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מבוא   .1
משק המים בישראל מצוי בגירעון מצטבר כתוצאה מרצף של שנות בצורת ועלייה מתמדת בצריכת המים. ניצול יתר של 

מקורות המים מוביל להמלחה הדרגתית של מקורות המים ושל קרקעות חקלאיות ולפגיעה באיכותם של מי תהום ומקורות 

מים עיליים. שימור משאב המים הנו אחד האתגרים הסביבתיים המשמעותיים ביותר הניצבים כיום בפני מדינת ישראל. 

רשויות מקומיות הנן צרכן מים משמעותי וחיסכון והתייעלות במגזר זה, בנוסף לתרומתו הסביבתית, יספק לרשות תועלות 

רבות, ובכללן:

חיסכון כלכלי ע”י צמצום חשבונות המים והחשמל  

יצירת תדמית של רשות מקיימת וירוקה בקרב התושבים   

משק מים מנוהל ומבוקר  

זיהוי מוקדי בזבוז ומוקדים בעלי פוטנציאל התייעלות וחיסכון   

תכנית “תג הסביבה” ומדריך התייעלות משק המים העירוני, מספקים לרשות המקומית את הכלים והמתווה לניהול יעיל 

וחסכוני של משק המים, בדגש הצריכה. מדריך זה יאפשר למפות את צרכני המים ברשות המקומית, לקבל פילוח מהימן 

ונהיר של דפוסי השימוש שלהם ומידת היעילות בצריכת המים והחשמל. מיפוי של כל צרכני המים ברשות  יקנה לדרג 

מקבלי ההחלטות ברשות הבנה ויכולת קבלת החלטות מבוססות מידע באשר להזדמנויות חיסכון והתייעלות במשק המים 

העירוני. המדריך מנחה כיצד יש לתכנן ולהוביל את מהלך ההתייעלות ומציג את הדרך המומלצת לגיבוש תכנית עבודה 

ישימה, אשר תוביל לחיסכון משמעותי בחשבון המים השנתי של הרשות. 
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רקע  .2
משבר המים בישראל  .2.1

משק המים בישראל נתון זה שנים במשבר חמור. הבעיה הקשה ביותר בניהול 

משק המים היא ההתמודדות עם רצף של שנים שחונות שנוצר בהן גירעון 

ירידה בהיצע המים הטבעיים  מצטבר. בשנים האחרונות ניכרת מגמה של 

בישראל. מגמה זו נובעת הן מירידה בכמות המשקעים והן משינוי משמעותי 

בפריסה של  אירועי הגשם ועוצמתם1. החל מחורף 2004/5 סובלת ישראל 

ויבשים מהממוצע הרב שנתי אשר הובילו במרוצת הזמן  מחורפים מתונים 

לירידת מפלסי המאגרים והתדרדרות משק המים. החורף של שנת 2007/8 

היה שחון באופן קיצוני. כמות המשקעים בשנה זו עמדה על כ-62% ממוצע 

המשקעים האופייני. בשנה זו, נאלצה המדינה להגיע לידי שאיבת יתר, אשר 

היוותה סכנה הידרולוגית לעתיד המאגרים.

השנים שבאו לאחר מכן העלו במקצת את מפלסי המאגרים. זאת בעקבות 

הגדלת היצע המים ע”י הכנסת מתקני ההתפלה והפחתת הצריכה בקרב 

האזרחים. 

במסגרת מסמך תכנית החירום להתמודדות עם משבר המים בשנים -2011

2012, בחנה רשות המים את תחזית היצע המים לעומת הצריכה הצפויה. 

הממצאים הוצגו  בגרף המובא להלן. בגרף זה ניתן לראות כי אוגר המים 

בשנים האחרונות נמוך מהקווים האדומים. על פי מסקנות הדוח, ללא נקיטת 

הקווים  את  לחצות  עתיד  המים  היצע  הפער,  לצמצום  פעולות משמעויות  

השחורים ולהגיע לנקודת אל חזור כבר לקראת סוף 2013.  כמו כן, התכנית 

מפרטת אמצעים קונקרטיים לצמצום הפער, כדוגמת התפלה, שימוש במי 

קולחין, אמצעים רגולטורים ואמצעי הסברה. 

1  תכנית חירום להתמודדות עם משבר המים בישראל בשנים 2011-2012, רשות המים
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איור 1: רמת האוגר לפני ואחרי ביצוע צעדים לצמצום הפער בין היצע וביקוש למים ע”פ תכנית החירום   
           להתמודדות עם משבר המים בשנים 2011-2012

השלכות סביבתיות של צריכת מים  .2.2

המלחת מקורות המים ע”י שאיבת יתר  2.2.1

מצבו החמור של משק המים נובע מהפער המתמשך לאורך השנים בין צריכת המים הכללית לבין המשאבים 

הטבעיים הקיימים לאספקת צריכה זו. על פי הערכות, נוצר פער של מעל 100 מלמ”ק לשנה בין היצע המים 

לבין הביקוש. פער זה מביא לשאיבת יתר ממאגרי המים וכתוצאה מכך, לגירעון מצטבר, להמלחה ולזיהום 

רזרבות המים במאגרים. 

שאיבת יתר מוגדרת כשאיבת כמות מים גדולה מהכמות הנכנסת. במצב כזה, נוצר בסביבת מתקן ההפקה 

“מכתש הידרולוגי”,  כלומר מפלס המים בסביבת מתקן ההפקה נמוך יותר ממפלס המים הסובבים אותו. 

כתוצאה מכך, זורמים המים למקום נמוך - למכתש. ככל שהמכתש גדול יותר כך גדל הגרדיאנט ההידרולוגי 

אשר מושך את המים לכיוונו. באזורי המגע שבין מים מלוחים למים שפירים, גרמו שאיבות היתר ותופעות 

מי האקוויפר  להמלחה של  גרמו  ובכך  המים השפירים  לכיוון  המים המלוחים  זרימת  להסטת  המכתשים 

החופי וימת הכנרת לרמה כזו שלא ניתן לעשות בהם שימוש ללא טיפול. השינויים באיכות מי האקוויפרים 

ואגם הכנרת מתבטאים בדלדול נוסף של היצע המים.
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צריכת אנרגיה  2.2.2

משק האנרגיה הישראלי נסמך ברובו על דלקים פוסיליים כדוגמת סולר, גז ופחם. לשימוש במשאבים אלו 

השפעה ישירה על פליטות גזי החממה  התורמים להגברת אפקט החממה. על פי תחשיבי חברת החשמל, 

בשנת 2010 כל קוט”ש מיוצר תרם 0.73 ק”ג פחמן דו חמצני. 

משק המים הינו צרכן אנרגיה משמעותי. האנרגיה משמשת לצורך:

שאיבת מים מהכנרת  

שאיבת מים מבארות  

הולכה ואספקה לצרכנים  

התפלת מי ים  

וטיפול בשפכים והפיכתם לקולחים  

לפי נתוני חברת החשמל, היקף צריכת החשמל עבור כלל השימושים הנ”ל עמד בשנת 2010 על כ- 3.029 

מיליארד קוט”ש, המהווים כ-5.8% מהצריכה הכוללת. עלות צריכת החשמל לשימושים אלו  מוערכת בכ- 

0.87 מיליארד ₪ בשנה2.  

מאפיין משמעותי של צריכת האנרגיה במשק המים הינו הניצול הגבוה של תעריפי השפל  במסגרת התעו”ז. 

נמנעת  בכך  וההולכה.  ההתפלה   ההפקה,  מערכות  של  מושכל  ותפעול  איגום  מערכת  באמצעות  זאת 

הכבדה על יכולת הייצור הכוללת ועמידת מערכת החשמל בביקושי  שיא. יחד עם זאת, מאופיינת צריכת 

חודשי  לעומת  כפולה בחודשי הקיץ  צריכה כמעט  גבוהה עם  עונתית  החשמל במשק המים בתנודתיות 

החורף. תנודתיות זו מתייצבת בצורה חלקית ע”י שאיבה למערכות האיגום וניצולם בחודשי הקיץ.

פוטנציאל החיסכון האנרגטי המשמעותי ממשק המים מתמקד במשאבות המים. מתוצאות בדיקות נצילות 

השאיבה שנערכו בשנים האחרונות עולה, כי פוטנציאל הצמצום בביקושים לחשמל עקב  ביצוע שדרוגים 

במשאבות מים, עומד על כ- 15-20 אחוז, בתוך תקופה של כ-5-3 שנים3. 

התבססות על התפלת מי ים   2.2.3

בשנים האחרונות תופסת ההתפלה תאוצה וכבר היום מספקת כמחצית ממקורות המים השפירים במדינה. 

בשנת 2012 פועלים 4 מתקני התפלת מי ים: באילת, אשקלון, פלמחים וחדרה. בנוסף לכך, 2 מתקני התפלה 

נמצאים בשלבים שונים של הקמה – מתקן התפלה בשורק ומתקן התפלה באשדוד. להלן פירוט מתקני 

ההתפלה וכמות תפוקתם.

2  תחשיב זה בוצע לפי תעריף חשמל של 29.17 אגורות לקוט”ש ללא מע”מ, בהתאם לתעריף הנקוב בדוח השנתי לשנת
2010 של חברת חשמל.  

3  מקור: רשות המים.
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איור 2: מתקני התפלה קיימים ומתוכננים

של  יחסית  הגבוהה  האנרגטית  יעילותם  אף  על   .)SWRO( הפוכה  אוסמוזה  בשיטת  פועלים  אלו  מתקנים 

מתקנים אלה, התהליך נחשב לעתיר אנרגיה וצורך כמות גבוהה יותר של אנרגיה מאשר שאיבת מים טבעיים 

)3.5 קילוואט למ”ק(. ככל ששיעור הצריכה של מים מותפלים ילך ויגבר, כך גם יעלה שיעור ההתפלה וצריכת 

האנרגיה של משק המים. 

ים כמקור למים הנו שטחי הקרקע  נוסף שיש לקחת בחשבון בהתבססות על התפלת מי  היבט סביבתי 

הנדרשים למתקני ההתפלה בסמוך לקו החוף, תחנות הכוח שיתווספו ושטחי החיץ הדרושים בין שימושים 

אלה לבין ריכוזי אוכלוסייה. שטחים אלה באים על חשבון שימושים אחרים לתועלת הציבור כדוגמת, חופים 

ציבוריים, שטחים פתוחים ושטחים לבניה.

משק המים הישראלי  .3
כללי  .3.1

בשנת 2010 נצרכו בישראל 1,346 מלמ”ק מים שפירים )ללא כמות המים המסופקת לירדן ולרשות הפלסטינאית 

הכוללת כ-200 מלמ”ק(5. צריכת המים השפירים מתחלקת באופן גס לארבעה שימושים: ביתי ועירוני, תעשייתי, 

חקלאי, ולצרכי הטבע. עד לשלהי שנות התשעים מגזר החקלאות היה צרכן מים שפירים משמעותי. מדי שנה, צרך 

מגזר זה מעל למיליארד קוב של מים שפירים אשר היוו כ- 70% מהצריכה הכוללת. לאחר העברת מגזר החקלאות 

לשימוש במי קולחין, מים מליחים ושוליים, הצריכה החקלאית של מים שפירים הופחתה משמעותית והיא נמוכה מזו 

שבמגזר העירוני.   

