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 קיימא-הספקת מים אמינה ובת
 

). 2008, שור" ( מיליארד קוב באוגר1.5יש לנו גירעון של : "במשבר עמוק, 2008בקיץ , משק המים נמצא היום

ע  נגרעו ממאגרי המים בממוצ2006- ל1993בתקופת השנים שבין ; הגירעון נוצר בהפקה רבה יחסית להעשרה

; אך הדברים יכולים להשתנות). 2007, חדד(ק לשנה בכינרת " מלמ30מהם , לשנה) ק"מיליון מ(ק " מלמ80

אני מבין שהוא . שייתכן שהמשבר הנוכחי הוא האחרון) הציטוט מהזיכרון(בכנס בכפר המכבייה אמר שמעון טל 

 גבוהה ולא יהיה צורך לקצץ תהיה מעתה הספקת המים באמינות, שבזכות הקמת מפעלי ההתפלה, התכוון לכך

בעתיד תהיה הספקה של חלק ניכר מהשפירים ממפעלי . אבל לא מובטח, אכן אפשר. הקצאות לעתים קרובות

אולם תימשך גם ההספקה מהמקורות הטבעיים , אלא אם תהיינה תקלות מיוחדות, התפלה והיא תהיה אמינה

 .מדיניות כזו תוצג במאמר. מהוזו תהיה אמינה לאורך זמן רק אם תתקיים מדיניות מתאי

—שאינה פוגעת בכושר ההספקה של המשאבים בעתיד—קיימא-ההגדרה שאני מאמץ למדיניות בת 

, ההגדרה לאמינות היא שיעור השנים. ללא ירידה אל מתחת לקווים האדומים, היא מדיניות ללא הפקת יתר

אזי ) בהקצאות או במחירים(ק מים " מX אם הכוונה היא לספק מדי שנה, למשל. בהן ההספקה מלאה, באחוזים

בהן משק המים אינו יכול למלא את , בשנים אחרות. האמינות היא שיעור השנים בהן הכמות הזו אמנם מסופקת

, לפשטות. אמינות-שיעור השנים בהן יש מחסור הוא מדד לאי. נוצר מחסור, הכוונה ונקבעות הקצאות מיוחדות

היבט אחר של האמינות הוא איכות . (כמה מים חסרים בשנת מחסור, נותהאמי-אינני מבחין כאן בעומק אי

 .)אך אליה לא אתייחס להוציא הערה לקראת סוף המאמר, המים

שילוב . א. ולכל דרך עלות משלה; קיימא מהמקורות הטבעיים-יש שלוש דרכים לקיים הספקת מים בת 

א של הקמת מפעלי התפלה לגיבוי שיתפקדו העלות הי; מים מותפלים בהספקה בתקופות של מחסור במאגרים

העלות נגרמת בגלל תנודות רבות ; הפקה גמישה לפי ההעשרה ומצב המאגרים. ב. רק בחלק מהשנים

, ללא גיבוי של התפלה, הספקה אמינה וקבועה עד כמה שאפשר. ג. בדרך כלל בחקלאות, בהספקה לצרכנים

הבחירה בדרך הרצויה תלויה בגורמים . ם מנוצליםאולם במחיר ויתור על כמויות ניכרות של מים שאינ

: המטרה צנועה יותר; במאמר הזה לא אחפש את המדיניות המיטבית. כלכליים ופוליטיים, הנדסיים, הידרולוגיים

במקום אחר . [בחרתי בדרך השלישית. לפחות בדרך אחת, קיימא-להראות שאפשר לממש הספקה אמינה ובת

 .]נו שתי הדרכים הראשונותנדו) א2002, גולדפרב וכסלו(

לא ; והבחינה מצומצמת למים שפירים, לא למשבר הנוכחי, ההתייחסות במאמר היא לטווח הארוך 

בתוכנית , למשל; למעשה אני חוזר על חישובים שנערכו בעבר. הגישה אינה חדשה. לקולחים או שוליים אחרים

י שב לשאלת האמינות כי חשיבותה גדולה אנ). 103 – 102' ע, 1988, נציבות המים (1988האב של שנת 

