
  הוכן עבור הנדסת מים
  

  יואב כסלו
8.6.2012  

  
  1מים בדרום קליפורניה

גם קליפורניה : יש בין השתיים קווי דמיון, ישראלמבארצות הברית גדולה בהרבה שאף כי מדינת קליפורניה 

בניגוד , ינה יש מפעלים ענקיים להולכת מים אבלצפונה גשום ודרומה צחיח ולמד, משתרעת ממזרח לחוף ים

עשוי שם  מיליון נפש ומשק המים 22- בדרום קליפורניה מתגוררים כ.ין לה רשות מים מפקחת ומנהלתא, לנו

באזור קרקעיים -מהמאגרים התתהאחד הוא שמאות מפיקי המים ; לעניין אותנו בגלל שני היבטים עיקריים

 , בת קיימאלהפקהעבר מ ניצול יתר וליעתלמנ – ניהול מגבוהללא כפייה חיצונית וללא  –  בעצמםהתארגנו

כאן .  הספקת המים לצרכנים בעיר ובכפרסודרתההיבט השני הוא השאלה כיצד מ. יבול הבטוחל מוגבלת

 Irvin(של העיר ארווין וסביבתה   רשות המים אחדים של פעולתקווי מתאר ולדוגמה אציג השני היבטאעסוק ב

Ranch Water District( .או במקומות אחדים הנתונים של מי אביביםלהשוואה יובו לקיצור אקרא לה ארווין ,

  .יפו-תאגיד המים של תל אביב

  

  נתוני יסוד

זה בערך השטח של מישור (מ רבועים " ק500-לס והשטח שהיא משרתת הוא כ'ארווין נמצאת מדרום ללוס אנג

ות  יש בשטח הרש.והוא משתרע כמלבן מחוף האוקיינוס השקט אל תוך היבשת) החוף בין נתניה לרחובות

  .מ לשנה" מ300-נפח המשקעים הממוצע כ,  האזור יבש.ערים אחדות וקהילות מקומיות קטנות

  

  רשות ארווין ותאגיד מי אביבים: 1לוח 
  מי אביבים  ארווין  

  404,336  331,500  מספר, אוכלוסייה
  45,145  99,837  ק "אלפי מ, הספקת מים

  112  302  ק"מ, הספקת מים לנפש
      יםאחוז, מקורות ההספקה

  6                       45  הפקה עצמית    
  94  32  קנייה    
  -  23  מושבים    

  390  370  ח"מיליון ש,  לשנה המיםפדיון
      אחוזים, *מגזרי המים

  63  53  מגורים    
  28  מסחר ומוסדות, תעשייה    
  17  גנים ומגרשי גולף    

37  

  -  2  חקלאות    
הערכים הכספיים תורגמו לשקלים , )מראשית יולי לסוף יוני (2010/11תר האנטרנט לשנת לארווין מא: הנתונים

   . ומאתר רשות המים2010 הדוח הכספי לשנת מהנתונים למי אביבים . ח לדולר" ש3.70בשער החליפין 
  .למי אביבים לפי כמות מים, לארוווין לפי פדיון בדולרים*  :ההער

  

אספקת המים הכללית בארווין גדולה .  אלף404יפו - אלף נפש ובתל אביב331-האוכלוסייה בארווין היא כ

תאגיד מי אביבים מכסה רק . ביותר מפי שניים מאשר במי אביבים וההספקה לנפש גדולה כמעט פי שלושה

 ועוד נוספת צריכה מה45%בארווין ההפקה העצמית ממאגרים תת קרקעיים מספקת ,  בהפקה עצמית6%

 הרשות בארווין מטהרת בעצמה את השפכים שהיא אוספת ומחזירה אותם :ל מים מושביםלהם כמות ניכרת ש

                                                 
נעזרתי בסקירה של משטר המים בדרום . המאמר הוכן לקראת כנס פורום תאגידי המים והביוב בישראל 1

וגדי , עדו קן, גלעד פרננדס, כן קראו והעירו ראובן לסטר. ת ששלחקליפורניה שהכין אריאל דינר והבהרות נוספו
 .עלי האחריות לכתוב ולחסר. רוזנטל
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 הרשות בארווין .לשימוש בהשקיית מגרשי גולף וגנים וגם למגדלי קירור ולשטיפת אסלות בבנייני משרדים

  .ומנקה אותם בבריכות מלאכותיות וטבעיות בטרם סילוק לים) בקיץ(אוספת גם מי נקז מהשקיה 

  

  ת ומימוןעצמאו

מקום מיוחד תופסות . ואחרים, איגודי חקלאים, עיריות, חברות פרטיות: הספקת המים בארצות הברית מגוונת

