
 

 

      

 

  הרשות הממשלתית למים ולביוב

  יוועצות מוקדמתלהפונה לציבור בהזמנה 

 תעריפי יעד למים למטרת חקלאות מסמך המלצות לענייןבדבר 

 
 (להלן: רשות המים) השלים הצוות המקצועי ברשות הממשלתית למים ולביוב 2021בחודש פברואר 

 למטרת חקלאות. למים ובאגף התקציבים במשרד האוצר מסמך המלצות בנושא תעריפי היעד 
 

בטרם ההגשה לאישור מועצת הרשות הממשלתית וכחלק מההליך לגיבוש ההמלצות במסמך זה 
מבקשת , נוסח כללים לשמיעת עמדות הציבורוטרם פרסום טיוטת למים ולביוב וליישומן בכללים 

 :כלהלן לעניין המלצות הדו"ח, היוועצות מוקדמת עם הציבוררשות המים לערוך 
 
 . ז"ל" שמרת ע"ש אילן , דו"ח2021תעריפי היעד למטרת למים למטרת חקלאות, פברואר "
 

באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בכתובת  במסמךניתן לעיין 
www.water.gov.il  פרסומים" וכן ב"חדשות"). –(בעמוד "מחירים מים וביוב 

 

בכתב בלבד באמצעות בדוא"ל בנושא בפני הרשות את עמדתו הציבור מוזמן להביא 
 .7608000-03פקס שמספרו באו  council@water.gov.ilלכתובת 

 
 .12:00בשעה  18.4.2021-' האיום לא יאוחר מ לרשות המים באמצעים כאמורעל העמדות להגיע 

 
 .074-7677600ו: מוצע לשולח לוודא קבלת עמדתו עד המועד האמור בטלפון שמספר

 
המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג. רשות המים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, 

 בפני מליאת המועצה.בפני הצוות המקצועי או להזמין חלק ממגישי העמדות להציג את עמדתם 
 

רשות המים רשאית להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה לצורך גיבוש עמדתה, 
הגשתה לאישור המועצה, וכן לפרסמם באתר האינטרנט של הרשות. יובהר, כי עצם הגשת לפני 

 מסמך העמדה כתגובה לפניה זו מהווה הסכמה לפרסום, כאמור.
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כלכלי בכיר לרשות הממשלתית למים ולביוב, שהפך -מוקדש לאינג' אילן שמרת ז"ל, יועץ טכנו
בכתיבת הגרסאות נוטל חלק בטרם עת, בעודו  מאתנוהלך ואשר לחברנו הטוב גם עם השנים 

במסגרת ק המים והביוב הישראלי, רבות למשוסייע האחרונות של מסמך זה. אילן תרם 
ליצירת רגולציה כלכלית משימותיו הפורמאליות לקידום המשק ול הרבה מעבר אףתפקידו ו

 ת קיימא שתשרת את משק המים והביוב לתפארת עוד שנים רבות. והנדסית ב

היותך פז ועל שלא תסולא מהמקצועית על תרומתך  העניק לךעבורנו זה המעט שנוכל ל –אילן 
 איש מקצוע מעולה, אמין, דייקן, קפדן ובעיקר איש של אנשים. תודה חבר.

 
 
 
 
 
 

 רו"ח )עו"ד(ו תכנוןמנהל אגף בכיר  -: מר מיקי זיידהלצוות המקצועי מרשות המיםתודות 
 .מתודולוגיה ותחשיבים מנהל תחום -ליאור חן

 
הגב' גלית חיצוניים: רו"ח יהודה מלול, ד"ר עפר רייז, היועצים תודה עמוקה והערכה רבה ל

 .אינג' אילן שמרת ז"לנידם, 
 
 

 מחברי הדו"ח:

 
סמנכ"ל בכיר לכלכלה -המשנה למנכ"ל                                     גלעד פרננדס -זאבי אחיפז

  

                                                                
 , עו"דסגן בכיר ליועמ"ש -ניר וילנר               סמנכ"ל בכיר לאסדרה                -דני גרינוולד

 
 

 
 רפרנט מים ותעופה, משרד האוצר, אג"ת –בורובסקי חיים 

 
 

 מרכז הצוות:
 

 
 

 מנהל אגף כלכלה, משק מים ארצי  -עמיר שקרוב
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 תעריפי היעד למים למטרת חקלאות

 רקע .1

במקביל לדיונים בוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה   15.12.16ביום 

, התקבלה 2016 -(, התשע"ו27הצעת חוק המים )תיקון מס'  - לקידום חקיקת הצעת חוק ממשלתית

. 27החלטה עקרונית נוספת של מועצת רשות המים בנושא תעריפי "מים חקלאיים" בכפוף לתיקון 

במסגרת החלטה זו נקבעו, בין היתר, תעריפי רכישה למים שפירים ולמים מליחים ועריכת השינוי 

 בהחלטה זו, נכתב, בין היתר, כדלקמן:  שנים. 5בתעריפים באופן הדרגתי לאורך 

. בכפוף להעברת תיקון החקיקה בכנסת בנוסח התואם מהותית את הצעת החוק 1"

שהגישה הממשלה והמוסכם עליה, המועצה תקבע את תעריפי הרכישה של מים לצרכי 

חקלאות מחברת מקורות, בין בעבור מים שסופקו על ידה ובין שסופקו על ידי מפיקים 

)סולק( ואת העלויות הנורמטיביות שיוכרו להפקת מים ממפיקים פרטיים לצרכי  פרטיים

 חקלאות באופן שיפורט להלן.

 .... 

 ))ה( על בסיס תעריף הייחוס יקבעו שלושה תעריפים ללא קשר לזהות המפיק/ספק: 
₪  1.81 -תעריף הרכישה למים שפירים יעמוד על כ –( תעריף רכישה למים שפירים 1  

 לקוב מים.
באזורים בהם  –( תעריף רכישה למים שפירים באזורים נעדרי חלופה למים שפירים 2   

אין אפשרות להשקות במים נחותים מטעמים של יעילות כלכלית או מאילוצים 
מתעריף קניה  85%למ"ק המהווה ₪  1.54 -וד על כהידרולוגיים, תעריף הרכישה יעמ

 למים שפירים.
 .1מתעריף רכישה למים שפירים כאמור בסעיף  60% -( תעריף רכישה למים מליחים3
( במקרים ייחודים בהם ייקבע כי התעריפים יביאו לפגיעה במקורות המים, ייתכן כי 4

 ייקבעו תעריפים נמוכים מהמצוינים לעיל, וזאת תחת עקרון העלות. 

 )ו( התכנסות לתעריפי הרכישה כאמור לעיל תעשה על פני חמש שנים באופן הבא:

 יקבע באופן הבא: ( תעריף הרכישה למים שפירים של צרכני חברת מקורות1) 

לקוב )פעימה ₪  1.98 -. לאחר סיום החקיקה ועם אשיור כללי התעריפים במועצה ל1        
 ראשונה(.

 לקוב.₪  1.81 -. שנתיים לאחר הפעימה הראשונה התעריף ירד לכ2        

( תעריפי הרכישה של המפיקים הפרטיים יקבעו על בסיס ההפרש בין תעריפי הרכישה 2) 
ל.ו.( לפי  –סעיף ה )הסעיף בו פורטו התעריפים למים שפירים ולמים מליחים כאמור ב

העניין, בניכוי העלות הנורמטיבית המוכרת לכל מפיק. על אף האמור, התעריף יקבע 
באופן הדרגתי: לאחר סיום החקיקה ועם אישור כללי התעריפים במועצה ישלמו את 

 1.1.2018-ש"ח לקו"ב וב 0.26בתוספת  31.12.16היטלי ההפקה החלים עליהם נכון ליום 
 ש"ח לקוב עד להגעה של כל מפיק לתעריף הרכישה."  0.17ואילך, כל שנה תוספת של 

, פורסמו הכללים ברשומות, לתחילה 29.6.17כחצי שנה לאחר מכן, ולאחר שהחוק נכנס לתוקפו, ביום 

בותיהם אף נכללו בהם שינויים . כללים אלו, שנקבעו לאחר הליכי שימוע ארוכים שבעק1.7.17ביום 

 , לפי החלטת המועצה,מתווה זה אמור .את החלטת המועצה למתווה חמש שנתירבים, מיישמים 

( ולכן נדרש ורצוי לייצר כבר כעת מתווה 2022יולי  - 2017)יולי  2022להגיע לסיומו במחצית שנת 

. על ת טווח, עד כמה שניתןיפית, ארוכהמשך, על מנת שתהיה לצרכני המים לחקלאות וודאות תער

 מתווה זה להתבסס על תעריפי עלות, כפי שקובעות הוראות החוק לאחר תיקונו האחרון כאמור:
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 כללים לחישוב עלות המים"

 

. מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים לחישוב עלות המים; כללים אלה יתבססו 111
בקשר להפקת המים, הולכתם והספקתם,  העלויות הנדרשותועל  עקרונות אחידיםעל 

לרבות ריבית, עלות ההון, שיקום תשתיות והוצאות אחרות, ורשאית מועצת הרשות 
הממשלתית לקבוע כללים כאמור בהתחשב באזורים ובנתונים גאוגרפיים או טופוגרפיים 

 המשפיעים על עלויות ההפקה, ההולכה או ההספקה של המים.

 

 ודירוגםקביעת תעריפים לדמי מים 

 

. )א( מועצת הרשות הממשלתית רשאית לקבוע בכללים תעריפים לדמי מים בדרך 112 
כלל או לגבי מצאי סוגי המים באזור פלוני או לגבי סוג ספקים פלוני, ורשאית היא לדרג 
את דמי המים לפי מטרות המים, לפי השמושים במים, לפי עונות השנה או שעות היממה, 

ום של צרכני המים במטרה פלונית ולתצרוכת המים לאותה בשים לב ליכולת התשל
 מטרה.

ייקבעו בהתבסס על הכללים שנקבעו לפי ( תעריפים לדמי מים כאמור בסעיף קטן )א( 1)א 
, עקרונות אחידים ארציים ונוסחאות לקביעת התעריפים ודרכי עדכונן שתקבע 111סעיף 

 .מועצת הרשות הממשלתית

 )ההדגשות הוספו(..."  

 

קיימא -, מתווה כלכלי בר27דוח זה בוחן, בחלוף קרוב לארבע שנות ניסיון מכניסתו לתוקף של תיקון 

שיספק את הוודאות הנדרשת בשים לב לעלות הצפויה בכל שנה, והוא כולל המלצות ליצירת הלימה 

משופרת, לסיווגי המים השונים, עלות אספקתם ותמחורם. המלצות אלה כוללות המלצה לתעריפי 

יעד למטרת חקלאות, ביחס לסוגי המים השונים, וכן המלצה לכלול את מגזר הקולחין, שעד היום 

 שילם, ברובו, תעריף המכסה רק חלק מעלויותיו הישירות, ל"אמבטיה  התעריפית". 

 %5.8-, בממוצע, כ1אחת התשומות המרכזיות בענף החקלאות. על פי נתוני הלמ"סמים הינם 

בענף הצמחי  )נמוכה למשל מתשומות האנרגיה( החקלאות מקורן בעלויות המיםכלל ענף  מתשומות

ענף החקלאות הינו צרכן המים הגדול במשק:   .3.5%2ובענף בעלי החיים על  8.5% עומד האחוז על

מיליארד מ"ק לשנה. עם זאת, נכון להיום, רוב צריכת המים לחקלאות הינם  1.15 -סך צריכת הענף כ

מי קולחין )לסוגיהם(, מים מליחים ומי שיטפונות, כאשר המים  -ים שונים מים שוליים מסוג

  השפירים מהווים פחות ממחצית מסך צריכת המים בחקלאות.