כדוגמא ניתן לציין את שנת 2010, בה המגזר העירוני )כולל המגזר הביתי( צרך כ-746 מלמ”ק מים שפירים לעומת 

500 מלמ”ק אשר נצרכו ע”י המגזר החקלאי6. 

4  אוסמוזה הפוכה: שיטת התפלה המבוססת על תהליך שבו ממברנות חצי-חדירות מפרידות בין שתי תמיסות, האחת בריכוז גבוה של מלח 
והאחרת בריכוז נמוך של מלח.להבדיל מאוסמוזה רגילה, שבה המים זורמים מהרכז הנמוך אל הרכז הגבוה, כאן זורמים המים מהתמיסה 
בעלת ריכוז המלח הגבוה לתמיסה בעלת ריכוז המלח הנמוך, דהיינו, בכיוון ההפוך לתהליך האוסמוטי הרגיל, כתוצאה מהפעלת לח מלאכותי 

על התמיסה בעלת הריכוז הגבוה - הרבה מעבר ללחץ האוסמוטי הרגיל.
מתקני ההתפלה הקיימים והמתוכננים בשנים הקרובות מבוססים על שיטה זאת. מקור: מרכז המידע של הכנסת.  

5  מקור: תכנית אב ארצית למשק המים - מסמך מדיניות מהדורה 4 )אוגוסט 2012(.
6  מקור: רשות המים.
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איור 3: פילוח צריכת המים השפירים במדינת ישראל לשנת 2010

2010. מבין ארבעת המגזרים, המגזר העירוני )הכולל את  ניתן לראות את פילוח צרכני המים בשנת  בגרף לעיל 

המגזר הביתי והמגזר הציבורי( הוא הגדול ביותר וצורך 55% מכלל המים השפירים. 

משק המים העירוני  .3.2

בשנת 2010 הסתכמה הצריכה העירונית לרבות מגורים, גינון, ומוסדות ציבור בכ-746 מלמ”ק.  זאת לעומת כ-1364 

מלמ”ק מים שפירים שסופקו בכלל ישראל )ללא הרשות הפלסטינאית(. מתוך כמות זו סופקו כ-145 מלמ”ק לשימוש 

ציבורי. נתח זה מהווה  כ-19% מהצריכה העירונית. 

ניתן לראות באיור להלן כי הצריכה הציבורית  )במונחי מ”ק לנפש לשנה( נשמרה יציבה לאורך השנים ואילו מאז 

שנת 2007 ניכרת מגמת ירידה בצריכת המים הציבורית.

איור 4: צריכת מים ציבורית לאורך השנים

מקור האיור: נתוני צריכת המים בתאגידי המים וברשויות המקומיות , דוח שנתי 2011, רשות המים
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צרכני המים ברשות המקומית  3.2.1

הרשות המקומית היא זו האחראית על ניהול ואספקת המים למבנים בשליטתה  ולשטחים הציבוריים היושבים 

בשטחה כגון גנים ציבוריים, מוסדות ציבור ובתי מרחץ, והיא נושאת בעלות המים עבור שימושים אלו. 

התפלגות צריכת המים הציבורית  לפי שימושים לשנת 2010: 

איור 5: פילוח צרכני המים בצריכה העירונית

עפ”י האיור לעיל ניתן לחלק את צריכת המים הציבורית לארבעה צרכניים עיקריים: 

מסחר ומלאכה: מרכיב זה מיוחס למרכזי קניות ציבוריים בהם לרוב הצריכה כוללת שימושי סניטציה, 

הצריכה  מכלל  כ-28%  על  ועומד  המרכיבים  כל  מבין  הגבוה  הינו  זה  מרכיב  ועוד.  ניקיון  מזרקות, 

הציבורית.

גינון ציבורי: מרכיב זה מיוחס להשקיית הגינות הציבוריות בשטח הרשות המקומית. עפ”י האיור מעלה 

ניתן לראות כי חלקו של הגינון הציבורי מכלל הצריכה ברשויות המקומיות עומד על 24%.

מוסדות ציבור: מרכיב זה מיוחס למבנים בהם יושבים נותני השירות ברשות המקומית כדוגמת מבני 

הרשות המקומית, בתי ספר, גנים ועוד. צריכת מים זו הנה בעיקר לצרכים סניטריים כגון מתקני שירותים 

ומטבחונים. ע”פ הגרף מעלה ניתן לראות כי מרכיב זה מהווה כ-16% מצריכת המים הציבורית.

בתי מרחץ ומקוואות: מרכיב זה מיוחס למילוי מקוואות והחלפת המים לשם תחזוקה תקינה. מרכיב 

זה מהווה כ-1% מכלל הצריכה הציבורית.

אחר: מרכיב זה מהווה כ-24% מהצריכה הציבורית  וכוללת שני מרכיבים מרכזיים: פחת מים וצרכני 

מים ציבוריים ארעיים, כדוגמת פעילות שוטפת לתחזוקת מערכות תשתית המים והביוב, כיבוי אש, 

רכבי טאטוא כביש, ביוביות וכו’.

יתרת המים נצרכת ע”י גופים שונים כגון בתי חולים וענף הבנייה אשר אלה לעיתים אינם מצויים תחת 

אחריות הרשות.
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האחרונות  בשנים  מצוי  המים  פחת  מים:  פחת 

המודעות  הגברת  הן:  לכך  הסיבות  ירידה.  במגמת 

מערכות  של  ותחזוקה  בתפעול  משמעותי  ושיפור 

תיקון  בחדשה,  ישנה  צנרת  החלפת  עירוניות,  מים 

לביצוע  המים  מחלקת  והדרכת  מים  מדי  והחלפת 

המים  פחת  על  הרחבה  מים.  של  נכונה  מדידה 

במסגרת הצידית. 

ניהול משק המים ברשות המקומית  .3.3

נחקק  העירוני,  במגזר  והביוב  המים  משק  ייעול  מתהליך  כחלק 

בשנת 2001 חוק תאגידי מים. מכוח חוק זה הוקמו בשנים האחרונות 

תאגידי מים וביוב הנמצאים בבעלות הרשויות המקומיות. במסגרת 

תאגידים   52   2011- שנת  עד  הוקמו  וביוב  מים  תאגידי  חוק 

)מתוך  מקומיות  רשויות   130 בכ-  אזרחים  מיליון   6 כ-  המשרתים 

184 רשויות המחויבות בתיאגוד על פי חוק(. חוק זה אינו חל ביו”ש, 

על מועצות אזוריות ועל אגודות מים. על פי הערכות רשות המים, 

תהליך התיאגוד גרם לשיקום תשתיות מים וביוב רבות, להשקעת 

כספים רבה בבינוי תשתיות חדשות, לשיפור מערך הגבייה ולצמצום 

אובדני המים באופן ניכר. 

עם כניסתו לתוקף של החוק, הפכו הרשויות המקומיות מספקיות 

באופן  להשפיע  הסמכות  מהן  שניטלה  אף  על  ל”צרכניות”.  מים 

ישיר על דירקטוריון התאגיד, לרשות המקומית עדיין מקום חשוב 

ומשפיע בעיצוב משק המים העירוני וכצרכנית מים גדולה, בעלת 

אינטרס כלכלי להביא לחיסכון משמעותי בצריכת משאב זה. 

תעריף המים   .3.4

במסגרת ההתמודדות עם משבר המים בעשור האחרון, נעשתה 

רפורמה מקיפה גם בנושא של חישוב תעריפי המים. בתחילת 2010 

עיקרון העלות, שמשמעו שעל תעריפי המים לשקף את מלוא  נכנסו לתוקף תעריפי המים החדשים, שבבסיסם 

העלויות הכרוכות באספקת המים לצרכן ובטיפול בביוב, ללא כל סבסוד מתקציב המדינה. לפני הנהגת הרפורמה 

לא היה קשר ישיר בין המחיר ששולם עבור המים לבין העלויות הכרוכות באספקת שירותי מים וביוב, וכתוצאה מכך 

נגרם שימוש לא יעיל במשאבי מים ובזבוז מחד, ומחסור בתקציבים למימון ההשקעות הנדרשות בתשתיות המים 

מאידך. כתוצאה מהרפורמה, חלה עלייה הדרגתית של כ- 25-40% בתעריפי המים. 

העלייה בתעריפי המים  הנה פועל יוצא של מספר גורמים ובראשם:

פיצוי על השקעות נמוכות בשנים עברו  

הקמת מתקני התפלה וחיבורם למערכת הארצית  

שדרוג רמת הטיפול בביוב בעקבות שינוי בתקינה.   
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מרכיבי תעריפי המים והביוב  3.4.1

מרכיבי עלויות משק המים ברמה הארצית - שירותי מים וביוב הינם תחום תשתיתי מובהק, המאופיין 

בהשקעות גדולות וארוכות טווח. תעריפי המים והביוב מגלמים בתוכם הן את עלויות הפקת המים 

ברמה הארצית והן את הובלת ואספקת המים ברמה העירונית. כלומר, תעריף המים והביוב המשוקלל 

יחד  “מקורות”,  לצרכנים במגזר העירוני מחושב כסכום מצרפי הכולל את סך העלויות של חברת 

עם עלויות ספק המים העירוני ועלות הטיפול בביוב. ההכנסות, באם יש, משמשות במלואן את צרכי 

ההשקעות הנדרשות והתפעול השוטף של משק המים והביוב. מרכיבי העלות העיקריים שעל בסיסם 

נקבעים תעריפי המים והביוב מוצגים באיור 6.

ברמה הארצית, הפקת המים )הטבעיים( והולכתם מתבצעת בעיקר ע”י חברת “מקורות”. “מקורות” 

מספקת כ- 70% מהמים בישראל וכ- 80% מהצריכה הביתית. משק המים בישראל, משלב הפקת 

מים מריבוי מקורות - מים עיליים, מי תהום מקידוחים עמוקים ורדודים ומים מותפלים ואספקתם ברשת 

בהשקעות  לפיכך  וכרוכה  ביותר  למורכבת  הנחשבת  רשת  השימושים.  סוגי  לכלל  אחת  משולבת 

לראש  עד  ושינוע  איגום  שאיבה,  כוללות  “מקורות”  חברת  שירותי  אספקת  לצורך  העלויות  ניכרות. 