בעידן ההתפלה מאשר לפניו ופגיעת הפקת היתר והמשברים חמורה מבעבר מפני שערך המים גדול עתה 

 . משהיה

של נתוני ההעשרה של משק המים ) סימולציה(בחינת האמינות מספרית והיא נעשתה בחישוב דימוי  

). 2006(שהיו גם הבסיס לעבודתם של זיידה ופרוביזור ) יגליל מערב, כרמל, חוף, ן"ירת, כינרת(הארצי 

ממוצע הסדרה הוא . 2008 ועד 1932משנת ,  שנים77הם לסדרה בת , לאחר עדכון ותיקון, הנתונים שבידי

 . ק" מלמ464סטיית התקן היא ; ק לשנה אך היא מאופיינת בתנודות ניכרות של ההעשרה השנתית" מלמ1391

אפשר לספק כל שנה רק את ההעשרה , אם אין אגירה כלל. אגירות המיםשאלת האמינות קשורה ב 

את ההספקה ולהתקרב להקצאת כמות קבועה " להחליק"האגירה מאפשרת . ק אחד יותר"לא מ, של אותה שנה

בו נאגרים המים נקרא אוגר והחלק המתאים לשיקולי ההספקה נקרא האוגר " המחסן"גודל . של מים מדי שנה

לפשטות אתייחס לסכום כל המאגרים במשק המים ). נים גם את כמות המים במאגר בשם אוגריש שמכ(הפעיל 
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(לפי זיידה ופרוביזור . אינני יודע מהו גודל האוגר שמתאים לתכנון הספקת המים. אחד) פעיל(הארצי כאל אוגר 

האחת , שתי חלופותעל כן החישוב נעשה ב. ראיתי גם ערכים נמוכים יותר; ק" מלמ3500האוגר הוא בן ) 2006

נפתח בשיקולים כלליים אחדים שיוצגו לפני חישוב . ק" מלמ2000ק והשנייה לאוגר בן " מלמ3500לאוגר בן 

 .הדימוי לפרטיו

אפשר להבטיח -אי—האפשרות שתהייה שורה רציפה של שנים שחונות, למשל—מסיבות סטטיסטיות 

אפשר היה . (ק לשנה" מלמ1391, ההעשרההספקה קבועה של מים טבעיים בכמות שנתית שווה לממוצע 

אך המאמר ; לספק כמות קרובה לממוצעת אילו עמדו לרשותנו מאגרים גדולים מאד או מפעל התפלה לגיבוי

בשלוש , חישוב הדימוי בוחן על כן הספקה קטנה יותר.) עוסק בתנאי ישראל ובמים מהמקורות הטבעיים בלבד

ספקה קטנה מן הממוצע פרושה אובדן מים לים התיכון ולים ה. ק לשנה" מלמ1350, 1300, 1200: רמות

 1350בהספקה של , ק לשנה בממוצע" מלמ191ק לשנה האובדן הצפוי הוא " מלמ1200בהספקה של : המלח

ק " מלמ1200בהספקה קבועה של . הספקה קטנה אמינה יותר, עם זאת. ק לשנה" מלמ41צפוי אובדן של 

ים אינו מצליח לעמוד במדיניות ההספקה שנקבעה מאשר בהספקה של לשנה יש פחות מקרים שבהם משק המ

. ההספקה אמינה ככל שהאוגר גדול יותר: הגורם האחר שמשפיע על אמינות ההספקה הוא גודל האוגר. 1350

 .נראה זאת בחישוב הדימוי

 

 חישוב הדימוי

 77 נתוני הסדרה בת הערכים נשלפו באקראי מתוך;  ערכי העשרה1000לחישוב בניתי סדרה חדשה בת  

כך נוצרה . לכל מספר בסדרה ההיסטורית היתה הסתברות זהה להילקח לכל תא בסדרה הארוכה. השנים

 .שמספריה הם מספרי ההעשרה ההיסטורית אך בסדר מקרי,  שנים1000כביכול בת , סדרה מלאכותית

