
 

 

להערות ולביקורת 
 27.6.2001

 
 

שילוב תנאי אי.ודאות בניהול משק המי! * 
 

אור גולדפרב ויואב כסלו ** 
 

 

תמצית 

משק המי! נמצא היו! במשבר חמור, תוצאה של שאיבת יתר ורצ5 של שנות בצורת. 

בעקבות המשבר תוקד! ההקמה של מפעלי התפלה ואפשר שיהיה ייבוא מי!. א7 ג! 

בעיד: ההתפלה והייבוא יהיה חלק הארי של הספקת המי! שלנו ממקורות טבעיי!, 

ואלה ניזוני! מגשמי! שיבול! אקראי � שני! גשומות מתחלפות בשחונות. במקרי! 

קיצוניי!, במצבי חירו!, אי: ברירה אלא לצמצ! את הספקת המי! לצרכני!. המאמר 

הזה הוא דיווח על מחקר שהתמקד בתכנו: ההפקה וההספקה של המי! באר> בתנאי 

אי.ודאות. מטרת התוכנית היא למזער את הנזקי! מקיצו> הספקת המי! בשנות חירו!. 

לפי מדיניות הניהול שמוצעת, כמות המי! בכל שנה תהיה פונקציה של מצב המאגרי! 

בתחילת השנה. מפעלי התפלה שיופעלו כעתודה לתקופות מחסור יקטינו במידה ניכרת 

את אקראיות ההספקה ואת הפגיעה בצרכני!, בעיקר בחקלאות. תוכנית ההספקה 

בתנאי אי.ודאות שולבה בסיכו! העבודה ע! השאלה הרחבה של גודל ענ5 החקלאות 

וההיק5 והמועד של ההתפלה. 

 

 

סקירה כללית 

העבודה שמדווחת כא: נפתחה בצעדיה הראשוני! בשאלה בדבר מדיניות הניהול של 

משק המי! בתקופות שחונות בה: חסרי! מי! במאגרי!: הא! לקצ> בהספקת המי! 

לחקלאות? ליצור מחסור במי! בעיר? או, אולי, לנצל את המאגרי! ניצול יתר? לכאורה 

השאלה פשוטה ומצומצמת, א7 היא אינה כזו. היא אינה פשוטה מפני שפעולות במשק 

המי! בשנה אחת משפיעות על מצבו בשני! אחרות וההשפעה הזו אקראית ונתונה 

לתנודות חריפות בגלל אקראיות המשקעי!. והשאלה אינה מצומצמת מפני שהתשובה 

לה מותנית בהיק5 צריכת המי! בחקלאות, ובעתיד � ג! בכושר ההתפלה שיעמוד 

לרשותנו. הבעיה התרחבה על כ: מהשאלה הפותחת לניתוח רחב של ההקצאה 

וההספקה של המי! השפירי! (בקולחי! לא עסקנו). 

 

המאמר עמוס בנושאי! טכניי!, ההצגה גולשת מדי פע! לדיו: פורמלי וריבוי 

האפשרויות עלול להקשות על ראיית התמונה כולה. על כ: נפתח בסקירה במילי! 

פשוטות ובהמחשה גראפית. 
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הניתוח בעבודה מתבסס על תכנו: שנעשה בשלבי! מקונני! (ק: בתו7 ק:). המעגל 

הפנימי באיור 1 מייצג את התכנו: הדינמי של המודל המרקוביאני שיוסבר בהמש7. הוא 

מטפל בשאלה הפותחת בדבר ניהול משק המי! בתנאי! של אי.ודאות ולכמויות צריכה 

נתונות בחקלאות ובמגזר העירוני. המעגל השני מייצג את שילוב הבחינה של גודל ענ5 

החקלאות ושל אפשרות הבנייה של מתקני התפלה שיסייעו למיתו: התנודות בהספקה. 

המעגל החיצוני באיור מייצג את שאלת הספקת המי! למשק צומח, אוכלוסייה גדלה, 

ביקוש מתרחב למי! וההתפלה שתבוא בעקבות התפתחויות אלה (ייבוא יוכל להחלי5 

התפלה ובעלות דומה, על כ: לא נזכיר אותו בנפרד). העבודה שלנו מטפלת בעיקר 

במודל המרקוביאני ובקשר בינו לתוכנית המעגל השני, אול! הניתוח מסתיי! בשילוב 

שלושת המעגלי!. נפתח עתה בהערות על הבעיה הרחבה, על המעגל הגדול. 

 

ההערכה היא (נציבות המי! 2000) שפוטנציאל המי! הטבעיי! של ישראל �  הכמות 

שאפשר להפיק ממקורות טבעיי! בממוצע רב שנתי � הוא 1820 מלמ"ש (מליו: מטרי! 

מעוקבי! לשנה) אול! מכמות זו יש להפחית 270 מלמ"ש שאינ! בשליטת מדינת ישראל 

ועל כ: התכנו: של משק המי! מתבסס על העשרה ממוצעת של 1550 מלמ"ש. לכ7 

נוספי! קולחי! (שפכי! מטוהרי! ומושבי! לשימוש, בדר7 כלל בחקלאות) שכמות! 

היו! כ.270 מלמ"ש והתחזית לשנת 2020 היא 830 מלמ"ש. אספקת המי! ושימושיה 

מודגמת בלוח 1 בתחזית שהוכנה לקראת שנת 2001. 

 

                                                                                                                                            
* העבודה מבוססת על גולדפרב (2001). ד"ר יוס5 דרייזי: העלה את השאלה הפותחת 

את המאמר, גדי רוזנטל סייע בניסוח ההנחות הראשונות. כ: התקבלו הערות ועזרה מד: 
המברג ומעובדי נציבות המי!.  

מרקוב

 היקף החקלאות
וההתפלה בהיצע קבוע

צמיחת המשק והגידול בהיצע

שלושת מעגלי התכנון  איור1 :
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לוח 1: תוכנית הספקת המי! לשנת 2001 (במיליו: מ"ק) 
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ביקוש קשיח  
חקלאות:  במפעל הארצי 
              מחו> למפא"ר 

בס7 הכל ממקורות טבעיי! 

ביקוש ממקורות טבעיי! 

 1550 העשרה 
 50 ניצול יתר 

 270 קולחי! 
 1020 בס7 הכל לחקלאות 

 
מקור: נציבות המי! (2000) ומידע בע"פ מנציבות המי! ומשרד החקלאות. 

הערות: ביקוש קשיח � בית, תעשייה, והסכמי השלו!. 
 מפא"ר � המפעל הארצי. 

 

הלוח מבחי: בשימוש במי! במפעל הארצי (המערכת המשולבת של המוביל הארצי 

ושלוחותיו) ובאזורי! שאינ! קשורי! בו. השימוש במגזר העירוני וההתחייבויות 

בהסכמי השלו! נתפסי! כקשיחי!. התחזית של לוח 1, שהוכנה בשנת 2000, שקפה 

תנאי חירו! והניחה ניצול יתר של המאגרי! בהיק5 של 50 מלמ"ק (מיליו: מ"ק). צריכת 

המי! החזויה לחקלאות היתה קטנה מבעבר, לאחר קיצו> של 50% במכסות. בעתיד 

צפוי שהביקוש הקשיח יתרחב. נציבות המי! עובדת לאור החלטת הממשלה, לפיה 

בטווח הארו7 תהיה ההספקה לחקלאות 1150 מלמ"ש, ומכינה התפלה וייבוא עבור 

הכמויות שמעבר לפוטנציאל המקורות הטבעיי!.  

 

תחזית הנציבות היא שמתקני ההתפלה יוקמו בקצב של 100 מלמ"ש כל חמש שני! כ7 

שבשנת 2020 יהיה כושר ההתפלה באר> ב: 400 מלמ"ש. התחזית הזו בנויה על ההנחה 

שהקצאת המי! לחקלאות תהיה כל שנה 1150 מלמ"ק; כמות המי! השפירי! תרד 

בהדרגה, מ.880 מלמ"ק בשנת 2000 ל.530 מלמ"ק בשנת 2020. במקביל תגדל, לפי 

התחזית, הספקת הקולחי! לחקלאות1. בהמש7 נציג תחזית הקמת מתקני התפלה 

שמשלבת את נתוני הנציבות ע! חלופות התכנו: שנבחנו בעבודה. 

 

החקלאות ממלאת שתי פונקציות שונות במשק המי!. מצד אחד, החקלאות היא צרכ: 

מי! וככל שתגדל הקצאת המי! לענ5 כ: תגדל כמות המי! הכוללת שעל משק המי! 

לספק. ע! מקורות טבעיי! מוגבלי! וביקוש קשיח מתרחב, ככל שגדולה ההקצאה 

לחקלאות, מוקדמת ורבה יותר ההתפלה שעלותה גבוהה. הפונקציה השנייה 

שהחקלאות ממלאת היא עתודה לתקופות חירו!. בשני! שחונות, כשהמאגרי! אינ! 

יכולי! לספק את הכמות המבוקשת במלואה, אפשר למת: את המחסור במי! בקיצו> 

הספקת המי! לחקלאות, קיצוצי! כאלה נעשו שלוש פעמי! בעשרי! השני! האחרונות. 

בשפה המקובלת, החקלאות מתפקדת כבופר או כמחס: חירו! לשעות קשות. שתי 

הפונקציות קשורות, החקלאות תוכל לשמש כבופר רק א! צריכת הענ5 בשנות רגיעה 

                                                 
1  דיו: מפורט יותר בתחזיות הצריכה וההתפלה נמסר אצל כסלו ורוזנטל (1999). 
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תהיה גדולה ויהיה ממה לקצ>. כא: נוצר הקשר בי: המעגל הפנימי לחיצוני באיור 1: 

בניתוח משק המי! בתנאי אי.ודאות, בתכנו: במודל המרקוביאני, נמצא את תרומת 

החקלאות כבופר; במעגל החיצו: נשלב את התרומה הזו בשיקולי! על היק5 הענ5 

לעומת חלופת ההתפלה. 