- הקמת תחנות שאיבה, מאגרים, מערכות הולכת  מעלויות ההון  השטח העירוני. אלו מורכבות הן 

מים וכו’ והן מעלויות אנרגיה, ועלויות תפעול ואחזקה קבועות. לזה נוסף רכיב של סבסוד גורמי חוץ 

כגון: חקלאות, תעשייה ובתי מלון. כמו כן, בעקבות משבר המים נדרשה הקמתם של מספר מתקני 

יחסית.  זמן קצר  הוא השקעות עתק בפרק  וחיבורם למערכת הארצית, דבר המחייב אף  התפלה 

לפיכך, רכיב עלויות מים מותפלים נלקח אף הוא בחשבון בקביעת תעריפי המים.  סה”כ עלויות קניית 

מים מחברת מקורות משקפת את כלל מרכיבי העלות שתוארו לעיל. 

באופן  מים  קרי, מפיקה  מים פרטיים,  רשות מקומית אשר ברשותה מתקני הפקת   - היטל הפקה 

עצמאי על חשבון רכישת מים מחברת “מקורות”, מחויבת בתשלום היטלי הפקה המשולמים לקופת 

האנרגיה  צריכת  את  הכוללות  נוספות  הפקה  עלויות  קיימות  אלה,  להיטלים  בנוסף  המדינה.  אוצר 

הנדרשת לשאיבה, תחזוקת המתקן וכד’. רכיב עלויות מים פנים עירוניות כולל עלויות של שינוע, איגום 

פנים עירוני ותקורות לחלוקת המים לצרכנים. 

עלויות משק המים והביוב ברמה העירונית - מורכבות בעיקר מעלויות הון )הקמת מערכות לחלוקת 

מים ואיסוף ביוב(, עלויות תפעול ואחזקה, עלויות טיפול בשפכים, וכן פחת מים ופחת גבייה נורמטיביים. 

תעריף המים והביוב המשוקלל למגזר העירוני  עומד החל מה- 1.1.2013 על 9.1 )תעריף נמוך( ו- 14.65 

)תעריף גבוה( ₪ למ”ק כולל מע”מ, תעריף הכולל את סך העלויות למקורות עם עלויות התאגידים 

והרשויות המקומיות. תעריף זה משמש כאמור במלואו את צרכי ההשקעות והתפעול במשק המים 

והביוב. יש לציין שהתעריף הנמוך תקף עד להקצאה של 3.5 מ”ק לחודש לנפש, ומעבר להקצאה זו 

מחויב הצרכן בתעריף הגבוה. בפועל, הצריכה החודשית הממוצעת הינה 4.5 מ”ק לחודש לנפש7.  

7  מקור: אתר רשות מים
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איור 6: המרכיבים העיקריים של תעריף המים והביוב לשנת 2013 )ש”ח למ”ק( )מקור: אתר רשות המים(

תעריפי המים עבור השימושים השונים  3.4.2

אספקת שירותי המים והביוב לצרכנים ולשימושים השונים בישראל נעשית על ידי מספר רב של ספקים 

מים  אגודות  )כגון  תאגידים  שאינם  שונים  ספקים  עירוניים,  וביוב  מים  תאגידי  מקורות,  חברת   - ובכללם 

במועצות אזוריות( ואיגודי ערים לביוב. התשלום שמשלם צרכן המים משתנה בהתאם לספק המים )מקורות, 

תאגיד מים או ספק שאינו תאגיד(, ובהתאם לאופי השימוש במים )צריכה ביתית, מוסדות ציבור, גינון, בתי 

חולים וכו’(, אולם העקרונות בבסיס שיטת קביעת התעריפים לסוגי השימושים השונים זהים והינם כדלקמן:

צריכה ביתית: התמחור הינו דיפרנציאלי ומבוסס על שתי מדרגות תעריפים, הבסיסית עבור ההקצאה 

“הנורמטיבית” אשר נקבעה ע”י הרשות למים וביוב לאותו צרכן והשנייה לכמות החורגת מהקצאה זו. 

קרי, צריכה גבוהה מגובה ההקצאה המותרת עלותה גבוהה מהמדרגה הבסיסית באופן משמעותי, 

ראו טבלה שלהלן. 

איור 7: תעריפי המים והביוב לצרכנים הביתיים בתאגידי מים וביוב עירוניים
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בתי חולים, מרחץ ומקוואות: תעריף מופחת, בהתאם לכמות שאושרה לרכישה בתעריף זה. בחריגה 

מההקצאה ישולם תעריף גבוה יותר.

וזהה  אחיד  הינו  התעריף  הקצאה:  ללא  ותעשייה  משרדים  מוסדות,  שירותים,  מלאכה,  מסחר, 

מחויבים  ציבורי  לגינון  וצריכה  מקומיות  רשויות  של  ציבור  מוסדות  ביתית.  לצריכה  הגבוה  לתעריף 

בתעריף זהה או נמוך יותר ביחס לשימושים הנוספים בקבוצה זו, בהתאם לספק המים.

גינון ציבורי: עבור צרכני תאגידי מים וביוב הוגדרו בצריכת מים לגינון מדרגות צריכה. חריגה מההקצאה 

גוררת עלויות מים גבוהות.

לשם המחשה, בטבלה שלהלן מפורטים תעריפים לצרכני תאגידי מים וביוב, עפ”י סוג השימוש במים.

איור 8: תעריפים לצרכן עפ”י סוג השימוש במים

מנתונים אלה ברור כי התייעלות בצריכת המים העירונית איננה רק בעלת חשיבות סביבתית, אלא גם בעלת 

והתייעלות תצא  ובשל כך רשות מקומית אשר תקדים להפעיל מנגנוני חיסכון  ניכרת,  משמעות כלכלית 

מרווחת.
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יישום תכנית להתייעלות במים ברשות המקומית  .4
תהליך ההתייעלות במגזר המים ברשות הנו מרכיב אחד בתוכנית התייעלות מקיפה המבוצע במסגרת תכנית “תג הסביבה” 

של מרכז השלטון המקומי והמשרד להגנת הסביבה. התוכנית כוללת גם התייעלות במגזר האנרגיה ובמגזר הפסולת. 

תכנית ההתייעלות במגזר המים ברשות מורכבת מהמהלכים הבאים:

מיפוי מצב קיים וביצוע תחזיות צריכה   

קביעת יעדי התייעלות וחיסכון  

בחינת חלופות ואמצעי הפחתה  

גיבוש תכנית התייעלות  

יישום, פיקוח ובקרה   

מי מוביל את תהליך ההתייעלות?  .4.1

ייעודיות  היגוי  וועדות  הקימו  מצטרפות  רשויות  הסביבה,  תג  תכנית  במסגרת  ההתייעלות  תהליך  הובלת  לצורך 

אשר מקדמות ומלוות את התהליך מבחינה מקצועית. וועדות ההיגוי מורכבות מנציגי אגפים שונים ברשות ורפרנט 

המופקד על ריכוז הנושא. לטובת קידום תכנית ההתייעלות במגזר המים, חשוב לוודא שוועדת ההיגוי כוללת גם נציג 

האחראי על נושא המים ברשות. במידה ופועל ברשות תאגיד מים, חיוני שנציג מטעם תאגיד המים העירוני ייקח 

חלק בעבודת ועדת ההיגוי.

מיפוי מצב קיים וביצוע תחזיות צריכה  .4.2

מיפוי מצב קיים  הוא השלב המעשי הראשון בדרך להתייעלות. ככל שייאסף מידע רב יותר ופרטני יותר, ניתן יהיה 

להגיע להחלטות מושכלות יותר בהמשך הדרך. מטרות שלב זה:

קבלת תמונת מצב עדכנית לגבי  דפוסי צריכת המים ברשות

איסוף מידע על מערכות, טכנולוגיות וציוד קיים שישרתו את צוות הפרויקט בשלב בניית תכנית ההתייעלות  

ובמיקוד מאמצי ההתייעלות.   

יצירת בסיס מידע  לצורך הכנת תחזית לשנים קדימה וקביעת יעדי התייעלות. 

מיפוי המצב קיים יבוצע על פי השלבים הבאים:

מיפוי צרכני המים  וסיווגם למגזרים

ביצוע סקרי מים פרטניים לצרכני המים ברשות 

הזנת נתונים למחשבון תג הסביבה  

ביצוע תחזית צריכה עתידית 
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שלב I מיפוי צרכני מים וסיווגם   4.2.1

בשלב ראשוני זה יש לערוך מיפוי של כלל צרכני המים ברשות אשר מצויים תחת שליטה תקציבית של 

הרשות, על פי הסיווג הבא:

מבני ציבור: 

מוסדות העירייה

מוסדות חינוך )בתי ספר, גנים, מעונות יום(

מתקני ספורט ונופש 

בריכה עירונית

ספרייה

מקוואות ובתי מרחץ

משרדים

מתנ”ס

שוק עירוני

מוסדות רווחה ופנאי 

מבני ציבור נוספים 

שטחים ציבוריים פתוחים )שצ”פים(: 

שטחים ציבוריים לצד הדרך

גינות/ פארקים עירוניים

 איי תנועה

הסיווג נעשה משני טעמים. האחד, מכיוון שהמאפיינים והנתונים הנדרשים, כמו גם הפתרונות לייעול הצריכה 

בין הסקטורים יכולים להשתנות במידה רבה בין סוגי הצרכנים )עקב סוג שימוש אחר, קהל יעד אחר וכו’(. 

השני, משום שכך ניתן יהיה ללמוד על סקטור בזבזני או חסכני בהשוואה לאחרים ובאמצעות זאת להגדיר 

סדרי עדיפויות והזדמנויות לחסכון בהמשך. 

שלב II ביצוע סקרי מים פרטניים   4.2.2

שלב זה נועד לספק תמונה פרטנית אודות כל צרכן מים ברשות.  

הנתונים הדרושים לצורך מילוי הסקרים יאספו בשני אופנים:

ביקור פיזי באתרים ואיסוף מידע. חשוב ששלב זה יבוצע בנוכחות איש התחזוקה במבנה/אתר. 

שפ”ע,  )מחלקת  שונים  עירייה  ואגפי  וקיים(  )במידה  המים  תאגיד  העירייה,  מגזברות  מידע  איסוף 

מחלקת חינוך, מחלקת ספורט ותרבות ומחלקת הנדסה(.
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סקר בשטחים ציבוריים פתוחים )שצ”פים(  4.2.3

הנתונים אשר יש לאסוף  במסגרת הסקר עבור שצ”פים  מפורטים בטבלה הרצ”ב. הסקר מיועד לשצ”פים 

הכוללים שטחים מושקים ומשתרעים על פני שטח העולה על 250 מ”ר. עבור כל שצ”פ יש למלא טבלה 

נפרדת.

איור 9: סקר מים בשטח ציבורי פתוח



21

סקר במבנים ציבוריים  4.2.4

הנתונים אשר יש לאסוף  במסגרת הסקר עבור שצ”פים  מפורטים בטבלה הרצ”ב. עבור כל מבנה ציבור יש 

למלא טבלה נפרדת.

איור 10: סקר מים במבנה ציבורי
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שלב III הזנת הנתונים ב”מחשבון לניהול צריכת משאבים ברשות”  4.2.5

לאחר השלמת הסקרים הפרטניים ניגש לשלב הבא אשר יספק לנו תמונה כוללת ופילוח של צרכני המים. 

