמי־שלניצולםביעילותהחקלאים,לרשותהעומדתהייצורגורמיבכמותתלויהזו
להיחקרחייבתזוגורמיםתשלובתהרלבנטית.המחיריםמערכתובמבנהאלהייצור

אלאזמן,בנקודתרקלאהמשקהכנסתאתלמעשההקובעהמנגנוןהבנתלשםבשלימותה

בבחינותלהתרכזהיאכוונתנוהבסיסיים.בתנאיםשינוייםחליםכאשרזמן—לאורךגם

משמעותן.אתושםפהונבדוקהמחקרתוצאותאתנסקורזאתובעשותנוהבעיה,שלאלו
המוש¬סקטורבפניהעומדותהעיקריותהבעיותמןכמהעלאורישפוךהדיוןכיתקוותנו

בכלל.הישראליתהחקלאותובפניבמיוחד,בים

שבמדגםהמשקיםתפוקת.4
.5בלוח—התוצאותשבמדגם;המשקיםשלהחקלאיתהתפוקההתפתחותבסקירתנתחיל

השנתיהגידולשיעורהגיעלפיכךאחוז.52ב־התפוקהגדלהתשי״חעדתשי״דבשנים

באותהבכללהבחקלאותמאשרבמידת־מהנמוךשהואאףגבוהשיעורזהואחוז.11ל־

שאתבעודהייצור,בפריוןמעלייההגידולמןכחמישיתנובעתלהלן,שנראהכפיתקופה.
התשומות.לתוספתלייחסישהגידוליתרת
בעתיד,החקלאיהייצורהתפתחותבדברהשערותמספרלבנותניתןזהממצאיסודעל

להדגיש,ישבמפורט.אלוהשערותלבחוןמאפשריםאינםשבנמצאהנתוניםכיאף

לצפותניתןלוהגידולשיעורעלמרמזבמדגםהמתגלההגידולשיעורכיזאת,למרות
אולםההיצע.אתהקובעיםהקיימים,התנאיםבעינםיעמדואםמבוססים,במשקיםבעתיד

,1381ירושלים,,1960ו־1959חמישי,וחשבוןדיןבישראל,כלכלילמחקרפאלקמרכז6

.192׳עמ
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ומסקנותסיכום
הצעיריםהמשקיםשיעילותסברהקיימתבכללה.החקלאותשלהגידולשיעורזהאין

המבוצעתהמסועפתההדרכהעבודתנוכחאולםהמבוססים.המשקיםשלמזועתהנופלת
בעתיד.ייסגרקיים,שהואבמידהביעילות,זהפערכילצפותניתןהצעירים,במשקים
—לכךנוסףהוותיקים.המשקיםמןיותרמהרבעתידלפיכךיתקדמוהצעיריםהמשקים

שמעניקהמועדארוכותהלוואותבאמצעותממומנתהצעיריםבמשקיםההשקעהעיקר

בייצוריותרמהירלגידוללהביאעשויזהדברהיהודית.הסוכנותשלההתיישבותמחלקת
חשובואוליכן,כמואחרים.ממקורותהתרחבותלממןהחייביםבמשקיםהקייםמהגידול

ההתיישבות,מחלקתתכניתלאורנקבעהחדשיםבמשקיםההשקעהשיעור—יותרעוד

להתקייםימשיכושאםלפיכך,נראהבשוק.הקיימיםבתנאיםרבהבמידהבלתי־תלויוהוא
באותותגדלהחקלאיתשהתפוקהלכךלצפותניתןההיצע,אתהקובעיםהתנאיםבעתיד
הדברים.בהמשךזולנקודהנחזורשיעור.

תשי״ד-תשי״חבמדגם:למשקממוצע—התפוקהסך:5לוח

תשי״ח תשי״ז תשט״ז תשט״ו תשי״ד

23,557 19,665 19,098 17,392 15,525
בל״י־של־תשי״דהתפוקה,סך

(100תשי״ד=)מדד:

152 127 123 112 100 התפוקהמסךכאחוזורפתלול
55 51 57 55 49 לול
36 38 35 35 36 רפת
92 89 92 90 85 ורפתלול
8 11 8 10 15 התפוקהמסךכאחוזאחריםמוצרים

.3ו־ב־1ב־לוחות־נספחיםהמקור:

הרפתבענפימקורושבמדגםהמשקיםבתפוקתהגידולעיקרבילראותניתן5בלוח

זאתלעומתאחוז.73ב־הלולענףשלוזואחוז,49ב־גדלההרפתענףתפוקתוהלול.

והלולהרפתענפישמוצריברורגםלוחמאותואחוז.11ב־אחריםענפיםתפוקתפחתה
בקרבמשקיבעיקרעוסקיםשאנוכךהתקופה,בראשיתכברהתפוקהמרביתאתהיוו

וייצורתפוקתם,מערךאחוז57ל־49ביןהעופותייצורשלחלקוהיהבהםועופות—
אחוזים.15ל־8ביןנעהאחריםהענפיםשלשחלקםבעודממנו,אחוז38ל־35ביןהבקר

.ד4בלוחמוצגשהואכפיבכללה,החקלאותשללזהבמדגםהתפוקההרכבאתלהשוותנוכל

מוצרילייצורבעיקרשתרםהמושביםמסקטורחלקבאותועוסקיםאנוכיאיפוא,נראה,

אוכלוסייתאתמאפיינתפחות,בולטתבצורהגםאםאלה,בענפיםהתרכזותוהלול.הרפת
נשווהאםגםלראותשניתןוכפי,2מלוחשנוכחנוכפיבכללותה,המבוססיםהמושבים

,1957ב־אוכלוסיהאותהמתוךשנבחריותרגדולמדגםמתוךנתוניםלמספרהמדגםאת

להלן.תובהרשנזכרובענפיםהייצורהתרכזותשלמשמעותהג׳.בנספחוהמופיע

ייצורלגרעינים.פרטביניים,מוצריכולליםאינםבמדגםהתפוקהבדברהנתוניםכילכך,לבלשיםיש7
ההשוואהלגביתוצאותשתילכךישהתוצאות.עלבלבדמועטתהשפעהלווהיתד.זעוםהיההגרעינים

גדול,נראהבמדגםרפתמוצרישלהיחסיחלקם:בינייםמוצרינכלליםכןשבהבכללה,החקלאותעם
יותר.קטןנראההמדגםבמשקיהגידולשיעורואילו

9



אפרק

המדגםבמשקיהתשומותבניצולשינויים.5
המדגםמשקיבתפוקתלציוןהראויהגידולשיעורלמראהמידהמתעוררתהשאלה

ינבעבעתידנוסףשגידוללצפותניתןמידהובאיזוזה,גידולמקורותהיומההיא:

המשקיםאלבהתייחסנולהשתמשנוכלזולשאלהבתשובהכילציץישזאלהממקורות

שנים.מספרתוךשיתבססוהחדשים
קוד.6בלוחומסוכםב׳בפרקמובאהתשומותבניצולהשינדיםשלמפורטתיאור

)שחשיבותםבמטעיםקלהעלייההמעובד,בשטחקטנהירידההיו:העיקרייםההתפתחות

שנוצלההמיםכמותגדלהזאתלעומתהעבודה.בתשומתוירידהקטנה(המדגםבמשקי

בעיקר—השונותלצורותיובהוןבשימושיותרעודגדולהיחסיתעלייהוחלהאחוז37ב־

בראשיתשנמדדכפיהבקר,שלושוויוהוכפל,והרפתהלולמבניערךוהלול.הרפתבמשקי

אחוז.42ב־עלההשנה,

ותשי״חתשי״דבמדגם:למשקממוצענבחרות—ותשומותהתפוקה:6לוח

תשי״ח
תשי״ד
באחוזים

תשי״ח
תשי״ד היחידה

93 47.8 51.6 דונמים קרקע
שלחיןאדמת

105 23.1 21.9 דונמים מטעים()להוציא
205 3.5 1.7 דונמים מטעים
137 1.94 14.2 ממ׳־קאלפי מים
91 569 627 ימי־עבודה עבודה

מושקעהון
198 10,881 5,490 ל׳י־של־תשי״ד 1וציודבבניינים

142 11,021 7,758 ל״י־של־תשי״ד 2י,הבקרערך

159 11,613 7,319 ל׳י־של־תשי׳־ד גלםחומרי
152 23,557 15,525 ל״י־של־תשי״ד תפוקה

תשי״ח.ובסוףתשי׳־דבראשיתמלאי1
בקר.עםמשקיםרק*

רב׳.א׳נספחיםהמקור:

מאחרקבע,שלתופעהכאללהתייחםישוהלולהרפתענפיבתפוקתלגידולכימסתבר

הכוללתההשקעהמןאחה83כ־—דיוקליתרי.אלהלענפיםהופנתהההשקעהשמרבית

גםהיתד,הנותריםהאחהים17מ־וכמחציתוהרפת,הלולבענפיבמישריןקשוריםהיו

העיקריהייצורגורםהיהההוןכילומר,ניתןבסיכוםבעקיפין.אלהבענפיםקשורההיא

בתפוקה.העלייהקשורההיתד,בו

ארוכה.תקופהלמשךד,הישעלהרכבביחסההחלפותעלתשפיעבמבניםשההשקעהלכךהיאכוונתנו•

זובמתכונתאיפואיימשךהייעורביותר.נמוךהואאלטרנטיבילשימושהמבניםשלשערכםמשום

ארוך.לזמןהמשקלשיווילרפתמתחתאלהמחיריםירדויתבלו—אפילושהמבניםעד
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ומסקנותסיכום
מבצעיםומיםקרקעהקצאתאתכילזכורישזהממצאשלמשמעותוהערכתלשם
העלייהמוגבלת.הזכויותאתלהעבירוהאפשרותקבועה,המוקציתהמכסהציבור.מוסדות
בעקבות—יישוביםלשניהמיםמכסותהגדלתמשקפת6מלוחהמתגלהבמיםבשימוש
לסקטורוהמיםהקרקעשמכסותבלבדמועטיםסיכוייםקיימיםאזוריים.מיםמפעליפיתוח

העומדתהיחידהשהדרךהיאהתוצאהלעין.הנראהבעתידניכרתבמידהתגדלגהכולוזה
פיסית.הגבלהעליהןשאיןבתשומותלהשתמשהיאהייצוראתלהרחיבהמשקיםבפני

ענפיבפיתוחבעיקרהתרכזותתוךההון,כמותהגדלתעל־ידיהדברנעשההמדגםבמשקי
והלול.הרפת

היאוהלולהרפתענפישפיתוחהיא,דלעילהדיוןמןהמשתמעתלכתמרחיקהמסקנה
באשרכפופיםהמשקיםהיולהןהמגבלותלאורהייצור—להגדלתהעיקריתהאפשרות
תגובהשיקפהוהלולהרפתבענפיבעברהתפוקההרחבתכיעוד,נראהולמים.לקרקע

ראותםמנקודתכילהדגישברצוננווהלול.הרפתלמשקינוחיםשהיוהשוקמחיריעל
למוצריםנוחיםמחיריםהיושאילומאחררבה,ברכהזהבמצבהיתההמושביםשל

היתההיאשכןבהרבה;מצומצמתההתרחבותהיתד,והלול,הרפתלמוצריולאראשוניים
מוגבלת.היתהזוכמותאולםוהמים,הקרקעכמותבהגדלתמותנית

גםוהלולהרפתבענפיהתרכזותשלזהתהליךיימשךהאםהשאלה,איפואנשאלת
מבחינהפנים.שתיזולבעיהיבכללותוהמושביםובסקטורהמדגם,במשקיבעתיד—

שכןכלולאהמדגם—במשקיהלולענףאתרבהבמידהלהרחיבניתןגרידאפיסית
גםאםדומה,מסקנהבמדגם.מאשרבהרבהנמוךזהענףמשקלשבוכולו,בסקטור
אתבעצמםמגדליםבקרשמשקיבישראלמקובלהרפת.לענףגםיפהקמעה,מסוייגת
הגבלתבשלמואטת,להיותהעדרשלנוספתהרחבהעלולהלפיכךלהם.הדרושהמספוא
שלבחלקוגםכמובןתלויהדברהמספוא.גידוללרשותהעומדותוהמיםהקרקעכמויות
שבמשקיכךעלמצביעיםהנתוניםלאחרונה.ירדזהושיעורהבקר,מזוןבכללהמספוא
ביתרעודאמורזהדברמספוא.גידוללמטרתומיםקרקעלהפנותניתןעדייןהמדגם
ביןהיחסיותרנמוךשבהמאחרבכללותה,המבוססיםהמושביםאוכלוסייתלגביתוקף
האחרוןבסעיףההשוואהמןלראותשניתןכפי—במדגםמאשרהקרקעלביןהעדרגודל
יותר,עודנמוךהחדשיםבמושביםהקרקעלביןהעדרגודלביןהיחסולבסוף,.,גפרקשל
ניכרת.במידהלהגדילוגםיוכלווהם
ענףלהרחבתהדרושהמספואלגידולאחריםמענפיםייצורגורמיהסטתכילצייןיש
)גורםבהיקפהשינויגםאלאהתחלופה(,התפוקה)גורםהרכבשינוירקלאבהישהרפת,

ירידהבעקבותהרפתענףבתפוקתניכרתהרחבהנתאפשרההמדגםבמשקיההתרחבות(.
איפואעשויהוהעופותהבקרייצורלהתרחבותהיחידהההגבלהשדה.גידוליבתפוקתקלה
הדבריםבהמשךיובאזהבטשאנוסףדיוןהשוק.במחירישתחולירידהבעקבותלבוא

להלן.

במדגםהמשקיםשלהנקיהההכנסה.6
במשךהמדגםמשקישלהמוסףבערךהשינוייםסיכוםמהווה7לוחשלהראשוןחלקו
משקפתזותופעההתפוקה.מאשריותראיטיבקצבגדלהמוסףהערךכיבורואיםהשנים.
אחרים.בענפיםמאשרנמוךהמוסףהערךבואשרעופות,בייצורההתרכזותאתבחלקה
ולכיסויהשוגיםהייצורלגורמיליחסושניתןהתפוקהמןחלקאותוהואהמוסףהערך
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אפרק

איןקבועים,במחיריםגעשווהחישוביםבמחיריםשינוייםשהיוכיווןהקבועות.ההוצאות

".הנקיהבהכנסההשינוימגמתאתאל־נכוןמשקפותהתוצאות
על־ידישדווחובתוצאותהשתמשנוהנקיהההכנסהשליותרישירהמדידהלקבלכדי
הריאליתההכנסהכינראהאלהמנתונים.1"משקיםשלדומהקבוצהלגביורמרלווה

לשיעורהסיבהשנחקרה.התקופהשלהאחרונותהשניםבשתירקעלתהתשי״ד()במחירי
הייצורשלהסחרתנאישהורעוהיאהנקיההריאליתההכנסהשליותרהנמוךהגידול
מחירילביןהשוניםהרפתמוצרימחיריביןשהיחסלראותניתן27מלוחכולו.החקלאי

השנים.במשךפחתהמספוא

תשי״ד-תשי״חלמשק:ממוצע—נקיהוהכנסהמוסףערך:7לוח

תשי״ח תשי״ז תשט״ז תשט״ו תשי״ד

11,944 10,493 9,983 9,161 8,206
1גולמימוסףערך

בל״י־של־תשי״ד
146 128 122 112 100 100תשי״ד=מדד:

8,500 7,300 6,400 5,700 5,600
2נקיההכנסה

שוטפיםבמחיריםל״י—
6,900 6,100 5,700 5,400 5,600 תשי״דו¬—במחיריל״י
123 109 102 96 100 100תשי״ד=:מדד

פחת.נוכהשלאמשמע"גולמי",החישוב.פרטיאתג׳בפרקראה1
מבוססיםמשפחהמשקירווחיותרמר,וי.לווהי.נקיה:הכנסהעללנתוניםמקור2

,1960אוקטוברההדרכה,מנהלהחקלאות,משרדקודמות,לשניםבהשוואהבתשי״ט

משקיםשלהכלכליהמצבעלב:דו״חכלשהושוניםנתוניםמוסריםמחבריםאותם.9׳עמ
רחובות,לחקלאות,הפקולטהתשי״ח,עדתשי״גבשניםמבוססיםמשפחתיים

שהםבהנחהיותרהמאוחריםבנתוניםבחרנוההבדלים.מקורשםמוסברלא.11׳עמ,1958דצמבר
.25ללוחהמתייחסתג׳,בפרק2הערהגםראהמתוקנים.

תשי״ד.שנתבסיםעללצרכן,המחיריםבמדדשוטפיםבמחיריםההכנסהחלוקתידיעלמתקבל*

נעבור,זמן.לאורךולאשוניםמשקיםביןבמדגםקיימיםבהכנסותהעיקרייםההבדלים
רבפיזורעלמצביעיםג׳בפרקהציוריםאלה.להבדליםהמקורותאתלבחוןלפיכך,

ובשימושבתפוקהרבפיזורגםקייםלכךבדומההמדגם.משקישלהנקיהבהכנסה

העםבתשומהשינוייםכיומובהרלהלן,נידוןלתפוקההתשומותביןהקשרבתשומות.

ביןמובהקיםהבדליםקיימיםכילציין,זאתעםמענייןבייצור.השינוייםלרובההסבר

א׳.בנספחמופיעמושביםלפיהנתוניםסיווגאלה.למשתניםהנוגעבכללמשנהומושב

המושביםכינראההשונים.הייצורבגורמילשימושבהתאםהמושביםמדורגים21בלוח

הגדו¬המיםבכמויותוהמשתמשיםבממוצע,ביותרהגדוליםהקרקעשטחילמשקיהםאשר

הייצוררמתבעליהעםאלהמושביםאחרות.תשומותביותרגםמשתמשיםביותר,לות

מחיריאםתשי״ד.במחיריהתפוקה,מןתשי״ד,במחיריהגלם,חומריהפחתתעל־ידיחושבהמוסףהערך•

הנקיה.ההכנסהבגודלהמגזימהתוצאהמתקבלתהתפוקה,מחיריעליחסיתיותרעוליםהתשומות
לשניםבהשוואהבתשי״טמבוססיםמשפחהמשקירווחיותרמר,וי.לווהי.ג•

נקיהלהכנסההשתמשובהההגדרה.9עמ׳,1960תל־אביב,הקריה,החקלאות,משרדקודמות,

מחושבולפחתהלוואותעללריביתשכירה,לעבודהגלם,לחומריההוצאותבנכויהתפוקהערךהיא:
משקים70ושלותשט״ותשי״דבשניםמשקים74שלמדגםעלמבוססיםהנתוניםההחלפה.ערךלפי

לעיל.1בהערהנוסףהסברראהתשי״ח.עדתשט״זלשנים
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ומסקנותסיכום
רשויותעל־ידימוקציםומיםוקרקעהיותביותר.הגדולהוההכנסהביותרהגבוהה

הבדליםמשקפיםהמשקיםלרשותהעומדיםהקרקעבשטחיהבדליםכיברורציבוריות,
במידתלהפרשיםהשניםבמשךהביאואלההבדליםאםלומרקשההמקורית.בהקצאה

המשקים.שלההתרחבות
כייתכןיותרקטןבעברהיהבתפוקהלבשרובקרעופותביצים,שלהיחסיחלקם

כךומים,בקרקעיותררבהבמידהתלויהייצורהיהאז,קיימיםשהיוהמחיריםלאור
שלאחרבשלבהתרחבותלשםדרוששהיהההוןאתלצבוריכלויותרהגדוליםשהמשקים

מאורגניםפשוטהינםהגדוליםהמשקיםבעלישהמושביםהיאנוספתאפשריתהשערהמכן.
קשה,הבעיהשהגיעו.למהלהגיעהצליחווכךיותריעיליםמשקיםוכולליםיותר,טוב

הראשוניתההקצאהכירקנצייןיותר.מתאיםשהיצענוההסבריםמןאיזהלבררננסהולא

להכנסהבהכרחמביאהאיגד,הציבוריותהרשויותעל־ידיהבסיסייםהייצורגורמישל
זועובדהלזכורחשובשוגים.מושביםביןאףאלאבודדיםמשקיםביןרקלא—שווה
אתלהעלותבמגמהבמשקיםייצורגורמישלמחדשבהקצאההגוברתההתעניינותלאור

ההכנסה.

הייצורגורמיפריון.7
למצואכךמשוםרצוישונות.בתשומותבשימוששינוייםמשקפיםבתפוקהשינויים

מכךכתוצאההחליםהמתאימיםהשינוייםלביןבתשומותהשינוייםביןכמותייםקשרים
התפוקהאיןשניםמספרנתוניעלהמבוססזהמעיןבניתוחכילזכור,ישזאתעםבתפוקה.
למדודאחתדרךהטכנולוגיה.רמתעל־ידיגםאלאבתשומות,השימושעל־ידירקנקבעת

נתון"סל"הפעלתידיעלשתושגהתפוקהתהיהמהלבדוקהינד,הטכנולוגיהרמתאת
כזהקבועמ״סל"המושגתהתפוקהתגדלכןהטכנולוגיהשתשתכללככלייצור.גורמישל

יתרכלכאשרברורה.היאהנקיהההכנסהעלמכךהנובעתההשפעהייצור.גורמישל
ההוצאות.שתעלינהבליהפדיוןאתהטכנולוגיתההתקדמותתגדילקבועים,הגורמים

שלההכנסהרמתלגבינוספותתוצאותמספרכמובןנובעותהטכנולוגיתההתפתחותמן
שהמחיריםבהנחהנוספים,ייצורגורמילהעסיקמשתלםגדל,הפריוןכאשרהמשקים.
היצרניםכלמגדיליםכאשרקבועים;ישארולאשהמחיריםאלאשינוי.ללאנשארים

לגבירקהקיים)מצבאופקיתאיננההביקושעקומתאםהמחירים,ירדוהתפוקהאת
לשינוייםצפויהעצמההביקושעקומתהבינלאומי(.בשוקהנסחריםחקלאייםמוצריםמספר
קובעיםבגורמיםאףואוליהאוכלוסיהבגודלבהכנסה,שינוייםיחולוכאשרזמן,לאורך
בהיצעהיחסיהשינויאתהיתר,ביןאיפוא,משקפתבמחיריםהממשיתהתמורהאחרים.

)באחוזים(:כדלקמןהיד.1936/37נדהיהודיבמשקהחקלאיתהתפוקההרכב11

14 — חלב 9 — שדהגידולי
4 — ביצים 3 — אדמהותפוחיירקות
2 — בשר 60 — הדרים

5 — שונות 3 — אחריםפירות

מס׳שנתוןלפי,1936/37במחיריהיהודיבמשקהחקלאיהייצורבדברנתוניםעלמבוססהחישוב
לחלקמקורהשכנותוהארצותהמקומיתהערביתהחקלאותהיותקופהבאותהכילזכוריש.151עמ׳,9

המזון.מאספקתעיקרי
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אפרק

ובאוכלו־בהכנסהשינריםבעקבותהחלבביקושהיחסיהשינויואתהטכנולוגיהבהשפעת
יימשכונוספיםייצורגורמיכאשרזמן,באותולגדולעשויותההוצאותשגםמובןסיה.

השפעתלבעיתכיאיפואנראהלהם.בביקושמהגידולכתוצאהאלטרנטיבית,מתעסוקה
אנוההצגהלנוחיותורקרבות,פניםישהמשקיםהכנסותעלהטכנולוגייםהשיפורים
מהן.בכמהמצטמצמים
טכנייםשהםהניהולבכושרהפרשיםבחלקם,משקפים,זמןבנקודתמשקיםביןהבדלים

מגיעיםמסויימיםשמשקיםבכךמתבטאהטכניהניהולכושרמאידך.והתנהגותייםמחד
טכנולוגיהאותהעומדתכולםלרשותכיאףמאחרים,יותרטוביםלהישגיםבקביעות

"סל'מאותויותריפיקיותריעילשמשקלכךכגורםלהגדירוניתןפירוטביתר.12עצמה
שחקלאיםהעובדהאתמסבירההתנהגותיהצדפחות.היעילמשנהו,מאשרייצורגורמי
השנים,במשךבההשינוייםועלמחירים,מערכתאותהעלשונהבצורהמגיביםשונים

שונות.הכנסותמשיגיםגםולכן
זמןלאורךובתפוקה,בהכנסההבדליםלהסבירשינסהניתוחכיברורלעילהאמורמכל
המידהעליתרמוגבלבלבד,בתשומותשינוייםעלהתבססותתוךשונים,משקיםובין

אינםבתפוקהשהבדליםכך,הבעיהאתניסחנוזומסיבהמוטעות.לתוצאותלהביאועשוי
והפרשיםזמןלאורךבטכנולוגיהשינוייםעל־ידיגםאלאתשומות,בהבדלירקמוסברים

הניהול.בכושר
השונותהתשומותהשפעתאתלאמודניסינוהתשומות.שיעוריהראשון—בגורםנפתח

בהנחהבוצעהאומדן".קוב־דוגלםמטיפוסייצורפונקצייתהתאמתבאמצעותהייצורעל
לאורךמופעלהטכנולוגישהשיפודשעהשונים,משקיםביןהניהולבכושרהבדלשקיים

הטכנולוגיהשיפורכימניחיםאנו—דיוקליתרמידה.באותההמשקיםלכלביחסזמן
הםקוב־דוגלםפונקצייתמקדמיהייצור.גמישויותעלמשפיעהואאיןנייטרלי,הינו

כאשרבתשומות.אחדבאחוזבגידולהקשורבתפוקההשינויאחוזאתהמודדותגמישויות
רווחיםלהשגתהתשומותגודלאתומתאימותמשוכללת,התחרותבתנאיפועלותפירמות
אומדןייצור.גורםלכלהמשתלםהתפוקהחלקאתגםהייצורגמישויותמייצגותמירביים,

.8בלוחמוצג1958-1954לשניםהגמישויות

השימושהגדלתהיתהשבמדגם,המשקיםלגביבממוצעהתוצאות:לפירושדוגמאלהלן

לתתאפשרדומההסברבתפוקה.אחוז0.58ב־בעלייהקשורהאחדבאחוזגלםבחומרי

חלקהאתתשומהלכלהמיוחסתהגמישותמציינתלעיל,שצוייןכפיאחרים.למקדמיםגם

השפעההבודדלמשקאיןבהםשוקבתנאיהתפוקה,סךמתוךזותשומהעלההוצאהשל

ותפוקההוצאההמושגיםלמקסימום.הנקייההכנסתואתלהביאמנסהוהואהמחירים,על

מהאלאלמעשה,שיוצרווכמויותשהוצאוסכומיםבהכרחמצייניםאינםזהבהקשר

אופטימלית.פעילותברמתהיתהאילוהקיימיםבמחיריםומייצרתמוציאההיתהשהפירמה

ביצורוהוצאות"ידעמונדלק,י.ראה:אחר,במקרהשוניםמשקיםביןגדוליםהבדליםלהדגמת12
.1959מאיעם־עובד,הוצאת,23מס׳לכלכלה,רבעוןחקייאי״,

הואx)התפוקה,ערךהואץכאשרץ=—י׳יאשהותאמההפונקציהצורת12

הוא,)?/ה־ובמשקהניהולכושרהוא0•ה־ז,בשנההפריוןרמתהוא״(ה־ן,התשומהכמות

ד׳.בפרקנוספיםפרטיםראהקונסטנט.הוא"0ו־ה־•לתשומהביחסהייצורגמישות
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ומסקנותסיכום
לייחסישהתפוקהמןאחוז69ל־שקרובהיא8בלוחהמוצגותבתוצאותבולטתנקודה

מןאחוז11כ־ובקר.לעופותמזוןבעיקרגלם—חומרימהןניכרשחלקהון,לתשומות
לניהול.הנותריםהאחוזים20ו־לעבודהמיוחסיםהתפוקה

תשי״ד-תשי״חממוצעהייצור:גמישויותאומדן:8חול

גמישות תשומה

0.687 הון:
2 0.005 1בקרערך

0.100 1וחרפתהלולמבניערך

0.582 גלםחומרי
0.115 3עבודה

2 -0.007 (4סטנדרטיים)דונמיםקרקע

0.795 התשומותסך־כל
0.205 )שארית(ניהול

1.000 לכה־ןם

השנה.לראשיתהמתייחסיםמספריםעל־פימחושב1
ברמהמובהקיםהאחריםהמספריםכל.20%שלברמהלא־מובהק2

.5%של
עצמית.עבודהבעיקר*
מושביםבשניהקרקעמשטחניכרחלקשהיוותהבעל,אדמת4

שדונםההנחהעל־יסודשלחיןלאדמתהושתתהשישה(,)מתוך
בעל.אדמתשלדונמים4לישווהשלחיןאדמת

השימושבממדישינויעל־ידיהכנסותיהםלהגדיליכוליםהחקלאיםהיואםעתהנבדוק
השפעתאתמשוויםבבדיקהאלו.בתשומותהשתמשובהםוביחסיםהשונותבתשומות
—אחרתבלשוןההוצאות;ועלהתפוקהערךעלייצורגורםשלאחתביחידההשינוי
שלהשוקלמחירהממוצעת()ברמתהייצורגורםשלהשוליתהתפוקהערךאתמשווים
ובעוגהבעתהייצורגורמיכללגביאלהגדליםשנישוויוןמתקייםלאעודכלזה.גורם
תוצאותהייצור.בגורמיהשימושמתכונתשינויידיעלההכנסהאתלהגדילניתןאחת,

.9בלוחמובאותההשוואה
לאורךבהתמדהצומצםזההפרשלעבודה.ביחסקייםהגדליםשניביןההטיהעיקר
הדרגתיתתזוזהעללהצביעכדיבושישדבר—יחסייםבמונחיםבעיקר—התקופה
הלול.בענףבייצורהגידולמןלנבועעשויהזוהתפתחותהמשקל.שיווינקודתלכיוון
הפערהייצור.בהרכבזומגמהמשקפתהגלםלחומריבתשואההקלההירידהגםכייתכן
מובהקותברמתמובהקאינוהריביתשערלביןבקרשלהשוליתהתפוקהערךבין
השוליתהתפוקהערכיביןהתאמהשלרבהמידהקיימתכינראהכללי,באופןאחוז.20של
עצמםמסגליםשהחקלאיםלכךאותבזאתלראותאפשרהמתאימים.השוקמחירילבין

גםנבדקהזונקודהלמחירים.בתשומותהשימושאתמתאימיםובמיוחדהשוק,לתנאי
^להלן.בהנדוןועודבמישרין

למחירההולםהמדדלעיל.שהובאהבהשוואהנכללהלאשקרקעלכךלבלשיםיש
אולםמוגבלת,הינהזובנקודההקיימתהאינפורמציההחכירה.דמיהינובקרקעהשימוש
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אפרק

תשי״ד-תשי״חהייצור:גורמילמחירי)עת״ש(השוליתהתפוקהערךהשוואת:9לוח

)בל״י־של־תשי״ד(
ורפתלולמבני בקר גלםחומרי יום־עבודה

מחירהשנה עת״ש מחיר שת"ע מחיר עת״ש מחיר עת״ש

0.27 0.29 0.10 0.054 1.06 1.16 4.15 3.02 תשי״ך
0.27 0.30 0.10 0.058 1.06 1.16 4.95 3.58 תשט״ו
0.27 0.30 0.10 0.053 1.06 1.16 5.75 4.36 תשט״ז
0.27 0.27 0.10 0.050 1.06 1.11 6.00 4.51 תשי״ז
0.27 0.28 0.10 0.052 1.06 1.05 5.97 5.12 תשי״ח

עלהמוצאתלירהכיהינחנולשנה.אחוזים10שלריביתבשערהשתמשנוהחישוביםבכלהערה:
6לפיכן■הואבלוחהמופיעהריביתשערחודשים—שמונהעדששהכעבורתמורהנושאתגלםחומרי

מבנים,להקמתהמוצאתלירהכלעלכיוהינחנולמבניםאחוזים8שלבלאישיעורלקחנואחוזים.
לזקוףשישהשנתיהשיעורלציוד.ל״י0.5שלנוספתבהוצאהצורךישבניתוח,המשתניםאחדשהוא
בלבד.למבניםהמתייחםאחוז18שלהשיעורמןאחוז50ב־כךמשוםגדולוציודמבניםלחובת
לעובדיםששולםהשכרחלוקתעל־ידיחושבהשכרבלוח.המופיעהשיעוראחוז—27היאהתוצאה
המחיה.יוקרבמדדהמדגםבמשקישכירים

שלחין.אדמתלדונםל״י20ל־10בין—יחסיתנמוכיםהיוהחכירהדמיכימתוכהנראה
משוםבכךיהאשלחיןאדמתשלהשולילפריוןכמדדהחכירהדמיאתאיפואניקחאם

לאפם.קרובהזהייצורגורםשלהייצורגמישותלפיושלנו,לממצאביסוס

משקיםוביןזמןלאורך—בפריוןשינויים.8
הכוונההייצור.בפריוןמתמדתעלייהמגלהאחרות,רבותכבמדינותבישראל,החקלאות

לשנה.משנהוהולכתגדלהתפוקהמייצריםייצורגורמי"סל"שמאותולכךהיאבזאת

תנאיאםמעלה.כלפיזזהחקלאותלמוצריהייצורשפונקציתהיאבפריוןהגידולתוצאות
שלשיעורהתלוילעיל,שצוייןכפיהמחירים.ויורדיםהייצורגדלנתונים,הביקוש

הייצור,בפריוןהשינויבמידתנתונים—הייצורגורמישמחיריבהנחהזו—התפתחות
בביקושהעתידההעלייהזמן.לאורךאלהשלובשינוייהםהמיוחדיםהביקושבתנאי

במחקר.1יילאחרונהשנערךבמחקרלאומדןנושאמשמשתבישראלחקלאייםלמוצרים
הדיוןמןהמדגם.במשקיזמןלאורךבפריוןהגידולאתלמדודבנסיוןהסתפקנוהנוכחי

בכלל,הישראליתבחקלאותבפריוןהגידולאתמייצגתאינהזומדידהכיברורכהעד

חיים.בעליבגידולהעוסקיםהמושביםבכללאואף
רמתאתמודדזהמדד.100הואהגיאומטרישממוצעומדדבעזרתמוצגבפריוןהשינוי

שנה.באותהבתשומותהשימושרמתבחשבוןשמובאתלאחרשנה,בכלהתפוקה

בסיסעלהתוצאותהועמדוהשניהבשורהבלוח.הראשונהבשורהמופיעותהתוצאות

קרובשלבשיעורבפריוןממוצעשנתיגידולעלמצביעיםהמספרים.100=תשי״דשל

לרעהשהשפיעמרוכזבמזוןחמורמחסורשרר1957בשנתכילזכורישאחוזים.2.3ל־
שהושגאחוזים4.0בןהשנתישהגידולההנחהמסתברתזומסיבההלול.בענףהייצורעל

11

פאלקמרכזבישראל",חקלאיתלתוצרתוהביקושההיצעשלארוךלטווחב״תחזיותראהראשוןתיאור11

עם׳,1961יוליירושלים,,1960ו־1959חמישידין־וחשבוןבישראל,כלכלילמחקר
156-151.
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ומסקנותסיכום
כילהדגישהראוימןבפריון.הגידוללתהליךיותראופייניתשי״ד—תשט״זבשנים
גדולהבייצורהעלייהתהיהבמהיריםלירידהמביאהאינההמוגברתשהתפוקהבמקרה
החקלאים.על־ידיהייצורגורמישלמוגברתלתעסוקהמביאהבפריוןשהעלייהמשוםיותר,
בעודאחוז,52ל־הנחקרתבתקופהבייצורהגידולהגיעבושלנו,במקרהמודגםזהדבר

בפריון,עלייהבעקבותהבאהההיצע,תזוזתאחוזים.9.6ב־הסתכמהבפריוןשהעלייה
שליותררבופריוןנוספותתשומותתעסוקתגורמים:שנישלפעולתםאיפואמשקפת
המורחב.הגורמים"סל"

תשי״ד-תשי״חזמן:לאורךהייצורבפריוןשינוימדדי:10לוח

תשי״חתשי״זתשט״זתשמ״ותשי״ד

10094.798.6102.3100.8103.8=גיאומטריממוצע
100100104031106110=תשי״ד

מצביעההמדידההמשקים.ביןהשוואהלצורךגםמשמשתהפריוןלמדידתדומהשיטה
המשקמאשריותראחוז58ייצורגורמישלקבועמ״סל״הפיקביותרהיעילשהמשקכךעל

ובמיו¬התשומות,מרביתלביןהניהולביןחיובימיתאםנמצאיתר־על־כן,יעיל.הפחות
בחומרי־גלם.ושימושחד—עבודה

בהכנסהיפהמשתקפיםהמשקים,ביןהקיימיםבפריון,ההבדליםכילהדגישהמקוםכאן
ויגיעויותר,רבותתשומותיותרהיעיליםהמשקיםיעסיקועצמםמחיריםבאותםהנקיה.
מסדרהורכבזו,נקודהלהבליטבכדיהמורחב.הייצורגורמימ״סל"יותרגבוההלתפוקה
המסדרשלהעליוןבגבולוכיונמצאהמדגם,ממשקיאחוז94כ־בושנכללוהכנסות
ההבדלכימסתברהניתוחלאור.1התחתון־שבגבולומזובערך7פיגבוההההכנסה
במישריןהןשהתבטאהניהול,פריוןגורםעל־ידיבערךמחציתוכדימוסברבהכנסות

מקריים,בגורמיםמוסברתההפרשיתרתכימניחיםאנונוספות.בתשומותבשימושוהן
אחוז20לכ־אחראיייצורכגורםהניהולכילשערישהתנהגות.ובהבדלימחיריםבשינויי

אינובתפוקהזהחלקלניהול.הפונקציונליתבתמורהכשמדוברהכוללת,התפוקהמן
שאינןאחרותוליציאותהקבועותלהוצאותגםמתייחםשהואכיווןגרידא,נקיההכנסה
בתפוקה.השינוייםלניתוחהשתמשנובהןבתשומותנכללות

ממנווהמשתמעוהמיםהקרקעפריוןעל.9
הקרקעמפתיעה.היגהלקרקעביחסהאפסיתהייצורגמישותבדברשקבלנוהתוצאה

.1־ומיםמקרקעמורכבתתשומהלפיכךמהווהוהיאשלחיןאדמתשלביחידותנמדדה

שהתוצאותבכך,הינולקרקעביחסהנמוכההייצורלגמישותאפשריסטטיסטיהסבר
לאורךהמשקיםמןאחדבכלובתשומותבתפוקההשינוייםמניתוחנובעות8בלוחהמוצגות

שהשפעתםכךהשנים,במשךיחסיתמעטהשתנהמשקכלשברשותהקרקעשטחזמן.

שניהוצאוהמסדרמןבתשי״ח.הנקיהלהכנסתםבהתאםבמסדרהמשקיםסידורעל־ידינעשההדבר15
ביותר.הנמוכהההכנסהבעליוהשנייםביותרהגבוההההכנסהבעליהמשקים

.8ללוח4הערהראה18
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אפרק

ההבדליםעל־ידינו.להתגלותשלאהיתהעלולההייצורעלאלהשינוייםשלהמלאה
שינוייםאיןלעצמומשקשבכלשעהשונים,משקיםביןקיימיםהקרקעבשטחיהעיקריים

מוטבהתפוקהעלהקרקעגורםשלהשפעתואתלהעריךבכדילפיכך,הזמן.לאורךרבים
בעלתלמגבלהכפופהזוגישהאולםשוגים.משקיםביןותשומהתפוקההבדלילנתחהיה
שונים.משקיםביןבתפוקהלהפרשיםחשובמקורהואהניהולפריוןשכןשונה,אופי
המבוסםבניתוחבולהתחשבאפשרותאיןבמישרין,למדידהניתןאינוזהשגורםמאחר

חיובית.הטיהבעללהיותהמתקבלהאומדןעלולמכךכתוצאהמשקים.ביןהבדליםעל
גמישותשלהגודלסדרבדברמושגלקבלמנתעלזומעיןרגרסיהחושבההמגבלהלמרות
כלפיכנראהמוטהזושתוצאהומאחר,0.032היאהחישובתוצאתלקרקע.ביחסהייצור

התוצאהכך,הדבראיןאםגםאולם,מזה.מעטנמוךהאמיתיהגודלכילהניחישמעלה,
התפוקה.מסךאחוזים3רקשלחיןלאדמתליחסשישהיאשמשמעותהכיווןנמוכה,0.032

לאהמקריםמןאחדבאףאולםהחישוב,שיטתאתבמקצתלשנותנסיונותמספרנעשו
יותר.גבוההגמישותנתקבלה
אתמבססותאלובדיקותוגםד׳בפרקדרכיםבמספרשובנבדקתזהממצאנכונות
שישהחכירהדמילאפם.קרובהקרקע־מיםהתשומהלגביהייצורגמישותלפיההתוצאה

דמיכילעילהזכרנולמסקנתנו.נוספתביקורתמשמשיםבקרקעהשימושבעדלשלם
לממצאנו.מלאהבהתאמהעומדזהסכוםל״י.20ל־10ביןנעושלחיןאדמתלדונםהחכירה
מוביל(0.032)לקרקעביחסגמישותשלמעלהכלפיהמוטההאומדןכילצייןמעניין

לדונם.ל״י25ל־מגיעקרקעשלהשוליתהתפוקהערךלפיולממצא
בעקבותיהןתבאנהלאלמשקיםקרקעשלשוליותתוספותכיהיאזהממצאמשמעות

שהאד¬האינטואיטיביתההרגשהאתנוגדתזומסקנהתפוקתם.שלהכוללבערךניכרשינוי

התפוקה.מערךניכרבחלקלזכותעליהושהיהזעירים,במשקיםנדירייצורגורםהינד.מה

הנובעבתפוקההשינויהינוקרקעשלהשוליהפריוןכילזכורישזהממצאלהסבר
פירושוקבועות.נשארותהייצורגורמייתרכמויותבעודהקרקע,בכמותשולימשינוי

המועסקיםהייצורגורמיכמויותהפחתתמחייבקרקעשלנוספתיחידהשעיבודדברשל
קרקעשלהשוליתהתפוקהערךוהרפת.הלולענפיבעיקר—שלנובמדגםאחרים;בענפים
הענפיםשלבתפוקתםהירידהעל־פנינוספתקרקעמיחידתהתפוקהערךיתרתאיפואהינו

זו.קרקעיחידתלעיבודהדרושיםהייצורגורמינלקחומהם
ערךכילהדגישברצוננוהגענו,אליההמסקנהמןהמשתמעאתלסקורשנעבורלפגי
לעי¬קיימתזובשאלהפיסי.משתנהולאכלכלימשתנההינופירמהשלהשוליתהתפוקה

לביןלמעשהפירמהפועלתבההנקודהביןמבחיניםשאינםוישאי־הבנה,קרובותתים
אחתתשומהביןליחסמניחיםבואשר—מושגיבנסיוןהאפשריותהנקודותתחום

באותוהקיימיםבמחיריםתלויההאפשריותמכלאחתנקודהבחירתלהשתנות.לחברותיה
ערכייזוזוועמההאופטימום,נקודתגםלכךבהתאםתזוזהמחיריםהשתנותעםזמן.

התפוקהערךאתמגדיריםאנו—פירוטביתרהשונים.הייצורגורמישלהשוליתהתפוקה
לביןכספיים,בערכיםהנמדדתהממוצע()הפדיוןהתפוקהביןכהפרשקרקעשלהשולית

תהלי־שנישקיימיםמניחיםאנוההצגהפשטותלשם".השוניםהייצורלגורמיהתשלומים

המשקיםלמצבקירובבכךישאולםהמשקל,שיוויבנקודתרקנכוןזד,דברכילומרישהדיוקלמען17

ד׳.בפרקזובשאלהנוסףדיוןראהממנה.רחוקיםאינםבממוצעאשרשבמדגם,
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ומסקנותסיכום
בעליגידולילמשלחברו,ואילוקרקע;מצריךשדה,גידולילמשלהאחד,בלבד:ייצורכי

המחיריםביחסי(1)איפוא:תלויההקרקעשלהשוליתהתפוקהקרקע.מצריךאינוחיים,
מוצריםמשניאחדכלשביןהמחיריםביחסי(2בעלי־חיים!)תוצרתלביןשדהגידוליבין
ביבולמשתקפתשהיאכפיהטכנולוגיה,רמת(3ו־)קרקע;שאינןהתשומותלביןאלה

.18קרקעלדונם

השערתנוקרקע.שלהשוליתהתפוקהערךיגדלכןיותר,גבוהיםאלהשיחסיםככל
המחיריםלביןקרקעשלהשוליתהתפוקהשלהנמוךהערךביןקשרשקייםאיפוא,היא,

והרפתהלולענפישלהרבהההתרחבותלאורהנחקרת.בתקופהקיימיםשהיוהיחסיים
אלהבענפיםלהתרכזבמקוםיחסית.גבוההרווחיותבעליהיואלהענפיםכילומרניתן
הי¬המספואייצורהרחבתאחרים.גידוליםאומספואבגידוללעסוקיכוליםהמשקיםהיו

שנקנהשהמזוןמסתברעבורו.תחליףמהווהשהמספואמרוכזמזוןקנייתלצמצוםמביאהתד.
ענףתזונתבכללעצמיתמתוצרתבעלי־חייםמזוןשלשחלקוהיא,עובדהיחסית.זולהיה

ירקות,גידולתשי״ח.בשנתאחוז46ל־תשי״דבשנתאחוז55מ־פחתבמשקיםהרפת
משקפתזוהתפתחותמכן.לאחרנעלםכמעטתשי״ג-תשי״ד,בשניםעדייןנפוץשהיה
ביחסאי־ודאותמולידותאלותנודותניכרות.בתנודותגםקשורהשהיתהמחיריםירידת

הייצור.לצמצוםכללבדרךהמביאהתופעהלמחירים,
שיקףקרקעשלהשוליתהתפוקהשלהנמוךשהערךהיאהשערתנו—דברשלבסיכומו

גורמיהעברתהיתהלאקיימת,שהיתר.המחיריםמערכתמבנהשלאורהעובדה,את
שדהוגידוליהמספואלענפיקרקע(הרבהמצריכים)שאינםוהרפתהלולמענפיייצור

היתד,זאת,לעומתאילו,התפוקה.לערךניכרתתוספתמביאהקרקע(הרבה)המצריכים
בעליענףלמוצריולאראשונייםלמוצריםנוחהשהיתר.שונהמחיריםמערכתקיימת
שליותר)אינטנסיבי(עציםניצוללכיווןהייצורגורמיהקצאתמשתנההיתד,אזכיהחיים,
במשתמעלדוןנחזורעודעולה.היד,הקרקעשלהשוליהפריוןזאתובעקבותהקרקע,
זה.מטיעון

והמחיריםהייצורגורמיפריוןההכנסה,המשק,גודלביןהקשר.10
המחקרבתקופתקייםשהיההמחיריםמבנהאםהשאלהנשאלתכהעדהדיוןבעקבות

עללהשיבקשהבלבדזהמחקרימודעלבכללו.המשקשלראותומנקודתרצויהיה
אתשקפולאקיימיםשהיוהמחיריםכילצייןהראוימןזאת,עםממצה.תשובהזושאלה

כפופיםהיושוגיםבשווקיםהמחיריםהייצור.גורמישלהפריוןואתהיחסיתהנדירות
אתהמשמשיםייצורלגורמיהשוניםהחליפיןבשעריהשאר,ביןשהתבטא,לפיקוח—
מוצריםמחיריהיולכךנוסףבינלאומי.מסחרבהםשהתקייםחקלאייםומוצריםהחקלאות
ייצור.במכסותלעתיםלווהאשרישיר,לפיקוחכפופיםרביםהחקלאיים

המחיריםרמתאתמשקפיםהיוהםהשוקכוחותעל־ידילהיקבעלמחיריםהונחאילו
יצואעל־ידיזהלשוקקשורההחקלאותכאשרבמיוחדנכוןזהדברהבינלאומי.בשוק

יהיהרצוימסויים,מחיריםבמבנהכינובעמכאןאחרים.שלויבואםמסויימיםמוצרים
מסחרבהםשישלמוצריםבלבדהמקומיבשוקהמשווקיםממוצריםייצורגורמילהפנות

בדיוןנמשיךאנואולםהחיים,בעליבענףהייצורבפריוןגםתלויקרקעשלהשוליתהתפוקהערך1י
קבוע.נשארשהפדיוןבהנחה

19



אפרק

וברווחיותהראשונה,הקבוצהמןמוצריםבמחירינוספתירידהלמנועמנתעלבינלאומי,
השוקעל־ידינקבעיםעוצמתה,עלוהמשפיעיםההפנייה,תתרחשבהםהמחיריםייצורם.

