
 

 

יואב כסלו                                                                  

                                                                                                                                           27.3.2001

 

שווקי( למי(* 

 

עד כה התנגדתי להנהגת שוק למי* באר2, עתה אני מציע למסד שווקי* כאלה. למעשה יש כא! 

השווקי* כבר כא! והיו* יש סחר רב במי*, בחלקו באישור ובחלקו  התפרצות לדלת פתוחה

בהסתר. הסחר הזה מנוגד, לדעת משפטני*, לחוק לפיו "מקורות המי* שבמדינה ה* קניי! 

הציבור ונמצאי* בשליטתה של המדינה". חוק המי* הוא הבסיס המשפטי לניהול הציבורי של 

משק המי*. הנימוק הכלכלי לחוק הוא הצור: לשמור על המשאבי* המשותפי* ולפקח על 

הספקי* שה* מונופולי* בתחומיה*. בש* הנימוק הזה ובש* החוק התנגדו רבי* להכרה רשמית 

בסחר במי*. א: היו* זה מעשה בת יענה: א* הסחר אינו רצוי ומזיק, יש לעקור אותו בתקיפות; 

א* הסחר מותר, יש לאפשר לכל אד* לקנות או למכור מי* (במגבלות סבירות) ולסייע לפעולה 

השוטפת של השווקי*. 

 

שווקי* למי* לא יבטלו את הניהול הציבורי א:, א* יקומו, יחליפו אותו במקומות ובתפקידי* 

מסוימי*. מטרת המסמ: היא לבחו! אפשרויות אלה. אפתח בהקדמה על ניהול ציבורי ושווקי* 

ואמשי: בסקירת החומר שמצאתי עד כה על ארצות חו2 שמניסיונ! נוכל ללמוד, בעיקר על מערב 

ארצות הברית. מכא! אעבור לתיאור המצב באר2; הערכות ומסקנות יסגרו את דיו!. המסמ: 

מתייחס למי* שפירי* בלבד, לא אטפל בכלכלת המי* השוליי*.  

 

ניהול ציבורי ושווקי( למי( 

בניהול ציבורי הכוונה להסדר מוסדי, כדוגמת זה שקיי* היו* רשמית באר2, בו רשות מרכזית 

והמפעלי*  אצלנו הסמכות והאחריות לניהול היא בידי נציב המי* מנהלת את משק המי*

והמשתמשי* ה* פרטיי*. הרשות קובעת את הפקת המי* למקורותיה* ומבטיחה אספקה 

מסודרת לצרכני*. עקרונית, יכול ניהול ציבורי לפעול בשתי דרכי*: האחת, הקצאה מנהלית של 

ההפקה והצריכה, במכסות כמותיות. הדר: האחרת היא בהישענות על מחירי*, הקצאת הצריכה 

תהיה כולה במחירי* וההפקה ממקורות משותפי* שבמחסור תישא בהיטלי*. ג* ע* היטלי*, 

הכוונת ההפקה תהיה מנהלית, לפי שיקולי* מקצועיי*, הידרולוגיי* והנדסיי*. כרגיל, יש ג* 

כא! אפשרות ביניי*: הקצאה לצריכה במכסות וגביית מחירי* נמוכי* יחסית שמותירי* רנטות 

למשתמשי*.  

 

                                                 
* שאול ארלוזורוב קרא כבר לפני שני' אחדות לפיתוח שווקי' למי' בישראל. 

לאחרונה נמסרה הצעתו בראיו2 לעיתונאי (ארלוזורוב, 2000). איני נוקב כא2 בשמות 
האנשי' האחרי' את' התייעצתי בעת הכנת המסמ7 ולקראת גיבוש עמדתי, א7 לכול' 

נתונה תודתי. 
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משק המי* יכול לפעול במתכונת של שוק. במשק מסודר, ג* במתכונת זו, ההפקה נמצאת בפיקוח 

ציבורי. בהפקה מנהרות ואספקה מתעלות הפיקוח הציבורי נחו2 בכדי שהשואבי* במעלה הזר* 

לא יקפחו את היושבי* במורד. תפקידו של הפיקוח הציבורי בשאיבה מאגמי* ומאגרי* 

תת;קרקעיי* הוא למנוע ניצול יתר והרס המשאבי*. שוק למי* הוא הסדר לפיו כל המבקש 

לרכוש או למכור זכויות יכול לעשות כ: (במגבלת האפשרויות הפיסיות), העברות נרשמות 

ומערכת המשפט מסייעת לקיו* הסכמי*, לספקי* זכויות קניי! חוקיות לניצול המי* וה* יכולי* 

להעביר אות! במחירי* שנקבעי* באופ! חופשי. אשתמש בביטוי מיסוד שוקי מי* בכדי לציי! את 

המעבר מהמצב הנוכחי בו יש סחר מסוי* במי* למצב בו השווקי* מוכרי* רשמית וזכויות 

הסוחרי* בה* ברורות ונשמרות. 

 

יעילות וחלוקת ההכנסה 

הבחינה הכלכלית של מוסדות והסדרי*, ביניה* ניהול ציבורי ושוק, היא בחינה של יעילות. הסדר 

אחד יעיל מהאחר א* הראשו! מביא לתוצר לאומי גבוה יותר. מערכת כלכלית היא יעילה א* היא 

משיאה (מביאה למקסימו*) את ההכנסה הלאומית. לכלכלה כלי* מקצועיי* שמאפשרי* הערכת 

היעילות של הסדרי* חליפיי*.  