 

 (.1 )טבלה מס'  נספחב, מצורפת טבלה המציגה את תשומת המים בחקלאות, במחירים שוטפים

 

, עם הציבורבמסגרת היוועצות   ,29.1.2018ביום  ,גיבוש המתווה, פנה הצוותעריכת דוח זה וטרם 

ת, בין היתר, בנושאי תעריפי היעד ועמדאת על מנת לשמוע  וכלל הציבור,לגופים השונים, בעלי עניין 

                                                           
  (11.2.21פורסם ביום  " )2021ינואר  –פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "עדכון סל מדד מחירי תשומה בחקלאות  1
/https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/20212021-ינואר-בחקלאות-תשומה-מחירי-מדד-סל-עדכון.aspx 
ראו " ענף החקלאות בישראל תמונת  7.7% –מת המים מכלל תשומות ענף החקלאות עומדת על בהתאם לנתוני משרד החקלאות ופיתוח הכפר, תשו 2

 (.2019" )פורסם ביוני 2018מצב כלכלית לשנת 
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Documents/Annual_Report_2018.pdf 

 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/עדכון-סל-מדד-מחירי-תשומה-בחקלאות-ינואר-2021.aspx
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Documents/Annual_Report_2018.pdf
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אגודות מים  םובכלל, גופים שונים 15מטעם . לצוות הוגשו עמדות 1.3.20183לחקלאות וזאת עד ליום 

 . חקלאי ישראל וארגון מים לישראל )במשותף( המרכזיות, התאחדות

 

העמדות התייחסו לחשיבות של איכות המים למגזר החקלאי ולשוני מול המגזר הביתי, למשטר 

ההקצאות בו מצוי המשק החקלאי למול המגזר הביתי וכן לסוגיית איכות המים העיליים וזמינותם 

ות ביחס לקביעת "אזור נסמך מים שפירים" ביחס לתעריף שיש לשלם בעבורם. עוד הובאו לצוות עמד

 . ולאפשרות של הצרכן הבודד באותם אזורים להשתמש במים אלו

 

בסמכות רשות המים מצויים לנושאים שאינם התייחסו גם רובן של העמדות מעבר לנושא התעריפים, 

 .יו"בוכ, הקצאת קרקע לחקלאות מחירי התשומות"כושר הנשיאה" החקלאי,  כגון ,רשותהומועצת 

, על אף חשיבותם של נושאים אלה, הם חורגים מתכולתו של דוח זה, והוא  אינו עוסק בהם. כאמור

הדוח מתמקד בסוגיות הנוגעות למשק המים, ובפרט קביעת תעריפי היעד למים למטרת חקלאות, 

  בהתאם להחלטת מועצת רשות המים והוראות חוק.

 

העלויות שבוצע במסגרת הכללים עובר להטמעת תיקון בנוסף, כללו העמדות, טענות בנוגע לחישוב 

 . גם טענות אלו חורגות מתכולתו של דוח זה.27

 

 סוגי המים לחקלאות  .1.1

מלמ"ק(,  500 -מים שפירים מסוגים שונים )כ –החקלאות בישראל מתבססת על מקורות מים מגוונים 

( בהם: מים מליחים, מי שיטפונות ומי קולחים. למעט המים השפירים, מלמ"ק 750-ומים נחותים )כ

שאר סוגי המים מכונים "מים נחותים" והם מסופקים לצרכן החקלאי בתעריף נמוך, בין אם הוא 

נקבע בכללים, כמו ביחס למים המליחים ומי שפד"ן )שהינם מי קולחין באיכות גבוהה ביותר 

ובין אם הוא נובע מעלות האספקה הנמוכה שלהם ביחס למים המסופקים על ידי חברת מקורות(, 

מעלות  67%-מפעלי קולחין פרטיים אשר קיבלו סיוע נדיב מהממשלה לצורך הקמתם )כ -שפירים 

 ההקמה בממוצע, ובמקרים מסוימים אף מימון מלא(. 

המים ת שיעור צריכהמים לחקלאות.  בהרכב צריכתחל שינוי מדורג אך דרמטי  90 -מסוף שנות ה

 46%-כל 20%-כהקולחין ושפד"ן עלו מ שיעוריו ,הצריכהכלל מ 20%-כל 63%-כהשפירים ירד מ

 בשנים הבאות.גם מהצריכה. מגמה זו צפויה להמשיך 

                                                           
3 term-https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/long 
 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/long-term
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 מקור: חטיבת אסדרה ברשות המים

כפי שיפורט להלן, רכיב המים הנחותים בסל המים האזורי משתנה מאזור לאזור באופן מהותי ולפיכך 

ההשפעה מבחינת אזור או צרכן, של עליית התעריף לרכיבים מסוימים מתוך סל המים הכולל, משתנה 

באמצעות הגדרת מספר  27התייחסות לנושא זה קיימת בכללים המיישמים את תיקון  בהתאם.

אזורים כאזורים "נסמכי מים שפירים", או בלשון אחרת אזורים שאין בהם מצאי משמעותי של מים 

 15%-שמחיריהם, כאמור, נמוכים יותר. לאזורים אלו נקבע תעריף מים שפירים הנמוך בכ נחותים,

 מתעריף המים השפירים הכללי.

 :2028בשנת להלן ריכוז האזורים וכמויות המים הצפויות בכל אזור 

   /    " 
 "

) " ( 
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  7 34 4 0   45 

  8 25 6 30   69 
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  25 18 28 15   86 
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 91   60 10 205 366 

  
 165   341 5   511 

" 345 202 473 132 205 1357 

 , (2, )טבלה מס' 2019-2010נתוני צריכת המים השפירים בשנים טבלת מצורפות בנספח 

 .(3)טבלה מס'  לגות אספקת מים שפיריםפהתו
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 הסבסוד הצולב בתעריפי המים לחקלאות .2

 .מקור המיםבבעיקר כתלות בספק המים ו, לאורך שנים ארוכות תעריפי המים לחקלאות היו שונים

לבין החיובים בהם  מיםחברת מקורות התעריפים בהם סיפקה ההבדלים ניכרו בעיקר בפער בין 

הפקה עצמית מקומית )בעיקר על ידי אגודות מים(. הפערים בין התעריפים הלכו חויבה הצרכנות מ

, אז הגיעו תעריפי המים השפירים לחקלאות המסופקים ע"י חברת 2016וגדלו והגיעו לשיא בשנת 

)כולל היטלי הפקה  למ"ק בעוד שתעריפי המים האפקטיביים לחקלאות₪  2.5לתעריף של  מקורות

היו נמוכים בעשרות אחוזים. יצוין  –( שסיפקו אגודות המים למי שמפיק עצמאית שנהגו באותה העת

נקבע כחלק מ"הסדר החקלאים" שנחתם בין הממשלה וארגון חקלאי  האמור כי תעריף מקורות

. על פי מתווה ההסדר, היה אמור תעריף מקורות 2010, אשר יישומו החל בשנת 20064ישראל בשנת 

ובכך להגדיל עוד יותר את הפערים  – 2018למ"ק, לכל הפחות, כבר בשנת ₪  2.8להגיע עד לסכום של 

המשמעותיים בין תעריף מקורות לתעריפי הספקים האחרים. עוד יצוין שבמסגרת "הסדר 

קורות מענקים לשיקום ולהקמת תשתיות בסך מאות מיליוני שקלים ניתנו לצרכני מ החקלאים"

 שסייעו לצרכנים אלו להתמודד עם העלייה בתעריפי המים.

אספקת המים, עלות לכיוון  –הסדר החקלאים הוביל לעליה הדרגתית של תעריפי המים לחקלאות 

קורות, על חשבון במטרה להביא לצמצום הסבסוד הצולב של תעריפי המים לחקלאות המסופקים ממ

יתר הצרכנים. בפועל, עקב הגידול המקביל בעלות אספקת המים, בעיקר הודות לשילוב מערך המים 

המותפלים במערכת המים השפירים הארצית, הסבסוד צולב כמעט ולא צומצם. למעשה, תרומתו 

בידי  תה באי הגדלת הסבסוד הצולב בתעריפי המים השפירים לחקלאות,יהעיקרית של המתווה הי

 משתמשים אחרים.

 

 לחוק המים  27תיקון  .2.1

הפערים המשמעותיים בין תעריפי מים לחקלאות כתלות בזהות הספק )חברת מקורות/אגודות מים(, 

המשמעותית שנוצרה  שהלכו וגדלו במרוצת יישום הסדר החקלאים, הציפו את האבחנה התעריפית

לבין צרכני  ,ובפריסה ארצית בין צרכני החקלאות מחברת מקורות שמספקת מים מהמערכת הארצית

. אבחנה זו יצרה פער בעלויות היצור בסקטור החקלאי אזורית -החקלאות מהפקה עצמית מקומית 

ותיים נוספים(, הסקטור. בכדי לטפל באופן יסודי בנושא זה )ובנושאים מה ופגעה בתחרותיות בתוך

 .5לחוק המים 27פעלה רשות המים, יחד עם גורמי ממשלה נוספים, לקביעת תיקון 

, נקבע בחוק המים כי הפער בין התעריף האחיד לצרכן הסופי לבין העלות המוכרת 27בעקבות תיקון 

לרשות המים  דמי מים"משולם על ידם כ" להפקה ואספקת המים על ידי ספקי המים השונים,

                                                           
"עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי  –הסדר החקלאים  4

 .1.7.2018מיום  27" ועדכון עקרונות אלו, ביחס לתיקון 16.11.06המים למחיר היעד מיום 
 2017 -(, התשע"ז27)תיקון מ' חוק המים  5
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ת )חברת מקורות(, לצורך השתתפות בכיסוי כלל עלויות משק המים. מנגנון דמי המים החליף הארצי

לחוק  27את מנגנון היטלי ההפקה ששילמו מפיקים פרטיים לאוצר המדינה, טרם יישומו של תיקון 

 המים, תוך ייעוד הכספים לכלל משק המים. 

, ונועדו לחתור לכך שכלל הצרכנים 2017יושמו במחצית שנת  27הכללים שנקבעו מכוחו של תיקון 

בישראל ישלמו בעד המים לסוגיהם השונים, ובהתאם למטרת השימוש )חקלאות או צריכה ביתית 

 ואחרת(, תעריף אחיד ככל הניתן. 

והמעבר בין שיטת היטלי ההפקה לדמי מים לא חולל   27בעוד שביחס לצרכני המים הביתיים תיקון 

ביחס לצרכני המים למטרת חקלאות, יישומו של הרי שו בשיטת החיוב, הבדל מהותי במחיר לצרכן א

תיקון הביא לשינוי משמעותי. לצרכני חברת מקורות התעריף פחת באופן משמעותי, בעוד שלחלק ה

. המשמעות של עליית התעריף בדירוג האמורהתעריף עלה מהצרכנים של מפיקי המים העצמיים, 

שפירים ונחותים  –מאזור לאזור ומצרכן לצרכן, בשים לב לתמהיל המים  שונהלאותם צרכנים 

 אותו הוא צורך ולעלותם.  –לסוגיהם 

לחוק המים יצר אבחנה תעריפית בין אזורים הנסמכים בעיקרם על מים שפירים  27בנוסף, תיקון 

חותים מהווים מתוך הבנה כי מים נ ,לבין אזורים שיש בהם גם מצאי משמעותי של מים נחותים בלבד,

 2022סוג של חלופה, ברמה האזורית, למים שפירים. בהתאם לכך, נקבעו תעריפי המעבר עד לשנת 

 , לפני מע"מ ומדד(:2017של מים שפירים לפי סיווג לשני סוגי אזורים )במחירי 

 למ"ק;₪  1.81 -אזור שאינו נסמך שפירים  .א

 למ"ק.₪  1.54 -אזור נסמך שפירים  .ב

 למ"ק.₪  1.74אלו מייצגים תעריף ממוצע של שני תעריפים      

נועד, בין היתר, גם ליצור מציאות עדכנית לפיה כלל המים השפירים, כולל המים מהפקה  27תיקון 

ישתתפו בנטל של כלל עלות המים השפירים, אשר כוללת גם את העלות המשמעותית של  –עצמית 

המאפשרים לכל  אלו הםה. מערכים מערך ההתפלה שהוקם בישראל ואת מערך ההולכה התומך ב

צרכן ליהנות מצריכת מים בהתאם לצרכיו. בפועל, בתקופת המעבר, ההכנסות מהפקה עצמית 

(, צרכני החקלאות מחברת מקורות לחקלאות ) "דמי מים", עברו רק למטרת הוזלת התעריף חקלאית,

 ולא יושמה, מהסיבות המנויות לעיל, החתירה לכיסוי עלות המים המלאה.

