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משק המים
על ידי הרשות 2007משק המים מנוהל משנת 

).רשות המים(הממשלתית למים וביוב 

:הרשות מחלקת את לקוחותיה לפי
שוליים, שפירים–סוגי מים 

חקלאות ועוד, תעשיה, בית–סוגי שימושים 

הקצאות מפורטות לחקלאות בהתאם לתקנות המים אשר בסמכות  
שר החקלאות ופיתוח הכפר

כאשר , מידי שנה הרשות מוציאה רישיונות למים לחקלאות
.הסקטור הביתי פטור מהקצאה



2017צריכת מים שפירים 
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חקלאות
32%

בית
58%

טבע
1%

שכנים
9%

ק"מלמ1,525.8כ "סה
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2017צריכת מים בחקלאות 
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שפירים
44%

מליחים
13%

קולחים
29%

ן"שפד
12%

שטפונות
2%

קוב1,248,552כ "סה



הקצאות מים לחקלאות
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2006200920132015201720182019שנה

630354530645640564555שפירים

160140140145148142140ן"שפד

194235270310340340340קולחין

1,0047499401,1001,1131,0461,035כ"סה

2019הקצאה2018הקצאהאזור

262+5253+5מערכת ארצית

159159כנרתמעלה

7373סובב כנרת

7070מנותק
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2019הקצאת מים במערכת הארצית 

 2018זהה להקצאת (ק לשנה "מלמ258הקצאת פתיחה של(

 מ גשם"מ506מ גשם מעבר "מ10ק לכל "מלמ4תוספת של

ובהתאם לגשם שירד בפועל עד סוף חודש מרס

ק"מלמ305-סך ההקצאה לחקלאות לא תגדל מ.

 ק מקידוחים שאינם באיכות מי שתייה באזורים  "מלמ25עד
, אקוויפר חוף גליל מערבי, אקוויפר החוף הצפוני: הבאים

אקוויפר הרי נצרת

מתוך כללי רשות המים
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2019הקצאת מים במעלה כנרת וסובב כנרת 
 ק"מלמ60ממקורות עיליים מהם ק"מלמ68הקצאה של

העליון לגליל לפחות 

 ק"מלמ67ממקורות נוספים  :

 20–קידוחים ברמת הגולן

 27-מאגרי רמת הגולן

 20-קידוחים בגליל העליון

 מ  "מ550מ גשם מעבר "מ10לכל ק"מלמ1.5תוספת של

וממקורות  , ק"מלמ140-סך ההקצאה לחקלאות לא תעלה מ
ק"מלמ85עליים לא תעלה על 

 לצריכה  מהכנרת ק "מלמ19נוספת שלא תעלה על הקצאה
ברמת הגולן

מתוך כללי רשות המים



עובי גשם מצטבר במערכת הארצית ביחס לממוצע  
2019ינואר 2018-ספטמבר . שנתי בתקופה -הרב
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2019ינואר -2018' כמות המשקעים ספט

10
ביחס לממוצע הרב שנתי לתקופה המקבילה9.18-1.19כמות המשקעים המצטברת 

השירות המטאורולוגי



31.1.2019כמויות הגשם מתחילת העונה עד 
המטארולוגיהשירות –בהשוואה לממוצע 

כמות עד תחנה
31.1

ממוצע  
לתקופה

מהממוצע% 
לתקופה

מהממוצע  % ממוצע לעונה  
לעונה  

612401153%62098%איל

500390128%57687%עין החורש

501363138%52496%בית דגן

764576133%93282%)חרשים(אן'גבית 

689504137%80286%אילון

574404142%65088%קדומים

455397115%67667%)ענבים. ק(צובה 

574404142%65088%קדומים

532334159%53899%נחשונים

353329107%49272%נגבה
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31.1.2019כמויות הגשם מתחילת העונה עד 
המטארולוגיהשירות –בהשוואה לממוצע 

מעלה כנרת

כמות עד תחנה
31.1

ממוצע  
לתקופה

מהממוצע% 
לתקופה

מהממוצע  % ממוצע לעונה  
לעונה  

619470132%83274%מרום גולן

568454125%76874%כפר גלעדי
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07.02.2019–עדכון מדד כמות הגשם 
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2019הקצאות המים השפירים 

,  2018נגזרו מהקצאות שנת 2019הקצאות 

 2016-2015על צריכת התבססו 2018הקצאות –מערכת ארצית
בהתאם למשקעים תוספת במהלך  . 11%ובנוסף קיצוץ רוחבי של 

השנה

 2015לעומת 25%נמשך קיצוץ של –מעלה כנרת

 2016לעומת 8%נמשך קיצוץ של –סובב כנרת

יתרה קטנה לחלוקה–מעלה וסובב כנרת 

14



לחוק המים27תיקון 
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תעריפי מים לחקלאות

בין התאחדות חקלאי ישראל " הסכם המים"נחתם 2006בשנת 
:ובו נקבעו העקרונות הבאים, והממשלה

–תעריפי המים לחקלאות ישקפו את העלות הממוצעת של הפקתם 1.
;תעריף היעד, להלן

;העלאת המחיר לתעריף היעד תהיה הדרגתית2.