 

מערכת כלכלית יעילה אינה דווקא מערכת צודקת. בדר: כלל אנחנו קושרי* צדק לחלוקת 

ההכנסות: מי מקבל את ההכנסות שנוצרות בפעילות הכלכלית? אי! בהכרח תלות בי! חלוקת 

ההכנסות ליעילות הכלכלית. לדוגמה: במדינה אחת הקרקעות בבעלות פרטית, המשקי* 

מוחכרי* לאריסי* ובעלי הקרקעות ה* שמקבלי* את ההכנסות תמורת חלק הקרקע בייצור 

החקלאי. לעומת זאת, במדינה האחרת הקרקע לאומית, כמו אצלנו, דמי החכירה מזעריי* 

וההכנסות משירותי הקרקע נשארות בידי המעבדי* אותה. בשני המקרי* הייצור החקלאי יכול 

במקרה הראשו! בידי הבעלי*  להיות יעיל, א: ההכנסות מתחלקות בצורה שונה. זכויות הקניי!

קובעות את חלוקת ההכנסות.   ובמקרה השני בידי הלאו*

 

כפי שנראה, ה! ניהול ציבורי וה! שווקי* למי* יכולי* להיות הסדרי* יעילי*. ההבדל הוא 

בחלוקת ההכנסות: במשטר של ניהול ציבורי, הגדלת הביקוש למי* מעלה את הכנסות הממשלה 

(משלמי המסי*) ואילו בשוק, החרפת המחסור מגדילה את הכנסות בעלי הזכויות במי*. לכלכלה 

כלי* להערי: יעילות והסדר יעיל יחסית יישפט כא! במסמ: כעדי>, א: אי! לי הכלי* לשפוט 

חלוקת הכנסות, אי! לי הכלי* לקבוע א* טוב שההכנסות הנוספות יהיו בידי החקלאי* או בידי 

הממשלה. 

 

משקי המי( של מערב ארצות הברית 

עיקר הידע שקיבצתי הוא על משק המי* של קליפורניה. שישי* אחוזי* מהמי* שמסופקי* 

לחקלאות במדינה זו ה* מי נהרות ותעלות. על כ! אתייחס בתחילת הדיו! לשווקי* בזכויות מי* 

זורמי* ואעיר על מי תהו* בהמש:. 
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בשלבי* הראשוני* של ההתפתחות של ארצות הברית נוצלו מי נהרות ומעיינות בידי 

כורי*, תעשייני* וחקלאי*. ע* התקדמות הכלכלה, נכנסו פירמות פרטיות שספקו מי*  בודדי*

ליישובי* חקלאיי* ועירוניי*. במחצית הראשונה של המאה הזו הוקמו, בעיקר במערב, מפעלי 

השקיה ממשלתיי* שנוהלו בידי הציבור. עתה מתגברת הנטייה לחזק שוב את היסודות הפרטיי*. 

 

שווקי( למי( 

מכירה ורכישה של מי* היו נהוגות בארצות הברית מימי* ימימה. עוד במאה הקודמת הכיר בית 

המשפט בקליפורניה בזכות לשימוש במי* כזכות קניי! שעוברת לסוחר. לא פע* רכשו חקלאי* 

זכויות מי* זה מזה או שיישובי* עירוניי*, מפעלי* ומכרות רכשו משקי* חקלאי* במטרה לנצל 

את זכויות המי* שעברו את*. לאחרונה רבו הקוראי* להרחיב את השווקי* למי*; לדוגמה, 

Anderson and Snyder, 1997; Schiller and Fowler, 1999. להתפתחות זו סיבות אחדות:  
א. יש הבדלי* גדולי* מאוד בי! מחירי המי* לחקלאות למחירי* למגזרי* אחרי*: החקלאי* 

במרכז ובדרו* קליפורניה משלמי* 1.2 סנט למ"ק בעוד שהערי* משלמות 35 סנט למ"ק (בלוס 

אנג'לס משלמי* משקי בית מ;64 סנט עד דולר למ"ק ועוד 75 סנט למ"ק אגרת ביוב עבור מי* 

לצריכה ביתית, ללא גינו!).  

ב. ע* המחיר האפסי וההקצאה במכסות היסטוריות, ניצול המי* בחקלאות אינו יעיל. 

שבארצות הברית ה!  ג. הגידול באוכלוסייה מרחיב את הביקוש למי* במשקי הבית והערי*

מתקשות למלא את הצרכי*, במיוחד בשני* שחונות.   האחראיות להספקה לתושביה!

ד. העמקת ההבנה של חשיבות המי* לשמורות טבע מצד אחד ושל נזקי השקית היתר מצד שני 

הגדילה את ההכרה בצור: בשיפור יעילות ניצול המי* בחקלאות. 

 ה. תחזיות רשמיות הצביעו על מחסור חרי> במי* בעוד עשור או שניי* ומכא! על הצור: להשקיע 

סכומי* גדולי* מאוד במפעלי* להרחבת ההיצע. ארגוני* של משלמי מסי* וגורמי* ירוקי* 

טועני* שהגברת היעילות בעקבות המעבר לשווקי* תבטל או לפחות תדחה את הצור: במפעלי 

ענק נוספי*. 