 

מקור אי.הודאות הוא בתכונות משק המי!. הגשמי! יורדי! בחור5 ועיקר השימוש במי! 

הוא בקי>, המי! נשמרי! מהחור5 לקי> ומשנה לשנה בכינרת ובמאגרי! אחרי!. המועד 

המתאי! להודיע לחקלאי! על הצמצו! בהספקת המי! � א! עולה הצור7 בצמצו! � 

הוא בסתיו, אז יוכלו לתכנ: כהלכה את גידולי האביב והקי>. אול! ההחלטה בסתיו 

נעשית בתנאי אי.ודאות, בטר! ידוע כמה גש! ירד בחור5. הפתרו: במודל המרקוביאני 

הוא פתרו: טבעי, כמעט מוב: מאליו, לקבוע את ההקצאה בסתיו לפי מצב המאגרי! 

באותה עת. א! המאגרי! מלאי! יחסית, תהיה ההקצאה רבה. א! המאגרי! נמוכי! 

ויש בה! רק עתודות קטנות של מי!, תצומצ! הספקת המי! לחקלאות בקי> הקרוב. 

התרומה של תכנו: במסגרת המודל המרקוביאני היא בניסוח מדיניות מפורשת: הנחיות 

ניהול שנמסרות כקשרי! כמותיי! בי: כמות המי! במאגרי! להקצאה. 

 

התפלה עשויה לשנות את המדיניות. מתקני התפלה שייבנו כעתודה ויופעלו בצורה 

גמישה, בדר7 כלל רק בתקופות חירו!, יוכלו לבטל או להקטי: את הצור7 לצמצ! את 

הספקת המי! לחקלאות בשני! שחונות. כ7, התכנו: הכלכלי של ההפקה בתנאי 

אי.ודאות, אצלנו במודל המרקוביאני, מתקשר להחלטות על ההפקה הממוצעת ועל 

הקמת מפעלי התפלה וייעוד! � לפעולה רציפה או משתנה. 

 

שיטת הניתוח בעבודה היא תכנו: והשוואת חלופות. פונקצית המטרה היא מזעור 

עלויות ונזקי! במשק המי!. המסקנה העיקרית שלנו היא שהכמות המיטבית של 

הספקת המי! לחקלאות מהמערכת הארצית היא 300 מלמ"ש. חקלאות של 300 מלמ"ש 

מהמערכת הארצית, פירושה לשני! הקרובות חקלאות של 830 מלמ"ש בס7 הכל, כולל 

מי! שלא במפעל הארצי ומי קולחי!. בעתיד תגדל הספקת המי! לחקלאות ע! 

התרחבות הצריכה העירונית, התפלה והגדלת כמויות הקולחי!.  

 

לסיכו! הסקירה נעיר על שני ענייני!. 

 א. העבודה הקדמית והיא נשענת על הנחות מפשטות וערכי! כלכליי! שקביעת! 

התבססה במידה לא מועטת על ניחוש ושרירותיות. להערכתנו המסקנות מצביעות על 

כיווני המדיניות הנכוני!, א7 יחד ע! זאת ג! על הצור7 לבדוק את ההנחות ולעד: את 

הניתוח. 

ב. המסקנות שלנו נשענות על השיקול הכלכלי של מזעור עלויות. הממשלה והכנסת 

יכולות כמוב: להחליט שמטרות לאומיות מצדיקות סטייה מהתוכנית שהגענו אליה.  
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עבודות קודמות 

למיטב ידיעתנו, הראשו: שניסח מודל מרקוביאני לניהול ההפקה ממאגרי! תת.קרקעיי! 

היה עודד לוי: ז"ל (בר ולוי: 1966), עבודתו היתה תיאורטית. בתהל נעשה לפני שני! 

רבות ניסיו: להשתמש במודל של לוי: בתכנו: משק המי! (שור>, קלי וקה: 1974). איננו 

יודעי! על יישו! המסקנות או השיטה. 

 

תוכניות רבות שהוכנו במשק המי! התייחסו להפקה הממוצעת ולצריכה הממוצעת 

והתעלמו מתנודות בהספקה או מתנאי אי.ודאות. דוגמה מהתחו! המחקרי היא עבודת! 

של אקשטיי:, זכאי, נחתו! ופישלזו: (1994) ועבודות שנעשו בעקבותיה בארצות אחדות 

(פישר 2000). דוגמה אחרת היא תהל (2000), בעבודה זו נבחנו תוכניות חלופיות של 

משק המי! והשפעת התנודות בהעשרה על התפקוד והעלות. א7 לא הוצעה שיטת 

תכנו: שתוביל להגדרה מפורשת של מדיניות הניהול. 

 

 

מאגרי! והפקה 

מאגרי המי! העיקריי! באר> ה! הכינרת והמאגרי! התת.קרקעיי! (אקוויפרי!). 

המאגרי! המערביי! הגדולי! ה! מאגר החו5 באזור השפלה ממורדות הכרמל ועד 

לחו5 עזה ומאגר ההר (ירקו: תניני!) מתחת להרי הכרמל, שומרו:, יהודה והנגב. 

מאגרי! קטני! יותר ה! חו5 הכרמל והגליל המערבי ומאגרי! מזרחיי! מעמק חרוד ועד 

לערבה. בתנאי טבעיי!, בטר! נשאבו מי! באר>, התקיי! מחזור של שווי משקל: בחור5 

נאספו אל המאגרי! מי הגשמי! שלא גלשו או התאיידו ובקי> ירדו פני המי!. מי 

הכינרת זרמו לירד: ולי! המלח וכמות ניכרת (כ.175 מליו: מ"ק לשנה) התאדתה. מי 

המאגרי! התת.קרקעיי! נבעו במעיינות ובנחלי! וחלק! זר! לי! בקליחה תת.קרקעית. 

במקומות אחדי!  � עמק יזרעאל, עמק חפר �  בה! הזרימה היתה איטית, עלו מי 

התהו! אל פני הקרקע ונוצרו ביצות מה: התאדו המי! במישרי: או דר7 הצמחייה. 

הנביעות והזרימה התת.קרקעית ה: פונקציה של רו! פני המי! במאגר, ככל שפני המי! 

רמי! יותר, כמויות גדולות יותר של מי! נובעות וזורמות לי!. על כ: בשיווי משקל היו 

פני המי! ברו! בו כל מי הגשמי! שנאספו בחור5 יצאו בקי> שאחריו בנביעה, קליחה 

או התאדות. יבולי הגשמי! משתני! משנה לשנה ועל כ: ג! רו! פני המי! במאגרי! 

והזרימות מה! השתנו. א7 בממוצע כל כמות המי! שנוספה למאגרי! ג! יצאה מה! 

ופני המי! היו בממוצע ברו! קבוע, שיווי המשקל היה אקראי (סטוכסטי) א7 יציב. 

 

שאיבת מי! מהמאגרי!, ואפילו בכמויות לא מוגזמות, מקטינה את הזרימה, מהכינרת 

לי! המלח ומהמאגרי! התת.קרקעיי! המערביי! לי! התיכו:. במקביל יורד רו! פני 

המי! (הממוצע) של שיווי משקל. להקטנת הזרימה ולירידה ברו! פני המי! שלוש 

השפעות חשובות: א. כמות המי! שאפשר לאגור קטנה; ב. בזרימה קטנה לי! יש 

שטיפה מצומצמת של מלחי! מהמאגרי! התת.קרקעיי! והמליחות עולה (בכינרת, 

לעומת זאת, ירדה המליחות עקב הטיית מעיינות); ג. ככל שהרו! יורד, השאיבה נעשית 
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מעומק רב יותר ובעלות גבוהה יותר. א5 כי להשפעות אלה משמעות כלכלית, לעיתי! 

רבת משקל, איננו דני! בה: כא: במפורש. 

 

המאגרי! מעבירי! מי! מחור5 לקי> ומשני! גשומות לשחונות. בתקופות שחונות 

במיוחד, אפשר לנצל את המאגרי! ביתר (או שהדבר נעשה מחוסר ברירה) ולרדת אל 

מתחת לקווי! האדומי!. המאגרי!, במיוחד מאגר החו5, משמשי! אז כעתודה לשעת 

חירו!. עתודה פירושה שהמאגרי! ישובו בהקד! למצב! התקני; שא! לא כ7, תהיה 

פגיעה באיכות המי! וביכולת המאגרי! לתפקד בעתיד. בתכנו: ייחסנו עלות ניכרת 

לניצול יתר של המאגרי!. 

 

 

מסגרת העבודה והנחותיה 2 

העבודה שלנו היא תכנו: משק המי! בתנאי אי.ודאות. התכנו: הוא רב.שנתי, הממצאי! 

שיוצגו התקבלו בתכנו: ל.20 שני!. קושי גדול בתכנו: רב.שנתי יוצרת "בעיית 

הממדי!": בתכנו: לעשרי! שנה כל חלופה היא למעשה 20 חלופות. על כ: הגבלנו 

בשלב הזה של העבודה את התכנו: למסגרת צרה יחסית ולמספר קט: של חלופות. 

ההגבלה אפשרה חישובי! בכלי! זמיני!, שליטה נוחה בהנחות ובממצאי! וכ:, אנו 

מקוי!, ג! הצגה בהירה של המודל והממצאי!. 

 

מסגרת העבודה מקיפה את משק המי! של המפעל הארצי שבו נכללי!, בי: השאר, 

שלושת המאגרי! הגדולי! � כינרת, חו5 והר � ומוביל המי! הארצי ושלוחותיו. אנו 

מתייחסי! לכל המאגרי! כאילו היו מאגר אחד ומתעלמי! מהאפשרות של הפקה שונה 

בכל מאגר או משקעי! שאינ! מעשירי! את כל המאגרי! במידה שווה. מצב המאגר 

מוגדר לחודש ספטמבר בכל שנה והמאגר יכול להיות בניתוח באחד משלושת המצבי! 

הבאי!: 

גבוה 200 +; כלומר, במאגר יש 200 מלמ"ק יותר מהכמות שמצויה בו כאשר 

רו! פני המי! הוא בקו האדו!. 

