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סקירת משק המים 
לחקלאות בישראל

המשק החקלאי עבר בכל הקשור לשימוש במים מספר שינויים 
 משמעותיים בעשורים האחרונים שאליהם הוא עדיין מסתגל. 

לצד המעבר המשמעותי לשימוש בקולחים שונתה מדיניות תמחור 
המים וזהו תהליך שמעכב פיתוח תשתיות מים בחלק מהאזורים

** תודה לרועי ציגלמן וזאב 
גינזבורג מחברת פארטו 
שהסקירה נערכה בעזרתם.

אבנר אחיטוב מנכ״ל ארגון “מים לישראל״

כמויות והתפלגות של המים לחקלאות:
משק המים בישראל מספק שני מוצרים עיקריים: מים שפירים 
)הראויים לשתייה( ומים שאינם ראויים לשתייה )מי קולחין, שופכין 
ומים מליחים(. גם צרכני המים מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות: 
צרכנים ביתיים, וחקלאים. מטבע הדברים, צרכני המים הביתיים 
מקבלים רק מים שפירים. המים מיועדים לחקלאות, לעומת זאת, 
כוללים גם מי קולחין, מי שופכין וכן מים מליחים )נקראים לעיתים 
“מים חילופיים” או “מים נחותים”(. יש להדגיש כי גם המים השפירים 
בשני הסקטורים שונים בפרמטרים רבים, ביניהם איכותם היסודית 
של המים, רמת החיידקים שבתוכם, הלחצים בצנרת ורמת הזמינות 
שלהם. תרשים 1 מציג את התפלגות המים במשק בישראל, כפי 

שנצרך בפועל בשנת 2018.

 ענף החקלאות בישראל צורך מעט יותר ממחצית המים במשק
)כ-53% בשנת 2018(. עם זאת, מכיוון שתמהיל הצריכה בין המגזר 
הביתי לחקלאי שונה במהותו, רק כשליש מהמים השפירים נצרכים 
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צריכת המים למטרות הצריכה השונות

סך השטח החקלאי עומד על כ- 4.2 מליון דונם

למטרות חקלאות, והיתר נצרכים על ידי משקי בית. מעל 65% מהמים 
המגיעים לחקלאות הם ממקורות אחרים, ורק 35% הינם מים שפירים. 
מאז שנות השישים כמות המים המסופקים לחקלאות נמצאת 
בירידה. הירידה במים שפירים הינה דרסטית )מ-1,100 ל-470 מיליון 
מ”ק לשנה(. ישנו פיצוי חלקי בכך שנוספו מי קולחין שכיום מספקים 
580 מיליון מ”ק לשנה. הנקודה הבולטת במיוחד הינה שרק שליש 
מהשדות המעובדים בישראל מושקים, ולכן למעשה מים הנו גורם 

הייצור המגביל המונע את גידול התוצרת החקלאית הצמחית.

על פי תחזיות הצריכה המפורסמים באתר רשות המים, הן הצריכה 
הביתית והן הצריכה החקלאית עתידות לגדול בשלושים השנים 
הקרובות. אך בעוד שהצריכה הביתית צפויה לעלות בכ-70% ביחס 
לשנת 2020, עקב גידול האוכלוסייה מ-9 מיליון ל-15 מיליון נפש. 
ללא התפלה מסיבית לצרכי חקלאות בלבד כמויות המים השפירים 
בחקלאות צפויות לעלות רק ב-7% בלבד. מצד אחד יהיה גידול 
בכמות מי הקולחים, אך מצד שני כמות המים השפירים תמשיך לקטון 

בהתאם למגמה המתמשכת מהעשורים האחרונים.
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תרשים 4: סך צריכת מים שנתית )מיליוני מ״ק( ושיעור הצריכה לפי מגזר. מקור: למ”ס

תרשים 5: שיעור צריכת המים בחקלאות ובמשקי בית לפי מקור המים מקור: צריכת 
המים לשנת 2018 - דוח מסכם, רשות המים, ספטמבר 2019

שינויים רבים התחוללו בשנים 
האחרונות גם בקרב צרכני 
המים בקרב החקלאים וגם 

בקרב המפיקים. מחולל השינוי 
הגדול ביותר הינו תיקון 27 לחוק 
המים משנת 2017, אשר נולד 

לאחר טענות חוזרות ונשנות על 
סבסוד צולב בין המגזר הביתי 
בישראל לבין הסקטור החקלאי