 

מיסוד השווקי*, לדעת התומכי*, יחסו: השקעות, שווקי* ישפרו במידה ניכרת את יעילות 

השימוש במי* בחקלאות ויאפשרו העברת מי* לערי*. אחת העסקות הראשונות של העברה כזו 

הייתה בדרו* קליפורניה לפני כעשר שני*: מפעל שמשרת 27 ערי* השקיע בדיפו! תעלות השקיה 

של אזור חקלאי תמורת חוזה ארו: טווח להספקת מי*. בעקבות העסקה הזו נרשמו עוד מקרי* 

אחדי* של מכירות מי* מחקלאי* לערי* קרובות. בשנת 1991, לאחר ארבע שני* שחונות, ק* 

בקליפורניה "בנק בצורת" שנוהל בידי המדינה. הבנק רכש מי* במכרזי* במחיר של 10 סנט 

למ"ק. המי* שנקנו מחקלאי* נמכרו ברוב* לערי*, חלק קט! נמכר לחקלאי* אחרי*. בעקבות 

ניסיונות אלה הוקמה באחד האזורי* בקליפורניה בורסה ממחושבת למי* בה יכולי* חקלאי* 

ואחרי* לסחור במי* בנוחיות. זו אינה הבורסה הממוחשבת היחידה, חברה בניו;מקסיקו פתחה 

אתר אינטרנט לסחר במי* (www.WaterBank.com) בו נרשמות הצעות מכירה וקנייה ממדינות 

אחדות. כ! מסייעת אותה חברה בייעו2 וטיפול משפטי. 
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א> כי החוק הכיר בזכויות קניי! לניצול מי* עוד במאה התשע עשרה, עסקות המי* שהיו 

בקליפורניה בעבר נעשו, למיטב הבנתי, ללא רישו* רשמי, אלא א* היו אלה עסקות של מכירה של 

משק החקלאי ע* זכויות המי* שלו. השווקי* החדשי* אמורי* להיות ממוסדי* וע* רישו* 

מלא בדומה למרש* המקרקעי!. על א> הפרסו* הרב שמלווה אות*, הצלחת* עדיי! לא ברורה. 

 

הבורסה של קליפורניה מתוארת בכתובי* בצבעי* ורודי* אבל לא ראיתי ניתוח כמותי של 

העסקות שנעשו בה (הבורסה פתוחה לחברי* בלבד ויש האומרי* שהמניע לסגירות הוא הרצו! 

להסתיר מעיני הציבור הרחב את מחירי המי* ואת את הכנסות המוכרי*). כנראה שבנק הבצורת 

של שנת 1991 מילא את תקוות מייסדיו, הוא פעל ג* בשני* 1992, 1993, א: הוא ק* כאמצעי 

חירו* ואינו פועל בשני* גשומות. ביחס לשווקי* האחרי*, יש דיווחי* אחדי* שמצביעי* על כ: 

שה* אמנ* פעילי* א: היק> העסקות מאכזב. התומכי* בשווקי* רואי* בביורוקרטיה מיותרת 

את הסיבה העיקרית לתנועה המצומצמת, א: הבעיה כנראה עמוקה יותר: מחירי המוצרי* 

החקלאי* נמוכי* עתה יחסית לעבר, הביקוש למי* ירד; זכויות המי* אינ! קבועות, אספקת 

המי* בפועל תלויה במשקעי*, הרוכש קונה נכס שערכו אינו ודאי. החוק דורש שקנייה ומכירה 

של מי* לא תפגענה באחרי* (בצד שלישי) וזאת קשה להבטיח; למשל, חקלאי שמוכר זכויות למי 

תעלה עשוי להגביר שאיבה מבארות ולהוריד את פני המי* במאגר התת;קרקעי על חשבו! 

השכני*, אלה יתנגדו למכירה. אפשרות אחרת היא שחקלאי שמוכר זכות למי* יקטי! נזילות 

שתרמו לשמורת טבע, למכירה כזו יתנגדו הירוקי*. בדיקת האפשרויות הללו יקרה בזמ! ובכס>; 

במונחי* כלכליי*, עלויות העסקה בשווקי* הממוסדי* גבוהות. ייתכ! שע* התפתחות השווקי* 

 .(Howitt, 1995) תמצאנה דרכי* ליעל את פעולת* א: בינתיי* היא מסורבלת

 

כלכלה 

ביקורת חריפה נמתחה על המי* הזולי* במפעלי* שנבנו בתמיכת הציבור במערב ארצות הברית. 

לדוגמה: המפעל המרכזי של מדינת יוטה מספק מי* לחקלאי* במחיר של 0.7 סנט למ"ק, 

התמורה הממוצעת בשדות מוערכת ב;2.5 סנט למ"ק ועלות המפעל היא 25 סנט למ"ק. כיוו! 

שכמויות המי* גדולות, התמיכה בחקלאות אדירה. 

 

על א> הביקורת, אפשר להסביר כיצד נקבעו ונשמרו המחירי* הנמוכי*. המי* מסופקי* 

בתעלות, והעלות השולית אפסית. כל עוד לא נוצלו כל המי* של המפעלי*, התמחור היעיל היה 

במחיר נמו: ביותר, קרוב לאפס. ייתכ!, ועל כ: ג* מצביעי* הנתוני* מיוטה שצוטטו לעיל, שלא 

הייתה הצדקה כלכלית להקמת המפעלי*, ואמנ* הנימוקי* להקמת* לא היו רק כלכליי*. א: 

משהוקמו, היה הגיו! כלכלי בהפעלת* ביעילות, במחיר אפסי.1 

 

ע* הזמ! התרחב הביקוש למי*, הכמות המוצעת הפכה לגור* המגביל. אילו המחירי* היו מכשיר 