בישראל.בייצוראפשרייםמשינוייםמטבע־חוץ()במושגימושפעיםואינםהבינלאומי
בקרקעהיחסיהמחסורידיעלרבהבמידהנקבעיםעצמםאלהבינלאומייםמחירים
ארצות.אותןשלוהמסחריתהחקלאיתהמדיניותידיעלוכןאחרות,בארצות
האפק¬החליפיןשעריבאמצעותהישראלילשוק"מועברת"הבינלאומיתהמחיריםרמת
זהמחקרשלראשונותתוצאותפורסמומאזויצוא.יבואמוצרילגביהקיימיםטיביים
פאלקמרכזשלהחמישיוחשבוןבדין

18

עשויהפיחותהישראלית.הלירהפיחותבוצע19
עשויהואהבינלאומי.בשוקהנסחריםמוצריםשלהמקומייםהמחיריםאתלהעלות
בפרט;—החייםבעליענףלביןשבינםהמחיריםיחםאתשדה,גידולילטובתלשגות,
מעיןשינוי.20התשומותלביןשבינההמחיריםיחםאתהחקלאית,התפוקהלטובתובכלל,

להרחבתולהביאהבינלאומיבשוקהנסחריםלמוצריםייצורגורמילהסיטעשויזה
התשלו¬במאזןהפערלסגירתהחקלאותסקטורתרומתולהגברתהיבוא,להפחתתהיצוא,

—חופשישוקבתנאי—המחיריםרמתאתהשינוייעלהזו,התפתחותעםבבדבדמים.

)באותםלקרקעועבודההוןשביןהיחסאתיגדילהמקומי;בשוקהנמכריםהמוצריםשל
ההנחהומים.קרקעשלהשוליתהתפוקהערךאתיעלהגםוכךקרקע(,המצריכיםענפים

ביצואהן—הבינלאומילשוקקשורההישראליתהחקלאותכיהיא,שלעילבדיוןהבסיסית
השוקמחיריקובעיםחופשישוקובתנאי—גלםחומרימספרביבואוהןמוצרים,ויבוא

ורמתייצורבגורמיהשימושאתגםולפיכךרווחיותו,מידתואתהייצורהכוונתאת
שלהם.הפריון
שאלתלבחינתמדירבהלבתשומתהוקדשהשאוליסבוריםקוראיםשמספריתכן

ההחלטהעלממשיתהשפעהכלזהלגודלאיןהרי—ומיםקרקעשלהשוליתהתפוקה

למתיישבשתהיהבאופןההקצאהנעשיתלהלכהלמתיישבים.ומיםקרקעהקצאתבדבר

מערכתכמובןמחייבהתכנוןעירוני.שכירשללזוהדומההכנסהלושתביאתעסוקה

מתחשבתאינהההקצאהאולםויבולים.תשומותמחירים,דוגמתלמשתניםביחסהנחות
הכנסתשונהמכךוכתוצאההתכנון,ביסודהמונחיםבמשתניםלמעשההחליםבשינויים

המתכננים.ציפולהמזוהמתיישבים
משקישלהממוצעגודלם)א(כילזכורישבדיוננו,לעילהמתוארהמצבשילובלשם

בכלל,במושביםהמשקיםכגודללפחותהינוומים,קרקעלמכסתשנוגעבמההמדגם,
—השאלהנשאלתזהלאורוהרפת.הלולבענפיבייצוררבהבמידהתלויקיומם)ב(וכי

יייצורםהפחתתאתשתעודדלרמהוהרפתהלולמוצרישלמחיריהםירדואםיקרהמה
הייצורבריכוזתלוייהיההמושביםכלשלקיומםאםלהתרחשעלולהזומעיןהתפתחות

המדגם.במשקישנעשהלמהבדומההחיבענפי

שינוישדה.לגידולייופנושגורמי־ייצורהיאבמחיריםכזהשינוישלאפשריתתוצאה

הייצורגורמישתנועתלהניחהיהניתןכןלאשאםהמשקים,הכנסתאתיפחיתבייצורזה

.151-143עמ׳שם,בישראל,כלכלילמחקרפאלקמרכז18

שונההיד,האפקטיבישהשערמשוםהפיחות,לשיעורבשיעורולהקבילחייבאינוהממשיהשינוי20

האפקטיביהשערלביןבעתידהאפקטיביהשערשביןביחסתלוייהיההשינויהרשמי.השערמןבעבר

בעבר.
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ומסקנותסיכום
אפשרויותבמשקיםקיימותאםהבעיהמתעוררתלכןבמחירים.שינויללאאףתתרחש

לשאלתמגיעיםאנוכאןוהרפת.הלולבענפימייצורשישתחררוהייצורלגורמיתעסוקה

כה.עדשנידונוהנושאיםביתרעתה,שברורכפיבלתי־תלויה,שאינההמשקגודל

לגידולישיועברוהייצורגורמיתפוקתשערךאמרנוכאילותפחת,המשקשהכנסתבאמרנו

להתמורהאותההייצורגורמייקבלואםהקיימת.בתעסוקתםמשהינהפחותהתהיהשדה

התמורהמענייןנתעלםאםגםלהם,לשלםכדיהתפוקהתספיקלאעתה,זוכיםהם

)וכן"עבודה"הייצורגורםיקבלומראש,קבועהעבודהשכרשכאשרכלומר,לקרקע.

מאומהיישארולאלייצור,לתרומתםבהתאםלהםהמגיעמןיותר"הון"(הייצורגורם

מועסקלהיותהקייםהעבודהכוחכליוכלאםברורלאכךואפילולקרקע;כתמורה

במשךבטכנולוגיהניכרשינוישחלאףכילהדגישעלינוזהדבריםבהקשרבמשקים.

למרותזאתומים.קרקעבמכסותנמדדכשהואהמשקים,בגודלמועטשינוירקחלהשנים,

שנדרשההעבודהכמותבהפחתתהתבטאבטכנולוגיההשינוישלהחשוביםהצדדיםשאחד

פעולות.אותןלביצוע
פריוןיגרורזהדבראךהמיושנות,בשיטותולהשתמשלחזוראפשרותתמידקיימת

טכנולוגיותבשיטותלהשתמשהכרחיהיהיותרגבוהפריוןלהשגתיותר.נמוכיםוהכנסות

המושביםיכוליםהאםהראשונה,שאלות.לשתיפתרוןלמצואמחייבתזומסקנהחדשות.

האדםכוחבעודפיייעשהמה—והשניהזייצורשליותריעילותשיטותלעצמםלאמץ

שיטותכיבכךמכיריםהכלהראשונה,לשאלהבאשר1אלובשיטותהשימושעקבשיווצר

יכוליםאינםהמושבמשקישלבגודלםשמשקיםציודדורשותחוסכות־עבודהעיבוד

נעשואלו.מעיןשיטותשלקליטתןאפשרותאתמגבילהאי־ההתחלקותבעייתלהחזיקו.
השי¬האגודהבאמצעותהציוד,עלמשותפתבעלותשלבדרךהבעיהאתלפתורנסיונות

ניתחנולאשלם.אתורהמשרתותטרקטוריםתחנותהקמתעל־ידיולאחרונהתופית,

זאתעםבעתיד.יסודיתבדיקהספקללאהמצריכהאלה,ארגוניםפעולתאתבמחקרנו

."זהבשטחבולהתגדררבמקוםנותרעדייןכיוםכיהיסום,ללאלקבועניתן
לכוחתעסוקהמציאתהשניה—הבעיהבעינהתעמודזו,לבעיהפתרוןיימצאאםגם

והמיםהקרקעמכסותבהגדלתמותנההפתרוןהעודף.העבודה

21

פתרוןעומדעיןלמראית.22

עיוןאךומים,קרקעשלהשוליתהתפוקהשלהנמוךהערךבדברלמסקנתנובסתירהזה

והמיםהקרקעפריוןהיהמההראושקבלנוהתוצאותכך.הדבראיןכיילמדנובוקצר

הייצורגורמילפריוןהתחומיםאתשתחםדברוהרפת,הלולבענפיהייצורהתרכזכאשר

חלקהקצאתשיצריכובנסיבותהחקלאותבארגוןמטפליםאנוזאת,לעומתכאן,האחרים.

החקלאותשארגוןהיאטענתנולכך,נוסףהתפוקה.בכללהללולענפיםיחסיתיותרקטן

לשלםאפשרותתהיהלאכןלאשאםחוסכות־עבודה,ייצוגשיטותקליטתכאמור,יחייב,

יביא,אלומעיןייצורבשיטותהשימושבהתמדה.העולההנהוג,השכרשיעוראתלעובדים

ומים.קרקעשלחיוביתשוליתלתפוקהלוואי,כתוצאת

במדגםאשרהמשקיםשלהייצורממדיכדלקמן:הבעיהאתלהציגניתןשונהבצורה

שיתופיים,בישוביםשירותיםניתוחדימור:ובשטרנברגא.שלהדיוןלמשלראה21
.28-26עמ׳,1961אוקטוברתל־אביב,הקריה,,39מס׳חקלאיים,לפרסומיםהמדור

5למשל:ראהחדשה.הצעהבגדראינוזהפתרון22
.\,0.נ61,^"8.606011005מסקס151361'

־10011111־0631׳\610ק8613110115301110601מ5111קס!10606031)6י\610מזק601,"
800601§^׳.1

.1958ירושלים,העברית,האוניברסיטהקפלן,בי״םבהוצאת,0/1011^£606/0/06׳/״16<מ
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אקרפ

רבה.עבודההמצריכיםלענפיםהיצרניתהפעילותאתהמגבילהעובדה—יחסיתקטנים
קרקעבעיקר—אחריםייצורלגורמיכתמורהקטןעודףרקנותרגבוהה,השכרכשרמת
לכךבהתאםהמשקים.אתלהגדילאוהשכר,אתלהפחית—דרכי־מוצאשתיקיימותומים.
הקרקעששטחיאו—חקלאייםמוצריםשלרבהכמותהמייצאותהמדינותאתלסווגגםניתן

מעוטות־בארצותכמונמוך,שהשכראוהברית,בארצותכמויחסית,גדוליםשםלמשפחה
כאחד.הגורמיםשנישקיימיםגםוישפיתוח;
החקלאי.היצואמארצותבכמההקייםלגודלולהגיעלגדולחייבהמשקכימכאןלהסיקאין
תשומותבמחירהשכר,ברמתהקיימת,בטכנולוגיההמיוצר,המוצרבסוגתלויהמשקגודל
שגודלםמשקיםכיברור,מקוםמכלאך,והתפוקה.אחרותתשומותבמחיריוכןההון
היהודיהעירוניביישובקיימתשהיתר,לזוהדומההכנסהלמתיישביםשיספקוכדיתוכנן

אינםוהשלושים,העשריםבשנותאףאובארץ־ישראל,היהודיתההתישבותבתחילת
הששים.בשנותזומשימהלמלאיכולים

מנגנוניבאמצעותמספיקההכנסהלהבטיחלנסותאפשרהמשקיםלהגדלתכתחליף
לאשובאלהשגורמיםולכךבחקלאות,ייצורגורמישלסמויהלאבטלהשיגרמופיקוח עדייןהיהניתןשאזכיווןשנחקרה,בתקופהחמורההיתהלאזובעיהביעילות.ינוצלו
היתר,כזואפשרותההכנסה.מרביתנבעהמהםוהלול,הרפתלענפיייצורגורמילהפנות
אףוהםדרך,אותהנקיטתלשםוהנסיוןההוןחסרוהחדשיםשלמשקיםמשוםרקקיימת
הוותיקהסקטורדוקאנהנהמכךכתוצאהמינהלית.הכוונהידיעלמכךלהימנענאלצו

ואשר,1954שנתבסביבותשהתרחשההצריכה,עלהפיקוחמהרפייתבחקלאותוהמבוסם
שכעבורכזה,בקצבהתנהלההייצורהתרחבותאולםוהלול.הרפתלמוצריצמאשוקהניחה
עודפים.נוצריםהחלומספרשנים
במושבים.המשפחותמספרלהקטנתתביאבמושבהמשקגודלהרחבתכילציין,יש
באמצעותיבוצעהארץעל־פניהאוכלוסיהשפיזורההנחהמקובלתהיתהרבזמןבמשך

להשגתיותר,יעילותאחרות,שיטותשקיימותבכךמכיריםשכברנראהכיוםהחקלאות.
המשקים.בגודללהרחבהזה,רקעעללהתנגדותמקוםאיפואאיןזו.מטרה

במושבים.המשקיםהרחבתאתלפועללהוציאכיצדהינההמרכזיתהבעיהכינראה
אחתתכנון.עלבהסתמכותהצטיינההייצורגורמיבהקצאתהציבורייםהגופיםגישת

הושגהלאזושמטרהכברראינוההכנסות.התחלקותאתלהשוותהיאהתכנוןממטרות
גג,בכללההמושביםמאוכלוסייתיותראףהומוגניתשהינהשלפנינו,המושביםבקבוצות

עירוניים,שכיריםלהכנסתלהגיעמסוגליםשאינםקטנים,משקיםשלקיומםלכך,נוסף
הפוכהבדרךזאתלהציגאפשרכולו.במשקההכנסותהתפלגותשוויוןלהגברתתורםאינו
בחירתם—לפישבבעלותםהייצורגורמיאתלהעסיקחופשייםהחקלאיםיהיואםכיולומר

במשט¬זומעיןלקביעהמקוםאיןתגדל.רווחתםהרי—להמחוצהאוהחקלאותבמסגרת
בלתיהינובחקלאותהעובדיםושוקהניידות,עלהגבלותקיימותבהםכלכלייםרים

על־ידימניצולהחקלאיםלהגנתמכוונתבמדיניותצורךישאלומעיןבנסיבותמשוכלל.
משקלענפיהניידותחופשנוכחאךכשכירים.הבעליםוהעסקתמבעליהםהמשקיםרכישת
בישראל.קיימתזומעיןבעיהכילהניחאיןהחינוךשלהגיאוגרפיוהפיזוראחרים
הייצורגורמיאתלהקצותהנסיוןמןתצמחטובהאיזולשאולמקוםישכן,עליתר

ר.בערקגםראד,21
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ומסקנותסיכום
שתכונתוהתחרותי,ענףבחקלאותלראותאפשרבנפרד.משקלכלהמתייחסלתכנוןבהתאם

לתחוםמוגבלותוהחלטותיוהמחירים,עלהשפעהאיןהיחידשלחקלאיהיאהאופיינית

גורמישהקצאתידועהתיאוריהמןבהם.והשימוששברשותוהייצורגורמיהקצאת

המשקלשיוויבנקודתמושגתבחקלאות(גם)ולכןהתחרותיבענףביותרהיעילההייצור

תכנוןבאמצעותהייצורגורמיהקצאתעל־ידילהשיגאיפואשניתןמהכלהשוק.של
שלמופרעתהבלתימפעולתםכתוצאהלנבועלמעשהעשויבנפרד,משקלכלהמתייחם

ייצור,גורמישלקשיחההקצאהנזקים.לגרוםהתכנוןעלולזאתלעומתהשוק.כוחות

דבראלה.גורמיםשליעילהבלתילהפעלהמביאהזכויות,העברתשלאפשרותהמגבילה

ייצורגורמיהמושגהייצור.גורמיתנועתעלהגבלותבהטלתהצורךקיוםמעצםברורזה

ייצור.מכסותהיתר,ביןכולל,הוא—ובמיוחדרחב־משמעות,הינושבפיקוחבכלכלה
אחראוזהלענףאופטימלי,אוביותר,יעילהיקףקייםכאילוהצהרותנשמעותלעיתים

מושגים,ערבובעלמבוססתזומעיןקביעההתכנון.למטרתלאמץישאותוואשרבמשק,

מןהתעלמותכאןישבעיקרכלכלית.יעילותשלהמושגמשמעותאתתואמתאיננהוהיא

אלטרנ¬הוצאותשללקיומןלהתנהגות,הניהול,לכושרבאשרשוניםמשקיםביןההבדלים

איןמכךכתוצאהלמחירים.באשרוכןהקיימים,הייצורגורמיבתעסוקתהקשורותטיביות

משקכלשלהאופטימליוהרכבוגודלואתבמפורטלקבועשניתןהדעתעללהעלות

אתהקובעים)האקסוגניים(,תלוייםהבלתיהמשנתיםכאשרבמיוחדנכוןהדבר.24בנפרד

מןלהתחמקקשהאלהמטעמיםזמן.לאורךבהתמדהמשתניםבענף,והביקושההיצערמת

חופשימעברלהניחהיאהמשקיםבגודלההרחבהלביצועביותרהטובההדרךכיהמסקנה

משקים.רכישתלהרשותובעיקרבענף,ייצורגורמישל

כילציין,ישזאתעםכאן.בהלעסוקלפיכךנוסיףולאלדיוןזושאלהלהציגמטרתנו

באפשרותקשורהנוספתהסתיגותחדשים.במושביםכשמדוברהסתיגותטעונהמסקנתנו

נקודותבשתינטפללאאולם,זה(.גבולשל)וגובהומשקלגודלעליוןגבולקביעתשל

זה.בשלבאלה

במחירים?לשינוייםלהגיבחקלאיםנוהגיםהאם.11
עלמגיביםשהחקלאיםההנחהעללכתמרחיקותמסקנותכמהביססנוכהעדבדיוננו

יחסיתקרובהיההייצורגורמישלהשוליתהתפוקהשערךהעובדהבמחירים.שינויים

היהרצויחשיבותה,לאורזו.הנחהלחיזוקאמפיריסיועמשמשתשלהםהשוקלמחירי

רקלאחשובההנחהשלתקפותהאימותלהלן.שנעשהדברבמישרין,ההנחהאתלבחון

משתקפתכאשרבעתיד.שימושלשםיותר,עודאלא,בעברההתפתחויותהסברלשם

הגומליןהשפעתאתבחשבוןלהביאישהמחירים,מערכתבמבנההחקלאיתהמדיניות

הייצור.עללהלהיותשעשויה
לגבינעשההדברבמחירים.שינוייםעלהתגובהאתלאמודהיתר,לבעייהישירהגישה

התגובהביןבניתוחלהבחיןעלינוהתפוקה.מסךאחוז50מ־יותרהמהוויםלול,מוצרי

תגובהלביןהתגובה(אתמגבילמסויימיםקבועיםייצורגורמיקיום)כאשרהקצרבזמן

רענןלמשל:ראהמנהליים.צוויםבדרךהתכנוןחסידיגםשונה,בניסוחגםאםהכירו,זובעובדה2*

חקלאיים,לפרסומיםהמדורחקלאית,להדרכההמשותףהמרכזמתמחה,משקלקראתוייץ,

.7-6עמ׳,1960ינוארתל־אכיב,הקריה,
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אפרק

תפוקתנקבעתהקצרבזמןאלה(.ייצורגורמיבכמותשינויבחשבון)המביאההארוךבזמן
המזוןלביןהמוצרשביןהמחיריםיחס)א(הבאים:הגורמיםשניעל־ידיהלולמוצרי

0.6היאהקצרבזמןאלהמשתניםשנישלההיצעגמישותהלולים.קיבולת)ב(המרוכז;
שביןהמחיריםביחסאחדאחוזשלממוצעתשעלייההואהדברפירושבהתאמה.,0.4ו־

0.6שלבעלייהקשורההיתד.קבועה,הלוליםקיבולתכאשרהמרוכז,המזוןלביןהמוצר
שנה.באותהשיוצרהבכמותאחוזים

במדדיםניכרהדברלשנה.משנהבולטתבצורההתנודדקצרלזמןשההיצעכן,כמומצאנו
הםאחרת,לשוןהקצר.בזמןההיצעפונקציתשלהיחסיתהרמהאתהמיצגיםהבאים,

לולים.וקיבולתמחיריםשלנתוניםבתנאים—נתונהבשנהשסופקההכמותעלמצביעים
.11בלוחמוצגותהתוצאות.1ב־מסתכםהערכיםכלשלגיאומטרישממוצעכך,בנויהמדד

תשט״ו־תשי״טהלול:מוצרשלקצרלזמןההיצעפונקציתשלהיחסיתהרמהמדד:11לוח

םי"תש תשי״ת תשי״ז תשט״ז תשט״ו המוצר

1.420 1.244 0.813 0.883 0.789 ביצים

1.007 1.109 0.795 1.118 0.949 בשר־עוף

וקיבולתמחיריםשלהנתוניםשבתנאיםהואתשט״ולשנת0.789הערךשלפירושו
הממוצעתהכמותמןבקירובאחוז79ל־שנהבאותהשסופקההביציםכמותהגיעהלולים,
מגמת־קבועים.נשאריםהיווהקיבולתשהמחיריםבתנאי—התקופהבמשךמיוצרתשהיתה
העלייהמגמתאתמה,במידתמשקפת,הקצרהזמןשלההיצעפונקצייתברמתהעלייה
לעיל.שהוזכרזהבענףהשפלעל־ידימוסברתתשי״זבשנתהנמוכההרמההייצור.בפריון

מכדיגדולההאחרונותהשניםבשתילביציםהמדדבערכיהעלייהכינראהזאת,עם
)באוק¬תשי״חשנתשבראשיתהואלקפיצהההסברמוגבר.לפריוןכולהאתלייחסשניתן
כךהביצים.מחיריהובטחולפיוהסכםהשיווקלארגוניהממשלהביןנחתם(1957טובר

0.813שלמרמההביציםהיצעקפץמכךכתוצאהלמחירים.ביחסאי־הוודאותשבוטלה
בתשי״ט.1.420ו־בתשי״ח1.244שללרמותתשי״זבשנת

התנודותהנזכר.בהסכםנכללהואשאיןכיווןקפיצה,מבחיניםאיןעוףבשרבהיצע
המכירותמסךחשובחלקמהוותשמטילותבכךמוסברותבשר־עוףהיצעבמדדהחריפות

שלהגיליםבהתפלגותרבהבמידהתלוישנהבכלהנמכרהמטילותמספרבשר־עוף.של
משנהרביםלשינוייםצפויבניתוח,בחשבוןהובאלאאשרזה,משתנההמטילות.עדת

לשנה.
באמצעותרקלאהייצורעלמשפיעהבשוקההתערבותכימשתמע,לעילהאמורמן

אי־מידתעלההשפעהבאמצעותגםרבה,במידהאלא,מסויימתמחיריםרמתקביעת
למחירים.ביחסהוודאות
התפוקהברמתהשינוייםהשפעתאתלגלותהיתההארוךלזמןהמתייחםהניתוחמטרת

בקיבולתהייצורהתרבותעםכיהיתר,סברתנובני־קיימא.ייצורבגורמיההשקעותעל
פערנפתחמכךוכתוצאההקיימא,בניהייצורגורמיקיבולתלהרחבתלחץנוצרהקיימת,

מרוחבואחוז50שלבקצבהפערנסגרשמצאנו,כפיהרצויה.לזוהקיימתהקיבולתבין
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ומסקנותסיכום
בפריון,גידולאומחיריםמעלייתכתוצאההתפוקהגדלהאםכינובע,מכאןשנה.מדי
)שנח¬בני־קיימאהייצורגורמיקיבולתתגדללמחירים,ביחסאי־ודאותלסילוקבתגובהאו

המבניםשקיבולתשהינחנומאחריחסית.מהירבקצבהקצר(לזמןבניתוחלקבועהשבה
הרמהשלמעלהכלפיתזוזהתגרוםקבועה,היאהקצרבזמןההיצעבפונקצייתהמופיעה

התפוקהתגדלמכךכתוצאהעצמה.הפונקציהשלכיווןבאותולתזוזההקיבולתקבועהבה
איפואקייםהקבועים.הייצורגורמיקיבולתעלבחזרהישפיעזהוגידולנתון,מחירבכל

אחריםבגורמיםאובמחיריםלשינוייםוהקיבולתהתפוקההתאמתשלדינמיתהליך
לאחרמהר.מתכנסאףהלולתוצרתולגבימתכנס,התהליךהייצור.רמתעלהמשפיעים
ההש¬כינמצאשלהם,החדשההמשקלשיוויבנקודתמצוייםהחקלאיםכאשרההתכנסות,

גדולההביקוש,עלהמשפיעיםאחריםבגורמיםאובמחירים,שינויכלשלארוךלזמןפעה
בזמןהגמישות0.6היאהקצרבזמןהמחיריםגמישותאםהקצר.לזמןההשפעהמן1.67פי

בזמןאחוז50ב־ההיצעאתהביציםשיווקהסכםהגדילאםלכך,בדומה.1.0היאהארוך
אחוז.83שלבשיעורהינההארוךבזמןהשפעתוהריהקצר,

בעובדהטמונההחקלאיםהתנהגותבדברדלעילהמסקנותשלהעיקריתמשמעותן
אףהארוך.בזמןוהןהקצרבזמןהןמחיריםלשינוייההיצעמצדתגובהשקיימתהפשוטה

הדרושההלבתשומתהוקדשהלאשבעברנראהראשון,מושכלבחינתהיאזוקביעהכי
בעתיד.חמורותתוצאותלהיותעלולותזוולהזנחהממנה,המשתמעותהמסקנותמןלכמה

להיצעמביאההמשקלשיוויממחירהשוקמחירשסטייתהיאהדגשההטעונההנקודה
שלעיתיםהוא,מאליוברורהינושלכאורהענייןלהדגשתהטעםעודף.לביקושאועודף,

הממשלה.על־ידימחיריםמקביעתהנזכרתהמחיריםהתאמתאינובעתקרובות
כלשהופיקוחתוקף,להשיהיהמנתעלמצריכה,המשקלשיווילרמתמעלמחירקביעת

לעשותהינההיצעעודףלמנועביותרהטובההדרךהיצע.עודפילמנועכדיהייצורעל
ייצורגורמישלמרצוןלזרימהלהביאכדייותר,למושכיםאלטרנטיבייםייצורענפי

יחייבזה,במחקרהנידוניםבתנאיםכישציינומקוםלעיל,נידונהזובעיהאלה.לענפים
הישראלית.החקלאותבארגוןיסודייםשינוייםהמוצעהפתרון
ננקטהואשראלטרנטיבית,כגישהלהיראותהעשויהפעולהדרךתמידשקיימתמובן

במחיריאותםלהטילאובירקות,שנעשהכפיעודפים,להשמיד—בעבררחבבקנה־מידה
מולי¬היאזו.מעיןגישהעללהמליץאיןבביצים.שנעשהכפיהבינלאומי,השוקאלהפסד

הציבור.לקופתבמישריןגבוהותהוצאותגרימתתוךייצור,גורמישלגרועהלהקצאהכה
הקרו¬בשניםלהחמירעלולהוהיאזמן,שלממדזולבעיהישוהדגשנו,חזרנושכברכפי

אהרים,פתרונותיימצאוכןאםאלאהחדשים—היישוביםשלהתפתחותםבות—עם
יותר.מכניסים

כמדיניותלכנותשניתןמהלגבימסקנותמספרגםמשתמעותההיצעניתוחמתוצאות
לשרתיוכלובהםלתחומיםייצורגורמיבהפנייתלסייעשמגמתהלחקלאות,ביחסחיובית
כתוצאהלתנודותנתוניםחקלאייםמוצריםשמחיריהיאידועהעובדהצרכנים.שלביקוש

קיימים,למחיריםהתנהגותםאתהחקלאיםמתאימיםשאםמכאן,בהיצע.מקרייםמשינויים
לזמןהמשקלשיוויממהירהשוניםערכיםעל־יסודהייצוראתמתכנניםהםלמעשההרי

בהקצאה־מחדשאיןובולמוצעת,שווההמבוקשתהכמותתהיהבוהמחירשהואארוך—
סיבותלשתילצפותאפשרמכך,כתוצאהלחקלאים.תועלתמשוםהייצורגורמישל

האוירממזגכתוצאהמקריותתנודותראשית,הרצויה:הרמהמןהממשיתהתפוקהלסטיית
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אפרק

המתאימה.רמת־המחיריםלפישלאנעשתההייצורעלההחלטהושנית,אחרים;וגורמים

הודעההארוך,לזמןהמשקלשיוויברמתהמחירקביעתעל־ידילסלקניתןהשניהגורםאת

ייעשההחקלאיםעל־ידיהייצורשתכנוןלכךיביאזהדברבו.ותמיכהמראשזהמחירעל

כמובןתיצורשתוכננה,מזובפועלהייצורברמתסטיהכלהמשקל.שיווילמחירבהתאם

שהסיבהלצייןהדיןמןאךהמוכרזת.מרמתוהממשיהמחירלסטייתשילחצושוקכוחות

תימצאכןאםאלאאותה—למנועואיןהבעיה,בעצםעמוקמושרשתזולמקריות

המחירקיוםאתוההיצע.הביקושאתהקובעיםהגורמיםבכלמלאשלטוןלשלוטהדרך

—ייצורעודףבזמן—אוהבינלאומי;לשוקפניהעל־ידילהשיגניתןהמוצהרתברמתו

המוצהרהמחירביןההפרשיוחזרולחקלאיםהמחיר,אתיקבעוהשוקשכוחותעל־ידי

זכולאכיאףחידוש,בגדראינןאלומעיןשיטותבפועל.שהושגהמחירלביןמראש

.25לדיוניםנושאמכברזהמשמשותוהןהמדיניות,קובעימצדמספקתלבלתשומת

גישהכיבהדגשהלהסתפקברצוננוזו.מעיןתכניתשלבפרטיהכאןלדוןבכוונתנואין

סביבהתנודותאתותפחיתשיווי־משקל,מחירישאינםמחיריםעלתגובהתמנעכזו

בעקבותבאותבני־קיימאייצורבנכסישהשקעותהעובדהלאורהמשקל.שיווינקודת
השקעות־יתרלמנועזומעיןתכניתעתידהמועד,קצרילהיותהעשוייםתפוקהשינויי

המדיניותכן,עליתרמנוצלות.אינןההשקעותכאשרהנגרמיםניכריםכספייםוקשיים

בגורמייותריעילשימושתעודדזאתובעקבותלמחירים,ביחסודאותאיתמנעהמתוארת

השפעההביציםלמחיריביחסאי־הוודאותלסילוקהיתההלולבענףכיראינוהייצור.

לזמןתוצאות־לוואיגםלההיו—בלבדקצרלזמןהשפעהזוהיתד,לאהיצרן.עלניכרת

הלולים.קיבולתשלנוספתבהרחבהשהתבטאוהארוך,

סיכוםהערות.12
הבאות:בנקודותשערכנוהמושביםמדגםעלדלעילהדיוןאתעתהלסכםנוכל

בהןהצורותמןאחתרקהיהומיםקרקעשלהשוליתהתפוקהשלהנמוךערכה.1

הלול.ענףהדגשתתוךבעלי־החיים,בענפיהייצורריכוזתהליךהתבטא

בהשוואהבעלי־חיים,לגידולנוחהמחיריםמערכתמשקףהינחנו,כךזה,תהליך.2

שחלקםהתשומות,מחירילביןהשדהגידולימחירביןבלתי־נוחויחסשדה,לגידולי

המשק.שלאחריםבענפיםוחלקםהחייםבעליבענףנקבע

הייצורבגורמילהשתמשלחקלאיםאפשרההחייםבעליבענפיהייצורהתרכזות.3

שללזוכמקבילהלראותהשאפשרהכנסהברמתבממוצע,ולזכות,במשק,עצמםשלהם

העירוני.הסקטור
ולמדיניותהלול,בענףרצינילעודףכברהביאהחייםבעליבענפיההתרכזותתהליך.4

בעיותכילצייןראויזאתעםזו.עבודהשלתחומיהמגדריחרוגהרצויהבמדיניותמדוקדקיותרדיון**

לפתרונן.עיוניתמסגרתוהוצעהאחרים,במקומותקיימותדומות
למשל:ראהמקורות.מספררקכאןנזכיר
־19+7,655

־0/1001ז,101110350ד01\761־31ץ(?1
.ס£0110500,0316,?07(־00ז1£?1

המאמר:או
601)000515,6

־
־10111(111

־106ס?110ץ£01־?^1
1111310.מ?30110110115(1.ם1011115000316,?1

־0010(6(\/10ן<113(300?(!\01־56(31)£1100001616־001
״1(£0000011011?0051־655,(113(״111?1
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ומסקנותסיכום
זהכלהרפת.בענףגםכאלהעודפיםלמנועכדי—עירונייםבאיזוריםרפתותחיסולשל

ברור,שבמדגם.המושביםשלהייצורלרמתהגיעוהמושביםשמרביתלפניעודהתרחש
הכנסהלרמתתגיעהמושביםאוכלוסייתשכלללהמליץיכוליםהמתכנניםאיןכיאיפוא,
נקטובהםהייצורשלוההרכבההיקףאימוץעל־ידיפשוטהמדגםמשקישללזודומה

בהתאםשתיווצרהתפוקהאתלקלוטיוכללאשהשוקהפשוטהמהסיבהזהכלאלה.משקים
לכך.
אלהייצורגורמיהעסקתייצור.גורמימסחררהזמןבמשךבטכנולוגיההחלהשיפור.5

החיים(בעליבענפיייצורמכסות)כגוןהגבלותתוטלנהלאאםרקתתאפשרבמשקים
השדה.גידולילרשותשיעמדוהמיםוכמויותהקרקעשטחיעלאוהתפוקה,על
לאפשרישאחרים,משקבענפישכיריםשללזודומהבהכנסהיזכושהחקלאיםכדי.6
בשיעורשכרתשלוםשיאפשרוייצורבענפיבמשקיהם,העבודהכוחכלאתלהעסיקלהם

חייבתכינראהועולים,הולכיםבחקלאותהפריוןורמתהשכרששיעורמאחרהמקובל.
המשקים.בגודלגםעלייהשלמגמהלהיות

ההכנסהאםהבדלאיןשכןהתפוקה,ערךהינומשקשללגודלוביותרהטובהמודד.7
בענףשוקמגבלותקיימותאםאחר.ענףמכלאושדהמגידוליהחיים,בעלימענפינובעת
אחרים.בענפיםהייצוראתלהגדילאלאברירהאיןלמשל,בעלי־חייםבענףמסויים,
בתנאיחיוביתשוליתתפוקהבעלתשתהיהנוספת,קרקעמחייבתזושאלטרנטיבהנראה

השכרברמתהחקלאילמשפחתתעסוקהתספקואףשונה,וטכנולוגיהיותרנוחיםמחירים
המקובלת.

יימצאכינראהקבועות,הישראליתבחקלאותוהמיםהקרקעשכמויותמאחר.8
רצויגודלכאןלהציעבדעתנואיןיותר.גדולותליחידותמשקיםמיזוגעל־ידירקפתרון

הסדריםשייעשומציעיםאנוזאתבמקוםומחירים.טכנולוגיהשלהקיימיםלתנאים
שלמשקיהםאתיותרהיעיליםהחקלאיםירכשובותהליךשלמימושושיאפשרומוסדיים
פחות.היעילים

ישהחקלאיים,באיזוריםהאוכלוסיד,צפיפותאתלקייםרצויכלשהי,מסיבהאם,.9
אחרים.באמצעיםאותיעושבדרךזאתלעשות
לרמתמעלהמקומילשוקהמיוצריםמוצריםמחירילהחזקתהמכוונתתכניתכל.10
בעיקרהםאלהניכרת.שתפוקתםחקלאיםלאותםרקתעזורהשוק,שלהמשקלשיווימחיר
בדרךוהיושביםהמושביםמאוכלוסייתקטןחלקרקהמהוויםהמבוססים,המשקיםחקלאי
לבעייתפתרוןזו,מסיבהמבטיחות,אינןאלוכגוןתכניותביותר.הטוביםבמקומותכלל

בכללו.המושביםסקטור
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בפרק

הייצורגורמי

הקדמה.1
לרשותםהעומדתהייצורמערכתשלהיקפהלפינקבעותמשקיםשלהייצוראפשרויות

פרקנדון.בטווחכקבועיםלראותםשניתןהייצורגורמיכללהינד.הייצורמערכתוהרכבה.
עוסקים,בהםהשוניםלגורמיםבהתאםשונהלקבועמסוייםייצורגורםנחשבבוהזמן
ישכךמשוםמדובר.בובטווחתלוייםהייצורמערכתשלוהיקפההרכבהשגםומכאן
המשקיםלרשותשעמדוהייצורגורמישלוההרכבההיקףשלבבחינתםמיוחדעניין

מאוחרהשתקףאלהמשינוייםחלקהתקופה.במשךבהםשחלווהשינוייםהדיון,בתקופת
תלויההייצורבמערכתבשינוייםבתפוקהשינוייםקשוריםבההמידהבתפוקה.יותר,

אחרות,במיליםאו,מנוצלתהייצורמערכתאיןאםזו.מערכתשלניצולהבמידתלמעשה
עצמה.המערכתהיקףאתלהגדילבליהתפוקהאתלהגדילניתןהריקיבול,עודףקייםאם

בכלקלאינובנפרד,ממרכיביהאחדכלאתאוהמערכת,אתלנצלניתןבההמידהחישוב
מהמרכי¬כמהלפחותשלהניצולמידתאתלבחוןנסיוןייעשהחשיבותהבגללאךמקרה;

העיקריים.בים
הבאים:הייצורבגורמיהשימושאתבנפרדלבחוןישחקלאייםבמשקיםהדיוןלצורך
גורמיאתומיםקרקעמהוויםהנוכחייםבתנאיםומנהלה.עבודההון,תשומותמים,קרקע,
להג¬אוהעיבודשטחיאתלהרחיבאפשרותשאיןאומר,הווהבחקלאות.הקבועיםהייצור
מחולקיםהמיםוכמויותהעיבודשטחיניכרת.במידההחקלאותלכללהמיםכמויותאתדיל
לאלפחותאלה,בגדליםניכריםשינוייםמאפשרתאיננההמוסדיתוהמסגרתהמשקים,בין

מאפ¬אינןולמעשה—עלהמקשותבעלות,העברותעלהגבלותקיימותהגדלה.שלבכיוון
נוגדתזופעולהאךקרקע,להחכירניתןלכאורהאחת.לבעלותמשקיםשרות—סיפוח

למעשה.מוגבלותאפשרויותיהולכןההתיישבותעקרונותאת
שהמשקהייצור,לגורמישוקקייםכאןועבודה.הוןבתשומותהמצבשוגהזאת,לעומת

הקיימים.למחיריםבהתאםשירצהכמותכלולרכושלצרכיובהתאםבולפעוליכולהבודד
עקרוןהעצמית.העבודהעקרוןלפיהפועליםבמשקיםפנימיתהגבלהקיימתעבודהלגבי
כיאףמלא;באופןנשמראינולמעשהאךהשיתופית,ההתיישבותבכללהלכהקייםזה,

שלגביברורמקום,מכלהעקרון.קיוםללאשוגיםהיוהשכירההעבודהשלשממדיהיתכן
לגבימאשריותררבפעולהחופשבמשקיםקייםועבודה—הוןאלו—תשומותשתי

לאולכןישירה,למדידהניתןאינוומשק,משקבכלהקבועהמנהלהגורםומים.קרקע
יותר.מאוחרבשלבבולדוןנחזורחשיבותומחמתאולםזה;בפרקלדיוןנושאישמש
והשי־במדגםשנכללובמשקיםהשונותבתשומותהשימושהיקףלתיאוריוקדשזהפרק
התשו־והיקףבהרכבההבדליםשלהשוואהתיערךכןכמוהתקופה.במשךבהןשחלונדים
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הייצורגורמי
אחריםנתוניםעםזהבמדגםשנתקבלוהנתוניםאתנשווהבסוףי.השוניםהכפריםביןמות

ומכאן—המדגםשלהייצוגמידתעלתמונהלקבלבמגמההמושבי,הסקטורלגביהקיימים
כללעלהניתוחשלהאחריםמהמימצאיםללמודיהיהאפשרבההמידהעלמושגלקבלגם

וג׳ב׳פרקיםעללדלגיוכלהניתוחבתוצאותבעיקרהמעונייןהקורא.2המושביםסקטור
ד׳.לפרקולעבור

קרקע.2
—המשקיםלרשותשעמדוהקרקעבשטחיבלבדקליםשינוייםחלוהנדונהבתקופה

הקצאהבעקבותאחוזים7ב־ירדלמשקהממוצעהשטחלהלן.12מלוחהדברשמשתקףכפי
13שלעלייהחלהזאת,לעומתכפרים.בשניחדשיםמשקיםלהקמתקרקעשלמאורגנת

השלחין.בשטחאחוז

ותשי״חתשי״דהפיזי:השטח:12לוח

)בדונמים(

מטע
שלחין

(4)

שמח
בעל

(3)

שטח
שלחין

(2)

שטח
פיזי

(1)

1.7 28.0 23.6 51.6 תשי״ד
3.5 21.1 26.6 47.8 תשי״ח

תשי״ח
205 76 113 93 ת

—-אחוזים

.1א־לוח־נספחהמקור:

הבדליםעלמלמדת(1א־בלוח־נספח)המתואריםהבודדיםלכפריםהממוצעיםבחינת
ביותרהקטנההממוצעתליחידההיובתשי״דהשונים.הכפריםביןהקרקעבשטחיגדולים
גםקיימיםהיודומיםהבדליםדונם.122.5ה׳בכפרביותרולגדולהדונם,23.9ב׳בכפר

לכמויותיזכויחסיתקטניםקרקעשטחישלרשותםשמשקיםלחשוב,היהניתןבתשי״ח.
צריכיםזהבמקרהלרשותם.שהועמדהקטןהשטחעללפצותםמנתעליותרגדולותמים
"הגדולים".בכפריםהמצוייםמאלהגדוליםלהיות"הקטנים"במשקיםהשלחיןשטחיהיו
השטחעללמעשהעולהוה׳ד׳"הגדולים"בכפריםןיחלשהשטחהדבר:כךלאאך

הממוצעהתחלופהששיעורלהגיחלפעמיםנוהגיםוב׳.א׳"הקטנים"הכפריםשלהפיזי
אחדמדונםהמתקבלתהנקיהשההכנסהאומר,הווה.1:4הינושלחיןלשטחבעלשטחבין

היוזהבסיםלפיהשקיה.בליבעיבודדונם4מ־המתקבלתלזושווהמקובלבעיבודשלחין
דונם44אושלחין;)כלומרסטנדרטדונם11ג׳בכפרממוצעמשקשללרשותובתשי״ד

40ו־ה׳בכפרממוצעלמשקדונם50ל־בהשוואהלשלחין(בעלביןהנ״להיחסלפיבעל,

עליהםואשרא,בנספחהמופיעיםיותרמפורטיםלוחותמתוךלקוחיםהדיוןבגוףשיובאוהלוחות1
למשק.ממוצעמהוויםהנתוניםכליותר.מאוחריםבפרקיםוהןזהבפרקד,ןנתייחס

ג׳.בנספחמופיעהדיון*
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בפרק

והןהקרקעשהןמאחרתשי״ח.עבורמתקבלותדומותתוצאותד׳.בכפרממוצעלמשקדונם
תנאיםליצורכדיהיההחלוקהבעצםשגםהריציבוריים,מוסדותעל־ידימוקצביםהמים

שהסיבותלוודאיקרובמסויימים.כפריםלגביאלה—גורמיםשנימבחינתעדיפים—
יחידותאפשרוולאמוגבלים,היובעברההתישבותתנאיהיסטוריות:הינןזולתופעה
חלוקהשלזומעובדההלבתשומתאתלהסבצריכהאינההמניעיםהבנתאולםשוות.
הממצאיםאתלנתחבבואנומרובהחשיבותלהשתהיהעובדההייצור,גורמישלשווהבלתי

השונים.למשקיםהנוגעים
הקיי¬ההבדליםאתמשקפיםהםבחלקםכיאםהמשקים,ביןגםקיימיםגדוליםהבדלים

בשנתדונם20מ־קטןהפיזיהשטחהיההמדגםמשקי66מתוך10ב־הכפרים.ביןמים
הבעלשטחהיהמשקים12וב־משקים,25ב־בעלשטחכללהיהלאשנהבאותהתשי״ח.

מלוח־הדברשמשתקףכפיהשלחין,בשטחיגםקיימיםדומיםהבדליםדונם.10מ־קטן
.3א־נספח

בולטיםהיוהגידוליםבהרכבהשינוייםהרייחסית,קטניםהיוהפיזיבשטחהשינוייםאם
.13בלוחניתןשחלוהתמורותסיכוםיותר.

ותשי״חתשי״דשדה:ולגידולילמספואהמוקדשהשלחיןשטח:13לוח
)בדונמים(

מקדם
ניצול
שטח
השלחין

(5)

המספואאחוז
המעובד

השטחמסך
*בשלחי!

"<-א100=
(3)

(4)

השטחסך
המעובד
שדהבגידולי
1בשלחין

=(2)+(1)
(3)

גידולי
שדה

למכירה

(2)

מספוא

(1)

1.34 66 29.5 10.1 19.4 תשי״ד

1.37 91 31.7 2.9 28.8 תשי״ח

תשי״ח
107 29 150 אחוזים תשי״ד

מטע.כוללאינו1
.2א־לוח־נספחהמקור:

חלה—עצמוהפיזיהשלחיןשטחכמומידהבאותהבערךעלהבשלחיןשעובדהשטח
השנים.בשתיקטניםאלהשטחיםהיומוחלטבאופןאולםהמטע,בשטחיחסיתגדולהעלייה

גידוליבשטחהגדולהוהירידההמספוא,בשטחהתלולההעלייההינההעיקריתהתמורה
השטחמכללאחוז66המספואהיווהבתשי״דכברלמכירה.ירקותהיהשעיקרםהשדה,
בשטחיגםחלהדומהתמורהאחוז.91ל־משקלועלהובתשי״חמטע(בשלחין)בליהמעובד
הבעלמשטחאחוז51עלגםמספואגידלו4א־בלוח־נספחהנתוניםלפיבבעל.העיבוד
תופעתלמעשההינההמספואבשטחיהעלייהבתשי״ח.הבעלמשטחאחוז64ועלבתשי״ד
הדיון.בהמשךשיתברי־כפי—הרפתבהיקףשחללגידוללוואי
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הייצורגורמי

מים.3
.14בלוחמופיעיםוהםמהכפריםארבעהלגבירקקיימיםהמיםכמויותעלנתונים

ותשי״חתשי״דבמים:השימוש:14לוח

בממוצעממ״ק
מושקהלדונם

ממ״קאלפי
למשקבממוצע

610 14.2 תשי״ד
729 19.4 תשי״ח

תשי״ח
120 137 תש

י״ד—אחוזים

.5א־לוח־נספחהמקור:

37ב־עלהלמשקהממוצעהשימושבמים.בשימושמתמדתעלייהחלההתקופהבמשך
בלוח־נספחהמופיעיםהשוניםהכפריםאודותהנתוניםבחינתלתשי״ח.תשי״דביןאחוז
גדלותכמויותלרשותםהועמדוהזמןשבמשךכפריםבשניחלהגידולשעיקרמראה,5א־

אותםהקרקע.שטחילגבישנתקבללדירוגדומהבמיםהשימושדירוגמים.שלוהולכות
הקרקעיתהיחידהבעליגםהינםמיםשלביותרהגדוליםהצרכניםשהינםכפריםשגי

בחקלאותביותרהנדיריםהייצורגורמיבשנימעדיפותנהניםהםובכךביותר,הגדולה
בעיבודבשטחהעלייהמשיעוריותרתלולהיהבמיםבשימושהעלייהקצבהישראלית.

