
 

 

21 באוגוסט, 1997                                                             

 

משק המי.--סקירה מאויירת*  

יואב כסלו ויבגניה וקסי0 

 

מטרה הסקירה היא לסכ. בקווי. כללי. את התפתחות משק המי. של ישראל ע. דגש על ההיבט 

הכלכלי; הסקירה אינה עוסקת בתחזיות או תוכניות לעתיד. א8 כי נטפל בשאלות מבנה אחדות, 

ביניה0 קר0 האיזו0 והסכ. העלויות ע. 'מקורות', נתמקד בעיקר בהצגת נתוני. כמותיי.. הרוצי. 

להכיר את משק המי. ומבנהו יפנו למקורות אחרי.; תיאורי. מקיפי. יימצאו באנציקלופדיה 

העברית (1993), גרינוואלד  (1989), מוסנזו0 (1986), קלי (1965, 1997). הצגת הנתוני. בסקירה 

תישע0 בעיקר על איורי. שישקפו את ההתפתחויות ההיסטוריות, הנספח רומז על מקורות הנתוני.. 

המעונייני. יוכלו לקבל את הנתוני. המספריי. שבבסיס הסקירה ואיוריה.  

 

על משק המי. נאס8 ותועד מידע רב, א; לא לכולו הגענו,  יש שחסרו פרטי. חשובי. ולא 

תמיד היו הנתוני. ממקורות שוני. עקביי.. אנו מקווי. שנוכל לחזור ולעדכ0 את הסקירה ונודה על 

תיקו0 טעויות והפניות למקורות נוספי.. 

 

השני. בסקירה 

הנתוני. בסקירה ערוכי. בסדרות שנתיות ואלו נערכו ופורסמו בהגדרות שונות. עד שנת 1986 היתה 

שנת התקציב הממשלתי באר> מה-1 באפריל ועד ל-31 במר> וזו ג. היתה התקופה עבורה פורסמו 

רוב הנתוני. הכספיי. במשק. השנה החקלאית, שנפתחה ב-1 באוקטובר, חפפה אז למעשה את 

השנה העברית. החל בשנת 1986, עברו ההגדרות של השני. התקציביות והחקלאיות לשנה האזרחית 

וזו עתה ג. בסיס הפרסו. הסטטיסטי. נתוני המשקעי. נאספי. ומתפרסמי. לעונת הגש. שחופפת 

חלקי. משתי שנות לוח. להאחדה, רשומות השני. בסקירה כשני. אזרחיות: הנתוני. לשנה 

החקלאית תשמ"ה, לשנה התקציבית 1985/86 ולעונת הגש. 1984/85 נרשמו בסקירה לשנת 1985. 

בדר; זו ההתייחסות בכל הגדרות השנה היא לאותה עונת השקיה. (במשק המי. היתה שנת 1988 

שנת מעבר, בחלק מהמקרי. לא נמצאו נתוני. ובמקרי. אחרי. התייחסו הנתוני. ל-9 חודשי., 

מאפריל עד דצמבר. לא ניסינו ל"החליק", הנתוני. בסקירה לשנה זו ה. אלה שנרשמו במקורות 

השוני., ובמקו. שחסרו לא השלמנו.) 

 

א. המי. באזור 

אנו שוכני. באזור שחו0 בו יכולה חקלאות אינטנסיבית להתקיי. רק בהשקיה. על כ0, מצד אחד, 

עומדי. לרשותנו פחות מי. מאשר בארצות רבות אחרות א;, מצד שני, אנו משתמשי. ביותר מי. 

מאחרי.. פוטנציאל המי. הממוצע בעול. הוא 7,000 מ"ק לנפש לשנה, בישראל ובארצות השכנות 

(ללא יו"ש ועזה), הממוצע הזה ממקורות פני. הוא 156 מ"ק לנפש לשנה (435 ללא מצרי.). 

                                                 
* רבי. סייעו בהערות ובנתוני., חלק. בתגובה לטיוטה הראשונה של הסקירה. במיוחד נציי0 בתודה 

את שאול ארלוזורוב, נגה בלי>, אריה ברקול, אליהו וקשל, אודי ניס0, רונית נתיב, ישראל 
פינקלשטיי0, אס8 פר>, גדי רוזנטל ואורה תמיר. רק אנו אחראי. לטעויות ולהשמטות. 
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השימוש במי. לכל הצרכי. לנפש בעול. הוא 660 מ"ק לשנה; בישראל ואצל שכנותיה (ושוב, ללא 

יו"ש ועזה), כפי שאפשר לסכ. מלוח 1, השימוש רב יותר והוא 856 מ"ק לנפש לשנה. ההפרש בי0 

המי. הזמיני. במדינות לבי0 השימוש נובע מכ; שארצות האזור מנצלות ג. מי. שמקור. בארצות 

גשומות יותר: 97% מהספקת המי. של מצרי. מקור. בארצות שבמעלה הנילוס, ו-80% ממי סוריה 

זורמי. אליה מטורקיה (וכמות קטנה יחסית מלבנו0).1 מדינת ישראל מנצלת למעשה את מלוא 

פוטנציאל המי. שעומדי. לרשותה בתנאי. הכלכליי. הנוכחיי.. לבנו0, שמנצלת פחות משליש 

מפוטנציאל המי. שבתחומה, היא המדינה השכנה היחידה שיש לה עודפי מי.. 

 

לוח 1: ישראל ושכנותיה 

עזה יו"ש לבנו0 סוריה ירד0 מצרי. ישראל  

0.75 1.1 3.0 14.7 5.5 62.9 5.5 אוכלוסייה 

185 1,697 1,890 49,390 2,150 32,460 4,350 שטח: מעובד 

115 95 880 10,130 640 32,460 1,930         בהשקיה 

89 115 1,293 14,410 984 55,100 1,951 מי.: ס; הכל 

65 80 875 13,600 737 47,400 1,259        חקלאות 

117 105 444 1017 246 913 355        לנפש 

 

מקורות: 

ישראל שנתו0 סטטיסטי, 1996; ארצות אחרות FAO (1997); יו"ש ועזה: אוכלוסייה שנתו0 סטטיסטי, 1996, שטחי. ומי. 

 .World Bank (1993)
הערות: 

אוכלוסייה במליוני.; שטח מעובד ובהשקיה באלפי דונמי.; מי. במליוני מ"ק לשנה; מי. לנפש במ"ק לשנה. 

 

אזורי יו"ש ועזה (ללא ההתיישבות היהודית שנכללת בחשבו0 המי. של ישראל) דלי מי. א8 

יותר מירד0 המדברית. כמות המי. לנפש נמוכה מ-120 מ"ק לשנה. צריכת המי. במשקי הבית 

בשטחי. היא כ-35 מ"ק לנפש לשנה, לעומת כ-100 מ"ק לנפש לשנה בישראל. 

                                                 
1 הערכת ה-FAO היא שישראל נהנית מזרימת מי. מסוריה בנפח של 125 מלמ"ש ומלבנו0 160 

מלמ"ש. כ0 מוסיפה ההערכה הזו שאנו מקבלי. מלבנו0 עוד 180 מלמ"ש כזרימה תת-קרקעית. 
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ב. היצע המי. 

היצע  המי. מותנה בגשמי., במאגרי. ובמערכות ההפקה וההולכה. נפתח בסקירת ההספקה 

שנתוניה ישמשו בהמש; רקע ומניע לדיו0 בגורמי ההיצע.  

  

הספקה 

פוטנציאל המי. של אר> ישראל--הכמות שאפשר להפיק בעלות סבירה בשנה ממוצעת--מוער; 

בקרוב ל-2000 מלמ"ש (מליוני מ"ק לשנה). בראשית שנות החמישי. נוצלו רק כ-600 מלמ"ש ופיתוח 

מפעלי מי., במיוחד המוביל הארצי, הגדיל את היצע המי.. הספקת המי. בישראל מכל המקורות 

נמסרת באיור 1. (נתוני ההספקה ה. נתוני הצריכה, הכמויות המופקות גדולות במקצת.) כדאי לשי. 

לב לגידול בהספקה מקו. המדינה ועד לאמצע שנות השמוני., לחלקה של חברת 'מקורות', החברה 

הגדולה שמספקת כשני שלישי. מכמות המי. באר>, ולתנודות החריפות בהספקה בעשר השני. 

האחרונות..  

 

איכות המי. אינה אחידה. חלוקה מקובלת היא למי. שפירי. ושוליי.. המי. השפירי. ה. 

המתאימי. בדר; כלל לשתייה, ע. התרחבות הביקוש במגזר העירוני צפוי להצטמצ. ההיצע של 

המי. השפירי. לחקלאות--עד ההקמה של מפעלי ההתפלה. איור 2 מציג את הספקת המי. השפירי. 

לעומת השוליי.. הנתוני. למי. השפירי. ה. לשתי סדרות, האחת למשק כולו והאחרת לחקלאות. 

צמצו. ההספקה של מי. אלה לחקלאות החל מאמצע שנות השמוני. הוא ביטוי להגדלת הביקוש 

העירוני; הירידה החריפה בשנת 1991 היא תוצאת המשבר של אותה שנה (יידו0 בהמש;).  

 

כפי שאיור 2 מראה, כמות המי. השוליי. קטנה יחסית. במי. אלה מליחי. (400 - 4000 מ"ג 

כלור לליטר), עיליי. (מי נגר וגיאיות שמתאימי. בדר; כלל רק להשקיה) וקולחי., שה. מי שפכי. 

מטוהרי. ומושבי. לשימוש. בעתיד צפוי היצע המי. השוליי. לגדול, במיוחד הקולחי. שכמות. 

עולה ע. התרחבות האוכלוסייה והשימוש במי. במשקי הבית.  

 

פירוט ניצול המי. השוליי. לסוגיה. מוצג באיור 3. ניכרת במיוחד העלייה הגדולה מאמצע 

שנות השמוני. בניצול מי. עיליי. וקולחי.; אול. יש ג. הבדל חשוב בי0 שני המקורות הללו: 

בשני. השחונות, 1989 - 1991,  חלה ירידה משמעותית בכמות המי. העיליי. בעוד שהיצע 

הקולחי., שמקורו יציב, המשי; לעלות. הקולחי. ה. מי. ממוחזרי. ועל כ0 הכללת. בחשבו0 משק 

המי. מגדילה את פוטנציאל המי. של המדינה, משפרת את יציבותו ומדגישה את העובדה שהמגזר 

העירוני אינו צור; את כל המי. שהוא מקבל; בחלק מה. הוא משתמש לרחצה ושטיפה ומחזירו 

לאחר השימוש.  
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משקעי.  

