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כותרת :יעל אודם .מהפכת המים .השלכות שנת
הבצורת למרות תרומת מתקני ההתפלה.
דני קושמרו  :חזרנו ,מחר ערב חג השבועות שהוא גם חג המים,
זמן טוב להיצרך לנושא הזה בדיוק ,כמעט בלי ששמתם לב,
ישראל עוברת את שנת הבצורת הקשה ביותר מאז קום המדינה.
מתקני ההתפלה גרמו לכך שאין מחסור של ממש במים ,מאידך,
כולנו משלמים על הבצורת הזו בחשבונות מים גבוהים ,או בפירות
וירקות יקרים יותר .מחיר היובש ,כתבתנו לענייני איכות הסביבה,
יעל אודם.
איריס נאור ,כפר מנחם  :יש לנו גינה ,יש לנו  4ילדים מן הסתם
ואנחנו שמתקלחים ,מכונת כביסה לפחות אחת ביום ,מכונת כלים,
בית ,נורמטיבי עם שישה נפשות .לא חוסכים במים ,לא.
 : /למה?
איריס נאור  :כי אני יודעת שהיום מתפילים מים ,אני יודעת
שאין שום דבר שבעצם מצריך ממני כצרכן לחסוך במים.
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יעל אודם  :ארבעת הבנים של איריס מתקלחים יחד בשביל הכיף.
ובאמת אף אחד לא אומר להם שחבל על כל טיפה .מדהים שרק
לפני  15שנים מקלחת משותפת היתה בגדר צו שעה .ב1999-
הכריז שר החקלאות רפאל איתן על בצורת ,וקרא להתקלח בזוגות.
*  :ישראל מתייבשת.
יעל אודם  :אחר כך ב 2008-בשיאן של  7שנים שחונות ,הופיעה
רננה רז.
רננה רז  :ופשוט אין לנו מים לבזבז.
יעל אודם  :אבל גם היא לאחרונה נעלמה .השנים השחונות
הובילו לשינוי הסטורי .הקמתם של  4מתקני התפלה ואם פעם
כל הנחלים זרמו לים ,המתקנים הוכיחו שאפשר גם הפוך.
ארז בלשה ,מנכ"ל מתקן התפלה בפלמחים  :המים מגיעים
בצינורות מתוך הים ,מתחת לקרקע ,לבריכות הקדם .כאן למעשה
מתבצע לב תהליך ההתפלה ,מצד אחד נכנסים מים מלוחים,
ויוצאים מהצד השני מתוקים ,בתהליך שנקרא אוסמוזה הפוכה.
כאן אנחנו מגיעים ,המים מותפלים ,מים מתוקים ,מוכנים לשתיה,
טעים?
אלכס קושניר ,יו"ר רשות המים  :בנוגע להתפלה ,כושר ייצור מים
מותפלים במדינת ישראל נכון להיום ,הוא כ 500-מיליון ,כ50-
אחוז מי שתיה אנחנו כבר היום מייצרים באמצעות התפלה.
יעל אודם  2014 :היא השנה השחונה ביותר שנרשמה מאז קום
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המדינה ,ובכל זאת נדמה שנרווגיה זה כאן .אם עד היום מים היו
זורמים במוביל הארצי מצפון לדרום ,לראשונה השנה זרמו מים
בכיוון ההפוך ,ממתקני ההתפלה צפונה אל הבתים של חיפה
ונצרת .המוביל עצמו נסגר לחודש שיפוצים ,ואנחנו אפילו לא
הרגשנו ,מים מתוקים הוזרמו אל הנחלים היבשים.
ארנון ברעם ,חקלאי אליעד  :אפשר לראות לאן המים מגיעים
עכשיו ,בשנה נורמלית המים מגיעים ממש עד לפה ,מטר מתחת
לסוללה .לפני שנה טיילתי פה ,לא היה קוצים ,היו דגים.
יעל אודם  :במרכז ובדרום שפע של מים זורמים בבתים וגם
בשדות .היחידים שלא נהנים מהמים הם חקלאי הגולן והגליל
שהסתמכו עד השנה על מקורות מים טבעיים ועל מאגרים ,ועכשיו
הם ריקים.
ארנון ברעם  :סך הכל במאגרים ברמה בגולן יש ארבעה מיליון
קוב מתוך  40מיליון קיבולת.