אלהשינוייםהתקופה.במשךאחוז20ב־לדונםהממוצעתהמיםכמותעלתהולכןהשלחין,
שליותרגבוהלאחוזשהמעבראיפואוייתכןהגידולים,בהרכבשחלולתמורותמתלווים
לדונם.מיםשלהממוצעתהכמותלעלייתהביאולמטע,גםמהובמידתמספוא,גידולי

וציודבמבניםהון.4
וציוד,מבניםעיקריים:סעיפיםלשלושההדיוןלצרכילחלקנוחיהיההמשקיהרכושאת
השימושעללעיל(,2)בסעיףבדיוןשולבההמטעהיקףעלסקירהומטעים.חייםבעלי

הרכושוהרכבהיקףייבחנוזהבקטעהדיון.בהמשךידוברהחיענפיהיקףעלבקרקע.
וציוד.במבנים
רשימהנערכהכךלשםהמדגם.במשקיהרכוששלמפורטתהערכהנערכהתשי״דבשנת

נערךמהנדסיםבעזרתהציוד.אוהמבנהשלוהסוגהגילציוןתוךבמשקיםהמצויכלשל
המפתחלעריכתהבסיסנבנו.ממנולחומרבהתאםהשוגיםלסוגיהםהמבניםלהערכתמפתח
שלמסוגוחדשמבנהלבנותיעלהכמהנקבעההערכהבשעתכלומר,החידוש;ערךהיה

הפחת(.)בניכויהחידושערךונתקבלהמבנהגיללפיהפחתנוכהשנקבעהערךומןהישן,
הציודשלהשוקבמחירהקניהערךננקטכאןגם—דומהבצורהנעשתההציודהערכת
המבנים"ערךלהלןתכונההחשבונותמשניהמתקבלתהתוצאההחידוש.כמחירבתשי״ד

ל״י.5,490היהתשי״דבשנתלמשקוציודבמבניםההוןשלהממוצעהערךוהציוד״.
יחידהבעלישהכפריםלמדיםאנוומהם,6א־בלוח־נספחמופיעיםהכפריםלפיהערכים
יותר.גדולרכושבעליגםהינםיותרגדולהממוצעתקרקעית

31



בפרק

המשקים.שלהייצורכושרעלבהכרחמעידהאינהלעילשנעשתהכפיהרכושהערכת
אךהגיל(,)בניכוימחדש"מבנהאותולבניית"הוצאותשלבסיםלפינעשתהההערכה

מחברו.יותרלייצריכולזהשמשקמוכיחהדבראיןאחדבמשקראווה""בנייתקיימתאם
ראווה.לצריכתמתייחסיםבהבצורהמשקמבנישלראווהלבנייתלהתייחםשאיןמובן

היסטוריתלהיותיכולהלהבדלים)הסיבהלחלוטין.שוניםלהיותעשוייםהשיקולים
קיימיםיהיומשקיםשבשניייתכןוכךשונות(.בתקופותשונותבנייהצורות—בעיקרה
כספיתלהערכהגורםזהדברשונים.מחומריםשנבנואףשווה,קיבולתבעלימבנים
גורםתוצאהלאותהיותר.אופחותשוויםהמבניםשניהייצורשמבחינתלמרותשונה,
גםבגילם.שוניםאךוצורתם,הבנייהחומרמבחינתזהיםאמנםהמבניםשניבומקרה
שווה.הייצור—מבחינתהמבניםשתרומתאףשונה,הכספיתההערכהתהיהכאן

להח¬המיועדיםהשוניםהמבניםשלהקיבולתגםחושבהזו,בעיהעללהתגברמנתעל
אלהמשקיםשלהייצורביכולתחלקאותושלהערכהלקבלניתןוממנהחיים;בעליזקת

הדיון.בהמשךויימסרובתשי״טבסיורמחדשנבדקואלהערכיםקיימים.ממבניםהנובעת

השקעות.5
.7א־בלוח־נספחמופיעהכפריםולפיהיעודלפיההשקעותפירוט

במחיריתשי״ד—תשי״ח,התקופהבמשךהממוצעתההשקעהבדברהעיקרייםהממצאים
הינם:תשי״ד

ל״י
10,632ההשקעהסך

5,391וציודבמבניםמזה:
4,614חיבאינוונטר

627במטע

קיימאבריתצרוכתבנכסיולאייצור,בגורמילהשקעותורקאךמתייחסיםאלהממצאים
הרכושערךאתהמשקיםהגדילושניםחמששלתקופהשבמשךמסתברהחקלאים.של

להרחבהושווהמאד,גבוההינוזההשקעהשיעורמזאת.יותרואףשתייםפיוציודבמבנים
בהשוואהגםאלאמוחלט,באופןרקלאגבוהזהשיעורבקירוב.אחוז15שלשנתית
ההקשהבדרךאךנתונים,בידינואמנםאיןכךעלקודמות.בתקופותההשקעהלשיעורי

היושאילוהרישנים,שלניכרמספרלפנינוסדואלהוכפריםשהואיללהסיקניתן
בשנתהרכושהיקףהיהתשי״ד—תשי״חהשניםשלההשקעהבקצבהזמןכלמשקיעים
המשקיםימשיכואםכן,עליתרלמעשה.היהשקייםמזהבהרבהגבוהלהיותצריךתשי״ד
יהיהבתשכ״ג,אומרהווהנוספות,שניםחמשבתוםאזכיבעתיד,גםקצבבאותולהשקיע

חשיבותישנהלפיכךבתשי״ד.מערכוארבעפיבערךגבוהוציודבמבניםהרכושערך
בעתיד,ההשקעותשיעוריעלללמודוממנוההשקעות,קצבאתלהסבירלנסיוןמרובה
.,ובפרקלדוןנחזורזובנקודה

בעקיפיןולרפת.ללולבמישריןהופנומההשקעותאחוז83ש־מלמד,8א־לוח־נספח
הוקצההמעובדהשטחשמרביתמאחרהחי,ענפיאתבעיקרהנותרהחלקגםשימש
איננההחיענפיפיתוחשלהברורהשהמגמהכךעלמעידזהדברמספוא.לייצור
שהייצורמשמע,בעתיד.לייצורכליםלהכנתגםמכוונתאלאבלבד,ההווהשלעניין

נושאהוא—קיימיםייצורבגורמימוגברשימושמאשריותרהיגוהחיבענפיהמוגדל
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אםתקשה—אשרהרחבההענפים,באותםהייצורנכסיהרחבתזוהייותר.יסודיאופי
אחרים.מוצריםלייצורלעבורהנסיוןעל—בעתידבכךצורךיהיה

אתבוחניםאםהמשקיםשלהייצורביכולתהגידולשליותרנאמנהתמונהלקבלניתן
הייצור.הרחבתאתלהגביל,עשוייםאוהמגבילים,הייצורמנכסיבאלהשחלוהתמורות

החי.ענפילגבילהלןייעשהזהדבר

בלולהשקעות.6
העופותמספרשלחישובנערךבלולהייצורביכולתשחלוהשינוייםעללעמודבכדי

המתקבלוהערךשנה,כלשללסופהנערךזהחישובאחת.בבתלהחזיקשניתןהמקסימלי
למטילותספציפייםמבניםלגביבנפרדחושבההקיבולתבלול.המבניםקיבולתאתמהווה

אלהלביןלפטימיםהמיועדיםמבניםביןמסויימתתחלופהשקיימתמאחרולפטימים.
זהדברהלול.בקיבולתשחלהכלליהגידולעלתמונהלקבלרצוילמטילות,המיועדים

מקוםל״י,4=למטילהמקוםהבא:המפתחלפיההשקעהבמחירישקלולידיעלנעשה
.15בלוחמופיעותהתוצאותל״י.2.7=לפטים

תשי״ד-תשי״חבתערובת:ושימושהלוליםקיבולת:15לוח

בתערובתשימוש
השנהלסוףקיבולת

ד,שנד.במשך
)בטונות(

הקיבולת)בל״י,סך
קבועים(במחירים

מקומות
לפטימים

מקומות
למטילות

25 2,869 104 647 תשי״ד

29 3,662 168 802 תשט״ו
33 4,380 268 914 תשט״ז
31 4,779 299 993 תשי-ן
40 5,445 341 1,131 תשי״ח

160 190 328 174
תשי״ח

אחוזים—
תשי״ד

.12א־עד9א־לוחוודנספחיםהמקור:

—בתשי״חל״י5,445ל־תשי״דבסוףל״י2,869מ־עלתהלמשקהממוצעתהקיבולת
שלבעלייהמלווההיתד,זועלייהאחוז.17.4שלממוצעשנתיגידולאואחוז,90שלעלייה
חושבבתערובתשהשימושבעודהשנה,לסוףחושבהשהקיבולתמאחרבתערובת.שימוש
עמדהתשי״זבסוףבתערובת.השימוששלהעלייהבקצבמסוייםפיגורקייםהשנה,למשך
שנמדדהגידולאתיותרתואםזהומספרלתשי״ד,בהשוואהאחוז167עלהמבניםקיבולת
לראותשאפשרכפיהכפרים,ביןבהשוואהגםקיימתזוהתאמהבתערובת.השימושלגבי

יימשךאםבקיבולת:הרחבהשלהמשמעותאתלבחוןאפשרזהלאורא׳.בנספחמהלוחות
בהשוואהאחוז361ל־נוספות,שניםארבעלאחרבלול,המבניםהיקףיגיעזהעלייהקצב

בכלקיימתזושתופעהבמידהלמשק.ל״י10,000שלממוצעתלקיבולתאולתשי״ד,
מחיריםהורדתללאלהימשךיוכלבייצורשהגידולהריבלבד(המדגםבמשקי)ולאהמשקים

שהביקושלהניחשאיןמאחראולםהלול.לתוצרתוהולךגדלשוקגםיימצאאםורקאך
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בפרק

ההתפתחותולעיכובמחיריםלירידתהדבריביאהממדים,באותםיתפתחהלוללתוצרת
ההנחהאתגםשמקבליםהריבעתיד,ההתפתחותעיכובבדברזוהנחהמקבליםאםבעתיד.

לתגו¬השלילה,בדרךהסבר,מוצאיםובכךבשוקהמחיריםתנאילפינקבעותשההשקעות
שהייצורלהוכיחיכוליםשאיננובכך,הואזהבהסברהליקויהשוק.לתנאיהיצרניםבת

ביתרזהבנושאלטפלנחזורלכןבעבר;עלהבושיעורבאותולעלותימשיךלאאמנם
פירוט.
על־ניצולתמקדםחושבבשנהשנהמדיהלולמבנישלהניצולמידתעללעמודבכדי

השנה.לאמצעהמבניםבקיבולתתערובתשלהממוצעתהשנתיתהצריכהכמותחלוקתידי
הוא:שניםלפיוהסיכום,13א־בלוח־נספחמופיעהכפריםלפיהפירוט

תשי״ד-תשי״חהלול:מבנישלהניצולת:16לוח

תשי״ח תשי״ז זט"תש תשט״ו תשי״ד

7.8 6.7 8.2 8.8 8.7 1הניצולתמקדם

90 78 94 102 100 100תשי״ד=מדד:

ממוצעת.שנתיתקיבולתשללל״יתערובתשלק״ג1
.13א־לוח־נספחהמקור:

יותרמהירההיתר,בקיבולתשהעלייההינד,בניצולתהקלההירידהמגמתשלמשמעותה
במבנייותרליצורהיהאפשרלמשל,תשי״ח,שבשנתלהסיקניתןמכאןבייצור.מהעלייה

למעשה.משיוצרהקיימיםהלול

ברפתהשקעות.7
בתנאילהכילמסוגלתשהיאהחייםבעלימספרבאמצעותלמדודאפשרהרפתקיבולתאת
העמדותמספרנותןעמדה,הנקראברפת,מקוםישחייםבעלשלכלמאחררגילים.אחזקה
בעלילהחזיקניתןבכךצורךישואםהיותבלבד,חלקיתזותמונההקיבולת.עלתמונה
רקלאקיימתזואפשרותוכדומה.פחכסככותמושלמיםובלתיארעייםבמבניםגםחיים

עגליםלפיטוםלעבורמעטיםלאמשקיםנטוהאחרונותבשניםלמעשה:גםאלאלהלכה
לנצלוהיהשניתןקיבולעודףבהןהיהעודכלעצמןברפתותהוחזקואלועגליםלבשר:
בתנאילשימושעברוהמבניםשלמלאלניצולהמשקיםשהגיעולאחראךזו,למטרה
מתוךמטרה,לאותהקבועיםמבניםהזמןבמשךבנוהמשקיםמןכמהארעיים.אחזקה
גבוללהגדירשאי־אפשרמאחרבעתיד.גםככדאיעצמואתיוכיחזהייצורשענףהנחה
הנמצאותהעמדותאתרקלרשוםהוחלטארעיים,בתנאיםבקרשלההחזקהליכולתעליון
להחזקתהמיועדותעמדותהופרדוהקיבולתברישוםכקבועות.לראותןשניתןרפתותבאותן
אתלבחוןבמטרהגעשהזהדברלגידול.לבקרהמיועדותמאלוומבכירותחולבותפרות

שהחזיקומשקיםרקבחשבוןהובאוהממוצעיםבחישובהמבנים.בבנייתהקיימתהמגמה
לראשיתוהסיכום,14א־בלוחניתנותהבודדיםהכפריםלגביהתוצאותהשנים.באותןבקר

הוא:וסופההתקופה
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הייצורגורמי
ותשי״טתשי״דהשניםבראשית1הבקרוראשיהעמדותמספר:17לוח

הבקרערך הבקרראשימך
2עמדות

)בל״י־של־תשי״ד( לחולבות ס״ה

7,758 10.0 9.3 10.0 תשי״ד

11,021 15.6 10.7 16.1 תשי״ט

בקר.עםמשקיםרק1
השנה.לסוףמתייחסיםבתשי״דהנתונים2

.16א״עד14א־לוחות־נספחיםהמקור:

חלהגידולכשעיקראחוז,60עלהעמדותבמספרהגידולעלההתקופהשבמשךמסתבר
בשי¬ברפתהראשיםמספרעלהזמןבאותועגלים.ולפיטוםבקרלבניהמיועדותבעמדות

העלייההגיעהולכןהבקר,בניבמספריותרתלולהעלייהחלהכאןאףדומה.יחסיעור
אתבקירובתאמוהחיהאינוונטרבהיקףהשינוייםבלבד.אחוז42ל־הבקרערךבסך

בראשית1ל־קרובהעמדותמספרלביןהראשיםמספרביןוהיחסבמבנים,השינויים
הבודדיםבמשקיםהנתוניםבחינתאךכולו,למדגםמתייחסזהסיכוםובסופה.התקופה
0.4ביןנעהעמדותמספרלביןהראשיםמספרביןהיחס—גדולותתנודותעלמעידה

הטמונותבקרהחזקתאפשרויותמבחינתרבהמשמעותזולעובדהשונים.במשקים1.6ל־
עודףאצלםקייםדהיינו—1מ־הניצולתמקדםנמוךהמשקיםמןבשלישבערךבמשקים.
שהמבניםמכאן,.1מ־הניצולתמקדםגבוההשארשאצלשעההרפת—במבניקיבולת
אתרקלהחזיקנהוגאמנםהחי.האינוונטראתרציניבאופןמגביליםאינםהקבועים
הקבועים.במבניםהפרותאתלהחזיקמאפשרזהנוהגאךארעיים,במבניםהצעירהגידול
מכונותמספרמכונה.לחליבתהמעברהינד,הרפתבהתפתחותלצייןשאפשרנוספתמגמה
.3בתשי״ח23ל־בתשי״ד8מ־עלההמדגםבמשקיהחליבה

אחוז90ב־הלולקיבולתגדלוהנדונהשבתקופהמראה,וברפתבלולההשקעותבחינת
במשךגדלהוציודבמבניםהכספיתההשקעהאחוז.67ב־ברפתהכלליהעמדותומספר

ל״י.5,490זהבסעיףהרכושערךהיההתקופהשבתחילתבעודל״י,5,391ב־התקופה
והציוד.המבניםבערךאחוז98שלעלייהאיפואכאןחלהשהוזכרו,ההסתיגויותאףעל

אולםהחי.בענפיהמבניםשלהפיזיתהקיבולתבעלייתהתבטאההשקעהשלהעיקריחלקה
כןכמווכיו״ב.מחסניםכמתבנים,נוספים,בסעיפיםהשקעותמחייבתהקיבולתהגדלת
ההשקעותלסוללות.רפדלוליולהחלפתחליבהמכונותלרכישתמההשקעותחלקכוון

בערךהכספיהגידולביןההפרשאתהמסבירותהןוציוד,ובמכונותאלה,נוספיםבסעיפים
והרפת.הלולבענפיהפיזיתבקיבולתהגידוללביןהרכוש

גלםחומריעלהוצאות.8
כאשרגםהייצוראתלהרחיבהמשקיםאמנםיכוליםהמשקיהרכושהגדלתבאמצעות

השוטפותההוצאותבהגדלתכרוכההייצורהרחבתאולםקבועות,והקרקעהמיםכמויות

שמרםלכךהעיקריתהסיכהמשקים,שלרבבמספרהמה,בנקלחליבהמכונותלהשיגניתןשלאהעובדהג
יותר.רבותמכונותהוכנסו
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בפרק

הדברהחומריזבלים,זרעים,חיים,לבעליאספקהקנייתכוללותאלוהוצאותחומרים.על
בלוחות־מופיעיםהחיענפיולפיהכפריםלפיחלוקתןההוצאות,היקףעלהנתוניםוכיו״ב.
להלן:ניתניםוהסיכומים,20א־עד1א־דנספח

תשי״ד-תשי״חגלם:חומריעלההוצאות:18לוח

י(>בל"

תשי״דבמחירי

מדד:
100תשי״ד=

ל״י

ל״י
במחירים
שוטפים

100 7,319 7,319 תשי״ד

112 8,231 9,466 תשט״ו
125 9,115 11,941 תשט״ז
125 9,130 13,239 תשי״ז
159 11,613 17,535 תשי״ח

.20דא־17א־לוחות־נספחיםהמקור:

גלםלחומריההוצאותמכללאחוז77היווהחייםלבעליאספקהקנייתעלההוצאות
ומכאןהחי,ענפיעלההוצאותמסךחלקרקהינןאלוהוצאותבתשי״ח.אחוז76ו־בתשי״ד

אתמהוותקנוייהאספקהעלשההוצאותמאחראלו.לענפיםבעיקרהוקדשושההוצאות
תיקוןעל־ידיקבועיםמחיריםשללבסיסהנתוניםהועברוההוצאות,מכללהאריהחלק
התערובת.במחיריהעלייהמתוארת19בלוחהתערובת.במחיריהעלייהעבור

תשי״ד-תשי״חהתערובת:מחירימדד:19לוח

(100=דתשי')

תשי״ח תשי״ז תשט״ז תשט״ו תשי״ד

146 144 130 119 100 רסת
151 145 131 115 100 לול

משפחתייםמשקיםשלהכלכליהמצבעלרמר:דוחו־י.גנז,ת.לווה,י.המקור:
לחקלאות,הפקולטההעברית,האוניברסיטהתשי״ח,עדתשי״גבשניםמבוססים

בנספח.5לוח,1958דצמבררחובות,

השימושעלההתקופהבסוףבהוצאות.ניכרתעלייהחלההתקופהשבמשךאיפוא,מסתבר
חלההקבועברכושהעלייהעםבבדשבדכלומרשבראשיתה,זהעלאחוז59ב־בחומרים

במקצת.נמוךיחסיבשיעורכיאםהמשתנות,בתשומותעלייהגם

עבודה.9
מגמההיתר,התקופהבמשך.21א־בלוח־נספחמופיעיםהכפריםלפיהעבודהסיכומי

לכלהמתייחסיםהבאיםמהנתוניםלראותשאפשרכפיהעבודה,בתשומתירידהשל
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הייצורגורמי
בתשט״וי—.,627—בתשי״דלמשקהיתה:עבודהבימיהממוצעתהעבודהתשומתהמשקים.

.569—ובתשי״ח549—בתשט״ז,602

אחריםשדהוגידוליירקותבגידולשעסקובכפריםבעיקרירדההעבודהתשומת
בייצורהירידהאיןאולםהחיים.בעליבענפילייצורמכןלאחרועברוהתקופה,בראשית
מלווההיתד,היאשכןהעבודה,בתשומתהירידהאתלהסבירכדימספקתהשדהבענפי
בפריוןכעלייהזוירידהלפרשלכןאכשראחרים.ובענפיםהמספואבייצורבעלייה
העבודהבדרכישכלוליםמהכנסתהנובעתבפריוןעלייהביןלהפרידישכאןאךהעבודה.

להניח,מקוםישהקיימות.בשיטותהעבודהכוחשליותרטובניצוללביןובשיטותיה
אחתכלשלהיחסיתחשיבותהאתלקבועקשהכיאף—במקבילפעלואלומגמותששתי
דבר—במשקיםהשכיריםעבודתגםפחתההעבודהתשומתירידתעםלכך,נוסףבנפרד.
18השכירההעבודההוותהתשי״דבשנתבפריון:מהעלייהחלקלהסבירהואאףהעשוי

אחוז*■.11ל־שלההיחסיהשיעורירדתשי״חובשנתהעבודהמכללאחוז

סיכום.10
השנים.במשךבהםוהשימושהייצורגורמיהיקףעלמהדיוןמשתקפותנקודותשתי

הכפרים.ביןהקיימיםבשינוייםקשורהוהשנייההזמןעםשחלולשינוייםנוגעתהראשונה

ותשי״חתשי״דנבחרות:תשומות:20לוח

תשי״ח
תשי״ד
אחוזים

תשי״ח תשי״ד היחידה

93 47.8 51.6 דונם פיזישטח.1
105 23.1 21.9 דונם מטעבלישלחיןשטח.2
205 3.5 1.7 דונם שלחיןמטע.3
137 19.4 14.4 ממ״קאלפי 1מים.4

91 569 627 עבודהימי עבודה.5
198 10,881 5,490 ל״י־של־תשי״ד 1וציודבמבניםהון.6

142 11,021 7,758 ל״י־של־תשי״ד 2׳1בקרד.

159 11,613 7,319 ל״י־של־תשי״ד גלםחומריעלהוצאות.8

תשי״ח.ובסוףתשי״דבראשיתהון1
בקר.עםמשקיםרק2

רב׳.א׳נספחיםהמקור:

בלבדקליםשינוייםחלוהתקופהבמשך.20בלוחמופיעיםהזמןלאורךשחלוהשינויים
בשטחיגדולשינויחליחסיבאופןהמדגם.משקילרשותשעמדואושעובדובשטחים
העבודה.בתשומתגםחלהמסויימתירידהניכר.השינויאיןמוחלטיםבערכיםאךהמטע,
הרכושבהיקףבמים,בשימושתשומה:סוגיבשלושהניכריםשינוייםחלוזאת,לעומת

בצריכתהעלייהשלתוצאהלמעשההינובמיםהמוגברהשימושגלם.בחומריובשימוש
סייג,ללאבעתידלהימשךתוכללאזושעלייהלהניחוישוה׳(:)ד׳כפריםבשניהמים

בנספח.1לוחשם,רמר—גנז,לווה,4
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בפרק

המשקיעשלשליטתםבתחוםשאינןחיצוניותהגבלותקיימותבמיםהשימוששעלמאחר
חלושכאןמסתברהשונות.לצורותיובהוןהשימושלהגדלתביחסכןהדבראיןאולם

הייצורנכסיהעתיד—לגביגםרבהמשמעותלהםשנודעתביותר—ניכריםשינויים
בעיקרהיתד.שראינו,כפיזו,הרחבהניכרת.במידההתרחבוהמדגםמשקילרשותהעומדים
והרפת.הלולהחי:בענפיייצורשלבכיוון

הסיבותהיומההינן:להלןנעסוקבהןואשרכאן,מהאמורהמתעוררותהשאלות
השינויהשפעתהיתהמה?החילענפילהכוונתההביאומההייצורבנכסיהניכרתלהרחבה

השו¬התשומותפריוןעלהייצורהרכבשלהשפעתוהיתהמהיוהרכבההתפוקההיקףעל
יבעתידהמשקיםהתפתחותאפשרויותלגביזהתהליךמשמעותומהי?נות

שלבגודלםניכריםהבדליםשקיימיםהעובדההיאמהדיוןהמשתקפתשניהנקודה
פשוטאינוכזהצירוףאךהייצור.גורמיסכוםלפילבחוןישמשקשלגודלואתהמשקים.

פשוטהבדרךבחרנולכןמושגית.מבחינהגםאלאהטכניתמהבחינהרקלא—עיקרכל
למקרר.(בהתאםזרם,או)מלאיהייצורגורמיהיקףלפיהמשקיםאתלדרגהשוואה:של

.21בלוחנערכתההשוואהותשי״ח.תשי״דהשניםבשתי

!1בהםוהשימושלרשותםהעומדיםהייצורגורמיהיקףלפיהכפריםדירוג:21לוח
ותשי״חתשי״ד

ד. ד ג ב א השנה

1 2 3 5 4 תשי״ד
חיצוניותמיגבלות

פיזישטח

1 2 3 5 4 תשי״ח

2 1 5 4 3 תשי״ד שלחיןשסח

2 1 5 4 3 תשי״ח

2 1 5 4 3 תשי״ד 2מים

2 1 5 4 3 תשי׳־ח

1 3 5 2 4 תשי״ד
פנימיותמיגבלות

עבודה
1 2 5 4 3 תשי-ח

1 2 4 3 .1 תשי״ד וציודמבניםרכוש:
1 2 4 3 5 תשי״ח

1 5 4 2 3 תשי״ד 5בלולמבניםקיבולת

1 5 4 2 3 תשי״ח

1 3 4 2 5 תשי״ד ברפתבנויותעמדותסך

1 2 4 5 3 תשי״ח

2 1 5 4 3 תשי״ד ברפתהבקרערך
2 1 4 5 3 תשי״ח

1 4 5 2 3 תשי״ד גלםחומרי
1 3 5 2 4 תשי״ח

אחוז.1שלמובהקותברמתסטטיסטיתמבחינהמובהקיםהםהכפריםביןההבדליםהאלוהקטגוריותבכל1 בשטחזהבכפרהמופיעהערךהואעבורושנרשםהדירוגא׳.בכפרבמיםהשימושלמידתנתוניםאיןי
אלה.משתניםשנישלהדירוגביןמלאמתאםקייםהכפריםבשארתשלחין.

4הואב׳כפרשלהדירוגשבתשי״ח—אחדלשינויפרטבלול,בתערובתבשימושגםקייםדירוגאותו* .5הואג׳כפרשל־זה
א׳.נספח:רוקבה
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הייצורגורמי
מופיעג׳כפרלרשותם.העומדיםובשטחיםהמיםבכמויותבראשצועדיםוה׳ד׳כפרים

אפסיתלרשותוהעומדתהמיםכמותאךשלו,הקרקעשטחימבחינתשלישיבמקוםאמנם

המיםצירוףמבחינתביותרכקטןזהכפרלראותישכןעלהכפרים;לשארבהשוואה

בחינהמבליהעבודה.ובתשומתהרכושבהיקףגםהראשוניםהעםוה׳ד׳כפריםוהקרקע.

הגדו¬מהכמויותהדברנובע—היסטוריתמבטמנקודת—אםלדעתאפשרותאיןנוספת

הללו.המשקיםלרשותשעמדווקרקעמיםשליחסיתלות
זהייצורבכיווןגםהניתוח(בהמשךישתקפו)אשרמסויימיםהבדליםקיימיםהכפריםבין

חשיבותההלול.לענףירקותמייצורעברב׳וכפרהרפתבענףבמיוחדהתרכזד׳כפר
ענפיבשניהתרכזמכולם,ה״גדול׳י־שהוא,,הכפרא׳.בכפרגםגדולההרפתשלהיחסית

ההוצאותודירוגהחיבענפיהספציפיהרכושדירוגמתוךמשתקףזהדבריחד.גםהחי

פעילותעלמעידהאינהד׳בכפרגלםחומריעלהוצאותשליחסיתהנמוכההדרגההשוטפות.

המתעו¬השאלהאחרים.כפריםשללאלהבהשוואהקטניםלוליםעלאלאבמיוחד,נמוכה

בארגוןהדברנעוץהאםזהכפריםביןאלהלהבדליםהסיבהלהיותיכולהמההיאררת
המוסדותעל־ידיהייצורגורמיחלוקתמאופןהואנובעשמאאועצמובכפרהפעילות

זה,במחקרנעסוקלאאלובשאלותזלכולםשוותאפשרויותנותניםאינםאשרהמיישבים,

נוסף.לטיפולשיזכובתקווהכאןמועלותהןחשיבותןלאוראך
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וההכנסותהמוסףהערךהתפוקה,

הנתונים.1
ותיערךהשנים,במשךהתפוקהשלובהרכבהבהיקפהשחלוהשינוייםייבחנוזהבפרק
הקודם.בפרקשתוארוכפיהייצורבגורמיבשימושהקיימותהמגמותלביןבינםההקבלה

בתוספתהשגה,במשךשוטףחשבוןעלהמשקיםשלהמכירותסךאתכוללתהתפוקה
עקבאובמחסנים,במלאישחלושינוייםוהמטעים.החיהאינוונטרבערךשחלושינויים
מסויימתשנהשתפוקתשייתכןכךנתונים;מחוסרנכללולאהשדה,גידולישלהערךעליית
קייםהיהלאששובאףהשנה,בראשיתאלהבסעיפיםשנרשםמלאישלערכיםכוללת
באותםערךמעלייתנובעוהואהיותנרשםלאמהתפוקהשחלק—להיפךאובסופה,
במידהמשתניםהיולאהערכיםהרינתוניםקיימיםהיושאפילולהניח,ישסעיפים.

ביןבמלאישההבדליםמשוםוהןקטן,אלהסעיפיםשלהיחסישגודלםמשוםהן—רבה
נספחשל1בסעיףמופיעיםהתפוקהבחישוביהקשוריםהפרטיםגדולים.אינםלשנהשנה
הכפרים.לפיהתוצאותפירוטהקודם,בפרקכמויופיע,ב׳נספחשל2בסעיףי.ב׳

התפוקה.2
בתשי״דל״י15,525מ־עלתהתשי״ד,במחירימחושבתלמשק,הממוצעתהתפוקה

הבא.מהלוחשמסתברכפיאחוז52שלעלייה—בתשי״חל״י23,557ל־

תשי״ד-תשי״חהתפוקה::22לוח

תשי״ח זי"תש תשט״ז תשט״ו תשי״ד

23,557 19,665 19,098 17,392 15,525 ל״י־של־תשי״דהתפוקה:

152 127 123 112 100 100תשי״ד=מדד:
בתפוקההיחסיהגידול

0.96 1.02 0.98 1.00 1.00 גלםחומריעלבהוצאותהיחסיתהעלייה

.2ו-ב־1ב־לוחות־נספחיםהמקור:

חלהבתשי״זבשנייה.אחוזים10ו־הראשונהבשנהאחוז12היההתפוקהגידולקצב
ישאחוז.20שלמוגברבשיעורהקצבעלהשלאחריהבשנהאךהגידול,בקצבהאטה

למשק.ממוצעיםהםהמספריםכל׳!בבנספחהלוחותעל־פיחושבוזהבפרק25-22לוחות1
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וההכנסותהמוסףהערךהתפוקה,
מבצעשנת—בתשי״זשהיתהבמקוםהעמידהעלמסוייםפיצויהיוותהזושעלייהלהניח
קיימיםכיאףמצטבר.בחישובאחוז11שלשנתיבשיעורבתפוקהגידולחלבממוצעסיני.

תשי״ד,וביןתשי״חביןהיחסיהגידולדומההתפוקה,ברמתהכפריםביןניכריםהפרשים
השונות.בשניםהגידולבשיעוריהכפריםביןהבדליםשקיימיםלמרות

העלייהלביןבתפוקההיחסיהגידולביןהשוואהנערכת22לוחשלהאחרונהבשורה
אחוזשלעלייהכלומר,ביניהן.מלאההתאמהשקיימתמסתברחומרים;עלבהוצאותהיחסית

שינוייםגםחלוהזמןבמשךבתפוקה.אחדאחוזשלבגידולמלווההיתר.בהוצאותאחד
השוואהשלמשמעותהאתלבחוןלכןוישההוצאות,בכללאחריםייצורגורמישלבחלקם

מהעלייהיחסיתגדולההיתההחיענפישלבמבניםשההרחבהראינוהקודםבפרקזו.
ישפחתה.אףהעבודהותשומתבהרבההשתנהלאזאת,לעומתהקרקע,שטחבהוצאות;

ההוצאותשעיקרמכיווןהחי.ענפישלבמבניםקיבולתעודףיצרהשההרחבהלהניחאיפוא
ולכןלקיבולת,ההוצאותשביןביחסגדוליםשינוייםכאןהיושלאהריאלה,בענפיםהיו

—הקרקעלביןההוצאותשביןביחסשינוייםחלומאידך,בלוח.המופיעהיחידתיהיחס
שעודכפישכן,ביטוילידיבאלאזהדבראולם—הזמןעםשיעורבאותוהשתנתהשלא
אלו.במשקיםקרקעשליחסיעודףקייםהבא,בפרקנראה

בענפיםוהגידולהתפוקההרכב.3
ניכרגידולשחלשעה.23בלוחמופיעהשונותבשניםהענפיםלפיהתפוקהפירוט
בענפיבעיקרהיתההירידההאחרים.בענפיםמוחלטתירידהחלההחי,בענפיבתפוקה
בתפרגםולכןהמטעבשטחמסויימתעלייההיתר.הקודם,בפרקשראינוכפישכן,השדה
הוא,המענייןבתשי״ח.ממנהאחוז91ו־בתשי״דמהתפוקהאחוז85היווהחיענפיקתו.

שונהוהרפתהלולשלהיחסיהמשקלכיאףהכפרים,בכליותראופחותשווהזהשאחוז
אחוז53ובלולאחוז36ברפתהממוצעתהתפוקההיתהכולההתקופהבמשךלכפר.מכפר
החי.בענפילצפות,ניתןשגםכפיאיפוא,היההעיקריהעיסוקהתפוקה.מכלל

חשי״ד-תשי״חהענפים:לפיהתפוקה:23לוח

תשי״ח תשי״ז "זטתש "וטתש תשי״ד

8,382

ד*

7,525
ל״י־של־תשי

6,630 6,046 5,612 רפת

)3,091 9,959 10,946 9,576 7,576 לול
2,084 2,181 1,522 1,770 2,337 הענפיםשאר

36 38

אחוזים
35 35 36 רפת

55 51 57 55 49 לול
9 11 8 10 15 הענפיםשאר

149
100

134
=דתשי״מדד:

118 108 100 רפת

173 131 144 126 100 לול
89 93 65 76 100 הענפיםשאר

.9ב־,7ב־,4ב־,3ב־לוחות־נספחיםהמקור:
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גפרק

,23מלוחלראותשניתןכפיבלבד.קליםשינוייםחלועצמםהענפיםבתוךהתפוקהבהרכב

עלייהדהיינובתשי״ח,ל״י5,259ל־בתשי״דל״י3,788מ־למשקהחלבתפוקתעלתה
ומכאןברפת,התפוקהבסךמהעלייהבמקצתנמוכההחלבבתפוקתזועלייהאחוז.39של

מש¬זהדברעלה.—המלאיוגידולהבשרתפוקת—בתפוקההשניהמרכיבשלשמשקלו

67.5מ־הרפת,ענףתפוקתכללמתוךהחלבתפוקתשלהיחסיבמשקלמהירידהגםתקף
בתשי״ח.אחוזים62.7ל־בתשי״דאחוזים

תשי״ד-תשי״חהחלב:תפוקת:42לוח

מדד:
100תשי״ד=

מסךבאחוזים
ברסתהתסוקד,

בל״י־של־תשי׳־ד

100 67.5 3,788 תשי״ד

104 65.1 3,933 תשט-ו
113 64.4 4,268 תשט״ז
122 61.2 4,607 תשי״ז

139 62.7 5,259 תשי״ח

.5ו־ב-4ב־לוחוח־נספחיםהמקור:

ל״י3,123ל־בתשי״דל״י1,824שלמממוצעעלההבקר—ייצורהשני—המרכיב
ייצורמתוך(6וב־5ב־נספחיםלוחות)ראהבקירובאחת71שלעלייהדהיינובתשי״ח,
מענייניםאלהנתוניםלמכירות.שימשואחוז85ו־עצמילגידולאחוז15הופנוהבקר,
המקוםכאןלאמחוץ־לארץ.לחלבבקרמיובאבפעםפעםשמדיהעובדהלאורבמיוחד
אפשרותקיוםעלמעידיםשממצאיםבמפורשלצייןרצויאךזה,ליבואהמניעיםאתלנתח
פנימיים.מקורותבעזרתהעדרשלניכרתהרחבהשל

בממוצעלכפר.מכפרשוניםוכיוונםההפרשיםאךהרפת,שלמזויותרעלתההלולתפוקת
התלולההעלייהבתשי״ח.ל״י13,091ל־בתשי״דל״י7,576מ־בלולהתפוקהעלתהלמשק,
סיני.מבצעבעקבותתשי״זבשנתבתפוקהנסיגהאחריבאהוהיאבתשי״ח,חלהביותר
מקובליםשהיוהגידולמשיעוריחורגתהיאובכךאחוז,31ב־מסתכמתבתפוקהזועלייה
בתשי״ז,כברחלהיהבתפוקהמהגידולשחלקייתכןאחרים.בענפיםאואחרותבשנים
הדרושההלולמבניקיבולתשכןסיני:מבצעעקבהלולענףמהןשסבלההפרעותאילמלא
היהזובשנהגידולהשיעורכיאףבתשי״ז,כברקיימתהיתד,תשי״חשלברמהלייצור

שנועדההלול,תכניתהשפעתגםכאןשקיימתספקאיןאךאחרות.בשניםמאשרנמוך
האחרונים.הפרקיםבשניזובבעיהלדוןנחזורבענף.המחיריםאתלהבטיח
לשנה.משנהכפר—ובאותולכפר,מכפרקליםלשינוייםנתוןהיהבלולהתפוקההרכב

אחת50כ־הביציםתפוקתהיוותהובממוצעבמיוחד,קיצונייםאינםאלהשינוייםאך
פטימיםבשרהבשר—מכירותהעםהלולבתפוקתהאחריםהמרכיביםבלול.מהייצור

שהגידולמכאןהאינוונטר.בערךועלייה—בירורעקבלשחיטההנשלחותמטילותובשר

הביציםבייצורשווהיותראופחותגידולשלתוצאההואהלולשלהכוללתבתפוקתו

מאידך.השונותצורותיועלהבשרובייצורמחד,
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וההכנסותהמוסףהערךהתפוקה,

המוסףהערך.4
התפוקהביןההפרשחושבלתפוקה,עצמםהמשקיםשלתרומתםגודלעללעמודמנתעל
לערךהשווההגולמי,המוסףהערךאתלמעשההנותןחישוב—השוטפותההוצאותלבין

השניםולכלהכפריםלכלבממוצע.25בלוחמופיעותהתוצאותהפחת.בתוספתהמוסף
1לכפרמכפרמשתנהשהאחוזמובןהתפוקה.מסךאחוז52.4הגולמיהמוסףהערךהיווה

הינוהשניםלכלהמוסףהערךביותר,הגבוההואהלולמןהנובעתפוקתושאחוזב׳,בכפר
הערךמהווהברפת,נוצרתתפוקתושעיקרד׳,בכפרהתפוקה.מסךאחה44.8בממוצע
העלייהאתחופפתהמוסףבערךהיחסיתהעלייהמהתפוקה.אחוז60מ־למעלההמוסף
האחרונה.בשנהבעיקריותר—קטןששיעורהאלאבתפוקה,היחסית

תשי״ד-תשי״חהגולמי:המוסףהערך:25לוח

תשי״ח תשי־־ז תשט״ז תשט״ו תשי״ד

11,944 10,493 9,983 9,161 8,206
גולמי:מוסףערך

ל״י־של-תשי״ך

146 128 122 112 100 100תשי״ד=מדד:

51 53 52 53 53
גולמימוסףערך
אחוזים-—־-״

תפוקה

.11ב־ב־סז,לוחות־נססחיםהמקור:

בכדיאולם,הפחת.אתלחשבבקושינעוצהגולמיתבצורההמוסףהערךלחישובהסיבה
הסתייעותתוךגםולואותו,לנכותיהיהרצויהנקיהההכנסהעללנתוניםלהתקרב

8שלבהנחהותשי״ח,תשי״דהשניםלגבינערךכזהחישובשרירותיות.הנחותבכמה
לתשי״דל״י439הינםהפחתעבורהמתקבליםהערכיםוהמבנים.הציודעלפחתאחוזים

מוסףערךנקבלהגולמי,המוסףמהערךאלהמספריםננכהאםתשי״ח.עבורל״י870ו־
המוסףבערךהיחסיהגידולבהתאמה.ותשי״חלתשי״דל״י11,074ו־ל״י7,767שלנקי
אחוז.43ב־מסתכםהנקי

המשקים.לרשותהעומדתהייצורמערכתשלההכנסהאתמהווההנקיהמוסףהערך
היהאזכיבבעלותם,היהכולוההוןוגםהמשקיםעל־ידימבוצעתכולההעבודההיתהאילו
מדרךהנובעתמוגבלתמשמעותזולמסקנההמשקים.בעליהכנסתאתמהווההמוסףהערך
אולםתשי״ד.מחיריבסיםעלההוצאותוהןהתפוקההןחושבוכזכור,המוסף.הערךחישוב

בתשי״ד,קייםשהיהמזהשונהבתשי״חהתפוקהלמחיריהתשומהמחיריביןהיחסאם
תמונהלקבלמנתעללמעשה.ההכנסהעלמתאימהתמונהנותנותאלותוצאותאיןהרי

שללבסיסולהעבירהשוטפיםבמחיריםלחשבהישהמשקים,בעלישלהכנסתםעלנכונה
ריאלית.בצורהלבטאהרוציםאם—מכןלאחררקקבועיםמחירים
המש¬שלהרווחיותנותחהשבה*,קודמתבעבודהורמרלווהחישבוהנקיהההכנסהאת

לשניםד,שואהבט"ישתבותיקיםמושביםשלהרווחיותרמר,וי.לווהי.*
היהודית,והסוכנותהחקלאותמשרדשלההדרכהמינהלחקלאיים,לפרסומיםהמחלקהקודמות.
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שוט¬במחיריםהנקיהלהכנסהלהגיעמנתעלעוסקים.אנובומדגםבאותוהנכלליםקים
עלוריביתשכירהעבודהשכרכגוןהשוטפותההוצאותגםמהתפוקההופחתופים,

שנתקבלוהתוצאותוכיו״ב.ייצורשירותיעלכפרכמסיהקבועותההוצאותוכןהלוואות,
.26בלוחמופיעות

תשי״ד--תשי״ח הנקיה:ההכנסה :26לוח

תשי״ח תשי״ז תשט״ז תשט״ו תשי״ד

8.5 7.3 6.4 5.7 5.6 ל״יאלפישוטפים:במחירים.1
6.9 6.1 5.7 5.4 5.6 ל״יאלפיתשי״ד:במחירי.2
123 109 102 96 100 100תשי״ד=מדד:

זה.לפרק2הערהראה—רמרי.לווה,י..1:רוקמה
לצרכן.המחיריםבמדדתיקוןעל־ידי.1מ־נתקבל.2

במחיריםהנמדדהמוסףובערךבתפוקהשחלההגדולההעלייהשלמרותמסתבר,זהמלוח
ניכ¬עלייהלעומתהראשונותהשניםבשלושבמעטאךהנקיהההכנסההשתנתהקבועים,

בשינוייםבחיבורם,ורמרלווהשמעיריםכפינעוצה,לכךהסיבההאחרונות.בשנתייםרת

אפשרהחי,מענפיבאהייצורשעיקרמאחרלתשומה.התפוקהביןהמחיריםביחסישחלו

אלהבענפיםהתפוקהמחיריביןהיחסאתנבחוןאםבמחיריםהשינוייםעלתמונהלקבל
ענפים.אותםשלבהוצאותנכבדסעיףהמהווההתערובת,מחירילבין

תחוםהשתרע,3ורמרלווהלפישנה.כלשלבהכנסההמשקיםביןניכרפיזורקיים

תשי״ד-תשי״חהחי:בענפיהתערובתמחירילביןהתפוקהמחיריביןהיחס:27לוח

תשי״ת תשי״ז זט"תש תשט״ו תשי״ד

1.42 1.37 1.43 1.43 1.66
ליטרלאלףבל״יחלבמחיר
לטוןבל״יתערובתמחיר

0.34 0.39 0.38 0.38 0.41
ביציםלאלףבל״יביצהמחיר
לטוןבל״יתערובתמחיר

7.5 8.4 8.0 9.8 12.7
לטוןבל״יעוףבשרמחיר
לטוןבל״יתערובתמחיר

המשפחתייםהמשקיםשלהכלכליהמצבדו״חרמר:וי.גנזת.לווה,י.ר:וקמה
דצמברלחקלאות,הפאקולטההעברית,האוניברסיטה.957/581בשניםהמבוססים

בנספח.5לוח,1958

הנ׳־לבעבודהשנותחוהמשקיםביןמלאהחפיפהקיימתשלאלהעיררצוי.9׳עמ,1960אוקטובר
אולםהתקופה.כלבמשךבמדגםשנמצאוהמשקיםאתרקהנוכחי—הכוללבניתוחהמשקיםלבין

אנובהבסידרההכלליתהמגמהאתכמשקף25לוחאתלקבלאפשרולכןגדולים,אינםההבדלים

עוסקים.
.1ציור,11עמ׳שם,רמר,וי.לווהי.1
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0£

£8

ק(£^

00

אוהכנסה]אחוזים(

וההכנסותהמוסףהערךהתפוקה,
בתשי״ד,ל״י15,000ל־קרובעדל״י1,000מ־פחותביןשוטפיםבמחיריםהנקיהההכנסה

בתשי״ח.ל״י25,000ל־קרובועדל״י2,000מ־פחותובין

1ציור

המשקיםביןההכנסהפיזור

משלזיםןאח*ז8^5ק(0££8)זא
1

זים
1

המופי¬\נקודה.1בציורהמופיעהלורנץמעקומתלראותגםניתןהפיזורמידתאת
אחוז27קיבלוהנמוכהההכנסהבעלימהמשקיםאחוז50ש־מלמדת,העקומהעלעה
במקוםאזכיהמשקים,בכלשווהההכנסההיתהאילוהמדגם.משקיכלהכנסתמסך
מהמשקיםאחוז50זוכיםבוהמצבאתהמתארת£נקודהאתמקבליםהיינו^נקודה

העקומה.עלאחרתנקודהכלאללהתייחםישדומהבאורחהכללית.מההכנסהאחוז50ב־
בחלוקתהקיימתאי־השוויוןמידתעלמעידהישרהקולביןהעקומהביןהשטחשלגודלו

המשקים.בעלישלהכנסות
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והמבי¬במשק,ההכנסהגובהאתהקובעיםהגורמיםמהםאיפוא,היא,החשובההשאלה

מסויימת,זמןבנקודתזמן.לאורן־ההכנסהולגידולהמשקיםביןבהכנסהלפיזוראים

בגורמיהשימושמידתעל־ידיהדברנקבעושווים,קבועיםהיצרניםלכלהמחיריםכאשר

השינוייםעל־ידיגםהדברנקבעשונותזמןבנקודותניצולם.ויעילותהשוניםהייצור

ובפריון.במחירים
הןאי־שוויוןשקייםלצייןרצוייותר,מפורטתבצורהזונקודהלבחוןשנעבורלפני
בתפוקה.והןהקודם(בפרקהודגששכבר)כפיהמשקיםהשתמשובהםהייצורבגורמי

העבודה,התפוקה,שלהתחלקותםאתהמתארותלורנץבעקומותלראותוניתןזהדבר

לגביגםנכוןזהדברי.השנהבראשיתובבעלי־חיים(בציוד)במבנים,והרכושהקרקע,

ללמודאפשרותאיןהנזכרותלורנץבעקומותהניתןמהתיאוראחרים.ייצורשירותי

לשינוילהיותהעשויהההשפעהעלאוהתפוקה,עלייצורגורםכלהשפיעבההמידהעל

חשובהנקודהזוהיאולםהנקיה;ההכנסהועלהתפוקהעלמסוייםייצורגורםשלבכמות

הבא.בפרקנעשהוזאתלבוחנה,שיש

ההכנסה.התחלקותשללזוכלל,בדרךדומות,שהןכיווןכאןהוצגולאאלועקומות4
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הייצורפונקציית

מבוא.1
בתפוקההנקיה,בהכנסההמשקיםביןהקייםהרבהפיזורצוייןהקודםהפרקבסוף

בגורמיבשימושהבדליםמסביריםבההמידהתיבחןזהבפרקהייצור.בגורמיובשימוש
הייצור,פונקצייתאומדןבעזרתנעשהזהדברבתפוקה.ההבדליםאתהשוניםהייצור

ולבדוקלעבוריהיהאפשרמכאןלמיניהן.התשומותשלכפונקציההתפוקהאתהמבטאת
צימצוםאוהגברתבאמצעותבמשקיםהנקיהההכנסהאתלהעלותאפשרבההמידהאת

התשומותשלהשוליתהתפוקהערךהשוואתעל־ידי—אחרתאוזובתשומההשימוש
יהיהלאלבדובהןהמשקים,לכללרקתתייחסנהזוהשוואהתוצאותאולםבשוק.למחירן

נובעיםבהכנסההבדליםהמשקים.ביןהקיימיםההכנסההבדליאתמלאבאופןלהסבירכדי
ועםתשומותבאותןמשתמשיםמשקיםששניייתכן—המשקיםביעילותמהבדליםגם
שונה.הנקיההכנסתםגםולכןשונות,תפוקותמקבליםזאת

ניתןאיננוזהגורםהמנהלה.בגורםכהבדליםנכנההמשקיםביןהיעילותהבדליאת
למדידתוכןלמדידתו,עקיפהדרךעלנצביעהרבהחשיבותועקבאולםישירה,למדידה
בשניהנקיהההכנסהעלמשפיעיםבמנהלההבדליםהמשקים.ביןזהבגורםהקייםהפיזור
השניתשומות;סלמאותויותררבהתפוקהשלהפקההואכבר,שצוייןכפיהאחד,אופנים:

לעלייתגורמתהמנהלהאיכותעלייתאחרות,במיליםהשונות.בתשומותשונהשימושהוא
גורמיכמותעלגםמשפיעההיאולכןהאחרות,התשומותכלשלהשוליתהתפוקהערך

הבדליםחלקי,באופןלהסביר,עשוייםבמנהלהשהבדליםמכאן,המשקים.שיעסיקוהייצור
בתשומות.השימושלגביהשוניםהמשקיםבין

בתקופותהמשקיםאותםאףאלאהשונים,המשקיםרקלאמשתמשיםשונותבתשומות
הזמן.לאורךבפריונןהחליםמשינוייםוכןהתשומות,במחירימשינוייםנובעהדברשונות.
רקנדוןזהכפרקהבאים.בפרקיםבנפרדתידוןבמחיריםלשינוייםהיצרניםתגובת
הייצור.גורמיבפריוןהזמןלאורךהחליםהשינוייםבבחינת