הנו כלי אשר פותח במסגרת  לניהול צריכת משאבים”. המחשבון  יש להיעזר ב”מחשבון  זה  לצורך שלב 

תכנית תג הסביבה ומטרתו להוות כלי עזר לרשויות המקומיות בתהליך ההתייעלות. המחשבון כולל גיליון 

נאספו במסגרת הסקר. עבור כל צרכן מים  יש להזין את הנתונים אשר  לנושא המים אשר לתוכו  ייעודי 

ברשות יש להזין את צריכת המים השנתית שלו ונתוני בסיס אודותיו )שטח מבנה, מספר משתמשים, כתובת 

וכדומה(. 

הסברים מפורטים אודות מילוי נתוני צריכת המים של הרשות המקומית ב”מחשבון תג הסביבה” מתעדכנים 

מעת לעת בהתאם לעדכוני המחשבון. הנחיות מפורטות עדכניות ניתן למצוא באתר תג הסביבה

http://www.tag-hasviva.org.il  תחת לשונית “מים”.

איסוף הנתונים ממפה את חלוקת צריכת המים בין מבני ומתקני הרשות, מיפוי שיאפשר בשלב מאוחר יותר 

הבנה של תמונת המצב ובחירה מושכלת בין אפשרויות ההתייעלות והחיסכון. כמו כן מאפשר המחשבון 

חישוב מדדי צריכה כגון צריכת מים לתלמיד במוסדות חינוך, צריכת מים למ”ר במבני ציבור או צריכת מים 

נקודות חוזק  ומבליט  נותן מידע אודות ממוצעים ארציים במדדים אלו,  ממוצעת לדונם שצ”פ. המחשבון 

וחולשה של הרשות לפי מתקן, מוסד או שצ”פ.

לאחר מילוי הנתונים, המחשבון יציג באופן אוטומטי את המידע הבא:

ריכוז נתוני צריכת מים ועלויות צריכת מים, על פי סוגי צרכנים )מוסדות חינוך, מתקני ספורט, גינות 

ציבוריות וכולי(.

התפלגות גראפית של פילוח צריכת מים לפי צרכנים.

עלות שנתית לצריכת מים עבור כל צרכן ועל פי סוגי הצרכנים. 

מדד ליעילות צריכת המים במבנה או בשצ”פ בהשוואה למדדים מקובלים 

איור 11: טבלת נתוני צריכת מים עבור עיר במרכז הארץ, בת כ- 160,000 תושבים
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איור 12: דוגמא לפילוח צריכת מים המתקבל ממחשבון תג הסביבה )גרף אופייני מתוך גרסה 2012 של   

             המחשבון(

שלב IV ביצוע תחזית צריכת מים  4.2.6
 

שפותחה  למתודה  )בהתאם  הקרובות,  השנים  לחמש  צריכה  תחזית  לבצע  יש  הסקר,  לממצאי  בהתאם 

בתכנית תג הסביבה באמצעות המחשבון(, בהתייחסות להערכות גידול אוכלוסין, תכניות בינוי ופיתוח וכיוצא 

אמצעים  או  חדשים  מדיניות  קווי  יישום  ללא  משמע  כרגיל”,  “עסקים  תרחיש  את  מהווה  התחזית  בזאת. 

להפחתת צריכת המים ברשות. תחזית הצריכה תתייחס גם לעלויות הצריכה העתידיות. על סמך התחזיות, 

יגובשו וינוסחו יעדים ריאליים לחסכון במים אשר ישקפו השתפרות הדרגתית מדי שנה. 

קביעת יעדי התייעלות וחסכון  .4.3

לאחר שיש בידינו את תמונת המצב העכשיות ואת תמונת המצב העתידית בתרחיש עסקים כרגיל, אנו ערוכים 

לקראת השלב הבא - הצבת יעדי חיסכון והתייעלות. חשוב שיעדי ההתייעלות ישקפו השתפרות הדרגתית מדי שנה 

ובה בעת יהיו ישימים וברי השגה.

כל רשות נדרשת לקבוע את היעדים “התפורים למידותיה” אשר נגזרים ממכלול של פרמטרים:

הזדמנויות ההתייעלות אשר זוהו במסגרת סקרי המים. במסגרת סקרי המים הרשות למדה את צריכת המים 

הפרטנית של כל אתר ובחנה את נצילות צריכת המים גם בהשוואה למדדים מקובלים.

חלופות ואמצעי התייעלות העומדים על הפרק מבחינה טכנית וכלכלית ופוטנציאל החיסכון שלהם.

מקורות מימון  ומשאבי כוח אדם זמינים ליישום תכנית התייעלות. 

המחשבון לניהול צריכת המשאבים יכול לשמש ככלי עזר גם בשלב זה. על ידי הצבת יעד ביצוע בגיליון המים, 

מתקבלת תמונת החיסכון הצפויה במונחים כלכליים ובמונחים של חיסכון במים. 
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בחינת חלופות ואמצעי הפחתה  .4.4

בבואנו לבחון את החלופות ואמצעי ההתייעלות, יש להתחשב במספר היבטים חשובים- הכדאיות הכלכלית, התרומה 

הסביבתית, ההיבט התפעולי- יישומי ומידת הנראות של המהלך. בפרק 5 מפורטים האמצעים הרגולטורים, תכנוניים 

וטכנולוגיים שבאמצעותם ניתן להשיג חיסכון בצריכת מים.

ורמת החיסכון  יש להביא בחשבון את ההשקעה הראשונית, עלויות תפעוליות, תקופת ההחזר  מבחינה כלכלית 

במונחים כספיים. התרומה הסביבתית נבחנת על פי כמות החיסכון המושגת במים בהשוואה למצב הקיים. עם זאת 

יש לבחון את  היכולת  יש לשקלל גם עלויות סביבתיות נלוות כגון צריכת אנרגיה. בעת בחינת ההיבט התפעולי 

לבצע את השינוי בזמן סביר תוך ההתמודדות עם מחסומים וכשלים אפשריים )טכניים או פסיכולוגיים, הן בשלב 

הראשוני והן לאורך זמן(. עבור כל אמצעי אותו נרצה ליישם יש לבחון את התאמתו לקהל היעד העושה שימוש באתר 

או במבנה. כך לדוגמא, ברזים אוטומטיים יהוו חלופה פחות הולמת לבתי ספר כיוון שהם מושתתים על מערכת 

חיישנים רגישה אשר עלולה להינזק בנקל. לקהל משתמשים זה יתאים אמצעי יותר עמיד כגון ברז קפיצי. כאשר 

בוחנים את  מידת שיתוף הפעולה הציבורית, חשוב לזכור שדפוסי התנהגות הינם קשים לשינוי ולכן יש לחשוב כיצד 

ניתן להקל על המעבר ולשלבו בצורה “חלקה” ככל האפשר. 

גיבוש תכנית התייעלות  .4.5

בשלב זו תגובש תכנית עבודה אופרטיבית הכוללת הקצאה של משאבים, תכנון תקציבי ותכנון לוחות זמנים.  

התוכנית נדרשת להיות מקיפה ופרטנית ולהתייחס למרכיבים  הבאים:

בחירת המבנים והאתרים אשר בהם ייושמו תהליכי התייעלות 

תכנון רמת החיסכון הנדרשת בכל אתר לצורך עמידה ביעדי החיסכון שהוגדרו

בחירת האמצעים הטכניים אשר יותקנו על מנת להשיג את החיסכון המתוכנן 

תכנון צעדי מדיניות ורגולציה לצורך עמידה ביעדי החיסכון 

תכנון אמצעי ההסברה והפרסום בהתאמה לקהלי יעד 

בניית תכנית בקרה ופיקוח לצורך בחינת עמידה ביעדים, בתכנון תקציבי ובלוחות זמנים  



25

הטכניים  ולמרכיבים  הפרטניות  לעלויות  המתייחסת  ביותר  מפורטת  לרזולוציה  לרדת  יש  התוכנית  עריכת  בעת 

הספציפיים להתקנה, כמודגם בטבלאות להלן.

איור 13: טבלת מעקב אחר תוכנית התייעלות עירונית

פיקוח, בקרה ועדכון  .4.6

שלב זה הוא השלב בו תכנית ההתייעלות מיושמת בשטח הלכה למעשה. במהלך שלב זה חשוב להיצמד לתוכנית 

אשר גובשה ולשמור על המסגרת התקציבית ולוחות הזמנים כפי שתוכננו אך בה בעת, להיות גמישים לשינויים. 

למנוע  כדי  זה תהליך ההטמעה  ובכלל  סופו,  ועד  בצורה צמודה מתחילתו  ומבוקר  להיות מפוקח  צריך  התהליך 

חריגות וטעויות, וגם כדי לוודא שאמצעי ההתייעלות אפקטיביים ותורמים לחיסכון המתוכנן.

יש למנות אדם מטעם הרשות שיהיה אמון על נושא הפיקוח והבקרה בשטח ועל בחינת היישום של התוכנית כנדרש. 

חשוב להפקיד בידיו את הכלים הניהוליים והסמכויות הדרושות על מנת שיוכל לבצע את תפקידו כרצוי. 

לשלב הבקרה והפיקוח יש לרתום אמצעים טכנולוגיים תומכים אשר מסייעים בבקרה שוטפת אחר צריכת המים 

באתרים השונים, כגון מוני מים “חכמים” לקריאה ושליטה אלחוטית. מונים אלו משולבים עם תוכנה מתקדמת לניהול 

ובקרה המתריעה על חריגות בצריכה דליפות. מערכות מעין אלו אוגרות נתונים לאורך זמן דבר המסייע בניתוח 

יעילות של האמצעים המיושמים.  טכנולוגיה נוספת הינה מערכת בקרת לחץ, מערכת כזו מאפשרת שימוש חכם 

בעודפי הלחץ במערכת ובכך מפחיתה פיצוצים בצנרת אשר נגרמים מגלי לחץ גבוהים ובלתי מבוקרים. 
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על מנת שתוכנית ההתייעלות תהיה אפקטיבית, חשוב שתהיה גמישה ונתונה לשינויים והתאמות. בהתאם לממצאי 

תהליך הבקרה יש לבחון הסרה או הוספה של אמצעים בהתאם לרמת יעילותם ובהתאם לאופן קליטתם בשטח. 

גם בשלב היישום, “מחשבון תג הסביבה” מהווה כלי עזר שימושי המסייע במעקב אחר החיסכון המושג הן במונחי 

מים והן במונחי עלות. הטבלאות להלן מציגות את סוגי המידע אשר יכולים להתקבל ממחשבון תג הסביבה בהם 

ניתן להיעזר בשלב זה. 