בינוני 0; הקו האדו!. 

נמו7 200 .; במאגר חסרי! 200 מלמ"ק לכמות הקו האדו!. 

בחירה בגדלי! הללו נועדה לשק5 אפשרויות שתממשנה במשק המי!, א7 כשהבחירה 

מוגבלת לשלושה ערכי! יש בה בהכרח שרירותיות מסוימת. 

 

העשרה היא כמות המי! שנוספת למאגרי! מדי שנה. היא כוללת את מי הגשמי!, פחות 

נגר והתאדות ונוספי! לה מי נקז מהשקאה על גבי המאגרי! התת.קרקעיי! (10%.20% 

ממי ההשקיה, תלוי בשיטת ההשקיה). שלוש האפשרויות להעשרה, לפי ההנחות,  

 

                                                 
2 ההצגה במאמר תמציתית וקצרה. לפרטי! ר' גולדפרב (2001). 
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מוצגות בלוח 2. הלוח נבנה לפי נתוני העשרה שנתית לתקופה 1992.1951 (תהל 1999) 

ולפי אות! נתוני! נבנו ג! ערכי ההסתברות בלוח 2. לא מצאנו מתא! סדרתי בנתוני 

המשקעי! וההעשרה ועל כ: הנחנו שאי: מתא! כזה בי: כמות המשקעי! בשנה אחת 

לכמות בשנה אחרת. 

 

לוח 2: העשרה והתפלגותה 
 

הסתברות  העשרה (מלמ"ק)  שנה 
 0.10  1050 שחונה 
 0.80  1550 ממוצעת 
 0.10  2000 גשומה 

 
מקור: נבנה לפי תהל (1999). 

 

היק5 החקלאות מוגדר בעבודה לפי כמות המי! שהענ5 מקבל מהמערכת הארצית 

(הגדרה פשטנית שנוחה לצרכינו ומתעלמת מענפי חי). אנו מכני! בש! חקלאות בסיסית 

את כמות המי! שמוקצית לענ5 לתקופות רגיעה. כבסיס לניתוח נלקחה הספקת המי! 

בשנת 1998, שנה בה החקלאות הבסיסית, לפי הגדרתנו, היתה 700 מלמ"ק (שלא כמו 

בלוח 1 שהוכ: לתקופת חירו!). בעבודה בדקנו 8 חלופות של החקלאות הבסיסית, 

מאפס ועד 700 מלמ"ש. הגדרת החקלאות הבסיסית היא להקצאה לטווח ארו7, כל עוד 

לא נוצרו תנאי חירו!. רצ5 של שני! שחונות עלול ליצור גירעו: במי! ואז, לפי הנחות 

הניתוח, יכול נציב המי! להחליט על קיצו> לתקופה מסוימת בהקצאה לחקלאות 

לעומת הכמות הבסיסית. 

 

היק5 החקלאות הבסיסית, בשילוב הביקוש הקשיח, יקבע את הכמות המבוקשת של 

המי! השפירי! ועל כ: ג! את מועד וכמות ההתפלה; הייצוג של הקביעה הזו באיור 1 

הוא במעגל החיצוני הגדול. בלוח 3 נמסרי! נתוני הביקוש החזוי למי! עד שנת 2020 

לשלוש חלופות חקלאות וההתפלה שתהיה דרושה להשלמת ההספקה מעבר למקורות 

הטבעיי!. נתוני הלוח חושבו בשילוב תחזיות נציבות המי! על הצריכה בשני! הבאות  

 
לוח 3: תחזית ביקוש למי! שפירי! והתפלה לשלוש חלופות של החקלאות                             

הבסיסית (מלמ"ש) 
 

 2016.2020  2011.2015  2006.2010  2001.2005 חקלאות 
 1600

 50
 1450

 0
 1300

 0
 1150

 0
0       ביקוש 

         התפלה 
 1900

 350
 1750

 200
 1600

 50
 1450

 0
300    ביקוש 

         התפלה 
 2300

 750
 2150

 650
 2000

 450
 1850

 300
700    ביקוש 

         התפלה 
 

הערה: הביקוש חושב לפי תחזיות נציבות המי! לביקוש הקשיח בתוספת כמות המי! של החקלאות הבסיסית. 
ההתפלה היא להשלמת ההספקה מעבר ל.1550 מלמ"ש מהמקורות הטבעיי!. 
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ע! חלופות החקלאות הבסיסית שבעבודה. לפי לוח 3, א! תבחר החלופה של חקלאות 

בסיסית אפס (החקלאות לא תקבל כלל מי! שפירי! מהמערכת הארצית) ייבנה מתק: 

ההתפלה הראשו: לקראת שנת 2016 והוא יהיה לכמות של 50 מלמ"ש. לחקלאות 

בסיסית של 700 מלמ"ש יש להכי: כבר עתה מתקני התפלה של 300 מלמ"ש. כאמור, 

מתקני ההתפלה הללו ייבנו, לפי התוכנית, להספקת עוד5 הכמות המבוקשת מעל 

להיצע מהמקורות הטבעיי!. בעבודה בחנו את האפשרות להקי! מתקני התפלה 

לטיפול בתנאי אי.ודאות (שני המעגלי! הפנימיי! באיור 1). מתקני! אלה יהיו נוספי! 

על אלה שיוקמו לפי התחזית של לוח 3. 

 

מדיניות הניהול של משק המי! היא אוס5 הפעולות בה: יכול נציב המי! לנקוט (בחלק: 

באישור הממשלה). בהקשר של ניהול בתנאי! של תנודות בהספקה ממקורות טבעיי! 

ואי.ודאות � בשני המעגלי! הפנימיי! באיור 1 � הפעולות ה:: 

א. בניית מפעלי התפלה למיתו: ההספקה. בהפעלת המתקני! תיבחנה שתי 

חלופות, הפעלה רציפה והפעלה משתנה, מוגבלת לתקופות שחונות. 

ב. קיצו> לתקופה מוגדרת של הקצאה המי! לחקלאות. ההנחה בעבודה היא 

שאפשר לקצ> בהספקה מהמערכת הארצית; כלומר, בחקלאות בסיסית. הקיצו> נבח: 

ליחידות של 50 או 100 מלמ"ש ורק בחקלאות בסיסית שגדולה מ.400 מלמ"ש. כ7 

בחקלאות של 500 מלמ"ש אפשר לקצ> 50 או 100 מלמ"ש, בחקלאות של 700 מלמ"ש 

אפשר לקצ> עד 300 מלמ"ש. 

ג. ניצול יתר של המאגרי!, מתחת לקווי! האדומי!, עד 400 מלמ"ק. 

ד. יצירת מחסור במי! במגזר העירוני. אפשרות יצירת המחסור נתפסת כמוצא 

אחרו:, אפשרות של אי: ברירה. מחסור ייווצר רק א! המאגרי! ינוצלו ביתר בכמות של 

400 מלמ"ק ובכל זאת לא יהיו מי! למלוא כל הצריכה העירונית. 

 

כפי שכבר הוסבר, הניתוח בעבודה נעשה בשלוש רמות שמתאימות לשלושת המעגלי! 

באיור 1 ונבדלות בהתייחסות להיק5 החקלאות. אפשר לראות את רמות הניתוח 

כמקוננות, יושבות ק: בתו7 ק:. המעגל הפנימי מייצג ניתוח של המודל המרקוביאני 

לחקלאות בסיסית נתונה. המעגל האמצעי מייצג ניתוח השאלה מה ההיק5 הרצוי של 

החקלאות הבסיסית והא! לבנות מתקני התפלה למיתו: התנודות בהספקה. שילוב שתי 

רמות הניתוח נעשה בצורה הבאה: לכל אחת משמונה הרמות של החקלאות הבסיסית 

שנבחנו בעבודה תוכננה במודל המרקוביאני המדיניות הרצויה לניהול ההפקה 

וההקצאה. רמה זו והעלות שנובעת ממנה הוזנה לתו7 הניתוח של היק5 החקלאות 

הבסיסית הרצוי במעגל האמצעי. המעגל החיצוני מייצג את שאלת השילוב בי: גודל 

החקלאות הבסיסית להיק5 ההתפלה, כבלוח 3. ההנחות בדבר העלות לסעיפיה 

מפורטות להל:. 
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פונקצית המטרה ועלות המדיניות 

מטרת התכנו: היא מזעור (השגת מינימו!) העלות הקשורה במדיניות של ניהול 

המאגרי! וההפקה. העלות נמדדת כתוחלת ער7 נוכחי לעשרי! שנה. 

 

תפיסת העלות בעבודה היא תפיסה הפרשית, אנחנו מודדי! את השינויי! בעלות 

כתוצאה משינויי! בתוכנית משק המי!. נקודת המוצא היא משק המי! של שנת 1998, 

הספקת המי! לחקלאות מהמערכת הארצית היתה באותה שנה 700 מלמ"ק וכמוב:, לא 

היתה התפלה של מי.י!. העלות ההפרשית נובעת ממקורות אחדי!: בהקטנת החקלאות 

הבסיסית קט: תוצר הענ5, הפסד התוצר נתפס כעלות; גורמי עלות אחרי! ה! הנזקי! 

של קיצו> ההקצאה בתקופות חירו!; ער7 כספי שמוענק לנזק שנוצר במאגרי! מניצול 

יתר; ער7 הנזק במגזר העירוני כשקטנה הספקת המי! למגזר הזה. בנוס5 לאלה, העלות 

המפורשת של התפלת מי.י!. פירוט סעיפי העלות נמסר להל:. 

 

החקלאות הבסיסית 

אמד: העלות של הקטנת החקלאות הבסיסית יצא מההסתכלות שהחקלאי! לא נצלו 

בשני! האחרונות את כל הקצאת המי! שעמדה לרשות!. לפי כ7, ער7 התפוקה 

השולית (הפרטית, במשק החקלאי) של המי! שווה למחיר הממוצע, 0.80 ש"ח למ"ק. 