המתקבלתהתפוקהשל—המשקיםלכלבממוצע—כעלייהכאןמוגדרתבפריוןהעלייה
בפריוןשנתייםשינוייםבאותםמעונייניםאנושכאןכלומר,תשומות.שלנתוןמסל

משקיםביןבהבדליםדווקאמעונייניםבמנהלהשבדיוןשעההמשקים,לכלהמשותפים
שינוי,ללאנשאריםוהמחיריםבפריון,עלייהזמןלאורךשחלהבמידהשנה.באותהבפריון
מהתפוקהכתוצאהוהןהייצורגורמישליותררבהמתעסוקהכתוצאההןההכנסהתעלה

תשומות.סלמאותוהמתקבלתיותרהגבוהה
הכלכליתמהתיאוריהלעיל.הנאמרמכלחורגתהייצורפונקצייתידיעתשלחשיבותה

נקבעת—פירמותכאלהמשקיםאלנתייחסהדיוןולצרכי—הפירמותשהתנהגותידוע,
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לגזורמאפשרתהייצורפונקצייתשידיעתכלומר,השוק.ומחיריהייצורפונקצייתעל־ידי
ובכךלייצורו,הדרושותלתשומותהביקושעקומותאתוכןהמוצר,שלההיצעעקומתאת

שלברמהלבחוןכדאיזונקודהבמחירים.לשינוייםהמשקיםשלתגובתםאופןאתלקבוע
לביןהמצרפיתהייצורפונקצייתביןהקשראתלמצוארצוייהיהולכןהבודדים,הענפים

הבאים.בפרקיםנדוןההתנהגותבפונקציותהבודדים.הענפיםשלהייצורפונקציית

הפונקציה.2
הלוגרי¬בצורתהאשר"קוב־דוגלם",בשםהידועמהסוגהיאנאמודאותההפונקציה

כ:נסמלה1תמית
4־•••++׳•4^,״+1,/

^1) ¥ = 30 + 3, + ^1X1)
שלהלוגריתמייםהערכיםהעםX̂ן...,>X1בלוגריתמים,התפוקההיאנ7כאשר

מש¬למדודניתןלאאמנם.1במשקהקיימתהמנהלהלוגריתמוםאתמציין־^והתשומות,
נבחוןמכןולאחרהייצור,פונקצייתהצגתשלמותלשםאותונרשוםאךבמישרין,זהתנה
עקביותבלתישגיאותהמצייןארעימשתנההואסלקבלו.ישבההדרךואתמשמעותואת

הייצור.גמישויותהעם4,״..4!המקדמיםהתפוקה.שלבמדידהאוהמשוואהבניסוח
ניתןדומהפירושאחד.באחוזמשתנהX^כאשר¥ישתנהאחוזיםבכמהמציין4כלומר:
ז.בשנההפריוןאתמציין3-,והמשוואהשלהחותךהוא30כולל־ים,4־.הלשאר

2ציור
שניםלשתיייצורפונקציות

המת¬ייצורפונקציותשתי2בציורנתארבפריוןההבדליםמשמעותאתלהדגיםבכדי
והואהשנים,בשתישווההפונקציותאתהמתארותהעקומותשיפועשנים.לשתיאימות
בשנה0£ו־הראשונהבשנהססהיאX4מהתשומההמתקבלתהתפוקהבחותך.רקשונה

השניםבשתיהפריוןמקדמיביןלהפרששווה(03-01)נהשתייםביןההפרשהשניה.
(.5יי-*)!
ץ=?*(לס׳{1:ד.יאהפונקציההמקוריתבצורתהג

המקוריים.הערכיםאתמסמלותהקטנותהאותיותכאשר
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הייצורפונקציית
יימצאוהשניהשבשנהוייתכןהייצור,גורמיתעסוקתגםמשתנההפריוןשינויעם

סטטיסטיותבעיותיוצרזהדבר£.הנקודהסביבבמקום0הנקודהבסביבותהמשקים
נוהגיםאמנםשלרובכפילשנה,משנהמשתנהשהפדיוןמכךנתעלםאםשכןמסויימות;
שלהשיפועאתנאמוד72או7!שלהשיפועאתלאמודשבמקוםהריזה,מסוגבמחקרים

הפונ¬שלנכוןלניסוחכפולהחשיבותשנודעתמכאן,באומדנים.הטיהתיגרםובכך00
מביאיםאיןאםושנית,אותו;למדודחשובולכןהשנתי,לפריוןמשמעותישראשית,:קציה

האחרים.המקדמיםבאומדןהטיהמתקבלתבחשבוןאותו
אף—דומההסברלכךלתתנוכלהייצור,פונקצייתבתוךהמנהלהגורםאתנכלולאם
ש־עתהולהניח2בציורלהסתייעאפשרבמישרין.זהגורםלמדודבאפשרותנואיןכי
אתמצייןביניהןהאנכיההפרשמשקים.בשניהתפוקהעקומותאתמציינים7!ו־־־ג

ו־!/^1[42כאשר-1£^=נ-,!£(£1)!כלומרהמשקים,שביןבפריוןההבדלים
יותרהיעילשהמשקלהניחאפשרכאןגםבהתאמה.1ו־2במשקיםהמנהלהאתמסמלים
שגםולצייןלחזוראיפואאפשר.0בנקודהלמשל,יימצא,ולכןיותררבותתשומותיעסיק

כשלעצמובדברטעםשישמשוםהןבניתוח,המנהלהגורםלהכללתכפוליתרוןקייםכאן
האחרים.המקדמיםבאומדןהטיהלמנועמנתעלוהן

שלעיתיתבסדרהצורךיש(1)במשוואההמופיעהבצורההפונקציהאתלאמודבכדי
=.משקיםשלמדגםעלחוזרותבתצפיותכלומרמשקים,שלחתךעלנתונים

המשתנים.3
מאחראולםפיזיות,ביחידותוהתפוקותהתשומותכלאתלרשוםרצויהניתוחמבחינת

לעבודבחרנוזהבמקרהכספיים.בערכיםמשתניםכמהמופיעיםלביצועניתןהדברשאין

וכאשראחת,ובעוגהבעתשניםמספרנתונימנתחיםואנוהיותקבועיםמחיריםשלבסדרה
המשתניםהשוואה.בריהשנתייםהנתוניםיהיולאלשנהמשנהמשתניםהיחסייםהמחירים

הואהתלויוהמשתנהתשי״ד,במחיריבל״ינמדדתהתפוקהוהתשומה.התפוקההם

המחיריםהכפלתעל־ידיצורפההשוניםבענפיםהתפוקהקבועים.במחיריםהתפוקהערך

שכעתהינו,לזההקודםבפרקשהוצגההתפוקהערךביןהיחידההנדלהפיזיות.ביחידות

מופיעלכךהסברבאינוונטר.השינויולא—השנהבסוףהעופותלהקתערךבתפוקהנכלל

אתלצמצםנסיוןנעשההתשומותבהגדרתזה.סעיףבסוףגלםחומריעלהוצאותעלבדיון

כלליותלקטגוריותתשומותצירוףאגבסטטיסטית.מבחינההרצוידבר—המשתניםמספר

קטגוריה.באותהקרובים—משלימיםאו—תחליפיםשהינןתשומותלרכזהדיןמןיותר,

—ערכולפיהמשתנהמדידתכלומר—המחיריםשקלולמבטיחחלקית,תחלופהשלבמקרה

שיווי־משקל.בנקודתנמצאיםהמשקיםכאשראחידות,
המתקבלהשירותאתלמדודישהשונותלתשומותהתפוקהביןהתלותאתלמדודבכדי

ייתכןשכןקשיים,מתעורריםמלאישלביחידותהתשומותמוגדרותכאשרמהתשומות.

התשומהמדידתמגזימהכזהובמקרהמופעלת;אמנםהמשקבבעלותהנמצאתהכמותכלשלא

למעשה.הייצרןהשתמשבההתשומהכמותבמידתהמשקבידיהמצויההכמותלפירק

שפורסמופאלק,מרכזשל13ו־9מס׳מחקרבמאמרינידונוהאומדןבקבלתהסטטיסטיותהבעיות2
•31011/0£706¥3.11(81£011101711)15:באנגלית 1111111(1131(, £11111171001 ?1■041X011011 £1X710110115

(1961);¥311־^11111(1131,(£11710110115861101110010114£70411011071/0£5111110.11011{0017110171-

(.1963)010(1£17710-807105011407055-30011011/0111011(11171
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דפרק
השנתית"הגולמית"התמורהביןלהבדלבהתאםמפרידיםהשוניםההוןסעיפיבין

הוצאהצריכהגלם,חומריעלההוצאותבסעיףאלה.בסעיפיםהמוצאתאחתמל״יהמתקבלת
החודשיםמספרעבורלריביתנוסףלירה,שלתמורההשנהבמשךלהביאאחתלירהשל
תמורההשנהבמשךלהביאלירהשלהוצאהצריכהייצור,נכסיבסעיףלמכירה.הקניהבין

אתלבחוןכוונהישאםנוספת,לחלוקהניתןזהסעיףרבית.בתוספתהשנתילפחתהשווה לקשייםגורםפיצול־יתרנאמר,שכברכפיאולם,שונים;בסעיפיםהמוצאההוןפריון
בו.למעטרצויולכןבניתוח

הם:התשומהסעיפי

שכירה.לעבודהנוסףומשפחתו,המתיישבבמשקשהשקיעועבודהימיעבודה—
בעלעבודתביןאיכותייםהבדליםשקיימיםלהניח,ישלשנה.עבודהבימינמדדהמשתנה
באופןבחשבוןהובאושלאכשםבחשבון—מובאיםאינםהםאךהשכיר,עבודתלביןהמשק
משפחה.באותהשוניםעובדיםאושונים,משקיםעבודתביןיעילותהבדלימלא

קייםוהציודהמבניםסעיףבהגדרתהחי—בענפיהמבניםקיבולתערך
מדידהמהמבנים.המתקבלהשירותאתלמדודיהיהניתןלפיואחיד׳בסיםבמציאתקושי
תפקידאותוהממלאיםמבניםשנילהעריךמאפשרתחידושערךלפיאוהיסטוריערךלפי

לעקוףמנתעלשוגים.מחומריםאושונותבתקופותנבנואםלחלוטין,שונהבאופןבייצור
היאמהמבנההמתקבלתהשירותשמידתמניחיםלפיהאחרת,בדרךלבחורהוחלטזהקושי
הקיבולתמדידתיותר.טובהבצודההשירותאתתייצגשהקיבולתמכאן,לתכולתו.יחסית
כלאתכולליםאיןשבמדידתההוא,בקיבולתבשימושהכרוךהקושיב׳.בפרקתוארה
זואיןאולםהחיים.בעלילאיחסוןבמישריןהמשמשיםאלהאתרקאלאוהציודהמבנים
חייםלבעליהמשמשיםבמבניםהקיבולתביןיותראופחותקבועיחםקייםכאשרבעיה,
ישאךלמעשה,נבדקהלאזוהנחהומחסנים.מתבניםכגון,האחריםהשירותמבנילבין

מהמציאות.ניכרתבמידהחורגתשאינהלהניח

שנהכלבראשיתהבקרלרישוםבהתאםחושב—השנהבראשיתהבקרערך
המחיריםברמתקבועיםהמחיריםהשונים.לסוגיוהבקרמחירימפתחלפיומשק,משקבכל
תשט״ו.במחירישחושבוהעגליםלמחיריפרטתשי״ד,של

השי¬מידתנרשמההמשקיםבכללאשכןהמים,תשומתגםנכללתזהבסעיף—עקרק
הוחלטלכך,איאפשרית.בלתיאיפוא,הינה,נפרדכגורםהמיםתשומתוהגדרתבמים,מוש

התחלופהששיעורבהנחה—שלחיןאדמתשלבסיםעלהקרקעתשומתכלאתלרשום
שלחין.אהדלדונםבעלדונמים4הינוהממוצע

קנייתעלהשנהבמשךההוצאותנכללותזהבסעיף—גלםחומריעלהוצאות
זהסעיףכוללכןכמווכיו״ב.ציודשכירתהדברה,חומריזבלים,חיים,לבעליאספקה

בסוףהלהקהערךאתכוללתהתפוקהואילוהשגה,בראשיתהעופותלהקתערךאת
נוסףבלבד.מקריהואהשנהבראשיתהלהקהשגודלבכךנעוצהזהלשינויהסיבההשנה.
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הייצורתיציפונק
אתלכלולטעםאיןבקר,לגביכנהוגשלאולכן,יחסיתקצרהלהקהשלהחייםאורדלכך
נפרד.ייצורכגורםמסוייםבתאריךבלולהחיהאינוונטרערך

תשי״ד—תשי״ח.לשניםמתייחסוהוא,66הינובניתוחהנכלליםהמשקיםמספר

הייצורגמישויותאומדן.4
שלניתוחבמסגרתנאמדו,2סעיףבתחילתהמופיעה(1)במשוואההייצורגמישויות

משוואד*אותהשלהמלאהניסוחלפי(1)שלבתוצאותמעונייניםאנואמנם=.משותפתשונות
במחקריםוהשנההמשקשלהפריוןהשפעותאתלנכותנהוגזהאיןכללשבדרךמאחראך

תשי״ד-תשי׳"ח ממוצע הייצור: גמישויותאומדן:28 לוח

2,2
הוצאות
שוטפות

־ז>

קרקע

4*

ערך
הבקר

3*

קיבולת
המבנים

2*

עבודה

1*

ההנחה
לפיה
הניתוח
מתאים

0.967 0.692 0.037 ב0.0043 0.104 0.130 3־8=0
11

השפעותניכויבלי

0.969 0.679 0.032 כ0.0042 0.101 0.153 2 = 0
1

השנההשפעתניכוי

0.878 0.635 נ0.002 ג0.0021 0.156 0.083 3,= 0 המשקהשפעתניכוי
השנההשפעתניכוי

0.795 0.582 נ0.007 נ0.005 0.100 0.115 והמשק

.5%שלמובהקותברמתמובהקיםמסומניםהבלתיהמקדמים
.20%שלמובהקותברמתמובהקיםב־בהמסומניםהמקדמים
סבירה.מובהקותברמתמובהקיםאינםב־גהמסומניםהמקדמים
.0.1%,שלמובהקותברמתמאפםשונה(8)״^!^=^המשקהשפעת
.2.5%של.מובהקותברמתמאפםשונההשנההשפעת
מנהלה.גמישותכוללאינוהאחרוןהטור

לגביאלטרנטיביותבהנחותהתוצאותאתלהציגיהיהרצויייצור,פונקציותשלאמפיריים
הדיוןבהמשךהשנים.במשךבוהחליםהשינוייםאושונים,משקיםשלבפריוןההבדלים
השונים.האומדניםביןהקשרגםיוסבר

אומד¬מופיעיםהראשונהבשורהשונות.הנחותארבעלפי*,28בלוחמופיעותהתוצאות

(.1961)שםראה5
קבועותהינןהייצורשגמישויותההנחהאתמשקף(1)במשוואההייצורפונקצייתשניסוחלהדגיש,רצוי4

באופןלבחוןמנתעל81שלהערכיםעםבמישריןמשתנההשוליתהתפוקהואילוהתקופה,במשך
להשוותישכךמשוםשנה.לכלהייצורפונקצייתאתאמדנוזו,הנחהשלמשמעותהאתאמפירי

מגלהזוהשודאו,.28לוחשלהראשונהבשורההמופיעיםהאומדניםעםהשנתיהניתוחתוצאותאת
מסויימים:הבדליםהיומקריםבשניבלוח.המופיעיםאלהלביןהשנתייםהאומדניםביןטובההתאמה
לשנה!משנהמגמהחסרותגדולותתנודותהראוהשנהבראשיתהבקרערךשלהגמישותאומדני

מתייחסיםאנובדיוןמכן.לאחרניכרתבמידהועלתההראשונות,בשנתייםנמוכההיתד,העבודהוגמישות
פירוט.ביתראלהלהבדלים

למנועברצונטזד.דיוןמכני.דיוןיידרשכךשלשםמאחרההשוואה,עלהדיבוראתמרחיביםאנואין
הכי.בלאושינויללאנשאריםשהממצאיםמאחרכאן,
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דפרק

הדיוןלצרכיהשנים.במשךאוהמשקיםביןבפריוןהבדליםשאיןבהנחהשנתקבלונים׳
זובמסגרתהפריון(.)עלוהמשק"השנההשפעתניכוי"בליזהמצבלכנותנוחהסטטיסטי

=בסימול:שינוילהציביותרנוחיהיה
שההבדליםמניחיםהשניהבשורה.5,

ובאחרונההמשקים,ביןרקהםשההבדליםמניחיםבשלישיתהשנים;ביןרקהםבפריון
השנים.ביןוהןהמשקיםביןהןהבדליםקיוםמניחיםבו—ביותרהכלליהמצבמתואר

לפיההאפס,השערתאתבוחניםאמפירית.בצורהנעשיתהשונותההנחותביןהבחירה
ומכאןנדחתה,האפסהשערתשלפנינובמקרההמשקים.וביןהשניםביןהבדליםאין

לאומדניםבעיקרהדיוןבהמשךנתייחסולכןהכיוונים;בשניהבדליםשקיימיםהמסקנה
להלן.ידוברהכיווניםבשניבפריוןההבדליםגודלעלהאחרונה.בשורההמופיעים
הווה,0.115הואהעבודהגמישותשלהאומדןכדלקמן:הואלאומדניםשניתןהפירוש

פירושבתפוקה.אחוז0.115שלבעלייהקשורההיתהאחדבאחוזהעבודהשהעלאתאומר,
שלההשפעהלהיותעשויהמהמראותשגמישויותמכאן,האחרים.לאומדניםניתןדומה

ההבדליםביןהקשראתמבטאותהןובכךהתפוקה,עלאחראוזהייצורגורםהגדלת

בתפוקות.להבדליםבתשומות
גורמיכלאתנעלהכאשרהתפוקהתעלהבכמהמראההתשומותכלשלהגמישויותסכום
המנהלהגורםאלהייצורבגורמי(.28)לוח0.795הואהמתקבלהערךאחד.באחוזהייצור
להניחנוכלהמנהלה,אתנוסיףכאשראולםמלאה.הפונקציהאיןכךומשוםנכללאינו

גורמישלמלאההתחלקותקיימתואםהחשובים:הייצורגורמיכלאתכוללתשהפונקציה
שלאומדןלקבלשאפשרמכאןיחידתי.יהיההגמישויותשסכוםהדיןמןאזכיהייצור,
ביןשלגובמקרהאוהגמישויות,לסכום1שביןההפרשחישובידיעל־המנהלהגמישות

בעלייהקשורההיתד.אחדבאחוזהמנהלהשהעלאתאומר,הווה.0.205דהיינו,0.795ל־1

בתפוקה.אחוז0.20של
שוניםאינםהבקרוערךהקרקעשגמישויותמראה,המקדמיםשלהמובהקותבדיקת

שהגמישותנראהעודהבקר,ערךלגביסבירה.מובהקותרמתבכלמובהקבאופןמאפם

ביןסטטיסטיתבבדיקהלהבחיןאפשרותשאיןומאחרנמוכה,מאדלהיותצריכההנכונה
שהואכפי,0.005שלהערךאתהדיוןלהמשךנקבלאפםלביןידוע()שאינוהנכוןהערך
אךשלילי,ערךשקיבלההקרקע,גמישותלגביגםלתתאפשרדומההסברבלוח.מופיע
מקוםאיןזהשבמקרהכיווןזה,בהסברדיאיןכאןאולםמובהק.באופןמאפםשונהאינה
הדיון.בהמשךנחזורזולנקודהלאפם.וקרובהנמוכההנכונהשהגמישותמראשלהניח

אפס.היאהקרקעשגמישותנניחלהלן,שייעשובחישובים
התחרותבתנאיפועליםהמשקיםכאשרנוספת.משמעותלתתאפשרהייצורלגמישות

שווהגורםכלשלהשוליתהתפוקהערךיהיההמשקלשיוויבנקודתונמצאיםחופשית
כדאיאותומהפדיוןהאחוזאתמציינתהייצורשגמישותמכאן,עבורו.שמשלמיםלשכר

י.מהגורמיםאחדלכללשלם
\1?׳

־——■=■נקבלנגורםעבורלכןהממוצעת,לתפוקההשוליתהתפוקהביןליחסשווההייצורגמישות5
/

התפוקהמחיר?הואו־גלגורםהשכרהוא•,ץ\כאשר=
?
י־

המשקלשיוויתנאיאתנציב

]גורסעליוצאות
התפוקהערךסך
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הייצורפונקציית
רואיםאנוהמשקל,שיווימנקודתרחוקיםאינםשהמשקיםובהנחהזה,להסברבהתאם
ההוצאותאתנחסיראםגלם.וחומריהוןעלההוצאותלתשלוםמשמשתהתפוקהשעיקר

לעשותעל־מנתהגורמים.ביןהמוסףהערךהתחלקותעלתמונהלקבלנוכלגלם,חומריעל
לחשביששאותהלריבית,הינםגלםחומריעלהוצאהשלל״ימכלאחוז10ש־נניחזאת

גלםחומריעלשההוצאותנקבללפיכךגלם.חומריעלמההוצאותולהפרידההוןכתשלום
58

מהתפוקה.אחוז)—(53ב־הן

הבאה:בצורהלהתחלקצריךהנותרים,האחוז47ב־המסתכםהגולמי,המוסףהערך
מאחרלמנהלה.תמורהאחוז42.5ו־הוןכתשלומיאחוז33עבודה,כתשלומיאחוז24.5

שערכיםלזכורחשובזה.גורםעבורתמורהכאןכולליםאיןאפסית,היאהקרקעשגמישות

שנמ¬לפניבשיווי־משקל.המשקיםיימצאוכאשררקהתפוקההתחלקותאתמשקפיםאלה
זו.נקודהלבחוןיהיהכדאישיך

הייצורבגורמיוהשימושהשוליתהתפוקהערך.5
תהיהמהזה:לפרקבמבואשהוצבההראשונההשאלהעלעונותהייצורגמישויות

שישהבאההשאלה?התפוקהעלאחראוזהגורםשלהתשומותבכמותשינוישלההשפעה

דתשומותובאילוכיווןבאיזה—כןואםאלו,מעיןשינוייםלבצעכדאיהאםהיא:לבחון

השכרלביןהשוניםהגורמיםשלהשוליתהתפוקהערךביןהשוואהנערכתהבאבלוח
המשתנים,כלשלהגיאומטרייםהממוצעיםבנקודתנערכתההשוואהבשוק.מקובלשהיה

המשקים.ולכלכולהלתקופההממוצעתהפריוןברמתומכאן

תשי״ד-תשי״חממוצעהשולית:התפוקהערך:29לוח
תשומה(ליחידת)בל״י

שלל״י
הוצאות
שוטפות

דונם
קרקע

שלל״י
הבקרערך

שלל״י
קיבולת
המבנים

עבודהיום התשומהיחידת

1.12
1.1

5.4 0.058
0.100

0.285
0.270

4.04
4.75

השוליתהתפוקהערך
תשי״דבמחירי

התשומותשכר

יוקרבמדדחלוקהאחריהאחרות,בשניםהשכרלתשי״ד.מתייחסבלוחהמופיעהעבודהשכרהערות:
—תשי״ח,6.00—תשי״ז,5.75—תשט״ז,4.95—תשט״והוא:תשי״ד,שלבסיםלפיהמחיה
לגביההנחההסעיפים.בכלאחוזים10שלריביתהינחנומהמדגם.נתקבלואלהנתונים.5.97
וציודמבניםשלל״יעלהשנתיתשההוצאהמכאןלשנה,אחוזים8היאוציודבמבניםהפחת
ל״יכלעלכזכור,אולם,אחוז.18בסך־הכלאופחת,אחוזים8+ריביתאחוז10היא

הנוסףהציודלביןהמבניםקיבולתערךביןשהיחסמניחיםאנונוטף.ציודישוציודבמבנים
אחרים.בדבריםהמושקעתל״י0.5להוסיףישבמבניםל״יכלעלולכןלחצי,אחדהואבמשק
ריבית,רקכוללותלבקרהוןהוצאות•1.5x0.18=0.27איפוא,הוא,במבניםההוןמחיר

הריבית.בתוספתהקרןכלומרל״י,1.1הןגלםחומריעלוהוצאות

התפוקהערךביןטובההתאמהשקיימתהיא,זומהשוואההמתקבלתהעיקריתהמסקנה
התפוקהערךנמוךבהאשרבעבודה,קייםמסוייםהפרשהתשומות.שלהשכרלביןהשולית
התפוקהשערךנמצאכאן,מובאותאינןתוצאותיואשרשנתי,בניתוחמהשכר.השולית
העבודהשכרעלועלהוהלךהראשונותבשנתייםבמיוחדנמוךהיהעבודהשלהשולית
שנתקבלהשהתוצאהלהניחישכולה,בתקופהעוסקיםשאנומאחרמכן.שלאחרבשנים
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דפרק

שבפרקלהזכיר,ראויזהבהקשרהתקופה.בראשיתעבודהשלהנמוךהפריוןאתמשקפת
הלכהזמןובאותוהתקופהבמשךופחתההלכהלמשקהממוצעתהעבודהשכמותראינוב׳

שלהשוליתהתפוקהשלנטיתהאתלהסבירכדיבהשישההון—מגמהכמותועלתה
עתה.זהשהזכרנוכפישנה,כללגדולהעבודה
ב־חםביותר.טובההיאההתאמהגלםחומריעלוההוצאותהמבניםקיבולתערךלגבי
אחוזים10לשלםצריךואםאחוזים,6שללריביתמשתווההשוליתהתפוקהערךלבקר,
גמי¬שלשהמובהקותלזכור,ישזאתעםאךמסויים.צמצוםהמחייבפערכאןשקייםהרי

במשתנה.8יתרמשמעותזהלממצאמלייחסלהיזהרצריךולכןנמוכההיתר.הבקרשות
בנפרד.הרפתבענףנדוןכאשריותר,מאוחרלטפלנחזורזה

פירוטביתרשנבחןאחריהבא,בסעיףייערךקרקעשלהשוליתהתפוקהבערךהדיון
הגורמיםשארלגביקרקע.שלהייצורגמישותבמדידתהקשורותהטכניותהבעיותאת
רצינייםשינוייםלערוךהיהניתןלאתקופהבאותהקיימיםשהיושבמחיריםלסכם,ניתן

השוליתהתפוקהביןפערשהיהבמידהההכנסה.אתלהעלותבכדיהייצורבגורמיבשימוש
כמותצמצוםעל־ידיעצמםאתהמשקיםהתאימועבורה,ששולםהשכרלביןהעבודהשל

כהמדוע(1)נוספת:לבחינהנקודותשתינשארותלבסוףההון.כמותוהגדלתהעבודה
למנהלה,התמורהמשמעותמהי(2ו־)אלו,במשקיםקרקעשלהשוליתהתפוקהערךנמוך
המשקים.וגודלהייצורבגורמיהשימושעלזהגורםשלההשפעהומהי

עקרקבשומישה.6
איןאםלבחוןרצויקרקע,שלאפסיתשוליתתפוקהשלהמשמעותלבדיקתשניגשלפני

שטחישלחין.דונםשלביחידותהקרקענמדדתכזכור,מושגיות.אוטכניותטעויותכאן
שלחין.אחדלדונםבעלדונם4שלתחלופהשיעודלפישלחין,שלבסיםעלנמדדיםהבעל
אולםשונה.הגורמיםשניביןהתחלופהוששיעורנכון,איננוזהשקנה־מידהמאדייתכן

מביאהיהלאאחרששיעורלהניחניתןאחר,תחלופהשיעורלמעשהשניסינובליגם
ניכרים.בעלשטחיהיועוסקיםאנובהםהחמישהמתוךכפריםבשנירקגדולים.לשינויים

הגדולהוא)ה׳(האחדכלומר,התפוקה;גודלמבחינתהקיצונייםהינםאלהכפריםשני
להניחישבניתוח,כלשהיהטיהקיימתשאםמכאן,ביותר.הקטןהוא)ג׳(וחברוביותר
מתאפסת.שהיא

הינד.ומיםקרקעשלתשומותבצירוףהכרוכותבעיותלמנועביותרהטובההדרך
הפשוטהמהסיבהלעיל,כאמורנעשה,לאזהדברבנפרד.אלהגורמי־ייצורשגילמדוד

רבה,חשיבותבעלתהיאזוונקודההיותאולםמלאים:היולאבמיםהשימושעלשהנתונים
שנילגבינערךזהניתוחהמים.עלנתוניםהיובהםושניםכפריםאותםלגביניתוחנערך

פרםהכפרים,לכלו־)ב(תשי״ד-תשי״ח,לשניםוה׳ד׳לכפרים)א(נתונים:שלצירופים
למעשההמשקהשתמשבההמיםכמותמופיעהזהבניתוחתשט״ו-תשי״ז.לשנים,׳אלכפר

הניתוחלנתוניאלונתוניםביןמלאהחפיפהשאיןמאחרלרשותו.שעמדהפיזיוהשטח
קרקעשטחעםהייצורפונקצייתגםהשוואה,לשםחושבה,כה,עדהתייחסנואליוהכללי

מופי¬התוצאותהחלקיים.לנתוניםשלחין(שטחבסיםעלשחושבשטחסטנדרטי)דהיינו,

.30בלוחעות

מובהק.אינואחוזים10ל־אחוזים6ביןההפרשססטיסטית,מבחינה8
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הייצורפונקציית
היקףמבחינתהגדוליםהכפריםשהםוה׳,ד׳לכפריםמתייחםהלוחשלהראשוןהחלק
חלקםורקביותר׳הגדוליםהקרקעשטחימצוייםה׳בכפרבתשומות.והשימושהייצור

שלשוניםצירופיםכאןמתקבליםכך,משוםמושקה.השטחיםעיקרד׳בכפרמושקה.
הייצורשגמישותמתבררההשפעות(ניכוי)בליהמשקיםביןבהשוואהומים.פיזיקרקע
מובהקת.מיםשלהייצורגמישותואילומובהקות,שלנמוכהברמהמובהקתקרקעשל

מובהק.באופןמאפםשונהאינההמיםגמישותהריההשפעות,אתמנכיםכאשראולם

הכפרים.ארבעתשלבניתוחמתקבלתדומהתופעה
כאשרוה׳ד׳לכפריםהמתייחםמהניתוחהמתקבלתמים,שלהמובהקתהייצורגמישות

לביןבמיםהשימושביןחיוביקשרשקייםמכךלנבועעשויההמשק,השפעתאתמנכים

אםמאפס.שוגהבאמתמיםשלהייצורשגמישותמכךאוהמנהלה()גורםהמשקהשפעת

בניכויהנערךמניתוחדומהערךלקבלהיההדיןמןאזכיהנכוןהואהשניההסבר

להשתקףהיוצריכיםזמןלאורךלמשקהמיםבכמותשהשינוייםכלומרל,המשקהשפעת

גמישויותשלהמובהקותביטולהיתד.המשקהשפעתניכוישלהתוצאהאולםבתפוקה.
ההסבראתלקבלוישמאפסשונהזושגמישותלהניחמקוםאיןולכןוקרקע,מיםשלהייצור

לסכם,אפשרלפיכךהמנהלה.לביןהמיםכמויותביןחיוביקשרשקייםהראשון—

שלחיןשטחשלבסיסעלהנמדדלשטחנתקבלההנמוכההייצורשגמישותשהעובדה

ומים.קרקעהמרכיבים,שנישלנכונהלאמדידהמשקפתאינהסטנדרטי()שטח
מחושבבשטחהפיזיוהקרקעהמיםשהחלפתהיא,זהמניתוחהמשתקפתשניהנקודה

שלהאומדניםאתרבהבמידהשינתהלאסטנדרטי(בדונםשלחין)דהיינו,שלבסיםעל

ההשפעות.שתיבניכוישנתקבלוהאומדניםלגביבעיקראמורזהדברהגמישויות.שאר

*,השניםבכלהכפריםלכללהמתייחםהפרק,בתחילתשהוצגבניתוחתומךזהממצא

ובמים.בקרקעהשימושלמדידתשלחיןדונםשלזותשומהביחידתוהנוקט

הדיון.להמשך28בלוחהמופיעיםהממצאיםאתלקבלאפשרלעילשנערךהדיוןלאור

סטנדרטי.קרקעשלהיחידותלפיהייצורגמישותשלאומדניםשנילבחוןרצויכאןאולם

השפעתבניכויהמתקבלשהאומדןשעהאפסי,הואוהמשקהשנההשפעתבניכויהאומדן

כגבוללשמשעשויהואכךומשוםמעלה,כלפימוטההשניהאומדן.0.032הואבלבדהשנה
3שרקמעידוהואגבוה,אינוזהערךאפילואךממנו.נמוךבוודאיהנכוןוהערךעליון

ומים.לקרקעלשייךניתןהתפוקהמערךאחוזים
נקבל,0.032שלהגמישותלפיסטנדרטיקרקעשלהשוליתהתפוקהערךאתנחשבאם

אותועלתשי״ד()במחירימיםעלההוצאותאתלנכותישמזהלדונם.ל״י25שלתוצאה

הצמודברישותהציודכולללקרקעהתמורהתהיהוהשאריתמושקה,שהיהמהשטחחלק

אחוז77היווהאשרמושקה,לדונםל״י16עד15בערךלמיםההוצאותהיובתשי״דלקרקע.

התקייםזהתנאיההשפעות.ניכויאחריגםבמיםבשימושהבדליםשיהיומחייבזהשכללהוסיףישז

הנידון.במקרה
להבנתמשמעותבעלתהיאאולםומים,לקרקעמתייחסתאינהזהמניתוחהמסתברתנוספתנקודה8

אולםאחרים.וגורמיםייצורנכסישלביותרהגדולההכמותבעליהםוה׳ד׳כפריםהאחרות.התוצאות

הגורמיםשארלגביהקייםמזהקטןהאחרים,הכפריםלביןביניהםהעבודה,כמותמבחינתהיחסיההבדל

כפריםבשנילקיבולתונמוכהלעבודהגבוההייצורגמישותמתקבלתמכך,כתוצאההתפוקה.לגביאו

נמוכהעבודהשלהייצורגמישותהכפרים(ארבעתלגבישנערךבזהגםהכללי)אושבניתוחשעהאלה,
יותר.גבוהההקיבולתשלוזויותר
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הייצורפונקציית
היוסטנדרטילדונםבממוצעשההוצאותומכאןסטנדרטיים,בדונמיםהמדודהשטחמכלל

בגבולותהואמרושתתהקרקעשלהשוליתהתפוקהערךלפיכך,בקירוב.לדונםל״י12
דמיבקרקע.שנתישימוששלהשוקמחירעםלהשוותישזהערךבקירוב.ל״י13של

שאי־אפשרמאחרמידה,כקנהלשמשיכוליםאינםלקרן־הקיימתשמשלמיםהחכירה
קרקע,שלהחכירהדמיהואהמתאיםהמחירזה.במחירמבוקשתקרקעכמותכללחכור
והנתו¬מצומצמתהיתר,המדגםבמשקיהחכירהבמישרין.קרקעלרעהומשקמחכירכאשר
שטחיתבחינהאפסיים.חכירהדמיעלמעידשמצוימהמרובים.אינםההכרהדמיעלנים

לדונם.ל״י20עד10שלהתחוםבגבולותהיוהחכירהשדמימעידה,אחריםמקריםבכמה
לעיל.שהוצגוכפישלנולממצאיםמתאימיםאלונתונים
חשובהמשמעותאיןנמוך.הואומיםקרקעשלהשוליתהתפוקהשערךמתבררזהמכל
חשובהמשמעותאולםנמוך.חיוביערךבעלתאואפם,בדיוקתהיההשוליתשהתפוקהלכך
ישהקרקעשטחימבחינתקטניםהמושבייםוהמשקיםשהואילהמקובלת,לדעהישיותר

יחסית.גבוההחיוביתשוליתלתפוקהומכאן—הקרקעבעיבודרבהלאינטנסיביותלצפות
?נמוךשוליתתפוקהערךמתקבלאיפואמדוע

שאראתנחזיקזמןובאותולמשקאחדדונםנוסיףשאםפירושה,אפסשלשוליתתפוקה
שבכדיהיא,לכךהסיבהבמשק.התפוקהערךעלהדברישפיעלאשינוי,ללאהתשומות

בכמותנעשההחישובשכלמאחראולםייצור;בגורמיצורךישהנוסףהדונםאתלעבד
כךועל־ידיאחרים,מענפיםאלהייצורגורמילהעבירישבמשקייצורגורמישלנתונה
ביןההפרשאיפואיהיהקרקעשלהשוליתהתפוקהערךהענפים.באותםהתפוקהתפחת
ייצור.גורמינלקחושמהםענפיםבאותםבערךהירידהלביןהנוסףהדונםשלהייצורערך
זהאיןאךהמעובד,השטחמתוךכלומרעצמו,ענףמאותוגםלקחתניתןהייצורגורמיאת

אוילר:•ממשפטהמתקבלמהביטוילראותגםאפשרזאתהניתוח.אתמשנה

^?1 =

~~,4לגידולהקרקעמשמשתבובמשקקרקעשלהשוליתהתפוקההוא16■*!?כאשר
1■*

גורמיאתענף.באותולדונםהתפוקההוא *1 התשומהכמותהוא
י;

ו¬,4.בענףלדונם

אופטימליתלהקצאהוהתנאיבמשק,אחריםבענפיםגםלהעסיקניתןX^...X2הייצור
הענפים.בכלשווהיהיההייצורגורםשלהשוליתהתפוקהשערךהואאלהגורמיםשל
ונקבל:5ו־4.ענפים:שנינניח

$?8
ונקבל:(2)במשוואהזהתנאינציב—ומכאן

( 3) ¥\1¥^ = ^-^2 ?8 *1

3?/׳1X1+...+=7אוילרמשפטי
מהפעלההומוגניתלפונקציהמתייחםזהניתוח(.2)במשוואההביטויאתונקבל3,י//אתנבודד

ה״אמיתי".למצבטובקירובלשמשויכולהראשונה,
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דפרק

ההוצאותלביןדונםשלהתפוקהערךשביןלהפרששווהקרקעשלהשוליתהתפוקהערך
שלהמחיריםביחסקשורותאלוהוצאותדונם.אותובעיבודהקשורותהאלטרנטיביות

שהענפיםוככל(,4)ענףבקרקעהמשתמשלענףלעיל(8)ענףהאלטרנטיבייםהענפים
קרקע.שלהשוליתהתפוקהערךיורדכןיותררווחייםנעשיםהאלטרנטיביים

היההייצור,גורמיבכלהשימושמבחינתהמשקלשיוויבנקודתהמשקיםנמצאוואילו
¥£48*שלהצבהועל־ידישלהם;לשכרשווההגורמיםכלשלהשוליתהתפוקהערך
מקבלים:היינו

יז\*■׳ג -•=}48¥\(4)

זהמביטויהשונים.הייצורגורמיעלהישירותההוצאותהןהאלטרנטיביותההוצאותכאן

כןהתפוקהלמחירביחסיותרגבוהיםונעשיםהתשומותמחירישהולכיםשככלמסתבר,
בדברלממצאשההסברנראה,האמורמכלהקרקע.שלהשוליתהתפוקהערךוקטןהולך

עלוהשפעתםבשוקששררוהמחיריםשלבחינהדורשקרקעשלנמוכהשוליתתפוקה
אפסיבערךמדוברשכאשרכאן,ולהדגישלחזורהדיןמןבמשק.הייצורגורמיהקצאת

נמוך;שהיבולאומהקרקעתפוקהמקבליםשאיןלכךהכוונהאיןקרקעשלשוליתלתפוקה
ערכהביןנערכתההשוואהתהיה,אשרהתפוקהתהיהכלכלית.אלאפיזית,אינההתופעה

המשק.בפניהעומדותאלטרנטיביותתפוקותלביןזותפוקהשל
מגיביםשהמשקיםנניחקרקע,שלנמוךשוליתתפוקהלערךהסיבהאתלבחוןבכדי
הבאיםבפרקיםתיבחןזוהנחהמחיר.לשינויהייצורהתאמתעל־ידיהיחסייםלמחירים

להקישההנחהלנומאפשרתזהבשלבאמיתותה.תוכחאףושםיותר,מפורטתבצורה

הרחבתשעיקרמאחרהשונים.הענפיםשלהרווחיותמידתעלהמשקיםשלמהתנהגותם
היואלהשענפיםלהקישניתןהחי,בענפיחלההמוחלטת—והןהיחסיתהןהייצור—
האלטרנטיביתההוצאהאתמהווהאלהבענפיםהשונותהתשומותשלהפריוןיותר.רווחיים
ענפיאתנכנהאם—לעיל(3)במשוואהביטוילידיהדברשבאכפיהשדה,בענפילייצור

בגידולצמצוםחלהחיבענפיהרחבהשחלהבעתכענףהשדהענפיואת8כענףהחי
בתחילתירדושמחיריהםבלבדזושלאידועהירקותעללמכירה.גידוליםושארירקות

הגורםדבריחסית,גדולותלתנודותנתוניםהיואףאלהשמחיריםאלאהנדונה,התקופה
מחיר:ירידתכמוהייצורעלכללבדרךמשפיעהאי־ודאותהיצרנים.בקרבלאי־ודאות

לצמצםהנטיהתגברכןהממוצע(,המחיראתלשנות)מבליהוודאותאישתגדלככלכלומר
התמורהביןהקטןההפרשומכאןשליחסיתנמוךבערךמשתקףזהכלהייצור.את

האלטרנטיביות.ההוצאותלביןקרקעעבור
מכללאחוז90ל־והגיעוניכרתבמידההמספואשטחיהתרחבוהירקותשטחיצמצוםעם
התפוקהעלזהשינוימשפיעכיצדהשאלה,איפואנשאלתבתשי״ח.בשלחיןהמעובדהשטח

המיוצרהמספואבמשק.ונצרךהמיוצרבינייםגידולהואמספוא?הקרקעשלהשולית

)הגםהמזונותשנימבחוץ.הנקנהמרוכזמזוןעםמואבםגם,מספואלרובשהינובמשק,

המיוצרהמספואשערךומכאןרחב,דיובתחוםשוניםבצירופיםלהינתןיכוליםוהמרוכז(

למחירבהתאםוהן$(/1€)המזונותשגיביןהשוליהתחלופהלשיעורבהתאםהןנקבעבמשק

הוא:ביותרהזולהבצורהמסויימתתפוקהלייצורהתנאי(.80)המרוכזהמזון
כן>ןן^

,
בייצורגסמספואשלהשוליתהתפוקהאתמסמל£48^כאשר5^=-—=-*י
*0י/
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הייצורפונקציית
מקבליםאנומכאןחלב.בייצורמרוכזמזוןשלהשוליתהתפוקהאתמסמלחלב׳
נקבל:(3ב)3*עבורזהביטוינציבאם*?.=8€^3€

¥\1 * !
^0.4 ?0- X'

^

*1
2 143?3, ~ ,3*13^±\-

*׳-1

ילךהמרוכזהמספואמחיראתומורידיםקבועיםהמחיריםכלאתמחזיקיםשאםכלומר
השימושאתיגבירוהמרוכזהמזוןמחירירידתעםויפחת.קרקעשלהשוליתהתפוקהערך
אחריםבענפיםיועסקואשרייצורגורמייתפנווכךגם,במספואהשימושאתויקטינובו

השוליהתחלופהשיעורועולההולךבהזנהזותחלופהעםאמנםבהם.התפוקהאתויעלו
בענפיהמוצריםמחירלעלייתגםתהיהדומההשפעהקצב.באותולאאךמרוכז,מזוןשל
ב־מעלייהכתוצאהברווחיותם,העלייההחי)בגללענפילהרחבתתגרוםהיא—(30)החי

וכתוצאהגםמספואבייצורהעסוקיםייצורגורמימשיכתעל־ידיתתאפשרזוהרחבה.י*(8
הקרקעשלהשוליתהתפוקהאתמרוכז.במזוןההזנהותעלההגסהמספואייצורייקטןמכך
גידוליפריוןוכןהשולית;בתפוקתןביטוילידיהבאהשונות,התשומותפריוןגםקובע

הכמויותמשפיעותזהפריוןעל)-״■(.לדונםהממוצעתהתפוקהעל־ידיהנמדדהמספוא,

התשו¬שלהשוליתבתפוקתןעלייההכללית.הפריוןורמתלמיניהןהתשומותשלהיחסיות
ניתןהאמורמכלקרקע.שלהשוליתהתפוקהבערךלירידהתביא(3)החיבענפימות

בעיבודיתרוןכלהיהלאתשי״ד-תשי״חבשניםקיימיםשהיושבמחיריםלהסיק,איפוא
קרקע.שלחיוביתשוליתלתפוקהמביאשהיהעיבוד—הקרקעשליותראינטסיבי

מנהלה.7
הגמישותשלזהאומדןהמנהלה.גמישותשללאומדןהתייחסנוהייצורבגמישויותבדיון
הגמישויותשתוארוכפיתוארהזווגמישותלגודל,שווהתשואהשקיימתבהנחהנתקבל

מכללהחלקאתהמנהלהגמישותמציינתבשיווי־משקל,המשקיםנמצאיםכאשרהאחרות:
ההוצאותלביןהפדיוןביןההפרשהינוזהחלקלמנהלה.כתשלוםשיישארהתפוקה

שלקבועותהוצאותגםנכללותזהבסכוםהנקיה.ההכנסה—בפשטותאוהתשומות,כלעל
אולםהניתוח.בשעתבחשבוןשהובאוהתשומותעלחלותשאינןההוצאותכלשהןהמשק

.1"המנהלהשלתרומתהאתזונקיה""הכנסהמשקפתפונקציונליתמבחינה
שאומדניבהנחהגעשההמוסף,בערךאוהתפוקה,בסךהמנהלהשלחלקהשלזהחישוב

לשכרןהתשומותשלתפוקתןערךאתבשולייםהישווושהמשקיםנכוניםאמנםהגמישויות
שכרלביןהשוליתהתפוקהערכיביןמסויימיםהפרשיםקיימיםשראינו,כפיאולם,בשוק.

הממשיותלהוצאותבהתאםהמוסףהערךאתלחשביהיהמענייןלזאתואיהגורמים,
הממוצעיםבנקודתנעשהזהחישובכך.בתוךהמנהלהשלחלקהואתהשוניםהגורמיםעל

התוצאה.29בלוחהמופיעיםאלההינםהשכרשיעוריוהתפוקה.התשומותשלהגיאומטריים

ונקבל:בנוסחהזהביטוילהציבנוכל -3¥
=ץ־ץ,שבשיווי־משקלמאחר

¥3
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דפרק

נובעיםממנואחוז32כאשר—מהתפוקהאחוז48מהווההמוסףשהערךהיאהמתקבלת
.1יממנהלהאחוז34ו־מעבודהאחוז33מהון,

שגיאותאפשרויות:שתימשקףלכןקודםשנעשתההחלוקהלביןזוחלוקהביןההבדל
התפוקהבסךהמנהלהשלחלקהמקום,מכלהמשקל.משיוויסטיותאובאומדניםדגימה
זכההמנהלהשגורםמראיםאלהחישוביםאחוז.42.5לביןאחוז34ביןלנועאיפואעשוי

מוחלט.באופןקטןאוגדולזהסכוםאםלשפוטקשהאולםיחסית,ניכרתלתמורהבממוצע
האלטרנטיביותההוצאותאתלכסותצריכההקבועות,ההוצאותבניכוילמנהלה,התמורה

אלו.הוצאותשלגובהןמהולקבועוקשההמשק,שלאחריםבענפיםהמשקיםבעלישל
הבאההשאלהובמשמעותה.המנהלהגמישותבחישובכהעדהתרכזהמנהלהעלהדיון

בעצםקשורההמוצאנקודתהבודדים.במשקיםלמנהלהביחסמודדלקבלאפשרכיצדהיא
במשקהמתקבלתהתפוקהביןהשוואהעל־ידיהנעשיתהבודד,במשקהמנהלהשלההגדרה
אולםתשומה.שלכמותאותההמעסיקיםהמשקיםכלשלהממוצעתתפוקתםלביןמסויים
כמותאתלהביאישלמיניהן,תשומותשלשונותכמויותמעסיקיםשוניםומשקיםהיות

אםכלומר,התשומות.כלשלהממוצעיםבנקודתמשותףלמכנההמשקיםבכלהתשומות
בגלליותרגבוההתפוקתוגםתהיהנתונה,תשומהשליותררבהכמותמסוייםמשקמעסיק
לביןזותשומהביןההפרשהשפעתאתמהתפוקהנחסיראםאולםתשומה;אותההשפעת
האחרים.שלאלועםזהמשקשלתפוקתולהשוותנוכלהריהמשקים,בכלהתשומותממוצע
סטטיסטיותתכונותובעלפחותים,ריבועיםאומדןלמעשההינוזובצורההמתקבלהאומדן
אתמודדהואולמעשה)בלוגריתמים(תפוקהשלביחידותמתקבלהאומדן.1רצויות־

הוא:האומדן^(:4)^״שלהבגמישותהמנהלהשלהמכפלה

x)...״*(**--,)..** 1
!׳ן=.״׳!(-)..־׳!-.״*(!״-

ממוצעהואX^^,1במשקהתפוקהלוגריתמוסשלהשניםכלעבורממוצעהוא.!¥כאשר
xלוגריתמוסשלהשניםכלעל 1

התפוקהלוגריתמוםממוצעהוא..¥וכד:,1במשק
לוגר׳־תמוםממוצעהואX^..המשקים,ולכלהשניםלכל

^xהמשקים,ולכלהשניםלכל

6ש־-,לומראפשרלפיכךכהתאמה....,,4!הגמישויותאומדניהם..,*ס;0!וכד!

