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 תמצית

ההשקעה במפעלי ההתפלה היקרים נעשית בחלקה הגדול בכדי לענות על התרחבות 

אמנם . הביקוש העירוני למים שמגיע כבר עתה למחצית הכמות של המים הטבעיים

אך גם גורמי ביקוש ,  של האוכלוסייההמקור העיקרי של ההתרחבות הזו הוא הגידול

במאמר הזה אנו מציגים אומדנים אחדים של הביקוש . אחרים משפיעים על צריכת המים

מרכז המאמר . 1975-1999האומדנים נערכו לנתוני השנים . למים ברשויות המקומיות

גם בביקוש של המגזר העירוני , אמנם בקצרה, אך נטפל, הוא הביקוש של משקי הבית

כמוה גם , הממצא העיקרי הוא שגמישות הביקוש ביחס למחיר קטנה מאד. לוכו

משקי בית מעוטי הכנסה נהנים ממשטר מחירי המדרגות . הגמישות ביחס להכנסה קטנה

בגלל . וההוצאה שלהם על מים תגדל במידה ניכרת אם יהיה מעבר למחיר אחיד

ם בעקבות שינוי שייגר—של המשתמשים במים—השינוי ברווחה, הגמישות הקטנה

 .קרוב בגודלו לשינוי בתשלום עבור מים, במחירים

  

 

 משק המים

- ב1הספקת המים הכוללת בארץ גדלה משנות השישים ועד לתקופה האחרונה בלוח 

אולם , צריכת המים בחקלאות לא השתנתה למעשה בארבעים השנים האחרונות. 30%

 הוחלפה במים שוליים קרוב למחצית הכמות של המים השפירים שסופקו למגזר

היא , הגידול הרב ביותר היה בצריכת המים בעיר). מליחים ומי שטפונות, קולחים(

 . התרחבה פי שלושה

 

הספקת .  גדלה האוכלוסייה בארץ פי שלושה2002מראשית שנות השישים ועד שנת 

 1המים לא התרחבה במקביל ועל כן צריכת המים לנפש היתה בסוף התקופה שבלוח 

הירידה , במיוחד ניכרת ירידה חריפה בחקלאות. צית מהצריכה בראשיתהרק מח

-הגידול בצריכת המים הכוללת במגזר העירוני היה בממוצע כ. בתעשייה קלה יחסית

כך שהשינוי בצריכה לנפש ,  לעשור8% לעשור ובצריכת המים לנפש חל גידול של 40%

בות של השימוש במים עיקר ההתרח. מסביר רק כחמישית מהגידול הכולל בצריכה

אילו הצריכה לנפש היתה , אולם אין לזלזל בקטנות. בעיר נבע מהגידול באוכלוסייה

 100-היתה הכמות המבוקשת היום במגזר קטנה ביותר מ, נשארת ברמת שנות השישים

 .התפוקה של מפעל ההתפלה הגדול שנבנה עתה באשקלון—ק לשנה"מליון מ

                                                 
) 2003( אומדן הביקוש במאמר הוא הרחבה של האומדן שנערך בעבודת הגמר של כהן  *

-Bar(אנו מכינים דיווח טכני שיפרט את השיטות והממצאים . ושם גם נסקרים הנתונים
Shira, Cohen, Kislev, in preparation.( 
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 צע לתקופה ממו, צריכת המים במגזרים: 1לוח 
 

עשור או 
 שנים

 )ק לשנה"מ(צריכה לנפש  ) ק לשנה"מליון מ(צריכה כוללת 

בסך  
 הכל

בסך  חקלאות תעשייה עיר
 הכל

 חקלאות תעשייה עיר

 449 25 81 555 1,160 64 210 1,434 שישים
 360 27 92 479 1,250 94 321 1,664 שבעים
 295 25 101 420 1,253 106 432 1,791 שמונים
 210 22 103 335 1,181 124 580 1,885 תשעים
02-2000 1,852 669 122 1,060 288 104 19 165 

 
 ). כמים למשקי ביתשנתוןהמים במגזר העירוני נרשמים ב(שנים שונות , שנתון סטטיסטי: מקור

. כן גם לעשורים האחרים; 1970 ועד 1961התקופה משנת —עשור שנות השישים. א: הערות

 .2000-2002נה היא לשנים השורה האחרו

 .הצריכה לנפש היא הצריכה הכוללת מחולקת באוכלוסייה הממוצעת בארץ. ב

 

 

 1מים ברשויות המקומיות

  רשויות מקומיות ובהן263יש עתה בארץ 

  ערים64 

  מועצות מקומיות146 

 . מועצות אזוריות53 

 

 15%;  המקומיות מהצריכה בכל הרשויות69%, לפי ההערכה, צריכת המים בערים היא

היישובים במועצות .  במועצות האזוריות16%-מהצריכה היא במועצות המקומיות ו

האזוריות הם יישובים כפריים וברבים מהם הספקת המים למשקי הבית אינה נפרדת 

הנתונים על צריכת המים במשקי הבית במועצות האזוריות . מהספקת המים לחקלאות

 חושב בזקיפת צריכה ממוצעת ליישובים לפי מספר חלק ניכר מהם, "נורמטיביים"הם 

על כן לא כללנו את המועצות האזוריות במחקר ובכל מקום בו אנו . התושבים

 . מתייחסים לרשויות מקומיות הכוונה לערים ומועצות מקומיות

 

). 2004, דאובר( רשויות מקומיות 203נציבות המים מוסרת מידע על משק המים של 

 רשויות מקורות מים 39-ל. ק" מליון מ607רשויות הללו לתושביהן  ספקו ה2003בשנת 

 80%-כ, בחישוב לכל הרשויות.  מסתפקות במקורות הללו בלבד7אך רק , עצמיים

 . סופקו מהפקה עצמית20%-וקרוב ל', מקורות'בעיקר מחברת , מהמים נרכשו מספקים

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .Kislev, 2003' ר,  לסקירה רחבה יותר של משק המים העירוני 1
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 )ק לנפש"מ (2003מים ברשויות המקומיות בשנת : 2לוח 
 

   1.6 בתי מלון 59.0 משקי בית
מסחר  2.9 חינוך

 ומלאכה
 9.9 פחת 5.1

ביטחון  1.0 ספורט
 ותחבורה

 93.4 מגזר עירוני 0.5

 4.2 תעשייה 1.2 בנייה 6.3 גינון ציבורי
 2.0 חקלאות 2.2 אחרת 2.8 מוסדות ציבור
צריכה  0.9 בריאות

 עירונית
רשויות  83.5

 מקומיות
99.6 

 
 ).2004(דאובר : מקור

 
 

השנה , 2003המגזרים של הרשויות המקומיות לשנת - מוצגת צריכת המים בתת2בלוח 

. ק לנפש" מ99.6באותה שנה היתה הצריכה ברשויות . האחרונה עבורה יש עתה נתונים

הצריכה של התעשייה והחקלאות שבתוך תחומי הרשויות נרשמה לענפים ועל כן 

לפי המינוח המקובל . ק לנפש" מ93.4 הצריכה במגזר העירוני היתה באותה שנה

אך בפירוט . המים במגזר נרשמים כמים במשקי בית, שנתון הסטטיסטיבנציבות המים וב

 71%- מהמים של המגזר והם משתמשים ב63%-משקי הבית משתמשים רק ב, מדויק יותר

 .מהמים של המצרף שמוגדר כצריכה עירונית

 

) 2002(הגדילה לעשות הועדה הפרלמנטרית . משק המים העירוני זכה לביקורת חריפה

הפער בין עלות המים לרשות המקומית לבין המחיר שהיא : "שכתבה בין המלצותיה

הועדה לא טרחה לכלול בדוח שלה  ." ניתן להגדירו כעושק... גובה מהצרכן אינו סביר 

טענה אחרת . ניתוח של עלות הספקת המים בעיר או הצדקה של השיפוט הגורף הזה

שמעה לא פעם היא שלרשויות יש עודפים במשק המים והן משתמשות בכספים שנ

אמנם . גם הטענה הזו גורפת. שמצטברים למטרות ראווה ומזניחות את תשתיות המים

ללא (כפי שהראה רוזוביץ , למגזר כולו סך הגבייה עולה על ההוצאות השוטפות אך

ו עודפים במשק המים והיו היו  רשויות שצבר) 1984-1988(בתקופה שבדק , )תאריך

אך העלויות , תעריפי המים ברשויות זהים, הממצא אינו מפתיע. שצברו גירעונות

והספקת המים ' מקורות'לחלק מהרשויות מים מהפקה עצמית שהם זולים ממי : שונות

משפחות גדולות זוכות להנחה , כפי שנראה, כן. ברשות הררית יקרה מאשר במישור

קטן הפדיון שהרשות , קום שבו שיעור המשפחות הגדולות גדולבמחיר המים ולכן במ

בתנאים . לאלה אפשר להוסיף הבדלים ביעילות השירות ובגבייה. אוספת ליחידת מים

 .עודפים—הללו צריך להיות צפוי שבמקומות אחדים ייווצרו  גירעונות ובאחרים

 