המשקעי. שיורדי. על שטח אר> ישראל ובאגני הניקוז של הנחלי. שזורמי. אלינו מוערכי. ב-5 

מליארד מ"ק לשנה (קלי 1965). תפיסת כל הכמות הזו אינה אפשרית ופוטנציאל המי. הוא כאמור 

כ-2000 מלמ"ש. הפוטנציאל הזה הוא ממוצע ומימושו משתנה לפי המשקעי. ומדיניות הניצול של 

משאבי המי.. למדנו זאת לאחרונה במשבר החמור אליו נקלע משק המי. בשנת 1991 (בעונת 

הגשמי. 1990/91), משבר שממנו נחלצנו בעקבות גשמי שיא בשנת 1992. המשבר עורר ויכוח ציבורי 

בי0 המאשימי. מדיניות לא אחראית לטועני. שמקורו של המשבר בצירו8 נדיר של שנות בצורת 

(מבקר המדינה, 1990; ישי, 1991); אול. חשיבותו של האירוע חורגת מגבולות ההתנצחות: המחסור 

במי. האיר והדגיש את התלות שלנו במשקעי. משתני.. בשנת 1991 צומצמה צריכת המי. השפירי. 

בחקלאות ב-278 מלמ"ש (איור 2) כמות שהיתה אז כמחצית הצריכה במגזרי. האחרי.. כאשר 

השימוש במי. במשקי בית ובתעשייה יגדל, כפי שצפוי, התלות של המגזרי. הללו בשחרור מי. 

מהחקלאות בשנות בצורת עלולה להיות גדולה א8 יותר. בתת-הפרק הזה ובבא אחריו נסקור נתוני. 

רב-שנתיי. על המשקעי. והתפתחות המאגרי. וננסה להאיר בעזרת. את המשבר ואת הקשר בי0 

אקראיות המשקעי. ומדיניות ההפקה.  

 

התנודות במשקעי. משפיעות על משק המי. בארבע דרכי. עיקריות:  

א. השונות האזורית--גש. בצפו0 מוסי8 למאגרי. יותר מגש. במרכז או בדרו.; 

ב. תנודות משנה לשנה ה0 שיוצרות את אי הודאות הבסיסית; 

ג. רצ8 של שני. שחונות מכלה את המאגרי. ועלול להביא את משק המי. עד משבר, ברצ8 של 

שני. גשומות אובדי. מי. בגלישה ממאגרי. מלאי.; 

ד. מחזוריות רב-שנתית יוצרת תקופות ארוכות גשומות ושחונות חליפות. 

נדגי. בעזרת נתוני. ממדג. של נקודות באר> ובעזרת מידע ל-150 שנה על גש. בשכ.. 

 

לוח 2 מוסר את מקדמי המתא. (ערכי הקורלציה, r) שבי0 הנתוני. על כמויות הגש. בשש 

תחנות, מכפר בלו. ועד באר שבע. אי0 זה מדג. מייצג אלא אוס8 מקומות מצפו0 לדרו.. מקדמי 

המתא. בי0 המדידות בתחנות קרובות גבוהי. יחסית ובי0 הרחוקות נמוכי. יותר. דבר זה משק8 את 

העובדה שפיזור הגש. אינו אחיד; עונה אחת יכולה להיות גשומה בצפו0 ושחונה בדרו., האחרת 

תהיה גשומה דווקא בדרו.. ניתוח מלא של המשקעי. באר> והשפעת. על משק המי. הוא כמוב0 

מחו> למסגרת הסקירה הזו ובכל מקרה אי אפשר לעשותו על סמ; מידע מצומצ. משש תחנות, אול. 

המתא. בי0 המדידות בתחנות מצדיק, כ; נראה לנו, הסתכלות על הממוצעי. השנתיי. של המדידות 

כמייצגי., ולו רק בקירוב, את סיפור הגש. באר> ב-45 השני. האחרונות. הממוצעי. מוצגי. באיור 

4, הקו האופקי באיור מסמ0 את הממוצע הרב שנתי לשש התחנות, 513 מ"מ. 
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לוח 2: מקדמי המתא. בי0 מדידות הגש. 

 (1949-1995)

 

באר שבע ירושלי. תל אביב רמת דוד הר כנע0 כפר בלו.  

     1.00 כפר בלו. 

    1.00 0.86 הר כנע0 

   1.00 0.85 0.88 רמת דוד 

  1.00 0.75 0.63 0.68 תל אביב 

 1.00 0.72 0.74 0.63 0.69 ירושלי. 

1.00 0.64 0.64 0.38 0.34 0.35 באר שבע 

 

נקודות אחדות באיור 4 ראויות לציו0. המשקעי. אקראיי., שני. גשומות מתחלפות 

בשחונות. שנת 1992 (עונת הגשמי. 1991/92) היתה גשומה במיוחד. לא היתה דומה לה מאז קו. 

המדינה. לבד מכ;, לא נראית השתנות מיוחדת בתנודות המשקעי. על פני התקופה; אול. כדאי 

לשי. לב לשלושה אירועי. של רצ8 של שלוש שני. שחונות: 1960-62, 1984-86, 1989-91. אירועי. 

אלה, במיוחד האחרו0, מסמני. משברי. שעברו על משק המי..  

 

הנתוני. שפורסמו על הגש. בשכ. (לומס ורינבורג, 1992) ה. בחלק. נתוני. משוחזרי., על 

סמ; תצפיות בתחנות מקבילות ומתייחסי. רק למקו. אחד; אול. נראה שה. מאפייני. היטב את 

המשקעי. באר>: מקד. המתא., לשני. 1949-95, בי0 הגש. בשכ. לממוצע שש התחנות הוא 0.89 

(לאותה תקופה, ממוצע סדרת הגש. לשכ. גבוה ב-22% ממוצע שש התחנות). ההסתכלות בנתוני. 

(איור 5)  מלמדת ששנת 1992 היתה הגשומה ביותר לא רק ב-50 אלא ב-150 השני. האחרונות; בשנה 

זו ירדו בשכ. 1388 מ"מ. א; שכ. ידעה ג. שנות בצורת, בשנת 1900 ירדו בשכ., לפי השחזור, 182 

מ"מ בלבד.  

 

הקו העבה באיור 5 הוא גרא8 הממוצע הנע ל-25 שני.; כלומר, כל נקודה על הקו מייצגת 

את ממוצע המשקעי. בשכ. לתקופת 25 השני. שהיא מסיימת (הנקודה ל-1997 היא הממוצע 

לתקופה 1973 - 1997). הגרא8 מורה על מחזוריות ארוכת טווח בממוצע הגשמי.. מסו8 המאה 

הקודמת ועד לסו8 שנות השמוני. של המאה הזו היתה המגמה הכללית של המשקעי. בירידה; 

ממוצע 1979 היה רק 73% ממוצע 1898. במילי. אחרות ובלשו0 ציורית, בדור שקד. לשנת 1899 היה 

ממוצע הגש. 785 מ"מ ובדור שבי0 1955 ל-1980 ירדו בממוצע רק 576 מ"מ (הממוצע הנע ל-1997 

הוא 673 מ"מ). הדור שנהנה מתקופה גשומה, נהנה מכמות גש. גדולה בשליש מזו שזכו לה הדורות 

שחיו בתקופה השחונה. במאה הקודמת, כשהחקלאות היתה רובה ככולה חקלאות בעל, ניכר כל 

ההפרש במשקעי. בשדות, בכרמי. ובמרעה. במשק מי.  
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אינטנסיבי כשלנו, ההשפעה מתמתנת, מפני שבתקופה שחונה ייקלט בדר; כלל יותר גש. במאגרי. 

ותהיינה פחות גלישות מאשר בתקופה גשומה. 

 

שישה אירועי. של רצ8 של שני. שחונות מודגמי. באיור 5 בסימו0 של ריבוע מלא לשנת 

השפל של כל אירוע: 1870, 1877, 1900, 1933, 1985, ו-1991. אלה לא היו השני. השחונות 

העוקבות היחידות ב-150 השני. שבאיור, ואינו יודעי. מה היתה חומרת השפעת הבצורת בתקופות 

הקודמות, א; ראוי לציי0 שיחסית לארבעת המקרי. הראשוני. של רצ8 של שני. שחונות שמסומני. 

באיור, שני האירועי. האחרוני. (1984-86, 1989-91) היו קלי.: ביחס לממוצע הרב-שנתי, הבצורת 

בשני. אלה לא היתה חמורה כלל. כפי שנראה להל0, שורש המשברי. שאפיינו את שני האירועי. 

האחרוני. טמו0 בניצול האינטנסיבי של המאגרי. במשק המי. המודרני שלנו. ההיסטוריה מלמדת 

שאנו צריכי. להיות מוכני. לאירועי. חמורי. בהרבה. 

 

המשקעי. משפיעי. במישרי0 על הגידולי. בשדות ובמטעי., ההשפעה על משק המי. היא 

דר; המאגרי.. נפנה עתה לסקירת ההתפתחויות במאגרי המי. ונפתח בכינרת. 

 

מאגרי. 

הכינרת, מאגר המי. הצפוני, אוספת מי. מאג0 היקוות שלה (ע. תוספת מסויימת מהירמו;) 

וההערכה היא שמתו; מי. אלה, כ-300 מלמ"ש מתאיידי.. לפני ששאבנו למוביל הארצי, היתה 

היתרה יוצאת  לירד0 ודרכו לי. המלח. לקבלת מבט כללי, נסקור במשות8 את איורי. 6, 7, 8 

(ואית. ג. את איור 4). השאיבה מהכינרת למוביל הארצי החלה בחודש יוני 1964 (איור 6) וככל 

שמשק המי. הל; והתפתח (איור 12, להל0), הוגברה השאיבה להספקה דרומה, עד לסו8 שנות 

השמוני.. בנוס8 לכ; נוצלו ליד חופי האג. 24 מלמ"ש בראשית שנות החמישי. ו-80 מלמ"ש בשנת 

1996. התפתחויות אלו ומדיניות ניהול האג. כמאגר משתקפת במפלסי המי. שמודגמי. באיור 7 

לסו8 הסתיו ותחילת הקי>. נראה שלקראת שנת 1964, נעשו פעולות להגדלת נפח הקליטה של 

הכינרת ועל כ0 מפלס האג. עלה מתחילת שנות ה-50 ועד אמצע שנות השישי. (אי0 בידנו תיעוד על 

עניי0 זה). מאז היה האג. למאגר תפעולי והדבר ניכר בתנודות מפלסיו.  

