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 ?כיצד הגענו למשבר

 
,  השנהנולדאולם הקושי לא . היא שנת בצורת קשה ורשות המים נוקטת באמצעי חירום מיוחדים, 2008, השנה

.  לקדם פני בצורת אפשריתמלאי חירום הלא הי ;  ריקים המיםכבר לפני עונת הגשמים האחרונה היו מאגרי

לאחר —2006 ועד 1993בתקופה שמאז שנת : השיב לשאלה) 2007(אביחי חדד ? ה הדברכיצד קר

ההפקה ; ק לשנה בממוצע" מלמ80נגרעו ממלאי המים —1992 של שנת הרביםשהמאגרים מלאו בגשמים 

בהערה הקצרה הזו אנסה לפרט את הנתונים ולהציג את המדיניות שננקטה אל מול . היתה רבה מההעשרה

 .ידי מקבלי ההחלטותהמידע שהיה ב

 

וההסתכלות היא בדרך כלל על אזורי ) תוספת המים השנתית למאגרים(מדיניות ההפקה נקבעת לפי ההעשרה 

סדרת ההעשרה שבידינו היא לתקופה שמשנת . כרמל, גליל מערבי, חוף, תנינים-ירקון, כינרת—המפעל הארצי

 בתקופה שלאחר גשמי השפע). 2002(מעבר -תוכנית האב, למשל;  והיא שמשה בסיס לתוכניות אחדות1932

ההעשרה השנתית , לפי אלה. 1991 – 1932 שנים עמדו לרשות נציב המים נתוני הסדרה ל1992של 

ק עבור השאיבה מהירמוך " מלמ25לכך אוסיף . ק לשנה" מלמ1450הממוצעת באזורי המפעל הארצי היתה 

 בממוצע ולפי המידע, זו כמות המים שעמדה). שאיבה הזואין בידי נתונים מלאים על ה(לעמק הירדן או לכינרת 

נניח שמדיניות . אפשר לספק את מלוא ההעשרה-אולם אי. ר"לרשות משק המים באזורי המפא,  זמיןשהיה

אני כנראה . ק לשנה" מלמ1375, כלומר; ק פחות מההעשרה הממוצעת" מלמ100סבירה היא לספק מדי שנה 

 1.ים קבעו כמות נמוכה מזו תוכניות שונות של משק המ;מקל

 

הספקת המים הממוצעת . 2006נתוני ההספקה עד , 2008נתוני ההעשרה הם עד .  מוסר את הביצוע1לוח 

ק להספקה של שפירים מחוץ " מלמ70 אוריד מות זומכ. ק לשנה" מלמ1537 היתה 2006 – 1993בשנים 

ההספקה היתה גדולה , אם כך. ק לשנה"מ מל1467היתה , לפי הערכה זו, ר"ההספקה במפא, כלומר; ר"למפא

שהמדיניות היתה מכתיבה בהישען על הנתונים שהיו ) ק לשנה" מלמ1375(ק לשנה מאשר הכמות " מלמ92-ב

 .בידי נציבי המים

 

 – 1993 שניםממוצע ההעשרה ל. וההעשרה היתה נמוכה מבעבר, במיוחד בצפון,  פחתו הגשמיםלאחרונה

ק " מלמ123מכאן שבפועל עודף ההספקה על ההעשרה לתקופה זו היה ; )1לוח (ק " מלמ1344 היה 2006

ק " מלמ80רק —לפי חישובי אביחי חדד הגריעה מהמאגרים לאותן שנים היתה נמוכה יותר, כאמור. לשנה

היו יכולים להקל אילו נותרו במאגרים מים ש; ק לתקופה כולה"למעלה ממיליארד מ, בכל מקרה. לשנה בממוצע

 .על מכת הבצורת וחומרת המשבר

 

 
 
 

                                                 
-הממוצע הרב שנתי בסדרה החדשה נמוך לערך ב. במיוחד באגן הכינרת, נה סדרת ההעשרהלאחרונה תוק  1

במאמר אני נשען על שתי . איני יודע מה הסיבה להפרשים בין הסדרות. ק לשנה מאשר בסדרה הישנה" מלמ60
אני ועל כן ,  הכירו רק את נתוני הסדרה הישנה2006- ועד ל1993נציבי המים שפעלו מאז שנת : הסדרות

אולם הפחיתה המצטברת במים במאגרים . משווה את המדיניות בה נקטו לערכים שנובעים מהסדרה הישנה
 . שהיתה למעשהבהנחה שהיא משקפת כהלכה את ההעשרה) 1שמוצגת בלוח (מחושבת לפי הסדרה החדשה 



 
 

 ק"מלמ, העשרה והספקה של מים שפירים: 1לוח 
 
 

חקלאותתעשייהבית
1991988
19923687
1993169852780846301483
1994107355687841301514
1995157058890897501625
1996133860495892621653
1997139562188854841647
1998142967293918961779
199974868291824851682
2000110366290729941576
200190065885563851392
2002136668885535941403
2003230169884563961441
2004155971282566901449
2005120171585544901434
2006113573784519761443
20071152
2008727

134465187721761535ממוצע 93-06

שנה
בסך הכלישראל

העשרה
ירדן ורשות 
פלסטינית

הספקה שפירים

 
 

 :מקורות ללוח
 הרשות הממשלתית למים ולביוב, העשרה
 . ולשנים קודמות2006צריכת המים לשנת , נציבות המים והרשות למים, הספקה

 .הערכה שלי, 2005-2006, 1993-1995 הפלסטינית לתקופות הנתונים לירדן ולרשות
 

 :הערות
 . נתוני ההעשרה הם מן הסדרה החדשה ולאזורי המפעל הארצי

 .ההספקה לכל הארץ
 .ק לשנה" מלמ70ר היא "אני מניח שהספקת השפירים מחוץ למפא

 
 
 

 מראי מקום
התפתחות ניצול ומצב , "התלת אגניתמפלסי תפעול הידרולוגיים מומלצים במערכת ", 2007, אביחי, חדד

 .רשות המים, 2006מקורות המים בישראל עד סתיו 
 

 .2010 – 2002לפיתוח משק המים בשנים ) מעבר(תוכנית אב , 2002, נציבות המים
 

 .שני הפרסומים נמצאים גם באתר רשות המים
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