לתעריפים העדכניים, להסתגל במסגרת אותו תיקון ובכדי לאפשר לצרכני החקלאות )בהפקה עצמית( 

שנים,  5הוחלט כי העלאת התעריפים לצרכני המים מהפקה פרטית, תתבצע באופן מדורג על פני 

כן ניתנה תמיכה מתקציב המדינה בהיקף של  .(2022)עד אמצע שנת  6אג' לשנה 17-בתוספת של כ

                                                           
 בתוספת: 2016( היטל ההפקה הממוצע לשנת 3)24, הוראת מעבר, סעיף 2017-י המים )חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה(, תשע"זכלל 6

 שקלים חדשים; 0.26 – 2017בשנת 
 שקלים חדשים; 0.43 – 2018בשנת 
 שקלים חדשים; 0.60 – 2019בשנת 
 שקלים חדשים; 0.784 – 2020בשנת 
 שקלים חדשים; 0.955 – 2021בשנת 
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, לצורך ביצוע השקעות שונות שיובילו לייעול להם התייקרה תשומת המיםלצרכנים ₪ מאות מיליוני 

  בפעילות החקלאית.

תיקון זה הוביל לכך שצרכני חקלאות מחברת מקורות נהנו מהפחתה משמעותית ומהירה בתעריף 

 .2019למ"ק עד מחצית שנת ₪  1.54-ו 1.81, לתעריפים של 2016בשנת  למ"ק₪  2.51מרמה של  -המים 

 

 ביטול הסבסוד הצולב  .2.2

כאמור, המבנה הנוכחי של תעריפי המים במשק המים הארצי מאופיין בסבסוד צולב של מגזר 

 החקלאות, ברמות שונות, על ידי שאר הצריכה. 

 

 :2020הסבסוד במשק החקלאי בשנת  טבלתלהלן 

 

כמות  סוג השירות
באלפי 

 מ"ק

תעריף 
ממוצע 
כיום 
)ש"ח 
 למ"ק(

אומדן 
עלות 

אספקת 
השירות 

ש"ח 
 למ"ק )*(

פער בין 
תשלומי 
צרכנים 
לעלות 
 השירות

פער 
כתוצאה 
מאיכות 

 7שירות

 סבסוד

       
 373,845 123,792 497,637 2.81 1.73 462,237 מים שפירים לחקלאות

 27,620  27,620 1.53 1.36 156,000 שפד"ן
 40,039  40,039 1.47 0.93 73,972 מסופקים ע"י מקורות בלבד(הקולחין )
 114,187  114,187 1.91 1.09 140,178 מליחים

 555,691 123,792 679,483   832,387 סה"כ

 

בהקשר זה ראוי לציין כי ביחס לשפד"ן נקבע מתווה תעריפי שמביא לכך שכבר בשנים הקרובות צרכני 

 . )בחישוב ההשקעות הנוכחיות( יחויבו בעלות המים המסופקים במפעל השפד"ן

מתווה משולב הכולל  4514 פרנקבע בהחלטת ממשלה מס ,גם ביחס למפעלי הקולחים של מקורות

חברות , והקמת מכירת רוב המפעלים לספקי הקולחים האזוריים, אשר צפוי לבטל את הסבסוד

שיספקו את המים במחיר עלות. במצב דברים זה, הסבסוד הצולב אחרים, בשני אזורים משותפות 

 של אספקת המים לחקלאות מתמקד במים הטבעיים בלבד )שפירים ומליחים(. 

                                                           
 םראו בהמשך התייחסות לפערי שירות בין מים שפירים לחקלאות למים שפירים לבית ועלות 7
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, בהנחה שמגזר החקלאות יכסה את עלויות כלל סוגי המיםהמשמעות של ביטול הסבסוד הצולב ל

בית(, הינו הפחתת תעריפי המים אספקת השירותים )בין אם בתעריף ובין אם על ידי תמיכה תקצי

בתעריף הממוצע )כולל פחת  7%-8%למ"ק, שמשמעותם הפחתה של כ ₪  0.5-לצרכני המגזר הביתי ב

 בהתבסס על העלויות המוכרות כיום )בשנת היעד(.  –מים, פחת גביה ומע"מ( 

 פלהיחד עם זאת, בשנים הבאות צפוי גידול בעלות אספקת המים השפירים, לאור כמויות ההת

הגדלות והולכות, והצפי לגידול נרחב מאד בהשקעות במשקי המים ובמים ביוב, שכולל השקעות 

מהותיות הן במשק המים הארצי דרך חברת מקורות והן במרחב הכפרי דרך אגודות המים. על כן, 

לאור הגידול הצפוי בעלות אספקת המים השפירים, ההשפעה של צמצום הסבסוד הצולב באופן 

בוא, אמנם, לידי ביטוי בהפחתת העלות המוכרת לכלל המשק אך לאו דווקא בירידת הדרגתי ת

 תעריפים משמעותית. 

בכדי לבטל את הסבסוד הצולב )או, לכל הפחות, לצמצמו באופן משמעותי( נבחנו ברשות המים 

 מודלים שונים. כך, לדוגמה, נבחן מודל שסוגר את הסבסוד הצולב לכל סוג מים בנפרד )שפירים,

קולחין, שפד"ן ומליחים(. מודל זה הוביל לתוצאות לא רצויות מבחינת משק המים ומשק החקלאות: 

כיוון שרוב רובו של  –תעריפי המים השפירים היו במסלול של עליה משמעותית )אמנם באופן  מדורג( 

שעלות הסבסוד הכוללת בהם  –הסבסוד הצולב נמצא במגזר זה. כך גם תעריפי המים המליחים 

גדולה. מנגד, תעריפי הקולחין ותעריפי השפד"ן היו עולים במתינות, ובכך היו נוצרים פערים 

לבין תעריפי הקולחין ותעריפי  –משמעותיים בין תעריפי המים השפירים ותעריפי המים המליחים 

 גדול מדיאולם פער  לסוגיהם,השפד"ן. מובן, כי איכות המים השפירים עדיפה מזו של מים נחותים 

מצד צרכנים לאספקת מי קולחין לאזורים מרוחקים ממקורות בין סוגי המים יכול להביא ללחצים 

בנקודה זו יואר כי יחס ההמרה שנקבע  מבחינה משקית. תהפקת הקולחין )מט"שים( שאינם כדאי

תוספת מי  20%כלומר פער של  – 1:1.2-על כבממוצע,  נקבע בעבר,למים שפירים ביחס למי קולחין 

. בנוסף, כפי שצוין לעיל, מפעלי הקולחין 8להגיע לתוצאה דומה לזו של המים השפירים ין בכדיקולח

, ₪מיליארדי  3בסכום מצטבר של כ –להקמתם  משמעותיהפרטיים נהנו לאורך השנים מסיוע מדינה 

על פני כשני עשורים, והשקעות מקורות במשק הקולחין סובסדו, החל משנות השמונים, בסכומים 

, שאינו מועד כך שהינו מקור אספקה יציב ואמין. משק הקולחין נהנה מ9יים, על ידי משק המיםמהות

לקיצוץ בהקצאות כתלות בכמות המשקעים מבחינת כמות האספקה השנתית שעומדת בפני 

 החקלאים. 

כל הטעמים הללו, מצדיקים בחינה של מודל תעריפי חקלאות המתייחס באופן כולל לכל סוגי המים 

מתוך כוונה לצמצום משמעותי של הסבסוד הצולב במגזר החקלאות כולו, חלף חלופה של צמצום  –

הסבסוד בכל תת מגזר בחקלאות )שפירים, קולחין, מליחים ושפד"ן( בנפרד. המודל המוצע יביא 

ן ראוי בין תעריפי המים השונים בחקלאות לכלל סוגי המים )שפירים ונחותים(, בהתחשב לאיזו

                                                           
נקבע בזמנו בהתאם להמלצות ההשקיה בקולחין, שכללו המלצות להגדלת מנות ההשקיה במטרה להדיח  1.2יחס ההמרה של  8

 שפירים.מהקרקע תוספת מלח שהצטברו כתוצאה ממליחות הקולחין ביחס למים ה
 בעיקר מפעלי השפד"ן ותשלובת הקישון. 9
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והכל  - באיכות המים, עלות אספקתם, תמיכות המדינה במפעלי הקולחין השונים וניקוי שוק הקולחין

תוך צמצום הדרגתי של הסבסוד הצולב למגזר החקלאות כולו, עד לביטולו המוחלט. באופן זה 

 הסתגלות הדרגתית לכלל הצרכנים לתעריפים המוצעים. תתאפשר גם

 

 

 

 

 תעריפי הקולחין והמליחים .3

 מי קולחין .3.1

שבקיומם הפוטנציאלי במתח בין המפגע , ראייה רחבה במשק המים נעשית מתוךהקולחין תפיסת 

בשימוש נכון ותשתיות תומכות הם יכולים לשמש כמשאב, אך  .ובין התועלות שניתן להפיק מהם

בהעדר שימוש נכון הם עלולים להוות מפגע סביבתי, לגרום לסיכון למקורות המים וליצור בעיות 

תברואה ואקולוגיה, בעיקר אם יסולקו לסביבה באופן בלתי מבוקר. לאור התועלות הרבות בשימוש 

שבמצאי, נקבעו מנגנונים  וש במלוא כמות הקולחיןבקולחין לחקלאות וכדי לעודד את השימ

השימוש ותעריפים שיבטיחו אטרקטיביות למי הקולחין לשימוש בחקלאות, הן בעלות המוחלטת של 

 הקולחין והן בפער העלות בינם לבין חלופת המים השפירים. במי 

י קולחין. כל במשק הקולחין פועלים חברת מקורות ועשרות יזמים שונים שהקימו מפעלי השבת מ

 מפעלי הקולחין הוקמו תוך סבסוד עלויות הקמתם. 

-100%לרוב, באמצעות סיוע תקציבי משמעותי מהמדינה שמממן  ,מפעלי הקולחין הפרטיים הוקמו

ך השנים(. הסיוע מעלות הקמת המפעל )בשים לב להגדרות ולשינויים בנהלי התמיכה לאור 50%

המפעל לרמת תעריף הייחוס, שהינו תעריף מקורות ים מהמים המסופקתעריף את מחושב כך שיביא 

 ועל כןלשימוש בקולחין קיימות תועלות חיצוניות למשק המים הרלוונטי לאותה איכות קולחין. 

הסיוע שניתן עד כה, בשני  החליטה המדינה לתמוך באמצעות סיוע בהקמת המפעלים הפרטיים.