-היא שייכת לתושבים.  עצמאיתארווין היא רשות אזורית. רשויות מים אזוריות שפועלות לפי חוקים מסמיכים

 שנבחרים בקולות כל בעלי זכות )טוריםדירק (ת בידי מועצת מנהלים בת חמישה חבריםגנהוצרכנים שלה ומ

דוחות כספיים , ארווין מקפידה על שקיפות מלאה, בעלות הציבורכרשות ב. הבחירה למוסדות המדינה בארווין

 גם  על הרשות ובהם אחרים פרטים רבים ובו מתפרסמיםהשלר האינטרנט תותוכניות עבודה מוצבים בא

של (ומשכורות העובדים הבכירים )  לכל אחד ואחתדולר לשנה אלף 35-כ(התשלומים לחברי מועצת המנהלים 

  ). אלף דולר לשנה367ל "המנכ

  

אך גבולות , עליהם לדאוג שתהייה סדירה. הספקים המקומיים בארצות הברית אחראים להספקת המים

בשנה .  נושאות באחריות להספקההאגודות האזוריות, למשל, אצלנו.  ואחידיםהאחריות אינם תמיד חדים

אף כי היא נעזרת , האגודה האזורית תצמצם את ההספקה לחקלאיה, אם לא יתמלאו המאגרים בגולן, שחונה

 לבניית המוביל הממשלה היא שדאגה, אחריות כזו אינה מוטלת על מי אביבים. גם בהספקה מחברת מקורות

ה את אחריותה  בכך ממשה הממשל.הקמת מפעלי ההתפלה להבטחת המים לתושבי המדינההארצי ויזמה את 

   .האחרים מהאחריות הזוהתאגידים העירוניים ולמעשה שחררה את מי אביבים ו

  

 האחריות היא על ,אך השלטון אינו אחראי להספקה, בארווין קונה מים ממפעלים של מדינת קליפורניההרשות 

כמה עשרות נמצא ש דונם בעמק 4000-ארווין רכשה כ. אחד הביטויים לאחריות הזו הוא יצירת עתודה. הרשות

 30- בתת הקרקע כ שםעד כה נצברו. חפרה בריכות שיקוע ובחורף היא מחדירה בהן מים, מ מצפון לאזורה"ק

  .בנק מים במינוח המקומי, שארווין רואה כעתודה לימים קשים) ק"מליון מ(ק "מלמ

  

ופשיות להרחיב את הרשויות האזוריות בארצות הברית ח. עוסקים רק בשירותי מים וביובשלנו התאגידים 

התשלומים עבור שירותי המים . לארווין שותפות עם מפעל חשמל ומקורות הכנסה נוספים אחדים, פעילותיהן

.  אחוזים מההוצאות של ארווין20סעיף חשוב אחר הוא מיסים שמכסים ; והביוב מכסים רק כמחצית מהוצאותיה

 רכוש והם המיסים הם בדרך כלל מיסי. ים בשטחהארווין מטילה מסים על היושב, בדומה לרשות ניקוז אצלנו

ברשויות רבות מקובל . פיקה למימון השקעות במפעליהממוטלים לכיסוי ההחזרים של אגרות חוב שהרשות 

 מובאים לאישור במשאל של כל בעלי זכות –הנפקת אגרות החוב והמיסוי למימונן , שההחלטה על ההשקעה

  .הבחירה

  

  תעריפים

לכל משק בית מחשבת הרשות .  גינהעם למשפחה בבית  תהייהה למשקי בית וההדגמההתעריף שיוצג יהי

  . נעשה בדרך הבאהההקצאהחישוב . בבית ובגינה,  לכמות המים החודשיתהקצאהבארווין 

ק " מ5.00לכל בן משפחה נוסף  ,ק לנפש לחודש" מ6.20 נפשות לפי 4כמות ראשונה היא עבור : מים לבית

  .לחודש

  . ET ,1.40,  צריכת המים ליחידת שטח,שטח הגינה –  גדליםארבעהמכפלה של : ים נפרדבמד מלגינה 

  .בהשקיה" נסלח" אחוזים בכדי להתחשב בחוסר יעילות 40- נועד להגדיל את ההקצאה ב1.40המספר 
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ET והוא נמדד בשלוש תחנות לפי אזורי ארווין ומשתנה אחת צמחיםהוא מקדם של התאיידות מפני הקרקע וה 

  .שבועל

בחודשים .  לגינה בשטח של דונם,2011  יוליק לחודש" מ130בהדגמה באתר הרשות נרשמה הקצאה של 

   .מזאתקרים ההקצאה תהייה קטנה 

  