איור 14: צריכת מים לתושב לפני ואחרי יישום תוכנית ההתייעלות

איור 15: שיעור החיסכון המושג במסגרת התוכנית

איור 16: שיעור החיסכון המושג באמצעות תוכנית ההתייעלות
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אמצעי התייעלות במגזר המים ברשות המקומית   .5
מהלך התייעלות בצריכת משאבי מים צריך להיות מושתת על בסיס רגולטורי, ביצועי, כלכלי והתנהגותי. להלן מתוארים 

דרכי הפעולה האפשריות לחסכון במים תחת כל אחת מאלו. 

כלים רגולטורים  .5.1

בכוח הרשות לקבוע תקנות עזר אשר יתמכו בתהליך ההתייעלות ויסייעו במניעת  בזבוז או שימוש לרעה במשאבי 

מים, צריכה יתירה או זיהום המים המסופקים לשימוש ציבורי או פרטי. כך לדוגמא, הרשות יכולה להתקין חוקי עזר 

לקידום בנייה משמרת מים בבנייה חדשה, דבר אשר יאפשר חלחול רב יותר של מי גשמים למי תהום. כמו כן, חוק 

הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים( 2008 מקנה לרשות המקומית סמכות לאכוף שורה של 

חוקים סביבתיים, ביניהם גם אלו של מניעת זיהום מקורות ועוד עבירות כפי שמוגדרות בחוק המים. 

כלי תכנון ומדיניות   .5.2

עסקים,  )יזמים,  בתחומה  הפועלים  עניין  לבעלי  והן  לעצמה  הן  להכתיב  הרשות  יכולה  תכנוניים  כלים  באמצעות 

תושבים, מבקרים( אמות מידה ליעילות בצריכת משאבי מים. בין אלו ניתן למנות תכנון מיטבי של שטחי גינון )ידון 

בהרחבה בפרק 6( המוביל לאורך זמן לחסכון הרב ביותר בצריכת משאבי מים במגזר המוניציפאלי או כלים לעיכוב 

לאורך השנים מספר  לציין שהוכנו  יש  ומדיניות,  תכנון  כלי  גשמים. בהקשר של  מי  ואגירת  הגברת החלחול  נגר, 

בדרג  המפורט  התכנון  את  מנחות  אלו  תוכניות  המים.  במשק  העוסקים  שונים  בנושאים  ארציות  מתאר  תוכניות 

המחוזי והארצי בנושאים אלו. מבין תוכניות אלו, רלבנטית במיוחד לרשויות מקומיות הנה תוכנית המתאר המשולב 

למשק המים )תמ”א( 34ב4 אשר אושרה על-ידי הממשלה ביוני 2007. תוכנית זו עוסקת בנושא איגום מים עיליים, 

החדרה, העשרה והגנה על מי תהום ומסדירה את ההיבטים התכנוניים של משק המים, במטרה לנצל באופן מיטבי 

את מי הגשמים והשיטפונות ולשמר את מי האקוויפרים, תוך צמצום נזקי הצפות. 

ראו להלן שתי דוגמאות  לכלי מדיניות חשובים שהרשות יכולה לאמץ:  

דרישות לעמידה בתקנים בבנייה חדשה   5.2.1

בהקשר של בנייה חדשה בתחום הרשות, יכולה הרשות לדרוש מיזמים עמידה בסטנדרטים נאותים בתחום 

5281 אשר מחייב תכנון  ירוקה ת”י  ניתן לדרוש עמידה בתקן הוולונטרי לבניה  החיסכון במים. כך למשל, 

מיטבי בתחום המים. התקן מתייחס לסוגי מבנים שונים, בכללם משרדים, מוסדות חינוך, מוסדות בריאות, 

מסחר ומבני התקהלות ציבורית, והוא חל הן על מבנים חדשים והן על מבנים שעוברים שיפוץ משמעותי. הוא 

מורכב מסדרת תקנים המגדירים מהי בנייה ירוקה בתשעה תחומים ובכללם אנרגיה, פסולת ומים. על פי 

המשרד להגנת הסביבה, בנייה על פי התקן תאפשר צמצום של כ-10% מצריכת המים במבנה. הפרק הדן 

בנושא מים בתקן מתייחס לאמצעי חיסכון במים כגון שימוש במי מזגנים, ואי פגיעה במערכות ניקוז קיימות. 

יש לציין את הכנתו של תקן חדש למערכות שימוש במים אפורים הנמצא בתהליכי הכנה במכון התקנים 

)2012(. תקן זה ישמש כבסיס הטכני להצעת חוק לשימוש במים אפורים, המצויה בתהליכי חקיקה. עיגונו 

בחוק של השימוש במים אפורים יאפשר חסכון רב בצריכת מים במבנים. 
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יצירת “משקים סגורים”  5.2.2

וברתימת  לחיסכון  המוטיבציה  בהגברת  יעיל  אמצעי  הנו  מים  צריכת  של  בהקשר  סגור”  “משק  יצירת 

המשתמשים למהלך זה. במשק סגור מוקצה תקציב נתון עבור צריכת מים. כל חיסכון שמושג נותר באותו 

“משק” ולא חוזר לקופת הרשות. כלי זה מתאים במיוחד למוסדות חינוך והוא אפקטיבי כאשר ישנו מערך 

הסברה תומך ונוצרת זיקה ישירה בין חיסכון במים לחיסכון כספי. כמובן, החיסכון הכספי המושג מהחיסכון 

במים צריך להיות “צבוע” ולשמש לרווחת אותו המוסד ואותם המשתמשים. 

אמצעי חינוך והסברה  .5.3

חינוך והסברה הוא בסיס תומך לכל פעולה שתינקט שמטרתה השגת חיסכון כמו גם אמצעי בפני עצמו. פעילויות 

לעידוד חיסכון והסברה נרחבות שנעשו בעבר הראו כי ניתן להגיע לחיסכון של 10% עד 20% מכמות המים הנצרכת 

מבלי לפגוע באופן משמעותי ברווחת המשתמשים.

איור 17: בול ישן הקורא לחיסכון במים

על מנת שתוכנית ההתייעלות תוטמע ותיושם, קהל המשתמשים צריך להיות מודע לתכניה, ליעדי החיסכון, לאמצעים 

השונים ולאופן בו הוא יכול לתרום למאמץ ולהשפיע. לכל קהל יעד ברשות יש “לתפור” תכנית הסברה ייעודית לו: 

עובדי הרשות, עובדי תחזוקה, תלמידי בתי הספר, מנהלים ומורים. כל אלו  צריכים להשתכנע בחשיבות המהלך 

ולהבין את חלקם ואחריותם ביישום התוכנית. 

מטרות תהליך ההסברה הן רבות:

שיתוף והעברת ידע - לשתף את הקהלים השונים בדבר תכנית 

ההתייעלות והסיבות לה, יעדי ומידת החיסכון שניתן יהיה להשיג, 

והאמצעים שייושמו לצורך כך. 

שכנוע והנעה לפעולה – לגרום לקהל היעד של התוכנית לפעול 

ולהוציא לפועל את חלקם בתוכנית.

שונים,  אופן הפעולה של אמצעים טכניים  על  - הסבר  הסברה 

אילו אמצעים זמינים, רמת החיסכון שניתן להשיג. 

תזכורת – על מנת להשיג חיסכון ארוך טווח חשוב לבצע פעולות 

הסברה אחת לתקופה על מנת לרענן את הזיכרון ועל מנת לשמר 

איור 18: כרזה ישנה הקוראת לחיסכון במיםאת התהליך. 
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יש לזכור שקהל היעד של תכנית ההסברה “מוצף” בחומר פרסומי ולכן חשוב להקפיד להשתמש באמצעים חדשניים 

ומקוריים ולהשקיע מחשבה במסרים ובתוצאה הרצויה. 

יש להקפיד שכל פעולות ההסברה, הפרסום והחינוך יהיו מתואמות ומאוגדות תחת תכנית אחת. התכנית נדרשת 

להיות מוגדרת מראש ומסונכרנת עם צעדי ההתייעלות ולתמוך בהם.  

אמצעים טכנולוגיים  .5.4
  

בנוסף לאמצעי בקרה ופיקוח שהוזכרו בסעיף 4.7.1 כגון מונים “חכמים” לקריאה מרחוק ומערכות בקרת לחץ, ישנם 

שלל אמצעים טכניים שניתן להתקין ואשר תורמים לחיסכון במים. אמצעים אלו מפורטים בהמשך המסמך כחלק 

מפרקים 6 ו- 7. בהקשר של העבודה הנוכחית נתמקד בכלים לחסכון במים בגינון הציבורי וכלים לחסכון במבנים 

ציבוריים. ניתן לחלק את האמצעים הטכנולוגיים, בין אם למבנה או לגן, לשלוש קטגוריות:

אביזרים אשר התקנה חד פעמית שלהם תוביל לחיסכון מידי. לקטגוריה זו ניתן לשייך את החסכמים למיניהם 

במוצא הברז, משתנות ללא מים, מיזוג אוויר הפועל על אוויר ולא על מים,  או ניצול מי המזגנים להשקיה. 

אביזרים שלאחר התקנתם יש לתפעל נכון על מנת להשיג את התוצאה הדרושה. לקטגוריה זו ניתן לשייך את 

קוצבי הגינה למיניהם ואת מיכלי ההדחה הדו כמותיים. 

מערכות מחזור מים - שימוש חוזר בקולחין באיכות “גבוהה ביותר” ו”מעולה” או במים אפורים מטופלים, כפי 

שעושות למשל עיריית הרצלייה, ירושלים ועוד. 
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חיסכון במים בגינון הציבורי  .6
הגינון הציבורי הוא המגזר המשמעותי ביותר בצריכת המים הציבורית, מעל 

ל-50% מכלל הצריכה הציבורית. אי לכך, יישום פעולות לחיסכון בצריכת מים 

בגינות ציבוריות ושטחים ציבורים פתוחים חשובות ממדרגה ראשונה. 

האקלים בישראל, המתאפיין בעונת קיץ נטולת משקעים ובעלת טמפרטורות 

גבוהות, מחייב שימוש במים להשקיית גני נוי בחלק ניכר מהשנה. עם זאת, 

ירוקים בתחומי הערים גם בתקופות של  ישנה חשיבות רבה לקיום שטחים 

אקלימי,  ומיתון  הסביבה  הגנת  אסתטיות-נופיות,  מסיבות  במים,  מחסור 

סיבות בריאותיות ואחרות. לפיכך, יש צורך ליצור ולקיים גנים “חסכני מים”, 

באמצעות תכנון נכון, אחזקה ותפעול מתאימים של הגן ובאופן שלא תיפגם 

הנאת הציבור מהגן והפונקציונאליות שלו. להלן יסקרו שיטות שונות לחיסכון 

במים בגינון הציבורי.

תכנון הגן  .6.1

צריכת המים של הגן נקבעת באופן ישיר על ידי תכנון הגן על מרכיביו השונים, כולל תכנון הטופוגרפיה, היחס בין 

שטחים דוממים לשטחים צמחיים בגן, הכשרת הקרקע, בחירת הצמחייה, תכנון מערכת ההשקיה ועוד.