כאמור, ₪ מיליארד  3-מסתכם לסכום של כ העשורים האחרונים, להקמת מפעלי קולחין הפרטיים

מלמ"ק  350 -המפעלים הפרטיים מספקים כ. , בממוצע"ח לשנהמלש 150-המשקף סבסוד של כ

 . , בממוצעלערךלמ"ק ₪  0.6 -כ, המשקפים סבסוד של קולחין מדי שנה

המסופקים על ידי מקורות מסובסדים כיום על ידי שאר הצריכה. זאת, מכיוון  מי קולחין ,לעומתם

שתעריפי הקולחין ממקורות אינם מכסים את העלות הנדרשת לאספקת השירותים: מפעל השפד"ן 

 אספקת מי  ושאר₪, מיליון  30-20למ"ק לערך כלומר סבסוד שנתי כולל של כ ₪  0.1-0.15-מסובסד ב
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לשנה לערך. סך הסבסוד של מגזר ₪ מיליון  25-20למ"ק לערך, כלומר ב ₪  0.3ב  תהקולחין מסובסד

 לשנה לערך.₪ מיליון  55-40 -זה על ידי שאר הצריכה נאמד, אפוא, ב

יוצא כי, תעריפי הקולחין המסופקים על ידי מקורות נקבעו מתחת לעלות אספקת השירותים, ובאופן 

סבסוד עלות הקולחין  ,כאמור ,סופקת. עם זאתאחיד בכל רחבי הארץ בהתאם לאיכות המים המ

, ועליו , כאמור4514 מספר ה שנקבע בהחלטת ממשלהבמתוו יבוא על פתרונו בשנים הקרובות,

 .המוצעת בדוח זהתתווסף האסדרה המשלימה 

התעריפים שונים ממפעל  -מבחינת עלויות המפעלים והתעריפים לצרכנים במפעלי הקולחין הפרטים 

 ויים להיות שונים בין צרכנים שונים של אותו מפעל, לעיתים גם באופן משמעותי.למפעל ואף עש

 הסיבות להבדלים בתעריפי המפעלים הפרטיים, מגוונות ותלויות בעיקר במספר גורמים:  

 חסר ההון להקמה. מועד הקמת המפעל וקצב החזרה .א

, מאגרים, גובה הרמהמבנה מערכת אספקה שונה בין המפעלים )גודל מפעל, אורך צנרת, קיום  .ב

 יעילות וכדומה(.

 הפריסה הגיאוגרפית והטופוגרפית של הצרכנים והאספקה. .ג

צרכנים שהקימו את המפעל והשתתפו בעלויות ההקמה למול צרכנים שהצטרפו למפעל  .ד

 בשלבים מאוחרים יותר.

הסכמי עבר חוזיים בין צרכני המפעלים לבין ההתארגנות, במסגרתם נמסרו, בין היתר,  .ה

 שטחים להקמת תשתיות, מאגרים, בריכות אגירה וכיוצא בזה. 

 אספקה בלחץ, מילוי מאגר בבעלות הצרכן. –רמת השרות הניתנת לצרכן  .ו

 רבה / ריחוק של מקורות הקולחים )המט"שים( המספקים למפעל.יק .ז

קולחין בפועל נמוכות מהכמויות החזויות )בעיקר בשנים הראשונות קיימים לעיתים כמויות  .ח

 פערים משמעותיים בנושא זה(.

 עלויות תפעול בפועל שונות מעלויות תפעול חזויות. .ט

 .(, אחריםעלות גיוס ההון, וקבלת מענקי תמיכה להקמה )קק"ל, רשות המים .י

 

 מים מליחים .3.2

מליחותם. מאז "הסדר החקלאים", נקבע התעריף למים אלו לפי המים המליחים מדורגים לפי רמת 

מתעריף המים השפירים, על אף שעלות הפקתם והולכתם לא בהכרח נמוכה ביחס למים  60%

הפער בתעריף משקף את תועלתם הנמוכה ביחס למים שפירים. ההפרש בין עלותם של מים  .שפירים

ריף המים לחקלאות )בפועל, תעריף המים מליחים לשפירים אמור היה להיות מסובסד ע"י תע

לחקלאות לא הגיע לתעריף היעד ולכן הפער כוסה בידי תעריף הבית ולא על ידי תעריף החקלאות(. 

 , בהתאם לממוצע הכמויות המסופקות27פער התעריף שנקבע ב"הסדר החקלאים" נשמר גם בתיקון 

 . בכל רמת מליחות
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 לחקלאותהצעה למודל עדכני לכלל תעריפי המים  .4

( והגדירה את מתווה התעריפים 2022עד יוני  2017שנים )יולי  5-האסדרה התעריפית שנקבעה ל

(, 2017לא הביאה לצמצום משמעותי של הסבסוד הצולב שהיה קיים בשנה בה נקבעו ), בתקופה זו

בעיקר עקב הגידול בעלות אספקת מים שפירים בשנים האחרונות. לקראת סיומה של תקופת 

ה התעריפית, ומתוך רצון לשפר את מודל התעריפים הקיים, מבקשת רשות המים להציג מודל האסדר

עדכני לשנים הבאות שמביא בחשבון את העלויות העדכניות והצפויות לאספקת המים, בהתאם 

קבוע בחוק המים, במסגרת כלל עקרונות קביעת התעריפים, ולקבוע במגזר החקלאי הלעקרון העלות 

 טווח, ברי קיימא וללא סבסוד צולב מגזרי.-וכיתעריפי יעד אר

לכלל סוגי המים והשימושים השונים וכן את את העלויות והתעריפים במשק המים על מנת לבחון 

לויות ותעריפים ארוך טווח, התעריפים המוצעים לפי חלופות שונות, הוכן ברשות המים מודל ע

ובכלל  ,ות שונות בדבר התפתחות משק המים. במסגרת המודל הונחו הנח2022לתקופה שמחודש יולי 

 למים במקטעים השונים )בית/חקלאות, שפירים/נחותים( ביקושיםב קרותזה השינויים שצפויים ל

ת והשקעות שיידרשו כפונקציה של יעדי אמינו קולחין ומים טבעיים(, השינויים בהיצע המים )התפלה,

)למשל סיום תקופת ההסכם ותוקף הרישיון  המשקיות בעלויות האספקה ושינויים עתידיים אחרים

 של מתקני ההתפלה הקיימים(. 

בשלב הראשון המודל מוודא קיומו של מענה לעלות הפקה והולכת  המים, ובשלב השני, על בסיס 

 המדיניות שתוצג בהמשך, חושבו במודל התעריפים לסוגי המים השונים, על ציר הזמן.

 העלויות במודל הן אלה:ההנחות העיקריות ששימשו לקביעת 

ושל עלויות  10שחושבו בהתאם לעלויות המוכרות של חברת מקורות 2020בסיס העלויות לשנת  (א

 .("עלות משקית נוכחית" -להלן) 11ההפקה וההולכה

לשנה. הנחה זו נקבעה לפי  1.8%הגידול השנתי בצריכת מים לבית, לרבות גורמי חוץ, עומד על  (ב

 האוכלוסייה בישראל של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.התרחיש הבינוני לצפי גידול 

עד  2020מלמ"ק בשנת  470-לגדול, בשנים הראשונות, מכ המים שפירים לחקלאות צפויהצריכת  (ג

וזאת בעקבות הפיתוח החקלאי המתוכנן )בעיקר באזורים המזרחיים  2028מלמ"ק בשנת  547-לכ

עד  בצריכת המים השפירים לחקלאותתי לאחריה צפוי קיטון הדרג שפוטנציאל הקולחין נמוך(.

גידול העקבי בכמויות המים הנחותים )בעיקר ל על בסיס ההנחה וזאת 2043מלמ"ק בשנת  510-ל

 .וניצולם להשקיה חקלאיתולחין( ק

                                                           
 .2011-כללי המים )חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח החלות על מקורות(, תשע"א 10
 .2017-כללי המים )חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה(, תשע"ז 11
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בשנה, בהתאם לגידול בכמות צריכת מים לבית במשק. בנוסף,  1.8%-צריכת מי קולחין תגדל בכ (ד

נבע מהגדלת פוטנציאל ימיליון מ"ק בשנה, ש 10דול נוסף של יהיה גי 2026מניח המודל שעד 

 השימוש במי קולחין שכיום מסולקים לסביבה.

 :ותהשנים הבא במשךבמשק הצפויה להלן סה"כ צריכת המים  (ה

 

מקורות חברת בנוי מהשקעות של  ההשקעות בכלל משק ההולכה וההפקה )למעט התפלה( סך (ו

. עד )הפקה והולכה( המצויים בתחום אחריותםבמשק הארצי ושל המפיקים הפרטיים באזורים 

סכום זה מורכב מתוכנית החומש המאושרת של  .לשנה₪ מיליארד  1.7עמוד על ההשקעה ת 2027

 200-לשנה בתוספת השקעה של כלל המפיקים הפרטיים בסך של כ₪ מיליארד  1.5מקורות בסך 

הפחתה הדרגתית בהיקף  אמורה להתבצעלאחר החומש הקרוב  ,2028החל משנת  .מלש"ח לשנה

בשנה. ₪ מיליארד  1.15-בשנה ל₪ מיליארד  1.5-מ, 2031, עד שנת של מקורות ההשקעה השנתי

ההשקעה המשקית  2032מלש"ח לשנה. משנת  150-היקף ההשקעות הפרטיות צפוי להישאר על כ

מפיקים ₪ מיליארד  0.15 -מקורות ו₪ מיליארד  1.15) ₪מיליארד  1.3עמוד על ול צפויה להתייצב

יתירות השקעה מסיבית בגם אלו כוללות  השקעותההנחה במודל הבסיס, היא ש. 12(פרטיים

  ., הן לשם שמירה על אמינות אספקה לבית והן להגדלת אמינות האספקה לחקלאותתשתיותב

כן  . כמו2025-ובגליל המערבי ב 2023 הונחה השלמת בנייתם של מתקני התפלה בשורק בשנת (ז

שנים, לצורך עמידה  4מלמ"ק בהיקף ההתפלה כל  100תידרש הגדלה של  2030הונח כי החל משנת 

. במידה ולאספקת מים לחקלאות תוגדר רמת האמינות מגזר הביתיהצפוי בצריכת מים ל בגידול

, צפויה להידחות 2030נת מופחתת, כמוצע במתווה, הפעלת מתקן ההתפלה הנוסף המתוכננת לש

 .2034לשנת 

 

                                                           
 בנספח 4 בגרף מוצגות השקעות משק המים 12
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 :להלן היקף התפלת המים לאורך השנים והעלות הממוצעת להתפלה

  

יודגש כי עקב טווחי הזמן הארוכים של המודל והשינויים האפשריים בצריכת המים או בהשקעות 

 בפועל, הרי שהמודל מהווה תחזית בלבד לעלויות הצפויות. 