מער7 זה נגרעו 0.30 ש"ח, עלות הולכת מי! שתיחס7, ונוס5 לו ער7 החקלאות כתורמת 

שטחי! ירוקי!, 0.50 ש"ח למ"ק. בסיכו!, ער7 התפוקה השולית החברתית הנקיה של 

המי!, בחקלאות בסיסית של 700 מלמ"ש, הוא 1.00 ש"ח למ"ק. לחישוב ער7 התפוקה 

השולית לחקלאות בסיסית קטנה יותר הנחנו שגמישות הביקוש למי! היא יחידתית. 

הקטנת ההקצאה מ.700 ל.600 מלמ"ש תעלה את ער7 התפוקה (החברתית) השולית של 

המי! ל.1.14 ש"ח למ"ק ועל כ: תגרו! לעלות שהיא הממוצע בי: 1.00 ל.1.14; כלומר, 

1.07 ש"ח למ"ק. בערכי! אלה השתמשנו להכנת לוח 4. 

 
לוח 4: העלות הנובעת מהקטנת החקלאות הבסיסית ביחס להקצאת שנת 1998 

(ער7 נוכחי ל.20 שני!) 
 

 700  600  500  400  300  200  100  0 הקטנה ביחס 
להקצאת 1998 

(מלמ"ש) 
 0  100  200  300  400  500  600  700 החקלאות 

הבסיסית 
בתוכנית 
(מלמ"ש) 

 22,938  15,087  10,769  7,236  4,880  2,970  1,400  0 עלות (מלש"ח) 
 

הערה: מלש"ח   מיליו: שקלי! חדשי! לשנה. 

 

הניתוח שלנו נעשה לכל אחת משמונה חלופות החקלאות הבסיסית שרשומות בלוח 4. 

כל חלופה נבחנת לעשרי! שנה, על כ: חושבה בלוח העלות, לעומת הקצאת 1998, 

כער7 נוכחי ל.20 שנה בשער ריבית של 5% לשנה. למשל, הקטנה של 100 מלמ"ש 
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פירושה חקלאות בסיסית של 600 מלמ"ש לתקופת התכנו:, 20 שנה, והער7 הנוכחי של 

הירידה בתרומה החברתית של החקלאות הוא מיליארד ו.400 מיליו: ש"ח. 

  

קיצו> חד.פעמי 

צמצו! הספקת המי! לחקלאות שמקטי: את החקלאות הבסיסית הוא צמצו! ארו7 

טווח. א! יתרחש, יתאימו החקלאי! את מבנה המשק להקצאת המי! הקטנה. ההתאמה 

תקטי: את הנזק, על כ: העלות שרשומה בלוח 4 היא העלות המזערית להקטנת 

החקלאות. הנזק (למ"ק) בקיצו> חד.פעמי ובלתי צפוי של הקצאת המי! לחקלאות גדול 

יותר מפני שהוא פוגע במשקי! חקלאיי! שהמבנה שלה! לא הותא! לכמויות המי! 

הקטנות, בקצו> כזה יהיו מטעי! שצמיחת! תיפגע, ציוד השקיה שיושבת וכיוצא באלו. 

אמד: הנזק לצורכי העבודה שלנו נעשה לפי תחזית הענפי! שייפגעו (גולדפרב 2001) 

והוא לער7 2.20 ש"ח למ"ק.3 

 

ניצול יתר 

ניצול יתר נוצר בירידה אל מתחת לקווי! האדומי! במאגרי! התת.קרקעיי! (הנחנו 

שלא תהיה ירידה בכינרת). הנזק נגר!, לפי ההנחה, בגלל העלאת המליחות בעקבות 

ניצול היתר. ההשפעה הכלכלית תהיה בצור7 להתפיל חלק ממי האקוויפרי! הפגועי! 

במש7 15 שני! לאחר הפגיעה. הערכנו שעלות ההתפלה תהיה 1.30 ש"ח למ"ק, הער7 

הנוכחי ל.15 שני! בשער ריבית של 5% הוא 13.49 ש"ח למ"ק. לוח 5 מפרט את עלות 

ניצול היתר. ההנחה בלוח היא שבעקבות ניצול יתר חד.פעמי של 100 מלמ"ק לא יהיה 

צור7 להתפיל את מי האקוויפר, אול! בעקבות ניצול יתר של 300 מלמ"ק, יהיה צור7 

בהתפלת 60 מלמ"ק במש7 15 שני! בעלות כוללת (ער7 נוכחי) של 809 מיליו: ש"ח. 

ובדומה לכ7 בשורות האחרות של הלוח. 

 

לוח 5: עלות ניצול היתר של המאגרי! 
 

עלות (מלש"ח)  התפלה (מלמ"ק)  ניצול יתר (מלמ"ק) 
 0  0  100

 405  30  200
 809  60  300

 1956  145  400
 

 

העלות במגזר העירוני 

לייצוג העלות הגבוהה של הפגיעה בהספקת המי! למגזר העירוני בחרנו בער7 של 40 

ש"ח למ"ק. 

 

                                                 
. y הנזק (עלות) במלש"ח, x הקיצו>  22.2102 0.00003y x x= + 3 פונקצית הנזק היא 

בהקצאת המי! לחקלאות במלמ"ש. 
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התפלת מי.י! 

מתק: התפלה יוכל לפעול ברציפות או בהפעלה משתנה � כשיחסרו מי! ממקורות 

טבעיי!. כבסיס לחישוב העלויות שמשו נתוני לוח 6. סעיפי העלות בלוח חולקו 

לקבועות ומשתנות (אנרגיה). בהפעלה רציפה מחויבת התוכנית בעלות הכוללת בס7 

2.80 ש"ח למ"ק. בהפעלה משתנה נעשה החיוב בשני שלבי!: בהחלטה, שנבחנת מדי 

שנה, א! להפעיל את המתק: מחויבת התוכנית בעלות המשתנה; אול! לעלות הכוללת 

של חלופת התכנו: לעשרי! שנה נוס5 ג! הער7 הנוכחי של העלות הקבועה שהוא, 

בשער ריבית של 5%, 1,046 מליו: ש"ח. 

 

לוח 6: עלויות התפלת מי.י! במתק: של 50 מלמ"ש 
 

עלויות (ש"ח למ"ק)    
 1.00 הו: 
 0.60 עבודה 

הוצאות קבועות 

 1.20 אנרגיה  משתנות 
 2.80 בס7 הכל  

 
מקור: אד:, 1997. 

 

  

שרשרות מרקוב ובחירת מדיניות 

שרשרת מרקוב סופית היא מודל סטטיסטי שמתאי! לתיאור תהליכי! כלכליי! רבי!. 

במסגרת המודל התהלי7 נמצא במצב i (n ,i = 1, 2, 3, ..., n מספר סופי) בשלב נתו: או 

בתקופה נתונה, והוא עובר בתקופה הבאה למצב j ( j = i אפשרי). אצלנו התקופות ה: 

שני! והמצב מוגדר לפי כמות המי! במאגרי! בסתיו של כל שנה. בשנה מסוימת יכול 

המאגר להיות גבוה (יכיל כמות גדולה של מי!, 200+), בינוני (0), או נמו7 (200.). 

מאגר גבוה בשנה אחת יכול לעבור לכל אחד מהמצבי! (גבוה, בינוני, נמו7) בשנה 

שאחריה. המעבר תלוי בכמות הגש! ובשימוש במי!: סביר שאחרי חור5 שחו:, ובעיקר 

א! השימוש במי! היה רב, המעבר ממאגר גבוה יהיה לנמו7. בגלל אקראיות 

המשקעי!, אי.אפשר לדעת מראש מה יהיו המעברי!, א7 אפשר להערי7 מה 

ההסתברות למעבר ממצב למצב בי: השני!.  

 

השרשרת המקרוביאנית מתוארת במטריצת מעבר, מטריצה מרקוביאנית, שהאיברי! 

שלה ה! ההסתברויות pij, הסתברות המעבר ממצב i למצב j. במשוואה (1) ובכל 

המשוואות שבהמש7 המצבי! ה!: 1 מאגר גבוה, 2 בינוני, 3 נמו7. 

 

 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

p p p
P p p p

p p p

 
 =  
  

(1)
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מטריצת המעבר תלויה במדיניות. נגדיר עתה להדגמה שתי אפשרויות מדיניות, מדיניות 

א': לא לקצ> בהספקת המי! לחקלאות אפילו א! המאגר בסתיו נמו7; מדיניות ב': לא 

לקצ> בהספקת המי! לחקלאות א! המאגר גבוה, לקצ> 200 מלמ"ק א! המאגר בינוני 

או א! הוא נמו7. 

 

לוח 7: הנתוני! לבניית מטריצת המעבר במדיניות א' 
 

מצב המאגר 
 t+1 בשנה

מי! במאגר 
 t+1 בשנה

הסתברות  השנה  המאגר  
 t בשנה

נמו7   .300  0.1 שחונה (1050) 
גבוה   200  0.8 ממוצעת (1550) 
גבוה   650  0.1 גשומה (2000) 

גבוה 

נמו7   .500  0.1 שחונה (1050) 
בינוני   0  0.8 ממוצעת (1550) 
גבוה   450  0.1 גשומה (2000) 

בינוני 

נמו7   .700  0.1 שחונה (1050) 
נמו7   .200  0.8 ממוצעת (1550) 
גבוה   250  0.1 גשומה (2000) 

נמו7 

 

 

הסתברויות ההעשרה (המשקעי!) קובעות את הערכי! המספריי! במטריצת המעבר. 

לדוגמה, בלוח 7 נמסר המידע להכנת המטריצה בהנחת מדיניות א'. הלוח נבנה 

לחקלאות בסיסית של 600 מלמ"ש, ועל כ: לצריכה של 1550 מלמ"ש מהמערכת 

הארצית. חישוב כמות המי! במאגר בשנה t+1 יודג! לשורה הראשונה. בשנה t היה 

המאגר מלא, 200+, השנה היתה שחונה וההעשרה היתה 1050 מ"ק, ההפקה 1550 מ"ק, 

על כ: פני המי! במאגר בשנה t+1 היו מתחת לקו האדו!, 300. מ"ק. ההסתברות 

לאירוע זה היא 0.1. נתוני לוח 7 ה! חומר הגל! לבניית מטריצת המעבר במשוואה (2). 