בהתאם , ח לחודש" ש65- ל45אגרת ביוב בסכום שבין ח וב" ש33תשלום חודשי קבוע של משקי בית חייבים ב

  .)2לוח  ( יחסיות להקצאהמדרגותבן חמש תשלום עבור מים בתעריף , בנוסף לכך. לצריכה

  

   ק"ח למ"ש, מדרגות המחיר: 2לוח 
  

  מחיר  אחוזים, השיעור מההקצאה  כינוי השימוש במים
  1.20  40עד   נפח נמוך

  1.60  100 – 41  שימוש בסיסי
  2.30  150 - 101  לא יעיל
  2.80  200 - 151  מופרז
  7.40  200מעל   בזבזני

  .ח לדולר" ש3.70 של ןהמחיר בשקלים חושב לפי שער חליפי: הערה

  

תהייה הקצאה חודשית , למשפחה בת ארבע נפשות ושטח גינה של רבע דונם, לפי הפרמטרים של ההקצאה

צמחים אחרים צורכים פחות ולכן ברוב , ההקצאה מחושבת לפי צריכת המים של דשא, וכמו כן. ק" מ57.40של 

 אחוזים 80-בעל כן הנחתי שהמשפחה בדוגמה תשתמש . ם יהיה קטן מההקצאההבתים השימוש במי

  )בשקלים מעוגלים( יהיו  תשלומיה.מהקצאתה

  ח" ש28    מדרגה ראשונה  

  37    מדרגה שנייה  

  56      ביוב  

  33  תשלום חודשי קבוע  

  56  מס לרשות האזורית  

  210    בסך הכול לחודש  

  

  .ים בסך ההכנסה של הרשות האזוריתסכום המס הוא הערכה שלי לפי חלקם של המס

  

  השוואה

  .ק לחודש" מ14יש כמות מוכרת של ) או בכל תאגיד אחר(למשפחה בת ארבע נפשות בתאגיד מי אביבים 

אם יש  (ק" מ20  החודשיתתהייה כמות המים, ק לנפש לחודש" מ5 ,אם תשתמש בכמות הממוצעת למגורים

  )בשקלים מעוגלים( יהיה  התשלום).במיוחד בקיץ, סביר שצריכתה תהייה גבוהה יותר, לה גינה

  14X 8.63  121    כמות מוכרת   

  6X13.89  83    כמות נוספת  

  16       השתתפות בנכסים  

  220        בסך הכול  

  

, זה היה. ק"ח למ" ש0.80לפי " השתתפות בנכסים"הוספתי לתשלום , בכדי לייצג מרכיב מקביל למס בארווין

הסכום היה אמור . (רש כתשלום שוטף לכסות עלות נכסים בתאגידיםהסכום שייד, להערכת רשות המים

  .) נגבהאינוהסכום הזה  למעשה לא בוטלו וםאולם ה. לאחר ביטול היטלי הפיתוחולהיגבות רק מנכסים חדשים 
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) אם יש כזו( משפחה אופיינית משלבים הערכות שלי עבורהסכומים לתשלום שרשומים כאן לארווין ולישראל 

התשלום החודשי בארווין דומה לתשלום לחודש , אבל התמונה הכללית ברורה.  אינם מדויקיםוללא ספק

 שנייםפי מאולם בארווין התשלום הזה הוא עבור כמות מים גדולה , )אנו משלמים אחת לחודשיים(בישראל 

ע על אפשר להצבי. תעריף המים בארווין נמוך בהרבה מזה שנהוג בישראל. מהשימוש של משפחה ישראלית

  .גורמים אחדים להפרש הזה

להוציא תמיכה  (הן של מקורות והן של התאגידים, תעריף המים אצלנו מכסה את כל העלויות •

נמוך בהרבה ) 1לוח ,  אחוזים32(מחיר המים שארווין רוכשת ממפעלי המדינה . )בהתארגנות

  .מהדרוש לכיסוי העלויות

 ). אחוזים45(מת עבור המים שהיא מפיקה ארווין אינה משל. בארצות הברית אין היטלי הפקה •

, לאחר טיפול, תאגידי המים שלנו מוסרים את הקולחים. ארווין משיבה קולחים לשימוש בשטחיה •

  .באפס מחיר

התפלה של ) עדיין(בארווין אין . בתעריף מקורות נכללות עתה גם העלויות של המים המותפליםאצלנו  •

  .ים-מי

. ק"ח למ" ש0.90-נו תמיכה במחירי המים בחקלאות בסכום של כבתעריף המים העירוני כלולה אצל •

  .לענףסכום זה יקטן עם הזמן במקביל לעליית מחירי המים 

  

   והערותהערכה

אולם בארווין הן כמויות המים והן , המשפחות בארווין ובישראל משלמות סכומים דומים עבור המים, כאמור