 

הגרא8 של חודש נובמבר באיור 7 מראה את מצב האג. לקראת קליטת גשמי החור8. אילו 

היינו מצליחי. למלא את הכינרת בכל שנה, היה הגרא8 של יוני נמצא לכל אורכו בגובה 208.90- 

(ה"קו האדו." העליו0). ה"קו האדו." התחתו0, שהכוונה היא שלא לרדת ממנו, נקבע בתחילה 

בגובה 212- מ' ביחס לפני הי. התיכו0. בסו8 שנות השבעי. הוחלט להנמי; את הקו הזה והוא 

הונמ; בשנת 1986, לאחר התאמת המתקני. בחופי האג., לרו. 213.00-. תוספת של  
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מטר אחד היא תוספת נפח של 170 מליו0 מ"ק, אול. עקב אקראיות המשקעי. והניצול, ההערכה 

היתה שהנמכת הקו האדו. במטר תוסי8 ליבול המי. בכינרת בממוצע רב שנתי 15-10 מלמ"ש (ישי, 

1991, נספח מס' 9ג'). תוספת השאיבה, שינוי המדיניות ואקראיות המשקעי. הגדילו מאד את 

התנודות של מפלס פני האג. (איור 7). לפני גשמי השיא של 1992, הגיעו פני האג. כמעט עד לקו 

האדו. התחתו0. איור 8 משלי. את התמונה. באיור, המי. הזמיני. ה. כמות המי. שנכנסה לאג. 

פחות ההתאיידות והסילוק במוביל המלוח (להל0), הגלישה היא היציאה בסכר דגניה. כל עוד לא 

נוצלו מי הכינרת להשקיה בקנה מידה גדול, היתה הגלישה דומה לכמות המי. הזמיני.. משהחל 

ניצול האג. כמאגר, קטנה וא8 כמעט שפסקה הגלישה מהכינרת, להוציא שני. גשומות במיוחד.  

 

מי הכינרת מלוחי. ממי הגשמי. שזורמי. אליה. ההתאיידות מותירה מלחי. ולחופי האג. 

יש מעיינות מלוחי.. האחרוני. נתפסו ע. הקמת המוביל הארצי ומימיה. מועברי. בתעלת בטו0 

לירד0 לאחר מוצאו הדרומי מהכינרת. השפעת המוביל המלוח מוצגת באיור 9.   אלמלא נבנה 

המוביל, היו מי הכינרת מלוחי. מאד ואסורי. בהשקיה לרוב הגידולי.. אול. ג. ע. המוביל, המי. 

מכילי. כ-200 מ"ג כלור לליטר: ההשקיה במי הכינרת מוסיפה מדי שנה למעלה מ-100 אל8 טו0 

מלחי. לקרקעות המושקות ובמקו. שיש מאגרי מי., המלחי. נשטפי. אליה.. נפגוש אות. באיור 

 .11

 

נעבור למאגרי. האחרי.. איור 10 מציג את המפלסי. במאגרי. התת-קרקעיי. העיקריי., 

משנת 1960 ואיל;. המפלסי. הללו ה. ממוצעי. לקבוצת קידוחי. בכל מאגר. הגראפי. מצביעי. 

על מגמות ירידה שהיו במפלסי. של שני המאגרי. הגדולי.. במאגר החו8 מאמצע שנות השבעי. 

ועד לאמצע שנות השמוני., בירקו0 תניני. (ירקת"0) ירד המפלס במש;  שני. אחדות, עד לשנת 

המשבר, 1991. התרוקנות המאגרי. היא תוצאה של שאיבה רבה: "הקצבות המי. לחקלאות הגיעו 

בשנת 1984/5 לרמה של 1480 מלמ"ש, למרות שאי0 אפשרות לספק בהתמדה כמות ממוצעת 

רב-שנתית א8 ברמה של 1300 מלמ"ש." (תהל, 1988, ע' ד'.) 

 

עתה אפשר לשלב בדיו0 את תמונת ההספקה שבאיור 1 ובמיוחד הספקת המי. השפירי. 

באיור 2: הספקה של כמויות הולכות וגדלות עד אמצע שנות השמוני. ותנודות חריפות לאחר מכ0. 

הניצול הרב של המי. בשני העשורי. שאחרי בניית המוביל הארצי, הביא להתמעטות המי. 

במאגרי., וכשבאו שני מקרי. של רצ8 של שלוש שני. שחונות בהפרש של שנתיי. זה מזה--א8 שה. 

לא היו מקרי. חמורי.--לא יכלו המאגרי. למלא את החסר והירידה בקליטת המי. התבטאה 

בצמצו. ההספקה. משק המי. הגיע עד משבר. (כאמור, בשעתו גר. המשבר לזעזוע, א; איננו 

יודעי. על אומד0 הנזק שנגר..) 
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בזכות הגש. הרב של שנת 1992 וצמצו. הצריכה אחריה, לאחרונה מצב המאגרי. טוב  

משהיה בסו8 שנות השמוני. (איורי. 7 ו-10). נזקה של תקופה שחונה יהיה כנראה קט0 יותר מבעבר. 

א; חשוב להפיק את הלקח לטווח הארו;. התפתחויות עשרי. השני. האחרונות במשק המי. 

מדגישות את התחלופה ניהול המאגרי.: בשאיבה מועטת, בכמויות שנתיות קטנות יחסית, נשמרי. 

מי. רבי. במאגרי. וחלק. אובד--בכינרת בגלישה ובמאגרי. התת-קרקעיי. בניקוז לי.. כנגד זה, 

נשמרות בתנאי. אלה עתודות לשני. שחונות. לעומת זאת, בניצול רב של המאגרי., יבול המי. 

הממוצע גבוה במחיר של הסתכנות במשברי. חריפי. בקרות אירועי בצורת קיצוניי.. המדיניות 

המיטבית, הבחירה בי0 אבד0 מי. לסיכו0, תושפע משיקולי. כלכליי. והידרולוגיי..  

 

איכות 

לשאלת ניהול המאגרי. ומשק המי. פ0 נוס8, היבט האיכות: מדיניות של שאיבה רבה מהמאגרי. 

מונעת שטיפה ותורמת להגדלת ריכוז המלחי.. השקיה על פני המאגרי., מגורי. תעשייה ותחבורה 

עוד מחמירי. את המצב. איור 11 מצביע על מגמה מדאיגה של המלחה בכל המאגרי. התת 

קרקעיי.. גורמי זיהו. אחרי. ג. ה. מתרבי.. ולא רק במאגרי. הארציי. מתגלי. נזקי.; שטחי. 

גדולי. בעמק יזרעאל היו למלחות ונזקקי. עתה לניקוז יקר (Banin and Fish, 1995).  מהנתוני. 

שסקרנו עד כה, נראה שהמדיניות שנבחרה נטתה לניצול רב של משאבי המי., לסיכו0, ולהמלחה.  

 

אי0 ביכולתנו המקצועית להעמיק בשאלת האיכות, ולא נוכל לשפוט א. המדיניות שננקטה 

במשק המי. היתה מיטבית בתנאי. ששררו בעשרות השני. האחרונות. אול. הנתוני., אלה שנסקרו 

ואחרי., מצביעי. על מצב חמור ומחמיר. זיהו. מאגרי מי התהו. והקרקע הוא הרס של משאבי טבע 

יקרי.. הרעת האיכות מתפתחת בהדרגה וחומרת הנזק מתגלית באיטיות, קל להזניחה. "ג. לנו יכול 

לקרות אסו0 אקולוגי" (קנטור, 1995). 

 

השקעות  

נכסי הייצור של משק המי. ה. מערכות של בארות, משאבות, צינורות, תעלות, אגמי., בריכות, 

ועוד. המערכות הללו נבנו במש; שני. רבות. הנתוני. על ההשקעות במשק המי. נאספי. בשתי 

צורות: ערכי. כספיי. ונתוני. פיסיי. על הנחת צינורות לסוגיה.. הערכי. הכספיי. נמסרי. בנפרד 

למכונות וציוד ולעבודות בנייה (כולל הנחת קווי מי.). כיוו0 שמשקל ההשקעות במכונות וציוד 

בכלל ההשקעות קט0 יחסית, כ-15%, מציג איור 12 את רק ס; ההשקעות במשק המי.. באיור ניכרת 

מחזוריות ברורה. ההשקעות היו בהיק8 גדול בראשית שנות החמישי. כשנבנו מערכות השקיה רבות 

ליישובי. חדשי. וותיקי., בתוכ0 ג. בניית קו הירקו0 המזרחי, והורחבה הספקת המי. לערי.. שיא 

שני בהשקעות היה בראשית שנות  
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השישי. עת שנבנה המוביל הארצי. במחצית השנייה של שנות השבעי. שוב גדל היק8 ההשקעות; 

אז נבנה מפעל השפד"0 והתרחבו שטחי השלחי0, אולי ג. בהשפעת הרחבת הייצוא של מוצרי. 

חקלאיי. וכותנה בראש.. גידול נוס8 בהשקעות נראה בראשית שנות התשעי., ע. קליטת העלייה, 

התרחבות האוכלוסייה והתפשטות המגורי. לשטחי. חדשי.. 

 

שאלה מעניינת היא, מה ער; ההו0 היצרני במשק המי.? חלק גדול מהנכסי. נבנה כבר לפני 

יותר משלושי. שנה והערכה חשבונאית בניכוי פחת של חלק זה תהיה נמוכה יחסית. אול. רוב 

הנכסי. עדיי0 משמש לתפקידי. לה. יועד מלכתחילה. על כ0 אמדנו את ההו0 הגולמי הפעיל כסכו. 

של שני מרכיבי., ס; ההשקעות בעבודות בנייה וההשקעות במכונות וציוד נקיות מגרט. בחישוב 

הגרט למכונות וציוד הינחנו מש; קיי. של 10 שני.. בכדי להיזהר בפירוש, כינינו את הגרא8 

שמייצג את ההו0 הפעיל באיור 12 בש. השקעות מצטברות. לפי האומד0 הזה, שסביר להניח שהוא 

מוטה במידה מסויימת כלפי מעלה בגלל ההתעלמות מגרט של נכסי. שאינ. מכונות וציוד, ער; 

ההו0 הגולמי הפעיל במשק המי. מגיע היו. ל-13 מליארד ש"ח במחירי 1995. [קלי (1997, ע' 26) 

מערי; את ההשקעות במשק המי. ב-3 מליארד דולר במחירי. של מועד כתיבת הספר.]  