 

בתעריפי המים  10.3%-ל כצפויה עלייה ש 2028ת נעד ש 2021בשנים בהתאם לחישובי העלות שבוצעו, 

מלמ"ק שייצרו למשק גידול בעלות השנתית של  300וספת שני מתקני התפלה בהיקף של תהנובעת מ

-תכנית פיתוח מואצת של מקורות שתגדיל את השקעותיה בחומש מכ קיימת וסףבנ .מלש"ח 500-כ

תביא לגידול בעלויות ההון והאחזקה של ו מלש"ח לשנה, 1,500-מלש"ח לשנה בעשור הקודם לכ 900

 4.5-מול עלויות כיום של כ ש"חמיליארד  1.4-של כשנתי בעלויות מלש"ח לשנה. מדובר בגידול  900-כ

 באותה תקופה צפוי המים הגידול הצפוי בכמויות .בעלויות 30%-גידול של כ , המשקףש"ח מיליארד

(. בהתאם לכך, הפער בין הגידול 1.6%למשק הביתי וגידול נוסף במשק החקלאי  1.8%) 18%-להיות כ

מהעלות  10.2%-גבוהה בכלמים שפירים למ"ק  לעלות משקיתבעלויות ובכמויות המים, צפוי להביא 

 .("הגידול בעלויות המים העתידיות" - להלן) הנוכחית
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 תמחור אמינות אספקה למגזר החקלאות  .4.1

 :רמת האמינות נמדדת באמצעות שלושה מדדים

האם ברצף שנים שחונות עדיין יש בישראל די מים בכדי לספק את הביקוש   – היצע המים הקיים (א

החזוי לכלל הצרכנים. המנגנון להבטחת ההיצע הינו הקמת מתקני התפלה שיבטיחו עמידה 

בכמות המים הנדרשת גם בתרחיש של רצף שנים שחונות. הנגזרת של חתירה לאמינות אספקה 

באספקה של מלוא הכמות למים למטרת חקלאות גם  כלומר, עמידה -גבוהה יותר לחקלאות 

הינה הקמה של יותר מתקני התפלה שבתרחיש אקלים רגיל לא יהיה  ,בתרחיש אקלים קיצוני

צורך בפוטנציאל המים שלהם. מנגד, המשמעות של אמינות האספקה נדרשת נמוכה יותר, הינה 

 היצע המים.  כי שבשנים שחונות יצומצמו הקצאות המים לחקלאות, עקב הגבלת

התפלה,  ןמתקשל  והקמתעל  לוותרהקטנת אמינות אספקת המים למטרת חקלאות תאפשר 

בהתאם למוצע במודל, מי שייהנה מהחיסכון בעלות המשקית הוא  ובכך לחסוך עלויות משקיות.

מגזר החקלאות, "שתורם לחיסכון", על ידי רמת אמינות אספקה נמוכה יותר, שבאה לידי ביטוי 

 הקצאות המים בשנים שחונות. בצמצום

חוסר יכולת לספק שירותי מים כתוצאה מתקלות במערכות,  – מקרי תקלה באספקת המים (ב

אירועי בטחון מים או מסיבות אחרות )פעולות אחזקה יזומות(. במערכות המספקות מים לבית 

מוקמות מערכות שמבטיחות יתירות במערכת אספקת המים באמצעים שונים, דוגמת התקנת 

איגום, הסדרת קווי אספקת מים כך שלכל דיזל גנרטורים ויחידות שאיבה חלופיות, הגדלת נפח 

חיבור צרכן ניתן יהיה לספק מים משני כיווני אספקה וכיו"ב מערכות. בתכנון ובהקמה של רכיבי 

 יתירות אלו, לא מקובל לקחת בחשבון את הצריכה החקלאית. 

העדר מערכות יתירות באספקת מים לחקלאות מאפשרת לצמצם את תוכניות הפיתוח ולחסוך 

ת. בכל תוכנית פיתוח המערבת שימושי חקלאות, לא יכללו מתקני יתירות, מה שיוביל עלויו

להפחתת עלויות היתירות ולחיסכון עלויות משקיות. בהתאם למוצע במודל, מי שייהנה 

מהחיסכון בעלות המשקית הוא מגזר החקלאות, "שתרם לחיסכון", ברמת אמינות אספקה 

 ר מערכות יתירות לגיבוי במקרה של תקלות באספקת מים.נמוכה יותר, שבאה לידי ביטוי בהעד

מגזר החקלאות במים שפירים הינו "הראשון בתור" כאשר נדרש קיצוץ  – קיצוץ בשל מחסור (ג

בכמויות המים השפירים עקב מצב הידרולוגי רעוע )כפי שאכן התרחש בעבר בכל רצף של שנות 

בחלק  (.2018-ו 2014ונה, בשנים ואף לאחר ,2009-2008, 2001-1999, 1991-1989בצורת 

מהקיצוצים נחתם הסכם לפיצוי מאוצר המדינה בגין הקיצוץ ובחלק כמויות המים הופחתו ללא 

מנגנון פיצוי. כאשר התעריף מגלם מראש אמינות נמוכה, בעת מחסור זמני, ניתן יהיה בעתיד, 

בשנות מחסור ובעת ביצוע  בעת מחסור, לבצע קיצוץ ללא שיתחייב פיצוי. לכן, לפי המודל המוצע,

קיצוץ, לא יינתן פיצוי כספי בשל הקיצוץ, כפי שהיה בשנים קודמות, שכן הפחתת האמינות ופיצוי 

 בגינה ניתנות מראש על פני השנים, כחלק מהמודל התעריפי.
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בהתאם למודל המוצע, למשק המים הביתי תישמר רמת אמינות אספקה מרבית, בכל תרחיש אקלים. 

. כלומר, תשתיות האספקה 80%פקה למטרת חקלאות תהיה נמוכה יותר, ותעמוד על אמינות האס

המגזר החקלאי לצמצם את  מהשנים, בממוצע אחת לחמש שנים, יידרש 20%-יתוכננו כך, שב

שיוקצו לו יקוצצו במידה מסוימת, מבלי שיינתן כל פיצוי השפירים הכמויות הנצרכות וכמויות המים 

בשנות קיצוץ, גם שכן  ,תעריפי מים שפירים בלבדל אמינות אספקה מתייחסתההפחתה בשל  על כך.

 מי קולחין אינם צפויים לקיצוץ )מעבר לקיצוץ אפשרי בשל כמות ביוב במט"ש(.

ככל שיהיה מחסור במים, מאחת הסיבות שפורטו לעיל, מי שיישא בנטל המחסור הוא המגזר 

ברמה  ,20%ספקת המים לחקלאות בשיעור של עד החקלאי. באירועי קיצון ניתן יהיה לצמצם את א

הקמה של מתקן התפלה בהיקף ייצור של -המשקף העדר זמינות של מים מותפלים עקב אי ,שנתית

 בלא דיון על פיצוי כזה או אחר. מיליון מ"ק בשנה,  100

הפער בעלויות בין רמת אמינות מרבית לרמת האמינות שנקבעה, מתבסס על שני אדנים: חיסכון 

בהתפלה ובהשקעות יתירות. החיסכון בהתפלה בא לידי ביטוי בוויתור על הצורך בהקמה של מתקן 

 מלמ"ק בשנה, שעיקר ייעודו הוא גיבוי, ועל כן החיסכון מאי 100התפלה נוסף בהיקף ייצור של 

יתירות התשתיות באה לידי ביטוי בהוספת יחידות חלופיות . הקמתו שווה לעלות השנתית הקבועה

( מכל כיוון 70%)נות שאיבה, גנרטורים לגיבוי חשמל, אבטחת אספקה משני כיווני אספקה בתח

 50-מסתכם בכביתירות בתשתיות החיסכון בהשקעות להערכת הצוות המקצועי,  וכיו"ב השקעות.

 , אחזקתם ותפעולם, מתוך כלל תכניות הפיתוח.ןמלש"ח בשנה בעבור הקמת

 

 גישת האזורים נסמכי מים שפירים .4.2

במסגרת מדיניות רשות המים השואפת לתמרץ חקלאים להשתמש במי קולחין, נקבע תעריף גבוה  

זאת, הרשות הכירה בכך שישנם אזורים שבהם חלופת מי עם  למי קולחין. בהשוואהלמים שפירים 

ראוי להקל עם חקלאים שנאלצים להשתמש במים שפירים בהעדר חלופה לכן קולחין אינה זמינה ו

, שניתן לנהל בו במשותף את מצאי המים 13נסמך מים שפירים הוא אזור המוגדר בכללים אחרת. אזור

 25%-למטרת חקלאות, שהביקוש למים נחותים בו עולה על ההיצע וששיעור המים הנחותים בו נמוך מ

הגולן, הגליל העליון  –מסך מצאי המים. נכון להיום אזורים אלה כוללים בעיקר אזורים בצפון הארץ 

 הירדן, וכן אזור ההר. ועמק

בחלוף הזמן מאז נקבעה גישת האזורים נסמכי מים שפירים, נראה כי יש מקום לבחון האם ניתן 

לערוך בה שיפורים מסוימים, שיממשו באופן טוב יותר את הרציונל שעומד בבסיסה. עיקר הטענות 

כנגד הגישה היא שקביעת תעריף על פי מאפיינים אזוריים, הגם שהיא מותרת לפי חוק המים, עלולה 

מיטבית לצרכן ספציפי באזור. טענה נוספת הועלתה כנגד אופן הגדרת האזורים, -הביא לתוצאה תתל

                                                           
 .1987-המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות(, תשמ"זכללי  13
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גודלם וקיומה של שונות פנים אזורית. הגם שלדעת רשות המים חלוקת האזורים סבירה ונכונה, הרי 

ת למים שגם באזור שאינו נסמך מים שפירים, יכול להיות צרכן ספציפי שאין לו, מסיבות שונות, נגישו

 נחותים. 

, חלף קביעת התעריפים לפי מאפייני מוצעת האפשרותועל מנת להימנע מהדילמות הללו,  לאור האמור

אזור האספקה, לקבוע את רמות תעריף למים שפירים לפי פרמטרים של איכות המים, בדומה 

לאסדרה ביחס למים מליחים לסוגיהם. מנגנון זה צפוי לצמצם את הפער בין מים שפירים שאיכותם 

התמריץ לצריכת מי קולחין, תהום לבין מי קולחין, באופן שמחד לא יקטין את -נמוכה מאיכות מי

 ומאידך יאפשר לצרכנים שעושים שימוש במים שאיכותם אינה מיטבית ליהנות מתעריף מוזל בעדם.

 

 החלת דמי מים למי קולחין ושפד"ן .4.3

על ידי שאר  משמעותיכפי שצוין במבוא, תעריפי המים השפירים לחקלאות מסובסדים באופן 

ים אלו נמוכים אפילו מעלות האספקה השולית המשתנה לכך שכיום תעריפוביל ההצריכה. מצב זה 

למ"ק בגין התפלה ₪  1.5למ"ק, לערך )עלות שולית משתנה של ₪  2-של מים שפירים, הנאמדת ב

זאת, שעה שכמות המים  .למ"ק בגין עלות משתנה להולכה במערכת הארצית(₪  0.5בתוספת 

התפלה מספק כמחצית מכמות המשמעותי: מערך צריכה היקף  המסופקת בעל השולית משקפת

שולית, העלות השל כמות גדולה של מים בתעריף נמוך מ אספקה המים השפירים במשק. מובן כי

 אינה מסייעת להקצאת משאבים יעילה במשק. 

שוק הקולחין, מוצע כי תעריפי וי קניבכדי לסייע למערך החקלאות המתבסס על מים שפירים, תוך 

ם לחקלאות )עם פער מסוים כמובן(, כאשר בגין ההפרש בין תעריף הקולחין יוצמדו לתעריפי המי

 .על הרכיב הקיים נוסף דמי קולחין"ם רכיב "אספקת הקולחין ישולהנורמטיבית של ולחין לעלות הק

אולם באופן שתקבוליו מיועדים כולם למשק המים.  ,רכיב "דמי הקולחין" דומה במהותו ל"דמי מים"

המתבסס על תשלום בגין מים מסופקים יהיה במודל מעט שונה,  בשל זהות הספקים, ישומו

 כפי שיפורט בהמשך., 14ממט"ש

מתקבולי דמי הקולחין ישמשו להפחתת תעריפי המים השפירים לחקלאות והיתרה  70% המוצע,לפי 

ביחס לכל תשמש להפחתת תעריפי המים השפירים לשאר השימושים. דמי הקולחין ישולמו למט"ש 

בכדי שלא ליצור בגין מי קולחין באיכות  שלישונית.  הקיים בתוספת לתשלום קולחין כמות ואיכות

יועלה  ,ההכרה התעריפית למט"ש בגין טיפול בשפכים וכפועל יוצא תופחת, למט"שכפל תשלום 

. העלאה )בדומה למנגנון הסליקה( מהסכום 70%-לתאגיד תעריף רכישת המים השפירים ממקורות ב

תועבר לתעריפי המים  -שכמובן אינה באה על חשבון מרווח התאגיד  - לתאגידבתעריף המים 

  השפירים ותבוא בחשבון בעת קביעת העלות המוכרת לחברת מקורות.