א של מים במשך קיימ-מה אמינות ההספקה של כמות קבועה ובת, השאלה של חישוב הדימוי היא 

 אכן תסופק הכמות שנקבעה ובכמה שנים יהיה 1000-בכמה שנים מתוך ה, כלומר?  שנים1000תקופה של 

 1300, 1200: השאלה נבדקה לשלוש כמויות הספקה, כאמור. צורך להקטין את ההקצאות בגלל מחסור במים

על כן החלפתי . קוש אינו קבועהבי; אבל במציאות הכמות המסופקת אינה בדיוק מספר אחד. ק" מלמ1350-ו

1200(את המספרים הקבועים במספרים אקראיים מתוך התפלגות נורמאלית עם ממוצע ששווה לערך הסדרה 

הסטיות מהממוצע אמורות לשקף סטיות מהערכים הקבועים בגלל אירועי . 100וסטיית תקן ) 1350, 1300, 

בסדרת , לדוגמה. ( מחירים בחקלאות שמצמצמת אותהבצורת שמגדילה צריכה או ירידת, כגון; ביקוש אקראיים

 .)1198הממוצע היה ; 894 והנמוך 1490 היה הערך הגבוה ביותר שעלה בגורל 1200

מתחילים מכמות : נבנה כך) עם הסטיות(חישוב הדימוי בו נבדקה האמינות של ההספקה הקבועה  

 1200(הכמות שנקבעה . א: חת משתייםההספקה בפועל בכל שנה היא א. מים מסוימת באוגר בשנה ראשונה

אם כמות המים במאגר קטנה . ב; כמות זו מסופקת בתנאי שהיא אכן נמצאת במאגר) עם סטייה או כמות אחרת

הכמות באוגר מחושבת . החל בשנייה, לכל שנה. הכמות המסופקת היא כמות המים במאגר, מזו שנקבעה

 פלוס ההספקה בפועל בשנה הקודמת פחותדמת הכמות בשנה הקו= הכמות בשנה הזו : בצורה הבאה

אם הכמות המחושבת גדולה מהאוגר בחלופה , לחישוב נוסף תנאי). 1000-מסדרת ה(ההעשרה של השנה הזו 

גלישות (וההפרש מוגדר כאבדן —מלוא המחסן—אזי הכמות לשנה הזו היא אוגר החלופה) 3500 או 2000(

 ).ממעיינות ויציאה לים התיכון או ים המלח

אילו ההעשרה היתה רק בחורף . של הסדרה המלאכותית" שנים "1000החישוב הזה נעשה עבור  

אך יש העשרה גם . היה החישוב מדמה את מצב המים באוגר באביב של כל שנה, והשימוש במים מוגבל לקיץ

מדמה במדויק על כן החישוב מקורב והוא אינו ; וצריכת מים בחורף—מילוי חוזר מהשקיה, הירדן לכינרת—בקיץ

 .את מצב האוגר בתאריך מסוים
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בשלוש השורות הראשונות בלוח נמסרים הממצאים של חישוב הדימוי להנחה שהאוגר .  מסכם1לוח  

למדיניות בה נקבעה הספקה של , נסתכל על השורה הראשונה. ק" מלמ2000של משק המים הארצי הוא בן 

. גם כמות המים באוגר משתנה משנה לשנה, הבגלל ההעשרה המשתנ): עם סטיות(ק לשנה " מלמ1200

ק לשנה " מלמ1187ההספקה היתה , ק" מלמ1807הכמות הממוצעת באוגר היתה , בחישוב הדימוי ובשורה זו

ההפרש , 191בגלל הסטיות האקראיות האובדן לא היה במדויק (ק לשנה " מלמ202אובדן המים היה , בממוצע

 1000- ובממוצע ל4.6%מדד אי האמינות היה , ים של מחסור במים שנ46היו ). בין ההעשרה לכמות שנקבעה

שיא המחסור בשנה אחת ; בשנים בהן היה מחסור הוא היה גדול מהממוצע. ק לשנה" מלמ11שנים חסרו 