 

הסטטיסטיקה של הנחת הצינורות מציגה מבט משלי. על ההשקעות במשק המי.. הנתוני. 

נמסרי. לקבוצות קוטר; לצירופ., חישבנו לכל קבוצת קוטר את שטח החת; הממוצע של הצינורות 

ואותו כפלנו באור;. כ; שהמדד שאנו מציעי. באיור 13 הוא של נפח הצינורות ונמסר במ"ק לשנה 

(למשל, בשנת 1966 הונחו צינורות מי. בנפח כולל של 21,840 מ"ק). האיור מצביע על גידול 

בהשקעות בשנות התשעי. ע. בניית הקו לירושלי. וקליטת העלייה ובמיוחד, על הגידול בהשקעות 

בביוב. הרחבת ההשקעות בביוב היא תוצאה של הרחבת הבנייה, א; ג. של ההכרה בחשיבות 

איכות הסביבה ושינוי מדיניות: בי0 שנת 1992 ל-1996 גדל תקציב ההשקעות הממשלתי בביוב 

ובמפעלי טיהור שופכי. מ-45 ל-600 מליו0 ש"ח. הזינוק הזה היה גדול מאוד, א; מערכת הביוב 

באר> התפתחה, אמנ. בקצב איטי יותר, במש; שני. רבות (לוח 3). בשנת 1994, כבר נוצלו לקולחי. 

65% מהשפכי.. 

 

לוח 3: שפכי. (מליוני מ"ק לשנה) 

% מנוצלת מנוצלת מטופלת מבוייבת כמות כוללת  

 1963 137.3 99.0 41.1 10.2 7.4

 1980 225.8 205.2 133.4 52.3 23.2

 1994 389.0 364.1 309.4 254.2 65.3

 

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (1996) סקר שפכי. 1994. 
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ג.  שימושי. 

המגזרי. הצרכני., שמשתמשי. במי., ה. החקלאות, התעשייה ומשקי הבית. באחרוני. נכללי. ג. 

העסקי. והמוסדות העירוניי.--בתי מלו0, בריכות שחייה, בתי מסחר--והשקיית גינות פרטיות 

וציבוריות. איור 14, שמתאר את השימוש במי., מציג מספר התפתחויות מעניינות: החקלאות צורכת 

כשני שלישי. מכמות המי. הכללית. הצריכה בענ8 גדלה בשנות החמישי. ותחילת שנות השישי., 

ע. פיתוח משק המי.. התקופה הבאה, בת 25 שני., היתה תקופה של צריכה יציבה; ומתחילת שנות 

השמוני. נכנסה החקלאות לתקופה של תנודות גדולות בצריכה. אפשר להניח שהגורמי. לתנודות 

היו ה0 בצד הביקוש וה0 בצד ההיצע. בהיצע טיפלנו לעיל, בביקוש נטפל בהמש; הסקירה. 

 

במגזרי. האחרי. ניכרת מגמה ברורה של עלייה מתמדת בשימוש במי. ע. הזמ0. בחינה 

נוספת של מגמות אלו נעשית באיור 15, בו מוצג השימוש לנפש (באוכלוסייה בישראל). המגמות 

העיקריות ה0: ס; השימוש במי. לנפש קט0 החל מסו8 שנות החמישי.--פיתוח מקורות המי. היה קט0 

מהגידול באוכלוסייה. כ; ג. השימוש במי. בחקלאות לנפש התרחב בשנות החמישי. ומאז הוא 

מצטמצ.; החקלאות הישראלית ספקה מזו0, סיבי. וצמחי נוי לאוכלוסייה שהתרחבה ולייצוא 

בכמויות מי. שכמעט ולא גדלו (נרחיב עניי0 זה בהמש;).  

 

צריכת המי. לנפש במשקי הבית לא השתנתה למעשה במש; כל התקופה. בשנת 1958, 

השנה הראשונה עבורה יש בידנו נתוני., היתה הצריכה לנפש 98 מ"ק לשנה. היא היתה 100 מ"ק 

לשנה בשנת 1995. כ; ג. השימוש לנפש בתעשייה היה קבוע, 23 מ"ק בשנת 1958 ו-25 מ"ק בשנת 

1995. יציבות הצריכה לנפש מפתיעה, בעיקר במשקי הבית. בשני. הנסקרות גדלה הצריכה הפרטית 

לנפש של כל המצרכי. פי 3.8 והייצור התעשייתי לנפש גדל פי 4.2; אפשר היה לצפות שצריכת 

המי. תגדל, ואפילו א. לא באותה מידה. הסברי. אפשריי. ליציבות הצריכה לנפש במשקי הבית 

יכולי. להיות התקנת מדי מי. נפרדי. לכל יחידה צרכנית וצמצו. הגינו0 העירוני ע. המעבר 

למגורי. בבתי. גבוהי קומות והפיכת חצרות רבות למקומות חנייה. כ0 ייתכ0 שתרמה כא0 הגברת 

המודעות לצור; להצטמצ. והשימוש באמצעי. חוסכי מי.. אול. עניי0 זה לא נחקר עדיי0 במידה 

מספקת.  [בניתוח סטטיסטי שמשווה בי0 ערי., מצא דר (1996) גמישות הכנסה חיובית לצריכת מי. 

בערי., א; הוא לא ניסה להסביר את ההבדל בי0 ממצאיו לקביעות הצריכה על פני שני. רבות.] 

לימוד הגורמי. שמשפיעי. על הצריכה לנפש חשוב לתכנו0 משק המי. שמתבסס במידה רבה על 

תחזיות גידול האוכלוסייה. 

 

בהקשר זה מעניי0 לבחו0 את תגובת הצריכה במשקי הבית למשברי. שחלו בשני. האחרונות 

במשק המי.. בשנת 1986 ובשנת 1991 ירדה צריכת המי. בחקלאות במידה ניכרת. על א8 שהמשבר 

היה ידוע ונעשו מאמצי. לשכנע את האוכלוסייה לחסו; במי. (בעיקר  
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בתקופת הבצורת השנייה) צמצו. הצריכה במשקי הבית היה קט0 יחסית.2 כנראה שרק אמצעי. 

חריפי. בהרבה יוכלו להקטי0 בשיעור ממשי את הצריכה העירונית א. נקלע בעתיד למשבר חמור 

בהספקת המי.. 

 

הקצאת המי. לערי. נעשתה במש; שני. רבות באורח מנהלי, ערי. קבלו הקצבות מי. לפי 

מספר התושבי. ורמת הפעילות הכלכלית. הצריכה חרגה בערי. רבות מההקצאה והרשויות 

המקומיות היו חייבות בקנסות שבדר; כלל לא שולמו. בשנת 1994 בוטלה ההקצאה המנהלית ומשקי 

הבית צורכי. עתה מי. באופ0 חופשי במחירי. שנקבעי. מעת לעת ( יוצגו להל0). 

 

כפי שראינו, ג. בתעשייה היתה הצריכה לנפש יציבה. הסבר אפשרי יכול אולי להיות 

הקפדה על מדידה ומחירי. ושינוי הרכב התעשייה--משקל0 של תעשיות המזו0 והאשפרה, צרכניות 

המי. הגדולות, ירד מאז שנות החמישי.. התוצאה היתה שהייצור התעשייתי למ"ק גדל ביותר מפי 4 

משנת 1958 ועד 1995. 

 

ד. עלויות ומחירי. 

כאמור, 60% מ0 המי. מסופקי. על ידי 'מקורות' ו-40% בהספקה עצמית של אגודות שיתופיות, 

פרטיי. ורשויות מקומיות. הנתוני. על עלות ההספקה העצמית אינ. מתפרסמי.. העלויות בחברת 

'מקורות' יודגמו בלוח 4 בנתוני. לשנת 1994 שחישוב. נעשה לפי הכללי. של הסדר  

 

לוח 4: עלות הספקת המי. בחברת 'מקורות' לשנת 1994 

(ש"ח למ"ק, אזורי. נבחרי.) 

עלות אזור עלות אזור 

1.254 גליל עליו0 1.416 גול0 

0.099 עמק בית שא0 0.502 חולה וכינרות 

1.294 שפלת החו8 והרי ירושלי. 0.486 מישור החו8 וגוש ד0 

1.896 הר הנגב 1.266 חו8 אשקלו0 

  0.900 בס; הכל 

  1.000 בס; הכל להוציא בית שא0 

 

מקור: חברת 'מקורות', מסמ; שהוגש לועדת ארלוזורוב. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 בשנת 1986 צומצמה הצריכה בחקלאות ביחס לצריכת 1985  ב-28% ובמשקי הבית ב-6%; בשנת 

1991 היו הערכי. המקבילי. 23% ו-5%. צריכת המי. בתעשייה לא ירדה אלא עלתה בשני. אלה. 
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העלויות שיוצג בסו8 הסקירה. (העלויות בלוח ה0 להספקה לכל הצרכני. באזורי.; המחירי. 

שמשלמי. הרוכשי. מי. ייסקרו בהמש;.) 

 

הלוח מצביע על הפרשי. גדולי. בעלות הספקת המי.; האזורי. המרוחקי. ממקורות המי. 

בצפו0 והאזורי. הגבוהי. ה. עתירי עלות. העלות הרשומה בלוח היא עלות כספית, מבנה העלויות 

היה שונה אילו העלות היתה משקפת ג. את ער; המי. במקור. כ; למשל, על א8 הפרש הגבהי., 

עלות ההספקה הרשומה בלוח לירושלי. וסביבתה דומה לעלות ההספקה לחו8 אשקלו0. הדמיו0 

נובע מכ; שחלק ניכר מהמי. לירושלי. נשאב מבארות בשפלת יהודה הקרובה ואילו חו8 אשקלו0 

מקבל שיעור משמעותי מהספקת המי. שלו מהמוביל הארצי שמוש; מימיו מהכינרת. העלות 

הגבוהה יחסית בחו8 אשקלו0 משקפת את עלות ההולכה של המי. המרוחקי.. עלות ההספקה 

הרשומה לירושלי. היתה גבוהה יותר אילו ער; המי. במאגרי. היה נכלל בחשבו0 ההוצאות. 

 

מחירי המי. שחברת 'מקורות' גובה נקבעי. על ידי הממשלה. המחירי. אחידי., אות. 