                                                           
 2010-כללי המים )תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש(, תשע"א 14
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למ"ק )תעריף המשקף פער ₪  2.12 דמי הקולחין יגבו החל מהמועד בו תעריף המים השפירים יעלה על

 לתעריף המים השפירים( לחין באיכות ללא מגבלותלמי קו מי הקולחין עלותלמ"ק בין ₪  0.95של 

באופן זה, יישמר התמריץ לשימוש  והם יהיו בשיעור הפער בין תעריף המים השפירים לבין ערך זה.

)ניכוי שוק הקולחין(. זאת, תוך יצירת הפרש המשקף את האיכות הנמוכה במי הקולחין מלא ומיטבי 

 ובשים לב לזמינותם הגבוהה של מים אלו מאידך.יותר של מים אלו ביחס למים שפירים מחד, 

 :חישוב הפער בין עלות מי קולחין לתעריף מי שפירים

בין  2020ועד שנת  2010חושבו הפערים משנת השוק, לצורך חישוב הפער הנכון שגם יבטיח את ניכוי 

₪  1.03באיכות ללא מגבלות עומד על  עלות מי הקולחין למים השפירים. ממוצע הפער למי קולחין

למ"ק באיכות מוגבלת( ואולם לאור הירידה החדה בפערים לאורך השנים, מוצע לקחת ₪  1.16למ"ק )

 ., המשקף הלימה טובה יותר למצב העדכנילמ"ק₪  0.95פער נמוך יותר של 

    
  

 
 
 

  
 

 
 

  
 

 

 
  

 
 

 
 
 

 
2020 1.841 1.186 1.02 0.64 0.55 0.655 0.821 

2019 1.858 1.204 1.035 0.65 0.56 0.654 0.823 

2018 1.998 1.184 1.018 0.59 0.51 0.814 0.98 

2017 1.98 1.175 1.011 0.59 0.51 0.805 0.969 

2016 2.5 1.13 0.972 0.45 0.39 1.37 1.528 

2015 2.34 1.089 0.973 0.47 0.42 1.251 1.367 

2014 2.147 1.03 0.886 0.48 0.41 1.117 1.261 

201315  2.232 0.96 0.826 0.43 0.37 1.272 1.406 

2012 2.082 0.858 0.781 0.41 0.38 1.224 1.301 

2011 1.902 0.803 0.731 0.42 0.38 1.099 1.171 

2010 1.737 0.716 0.652 0.41 0.38 1.021 1.085 

        

    0.50 0.44 1.03 1.16 

 

                                                           
 הכוונה לתעריף חקלאות ב' בתעריפי מקורות. –ב'  15
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 :אופן חישוב העלות הנורמטיבית

 מחויבים להגיש לרשות המים בהתאםהשונים הדיווחים הכספיים שמפעלי ההשבה  על בסיס

ם וגדולים, המספקים קולחין מפעלי השבה בינוניי 16עלויות עבור , ביצענו ניתוח והשוואת 16לכללים

 מדגם מייצג של מפעלי ההשבה נכון למועד זה. , למיטב הערכתנו המקצועית,אשר מהוויםו בלבד

  :באופן הבאבוצע המפעליות ניתוח העלויות 

ות על נתוני מבוסס –עלויות תחזוקה, מנהלה, אנרגיה, קניית המים )למעט תשלום למט"ש( ואחרות 

 .  שהתקבלודיווחים הכספיים ה

עלויות ההון הנורמטיביות חושבו כהחזר השנתי על ההשקעה שביצע היזם בפועל  –עלויות ההון 

 .5%שנה, ושיעור התשואה הנו  35)בניכוי מענקים(, ועל בסיס ההנחות כי אורך חיי המפעל הנו 

משווי ההון )כולל  0.85%הגבוה מבין  ההפרשה השנתית לקרן שיקום חושבה כסכום –קרן שיקום 

 מסך המענקים ששולמו בפועל. 1.20%מענקים( או 

 העברה בכמות הקולחין שנמכרה לצרכנים בנטרול כמויות ולקך העלויות חס  –חישוב עלות למ"ק 

 מפעליות.-בין

                                                           
 .)להלן: "הדיווחים הכספיים"( 2014-)א( לכללי המים )קביעת תנאים ברישיון(, תשע"ד26הוראות סעיף  16
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 : במפעלי הקולחין השוניםקולחין להלן טבלת עלויות קולחין ותעריפי 

  17 
 " 
 (2019)18 

  
 

1 . 1.60 1.00 

2 . 1.49 1.15 

3 . 1.21 0.66 

4 . 1.18 1.01 

5 . 1.14 1.24 

6 . 1.06 1.12 

7 . 1.05 1.10 

8 . 0.98 0.96 

9 . 0.94 1.25 

10  0.94 0.33 

11 . 0.92 1.19 

12 . 0.92 0.88 

13 . 0.90 1.00 

14  . 0.85 1.17 

15 . 0.77 0.86 

16 . 0.58 0.95 
    

    1.01  

  0.96  

 

                                                           
 ל פרסום שמות המפעלים לאחר פניה מקדימה שתערך אליהם.ישק 17
 אגורות למ"ק( ככל שישנה. 16-עמודת העלויות זו אינה כוללת תשלום של מפעלי הקולחין לטיפול מים באיכות שלישונית )כ 18
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 1.00-המייצגים מרוכזים סביב כתעריפי הקולחין בפועל במפעלי ההשבה מהנתונים דלעיל עולה כי 

ות משמעותית, בעיקר עקב שונ שהעלויות בהן יחד עם זאת, ייתכנו מקרי קצה ייחודיים למ"ק.₪ 

ככלל, עולה כי . קבלת/אספקת כמויות פחותות מהצפי מחד, והשקעות שמומנו על ידי אחרים, מאידך

לבין התעריף. כאמור, בחישוב ₪,  1.01קיים מתאם סביר בין עלות המים הממוצעת, שעומדת על 

במקרים ₪,  0.16-ה של כהעלויות לא נלקחה בחשבון עלות רכישת מים שלישוניים מהמט"ש בגוב

ולכן במקרים בהם המפעל מקבל מים ברמת איכות שלישונית, יש להוסיף לעלות , רכיב   הרלוונטיים,

מוצע  ₪. 1.17 -בסיכום העלויות, סך עלות מ"ק קולחין הינה כ₪.  0.16-רכישה מהמט"ש בסך של כ

, יות המים ובהיקפי ההשקעותלאור שינויים בכמו ,)אחת למספר שנים( מעת לעת תיבחןזו עלות כי 

 .והתאמתם להנחות לפיהם גובש המודל

למ"ק מתחת ₪  0.4דמי השפד"ן ייגבו כך שעלות האספקה הישירה בתוספת דמי השפד"ן תעמוד על 

 )עם הסיום המתוכנן של ההשקעות במפעל השפד"ן(. 2025לתעריף המים השפירים החל משנת 

סה המתקבלת וההשפעה על התעריף למים שפירים הכללי להלן גובה דמי המים למי הקולחין, ההכנ

 ועל המים השפירים לחקלאות:

  2024 2025 2026 2027 2028 

"      ₪" 0.08  0.21  0.29  0.42  0.43  

    " 34  63  91  137  143  

      ₪" 0.05  0.09  0.12  0.18  0.18  

    " 10  27  39  59  61  

      ₪" 0.01  0.01  0.02  0.02  0.02  

 

 הצעה למבנה התעריפים לסוגי המים השונים המסופקים למטרת חקלאות  - יישום המבנה הכולל .4.4

על בסיס המודל שהוכן, מוצע מתווה תעריפים שמבחין בין אספקת מים לחקלאות לבין אספקת 

מים למטרות אחרות, בהקשר לאמינות האספקה ובין סוגי המים השפירים המסופקים למטרת 

חקלאות, בהתאם לאיכותם. מתווה התעריפים המוצע מתייחס בנוסף גם ל"דמי קולחין", שישולמו 

 בעד מי קולחין.

 עריף למים שפירים לחקלאותת

, לאזור שאינו נסמך מים יקבע על פי עקרון העלות. התעריף הקבועתעריף המים השפירים לחקלאות 

ה עלות הצמודרכיב  בתוספתלמים שפירים למטרת חקלאות, הנוכחי  הבסיס תעריף היהשפירים, י

ת המשקית הנוכחי לבין העלותוספת ההפרש בין תעריף המים וב לגידול בעלויות המים העתידיות

 .הנוכחית
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, אומדן החיסכון למשק משני הרכיבים (4.1של אמינות האספקה )כאמור בפרק  על פי המודל

הערך הכספי של החיסכון, כתוצאה מהפחתת האמינות לכן, מלש"ח לשנה.  130-, הינו כשבאמדן

למ"ק. ₪  0.22-שפירים בכבאספקת המים למגזר הכפרי, יועבר למגזר זה ויפחית את התעריף למים 

 כלהלן:

 

      

   " 100  
    ₪" 0.7  

       "  70 

   " 50  
     10  "  50 

"   " "  120 

    2028 "  547 

        ₪"  0.22 

 

שני תרחישים על פני השנים, לשם בחינת יציבות  נעשתה הרצה שלנציין כי במסגרת בחינת המודל 

הנתונים. בתרחיש אחד, נשמרה רמת אמינות מרבית אחידה לכלל המגזרים, הביתי והחקלאי, לאורך 

השנים, וההשקעות במערכות הולכה ובהתפלה הותאמו בהתאם. בתרחיש השני, נקבעה למגזר 

 רים לחקלאות הופחת בהתאם.החקלאי אמינות אספקה מופחתת כאמור, והתעריף למים שפי

 מתוצאות ההרצה עולה כי בשני התרחישים התעריף למים לשימוש ביתי נשאר דומה.

מבוסס עלות. מובן כי העלויות  יה זו לא תהיה מידית אלא במתווה הדרגתיבהמשך לכך, מוצע, כי על

צמיד את ומשכך מוצע לה –החזויות עשויות להשתנות בהתאם להיקפי הצריכה, התפלה וכיו"ב 

(, כפי שיחושבו כפי שיוסבר בהמשך תעריפי החקלאות לתעריפי העלות )בניכוי תקבולי דמי הקולחין

 בכל שנה ושנה:

, תעריפי המים השפירים לחקלאות ייוותרו כפי שהם וישקפו סבסוד 2022ביוני בשנת  31כלומר, עד 

אגורות ביחס לעלות המים )לאחר שנלקחו בחשבון הפחתות המחיר לחקלאות בגין  0.69-של כ

 2028ועד לשנת  2022ביולי  1-מלש"ח בשנה. מ 350 -אמינות ואיכות מים( ומגלמים סבסוד של כ

 10.2%-כ לעמוד עלתעריף המים השפירים לחקלאות יהיה צמוד לשינוי בעלויות המים אשר צפוי 

יבוטל הסבסוד בין  2028כך שעד לשנת  ,אגורות לשנה 13-של כ סכוםבנים ש 6ובנוסף יעלה במשך 

 תעריף המים לבית לבין תעריף המים לחקלאות.