שביןבהפרשמתחשביםכאשרהממוצעת,התפוקהעל1במשקהתפוקהעולהבכמהמודד
כיווןהמשקים(.ולכלהשניםכולו)לכלבמדגםהתשומותממוצעלבין*משקשלהתשומות
שנתקבלובערכיםהפיזור.4״10§של*מהואהאומדן;י(בלוגריתמים,נעשהשהחישוב

הערכיםאתנחשבאםאו,0.1157ל־-0.087ביןנע6;שלהערכיםתהום.3בציורמופיע
דבר,שלפירושו.1.305ל־0.818ביןהמקדמיםשלתחוםנקבלבלוגריתמים(,)ולאהרגילים
הממו¬מהתפוקהאחוז82בערךיעילהפחותהמשקהסיקייצור,גורמישלנתוןסלשעבור

שלשיעילותומשמעזו.מתפוקהאחוז130הפיקביותרהיעילוהמשקכולו,במדגםצעת
יעיל.הפחותהמשקשלמזואחוז(130/82)58בכ־גדולהביותרהיעילהמשק

לחלקישהמנהלהגורםאתלבודדבכדייותר.גדולכמובןהואעצמהבמנהלהההפרש

11

הפרשקייםולכןהאריתמטיים,הממוצעיםבנקודתהמוסףהערךחושבג׳שבפרקכאןלהעיררצוי11
זהשבפרקהיא,להפרשיםנוספתסיבההתפוקה.מכללהמוסףהערךשלהיחסיבשיעורמסויים
השנה,בראשיתהאינוונטראתכוללותוההוצאותהשנהבסוףהעופותאינוונטראתהתפוקהכוללת
הפרק.בראשיתשתוארכפי

^1111181ג0,1£{1■011.(1961.):ראה12

60



הייצורפונקציית
הואהגמישותעבורשנתקבלוהאומדן(,4)״המנהלהגמישותבאומדןהמכפלהאת
רגילים,בערכיםאו,0.5785ל־-0.435ביןהמנהלהבלוגריתמוםהפיזורנעלפיכך=״״.0.2
עלביעילותה10פיבערךעולהביותרהיעילבמשקשהמנהלהמכאן.3.789ל־0.367בין
יעיל.הפחותשבמשקזו

3ציור
המנהלהערכיפיזור

שכברכפיראשית,דרכים.בשתימתבטאתהתפוקהעלבמנהלההבדליםשלהשפעתם
עלייהשנית,תשומות.שלנתוןמסליותררבהתפוקהיותרהטוביםהמנהליםמפיקיםצויין,

למשל,לעובד,ההוןבכמותשעלייהכשם—האחרותהתשומותפריוןאתמגבירהבמנהלה
ובמחי¬להן,הביקושגםגדללמיניהןהתשומותפריוןעלייתעםהעובד.פריוןאתמגבירה

תשומותיעסיקויותרטוביםשמנהליםמכאן,שתועסקנה.התשומותכמותתגדלנתוניםרים
יותר.רבות

הם:הגורמיםהמשקים.ביןהתפוקההבדליעלהמשפיעיםהגורמיםאתלסכםאפשרכעת

יותר;מאוחרבשלביידונועליהםהמשפיעיםהגורמים—בתשומותהבדלים)א(

המתקבליםתפוקהבהבדליובחלקםבתשומותבחלקםהמשתקפיםבמנהלההבדלים)ב(

נתונות;מתשומות
ישירה.למדידהניתניםשאינםמקרייםגורמים)ג(

ההתאמהבמידתמשתקפתבתפוקהההבדליםלהסברתבתשומותההבדליםשלתרומתם

להסברשהוזכרוהגורמיםשארתורמיםמההשאלהנשאלתעתההייצור.פונקצייתשל
אתנחשבזושאלהעללענותבכדיהמנהלה.שלחלקהמהוובעיקרבתפוקה,ההבדלים

ההבדליםמבעייתמתעלמים)ובכךתשומהשלנתוןמסלהמתקבלתבתפוקההשונות
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דקפר

המקריים,הגורמיםשלהשונות)א(:1יהבאיםלמרכיביםאותהונפרידבתשומות(

לתפוקתהתרומהשלהשונותו־)ג(בתפוקהלהבדליםהמנהלהסךתרומתשלהשונות)ב(
תמונהנותנתהשונויותהשוואתהתשומות.בהבדליביטוילידיבאשלאבמנהלהחלקאותו
והתוצאותבלוגריתמיםחושבוהערכיםמהמרכיבים.אחדכלשלהיחסיתהתרומהעל

היתהמהמלמדהראשוןהנתוןבהתאמה.0.001041ו־0.0023290.002037הן:שנתקבלו

נובעהיההיחידיוהמקורבמנהלה,הבדליםהיולולא)בלוגריתמים(בתפוקההשונות
לולא)בלוגריתמים(התפוקהשלהשונותהיתד,מהמלמדהשניהנתוןהמקריים.מהגורמים

שלסכומםבמנהלה.בהבדליםהיהלשונותהיחידיוהמקורפועלים,המקרייםהגורמיםהיו
47כ־הואהמנהלהשלחלקהזה,מתוך.0.004366—השונותסךאתנותןאלהערכיםשני

במנהלה.הבדליםעל־ידימוסברהמשקיםביןבתפוקהמההבדליםגדולשחלקמכאן,אחוז.
ולכויותר,גדולותבתשומותהמנהלהמהשפעתחלקמשתקףנאמר,שכברכפיאולם,
נתונה.מתשומהיותרגבוההבתפוקההמשתקףהשניהחלקלביןזהחלקביןלהפרידמעניין
והיאהמספרים,שלושתבסדרתהאחרוןהינד,בתשומותמשתקףשאינוהחלקשלהשונות

המ¬ביןבמנהלהההבדליםמןשכמחציתמכאן,המנהלה.שלהשונותמסךאחוז52מהווה
יותר.גבוהותבתשומותמשתקפתהשוניםשקים
שבתו¬לתפוקהתחומיםלחשבאפשראלה,ממצאיםשלמשמעותםאתלהמחישמנתעל

מידהבאותהיגדלהתחוםבו(.שנבחראחראחוזכל)אומהמשקיםאחוזים95יימצאוכם

,1)היחסאולםתשומות,שלנתוןסלעבורמחשביםזהתחוםהשונות.גדלהבה 2 /1,1)
תלויאיננוהיחסי,הפיזורמידתאתהמצייןהתחתון)!,!(,לגבול(12)העליוןהגבולבין

.31בלוחמופיעותשנתקבלוהתוצאותי.4הסלבגודל

המשפיעיםהגורמיםכלאתקובעיםהיינואילוכדלקמן:הואלתחומיםשניתןהפירוש

המנהלה.אתרקמשקפתהסלבחירתהיתד,אזכילמנהלה,פרטהתשומות,סלבחירתעל
תחום—מקרייםגורמיםקיימיםשלאבהנחה—התפוקהעבורמתקבלהיהזהבמקרה
הנמוכהמהתפוקה1.5פיגדולההיתד,הגבוהההתפוקהאחרות,במיליםאו,1.5שליחסי

היחסיהתחוםיצטמצםהמנהלים,ביןהתשומההבדליהשפעתאתננכהאםבלוח(.א.)שורה

הפרשיםקיימיםהיולולאמתקבלשהיההתחוםעםלהשוותאפשרזאתב.(.)שורה1.34ל־

)כאשרבלבדהמקרייםהגורמיםשלהשפעתםאתמשקפיםהיוהתפוקהוהבדליבמנהלה,

שלהמשולבתההשפעהג.(.)שורה1.55הואזהבמקרההיחסיהתחוםקבוע(.התשומהסל

ביןההבדלאתלצייןרצויאולםכאן.נדונותאינןאלהבחישוביםהקשורותהסטטיסטיותהבעיות
המשקיםעבורהואשםהתחוםהאחרונים.העמודיםבשנישחושבהתחוםלביןלהלןהנעשיםהחישובים

באוכלוסייההמתאימיםהפרמטריםשלאומדניםמתקבליםפההנעשיםבחישוביםבמדגם.הקיצוניים

מושביים(.)במשקיםהמנהליםכלאתהכוללת

הערךהוא0*.כאשרי! ^*.,2 =1—2,:הבאהבצורהמתקבלהתחום
1-0שלברמהתהיהשההסתברותכךנקבע;2*:תשומהבסל*צהתפוקהשלהמיוחל

*ץ_0*
ן

באיפןהמקריהמשתנהמתפלגולכןדגימהמשגיאותנתעלםההצגהאתלפשטמנתעל
7*׳נ

כאשר!.!(׳!^7*!2)=1—0(נקבלרגיליםלערכיםוהיפוךהסוגרייםפתיחתאחרינורמלי.

שבותחוםמקבליםשאנוכלומר/!.=!0*^*/ג2עבור!2=102ו//'סן־,!2־//*1
אחוז.95שלהערךאתל־ס-!לתתבחרנולעילבהצגהמהמקרים.1ב־*<-התפוקהתמצא

13

14
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הייצורתייצקנופ
הכוללתבהשפעהמתחשביםכאשר,1.82שליחסילתחוםמביאהוהמנהלההמקרייםהגורמים

הקיימיםהתשומותהבדליאתמנכיםכאשרה.(,)שורה1.69ושלד.()שורההמנהלהשל
גםולכןבתפוקההפיזורעלניכרתהשפעהלמנהלהשישמתברר,זהמכללמנהלה.הודות

נתונהתשומהמסלהמתקבלתלתפוקהסמךתחומי:31לוח

1*1 השונותמקור

בנפרדמרכיבכל.1

1.50 1.226 0.816 המנהלהסךא.
שאינוהמנהלהשלחלקהב.

1.34 1.157 0.864 בתשומותמשתקף

1.55 1.243 0.804 מקרייםגורמיםג.

מרכיביםצירוף.2

1.82 1.347 0.742 א+גד.

1.69 1.300 0.769 ב+גה.

רמתכאשרהפדיוןהגדלתעםזההתשומהשלנתוןמסלהתפוקההגדלתהנקיה.ההכנסהעל
בתפוקההיחסימהגידוליותרכמובן,גבוה,הנקיהבהכנסההיחסיהגידולקבועה.ההוצאות
הפדיוןאתב־/,הנקיהההכנסהאתגסמלאםהבאים:מהיחסיםלראותאפשרזאתעצמה.
35ב־התפוקהעולהלמנהלהשהודותבהנחה.1=11—0נקבל:ב־ס,ההוצאותואתב־?/ המקרים:בשניהנקיהההכנסהביןהיחסאתלחשבנוכלאחוז,

.0.35
,,/?0.35

,,_0-(/?1 . /נ(35 ;
4״

־;/-ס-?/־+~+
4=־2.75נקבל:0.2=4״שלובהנחה

1*

ההכנסההיא/2ו־?/()פדיוןהנמוכההתפוקהעםבמשקהנקיהההכנסההיא1,כאשר איפואתלויההנקיהההכנסהעלההשפעה(.1.35)?/הגבוהההתפוקהעםבמשקהנקיה שאומדןמאחרהמנהלה.בגמישותמחולק1בערךאוהנקיה,להכנסההפדיוןשביןביחס בתפוקה.מהגידול5פיהינוהנקיהבהכנסההיחסישהגידולהרי,0.2הינוהמנהלהגמישות
במיליםאו,אחוז175ב־הנקיהההכנסהאתתעלהבתפוקהאחוז35שלעלייהדנן,במקרה
כל.2.75הואהנמוךהמשקשלזולביןהגבוההמשקשלהנקיהההכנסהביןהיחסאחרות,

הריהמנהלה,לצירוףהודותהסלמתרחבאםאולםתשומות.שלנתוןסללגביאמורזה במקוםאחוז50שלתפוקההפרשיניקחאםיתקבלהעליוןהגבוליגדל.עודזהשיעור
שליחסהישוב,דרךבאותהנמצא,ואזב.(שורהבמקום31בלוחא.)שורהאחוז35של
שהתפוקהמאחרבמקצת,נמוךיהיההיחסלמעשההנמוך.המשקלביןהגבוההמשקבין3.5

ההוצאות.גםמשתנותולכןתשומות,מתוספתכתוצאהגםמתקבלתיותרהגבוהה יותר.גדוליםהמשקיםביןזובהכנסהשהפרשיםמראיםהנקיהההכנסהשלחישובים עוסקים,אנובולתחוםהמתאיםבתחוםהנמוך,לביןהגבוההמשקביןהיחסהיהבתשי״ח
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דפרק

הגורמיםהשפעת(1למנהלה:)נוסףהשפעות,שלושלשקףעשויזההפרש".1ל־7בערך
הנובעיםבתשומות,בשימושהבדלים(3ו־)המשקיםביןמחיריםהבדלי(2)המקריים;
תלוייםבלתיהמקרייםשהגורמיםמניחיםשאנומאחרבמנהלה.קשוריםשאינםמגורמים
תשומהשלנתוןמסלהמתקבלתבתפוקההפיזורלהגדלתבכיווןתמידיפעלוהםבמנהלה,

המשולבתשההשפעהרואיםאנובלוחה׳משורההנקי.ברווחיהפיזורלהגדלתגםולכן—
לפיולכן,לערך;1.7שליחסיתחוםליצירתמביאהוהמנהלההמקרייםהגורמיםשל

במקום—הנקיהבהכנסה4.5ל־1שליחסיתחוםליצירתגםמביאההיאהקודם,החישוב
לכן.קודם2.75ל־1של

מקבליםאםכיוונים.בשנילהשפיעעשוייםקיימים,שהםבמידהמחירים,הבדלי
מחיריםמשלמיםאותוצרתם,עבוריותרגבוהיםמחיריםבייצוריותרהיעיליםהמשקים
הנקיה.בהכנסההפערהרחבתשלבכיווןהמחיריםהשפעתתהיההתשומות,עבורנמוכים
שטחיותבחינותהפער.יקטן—הפוךהואוהמנהלההמחיריםביןהקשראםזאת,לעומת

הרחבתשלבכיווןהיאשהתרומהומכאןחיובי,היהבמדגםהשנייםביןשהקשרהראו

הפער.
יותר.מאוחרבשלבהדיוןנרחיבכךועלהתשומות,בניצולהבדליםהינוהאחרוןהגורם

לתשומותהביקושגמישותקוב־דוגלם,מסוגהיאהייצורפונקצייתשכאשררקנצייןכאן
)מחיריםהביקושעלהמשפיעיםהגורמיםשאראם—ולכןיחידתית;הינההמנהלהלפי

לגודלבהתאםרקלהיקבעהתשומותהיקףחייב—המשקיםבכלקבועיםאחרים(וגורמים
היקףביןוהמתאםתשומות,שליחסבאותועובדיםהמשקיםכלהיוזהבמקרההמנהלה.

אומדןבידינושישמאחריחידתי.להיותהיהצריך)בלוגריתמים(המנהלהלביןהתשומות
שנתקבלוהתוצאותהתשומות.לביןזהמדדביןהמתאםאתלחשבאפשרהמנהלה,מדדשל
השנהבראשיתבקרערךלגבי,0.617גלםחומריעלהוצאותלגבי,0.602עבודהלגביהן:

ניתןיחידתי,אינושהמתאםמאחר.0.492קרקעולגבי,0.402מבניםקיבולתלגבי,0.135
מענייןהמשקים.ביןהתשומותהבדליעלשהשפיעולמנהלה,נוסףגורמים,שישנםלהסיק
מהירבאופןלשנותםשניתןתשומותעלוהוצאותעבודהעבורנתקבלהגבוהשהמתאםלציין

אחרותתשומותלגביהקיימתהמשמעותאתאיןהמנהלהלביןקרקעביןלמתאםיחסית.
שהמנהליםבכךזהמתאםלהסבירניתןמוגבלות.הקרקעכמותלשינוישהאפשרויותכיוון

הגדולות.הקרקעיחידותבעליבמשקיםנמצאויותרהטובים
התלויההמשקים,התנהגותעלהמשפיעיםהגורמיםאתפירוטביתרנבחוןהבאבפרק

בענפיםלהצטמצםצורךיהיהאותהלבחוןבכדישלהם.הייצורבפונקצייתובראשונהבראש

התפוקה,כלללגביההתנהגותלניתוחמספיקיםנתוניםמחוסרהן—בלולובעיקרבודדים,

שנתקבלההייצורפוגקצייתאולםזה.מעיןבניתוחהמתעורריםמושגייםקשייםעקבוהן
הייצורפונקצייתבאומדנילהסתייעמבקשיםאםולכן,המצרפית;התפוקהעבורהיא

שלהפונקציותלביןהמצרפיתהפונקציהביןהקשראתלבחוןישההתנהגות,לבחינת
אחרינעסוקזובבחינההמצרפית.הפונקציהשלמרכיביםהמהוויםהבודדיםהענפים

בפריון.השנתיתבעלייהשנדון

מהמשקים,אחוז95לקבלבכדי.11עמודשם,ורמר,לווהאצל1בציורלפיזורבהתאםחושב15

צד.מכלמשקיםשניהחסרנו
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הייצורפונקציית

בפריוןהעלייהאומדן.8
שמבחינתשם,צוייןכןכמובפריון.שנתיתעלייהשלמשמעותהאתהדגמנו2בציור
ביןולאהשניםביןההשוואהנערבחשכאןאלאהמנהלהלהשפעתזוהשפעהדומההניתוח
על־ידימתקבלהייצור,פונקצייתעלהשנההשפעתאוהשנתי,הפריוןשלהאומדןמשקים.
השפע¬שנוכתהלאחר—השניםלכלהממוצעתהתפוקהעםמסויימתלשנההתפוקההשוואת

שלנתוןסלעבורההשוואהנערכתמכךכתוצאההשנים.ביןהתשומותהבדלישלתם
לוגרי־בערכיםהמנהלה,לגביכמונעשה,החישובכולה.לתקופההממוצעהסלתשומות—

הממוצעהשנתי.הפריוןאתהמבטאמדדמתקבלרגיליםלערכיםהיפוךולאחרתמיים;
,0.947—בתשי״דהן:עבורושנתקבלווהתוצאותיחידתי,הואזהמדדשלהגיאומטרי

שגודלכלומר,.1.038ובתשי״ח—1.008בתשי״ז—,1.023—בתשט״ז,0.986—בתשט״ו
הממו¬התפוקהמגודלאחוז94.7כ־היהלמשל,בתשי״ד,המשקיםכלשלהממוצעתהתפוקה

תשומות.שלסלאותועבורכולהבתקופהצעת
השנתיתהעלייההסתכמההראשונותבשנתייםהשנים.שארלגביקייםדומההסבר
עקבבתשי״ז,הלולבענףשחלההתפוקהירידתלשנה.אחוזים4בערךשלבשיעורבפריון
כלשלהשפעתןאתמנכיםבחישובושכןהפריון,מדדעלהשפיעובמספוא,חמורמחסור

מובטלתהיתהזוקיבולתהמשקים.לרשותשעמדההמבניםקיבולתכוללהתשומות—
ששיעורלדעה,אגונוטיםזאתמסיבההיקפה.במלואהשתקפהלאהיאלכךואיבחלקה,
השיעורשהעםהאחוזים2.3מאשראלהלמשקיםיותרטיפוסיאחוזים4שלהשנתיהגידול
בלבד,הוותיקיםבמושביםהמצבאתמשקפתבפריוןזועלייהכולה.התקופהעבורשנרשם
החדשהבהתיישבותהפריוןביןניכרפערקייםעודכיוםהמושבים.לכללטיפוסיתואינה
המתיישביםכאשרהזמן,במשךוייסגרילךזהפעראולםהוותיקה.בהתיישבותזהלבין

להניח,מקוםישלכןהוותיקים.שלחלקםמנתשהואוהידעהנסיוןאתירכשוהחדשים
שנמדדמזהיותרגבוההישראליתבחקלאותבפריוןהגידולשיעוריהיההקרובותשבשנים
זה.חיבורבמסגרת
הפריוןעלייתמשיעוריותרגבוההפריוןמעלייתהנובעתהתפוקהשלהגידולשיעור
נגרמתהמוגברתהתפוקהייצור;לגורמיהביקושאתמגדילההפריוןשעלייתמכיווןעצמו,
משתקףזהדברייצור.בגורמיבשימושעלייהבגללוהןבפריוןעלייהבגללהןאיפוא,

בזמןבוהתקופה,במשךבפריוןאחוזים10שלגידולעלהמעידיםשלפנינו,מהנתונים
אחוז.52ב־בערךזמןבאותועלתהשהתפוקה

לענפיםהמצרפיתהייצורפונקצייתפיצול.9
אתכוללוהואבמשק,התפוקהערךסךהינושאמדנוהייצורבפונקצייתהתלויהמשתנה

להבחיןמבליבמשק,התשומותהיוהמסביריםהמשתניםהבודדים.בענפיםהתפוקהערך
לביןהתשומותביןטכנולוגייםיחסיםמשקפתהייצורפונקצייתהענפים.ביןבהקצאתם
שלמשמעותהמהיהשאלה:כןעלמתעוררתלענף.מענףשוניםאלהויחסיםהתפוקה,
זעוסקיםאנובההמצרפיתהפונקציה

כאשר(1ברורה:)משמעותהמצרפיתלפונקציהנודעתבהםמקריםשלושהלצייןאפשר
התכונותוכלבעיה,כלקיימתלאכזהבמקרהקבועים.העםהשוניםהענפיםביןהיחסים

הענפיםביןהיחסיםכאשר(2למצרפית.)גםתיוחסנהבודדתייצורלפונקצייתהמיוחסות
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דקרפ

הפונקציהזההזהבמקרהזהות.השוניםבענפיםהייצורפונקציותאולםקבועים,אינם
חשיבותםאולםמיוחדת.בעיהכלאיןשוב,כן,ועלאותה,המרכיבותלפונקציותהמצרפית
יישמרובהםמועטיםמקריםרקשישנםברורשכןפחותה,אלהמקריםשנישלהמעשית
התפו¬שלהיחסייםהמחיריםכאשר—ביותרהחשובהואהשלישיהמקרה(3אלה.)תנאים
קשריהיהזהבמקרהקבועים.נשאריםלמיניהן,התשומותושלהמצרף,אתהמרכיבותקות
פתרונותמתןתאפשרהמצרפיתוהפונקציההמצרפית,התפוקהלביןהתשומותביןאחיד

אחרתאוזובתשומהשינוישלההשפעהבחינתכגון,כה,עדעסקנובהןלשאלותאחידים
בייצורהשנתיהפריוןעלייתאומדן—המנהלה״תשומת״שלהשפעתהכולל—התפוקהעל

התשומותמחירישביןביחסלשינויהנודעתההשפעהבחינתוכןהתפוקה,עלוהשפעתו
התפוקהועלהתשומותשלהתעסוקהעלהמצרפיהמוצרשלהמשוקללמחירולבין

המצרפית.
המצרףשלהיחסייםהמחיריםיציבותשלההנחהעשוייהקצרה,הניתוחתקופתכאשר
לעיל.להןשיוחסהמהמשמעותהמתקבלותהתוצאותנהנותולכןהמציאותבמבחןלעמוד
שלהשפעתואתבוחניםבהםאנגל,עקומותשלאמפירייםבמחקריםגםקיימתבעיהאותה
המתקב¬התוצאותאתמצרכים.שלשונותלקטגוריותהצרכניםהוצאותעלבהכנסהשינוי
משתניםכאשראולםקבועים;המחיריםיחסינשאריםבהםלמצביםרקליישםניתןלות

בהתאם.הממצאיםגםישתנואלה,יחסים
המקד¬שלצירוףהמצרפיתבפונקציההמקדמיםמהוויםהנדוןבמקרהכילהראותאפשר

השו¬הענפיםשלהיחסימשקלםאתמשקפיםהמשקליםכאשרהמרכיבות,בפונקציותמים
שמשקלומכאןהמחירים,ביחסיתלויההשוניםהענפיםשלהיחסיתהחשיבותאולםנים.

שפונקצייתמאחרבמקצת,מטרידזהדברבמחירים.תלויהמצרפיתבפונקציההמקדמים
מכלהיצרנים.שלהתנהגותםאתולאגרידא—טכנולוגייםיחסיתלשקףצריכההייצור

למחי¬התגובהאתלקבועכשלעצמה,מאפשרת,אינההמצרפיתהפונקציהשידיעתברורזה
הבודדים.בענפיםרים

במקו¬הנוכחי.בניסוחהלאגםאםבעבר,בהנתקלווכברבחקלאותחדשהאינהזובעיה
ייצורפונקציותשלהניתוחאתלבססדרישההואשעיקרןהמלצות,למצואאפשרשוניםמות

שללמושגברורההגדרהשאיןבכךהואהקושימשק.טיפוסילפיהנלקחיםבמדגמים
מוצרמייצרמשקכלהיהאילופתרונהעלבאההבעיההיתהאידיאלי,באופןמשק.טיפוס
להגדירשונותאפשרויותקיימותרבים,מוצריםמייצריםהמשקיםכאשראולםבלבד.אחד

שנימייצרשמשקברגעהמוצרים.שלהשוניםלצירופיםבהתאםוזאתהמשק,טיפוסיאת
אפשרביותרהטובשבמקרהמכאן,טכנית.מבחינהזובעיהמסתבכתיותר,אומוצרים
אתמושגיבאופןפותרתשאינההגדרהבלבד,אופרטיביתבהגדרההמשקיםאתלהגדיר
המצרפי.הניתוחשלהבעיות

המחק¬ברובאותהלאמודנוהגיםעדייןהמצרפית,לפונקציההמיוחסותהמגבלותלמרות
לביןהאמפיריהניתוחביןהקבלהבכךאיןאחרים.ובשטחיםבחקלאות—האמפירייםרים

מפורשתובלתיכלליתייצורלפונקצייתמתייחסיםאלההכלכלית;בספרותהדיונים
פונקצייתאמפיריתבצורהלאמודבכדי.1־והתפוקותהתשומותכלאתהקושרתגרידא,
שפונקציההתנאיםכלשיתמלאוכךמפורשבאופןלנסחהצורךישזו,מעיןכלליתייצור

1110158,<11111¥(1ז0111(1>{11(0,11,ג<זס£^1939,.קק319-20.;ראה18
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הייצורפונקציית
שלהמקדמיםאתלאמודהדרךאתלמצואצורךיהיהמכןלאחרלקיימם.חייבתזו

סבירותסטטיסטיותתכונותבעלייהיושהאומדניכיבאופןהפונקציה,
אתלאמודהיאהראשונהאלטרנטיביות.דרכיםשתילהציעאפשרהכלליתלגישהכתחליף
לפיותפוקותתשומותעלנתוניםקיימיםאםאפשריתזודרךבנפרד.ענףבכלהפונקציות

מהת־חלקעלרקאךהתפוקות,עלמפורטיםנתוניםקיימיםשלנובמקרההשוגים.הענפים

הניתוח.אתלהשליםבכדיחיצוניתבאינפורמציהלהשתמשצורךהיהכךמשוםשומות;
להפרידאפשרשבאמצעותולמכשירהמצרפיהניתוחמגבלותאתהופכתהשניההדרך

צירופיםמהוויםהמצרפיבניתוחהמתקבליםהאומדניםלמרכיביה.המצרפיתהפונקציהאת
המרכיבותהגמישויותשל

17

היחסיתחשיבותםאתמייצגיםאלהבצירופיםהמשקלים;18

עבורהמצרפיתהפונקציהאתלאמודאפשרידועים,אלהשמשקליםמאחרהענפים.של
האומדניםאתמהםלקבלמכןולאחרשוגים,משקבטיפוסיאושוגים,משקליםעםמדגמים

חלוקהרקאלאמשק,טיפוסיהמושגשלנוקשההגדרהמחייבתאינהזוגישההמרכיבים.
ביקורתלשםהשניהבדרךהשתמשנוזהבמחקרשונים.משקליםעםלקבוצותהמדגםשל

הראשונה.בדרךשנתקבלוהאומדניםסבירותעל
נוספיםלפרטיםלהיכנסומבליוהלול,הרפתהחשובים,הענפיםשנילגבינערךהניתוח

התוצאות.סיכוםאתלהלןנגיש

תשי״ד-תשי״חממוצעוהלול:הרפתבענפיהייצורגמישויותאומדן:32לוח

חומרי
גלם קרקע עיר

הבקר
קיבולת
המבנים עבודה המשקל

0.300 0.043 0.107 0.095 0.200 0.35 רפת .1

0.780 — — 1 | 0.09(0.13 0.060 0.54 לול .2

0.590 בינייםסיכום .3
0.590 0.043 — — 0.200 0.11 2אחריםענפים .4

0.590 0.020 0.037
10.082
(0.103 0.124 1.00 מצרפיותגמישויות .5

0.582 -0.007 0.005 0.100 0.115 8המצרפיתהגמישותאומדן .6

אומדניםשנימתקבליםלכךובהתאםאלטרנטיביים,אומדניםשניקיימיםבלולהמבניםלקיבולתביחס1
המצרפיות.לגמישויות

בדיון.אחרתהוסבראםאלאהראשונותהשורותבשתיהאומדניםשקלולעל־ידינתקבל2
.28מלוחנתקבל3

בפריוןהבדליםעלמלמדתוללוללרפתהמתייחסותהשורותבשתיהאומדניםהשוואת
הענפיםלשנינתוניםישנםעליהןהתשומותשלושמתוךהענפים.בשניהתשומותשל

לגביואילו—וחומרי־גלםהעבודהשתיים—שלבגמישויותניכריםהבדליםקיימים
טובה.התאמהקיימתהמבניםקיבולת

קטןמספרעםהשוניםהתנאיםאתהמקיימתכלליתפונקציהשלניסוחונציעזובבעיהנדוןאחרבמקום17
¥311■\111ז1ז113,(]"8שק01{10311זס3111(£511103110111{ס\1111(1ק10<11101:ראהפרמטרים.שליחסית

£110011005,"/012771<£00710172105£01771/0/1,א43ץ1963.
הבודדים.הענפיםשלהייצורבפונקציותלגמישויותהיאהכוונה18
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בענפיםהגמישויותשלמשוקלליםממוצעיםמעיןהמצרפיותהגמישויותמהוותמכור
הגמי¬ינועושביניהםגבולותכאלבלוחהערכיםאללהתייחסאפשרכךומשוםהבודדים,
באומדניהאפשריותשהתנודותמסתבררחבים,אלהשגבולותמאחרהמצרפיות.שויות

רחבות.הןאףתהיינההמצרפיתהפונקציה
לגמישותהמרכיבותהגמישויותמצטרפותלפיהםהמשקליםמהםפרטנולאכהעד

כאשרהמשקים.התנהגותלגבישמניחיםלהנחותבהתאםשוגיםאלהמשקליםהמצרפית.
באופןבענפיםהתשומותאתמעסיקיםשהםכלומרהמשקל,שיוויבנקודתהמשקיםנמצאים
המשקליםיהיוהשוק,לשכרשווהואףהענפיםבכלשווהשלהםהשוליתהתפוקהשערך
מאפשרזהניסוחהפדיון.סךמתוךמהענפיםאחדבכלהפדיוןשלהיחסילחלקשווים
ששניכיווןוברפת,בלולהגמישויותאומדנימתוךהמצרפיתהפונקציהאתלהרכיבלנו

הרבי¬בשורהמופיעהזהחישובשלהתוצאההפדיון.מכללאחוז90כ־מהוויםאלהענפים
הענפים,בשארוהקרקעהעבודהשגמישויותבהנחהנתקבלואלהאומדנים.32לוחשלעית

הגלםחומרילגביואילושברפת;לאלושוותלתפוקה,הנותריםהאחוזים10אתהתורמים
שקלולעל־ידיהמתקבלתהמצרפיתלגמישותשווההאחריםבענפיםשהגמישותהינחנו

לגביבהתאמה.0.35ו־0.54הםוהרפתהלולשלהמשקליםבלבד.והלולהרפתגמישויות
לרפת;מיוחדגורםשזהומאחר,0.35ב־הבקרגמישותהוכפלההשנהבראשיתהבקרערך
אתלשגותמבליהאמוריםלמשקליםבהתאםהערךחושבהמבניםקיבולתשלגבישעה

החי.לענפימיוחדיםאלהמבניםשכן,1ל־סכומם
עםלהשוותישהבודדים,בענפיםהגמישויותצירוףשלבדרךשנתקבלואלה,אומדנים
שלושתלגבי(.32ו־28בלוחות)המופיעההמצרפיתהפונקציהשלהישיריםהאומדנים
הישיריםהאומדניםביןטובההתאמהמתקבלתוקיבולת,עבודהחומרי־גלם,הגורמים,

ההסברולקרקע.הבקרלערךביחסטובהפחותהיאההתאמההמורכבים.האומדניםלבין
אלה.משתניםשלבאומדניםיחסיתגדולותתקןסטיותשקיימותהואלכךהסטטיסטי
שהרכביודעיםאנוו־ג׳ב׳בפרקיםמהדיוןהבודדים.הכפריםעבורנערכהנוספתבחינה
הפונ¬גמישויותהבודדים.בכפריםהשוניםהמשקליםולכןלכפר,מכפרשונההיההייצור
המצייניםכפרים3עבור32בלוחהמופיעיםהגמישויותמאומדניהורכבוהמצרפיתקציה

טובה,היתד.ההתאמההבודדים.לכפריםהישיריםהאומדניםעםוהושוושונים,טיפוסים

כולו.למדגםההתאמהשהיתר.כפיטובהכהלאכיאף

68



הפרק

הקצרבטווחהלולהיצע

מבוא.1
ניווכחאםהשוק.למחיריהיצרניםתגובתבדברהיסודיתהנחתנואתנבחןזהבפרק
התקופהבמשךהמדגםבמשקיההתפתחותאתבעזרתהלהסבירנוכלזוהנחהשלבתוקפה

למחיריתגובהמשקףהקרקעשלהשוליתהתפוקהשערךהסברהאתלחזקכןוכמוהנסקרת,

השוק.
השניםבמשךהחקלאות.בענףכלכליתמדיניותקביעתלגבירבהמשמעותזהלניתוח

ביחסהן—החקלאיהייצורבהכוונתמקיפההתערבותהמחייבתגישהבארץנתגבשה

האמצעיםהמשקים.ביןלחלוקתםביחסוהןהשונים,בענפיםהמיוצרותהכמויותלסך
מכסותהקובעמקיף,פיזיתיכנוןהינםבהםהבולטיםאךשונים,הםזומדיניותלביצוע
השאלהשללבחינהזהבשלבניכנסלאשונות.בצורותבהםותמיכהמחיריםוקביעתייצור,

והאםלמלא,נועדהשהיאהמטרותעםזושבהתערבותהעקביותמידתמהיהיסודית:
בכללוהישראליבמשקהייצורגורמישלנכונההקצאהעםאחדבקנהעולותאלומטרות

מותניתהייצורהכוונתלגביהנהוגיםהמאמציםשהצלחתנצייןאולם?בפרטובחקלאות

הייצורנקבעאםהשוק.למחיריהםמגיביםבהבמידהובעיקרהיצרנים,שלבהתנהגותם
נטיהתהיההמשקל,שיווילמחיריזהיםאינםאלהמחיריםואםהשוק,למחיריבהתאם

שיוויממחירנמוך()אוגבוהשנקבעהמחירכאשרמחסור()אועודפיםלהיווצרותחזקה
להל¬הייצור.לוויסותהשוקמנגנוןפעולתאתלהחליףכדיהייצורבמכסותדילאהמשקל.

מעללייצרמהםלמנוערקאלאהמכסות—אתלייצרהיצרניםאתלחייבאפשרותאיןכה,

לייצרנטיהקיימתכאשרמקרים.בהרבהמוגבלתהשניההאפשרותגםלמעשה,למכסות.
מהרשמיים.שוניםבצינורותתוצרתםאתלשווקהדרךאתהיצרניםמוצאיםלמכסותמעל

המטרההשגתאתלאללשיםהעלוליםלממדיםלהגיעעשויהוהיאזו,נזילהלמנועקשה

בלול■י.מאורגןהבלתיהשיווקממדיהתפתחותמשמשתלכךדוגמאהמקורית.

כאשרבעיקרהיצרנים,התנהגותללימודרבהחשיבותשישנהלהסיקניתןהאמורמכל
זהפרקשלהעיקריתמטרתוצויין,שכברכפיהשוק.בתהליכיוהכוונההתערבותקיימות

אומדןלקבלברצוננוזאתעםלמחירים.תגובהשקיימתההנחהתוקףאתלבחוןהינד.
ובהב־הנסקר,למדגםכמובןמתייחסיםאלהאומדניםומהירותה.התגובהעוצמתשלכמותי

מחקרימבוססיםכללבדרךנוספים.גורמיםבחשבוןלהביאישהיצרניםכלללגביללתם

ארוךלטווחתחזיותשל11בכרךהלול,ענףעלהוכמןאיתןשלבעבודתונערךכךעלדיון1
בישראל,כלכלילמחקרפאלקמרכזבישראל,חקלאיתלתוצרתוהביקושההיצעשל

1964.
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מנתו¬היצעניתוחבכללו.לשוקומחיריםכמויותשלעיתיותסדרותשלנתוניםעלהיצע
הגדולהיתרוןעליהם.להוסיףאלאשוקמחקריבמקוםלבואנועדלאמשקיםמדגםשלנים
—ההחלטהשבידההיחידהשלברמההתגובהאתלבחוןהניתנתבאפשרותהואזוגישהשל

שקייםבכךהואזוגישהשליתרונהסטטיסטית,מבחינההבודד.המשקשלברמהכלומר
המשקיםביןבמחיריםשהפיזורבכךהואוחסרונההקבועים,ובגורמיםבתפוקותגדולפיזור
גדול.אינו

יותר,מהירהואהמחזורזהשבענףהיאלכךהסיבההלול.לענףרקנתייחסזהבפרק
וגכלולהדיוןאתנרחיבהבאבפרקההיצע.אתלבחוןהמאפשריםבמחיריםהבדליםוישנם

טעםאיןכןועלהמדגם,במשקירבהחשיבותאיןהאחריםלענפיםהבקר.ענףאתגם
שאםלהניח,ישמאידךכשלהו.ניתוחמאפשריםאינםשהנתוניםגםמה—בהםלעסוק
תגובהשקיימתולהניחהממצאאתלהרחיביהיהאפשרהלולבענףתגובהשלקיוםנמצא
שונה.להיותעשויהשעוצמתהאףאחרים,בענפיםגם

שלההיצעיהיהמהלקבוע,אפשרהשוניםוהמחיריםהייצורפונקצייתידועיםאם
נקו¬תתקבלנההמחיריםשינויעל־ידישיווי־משקל.לנקודתיגיעהואכאשרהבודדהמשק
מפוג־הבודדהמשקשלההיצעעקומתאתלגזורשאפשרכלומר,חדשות.שיווי־משקלדות

בעזרתההיצעעקומתקביעתשלזודרךנבחוןהפרקשלהראשובחלקוהייצור.קציית
נעבורהפרקשלהשניבחלקוהקודם.בפרקשנתקבלוהייצורגמישיותשלהאומדנים
ההיצע.שלישירלאומדן

הקצרבטווחהארון.בטווחזהלביןהקצרבטווחההיצעביןלהפרידישההיצעבניתוח
קבו¬נשאריםהייצורמגורמיכמהכאשרהמוצעתהכמותעלהמחיריםהשפעתאתאומדים
הטווחמןהמעברכרוךכןועלקבועים,ייצורגורמיהארוךבטווחאיןהגדרתולפיעים.
הבאהפרקשלבסופוהבא.בפרקנעסוקבזאתאלה.ייצורבגורמיבשינוייםהארוךאלהקצר
אתולבחוןהגישותשתישלהתוצאותאתלסכםכלומרהקצוותשניאתלקשורעסה

משמעותן.

הקצרבטווחההיצעפונקציית.2
בלוללייצורהמשמשיםהעיקרייםהייצורשגורמימסתברהאחרוןהפרקבשולימהדיון
המבניםהיקףחי.ואינוונטרעבודהמבנים,אחרים,חומריםעלהוצאותתערובת,הינם:
נעסוק;בהההיצעבמשוואתכמשתנההמבניםהיקףיופיעכןועלקבוע,הואהקצרבטווח
מבנים.שלנתוןבהיקףהמתקבלההיצעבניתוחנעסוקאנודהיינו,

משתנהנכלוללאלתערובת,פרטחומרים,עלההוצאותבדברמספיקיםנתוניםמחוסר
התקופה,במשךעלהזהסעיףשלהריאלישהמחירלצייןאפשרכלליבאופןבניתוח.זה

אחריםחומריםעלאלולהוצאותדוגמאההיצע.הפחתתשלבכיווןהשפעתוהיתהולכן
במחירעלייהחלהעופות,שלחדשיםגזעיםפיתוחעםלאחרונה,אפרוחים.קנייתהיא

האפרוחים.
מאחרההיצע,עלמשפיעהעבודהשכראיןהקצרשבטווחלהניחאפשרלעבודהביחס
כהלכהלמדודאפשרותמחוסרהחקלאי.משפחתבניעל־ידימבוצעבלולמהעבודהשחלק
בניתוח.זהמשתנהגםנכלללאבלול,העבודהבתשומתשחלוהשינוייםאת

מסבי¬כמשתגיםהייצור.מפונקצייתההיצעפונקצייתנגזרתכיצדמראיםאגוד׳בנספח
והב־התפוקההמשתנות,התשומותשלהמחיריםנכלליםהמתקבלתההיצעבפונקצייתרים
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אתנקבללעילשהונחוההנחותלאחרהנידון,במקרההקבועים.הגורמיםשלמויות

הקצר:בטווחבלולההיצעמשוואת

)*<£(<(1)

מסמלו־התפוקה,מהירהוא?המבנים,קיבולתהינו1<המוצאת,הכמותהוא¥כאשר
מחיריויחםהמבניםקיבולתעל־ידיאיפוא,מוסברת,המוצעתהכמותהתערובת.מחיראת

ההיצעביןהקיימיםהבדליםבחשבוןמביאיםאיןזהבניסוחהתערובת.למחירהמוצר
לשנה.משנהמשקבאותואושונים,משקיםשל

כפיהמנהלה,גורםהואהראשוןהמשקים.ביןלהבדליםחשוביםמקורותשגילצייןאפשר
מחיר.באותויותרגדולהכמותייצרהואכןיותר,יעילשהמשקככלהקודם.בפרקשהוגדר
ידו¬אלהמחיריםשאיןמאחרהשוק.למחיריבתגובתוהמשקשלהנוהגהואהשניהמקור
לפעולהמשקיםעשוייםליבולים,ביחסגםכןכמוקיימתואי־ודאותמלאה,בוודאותעים

בנקודהלהימצאעשוייםשביניהםה״זהירים"המשקל.שיווילנקודתזההשאינהבנקודה
עשוייםהאופטימיסטיםואילוהריאלי,ממחירןהתשומותשלהשוליתהתפוקהערךגבוהבה

בממוצעכיהאפשרותאתבהכרחפוסלאינוזהמצבהפוך.המצבבהבנקודהלהימצא
משקיםביןהשוואהעלהמבוסםבניתוחלשכר.השוליתהתפוקהערךישתווהכולו,למדגם

בתוצאות.עיוותיווצרכןלאשאםכיווןבחשבון,אלהגורמיםלהביאיש
פונקצייתשלבניתוחהמשקהשפעתלגבישניתןלהסברדומהזהאפשרילעיוותההסבר
כאשרנ52ו־5!משקיםשנישלההיצעעקומותמתוארותבו,4מציורזאתנראההייצור.
בכלשוניםשהמשקיםנניחראשוןבשלבשונה.רמתןאךשוויםשיפועיםבעלותשתיהן

4ציור

שונותייצורפונקציותבעלימשקיםשנישלהיצעעקומות

גדולהכמותלייצרמוכןיהיהכןועל,1ממשקיותריעיל2משקליעילות.פרטהדברים
בהתאמה.,5ו־4הןהמשקיםשנישלשיווי־המשקלנקודות?במחירמחיר.באותויותר
אופקית.עקומהנקבל^8ו־4.לתצפיותהיצעעקומתונתאיםהיעילות,מהבדלינתעלםאם
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פרקה
תשתנהאחוזים(בכמה)אובכמההשאלהעלעונהשאינהכיווןמשמעותחסרתזועקומה
במחיר.מסוייםשינויעםהמוצעתהכמות

בכל,שוויםשהםלהניחישכךלשםהמשקים.התנהגותלגבילתתאפשרדומההסבר
לשניהםהמשותפתההיצעעקומתאלולהנחותבהתאםהשוק.למחירילתגובתםבאשרפרט
הואבוהמועדלביןלייצרהמשקמחליטבוהמועדביןפיגורשקייםמאחראולם,.5היא
במקרהיותר.מאוחרבתאריךגםישרור3שהמחירמלאביטחוןלואיןתוצרתו,אתמוכר
יותרנמוךיהיהבעתידשהמחירההנחהמןשבשניים,הזהירשהוא,1משקיצאזה

בעתידהמחירכאילומתנהגהשניהמשקואילו;0.בנקודהימצאהואולכן(3,)לדוגמא,
ישפיעכיצדלדעתמעונייניםאנוההיצעבאומדן,6בנקודהאיפוא,ימצאוהוא32יהיה
נניחאםהיצרנים.כלשלהמוצעתהכמותעלקבועים,הדבריםשארכאשרבמחיר,שינוי

השפיעבמחיריחידהשלששינוי,הריהמהיריםברמתתלויהאינההיצרניםשהתנהגות
לפיכך,שיפוע.אותועםעקומהעלנמצאיםששניהםכיווןמידה,באותההיצרניםשניעל

ומשק5!עלנמצא1שמשקלהניחאפשרכךמשוםהעקומות.ברמתרקהואביניהםההבדל
.52עלנמצא2

המשקים.ביןבהיצעהבדליםביצירתוהתנהגות()יעילותהגורמיםשניפועליםבמציאות
הקשו¬הגורמיםשלההשפעהאתלנכותצורךיש5שלהשיפועאתלקבלרוציםאםלכן,
עצמם.במשקיםרים

נתייחסזהבמקרההשנתי.בפריוןהבדליםשלהשפעהאתלנתחאפשרצורהבאותה
בשנהמאשריותרגבוההפריוןבהבשנהההיצעאתעתהבוייצג52ש־אלאציור,לאותו

משנההמחיריםלגביהוודאותברמתהבדליםלהיותעשוייםכןכמו.5על־ידי!המיוצגת
לאלכןלתנודות,ניתניםואינםהממשלהעל־ידיהמחיריםנקבעיםמסויימותבשניםלשנה.
ולהר¬לחזוראפשרשובכאןרבה.הוודאותאיבהןאחרותשניםלעומתאי־ודאותתהיה
יותרגבוההיצעהמייצגתעקומהעלהמשקיםימצאומלאהוודאותקיימתבהשבשנהאות,
את:(1)במקוםנקבלההיצעלמשוואתאלהגורמיםנוסיףאםוודאות.איןבהבשנהמאשר

(2)

=ו־,£(;בשנתהפריון—3,ז;משקשלההתנהגות=31;1במשקהמנהלהכאשר
ז.בשנההוודאותרמת

הייצורשפונקצייתבהנחהזו,פונקציהשלהמפורשתהצורהאתמקבליםאנוד׳בנספח
,1אותםונכנההמשקעםהקשוריםהגורמיםשניאתנצרףאםקוב־דוגלם.מטיפוסהינה
הני¬למקרהזופונקציהלרשוםנוכל,7'אותםונכנההשנהעםהקשוריםהגורמיםשניואת
הבאהבצורהדון

( 3 )

למחיריהתפוקהמחירייחסלפיההיצעגמישות=0!;מקרימשתנההואסכאשר
ו־המשק,עםהקשוריםגורמים=1המבנים;קיבולתלפיההיצעגמישות=02התערובת;

שלהייצורלגמישותשווה<7ש־*הריבנספחלדיוןבהתאםבשנה.הקשוריםגורמים-3
אתנקבלאםהמשתנים.הגורמיםשלהגמישויותסכוםפחות1ב־מחולקתערובת

הערךאתלבחוןנוכלהקודם,מהפרקבלולהייצורגמישויותלאומדניביחסהממצאים
משת־כגורמיםאחרותולהוצאותלתערובתנתייחסזהבחישובההיצע.גמישויותשלהצפוי
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שלהייצורגמישות.0.215איפואהוא1ל־והמשלים,0.785הואשלהןהגמישויותסכוםנים.