התקציב (פות תקציבי הרשויות המקומיות מתייחסים בנפרד להכנסות והוצאות שוט

לא מתפרסמים דוחות כספיים ). התקציב הבלתי רגיל(ולהשקעות וחידוש נכסים ) הרגיל

ההתייחסות לעודפים וגירעונות היא , מאוזנים ומלאים של מערכות המים ובדרך כלל

הוקם במשרד הפנים , לסיוע בהשקעות וחידוש נכסים. לנתוני התקציב הרגיל בלבד

המשתמשים במים ברשויות המקומיות משלמים . קומיותמינהל משק המים ברשויות המ
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לקרן חידוש והמינהל מגייס כספים נוספים ומעביר אותם לתמיכה במשקי המים של 

 .רשויות שזקוקות לסיוע

 

חוק  נחקק 2001בשנת . בימים אלה עובר משק המים העירוני רפורמה מרחיקת לכת

ומיות לא יהיו עוד מחלקות  לפיו משקי המים של הרשויות המקתאגידי מים וביוב

ברשויות אלא תאגידים עצמאיים שיהיו אחראים על הספקת המים וסילוק הביוב בכל 

 .התיאגוד נמצא עתה בשלביו הראשונים. מקום

 

 

 מחירי המים

התעריפים . תעריפי המים והיטלי ההפקה למגזר העירוני נקבעים בהחלטות הממשלה

, על הפקה עצמית מאקוויפרים. מ לאילת"להוציא הנחת מע, אחידים לכל הרשויות

ההיטל על מים , ק"למ'  אג96.24חל היטל בגובה של , לתעשייה ולצריכה ביתית

עבור מים למגזר העירוני ' מקורות'התשלום ל. ק"למ'  אג82.49הוא ) טבריה(עיליים 

  2.מ"ק לפני מע"ח למ" ש2.249הוא 

 

 :צרכני המים בעיר משלמים לפי התעריפים הבאים

 משקי בית משלמים לפי מחירי מדרגות 

 ק"ח למ" ש3.276 ) 'מחיר א(ק ראשונים לחודש ליחידת דיור " מ8עבור  

 )ק לחודש" מ3הוא עבור , מינימום, התשלום המזערי( 

 4.576    )'מחיר ב(ק נוספים " מ7עבור  

 6.366    )'מחיר ג(לצריכה נוספת  

כן . ק לחודש לכל נפש שמעל ארבע" מ3-למשפחה גדולה מתרחבת המדרגה הראשונה ב

 .במחיר המדרגה הראשונה, ק ליחידה" מ300עד , מקבלים משקי בית מים לגינון בקיץ

 צרכנים אחרים

 ק"ח למ" ש2.346   בתי מלון ומקוואות 

  4.866 משרדים ובתי מלאכה, מוסדות 

ות בנוסף לכך גובות הרשויות לקרן השיקום של מינהל משק המים ברשויות המקומי

ק ממשקי בית וצרכנים "ח למ" ש0.15-ק עבור מים לתעשייה ובתי מלון ו"ח למ" ש0.075

 . ואחרים

 

 

 

                                                 
היחידה הכלכלית של השלטון . 11.4.2005, 1997אן הם מספר החוקים  הנתונים כ 2

מחירי המים לתקופת . il.org.iula.www, המקומי אוספת ומעדכנת מחירי מים לסוגיהם
, קובץ התקנותנאספו מ, במקומות ובתקופות שהוטלו,  ואגרות הביוב1975-1999המחקר 

 .שנים שונות
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מחיר ג' מחיר ב' מחיר א' מחיר מקורות

 

 )2002ק בערכים של אוקטובר "ח למ"ש(מחירי המים במגזר העירוני : 1איור 
 

עלו מראשית שנות ' מקורות'המחירים הריאליים שהרשויות המקומיות משלמות ל

המחירים שמשקי הבית משלמים לרשויות ). 1איור  (השמונים בחמישים אחוזים לערך

מגזרים -מחירים לתת(הוכפלו עד סוף שנות השמונים אך מאז הם נמצאים במגמת ירידה 

רשויות מקומיות , בנוסף למחירי המים). 1שאינם משקי בית לא מיוצגים באיור 

ות האגרות אינן אחיד. שהשקיעו בסילוק שפכים ובטיפול בהם גובות אגרת ביוב

 מהן אגרת ביוב 79 גבו 1999 רשויות לשנת 110במדגם של . וגבייתן התרחבה עם השנים

בממוצע ). מים לגינון פטורים מהאגרה(ק מים "ח למ" ש3.45- ל0.24בסכום שנע בין 

אף כי התשלום עבור אגרת הביוב נרשם בחשבון המים . ק"ח למ" ש1.33היתה האגרה 

  3. חלק ממחיר המיםמבחינת הצרכנים האגרה היא, בנפרד

 

 

 כלכלת מחירי המדרגות

ברוב הרשויות פחות מאחוז , ההוצאה על המים היא חלק קטן מההכנסה של משקי הבית

אך . ועל כן סביר לשער שההשפעה של המחיר על הצריכה לא תהיה גדולה, אחד

לבירור הבסיס העיוני נפתח בדיון תיאורטי קצר . הנתונים יגידו, השאלה אמפירית

 ,Arbues' לסקירה ומראי מקום ר(קווי תקציב ועקומות אדישות , חירי המדרגותבמ

Garcia-Valinas, Martinez-Espineira, 2003 .( מוצגים מחירי המדרגות למים 2באיור 

ועל ) לכל משק בית בנפרד(זוהי פונקצית ההיצע של המים למשקי הבית ; במשקי בית

                                                 
בדרך כלל למימון , פעמיים-שויות היטלים חד בנוסף לתשלומים השוטפים גובות הר 3

 .באלה לא נעסוק במאמר זה. פעולות פיתוח של משק המים והביוב
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גבול , עבור כמות מים עד  P1הוא מחיר המדרגה הנמוכה . Sכן סומנה באות 

 נדון P11במחיר ( P3ומחיר המדרגה השלישית הוא , הוא , P2, המדרגה השנייה

; משקי הבית ירכשו מים לפי חיתוך פונקציות הביקוש שלהם עם קו המחיר ).בהמשך

משק .  במדרגה השנייהD2, כוש במדרגה הראשונה ירD1משק בית עם פונקצית ביקוש 

 .במחיר המדרגה השנייה יצרוך D3הבית עם ביקוש 

1X ∗

2X ∗

2X ∗

ח "ש
ק"למ

מים לחודש

P1

D1

D2

D3P11

מחירי מדרגות: 2איור 

P2

P3
S

1X ∗
2X ∗

ח "ש
ק"למ

מים לחודש

P1

D1

D2

D3P11

מחירי מדרגות: 2איור 

P2

P3
S

1X ∗
2X ∗

 

 

 

עד לכמות      . Y0הכנסת משק הבית היא , 3באיור ". שבור"עם מחירי מדרגות קו התקציב 

המחיר הוא , לכמות בין הכמות , קציבלקטע השני של קו הת; P1המחיר הוא 

P2 ;מסומנת עקומת , 3באיור . המחיר הוא מחיר המדרגה השלישית, בקטע האחרון

משק הבית הזה צורך . D2 עקומת הביקוש שלו היא 2 של משק בית שבאיור I2האדישות 

 מתנהג כאילו Aמשק הבית שצורך בנקודה , 3 באיור בהסתכלות. Aבנקודת ההשקה 

 וקו התקציב שלו הוא הקו הרציף שנבנה משני קטעים מסורגים והקטע Y1הכנסתו היא 

 ומחיר המים הוא אחיד Y1הוא קובע את צריכתו כאילו הכנסתו היא , כלומר; השלם

זכות  והוא תוספת מובלעת בהפרש ההכנסה הוא Y1-Y0ההפרש . P2) לא במדרגות(

מכונה לפעמים הכנסה  Y1הגודל (העובדה שהמדרגה הראשונה נמוכה ממחיר הצריכה 

 : ההפרש הזה הוא השטח שמשמאל למדרגה השנייה2באיור ). וירטואלית, מובלעת

1X ∗
2X ∗

1X ∗

 1( )1 2 1 2X P P∗− = −Y Y .הפרש ההכנסה של משק בית שצורך מים במחיר , בדומה לכך

) .הוא המדרגה השלישית  ) ( )1 2 1 2 3 2X P P X P P∗ ∗− + −
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Y