 

 1

0.9 0 0.1
0.1 0.8 0.1
0.1 0 0.9

P
 
 =  
  

(2)

 

 t משק5 את העובדה שבלוח 7 המעבר ממאגר גבוה בשנה p11=0.9 7הער P1 במטריצה

למאגר גבוה בשנה t+1 יתרחש א! תתממש שנה ממוצעת או שתתממש שנה גשומה; 

סכו! ההסתברויות לשני אירועי! בלתי תלויי! אלה הוא 0.9. בדומה לכ7, לפי נתוני 

לוח 7, ההסתברות לעבור ממאגר גבוה לנמו7 היא אפס. כ7 נבנו כל הערכי! במטריצה 

  .P1
 

המעבר מלוח 7 למשוואה (2) מדגי! ג! את הבעייתיות של הגבלת מספר המצבי! 

לשלושה. מאגר נמו7 מוגדר כמאגר בו כמות המי! נמוכה ב.200 מליו: מ"ק מכמות הקו 

האדו!. בלוח יש ארבעה מקרי! של ירידה מתחת לקו האדו! ובה! כמות המי! במאגר 
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בסתיו היתה 300., 500., 700., 200., בכל ארבעת המקרי! המאגר הוגדר כנמו7. הגדרת 

המאגר כנמו7 פירושה שבמעבר הבא, מהשנה t+1 לשנה t+2, מצב המוצא הוא הכמות 

השרירותית 200. אול! בתכנו:, בחישוב העלות שקשורה במעבר, נלקח הער7 של כמות 

המי! שחושבה למעשה, כמו בלוח 7, ולא הכמות השרירותית 200..  

 

הרכיבי! של המטריצה המרקוביאנית במשוואה (2) ה! ההסתברויות המעבר בי: 

המצבי! של המאגר בהנחה שהמדיניות היא א'. מטריצת המעבר במשוואה (3) נבנתה 

למדיניות ב' שמגדילה את ההסתברות להגיע למאגר בינוני או גבוה ומקטינה את 

ההסתברות למעבר למאגר נמו7.  

 

 2

0.9 0 0.1
0.9 0 0.1
0.1 0.8 0.1

P
 
 =  
  

(3)

 

לכל מדיניות יש עלות. למשל, במעבר במשוואה (3) ממאגר נמו7 למאגר נמו7 יהיה 

קיצו> של 200 מלמ"ק בהקצאת המי! לחקלאות בעלות של 446 מלש"ח, ניצול יתר של 

400 מלמ"ק בעלות של 1904 מלש"ח, מחסור במגזר העירוני של 100 מלמ"ק בעלות של 

4000 מלש"ח. בס7 הכל, עלות המעבר הזה היא 6,350 מלש"ח. בדומה לכ7, עלות 

המעבר ממאגר נמו7 למאגר בינוני או למאגר גבוה היא, בשני המקרי!, 446 מלש"ח 

(אי: במקרי! אלה ניצול יתר או מחסור). על כ: העלות המשוקללת בהסתברויות של 

המדיניות שמכתיבה קיצו> של 200 מלמ"ק בחקלאות במאגר נמו7 היא 1,036 מלש"ח. 

במשוואות (4) נמסרי! שני וקטורי! של העלויות המשוקללות, C2 ,C1, שמתאימי! 

למצבי המוצא ולמדיניות א' ומדיניות ב'. 

        

                           מדיניות ב'          מדיניות א' 

 1 2

95 95
590 540
1,746 1,036

C C
   
   = =   
      

(4)

 

בהתא! לפונקצית המטרה, אילו שתי האפשרויות היחידות היו מדיניות א' או מדיניות 

ב', היה מעשה התכנו: בחירה בי: השתיי!. הבחירה היתה באפשרות שהעלות שקשורה 

בה היא הנמוכה יותר. בגלל האקראיות ותקופת התכנו:, העלות נמדדת כתוחלת הער7 

נוכחי לעשרי! שנה. שיטת הבחירה בעבודה היתה תכנו: דינמי, היא לא תפורט כא:. 

בתכנו: נבחנו צירופי! של חלופות מדיניות רבות ולכל צירו5 נבחרה המדיניות 

שממזערת את פונקצית המטרה. בטר! נעבור להצגת התכנו:, נעיר על המצב היציב. 
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הרכיבי! של מטריצת המעבר P ה! ההסתברויות למעברי! מהמצב i בשנה אחת למצב 

j בשנה שאחריה. א! התהלי7 המרקוביאני נשאר אותו תהלי7, תהיה אותה מטריצה ג! 
מטריצת המעבר מהשנה השנייה לשלישית. על כ: הסתברויות המעבר בי: המצבי! 

מהשנה האחת לשלישית ה: המרכיבי! של המטריצה P2. ובדר7 כלל ההסתברויות 

למעבר בי: המצבי! מהשנה הראשונה לשנה n ה: רכיבי המטריצה Pn. בתהליכי! 

מרקוביאניי! רבי! המטריצה Pn, עבור ערכי n גדולי!, קבועה ובעלת שורות אחידות. 

במקרי! אלה נאמר שהתהלי7 המרקוביאני מתכנס למצב יציב. לדוגמה המצב היציב 

של התהלי7 במשוואה (3) הוא  

 

 2

0.82 0.08 0.10
0.82 0.08 0.10
0.82 0.08 0.10

sP
 
 =  
  

(5)

 

חשוב להבי: מה אי: במשוואה (5) ומה יש בה. המשוואה אינה מוסרת על שינוי בתהלי7 

המרקוביאני. כל עוד המדיניות תהיה מדיניות ב' שהוגדרה לעיל, מטריצת המעבר 

משנה אחת לזו שאחריה תהיה P2, כמו במשוואה (3). יש במשוואה הסתברויות מעבר 

P2, במשוואה 
S משנה אחת לשני! אחרות, רחוקות ממנה. הרכיבי! של הטורי! במטריצה

(5), ה! ההסתברויות להגיע לכל אחד מהמאגרי! בשנה t+n (עבור n "גדולה") ממצב 

המוצא המתאי! לשורה בשנה t. זה "טבעי" שבמטריצת המעבר במשוואה (5) תהיינה 

שורות זהות. א! אמנ! אפשר להגיע לכל אחד מהמצבי!, אזי ההסתברות להגיע למצב 

מסוי! בעתיד הרחוק אינה תלויה במצב הנוכחי. בצורה אחרת אפשר לפרש את 

מטריצת המעבר של המצב היציב כהתפלגות ארוכת הטווח של המצבי!. בהסתכלות 

לתקופה ארוכה יחסית, בה המדיניות היתה ב', נמצא, למשל, שב.82 אחוזי! מהשני! 

היה המאגר בסתיו גבוה וב.10 אחוזי! מהשני! הוא היה נמו7.  

 

במטריצות המעבר בתוכניות שבעבודה ההתכנסות למצב היציב מהירה יחסית, 

במשוואה (5) אפילו תו7 שנתיי!. תכונה זו תסייע בהמש7 בהצגה של המאפייני! של 

פתרונות התכנו:. 

 

 

התוכניות 

 

ארבעי! ושמונה צירופי! 

התכנו: נבח: בארבעי! ושמונה צירופי! ונוספו לה! בדיקות רגישות. הצירופי! ה! 

שילוב של חלופות; כדלקמ:, 

מתק: התפלה: ללא מתק:, מתק: של 100 מלמ"ש, 200 מלמ"ש (3 חלופות). 
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הפעלת המתק:: הפעלה רציפה, הפעלה משתנה (2 חלופות). 

חקלאות בסיסית: 0 מלמ"ש, 100 מלמ"ש, ..., 700 מלמ"ש (8 חלופות). 

 .48 = 8x3x2 :!מספר הצירופי

 

הדגמה: הפעלה רציפה של מתק: ההתפלה 

נדגי! עתה את התכנו: לאפשרות של הפעלה רציפה של מתק: ההתפלה (לוח 9). המידע 

בלוח מתייחס לכל 8 חלופות החקלאות הבסיסית, מאפס ועד 700 מלמ"ש וכפי שנאמר 

לעיל, מתקני ההתפלה שנבחני! עתה נוספי! על אלה שיוקמו לפי לוח 3. לפני שנבנה 

לוח 9, נבח: מתק: ההתפלה הרצוי לכל אחת מחלופות החקלאות הבסיסית; סיכו! 

הבחינה הזו לחקלאות בסיסית של 400 מלמ"ש מוצג בלוח 8.   

 

לוח 8: עלות כוללת לחקלאות בסיסית של 400 מלמ"ש 
 

 300  200  100  0 מתק: (מלמ"ש) 
 11,052  8,195  10,873  12,116 עלות כוללת (מלש"ח) 

 
הערה: עלויות שני המעגלי! הפנימיי! באיור 1, ללא עלות ההתפלה של לוח נספח 3 וללא עלות ההקטנה 

של החקלאות הבסיסית ביחס לשנת 1998. 

 

לוח 8 נבנה בדר7 הבאה. לכל חלופה של מתק: ההתפלה חושבה המדיניות 

האופטימלית ותוחלת העלות הכוללת לחלופה (המעגל הפנימי של איור 1). למשל, א! 

יוק! מפעל של 200 מלמ"ש ויופעל בכל אחת מעשרי! שנות התכנו:, תהיה העלות  

 
לוח 9: הפעלה רציפה של מתק: ההתפלה 

 
                                                   חלופות 

 700  600  500  400  300  200  100  0 חקלאות 
                                                   מדיניות 

 0  0  100  200  100  100  0  0 מתק: 
התפלה 

 
 0

 150
 300

 
 0

 200
 200

 
 0

 50
 100

 
 ...
 ...
 ...