שימוש בצמחים חסכניים במים  6.1.1
 

בבחירת צמחייה לגן יש להביא בחשבון את דרישות ההשקיה של צמחים שונים. ניתן לסווג בהכללה את 

דרישת ההשקיה של צמחים עונתיים כגבוהה ביותר, ואחרי כן בסדר יורד צמחייה טרופית, מדשאות, צמחי 

 - הינם  בחירת צמחייה  בהיבט של  במים  לחיסכון  מנחים  )עצים(. עקרונות  חורשות  ולבסוף  ושיחים  כיסוי 

הקטנת שטחי מדשאות וצמחים עונתיים והעדפת שימוש בצמחי כיסוי, שיחים וחורשות.

)שה”מ(  החקלאות  ע”י משרד  שהוכנה  מקיפה  ברשימה  להיעזר  ניתן  מים”  “חסכני  צמחים  מיני  בבחירת 

הכוללת כ-500 מיני צמחים. צמח “חסכן מים” מוגדר ככזה המסוגל להתפתח באופן תקין, לרבות בשלב 

הקיץ,  מועטה בתקופת  או בתוספת השקיה  כלל  תוספת השקיה  ללא  פירות(,  ויצירת  )פריחה  הגנרטיבי 

סווגו הצמחים חסכני המים  זו  250 מ”מ. ברשימה  מ-  נופלת  אינה  וזאת כאשר כמות המשקעים בחורף 

לשלוש דרגות – 0, 1 ו-2, שמשמעותן שדרושה תוספת השקיה של 0, 100 ו- 200 קוב לדונם בתקופת הקיץ, 

בהתאמה. 

זו  ברשימה  הצמחים 

כוללים בין השאר מינים 

סוקולנטים,  של  רבים 

וה  עלו בעלי  צמחים 

אפורה וצמחים שמקורם 

ם  י ם  י ל ק א י  ר ו ז א ב

תיכוניים או מדבריים.
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תוספת שטחי דומם פונקציונאליים ושטחים מחופים  6.1.2

ליחס הרצוי בין צמחייה לדומם בגן אין קווים מנחים או מוסכמה מקובלת לתכנון. שטחי דומם פונקציונאליים 

בגן הנוי כוללים מגרשי משחקים, ארגזי חול, שטחים מרוצפים, שבילים ועוד. תוספת שטחים כאלו צריכה 

להיעשות במינון המתאים, על מנת שלא לפגוע בתפקוד הגן כאי ירוק בלב האזור האורבני הבנוי.

בנוסף, ישנו יתרון רב בשימוש בחיפויי קרקע כאמצעי המסוגל להביא לחיסכון משמעותי במים. במחקרים 

של בשיעור  להשקיה  המים  צריכת  את  להפחית  מסוגל  קרקע  חיפוי  כי  נמצא  ובחו”ל  בישראל   שנערכו 

כ- 70%-40% בהשוואה לקרקע חשופה. בנוסף, חיפוי קרקע הינו בעל יתרונות נוספים, כגון הקטנת נביטת 

עשבים, שמירה על מבנה הקרקע, צמצום בשימוש בחומרי הדברת עשביה ועוד. כיום ישנו היצע גדול של 

וחיפויים  טוף  חצץ,  של  שונים  סוגים  כדוגמת  שונות,  ופונקציונאליות  תכונות אסתטיות  בעלי  קרקע  חיפויי 

טבלת  בהמשך  ראה  נוסף  לפירוט  חקלאי(.  ממקור  שונים  וחומרים  עץ  )שבבי  שונים  ממקורות  אורגניים 

יתרונות וחסרונות.

תוספת שטחים מוצללים בגן  6.1.3

הצללה מקטינה את אידוי המים מהקרקע ומהצמחייה ומקטינה את כמויות המים הדרושות להשקיה. הערך 

המקובל הוא  כי תנאי מיקרו-אקלים נוחים יותר עשויים להקטין את צריכת המים של מדשאה בשיעור של 

10-15%. תוספת שטחים מוצללים אפשרית הן באמצעות התקנת יריעות או רשתות או באמצעות שתילת 

עצים בגן.

בנייה משמרת מים  6.1.4

שטחים עירוניים בנויים מצמצמים את מידת ההעשרה של מי התהום במי גשמים. זאת בעקבות הפחתה 

בשטח הזמין לחלחול מים מפני השטח לעומק הקרקע. בנייה על פי עקרונות משמרי מים תוביל לצמצום 

הפסדי מים מסוג זה ותביא להגדלת שיעורי החלחול למי התהום. בשנים האחרונות ישנה מגמה גוברת, 

המעוגנת באופן חלקי אף בהוראות מחייבות, של בנייה משמרת מים. במונח זה הכוונה לכך שתכנון של 

הנתקלים במשטחים שאינם  בגשמים  נגר שמקורם  לכך שמי  מוכוון  להיות  צריך  בנויים  ואזורים  מגרשים 

מחלחלים )כגון גגות וכבישים( יתועלו כך שיישארו ויחלחלו בשטח המגרש או האזור. כאמור, תמ”א 34ב4 

משמשת כתשתית תכנונית לרשויות מקומיות בהקשר זה ומהווה בסיס לפיתוח ותכנון משמר מים. 

תכנון גינות עפ”י עקרונות של שימור מים משמעו תכנון הטופוגרפיה של פני שטח הקרקע ליצירת אגנים 

רדודים אליהם יתנקזו מי נגר עילי שמקורם בגשמים, באופן שיאפשר להם לחלחל בהדרגה לתוך הקרקע, 

בתוך שטח הגן. 

הערכה של היקף עבודות הפיתוח הדרושות על מנת ליצור בגן שינוי טופוגרפי להשגת יעדי איגום ואצירת 

מים ניתנת לביצוע באמצעות סקר טופוגרפי מהיר ע”י אדריכל נוף. 

פוטנציאל החיסכון במים כתוצאה מפיתוח משמר נגר של הגן מורכב למדי להערכה כמותית ותלוי בעיקר 

באופי הצמחייה וביכולתה לקלוט מים משכבות קרקע עמוקות )עומק מערכת השורשים(. עם זאת מדובר 

בפוטנציאל בלתי מבוטל אשר לצדו גם חסכון כלכלי ניכר המתעצם ככל שמחירי המים מתייקרים. 
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תכנון מערכת ההשקיה   .6.2

תכנון מערכת ההשקיה צריך להתבצע בהתאמה ספציפית לצרכי הגן, מבחינת הצמחים וסוג הקרקע. מידע 

נוסף ניתן למצוא בחלק אחזקת הגן, בסעיף “קביעה נכונה של כמות ותדירות ההשקיה”.

התקנת מערכות השקיה אוטומטיות הכוללות שליטה ובקרה מפוקדות מחשב. באופן זה, מתאפשר חיסכון 

במים באמצעות איתור מהיר של תקלות, שינוי מהיר של תוכנית ההשקיה עפ”י הצורך, אפשרות לחיבור 

גששים כגון מדי רטיבות ורוח למערכת, ואיתור צריכות מים חריגות )גנים “בזבזנים”(. 

שימוש בקוצבי מים לבקרה על כמויות המים ושימוש באביזרים חוסכי מים כגון ווסתים.

בחירת שיטת השקיה מתאימה לצרכי הגן. שיטות השקיה מקובלות הינן:

אינה מושפעת מרוחות  יחסית,  נמוכים  יעילה, דורשת לחצים  טפטוף עילי: שיטת השקיה ממוקדת, 

ואינה גורמת לפיזור של מים ולהתפתחות מוגברת של עשבייה )השטח המושקה מצומצם(. עם זאת, 

בשיטה זו יש רגישות לסתימות, לוונדליזם ולפגיעה מבע”ח וישנו קושי באחזקה מתחת לשיחים צפופים 

)בעיית נגישות(.

טפטוף טמון: יתרונות שיטה זו הינם צמצום בהתאדות מפני 

מניעת  בע”ח,  ולפגיעת  לוונדליזם  רגישות  חוסר  הקרקע, 

הרטבה של אזורים בלתי רצויים ונביטת עשבייה מצומצמת 

תת- היותה  בשל  כזו,  מערכת  אחזקת  זאת,  עם  מאוד. 

קרקעית, הינה בעייתית, ישנו קושי לאתר ולטפל בתקלות, 

רגישות לסתימות וסכנת המלחת קרקע מוגברת.

הינם שהיא מאפשרת השקיית  זו  יתרונות שיטה  המטרה: 

וכן  הצמחים  נוף  ושטיפת  )כגון מדשאות(  נרחבים  שטחים 

העובדה שתקלות ניתנות לזיהוי בקלות. עם זאת, יעילותה 

תתכן  לרוחות,  רגישה  היא  בטפטוף,  מהשקיה  פחותה 

גלישת השקיה לאזורים לא רצויים, פגיעה במבנה שכבת 

הקרקע העליונה ע”י הטיפות או יצירת נגר. בנוסף דרושים 

לחצי עבודה גבוהים להפעלת השקיה בשיטה זו. 

השקיה באמצעות מתזים: שיטה זו מאפשרת השקיית שטחים קטנים יחסית )דוגמת פסי דשא( וניתן 

לעבוד בה בלחצים נמוכים יחסית. עם זאת, יעילות ההשקיה נמוכה יחסית, יש צורך בעמדות השקיה 

רבות יחסית, ישנה רגישות לרוח, פיזור לאזורים לא רצויים, גידול בכמות עשבייה ורגישות לוונדליזם.

בבחירת שיטת השקיה מתאימה יש לקחת בחשבון, בנוסף להיבטים של חיסכון במים גם את נתוני האתר, 

כגון שיפועים, רוחות, סכנת וונדליזם וכו’. שיטת ההשקיה המועדפת הינה לרוב השקיה בטפטוף, למעט עבור 

מדשאות שם תתבצע לרוב השקיה בהמטרה. במקרים מיוחדים ניתן לבחור בשיטות אחרות, לדוגמא השקיה 

בטפטוף טמון כאשר נעשה שימוש במי קולחים, או שימוש בהתזה להשקיה של שטחים קטנים ובלחצים נמוכים.
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אחזקת הגן  .6.3

קביעה נכונה של כמות ותדירות ההשקיה  6.3.1

כמות ההשקיה הדרושה נקבעת ע”י האזור הגיאוגרפי )תנאי האקלים(, תקופת השנה )חודש(, סוג הצמחים 

ותנאי מיקרו-אקלים בגן )הצללות, רוחות וכו’(. 

כמות המים להשקיה “נורמטיבית” ניתנת להערכה עפ”י המלצות משרד החקלאות )שה”מ(. המלצות אלו 

מבוססות על שיעורי אידוי מים בחודשים שונים ובאזורים שונים בארץ, תוך הנחה שאלה נמצאים ביחס ישר 

לשיעורי הדיות )אוופו-טרנספירציה( מהצומח. חישוב כמות המים הדרושה נעשית באמצעות הכפלת שיעור 

ההתאדות, )לחודש מסוים בשנה ואזור מסוים בארץ(, במקדמי התאדות עבור סוגי צמחים שונים )מדשאה, 

עצים בוגרים, עונתיים וכו’(. 