A•B

Y0

Y1

I2

קווי תקציב ועקומות אדישות: 3איור 

P1

P11

I3

C

1X∗
2X ∗ מים לחודש

Y

A•B

Y0

Y1

I2

קווי תקציב ועקומות אדישות: 3איור 

P1

P11

I3

C

1X∗
2X ∗ מים לחודש

 

 

 מחיר המדרגה הראשונה 2באיור . שינוי בגובה המדרגה הראשונה ישפיע על הצריכה

 תהיה עתה בנקודת D1הצריכה של משק הבית שהביקוש שלו הוא . P11עלה והוא עתה 

 קו התקציב הוא הקו השבור P11במחיר , 3נתבונן באיור . החיתוך עם קו המחיר המרוסק

 תהיה D2נקודת הצריכה של משק הבית עם ביקוש . P11לו מסומן שהקטע הראשון ש

עם קו ) לא מצוירת (I2-בנקודת השקה של עקומת אדישות נמוכה מ, Bבמצב הזה 

) המובלעת(עליית המחיר של המדרגה הראשונה הקטינה את ההכנסה . התקציב החדש

 4. את הצריכההיא הקטינה גם, בהנחה שהמים הם מצרך נורמלי, של משק הבית ועל כן

שינוי במדרגת מחיר אחת משפיע באופן שונה על משקי הבית שעקומת הביקוש , כלומר

 .שלהם נחתכת במדרגה שהשתנתה ועל אחרים

 

של עקומת " ההשקה"נסתכל על נקודת . יהיו גם משקי בית שלא יגיבו לשינויי מחירים

נמצאת בזוית של קו היא ; D3של משק הבית שפונקצית הביקוש שלו היא , I3, האדישות

 D3הביקוש , אם גם לאחר עליית המחיר. Cהנקודה מסומנת . מעל לכמות , התקציב

. הכמות המבוקשת לא תשתנה ותישאר , 2חותך את המחיר בקטע האנכי שבאיור 

לפי שיפוע עקומת הביקוש תגובה לשינוי מחיר שלא —שתי האפשרויות שבחנו עתה

בניתוחים כאלה . עומדות בסתירה להנחות המקובלות בניתוח ביקוש—והיעדר תגובה

; שכל משקי הבית מתנהגים באופן דומה, במפורש או במובלע, בדרך כלל, אנו מניחים

2X ∗

2X ∗

                                                 
 כמייצגות תחלופה בלבד 2צריך היה להגדיר את פונקציות הביקוש באיור ,  במדויק 4

 .אך לא הקפדנו בפרט זה. ולהזיז אותן עם השינוי בהכנסה המובלעת
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, אולם. לכולם גמישות ביקוש אחת ולכולם תגובה אחידה להשתנות המחיר, למשל

היא מותנית במיקומו , ות התגובה לשינוי המחיר אינה אחידהבעולם של מחירי מדרג

 .מכאן עולות שתי מסקנות. של משק הבית ביחס למדרגות המחיר

 

אינה סיכום אופקי , למגזר העירוני, המסקנה האחת היא שפונקצית הביקוש השוקית

היות ויש אפשרות שיהיו משקי בית שלא : פשוט של פונקציות הביקוש של משקי הבית

גמישות הביקוש השוקי נמוכה מזו של משקי הבית , ושפעו משינויים במחיריםי

—המסקנה השנייה היא שאומדן הביקוש. נדגים זאת אחרי הצגת האומדנים. הבודדים

האומדן של ההשפעה של שינויים במשתנים האקסוגניים וביניהם המחירים על הכמות 

הביקוש הפרטיות על פני צריך להיעשות בהתחשבות בפיזור פונקציות —המבוקשת

ואמנם לאחרונה פותחו אומדני נראות מקסימלית למגזרים שמאופיינים . המדרגות

 . נציג אותם ונסביר בהמשך. במחירי מדרגות

 

בעיה אחרת שנוצרת באומדן פונקצית הביקוש בתנאים של מחירי מדרגות היא בעיית 

חלק ממשקי : אותה שנההיא נגרמת בגלל תלות בין הכמות למחיר ב; הסימולטאניות

בית שהביקוש שלהם היה גבוה בתקופה מסוימת עברו באותה תקופה למדרגת מחיר 

. כך נוצרה תלות חיובית בין המחיר לכמות. גבוהה יותר משהיו בה בתקופה הקודמת

בשיטת הנראות המקסימלית היא אינה , הבעיה קיימת רק באומדן ריבועים פחותים

 5.מתעוררת

 

  

 וניםאומדנים ונת

היה האומדן היחיד שנערך עד כה לביקוש למים במגזר ) 1996(דר , למיטב ידיעתנו

אומדנים רבים . לא המחיר, העירוני בארץ והוא היה בעיקר אומדן של השפעת ההכנסה

שנערכו בארצות , ובמיוחד במשקי בית, של פונקצית הביקוש למים במגזר העירוני

כה היתה המשתנה המוסבר והמשתנים אחרות נעשו ברגרסיות בהן הכמות שנצר

—המחיר במדרגה העליונה אליה הגיע משק הבית—המסבירים היו המחיר השולי

להבחנה . גודל המשפחה ודומיהם, הפרש ההכנסה, הכנסה, וגורמים אחרים וביניהם

אף כי היו ביניהם הבדלים בניסוח —נכנה את כל האומדנים שנערכו בשיטה זו

של  (אומדן ריבועים פחותיםבשם —נתונים ובצורת האומדןבמקורות ה, הפונקציונלי

 . סוקר עשרות אומדנים כאלה)Hanemann, 1998(הנמן ). הביקוש למים

 

פותחה במקורה בהקשר , )של הביקוש למים (אומדן נראות מקסימאלית, השיטה האחרת

בגלל מס הכנסה " מדרגות מחיר"גם בשוק העבודה יש . של אומדן ההיצע של עבודה

מובטלים שחוזרים לעבוד —רוגרסיבי שמשתנה בדילוגים או בגלל שינויים בקצבאותפ

סוקר התנהגות צרכנים ) Moffitt, 1986; Moffitt, 1990(מופיט . מפסידים קצבת אבטלה

                                                 
 .Renzetti, 2002' ר, לטאניות עם הפניה למקורות רבים לדיון רחב בשאלת הסימו 5
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או מציעי עבודה שעומדים בפני מחירי מדרגות ומתאר את אומדן הנראות המקסימלית 

היו ) Hewit and Hanemann, 1995(איט והנמן יו. שמתחשב במבנה המחירים המיוחד הזה

הפרטים . הראשונים שיישמו את אומדן הנראות המקסימלית לביקוש למים במשקי בית

 . הטכניים כבדים ולא ניכנס אליהם כאן

 

נהוג להתייחס אל צריכת המים במגזר העירוני ובמשקי הבית במושגים של הצריכה 

אולם יחידת הצריכה של המים היא משק . ל לעי2- ו1וכך גם עשינו בלוחות , לנפש

בהצגה ; בצריכת המים יש יתרונות לגודל, בנוסף לכך. בדרך כלל המשפחה, הבית

כמות מסוימת של מים נצרכת על ידי המשפחה כולה כקבוצה וכמות , סכמטית, פשוטה

כמות אחת צורך משק בית שבו , במילים אחרות. אחרת צורכים בני המשפחה כיחידים

. קטנה מהראשונה, חד וכל בן משפחה נוסף מרחיב את הצריכה בכמות קבועהפרט א

, התצפיות באומדן תהיינה על הצריכה לדירה, בכדי להתחשב ביתרונות לגודל בצריכה

, )הנתונים הזמינים הם על מספר הדירות במקומות(בהנחה שדירה מייצגת משק בית 

 .ירים באומדןומספר בני המשפחה בדירה ייכלל בין המשתנים המסב

 