 
 ...
 ...
 ...

 
 ...
 ...
 ...

 
 ...
 ...
 ...

 
 ...
 ...
 ...

קיצו>: 
גבוה 

בינוני 
נמו7 

                                                   מאפייני! 
 

 0.82
 0.08
 0.10

 
 0.82
 0.08
 0.10

 
 0.82
 0.08
 0.10

 
 0.82
 0.08
 0.10

 
 0.53

 0
 0.47

 
 0.56
 0.02
 0.42

 
 0.56
 0.02
 0.42

 
 0.58
 0.02
 0.40

מצב יציב: 
גבוה 

בינוני 
נמו7 

 
 3.56

 42

 
 3.56

 36

 
 3.56

 14

 
 ...
 ...

 
 ...
 ...

 
 ...
 ...

 
 ...
 ...

 
 ...
 ...

קיצו>: 
שני! 

מלמ"ש 
 

 2
31.39

 4

 
 2

 31.05

 
 2

23.22
 4

 
 2

 14.6

 
 6.5

47.68
 1

 
 4.586
33.58

 4

 
 4.586
49.72

 6

 
 3.842
30.97

 2

ניצול יתר: 
שני! 

מלמ"ש 

 
 0
 0

 
 0.21
 1.05

 
 0.21
 1.05

 
 0.21
 1.05

 
 0.647
 6.035

 
 0.4
 3.5

 
 0.4
 5.3

 
 0.3
 3.9

מחסור: 
שני! 

מלמ"ש 
 2,634  2,913  5,315  8,195  7,583  5,835  3,497  2,305 עלות 

(מלש"ח) 
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8,195 מליו: ש"ח, גודל זה הוא ער7 נוכחי של תוחלת העלות לעשרי! שנות התכנו:.  

הער7 8,195 מלש"ח הוא הנמו7 בשורת העלות בלוח, על כ: המידע בלוח 9 לחקלאות 

בסיסית של 400 מלמ"ש נמסר עבור החלופה של מתק: ב: 200 מלמ"ש. בדומה לכ7, 

עבור החלופות האחרות של החקלאות הבסיסית, לכל אחת הוצמד בלוח 9 המידע עבור 

מתק: ההתפלה שאתו העלויות ה: הקטנות ביותר. 

 

לוח 9 משלב מידע מ: המעגל הפנימי של איור 1 ומהמעגל השני. הקביעה הסופית של 

המדיניות המומלצת תהיה בשילוב שלושת המעגלי!. א7 כבר בשלב זה, המידע בלוח 9 

שופ7 אור על המדיניות וחלופותיה ובמיוחד על תפקיד ענ5 החקלאות.  הלוח מחולק 

לשלושה: ראשי העמודות מסמני! את חלופות החקלאות הבסיסית בתכנו:, ערכי משתני 

ההחלטה נמסרי! בשתי השורות של המדיניות, והחלק השלישי של הלוח מוסר את 

מאפייני התכנו:. נפתח במדיניות. 

 

כזכור, הנחת המוצא של התכנו: בלוח 9 היא שא! יוק! מתק: התפלה הוא יופעל 

ברציפות בכל שנות התכנו:; למשל, בחקלאות בסיסית של 400 מלמ"ש יוק!, כפי 

שראינו, מתק: של 200 מלמ"ש. הוא יגדיל את היצע המי! השפירי! הממוצע מ.1550 

ל.1750 מלמ"ש. עלות ההקמה וההפעלה (הוצאות קבועות בלוח 6) נכללו בעלות 

הכוללת של 8,195 מליו: ש"ח שרשומה בשורה האחרונה של הלוח. בשני הקצוות של 

החלופות של החקלאות הבסיסית � בחקלאות אפס, ו.100 מלמ"ש בצד אחד, 600 ו.700 

מלמ"ש בקצה האחר � לא יוקמו מפעלי התפלה. הסיבות לאי.ההקמה שונות. בחקלאות 

של אפס או 100 מלמ"ש לא יוק! מפעל התפלה מפני שהכמות המבוקשת הכוללת קטנה 

יחסית. ג! בחקלאות של 600 או 700 מלמ"ש לא יוק! מפעל התפלה. כא: הסיבה היא 

שחקלאות גדולה יחסית יכולה לשמש בתפקיד הבופר. במילי! אחרות, בחקלאות קטנה 

אי: צור7 במתק: התפלה כיוו: שהכמות המבוקשת קטנה. בחקלאות גדולה עדי5 לשכ7 

את זעזועי ההספקה בשני! שחונות בקיצו> בחקלאות ולא להקי! מתקני התפלה. 

 

כפי שמראה השורה הראשונה בי: מאפייני התכנו: בלוח 9, העלות לחלופה של אפס 

חקלאות בסיסית וללא מתק: התפלה (תוחלת הער7 הנוכחי לעשרי! שנות התכנו:) היא 

2,305 מליו: ש"ח, זה הער7 הנמו7 בשורה. אול! העלות של חקלאות של 700 מלמ"ש 

אינה שונה בהרבה מהעלות של חקלאות אפס. בשני המקרי! הקיצוניי! הללו נחסכת 

עלות ההתפלה, המקרי! שוני! בסוג הפגיעה בחקלאות: בחקלאות אפס הפגיעה היא 

בכ7 שהייצור, בכל אחת משנות התכנו:, נמו7 מאשר בחקלאות של 700 מלמ"ש (היק5 

שנת 1989). בחקלאות בסיסית של 700 מלמ"ש יש בדר7 כלל ייצור גבוה יחסית, א7 

בתקופות חירו! יש פגיעה ניכרת בענ5.  

 

מדיניות היא הפעולות שבה: יש לנקוט בכל מצב. כא: הנחת התכנו: היא שאי.אפשר 

לקצ> בהספקת המי! של חקלאות בסיסית של 400 מלמ"ש או פחות. על כ: מדיניות 

הקיצו> בהספקת המי! לחקלאות רשומה רק לחלופות של 500 מלמ"ש ומעלה. 
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המדיניות המומלצת היא: לא לקצ> כלל א! המאגר בסתיו גבוה; במאגר בינוני, קצ>  

50 מלמ"ק בחקלאות בסיסית של 500 מלמ"ש, 200 מלמ"ק בחקלאות של 600 ו.150 

ב.700 מלמ"ש. במאגר נמו7 קצ> 100, 200 ו.300 מלמ"ק בהתאמה בכל חלופת חקלאות. 

המדיניות שמתממשת בלוח בקיצו> אינה מוגבלת לחקלאות, היא מגדירה את כל 

הממדי!. גירעו: במי! גדול מהכמות המקוצצת, ייצור ניצול יתר; ויתרת הגירעו:, א! 

תהיה, מעבר לניצול יתר של 400 למ"ק, תהיה מחסור בהספקת המי! למגזר העירוני. 

 

כפי שהוסבר לעיל, התהליכי! המרקוביאניי! שקשורי! בתכנו: של משק המי! 

מתכנסי! מהר יחסית למצב יציב. הסתברויות המצב היציב רשומות בי: המאפייני! 

בלוח 9; למשל, בחלופה של אפס חקלאות ולכל מצב מוצא, ההסתברות למאגר גבוה 

היא 0.58, ולמאגר נמו7 היא 0.40. נחזור שוב, הפירוש של הערכי! הללו הוא 

שבתקופה ארוכה יחסית, בה תיוש! המדיניות של לוח 9 לחקלאות בסיסית אפס, נצפה 

במאגר גבוה ב.58% מהשני! ובמאגר נמו7 ב.40% מהשני!; כ7 ג! לחלופות החקלאות 

האחרות. למעשה לחלופות הלוח מתאימי! שני וקטורי! של הסתברויות המצב היציב, 

וקטור אחד לחלופות החקלאות הבסיסית של 300 מלמ"ש ופחות ואחר לכל החלופות 

של 500 מלמ"ש ויותר. העובדה שהתפלגויות המצב היציב כמעט זהות לחלופות אחדות 

של החקלאות הבסיסית נובעת כנראה מכ7 שהתכנו: שלנו אינו עדי:, צעדי המדיניות 

שנבחני! רחוקי! יחסית זה מזה. במבט ראשו: מפתיע שדווקא בחלופות של השימוש 

המצומצ! במי!, בי: אפס ל.300 מלמ"ש, גדולה יותר ההסתברות להגיע למאגר נמו7 

מאשר בחלופות עתירות המי!. הסיבה היא שבחקלאות בסיסית שמ.400 מלמ"ש ואיל7 

יש שני גורמי! שמסייעי! להימנע מלהגיע למאגר נמו7 � התפלה והאפשרות לקצ> 

בהספקת המי! לחקלאות.  

 

הערכי! האחרי! שנמסרי! בלוח 9 כמאפייני! את התכנו: ה! ממוצעי! משוקללי! 

בהסתברויות המצב היציב. בכדי להסביר את המיצוע, נסתכל על חקלאות בסיסית של 

500 מלמ"ש. בחלופה זו צפוי שא! מצב המוצא הוא מאגר גבוה יהיה קיצו> בהספקת 

המי! לחקלאות ב.3.3 שני! מתו7 20, א! התהלי7 נפתח במאגר נמו7 יהיה קיצו> 5.1 

פעמי! בעשרי! שנה. בכדי לחסו7 במקו! אנו מציגי! בלוח את הער7 הממוצע 3.56 

שני! לכל תקופה עשרי! שנה. ככל שירבה השימוש במי! בחקלאות הבסיסית, יגדל ג! 

הקיצו>, כאשר יבוא. כ7 בממוצע לעשרי! שנות התכנו:, בחקלאות בסיסית של 500 

מלמ"ש יהיה הקיצו> 14 מלמ"ק לשנה, ובחקלאות של 700 מלמ"ש הכמויות המקוצצות 

גדולות יותר והקיצו> הממוצע יהיה 42 מלמ"ק לשנה. 

 

בלוח 9 נמסר מידע ג! על היק5 ניצול היתר לחלופות החקלאות ועל היק5 המחסור. 