ההקצאה היה עליה* לעלות ע* התגברות המחסור, בדומה לעלייה של היטל הפקה אצלנו. אול* 

                                                 
1 שאלת התמחור של מוצרי' ושירותי' שמסופקי' ממפעלי' ע' יתרונות 

היא שאלה מורכבת. א7 ג' במפעלי'  ותעלת מי' היא דוגמה מובהקת לגודל
כאלה, כמו ג' במפעלי' בה' אי2 יתרונות לגודל, התמחור השולי הוא היעיל. 
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כנראה שהרשויות במדינות לא יכלו להתגבר על התנגדות החקלאי*, וההקצאה נותרה כמותית, 

במכסות, ע* מחירי* נמוכי* מאוד ששיקפו את העלות השולית כפי שהייתה מיד לאחר הקמת 

המפעלי*.2 הקצאה כזו מטבעה אינה יעילה, חקלאי* שהתרומה (השולית) של המי* במשקיה* 

נמוכה אינ* מעבירי* אות* למי שיוכלו לעשות בה* שימוש טוב יותר. מכא! הקריאה שנשמעת 

בארצות הברית להמיר את הניהול הציבורי של הקצאת המי* לצריכה בניהול שוקי.  

 

כפי שכבר צוי!, הטענה הנפוצה היא שמשטר שוקי יעיל מניהול ציבורי. א: משק מי* יכול להיות 

יעיל ג* בניהול ציבורי, א* הוא יישע! על מחירי* והיטלי הפקה. הקושי בניהול הציבורי נובע מכ: 

שהמחירי* וההיטלי* שגובות רשויות המי* מעבירי* הכנסה מהחקלאי* לממשלה, ככל שגובר 

המחסור עולי* המחירי* ורבה ההכנסה שעוברת לממשלה. לכ: מתנגדי* החקלאי*. מאבק 

החקלאי* נגד מחירי* שיבטיחו יעילות הוא מאבק על ההכנסה. ההתנגדות הפוליטית היא 

שעושה את הניהול הציבורי ליעיל פחות ממשטר של שוק. עקרונית, אפשר להשיג פתרו! יעיל 

במשטר של ניהול ציבורי מבלי להטיל את השינוי בהכנסה על החקלאי*: לפצות את החקלאי* 

בתשלומי צד שאינ* קשורי* במישרי! למחירי המי*. כ: אמנ* מנסי* לעשות באר2. א: התהלי: 

הפוליטי של קביעת הפיצויי* מסורבל וניתוק* מהשינויי* במחירי* קשה. 

 

בפתרו! שוקי המוכרי* אינ* מפעלי המי* אלא החקלאי*, בעלי זכויות המי* היסטוריות, 

וההכנסה שנובעת מעליית ער: הנדירות של המי* עוברת אליה*. ה* מקבלי* את השווקי* 

ברצו! והניתוח הכלכלי מורה ששווקי* שפועלי* כהלכה מבטיחי* שהקצאת המי* תהיה יעילה. 

אול*, כפי שראינו, הניסיו! מלמד שלפתרו! שוקי עלויות עסקה גבוהות ולכ! ג* הוא אינו תמיד 

פתרו! יעיל (מיעוט העסקות מצביע על מצב בו מי* רבי* עדיי! מנוצלי* במקומות בה* תרומת* 

הכלכלית קטנה יחסית). מ! הסת*, התומכי* בשווקי* למי* מניחי* שעל א> חסרונותיה* ה* 

עדיפי* על ניהול ציבורי. בהמש: הדיו! ננסה לבחו! אפשרות זו לתנאי האר2, א: בינתיי* כדאי 

להצביע על כ: שג* כשיהיו שווקי* מפותחי*, יישארו היבטי* חשובי* של משק המי* לניהול 

ציבורי; במיוחד, ניהול השאיבה מבארות. 

 

מאגרי( תת5קרקעיי( 

כאמור, הדיו! התייחס עד כה בעיקר למי* שמסופקי* מתעלות. במפעלי* מודרניי* זכויות 

הקניי! של החקלאי* לשימוש במי* אלה ה! זכויות צריכה: הפיקוח על ההספקה מסודר וכל 

הצרכני* מקבלי* את הקצאותיה*, ג* היושבי* במורד הזר*. הרשות שמחזיקה את התעלה 

היא המפיקה והחקלאי* ה* רק צרכני*. במשטר כזה העברת זכויות מי* היא עניי! פשוט, 

מצמצמי* את ההספקה לאחד ומגדילי* לאחר. לעומת זאת, הפיקוח על זכויות ההפקה בבארות 

קשה יותר. במדינות עניות, בה! אי אפשר לאכו> מדידה מסודרת, הפיקוח כלל אינו אפשרי. א: ג* 

במדינות עשירות הפיקוח קשה. 

                                                                                                                                            
 

2 בצורה דומה אפשר להסביר את המקרה ההפו7, את מחירי המי' הגבוהי' באר:. 

אצלנו הולכת המי' יקרה באנרגיה, התמיכה בה מכבידה בתמידות על תקציב 
הממשלה, על כ2 קיי' לח: מתמיד להעלאת המחירי' והדרישה לכסות את ההוצאות 
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הבארות ה! בדר: כלל פרטיות ומופעלות בידי בעליה!. כיוו! שהשאיבה היא ממאגרי* משותפי*, 

ההחלטה על ההפקה צריכה להיות ציבורית. יתירה מזאת, האקוויפרי* אינ* אחידי*, תכונות 

הקרקע והמי* מכתיבי* הכוונה נפרדת של כל באר ובאר. הכוונה זו יקרה ומעוררת ויכוחי*. 