, גורם חשוב שמשפיע על צריכת המים היא ההכנסה ואם יחידת הצריכה היא המשפחה

לגודל —אולם המודד לרמת החיים. אזי ההכנסה המקבילה היא ההכנסה של המשפחה

ובגלל , ולא סך ההכנסה של המשפחה, הוא ההכנסה לנפש—שמשפיע על צריכת המים

פירוט (ההכנסה נמדדת לנפש סטנדרטית , ק במיםלא ר, יתרונות לגודל בצריכה הכוללת

 ). בהמשך

 

. הנתונים שבידנו אינם על משקי בית בודדים אלא על הצריכה המצרפית ברשויות

לרשויות אלה חושבו . האומדנים נערכו לרשויות עבורן יש נתונים על מספרי הדירות

ספת אגרת בתו(מדרגות המחיר . מספר הנפשות לדירה והצריכה לדירה: הממוצעים

לפי תקנות המחירים ולפי מספר , לכל רשות ולכל שנה, חושבו) הביוב במקום שהיתה

באומדן . כן חושב הפרש ההכנסה שמתאים לכל מדרגה. הנפשות בדירה הממוצעת

הנראות המקסימלית נכללות כל מדרגות המחירים ונכללים כל הפרשי ההכנסות 

יבועים הפחותים היה משתנה המחיר באומדן הר. האפשריים בין המשתנים המסבירים

. ברגרסיה המחיר השולי והוא מחיר המדרגה הגבוהה אליו הגיע משק הבית הממוצע

המחיר הזה והפרש ההכנסה שמתאים לו נכללו באומדן הריבועים הפחותים של 

המשתנה המוסבר ברגרסיות היה צריכת המים לשנה לדירה ברשות . הביקוש למים

וש של המגזר העירוני כולו היה המשתנה המוסבר הצריכה באומדן הביק. המקומית

 .לנפש והוא נערך רק בשיטת הריבועים הפחותים

 

 

 אמדן נראות מקסימאלית

המטרה איננה להציג את פרטי ; בפרק זה נמסור הסבר קצר לאומדן נראות מקסימאלית

 .השיטה אלא למסור את רוח הגישה
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לפני הצרכנים עומדים . בית לעגבניותנחשוב תחילה על אומדן הביקוש של משקי ה

, הוא המשתנה המסביר, המחיר אקסוגני; מחירי השוק והם קובעים את הכמויות

ובניגוד ; התצפיות הן סדרה של מחירים וכמויות. מוסברות, והכמויות אנדוגניות

כדאי עתה להיצמד לשגרה לפיה הכמויות רשומות על הציר , למקובל ברגרסיות

האומדן ממזער את ריבועי , בהסתכלות זו.  על הציר האנכיהאופקי והמחירים

בדרך ; הכמויות שנצפות אקראיות, המחירים ידועים בוודאות. ההפרשים האופקיים

. א: אפשר להבחין בשני סוגים של טעויות. ממש על קו הרגרסיה" יושבות"כלל הן אינן 

, טעות בביקוש. ב; הצרכן טעה בקנייה או שהכמות לא נמדדה במדויק, טעות מדידה

האקונומטריקה . אך איננו יודעים זאת, עקומת הביקוש של הצרכן שונה מזו שנאמדה

עקומת , הרגרסיה תתאים קו, של אומדן ריבועים פחותים אינה מתעניינת במקור הטעות

האומדן תושפע , מובהקות, התצפיות ומהימנות" ענן"שיעבור דרך , ביקוש ממוצעת

האומדן יהיה לא מוטה בתנאי שהגורמים שמשפיעים על . ומגודל הטעויות ביחס לק

 . הטעויות אינם מתואמים עם המחירים

 

נחשוב על שורה של צרכנים שלכל אחד עקומת ביקוש . נעבור למים ומחירי מדרגות

הצרכן הראשון ירכוש , במחיר נתון, כלומר; למים גבוהה ביחידה מזו של הצרכן הקודם

היינו רואים , אילו היה מחיר אחיד. וכן הלאה, ק" מ2י השנ, ק אחד של מים לשנה"מ

הכמות של כל צרכן גדולה מהכמות של , את הכמויות הנצרכות מפוזרות פיזור אחיד

כאן הכמויות תהיינה מפוזרות באופן אחיד ; לא כך במחירי מדרגות. ק אחד"קודמו במ

האנכי של אך כל הצרכנים שעקומות הביקוש שלהם חותכות את הקטע , במדרגות

" שכניו" והן D3הן משק הבית עם ביקוש , 2באיור (מדרגות המחיר יצרכו כמות זהה 

במדגם של משקי בית נראה הצטופפות ליד הכמויות שמתאימות לקטעים ). יצרכו 

, גם בתוך אזור ההצטופפות יהיה פיזור של כמויות נמדדות. האנכיים במדרגות המחיר

 . זור שנובע מטעויות במדידהפי

2X ∗

 

אמדן הנראות המקסימאלית מבוסס על האפשרות להבחנה בין טעויות המדידה 

האומדן הוא חיפוש של פונקצית הביקוש עבורה הנראות . לטעויות בביקוש

 .שהתצפיות במדגם מקורן באותה פונקציה היא מקסימאלית) ההסתברות(

 

בהמשך (צרכנים הן בעלות גמישות זהה נניח שפונקציות הביקוש של כל ה, לפשטות

בשוק לעגבניות עקומת הביקוש השוקית היא סיכום , בהנחה זו). נשנה את ההנחה

הגמישות של פונקצית הביקוש של השוק זהה , אופקי של עקומות הביקוש של הצרכנים

במחירי מדרגות הגמישויות הפרטיות והשוקיות אינן . לגמישות של הפונקציה של הפרט

מפני שהכמויות המבוקשות של צרכנים שעקומות הביקוש שלהם חותכות את , זהות

נטפל . מחירי המדרגות בקטעים האנכיים עשויות שלא להיות מושפעות מהשינוי במחיר

 .בשאלה זו לאחר הצגת האומדנים
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 המשתנים במדגם

-1975 רשויות מקומיות לשנים 97-ל) Pooled(המדגם בעבודה היה של נתונים מאוגמים 

כל המשתנים מוגדרים כממוצעים לכל רשות ולכל שנה אולם בדרך כלל לא . 1999

הנתונים הכספיים הם בשקלים של , נרשום את האינדקסים של הרשות והשנה במפורש

 . 2002אוקטובר 

 

 :המשתנים באומדן הם

Xק לשנה"מ,  מים לדירה; 

Pמלית משתתפים כל באומדן הנראות המקסי. ק"ח למ"ש,  המחירים כולל אגרת ביוב

 ;המחירים

Cמספר המכוניות הפרטיות לנפש סטנדרטית ; 

mח לשנה"ש,  הפרש ההכנסה לנפש סטנדרטית; 

LXהצריכה בשנה קודמת,  צריכת מים לדירה בפיגור; 

Nמספר נפשות לדירה    ; 

S אחוזים(    פחת מים ברשות המקומית(; 

D86 1986 משתנה דמה לשנת; 

D91  1991משתנה דמה לשנת; 

אחד לכל רשות ,  משתני דמה96נכללו באומדן הנראות המקסימלית , בנוסף לאלה

 ).המשתנה לרשות אחת הושמט(

 

מחוץ לאומדן הנראות המקסימלית נאמדה ההשפעה של שלושה מאפיינים של הרשויות 

מועצה מקומית , רשות יהודית או מעורבת לעומת רשות ערבית או דרוזית: המקומיות

, רובין וששון(דד של עומס החום שמאפיין את תנאי האקלים המקומיים ומ, לעומת עיר

1966.( 

 

המחיר השולי . הצריכה הממוצעת  לדירה ברשות לשנה, כאמור, המשתנה המוסבר הוא

, ומבנה המחירים ברשות, מספר הנפשות לדירה, חושב כל שנה לפי הצריכה הממוצעת

ריכה העירונית אך לא באומדן מחיר זה נכלל באומדן של הצ. כולל אגרת הביוב

אנו משתמשים במספר המכוניות . הנראות המקסימלית של הביקוש של משקי הבית

היחס הוא לנפש ). 1996(כך עשה גם דר , לנפש כמדד להכנסה ברשות המקומית

 מספר המכוניות הפרטיות לנפש ברשות YCנגדיר : סטנדרטית והוא חושב בדרך הבאה

 מספר הנפשות NS,  מספר הנפשות לדירה N, )סומי הלשכההנתון בפר(בשנה מסוימת 

 הוא, C, אזי מספר המכוניות לנפש סטנדרטית. הסטנדרטי לדירה

 