הנוי”  בגן  לניהול ההשקיה  ב”תוכנה  לחילופין לעשות שימוש  או  ניתן למצוא בטבלאות  הנ”ל  הנתונים  את 

הניתנת להורדה בחינם מאתר האינטרנט של משרד החקלאות.

תנאי מיקרו-אקלים בגן, כגון אזורים מוצלים או רוחות חזקות עשויים לשנות את כמות ההשקיה הדרושה בין 

אזור אחד בגן למשנהו. וויסות כמות ההשקיה בין אזורים שונים בגן יעשה עפ”י הניסיון הנצבר, אולם מחייב 

הפרדה של הפעלות השקיה )ברזים(.

עפ”י סוגי הצמחייה השונים, שטח הגן ו/או תנאי מיקרו אקלים שונים בגן יש לחלק את מערכת ההשקיה 

להפעלות )ברזים( שונות – דשא, שיחים, פרחים, עצים וכו’. ככלל, אין לערבב על אותו קו השקיה )שלוחה( 

צמחים בעלי דרישות מים שונות. במידה וזהו מצב נתון, יש להשתמש בטפטפות בעלות ספיקה שונה באותה 

ומקדמי התאדות  החודשיים  נתוני ההתאדות  עפ”י  ייחודית,  תכנית הפעלה  להכין  יש  ברז  לכל  השלוחה. 

ספציפיים לצמח, כפי שהוסבר לעיל. את ההשקיה יש לנהל עפ”י מדידת ספיקה )כמויות( ולא עפ”י זמן.

להנחיות משרד החקלאות לקביעת כמות ההשקיה יש להתייחס כקו מנחה לתכנון, ורצוי לבחון את האפשרות 

להקטנת השקיה, או לחילופין את הצורך בתוספת השקיה, כתלות בתגובת הצמחים )-מניעת נזק חזותי 

ופיזיולוגי(. 

)אופי  הצמח  מסוג  ומושפעת  הקרקע,  מן  המים  את  לנצל  הצמח  יכולת  עפ”י  נקבעת  ההשקיה  תדירות 

מערכת השורשים( וסוג הקרקע. בצמחים בעלי מערכת שורשים עמוקה ובקרקעות כבדות ניתן לרווח את 

ההשקיה במנות גדולות יותר, ולהפך – צמחים בעלי מערכת שורשים קטנה ורדודה ובקרקעות חוליות יש 

להשקות בתדירות גדולה יותר ובמנות השקיה קטנות יותר.

יש להדגיש כי את תכנית ההשקיה יש לשנות באופן תקופתי עפ”י מקדמי האיוד החודשיים. שימוש בתכנת 

השקיה אחת לאורך כל השנה תביא לבזבוז ניכר של מים.

בדיקת תקינות ציוד השקיה ובקרת נזילות  6.3.2

כחלק מאחזקה תקינה של גן הנוי יש לבצע בתחילת עונת ההשקיה ובאופן שיגרתי במהלך עונת ההשקיה 

פעולות אחזקה וביקורת תקינות של מערכת ההשקיה, כולל:

איתור נזילות גלויות וסמויות בכל המערכת.

בראש מערכת: ניקוי מסננים, בדיקת כיול ווסתי לחץ והתאמת הלחץ לסוג ההשקיה )טפטפות, המטרה 

וכו’(, העדר נזילות ובדיקת סולונואידים.
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מחשב השקיה: סוללות תקינות או חיבור תקין לחשמל, התאמת תכנית ההשקיה לתקופת השנה.

ממטירים ומתזים: בדיקת תקינות הציוד - כיוון הגזרות ושלמות הפיות, ממטירים עומדים זקופים, לחץ 

מים אחיד יחסית )עד 20%( בין ממטירים בתחילת ובסוף הקו. חוסר תקינות של הציוד גורם לפיזור לא 

יבשים( המביא לרוב  ואזורים  ירוקים  )אזורים  – חוסר אחידות במראה  וכתוצאה  אחיד של ההשקיה, 

להגדלת מנות ההשקיה. ניתן לבצע בדיקת פיזור השקיה באמצעות מבחן כוסיות.

נזילות, בדיקת סתימות של טפטפות, שטיפה של  - בדיקת  ושלמות הציוד  טפטוף: בדיקת תקינות 

המערכת, הוספת או הסרת טפטפות/שלוחות בהתאם לשינוי בגיל, במצב או בכמות הצמחים, בדיקת 

ספיקה אחידה לכל אורך הקו, תוספת ווסתי לחץ או שינוי קוטר הקו במידה והספיקה אינה אחידה. 

במהלך העונה יש לבצע בדיקות שגרתיות של הציוד, בשל היותו חשוף )על קרקעי( ונוטה להינזק.

שיטות אגרוטכניות שונות   .6.4

אחזקה תקינה של הגן ושימוש בשיטות אגרוטכניות שונות עשויות להביא לחיסכון בצריכת מים. שיטות אלו כוללות:

שימוש בחיפויים )כמפורט בחלק א’(.

תוספת חומר אורגני לקרקע, כגון קומפוסט, לשם שיפור תאחיזת המים של הקרקע.

הדברת עשבים: עשבים מתחרים עם הצמחים על משאבי המים וחומרי ההזנה )הנוטריינטים(.

עיבודי קרקע: אוורור משפר את חדירות הקרקע למים.

דישון רק במידת הצורך: תוספת דישון מגבירה את הצימוח ומעלה את צריכת המים של הצמחים.

פעולות אחזקה מתאימות לצמחייה: כיסוח מדשאות, הימנעות מדילול עצים בחודשי הקיץ, החושף את 

הצומח הנותר לשמש ויובש, הימנעות מגיזום מסיבי של עצים ושיחים, המביא להתחדשות צימוח צעיר הצורך 

מים בכמות גדולה מצימוח מבוגר.  
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שימוש במי קולחים  .6.5

שימוש בקולחים מטופלים להשקיה יעשה במידת האפשר, בהתאם למגבלות ולתקנות ולאחר קבלת כל האישורים 

הנדרשים. שימוש בקולחים להשקיה גננית אפשרי עבור קולחים ברמת טיהור שלישונית ומחייב קבלת היתר ממשרד 

לאיכות  מתייחסות  ציבורי  גינון  להשקיית  הבריאות  משרד  הנחיות  המחוז.  למהנדס  פנייה  באמצעות  הבריאות, 

הקולחים, שיטות הטיפול הנדרשות, התשתיות, שיטות ההשקיה ועוד. בקולחים באיכות “מעולה” תתאפשר השקיה 

ללא מגבלות, בעוד על השקיה בקולחים באיכות “גבוהה מאוד” יחולו מגבלות שונות.

   

איור 19: עקרונות הגן החסכוני במים
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בטבלה להלן מסוכמים יתרונות וחסרונות עבור האמצעים השונים לחיסכון במים בגינון הציבורי. 

איור 20: יתרונות וחסרונות עבור אמצעים שונים לחיסכון במים בגינון הציבורי
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חלופות טכנולוגיות לחיסכון במים במבנים  .7 
יכולה לסייע  נוהגים להשתמש במקומות ציבוריים  שימוש באביזרים המסייעים להפחית את כמות המים בה אנו 

בהשגת חיסכון משמעותי במים המוערך בכ- 30%.  אביזרים אלו מחזירים את העלות הנוספת שלהם בזמן קצר 

יחסית ומשום כך חשוב להתייחס אליהם כהשקעה ולא כהוצאה. בחלק זה מוצגות האפשרויות העיקריות והרלוונטיות 

ביותר לייעול השימוש במים ברשות העירונית. 

 

חלופות להפחתת הצריכה בכיורים   .7.1

ווסתי ספיקה )חסכמים(  7.1.1

מכשירים המורכבים בקלות על כל ברז קיים ומטרתם להגביל את כמות המים העוברת בברז מבלי להוריד 

את לחץ המים. כלומר, בהתקנת מכשיר זה הצרכן ירגיש כי הזרימה עדיין חזקה בעוד כמות המים תפחת 

וזאת בשל שילוב לחץ אוויר. פוטנציאל החיסכון של טכנולוגיה זו נאמד בשיעורים של בין-11% ל-15% מתוך 

כלל הצריכה הביתית. בשנים 2010-2011 התקיים מבצע ארצי בשם “חסכם על כל ברז” שבו הופצו והורכבו 

2010, חלה חובה על  26( שנחקק בשנת  )תיקון מספר  בחינם כשני מיליון חסכמים. בהתאם לחוק המים 

גופיים ציבוריים בהתקנת אביזרים חוסכי מים בכל המבנים שברשותם. 

בין הגופים שמחויבים בהתקנת חסכמים: כל משרדי הממשלה, הכנסת, צה”ל, רשויות מקומיות, תאגידים 

עירוניים, חברות ממשלתיות, תאגידי מים וביוב, קופות חולים ובתי ספר. על פי החוק, רשות המים תסמיך 

פקחים לאכיפת החוק. הקנס על אי התקנת חסכמים עומד על 12,900 ₪. 

ברזים אוטומטיים  7.1.2

 הטכנולוגיה פועלת באמצעות חיישנים המזהים את נוכחות ידי האדם ומפעילים את הברז רק במקרה זה. 

ישנם ברזים אוטומטיים הפועלים על הקצבת כמות מים מסוימת ברגע שהם מופעלים בעוד אחרים פועלים 

בצורה רציפה עד להזזת היד. ברזים אוטומטיים מונעים את תופעת השכחה לסגור את הברז. עפ”י הצהרות 

יצרנים טכנולוגיה זו יכולה לחסוך עד כ-70% מצריכת המים. עלות ההשקעה הראשונית בטכנולוגיה הינה 

נמוכה יחסית אך לברז יש נטייה גדולה יותר להתקלקל בהשוואה לברז רגיל בשל רגישות החיישנים. 

ברז לחיצה )ברז קפיצי(  7.1.3

ברז המופעל באמצעות לחיצה, משיכה או כפתור הנסגר באופן אוטומטי לאחר ההפעלה או לפי זמן קצוב. 

ישנם שני סוגי ברזים בעלי סגירה אוטומטית: ברז לשתיה המספק מים כל עוד מחזיקים בכפתור ההפעלה, 

וברז כיור המספק כמות קצובה של מים בעת לחיצה ובניגוד לברז השתייה מאפשר שימוש בשתי הידיים 

בו זמנית.
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7.2.חלופה להפחתת הצריכה בשירותים

מיכלי הדחה דו כמותיים  7.2.1

צריכת המים הממוצעת בשירותים מהווה כ-35% מהצריכה הביתית, כלומר כ-55 מ”ק ליום לנפש. צריכה 

זו נובעת בשל נפח האסלה הגדול. באסלה התקנית בישראל משתמשים בכמות של 9 ליטר מים להדחה. 

זו הכמות התקנית הדרושה להדחת מוצקים. לשטיפת נוזלים מספיקה מחצית מהכמות, כלומר 4.5 ליטר.  