הקוראי! יוכלו בודאי לעמוד בעצמ! על הפירוש של הערכי! הללו והקשר בינ! 

לחלופות החקלאות. 
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מתקני ההתפלה כעתודה 

ההנחה התכנו: בדיו: הקוד! היתה שא! יוק! מתק: התפלה הוא יפעל ברציפות במש7 

כל עשרי! שנות התכנו:. הנחה זו עקבית ע! ההשערה או הדעה המקובלת שמתקני 

התפלה ה! עתירי הו: והוצאות קבועות ועל כ: לא יהיה כדאי להקימ! אלא א! 

יופעלו ברציפות. כא: נבח: את ההשערה הזו. 

 

להפעלה משתנה של מתק: התפלה שני יתרונות חשובי!: האחד הוא שההחלטה על 

הפעלת המתק: יכולה להתקבל באביב, בתו! תקופת הגשמי!. א! היתה השנה שחונה, 

יופעל המתק:; בשנה גשומה הוא לא יופעל. היתרו: השני הוא שאפשר להפעיל את 

מתק: ההתפלה במש7 שני! אחדות וכ7 לכסות גירעו: גדול, א! נוצר. תכונה זו מגבירה 

את היכולת להשתמש במאגרי! הטבעיי! כבופרי!. כפי שכבר הוסבר, אפשר לרדת 

מתחת לקווי! האדומי! במאגרי! התת.קרקעיי! בתנאי שהירידה זמנית והמאגרי! 

ישובו לתקנ! תו7 זמ: קצר. הנזק הגדול נגר! א! המאגרי! נשארי! במש7 זמ: רב במצב 

נמו7. ללא מתקני התפלה, ההסתברות גבוהה שמאגר במצב נמו7 ישוב ויעבור למצב 

נמו7 [במשוואה p33=0.9 (2) ]. על כ: המדיניות המומלצת בלוח 9 היא לקצ> בהספקת 

המי! לחקלאות בכל מקרה בו נצפה בסתיו מאגר נמו7. א! יש מתק: התפלה שיפעל 

כעתודה, מובטח שאפשר יהיה להשיב את המאגרי! למצב תקי: תו7 שנה או יותר. 

בתכנו: הנחנו שא! יוק! מתק: התפלה הוא יהיה ב: 100 מלמ"ש, וא! ייווצר גירעו: 

גדול מ.100 מלמ"ש במאגרי!, יופעל המתק: עד שהגירעו: ייסגר (התכנו: התחשב 

בעלות הפעלה מתמשכת כזו).  

 

התכנו: של האפשרות של ההפעלה המשתנה של מתקנ: ההתפלה נעשה בצורה דומה 

לתכנו: של האפשרות של ההפעלה הרציפה שתוצאותיו הוצגו בלוח 9, אול! תכנו: 

ההפעלה המשתנה מורכב יותר מתכנו: ההפעלה הרציפה מפני שיש לקחת בחשבו: 

אפשרות להפעלת המתק: לשנה אחת, שנתיי!, שלוש ועוד. על כ: לא יוצגו כא: 

תוצאות התכנו: הזה בפירוט. בלוח 10 נמסרות העלויות הכוללות ל.16 הצירופי! של 

חלופות החקלאות והפעלת המתק:. 

 

לוח 10: עלות הצירופי! (מליו: שקלי!, תוחלת ער7 נוכחי לעשרי! שנה) 
 

 700  600  500  400  300  200  100  0 חקלאות 
 2,634  2,931  5,315  8,195  7,583  5,835  3,497  2,305 התפלה רציפה 
 2,634  2,931  4,835  6,015  4,980  3,953  3,524  2,305 התפלה משתנה 

 

 

בשלוש חלופות של החקלאות הבסיסית בלוח 10 העלות של התוכנית ע! התפלה 

רציפה זהה לעלות התוכנית ע! התפלה משתנה. החלופות הללו ה: של אפס חקלאות 

בסיסית, 600 ו.700 מלמ"ש ובשלושת: נבחר שלא להקי! מתק: התפלה. בחלופות 
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האחרות � להוציא הפרש קט: לטובת ההתפלה הרציפה בחקלאות של 100 מלמ"ש � 

העלות של התוכנית ע! ההפעלה המשתנה נמוכה מזו ע! ההפעלה הקבועה.  

 

כזכור, העלויות שרשומות בלוח 10 ה: עלויות שני המעגלי! הפנימיי! באיור 1, עלות 

המודל המרקוביאני בתוספת העלות הקבועה של מתק: ההתפלה א! הוק!. ההחלטה 

על הצירו5 המועד5, על התוכנית המועדפת, היא בשילוב שלושת המעגלי!. 

 

התוכנית המיטבית 

בלוח 11 נמסר חישוב העלות הכוללת לכל שלושת המעגלי! של איור 1. 

 

לוח 11: העלות הכוללת (מליו: ש"ח, תוחלת ער7 מהוו: לעשרי! שנה) 
 

 700  600  500  400  300  200  100  0 חקלאות (מלמ"ש) 
 20,022  16,630  12,698  8,729  6,064  3,789  1,905  635 ביקוש עוד5 

 0  1,400  2,970  4,880  7,236  10,769  15,087  22,938 הקטנת החקלאות 
 2,634  2,931  4,835  6,015  4,980  3,953  3,497  2,305 מרקוב 

 22,656  20,961  20,503  19,624  18,280  18,511  20,489  25,878 ס7 הכל 

 

 

לעלות הכוללת של מדיניות ההפקה וההקצאה של המי! השפירי! במערכת הארצית 

יש שני מרכיבי! עיקריי!, שרשומי! בשתי שורות בלוח 11, הביקוש העוד5 והקטנת 

החקלאות. הביקוש העוד5 יסופק בהתפלה, כפי שהודג! בלוח 3, ועל כ: העלות שהוא 

גור! הולכת ועולה ע! הרחבת החקלאות הבסיסית. העלות הזו היא עלות ישירה 

וברורה. לעומת זאת, העלות של הקטנת החקלאות היא עלות חליפית, היא עלות 

שנגרמת מתו7 כ7 שקבענו בתכנו: את החקלאות הבסיסית של 700 מלמ"ש כנקודת 

ההתייחסות: בתוכנית שלנו, מעבר לחקלאות קטנה יותר גור! לעלות. שורת מרקוב 

בלוח 11 מוסרת את עלות שני המעגלי! הפנימיי! באיור 1. היא נגרמת בגלל קיצו> 

בהספקת המי! לחקלאות, לפי המדיניות שבתוכנית, בגלל ניצול יתר, בגלל מחסור 

שנוצר כאשר משק המי! אינו מצליח הספק את הביקוש למגזר העירוני, או בגלל הקמה 

והפעלה של מתקני התפלה.  

 

לפי הנתוני! של לוח 11, העלות הכוללת הנמוכה ביותר היא בחלופה של חקלאות 

בסיסית של 300 מלמ"ש ובבחירה של התפלה משתנה; כלומר, הקמה של מתק: התפלה 

ב: 100 מלמ"ש שיהיה עתודה ויופעל רק כאשר ייווצר גירעו: במאגרי!. מתק: התפלה 

כעתודה ימנע קיצו> הספקת המי! לחקלאות אפילו בשני! שחונות, הוא יופעל ב.6.24 

שני! מתו7 עשרי!, ובממוצע לכל שנה מעשרי! שנות התכנו: ההתפלה תהיה 44.24 

מלמ"ק. 

 

לפי נתוני שנת 2000, בחקלאות בסיסית של 300 בתוכנית שלנו, יהיה ס7 השימוש במי! 

820 מלמ"ש, מה! 300 במערכת הארצית, 250 מחו> למערכת הארצית ו.270 קולחי! 

(נציבות המי!, 2000). 
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בדיקות רגישות 

בדיקות הרגישות נועדו להצביע על חשיבות הנחות התכנו: בארבעה תחומי!: בדקנו 

הא! מסקנות התכנו: תשתנינה בעקבות שינויי! בהנחות על עלות ההקטנה של 

החקלאות הבסיסית, עלות הקיצו> החד.פעמי בחקלאות, עלות המחסור ועלות ניצול 

היתר. נמסור כא: את המסקנות לכל בדיקה. 

 

עלות ההקטנה של החקלאות הבסיסית גדולות ב.50% מהרשו! בלוח 3: החקלאות 

הבסיסית תהיה 600 מלמ"ש. 

 

עלות הקיצו> החד פעמי גדולה ב.50% מהרשו! בהערת שוליי! 3: החקלאות הבסיסית 

לא תשתנה ותהיה ג! במקרה זה 300 מלמ"ש. 

 

עלות המחסור במי! בעיר תהיה 100 ש"ח למ"ק (במקו! 40 ש"ח למ"ק כפי שהונח 

בתכנו:): החקלאות הבסיסית לא תשתנה ותהיה ג! במקרה זה 300 מלמ"ש. 

 

עלות ניצול היתר גדולה ב.50% ביחס לרשות בלוח 4: החקלאות הבסיסית תהיה 200 

מלמ"ש. 

 

בדיקות הרגישות מצביעות על כ7 שהתוכניות במשק המי! רגישות במיוחד לשני 

משתני!. האחד, העלות של הקטנת החקלאות הבסיסית; כלומר, ער7 התפוקה השולית 

של המי! בחקלאות. א! התרומה הכלכלית של המי! בחקלאות גדולה, כדאי יהיה 

להתפיל יותר ממה שהומל> בתוכניות שלנו ולשמור על ענ5 גדול יחסית. הגור! השני 

שעשוי להשפיע על התכנו: הוא עלות ניצול היתר. ואמנ!, על א5 ששאלת ניצול היתר 

של המאגרי! והנזקי! שהוא גור! לא יורדת מסדר היו! הציבורי, אי: אומדני! טובי! 