לחשבנוכלצורהבאותה)־^(.בקירוב3ל־שווהלהיותצריך0,ולכן0.643היאתערובת
בד,ת־.0.135ו־0.09אומדנים,שניקיימיםהמבניםקיבולתשלהייצורגמישותלגבי*;<.את
5̂0)0.42תהיההקצרבטווחהמבניםקיבולתשלההיצעשגמישותנקבללכךאם

0
או(

ההיצע.עלהשנתיהפריוןשלההשפעהאתלחשבאפשרדומהבצורהבהתאמה.,0.63
שלשעלייהאומר,הווה;4.7הואהשנתיהפריוןלפיההיצעגמישותעבורהמתקבלהערך
בהיצע.אחוזים4.7שלבעלייהלהשתקףצריכההשנתיבפריוןאחדאחוז

מטיפוסהינד,הייצורשפונקצייתהיאהראשונההנחות:שתיעלמבוססיםאלהממצאים
המשת¬באחדמשינויכתוצאההחליםהמוצעת,בכמותששינוייםהיאוהשניהקוב־דוגלם; השינוישלפניזו—שיווי־משקלנקודותשתיביןכהפרשמחושביםזו,כמותהקובעיםנים

במשך:זהבשלבנעסוקלאשבהבכללו,לניתוחביחסמגבלהקיימתלכךנוסףשלאחריו.וזו הורחבאילובמשק.נוספיםענפיםמקיוםומתעלמיםאחדבענףמטפליםאנוכולוהדיון התפוקותמחיריגםההיצעבפונקצייתלכלולעלינוהיהאזכיהענפים,כלאתוכללהדיון
שניתןאלאחסרונו;ובכךבלבד,חלקיאיפואהינוזהניתוחהאחרים.בענפיםוהתשומות
במקוםיותר.מאוחרבשלבייעשהזהודברמגבלה,שלהצפויהההשפעהכיווןאתלהעריך
היצרניםשלהתגובהאתנאמוד—לבעיהנוספתבגישהנבחרכסופייםאלהממצאיםלקבל

ובאיזואם,לוודאיהיהאפשרכךעל־ידיבמדגם.למעשההשתקפהשהיאכפילמחירים
שצוינו.השוניםלגורמיםהיצרניםמגיביםבאמתמידה,

הקצרבטווחההיצעאומדנישלישירהבחינה.3
עקבהלולמןהמוצאותמטילותבשרביצים,מרכיבים:מכמהמורכבתבלולהתפוקה מוצרשלהיצעהואבכללוהלולענףשלשד,היצעמכאןבמלאי.וגידולפטימיםבשרבירור,

ולכן,המצרפילמוצרהיאגםמתייחסתלעילשנדונההלוללענףהייצורפונקצייתמצרפי.
לבחוןרצויהקודם,הפרקמןאלהעםההיצעניתוחשלהממצאיםאתלהשוותעל־מנת

מסויימות,הנחותעל־יסודרקלערוךאפשרזהמעיןניתוחהמצרפי.המוצרשלההיצעאת
—המרכיביםלשניהניתוחאתלהפרידאפשרותגםקיימתמאידך,להלן.שיתבררכפי

מאחרלחלוטין,נפתרתהמצרפיותבעייתאיןכאןשגםלכךלבלשיםישעוף.ובשרביצים
אינםהנתוניםאולםבמלאי(;וגידולמטילות)פטימים,מרכיביםשלושהכוללעוףשבשר

אחדכללגביופעםבלול,הייצורכלללגביפעםנערךהניתוחנוספת.הפרדהמאפשרים בנפרד.המרכיביםמשני
שנמכרה.השנתיתהכמותאתולאהשנתית,התפוקהאתהתלויהמשתנהכוללמקרהבכל
בתפוקהשנקטנולכךהסיבההשנהבמשךבמלאישחלבשינויהואהשנייםביןההבדל מאשרבתפוקהיותרמהרמשתקףבמחיריםששינויבעובדהנעוצהההיצעאתכמייצגת החלטתביןבזמןפיגורקייםאחרות,במיליםלייצור.הדרושהזמןפרקבגלל—במכירות במכירות.משתקפתזושהחלטההמועדלביןלמחירלהגיבהיצרנים

למחיר1בזמןהמיוצרתהכמותאתלייחסישלהשלמתם,זמןהדורשיםייצורבתהליכי
מציין£/כאשרמינוסב־ז)נאמרהייצורגובהעלההחלטהשנתקבלהבעתקייםשהיה
בניתוחמספר.חודשיםזותקופהנמשכתבלולהמוצר(.להשלמתהדרושותהזמןיחידותאת

שללמחיראוהנוכחית,השנהלמחירההיצעאתלשייךאפשרויות,שתיכןעליששנתי

73



ד.פרק

שללמחיריותררבהמשמעותלייחסישיחסית,קצרההייצורותקופתהיותשעברה.השנה

^הנוכחית.השנה
שישרורהמחירלגביהוודאותאיבגללאולםהשוטף.למחירמגיבשהיצרןהינחנוכהעד

בכדיבעבר.ששררובמחיריםגםלהתחשבעשויהואתוצרתו,אתימכורהואבהבתקופה

הבעיה.ניסוחאתלשנותאפשרבחשבון,זאתלהביא

הכמותאתכלומרהרצוי,ההיצעאתמציינתהקודם,בסעיףשנוסחהכפיההיצע,משוואת

שיחולברגערב.זמןבמשךמסויימתברמההמחיריישאראםלייצרהיצרןירצהאותה

משוואתלפיינהגזאת,במקוםאלא,מידיגיבלאשהיצרןמניחיםאנובמחיר,שינוי

2ההתאמה:

,״¥-,¥=-*¥(?7.)!״
קייםשהיהלמהבהשוואה¥()הנוכחיתבתקופהההיצעאתישנההואאומר,הווה

בתקופההרצויההכמותביןשנוצרלפער—בפרופורציה)!.,¥(הקודמתבתקופה

ההתאמה,מקדםהוא׳רהמקדם.הקודמת.בתקופהיצרשהואזולבין)*,¥(הנוכחית

ההיצעתגובתביןהבדלקייםזוגישהלפיאחת.בתקופהההתאמהעוצמתאתומציין

נכנההראשונהאתתקופות.שלרבמספראחרישתורגשזולביןאחת,בתקופהלמחיר

תכלולזהבמקרהשיווי־משקל.שלכתגובההשניהואתהראשונה,התקופהשלכתגובה

ניתוחכאלנתייחסזהלניתוחהקודמת.בתקופהההיצע—נוסףמשתנההאמפיריתהמשוואה

התגובה.השהייתשלבהנחה

מצרפיהיצעא.
המבניםקיבולתקבועים.במחיריםבלולהתפוקהסךהואזהבניתוחהתלויהמשתנה

בהגדרתטמוןזהבניתוחהעיקריהקושיב׳.בפרקשהוסברכפיהשנהלראשיתחושבה

לביןבלולהפדיוןסךשביןביחסמעונייניםשאנומאחרהמצרפי.למוצרהממוצעהמחיר

בלולהפדיוןסךשביןכיחסהמצרפיהמחיראתלייצגאפשרתערובת,עלההוצאותסך
גםמחירים,מהבדליחוץלשקף,עשוייםזהביחסההבדליםתערובת.עלההוצאותסךלבין

מהבדליםאוהיעילותברמתמהבדליםנובעיםואלההממוצעת;התפוקהברמתהבדלים

הבדליםעלהשונות.התשומותשלבצירופיםמהבדליםכלומר,—האינטנסיביותברמת

באופןאותםלכלולאפשרותקיימתולכןההיצע,עלמשפיעיםשהםנאמרכברביעילות

מדוברכאןהריהאינטנסיביות,ברמתלהבדליםבאשריתרונו.ובזאת—זהבניסוחמפורש

גדוליםאינםזהביחסוההפרשיםפעילה,קיבולתלביןתערובתשביןביחסבהבדליםבעיקר

לשינוייהיצרניםשלההתאמהעיקרניכר.עיוותהתוצאותאתלעוותכדיבהשישבמידה
התשומות.בצירופישינוייםעל־ידיולאהלהקה,גודלשינויבאמצעותגעשיתמחיר

בלוחמופיעותשנתקבלוהתוצאותתשט״ו—תשי״ח.השניםארבעהינד,הניתוחתקופת

אוהשנההשפעותנוכולאשלגביהרגרסיהעבורהינםהראשונהבשורההאומדנים.33

אובמשקהקשוריםהמשתניםהשפעותשנוכואחריהניתוחמתוארהבאותבשורותהמשק.

הפרק.בראשיתדגוושבהםיחד,בשניהםאובשנה

ניכויבליהניתוחביןמסויימיםהבדליםשקיימיםמלמדותבלוחהמופיעותהתוצאות

־10,£׳\"1)151ז11נ1ג1£ז3041.21251)11317515£013114£זס(^2ז1:<1111111־30431ראך,:2
^43ז10ש^1

0111£ז000111104111ש5,".£514:<14;12/מז13,141.140.$.1ק£>3ז111ז£]03:11ןן^11:<111-

ז.11,שז1958
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הקצרבטווחהלולהיצע
התבוננותרביעית(.)שורהההשפעותשתינוכובוזהלביןראשונה()שורהההשפעות
מראהבנפרדהשנהוהשפעתבנפרדהמשקהשפעתניכויאחרישנתקבלובתוצאות
נשתנולאאחתבבתשתיהןנוכוכאשרולכןמנוגדים,בכיווניםפעלואלושהשפעות
ההשפעות,שתיבניכוישנתקבלולאומדניםנתייחסהדיוןבהמשךניכרת.במידההתוצאות

תשט״ו-תשי״ההקצר:בטווחבלולהמצרפיההיצעגמישויות:33לוח

בשיווי־משקלההיצע הראשונהבשנהההיצעתגובת
שנוכוההשפעות

מחיר קיבולת מקדם
ההתאמה

מחיר קיבולת

1.40 0.57 0.610 0.853 0.348 השפעותניכויבלי

1.70 0.53 0.580 0.881 0.274 השנההשפעת

0.41 0.40 0.963 0.396 0.381 המשקהשפעת

0.85 0.40 0.792 0.671 0.317 והמשקהשנההשפעת

.1%שלמובהקותברמתמובהקיםהמשק,והשפעתהשנההשפעתוכןהמקדמים,כלהערה:

ההיצעגמישותאומדןשלמשמעותוסטטיסטית.מבחינהמובהקותההשפעותושתיהיות
קשורההיתהקבועים,הגורמיםשארכאשראחד,באחוזהקיבולתשעלייתהיא,לקיבולת
אולם,השנה.באותההמוצעתבכמותאחוז0.317שלבעלייההמדגם(למשקי)בממוצע
הגורמיםשאראםשוב,—בקיבולתהשינויעל־ידישנגרםבהיצעהסופיהשינוי
המחיר.גמישויותאתלפרשאפשרצורהבאותהאחוז.0.40ל־מגיעהיהקבועים—נשארים
שלבעלייהקשורההיתד,קבועים,הגורמיםשארכאשרהיחסי,במחיראחדאחוזשלעלייה
לנקודתהמשקיםיגיעוכאשראחוז0.85ושלשנה,באותההמוצעתבכמותאחוז0.671
אינםהסופיתהתגובהלביןהראשונהבשנההתגובהביןההבדליםהחדשה.המשקלשיווי

ביןהיחסיהפערסגירתקצבמגיעשבממוצעמלמדשנתקבלההתאמהמקדםשכןגדולים,
בקירוב.לשנהאחוז80ל־למעשהההיצעלביןהרצויההיצע

בנפרדעוףובשרביציםשלהיצעב.
תפקידהדגשתתוךבהיצע,ההבדליםאתלהסבירהיגהזהפרקשלשמטרתומאחר
תתקבלנהשההנחותולקוותהמצרפיתברמההניתוחאתלהשאיררצויזהאיןהמחירים,

אנוזאתמצרפיות.שליותרנמוכהברמהנוסףניתוחלערוךבחרנולכךאיהקורא.דעתעל
המשקלבעיתנופלתזאתבדרךולבשר.לביציםנפרדתהיצעעקומתאומדןעל־ידיעושים
זו,כגוןלתפוקהלקבועשישהמחירשאלתהמצרפית,התפוקהלמדידתבולהשתמששיש
שלובות.גמישויותלמדודניתןוכן

במשתניםכמובןהואהעיקריההבדלהקודם.לניתוחזד.ניתוחדומהעקרוניבאופן
עבורהשהנתוניםתשי״ט,שנתאתלניתוחהוספנולזאתנוסףלהלן.יוגדרואשרהחדשים

השנה.בתחילתהאינוונטרערךחדש—משתנההכנסנוכןכמולכן.קודםקיימיםהיולא
הם:החדשיםהמשתנים

לביצה(.אגורות6.6)בל״י־של־תשי״דהביציםמכירותערך=£ עוף(.בשרלק״גל״י2.05)בל״י־של־תשי״דהבשרמכירות=
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הפרק

ג׳.בפרקהמפתחלפיבל״י־של־תשי״ד,השנה,בתחילתהמטילותאינוונטרערך=1!
.,גבפרקהמפתחלפיבל״י־של־תשי״ד,השנה,בתחילתהחיהאינוונטרסךערך=

לביצהאגורות
היחידות:לפי

הביציםמחיר
יתעריבתלק-׳גל״י התערובתמחיר~~1*
עוףבשרלק׳־גל״י היחידות:לפי

הבשרמחיר
׳תערובתלק״גל״י התערובתמחיר—^

חושבוזהבמקרההתוצאותהחולפת.בשנההמשתניםאותםשלהערךאתמייצגים!-£
והמשק.השנההשפעתבניכוי

מהלוח.שמשתקףשנכללו,במשתניםהואהשונותהמשוואותביןההבדל

תשי״ד-תשי״ח ממוצעהקצר: בטווחהביצים היצעשלהגמישות אומדני :34לוח

14 משוואד,

♦ * 1.100 0.700 0.347 א¬
* 0.149 1.059 0.564 0.246 ב׳
0.047א * 1.102 0.682 0.316 ,ג

והמשק.השנההשפעתבניכויחושבוהאומדניםהערות:
.1%שלברמהמובהקיםמסומניםהבלתיהמקדמים
סבירה.מובהקותב,רמתמובהקאינוב־אהמסומןהמקדם
.1%שלברמהמובהקותהשנהוהשפעתהמשקהשפעת
בחישוב.נכללושלאהמשתניםאתמסמניםהכוכבים

שאיןהינהזהבניסוחהתוצאהמובהקים.המקדמיםכלהריהחולפתמהשנהלייצורפרט
שנה.שלזמןפרקתוך—מידיתהיאלמחיריםושההתאמהתגובה,השהיית
מבחינתמשלימיםמוצריםמהוויםשהביציםכלומרחיובי,מקדםעםמופיעהבשרמחיר
פחותקבועים,ביחסיםמיוצריםוביציםמטילותשבשרבעובדההואלכךההסברההיצע.

שעושהכפימטילותמהחזקתהרווחיותאתהבשרמחירהעלאתמגדילהכך,משוםיותר.או
הביצים.מחירהעלאתזאת

הווה,0.149היאוגמישותומובהקמשתנהבתורמופיעהשנהבראשיתהחיהאינוונטר
כרוכההיתהקבועים,הגורמיםשארכאשראחד,באחוזהאינוונטרערךשהגדלתאומר

המשוואותביןההבדלכאן,גםהמדגם.משקישלבתפוקהאחוז0.15שלממוצעתבעלייה
בלוח.משתקףשזהכפישנכללו,במשתניםהואהשונות

הינםהבשרבייצורההבדליםאתהמסביריםהיחידיםשהמשתניםמראותהתוצאות
בשר,שלוהןביציםשלהןשהמחירים,מענייןההתחלתי.והאינוונטרההתחלתיתהקיבולת

סיבותכמהלהיותיכולותלכךמובהקת.בצורהמאפסשוניםאינםכלומר,מובהקים;אינם
שבידינו.הנתוניםמתוךלוודאנוכלשלא
במידהמושפעאינולכןמטילות,בשרהואהמיוצרהבשרשעיקרהיאאחתאפשרות)א(
בגודלהבדליםבעיקרמשקפיםמטילותבשרבייצורההבדליםהבשר.ממחיריניכרת
ניכרתבמידהגדולותמשתניםבשניהתנודותהקיבולת.בהיקףוכןהשנה,בראשיתהלהקה

הבשר.בייצורההבדליםעיקראתמסבירותוהןבמחירים,מהתנודות

ההתחלתי,האינוונטרובעיקרשהקיבולת,בטענהלחזקעודאפשרב־)א(ההשערהאת)ב(
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הקצרבטווחהלולהיצע
שלהחייםשמחזורלצייןחשובההתחלתילאינוונטרביחסיחסית.גבוהיםלמקדמיםזכו

ההתחלתילאינוונטרלהיותצריכהלכךאיהמטילות,שלמזהבהרבהקצרהפטימים
פטימים.שלבהיצעהבדליםמשקףהבשראםהבשר—משוואתעליותרחלשההשפעה
יותר.חזקההשפעהלאינוונטרתהיהמטילות,בשרשלהואההיצעכאשרזאת,לעומת

תשי״ד-תשי״ח ממוצעהקצר: בטווחעוףבשר היצעשלהגמישות אומדני :35לוח

-*נ1 ^14 ^£ משוואה

* * 0.326א 0.335א 0.433 א¬

* 0.401 0.069 0.208א 0.286 ,ב

0.071* * 0.310א 98'ס0א 0.409 ,ג

והמשק.השנההשפעתבניכויחושבוהאומדניםהערות:
.1%שלברמהמובהקיםמסומניםהבלתיהמקדמים סבירה.מובהקותברמתמובהקיםאינםב־א׳המסומניםהמקדמים
?(.4196=7.8)1%ב־לאאך5%ב־מובהקתהשנההשפעת .1%שלמובהקותברמתמובהקתהמשקהשפעת בחישוב.נכללושלאהמשתניםאתמסמניםהכוכבים

עבורלאהבשר,סוגישגיביןהיחסיםעלנתוניםבידינואיןשקורה.מהבדיוקוזה
בהרכבהשינוייםאתלבחוןאפשרותקיימתאךכולו.המדגםעבורולאהבודדיםהמשקים ובדיקתבשר,מכירותלביןהביציםמכירותביןהיחסהשוואתשלבדרךבשרשלהייצור
בזההביציםשלהגיאומטריהממוצעחלוקתעל־ידיעשינוזאתהבדלים.ישנםבההמידה

השונות:בשניםהתפוקהמרכיבישנישלהערכיםביןהיחסאתמקבליםאנווכךהבשר,של

הביציםמכירותערך
הבשרמכירותערך

תשי״ם תשי״ח תשי״ז תשט״ז תשט״ו

1.28 1.15 1.20 0.88 1.13

השונות.בשנים1.28ל־1.13ביןונעקבועיותראופחותהיחסתשט״ז,לשנתפרט
תנודותהיושאםמכאן,זה.ביחסגדולותתנודותהיולאשבממוצעלהסיק,אפשרמכאן המרכיבים.שניביןהיחסיםאתלהפרכדיבהשהיהבעוצמההיולאהןפטימיםבשרבייצור
לייצורמוצר־לוואילמעשההינוהבשרמייצורניכרשחלקלחשוב,מקוםישאולילכן

הביצים.
קצרותבתקופותהשורריםלמחיריםהיאהתגובהפטימים,בשרשמייצריםבמידה)ג(
בעיקרלמעשה;קיימיםשהיוהיחסיםאתמעוותהשנתישהניתוחייתכןשנה.מאשריותר
לתקופותרקמתייחסיםהםכןועלהיצרנים,שקבלואלההעםשהמחיריםלזכורחשוב
בשרהיצעשלהניתוחאתבעתידלערוךרצויכךמשוםתוצרתם.אתהיצרניםמכרובהן
יותר.קצרותתקופותשלבסיםעלעוף

מטילותבשרשלהיצעביןלהפרידגםרצויהדבריםלשורשלרדתשעל־מגתייתכן)ד(
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פרקה
במשוואההביצים.למשוואהדומהתהיההראשונההמשוואהפטימים.בשרשלהיצעלבין

שציפינו.למהבהתאם—שונותתוצאותלקבלעשוייםאנופטימים,שלזוהשניה,
מובהקיםהמקדמיםשאיןמהעובדהונתעלםשהן,כפיהתוצאותאתנקבלאםמקום,מכל
ההיצעעבורשנתקבלוהתוצאותלביןאלותוצאותביןעקביותשקיימתנמצאסבירה,ברמה

בלול,המוצעתהכמותעלבמחירלשינוישישההשפעהאתלבדוקאנורוציםאםהמצרפי.
אפשרהביצים.עלוהןבשרעלהןהמחירשלההשפעהאתבחשבוןלהביאעלינו

ש:להראות
+£?!//<,1^•—£?//<,

2!!•2^,2'■+=
>^7־/2

כאשר:
1שלהגמישות=

*
הביציםייצור=!׳ג
׳>2

הבשרייצור=
=;׳)+*׳}?

׳*הייצורערךבסךהביציםשלחלקם=

•׳}+׳׳)
1—גג=הייצורערךבסךהבשרשלחלקו=ג2

שגמישותמכאןבלול.הייצורמםךאחוז53ב־הסתכםלתקופהבממוצעהביציםייצור
היא:,343ו־33לוחותשלא׳במשוואההמחושביםוהבשרהביציםמחירילפיההיצע,

0.53(=0.335)(0.47)+(0.70)(0.53)=1</?€
0.74=(0.326()0.47)(+1.100)(0.53)=2^/?

0.53ב־בלולהמוצעתהכמותסךאתמעלההביציםבמחיראהדאחוזשלששינויכלומר,
0.74ב־בערךבלולהמוצעתהכמותסךאתמעלההבשרבמחיראחדאחוזשלושינויאחוז,

הכמותאתמעלההממוצעבפדיוןאחדאחוזשלשעלייהקיבלנוהקודםבניתוחאחוז.
אחוז0.85וב־התגובה,השהייתאתבחשבוןמביאיםאיןכאשראחוז0.67ב־בלולהמוצעת
בחשבון.מובאיםבתגובהפיגוריםכאשרהארוךבטווה
שגמישותההשערהבהבעתזהדיוןלסכםאוליאפשרהתוצאות,אתלשפרנוכלאשרעד
האינוונטראתכולליםכאשרהקצר.בטווה0.7בסביבותהינההמחירלפיבלולההיצע

בקירוב.0.6ל־זהערךירדההתחלתי
קיבלנוהקודםבניתוחהשונות.במשוואותמאדדומההקיבולתלפיההיצעגמישות

שיקלולנותןכאןהתגובה.השהייתעםהארוךבטווח0.40ו־התגובה,השהייתבלי0.32
נכללכאשריורדזהערךא׳.משוואהעבור0.39שלערךובביציםבבשרהגמישויות
להציעאוליאפשרהדיון,שלזהחלקלסכםיששאםמכאן,בחשבון.ההתחלתיהאינוונטר

עםלמשוואה0.3ו־התחלתי,אינוונטרבליבמשוואההקיבולתלגמישות0.4שלערך
הואהסיכום.0.27הינהההתחלתיהאינוונטרעלהממוצעתההשפעההתחלתי.אינוונטר
איפוא:

האינוונטראתכללנולאשםהקודם—הניתוחעםהשוואהלאפשרבכדיא׳ממשוואהנעשההחישוב*
ההתחלתי.
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הקצרבטווחהלולהיצע
ההיצעגמישויותגזירתעל־ידישנתקבלוהממצאיםעםלהשוותאפשראלותוצאות
נעהקיבולתעבורשםשנתקבלההגמישותכזכור,בלול.המצרפיתהייצורמפונקציית

ביותרטובההתאמהשקיימתאיפוא,מתברר,.3.0היאהמחירעבורוזו,0.6ל־0.4בין
גמישותואילוהנגזר,הניתוחלביןהישירהאמפיריהניתוחביןהקיבולתגמישותעבור

ניכרת.במידהנמוכההאמפירימהניתוחהמתקבלתהמחיר

בלולהקצרבטווחההיצעגמישות:36לוח

1־
? 14 משוואה

# 0.7 0.4 א׳
0.27 0.6 0.3 ,ב

המחירהוא?בלול.התפוקהסןהואהתלויהמשתנההערות:
בחישוב.נכללשלאמשתנהמסמןהכוכבוביצים.בשרשלהממוצע

שבניתוחבכךטמוןהגישותביןהמחירגמישותבאומדןהקייםלהבדלשההסברייתכן
ענפיםקיימיםלמעשהואילובמשק,הקייםיחידענףכאלהלוללענףהתייחסנוזה

ועםהירקותשטחיצמצוםעםבבדבדחלההלולהרחבתהרפת.ענףלרבות—אחרים
בשארהמוצריםמחיריאתלכלוליהיההראוימןיותרמקיףבניתוחברפת.הייצורהרחבת
הענפיםשארשלהשפעתםהיתר.אילוענפים.באותםהתשומותמחיראתואףהענפים,
האמורלהבדלנוספתסיבההממצאים.שניביןההבדלמצטמצםהיהאוליבחשבון,מובאת
החומריםומחירהעבודהשכר)לרבותבלולהתשומותמחיריכלשלאבעובדהלהיותיכולה

תשומותמחירילביןהמוצרמחירביןהיחספעלאםבדיון.נכללולתערובת(פרטהאחרים
להיגרםעשויהסטטיסטיתשמבחינהלהראותאפשראזכיההיצע,צמצוםשלבכיווןאלו

ההיצע.בגמישותמטהכלפיהטיה
ניכרת.במידהלמחיריםמגיביםשהמשקיםבקביעההדיוןשלזהחלקלסכםאפשר
אוליניתןכךמשוםיותר.חזקהתגובהמתקבלתהיתההניתוחשלהכללתושעל־ידיייתכן
עליון.גבול3.0שלהיצעמחירבגמישותלראות

ההיצעעלהשנההשפעת.4
ותנאיםמחד,בפריוןעלייההשפעות:שתילייצגנועדהההיצעעלהשנההשפעת
משתקפתההיצעעלהשנההשפעתמאידך.בייצור,אי־ודאותלרבותבהתנהגות,הקשורים

בדיוןהוצגהשזוכפיהפריוןעלהשנהלהשפעתבדומהוחושבהההיצע,עקומתשלברמה
יחידתי.הואשלוהגיאומטרישהממוצעמדדשלבצורהנמסרותהתוצאותהקודם.בפרק
השפעתםניכוילאחרשנה,באותהההיצעביןהיחסאתמבטאמסויימתבשנהההשפעהערך
מנוכההואכשאףכולה—לתקופההממוצעההיצעלביןוהקיבולת,המחיריםרמתשל

.37בלוחמופיעותהתוצאותהשפעות.מאותן

מה¬אחוז79מהווהתשט״ובשנתהביציםשתפוקתמראה,1955לשנת0.789שלערך
נשאריםהיווהקיבולתהמחיריםאם—התקופהבמשךמיוצרתשהיתהביציםשלכמות
העלייהאתמסויימתבמידהמשקפתהקצרבטווחבהיצעעלייהשלהמגמהשינוי.ללא

הלול,בענףבייצורשחלההנסיגהאתמשקףתשי״זלשנתהנמוךהערךבפריון.שחלה
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הפרק

אתלהסבירכדידיבהאיןבפריוןשהעלייהנראה,אולםלכן.קודםשהוזכרומהסיבות
זוגדולהלקפיצהההסברהאחרונות.בשנתייםהביציםבהיצעשחלההגדולההקפיצה
הובטחלפיוואשרהמשווקים,לביןהממשלהביןתשי״חבתחילתשנחתםהלולבהסכםנעוץ
לביצים.המחיריםלגביהוודאותאיאתלסלקכדיבהשהיד,הבטחההביצים—מחיר

1.244ל־בתשי״ז0.813שלמערךביציםשלההיצעשלהרמהמודדעלהמכךכתוצאה
אינוזהמוצרשכןבשר־עוף,שלבהיצעמקבילהמגמהאיןבתשי״ט.1.420ול־בתשי״ח

בעובדהלמצואאפשרלכךהסברניכרות.לתנודותנתוןעוףבשרהיצעהלול.בהסכםנכלל
שהפדיוןאףכיוון.באותותמידפועליםשאינםגורמיםשנימשקפתהשנהשהשפעת

אףחזקההיתד,האחרונותובשנתייםלשנה,משנהמשתנההוודאותאימידתבהתמדה,עולה
חשיבותמייחםוביציםבשרשלבהיצעהרמהלהבדליההסברבפריון.העלייהמהשפעת

הקצר:בטווחעוףובשרביציםשלההיצעעקומותשלהשנתיתהרמהמודד:37לוח
תשט״ו-תשי״ט

תשי״ט תשי״ח זי"תש תשט״ז תשט״ו משוואה

1.420 1.244 0.813 0.883 0.789 א׳:ביצים
1.363 1.260 0.829 0.881 0.797 ב׳
1.007 1.118 0.795 1.178 0.949 א׳בשר:
0.937 1.065 0.780 1.179 1.090 ,ב

הואבהתאמה:ולבשרלביציםהמתייחסיםבלוחותא׳המסומנתמהרגרסיהנתקבלהא׳שורההערה:
ב׳.שורהלגביהדין

לראותאפשר,,דבנספחלניסוחבהתאםבשוק.המחיריםלגביודאותשללגורםרבה
רבהודאותבאילראותניתןהמוצעת.הכמותלקביעתהמחירכמופועלהוודאותשגורם
שאפשרמכאן,מחיר.יששלוודאותכלומרלתשומות,המוצרמחירביןיותרנמוךיחםיותר
—בתשי״ח1.260ל־בתשי״ז0.829מ־—אחוז52שללעלייהמביאשהיההמחיראתלחשב
*.הוודאותתנאיאתלשנותבליהביציםבהיצע

חלהכאילואיפואפעלההלול,בהסכםשבוצעהכפיהביצים,מחיריקביעתשלמדיניות
לשייךיששאותובהיצעהגידולשיעורהייצור.אתשהרחיבההביציםבמחיריעלייה
ההיצעאתאחתבשנההעלהההסכםלהשוואה.בוחריםאותובבסיסתלויהלוללהסכם
המיוח¬התנאיםתוםעםעולהההיצעהיהההסכםבהעדרשגםייתכןאולםניכרת,במידה
אפילואולםתשט״ו.הינולהשוואהיותרהמתאיםשבסיםלכןנראהבתשי״ז.ששררודים

)כשהחישוביםבתשי״טאחוז43ל־והגיעהגדולההיתד,בהיצעהיחסיתהעלייהזה,במקרה
(.׳במשוואהלפינעשים

לשםנדרשאליהןשהתייחסנוהאפשרויותבכלאךההיצע,בגמישותתלויבמחירזהמעיןשינוישיעור4
גדול.שינויכך
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ופרק

ייצורבנכסיההשקעות

הניתוחמסגרת.1
ההבדליםאתלהסבירוננסההמשקים,שלבהתנהגותםהדיוןמסגרתאתנרחיבזהבפרק
הדבריםהייצור.לנכסיבאשרזמן,לאורךמשקיםאותםובתוךשונים,משקיםביןהקיימים
קבועים,כגורמיםמופיעיםהקצרהטווחשלבניתוחאשרברי־קיימא,ייצורבנכסיאמורים

ובהתאםייצור,לנכסיביקושבמשוואתכאןמדוברלכאורה,בלול.המבניםקיבולתלמשל,
—אחריםלגורמיםביקושמשוואתשללזודומהצורהלהלהיותצריכהד׳בנספחלהצגה

המחי¬הינםהקיבולתהבדליאתהמסביריםשהמשתניםכלומר,שונה.שלהשהגמישותאף
ובשנים.במשקיםהקשוריםוהגורמיםהשוניםרים

לתשומותהביקושלביןברי־קיימאלנכסיםהביקושביןאחדיסודיהבדלקייםאולם
הקצר;בטווחההיצעעלבדיוןכברהוזכרזהגורםהוודאות.גורםשלהשפעתו—השוטפות

עלההחלטהקבלתמרגעמעטיםחודשיםתוךשישררומחיריםלגביאי־ודאותהיתר,שםאך
אורךלתקופתההוודאותאימתייחסתברי־קיימאבנכסיםעוסקיםשכאשרבעודהייצור,
קיימיםאםגםהריכך,משוםרבות.שניםשלתקופהלרובשהינההנכם,שלהחיים

בהרחבהביטוילידיהדבריבואלאהייצור,להרחבתנוחיםמחיריםמסויימתבתקופה
התשומות.שינוי—תהיהלמחיריםהעיקריתהתגובהברי־קיימא;הנכסיםשלמיידית
המשתנותהתשומותשביןהיחסהגדלתשלבכיווןהתשומותביןהיחסיםישתנוזובדרך

ההתפש¬קועלהמשקיםנמצאוהתשומותביחסהשינוילפניאםהקבועות.התשומותלבין

הריביותר,הזולהייצוראתשהבטיחתשומותשלצירוףאותועםעבדושהםכלומרטות,

התנאיםימשיכואםברםיעילים.פחותבצירופיםהסתםמןהמשקיםייצרוהשינוישלאחר
לייצרהמשקיםדברשלבסופויחזרואזכיממושכת,תקופהבמשךלשרורהחדשים
הקבועים.הגורמיםשינויעל־ידיביותר—הזולהייצוראתשיבטיחתשומותבצירוף
הן:זהבניתוחמחפשיםאנופתרונןשאתהשאלות

תקופתמהיו־)ב(הייצור?נכסיקיבולתעלבתפוקההשינוייםשלהשפעתםמהי)א(
?השוקבתנאילשינוייםהייצורנכסישלהכמותלהתאמתהנדרשהזמן

המיוצרתתפוקהשלכלונניחקויקי,על־ידישהוצעהמודלאתנקבלהבעיהבניסוח

.,£ל.1.1<0ץ0אל:11151117;!0711(§!(1£ז1ס*5סבס(11(־-1)101)1101130,511(4103,1(00(1,1310
משקלירעםפונקציההיאזמןבנקודתהקיימתשהכמותמההנחהשלהלן(3)למשוואההגיעקויק.1954
אומר.הווהתוצאה,לאותהמובילות(2ו־)(1)שמשוואותהראהנרלובבעבר.התפוקותשליורדים
ראה:לאחריה.הבאותבתקופותגםאלאתקופהבאותהההשקעהעלרקלאמשפיעבתפוקהששינוי

!^ן3ז0ןל6ז10%׳6,ם"1311־11)1110(1,31§305(0610301(1ל׳03ץ!101515•\׳.£1-10111(3.0111-31(0111011■
1958,0

־1001(111־
.0001100(111103,"£1וז0111111ז01.סא06.11.8,141נן3ות('!0ת1{ס4^1
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ופרק
לעקומתבהתאםנקבעתזוקיבולת>*.%.הנכסיםשלרצויהקיבולתקיימת!¥,בתקופה
הזולהבצורהייוצר,¥שבההקיבולתאתמציין!<!ולכןהארוך,הטווחשלההוצאות
הוא:לקיבולתהתפוקהביןהקשרביותר.

!'!¥,+10=**>(1)
בתפוקה.אחתיחידהשלשינויעקבהנגרםהרצויהבקיבולתהשינויאתמציין1המקדם
תפוקה.לפיהקיבולתלמקרר.(בהתאם—גמישות)אומקדםכאלאליונתייחסהדיוןבהמשך
המצויההקיבולתאיןואם<!1,-היאתקופהאותהבראשיתבמשקהמצויההקיבולתאולם,
עומדהסגירהקצבכאשרהזמן.במשךלסגורהמשקיםירצואותופערקייםלרצויהשווה הבאה:בצורהבקיבולתההתאמהאתלנסחאפשרהפער,לגודלישרביחס

)**,-*,_!(0(2)
האבראחת.בתקופההנסגרהפערשלחלקואתהמודדההתאמה,מקדםהוא?/כאשר ההשקעהאתאחרות,במיליםאו,,1בתקופהלקיבולתהתוספתאתמייצג(2)שלהשמאלי לפער.פרופורציונליתהיאשההשקעהמשתמעהניסוחמן.1בתקופהבקיבולת

רצונו¬אתלמדודאפשרותשאיןכיווןישירה,למדידהניתנתאינה*£,הרצויה,הכמות ישהאמפיריתהמשוואהואתהמצויההכמותאתלמדודניתןאולםהמשקיעים.שלתיהם
(:2ב־)(1)שלהצבהעל־ידינעשהזהדברלמדידה.הניתניםמשתניםשלבמונחיםלנסח

,011¥+310(=/,(3)
(.בתקופהההשקעהאתמסמל,/כאשר

במשק.הקייםהקיבולתובמלאיבתפוקה,—גורמיםבשניתלויהבקיבולתההשקעה
מלאיעלייתועםההשקעה;תעלהקבוע,ההתחלתיהמלאיכאשרהתפוקה,עלייתעם

ההשקעה.תפחתקבועה,התפוקהכאשרההתחלתית,הקיבולת
בקיבולת,ההבדליםבהסברתמעונייניםאנולמעשה,השקעה.הוא(3ב־)התלויהמשתנה

אתמסביריםכברבהשקעה,ההבדליםאתמסביריםאםאולםשבהשקעה.באלהולא :2ונקבל(3מ־)את:£/נבודדאםלראותאפשרזאתולהיפך.בקיבולת,ההבדלים
*,-..0—1)++0/^=*,(4)

בזמןתפוקהלפיהקיבולתוגמישותההתאמהגמישותהםמעונייניםאנובהםהמקדמים
הגמישויותתהיינההנדונים,הערכיםשללוגריתמיםמייצגים(3ב־)המשתניםאםהארוך.

גמישותצריכהולכןלגודל,שווהתשואהשקיימתמניחיםלרובבהתאמה.הללוהו־!׳!
וגמישותלגודלשווהתשואהקיימתשאםמראיםאנוה׳בנספח.3יחידתיתלהיותהקיבולת
הקיבולתגמישותתהיהקוב־דוגלס,מטיפוסייצורפונקצייתשלובהנחהחיובית,מנהלה

המנהלה.גמישותהיא4״כאשרל־-ר—שווהתהיההיאושכ;1"מהלגדו
ז־־'4",

עיקרעוברהארוך,בטווחתפוקהלפיהקיבולתגמישותאתבקירובלצפותשניתןמאחר
שגמישותמפורשבאופןמניחיםאנוזהבניסוחההתאמה.קצבשללמדידהזהבניתוחהדגש

שונות,השפעותמייצגזהשמקדםלזכורחשובאולםקבוע.שערכהכלומרמקדם,היא•ו

ביןחזקסדרתימתאםקייםברי־קיימאשבננסיםמכךנובע(4)לעומת(3שבאומדן)היתרון*
1ל״'.*1 ולאהסופיתבכמותההבדליםעיקראתמסבירה(,4)שלישירבאומדןההתחלתית,הכמותהיתהלכן חזקההשקעהלביןההתחלתיתהקיבולתביןהמתאםאיןמאידך,המודל.אתלבחוןמקוםנשארהיה זה.לניתוח(3)משוואהיותרמתאימהכןועלבמיוחד,

^.0ץ01,:0(01.1.(1

82



ייצורבנכסיההשקעות
אפשדבספק.מוטלתלהיותעשויהזמןלאורךמשקיםשלבאוכלוסייהיציבותומידתולכן

הקיבולת:שלההתאמהקצבעלהמשפיעיםגורמיםמספרלמנות
הביקוש.בתנאילשינוייםהיצרןמייחסאותההוודאות)א(
הייצור.נכסשלקיבולתעודףבהחזקתהקשורההאלטרנטיביתההוצאה)ב(
בנכס.אינטנסיביבשימושהקשורהההוצאה)ג(
הרכישה.לביצועכספייםמקורותלהשיגהיכולת)ד(
טכנית.מבחינהההשקעהלביצועהדרושהזמן)ה(
מהנכס,קטנותיחידותלקנותאפשראיכאשרקטנות.ליחידותהנכסשלהתחלקותו0)
במשקהמצויזהלביןהרצויהגודלביןהפעראשרעדבהתאמהפיגורלהיווצרעשוי
בשוק.המצויכזהמגודליחידותרכישתשיצריךבהיקףיהיה

היא*בתקופההמצויהשהקיבולתלהראותאפשר(2ו־)(1)משוואותפיתוחעל־ידי
במיליםקודמות.בתקופותששררוהתפוקותשליורדיםמשקליםעםפונקציהלמעשה
מאשרהנוכחיתהקיבולתעלבהשפעהיותררבמשקלהאחרונהבשנהלתפוקהאחרות,
שחלששינויהוא,אלהקשריםשלנוסףפירושוכר.לכן,קודםשנתייםשנתקבלהלתפוקה
גםלותהיהאולםשנה,אותהשלהקיבולתעלבעיקרמשפיעמסויימתבשנהבתפוקה
הבאות.בשניםהקיבולתעלהשפעה

ישההשקעות.בהסברתגורםלהוותהעשויהריביתמשערהתעלמנוהבעיהבניסוח
לכמותזמן.בנקודתרבהבמידהמשתנההריביתשעראיןעצמם,שהמחיריםשכמולהניח,
השפעהלהיותעשויהברי־קיימאהנכסיםלהרחבתבהםלהשתמששאפשרהנזיליםהנכסים

לאהנזיליםהנכסיםמשוכלל.האשראישוקאיןכאשרהריבית,לשערמאשריותררבה
כאשרבלבד.משניתהיאהנידוןבמקרהשהשפעתםהנחהמתוךהביקושבמשוואתנכללו

הדרושים.המקורותאתימצאוהמשקיםשבעלילהניחמקוםישהרחבה,הציפיותמצדיקות
התגובה.השהייתעלהנזילותמידתתשפיעכךומשוםזמן,לקחתעשויזהתהליך
נהםשלהשירותאתלקנותאפשרותכלאיןבובמקרהדניםשאנומפורשבאופןלצייןיש
השיקו¬בעיה.כלהיתהלאשובכזואפשרותהיתר,אילושכןעצמו,הנכסאתלרכושמבלי
שונהובמיוחדבר־קיימא,נכסלרכישתביחסהקיימיםמאלהשוניםהשירותלרכישתלים

יותר.קטןשירות,לגבישהינו,מאי־ודאותלנבועהעשויההפסד
המדידהלבעייתאךזו,כמותמודדיםכיצדלצייןבליהייצורנכסיבכמותדוברכהעד
ההכרחיהתנאימהוהיא:לשאולאפשראותההשאלההמודל.ניסוחבעצםפתרוןנמצא

התשובהייותרנרחבלייצורעובריםכאשרהפירמהשלההתפשטותקולאורךלתנועה
הנכםמועסקשכאשרנניחאםהייצור.מנכסהמתקבלתהשירותרמתאתלהעלותשישהיא,
להגבירשישהריהייצור,גורמילקיבולתפרופורציונלישהינושירותמתקבלמלאבאופן

זוקיבולתלשנותאפשרמהם.המתקבלהשירותאתלהגדילבכדיהנכסיםקיבולתאת
כאןהיסודיתההנחהשונים.גילבניאומאיכותנכסיםרכישתעל־ידי—שונותבצורות

להתעלםאפשרכןועלנותןשהואהשירותעלניכרתהשפעהאיןהנכםשלשלגילוהיא,
הקיבולתמדידתי.הנכסיםשלהפיזיתהקיבולתאתלמדודפשוטשאפשרמכאן,ממנו.

משומשים.נכסיםהערכתשלמסובכותבבעיותכרוכהואינהיחסית,פשוטההפיזית

־6110ג11115511651ב:למצואאפשרזהבנושאמהבעיותבכמהדיוןי
1.^..א£161,מ"711630016ס1

ל.16ג51זג61ז1611*{ס0קג3£1,"ץ(£00110זז1(1ז10<1,^28:2.01,!זק^19601,.קק272-80.
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ופרק

בקיבולתההפרשביןהבדלקייםהשוק,למחיריבהתאםהמלאיאתמודדיםאיןכאשר
האמורההפרשתלויבחתך,כשהמדוברהכספית.ההשקעהלביןזמןשלנקודותבשתי

בשיפוריםתלויהואעיתיתבסדרהשכשמדוברבעודזמן,בנקודתהנכסשלבהומוגניות
עלבקיבולתהשינוייםמעידיםשווה,מאיכותהינןהנכםיחידותכלכאשרטכנולוגיים.

מהאתרקהניתוחמסבירשוות,היחידותאיןכאשראולםנכס.באותוכספיתהשקעה

ההשקעהאתלהסביריכולוהואפיזית;בקיבולתההבדליםאתדהיינו,להסביר,שנועד
בקירוב.רקהכספית

בלולמבניםקיבולת.2
הדברשנעשהכפיכספיבערךלייצגהואפשרמרכיבים,ממספרמתקבלתבלולהתפוקה

כמותעל־ידייותרטובמיוצגתהמתוכננתשהתפוקהלומרניתןאולםהקודם.בפרק
קיימתלכך,נוסףהתפוקה.למדידתבהלהשתמשהוחלטאמנםזוומסיבההתערובת,
התפוקה.שלאלהעלמאשרהתערובתבדברהנתוניםאיכותעליותרטובהביקורת

המבניםקיבולתצירוףאתלאפשרמנתעלקבועים,במחיריםבל״י,נמדדההקיבולת
5למטילותהמבניםלקיבולתלפיטום

***

תשי״דמסוףהחללקיבולתנתוניםוקיימיםהיות.
מצרפיות,שלשונותבדרגותנעשההניתוחתשט״ו—תשי״ח.לשניםהניתוחנערךואילך,
ומקרה.מקרהבכלדיוןכדיתוךהדברשיוסברכפי

יתנשחותינא.
■1בשנהימשקהינוזהבמקרההתצפיתיחידת

לוגריתמייםערכיםלגבינערךהניתוח

השפעתבניכוינערך^"/.הניתוח"היחסבאמצעותנמדדתההשקעההמשתנים.של
־׳*1

.9והכפרהשנה

,0.35=■%(2)הרגרסיהשלההסברמקדםהן:התוצאות

,0.137=קצרבטווחתפוקהלפיהקיבולתגמישות

,0.356=ההתאמהגמישות

,0.384=ארוךבטווחתפוקהלפיהקיבולתגמישות

.1%שלברמהמובהקתהשנההשפעתואילומובהקת,אינההכפרהשפעת

היה,בקיבולתהיחסיהשנתישהגידולהוא,ההתאמהלגמישות0.356שלערךשלמובנו

הרצויההקיבולתביןהקייםהיחסימהפעראחוז35.6שלבשיעורהמדגם,למשקיבממוצע

אחוזשלשינויאחרת,בלשוןאושנה.אותהבראשיתהמצויההקיבולתלביןהשנהבסוף
בקיבולתאחוז0.356שלבשינויהמדגם,למשקיבממוצעמלווה,היההרצויהבקיבולתאחד

שנה.באותהלמעשה

.6סעיףב׳,סרקראד,5
(:3ל־)בדומההיאהאמפיריתהמשוואהי

0-זו^1• 0)>+מ1^׳1ו+2 =(מ0++0
1

-'£|
משק,מציין1הם:והאינדקסים

לוגריתמיים.ערכיםמצייןהתגכאשרשנה,מציין1כפר,מצייןי;
טעםהיהלאזו,משוואהעםלעבודהמשכנושלאמאחרהמשק.השפעתאתלהחליףבאההכפרהשפעת

ההצגה.שלהשפעתהאתבמפורטלבחון
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ייצורבנכסיההשקעות
אחדבאחוזהתפוקהשהגדלתהוא,לקיבולתהביקושלגמישות0.384שלערךשלמובנו
השינויאםהרצויה.בקיבולתאחוז0.384שלבעלייההמדגם,למשקיבממוצעמלווה,היתר,

מתרחשיםבההמהירותזה.בשיעורדברשלבסופוהקיבולתתעלהפעמי,חדהואבתפוקה
ההתאמה.בגמישותמשתקפתהדברים

הגידולשיעוראתלמעשהמציינתקצר",לטווחביקוש"גמישותלעילהמכונההגמישות

בתפוקה.אחדאחוזשלבעלייההקשורהראשונה,בשנהבביקושהממוצע
גםלו.לצפותהיהשניחןמזהנמוךלקיבולתהביקושגמישותעבורשנתקבלהערך

11)ההסברמקדם על־ידימוסבריםבהשקעותמהשונותאחוז35שרקמאחרגבוה,אינו(2
הערכתאתלמדוד—שנועדמהאתנכוןמודדאינוש־^הואאפשריהסברהמשוואה.