שנים לשם שדרוג מערכות המים 5-7תינתן לחקלאים תמיכה למשך 3.
;לשם הקטנת הפחת, שלהם

;מדד+ ק"למ1₪יעמוד על ן"לשפדמחיר היעד 4.

.מתעריפי שפירים60%תעריפי המים המליחים יהיו 5.

16
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תעריפי המים לחקלאות

2002201020132014201520162017
ינואר

1.0851.3741.9522.152.362.512.51שפירים

0.7160.9051.0261.0771.1001.0911.094ן"שפד

קולחין
שלישוני

0.4730.7350.9521.0311.1001.1131.165

קולחין
שניוני

0.4730.6690.8190.8870.9460.9721.002

1.0051.2521.3261.4161.4851.488מליחים

!!של השפירים הכפיל את עצמו' תעריף א



אמבטיית תעריפים
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לחוק המים27תיקון 
 פורסם  , 2017לינואר 30–תיקון החוק עבר בכנסת ב

לאפריל 30–ותחולתו ב , 2017לפברואר 13–ברשומות ב 
2017.

28/5/2017רשות המים אישרה ב , כדי לעמוד ביעדי החוק
.את הכללים  ביחס לתעריפי המים החדשים

הן בכנסת והן לנוסח הכללים  , המשרד התנגד לתיקון זה
.שאושרו ברשות המים

ומשנה סדרי עולם לחלק מהחקלאות והפקת  , המהלך מורכב
המים ואינו נותן מענה ארוך טווח  לתעריפי המים לחקלאות  
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לפני התיקון המדינה גבתה היטלים ממפיקי המים הפרטיים
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כמות המים בהפקה פרטית  
)2015סוף , נתוני הקצאה, ק"אלמ(

היטלי הפקה לפי שימושים
)2014, כ"סה, ₪מיליוני (



מהתעריף הנמוך לצרכן14.5%העברת היטלי ההפקה תפחית 

התעריף הנמוך  
) הכמות המוכרת(

התעריף הגבוה

:כיום תעריף המים מגלם בתוכו שני תעריפים

קוב ראשונים לנפש  3.5
)מ"כולל מע(לקוב ₪ 7.67

צריכה מעל לכמות המוכרת
)מ"כולל מע(לקוב ₪ 12.35

הפחתה של התעריף הנמוך תחסוך יותר למשפחות ברוכות ילדים
 לא להשקיית גינות או מילוי בריכות(הוזלה של מים לשימוש בסיסי  (

:הכמות המוכרת מותאמת לגודל המשפחה

נפשות11נפשות5זוגיחיד קוב7קוב7
17.5
קוב38.5קוב

Presenter
Presentation Notes
מספר מוערך אחרי ההפחתה – 6.56



תעריפי רשויות מקומיות ותאגידי מים המספקים לבית 
משקפים כיום את עלויות המערכת הארצית

היטל ההפקה מחושב כתעריף הקניה מקורות בניכוי עלויות הפקה

:לא צפוי לחול שינוי מהותי עבור מפיקים לצרכי בית

–טרום תיקון החוק 
התשלום עבר לקופת  

המדינה באמצעות מנגנון  
וגבייה שנתיתהחשבות

–לאחר תיקון החקיקה 
התשלום יעבור למשק  

באמצעות רשות  ( המים 
בגבייה  ) המים הארצית

שוטפת



מהות תיקון החוק
 מים שפירים  -בשלב זה –קביעת תעריפי מים אחידים לאותם סוגי מים

.ומליחים

 יסבסדו מים יקרים מאספקה של  , מהפקה פרטית" זולים"מים
.מקורות

הדרך:

קביעת עלות חברת מקורות כיעד לכיסוי על ידי התעריפים החדשים.

קביעת תעריפים למים שפירים ומליחים.

חישוב עלות מוכרת להפקה הפרטית.

 בין העלות  ההפרשהמפיקים הפרטיים ישלמו לחברת מקורות את
.  המוכרת ותעריף רכישת המים

 בשתי פעימות–ירידת המחיר לצרכני מקורות.

