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  2012 מרץמדיניות התפעול לחודש  )1

  

  2012 מרץחודש מדיניות התפעול לעיקרי 

S  לאספקה במערכת בעדיפות ראשונהקליטת המ ם המ תפלים. 
S ק"מלמ 10ר  היקף  ל "הפקה מהכנרת למפא. 
S ק"מלמ 3בה קף של  הפק  מקידוח  חוף. 
S  ק"מלמ 6בה קף של הפקה מקידוחי ירקון תנינים. 

  

  2012 מרץחודש תפעול סיכום 

  :2011שנת  לעומתמצטבר שנתי ו 2012 מרץוהקניה מספקי חוץ לחודש , ההפקה, חדרההה ,נתוני הצריכה להלן  יכוז

הפקה  החדרה  (*)צריכה
מהכנרת

הפקה  
במרחבים

ס " כ  
הפקה

קנית ש ירים  
מספ י חוץ

מרץ  2012  [ מל  "ק ]82.14.09.547.456.924.2
מרץ  2011  [ מל  "ק ]92.61.211.668.179.724.7

[ מל  "ק ]-10.52.8-2.1-20.6-22.8-0.6
[%]-11.3%233.8%-18.3%-30.3%-28.6%-2.3%

הפקה  החדרה  (*)צריכה
מהכנרת

הפקה  
במרחבים

ס " כ  
הפקה

קנית ש ירים  
מספ י חוץ

ינו'-מרץ  2012  [ מל  "ק ]223.211.110.1163.5173.775.1
ינו'-מרץ  2011  [ מל  "ק ]235.92.018.4180.7199.271.5

[ מל  "ק ]-12.79.0-8.3-17.2-25.53.6
[%]-5.4%441.3%-44.9%-9.5%-12.8%5.0%

שינוי  

שינוי  

תקופה

תקופה

  

    .ן"ואינן כוללות החדרת מי שפד )במפעלים נחלי מנשה ושקמה( כוללות החדרת מי שטפונותבט לה זו כמויות ההחדרה  (*)

  

  

   :ר"מי כנרת למפא

ק ליממ  בממו ע "אלמ 180 - כ שר  רחב ה פון  לט כ ,ק מי כנרת"אלמ 380 -ס פקו ב ום מ וצע כ מרץכ בחו ש "סה

   .ק"אלמ 200 - תחנת מנשה לא עבדה והכמות היומית הממוצעת שעברה דרכה היתה בהיקף של כ. והשאר הועברו דרומה

  . ק ליום בממו ע"אלמ 55 -ה בר  שפיר ם ממ חב המ כז לד ום הי ה בהיק  של כ

  . ק ליממ  בממו ע"אלמ 290 -מ קן ההתפל  עב  בהיקף של כ :קליטת  ים מו פלים  מתקן הת לה  שקלון

  .מתקן  שקלון  בד  חצי ת וקה  קב  בודות  חזקה 08/03ועד  03/03 - מה

  . ק מים  ותפלים ממתקן  שקלון ש ועברו  מלואם למערכת  ארצ ת"אלמ 7,500 -כ  2012 מרץכ נקלטו בחודש "סה

  

  :ממתקן  תפלה  למחיםמותפלים קלי ת מים 

ק מ ם "אלמ 3,770 -כ  2012 מרץכ נקלטו בחודש "סה .ק ליממ  בממו ע"אלמ 135 -מ קן ההתפל  עב  בהיקף של כ

  .מותפלי  ממתקן פלמחים שהועברו במלואם למערכ  הארצית

  :ממתק  התפל  חדרהמותפלים קלי ת מים 
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ק מ ם "אלמ 11,350 -כ  2012 מרץכ נקלטו בחודש "סה .ק ליממ  בממו ע"אלמ 400 -מ קן ההתפל  עב  בהיקף של כ

  . למובי  הארציממתק  חדרה מותפלים 

  :מותפל ם ב זור ח ף הכרמלקלי ת מים 

  . ק מים מ תפל ם"אלמ 1,030 -כ  2012 מרץבחודש  נקלטוכ "סה

  :ן"תגבו  מים ש ירים ל ערכ  השפד

אשתקד  מרץמהצרי ה הממוצ ת לחודש נמוכות , בממוצע ק לימ ה"אלמ 280 - ן היו כ"הצרי ות במ על השפד מרץחודש ב