אתשגיאה,עםהמודד,כמשתנהאליולהתייחםאפשרזהבמקרההיצרנים.על־ידיהשוק

אתלקבלמנתעלמטה.כלפיהטיהבעלהינו¥שלהרגרסיהמקדםואזהנכון,המשתנה
מקדםכאשרההתאמה.במקדםהקצרהטווחגמישותאתמחלקיםהארוךלטווחהגמישות
חישובבעתשלושפיהקצרהטווחבמקדםשגיאהכלמוכפלתבקירוב,שלישהואההתאמה

ב¬משגיאהשכתוצאהמאד,ייתכןכןעלהארוך.לטווחהמקדםרגרסיה׳!מקדםמתקבל

ולקבל:הזמןלאורךהמשוואהאתלצרףאפשרזוהשערהלבחוןכדימהנכון.נמוך

1ן=+201(,!¥+02!1-1י

הגידולאתמודדו־//הקודם,למקרהבדומהלוגריתמים,מצייניםהמשתניםכלכאשר
אלוששגיאותהאפשרותקיימתתמידמדידה,משגיאותמושפע¥אםלקיבולת.היחסי

למש¬שנתקבלוהתוצאותהתוצאות.תשתפרנהמכךושכתוצאההצירוףעל־ידימתאפסות
הן:ארבע־שנתיתוואה
,0.442=(7?2;ההסברמקדם.1

,0.193=)!ס(קצרלטווחגמישות.2

,0.278=~(02)התאמהמקדם.3

.0.695=ארוךלטווחגמישות.4

אולםהקודם.למקרהבהשוואהבמקצתעלוהארוךלטווחוהגמישותההסברמקדם
בלבדהמדידהששגיאתההנחהאתלקבלאיןכןעליחידתי.מערךרחוקהעדייןהגמישות

התוצאות.אתהקובעתהיא
להיותיכולהזותופעהושנה.שנהבכלהשקיעוהמשקיםכלשלאמראההנתוניםבחינת
קשורההיאהאחרבחלקהאךהמודל,על־ידימתוארתהיאובכךהחלטה,שלהוצאה

לפיטיפין,טיפיןבלולהקיבולתאתלהגדילאפשרלהלכהההשקעה.שלבאי־רציפותה
ביחידותהמקריםברובההשקעהמתבצעתלמעשהבסוללות.מדוברכאשרבעיקרהצורך,
זולביןהרצויההקיבולתביןפעריהיהעדייןמסויימתשבשנהייתכןי.יחסיתגדולות
שנה,כלמסוייםבשיעורהפעראתלסגורבמקוםהשקעה.כלשתתבצעמבליהמצויה
יותררחוקותולעיתיםיותר,גדולותביחידותהשקעהלהעדיףהמשקיםבעליעשויים
נוהגשלענייןיותרהיגר,לניתוחכתקופהשנהשלהבחירההכל,אחרישנה.כלמאשר
ביחידותשההשקעהמחייבהדבראיןלפיכך,כלכלי.שיקולשלתוצאהמאשרונוחיות

בשנר*שנהמדיסוללותשלשונהמספרלרכושניתןאפילוסככות.בתוךמוצבותשסוללותלזכורישז
זה.למספרבהתאםלהרחיבאי־אפשרעצמההסככהאתהרי
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ופרק

שונות,מסיבותיכול,זהדברהפער.להיווצרותהראשונהבשנהכברתעשהיותרגדולות
השלישית.אוהשניהבשנהלהתבצע

הבודדהמשקשלהמבניםלקיבולתשהביקוששייתכןלמחשבה,מביאותאלואפשרויות
שתתקבלנהלשערישזו,להנחהבהתאםשנה.מאשריותרגדוליםזמןבפרקילהיבחןצריך

לפעולהבנפרד.משקלכלשניםלכמההמצורפיםנתוניםשלמניתוחיותרטובותתוצאות
—עיתיתמדרהשלבניתוחשוניםפרטיםשלנתוניםלצירוףשישההשפעהאתישזו

שלרגרסיהוחושבההשניםארבעכלשלהנתוניםצורפואי־לכךקיימת.הבעיהאיןשם
.8כולהלתקופההמצרפייםהנתונים

מצרפיניתוחב.
מתייחסיםשהערכיםבכךלעיל,שנדוןמהמקרהנבדליםהבאיםהמקריםשלושת

רגיליםבערכיםנעשההניתוחבנפרד.שנהלכלולאכאחד,תשט״ו—תשי״חהשניםלארבע
ההתחלתית,הקיבולתהם:המשתניםו־ג׳.ב׳במקריםלוגריתמייםובערכיםא׳במקרה

ביןבקיבולתשחלהגידולשהיאז*ההשקעה,תשט״ו;לראשיתהקיבולת־#י(,שהיא)!
המוחלטת,התוספתאתההשקעהמציינתא׳)במקרהתשי״חסוףלביןתשט״וראשית

התערו¬צריכתעל־ידיכאןגם"!,המיוצגתוהתפוקה,היחסי(;הגידולאתו־ג׳ב׳ובמקרים
התפוקה.אתלמדודאפשרויותכמהישנןשניםארבעשלבתקופהמדוברכאשרבת.

בוג׳במקרהנעשהזהדברהממוצעת.השנתיתהתפוקהאתלקחתהיאאחתאפשרות
נובעתאחרתאפשרותמזון.שלהשנתיתהצריכהשלהגיאומטריהממוצעאת¥מציין

תנודותקיימותכאשרגבוהות,מתפוקותבעיקרמושפעלקיבולתשהביקושמההנחה
אתולהציגלנסותטעםישלכןנמוכות.מתפוקותפחותומושפעהשנתיות,בתפוקות
הממו¬התפוקהאתבמקוםהשנים,ארבעבמשךשנתקבלההמקסימליתהשנתיתהתפוקה

.1למשקמכסימליתשנתיתתפוקה="!4בהםאשרו־ב׳א׳במקריםגעשהזהדברצעת.

כדלקמן:המקריםשלושתאתלסכםניתןעתה

תפוקה משוואה מקרה

מקסימלית לינארית א׳
מקסימלית לוגריתמית ב׳
ממוצעת לוגריתמית ג׳

גאומטרי()ממוצע

.38בלוחמופיעותהשונותהתוצאות

שנתקבלהההתאמהמןלנתוניםיותרגבוהההתאמהמתקבלתהמשוואותשלושבכל
אחוז67ביןמסבירותהשונותשהמשוואותכלומר,0.86ל־0.67מ־נע112השנתי.בניתוח

בקיבולתההשקעותבחינתשלהכלליתמהגישהאחרות,במיליםמהשונות.אחוז86ל־
בנתוניםמשתקפתשזוכפילמציאותיותרטובההתאמהמתגלהשניםארבעשללתקופה

שניםשלושאושנתייםשללתקופההנתוניםשלחלקיצירוףעל־ידיתיתכןההשערהשלנוספתבחינה*
בלבד.
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ייצורבנכסיההשקעות
זהלביןהחד־שנתיהניתוחביןשההבדלכיווןרבה,חשיבותזולנקודהלרשותנו.שעמדו

איןשלמעשההיא,שהערכתנומשמעבעיקרו.אמפיריאלאמהותיאינוהארבע־שנתי

אחת.לשנההניתוחתקופתלצמצוםהצורךדירציפהההתאמהמשוואת
מובנההשנתי.בניתוחשנתקבלהמזובהרבהוגבוהה,0.9בסביבותנעהההתאמהגמישות

זולביןהתקופהבראשיתהמצויההקיבולתביןמהפעראחוז90ש־הוא0.9שלגמישותשל
להסבירניתןהערכיםשניביןההפרשסגירתאתהתקופה.במשךנסגריםבסופההרצויה

דרכים.בשתי

1אומדנים—בלולמבניםקיבולת:38לוח

ג׳ ב׳ א׳

0.810 0.859 0.674 )־^(ההסברמקדם .1
0.680 0.776 100.5 /3אומדן=^הרגרסיה:מקדמי .2
-0.931 -0.897 -0.620 ?/־־אומדן=*2הרגרסיה:מקדמי .3
0.883 0.825 0.620 התאמהמקדם .4
0.931 0.897 0.810 התאמהגמישות .5
139 120 162 לקיבולתהארוךבטווחהביקוששיפוע .6

0.730 0.865 0.914 לקיבולתהארוךבטווחהביקושגמישות .7

שלוהשיפועההתאמהמקדםהרגרסיה.למקדמיהגמישויותזהותו־ג׳()ב׳הלוגריתמיםבמשוואת1
הפוך.הואהמצבב׳משוואהשלבמקרההגיאומטרי.הממוצעבנקודתחושבוהארוךבטווחהביקוש
האריתמטי.הממוצעבנקודתחושבווהגמישויותהאמפיריתמהמשוואהנתקבלוהמקדמיםכלומר,

כלהיואילומיד.לאגםאםחד־פעמי,באופןהפערנסגרכללשבדרךלהגיחאפשר
זאת,לעומתליחידתית;הקרובהגמישותמקבליםהיינואחתבבתמגיביםהחקלאים

גמישותיותר.נמוכהגמישותנקבלהניתוחנערךבההתקופהבמשךמגיבחלקםאיןאם

התקופה.במשךמלאבאופןהגיבוהיצרניםשרובלפירושה,בהתאםמראה,0.9של
מהפער.חלקנסגרשנהשבכלדהיינוהדרגתית,סגירהמגיחהאלטרנטיביההסבר
הש¬ההתאמותשלמצטברסכוםהינהשניםארבעבמשךהמתקבלתההתאמהזה,במקרה
לקבועאפשרותאיןאךיותר.נמוכהתהיהאחתלשנהההתאמהשגמישותומובןנתיות,
בהת¬תלויזהקשרהחד־שנתית,זולביןהארבע־שנתיתהגמישותביןומוחלטברורקשר

׳*.למעשההתאמהנערכהבהןהתקופותובמספרהשנים,ארבעבמשךהתפוקותפלגות

מצטב¬ההתאמהשאמנםכלומר,האפשרויות.שתישלשילובקייםשלמעשהמאדייתכן

מגיביםשוניםשחקלאיםאלאמניח,השנתישהמודלכפילשנה,אחתדווקאלאואך—רת
עלמראותשהתוצאותלצייןהדיןמןהריהנכון,הפירושיהאאשריהאשונות.בשנים
מתבצעתשבחלקהברורארבע־שנתית.במסגרתנעשיתשהיאאףיחסית,מהירההתאמה

עלהשנתימהניתוחהערכהבידינונמצאתזהובהקשרחד־שנתית,במסגרתההתאמה
אך,0.36מ־גבוהההשנתיתההתאמהשגמישותהקובעתשנתית,התאמהשלהתחתוןהגבול

.0,9מ־נמוכה

כמאמרשהופיע.¥,\11מ!81ג51,1£^^76^17171771600670.11071ס111711?11,16(1,0.91,!710(1615,ראה:*
.1961אוקטוברפאלק,מרכזשל10מספרמחקר
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ופרק
יחידתית.מגמישותבמקצתגבוההלהיותצריכההגמישותה׳,בנספחשמוסברכפי

יי.זמןלאורךהפריוןמשינויוהתעלמותהמנהלהגורםשלההשמטההיאלהטיהאפשרות
מסתברהארוך.בטווחהביקושעקומותשלהשיפועיםאתלבחוןמענייןזובנקודה

שלבממוצעהרצויההקיבולתאתמעלהאחדבטוןהתערובתשעלייתהשונות,מהמשוואות
מתברר,המבנים(לקיבולתהתערובתבין)היחסניצולתשלמחישוביםל״י.120עד165 150ל־114שביןבתחוםהשונותבשניםנעהתערובתלכמותהמבניםקיבולתביןשהיחס בקירובשווההניתוח,בתקופותהארוך,בטווחשהשיפועאומר,הווהתערובת.לטוןל״י

במשקים.הנכסיםשלהממוצעלניצול

ברפתעמדות.3
מקסימוםאתמצייןזהמספרהעמדות.מספרבאמצעותלמדודניתןברפתהקיבולתאת
הבקרגידולשלוהמסורתהנוהגולפירצוייםבתנאיםברפת,לאכלסשאפשרהבקרראשי
לעיתיםמחזיקיםמעטיםלאומשקיםהואילמרובה,חשיבותהאחרונהלהסתייגותבארץ.
קשהאשרבמשק,המצוייםומחומריםנמוכהבהשקעההמותקנותארעיות,בסככותבקר

להחזקתזודרךאםבשאלהלדיוןכאןלהיכנסבכוונתנואיןשלהן.הקיבולתאתלקבוע
יחסית.גדולההשקעההמחייביםלהם,הדומיםאובטון,במבניהחזקתועלעדיפהבקר

היגד,זוהנחהיותר.קבועיםהחזקהלתנאיהמשקיםעובריםהזמןשבמשךהיא,הנחתנו
מועדביןמגשריםהארעייםשהמבניםבעובדהלהצדיקהאוליואפשרבעיקרה,אמפירית
אתלהגדילבלול,כןשאיןמהשאפשר,מכאןהקיבולת.הרחבתלמועדהתפוקההגדלת בעי¬אףקבועהנראיתאינהזודרךהקבועים.המבניםשללתכולהמעברברפתהאינוונטר

קבועאופילשאתמתחילבייצורשהגידוללמסקנהמגיעיםהםוכאשרעצמם,החקלאיםני
באשרהמשקיםביןגדוללפיזורמביאהזותופעהברפת.הקיבולתאתגםמגדיליםהם אך,העמדות.למספרהראשיםמספרביןליחסבאשרדהיינוברפת,העמדותלניצולת

תשט״ו—תשי׳חהשניםבמשךרבה.במידהזהמקדםהשתנהלאהכפרים,לכלבממוצע
בלבד.אחוז61ב־הראשים—ומספראחוז,67ב־המדגםבמשקיהעמדותמספרעלה במבניםהנמצאותהעמדותמספרעל־ידיהקיבולתאתלמדודהוחלטהניתוחלצרכי

אתלחולבות.המיועדותלביןולפיטוםצעירלגידולהמיועדותביןלהפרידמבליקבועים,
התפוקה;על־ידיולאבמשק,שהוחזקהראשיםמספרעל־ידילייצגהחלטנוהייצוררמת הקיבולתלגביהקובעהואזהשמשתנההריאחד,ראשרקלהחזיקניתןעמדהובכלהיות
עצמה.התפוקהולא

66)מתוךותשי״חתשי״דבשניםרפתותשהחזיקוהמשקים53רקנכללוזהבניתוח לסוףעדתשי״ד(תשט״ו)סוףמראשיתשנים,ארבעהיאהניתוחתקופתבמדגם(.המשקים
ללול.ביחסלעילשהוזכרומהטעמים—כאחתכולההתקופהלגבינערךוהואתשי״ח,
רציפהפחותהיאברפתבעמדותשההשקעהכיווןתוקף,יתרזהבדיוןמקבליםאלהטעמים
שנים.לכמהאחתרקנעשיתהיאולרובבלולמאשר

התפוקהעל־ידיהתפוקהאתלייצגהלוללגבימאשריותרמוצדקהרפתשלבמקרה
בעלי־חייםלהחזיקכאןהקיימתהאפשרותבגללהממוצעת,ולאהמקסימלית,השנתית
המקסימלי.הראשיםבמספראיפואידוברזהבמקרהארעיים.החזקהבתנאי

כאן.להציגושלאבחרנוזוהצהרהלביסוסהדרושהדיוןשלהסכניהאופילאור1י

88



ייצורבנכסיההשקעות
אתההשקעהמציינתרגיליםבערכיםובלוגריתמים.רגיליםבערכיםנערךהניתוח
היאבלוגריתמיםתשי״ח.סוףלביןתשט״וראשיתביןהעמדותבמספרהמוחלטהשינוי
כלומרהעמדות,לסךמתייחסתהקיבולתהעמדות.במספרהיחסיהשינויאתמציינת
אתהואאףהבוללהראשים,מספרלגביגםאמורזהר3דיחד.גםצעירולגידוללחולבות
הצעיר.הגידול

הם:המשתנים
ואםרגיליםבערכיםאםלניתוח:בהתאםיחסית,אומוחלטת(—1)—ההשקעה

בלוגריתמים.
תשט״ו.בראשיתהעמדותמספר(—%0—)התחלתיתקיבולת

בתקופתמהשניםאחתבראשיתבקרראשישלהמקסימליהמספר—)¥(—הייצוררמת
הניתוח.
.39בלוחמופיעותהתוצאות

1אומדנים—ברפתלמבניםהביקוש:39לוח

משתאה
לוגריתמית

משתאה
לינארית

0.487 0.307 (8■2גההסברמקדם
0.912 0.892 2?/1״4אומדן=הרגרסיהמקדם

-0.896 -0.853 הרגרסיהמקדם
?/-*אומדן=ג2

0.832 0.853 ההתאמהמקדם

0.896 0.912 ההתאמהגמישות

1.031 1.047 לקיבולתהארוךבטתחהביקוששיפוע

1.029 0.971 לקיבולתהארוךבטווחהביקושגמישות

.38לוחבשוליבהערותמוסבריםהאומדניםחישובפרטי1
.1%שלמובהקותברמתמובהקיםהמקדמים2

אחה31מסבירההליניאריתהמשוואהיחסית.נמוכהלנתוניםהמשוואותשלההתאמה
הסב¬היחסיות.בהשקעותמהשונותאחוז49מסבירהוהלוגריתמיתההשקעות,שלמהשונות

והם:הרפתעלהדיוןבראשיתלמעשהכברהוזכרוזונמוכהלהתאמהאפשרייםרים
יחסית.גדולותביחידותשהןההשקעות,שלואי־רציפותןארעיים,בתנאיםבקרהחזקת

ברמהמובהקיםהמשתניםששניהעובדהלאורהרישלהנמוכיםהערכיםלמרות
סבי¬נראותשהללוגםמהשנתקבלו,לתוצאותמסויימתמשמעותלייחסאפשר1%של
אתהדיוןבהמשךנצטטכןועלהמקרים,בשנימאדדומיםוהגמישויותהמקדמיםרות.

ההתאמהוגמישות,0.83הואההתאמהמקדםבלבד.הלוגריתמיתהמשוואהשלהתוצאות
היחסימהפעראחוז90כמעטנסגרושניםארבעשלתקופהשבמשךמכאן.0.9ל־קרובה

לקיבולתבהתאםנמדדהפערלהדגישהיאהכוונההשקעות.ביצועבאמצעותבקיבולת
הלךרביםשבמשקיםוכןהמקסימלי,הראשיםמספרלפינמדדתהאחרונהוזוהרצויה,
בעלמאתוצאההגבוההמקדםשאיןמכאן,התקופה.שלסופהלקראתועלההראשיםמספר
שממדיולפעראלאהתקופה,שלבראשיתהכברקייםשהיהלפערתגובותהצטברותשל

מהירה.תגובהעלמעידזהדברהתקופה.שללאורכהוגדלוהלכו
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ופרק
שעלייהמכאן,.1ל־קרוביםהגמישות,גםוכןארוך,לטווחלקיבולתהביקושמקדמי
עמדותשלהרצויבמספריחידהשללעלייההביאההראשיםבמספריחידהשלממוצעת
לדבראיןהעמדות,מספרלביןהראשיםמספרביןהקשראתבוחניםשכאשרמובןברפת.
סבירות.שהתוצאותאיפואנראהלגודל.קבועהתשואהעלאלא

בלול.המבניםעבורשנתקבלולאלומאדעדדומותהרפתלגבישנתקבלוהתוצאות
בקיבולתדומהיחסיבשיעורשינוייםאחריהםגורריםבתפוקהששינוייםלהסיק,ניתןמכאן

לביןהמצויההקיבולתביןהפעראתלסגורבכדיהדרושותההשקעותהמבנים.שלהרצויה
הגיבובסקרשנכללוהחקלאיםאחרות,במיליםאו,למדירבהבמהירותמתבצעותהרצויהזו

השוק.בתנאילשינוייםרבהדיבמהירות

ברפתחילאינוונטרהביקוש.4
המב¬שלשקיומםבעודחי,אינוונטרשלבקיומוובראשונהבראשמותנהברפתהייצור

במהותוהשונהייצורנכסהינוברפתהחיהאינוונטרמשנית.חשיבותבעלרקהינונים
שכןיחסית—גבוהותהחזקתועלהאלטרנטיביותוההוצאותנזיל,שהואבכךמהמבנים

האינוונטרשלהחייםאורךהקניה.ממחיריבהרבהשוניםשאינםבמחיריםלמכרוניתן
שנים.10ל־לעיתיםומגיעשנים5עלעולההואשלרובאףהמבנים,שלמזהקצרהחי
לבקרהביקושלבחינתיותררבהמשמעותקיימתהחי,האינוונטרשלהרבהנזילותובגלל
המבנים.לגבינעשהשהדברכפיההשקעות,בעזרתולא—ישירבאופן
אתלבחוןטעםישזאתבמקוםמשמעות.חסרפיזיתקיבולתשלהמושגהבקרלגבי

בראשיתהבקרערךשוגים.מגיליםבקריחידותלצרףזוובצורההבקר,בערךההתאמה
השונים.לסוגיוהבקרמחירימפתחלפימשק,בכלהבקררישוםעל־יסודחושבשנהכל

תשט״ו.מחירילפישחושבוהעגליםלמחיריפרטתשי״ד,מחיריברמתקבועיםהמחירים
עלייתבתוספתהחלבמכירותאתוכוללתקבועים,במחיריםחושבהברפתהתפוקהגם

."ממשיתערך
ברמתתלויייצורנכסבתורברפתלבקרשהביקושהיא,זהבניתוחהיסודיתההנחה
אצלם,המוחזקהבקרערךאתלהגדילהמשקיםירצועולה,זוכאשרברפת.התפוקה
קיימתבנקל,למכירהניתןוהבקרהיותלבקר.הביקושירדבתפוקהירידהבעת—ולפיכך

ולצמ¬להרחיביכוליםהםהמשקיעים;שלההחלטותמבחינתסימטריתבעיהלמעשהכאן
גםהואאךהמבנים,לגביאמוראינוזהדברקלות.שלמידהבאותההחיהאינוונטראתצם
קיבולתאתשצמצמומשקיםנמצאושלאכמעטשלמעשהמפנימיוחדת,בעיהכלגרםלא

המבנים.
נעשיתאינההמצויהזולביןהרצויההקיבולתביןהפערשסגירתמניחיםאנוכאןגם
ביחי¬לביצועוניתנתרציפהההתאמהזהבמקרההדרגתית.התאמהקיימתאלאאחת,בבת

מגיליםלהיותהיכוליםבקר,ראשיתוספתעל־ידימוגדלהאינוונטריחסית.קטנותדות
כאן;קיימתאינההמבניםלגבישהתעוררהגדולותביחידותהתוספתשבעיתכךשונים,
שנתי.בסיםעלהניתוחאתלערוךאפשרלכן

ולאהשנה,בסוףהבקרערךכעתהואהתלויהמשתנה(.4)היאהאמפיריתהמשוואה
ברא¬הבקרוערךקבועיםבמחיריםהתפוקההםהמסביריםהמשתניםהשנתית;התוספת

ב׳.נספחראההחישובלפרסיביחס11
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ייצורבנכסיההשקעות
לשנה.משקים53עםתשי״ד—תשי״ח,השניםלחמשמתייחסיםהנתוניםהשנה.שית

.40בלוחמופיעותהתוצאותובלוגריתמיים.רגיליםבערכיםנערךהניתוח

לנתוניםההתאמהניכרת.במידהשוניםאינםהמשוואותמשתיהמתקבליםהאומדנים
המשוואה.על־ידימוסבריםהבקרבערךמהשונותאחוז90ל־וקרובהואיליחסית,גבוהה
השנתילניתוחזאתלהשוותטעםישלשנה,משקהינהכאןההסתכלותשיחידתכיוון

מקוםיש.0.348היה'(שנתקבל#2),ההסברמקדםכזכור,בלול.בסיםאותועלשנערך
שניביןהקייםהשוניאתרבהבמידהמשקףהמקריםשניביןבהסברשההבדללהניח,
השערהזוהיהרצויה.לקיבולתלמעשההקיבולתשבהתאמתלרציפותבאשרהמקרים
בפרקשנתקבלוהתוצאותשארעםעקביתשהיאאףישירלאימותניתנתהיאואיןבלבד,

זה.

1אומדניםלבקר—הביקוש:40לוח

משתאה
לוגריתמית

משתאה
לינארית

0.874 0.891 (111)ההסברמקדם
0.371 0.492 ?/*!י!אומדן-הרגרסיהמקדם
0.497 0.498 2/־!3אומדן=32הרגרסיהמקדם

0.451 0.502 ההתאמהמקדם
0.503 0.540 ההתאמהגמישות
0.962 0.981 השיפועהארוך,בטווחלבקרהביקוש
0.738 0.802 הגמישותהארוך,בטווחלבקרהביקוש

.38לוחבשוליההערהראה1
.1%שלמובהקותברמתמובהקיםהמקדמים-

לאיב־הביקושביןהפערשסגירתכלומר,0.5בסביבותנעיםוגמישותהההתאמה#קדם
כאןההתאמהקצבאחוז.50שלשנתיבשיעורנעשיתהקייםהאינוונטרלביןהחיווגטר
נעשיתההשקעהשעיקרמאחרציוד,אומבניםלגביהקייםזהעםלהזדהותחייבאינו

איןאמנםההתאמה.קצבעלמשפיעגידולםוקצבבקרבנישלטבעיגידולבאמצעות
מקוםמכליחסית.גדולבהיקףבקרשלומכירותקניותובוצעוהיותבלעדית,זוהשפעה
שלבעלייהביטויהאתתמצאהבקרשלהרצויבערךאחדבאחוזשעלייהלסכם,ניתן
שנה.באותהכברלמעשההבקרבערךאחוז0.5

בסוףהרצויהשהקיבולת—הניתוחשלהיסודבהנחתולדוןלחזוראנויכוליםעתה
הביקושעבורשנתקבלושהתוצאותלראות,ניתןהשנתית.לתפוקהבהתאםנקבעתהשנה

שללמקרההמתייחסותשהמגבלותלזכורישזו.הנחהעםמתיישבותברפתחילאינוונטר
האינוונטרלגבילומראפשראיכןכמוהחי:האינוונטרעלחלותאינןהמבניםקיבולת

כשלעצמוהתפוקההיקף—השנהבמשךהתפוקהלפינקבעהשנהבסוףשערכוברפתהחי
הוא,לתתשאפשרהיחידיההסברהסופי.האינוונטראתאוטומטיבאופןקובעאינועדיין

האינ¬אתלהתאיםעליוכךולשםבעתיד,גםזהבהיקףתפוקהעללשמוררוצהשהחקלאי

האינוונטרוערךל״יXהיאהשנתיתהתפוקהאחדבמשקאםאחרות,במיליםאו,וונטר.
2היאהשנתיהתפוקהשניובמשקל״י,1,000הואהשנהלסוףהרצוי Xהאינוונטרוערךל״י
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ופרק
שבמשקמזהכפולהשניבמשקהאינוונטרשערךהריל״י,2,000הואהשנהלסוףהרצוי

אינוונטרלהחזיקעליוהראשוןמןכפלייםלייצרהשניהמשקבכוונתואםהיותהראשון;

נכפהאומעצמונקבעאינוהשנהלסוףהרצויהאינוונטרשוב:להיפך.ולא—בגודלוכפול

ברפת,החילאינוונטרבקשרזונקודהמדגישיםאנוהשנה.במשךהתפוקהלפיהחקלאיעל

מיוחדים.קשייםללאהשוקבמחירלמכירהוניתןנזילזהבמקרהשהמלאיכיוון

סיכום.5
שלהרצויההכמותלביןהתפוקהביןהקייםהקשראתלבחוןנסיוןנעשהזהבפיק
הרצוי.להיקףהנכסיםשלההתאמהשיעוריאתוכןהייצור,נכסי

ביןהיחסיםלבחינתיתרוןקייםמתודולוגיתשמבחינההיתה,למבחןשהועלתהההשערה
אפשרזהשבניסוחלמרות—המחיריםלביןהקיבולתביןולאהתפוקה,לביןהקיבולת

התוצאותמיחידתית.במקצתגבוההלהיותהצריכההקיבולת,גמישותאתמראשלצפות

לערךקרוביםהאומדניםהיוהמקריםשלושתובכלהואילזו,השערהמאמתותשנתקבלו

הניתוח.למסגרתבהתאםשונים,אומדניםקיבלנוהקיבולתשלההתאמהלמידתביחסזה.

בלוללמבניםביחס0.4ל־קרובשלהתאמהגמישויותקיבלנוחד־שנתיבסיםעלבניתוח

בתחוםהתאמהגמישויותקיבלנוארבע־שנתיבניתוחהבקר.בענףחיאינוונטרלגבי0.5ו־

שנתקבלוהתוצאותאתתואמת0.5שלשנתיתשגמישותמאדייתכן.0.9ל־0.8ביןשל

גמישותמציעיםהיינואחד,בממוצעזהניתוחלסכםצורךהיהאילוהארבע־שנתי.בניתוח

חד־שנתי.בסיםעל0.5של

ארוךוטווחקצרטווחהגישות:שילוב.6
עלודאות,כגוןאחריםגורמיםשלאובמחירים,שינוייםשלההשפעהאתלבחוןבכדי

לשםהארוך.בטווחהחלותאלואתוהןהקצרהטווחשלההשפעותהןלבחוןישההיצע

ללול.המתייחסותהמשוואותשתיאתמחדשנרשוםהמחשה
ה׳(:פרק)ראהקצרבטווחההיצע

״״*=-,*,״ע.,!

קיבולת־תפוקה:יחסי
=*"

הבאים:הערכיםאתנניחו־ו׳ה׳בפרקיםלסיכומיםבהתאם
..1.1—0.9=;0.4=;0.7=
חללפתעכאשרהארוךובטווחהקצרבטווחבשיווי־משקלנמצאיםשהמשקיםנניח

באותו)!ן*(הרצויההקיבולתגםתשתנהמכךכתוצאה)¥(.בתפוקהאחדאחוזשלשינוי
הקיבולתגםתשתנהההתאמה,שתערךלאחר(.1=1!■של)בהנחהאחדבאחוזכיוון

בהיצעשינויאחריויגרורהמצויהבקיבולתזהשינוייחסי.שיעורבאותו).%(למעשה

שינויהמוצעת.הכמותתשתנההמחירשבאותוכלומראחוז,0.4שלבשיעורהקצרבטווח

ולאחרהמצויה,בקיבולתמכךוכתוצאההרצויה,בקיבולתנוסףשינויבעקבותיויביאזה

נקודתלקראתויתכנסוהשינוייםילכו1מ־**קטןעודכלחלילה.וחוזרבתפוקה,שובמכן

של:בשיעורלשינוייביאבתפוקהאחדאחוזשלהתחלתישינוישיווי־משקל.
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ייצורבנכסיההשקעות
0.4+1(+0.4(+')0.4+')...==—אחוז1.67

באחוזתשתנהשהתפוקהכדיהריבמחיר,משינויבתפוקהההתחלתיהשינוינבעאם

שינוילפיכך,אחוז.1.4ב־בערךאו,שליחסיבשיעורלהשתנותהמחירעלהיהאהד
בטווחההיצעשגמישותומכאןבתפוקה,אחוז1.67שללשינויהביאבמחיראחוז1.4של

ההיצעיעלהבמחיראחדאחוזשלעלייהחלהשכאשרמשמע,.1.2(הינד׳)~ך=הארוך

שיערכולאחרהריבקיבולת,שיחולוהשינוייםבגללאולםאחוז;0.7ב־הקצרבטווח
שהיהההיצעמןאחוז1.2ב־גדולשלהםההיצעיהיההדרושותההתאמותאתהמשקים

במחיר.השינוילפניקיים
לשינויזהשינויישתווה!£,=1וכאשרשונה,בקיבולתהשינוייהיההארוךבטווחגם

בקיבולתאחוז1.67שללשינוייביאבתפוקהאחדאחוזשלשינויאחרות,במיליםבתפוקה.
הקצר.הטווחשלההשפעותדרךוזאתהסופית,

בגורמיםשינוייםעקבגםאךמחירים,שינויעל־ידילהיגרםיכוליםבתפוקההשינויים
ראינוהקודםבפרקהמשקים.לכללומשותפיםמסויימתבשנהאובמשקהקשוריםאחרים
בהרחקתהוסברהזותופעהההיצע.ברמתאחוז50כ־שללעלייההביאהלולשהסכם

וכלשונםככתבםנשמריםהלולהסכםתנאיהיואילוהמחירים.לגביהוודאותאי
אתמעלההקצרהטווחשלבתפוקהאחוז50שלעלייההיתהארוכה,תקופהלמשך

שהנסיוןאומר,הווהבקירוב.אחוז83שלבשיעורהארוך,בטווחהתפוקהואתהקיבולת,
ההתפתחויותשלמשקלןמלואאתבחשבוןהביאלאהלולהסכםשלהשפעתואתלאמוד

גרםשבידינוהתוצאותלפיכאמור,הנחזה.מןחזקותהיושנסתברכפיאשרהעתידיות,
עלייההתבצעהכברשמתוכםבקירוב,אחוז83ב־הארוךבטווחההיצעלעלייתהלולהסכם
הניתוחובתקופתעצמה,אתמיצתהטרםזועלייההקצר.בטווחיותראואחוז50של

לעלות.ההיצעהפסיקלא
מקש¬אלוגמישויותשתי.1-1ו־0*שלבערכיםרבהבמידהתלויותהמתקבלותהתוצאות

להיותצריךהואספקות,הרבהאיןלגבי!׳!והארוך.הקצרהטווחשלהמשוואותאתרות

1.1שלערךניקחאם.1מ־משהונמוכיםאומדניםנתקבלובניתוחכיאף,1מ־במקצתגבוה

בפרק.02לגביאמורדבראותוהארוך.בטווחיותרחזקהתגובהנקבלזו,גמישותעבור
שלהעליוןבגבולנוקטיםואם,0.6ל־0.4ביןשלבתחוםלנועעשויש־־שצוייןה׳

—הקצרבטווחמהתגובה2.5פיגבוההתהיההארוךבטווחשהתגובהיסתברהתחום

וייתכןלמדי,זהיריםהינםלעילשנערכושהחישוביםמכאןלעיל.שנתקבל1.67פיבמקום
למעשה.יותרחזקהשהתגובה

אפשרשבומסוייםזמןלפרקמתייחסותאינןהארוךבטווחהתגובהלגביהמסקנותכל
ההשפעותעיקרשתבאנהעדדרושזמןכמהלדעתברצוננואםההשפעות.אתלמדודיהיה
לגמישותמסוייםערךשלבהנחההקיבולת.שלההתאמהבמקדםלהשתמשישביטוי,לידי

ממדלמסקנותלתתזוובצורהלשנה,משנההשינוימידתתהיהמהלראותאפשרההתאמה
זמן.של
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אנספח

הכפרים!סוגיחמשתלפיהסקרתוצאות

תשי״חתשי״ד:1פיזישטח:1א־לוח־נספח

)בדונמים(

ד. ד

הכפר

ג 2ב א
כל

הכפרים

14 13 9 16 14 66 3המשקיםמספר.1

122.5 50.1 32 0 23.9 26.2 51.6 תשי״ד הפיזיהשטחסך.2
103.1 46.4 35.8 18.9 34.3 47.8 תשי״ח

תשי״ד
84 93 112 79 131 93 )אחוזיט(^תשי

25.4 37.3 4.4 21.0 24.4 23.6 תשי״ד שלחיןשטח.3
33.1 41.8 6.2 17.9 29.1 26.6 תשי״ח

תשי״ד
130 112 141 85 119 113 )אחוזיט(—

97.1 12.8 27.6 2.9 1.9 28.0 תשי״ד בעלשטח.4
70.0 4.5 29.7 1.1 5.2 21.1 תשי״ח

תשי״ד
72 35 108 37 274 76 אחיזיס()תשי״ח

1.4 1.0 — 0.4 5.0 1.7 תשי״ד שלחיןמטע.5
4.1 0.8 — 1.3 9.9 3.5 תשי״ח

תשי״ד
289 80 — 292 198 206 )אחוזים(-—

24.0 36.3 4.4 20.5 19.4 21.9 תשי״ד מטעבלישלחיןשטח.6
28.9 41.0 6.2 16.2 19.3 23.1 השי״ח

תשי״ח
120 113 141 79 99 105 )אחוזים(ד״השי

שנחכרהשטחבתוספתשהוחכרהשטחפחותהמשקבבעלותהשטחכלאתכוללהפיזיהשטח1
השנה.במשך
להשקיה.וניתןמרושתשהינוהפיזימהשטחחלקאותו—ןיחלששטח
שלחין.שטחפחותהפיזיהשטחסך־כל—לעבשטח

בתשי״ח.הקרקעאתעיבדולאב׳בכפרהמשקים16מתוך26 אחרת.יצויןאםאלא(1)בשורההניתןזההואהמשקיםמספרהנספחים,לוחותבכלי

אזי:אחרת,צויןלאאםו־ב׳,א׳בנספחיםהלוחותבבל1
אזור.מאותובשני(4ו־באחד12)כפריםבשנימשקיםמייצגב׳)א(
למשק.ממוצעיםהםהמספריםכל)ב(
בלתי־מעוגלים.נתוניםעל־פיחושבווהמדדיםהאחוזיםהיחסים,כל)ג(
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נספח
א

לוח־נספח

א־

2 : חלוקת

שטחי

היבולים:

שי״ח
שי״ד-ת

ת

$

הכפר

כל

אבגדה

הכפרים

מספוא

.1

23.9

37.7

5.0

6.3

22.0

19.4

שי״ד
ת

א. דונמים

29.8

51.1

11.4

18.1

30.4

28.8

שי״ח
ת

שי״ח
ת

124

136

228

287

138

ב.150

שי
ת ״
ד

)באחוזים(

שטת

שלחין
ה

ג. היחס

בין שטח

המספוא

לבין

1.00

1.04

1.14

0.31

1.13

0.88

שי״ד
ת

הפיסי,

בלי

מטע:

1.03

1.25

1.84

1.12

1.58

1.25

שי״ח
ת

גידולי

שדה

למכירה

.2

)לא

כולל

מספוא(

10.8

8.3

1.4

21.0

4.1

10.1

שי״ד
א.ת דונמים

6.2

3.7

0.2

3.2

0.5

2.9

שי״ח
ת

שי״ח
ת

ב.574514151229
—
—

)באחוזים(

שטח

שלחין
ה

ג. היחס

בין שטח

המספוא

לבין

0.45

0.23

0.32

1.02

0.21

0.46

שי״ד
ת

הפיסי,

בלי

מטע:

0.21

0.09

0.03

0.20

0.03

0.12

שי״ח
ת

מקדם

נ י * ו ל ה שלחין

.3

1.45

1.27

1.46

1.33

1.34

1.34

שי״ד
ת

1.24

1.34

1.87

1.32

1.61

1.37

שי״ת
ת

הערות:

שורה

1
—
.א.

כולל

את

שטח
ה

המעובד

של כל גידולי

המספוא

שלהין.
ב

שורות

ו.ג.

ר 2
—
.ג.

מתקבל

על־ידי

חלוקת

נתוני

1 .א.

ו־

2 .א.

בנתונים

המתאימים

של שורה

6 בלוח־נססח

א־

1 .

שורה

2
—
.א.

גידולי

שדה
ה

כוללים

ירקות,

גידולי

שייה
תע

וגרעינים

שקאה.
בה

שורה

3 .
—

מתקבל

כסיכום

של שורות
ה

1 .ג. ו־
2 .ג.



כפריםסוגילפיהסקרתוצאות
שטחילפיהמשקיםהתפלגות:3א־לוח־גספח

ותשי״חתשי״דבהם:השלחין
המשקים()מספר

תשי׳־ח תשי״ד השטח
בדונמים

8 9 5עד

15 11 10עד

17 15 15עד

20 25 20עד

27 38 25עד

36 48 30עד

47 56 35עד

55 61 40עד

66 66 60עד

ותשי״חתשי״ד:1בבעלהמספואשטחי:4א־לוח־נספח
)בדונמים(

הכפר
הכפריםכל

ה ד ג כ א

52.9 2.3 15.8 0.2 1.9 14.3 תשי׳-ד

44.4 4.5 19.4 — 3.0 13.6 תשי״ח

בלבד.גםלמספואהכוונה1

תשי״ח תשי״ד-במים: השימוש:5־א לוח־נספח
הכפר כפרים

ד. ד נ בי ב־ה

ממ״קבאלפילמשק,ממוצעא.
15.0 21.9 2 4.2 12.6 14.4
18.4 28.4 4.2 11.4 16.7

20.3 30.6 4.8 10.7 17.8
21.9 29.7 6.3 10.4 18.2 תשי״ז
24.8 30.9 5.1 11.5 19.4 תשי״ח

שלחיןלדונםממוצע ק,"ממבב.
590 587 2 954 600 610 תשי״ד
749 739 3 823 643 729 תשי״ח

ולתשי-ח.לתשי-דנתוניםהעדרבגללנכללולאהנותריםהמשקים4ב.שלמשקים12ל־רקהםהממוצעים1
זו.לשנהתשט״ושלהערךננקטלכןלתשי״ד,נתוניםהיולאג׳כסרלגבי2
כהשקאתניתןשםמהמיםניכרשחלקמשוםהכפריםלשארביחסבגודלםדופןיוצאים,גלכפרהערכים3

בעל.במטעיעזר
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אנספח

השנה()ראשיתתשי״דוציוד:מבנים:ערך6א־לוח־נספח
ד(׳׳ישת־לש־י״לב)

הכפר

ה ד ג כ א

8,424 5,658 3,848 5,436 3,515 5,490

"ח "ד-תשי תשיהגולמית:ההשקעה:7־

)בל׳י־של־תשי׳־ד(
א׳לוח־נספח

ה ד

הכפר
ג ב א

כל
הכפרים

14,025 12,719 9,640 8,926 7,889 10,632 .(4.+3.+2)ההשקעותסו־כל.1

8,199 6,371 3,935 4,814 3266 5,391 וציודבמבניםההשקעותסך.2

2,097 2,605 1,145 641 869 1,454 ברפתא.

4,880 1,968 1,257 3,456 1,433 2,736 בלולב.

644 688 174 164 293 398 להשקאהבריכותג.

578 1,110 1,359 553 671 803 ובשונותעבודהבבהמותבמיכון,ד.

5,395 6,348 5,137 3,875 2,733 4,614 חיבאינוונטרההשקעותסך.3

2,819 5,218 4,521 1,497 1,878 3,003 ברפת*.

2,576 1,130 616 2,378 855 1,611 בלולב.

431 — 568 237 1,890 627 במטעההשקעותסך.4

החיבענפיישירותהשקעות.5

12,372 10,921 7,539 7,972 5,035 8,804 .(3.ב.+2.א.+2)

בחקלאות,הגולמיתההשקעהמחירימדדלפינוכוהביצועבמחירגולמיותהשקעות.2שורההערות:
דצמברירושלים,,11מם.ישראל,בנקבסקרגעתרןל.א.שלמאמרולפי

.61-33עמ׳,1959

סוףלביןתשי״דראשיתביןהמלאיבערךהשינויאתמציינותחיבאינוונטרההשקעות.3שורה
לערךפרטתשי״ד,מחירילפיהואהערךנקיות.השקעותמהוותכןועלתשי״ח
תשט״ו.במחירישחושבולפיטוםעגלים

תשי״ד.מחירילפיבמטעההשקעות.4שורד,
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כפריםסוגילפיהסקרתוצאות
-תשי״ח תשי״ד: השונים בסעיפים

ים(
ההשקעותהרכב:8־אלוח־נספח

)באחוז

ה ד

הכפר
1 ב א

כל
הכפרים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ךס.1
ההשקעותלכ־

58.5 50.1 40.8 53.9 41.4 50.7 1וציודבמבניםא.

38.5 49.9 53.3 43.4 34.6 43.4 חיבאינוונטרב.

3.0 — 5.9 2.7 24.0 5.9 במטעג.

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1וציודבמבניםההשקעותסן.2

25.6 40.9 29.1 13.3 26.6 27.0 ברפתא.

59.5 30.9 31.9 71.8 43.9 50.8 בלולב.
7.9 10.8 4.4 3.4 9.0 7.4 להשקאהבריכותג.
7.0 17.4 34.6 11.5 20.5 14.8 ובשונותעבודהבבהמותבמיכון,ד.

88.2 85.9 78.2 89.3 63.8 82.8
החיבענפיהישירהההשקעה.3

2ההשקעותמסך־כלכאחוז

באחוזים.
עבודה.בהמותכולל1
,1בשורהמחולק5שורהאד,לוח־נספח2

שנים()סופיתשי״ד-תשי״ח: 1למטילותהלולקיבולת :9־אלוח־נספח

הכפר כל
ההכפרים ד ג ב א

מקומותא.
1,152 273 358 676 641 647 תשי״ד

1,419 425 451 850 707 802 תשט״ו
1ג563 578 640 948 712 914 תשפ״ז

1,783 593 620 1,082 712 993 תשי״ז

1,966 728 674 1,266 811 1,131 תשי״ח

100תשי״ד=מדד:ב.
100 100 100 100 100 100 תשי״ד

124 155 126 126 110 124 תשט״ו

136 212 179 140 111 141 תשט״ז

155 217 173 160 111 154 תשי״ז

171 267 188 187 127 174 תשי״ח

מטילות.2=בסוללהתא1מטילות;5=רצפהמ״ר1:המפתחלפיחושבההקיבולת1
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אנספח

שנים( )סופי-תשי״ח תשי״ד-: לפטימים!הלולקיבולת :10א־לוח־נספח

הכפר כל
ההכפרים ה נ כ א

מקומותא.
191 — 34 203 47 104 תשי״ד

271 — 88 313 109 168 תשט׳־ו
453 39 88 509 135 268 תשט״ז
544 55 88 547 135 299 תשי״ז
567 55 134 638 173 341 תשי״ח

100= תשי״דמדד:ב.
100 * 100 100 100 100 תשי׳־ד

141 * 255 154 235 162 תשט״ו
237 100 255 250 290 258 תשט״ז
284 139 255 269 290 287 תשי״ז

296 139 394 314 371 328 תשי״ח

שבשימוש. המבניםולסוג לגודלבהתאם חושבההקיבולת1

שנים( )סופי-תשי״ח תשי״ד-בלול:המבניםקיבולתערך 1־אנספח 1: ־לוח

הכפר
כל

ההכפרים ד גב א

קבועים()במחיריםל״י
5,124 1,092 1,524 3,254 2,686 2,869 תשי״ד
6,408 1,698 2,041 4,246 3,118 3,662 תשכ״ו
7,475 2,417 2,798 5,168 3,214 4,380 תשט״ז
8,601 2,520 2,718 5,807 3,214 4,779 תשי״ז
9,395 3,059 3,060 6,786 3,709 5,445 תשי׳־וו

100תשי״ד=מדד:

100 100 100 100 100 100 תשי״ד

125 155 134 130 116 128 תשט״ו
146 221 184 159 120 153 תשס״ז
168 231 178 178 120 167 תשי״ז

183 280 201 209 138 190 תשי״ח
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כפריםסיגילפיהסקרד.רתוצא
תשי*ד-תשי״חבלול:בתערובתשימוש:12א־לוח־נספח

הכפר כל
ה ד ג כ א הכפרים

44 8 10

טונות

31 22 25 תשי*ד

52 8 13 35 29 29 תשס׳־ו

54 19 20 36 28 33 תשט״ז

51 17 15 42 20 31 תשי״ז

67 24 19 52 27 40 תשי״ח

100 100 100

100תשי״ד=

100

מדד:

100 100 תשי׳-ד

118 96 134 113 130 116 תשס״ו

123 241 200 117 127 132 תשט״ז

115 222 155 134 91 124 תשי-ז

152 303 191 166 123 160 תשי׳־ח

-תשי״דו תשי״ד-:1 בלולהמבניםניצולת :31־א לוח־נספח
הכפרים כל הכפר
100תשי׳־ד= מדד: ה ד ג כ א

100 8.7 8.6 7.2 6.6 9.6 8.3 תשי״ד

102 8.8 8.9 5.7 7.5 9.5 10.0 וט"תש

94 8.2 7.8 9.2 8.5 7.8 8.8 תשי״ז

78 6.7 6.3 7.1 5.4 7.6 6.2 תשס״ז

90 7.8 7.4 8.6 6.6 8.3 7.9 תשי״ח

השניםכל
— — 7.80 7.50 7.00 8.56 8.24 ממוצע—

הנתונים—תשי״דבשנתלשנה;ממוצעתקיבולתשלתערובת/ל״יק״גהיחסאתמהוויםבלוחהמספרים1
השנה.לסוףהם

.12ו־א־11א־לוחות״נספחיםעל־סיחושבהמקור:
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אנספח

,3בקרלהחזקתהמבניםקיבולת:14א־לוח־נספח
ותשי״טתשט״והשניםבראשית

העמדות()מספר

הכפר כל
ה ד ג ב א הכפרים

לחולבותומבכידות:עמדות.1

11.1 9.5 7.8 9.6 8.1 9.3תשט״ו

14.1 12.1 8.2 7.4 9.3 10.7תשי״ט

127 127 106 123 106
תשי״ט
2119אחוזים״ןתשט

הבנויות:העמדותסך.2

12.2 9.8 8.5 11.0 8.4 10.0תשט״ו

21.1 19.9 11.8 11.1 12.8 16.1תשי״ם

173 204 138 162 140
2167אחוזים^תשי״ט

13המשקיםמספרהיהא׳בכפרבקר.המחזיקיםהמשקיםבסיסעלנעשההחישוב1
8ו־בתשט״ומשקים5נכללוב׳בכפרתשי״ט.בראשית12ו־תשט״ובראשית
לכך,בהתאם.1א-בלוח־נספחהניתניםאלוהםהמספריםהכפריםבשארבתשי״ט.