בשני המקומות יש דיונים ציבוריים חוזרים , בכל זאת. שראלהכנסות המשפחות גדולות במידה ניכרת מאשר בי

יכולת "עניין מרכזי הוא ביקורת על מחירי המים נשמעת כמעט בכל מקום ו, ולא רק כאן. ונשנים על מחירי המים

, לרכוש בגדים ומזוןגם מי שמתקשה לשלם עבור מים מתקשה . דווקא מים, של המשתמשים במים" התשלום

 ות אמורותאולי מפני שהממשל? אולי מפני שמים נתפסים כמתנת הטבע. ומדים במרכזאבל המים הם שע

  .אינני יודע? לחוץ אפשר לות הממשלאתלהשפיע על מחיריהם ו

  

נקבעו בשנים האחרונות , ודומים להם במקומות אחרים בקליפורניה, תעריפי המים שאנו רואים היום בארווין

שתי תקופות של בצורת   בקליפורניה האחרונות היושלושים השניםב. רוכפי שנמסר הם שונים מאלה שהיו בעב

היו , ספקים התקשו בכיסוי עלויותיהם,  קטנהצריכת המים .ההספקה גדלה והמודעות למגבלות קשה

מדינת קליפורניה קבעה חוקים אחדים שמטרתם . שהתמוטטו והיו שהעלו מחירים ונתקלו בביקורת חריפה

שוויוניים ומכסי , צודקיםויהיו , יגרמו לצמצום צריכת המיםיפים שבעת ובעונה אחת הייתה לאפשר קביעת תער

 את התעריפים ובמיוחד את הגמישות שהם משבחתמדווחת על חיסכון במים ו ואכן הרשות של ארווין .עלויות

 יש גם. (האפשרות שהצרכנים ישנו את ההקצאה שלהם לפי גודל המשפחה ושטח הגינה, כלומר; מאפשרים

 סקרים מצביעים על כך שגם התושבים .)אך בכך לא עסקנו, אפשרויות נוספות ביניהן צרכים מיוחדים של נכים

  .ממשטר התעריפים הזה  מרוציםברובם

  

ור   הדוח הכספי מוסר רק שבעש– שנסקר עתה זה לפני –אינני יודע מה היה מבנה המחירים ההיסטורי 

קשה לי להיות שותף מלא להערכה החיובית אבל .  אחוזים70 לית של בארווין עלייה ריאהאחרון עלו המחירים

הקצאה לפי מספר בני המשפחה אכן מאפשרת למשפחות גדולות לקבל כמויות מים . של התעריפים של היום

 אינני מבין מדוע מי שבנה על שטח קרקע גדול והקים גינה רחבת מידות צריך ולםא. ראשונות במחירים נמוכים

  . כי את העלויות יש לכסות, הנחה שבאה על חשבון הצרכנים האחרים, מחיר המיםלקבל הנחה ב
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 אחוזים להקצאה 40האחד הוא התוספת של . שני מרכיבים אחרים במבנה התעריפים נראים לי כמו קוסמטיקה

בגלל הצורך , ושוב –לתוספת הזו אין משמעות , עקרונית. לגינות שמשקפת סלחנות להשקיה לא קפדנית

בחשבון .  להעלות את המחיריםצריך, כאשר ההקצאות גדלות וגדלה כמות המים במדרגות. ות את העלויותלכס

נראית לי ) ETהמקדם (גם ההתחשבות בפרטי הפרטים של צורכי המים בדומה לכך .  אין סלחנותהדולרים

דבר של השתנות השבועית של חום השמש במאין משמעות מעשית רבה להתחשבות ב. קוסמטיקה מיותרת

הם : גם לרכיבי התעריף הללו יש השפעות לוואי,  כמו לפרטי קוסמטיקה לא מעטים,אבל .דרום קליפורניה

בעלי הגינות ,  ובעול יישאו האחרים– במיוחד לבעלי הגינות הגדולות –משפרים את ההקצאות לבעלי הגינות 

  . הקטנות והגרים בבתים משותפים

  

ות האזורית של ארווין היא אחת מרבות ובקליפורניה יש גם ספקים הרש. גם דברי שבח, ולאחר הביקורת

, השוואותניסויים והמגוון הזה מאפשר . פרטיים ומקומות בהם הספקת המים נעשית בידי העיריות או אחרים

האם משטר התאגידים אצלנו , לעומת זאת.  והציבור יכול להביע עמדתו בבחירות ומשאלים,הצלחות וכישלונות

  .עות בתודהפ ולאזרחי ישראל לא נותר אלא ל?כל התאגידים צועדים באותו קצב, כנושא אופי צבאי נראה לא
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