מחירי המים בחקלאות: גידול מתמשך בתעריפי 
המים לחקלאות

ענף החקלאות סובל מעלייה מתמשכת במחירי המים: מחיר המים 
השפירים לחקלאות עלה מ-0.88 ₪ לקוב בשנת 1995, עד ל- 2.54 
₪ בשנת 2017, וירד זמנית ל-1.86 ₪ בשנת 2020 בעקבות תיקון 
27. גם לאחר קיזוז האינפלציה )השינוי במדד המחירים לצרכן בשנים 
אלו(, מדובר בעלייה ריאלית של כ-27 אחוזים. לא זו בלבד, גם 
מחירי המים שאינם שפירים – שפדן וקולחין, אשר אינם משמשים 
לצריכה ביתית עלה באופן דרמטי בשנים אלו, עלייה ריאלית של 75 
אחוזים )שפדן( ו-129 אחוזים )קולחים(. יש להדגיש כי המים הוא 
מרכיב תשומה מרכזי בגידול החקלאי, ועלייה בסדר גודל כזה גורמת 

להקטנה בכדאיות של גידול גידולים צמחיים רבים. 

רגולציה ומנגנוני תעריפים
משק המים הישראלי מובל על ידי שלושה עקרונות. לכל אחד 
משלושתם יש הגיון, אך השילוב של שלושתם גורם לחוסר יעילות, 
ולתימרוץ הפוך באופן מובנה. כך שהוא גורם לספקיות המים דווקא 
להגדיל עלויות לאורך השנים. דווקא בעשור האחרון חוזקו העקרונות 

השליים והושתו גם על משק המים החקלאי. 
העיקרון הראשון הינו עקרון התעריף הארצי האחיד )“עקרון האחידות” 
או “אמבטיית המחירים”(. על פי עקרון זה, התעריף עבור צרכני 
הקצה הינו פונקציה של: א. סוג ואיכות המים; ב. סוג השימוש המיועד 
להן )חקלאי/ביתי(. בהתאם לעקרון זה, העלות בעבור רכישת מים 
שפירים בעבור שימוש חקלאי הינו קבוע בעבור כלל הצרכנים, ללא 
קשר למקור ההספקה. התשלום למים מליחים הנו מדורג בהתאם 

לרמת המליחות שלהם.
העקרון השני הינו עקרון העלות הנורמטיבית הריאלית. עקרון זה גורס 
כי תעריפי המים )לפי פילוחים שונים( נקבעים בצורה בה יכסו את 
סך העלויות המוכרות הנדרשות לספקי המים לביצוע פיתוח ותפעול 
מערכות המים והביוב. משמעות הדבר היא, שבאופן מופשט, תעריפי 
המים הכוללים בישראל נקבעים על בסיס חילוק סך עלויות ההספקה 
המוכרות )או הנורמטיביות( בסך הכמות המסופקת. עקרון זה כמובן 
גורם לכל ספק מים לשכנע את הרגולטור שהעלויות שלו מיוחדות 
וגבוהות. כך הערך המוסף שלו בשרשרת ערך המים גדל על חשבון 
הספקים האחרים. כמו כן הוא אדיש לעלויות שמטילים עליו גורמי 
חוץ )כמו ארנונה והיטלים( כל עוד הם נכללים בעלות המוכרת. עובדה 

הגורמת לרשויות להטיל עוד עלויות על משק המים.
העיקרון השלישי הנו עקרון המשק הסגור. העיקרון גורס שמשק המים 
הנו חיצוני לתקציב המדינה וההכנסות צריכות לאזן את ההוצאות. 
בניגוד להנחה של מתכנני העיקרון שהוא יהווה גורם להתייעלות, 
הכלתו בשילוב עם השניים הקודמים גרמה לכך שמחירי המים 
)גם במשק המים הביתי( דווקא עלו בשנים האחרונות. זאת מכיוון 
שחוסר היעילות הנובעים משני הסעיפים הקודמים תורגמו לעליית 

מחירים לצרכנים.

השינוי עקב תיקון 27 לחוק המים )2017(
כאמור, שינויים רבים התחוללו בשנים האחרונות גם בקרב צרכני 
המים בקרב החקלאים וגם בקרב המפיקים. מחולל השינוי הגדול 
ביותר הינו תיקון 27 לחוק המים משנת 2017, אשר נולד לאחר 
טענות חוזרות ונשנות על סבסוד צולב בין המגזר הביתי בישראל לבין 
הסקטור החקלאי. עד לחקיקת תיקון 27, היה באפשרותן של אגודות 
מים לספק מים שהפיקו באופן פרטי לפי תעריף נמוך מהתעריף של 
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מנדלסון תשתיות 
מספקת מגוון רחב של 

תותחי מים להגנה על מתקנים, 
מערכות כיבוי אש, מפעלי תעשייה, 

חומ"ס, תחנות דלק, הגנה היקפית 
לישובים וכדומה. 