 –)הערכה  2028בשנת התוצאה היא שבהתאם למודל המוצע, תעריף היעד למים השפירים לחקלאות 

 0.22לאחר הפחתה של וזאת ש"ח למ"ק,  3.08, במקום למ"ק₪  2.86 -כ על אמור לעמוד נכון להיום(

  כאמור.למ"ק בגין אמינות אספקה ₪ 



   
  

 

 25 

מהתקבולים בגין  70%תעריף המים השפירים לחקלאות יופחת בגובה של , בנוסף להפחתה האמורה

, אגורות למ"ק 29-דמי מים לקולחין דבר שיביא להפחתת התעריף המים השפירים לחקלאות בכ

 למ"ק₪  2.57צפוי להיות  2028בשנת . בסה"כ התעריף למים שפירים לחקלאות בתעריפים הנוכחיים

 למ"ק.₪  0.42לעלות הקולחים רכיב נוסף "דמי קולחין" בסך של כאשר במקביל לכך יתווסף 

מוצע כי השינוי להעלאת תעריפי המים השפירים לתעריפי היעד תוך ביטול הסבסוד הצולב כאמור, 

פירים לחקלאות יעשה בהדרגה על פני מספר שנים. גם בעבר בעת ייקור בתעריפי המים של המים הש

המים למטרת חקלאות נהגה רשות המים לדרג את הייקור ולאפשר לצרכנים שתעריפם עולה להסתגל 

 לשינוי, ולאפשר להם להטמיע שינויים בהרגלי הצריכה, בסל הגידולים ובמחירי המוצרים והתשומות.

 שלא ממערכות מי שתייה תעריף לאספקת מים עיליים

חלק ניכר מכמויות המים המסופקות לחקלאות, בעיקר בצפון הארץ, באותם אזורים המוגדרים 

כנסמכי מים שפירים, מסופקות באמצעות מערכות נפרדות ממערכת אספקת המים לבית. מערכות 

בשל היותם . אלו כוללות לרוב איגומים ובריכות פתוחות והמים המסופקים בהן הם מים עיליים

ממקורות עיליים, הם אינם ראויים לשימוש כמי שתיה ללא טיפול נוסף. עלויות האספקה במערכות 

אלו זולות מעלויות אספקה במערכות מקבילות המספקות מים למטרת בית ואיכות המים המסופקת 

 בהם נמוכה יותר. 

ביחס לשאר המים  לפיכך, הוצע לקבוע למים המסופקים באמצעות מערכות אלו תעריף מופחת

עלות נורמטיבית נוספת  למוללשימוש חקלאי. הפחתה זו מהווה למעשה הכרה מסוימת בחיסכון 

רכיב הסינון שהיה נדרש בכדי עלות שהייתה מושתת על כלל משק המים השפירים, המגלמת את 

 להביאם לאיכות מים המסופקים במערכות מי השתייה. 

המים בכדי להביא מים עיליים לאיכות מים ראויים המלאה הנדרשת במשק  העלות המשוערת

למ"ק. מובן כי מבחינת ₪  0.4-0.3 -לשתייה, כגון מים שמקורם בהתפלה או מי תהום, נאמדת בכ

שכן על אף שהם אינם ככל שאין בהם הכרח, יעילות המשק עדיף להימנע מביצוע השקעות אלו, 

 חקלאות. מטרת ל שימוש באותם מים עיליים למתאימים לשימוש לשתייה, אין כל מניעה או הגבלה ע

שעושים שימוש במים למטרת חקלאות לאור זאת, מוצע לחלק את העלות הנחסכת בין הצרכנים 

, ולהעמיד את ההפחתה בתעריף המים השפירים במשק )"אמבטיה ארצית"( עיליים לבין שאר צרכני

 למ"ק.₪  0.17 עלהמסופקים שלא ממערכות מים שתיה בעד מים שפירים עיליים 

 .למ"ק₪  2.40תעריף למים עיליים לחקלאות צפוי להיות בהתאם מכאן, ש

בעיקר  –פיתוח מושכל יותר של משק המים ולאפשר המתווה המוצע צפוי להוביל לגמישות רבה יותר 

בצפון הארץ, תוך ביטול הקשר של אותם אזורים להגדרה כנסמכי מים שפירים, ודיוק רב יותר במענה 
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הפרטני לצרכנים, דרך התמקדות באיכות המים השפירים המסופקים ברמת הצרכן, חלף רמת 

 האזור.

  :יהיו כך פערי העלות בין המים השפירים לחקלאות למים השפירים לבית ,ישוםחר הילא

  

 

 תעריף למי קולחין

ללא מגבלות  אג' לקולחין 0.95לקבוע את תעריף הקולחין באופן הבא: ככלל, ישמר פער של מוצע 

ואולם הפער  למול תעריף המים השפירים לחקלאות לקולחין עם מגבלות(למ"ק ₪  1.11ובהתאמה )

 למט"ש מפעלי קולחין פרטיים ישלמו למ"ק.₪  2.12ימומש רק כאשר תעריף המים השפירים יגיע ל 

העלות הנורמטיבית לאספקת  וביןלמי קולחין תעריף ה לפי ההפרש ביןאשר יחושבו  "דמי קולחין"

  .לכל מפעלי ההשבה באופן אחיד תיקבע, שקולחין

 תעריף למי שפד"ן

יוצמד תעריף השפד"ן לתעריף המים  2024החל משנת מוצע לקבוע את תעריף מי שפד"ן באופן הבא: 

 למ"ק. ₪  0.4השפירים לחקלאות בהפחתה של 

 תעריף למים מליחים 

מתעריף המים  60%-יחים על כנו כך שהתעריף יעמוד על כמוצע להשאיר ההסדר לגבי מים מל

למ"ק, דבר שיוביל ₪  1.9-למ"ק, בעוד עלות אספקתם נאמדת ב₪  1.1-השפירים, בממוצע, כיום כ

 .לחקלאות המים השפירים צרכנילשנה של מים אלו בידי ₪ מיליון  100-לסבסוד של כ

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

202020212022202320242025202620272028

  

   



   
  

 

 27 

תעריף המים השפירים, כפי שהיה עד כה. המודל הקיים בתעריפי  בהשלמת העלות יישאכאמור, 

המים המליחים ישמר, כלומר, ככל שרמת המליחות גדלה, תעריפי המים המליחים מופחתים 

 במקביל.

 כדלקמן: , יהיולאורך השנים הצפוייםלאור מתווה זה התעריפים במשק ההפקה וההולכה בישראל 

 

 -2028זורי לשנת שק המים על בסיס אות משוקללות במלהלן ניתוח עלוי

2028 
 /

    " 
 "

) " ( 
 

 
 

" 
  12 68 9 0   89 209 2.34 

  9 49 5 0   63 149 2.36 

  7 34 4 0   45 106 2.36 

  8 25 6 30   69 133 1.93 

 3 8 11 12   34 62 1.82 

    
 25 18 28 15   86 174 2.02 

 25   9 60   94 165 1.76 

 91   60 10 205 366 755 2.06 

   165   341 5   511 974 1.91 

" 345 202 473 132 205 1357 2727 2.01 

 

באופן זה מתקיימת וודאות רגולטורית רבה לצרכני החקלאות השונים, תוך יצירת מדרג אפקטיבי 

תומך יעילות בין סוגי המים השונים ואיכותם )מים שפירים בהתאם לאיכות וזמינות, מי שפד"ן, מי 

ומים מליחים(. כך, יוכלו הצרכנים השונים לכלכל את מעשיהם בשים לב למתווה התעריפי  קולחין

  הרב שנתי המוצע ולהסתגל לשינויים אלו במגוון הדרכים העומדות לרשותם.
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 המתווה והתווית התעריפיםאופן קביעת  .5
 

 1-החל מ השוניםבכללי המים הבאים המוצעים כרוך בשינויים  וצג לעיל,ה, כפי שהמתווה םיישו
 :202219ביולי 

 

צמצום הדרגתי של סבסוד מגזר החקלאות על ידי שאר  תעריף מים שפירים לחקלאות. .א

לכללי המים  7סעיף תיקון  - )כולל אמינות מופחתת( הצרכנים במתווה רב שנתי עד לביטולו

העוסקים בתעריפי בחלקים , 1987-התשמ"ז )תעריפי המים המסופקים מאת מקורות(,

יקבע תעריף למים שפירים כך שבמקום תעריף לאזור שאינו נסמך מים שפירים,  ,החקלאות

צמוד לשינוי בעלויות ה רכיב עלות , כאמור,יתווסףלמטרת חקלאות, באותו סכום, שעליו 

 כןו ,20)וזאת על דרך הפניה לחישוב סך העלות המשקית בכל שנה חלקי כמות המים( המים

יבוטל  2028שנת סוף כך שעד  21שנים 6במשך  אגורות לשנה 13-כבגובה של הדרגתית, תוספת 

 . ים לבית לבין תעריף המים לחקלאותהסבסוד בין תעריף המ

יקבע תעריף הבסיס, על , 2028עד יוני  2022, החל מיולי בכל שנהבהתאם למנגנון המוצע, 

ובהפחתת מי  אג' 13בתוספת  ,)שלילי או חיובי(בתוספת רכיב העלות  ,התעריף הקודםבסיס 

. משנת (למ"ק₪  2.57 -ל )שבו יגיע תעריף הבסיס 2028עד שנת , חוזר חלילה כל שנהו ,קולחין

 ההדרגה והתעריף יוצמד רק לשינוי רכיב העלות ולשינויים במדד. תסתיים 2029

לחקלאות האמור השפירים תעריף המים עדכון לבמקביל  תעריף מים עיליים לחקלאות. .ב

יקבע תעריף למים עיליים שאינם חלף זאת ו ,התעריף לאזור נסמך מים שפיריםלעיל, יבוטל 

אג' מתעריף  17-יהיה נמוך בכאמור למים עיליים תעריף המסופקים במערכות מי שתיה. 

 בסעיף א'.לחקלאות האמור שפירים המים ה

מתעריף המים השפירים לחקלאות  60%יקבע על תעריף מים מליחים  .תעריף מים מליחים .ג

  . , בממוצעהאמור בסעיף א'

יעודכן ביחס לכל עלויות הקולחין החל מהמועד בו  22תעריף מי הקולחין  .קולחיןתעריף מי  .ד

למים מאיכות ש"ח  0.95של מתעריף המים השפירים לחקלאות האמור בסעיף א' יגיע לפער 

  קולחין.תיקבע עלות נורמטיבית לאספקת  .למים באיכות שניוניתש"ח  1.11-שלישונית ו

השפירים לחקלאות האמור בסעיף א' תעריף המים שווים להפרש בין הקולחין יהיו דמי 

בהתאמה(. כאשר תגיע  1.1 -ו 0.95והפחתת הפער ) .23עלות הנורמטיבית לאספקת קולחיןוה

התוצאה לסכום חיובי, סכומים אלו יגבו ממפעל ההשבה. במקביל, נוסחת החישוב בתעריפי 

                                                           
 בכפוף להשלמת ההליכים הקבועים בחוק המים לעניין תיקון וקביעת כללים. 19
 .4 עלות משקית נוכחית לפי פרק 20
 .4לפי פרק  הגידול בעלויות המים העתידיות 21
 .2010-כללי המים )תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש(, תשע"אתעריפי הקולחין קבועים ב 22
 לעניין עלות נורמטיבית לאספקת קולחין. 4.3ראה פרק  23
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( תעודכן 24המים ביחס לכל גוף המפעיל מט"ש )איגוד ערים, תאגיד מים וביוב, מועצה אזורית

ועדו יגבו לטובת משק המים ויבהתאמה ו"תעריף מקורות" יעלה באותו יחס כך שהסכומים י

 דוח זה.שהוצעו בעקרונות הלהפחתת מחיר יתר המשתמשים לפי 

ייגבו כך שעלות האספקה  "דמי השפד"ןבדומה למנגנון "דמי קולחין", "  .שפד"ןמי תעריף  .ה

השפירים החל למ"ק מתחת לתעריף המים ₪  0.4הישירה בתוספת דמי השפד"ן תעמוד על 

 .2024משנת 

לאור קביעת תעריף מים עיליים המביא בחשבון את  מעלה/מורד למים שפירים.תעריף  .ו

כלומר, תעריף  .איכות המים, יעודכן תעריף המים  השפירים ממתקני הפקה למים עיליים

וממנו )אזור ביניים( המים העיליים לחקלאות יהיה תעריף הבסיס החדש למיקום ביניים 

, אשר ישמר, ככל הניתן, 25%ת לאזור מעלה של ותוספ 15%תתבצע הפחתה לאזור מורד של 

 .את התמריץ הכלכלי לצמצום הפקת המים במעלה

 םתעריפיהבהתאם למודל הקיים, יתר תעריפי החקלאות, יגזרו מ .יתר תעריפי חקלאות .ז

 האמורים.