)1( ) ( /C YC N NS=
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     השנתון הסטטיסטימספר הנפשות הסטנדרטי לדירה חושב לכל רשות ושנה לפי לוח 

 .4-5' ע, )2003(

 

וצעת לפי מבנה מחירי המדרגות לרשות והמחיר השולי הפרש ההכנסה חושב לדירה ממ

צריכה המים . גם הפרש ההכנסה תוקן לנפש סטנדרטית. שחושב עבור הדירה הממוצעת

הסבר . בפיגור נכללה באומדן בכדי להבחין בין השפעות הטווח הארוך והטווח הקצר

 . יבוא בהמשך

 

נקבעת , הכמות הנרכשת, ברשויות בהן הספקת המים תקינה ומסודרת השימוש במים

אולם היו רשויות בהן הספקת המים לא ). מדרגות המחיר: ההיצע נתון(לפי הביקוש 

במיוחד נכון הדבר לגבי רשויות ערביות בהן במשך שנים לא מעטות היו , היתה סדירה

הדוודים השחורים שנראים . ההיצע שלהן היה מוגבל; מערכות מים שלא עמדו בצרכים

אין בידנו נתונים . ישובים ערביים נועדו לגשר על הפסקות ההספקהעל גגות רבים בי

ההפרש בין כמות המים —פחת המים. על הקשיים הללו ועל השפעתם על הצריכה

צורף לאומדן הביקוש —שהרשות רוכשת או מפיקה לכמות שהיא מוכרת לצרכניה

ין בהשערה שרשויות שהתקשו בהספקה היו רשויות שמשק המים שלהן לא היה תק

 .ופחת המים שנרשם אצלן היה גדול

 

.  היו שחונות במיוחד ונעשו בהן פעולות רבות לצמצום צריכה המים1991, 1986השנים 

 .כללנו באומדן משתני דמה לשנים אלו

 

 

 המדגם

בין . 1999 ועד 1975 שנים משנת 25- רשויות מקומיות ונתונים ל97במדגם היו , כאמור

, יפו-תל אביב, במעורבים ירושלים(ודיים ומעורבים  ביישובים יה67הרשויות היו 

לקבוצות נתוני צריכה . רקסיים'דרוזיים וצ, ערביים:  יישובים אחרים30-ו) חיפה

 ).3לוח (אופייניים 

 

ביישובי המדגם היהודיים והמעורבים צריכת המים העירונית לנפש היתה כפולה ויותר 

ה היתה הצריכה שאינה במשקי בית מרכיב נכבד בהפרש הז. מאשר ביישובים האחרים

המשפחות ביישובים שאינם יהודיים גדולות יחסית ולכן צריכת ). 3המגזר האחר בלוח (

עולה בישובים הללו על הצריכה בישובים היהודיים ) במשקי הבית(המים לדירה 

 .נשוב להבחנות האלו בהמשך הדיון. והמעורבים
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 יהודיות והמעורבות ובאחרותצריכת המים ברשויות ה—המדגם: 3לוח 
 )ק ליחידה לשנה"מ(

 
 אחר משקי בית צריכה עירונית מספר הרשויות 

 לנפש

רשויות יהודיות 
 ומעורבות

67 84.15 59.89 24.26 

 5.92 34.81 40.73 30 רשויות אחרות

 לדירה

רשויות יהודיות 
 ומעורבות

67 277.20 196.84 80.36 

 36.34 204.16 240.50 30 ת אחרותרשויו
 

 

, בנוסף לכך. תצפיות לא מעטות הושמטו עקב מחסור בנתונים, קובץ הנתונים אינו שלם

אין במדגם מחיר וכמות בפיגור ולכן נתוניה לא נכללו , 1975, עבור השנה הראשונה

. 1580מספר התצפיות שנכללו באומדנים היה רק ). אלא כמשתנים בפיגור(באומדן 

למשל בין המינימום , ההפרשים בלוח. של המשתנים נמסרים המאפיינים 4בלוח 

 הגורם . נובעים הן מהפרשים בין רשויות והן מהפרשים שנוצרו לאורך זמן, למקסימום

, המספר הנמוך ביותר: מספר הנפשות לדירה—העיקרי להפרשים היה גודל המשפחות

 תמספר הנפשו. 1999 והגבוה נרשם ברהט בשנת 1992 היה בתל אביב בשנת 2.10

 

 מאפייני המשתנים במדגם: 4לוח 
 

 סטיית תקן מקסימום מינימום  ממוצע 
צריכת מים 

ק "מ(לדירה 
 )לשנה

199.78 94.17 541.77 45.38 

' מדרגה א
 )ק לשנה"מ(

117.34 96.00 475.08 44.32 

ח "ש(' מחיר א
 )ק"למ

3.38 1.79 7.23 0.81 

 0.90 9.07 2.80 4.85 ' מחיר ב
 1.15 12.33 4.32 7.22 'מחיר ג

 1.78 12.33 1.79 5.80 מחיר שולי 
מכוניות 

 )מספר(
0.17 0.01 0.47 0.08 

ח "ש(הפרש 
 )לשנה

115.33 0.00 291.87 79.17 

מספר נפשות 
 בדירה

4.06 2.10 14.53 1.54 

פחת מים 
 )אחוזים(

15.69 0.27 50.42 8.74 

עומס חום 
 )מדד(

35.74 6.00 82.00 11.20 

פחת מים 
 )אחוזים(

15.69 0.27 50.42 8.74 

 
 .מספר המכוניות והפרש ההכנסה הם לנפש סטנדרטית: הערה
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ק ברהט " מ541.77-ל, 1993ק באזור בשנת " מ94.17בין , השפיע על הצריכה לדירה

, השיא; רחבה) נמוכה(המשפחות הגדולות זוכות למדרגת מחיר ראשונה . 1993בשנת 

הפרשי המחירים במדרגות נובעים מאגרות ביוב . שייך גם בשורה זו לרהט, 475.08

המחיר השולי הנמוך ביותר הוא ). 1איור (ומהשינויים שחלו במחירים בתקופת המדגם 

הוא לראשון לציון , ק"ח למ" ש12.33, הגבוה ביותר, 1976גרביה בשנת -עבור באקה אל

רמת השרון  ל1976מספרי המכוניות לנפש סטנדרטית הם בין ירוחם בשנת . 1991לשנת 

המשתנה —פחת המים.  באילת82-אן ההררית ל' בבית ג6עומס החום נע בין . 1998-ב

 50.42%- ל1986בקריית גת בשנת ) למעשה(נע בין אפס —שמייצג את תקלות ההספקה

 . 1996בכפר כנא בשנת 

 

 

 אפיון פונקצית הביקוש

צגת כאן נסתפק בה, הפונקציה שנאמדה בשיטת הנראות המקסימלית מורכבת

אפשר לחלק את פונקצית הביקוש לשני חלקים ובכל חלק קבוצת . המרכיבים העיקריים

 .משתנים אחרת

 

הפרש , C, מכוניות לנפש, P, המחירים במדרגות: משתני הכנסה ומדרגות המחיר. א

בהצגה פשטנית החלק . DCמשתנה דמה שמייצג הכנסה מסביב לממוצע , m, ההכנסה

 א הזה של פונקצית הביקוש הו

 

)2( m ( ) ( )1 2 3 4*g P DC P Cβ β β β= + + +

4

 

) 2(על כן צורפה למשוואה , סביר שגמישות המחיר למים מושפעת מרמת ההכנסה

 עבור 1 הוא משתנה דמה שמקבל את הערך DC. השפעת גומלין בין שני הגורמים

ואפס ) מכוניות(רשויות מקומיות שמשתייכות לרבעון השני והשלישי של ההכנסה 

 הופך את המימד של המכוניות לשקלים לנפש סטנדרטית βהמקדם . לרשויות אחרות

3β .  הוירטואלית,  הוא המקדם של ההכנסה הכוללתוכך 

 

: הרשות המקומית ומשק המים בארץ, )הממוצע(משתנים שמאפיינים את משק הבית . ב

מספר , Xt-1, הכמות של המים בפיגור, X, לדירהצריכת המים , המשתנה המוסבר

בהצגה , ושוב. 1991, 1986משתני דמה לשנים , S, פחת המים, N, הנפשות לדירה

 ,פשטנית

 

)3(  D( ) 5 1 6 7 86 9186 91tG X N S Dβ β β β β−= + + + +
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,  בנוסף. G והן אלה שלהן אלה של, באומדן נכללות שתי קבוצות המשתנים

 .אחד לכל רשות, נכללים במדגם משתני דמה לרשויות

 ( )g( )  

 

הצורה הפונקציונאלית של הפונקציה שנאמדה היתה לפי . ההצגה הזו פשטנית, כאמור

 ,Greene(בניסוח שהוא הכללה של שלוש צורות פונקציונליות ) Box-Cox(קוקס -בוקס

2003, P. 173 .(ה המשתנה המוסבר ברגרסיה לא היXאלא  

 

)4(  ( )( ) 1 /X Xλ λ λ= −

1
 

היא , בניסוח זה הפונקציה לינארית עבור . וכך גם לגבי כל המשתנים האחרים

),  וצורתה היא של פונקציה הופכיתלוגריתמית עבור  )1/ ,...P

1

עבור , /1 X f=

הערך . מייצגים צורות ביניים של הפונקציה+ 1 לערך של -1 בין λגדלים של . 