יעל אודם  :עשרה אחוז.
ארגון ברעם  :עשרה אחוז כן .אם היינו צריכים להסתדר עם זה,
אז היה קטסטרופה.
יעל אודם  :את מעט המים שיש מקבלים מקידוחים מיוחדים,
ולראשונה מעלים מים מהכינרת אל הרמה .לחקלאים קיצצו את
מכסת המים ב 25-אחוזים ,וגם העלו את המחיר למטר מעוקב.
אז מה עושים? מדללים את הגידולים ומרוויחים פחות.
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*  :פה יש שלושה ,אני מוריד שניים משאיר אחד ,כדי לקבל פרי
גדול למרות כמות המים המקוצצת .ככה זה טוב ,בודדים.
*  :צריך לקחת מיוני את הקיצוץ ,את הרמת קיצוץ שאתה יכול
לעמוד בה,
יעל אודם  :אחרי שנים שגרו במרכז ,תום וטלי חזרו לרמת הגולן,
תום החליט להיות חקלאי כמו אבא ,ועכשיו שניהם מתמודדים עם
הבצורת והמישוואה פשוטה .בצורת במים ,שווה בצורת בבנק.
ארנון ברעם  :דיברו על זה בהנהלה ,כנראה שבאוגוסט הרגע
הקריטי שיכול להיות שלא יישארו מים במאגרים ,צריך להדק את
החגורה ,אני לא בקטע של לבכות ולהגיד אוי אוי אוי ,ומה ,וזה,
ולא נאכל אוכל.
טלי ברעם  :אנחנו בעקרון החלטנו כמה שפחות הוצאות ,חו"ל,
בכלל לא רלוונטי לנו כרגע ,מה שצריך קונים .מה שלא צריך,
דוחים לעוד כמה שנים.
יעל אודם  :אז אנחנו בעצם כמעט מאה מטר לתוך הכינרת,
ועדיין עומדים על יבשה ,אין מים.
אמנון איילון ,מנהל יחידת תחנה במקורות  :את צודקת בהחלט,
אפשר לראות שאנחנו נמצאים מטר ו 20-פחות ממה שהיה בדיוק
באותו תאריך בשנה שעברה .זה ההבדלים במפלסים של הכינרת.
עוד שנה כזאת ,ואנחנו יכולים לגרד את הקו האדום של הכינרת
ואולי אפילו את הקו השחור .בתחילת השנה ,היתה תחושה של
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אופוריה ,של מים שהגיעו של גשמים שירדו ,מפלס הכינרת עלה,
פחות או יותר מחודש פברואר עד תחילת מאי ,היתה הפסקה של
שאיבה,
יעל אודם  :לא שאבו בכלל מים ...
אמנון איילון  :מהכינרת מעט מאוד ,רק כדי להחזיק את
התהליכים חיים.
יעל אודם  :במקורות חשבו שבזכות מתקני ההתפלה שמשקים
עכשיו את רוב המדינה ,סוף סוף תוכל הכינרת להשתקם .אבל אז
הגיעה שנת בצורת יחד עם החלטה של רשות המים על קיצוץ
של  30אחוזים מתפוקת מתקני ההתפלה ,והשאיבה חזרה.
אברהם ישראלי ,נשיא איגוד המים  :מה קרה בעצם? ראיה קצרת
טווח שאומרת בשנה שעברה ירד גשם ,אז השנה אפשר לצמצם.
והנה השנה פתאום יש עצירת גשמים .כאילו שלא ידענו שדברים
כאלה קורים ,מה זה? זה בצורת במדינת ישראל? מי שמע על דבר
כזה? עכשיו מה יש לעשות עם המים האלה? החקלאים בעיקר
בצפון ,חסר להם מים ,וזאת היא עובדה ,נחלים שיש בהם בדרך
כלל מים ,יבשים לגמרי ,חוץ מאיזה זרזיף,
יעל אודם  :אז מה פשר הצמצום? כשהמדינה הקימה את ארבעת
מתקני ההתפלה היא התחייבה לקנות מהם  500מיליון קוב מים
בכל שנה .אך השנה החליטה רשות המים להזמין רק  .350על
 150מיליון קוב שלא קנתה ,היא עדיין משלמת בשל ההתחייבות
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אולם רק חצי מחיר 190 .מיליון שקלים .אז חסכו  190מיליון
שקלים? לא בטוח .בשנת בצורת מים צריך ,ועל פי הערכת
מומחים 100 ,מיליון שקלים הוציאה המדינה על שאיבה ממקורות
חלופיים .נשארנו עם  90מיליון שקלים חסכון בלבד ,ופגענו
במקורות המים הטבעיים שלנו .אם היו מזרימים לחקלאות את
 150מיליון המטרים המעוקבים של המים שבלאו הכי שילמנו
עליהם ,התוצרת היתה גדלה ,ומחירי הפירות והירקות לצרכן ,היו
יורדים.
