
 2020משק המים בישראל 
נתוני רקע וקשר בין מים למצב החקלאות  •

 בישראל
 מאפייני וכשלי שוק המים בישראל•
על הארגון ומטרותיו כגוף המייצג את •

 החקלאים
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3Economy-Wide Long-Run Water Management 
under Salinity: Lessons from the Case of Israel
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 גידול בתעריפי המים לחקלאות
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 מחירי מים לחקלאות 
 מ"מחירים שוטפים ללא מע, ק"ח למ"ש

 (שפירים) Linear קולחים שפדן שפירים



גידולים צמחיים









:נקודות מפתח בתפקיד המים בחקלאות: סיכום

לכן גם יש  . מים הנו גורם ייצור הכרחי ונמצא בחוסר משמעותי1.
.הקצבות לחקלאים

ירידה חדה (שנה  50הכמות המצרפית כמעט ללא שינוי מזה 2.
).  בהספקת מים שפירים ועליה במי קולחים

,  )גידולי בעל(שני שליש משטחי החקלאות בישראל אינם מושקים 3.
.ולכן התפוקה מהן נמוכה

  1996משנת  89% -המים השפירים לחקלאות קפצו במחירי 4.
פי  ביחד יוצא ( 2016לשנת  2006משנת  71% -וב, 2006לשנת 

2.8.(

בשביל לספק מוצרים טריים לשוק בעשור הקרוב חייבים להגדיל  5.
.את הספקת המים לחקלאות בשלושים אחוז



:מאפייני משק המים בישראל

":סובייטים"משק המים מנוהל על ידי שלושה עקרונות  2010משנת 
כל הצרכנים מחויבים   –) אמבטיה( עיקרון האחידות. א

.  בתעריף אחיד הנקבע לפי עלויות נורמטיביות
לכל מפיק מכוסה העלות המוכרת שלו   –עיקרון העלות . ב
).שנקבעת במשא ומתן שלו מול המדינה(
בנוסף משק המים  -) העדר תמיכה ממשלתית(משק סגור . ג

.  הנו סגור תקציבית

גם על   27ומתיקון , העקרונות הוחלו תחילה על מגזר משקי הבית•
.  החקלאים

השילוב של שלושתם ביחד גורם לכול שחקן בשרשרת •
ולחוסר  , הערך לתמריץ להצגת עלויות מופרזות

תמריץ להיות יעיל



):המשך(מאפייני משק המים בישראל 

מהצריכה של מים שפירים מסופקת על ידי   70%מעל  -מונופול ממשלתי 
;  פחות משליש מהמים השפירים הינן למטרות חקלאות, מנגד. מקורות

.  ואין הפרדה תמחירית, הפרדה במערכות הפיזיותאין 

מחיר המים  מנגנון קביעת 
נקבעים על ידי   המחירים למפיקים" העלות הנורמטיבית"פי עיקרון על 

"  העלות המוכרת"שעורכת חישוב של , המיםמחלקת הכלכלה ברשות 
.לכל מפיק

מחשבים את  . על פי השיטה הבאהנערכת העלות המוכרת למקורות 
והורדת , אנרגיה, אחזקה, הון, התפלה: הסעיפיםחמשת לפי העלות 

.גשם

:מתקבלת הטבלה הבאה



חישוב עלויות מקורות למים לחקלאות 

מליחים קולחין שפירים חקלאות שפד"ן 

ניים                1.23התפלה של מתקנים חיצו
               0.09התפלת מתקני מקורות והורדת מטר

0.50                0.500.24          0.57אנרגיה 
0.460.571.06          0.49עלויות קבועות

       1.26          0.630.67      0.58עלויות הון

1.642.91               1.472.82



 עלויות מפעלי מים
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 מתודולוגיה

,  קווי צינורות -זמינים של מקורות " מחירונים"השוואה בין המחירון הנורמטיבי ל: השוואת תעריפי רכיבים
חיבורים לצרכן, קידוחים, איגום, תחנות שאיבה

חישוב עלויות אחזקה נורמטיביות, חישוב תעריפים כוללים, יצירת מודלים לפרויקטים מגוונים :אפיון פרויקטים

ופערים באחוזים, ח"ש -פערים ב:  ניתוח ובדיקת ממצאים

וחישוב פערים מצרפי, אפיון הנתח הרלוונטי ממשק המים: חישוב נטל כולל למשק המים

הנטל העודף על תעריף המיםהשפעת :חישוב נטל לצרכן

להמשך  
העבודה



 מקורות מול אגודה: מיםמפעלי סיכום הפרש עלויות 
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 )ופיקוח תכנון ,מ"בצ( העמסות ללא ,מרכיב לפי ממצאים

אחוזים 64.2  – צינורות קווי   
65.5( וסלעית )פער אחוזי 63( רגילה בקרקע ,60"-ל 6" שבין בקטרים צינורות(.   
אורך למטר ₪ 3,829-ל 110 ובין ,אחוזים 99-ל אחוזים 36.5 בין נעים הפערים. 