בתשי״ט.משקים56ו־בתשט״ומשקים54עבורהממוצעחושב
במספרשינוייםשחלומאחרהממוצע,לפיולאהעמדותסךלפיחושבהיחסיהגידול2

השינוייםאתאיפוא,מציינים,הנתוניםהממוצע.לחישובבסיםששימשהמשקים
למשק.הממוצעהעמדותבמספרוהןבקרהמחזיקיםהמשקיםבמספרהןשחלו

ותשי״טתשי״דהשניםבראשית1ברפתותהחיהאינוונטרהרכב:15א־לוח־נספח
הראשים()מספר

יעגלים עגלות 3מבכירות פרות
2חולבות סך־הכל

0.4 2.7 1.3 5.6 10.0 תשי״ד

2.8 3.8 2.4 6.7 15.6 תשי״ט

816 144 189 123 161
תשי״ט

3)אחוזים(ך.תשי

.14א־בלוח1הערהראהי
לפחות.ראשונההמלטהלאחרהנידונההשנהבתחילתהיו2
אמנםאםביקורתנערכהלאתשי״טשנתלגביהשנה.במשךראשונההמלטהלהמליטעתידותהיו3

ומעלה.חדש18מגילעגלהכלשנה,לאותהכמבכירה,הוגדרהאי-לכךלא,אוהמבכירותהמליטו
לפיטום.שהוחזקה*
.14א־בלוח2הערהראה5
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כפריםסוגילפיהסקרתוצאות
ותשי״טתשי״דהשניםבראשיתברפתותי,החיהאינוונטרערך:16א־לוח־נספח

)בל״י־של־תשי״ו(
הכפר

הכפריםכל
ה ד ג כ א

8,659 9,280 4,968 6,556 7,659 7,758 תשי״ד
11,478 14,498 9,490 7,091 10,488 11,021 טי"תש

133 156 191 108 137 142
תשי״ט
ד״תשי

י-באחוזים

.14א־בלוח־נספח1הערהראה1
הממוצעהבקרבערךהגידולאתמצייניםשהםכלומרבלוח,הראשוניתהשורותשתילסיחושבוהאחוזים1

.15א־,14א־בלוח־נספתכמוולאבקר—שהחזיקולמשקים

תשי״ד-תשי״ח גלם:חומריעלההוצאות
שוטפים(במחירים,

:71־א

יי"לב)
לוח־נספח

הכפר כל
ה ד ג ב א הכפרים

11,615 4,794 4,040 7,835 6,883 7,319 די"תש

14,972 5,886 5,355 10,079 9,224 9,466 תשט״ו
20,324 9,524 7,389 11,076 9,719 11,941 תשט״ז
20,879 11,345 8,230 14,058 9,641 13,239 תשי״ז
28,719 14,639 10,569 18,498 12,417 17,535 תשי״ח

ותשי״חתשי״דמספוא:קנייתעלההוצאות:18א־לוח־נספח
שוטפים(במחירים)בל*י,

הכפר ממוצע
לכל

ההכפרים ד ג כ א

8,904 3,684 3,312 5,649 5,732 5,652 טך־הכלתשי״ד:.1
1,744 2,405 1,710 577 2,140 1,671 לרפת
7,160 1,279 1,602 5,072 3,592 3,981 ללול

20,604 11,451 8,457 14,353 9,746 13,326 סך־הכלתשי״ח:.2
4,176 5,621 3,807 1,677 3,064 3,569 לרפת
16,428 5,830 4,650 12,676 6,682 9,757 ללול
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אפחגם

מספואקנייתעלההוצאותשלחלקן:19־אלוח־נספח
:1גלםלחומריההוצאותבכלל

)באחוזים(

הכפר כל
הד גב אהכפרים

77 77 82 72 83 77 סו־הכלתשי״ד:

15 50 42 7 31 23 רפת

62 27 40 65 52 54 לול

72 78 80 78 79 76 סך־הכלתשי״ח:

15 38 36 9 25 20 רפת

57 40 44 69 54 56 לול

.18א־
,17א־לוחותעל־פיחושב1

תשי״ד-תשי״חגלם:חומריעלההוצאות :02־א לוח־נספח
הכפר כל השנה

ר ד ג ב א הכפרים

תשי״ד(ל*י)במחירי

11,615 4,794 4,040 7,835 6,883 7,319 תשי״ד

13,019 5,118 4,657 8,764 8,021 8,231 תשס״ו

15,514 7,270 5,640 8,455 7,419 9,115 תשט״ז

14,399 7,824 5,676 9,695 6,649 9,172 תשי״ז

19,019 9,695 6,999 12,250 8,223 11,613 תשי״ח

100תשי״ד= מדד:

100 100 100 100 100 100 תשי״ד

112 107 115 112 117 112 תשט״ו

134 152 140 108 108 125 תשט״ז

124 163 141 124 97 125 תשי״ז

164 202 173 156 119 159 תשי״ח

36בעמ׳ ראה:השתמשנו, שבולדפלטוראשר.17א־מלוחנלקחושוטפים, במחיריםהנתונים,
לעיל.

המקור:
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כפריםסוגילפיהסקרתוצאות
ותשי״חתשי״דהעבודה:תשומת:21א־לוח־נספח

הכפר כל
ההכפרים ד ג כ א

עבודהימי

829 604 345 692 553 627 תשי״ד

781 616 324 637 547 602 תשט״ו

778 582 331 513 533 562 תשט״ז

737 619 338 470 522 549 תשי-ז

773 643 356 462 557 569 תשי״ח

100= תשי״דמדד:

100 100 100 100 100 100 תשי׳־ד

94 102 94 92 99 96 תשס״ו

94 96 96 74 96 90 תשס״ז

89 102 98 68 94 88 תשי׳־ז

93 106 103 67 101 91 תשי״ח
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בנספה

בלפרקנספח

קבועיםבמחיריםהתפוקהחישובי.1
האחרים,השדהוגידוליהירקותהפירות,הרפת,הלול,העםבמשקיםהתפוקהמקורות

ולבודדםבתפוקה,שחלוהממשייםהשינוייםעללעמודמגתעלבמטעים.ערךעלייתוכן
במחיריגעשההחישובקבועים.במחיריםהחישוביםנערכוהמחירים,ברמתמהעלייה
להלן.החישוביםדרךתיאוראגביצוינואשרמקריםלכמהפרטתשי״ד,

לולא.
התייחסנואליהםהלהקהבגודלמשינוייםוכןהביציםממכירותמורכבתבלולהתפוקה
במחירהביציםמספרמכפלתעל־ידיחושבהביציםמכירותערךחי".באינוונטרכ״שינויים

העוףבשרתפוקתהכפלתעל־ידיחושבהבשרמכירותערךי.לביצהאגורות6.6של
מכירותלביןהפטימיםמכירותביןהפרדהאיפשרולאהנתוניםלק״ג.ל״י2.05שלבמחיר

שונהמחירשנתןמחירים,מפתחלפיחושבהלהקותערךסלקציה.עקבשהוצאוהמטילות
השנהבסוףערכהלביןהשנהבראשיתהלהקהערךביןההבדל.2שוניםמגיליםלעופות
הלהקה.בגודללשינוימודדשימש

רפתב.
נתקבלוהחלבמכירותלבשר.בקרומגידולהחלבממכירותמורכבתברפתהתפוקה

השנתיהבקרגידולי.לליטראגורות23.3שלבמחירששווקההחלבכמותהכפלתעל־ידי

ניתניםאינםאלהמרכיביםשניעצמי.לגידולשימשובחלקוהשנהבמשךבחלקונמכר
במישרין.למדידה

זהותאינןאלומכירותאולםבמשקים,הבקרמכירותהיקףעלנתוניםאמנםקיימים
רקולאהשנה,ראשיתשלאינוונטרשלמכירותשייתכנוכיווןלעילשהוזכרהמרכיבעם

למדודאפשרקיימים.אינםהעצמיהגידולעלנתוניםגםהשנה.במשךשנוצרהתפוקהשל

משפח¬משקיםשלהכלכליהמצבעלח"ודורמר,גנזלווה,למחירים:מקורות1
לחקלאות,הפקולטההעברית,האוניברסיטהח,י"שתעדגשי"הבשניםמבוססיםתיים

משוכפל.,1958דצמבררחובות,
הוא:הלהקותערךלחישובהשתמשנובוהמחיריםמפתח2

ליחידהל״י4—מטילות
ליחידהל״י2—פרגית

הקניהבמחיר—אפרוחים
שם.רמר,גנז,לווה,3
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לפרקנספח
הגידול.עםזההאינוזהשינויאךלראשיתה,השנהסוףביןבאינוונטרשחלהשינויאת גםלנבועעשויההעלייהשכןעצמי,לגידולעדותבכךאיןעדייןהאינוונטר,עלהאפילו גידולשארעמכךלהסיקאין—האינוונטרירדאםהדיןוהואהשנה.במשךבקרמקניות

היקפואתהעצמי.הגידולעלבהיקפןעלובמשקשהמכירותוייתכןהיותשלילי,עצמי
ךרע=יתנשבקרהבאה:גידולבצורהלבטאאפשרבמשקהבקרגידולשל +בקרקניות—השנהבראשיתהבקרערך—השנהבסוףהבקר בשינויילהתחשבמבליהשנתיהגידולערךאתמודדיםזובצורהבקר.מכירות

נשאראונמכרשהבקרהאפשרויותביןכאןמבהיניםאיןכלומרהשנה.במשךשחלובעלות
בבקר.שחלהגידולהיקףאותנומענייןהמקריםבשניבמשק.

ובסופה.השנהבראשיתהבקרעדרישלהפיזיהרישוםעל־יסודנעשהעצמוהחישוב
נתקבלהכספיהערךועגלים.עגלותמבכירות,חולבות,קבוצות:לארבעסווגהרשוםהבקר לחישובהבסיסשנתלה.המתאיםבמחירקבוצהכלשלהראשיםמספרהכפלתעל־ידי

תשט״ו.לפיחושבשמחירםלעגליםפרטתשי״ד,היתד,המחירים
בנילראש;ל״י800מבכירות—לראש;ל״י1,000חולבות—פרותהם:המחירים

בגילעגלהאועגלשמחיר)כלומרבחודשיםהגילכפולל״י30בתוספתל״י150בקר—
X150+30הוא:חודשים X.)בתשי״דהעגלותלמחירימתאימיםאלובמח״ריםל״י

בתשט״ו.העגליםולמחיר
נמכראושנקנההבקראתלכפולבמקוםשונה.קצתבצורהנתקבלווהקניותהמכירות על־ידינתקבלוערכםהבקרלקבוצותבהתאםוהקניותהמכירותסווגותשי״ד,במחירי

נתקבלעצמוהמדדקבוצה.לאותההבקרמחירישלבמדדהעיסקהמחירשלדפלציה
בהםהתנאיםאתמשקףהואובכךמהשנים,אחתבכלשנמכרובקרמחירישלמהממוצעים

הם:השתמשנובהםהמדדיםהמדגם.משקיעבדו

תשי״ח תשי״ז תשט״ז תשט״ו תשי״ד

2.00 1.67 1.33 1.00 0.67 בקרבני

1.89 1.47 1.41 1.19 1.00 ומבכירותפרות

הבקרבניביןהמחיריםשיחםמאחרתשט״ו,שנתנלקחהבקרבנישללמדדכבסיס
המחיריםהיושבתשי״דבעודכולה,לתקופהיותרכאופיינינראהשנהבאותהמבוגרלבקר
יותר.קטןהיההמכירותמספרוגםבמיוחדנמוכיםבקרבנישל

וגרעיניםירקותמטעים,ג.
שלדפלציהללאשוטפיםבמחיריםחושבווהגרעיניםהשחתוהירקות,הפירותמכירות השתנתהשלהםהמחיריםורמתמאדקטןאלהסעיפיםשלהיחסישמשקלםמאחרהנתונים, לסופהיותרהמתאימותהייצורהוצאותלפיחושבההמטעערךעלייתבלבד.קלהבמידה

נמוכותהןכךומשוםוריבית,מנהלההוצאותכוללותאינןאלוהוצאותאךהתקופה.של
שבת¬מאלוניכרתבמידהשונותשאינןלוודאיוקרובהתקופה,בסוףהממשיותמההוצאות הריכלשהי,סטיהקיימתאםוגםקטנים;הינםהמטעשטחימקום,מכלהתקופה.חילת
אפסית.היאהתוצאותעלהשפעתה
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בנספח

בלוח־נספח3והערה,95׳ בעם1הערה!ראהםי הכפרלפי הממצאיםפרוט.2
עמוד(.באותו1א־

תשי״ח
:

תשי״ד- התפוקה:סך :1־בנספח לוח־
הכפר

הכפריםכל
ה ד ג ב א

תשי״סל״י)במחירי

25,170 12,626 9,202 14,097 14,264 15,525 תשי״ד

29,703 13,280 10,327 15,501 15,604 17,392 תשט*ו

30,623 18,966 12,206 16,353 15,265 19,098 תשט״ז

31,711 19,493 12,282 17,571 14,916 19,665 תשי״ז

37,897 23,547 13,816 21,859 17,427 23,557 תשי׳־ח

100= תשי״דמדד:

100 100 100 100 100 100 תשי״ד

118 105 112 110 109 112 תשס״ו
122 150 133 116 107 123 תשכ״ז
126 154 133 125 105 127 תשי״ז

151 186 150 155 122 152 תשי״ח

גלמי:חומריעלבהוצאותהיחסיתבתפוקה/העלייההיחסיתהעלייה:2ב־לוח־נספח

(100
תשט״ו-תשי״ח

=)תשי״דמדד:

הכפר לכלממוצע
ה ד ג ב א

הכפרים

1.05 0.98 0.97 0.98 0.93 1.00 תשסיו
0.91 0.99 0.95 1.07 0.99 0.98 תשט״ז
1.02 0.94 0.94 1.01 1.08 1.02 השי׳

1

0.92 0.92 0.87 1.00 1.03 0.96 תשי״זז

לכלממוצע
0.97 0.96 0.93 1.02 1.01 0.99 השנים

הגלם.חומריבמדדמחולקהתפוקהכשמדד,1ו־ב־20א־לוחות־נספחיםעל־פיחושב1
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בלפרקנספח

תשי״ד-תשי״חהתפוקה:מתוךאחוזיםוהלול,הרפתתפוקת:3ב־לוח־נספח

)באחוזים(

הכפר הכפריםכל
ד. ד ג כ א

86 88 86 78 88 85

ולולרפת.1
תשי״ד

89 93 93 86 91 90 תשט״ו

94 91 95 89 91 92 תשט״ז

90 86 92 94 83 89 תשי׳־ז

90 90 94 95 86 91 תשי״ח

30 70 56 11 39 36

רפת.2
תשי-ד

30 70 45 12 38 35 תשס״ו

30 55 45 15 39 35 תשט״ז

33 63 51 15 46 38 תשי׳־ז

28 69 56 14 41 36 תשי*ח

56 18 30 67 49 49

לול.3
תשי״ד

60 23 48 74 53 55 תשט״ו

64 36 50 74 52 57 תשט״ז

57 23 41 79 37 51 תשי־ז

62 31 38 81 45 55 תשי״ח

.7ו־ב־4ב־,1ב־לוחותמקור:
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בחפסג

תשי״ד-תשי׳חהרפת:תפוקת:4ב־לוח־נספח

הכפריםכל
ה ד ג כ א

1ד( תשי')במחירי יל"
7,577 8,822 5,158 1,547 5,601 5,612 תשי-ד

8,884 9,272 4,633 1,908 5,852 6,046 תשט״ו

9,295 10,493 5,492 2,396 5,940 6,630 תשמ״ז

10,283 12,242 6,254 2,571 6,864 7,525 תשי״ז

10,880 13,905 7,748 3,174 7,193 8,382 תשי״ח

תשי״ו־־סס!מדד:
100 100 100 100 100 100 תשי״ד

117 105 90 123 104 108 תשט׳־ו

123 119 106 155 106 118 תשט״ז

136 139 121 166 123 134 תשי״ז

143 158 150 205 128 149 תשי׳־ח

תשט״ו.במחירישחושבוהצעירהגידולמחירילהוציא1

-תשי״ח תשי״ד־: הכפרים()כל ושימושיההבקר תפוקת:5ב־ ־נספח חול

תשי״ד( יישל־ )בל'

כל
התקופה
)באחוזים(

תשי״ד-
תשי״ח תשי״ח תשי*ז תשס״ז תשט״ו תשי״ד

85 10,429 2,241 2,333 2,063 2,197 1,595 למכירה

15 1,911 882 585 299 -84 229 עצמילגידול

100 12,340 3,123 2,918 2,362 2,113 1,824 הבקרתפוקתסך

*הכפרים()כלברפתהאינוונטרבערךהשינוימקורות:6ב־לוח־נספח

תשי״ד-תשי״ח
"י( ־של־תשי )בל׳יי

כל
התקופה
)באחוזים(

תשי״ד-
תשי״ח תשי״ח תשי״ז תשט-ז תשט״ו תשי׳־ד השינוימקור

62 1,911 882 585 299 -84 229 עצמימגידול

38 1,161 142 238 ־-־99 318 164 מקניות

100 *3,072 1,024 823 598 234 393 באינוונטרהשינויסך

4107עם׳)ראההשתמשנובההדסלציהבשיטתמהשינויכתוצאה,7א־בלוחהמופיעמןשונהזהמספר1
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בלפרקנספח

תשי״ד-תשי״חהלול:תפוקת:7־בלוח־נספח

הכפר
הכפריםכל

ה ד ג ב א

13,995 2,332
תשי"ד(ירי

2,790
)במהל"י

9,434 6,981 7,576 די"תש

17,681 3,015 5,007 11,494 8,310 9,576 תשט״ו
19,518 6,856 6,086 12,147 7,923 10,946 תשט״ז
18,209 4,512 5,017 13,883 5,458 9,959 תשי״ז

23,454 7,345 5,297 17,664 7,846 13,091 תשי״ח

100 100

100="ד
100

תשימדד:
100 100 100 תשי״ד

126 129 179 122 119 126 וט"תש
139 294 218 129 113 144 תשט״ז
130 193 180 147 78 131 תשי״ז
168 315 190 187 112 173 תשי״ח

תשי״ד-תשי״חהלול:תפוקתבסךהביציםשלחלקם:8ב־חפםנ=חול

)באחוזים(

הכפר
-הכפריםכל

ד. ד ג כ א

51 42 56 55 48 51 תשי״ד
48 51 38 58 53 51 וט*תש
39 40 49 49 47 44 תשט״ז
50 69 46 55 59 54 תשי״ז
54 48 56 53 48 52 תשי״ח

לכלממוצע
48 50 49 54 51 התקופה

-תשי״ח תשי״ד החי(:ענפי)להוציאאחריםהענפיםתפוקת :9ב־נספח לוח־
(1)ל״י

הכפר
הכפריםכל השנה

ה ד נ ב א

3,606 1,472 1,254 3,116 1,682 2,337 תשי״׳ד
3,138 993 687 2,099 1,442 1,770 וט"תש
1,810 1,617 628 1,810 1,403 1,522 תשט״ז
3,219 2,739 1,011 1,117 2,594 2,181 תשי״ז
3,643 2,297 771 1,021 2,388 2,084 תשי״ח

.107עט׳ראה1
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בפחנס

תשי״ד-תשי״חהגולמי:המוסףהערך:10ב־לוח־נספח

הכפר
הכפריםכל

ה ד ג ב א

תשי״ד( )במחיריל"י
13,563 7,832 5,162 6,262 7,381 8,206 תשי״ד
16,684 8,162 5,670 6,737 7,583 9,161 וט"תש
15,109 11,696 6,566 7,898 7,846 9,983 תשמ״ז
17,312 11,669 6,606 7,876 8,267 10,493 תשי״ז
18,878 13,852 6,817 9,609 9,204 11,944 תשי׳־ח

100 = תשי״דמדד:
100 100 100 100 100 100 תשי׳ת־
123 104 110 108 103 112 תשט״ו
111 149 127 126 106 122 תשט׳-ז
128 149 128 126 112 128 תשי״ז
139 177 132 153 125 146 תשי״ח

תשי״ח תשי״ד-התפוקה:מכללכאחוזהגולמיהמוסףהערך :11ב־נספח לוח־
)באחוזים(

הכפר
הכפריםכל

ה ד ג כ א

54 62 56 44 52 53 תשי״ר
56 61 55 43 49 53 תשט״ו
49 62 54 48 51 52 תשט*ז
55 60 54 45 55 53 תשי״ז
50 59 49 44 53 51 תשי׳־ח

52.8 60.8 53.6 44.8 52.0 52.4התקופהלכלממוצע

ו־ב־סז.1ב־לוחותגדוק8
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גחספנ

ו־גבלפרקיםנספח
הוותיקיםהמושביםשלאחריםנתוניםעםהמדגםהשוואת

במושביםהמשקיםכללעלזועבודהמימצאילהקישניתןבההמידהאתלבחוןרצוי

)מתוךכפרים32ב־משקים589ב־שנערךסקרשלנתוניםעםתיערךההשוואההוותיקים.
כפרכלנכללבמדגםי.1957בנובמברמשקים(7,100הכוללתכפרים97שלאוכלוסיה
כבמדגםמפורטיםכהאינםזהבסקרשנאספוהנתוניםרביעי.משקכלנבדקובכפרשלישי,

שלנו.לדיוןענייןבעליגםוהינםבסקרשנכללוסעיפיםביןרקהשוואהתיערךלכןשלנו,
קטנים.ומשקיםביסוסמשקיותיקים,משקיםקבוצות:שלושלפינמסרותהסקרתוצאות

משקיםהינםביסוסמשקיבותק—הינוהביסוסלמשקיהותיקיםהמושביםביןההבדל

קבוצתהסוכנות.שלההתיישבותממחלקתביסוסתקציבימקבליםעדייןאשרותיקים,
)מחוש¬הנורמטיביתהעבודהתשומתאשרמפותחים,בלתימשקיםכוללתהקטניםהמשקים

השוואה,לשםלשנה.למשקעבודהימי150עלבהםעולהאינהעבודה(נורמותלפיבת
זו.בעבודההמפורטהניתוחנערךשלגביוהמדגםתוצאותגםמופיעות

המדגםממשקיאחדכלשלבבעלותייצורגורמישלהממוצעתשהכמותמלמדהלוח

שלהממוצעתהכמותעלואפילובסקר,המושביםבידישהיתהזועלניכרתבמידהעלתה
שטחיםעמדוהמדגםמשקילרשותבנפרד.הותיקיםהמושביםקבוצתשבידיייצורגורמי

קטןהיהבהםהמטעשטחאילםחיים;בעלייותרוכןבשלחין,והןבבעלהןיותר,גדולים

היהוציודבמבניםהמושקעההוןשגםבלוח,מופיעשאינומהלהוסיף,אפשרלזאתיותר.

התפתחותבשלבנמצאיםהמדגםשמשקילהסיק,אפשרמכאןהמדגם.במשקייותרגבוה

בכלל,המושביםאוכלסייתשלבממוצעמאשררבבהםשהייצורזהבמובן—יותרמתקדם

באוכלוסייתלמתיישבשההכנסהאפוא,להניח,אפשרהותיקים.המושביםקבוצתשלאףאו

המדגם.עבורשנתקבלהמזונמוכההסקר
בגורמיהשימושאתלהרחיבישזה,מצבתיקוןשלבמגמההייצוראתלהגבירבכדי

שלההיקףשהרחבתמחייבתומיםשטחיםעלהקיימתההגבלהאולםלמיניהם.ייצור
ולאהמיישבים,המוסדותשלההחלטהבעקבותרקתבואבמושביםאלהייצורגורמי

רקהייצוראתלהרחיביכוליםהאחרוניםעצמם.המתיישביםשלמהחלטתםכתוצאה

יותראינטנסיבישימושאוהחיענפיפיתוחעל־ידי—אלוגורמיםשנישלהקבועהבמסגרת
שלתגובתםובדרךהשוקבתנאיתלויההתפתחותכיווןלרשותם.העומדיםוקרקעבמים

שניתןלוודאיוקרובהמדגם,משקילגביכאןנבחנתזונקודהאלה.לתנאיםהמושבים

600ב־5719בנובמברשנערךמשקיסקרתוצאותי׳רמר:גנז,ת׳לווה,י׳ד״ר1
לחקלאות,הפקולטההעברית,האוניברסיטהביסוס(.ומשקי)ותיקיםמושבייםמשקים

.1958יונירחובות,
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גנספח

להרחבהעודלצפותשאפשרגם׳מסתברזהמכלהאחרים.אללגביהםמהתוצאותלהקיש
לזותתקרבבהםשהתפוקהעדוזה—החיבענפיבעיקרבמושבים,הייצורשלניכרת

עצמם.המדגםבמש-^יגםאפשריתנוספתעלייהאולםהמדגם;שבמשקי

1נבחרים()סעיפים1957המושבים—סקרוביןהמדגםתוצאותביןהשוואהג:חפנםלוח־

3משקים

קטנים
3משקי

בסוס
משקים
ותיקים

כל
המשקים

משקי
המדגם

1

2

89 151 349 589 66 המשקיםמספר

12.7 16.5 21.7 19.0 26.6 )דונמים(שלחיןשטח
14.6 17.6 25.6 21.8 31.9 4סטנדרטיים(השטח)דונמיםסך

5

9.4 22.4 27.7 23.6 35.2 שלחין)דונמים(יבולים,שטח
6.3 16.4 18.4 16.0 528.8 ומספואשחתגרעינים,
0.4 4.1 3.1 2.9 2.9 תעשייהוגידוליתפא״דירקות,
2.7 1.9 6.2 4.6 3.5 מטע
0.3 3.0 2.9 2.5 9.1 חולבותפרות
0.6 2.9 4.5 3.5 6.5 בקרבני
67 115 572 378 6מטילות

82 330 482 383 *566 7עבודהימי

למשק.ממוצעיםהםהמספריםכל1
תשי״ז.—ועבודהתשי״ח,סוף—בעלי־החייםלתשי״ח,מתייחסיםהשטחיםנתוני2
הנספח.בגוףהגדרהראה5
הבעל.משטחירבעועודשלחיןשטחלפי:מחושביםסטנדרטייםדונמים4
גרעינים.כוללאינו5
מאידך,בסקר.הנכלליםהוותיקיםלמשקיםמהממוצעגבוההואאןהמטילותמספרחושבלאהמדגםלגבי"

קיבולתלמשל,הלול.משברבשיאנערךשהסקרמאחריחסית,נמוךהסקרבמשקיהמטילותמספר
מכךאחוז36הניצולתהיתד,שלמעשהשעהבממוצע,עופות185כ-היתד,הקטניםבמשקיםבלולהמבנים
בלבד.

נורמות.לפימחושב7
.549הואלמעשההעבודהימיממוצע;םשגנז,רמר,לווה,•
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דנסכה

מטיפוסייצורמפונקציותהתנהגותפונקציותגזירת
קוב־דוגלסג

הבאה:הייצורפונקצייתאתנניח

.,8,8=7(1)

משתנות2ו־1התשומותששתינניחתשומהעבורתפוקה,עבור¥הוא:הסימול
גמישויותאתמייצג!4,מנהלה,מייצג1̂1קבועה.תשומהמייצגואילוהנדונה,בתקופה
השנתי.הפריוןמקדםאת8,ו־הייצור

:הםהפירמהשלמשקללשיוויההכרחייםהתנאים

/11

(2)*48>=-״-30(1*=1,2,

,;כאשר
המוצר.מחירהואו־?;/תשומהשלהשכרהוא(׳ז7
נקבלגזירהעל־ידי

ולכן
.?7^=^(3)

מצבאתבהערכתםמותנהזהדברלמחירים.שונהבצורהלהגיבעשוייםשוגיםיוזמים
ביןהמפלה(8ח)משתנהלהוסיףאפשרלפיכךלהסתכן.וביכולתםבנכונותםוכןהשוק

ונקבל:ההתנהגותבמשוואותהיזמים
¥8

(4),>¥=!4*ן/-—*•

נניחמסויימת,בשנההוודאותמצבאתהמתארמשתנהלהוסיףאפשרצורהבאותה
;,5)

(.4׳)אתונקבל

"£811:11111011 01 ?10(111011011 !11(1 £0111(10111 £!1110110118 : מונדלקיאירראה,יותרמפורטדיון1
110111 1 00X1111111111011 0£ 01055-80011011 1X1(1

'1'186
!ז16 X168 £)111" 1X1 3/60511767716711 171

£00710171105: £11101165 1:71 01111671101110011 £00710771105 07101 £00710771617105 171 \1677107)1 0{
£ 611110101 07117116101, 8(10101(1 ׳61811ץ?3196,1633,(655611115ץ£66615\11111 X1 10155116(1 15

£? £.6561X06 ק11361? );
14 £{>601(10011071 0/ 8700111011071 £1171011071 07101 £0071077110 £6110010117 07101 115 !!ז1ז\61511ץ7110011071,101111001)1771 x011. 01111111:11 ת11־ו100:§1ק60(101ק01((6011(0!0ץ1111011,11362)£0110 ).
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דנספח

*(4,=\¥8_8,0>ו. X)

.11הסימולאתעמונושאהואולכןלתשומהמתשומהשונהלהיותעשויזהמשתנה

נקבל:מסויימותאלגבראיותפעולותונבצע(1ב־)(4׳)אתנציבאם

,8004\*%'X/_(5)¥=/פ׳/ע״ס0'ק

1/.׳״^\2)

כאשר
ס0=(80)?*1ס'

4 ם=1—,4!—,2

?8?'8=8

0=^ס^ס2•
ונקבל:(4ב־׳)(5)אתנציב

080
2
21+2?84^%*{/]18 \01 + 1 //> \^2X('00ס 8^.,=,X

)זיר(״(7)
(.6-2)אותושנכנה2עבורדומהוביטוי

המשתניםאתמבטאותהןהפירמה.שלהמצומצמתהצורהמשוואותהן6ו־5משוואות
לפיקוחנתוניםשאינםהמשתניםכלשלכפונקציההניתוחבתקופתהפירמהמחליטהעליהם
הקבועות,התשומותהכללית,הפריוןרמתהמחירים,לגביה:קבועיםשהינםאוהפירמה
אלהמשתניםעבורערכיםנציבשכאשרכלומר,למחירים.תגובותלגביוהנוהגהמנהלה

משוואתהיא(5)משוואהפירמה.אותהעבורוהתשומותהתפוקהאתמהמשוואותלקבלנוכל
תשומהגםתהווההארוךבטווחלתשומות.הביקושמשוואותהינן(6)ואילוההיצע,

הארוך.לטווחבמודלעבורגםהתנהגותמשוואתלהוסיףצורךיהיהולכןמשתנה,
הן:זהמניסוחהמשתקפותהחשובותהנקודות

כלאיןכולן,לגבישוויםוהמחיריםחופשיתתחרותבתנאיהפירמותנמצאותאם(1)
שלבמנהלההןתלוישהגודלמלמדותההתנהגותמשוואותגודל.מאותותהינהשכולןהכרח

להסתכן.ובנכונותהמחיריםשינויילגביבהתנהגותהוהןהפירמה

התשומותביןהיחסיםהיולפיהקוב־דוגלם,פונקציותנגדביקורתנשמעתלעיתים(2)
שהמש¬מראהשלפנינוהניסויבשיווי־משקל.המשקיםנמצאואילו—הפירמותבכלשווים

נחלקלמשל,בכולם.זהיםיהיוהתשומותשיחסימבליבשיווי־משקללהימצאיכוליםקים

ונקבל:(6-2ב־)(6-1)את
•1*1?11=*"

821¥1\4 %ן2 2

למשק.ממשקלהשתנותעשוייםאלהשיחסיםמכאןהמשק.אתמצייןי:כאשר
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התנהגותפונקציותגזירת
התשו¬שלהייצורגמישויותלסכוםשווההמוצר,מחירלפיההיצעגמישות(3)
או:,1ל־שלהםהמשליםחלקיהמשתנותמות

־־,/* 0
ס

סכוםביןההפרשיהיההראשונה׳מהמעלההומוגניתהינההייצורפונקצייתאם(4)
ההיצעשגמישותנקבלולכןהמנהלה;לגמישותהארוךבטווחשווה1לביןהייצורגמישויות

הייצור,גמישויותשלמוטהבלתילאומדןמיוחדתמשמעותנותנתזותוצאהל:שווה
הבודדים.הענפיםשלאלולרבות

השינויאחוזאתמציינתנניחהתשומות,אחתשלמחירלפיההיצעגמישות(5)
הוא:המתקבלהערךב־!^.אחדאחוזשלבשינויהקשורבהיצע

4-^1
'

י>4

ב־ס.וכןהגורםשלהיצורבגמישותתלויזהערךשלהגודל
כאשרבהיצע,השינויאחוזאתמציינתהקבועהגורםשלהכמותלפיההיצעגמישות(6)

הוא:המתקבלהערךהקבוע.מהגורםאחדאחוזלפירמהיוסיפו

ס

שלהםובגמישויותהקבועים,הגורמיםבמספרתלויגודלו.1מ־קטןתמידיהיהזהערך
מנהלה(.)כולל
הפריוןכאשרבהיצע,השינויאחוזאתמציינתהשנתיהפריוןלפיההיצעגמישות(7)

הוא:המתקבלהערךאחד.באחוזיעלה

לי=
17'ו*0

קבו¬גורמיםויותריותרכאשרהזמן,עםויעלהילךגםהוא.1מ־גדולתמידיהיהזהערך
ס.שלהערךאתיקטיןאשרדברמשתנים,גורמיםלהיותיהפכועים

1
'17

8(

כאשרפירמות,שתיבןבהיצעהשינויאחוזאתמציינתהמנהלהלפיההיצעגמישות(8)
הערךבראשונה.מאשראחדבאחוזגבוהההמנהלהשבשנייהבכך,הואהיחידההבדל

הוא:המתקבל

4^
0

־

הואקבועים,גורמיםקיימיםאםאולם!1ל־שווהזהערךיהיהמשתנים,הגורמיםכלאם
הפירמותלכל1ל־שווה),?/שווההפירמותכלשלהתנהגותןשאםמכאן,.1מ־גבוהיהיה
במנהלה.הפיזוראתבגודלןהפיזורישקףהארוךשבטווחהריהתשומות(בכל
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דנספח

ו¬¬מ¬המשתנים!?/על־ידיהמיוצגותהפירמותבהתנהגותתלויההמוצעתהכמות(9)

ישפיעוולא,1ל־שוויםאלהמשתניםשנייהיוהמשקלשיווילנקודתהפירמותמגיעותאם

יהיובהתנהגותן,השמרניותבפירמותאולהסתכן,החוששותבפירמותהמוצעת.הכמותעל
פירושניתן1מ־גדוליםלערכיםההיצע.הקטנתשלבכיווןוישפיעו1מ־קטניםאלהערכים

הפוך.
השונות.לתשומותהביקושלגמישויותלתתניתןדומיםפירושים(10)
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ולפרקנספח

והתפוקההקיבולתביןהקשר

הבאה:הייצורפונקצייתאתנניחד,בנספחכמו

=¥(1)

(2)

(3)

הם:הוצאותבמינימוםלייצורהתנאים

3?142?141?14
"י

*י2׳״3
~

1̂

3^_24 2_1^ '
3

׳מ
,?ז,*־*2^2*3

נקבל:גזירהעל־ידי

ולכן:

נציב^,3שלבמונחיםו־!^X1עבורנפתורתלויות.בלתימשוואותשתייש(3ב־)
ונקבל:(1ב־)

(4)

כאשר:
//2413־3242־243

ו־//,=/24*לגודל:קבועהתשואהשלובהנחה

הארוך.בטווחהרצויההקיבולת,לביןהתפוקהשביןהקשראתמבטאת(4)משוואה
כמשתנההקיבולתאתנציגו׳,בפרקבדיוןהיחסיםבוטאובהלצורה(4)אתלהביאבכדי
תלוי:

(5)

ויוי
'*¥1*'[
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0
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הנספח

היאהארוךבטווחתפוקהלפיהקיבולתשגמישותנקבלזובאורה
1

£ 3/ז //
1

1 4,
*

£3/,

לגודל:קבועהתשואהקיימתוכאשר
1

־
1

הגמישותלגודל.שווהשהתשואהלמרות,1מ־גדולהלהיותצריכהזושגמישותמכאן
המנהלהאיןבאשרכלומר,אפסית.תהיההמנהלהגמישותכאשררקיחידתיתתהיה
הואש־//כךלגודלעולהתשואהקיימתאולם,אפסאינו4.כאשראוייצור;גורםמהווה
כשלעצמו.יחידתיערךבעל
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ונספח

במושביםמבוססיםמשפחהמשקישלכלכליניתוח
מאת
קדרגרשון

המחקרעבודתארגון.1
במדיניותהעוסקיםהמוסדותאתלשרתעשויהנוכחישהמחקרברורהיהמתחילתוכבר
כדיבושיהאכזאתצורהלמחקרניתנהזהלתפקידההתאמהעםבבדבדויישובית.חקלאית
כלכליתהדרכהלשירותגרעיןבכךבהקימנוזו,בעבודהחלקשלקחולחקלאיםלסייע

שוניםבסוגיםתשומה־תפוקהיחסילחקורהיוהעבודהשלהישירותהמטרותבחקלאות.
משקים.של

כדלהלן:אורגןהחוקריםצוות

(1956)עד קדרגרשון המחקרמנהל
(1956ב־)החל לווהיהודהד״ר
(1956)עד נועםמ. סטטיסטיקן
(1960)עד גנזת. שדהעובד
(1957)עד היימןא. שדהעובד
(1961)עד רמרי. שדהעובד

(1961עד1957) זוהרמ. שדהעובד
(1956)עד דר,־פריםג. נתוניםמעבד

וניתוחנתוניםעיבוד
(.1961)עד שטרנברגא. במושביםהקואופרטיבים

היו:המחקרלעבודתהמייעצתהוועדהחברי

העבריתהאוניברסיטהלחקלאות,הפקולטה
החקלאותבמשרדכלכלייועץ
האו״םשלוהחקלאותהמזוןארגוןמשלחתראש

הממשלהראשמשרדבישראל,כלכליליעוץהלשכה
העבריתהאוניברסיטהלחקלאות,בפקולטהלסטטיסטיקהמרצה
לאומיבנקהכללי,המנהלמשרד
רחובותהחקלאות,לחקרהמכון

)יו״ר(לווהי.ד״ר
סמואלל.ד״ר
בלאקג.א.ד״ר
קלוסוןמ.ד״ר
פוזנרא.ד״ר
בךי.ד״ר
אופנהיימרל.י.ד״ר
לישראל.לאומיבנק—המחקר()מנהלקדרג.
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ונספח

הדגימהתהליך.2
ולבחור,המבוססיםמהכפריםמקרימדגםלקחתהוצעהשדהעבודתשלהמקוריבתכנון

נוכחנונסיונימדגםשלמוקדמתבדיקהלאחרהכפר.בתוךבמשקיםמקרי,באורחשוב
גודלאתמשוויםכאשריותרעודרביםוהםהכפרים,ביןניכריםהבדליםשקיימיםלדעת
לזאת,איכפר.באותושוניםמשקיםשל—הייצוריעילותאתוכן—והרכבוהייצור
דגימתאתלבססישהסופי,המדגםבקרבשונותשלמידהאותהלהבטיחשבכדיהוחלט,
דרכים:בשתיחושבהמשקגודלבהם.הנמצאיםהמשקיםשלהממוצעהגודלעלהכפרים
בשדהדונםהינוסטנדרטי")"דונםסטנדרטיים"ב״דונמיםנמדדהמשקיםשלשטחם)א(
בהמ¬למשקהדרושההעבודהנורמות)ב(י.בעל(בשדהלוהשווהיבולהנותןשטחאושלחין,

סטנדרטיים".עבודה"ימישלבסדרהוכרהחיענףהיבול,מכפלתעל־ידיחושבוהשנהשך
כלובתוךסטנדרטיים,דונמיםלפיבקבוצותבישראלהמושביםכלסודרוראשוןבשלב
רשימהמתוךלמדגם,צורףמכןלאחרסטנדרטיים.עבודהימישליורדסדרלפי—קבוצה

המושבים15מקרי.באורחנבחרכשהראשון—1948לפנישהוקםחמישימושבכלזו,

לוקטוהמושביםשבתוךהמשקיםהסקר.לצורךהסטטיסטיהמדגםאתהיווזובדרךשנבחרו
ועדעל־ידישהוגשהאלפבתיתברשימהשהופיעחמישימשקכלבערך—מקריבאורח
ימישנורמותמשקיםהכללמןלהוציאהוחלטבמדגם,משקי־עזרלכלוללאבכדיהמושב.
בשנה.ימי־עבודה250מ־פחותותהיובהםהעבודה
מסיבותתשי״ד.עבוררקנתקבלוהמושבים15ב־המשקים150לכללמלאיםנתונים
67עבוררקמלאיםנתונים—תשי״דשלאחרבשניםוהןבתשי״גהן—נתקבלוטכניות

מאלהניכרתבמידהשוניםאלואחרונותבקבוצותהממוצעיםמושבים.6ב־משקים74עד
לעיל.שהזכרנוהמושבים15ב־המדגםשל

הדשהתדובעךילהת.3

המושביםמזכירויותשלהדוחו״תנאספוהמושבים,בתוךהמדגםעלשהוחלטלאחר
השנתייםבסיכומיםסעיףכלסיכום.לגליונותהועתקותכנםהאמוריםלמשקיםהמתייחסים

—6סעיף)ראהאחת.חקלאיתשנהוהמכסיםכך,לשםבמיוחדשהוכנולשאלוניםהועבר
אותםוראיינועצמםהחקלאיםאלנגשוהשדהעובדיהמשק"(.רנטביליותלקביעת"שאלון
הנתוניםלבדיקתגםשימשוהראיונותאלה.בשאלוניםהחסריםהפרטיםאתלמלאבכדי

הייצורמדדיסיפקוהמחקרשליותרמאוחריםבשלביםהמושבים.ממזכירויותשהועתקו
השניםבמשךשנתווסףהסטטיסטיהחומרנהיהוכךאלה,נתוניםלבדיקתנוספתאפשרות

שלרובםשלימה!חשבונותהנהלתנמצאהספוריםבמשקים)רקבר־סמכא.ויותריותר
המושבים(.במזכירויותהמנוהליםהמפורטיםהדוחו״תעלסומךהחקלאים
כלשהועצמידיווחבסקרחלקשלקחוחקלאיםאותםניהלויותרהמאוחרותבשנים

הוחזרוהחקלאותשלאלהרישומיםהמושב.שלבספריםנכללושלאסעיפיםאותםלגבי
שלניתוחנערךבהםלהלן(,7סעיףלמתיישב״)ראהכ״דוחו״תיותרמאוחרבשלבאליהם
לפגישותהזמןבמשךלהיותהפכובמשקיםשנערכוהביקוריםהמשק.ענפילפירווחיות

השדה.לעובדוהןלאיכרהןתועלתבושהיהדברמשק,ניהולבענייניהדרכהלשם

.1954הממשלתי,המדפיסישראל,בחקלאותאופנהיימרל.י.ד״רשלממחקרונלקחואלהנתונים1
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שאדםולאחרהמרכזי,במשרדלסיכוםהשאלוניםהוחזרובמשקיםהביקוריםתוםעם
אלהבגליונותהחומרכפרים.לפירישוםבגליונותרוכזוהםהנתוניםאתובדקחזראחר

לווחיותרמאוחרותבשניםהשונים.לסעיפיםותחומיםממוצעיםוחושבושנית,תומצת
הנקיה.הכנסתםשליורדבסדרסודרוכשר,משקיםהכפרים,שלהרישוםמגליונותהחומר
ההכנסהבעלישהעםמהמשקים,אחוז25—קבוצותלשלושהמשקיםחולקוזהבסדר
הנמוכהההכנסהבעליאחוז25ו־הבינוניתההכנסהבעליאחוז50ביותר,הגבוהההנקיה
לגביהשוניםלסעיפיםהממוצעיםחושבובסוףקבוצה.לכלממוצעיםוחושבו—ביותר

הרישום.בגליונות280ו־בשאלוןסעיפים950היוהכלבסךבסקר.המשתתפיםכל
בכלבסקר,חלקשלקחוהמושביםשלוהןהחקלאיםשלהןזיהוייםאתמנעמיוחדמפתח
ובפרסום.בניתוחהנתונים,ברישוםדהיינו,המחקר,שלהשלבים

משקיםטיפוסי.4
המינימלילגודלהוקדשהמחקרשלהמייעצתבוועדההראשוניםמהדיוניםניכרחלק

לכוללםשיש—בהםהקייםהחקלאייםהענפיםצירוףמבחינת—המשקיםולטיפוסי
בסקר.

קיוםבדברהמקובלת,שהדעהמהרהישגלתההנסיוניהמדגםשלהמוקדמתהבדיקה
במדגםמשקיםטיפוסי7לפחותהיונכונה.בלתיהינהמושב,בכלמשקשלאחדטיפוס

אופנהיימר,ל.י.ד״רהגדירהמשקיםטיפוסיאתיחיד.במושבלמצואהיהניתןמהם5ו־
המשקטיפוסיסטנדרטיים".עבודהב״ימינמדדכשהואהחקלאותענפישלגודלםעל־סמך

משקלבעליענפים3לפחות)הכוללמעורבמשקלול,רפת־לול,לול־רפת,היו:העיקריים
וירקות.לול־מטעמטע,שווה(,יותראופחות

לחלוקההמתאיםהסטטיסטיוהחומרמשקטיפוסילפיהנתוניםאתלסכםתוכנןבראשונה
לשנתמשקטיפוסלכלאריתמטייםממוצעיםשכללועיקרייםבלוחות1956ב־פורסםזו

הומוגניותכלהיתהשלאגילהנוסףניתוחאולםהבא(.בסעיף(3מס׳)פרסום)ראהתשי״ד
זו.תכניתעלויתרנומכףכתוצאהאלה.סוגיםבתוךהייצורבמבנהאפילו

הסקרשלסטטיסטייםממצאיםהופיעובהםהפרסומים.5

0. 1<.2(4<421, 171(671771 116!106( /06 1955, ?2111( ן601,^00161̂0:118? x1, 1955 (1)

0. 1^3.01013.1•, 1'0.61111}' £066615 171 157061'5 000(>67011116 ¥1110^65 <?,\0 ׳(2<1101:)5 )

0x1§1956םז11ק361116111011סק110165),\42ץ .

0. ־1312>301.>1 X1(4 01416X5, €0515 0/ 1710077X6 0/ £5105115116(1 £076111}) £067715, (3)

^125161 "?211165, ?3.11; ]סז2601? X1(1 1116 11613x6x515316111׳14ת1;\60511,ץ}61ר ,

נק2195651 .
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משפח¬משקיםשלרנטביליותהבחקרהמחקרשיטתלווה,י.(4)
.1956נובמברתל־אביב,תיים,

משפח¬במשקיםוהרגטביליותהתשומההתפוקה,ואחרים,לווהי.(5)
תל־החקלאות,משרדותשט״ו,תשי״דתשי״ג,בשנותבארץתיים

.1957מרץאביב,

המשקיםרנטביליותעלהקוניונקטורההשפעתגנז,ות.לווהי.(6)
.1957אוגוסטתל־אביב,החקלאות,משרדהמשפחתיים,

משפח¬משקיםשלהכלכליהמצבעלדו״חרמר,וי.גנזת.לווה,י.(7)
תל־אביב,משרדהחקלאות,תשי״חעדתשי״גבשניםמבוססיםתיים

.1958דצמבר

בהש¬בתשי״טותיקיםמושביםשלהרווחיותרמר,וי.לווהי.(8)
תל־אביב.החקלאות,משרדקודמות,לשניםוואה

לחקלאות,הפקולטההלול,לענףרווחיותמדידתשלשיטהרמר,י.(9)

.1958העברית,האוניברסיטה

החקלאות,משרדבתש״ך,ותיקיםמושביםשלכלכליניתוחלווה,י.(10)

.1962אפרילתל־אביב,

במשרדההדרכהמינהלהרפת,ענףרווחיותמדידתשלשיטהרמר,י.(11)

.1962תל־אביב,החקלאות,

הפרסומים:שניעבורהנתוניםעיקראתהסקרסיפקכןכמו

ההדרכה,מינהלכלכלית,מבחינהבכפרהאגודהשרותישטרנברג,א.(1)

.1961תל־אביב,

הוותיקים,במושביםכלכליתלהדרכההנחיות)עורך(,ארזא.(2)
.1961תל־אביב,ההדרכה,מינהל
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