המחירי. שוררי. בכל האר>, להוציא עמק בית שא0 וכמה מקומות אחרי. בה. המחירי. נמוכי. 

מפני שעלות ההפקה נמוכה במיוחד; א; המחיר לרשויות המקומית ("בפתח העיר") שונה מהמחיר 

לחקלאות. הרשויות המקומיות שלמו בשנת 1994, השנה שנתוניה מסוכמי. בלוח 4,  בקירוב 1 ש"ח 

למ"ק; כלומר, ה0 כיסו את העלות הממוצעת. באותה שנה ספקה 'מקורות' כמליארד מ"ק ומה. קרוב 

ל-600 מליו0 לחקלאות. החברה קבלה באותה שנה תמיכה של 400 מליו0 ש"ח לכיסוי חלק העלות 

שלא נאס8 בגבייה. לפי זה, בחשבו0 מקורב, החקלאי. כיסו שליש מהעלות של הספקת המי. 

עבור.. 

 

מחיר המי. מעודכני. מדי פע.; למשל, באוקטובר 1996 נקבע שרשויות מקומיות תשלמנה 

עבור מי. שה0 רוכשות מ'מקורות' 1.170 ש"ח למ"ק לשימוש במשקי בית ו-0.865 ש"ח למ"ק למי. 

לתעשייה (המחירי. בעמק בית שא0 ושל מי. מאיכות פחותה נמוכי. יותר, קוב> התקנות 5792). 

המחירי. לחקלאות ייסקרו בהמש;. ע. מחירי. אחידי., יש ערי. שמשלמות יותר מעלות המי. 

שמסופקי. לה0 ויש שמשלמות פחות. סבסוד צולב אחר נעשה דר; קר0 האיזו0: צרכני. שברשות. 

מי. שעלות. נמוכה--בעיקר רשויות מקומיות באזור החו8--משלמי. לקר0 האיזו0 ותשלומי. אלה 

מצטרפי. לתמיכה שניתנת למפעלי. יקרי. (בקר0 נדו0 להל0).  

 

הרשויות המקומיות נושאות בעול חלוקת המי. לצרכני. ובאיסו8 וטיהור הביוב ועליה0 

לכסות את ההוצאות של הפעולות האלו. המחירי. שהרשויות גובות מהצרכני. כוללי. תשלו. 

עבור החלוקה וסילוק השפכי.. מחירי. אלה מוכתבי. על ידי משרד הפני. וה. אות. המחירי. 

בכל הרשויות, א; בתו; כל רשות אינ. אחידי.; יש צרכני. שמשלמי. מחירי. גבוהי. ואחרי. 

משלמי. מחירי. נמוכי.. מחירי. אחדי. מודגמי. בלוח 5. בנוס8 לתשלו. עבור המי. לפי הכמות 
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שנלקחת, מוטלי. על הצרכני. דמי שימוש קבועי. ואגרות ביוב; האחרונות נקבעות בכל רשות 

מקומית בנפרד.3 

 

לוח 5: מחירי מי. ברשויות מקומיות, אוגוסט 1996  

ש"ח למ"ק  

2.19 לצורכי בית: עד 8 מ"ק לחודש 

3.29                   7 מ"ק נוספי. 

4.84                   כל מ"ק נוס8 

2.19 לגינו0 (בקי>) 

1.37 לבתי מלו0 

3.55 מוסדות חינו;, בריכות שחייה ומוסדות אחרי. 

המחיר שהרשות משלמת  לתעשייה 

 

מקור: קוב> התקנות, 5782. 

הערות: 1. למשפחות שדרות בצפיפות יש הנחה; 2. לתעשייה נקבעו מחירי. גבוהי. יותר עבור כמויות שמעבר 

למוקצבות. 

 

ה. קר0 האיזו0 

קר0 האיזו0 היא תאגיד שק. על פי חוק המי. ומטרתו היחידה היא "להקטי0 את ההפרשי. בי0 דמי 

המי. באזורי האר> השוני.". קר0 האיזו0 גובה כספי. מהמפיקי. במפעלי מי. שעלות. נמוכה 

יחסית ומעבירה מענקי. למפעלי. גבוהי עלות. מקור נוס8 לכספיה הוא "תשלו. מיוחד" עבור 

חריגה מרשיו0 ההפקה או ההספקה. החוק קובע תקרה של 20% על חלק הגבייה מהחקלאות 

ומהתעשייה. ואמנ. רוב כספי הקר0 באו מגבייה מהמגזרי. האחרי.. 

 

תקנות הקר0 קובעות שני ערכי. יסודיי.: עלות גבולית והיטל איזו0 מירבי (המונחי.  

הללו ה. שלנו ואינ. מופיעי. בחוק או בתקנות). למשל במאי 1994 נקבעה לתעשייה (החל 

מספטמבר) עלות גבולית של 67 אג' למ"ק והיטל מירבי של 15.8 אג' (לוח 6). מפעלי. שעלות. 

נמוכה מ-67 אג' למ"ק ישלמו את ההפרש שבי0 העלות בפועל לעלות הבסיסית לקר0   

האיזו0; א; ההיטל  שישלמו לא יעלה על ההיטל המירבי של 15.8 אג' למ"ק. ספקי. שעלות המי. 

במפעליה. גבוהה מ-67 אג' למ"ק יקבלו מענקי., עבור המי. שה. מספקי. לתעשייה, 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 לעיתי. נשמעת ביקורת שהרשויות המקומיות אינ0 מנצלות את כל ההכנסות שלה0 ממי. למטרות 

לה0 נועדו. לא נעסוק בשאלה זו כא0. 



 

 

24

לוח 6: תקנות קר0 האיזו0 (מאי 1994) 

         (באגורות למ"ק) 

חקלאות משקי בית תעשייה  

46.2 90 67 עלות גבולית 

8.8 42 15.8 היטל איזו0 מירבי 

 

מקור: תעשייה ומשקי בית, קוב> התקנות 5596; חקלאות, מידע בע"פ מאריה ברקול. 

 

בשיעור ההפרש שבי0 העלות בפועל לעלות הגבולית. בהספקה למשקי בית העלות הגבולית היא 

90 אג' וההיטל המירבי הוא 42 אג'.  

 

חישוב העלויות במפעלי. נעשה לפי כללי. שקבע נציב המי. (קוב> התקנות 5389), ה0 

מוגשות לקר0 האיזו0 והגבייה או התשלו. נעשי. לאחר אישור4.0 

 

כזכור, חברת 'מקורות' היא בעלת המפעלי. גבוהי העלות. ואמנ. בעבר היה עיקר 

המענקי. של קר0 האיזו0 מופנה ל'מקורות'. בשנת 1991 הגיע סכו. ההענקות ל'מקורות' ל-121 

מליו0 ש"ח מתו; 128 מליו0 שהעניקה הקר0 (טיוטת דו"ח כספי, נובמבר 1993). אול. בעקבות הסכ. 

העלויות, הפסיקה הקר0 את תשלומיה ל'מקורות' וכתוצאה מכ; צברה עודפי., בסו8 שנת 1996 היו 

בקופתה "עתודות" בהיק8 של כ-200 מליו0 ש"ח. 

 

ו. חקלאות 

סקירת המי. בחקלאות תכסה שלושה נושאי.: מחירי., מכסות ופריו0. הסקירה תוצג בשני מחזורי.: 

המחזור הראשו0 יעסוק במגזר החקלאות כולו ובשלוחת הגידולי. הצמחיי. (ענפי החי, להוציא 

דגי., ה. צרכני. קטני. של מי.; ייצור המספוא נכלל בגידולי השדה);  המחזור השני יטפל 

בארבעת הענפי. העיקריי. שמשתמשי. במי.. 

 

ענ8 החקלאות ושלוחת גידולי השדה 

1. מחירי. 

כפי שראינו, חברת 'מקורות' מספקת קרוב ל-60% מכמות המי.. החברה מוכרת מי. לצרכני. 

במגזרי. במחירי. רשמיי.. במחירי. לחקלאות שתי קבוצות. באחת המחירי. של רוב המפעלי. 

שמספקי. מי. שפירי., אלה ה. מחירי מדרגות (ידונו בפירוט להל0), אות. מחירי. בכל האר>. 

כ-61% מכמות המי. שמספקת 'מקורות' לחקלאות שייכי. לקבוצה זו (לוח 7). בקבוצה השנייה  

 

 

 

                                                 
4 עד שנת 1991 לא נכלל פחת ריאלי בעלויות המוכרות. מרכיב זה הוכנס באותה שנה בעקבות 

מאבק משפטי שבו טענו אגודות מי. שכללי חישוב העלויות מוטי.. 
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המחירי. האחרי. ובה. המחירי. הנמוכי. יותר של המי. השפירי. בבית שא0 ובמקומות דומי., וכ0 

הקולחי., השפד"0, והמי. המליחי.; כמה מה. מודגמי. בלוח 7. הפרשי המחירי. ניכרי.: לשנת 

1997 צופה 'מקורות' מחיר ממוצע של 0.68 ש"ח למ"ק לקבוצה הראשונה ו-0.33 ש"ח למ"ק כממוצע 

לקבוצה השנייה. המחיר הממוצע לכל מי 'מקורות' שיימכרו לחקלאות צפוי להיות 0.53 ש"ח למ"ק. 

(המחירי. צפויי. מפני שהממוצעי. משתני. לפי הכמויות של סוגי המי. שיימכרו.) 

 

לוח 7: 'מקורות'--מחירי. וכמויות של מי. לחקלאות  

כמות (מלמ"ש) מחיר (ש"ח למ"ק)  

466 0.704 קבוצה א' 

20 0.579 בית שא0 קידוחי. 

80 0.146 בית שא0 מעיינות 

120 0.522 (0.551) שפד"ו, חור8 (קי>) 

7 0.482 (0.390) קולחי0, עד 50% (מעל 50%) 

767 0.53 חקלאות 

 

מקורות: מחירי. קוב> תקנות 5822 (3.4.1997); כמויות 'מקורות', 1997, עע' 82-74. 

הערות: 1. הלוח מכסה את רוב תעריפי המי. של 'מקורות' א; לא את כול.; 2. המחיר לקבוצה א' הוא לצרכני. 

שמשתמשי. במלוא כמות 1989 שלה.; 3. המחירי. לקולחי0 ה. עד 50% מהמכסה ומעל ל-50%; 4. המחיר לחקלאות 

הוא הממוצע לכל כמות המי. שמספקת 'מקורות' לענ8. 