 .ק" מלמ679 היה 1000-בסדרת ה

 

 ממצאים —חישוב הדימוי: 1לוח 
 

  כמות באוגר הספקה אבדן מים מים, מחסור שנים, מחסור
 2000ר אוג

46 11 202 1187 1807 1200 
174 42 130 1259 1678 1300 
235 64 102 1286 1631 1350 

 3500אוגר 
1 0 189 1198 3225 1200 
34 9 95 1292 2856 1300 
69 21 57 1330 2626 1350 

 
 :ההער

 . הכמות שנקבעהבהן לא סופקה, 1000מתוך , בטור האחרון מספר השנים; ממוצע לשנה, ק" מלמ5-2בטורים 
 

 

ק " מלמ102האובדן בחישוב היה . אובדן המים הולך וקטן ככל שרבה ההספקה, כפי שהוסבר לעיל 

-מדד אי, אך במדיניות זו האמינות נמוכה יחסית. ק לשנה" מלמ1350במדיניות לה נקבעה הספקה של 

בהספקה . ות גדלה עם האוגרהאמינ, כפי שנאמר, ושוב. בכל שנה רביעית צפוי מחסור; 23.5%האמינות הוא 

) מחסור יהיה בשנה אחת לאלף(התקבלה בחישוב אמינות מלאה , ק" מלמ3500 ובאוגר של 1200של 

 ).2000 באוגר של 23.5%לעומת  (6.9%האמינות הוא רק -ק מדד אי" מלמ1350-ובהספקה שנקבעה ל

 

 ניהול המדיניות וקשייו

, אין בחישוב לחלופותיו אף שנה אחת של הפקת יתר. קיימא-תחישוב הדימוי בנוי על הספקה ב, חשוב להדגיש

הלקח מהחישוב הזה הוא שאפשר לנהל את ההפקה ממאגרי המים בארץ . של ירידה מתחת לקווים האדומים

 1200ק אפשר לבחור בהספקה של " מלמ2000אם האוגר הוא בן , למשל; במשך זמן רב באמינות גבוהה

בשני . ק לשנה" מלמ1300ק אפשר לבחור בהספקה של " מלמ3500וא בן ואם האוגר ה) עם סטיות(ק "מלמ

- האמינות קטן מ-מדד אי: המחסור במים נמוך וההספקה תהיה באמינות גבוהה, לפי ממצאי החישוב, המקרים

 1300בחירה בהספקה של , למשל; לבחירה במדיניות יש עלות. מחסור רק אחת לעשרים שנה ויותר; 5%

 . ק לשנה" מלמ50 פירושה חקלאות קטנה יותר או התפלה של ק" מלמ1350במקום 

אינה גודל יחיד שנקבע , ואפילו האמינה, העיון בממצאי החישוב מדגיש את העובדה שהספקת המים 

(קיימא -זו הקביעה של הגודל שנקרא יבול בטוח או יבול בר. ההספקה הזו נתונה להחלטתנו. לפי ברכת שמים

Bear, 2004 (אצל גולני , למשל; ראוי שיימסר כפוטנציאל המים במאזנים של המשקוזה הערך ש) נציבות

ההחלטה על פוטנציאל המים קודמת לתכנון , אם מתקבלת מדיניות של הספקה אמינה). 2000, המים

כמה —בהצגת המאזנים, לאחר הקביעה של הפוטנציאל. להחלטה כמה לספק לכל אחד מהמגזרים, ההספקה
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אפשר להתייחס אל ההיצע הממוצע של —ואו מן המאגרים הטבעיים וכמה מן ההתפלהכמה יב, מים יסופקו

 .המים השפירים הטבעיים כאל גודל נתון ולא להתחשב באקראיות ההעשרה

, מצד אחד. אך ניהול ההפקה להספקה אמינה מעלה קושי ניהולי ופוליטי ולו שני פנים, החישוב פשוט 

לא תהיה —לא לספק בשנות מחסור יותר מהכמות האצורה במאגרו" אכזר"מנהל משק המים אמור להיות 