אחוזים 100-כ של פער – שאיבה תחנות 
בין הרב והשוני המורכבות לאור אך ,3 ופי 2 פי של גודל בסדר פערים אף נמצאו  

 .זהירה הנחה נלקחה ,תחנות

אחוזים 45-כ של פער – איגום   
אודות מספקים נתונים כה עד נמצאו לא .בריכות בהקמת פערים נתוני פי על  

 .למאגרים מקורות תעריפי

אחוזים 48-כ של פער – קידוחים 
מפיקים עבור הנורמטיבי מהמחירון שונה מנגנון קיים האחרונות בשנים בפועל  

 .פרטיים

 

 



 השוואת עלות מפעל מים של מקורות מול פרטי

16

 

 

 

 

 

 פרויקטים לדוגמה

'ב  -פרויקט לדוגמה  קטן פרויקט
36" ,28(" צינורות קטרי 3 ,מחופות עפר בריכות :כולל,  

  )מאגר ללא( שאיבה תחנות ושתי )48"-ו

ידי על הביצוע עלות , - לדוגמה הפרויקט פי על  

-כ המהווים ח"מלש 18.3-בכ גבוהה תהיה "מקורות"

  .הנורמטיבי למחירון מעל אחוזים 70

להיות צפויות מקורות של השנתיות התפעול עלויות  

  התפעול מעלות 3 מפי יותר ,ח"מלש 0.5-בכ גבוהות

  .הנורמטיבי המחירון פי על

–מקורות   –נורמטיבי 

 0.20 

 0.65 
אומדן לעלות תפעול שנתית  

 )ח"מלש(

 24.8 

 43.1 

הפרש באחוזים
73.7%

עלות כוללת מוערכת לפרויקט  
 )ח"מלש(

 הפרש באחוזים
225%



 144.8 

 243.1 

הפרש 
באחוזים
67.9%

עלות כוללת מוערכת לפרויקט  
 )ח"מלש(

 2.00 

 3.70 
אומדן לעלות תפעול שנתית  

 )ח"מלש(

 השוואת עלות מפעל מים של מקורות מול פרטי
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 פרויקטים לדוגמה

'ה  -פרויקט לדוגמה 
מאד גדול פרויקט

ו 28(" ארוכה צנרת ,עפר ובריכות גדול מאגר כולל-

  שאיבה ותחנת )מ"ק 60-כ של כולל באורך ,36"

.גדול בהספק

בכ גבוהה תהיה "מקורות" ידי על הביצוע עלות-

  למחירון מעל אחוזים 68-כ המהווים ח"מלש 98.3

  .הנורמטיבי

צפויות מקורות של השנתיות התפעול עלויות  

  מעל אחוזים 85-כ ,ח"מלש 1.7-בכ גבוהות להיות

  .הנורמטיבי המחירון פי על התפעול עלות

 הפרש באחוזים
85%

–מקורות   –נורמטיבי 



 ניתוח סיבות לפערים שנמצאו
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 הון השקעות של יתר ביצוע - Averch-Johnsonאפקט1.

 העסקה ותנאי עבודה יחסי ,שכר2.

  ,השכר על הממונה נתוני לפי ,במקורות הממוצע השכר-א 
 מעל אחוזים 140-כ - ₪ 23,500-כ על 2018 בשנת עמד

 .במשק הממוצע השכר
 פרישה והטבות תנאים נקבעו ,ההתייעלות מצעדי כחלקב -

 .)2019-ב ח"מלש 770( מאד גבוהות בעלויות
  עדיין ,האחרונות בשנים שננקטו התייעלות צעדי למרות - מקורות של ארגוני מבנה3.

 .עובדים ועודף למרחבים המטה בין כפילויות ,מבני סרבול קיים

 יתר עלויות ,בביצוע איחור >= משנה קבלני לנהל יכולת חוסר4.

 

 

 סיבות ארגוניות וכלכליות



שכר ברוטו ממוצע של עובדי חברת מקורות  ( מחירי  2019) 

2003200920122019
שכר ממוצע עובדי מקורות - 

      23,087      18,362       16,428     15,718מחירי 2019
0.8%3.9%3.7%שינוי שנתי (בערך)

 שכר ממוצע במשק - מחירי 
20198,193       8,538         8,718        10,139      

0.7%0.7%2.3%שינוי שנתי (בערך)



סיכום לנושא המחיר
מתמרצת לחוסר יעילות בטווח  " עלויות מוכרות"החישוב של שיטת •

גדולות ויקרות מאפשרות לחברת מקורות מקור  השקעות . הארוך
.  ואכן הם גם פועלים כך, כספי להעסקת עוד עובדים

ק  "מ 750,000הבולט הנו שבחברת מקורות יש עובד לכל הנתון •
,  בנוסף. ק לעובד בממוצע של אגודות המים"מ 3,000,000-לעומת כ

ושיעור הגידול , מהממוצע במשקגבוה שכרם של עובדי מקורות 
.אף גדל בחמש השנים האחרונות

המשוקלל של העלויות של המפיקים הפרטיים  הממוצע •
בלי  ( 1.68וזאת לעומת  ק"למ₪  1.19הנו  2020לשנת 