 

ההספקה שאינה של 'מקורות' היא עצמית או באגודות מקומיות שאינ0 חייבות בדר; כלל 

במחירי. הרשמיי.. כיוו0 שהאגודות מספקות מי. לצרכני. מקומיי. ואינ0 מובילות מי. למרחקי. 

או להרי. גבוהי., רוב המחירי. הפנימיי. שה0 גובות, מחירי. שמשקפי. את עלויותיה0, נמוכי. 

מהמחירי. הרשמיי. של קבוצת המחירי. הגבוהי., ואפילו שהאחרוני. מסובסדי.. אול. כממוצע 

כללי, כנראה שמחירי 'מקורות' נמוכי. מהמחירי. הפנימיי. של ההספקה העצמית.5 המחירי. 

שיוצגו באיורי. הבאי. ה. ממוצעי. שמשקפי. מחירי מי. של 'מקורות', ספקי. אחרי. ואגודות 

אזוריות, ושל מחירי מי. שפירי. ושוליי.. המחירי. הללו חושבו בחלוקה של ס; ההוצאה על מי. 

בכמות שנצרכה בחקלאות.6 להדגשת המיצוע, הגודל הזה מכונה מחיר יחידה. בהמש; נעיר על 

מחירי המדרגות שמשלמי. עתה החקלאי. לחברת 'מקורות'. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 כ; משתק8 מנתוני. שבח0 אס8 פר>. 

6 ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה אי0 קריאות רציפות של העלויות וסדרות המחירי. נבנות על סמ; 

מדגמי. שנערכי. אחת לכמה שני. והתאמות שנתיות לפי אומד0 שינוי המחירי.. 
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בגלל האינפלציה, נוח להציג מחירי. ריאליי.--מנוכי. במדד המחירי. לצרכ0. אול. 

מבחינתו של היצר0 החקלאי, מענייני. המחירי. היחסיי., הנקראי. ג. תנאי הסחר, אלה ה. מחירי 

המי. מחולקי. במחירי המוצרי. החקלאיי.. נפתח במחירי. הריאליי. (איור 16). מדד המחירי. 

הללו (מנוכי מדד המחירי. לצרכ0) של מוצרי הגידולי. הצמחיי. גדל באופ0 ניכר בראשית שנות 

החמישי. ע. התרחבות האוכלוסייה ושיפור ההכנסה; א; כשההיצע של מוצרי המזו0 התרחב 

בעקבות ההתיישבות וההשקעה בחקלאות ובמפעלי מי., ירדו המחירי. הריאליי. של המוצרי. 

מהצומח. הירידה הזו התחלפה באמצע שנות השישי. בעלייה מתונה--ייתכ0 שבגלל העלייה במחירי 

המוצרי. המיוצאי.--א; בשנת 1982 השתנתה שוב המגמה ונפתחה תקופה של ירידה מתמשכת 

וחריפה: בשנת 1995 היה מדד המחירי. הריאליי. של המוצרי. של הגידולי. קט0 ממחצית ערכו 

בשנת 1981. להתפתחות מחירי. אלה היתה השפעה מכרעת על תנאי הסחר. 

 

הגרא8 האחר באיור 16 מציג את מחיר המי.. בניכוי במדד המחירי. לצרכ0, היו מחירי. 

אלה יציבי. יחסית משנת 1952, הראשונה באיור, ועד 1970. במש; שנות השבעי. הוכפלו המחירי. 

הריאליי. של המי., בעיקר בעקבות משברי הנפט ועליית מחירי האנרגיה. הקפיצה הזו התחלפה 

במגמת עלייה מתונה יחסית שאפיינה את 15 השני. האחרונות.  

 

איור 17 מציג את תנאי הסחר (היחס בי0 מדד המחיר של המי. למדד המחירי. של המוצרי. 

בענפי. הגידוליי.). השילוב של התפתחות מחירי המי. ומחירי המוצרי. הצמחיי. הביא לכ;, 

שמראשית התקופה הנסקרת באיורי. 16 ו-17 ועד ראשית שנות השמוני., השתנו תנאי הסחר בדומה 

להשתנות המחירי. הריאליי. של המי.. אול., בגלל הירידה החריפה במחירי המוצרי. מהצומח 

ב-15 השני. האחרונות עלה מדד המחיר של המי. שמנוכה במחירי המוצרי. הללו פי 2.5. תנאי 

הסחר הורעו מאוד.  

 

ההשפעה של מחירי המי. על רווחיות הגידולי. מותנית במשקל מחיר המי. בחשבו0 הענ8. 

חלק ההוצאה על מי. בער; הגידולי. (מנה של ערכי. בשקלי.) מתואר באיור 18. חלק המי. 

השתנה במידה ניכרת בי0 השני.--בעקבות שינויי. במחירי. ובפריו0 הייצור שיוצג להל0--אול. הוא 

א8 פע. לא עלה על 9%. לגודל זה השלכה על שיקולי התמיכה בחקלאות; השפעתה של התמיכה 

במחירי המי. תהיה גדולה ככל שרב חלק המי. בהכנסה. [בדר; כלל ההכנסה שווה לתוצר (לער; 

המוס8), אול. בחשבו0 החקלאות ההכנסה גדולה מהתוצר בגלל הוספת פיצויי. ותקבולי. אחרי..] 

שיעור ההכנסה מהפדיו0 בענ8 כולו הוא כ-40%. אי0 לנו מידע מפורש על התפלגות ההכנסה בי0 

שלוחות החקלאות; אפשר להניח שבענפי החי, עתירי המזו0 שנקנה מבחו>, השיעור הזה נמו; יותר 

ובענפי הצומח הוא גבוה מהממוצע. א. כ;, חלק ההוצאה על מי. מתו; הער; המוס8 בענפי הצומח 

הוא בקירוב כפול מהחלק שבאיור 18, בי0 10 ל-20%; סובסידיה של 10% ממחיר המי. כמוה  
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כתמיכה של אחוז או שניי. בער; המוס8. אי0 צור; להוסי8 שחלק המי. שונה מגידול לגידול ועל 

כ0 התמיכה במחירי המי. משפיעה באורח שונה על הגידולי. למיניה.. 

 

כאמור, מחירי המי. שהוצגו עד כה היו המחירי. הממוצעי. ליחידה. במבנה המחירי. 

הרשמיי. של קבוצה א' בלוח 7 חל שינוי משמעותי ביוני 1989 ע. ההכנסה של משטר מחירי 

מדרגות לחקלאות. מדרגות המחירי. נקבעו כשיעורי. מסויימי. מ"כמות 1989"; כלומר מ0 הקצבה 

של המי. מחברת 'מקורות' לצרכ0 לשימוש בחקלאות בשנת 1989. המדרגות לא היו קבועות; 

בשנתיי. הראשונות להנהגת0, היו שתי מדרגות: עד 80% ובי0 80 ל-100% מהמכסה של הצרכ0. 

בשני. המאוחרות יותר נקבעו שלוש מדרגות מחירי.. לוח 8 מציג קווי. עיקריי. להתפתחות מחירי 

המדרגות. (בחריגות נדו0 בהמש;, בעת הדיו0 במכסות ואכיפת0.) 

 

לוח 8: מחירי המדרגות לחקלאות (בשקלי. למ"ק) 

         (מנוכי. במדד המחירי. לצרכ0 על בסיס אפריל 1997) 

חריגה ב' חריגה א' כמות ג' כמות א'  

2.47 0.93  0.68 יוני 1988 

2.06 0.95 0.75 0.55 יוני 1989 

1.14 0.43 0.93 0.57 אוגוסט 1995 

1.00 0.38 0.92 0.57 נובמבר 1996 

0.96 0.36 1.00 0.62 אפריל 1997 

 

מקור: קוב> התקנות, שני. שונות, ואס8 חפ>, עבודת גמר (בהכנה). 

הערות: 1. המחיר ליוני 1988 הוא לחודשי הקי>, המחיר לצריכה בחור8 היה נמו; ב-27% ממחיר הקי>; 2. כמות א' 

מדרגת המחיר הראשונה, כמות ג' למדרגת המחיר הגבוהה; 3. חריגה א' לכמות חורגת מההקצבה ב-10% או 30%, חריגה 

ב' למעלה מזה. 

 

התאריכי. בלוח ה. תאריכי פרסו. המחירי. בקוב> התקנות. משהוכנסו מחירי המדרגות 

בחודש יוני 1989, ירד המחיר של המדרגה הראשונה, נמוכת המחיר (ביחס ליוני 1988, המועד 

האחרו0 בו פורסמו מחירי. שלא היו מחירי מדרגות) ונקבע תערי8 גבוה יחסית למדרגה העליונה. 

במועדי. הבאי. לא השתנה למעשה המחיר הריאלי של המדרגה הראשונה, א; עלה המחיר של 

המדרגה הגבוהה. בנובמבר 1996 היה המחיר הזה גבוה ב-62% ממחיר המדרגה הראשונה, וגבוה 

ב-35% ממחיר יוני 1988. בגלל ירידת מחירי המוצרי. מהצומח, היו השינויי. חריפי. יותר: מנוכה 

במדד מחירי הגידולי., היה מחיר המדרגה העליונה בנובמבר 1996 גבוה פי 2.2 ממחיר יוני 1988. 

כלומר, כשליש מההרעה בתנאי הסחר השוליי. מקורו בעלייה הריאלית במדרגת המחיר הגבוהה 
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 וכשני שלישי. ה. תוצאה של הירידה במחירי. הריאליי. של המוצרי. מהצומח.7 המגמות הללו 

נמשכו ג. בשנת 1997 (עדיי0 אי0 בידנו סיכומי. על תנאי הסחר בשנה האחרונה). 

 

ההחלטה על מחירי המי., ככל החלטה ציבורית,  נקבעת בתהלי; פוליטי והרוש. שמתקבל 

בעיו0 בנתוני. הוא שמשטר המדרגות אפשר להעלות במידה ניכרת את המחיר השולי של המי., 

תמורת ויתור במחיר המדרגה הנמוכה. ואמנ., שילוב של סבסוד החקלאות ע. מחירי. שוליי. 