  .ק"אלמ 380 -ש  כ

  . ק"מלמ 0.7 -כ, ן"למער ת השפדהועברו מים שפירים 

  

 

   2012 מרץנתוני צריכה חודש  )2

  2012 מרץ -ים ינוארחודשבנתוני צריכה מול הקצבה 

  :מפורט ם בטב ה שלהלן 2012 מרץ -ים ינואר נתוני הצריכה בחודש

  
  2012 מרץ -מת הק בה נתוני צריכה לעו -  1טבלה 

הקצבה שנתיתמגזר
2012

צריכה 
מצטברת 
ינו - מרץ 
2012

ניצול

[ מ מ" ק ][ מ מ" ק ][%]
650.473.711.3%חקלאות *
99.821.021.0%תעשיה **

  -128.5-בית

ק "מלמ 28.0 -ו) ן"כול  שפד(ק מי ק לח ם "מלמ 25.7כוללת  2012 מרץ -  ינוארצריכת ה ים לחקל ות ב ודשים  •

  .ק מים  ליח ם"מלמ  0.7צריכת המים לת שייה כוללת  . מים מל חים

  .ולרשות הפלשתינית כולל ם את כ ויות ה ים ש ופקו ל מל ת ירדן, נתוני הצריכה הביתית בפרק זה •

  .2012 אפרילהמים  חודש  רשותח זה תואמים את ההקצבות שנתקבלו מ"נתוני ההקצבות המופיעים בדו •

 .פילוג ההקצבות אינו תואם בהכרח את פילוג הצריכה •
  

  

  השוואה מול נתוני שנה קודמת

  :מפורט ם בטב ה שלהלן, 2012 מרץו 2011 מרץנתוני הצריכה בחודשים 
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  לפי מג רים – 2012 מרץ  -נתוני צריכה לעומת שנה קודמת  -  2  טבלה

צריכה  ודשית  מגזר
מרץ   2011

צריכה  ודשית  
מרץ  2012

צריכה  צטברת
ינו  -  מרץ  2011  

צריכה  צטברת  
ינו  -  מרץ  2012

[ מלמ"ק ][ מלמ"ק ][ מלמ"ק ][%][ מלמ"ק ][ מלמ"ק ][ מלמ"ק ][%]
38.929.5-9.4-24.2%88.673.7-14.9-16.8%חקלאות  *

7.77.1-0.6-7.8%21.721.0-0.7-3.2%תעשיה
46.045.5-0.5-1.1%125.6128.52.92.3%בית
92.682.1-10.5-11.3%235.9223.2-12.7-5.4%ס " כ

 : ממלכת יר ן ורש ת פל תינית
1.41.80.428.6%2.71.9-0.8-29.6%ממלכ  ירדן 

4.23.7-0.5-11.9%11.711.1-0.6-5.1%רשות פלשתינית+ רדלה

5.65.5-0.1-1.8%14.413.0-1.4-9.7%סה" כ ש נים

שינוי  צריכהשינוי  צריכה

  
 .ולפלשתינאים) 1דגניה (נתוני הצריכה הביתית בטבלה זו כוללים את כמויות המים שסופקו לממלכת ירדן  •

  .02/05/12הנתונים נכונים לתאריך  •

 .אשתקד מרץלעומ  חודש  1.0% -ב  2012 מרץבחודש  קיטון, שכניםללא , הצריכה הביתית •

התקופה  מקבילה לעומת  3.9% - ב 2012 מרץ - ינוארבחודשים  גידול, שכניםללא , הצריכה  ביתית  מצטברת •

 .אשתקד

 .גלי  תחתון ומאגר  אשר, הצרי ה הח לאית במ חב הצ ון כוללת את מכ רת הק לחים לג ש חרוד •

לחודש המקביל אשתקד  2012של  רץ אי לכך  השו אה . היו מוק מות 2011קריאות מדי ה ים ל ודש פברואר  •

ימי קריאה בשנת  91לעומת  91הו  של  2012בצריכה המצטברת סך ימי קריאה בשנת   .מרא  ע  קיטו  ר  מדי

 לפי כך אין צורך לנרמל את הנתונים. 2011
  
  
  