בגלל קשיי* אלה, חלק גדול ממקורות המי* התת;קרקעיי* בעול*, ובארצות הברית בכלל זה, 

נוצל ביתר. אצלנו בעיית ההפקה ממאגרי* תת;קרקעיי* היא, לדעתי, הקושי המרכזי במיסוד 

שווקי* למי*. הטיפול במאמרי* ובספרי* האמריקאיי* (אגב, ג* האוסטרליי*) בבעיה אינו 

נראה לי כהתמודדות רצינית ועל כ! לא נוכל להעתיק את הפתרונות האמריקאיי* ללא בדיקה 

מדוקדקת. אפתח בעיו! בשווקי* למיניה*. 

 

שלושה שווקי( 

אפשר לחשוב על שלושה שווקי* שוני* למי*: שוק לזכויות צריכה, שוק לזכויות הפקה באגמי* 

ובמאגרי* עליי*, ושוק לזכויות הפקה ממאגרי* תת;קרקעיי*. 

  

במשק מי* מסודר ע* הספקה מרוכזת, כמו המשק האמריקאי או הישראלי, סחר בזכויות צריכה 

הוא עניי! פשוט. צרכ! 'מקורות' יכול למכור את מכסת המי* שלו לצרכ! אחר. החברה תצמצ* 

את ההספקה לראשו! ותרחיב לשני בתנאי, אולי אי! צור: להוסי>, שאמנ* אפשר להעביר את 

זכויות המי* (סביר שצרכ! בערבה לא יוכל למכור מי* לצרכ! בגליל). העברות שוקיות של מי* 

תהינה בהסכמת הנציבות ותירשמנה אצלה. סחר הוא התחלקות ברנטה (רווח) למי*. למשל, כל 

עוד יתקיימו מחירי מדרגות, יהיה הסחר בזכויות צריכה סחר בזכות ההנאה ממדרגות המחיר 

הנמוכות. המחיר שייקבע בשוק יחלק את הרנטה: במחיר נמו: תעבור הרנטה ברובה לקוני*, 

במחיר גבוה היא תישאר אצל המוכרי*. א* יותר סחר בי! חקלאי* לרשויות מקומיות, תהיה ג* 

הרשות הקונה שותפה להנאה ממדרגות המחיר הנמוכות. 

 

שוק למי* יכול לפעול היטב ג* א* המסחר הוא בזכויות הפקה ממאגר עילי. נחשוב למשל על 

הכינרת. א* נקבע לכל השואבי* מהכינרת זכויות קניי! על הכמויות שה* שואבי* והפיקוח על 

הכמויות הללו יהיה הדוק ושל*, אפשר יהיה להפעיל באג* שוק יעיל. משק אחד יוכל למכור 

זכויות לאחר ובכל מקרה שנציבות המי* תבקש לצמצ* את השאיבה מהאג*, היא תצא במכרז 

והעסקה תיעשה ע* מי שיציע מחיר מתאי*. בכינרת יש חשיבות רק לכמות הכללית ולא חשוב מי 

מקטי! או מרחיב את הפקת המי*�תל קציר, גינוסר או שני היישובי* ג* יחד. 

 

השוק השלישי הוא לסחר בזכויות הפקה ממאגרי* תת;קרקעיי*. כפי שכבר ציינתי, ניהול מאגר 

תת;קרקעי צרי: להיות מקומי. באר2 פועלות 2600 בארות, האיכות וגובה פני המי* במאגרי* 

משתני* ממקו* למקו* (נציבות המי* 2000 ב', מפות). א* הנציבות תצא במכרז לזכויות מי*, 

עשויות להתקבל הצעות למכירת מי* מאת בעלי הבארות באזורי* בה* אי! צור: בצמצו* 

                                                                                                                                            
מכספי הצרכני' מתקבלת בהבנה. ואמנ' השינויי' הגדולי' במחירי המי' באר: נעשו 

בעקבות העליות במחירי הדלק והחשמל. 
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השאיבה ואילו הבארות שמסכנות את המשאב תמשכנה בהפקה. אי! דר: אחרת אלא לנהל את 

המאגר במרוכז ובפיקוח כמותי, מחירי* (היטל הפקה) יסייעו, א: שוק לא ישחרר מניהול צמוד. 

 

ישראל 

אחלק את הדיו! באפשרות של מיסוד שווקי* למי* באר2 לפרקי* אחדי*: רישו* בחזקת 

תזכורת של נקודות עיקריות במבנה ובעיות משק המי*, מדיניות צפויה ומומלצת, שווקי* למי*, 

חסרונות ויתרונות, ולבסו> מסקנות. ולחזרה והדגשה: הטיפול הוא במי* שפירי* בלבד, לא 

בקולחי* או מי* שוליי*, ובמשק המי* כמצר>; למשל, אני מתעל* מהבדלי* בי! האזורי*. 

 

נקודות עיקריות 

1. 'מקורות' מספקת כ;60% מכמות המי* באר2. הספקי* האחרי* ה* ברוב* אגודות אזוריות, 

רשויות מקומיות וחקלאי* פרטיי*. 