במשק מים שנוהג במדיניות ,  מציג1כפי שלוח . מן הצד השני הקושי הוא במה שנראה כבזבוז מים. הפקת יתר

קברניטי המשק צריכים לעמוד . יש בדרך כלל במאגרים כמויות גדולות של מים, קיימא-של הספקה אמינה ובת

-מדיניות בת". שחררו את הברז, יש הרבה מים ומדי פעם הם אובדים לים: " ופוליטיקאיםבלחץ של צרכנים

 .משמעת עצמית וכושר עמידה בלחצים ופיתויים, קיימא של הספקה אמינה מצריכה אחריות

 

 משברים

במשק מים שיתנהל לפי מדיניות של הספקה אמינה כמו זו שתוארה בחישוב הדימוי תהיה ההקצאה במכסות 

והצריכה במחיר , עם סטיות, ק לשנה בממוצע" מלמ1200ייקבע מחיר בו הצרכנים ייקחו , למשל; במחיריםאו 

ייווצר —לפי הבחירה, מעטות או רבות—אמנם מדי כמה שנים. במשק כזה לא יהיו משברים. זה תהיה חופשית

י כמו שצפוי שביום גשם אך הדבר יהיה צפו, מחסור ויהיה צורך להקטין מכסות או למנוע שימוש חופשי במים

בחודש מרס . לא זה המצב בו אנו נתונים היום. אף אם התאריך אינו רשום מראש בלוח, יוצאים עם מטרייה

בכנס בבית דגן סיפר , "בנושא המשבר במשק המים"השנה קיימה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת דיון 

אנו במשבר ולא . יינברגר הוסיף שהמצב קטסטרופאליוגבי ו" אנחנו לומדים לשחות בבריכה ריקה"אורי שני 

אינני יודע מה ההגדרה . 2003 עד 1999ובשנים , 1991-ב, 1986משברים היו בשנת . בפעם הראשונה

אך מצב בו אנו נתפסים בשנים , המדויקת של משבר וסביר שההבחנה בינו לבין מחסור חולף אינה חדה וחלקה

מאגרים נמוכים הם תוצאה של . שבר ואפילו חשש להספקת מי שתייהשחונות עם מאגרים נמוכים יוצר מ

 .דוגמאות אחדות תארנה; הדברים אינם חדשים. קיימא-מדיניות הספקה שאינה בת

על הספקה של מים שפירים בכמות שגדולה ) (Vardi, 1980 שנה הצביע יעקב ורדי 30-כבר לפני כ 

 הוצגו 1חישובים כמו אלה של לוח , כאמור. קורות המיםבהרבה מהמשאבים המצויים והזהיר מפני הסכנה למ

 והמתכננים גם הצביעו על הצורך לצמצם את ההפקה בכדי למנוע פגיעה 1988בתוכנית האב של שנת 

. היא סוכמה בעשרות חוברות, הושקעה בה עבודה רבה ומחשבה יסודית, התוכנית היתה מפורטת. במשאבים

שאינו מקבל את , ללא הסבר, תב ממשרד החקלאות בו הוא מודיעצורף מכ, המסכמת, לחוברת האחרונה

. דחה את התוכנית, שהיה אז האחראי על נציבות המים, המשרד. ההערכה המקצועית בדבר פוטנציאל המים

פ "עשר שנים אחר כך הציג דן זסלבסקי ניתוח של הנזקים מניצול היתר של המשאבים ותקף בחריפות בע

התמקדה ) 2002, נציבות המים(מעבר -תוכנית האב). 2002, זסלבסקי( והפיתוח ובכתב את מדיניות ההפקה

המתכננים פטרו עצמם מהחובה להסביר לאחראים מה . בהתפלה ולא הציגה חלופות למדיניות ההפקה

לפני שנים אחדות החליט שר התשתיות על דעת עצמו : לא שהסברים היו מועילים. משמעות פעולותיהם

ההחלטה לא . כמות זהה להפקת היתר השנתית בכינרת—לשנה לחקלאים במושבי הנגבק " מלמ30להוסיף 