 . נאמד במסגרת אומדן הנראות המקסימאליתλהמתאים של 

λ =

0λ =

λ = −

 

אין לכל המקדמים לבד מאחד , בגלל צורת הפונקציה שנאמדה. 5האומדן מוצג בלוח 

בשלב זה כדאי לראות שהסימנים של המקדמים . משמעות מיידית והם יוסברו בהמשך

כן . סימן מקדם המחיר הוא שלילי וסימן מקדם ההכנסה חיובי, למשל; הם בכיוון הצפוי

המקדם .  מצביעים על אומדנים שונים מאפס באופן מובהקzנציין שערכי הסטטיסטי 

,  והוא הערך של מכונית לנפשמיידית הוא  שלאומדנו יש משמעות 5היחיד בלוח 

על כן פירוש , 3.7ממוצע המספר הסטנדרטי של הנפשות לדירה הוא . מדוד בשקלים

 .ח" ש16,365 הוא שערכה הנאמד של מכונית אחת הוא 5 בלוח האומדן של 

4β

4β

 

 והשני האחד כללי , קיבל באומדן שני ערכים) 4( ממשוואה λהגודל 

המשמעות של הערכים השליליים היא . והוא ) 2( במשוואה C, mלמשתנים 

היא אינה ; שצורת הפונקציה שנאמדה היא בין פונקציה מעריכית לבין פונקציה הופכית

 .יתלינאר

0.086λ = −

0.205λ = −
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 אומדן נראות מקסימאלית של הביקוש למים במשקי הבית: 5לוח 
 

 Zהסטטיסטי  אומדן סמל משתנה
 3.46 1.083  חותך

 -1β 0.047    מחיר 
 

2.93- 

 0.005  הכנסה *מחיר
 

1.82 

 הכנסה 
 

 0.246 
 

1.62 

 4,423.33  מכוניות 
 

2.89 

 0.498  צריכה בפיגור 
 

32.73 

 0.232  מספר נפשות 
 

5.23 

 -0.027  פחת מים 
 

4.51- 

1986  0.053- 
 

3.77- 

1991  0.054- 
 

3.53- 

  -6698.18  לוג הנראות

0β

2β

3β

4β

5β

6β

7β

86β

91β

 
 

 :הערות
פיות  תצ845; 1580מספר התצפיות ברגרסיה ). 1975-1999( שנים 25- רשויות ל97במדגם . א

 .והאחרות בגלל מחסור בנתונים, 1975,  עבור השנה הראשונה97מתוכן , הושמטו
 .צריכת מים לדירה לשנה ברשות, המשתנה המוסבר. ב
 .באומדן נכללו גם משתני דמה לרשויות המקומיות. ג
 . הוא היחס בין האומדן לסטיית התקן שלוzהסטטיסטי .ד
 

 

משתנה של רשות אחת (רשויות המקומיות  משתני דמה ל96 נכללו 5באומדן של לוח 

המקדם של כל אחד מהמשתנים הללו מודד בכמה שונה צריכת המים במשק ). הושמט

 שנות 25-ההפרש הזה הוא ממוצע ל". על פונקצית הביקוש"הבית ברשות מהצריכה 

המדגם והוא מסכם השפעת מאפיינים של הרשות שלא נכללו בין המשתנים שבאומדן 

בכדי לראות מה ההשפעה המיוחדת של שלושה מאפיינים כאלה . מליתהנראות המקסי

 :אמדנו רגרסיה של מקדמי הדמה של הרשויות על המאפיינים עם התוצאות הבאות

צריכת המים במשק בית ברשות יהודית או מעורבת גדולה מהצריכה במשק בית ברשות 

זו שבמועצה הצריכה במשק בית בעיר גדולה מ; ק לשנה" מ1.9-שאינה יהודית ב

גמישות , מדד עומס החום הוא משתנה רציף וחסר מימד. ק לשנה" מ0.6-מקומית ב

מדד עומס החום הממוצע הוא , להדגמה; 18.5%צריכת המים ביחס למשתנה הזה היא 

צריכת המים גדולה , 41.5 מהממוצע המדד הוא 10%-ברשות בה העומס גדול ב. 37.74

 .ק למשק בית לשנה" מ3.7-ב, כלומר; 1.86%-מהממוצע ב
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 גמישות הביקוש וחישובי דימוי

כשנתונה פונקצית הביקוש . הגודל שמסכם את התגובה לשינוי המחיר הוא הגמישות

בפונקציה (מתוך המקדמים שנאמדו . א, אפשר לחשב את הגמישות בשתי דרכים

; )תלמשק בי (הגמישות הפרטיתזו תהיה ) מקדם המחיר עצמו הוא הגמישות, לוגריתמית

לחשב את הכמויות המבוקשות למחירים שונים ולחשב את הגמישות , "לחזות"אפשר . ב

 הגמישות השוקיתזה יהיה חישוב . מתוך היחס בין השינוי בכמות לשינוי במחיר

לכל אחת מדרכי החישוב יש , במשטר של מחירי מדרגות). סימולציה(שייעשה בדימוי 

 .יהיה שונהמשמעות שונה והערך של הגמישות שתחושב 

 

 הגדרת הגמישות ביחס למחיר היא, בוקס-עם בניית המשתנים לפי קוקס

 

)5(  ( )1 2
X P PDC
P X X

λ

β β∂  = +  ∂  

 

במדגם (היא למשק בית בודד וערכה שונה ממשק בית אחד למשנהו ) 5(-הגמישות ב

, גמישות פרטית של המדגםאנו מגדירים , בהתאם). שלנו מרשות מקומית אחת לאחרת

Pη כממוצע המשוקלל , 

 

)6(  ( )
1580 1580

1 2
1 1

/P i i
i ii

PDC Q Q
X

λ

η β β
= =

 
= +  

 
∑ ∑

( )
100

1 2
1

ˆ Pr | ... , 7, 14, ...j j
j

X X X P X X
=

= =∑

 

 

הם כמויות המים במשקי הבית בכל רשות , Qi, )6(-המשקלים בחישוב הממוצע ב

,  גמישות המדגם הפרטית6בלוח ). לא הממוצע למשק בית, הכמות הכוללת(מקומית 

דומה חושבה גם גמישויות הביקוש בדרך . -0.0633היא , ביחס למחיר, של משקי הבית

 .0.1389הפרטית ביחס להכנסה והיא 

 

שייתכן שמשקי , שהוזכרה פעמים אחדות, חישוב הגמישות הפרטית מתעלם מהעובדה

בית שעקומת הביקוש שלהם חוצה את מדרגות המחיר בקטע האנכי לא ישנו את הכמות 

אנו מחפשים את הכמות . מוילחישוב בדי, על כן, נפנה. המבוקשת בעקבות שינוי המחיר

, לכל משק בית, הכמות הזו, במסגרת הנראות המקסימאלית. למחיר נתון" החזויה"

 חושבה כתוחלת

 

)7 ( =
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תהיה ) החזויה( הוא ההסתברות שהכמות המבוקשת הגודל , )7(במשוואה 

Xj בהינתן המחירים Pהסתברות זו התקבלה . תנים האחרים של פונקצית הביקוש והמש

 100המשוואה מגדירה את דרך חישוב התוחלת מתוך . מתוך אומדן הנראות המקסימלית

 .ק לשנה" מ700- ל7בין , ערכים של הכמות המבוקשת במשק בית

( )Pr | ...jX P

 