מנדלסון תשתיות מספקת מערכות כיבוי אש 
 .POTTER ROEMER מתוצרת ארה"ב

כמו כן מערכות קצף
 .VIKING של חברת

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע”מ
בפריסה ארצית רחבה של שמונה סניפים. 

לפרטים נוספים מחלקה טכנית 
estherz@mendelson.co.il :אסתר

טלפון: 08-9259975
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תרשים 6: מחירי מים לחקלאות )ללא מע״מ, מחירים שוטפים( 

המים המסופקים על ידי מפיקים פרטיים – יתייקר, 
כך שהתעריף ישקף את עלות ההפקה הממוצעת, 
וזאת על בסיס עקרון התעריף הארצי האחיד. מטרה 
אחת של מדיניות זו הייתה הוזלת תעריף המים עבור 
צרכנים ביתיים, שהושגה רק באמצעות החלפת 
היטלי הפקת המים ששולמו לאוצר המדינה ב”דמי 
מים” שייקבעו במועצת רשות המים וישולמו לחברת 

מקורות וישמשו לסבסוד עלויות משק המים.
מיותר לציין כי השינוי הקיצוני שחל במבנה העלויות של מפיקי המים 
הפרטיים היה משמעותי, וגרם לרבים מהחקלאים )צרכני האגודות( 
נזקים גדולים. לאחר תיקון זה לחוק המים, ודרך שיח עם חקלאי 
האזורים שנפגעו, נתנה המדינה פיצויים ישירים ועקיפים לחלק 
מהנפגעים. אחת מהביקורות הגדולות ביותר על תיקון 27 הוא כי 
הוא מונע את פיתוח תשתיות המים באזורים רבים, ומעניק כוח עודף 
למקורות הפוגע הן בהשקעה הכוללת במשק המים הישראלי והן 

בצרכן הישראלי שסובל מחוסר היעילות של מקורות.

מים שהופקו על ידי חברת מקורות, ואשר תומחרו על בסיס עלויות 
ההספקה של מקורות, בכפוף לתשלום היטלי הפקת מים לאוצר 

המדינה. 

אולם, כניסתו לתוקף של תיקון 27 קבעה שנדרש לתמחר תעריף 
אחיד למים שפירים לכלל הצרכנים החקלאיים, ללא תלות בגורם 
המפיק את המים. לשם השגת האחידות בתעריף המים, נקבע בחוק 
כי תעריפי המים המסופקים על ידי חברת מקורות יוזלו, ותעריפי 

)מנכ”ל( שהיה חבר סגל בחוג לכלכלה 
באוניברסיטה העברית ולאחר מכן כיהן 

כמנהל הכלכלי של קיבוץ רמת יוחנן.

מטרות:
ייצוגיות - ייצוג האינטרסים בשמם של 	 

מפיקי המים, ספקי המים וצרכני המים 
בחקלאות.  

ליווי וטיפול – הארגון ילווה ויטפל בנושאים 	 
הרלוונטיים של החברים בו.

יפעל לקידום 	  – הארגון  קידום פיתוח 
חלופות פיתוח לטובת חבריו.

שוויוניות ומניעת אפליה  - הארגון יפעל 	 
לשוויוניות, לצדק ולמניעת אפליה בתחום 
עיסוקו בשם כל חבריו ולמען כל חבריו.

שוויוניות ומניעת אפליה - הארגון יפעל 	 
לשוויוניות, לצדק ולמניעת אפליה בתחום 
עיסוקו בשם כל חבריו ולמען כל חבריו.

פעילות:
ייצוג של כלל החברים מול המחוקק, 	 

משרדי הממשלה, )תשתיות, חקלאות, 
משפטים, בריאות ועוד(, רשות המים, 

ארגון מים לישראל הנו ארגון המיצג את 
צרכני וספקי המים החקלאיים בישראל. 
2017, תוך  הארגון הוקם במהלך שנת 
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החקלאיים בישראל. 
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הנהלה:
בהנהלת הארגון חברים 13 חברים. הם 
מכלל  הארגון  חברי  כלל  את  מייצגים 
ההתיישבות בארץ. ום. הנציגים נבחרים 
לתקופה של ארבע שנים, ואחת לשנה 
מרעננים שלושה עד ארבע חברים. בראש 
הארגון עומדים דוד ירוס )יושב ראש( שהיה 
וד”ר אבנר אחיטוב  המים,  נציב  בעבר 

ארגון מים 
לישראל
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ו/או  גורם חיצוני  וכל  מוסדות התכנון 
שלטוני אחר.