כפי , ואכן". ששם מחסומים לכל אפשרות של ראייה מעבר לשנת התקציב"מנעה ממנו לתאר את האוצר כמי 

ק מים " נגרעו ממאגרי המים למעלה ממיליארד מלמ1992מאז גשמי השפע של חורף , שנמסר בראש המאמר

 .  באה בצורת ואנו במשבר. שפירים

, כאמור, אבל). עם הסטיות שהוגדרו(הצגתי מדיניות של הספקה אמינה שמכוונת להיות קבועה  

כזו שבתקופות מסוימות תהיה רבה ובאחרות , אפשר לבחור בדרך אחרת ולקבוע מדיניות של הספקה גמישה

למדיניות של הספקה אמינה , וסברכפי שה). 1978, השוואה של שתי האפשרויות נעשתה אצל ורדי(קטנה 

למדיניות של הספקה גמישה יש ). ולא יותר, אם כך הוחלט, 1300רק (צריך להיצמד בהקפדה ובאחריות 

לקבוע כללים ברורים מראש להספקה בכל מצב של המאגרים ולעמוד בהם : להיצמד בהקפדה כפולה ומכופלת
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המשק פעל . הספקה גמישה עם כללים קבועים מראשאינני מכיר במשק המים ניסוח של מדיניות ל. במדויק

ישבה ויושבת ועדת תפעול והיא מייעצת כל שנה או עונה , ועתה מנהל הרשות, ליד נציב המים. ופועל אחרת

על , אולם; הניסיון מלמד שבשיטת העבודה הזו התגלגלנו מדי פעם למשברים חוזרים. כיצד לכוון את ההפקה

הבסיס המקצועי : מבחן הביצוע הראה. המשברים לא היו מקריים. קח לא נלמדהל, אף קולות האזעקה הרמים

אך התנאים המיוחדים בעת הפגישה משפיעים על ועדת התפעול שיושבת ; היה איתן ורצון טוב היה בשפע

אלא לפי מה שהיא ,  שנים ואופק תכנוני רחוק1000לא לפי שיקולי סדרה בת , לעתים מזומנות והיא מחליטה

 .או מקבלת מגבוה כצורכי השעהתופסת 

 

 אוגר ותנאים משתנים,איכות

אולם כל ניצול של מקורות מים . הגדרת הקיימות בראש המאמר ובחישובים התייחסה לכמות המים להפקה

את הטיפול באיכות , במוקדם או במאוחר, קיימא יהיה צורך להגביר-פוגע באיכותם ולכן גם במדיניות הפקה בת

ולמעשה הדברים כבר ). ב2002(וכנית לשיפור מצב מאגר החוף הדרומי או גודלפרב וכסלו הת, לדוגמה. המים

. בעיקר מאגר החוף, בכנס בבית דגן הצביע ישראל גב על תפעול לא מושכל של מאגרים לאורך שנים: ניכרים

שתייה לדעתו הדבר גרם להידרדרות איכות המקורות ולכך שכמות המים השפירים העומדים באיכות של מי 

של המים , שאלה זו. ק לשנה" מלמ700לא עולה על , ללא טיוב, שאפשר לספק בהווה מהמאגרים הטבעיים

ההישענות . להתברר בטרם קובעים את מדיניות ההספקה האמינה, אין צורך לומר, השפירים הזמינים צריכה

 .לא בהכרח מספרים ליישום למעשה, שלי על הסדרה ההיסטורית היתה להדגמה

עולה החשש . השנים האחרונות היו שחונות מהרגיל וההעשרה היתה קטנה מן הממוצע, ודוע 

אם זו . שמתחילה ההשפעה של התחממות כדור הארץ ונוצרת פחיתה משמעותית של המשקעים באגן הכינרת

 .הפקת יתר אינה פתרון למחסור רב שנתי; התכנון צריך להיבנות על סדרת העשרה מוקטנת, ההערכה

 

  סיכוםהערות

אפילו יקומו כל , אולם. בעשר השנים האחרונות תפסה ההתפלה את מוקד הדיון והעשייה במשק המים