ריאליי.8 היה המניע העיקרי להצעה לקבוע מחירי מדרגות [ירו0, 1991; זוסמ0 הצביע על החשיבות 

הפוליטית של מחירי המדרגות כאמצעי למצוא את דר; הביניי. בי0 לח> קבוצות העניי0 לצורכי 

  .[(Zusman, 1997 ) היעילות
 

תהלי; קביעת המחירי. שונה לאחרונה. בעבר נקבעו מחירי המי. בועדה משותפת לועדת 

הכספי. ולועדת הכלכלה של הכנסת. החל בשנת 1993, המחירי. נקבעי. בשיטת "הטייס 

האוטומטי". הורכב "סל קובע" (35% מחירי החשמל, 15% מדד השכר, 50% מדד המחירי. לצרכ0) 

וכל אימת שמחיר הסל עולה ב-3.5% (או כל שישה חודשי.) מותא. מחיר המי. לפי עליית מדד 

מחיר הסל. שינויי מחירי. מעבר לסל מחייבי. הסכמת ועדת הכספי.. 

 

2. מכסות 

מכסות, או כפי שה0 מכונות בלשו0 הרשמית, הקצבות, ה0 המגבלות הכמותיות על הצריכה של 

המי.. חלוקת המכסות נעשית במגביל להקצאת רשיונות ההפקה; מפיק מקבל רשיו0 והוראה למי 

לספק מי. לפי המכסות. א; חשוב להקפיד על ההבחנה: רשיונות ההפקה משקפי. את ההכרח לנהל 

במרוכז את משאבי המי. המשותפי. של המדינה; מכסות צריכה ה0 מכשיר להקצאה של הכמות 

המוגבלת של המי.. אפשר ג. להקצות מי., כמו כל מוצר וגור. ייצור, בעזרת המחירי.. ואמנ., 

באר> נהוג היה תמיד משטר מעורב: נקבעו מכסות צריכה, א; במקביל שלמו הצרכני. עבור המי.. 

בשני. האחרונות צומצ. תפקיד המכסות כמכשיר להקצאת הצריכה.  

 

איור 19 מתאר את התפתחות המכסות והצריכה בחקלאות (לא מצאנו נתוני. עבור מכסות 

לתקופה שלפני שנת 1969). עד שנת 1987 היו המכסות קטנות מהצריכה, הענ8 חרג ממכסתו. משנה 

זו ואיל;, הצריכה קטנה מהמכסות; וכ; אפילו בשנת 1991, השנה בה צומצ. היצע המי. במיוחד. 

נפנה עתה להסברת השינויי. הללו. 

 

 

 

 

                                                 
7 החשבו0 הזה מקורב, מדד המחירי. לצרכ0 מתפרס. כל חודש, בעוד שמדד מחירי הגידולי. 

מתפרס. אחת לשנה. 
8 מחירי. ריאליי. כוללי. ה0 את עלות ההספקה וה0 את מחירי הצל. 
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החוק מעמיד לרשות נציב המי. ("הנציב רשאי") שני אמצעי. בעזרת. הוא יכול לאכו8 את 

הקצאות ההפקה והצריכה. האחד הוא ביטול הרשיו0 של המפיק והשני הטלת תשלו. מיוחד (היטל 

חריגה). איננו יודעי. על מקרי. בה. בוטל רשיו0 הפקה; התשלו. המיוחד מוטל על הספק, א; הוא 

מגלגלו על הצרכ0. בהתא., נקבעו בתקנות הסכומי. המתאימי. לתשלו. המיוחד כחלק מהמחירי. 

שחברת 'מקורות' יכולה לגבות מהצרכני. ("תערי8 לכמות נחרגת", בלוח 8 ה. מכוני. חריגה א' 

וחריגה ב'). על כ0 אפשר לראות את התשלומי. הללו כמדרגת מחיר גבוהה שהיתה קיימת עוד לפני 

הכנסת מחירי המדרגות הרשמיי.. אול. התשלו. הזה היה כנראה יותר בגדר איו. מאשר קנס 

שהחורגי. היו צריכי. לשל. בפועל9 ועד אמצע שנות השמוני. היו חריגות רבות (כאמור לעיל, כ; 

היה המצב ג. ברשויות המקומיות).  

 

בשני. האחרונות, ובעקבות ההרעה בתנאי הסחר, צומצ. הביקוש למי. בחקלאות; 

המחירי., ה. שקצבו את צריכת המי.. ואמנ. בהדרגה כורס. מחיר החריגה (לוח 8). למעשה, 

המכשיר הזה כמעט ואינו נחו> עוד כיוו0 שבשני. האחרונות נוהג נציב המי. לאשר בקשות לתוספת 

למכסה במקו. שההספקה אפשרית; המכסות הנוספות ה0 זמניות ואינ0 חלק מכמות 1989. (ליחידות 

חקלאיות חדשות, ובמקרי. מיוחדי. ג. לאחרי., היו תוספות לכמות 1989. לא קיבלנו מידע כמותי 

על תוספות אלה.) המרחיבי. צריכת. עושי. זאת כחוק ובמדרגת המחיר הגבוהה. על כ0 צריכת מי. 

נמוכה מהמכסות, משנת 1987 ואיל; (איור 19), משקפת ה0 צמצו. הביקוש וה0 אישור מכסות צריכה 

נוספות ביד רחבה. 

 

מדד נוס8 שמחזק את הנתוני. של איור 19 מוצג באיור 20. הגראפי. באיור ה. השיעורי. 

(באחוזי.) של היישובי. שחרגו ממכסת המי. שלה. ב-10% ויותר (במושבי. ובקיבוצי. המכסה 

היא ליישוב, בכפרי המיעוטי. המכסה היא לקואופרטיבי. מקומיי.; נתוני. לחקלאי. פרטיי. אינ. 

מסוכמי. באיור). הנתוני. מתייחסי. לאחת עשרה השני. 1984 - 1994. בשנת 1984 חרגו 56% 

מהקיבוצי. ו-42% מהמושבי. לפחות ב-10% ממכסת.; בשנת 1989, עוד בטר. הונהגו מחירי 

המדרגות, הביאה ההרעה בתנאי הסחר לצמצו. החריגות: בקיבוצי. היה אז שיעור החורגי. 26% 

ובמושבי. 13%. ביישובי המיעוטי. היו יותר חריגות מבקיבוצי. ובמושבי. וה0 א8 רבו עד שנת 

1990. אי0 לנו הסבר להתפתחות זו. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 בשני. 1986 - 1990 היו החיובי. עבור התשלו. המיוחד 254 מליו0 ש"ח; הגבייה היתה 23 מליו0 

(מבקר המדינה, דוח שנתי 43, 1993). 
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3. פריו0 הייצור 

הערכי. של פריו0 הייצור שיוצגו כא0 יהיו מדדי. של תפוקה ליחידה של גור. ייצור. אלה מדדי 

פריו0 חלקיי. באשר לכל מוצר ה. משקפי. רק יחס בי0 התפתחות התפוקה לשימוש בגור. ייצור 

אחד ומתעלמי. מהתרומה של האחרי.. א; ג. ע. הסתייגות זו, יש באומדני. אלה עניי0 ואפשר 

ללמוד מה.. נפתח בהצגה השוואתית של התפתחות השימוש בגורמי הייצור העיקריי. ופריו0 

הייצור החלקי בחקלאות. הגדלי. שנבח0 יהיו מדדי כמות. למי., מדד הכמות הוא מספר המטרי. 

המעוקבי. לשנה, מדד הכמות של העבודה נמדד במספר העובדי.. חישוב מדד הכמות של התפוקה 

מורכב יותר, א; יש בו ניסיו0 לממש אותו רעיו0: למצוא מספר אחד (לכל שנה) שייצג את הכמות של 

כל מוצרי התפוקה, כאילו היו מוצר אחד. נוח לחשוב על מספר טונות חיטה כמייצג את התפוקה. 

בדומה לכ;, אפשר להסתכל על מדד הכמות של ההו0 כאילו היה מספר הטרקטורי. השקול לכמות 

כל נכסי ההו0. 

 

התפוקה החקלאית (מדד הכמות) גדלה פי 16 משנת 1950 ועד 1995. התשומות הקנויות 

וגורמי הייצור של הענ8 גדלו במידה קטנה יותר, ההפרש מוסבר בעלייה בפריו0 הכולל בענ8. 

כאמור, בסקירה זו נבח0 את הפריו0 החלקי בלבד ולש. כ; נראה, כהקדמה, את התפתחות השימוש 

בגורמי הייצור העיקריי. בחקלאות (איור 21). תשומת העבודה התרחבה ע. ההתיישבות, מקו. 

המדינה ועד שנת 1962. מאז ועד היו. מספר המועסקי. בענ8 נמצא בירידה, א. כי היתה עלייה 

מסויימת בשנות השבעי., יחד ע. הגידול הניכר שחל אז ביצוא, ועלייה נוספת בשלוש השני. 

האחרונות שמשקפת, כ; אפשר לשער, את הגידול בביקוש של האוכלוסייה המתרחבת ואת הירידה 

בשכר העבודה ע. קליטת העובדי. הזרי.. גור. הייצור שהשימוש בו התרחב ביותר בענ8 החקלאות 

הוא ההו0 שכמותו בסו8 שנות השמוני. היתה גדולה פי 6.5 מהכמות של 1950. ב-15 השני. 

האחרונות חלה האטה בהתרחבות השימוש בגור. הזה. מתקבל על הדעת שמקורה של ההאטה הוא 

במשבר המימוני בענ8, וכ0 ג. בייבוא העבודה הזולה ובהרעת תנאי הסחר--הרעה שבסקירה זו 

השתקפה בירידה החריפה של המחירי. הריאליי. של מוצרי הגידולי. הצמחיי. באיור 16. המי. 

תופסי. מקו. ביניי. בי0 שני הגורמי. האחרי., ההו0 והעבודה. 

 

העלייה בפריו0 הייצור היא היפוכ0 של מגמות השינויי. בשימוש בגורמי הייצור. כ; באיור 

22, התפוקה לעובד בחקלאות גדלה פי 14 משנת 1950 ועד 1995, התפוקה ליחידת מי. גדלה פי 4, 

והתפוקה ליחידת הו0 גדלה בפחות מפי 3. כאמור, נתוני. על הו0 ועבודה יש בידינו רק לכל ענ8 

החקלאות, א; נתוני. על השימוש במי. יש ג. לפי ענפי הצומח. מדד הכמות של הייצור בענפי 

הצומח עלה פי 17 מאז שנת 1950, כמות המי. עלתה פי 3.6, ולמעשה לא 
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השתנתה מראשית שנות השבעי. (איור 23). התוצאה היא שס; הייצור ליחידת מי. בשלוחת 

הגידולי. עלה פי 4.5 משנת 1950 ועד 1995 (איור 24).10 הפירוש לכ; שהתפוקה ליחידת מי. בענ8 

החקלאות כולו גדלה יותר משגדל פריו0 הייצור בשלוחת הגידולי. (פי 6 לעומת פי 4),  

היא שחלק מההתאמה של הענ8 לנדירות המי. ולמחיר. שעלה נעשה בשינוי הרכב הייצור ומעבר 

למוצרי. מהחי שייצור. אינו עתיר מי.. 