מיכלי הדחה דו כמותיים, המאפשרים להדיח כמות מלאה או חצי כמות, יכולים לחסוך כ- 18 ליטר לנפש 

רגיל(  )שני שליש ממיכל   6/3 דו כמותיים  היומית. מעבר למיכלי הדחה  12% מהצריכה  כ-  ליום המהווים 

יכולים להביא לחיסכון נוסף של 12 ליטר לנפש ליום המהווים כ- 8% מהצריכה היומית. התקנת מיכלים אלה 

היא הסטנדרט חדש בבנייה, אולם חשוב גם להתקינם גם במבנים שעוברים שיפוץ.

משתנות ללא מים  7.2.2

משתנות אלו מיועדות לשירותים ציבוריים לגברים. המשתנה עשויה מחומר אקרילי או חרס. שטח הפנים 

ונקייה מנוזל כלשהו. בתחתית המשתנה  וכך היא נשארת יבשה  נוזלים  של המשתנה מכוסה בג’ל דוחה 

ישנו מיכל, המשמש כמבודד ותפקידו לחסום ריחות לא נעימים. משתנות מסוג זה מצריכות ניקיון אחת ליום 

בלבד. משם הנוזלים עוברים למערכת הביוב. 

מיחזור מים במקוואות  7.2.3

המים  סה”כ  יום.  מידי  מוחלפים  הטבילה  בורות  שמי  בעובדה  נעוצה  במקוואות  הגבוהה  המים  צריכת 

המוחלפים במקווה ממוצע עומד על כ 1,000 מ”ק לשנה. כיום, קיימות בשוק טכנולוגיות  למחזור מי מקוואות. 

טכנולוגיה זו  מחטאה ומטהרת את המים, ובכך עומדים המים נקיים ורעננים ימים רבים בלא החלפה.

הגדלת היצע ומקורות המים  .7.3

אגירת מים  7.3.1

קרוב לחמישית מכמות מי הגשמים בארץ, מוצאת את דרכה לים או לביוב, על כן רצוי להתאים  את התשתית 

מי   איסוף  אסלות. התקנת מערכת  הדחת  או  ניקיון  להשקיה,  שימוש  בהם  ולעשות  הגשמים  מי  לקליטת 

גשמים מבוססת על מיכלים, האוגרים את מי הגשמים בעונת החורף . 

לצורך המחשה של פוטנציאל איסוף מי הגשמים ניקח לדוגמא שטח 450 מ”ר שנמצא באזור מישור החוף 

אשר בו יורדים 500 מילימטרים גשם בשנה. במקרה זה, כמות המים שניתן לאסוף הנה 225 מ”ק בשנה. 
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מערכת לתיעול וניצול מי מזגנים, מרזבים וקולרים  7.3.2

מים אילו אינם מיועדים לשתייה אך ניתן לנתב אותם  ולהשתמש בהם לצורכי השקיית גינות, ניקיון והדחת 

גודל החדר,  גיאוגרפית,  מיקום הבניין  מבחינה  בגודל המזגן,  אסלות. כמות המים המופקת ממזגן תלויה 

לחות יחסית ועוד. לפי נתוני חברה מסחרית המתמחה במיחזור מערכות מים מתקדמות,  המערכת מחזירה 

את ההשקעה תוך פחות מארבע שנים. חברה מסחרית אחרת מציגה נתונים לדוגמא ממשרד כלכלי גדול 

4 קומות ובו כ – 230 מזגנים. על פי הערכות של החברה, ביום  באזור השרון: המבנה המדובר הוא בעל 

ממוצע של 8 שעות יופקו כ – 2.3 מ”ק ובחישוב שנתי  840 מ”ק. ולכן, בחישוב על פי מחיר המים, מדובר 

בחיסכון של למעלה מ-5,000  שקלים בשנה. בחלופה זו יש לקחת בחשבון כי לא  ניתן להשקות במים כפי 

שהם  ועל החברה להכניס למים נוטריינטים להם הצמח זקוק. עם זאת, חלופה זו משתלמת כלכלית לטווח 

תכנון ארוך. 

מיחזור מים אפורים  7.3.3

“מים אפורים” הנם מים אשר שימשו אותנו עבור מקלחות, כביסה ושאר הברזים. מים אלו מלוכלכים מעט, 

להבדיל משפכי השירותים וכיור המטבח, אשר מכונים “מים שחורים” בשל רמת הזיהום הגבוהה שלהם. 

שתייה  מי  של  איכות  מצריכים  אינם  אשר  שונים  לצרכים  אלו  במים  שימוש  לעשות  ניתן  עקרוני,  באופן 

)הדחת אסלות והשקיית הגינה(. באופן זה ניתן לחסוך כ- 40% מהמים השפירים הנצרכים בשימוש ביתי. 

קיימת הצעת חוק שגובשה תוך הידברות עם המשרד להגנת הסביבה ונמצאת בתהליכי חקיקה על אף 

וכתוצאה מכך לפוטנציאל למחלות.  התנגדויות ראשוניות מצד משרד הבריאות, בשל חשש למגע אדם 

הוקמה קואליציה רחבה שמקדמת את הצעת החוק בה חברים שורה של ארגונים, נציגי אקדמיה, עסקים 

ואנשי מקצוע. במקביל, מכון התקנים משלים בימים אלו הכנת תקן למים אפורים אשר ישמש כבסיס טכני  

להצעה ולחוק עצמו. 

בנייה משמרת מים  7.3.4

שטח בנוי ומשטחי אספלט ובטון מונעים ממי הגשמים לחלחל לקרקע וכך קורה שחלק ניכר ממי הגשמים 

מוצאים את דרכם לים דרך מערכת הניקוז העירונית.  מי הגשמים האלה אוספים בדרכם מזהמים כגון 

בקטריות  ודישון,  הדברה  חומרי  מלחים,  שמנים,  רכבים,  ממפלטי  כימיקלים  אבק,  תעשייתיים,  משקעים 

ואפילו צרכי בעלי חיים. בעת תכנון מבנה חדש יש להתייחס לסוגיה זו ולתכנן פתרון מתאים, כגון, חומרי 

בנייה מחלחלים, אמצעי ניקוז והשהייה, בהתאם לגודל השטח, תכונות הקרקע וכמויות המשקעים באזור. 

9  מתקני טיהור מי מקוואות נבחנו על ידי פוסקי ההלכה בראשות הרה”ג רבי שלמה עמאר רבה הראשי וראש אבות בתי הדין הרבניים של ת”א 
יפו אשר פסק כי אין כל מניעה הלכתית בהתקנת המטהר במקוואות ישראל
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בטבלה להלן מסוכמים היתרונות וחסרונות של הטכנולוגיות המוצעות.

וחסרונות של אמצעי חיסכון במים במבנים         איור 21: יתרונות 



41

מקורות   .8
להרחבה ולהעמקה להלן רשימה של מסמכים וכלי עזר שונים הנוגעים להיבטים מגוונים של משק המים העירוני אשר 

פורסמו בשנים האחרונות. 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר  .8.1

גן חסכני במים – עקרונות - הוכן על ידי ישראל גילאון, ראש תחום פרחים, הנדסת הצומח,   .1

http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/0A256952-42D7-4C2D-BA25- גננות ונוף שה”מ  

CBAC87BB6ECC/0/ekronot.pdf

http://www.moag. תוכנה לניהול ההשקיה בגן הנוי  - מדריך למשתמש ולינק להורדת התוכנה  .2

gov.il/agri/subject/zmahim_jishoney_maim_2008/program_Access.htm

רשימת צמחים חסכני מים לפי שם עברי, 2008, ש”הם - אגף פרחים, הוכן בשיתוף משרד החקלאות,   .3

http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/A09DC5CB- המים.  ורשות  הסביבה  להגנת  המשרד 

FB0B-4A46-BD6F-E5C538DC79AF/0/reshimat_500_zmachim_chaschanim_bemaym.pdf

מרכז השלטון המקומי   .8.2

מסמך “מרשות מבטיחה לרשות מקיימת – מדריך למהלכים ירוקים ברשויות המקומיות בישראל” של מרכז השלטון 

)2007( מתייחס בין השאר לשימור  ידי עידית הוד  המקומי, מרכז השל והמשרד להגנת הסביבה, אשר נערך על 

וטיפוח מקורות מים כאחד מעשר העקרונות לפיתוח בר-קיימא ברשות המקומית. ניתן להורדה ב:

http://www.forum15.org.il/art_images/files/65/madrichkayamut.pdf

הרשות הממשלתית למים וביוב   .8.3

מסמך נציבות המים בנושא שדרוג גני נוי לגנים חסכוניים במים, 2004, שפניר תכנון וניהול השקיה וגינון   .1

תכנית האב לחסכון במים , רשות המים, ספטמבר 2005   .2

רשימת אביזרים מאושרים לסימון בתו הכחול שרשות המים מעניקה לאביזרים חוסכי מים.  .3

ניתן להורדה ב:  

http://www.water.gov.il/NR/rdonlyres/8162077F-544B-4757-BE15-DFCC3D0733C1/0/  

TavKachol190810.pdf

מקורות שונים  .8.4

ונעמי  והמלצות לפעולה, אורי שמיר, שלומית בארי  ייתכנות  חיסכון במים במגזר העירוני, בדיקת   .1

כרמון, הטכניון – מכון טכנולוגי  לישראל, 2005.  הספר  מציע  שורה  של  המלצות  פעולה  לרשויות,  

לארגונים  ולתושבים,  המעוניינים לסייע לחיסכון בצריכת מים במגזר העירוני ולשימור המים של 

ישראל. במחקר  הושם  דגש  על  התלות  הרבה  של  כל  תכנית  לחיסכון  במים  בעמדות 

ובהתנהגות של הציבור, של מנהיגי דעת קהל ובעלי תפקידים ברשויות. 
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אסיף  בשיתוף  שהופק  ומשרדים  לארגונים  שימושי  מדריך   –  2008 ספטמבר  ידידותי”,  ”משרד   .2

אסטרטגיות, משרד עורכי דין שיבולת ושות’, ארנסט אנד יונג וארגון מעלה 

מדריך לתכנון ובניה משמרת נגר עילי, אוקטובר 2004 - אביב ואנוש מערכות עבור משרד החקלאות   .3

ופיתוח הכפר,משרד הבינוי והשיכון והמשרד לאיכות הסביבה.

תקן בניה ירוקה 5281, מכון התקנים   .4

תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש”ל, 1970,   .5

עדכונים להוראות למתקני תברואה, 2007 - סעיף 2.15 מניעת בזבוז מים עמ’ -43 44 וסעיף 2.15.2   .6

התקנת אבזרים חוסכי מים, עמ’ 43  

ניהול ביקושי  מים מיטבי במגזר העירוני- דוגמאות  מהעולם. ניתן לצפייה ב:  .7

 http://foeme.org/uploads/WWDM_Report_Heb_290309.pdf  