משברים והרס המשאבים יימנעו רק אם מדיניות הניצול של המשאבים הטבעיים תהיה , המפעלים המתוכננים

נרכשה תמורת אובדן חסרונה העיקרי הוא שהאמינות ; הצגתי דרך אחת למדיניות כזו. קיימא-אמינה ובת

בשילוב עם מים , למשל—יש גם דרכים אחרות להבטיח הספקה אמינה, כאמור. כמויות ניכרות של מים

לא הצבעתי על המדיניות . ואפשר אף לקיים מדיניות של הספקה גמישה ובאבדן מים קטן יותר—מותפלים

 .הממונים בשמונתונה לנציגי הציבור ו, הבחירה במדיניות היא מטלה פוליטית. העדיפה

ערכי ההעשרה : אפשר לטעון שההבחנה בין מדיניות של הספקה אמינה וקבועה לגמישה מוגזמת 

הספקה קבועה תהיה גם היא —ובמיוחד אם תהיה התחממות גלובלית, עליהם הסתמכתי לא יחזרו במדויק

לא תמיד אפשר להבחין בביצוע , הגבול בין המדיניות של ההספקה הקבועה לגמישה אפור, אמנם נכון. גמישה

מנהל הרשות נושא באחריות לנעשה בכל שנה ועונה ומשק המים צריך להיות מוכן לתקלות בלתי , בין השתיים

הסתכלות ארוכת טווח ומשמעת ניהולית קפדנית הן , ובכל זאת. צפויות ואולי אף לשינויי טבע מרחיקי לכת

 .דברים אלה ניסיתי למסור. היא אפשרית—ובמיוחד. קיימא-אמינה ובת, הבסיס למדיניות אחראית

קיימא ובין מטרותיה צמצום מופע -המאמר נכתב בהנחה שבבסיסה מדיניות משק המים היא בת 

לנצל ביתר את המשאבים , אפשר אולי לטעון שעדיף לכרות מים, בניגוד לכך. המשברים ומניעת הפקת היתר

 השנים האחרונות היה עדיף על פני 15-ל היתר בהאם ניצו: בתרגום לערכים ממשיים. ולא לחסוך בהספקה

ק לשנה כך שהיום היתה במאגרים כמות נוספת " מלמ80-ב, בעיקר לחקלאות, החלופה של הקטנת ההקצאה

השאלה הזו לא נבחנה כאן אך גם לא ראיתי בתוכניות ובפרסומים של משק המים החלטה ? ק"של כמיליארד מ

 .עשה ולא ויתור מפורש על מדיניות הקיימות במיםמודעת על מדיניות הכרייה שמומשה במ



 6

האחד להציג לממשלה את צרכי המשק במסגרת היעדים , לקברניט משק המים תפקיד כפול, אם כך 

התפקיד השני הוא לקיים ; מפעלי ההתפלה, הקו החמישי לירושלים, שיקום מאגר החוף: ולהמליץ על פעולה

לא תמיד מלאו הקברניטים . מלצותיו ובין אם לא עשתה זאתבין אם הממשלה ממשה את ה—את משאבי המים

הרצאות על חשיבות החקלאות והקרקע וביקורת האוצר והממשלה אינן . שלנו את התפקיד השני במלואו

קיימא תהיה אפשרית רק אם מנהל הרשות -הגשמת מדיניות אמינה ובת. תחליפים לקביעת יעדים וקיומם

מדיניות מיושמת בהחלטות כמותיות , בכוונות טובות לא די: א מיותר להוסיףול. יקפיד למלא את שני תפקידיו

 .אשמח להיווכח שהתפרצתי לדלת פתוחה. המבחן יהיה במחזור הבצורת הבא. מפורשות ובביצוע צמוד

 

 תודות

, זיןיוסי דריי, אור גולדפרב, ישראל גב, שאול ארלוזורוב, ביניהם; קוראים של טיוטה קודמת העירו ואף ביקרו

 .עלי האחריות לכתוב ולחסר. אורי שמיר, גיורא שחם, גבי שחם, סיניה נתניהו, מיקי זיידה
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