איריס נאור  :מדי פעם את זה אני מרשה.
יעל אודם  :אז למה לא לעשות אמבטיות עם הרבה מים כל
יום?
איריס נאור  :אני חושבת שזה כבר קשור לפן כלכלי .בכל זאת,
המים עולים לנו כסף ולא מעט ,ופה אנחנו יותר חוסכים.
יעל אודם  :אז אם יש כל כך הרבה מים ,וישראל כבר לא
מתייבשת ,למה זה עולה לנו כל כך הרבה? ב 2010-הוחלט שאנחנו
הצרכנים נממן את כל עלויות משק המים .הוקמו התאגידים
העירוניים ,שונה התעריף ,וחשבונות המים עלו ב 40-אחוזים
בממוצע למשפחה .אם בשנת  2010משפחה של  4נפשות שילמה
כ 180-שקלים בממוצע ,ב 2014-היא משלמת  300שקלים,
התייקרות של  120שקלים בחודש 1,440 ,בשנה.
זאב פרידמן ,יועץ משפטי המועצה הישראלית לצרכנות  :אין ספק
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שאפשר לעשות דברים רבים בשביל להוזיל את מחירם של המים.
אם היו חוסכים במספר התאגידים ,או היו עושים את כל
החשבונות ,בודקים את הסעיף של הוצאות ותשתיות והיו מוצאים
שאפשר לחסוך שם .הסכומים האלה הם בוודאי מצטברים פרוטה
לפרוטה ,והם בוודאי מגיעים לסכומים ניכרים .לגבות את הכספים
בדרך של לקרוא לזה המחיר של המים ,זה הדרך הקלה ביותר,
לציבור הכי קשה להתנגד לזה ,וחבל שזה נעשה בדרך הזו.
יעל אודם  :זה היה צריך לבוא בצורה של מיסים.
זאב פרידמן  :זה היה צריך להיות בדרך של מס ,אבל זה בוודאי
לא צריך להיות בתוך ,בתוך מחיר המים.
יעל אודם  :ברשות המים ,לא מכחישים.
אלכס קושניר  :זה לא סוד ,שבתעריף הנוכחי ,יש מרכיבים לא
כל כך רלוונטיים לתפעול משק המים .הקמתי וועדה בין משרדית,
וועדה הזאת במהלך החודש הקרוב ,צריכה להגיש לי המלצות
איפה ניתן לייעל כל מרכיבי התעריף שאנחנו,
יעל אודם  :מר קושניר ,השכנה שלי אומרת ,אני יודעת שיש
הרבה מים ,ושאין בעיה לעשות אמבטיות לילדים ,אז למה המים
בכל זאת עולים כל כך הרבה?
אלכס קושניר  :אז קודם כל אני שמח שיש לה מים ,ויהיו לה
מים ותמיד יהיו לה מים ,מה שלא יקרה ,זה בייסיק .ב' ,בנוגע
לתעריף ,קשה לי להתמודד עם התחושות הציבור ,שהתעריף גבוה,
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מכיוון שהנושא הוא פופולארי מאוד .בדקנו את עצמנו ,ועשינו
השוואה בין לאומית ,אנחנו באמצע הטבלה.
יעל אודם  :השנה התווספו למשק המים בישראל שני מתקני
התפלה נוספים .זה אומר שללא כל קשר לרמת המשקעים ,אנחנו
ל 15-השנים הבאות ,מסודרים .אז מצד אחד אנחנו לא תלויים
יותר בחסדי שמים ,ואין לנו בעיית מים ,מצד שני ,אנחנו משלמים
על זה לא מעט.
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