 

2. מחירי המי* שגובה 'מקורות' נקבעי* על ידי הממשלה. המחירי* אחידי* - ברוב המקרי* 

אות* המחירי* בכל חלקי האר2 ; לחקלאות מחירי מדרגות, המחירי* לעיר גבוהי* מהמחירי* 

לחקלאות. 'מקורות' נתמכת מתקציב המדינה.  

 

3. משק המי* בישראל הדוק בהרבה מהמשק האמריקאי. כאמור, המחירי* להספקה לחקלאות 

ולערי* בדרו* קליפורניה ה* 1.2 ו;35 סנט, בהתאמה. הפרש המחירי* המקביל, בהספקה 

מחברת 'מקורות', קט! בהרבה, לער: 10 סנט (40;50 אגורות). לפי הדיווחי*, במערב ארצות 

הברית מחירי המי* לחקלאות אינ* משפיעי* על הקצאת המי*. ואילו אצלנו, בשני העשורי* 

ה* הגורמי* העיקריי* שהשפיעו על  של המי* ושל המוצרי* מהצומח האחרוני*, המחירי*

השימוש במי* באר2.  

 

4. משק המי* הדוק ג* במוב! שכל המקורות הטבעיי* נוצלו, אי! עתודה לשנות בצורת. בתקופות 

שחונות צרי: להקטי! את הצריכה, למעשה רק בחקלאות. 

 

5. ניצול יתר של משאבי המי* של ישראל גר* לפגיעה קשה במאגרי* התת;קרקעיי*. המצב 

הוחמר במיוחד בעקבות הבצורת של השנתיי* האחרונות. 

 

6. משק המי* נכנס עתה לתקופת התפלה. 

 

7. בידי החקלאי* יש עוד> במכסות צריכה; למשל, בשנת 1998 היו המכסות של המי* השפירי* 

לחקלאות 1,113 מלמ"ק והצריכה היתה 918 מלמ"ק (נציבות המי*, 2000 א').  

 

8. בעקבות הסדר העלויות ע* חברת 'מקורות' וביטול קר! האיזו!, הונהג באר2 היטל הפקה 

שמטרתו לסייע בהבטחת היעילות ובויסות ניצול מקורות המי*. 
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9. הסחר במי* באר2 הוא עובדה קיימת. בכל מושב יש שוק פנימי, במקרי* אחדי* המי* 

נמסרי* בחינ* ובאחרי* בתשלו*. בי! יישובי* ופרטי* יש סחר במי* שמשולב בהחכרת קרקע. 

ויש ג* מקרי* של חקלאי* שמספקי* מי* ליישובי* עירוניי* סמוכי*. בחלק מהמקרי*, למשל 

בתו: המושבי*, הסחר נעשה ללא ידיעה ומעורבות של הנציבות ואילו הסחר בי! יישובי*, ובעיקר 

בי! חקלאי* ליישובי* עירוניי*, נעשה בידיעה ובהסכמה של אג> ההקצאות בנציבות המי*. 

 

מדיניות ההספקה 

נציבי המי* הקודמי* התירו שאיבת יתר. נראה שהמדיניות משתנית עתה והספקת המי* 

לחקלאות תקט! במידה משמעותית. א* לא נהנה בעתיד הקרוב משנה גשומה במידה חריגה, 

יחייבו צורכי שיקו* המאגרי* צמצו* ההספקה של המי* השפירי* לחקלאות במש: שני* 

אחדות. יש הערכות שההספקה תהיה 530 מלמ"ש, ותקופת השיקו* תהיה חמש שני* לפחות. 

בינתיי*, מצד אחד תגדל צריכת המי* בערי* ; שלנו ושל השכני* בשטחי* הפלשתינאי* ובירד! ; 

ומהצד השני, יקו* מפעל ההתפלה הראשו! ואולי ג* השני. סביר להניח שהמדיניות שתיקבע 

תשאיר בחקלאות כמות מסוימת של מי* שפירי* ג* בעיד! ההתפלה; בחלק* יהיו אלה מי* 

באזורי* מנותקי* כדוגמת הערבה, ובחלק* מי* שאפשר יהיה להעביר מהחקלאות לצריכה 

עירונית בשנות בצורת חריפות. ג* בדבר כמות זו היו הערכות שהיא תהיה 530 מלמ"ש, כ: 

שאפשר לצפות שתקופת השיקו* תתלכד ע* עיד! ההתפלה וההספקה של המי* השפירי* 

לחקלאות בשני* רגילות תהיה מעתה ובמש: תקופה ארוכה 530 מלמ"ש. נקרא לכמות זו, 

שהחקלאות תקבל בשני* גשומות ושאפשר שצרי: יהיה להקטינה בתקופות חירו*, בש* 

ההספקה היציבה. ייתכ! שההספקה היציבה לא תהיה בדיוק 530 מלמ"ש, א: להמש: הדיו! 

אצמד לער: הזה. 

 

יש תחזיות (נציבות המי*, 2000 ג') לפיה! תחול הגדלת ההספקה של הקולחי* במקביל לירידה 

בזמינות המי* השפירי* לחקלאות. אפשר היה על כ! לחשוב שהקטנת ההספקה של המי* 

השפירי* תיעשה כולה ב"המרה" לקולחי*. א: זו תהיה טעות לבנות על כ:: התקדמות מפעלי 

ההשבה איטית והמקומות בה* יסופקו קולחי* אינ* תמיד המקומות לה* תצומצ* הספקת 

המי* השפירי*. שיקולי* אלה מובילי* למסקנה שיש להקטי! עתה, לאלתר, את מכסת המי* 

השפירי* לחקלאות ל;530 מלמ"ש. זו, כאמור, תהיה הספקת המי* היציבה, בשני* רגילות. 