).  40%פער של (של מקורות ) רכיב התפלה
וחלקו  , הקבועות והאחזקה, עיקר ההפרשים נובעים מרכיבי ההון•

. הקטן מרכיב האנרגיה



המרכזית הינה שאם המים לחקלאות היו  התובנה •
מסופקים על ידי יזמים תחרותיים המחיר היה נמוך  

. 40%בלפחות 
גם למי  , גם לשפדן, זו נכונה גם למים שפיריםעובדה •

.וגם למים מליחים, קולחים

:הנובעות מהניתוחהצעות 
גם . להפריד את משק המים החקלאי מהביתי1)

.וגם במים נחותים, בשפירים
לצמצם את הכוח המונופוליסטי של מקורות במשק  2)

החקלאייםהמים 

  –את התמחור למנגנון שמתמרץ ליעילות לשנות 3)
.למשל היטל הפקה במקום דמי מים



 2017הוקם בשנת •
את ספקי וצרכני  ומאחד , מאגד, גוף המייצג•

המים החקלאיים

שמירה על האינטרסים של החברים•
ופיתוח משק המים לחקלאות ולמרחב  קידום •

:הכפרי
הגדלת היצע המים

החקלאיים       

הקטנת עלויות מחירי
ושיפור איכותם  ,המים            

יעדי ארגון מים לישראל



 ייצוגיות מול גורמי השלטון והממסד
 והכנה לקראת  , בקבוקבחינת צפי לצווארי

בעיות בעתיד
 בבעיות של הספקים והצרכנים וטיפול ליווי
 של משק המים החקלאיופיתוח קידום  ,

כולל השתתפות וקידום השקעות

פעולות ארגון מים לישראל



:2020מרכזיות  לשנת משימות 

וקיבוע של מחירי המים לחקלאות  הקפאה  -מחירים 1.
.שנים 5לעוד לפחות ; 2020ברמת ינואר 

מדורגת של מכסות מים לחקלאות של  תוספת  -כמויות 2.
ותוספת  , )קולחים והתפלה, שיטפונות(כל שנה  5%

 10% -לערבה לנגב ולבקעה מיוחדת של מכסות מים 
.לשנה

הקמת מפעלי מים ופרויקטים בתחום  לאפשר  -פיתוח 3.
אגודות  ישירות או החקלאים  –למקורות המים כחלופה 

.מטעמםהמים 

לפעול להוצאת מקורות ממשק המים   -התייעלות 4.
תשלובת  , גלגל, עמק חפר, כרמיאל(המושבים לחקלאות 

).הקישון



לשנת   -לפעילות שוטפת נושאים מרכזיים 
2020

והבעת עמדה בפני הוועדה  גיבוש , ביצוע מחקר מקיף1.
את עלויות : הנושא כולל בתוכו. בחקלאותלמחירי המים 
ומדיניות  , בתשתיותהממשלה השקעות , חברת מקורות
)המשק הסגור

שיועלו , רגולציהתגובות מהירות והתייחסות לכללים ונושאי 2.
משרד , משרד האוצר, במהלך השנה מרשות המים

).כבר היו שישה נושאים(החקלאות האנרגיה ומשרד 

.עזרה מיוחדת בפתרון בעיות לאגודות קטנות3.



מוסדות הארגון   

כול החברים –אסיפת חברים •
נבחרים לשלוש שנים, חברים 13 –וועד מנהל •
נוגה  , )ל"מנכ(אחיטוב אבנר  –ניהול פנימי צוות •

)מנהלת המשרד(שורר 
עזרה  , יחצנות, ייעוץ משפטי  -יועצים חיצוניים •

.תוכן, לישובים
,  ליווי רגולטיבי, שיווק): בהקמה(וועדות משנה •

וקבלת חברים חדשים, עזרה בפיתוח



 החברים

 יגורמי 

 יהודהשפלת מי 

 ערבה דרומית מאגרי אשר

 הירדןבקעת מי 

 מיםאפיקי 

 עמק חרוד

 עמק הירדן

 הכרמלחוף מי 
 מי יזרעאל

 מי גולן

 עמק חפר

 מי פלמחים

 מי גדרות

 בקעת הנדיב מי שוקת

 חפץ חיים תחתוןגליל מי 

 יבניאל–עלי באר

 מי תמר

 קולחי אשדוד

 מי אילון

קולחי  
 שדרות

 ורד-עין

 עינת

 מבטח-נוה

 גבעת השלושה

 הכובש-רמת

 רמת יוחנן

 אביחיל

 קולחי הנגב

 משמרת

 דרור-בני

 משה-צור

 שמואל-גן

 מושבה כנרת
 כפר ידידיה

 כברי

 חצור

 קיבוץ אייל

 נתיבאגודת 
 ברקאיקיבוץ 

 מגלקיבוץ 

 מרדכייד 

 איכרי בנימינה

 עין שמר

 קולחי חוף השרון

 אלמגור

 ראש הנקרה

 קדימה

 הס-כפר

 אגודות גדולות 11
 אגודות בינוניות 12
 אגודות ישוביות 40

 )ישובים חקלאיים 350-כ כ"סה(