  
  לפי סוגי מים – 2012 מרץ  -נתוני צריכה לעומת שנה קודמת  -  3  טבלה

צריכה  ודשית  סוג מים
מרץ   2011

צריכה  ודשית  
מרץ  2012

צריכה  צטברת
ינו  -  מרץ  2011  

צריכה  צטברת  
ינו  -  מרץ  2012

[ מלמ"ק ][ מלמ"ק ][ מלמ"ק ][%][ מלמ"ק ][ מלמ"ק ][ מלמ"ק ][%]
50.946.5-4.4-8.6%137.2133.0-4.2-3.1%שפירי  מערכ  ארצית

14.614.1-0.5-3.4%37.235.7-1.4-3.9%שפיר ם ש ר הארץ
65.560.6-4.9-7.5%174.4168.7-5.6-3.2%סה" כ  פ רים

13.58.5-5.0-36.8%27.019.9-7.2-26.5%ש ד" ן 
1.82.30.632.9%3.95.91.948.4%קולחים
11.810.6-1.2-10.4%30.528.7-1.8-6.0%מליחים
92.682.1-10.5-11.3%235.9223.2-12.7-5.4%ס " כ

שינוי  צריכהשינוי  צריכה

  
  

S לפירוט ר ה הפרק ם ה תאימים. ים כול ת תג ור במ ם שפי יםצריכת  קולחים  המליח. 

S כל תתי המפעלים מנטופה דרומה המקושרים למוביל הארצי – מערכת ארצית. 
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  2011 מרץלעומת  2012 מרץצריכה  ודשית : 1גר  מס  
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  צריכה מצטברת שנה נוכחית  לעומת שנה קודמת: 2גר  מס 
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  לחקלאותפילו  מקורו  המים 

  :בטבלה הבאה מובאים נתוני הצריכה וההקצבה של המים לחקלאות בחלוקה למקורות המים

  2012 מרץאספקת המים לח לאות לחודש  -  4  טבלה

צריכה 
חודשית

צריכה 
חודשית

מרץ 
2012

מרץ 
%כמות2011

4.66.6-2.0-30.3%
3.75.3-1.6-30.0%
8.311.9-3.6-30.2%
8.513.5-5.0-36.8%
2.31.80.632.9%
10.311.7-1.4-12.1%
29.538.9-9.4-24.2%

שינוי  צריכה

שפירי  מערכ  ארצית

סוג מים

שפיר ם ש ר הארץ 

קולחים
מליחים

סה"כ ש ירים
שפד"ן

  סה"כ
  
  

  2012 מרץ – ינוארפילוג אספקת ה ים ל קלאות מצטבר  -  5טבלה  

הקצבה  
שנתית

צריכה  
מצטברת

צריכה  
מצטברת

 2012
ינו'-מרץ  
2012

ינו    מרץ
%כמות%כמות  2011

185.811.015.0-174.85.9%-4.0-26.7%
141.29.012.6-132.26.4%-3.6-28.4%
327.020.027.6-307.06.1%-7.6-27.5%
149.419.927.0-129.513.3%-7.2-26.5%
61.35.93.9-55.49.6%1.948.4%
112.728.030.1-84.724.8%-2.1-6.9%
650.473.788.6-576.711.3%-14.9-16.8%

קולחים

סה" כ  פ רים

שינוי  צריכה ניצול הקצבה סוג מים

שפירי  מערכ  ארצית
שפיר ם ש ר הארץ

ש ד" ן

ס " כ
מליחים

  
  

  .הפרקים ה תאימיםלפי וט ראה . צריכת  קולח ם והמ יחים  וללת תגב ר במים  פירים ♦

  .נחושתן מלוח. ל.ה צב ת המלי ים לא כולל ת את א ♦

 .כל תתי המפעלים מנטופה דרומה המקושרים למוביל הארצי –מערכת ארצית  ♦

 . אין הקצבות ולכן מתקבל אחוז ניצול גבוה) כגון  פעה  צפון(בחלק מהא ורים  -מים מל חים  ♦
  

  

  

  ). 30.2%( ק"מלמ 3.6 - ב אשתקדהחודש  מקביל לעומת  הירד 2012 מרץצריכת השפירים לחקלאות לחודש 

  .)27.5% - כ(ק "מלמ 7.6 -ב נמוכהצריכת השפירים המצטברת לחקלאות השנה 
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  מי קול ים )3

  

  צריכת  י  ולחים 

  :כדלקמן, ק"אלמ 2,329כמ ת של  2012 מרץפקו ב ודש יס, )ן"למעט השפד(, "מקורות"מפעלי ניצול הקולחים שבניהול  

  

