
 

 ארגון עובדי המים | ייעוץ, תכנון וטיפול במערכות מים וסביבה 
 7903440-09  |  פקס:    7903444-09|  טלפון:     45840קיבוץ אייל  ד.נ שרון תיכון מיקוד  

iwwa@iwwa.co.il|  Mail:   www.iwwa.co.il                 | 
 

27.9.2020 

 

 לכבוד

  צרכני המים 

 הציבור הרחב 

 

 ,שלום רב 

 

 םמסמך רשות המיהבהרות ל -  2019סקר צריכה כללי לשנת  : הנדון

 

כחלק משיתוף   )מצורף הקובץ(.  2019לאחרונה סיכמה רשות המים את צריכת המים הארצית לשנת  

   לידיעתכם את הקובץ המסכם.משק המים, ארגון עובדי המים שמח להביא אודות הציבור במידע 

  .בתחילה ברצוני להודות לאילנה דרור )כלכלית התאחדות חקלאי ישראל(, על הסיוע והתמיכה

ופרסום הקובץ של   סיכום  רבות בעבר,  ברכות    2019בניגוד לשנים  כך  ועל  זמן קצר  נעשה בפרק 

 המים.  לרשות 

 

הסיכום  עיקריים   קובץ  חלקים  לשלושה  צרי:  מחולק  המים  סיכומים,  וצריכת  השפירים  המים  כת 

 שאינם שפירים. 

 חלק  להלן.  בו  יןי לע  שמומלץ  מידע,  הארצית   ברמה  רב  מידע  מכיל  הסיכומים   קובץ  :הסיכומים   קובץא.  

 :עיקריומ

, לצריכת המים אלמ"ק  1,191,129.6שוויון בין צריכת המים הכוללת בחקלאות  יים מעין  ק .1

נתון זה הנו עדות להשתנות אופיו של   .אלמ"ק  1,022,474.5לבית )כולל תעשיה(    הכוללת 

ביתית  לצריכה  במים  השימוש  והעצמת  הארצי  המים  עלמשק  מצביע  זה  נתון  גידול    . 

בישראל ועודהאוכלוסייה  הביתי  של משק המים  ארגוני  החיים, שינוי  עליה ברמת  זאת ,   .  

שמרנות  ו  ייעול השימוש במים   כגון  ת שונות מסיבוהנובעת  לעומת צריכת המים בחקלאות  

   שטחי חקלאות. בפיתוח

   מקור מים זה מהווה  2019  שנת ב  המתפתח.  התחזקות מרשימה של מקור המים   -  התפלה .2

להתפתח עם הקמת ולהמשיך  צפוי מערך ההתפלהמסה"כ צריכת המים הארצית.  25.6%

מלמ"ק    200)( ובנחל שורק  2024  -בכנראה  מלמ"ק    100ההתפלה בגליל המערבי )  מתקני

מלמ"ק. פיתוח והעצמה של מקור מים זה, יביא ללחץ גדל   300כולל של    בהיקף(  2023  -ב

 . ך(הבהרות בהמש. כולל בשפד"ן) והולך להאמרת מחירי המים לחקלאות 

 אלמ"ק.   453,521.5עמדה על  2019 שנת צריכת מי קולחים ב - קולחים  .3

  50,704אלמ"ק קולחים +    152,029צריכה זו אינה כוללת את הצריכה בשפד"ן בהיקף של   .א

שפירים    אלמ"ק בתמהיל   אלמ"ק.  202,733סה"כ    –מים  שפירים  מים  של  הימצאותם 

 בעתיד מעבר למוסכם כיום.  השפד"ן, תעצים את הלחץ להאמרת מחירם של מי השפד"ן
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במי   . ב השימוש  כל  הטבלה לכאורה  פי  על  הדברים  פני  כך  ולא  בחקלאות.  הנו  הקולחים 

בקולחים בהיקף של    המסכמת. ביתית  76,203.5נמצא שנעשה שימוש  לצריכה    אלמ"ק 

 ועוד.  , בטבעציבוריהנוי ב, שימוש בתעשייהוהנה לצורכי  . צריכה זו יתכןואחרת 

רמו לנחלים, טבע, ים )הוז  2019  -במי הקולחים  אי ניצול  הכמות של    ונתון מענין ביותר הנ  .ג

 אלמ"ק. 62,462בהיקף של ועוד(, 

נתון זה מעיד כאלף עדים על הצורך בהשקעות המדינה והחקלאים בפיתוח מפעלי השבה  . ד 

 מקורות מתחום ההשבה של מי הקולחים(. חברת  לאור החלטת הממשלה על יציאת    )בעיקר

 על מיקומה ומשמעותה של החקלאות בפתרון הקצה האמין והטוב  בוהקאור  בנתון זה מאיר   .ה

 ביותר של סילוק מי השפכים/קולחים המיוצרים במרכזים האורבניים ומתן היכולת שלהם 

 להתפתח )בניה(. 

 

 : (שפירים  ושאינם  שפירים  מים ) הצריכה  סיכומי קבצי. ב

 להגדרת המים. ני הקבצים הנם סיכום הצריכה הפרטני של כל צרכן בחלוקה ש .1

  . והנתונים שבידו לרשות המים  מומלץ לכל אחד או אחת מכם לבדוק את נתוניו על פי דיווחיו   .2

לבירור   המים  ברשות  אסדרה  לאגף  לפנות  מומלץ  בנתונים,  התאמה  אי  וקיימת  במידה 

 הצורך.  הפערים והסדרתם במידת 

מתבססת על המים השנתית  הקצאת    ביותר לעתיד.  ים דיוק בנתוני הצריכה הפרטנית חשוב .3

עברו.  נתוני הפער   שנים  את  תעצים  בעבר  טעות  כל  בהקצאות,  קיצוצים  של  במקרה 

 בהקצאות.

 

 . 09-7903444במידה ומי מכם מעונין בהבהרות נוספות, ניתן לפנות לארגון עובדי המים בטלפון 

 

 ,בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה

 

 

 איתן ישראלי                                                                                                                              

 ארגון עובדי המים
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