של מרכיב העלות הזה. ייתכ: שהעדר האומדני! לנזק נובע מההנחה שלא תהיה ירידה 

מתחת לקווי! האדומי! ולא יהיה ניצול יתר. א7 הניסיו: מראה שזו הנחה מוטעית, יש 

ניצול יתר. תוצאת הבדיקה שמראה שלניצול יתר יש השפעה על התוכנית מצביעה על 

הצור7 בחידוד האומדני! של נזקיו. 

  

 

הערות סיכו! 

תשומת הלב במשק המי! מרוכזת בימי! אלה במשבר החרי5 שאליו נקלענו והוא 

תוצאה של שאיבת יתר ומיעוט גשמי!, א7 השאלות ארוכות הטווח נותרו היק5 הספקת 

המי! השפירי! לחקלאות וההתפלה (או הייבוא) ומועדיה: הביקוש הקשיח למי! גדל 

ע! התרחבות האוכלוסייה והצריכה במגזר העירוני בעוד שמקורות המי! הטבעיי! 

מוגבלי!. חקלאות גדולה פרושה אספקת מי! יקרי! מהתפלה בהקד! ובכמויות 
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גדולות. לעומת זאת, צמצו! הספקת המי! השפירי! לחקלאות יאפשר חיסכו: במי! 

מותפלי! א7 על חשבו: הייצור החקלאי. העיקרו: הכלכלי הפשוט מורה לקבוע את 

גודל החקלאות בהיק5 בו התרומה השולית של המי! בענ5 שווה לעלות ההתפלה. 

 

העבודה הזו התמקדה בניהול משק המי! בתנאי אי.ודאות ואפשר להציגה כניסיו: 

לבחו: הא! עלויות שקשורות בתנאי אי.ודאות משנות במידה ניכרת את הפתרו: 

הכלכלי; למשל, הא! בכדי לשמור על האפשרות שהחקלאות תתפקד כבופר בעתות 

חירו! מוצדק לקיי! ענ5 גדול ממה שמורה העיקרו: הכלכלי הפשוט לעיל? כפי שמלמד 

עיו: בלוח 11, עלות הניהול בתנאי אי.ודאות קטנה יחסית לתרומה השולית של 

החקלאות (עלות הקטנתה) או לעלות ההתפלה. שילוב אקראיות ההעשרה לא שינה 

במידה ניכרת את המסקנות הבסיסיות בדבר פיתוח משק המי!. יתירה מזאת, הכמות 

האופטימלית להקצאת המי! לחקלאות שהתקבלה בעבודה אינה שונה בהרבה מהכמות 

שהופיעה בתחזיות נציבות המי! לטווח הארו7. ההקצאה לחקלאות בעבודה היא 300 

מלמ"ש מהמערכת הארצית ועוד 250 מלמ"ש באזורי! אחרי!; בתחזית הנציבות לשנת 

2020, ההקצאה לחקלאות היא 530 מלמ"ש של מי! שפירי!. 

 

חשוב, ע! זאת, להדגיש שמסקנות העבודה נובעות מאופי הניתוח ומהנחותיו. הניתוח 

היה ראשוני, מרחב האפשרויות (משקעי!, מאגרי!) חולק חלוקה גסה ונבחנו רק 

חלופות מעטות. ההנחות, בעיקר ביחס לעלויות, נטו לחיזוק מעמדה של החקלאות 

בניתוח. לדוגמה, בהערכת התפוקה השולית של המי! בענ5 כללנו 0.50 ש"ח למ"ק 

כתרומה חברתית לסביבה; לא הכל מסכימי! להערכה גבוהה זו. או, דוגמה אחרת, 

הנחנו חקלאות בסיסית בגודל אחד לכל תקופת עשרי! השני! של התכנו:. התאמה 

הדרגתית של החקלאות לצורכי משק המי!, היתה עשויה להביא להמלצה לקיי! 

חקלאות גדולה מ.300 מלמ"ש בשני! הקרובות וקטנה יותר בשני! המאוחרות של 

התוכנית. המש7 העבודה בפירוט נוס5 וניתוח זהיר יותר של ההנחות עשוי להביא 

למסקנות שונות. 

 

למסקנת העבודה שכדאי לבנות מתק: התפלה בכושר של 100 מלמ"ש שישמש כעתודה 

לתקופות מחסור יש היבטי! פוליטיי!. מצד אחד, מתק: כזה יחסו7 את הצור7 בקיצו> 

הספקת המי! לחקלאות בתקופות חירו!, וכ7 הוא יחסו7 ג! את המאבקי! הפוליטיי! 

המתישי!, כדוגמת אלה שליוו את הניסיונות הכושלי! לקצ> את ההקצאה לחקלאות 

בשני! האחרונות. מצד שני, יש בהקמת מתק: עתודה סכנה פוליטית: כשהמתק: יעמוד 

על מכונו יהיו רבי! � במיוחד, כ7 אפשר לצפות, חקלאי! ובעלי המתק: � שיקראו 

להפעלתו ג! בשני! גשומות. א! כ7 יקרה, שוב צרי7 יהיה לקצ> בחקלאות בתקופות 

חירו! ושוב, בעלות גבוהה ובהצלחה מועטה. 

 

שאלה נוספת שהתפלה כעתודה מעלה היא שאלת מחיר המי!. בהנחות העבודה, מתק: 

עתודה יצדיק את העלות הכוללת של ההתפלה, ה: העלות הקבועה וה: העלות 
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המשתנה. אול! החלטות על הפעלת המתק: נבחנות בתוכניות רק כנגד העלות 

המשתנה. א! מחיר המי! יקבע כשווה לעלות הממוצעת, ישתמשו החקלאי! בכמויות 

מי! קטנות בהרבה ממה שנחזה בתוכנית. לפנינו המקרה של מפעל ע! יתרונות לגודל 

ובו העלויות השוליות (המשתנות בלוח 6) נמוכות מהעלויות הכוללות הממוצעות. 

הפתרו: היעיל הוא לגבות לפי העלויות השוליות ולתמו7 בכיסוי העלויות הקבועות. 

התמיכה תהיה 160 מיליו: ש"ח לשנה (100 מלמ"ש לפי 1.60 ש"ח למ"ק), ונראה שהיא 

תהיה קטנה מפדיו: היטל ההפקה.4 

 

הדיו: הזה נער7 במושגי תכנו: כאילו כל ההחלטות מתקבלות במרכז והמשתמשי! 

במי! פועלי! באופ: מכני. א7 לא כ7; למשל, א! המדיניות שתיבחר תהיה לקצ> 

בהספקת המי! לחקלאות בתקופות חירו!, סביר שהחקלאי! יתכננו את משקיה! 

בהתא!, חלק מהמי! יפנו לגידולי! יקרי! � פרחי! או מטעי! � וחלק יפנו לגידולי! 

שיוכלו לעמוד בצמצו! ההשקיה או לגידולי! שההכנסה מה! נמוכה (גידולי שדה) 

והפגיעה בקיצו> ההקצאה תהיה קטנה יחסית. התאמה כזו של מבנה הייצור החקלאי 

לתנאי! המשתני! של הספקת המי! תקטי: את העלות של המדיניות שתישע: על קיצו> 

ההספקה לחקלאות בתקופות חירו!. ודוגמה אחרת, בתקופות של צמצו! בכמות המי! 

לחקלאות יוכלו חקלאי! שתרומת המי! במשקיה! גדולה לרכוש מי! מחקלאי! 

שאצל! התרומה, אפילו אחרי הקיצו>, קטנה יותר. ג! שווקי! למי! ירככו את הפגיעה 

של מדיניות מקצצת. שתי הדוגמאות הללו מצביעות על הטעות במשטר הצמצו! 

הנוכחי: השנה (2001) הפיצוי לחקלאי! שמכסת! קוצצה משתנה לפי הגידולי! שיובשו 

ומשרד החקלאות אסר במפגיע על סחר במי!. המדיניות הזו פוגעת ביעילות ופוגעת 

ללא צור7 בחקלאי!. 

 

 

ספרות 

אד:, 1997, קווי יסוד להתפלה במשק המי!, נציבות המי!. 

 

אקשטיי:, צבי, ד: זכאי, יובל נחתו! וגדעו: פישלזו:, 1994, "הקצאת מקורות המי! בי: 

ישראל, הגדה המערבית ועזה: ניתוח כלכלי", רבעו: לכלכלה, שנה 41, מס. 3. 

 

גולדפרב, אור, 2001, מודל המחסור למדיניות אספקת המי!, נציבות המי!. 

 

כסלו, יואב וגדי רוזנטל, 1999, "פרשת המי!", רבעו: לכלכלה, שנה 46, עע' 106.155.  

 

נציבות המי!, 2000, משימות משק המי! הישראלי לטווח הארו7.  

                                                 
4  דיו: מפורט יותר בהיטל ההפקה וביתרונות לגודל בהספקת מי!, בהקשר שונה 

במקצת, מופיע אצל כסלו ורוזנטל, 1999. 
 



 

 

23

 

פישר, פרנקלי: מ., 2000, "ניהול מי! אופטימלי ויישוב סכסוכי!: מיז! המי! במזרח 

התיכו: � כמה מסקנות הנוגעות לישראל", רבעו: לכלכלה, שנה 47, 27.7. 

 

תהל, 1999, משק המי! 2000, ניהול המערכת הארצית ומקורותיה בשני! 2000.2002 

והיערכות למצב חירו! בשנת 2000. 

 

 

 

 

 C:\Or\Uncert-97-03; June 27, 2001

 


	úîöéú
	îàâøéí åäô÷ä
	îñâøú äòáåãä åäðçåúéä
	ôåð÷öéú äîèøä åòìåú äîãéðéåú
	ðéöåì éúø
	äòìåú áîâæø äòéøåðé
	
	
	
	äúôìú îé-éí





	ùøùøåú îø÷åá åáçéøú îãéðéåú
	
	äúåëðéåú
	àøáòéí åùîåðä öéøåôéí
	äãâîä: äôòìä øöéôä ùì îú÷ï ääúôìä
	îú÷ðé ääúôìä ëòúåãä
	äúåëðéú äîéèáéú
	áãé÷åú øâéùåú
	äòøåú ñéëåí