  
  צריכת  י קולח ם  ודשית -  6  טבלה

מפעל ק לחים
צריכה חדשית 
מרץ 2011

תגבור  פירים 
מרץ 2011

צריכה חדשית 
מרץ 2012

תגבור  פירים 
מרץ 2012

שינוי  צריכת 
קולחים

[ א מ" ק ][ א מ" ק ][ א מ" ק ][ א מ" ק ][%]
967103.01,3710.041.8%תשלובת הקישון 

10.020.0100.0%צפת
4880.06730.037.9%כרמיאל
60.0170.0183.3%חדרה

1330.01830.037.6%עמק חפר 
510.0200.0-60.8%לטרון
00.010.0##גוש ע יון
1060.0620.0-41.5%גילגל  ולחים
00.000.0##עין  וקק
1,752103.02,3290.032.9%סה"כ  ריכה
7450.090.0-98.8%חדרה למ.א. מנשה
  2,497103.02,3380.0-6.4%סה"כ
  
  צריכת  י קולח ם  צטברת -  7  טבלה

  

מפעל ק לחים

צריכה  צטברת 
ינו    מרץ 2011

תגבור  פירים 
ינו - מרץ 2011  

צריכה  צטברת 
ינו    מרץ 2012

תגבור  פירים  
ינו    מרץ 2012

שינוי  צריכת 
קולחים

[ א מ" ק ][ א מ" ק ][ א מ" ק ][ א מ" ק ][%]
2,015144.03,56347.276.8%תשלובת הקישון 

30.050.066.7%צפת
1,2190.01,7240.041.4%כרמיאל
270.0190.0-29.6%חדרה

3950.03740.0-5.3%עמק חפר 
790.0280.0-64.6%לטרון
00.010.0##גוש ע יון
2110.11470.1-30.3%גילגל  ולחים
00.000.0##עין  וקק
3,949144.15,86147.348.4%סה"כ  ריכה
2,1040.01,3430.0-36.2%חדרה למ.א. מנשה
  6,053144.17,20447.319.0%סה"כ
  
  
  
  
  
  



-10-  

 10

  

  ן"מפע  שפד )4
  

  

  :ן"הקצ ה במפ ל שפד/להלן טבלה המפרטת נתוני צריכה 

  
  2012 מרץ –ן "נתוני צריכות והקצבות חודשיות לשפד -  8  טבלה

צריכה  ודשית מרחב
מרץ 2012

צריכה  ודשית 
מרץ 2011

שינוי 
בצריכה 

חודשית

תגבור  פירים  
חודשי

[ א מ" ק ][ א מ" ק ][%][ א מ" ק ]
208225-8%274.6מרכז
8,31713,255-37%461.5דרום
  8,52513,480-37%736.1סה"כ

  
  2012 מרץ –ן "נתוני צריכות והקצבות מצטברות לשפד -  9  טבלה

צריכה  צטברת  מרחב
ינו    מרץ 2012

הקצבה שנתית 
2012  

ניצול 
הקצבה 

שנתית

צריכה  צטברת 
ינו    מרץ 2011  

שנוי 
בצריכה 

מצטברת

תגבור שפירים מצטבר
ינו    מרץ 2012  

[ אלמ"ק ][ אלמ"ק ][%][ אלמ"ק ][%][ אלמ"ק ]
2439,0923%395-38%889.7מרכז 

19,636140,29714%26,637-26%1,100.6דרום
  19,879149,38913%27,032-26%1,990.3ס " כ

  

  

  2011/2012ן שנים "ריכוז נתוני שפד - 10  טבלה 
כמו ות מים יעוד

מרץ 2011
כמו ות מים 
מרץ 2012

מצטבר
ינו    מרץ 2011  

מצטבר  
ינו    מרץ 2012  

[ א מ" ק ][ א מ" ק ][ א מ" ק ][%][ א מ" ק ][ א מ" ק ][ א מ" ק ][%]
10,3115,285-5,026-48.7%29,53023,018-6,512-22.1%תפוקה
9,72010,8021,08211.1%30,06030,4073471.2%החדרה
13,4808,525-4,955-36.8%27,03219,879-7,153-26.5%צריכה
2,288.0736.1-1,552-67.8%4,792.61,990.3-2,802-58.5%תגבור

שינוי שינוי

  

  

  .כמות ה גבור  לולה  כמות ה ריכה: הערה
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  צריכת  ים  ליחים )5
  2012 מרץ -נתוני צריכת מים מליחים 