 

הענפי. שמשתמשי. במי. 

ארבעה ענפי. ה. המשתמשי. העיקריי. במי.: מטעי., ירקות, גדולי שדה ודגי. (כמויות קטנות 

נצרכות בגידול צמחי נוי). התפלגות השימוש במי. מתוארת באיור 25. הצרכ0 הקט0 הוא ענ8 הדגי. 

והשימוש שלו במי. נמצא בירידה מאז סו8 שנות השישי.. בענ8 הירקות יש גידול מתמיד בצריכה 

ע. התאמת ההיצע לאוכלוסייה המתרחבת. הגידול בצריכה של המטעי. משק8 התרחבות רבה של 

הענ8 שהביקוש למוצריו גדל כנראה במיוחד ע. עליית ההכנסה באר>. גידולי השדה ה. עתירי מי. 

ואפשר לשער שהתרחבות השימוש בגור. הייצור הזה בשני העשורי. הראשוני. משקפת בעיקר 

התרחבות ההיצע, א. כי היה ג. שיפור בשערי החליפי0 ובמחירי היצוא. הירידה הגדולה בשימוש 

במי. בגידולי שדה החל מאמצע שנות השמוני. נבעה, לפי הנתוני. שהוצגו באיורי. 16 ו-17,  

ממחירי. ותנאי סחר שהשתנו לרעה. ואמנ., ע. השיפור שחל לאחרונה במחירי הכותנה, נראית 

עלייה מסויימת של השימוש במי. בענ8. 

 

פריו0 הייצור החלקי בענפי.--התפוקה ליחידת מי.--מתואר באיורי. 26 ו-27. באיורי. 

נראי. שני דברי. מענייני.: פריו0 הייצור בדגי. עלה יותר מאשר בענפי. האחרי., ובפריו0 בירקות 

ובגידולי שדה היו תנודות שאינ0 מובנות מעצמ0 ומצדיקות עיו0 שהוא מעבר לסקירה הזו. ענ8 

המטעי. באיור 26 כולל ה0 הדרי. וה0 מטעי. אחרי., לא היו בידנו נתוני. להפרדת השלוחות. 

אול. נתוני. שלא הוצגו בסקירה מצביעי. על עלייה גדולה בפריו0 הייצור במטעי. שאינ. הדרי.; 

כ; שסביר היה לצפות שאילו הופרדו השלוחות היה הגידול בפריו0 של ענ8 הפירות שאינ. פרי הדר 

גדול יותר מהמשתק8 באיור. 

 

ז. 'מקורות' 

'מקורות' היא חברת המי. הגדולה בישראל ומעמדה מצדיק דיו0 מיוחד. החברה ממשלתית ובה 

כ-2000 עובדי., היא מספקת מי. ל-4000 צרכני. ומפעילה כ-550 תחנות שאיבה, כ-1200 בארות, 

ולמעלה מ-600 בריכות ומאגרי.. 'מקורות' משמשת על פי חוק המי. כרשות המי. 

 

 

 

 

 

                                                 
10 כזכור, ג. הייצור בתעשייה למ"ק מי. גדל ביותר מפי 4. 
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הארצית ותפקידה להחזיק ולהפעיל את מפעל המי. הארצי (מבקר המדינה, 1995). החברה מספקת 

כשני שלישי. מכמות המי. באר>; ספקי מי. אחרי. ה. אגודות אזוריות, רשויות מקומיות ובעלי 

בארות פרטיי.. 

 

'מקורות' נמצאת עתה בעיצומו של תהלי; הדרגתי של שינוי דר; הפעולה שנפתח באוקטובר 

1993. עד לאותו זמ0 היתה החברה מפעילה בנאמנות מפעלי מי. שהיו שייכי.  

למדינה, במיוחד מוביל המי. הארצי, ומקימה ומפעילה מפעלי מי. בבעלותה. האחרוני. מומנו 

בהלוואות פיתוח. החברה לא נדרשה לשל. לממשלה תמורת השימוש בנכסי הנאמנות, והפחת 

שנרש. בחשבונותיה לא היה ריאלי.11 החברה גבתה מצרכני המי. מחירי. שנקבעו כחוק וזכתה 

לתמיכה ממשלתית על הפער בי0 הוצאותיה להכנסותיה השוטפות. כיסוי הוצאותיה היה מובטח 

(בשיטת cost plus). דר; פעולה זו יצרה שלוש בעיות: (א) לחברה לא נוצר הו0 עצמי ולא עמדה 

לרשותה תמורה להו0 המשקע. כתוצאה מכ;, החברה לא יכלה לגייס אשראי בשוק ההו0 ופעולות 

הפיתוח שלה--של מפעלי המי. הגדולי. באר>--היו מותנות בתקציב המדינה ובשיקולי. שלעיתי. 

לא שקפו את צרכי משק המי.. (ב) לחברה לא היה עניי0 בהתייעלות, ומנהליה לא היו צריכי. 

לעמוד במבחני. של הצלחה או כישלו0 כלכליי.. (ג) החברה היתה מונופול שכוחו הל; והתחזק.12 

 

שינוי המבנה נפתח ב"הסכ. עלויות" שנחת. בי0 הממשלה לחברה. ההסכ. הוא חוזה מורכב 

ולא נוכל להיכנס לכל פרטיו; מטרתו העיקרית היתה להפו; את 'מקורות' לחברה עסקית (אמנ. 

בבעלות הממשלה) ע. חשבו0 רווח והפסד ויכולת לצבור הו0 עצמי. המינוח הסכ. עלויות משק8 

כוונה לשלב בי0 הפעילות העסקית, שמטרתה רווחי. ואלה גדלי. בדר; כלל ככל שגדלות הכמויות 

המשווקות, לצור; לנהל את משק המי. לפי שיקולי. הידרולוגיי. וציבוריי. אחרי.. לפי ההסכ., 

מצד אחד, הוכרו ל'מקורות' עלויות נורמטיביות (עלויות עבודה, הו0 ומנהלה ה0 בסכומי. קבועי., 

עלויות אנרגיה בסכומי. מוגדרי. למ"ק) ומצד שני נקבעי. המחירי. על ידי הממשלה. תקציב 

המדינה מכסה את ההפרש בי0 הפדיו0 ממכירת המי. לבי0 העלויות המוכרות (אחת לכמה שני. 

ייבדקו פרטי ההסכ.). בחישוב העלויות נכלל מקד. התייעלות של 2.5% לשנה; כל התייעלות 

נוספת היא רווח לחברה. החברה מרוויחה מהתייעלות א; לא מהגדלת המכירה של המי.. בדר; זו, 

נמנע, או לפחות צומצ., עניי0 החברה בהגברת ההפקה ונמנע ניגוד האינטרסי. בי0 מטרות החברה 

לבי0 השיקולי. שבבסיס ניהול מאגרי המי.. 

 

 

 

                                                 
11 הדבר היה בהתא. לתקנות חישוב עלות המי. ששררו באותה עת (ר' הערת שוליי. בפרק הד0 

בקר0 האיזו0). 
12 בחברה ממשלתית, בהיעדר בעלי הו0 שידאגו לאסו8 את הרווחי., הנהני. מהמעמד המונופולי 

היו כנראה רק העובדי.. השכר בענפי החשמל והמי. היה בשנת 1995 גבוה ביותר מפי שניי. 
מהשכר הממוצע במשק וגבוה ב-27% מהשכר בענ8 בנקאות, ביטוח ופיננסי., הענ8 הבא אחרי 

חשמל ומי. במדרג 13 הענפי. שמסכמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (שנתו0 סטטיסטי 1996, לוח 
 .(12.26
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ההסכ. שינה ג. את מבנה ההו0 של 'מקורות'. הנכסי. שעד כה הוחזקו בנאמנות הועברו 

לבעלות החברה וכנגד חלק מה. רשמה הממשלה הלוואות לטווח ארו;. בעלויות המוכרות נכלל ג. 

פחת ריאלי על כל הנכסי. שבבעלות החברה ששוערכו למועד ההסכ.. בכ; נוצר לחברה הו0 עצמי 

(בשיעור של 35% מהתחייבויותיה) ונבנה מנגנו0 שמאפשר הכנסות יציבות, כיאות לחברה שמוכרת 

לשוק המי. המובטח. בתנאי. אלה, יכולה 'מקורות' לפנות לשוק ההו0 לגיוס משאבי. להשקעותיה. 

עליה להבטיח, ע. זאת, שהנכסי. שייבנו יוכרו לצור; חישוב העלויות. 

 

בהסכ. ובהחלטות הממשלה שבאו בעקבותיו נקבעו ג. שינויי מבנה. 'מקורות' תפורק 

לחברות אחדות וביניה0 חברת אחזקות, חברת המוביל הארצי, חברת מי., וחברת פיתוח. כל חברה 

כזו תפעל כיחידה נפרדת וכ; לא תוכל 'מקורות פיתוח', למשל, להיעזר בתמיכה של חברת המי. 

בתחרות על הקמת מפעלי קולחי.. 

 
להסכ. העלויות היתה השפעה ניכרת על פעולות החברה. נרשמה התייעלות בפעולותיה13 

רבו והחברה פונה עתה לשוק ההו0 לפיתוח נוס8. ע. זאת, ההסכ. ומימושו אינ. חסרי. בעיות; 

למשל, פירוק 'מקורות' לחברות משנה עדיי0 לא בוצע. תוצאה אחת מעניינת היא שלחברה--שאי0 לה 

כאמור עניי0 בהגדלת ס; כמות המי. שהיא מפיקה--כדאי יותר לשאוב ממאגרי החו8 וההר שקרובי. 

לאזורי הביקוש מאשר מהכינרת. בכ; נוס8 משקל לנימוקי. לקביעת היטל הפקה. ע. היטל כזה, 

העלות של שאיבה בכינרת והולכה דרומה תהיה דומה לעלות של הפקה במרכז האר>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________________________

13 למשל, העלות הממוצעת ליחידת חשמל ירדה ב- 15% משנת 1993 ל- 1996 בזכות הקפדה על 

ריכוז הצריכה לשעות השפל בה0 מחירי החשמל נמוכי. יחסית ('מקורות' 1997). 
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