 הכמות למגזר כולו היא הממוצע

 

)8(  
1580

1

ˆ ˆ /1580i
i

X X
=

= ∑
 

 

 ביקושגמישות ה: 6לוח 
 

 פער שוקית פרטית גמישות
 21.5% -0.0497 -0.0633 המחיר
 37.2% 0.08728 0.1389 ההכנסה
 0.3% -0.03354 -0.033639 פחת מים

 2.8% 17.5 18.0 )נגזרת(נפשות 
 

 

עבור ) 8(, )7(חישוב תוחלת כמות לפי . א. החישוב בדימוי נעשה בשלושה שלבים

 אחוז מינוסחישוב התוחלת למחירים . ב;  אחדהמחירים ששררו בפועל בתוספת אחוז

היתה , ביחס למחיר, השוקית, גמישות הדימוי. חישוב הגמישות בין הערכים. ג; אחד

). 21.5%-ב(הגמישות השוקית נמוכה מהגמישות הפרטית , כצפוי. -0.0497, )6לוח (

מעלה , לכל מדרגות המחיר) אחוז אחד(תוספת בשיעור זהה : אולם יש כאן הסתייגות

התגובה לשינוי מחיר כזה משלבת השפעת מחיר . באותו שיעור גם את הפרש ההכנסה

בניסיון להימנע ). בנוסף להשפעת ההכנסה של השינוי במחיר עצמו(והשפעת הכנסה 

כלפי ) לא אחוז(חישבנו את הגמישות גם לשינוי של אגורה , מההשפעה המשולבת

 מאשר הערכים 20%- גבוהים יותר בערכי הגמישות שהתקבלו. מעלה ומטה במחירים

 . והפער בין הגמישות הפרטית לגמישות השוקית קטן במידה ניכרת6שמדווחים בלוח 

 

כפי .  מוצגות גם גמישות הביקוש ביחס להכנסה וההשפעה של פחת המים6בלוח 

והמשמעות של הגמישות המדווחת , אנו רואים את פחת המים כגורם היצע, שהוסבר

את ההשפעה הפרטית . 3.3%-השימוש במים קטן ב, 10%- הפחת גדול בהיא שבמקום בו

מתוך הנגזרת , של מספר הנפשות במשק הבית על צריכת המים חישבנו באופן לינארי

נפש נוספת , בממוצע המדגם. הגמישות השוקית חושבה בדימוי, של הכמות המבוקשת

מצאו דהן וניסן ערך זה קרוב לערכים ש. ק לשנה" מ17.5מוסיפה לצריכת המים 

—כל נפש מוסיפה אותה כמות—אך כי להערכתם ההשפעה היא לינארית, )בהכנה(

 .ואצלנו צורת הפונקציה שנאמדה כופה גם על המשתנה הזה השפעה שלילית פוחתת
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בתגובה לעלייה , למשל; השפעת המשתנים המסבירים על צריכת המים אינה מיידית

השקיה , אנו רואים גינות קטנות) ור למחסורוסביר שגם למודעות הציב(במחיר המים 

, המעבר לאמצעים הללו. כמותית של אסלות וכיוצא באלו-שטיפה דו, בטפטוף

, ובדומה. הוא הדרגתי על כן השפעת המחיר על הצריכה ניכרת בפיגור, שחוסכים במים

—מעבר לבתים צמודי קרקע, תוספת יחידות שירותים, הגדלת הדירה—השפעת ההכנסה

בהנחות פשוטות על . כמוהם גם ההשפעות של המשתנים האחרים.  בפיגורניכרת

אפשר לחשב את השפעת , הפיגור בהשפעות של המשתנים המסבירים על הצריכה

 המקדם מינוס 1לבין , שנמצאה באומדן, הטווח הארוך כיחס בין השפעת הטווח הקצר

 השפעת המחיר של B1 נסמל , לדוגמה. )Green, 2003, P. 566(של הצריכה בפיגור 

 , )3(עם הפרמטרים של משוואה , אזי; הטווח הארוך

 

)9(  1 1 5 1/(1 ) /(1 0.498)B β β β= − = −

 

בטווח . 6גמישויות הטווח הארוך גדולות פי שנים מהגמישויות שמדווחות בלוח , כלומר

 .אפילו לטווח הארוך, ההשפעה קטנה; 10%-גמישות המחיר שאמדנו היא כ, הארוך

 

 

 ת ומחיר אחידמחירי מדרגו

. מחירי המדרגות נועדו לסייע למשפחות עניות שצריכת המים שלהן נמוכה יחסית

התעריפים מסייעים במיוחד למשפחות גדולות בכך שמדרגת המחיר הנמוכה מתרחבת 

 אנו מנסים לאמוד את 7בלוח ). מעל ארבע(ככל שרב מספר הנפשות במשק הבית 

החישוב ). מכוניות( לפי רבעוני הכנסה ההשפעה של מחירי המדרגות על משקי בית

 . השנה האחרונה במדגם, 1999בלוח נערך לשנת 

 

 תשלום ורווחה ברבעוני הכנסה, צריכה: 7לוח 
 
 השינוי במעבר למחיר אחיד מחירי מדרגות

 תשלום נוסף 
רבעון 
 הכנסה

נפשות 
במשק 
 בית

חלק 
במדרגה 

 (%)' א

כמות 
 )ק"מ(

תשלום 
 )ח"ש(

כמות 
 )ק"מ(

 (%) )ח"ש(

רווחה 
 )ח"ש(

 -257 30.3 248 -3 818 215 55.2 4.6 ראשון
 -178 20.7 175 -1 845 204 54.2 4.1 שני
 -18 2.8 28 1 1,007 205 48.7 3.3 שלישי
 95 -6.3 -76 3 1,200 220 44.9 3.0 רביעי
 -88 9.6 93 0 969 211 50.7 3.7 המדגם

 

 

 68ברבעון ההכנסה הראשון הוא רק ) רשויות (התשלום הכולל עבור מים במשקי בית

אחוזים מהתשלום של המשפחות ברבעון הגבוה אף שההפרש בצריכת המים הוא רק 
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 המשפחות העניות יחסית משלמות פחות מפני שבהיות רבות מהן מרובות 6.2.27%

מדרגת המחיר הנמוכה שלהן רחבה מזו של המשפחות : הן זוכות להנחה, נפשות

אך כפי שאפשר לראות בלוח , 4.6פר הנפשות לדירה ברבעון הראשון הוא מס. (הקטנות

 36היא ' התוספת למדרגת מחיר א.) יש רשויות מקומיות בהן המספר גדל בהרבה, 4

פי שניים יותר ממה שאדם נוסף בבית מעמיס על השימוש ; 4ק לשנה לכל נפש מעל "מ

גם משפחות גדולות שצריכת , כך שסביר שבעזרת ההנחה הזו. במים במשק בית ממוצע

משלמות רק את מחיר המדרגה , ואפילו במידה ניכרת, המים שלהן גדולה מהממוצע

 .הראשונה

 

אולם התשלום . המעבר למחיר אחיד אינו משפיע על כמות המים המבוקשת, מעשית

ואילו התשלום של המשקים , 30.3%-עבור מים של משקי הבית מעוטי ההכנסה גדל ב

משקי הבית , בגלל גמישות המחיר הנמוכה. 6.3%-ה העליון קטן בברבעון ההכנס

השינוי ברווחה עם המעבר למחיר אחיד נמדד כשטח . את השינוי במחיר" סופגים"

השינוי הזה מדוד בשקלים לשנה למשק בית ). של סלוצקי(שמתחת לעקומת הביקוש 

במקום בו ). וךבסימן הפ(וגודלו דומה מאד להפרש התשלום על המעבר למחיר האחיד 

 .השינוי בשטח קרוב להפרש הפדיון, גמישות המחיר קטנה

 

 

