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מפקד החקלאות יוצא לדרך
The Census of Agriculture has begun
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמחה לבשר על יציאתו לדרך של מפקד חקלאות ארצי.
מטרת המפקד היא לקבל תמונת מצב עדכנית על החקלאות ועל מבנה המשק החקלאי בישראל .המפקד מקיף את
כל המשקים החקלאיים ,כולל הקיבוצים ,המושבים ,המשקים הפרטיים והחברות החקלאיות.
החקלאות היא ענף חשוב במשק הישראלי .כרבע משטח המדינה מוגדר כשטח חקלאי ,כמחצית מכמות המים
המופקים במדינה משמשים לחקלאות ,ומרבית מוצרי הבשר ,העוף ,החלב ,הירקות והפירות ,הנמכרים בשווקים הם
מתוצרת חקלאית מקומית .בנוסף ,הפעילות החקלאית אחראית גם ליצירת מקומות עבודה בענפי המסחר
והשירותים .מפקד חקלאות יספק תמונת מצב עדכנית על מבנה המשק החקלאי ועל השינויים שחלו בחקלאות
בישראל מאז המפקד הקוד ,שנערך בשנת  1981כמו פירוק קואופרטיבים וארגונים חקלאיים ,תהליכי הפרטה
(לדוגמה בקיבוצים) ושינויים בגודל המשק החקלאי (לדוגמה ברפתות) .נוסף על כך ,בעזרת תוצאות המפקד ,יבנה
בסיס למרשם חקלאים שיעודכן מעת לעת וישמש מסגרת לסקרי חקלאות שוטפים.
המפקד יתקיים במהלך החודשים הקרובים במספר שלבים .לאחר מספר פעולות מיפוי של משקים פעילים ,החל
מהשבוע ,תפנה הלמ"ס לכלל המשקים החקלאיים ,לצורך מילוי שאלון המפקד בטלפון או באינטרנט .מחודש
אוקטובר יעברו סוקרי הלמ"ס בין המשקים ,שטרם השיבו לשאלון בטלפון או באינטרנט ,ויראיינו את בעלי המשקים
בריאיון פנים אל פנים .התהליך כולו צפוי להימשך עד סוף שנת .2018

שאלון המפקד מתייחס לפעילות המשק החקלאי בחודשים ינואר עד דצמבר  .2017הוא כולל פרטים מאפיינים על
מבנה הבעלות והתעסוקה ,כגון בעל המשק/מנהל המשק/החברה/הקיבוץ ,שותפויות עם משקים אחרים ,מועסקים
במשק לפי סוג (ישראלים ,זרים ,חברי קיבוץ ,פלסטינים ,בני משפחה ,עובדי קבלן) ,ושאלות בנושאים :גידולים
צמחיים (לפי סוג ,מיקום ,שטח הגידול ,מספר מחזורים ושיטת גידול) ,סוג ושיטת ההשקיה ,שימוש בחומרי הדברה
ובדשנים ,גידול בעלי חיים (לפי סוג ,מיקום ,מספר ראשים ומספר מחזורי גידול) ,חקלאות מים (לפי סוג הגידול,
מיקום ,שטח וסוג המים) ,פעילויות נלוות הקשורות לחקלאות כגון יקב וקטיף עצמי ,ופעילויות נלוות שאינן קשורות
לחקלאות ,כגון בתי הארחה ,אנרגיה מתחדשת ותעשייה.
כתב :ד"ר משה ינאי ,ראש תחום חקלאות ,סביבה ואנרגיה
לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל' 02-6527845 :

ההשתתפות במפקד החקלאות היא חובה .המפקד נערך על פי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש] ,התשל"ב–,1972
המחייבת כל אדם/עסק להשיב לסוקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .במקביל לחובת הציבור למסור מידע ללמ"ס,
החוק מחייב את הלמ"ס לשמור על סודיות מוחלטת של הנתונים ,תחת כללי סודיות נוקשים ,וחל איסור מוחלט על
עובדיה למסור לגורם כלשהו ,כולל משרדי ממשלה אחרים ,נתון או פרט אחר כלשהו ,שממנו ניתן יהיה לזהות את
המדווח או נשוא המידע.
נתוני המפקד המצרפיים יעמדו לרשות מקבלי ההחלטות השונים ומשתמשים מגוונים ,ביניהם :משרד החקלאות
ומשרדי ממשלה אחרים ,ארגוני החקלאות והחקלאים ,ארגונים בין-לאומיים ,גופי מחקר ואקדמיה ,עיתונאים וכלי
התקשורת ,סטודנטים ותלמידים והציבור הרחב .ברמה הציבורית ,הנתונים ישמשו כבסיס לקביעת מדיניות בנושא
וברמה האישית ,המידע יכול לסייע לחקלאים בתכנון לטווח קצר וארוך של משקיהם.
מידע נוסף :מפקד החקלאות באתר הלמ"ס
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