בשנות חירו*, בתקופות בצורת קשות, תצומצ* ההספקה לחקלאות עוד יותר.  

 

יש הצעות שונות על הדר: להקטי! את המכסות א> שלא הכל מוכני* להודות בפה מלא בחומרת 

הבעיה וההכרח להקטי!. משרד החקלאות (2000) מבקש לקבוע מכסות חדשות לכל יצר! לפי 

נורמות ההשקיה לגידולי* שבמשקו, יונת! בשיא וגדליה גל (2000) הציעו עידוד המעבר לחקלאות 

אקסטנסיבית. יש ג* אפשרות פשוטה של הקטנה פרופורציונית במכסות הרשומות, ה! למי שניצל 

את מלוא המכסה וה! למי שלא ניצל אותה. אפשר בהזדמנות זו ג* לתק! עיוותי* בולטי* 

בהקצאת המכסות; לדוגמה, לחקלאות הערבית. יש להניח שהקטנת המכסות תלווה בפיצוי 

החקלאי*, א: לא אכנס כא! לפרטי*. 
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לפי החוק והשגרה, יחד ע* הקטנת המכסות לצריכה תצומצמנה כמויות המי* המופקי*; כלומר, 

תהיה הקטנת הכמויות ברשיונות הספקי*, של 'מקורות' ואחרי*. הרשיונות שוב יורחבו במידה 

שבה תתרחב ההספקה לצרכני* שאינ* חקלאי*. צמצו* ההספקה לחקלאות יעלה את ער: 

התפוקה השולית של המי* ועל כ! הוא ילווה בהגדלת היטל ההפקה. ע* היטלי* גדולי* יותר 

יעלו המחירי*. לדעתי יש לכוו! את השינוי במחירי* הרשמיי* לביטול מדרגות המחיר. בדר: זו 

תבוטל ההפליה בי! החקלאי* צרכני המי* בחברת 'מקורות' (לדוגמה: היו* נאלצי* מגדלי 

הירקות בשטחי* פתוחי*, שמשתמשי* במי* רבי* יחסית, לשל* מחירי* גבוהי* בעוד שיצרני 

הפרחי* בחממות משלמי* מחירי* נמוכי*). 

 

המחירי* שייקבעו למי* (ומחירי המוצרי* החקלאיי*) יקבעו את צריכת המי* בחקלאות בשני* 

רגילות וא* היא תהיה מוגבלת למכסות או קטנה מה!. אני מציע שבעתיד (מיד לאחר קביעת 

המכסות המוקטנות) תשמשנה המכסות בסיס לקביעת הצריכה בשנות חירו*. הקיצו2 יהיה 

פרופורציוני למכסות.  

 

שווקי( למי( 

הצעתי היא שסחר במי* יותר בכל מקו* שבו הוא אפשרי. במקומות רבי* יהווה הדבר הכרה 

רשמית במצב קיי* ובמקומות אחרי* תהיה זו התפתחות חדשה. ע* זאת עלי לציי! שההצעה 

מוגשת בקווי* כלליי*, איני יכול לבדוק את כל השינויי* שדרושי* בסדרי העבודה, בתקנות 

ואולי א> בחוק. תידרש עבודת הכנה ותקופת הסתגלות. 

 

היו* אי אפשר להתיר סחר חופשי מפני שהראשוני* שיציעו מכסות להעברה יהיו אלו שאינ* 

מנצלי* את המכסות שלה*. אי! מי* לסחר הזה. סחר מסודר יוכל להתקיי* רק לאחר 

שתיקבענה המכסות החדשות בכמות כללית של 530 מלמ"ש (או כמות אחרת, לפי האפשרות). א: 

לאחר קביעת המכסות החדשות אפשר יהיה להתיר סחר; כלומר, חקלאי* יוכלו להשכיר, 

לתקופה קצרה, את מכסת* לחקלאי* אחרי* או לרשויות עירוניות. הרוצי* בכ: יוכלו למכור 

את המכסה. השכרה ומכירה תהיינה באישור נציבות המי* וזו תינת! במקומות שהדבר אפשרי; 

למשל, בי! צרכני המפעל הארצי. 

 

חשוב להדגיש, הסחר יהיה מותר ג* בתקופות חירו*, בשנות בצורת. דווקא בתקופות כאלה, עלול 

הקיצו2 במכסות לפגוע קשה יותר באחד ופחות באחר. האפשרות להעביר מי* בי! חקלאי*, 

ואפילו בתשלו*, תקטי! את הפגיעה ותשפר את יעילות ניצול המי* המועטי*. 

 

בעתיד, ע* התרחבות האוכלוסייה, ואולי ג* הגידול בביקוש למי* בחקלאות ; א* יהיה ; יגדל 

המחסור במי*, ההיטלי* יגדלו והמחירי* יעלו, במיוחד לצריכה עירונית. לעומת זאת, א* 

התכנו! יכתיב שמירה של כמות מסוימת של מי* בחקלאות (ההספקה היציבה, 530 מלמ"ש) צרי: 

יהיה ליצור תנאי* שימנעו מעבר מוגז* של מי* מהחקלאות לעיר. הדר: הפשוטה לעשות זאת 

היא לסבסד את המי* שינוצלו לשימוש בחקלאות כ: שתישאר בה הכמות שתוגדר כהספקה 

יציבה.  
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שווקי* למי* מנוגדי* לרוח המקורית של חוק המי*. בחוק, המי* ניתני* למשתמשי* למטרות 

מוגדרות, "בטלה המטרה ; פקעה הזכות". חכירה או קנייה חופשית של מי* עלולות לעמוד בניגוד 

לעיקרו! זה. אול* נראה לי שקושי זה יוכל להיפתר א* העברת המי* תהיה באישור הנציבות. 