 המגזר העירוני

 אחוזים מצריכת המים 62-צריכת המים במשקי הבית היא רק כ) 2לוח (כפי שראינו 

הביקוש של משקי הבית למים נמצא במרכז העניין המקצועי . במגזר העירוני כולו

המגזרים -צריכת המים של תת. שגים כלכלייםבכלכלה מפני שאפשר להסביר אותו במו

בתי מלון ובתי מלאכה , משרדים, האחרים תלויה בהתפתחות המוסדות הציבוריים

, אולם עניין המתכננים. שהסברת התפתחותם היא מחוץ ומעבר לכלכלת משק המים

בחנו על כן את . הוא בצריכת המגזר עירוני כולו ולא רק במשקי הבית, באופן טבעי

בין צריכת כל המגזר העירוני והצרכנים שאינם משקי בית לגורמים הכלכליים הקשר 

המגזרים -לתת, רק למשקי הבית התעריף הוא של מחירי מדרגות. עליהם היו לנו נתונים

ריבועים (על כן נערך האומדן למגזר העירוני כולו ברגרסיה . האחרים המחירים אחידים

 .7האומדן נמסר בלוח . שולי בכל רות ושנהוכמשתנה המחיר בחרנו במחיר ה) פחותים

 

 הם המשתנים שמסבירים את הצריכה במשקי 7המשתנים המסבירים ברגרסיה של לוח 

מובלעת כאן ההנחה שההבדלים בין הרשויות והשנים במחירים . 5הבית בלוח 

ובמשתנים האחרים היו בתיאום עם המשתנים שהשפיעו על השימוש במים במגזר 

שמחירי המים למשקי הבית השתנו בתיאום עם מחירי המים ,  למשל;העירוני כולו

 .המגזרים האחרים-לתת

 

                                                 
אין עליה מידע אמין , איננו מתחשבים בהנחה בגין גינות;  ייתכן שכאן אנו מגזימים 6

 . וסביר להניח שהעשירים נהנים ממנה יותר מאשר מעוטי ההכנסה
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 אומדן הביקוש במגזר העירוני: 7לוח 

 tערך  מקדם 
 -2.69 -0.034 מחיר שולי בפיגור

 2.32 0.016 מכוניות
 8.31 0.014 הפרש הכנסה
 61.17 0.838 צריכה בפיגור
 -2.33 -0.042 מספר נפשות
 -4.17 -0.139 פחת מים

 -6.43 -0.071 1986שנת 
 -10.49 -0.117 1991שנת 

 3.16 0.039 רשויות מעורבות
 1.20 0.007 עיר

  0.941 מקדם המתאם
 

 :הערות
 ;המשתנה המוסבר הוא צריכת המים לנפש במגזר העירוני. א
 ;המשתנים הרציפים הם בלוגריתמים. ב
 ;1427מספר התצפיות . ג
עם משתני דמה לארבעת המשתנים (ריבועים פחותים באומדן שונות משותפת : ומדןשיטת הא. ד

 ).האחרונים בלוח
 .5כמו בלוח , הגדרת המשתנים. ה
 

שוב נמצא .  היא לוגריתמית ועל כן המקדמים שנאמדו הם גמישויות7הרגרסיה בלוח 

שות עם כי כאן ההפרש בין גמי. 3.4%, שגמישות הביקוש ביחס למחיר נמוכה מאד

גמישות . הטווח הקצר לגמישות הטווח הארוך גדולה יותר מאשר אצל משקי הבית

. 21%, לפי הממצא שלנו, הביקוש ביחס למחיר בטווח הארוך במגזר העירוני כולו היא

גינון , מכבסות, מפעלים, בתי מלון—ואמנם סביר שצרכנים גדולים יחסית של מים

ר משק הבית שהטכנולוגיה של צריכת המים יושפעו יותר משינויים במחיר מאש—עירוני

אפשר . גם היא אינה גדולה) מכוניות(מעניין שהשפעת ההכנסה . שלהם קשיחה יחסית

היה לצפות שבמקומות בהם ההכנסה גבוהה יותר יהיו גם יותר שירותים ומפעלים 

ככל שרב משפר , במשקי בית. אך ההשפעה קטנה, ההשערה מתקיימת. צורכי מים

כאן , לא כך במעבר בין רשויות במגזר העירוני כולו. ירה גדלה צריכת המיםהנפשות לד

כנראה שמספר הנפשות הממוצע מייצג גם הוא . למקדם של מספר הנפשות סימן שלילי

בדרך כלל , את דרגת הפיתוח של השירותים העירוניים ובמקום בו יש משפחות גדולות

 .אין שירותים רבים, בישובים שאינם יהודיים

 

 בגלל העניין בצריכת המים לנפש במגזר 7אנו מציגים את האומדן של לוח , כאמור

שמבוסס על , אך אין צורך להדגיש שהאומדן הזה. לא רק במשקי הבית, העירוני

מתבקש ניתוח מפורט של . הוא ראשוני, הנתונים המסבירים את הביקוש במשקי הבית

 .מיות ושל צריכת המים שלהםהמגזרים העירוניים ברשויות המקו-הפיתוח של תת
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 דיון והשלכות

מדוע נבחר משטר מחירים . עיקר הדיון שלנו נסב על הביקוש במשטר של מחירי מדרגות

משקי הבית שמשתמשים בכמות , ביניהם; )Hewitt, 2000(הוצעו הסברים אחדים ? כזה

; תרגדולה יותר של מים גורמים לעלות שולית גדולה ועל כן מוצדק שהם ישלמו יו

מחירי מדרגות מעלים את המחירים לעשירים שהם צורכים הרבה מים ואנו מעונינים 

מחירי המדרגות מעלים את המחירים למי שמשתמש במים רבים בקיץ במיוחד ; שיחסכו

המחיר הנמוך במדרגה הראשונה ; להשקיה ואז עלות ההספקה גדולה והביקוש גמיש

יש משהו בכל אחד מההסברים . ועוד; מבטיח צריכת מים מינימלית למשפחות עניות

מחירי המדרגות והנימוקים , ובכל זאת. הללו ובתנאים מסוימים הוא יוכל להתאים

 . להצדקתם מעוררים קשיים

 

העיר משתמשת בכמות מסוימת של מים . הנימוק הראשון פשוט אינו נכון, לדוגמה

משתמש , משקי הביתהעלות השולית הזו זהה לכל אחד מ. ובשימוש זה יש עלות שולית

, למשל; איננו מטפלים כאן באפשרות של עלות הספקה מיוחדת(קטן או משתמש גדול 

שנאמרת ונכתבת לעתים , בדרך כלל התפיסה, ועוד). למשפחה שגרה בראש ההר

תפקיד . מוטעית, שהמחירים צריכים להיבחן בהשפעתם על החיסכון במים, קרובות

מה . למשתמשים והם יחליטו כמה לצרוך) רתיתהחב(המחירים הוא למסור את העלות 

המחיר צריך להיות , גמישות הביקוש ביחס למחיר קטנה מאוד, שכפי שמצאנו, גם

 .אך העלאתו המלאכותית לא תגביר את חסכון במשקי בית במידה ניכרת, המחיר הנכון

 

משקי : נראה על כן שההצדקה העיקרית הסבירה למחירי המדרגות היא חלוקת הנטל

". בזבזני המים"ית עניים שמשתמשים בכמות מים קטנה ישלמו פחות מהעשירים ב

כנראה שזו . מדרגת המחיר הראשונה מתרחבת עם גודל המשפחה, כזכור, אצלנו

ק " מ36התוספת של , כפי שראינו. מדיניות ייחודית שאינה קיימת במקומות אחרים

ן שמשפחות מרובות ילדים כיוו. גדולה מתוספת הצריכה) 4מעל (לשנה לנפש נוספת 

 . התוספת הזהו אמנם מטיבה במיוחד עם העניים, רבות הן גם משפחות מעוטות הכנסה

 

למה לא ? למה להיטיב עם העניים דווקא דרך מחירי המים, אך בכל זאת עולה השאלה

השאלה חריפה במיוחד במקום בו עלות המים ? או הכנסה, במחירי מוצרים אחרים

של עיר ענייה יכסו את עלות " העשירים"מדוע שהתושבים . רםמכוסה בתשלום עבו

נראה ? למה התרומה אינה באה מכלל אזרחי המדינה? המים של המשפחות העניות

מחירם נקבע , 7מים נתפסים כמצרך חיוני במיוחד, שההסבר היחיד הוא ההסבר הפוליטי

 להכנסה אין למעשה אפשרות להעביר מים לאחרים ולהפוך את התוספת, מנהלית

 8.ולכן התמיכה במחירי המים זוכה להכרה פוליטית—כספית למשפחה

 

                                                 
. http://www.who.int/water_sanitation_health/rightowater/en/ ,   למשל;  לא רק אצלנו 7  

במחירי המים , גם העשירים נהנים מתמיכה:  אפילו אם בהכרה הזו יש חוסר עקביות 8
 .לגינון

http://www.who.int/water_sanitation_health/rightowater/en/
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