 בעת מפגש  –או פחות , בחמש פעימות–העלאת העלות להפקה הפרטית
.העלות ותעריף הרכישה
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תעריפים לצרכני מקורות
תאריך יישוםמחירסוג המים

1.981.6.2017שפירים

1.811.6.2019שפירים לברי חלופה
מחיר ייחוס  

למים מיידי
הפרטיים שפירים לנעדרי  

חלופה
1.541.6.2019

???1.09מליחים



זכאות למפיקים
 ממוצע כמות צריכת המים : סכום הזכאות מחושב כמכפלה של

כפול ההפרש הנומינלי  , 2015-2017למטרות חקלאיות כדין בשנים 
צרכן המים לבין  /החל על המשק החקלאיתעריף המים החדשבין 

.  פעמים3כפול , 29.6.2017התעריף שחל עליו קודם ליום 

 להקצאהכי לא תילקח בחשבון חריגה  מעבר יודגש.

 צרכן  /התעריף החל על המשק החקלאי–המים החדשתעריף
העלות המוכרת להפקה  בניכוי י כללי המים "עפ, 2019המים ביולי 

כפי  , י העניין"או להפקה והולכה שנקבע למשק החקלאות עפ
.2022או עדכון שלהם לא יאוחר מיוני 2017שמצוין בכללי המים 

 הממוצע המתקבל מסך  –29.6.2017תעריף שחל עליו קודם ליום
בחלוקה לסך כל 2016כל החיוב בהיטלי הפקה לחקלאות בשנת 

כמות המים שהופקה למטרת חקלאות בשנה זו
27



אדמות הכבול 
 חקלאי הצורך מים בשטחי הכבולמשק -) 3('ד5סעיף  ,

, 2025עד 2017בכל שנה משמונה השנים , רשאי לקבל
תמיכה ישירה בסכום השווה להפרש הנומינלי שבין 

לבין היטל , דמי המים שהוא נדרש לשלם באותה שנה
מוכפל בהיקף  , 2017ביוני 29ההפקה ששילם ערב 

שהוא  ובלבד, 2015צריכת המים כפי שהיה בשנת 
ממשיך להשקות ולעבד את אדמת הכבול בהתאם  

.להסכם הכבול
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נוסחת התשלום לכבול
 נוסחת התשלום  :X=S*(P- M)                   
X=סך התמיכה למבקש;

S = אשר , 2015סך צריכת המים כדין של צרכן המים לשנת
:כדלקמן, תחושב עבור כל אחת משנות התמיכה

 2015דצמבר 31–2015יולי 1: סך הצריכה בחודשים:  2017לשנת.

 2015-31ינואר 1סך הצריכה בחודשים : 2023–2018לשנים
.2015דצמבר 

 2015יוני 30–2015ינואר 1: סך הצריכה בחודשים : 2024לשנת.

P=דמי המים כהגדרתם בנוהל;

M =היטל הפקה כהגדרתו בנוהל;
29



"מיוחדים"אזורים 
גליל העליון

עמק המעיינות

עמק הירדן
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מיצוי תביעות
 הסיוע האמור במסמך זה מהווה הסדר סופי  –מיצוי תביעות

ומוחלט עם המגזר החקלאי לעניין העלאת התעריפים בעקבות 
ביוני  30ועד 2017יולי 1ביחס לתקופה של , וכללי המים, 27תיקון 

ולא תהיה  , זהבעניןלרבות כל התביעות התלויות ועומדות 2022
. כל טענה או תביעה שתשמע כנגד הממשלה בקשר לכך

 שלא ידחה את התביעה שהגיש כנגד המדינה או רשות  חקלאי
או כללי המים לא יהיה 27מרשויותיה בעניין הקשור בתיקון 

. זכאי לקבלת הסיוע או התמיכה האמורים במסמך זה

32



"שחור"האם הכל 
 מיליארד 1.4(פיתוח משק הקולחין₪(
  פיתוח הולכה לאזורים המנותקים וחיבורם

למערכת הארצית

הכרה בהשקעות לפיתוח מים שפירים
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אזורים נעדרי  
לפי מפה–חלופה 



נוהל ויתור מרצון  
2009על הקצאות מים לשנת 

38

ביקשה הממשלה את שיתוף 2009בגין המחסור במים בשנת 
.הפעולה של החקלאים בחסכון במים

החקלאות והתאחדות , לשם כך פרסמו משרדי האוצר
. על מכסת מיםנוהל מעודד לויתור מרצון חקלאי ישראל 

.  ק"למ₪ 2.64התמיכה למוותרים מרצון עמדה על 

.ק בלבד"למ₪ 2.5התמיכה לאחרים עמדה על 

תינתן , עם הגדלת הקצאת המים הכוללת, על פי הנוהל
.בהקצאות למוותרים מרצוןעדיפות
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