היא תוכל למנוע שימוש לא סביר (ג* החוק האמריקאי מגביל זכויות מי* לשימוש סביר). על כ! 

אני אציע שהשווקי* במי* ימוסדו במסגרת החוק הקיי*. חוק זה הוא המסגרת הטובה ביותר 

לניהול ציבורי של מקורות המי* ושינוי החוק עלול להיות תהלי: ארו: ומסורבל שסופו אינו ברור 

מתחילתו. 

 

לפעולה יעילה של שווקי* דרושי* מוסדות תומכי*. אפשר להניח שע* מיסוד השווקי* יימצאו 

יזמי* שיתווכו בי! מוכרי* לקוני*, אולי אפילו בעזרת רשת האינטרנט.  

 

חסרונות 

החיסרו! העיקרי בשוק למי* הוא חיזוק זכויות הקניי! הפרטיות במי*; במיוחד חיזוק זכות 

ההפקה. חיזוק הזכות הזו עלול להחליש, אולי א> לבטל, את העיקרו! הבסיסי של הבעלות 

הציבורית על מקורות המי* של המדינה. ההחלשה הזו עשויה להיות מפורשת בחוק, א* הוא 

ישונה, או שהיא תתבטא בכ: שבתי המשפט יראו בזכויות אלה, אפילו במסגרת החוק הקיי*, 

זכויות קנייניות חזקות. א* כ: יהיה, יקט! כוחו של הנציב בניהול משאבי המי* של המדינה. 

בעלי בארות יוכלו לערער על החלטותיו ולדחות את ביצוע! למש: שני* רבות בדומה לעיכובי* 

שבעלי מבני* גורמי* לסוללי* דרכי* שעוברות בשטחיה*. פירוש של דחיית החלטות הנציב עשוי 

להיות המש: שאיבת יתר או נזק הול: וגובר למאגרי המי*. 

 

ג* עתה נתונה האפשרות לבעלי הבארות לערער בפני בתי המשפט, א: לא ידוע על פניות כאלה. 

החוק הברור, וייתכ! שג* יישומו הזהיר, מנעו ערעורי* והחלטות הנציב לא נתקלו בהתנגדות. 

כרסו* כוחו של נציב המי* בניהול המשאבי* הוא הסיכו! העיקרי של מיסוד שווקי* למי*. 

 

יתרונות  

כפי שמראה הניסיו! בארצות חו2, ייתכ! שהשווקי* למי* יהיו מצומצמי* ומפני ששווקי* כאלה 

כבר קיימי*, מיסוד השווקי* לא יהיה שינוי גדול. ע* זאת, כפי שכבר נאמר, א* יש סחר הוא 

צרי: להיות חופשי לכל ויעיל.  

 

השוק ישפר את יעילות השימוש במי*. כ! יקטי! השוק את הלחצי* הפוליטיי* על נציב המי*, 

ביניה* הלח2 להקצאת מכסות נוספות ולשאיבת יתר. חקלאי* שיזדקקו למי* נוספי* ירכשו 

אות* בשוק. השוק יסייע לצמצו* תחו* הויכוחי* על הפיצויי* לחקלאי* ולבעלי הבארות 

בקיצו2 בזכויותיה*. דוגמה תבהיר: משרד החקלאות מערי: שהקיצו2 הצפוי בשני* הקרובות 

בהספקת המי* יביא לירידה של למעלה משני מיליארד ש"ח בער: התפוקה השנתית בחקלאות, 

לדעתי הערכה זו מוגזמת ואומד! קרוב יותר לפגיעה בתפוקה הוא רבע מיליארד ש"ח. אומדני 

הפגיעה בהכנסות נגזרי* מהירידה הצפויה בתפוקה ועל כ! הבדלי* גדולי* בהערכות גורמי* 

למאבקי* פוליטיי* חריפי* ומתמשכי* שמכשילי* ניהול יעיל, כפי שאמנ* היה בשנתיי* 
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האחרונות. כשיפעלו שווקי* למי*, אפשר יהיה לקרוא בשוק מה ער: המי* ולקבוע בקלות 

יחסית מה סכו* הפיצוי הסביר. 

 

לשווקי* למי* יש יתרונות נוספי* שאינ* בולטי* בהסתכלות ראשונה; למשל, השוק יעודד בעלי 

בארות לספק מי* לרשויות מקומיות ולקבל קולחי* תמורת*. אפשר לצפות שבשווקי* יתברר 

כוח המונופול של חברת 'מקורות' ביתר בהירות. כאשר אגודות אזוריות תוכלנה לספק מי* 

במקביל ל'מקורות' יסתבר א* והיכ! הביקורת על החברה הגדולה מוצדקת.  

 

 

מסקנות 

אחזור על מסקנתי. אני תומ: עתה במיסוד שווקי* למי* באר2. יש לדעתי לבחו! את משמעות 

המיסוד בפירוט רב יותר ממה שיכולתי לעשות כא!. הכוונה לבחינה של חודשי* אחדי*, לא 

לדחייה לשני*. 
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