 

 

  

                                                           
כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב , 2014-כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב(, תשע"ה 24

 2017-כללי המים והביוב )תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות(, תשע"ח, 2009-והקמת מערכת מים או ביוב(, תש"ע
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 סיכום .6

המתווה העדכני המוצע משפר את המודל הקיים  ממכלול הדברים כפי שהוצגו ונותחו במסמך זה עולה

 :עיקריים במספר היבטים

צמצום הדרגתי של סבסוד מגזר החקלאות על ידי שאר הצרכנים במתווה רב שנתי עד  .א

 לביטולו;

קביעת רכיב תעריפי עבור  אמינות אספקה מופחתת במגזר החקלאות, וקביעת רכיב תעריפי  .ב

 נמוכה;לאספקת מים שפירים עיליים באיכות 

ביטול הגדרת אזור נסמך שפירים, ומעבר לתעריפים מבוססי איכות מים, שנותנים מענה  .ג

 ממוקד יותר לצרכנים הפרטניים, בשים לב לאיכות המים אותה הם מקבלים;

 יצירת תמריצים לפיתוח משק המים באופן מושכל יותר; .ד

רים תוך הבטחת ניכוי בעלויות המים השפי)כולל מי שפד"ן(  לסוגיהם השתתפות מי הקולחין .ה

 שוק הקולחין;

יצירת סביבה תעריפים במתווה מדורג המאפשר הסתגלות מתוך ראיה רב שנתית עם וודאות  .ו

 ;רגולטורית גבוהה

המים הקצאות דכני לעמודל  גיבושבעתיד רים לחקלאות יאפשר יביטול סבסוד המים השפ .ז

 , ואבחנה בין שנים רגילות ושנות מחסור.ריםיהשפ

ן בסיפוק רב כי מודל התעריפים שמוצע, מוביל לתעריפים נמוכים משמעותית בשנת היעד, ניתן לציי

מהתחזיות הקודמות של רשות המים בנושא. תחזיות אלו הובילו לתעריף יעד למים שפירים שנעו 

ק. כפי שצוין, הפנמת אמינות האספקה המופחתת בתכנון משק המים לשנים "שח למ 3.1-3.3סביב 

ונשיאה בנטל העלויות של המים השפירים גם על ידי המים העיליים הנמוכה יותר  הבאות, איכות

הובילו למצב לפיו תעריף היעד  -, יחד עם המשך ההתייעלות במשק המים וההתפלה המים הנחותים

ומאפשר הן את אספקת המים באזורים השונים  25נמוך משמעותית מהתחזיות הקודמות -הצפוי 

 תעריפים הכולל הלימה משופרת לכלל סוגי המים, ומענה משופרבתעריפי עלות סבירים והן מודל 

 הבודד:לצרכי הצרכן 

                                                           
שח למק  3.46אפילו  -מתעריף  החקלאות הצפוי עניין זה יודגש כי אגף תכנון ואסטרטגיה במשרד החקלאות סבור כי גם בתעריפים גבוהים יותר  25
 (:65-72)טיוטא(, בעיקר עמודים  2019רובם המכריע של הגידולים יידעו להתמודד עם מצב זה )ראו פרסום מחודש נובמבר   -

https://falcha.co.il/wp-content/uploads/2019/12/PRES-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-

%D7%98%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%9E%D7%99%D7%9D-

201911.pdf 
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 -2028זורי לשנת ות משוקללות במשק המים על בסיס אלהלן ניתוח עלוי
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 נספח  .7

  2019-2010עלות המים מסך תשומות ותפוקות החקלאות בשנים  - 1טבלה מס' 

 ₪(מחירים שוטפים, מיליון )

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 30,912 30,685 30,146 30,074 28,947 30,123 29,619 28,547 29,252 26,512 תפוקה

 18,467 18,154 17,700 17,960 17,207 18,294 17,844 17,009 18,026 16,160 גידולים

 12,444 12,531 12,446 12,114 11,740 11,829 11,775 11,539 11,226 10,352 ותוצרתם חיים בעלי

 19,063 19,107 18,857 19,304 18,984 20,751 20,151 19,191 17,693 15,533 "כ תשומות סה

 (*שכיר למשרת תמורה)ללא 
       :מזה

 
            

 1,609 1,519 1,836 2,207 1,876 1,776 1,907 1,595 1,395 1,294 מים

 1,915 2,047 2,008 1,895 2,141 2,774 2,652 2,609 2,383 1,925 וחשמל סיכה שמני, דלק

        
 

            

 5.21% 4.95% 6.09% 7.34% 6.48% 5.90% 6.44% 5.59% 4.77% 4.88% מהתפוקה מים שעור

 8.44% 7.95% 9.74% 11.43% 9.88% 8.56% 9.46% 8.31% 7.88% 8.33% תשומות"כ מסה מים שעור

 מקור הנתונים: למ"ס

-20%*תוספת תמורה למשרת שכיר לעלות התשומות, יקטין את שיעור עלות המים מסך התשומות ב 

 לערך. 25%

סך עלות המים )כלל סוגי המים, וכן כולל הפקה עצמית( לחקלאות גדלה משנת  ,מהטבלה עולה כי

מיליארד  0.913בה העלות גדלה ב  2016לעומת שנת השיא ₪ מיליארד  0.225 -ב 2018עד לשנת  2010

ולאחר מתווה )כתוצאה מהעלאת התעריפים לפי מתווה הסדר החקלאים ומגידול בצריכת המים ₪ 

 בחוק המים(. יחד עם זאת, ניתן לראות כי כלל עלות התשומות בחקלאות עלו בתקופה זו ב 27תיקון 

  לערך בעיקר בשל גידול בתפוקות.₪ מיליארד  3.9-וסך התפוקות עלה בתקופה זו ב₪, מיליארד  3.3

  9201-2010המים השפירים בשנים  תצריכנתוני  - 2טבלה מס' 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 שנה

 469,004 445,509 544,857 524,009 451,763 468,812 496,600 457,300 443,500 508,100 "קאלמלחקלאות, שפירים  צריכה

 173,072 189,798 168,500 165,000 165,100 183,100 188,900 170,700 173,700 164,900 "קאלמלחקלאות, מליחים  צריכה

 547,422 503,807 512,999 527,991 494,437 441,988 455,700 401,600 385,000 381,700 "קאלמ"ן ושפד קולחיןלחקלאות,  צריכה

 1.76 1.99 2.2 2.5 2.36 2.15 2.08 1.92 1.75 1.5 "קלמ₪ ממוצע שפירים חקלאות,  תעריף
 1.13 1.11 1.1 1.05 1.11 1.02 0.98 0.91 0.88 0.84 "קלמ₪ ממוצע מים מליחים,  תעריף

 1.15 1.05 1.04 1.1 1.07 1.03 0.99 0.96 0.91 0.88 "קלמ₪ "ן, ושפד קולחיןממוצע שפירים  תעריף
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(. באופן 2014) לחוק המים, כפי שהומלץ בדוח ועדת בלינקוב 27נקבע תיקון  2017כאמור, בחודש מאי 

זה הוחלף מנגנון היטלי ההפקה במנגנון דמי מים שנותרים במשק המים )חלף העברתם לאוצר 

החל  14.5%המדינה(, ואשר סייעו בהפחתת התעריף הנמוך לבית )תעריף לכמות מוכרת( בשיעור של 

נאמד כיום , ולשינוי התעריפי שבוצע במגזר החקלאות. סך דמי המים במשק המים 2017מחודש יוני 

לשנה, כאשר חלק הארי של סכום זה מגיע מהפקה למגזר הביתי. יודגש כי ניהול ₪ מיליון  300-350-ב

המערכת נותר בידי רשות המים כאשר רשות המים הארצית )חברת מקורות( הפכה לאחראית 

לסליקה, כמצוין לעיל, בהתאם לכללים החלים על דמי המים והיא משמשת כזרועה הארוכה של 

 מדינה לצורך גביית דמי המים ואין לה כל חזקה על תחום זה. ה

לצרכני מים שפירים אשר חויבו עד החלת התיקון בתעריף : תיקון זה משמעותי למגזר החקלאי

 2.8למ"ק )ואשר על פי המתווה היה צפוי היה לעלות לכל הפחות לתעריף של ₪  2.51מקורות בסך של 

למ"ק ₪  1.81/1.54 –למ"ק )ובהמשך ירידה נוספת ₪  1.98-ל למ"ק(, הופחת התעריף בשיעור חד₪ 

 בתעריף בשים לב למצאי המים השפירים של האזור(. 

כאשר ההפרש , מנגד, לצרכני חקלאות בהפקה פרטית  עלה התעריף באופן הדרגתי במתווה רב שנתי

ה התעריפית". בין תעריף החיוב לבין עלות ההפקה המוכרת, דמי המים משמשים כמובן את "האמבטי

באופן זה נוצר מצב לפיו גם כלל צרכני המים השפירים במגזר החקלאות נושאים בעלויות המערכת 

הארצית ובעיקר מערך ההתפלה )ולא רק חלק מהם, צרכנים המחוברים למקורות(. שינוי זה גם תורם 

תמחה בנושא זה לייעול מערך ההפקה ע"י הפרדת רישוי, ניתוק מטרות, וחיוב וגבייה ע"י חברה המ

 )מקורות(. 

מובן כי צרכני המים בהפקה פרטית אשר חווים עלייה בתעריף, מחו כנגד ההחלטה בדרכים שונות. 

עם זאת, ראוי לציין כי צרכני החקלאות המחוברים לחברת מקורות העלו טענות/מחאות דומות בשנת 

זה חווה עליית תעריפים  עת החלה הרפורמה בתעריפי מקורות למגזר החקלאות. הגם שמגזר 2010

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

 600,000

2010201120122013201420152016201720182019

      

  , "   , "

  , " "



   
  

 

 34 

למ"ק(, צריכת המים ממקורות ₪  2.54-ל 1.7 -כ)מ 2010-2017אחוז בין השנים  60-70-בשיעור של כ

 למגזר זה לא השתנתה.

 :3טבלה מס' 

 
 

 מקור: חטיבת אסדרה, רשות המים 

מוגבלת על ידי הקצאות עקב המחסור וחמש שנות בצורת, ככל שלא היה קיצוב,  2017-2018הערה: צריכת המים השפירים בשנים 

 מלמ"ק בשנה. 310הביקוש למים שפירים הנדרשים על ידי המגזר החקלאי עשוי לעלות לפחות ל 

 :שנים לאורך המים במשק השקעות 4 גרף
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