ריכוז המידע בתחום החקיקה, התקנות, 	 
פסקי דין וכל מידע נוסף הקשור למשק 
המים, ויסייע לכל חבר להשגה מרבית 
של זכויותיו, יכולותיו ליישם זכויות אלו 

וליוויו ליישום צרכיו אלו.
יפעל לעידוד פיתוח להגדלת מקורות 	 

מים ויכולת הספקת המים לצרכני המים. 
יפעל לשיפור איכויות כלל סוגי המים 	 

המסופקים.
יפעל לביטול ולצמצום הפערים והקיפוח 	 

של המגזר הכפרי מול צרכנים אחרים 
בתחומי המים הביתיים ולחקלאות.

יפעל לשמירה על נכסי המים והתשתיות 	 
של חבריו ולאלו שהשקיעו בנכסים אלו, 

וירכז  משאבים  יאגם 
פעילות משותפת כנגד 
פגיעה כוללת או פרטנית 

בציבור חבריו.
יפעל לקידום האינטרסים 	 

בתחום הקולחים. 
ם 	  ע ל  ע פ י ו ל  י ע פ י

המקצוע  גורמי  כלל 
הרלוונטיים )יעוץ הנדסי, 
יח”צ, דוברות וכד’( ויעוץ 

משפטי רצוף.
האגודה מפרסמת דו”ח 	 

פעילות ועדכונים לכל 
חבריו באתר אינטרנט 

ותפוצת דיוור.

מאז הקמת הארגון 
ניתן למנות מספר 

הצלחות:
הגשת עתירה לבג”צ נגד הקיפוח של המגזר 
הכפרי במחירי המים. בעקבות העתירה 
הושגה פשרה שהביאה לירידת מחירי המים 
בשיעור של כ-50 מיליון₪ בשנה ליישובים 

החקלאיים.
מאבק עיקש לפיצוי הנפגעים מתיקון 27, 	 

שהביא למתן פיצוי ישיר לחלק מהנפגעים 
ולחלקם האחר פיצוי עקיף. 

פרסום  לחקלאים על קיומו של  סכום 	 
בערך של 106 מיליון ₪ שנותרו למטרות 
מענקים להתייעלות בחקלאות מהסכם 
מים 3 משנת 2006. החקלאים קיבלו 
טבלאות עם הסכום היתרה העומדת 
לראשותם והם מנצלים זאת למטרות 

השקעות חשובות באביזרי השקייה. 

עד לחקיקת תיקון 27, היה 
באפשרותן של אגודות מים 
לספק מים שהפיקו באופן 

פרטי לפי תעריף נמוך 
מהתעריף של מים שהופקו 

על ידי חברת מקורות, ואשר 
תומחרו על בסיס עלויות 

ההספקה של מקורות, בכפוף 
לתשלום היטלי הפקת מים 

לאוצר המדינה

הנדסאי טכנולוגיות מים

המרכז הטכנולוגי להנדסאים ספיר

מקצוע מבוקש וחדשני המאפשר השתלבות
במגוון חברות וגופים במשק המים והשפכים 

בישראל: 
תאגידי מים, מתקני התפלה, מתקני טיפול 

בשפכים, מעבדות מחקר ואיכות, חברות 
תכנון ותפעול הנדסיות, ניהול פרויקטים ועוד.

הסמכות מטעם משרד הבריאות ניתנות 
כחלק ממסלול הלימודים:

דוגם מי שתיה א’+ב’, דוגם מי-נופש, דוגם 
שפכים ומתקין מז”ח מוסמך.

מגוון שיתופי פעולה עם חברות וגופים 
מובילים בתחום המים והשפכים בישראל, 

לביצוע התמחויות/פרויקטי גמר, עם אופק 
תעסוקתי לבוגרים, ביניהן:

תאגיד “מי אביבים”, אלקטרה גרינטק, חברת 
מקורות, המכון לחקר המים )אונ’ בן-גוריון( ועוד. 

מרכז מידע, ייעוץ והרשמה

077-9802802

במילה אחת, ספיר 
*עפ״י חוק קליטת חיילים משוחררים ותקנות מה״ט )לא כולל תשלומים נלווים(

בשכ״ל80% מימון
בסיסי

לשנתיים*
עד-
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