  :ק מים מליחים לצרכנים במרחבים השונים כדלקמן"מלמ 10.6סו קה כ ות של  2012 מרץבחודש 

  

  חודשיתצריכת  ים  ליחים  - 11  טבלה

צריכה חדשית  אזורמרחב
מרץ  2011

תגבור  פירים
מרץ  2011  

צריכה חדשית  
מרץ  2012

תגבור  פירים  
מרץ  2012

שינוי  צריכת  
מלי ים נטו 

שינוי  
בצריכת  
מלי ים נטו 

[ א מ" ק ][ א מ" ק ][ א מ" ק ][ א מ" ק ][ א מ" ק ][%]

חקלאות
2950.03380.04314.6%אפק  לוחצפון 

2110.01510.0-60-28.4%שפעה
4,7280.04,5790.0-149-3.2%בית שא  מעינו  מל חים

50.070.0240.0%מליחי  קסריהמרכז
220.0170.0-5-22.7%גלגל

1780.0350.0-143-80.3%מלוחי  נג  צפוני דרום
5770.04460.0-131-22.7%מלוחי  נג  מרכזי 

9070.08270.0-80-8.8%נאות הכיכר מליח
790.0740.0-5-6.3%קד.  ה נה ק  עות
3,340152.12,92998.1-357-11.2%מלוח ם ערבה

מלוחים ערבה דרומית  1,40192.091525.0-419-32.0%
11,743244.110,318123.1-1,304-11.3%

00.000.00##***תת  71
11,743244.110,318123.1-1,304-11.3%

תעשיה
420.01720.0130309.5%נחל צין דרום

530.91170.065124.6%צפית מ וחים
950.92890.0195207.1%

11,838245.010,607123.1-1,109-9.6%

סה"כ מק רות לח לאות

סה"כ ח לאות

סה"כ  עשיה

  סה"כ מ יחים
  

  .צרכנים פרטיים בתפעול מקורות – 71תת ** *

  .כמות ה גבור  לולה  כמות ה ריכה(*) 
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  צריכת  ים מלי ים  צטברת - 12  טבלה

צריכה  צטברת  אזורמרחב
ינו       מרץ  2011  

תגבור  פירים
ינו       מרץ  2011  

צריכה  צטברת  
ינו       מרץ  2012  

תגבור  פירים   
ינו       מרץ   2012

שינוי  צריכת  
מלי ים נטו 

שינוי  
בצריכת  
מלי ים נטו 

[ א מ" ק ][ א מ" ק ][ א מ" ק ][ א מ" ק ][ א מ" ק ][%]

חקלאות
8580.09340.0768.9%אפק  לוחצפון 

7240.02620.0-462-63.8%שפעה
13,1300.013,1760.0460.4%בית שא  מעינו  מל חים

100.080.0-2-20.0%מליחי  קסריהמרכז
600.0560.0-4-6.7%גלגל

3820.01350.0-247-64.7%מלוחי  נג  צפוני דרום
1,2160.01,0980.0-118-9.7%מלוחי  נג  מרכזי 

2,0450.02,0230.0-22-1.1%נאות הכיכר מליח
1940.02030.094.6%קד.  ה נה ק  עות
7,993264.27,538283.4-474-6.1%מלוח ם ערבה

מלוחים ערבה דרומית  3,443231.32,53768.3-743-23.1%
30,055495.527,970351.7-1,941-6.6%

00.000.00##***תת  71
30,055495.527,970351.7-1,941-6.6%

תעשיה
2730.05450.027299.6%נחל צין דרום

2140.92000.4-14-6.3%צפית מ וחים
4870.97450.425953.2%

30,542496.428,715352.1-1,683-5.6%

סה"כ ח לאות

סה"כ  עשיה

סה"כ מ יחים

סה"כ מק רות לח לאות

  
  .צרכנים פרטיים בתפעול מקורות – 71תת ** *

  

  .כדי לעמו  בדריש ת אספ ת המ ם בהי ט הכמות  והאי ותי -הוספת ה ים ה פירים 
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  צריכת מ ם מ תפלים )6
  2012 מרץ -נתוני צריכת מים מותפלים 

 כמות המ ם המותפל ם המ טברת  , ק בכל מתקני מקורות השונים"אלמ 2,343 -ה תפ ה כמ ת של כ 2012 מרץבחודש 

  .ק אשת ד"אלמ 5,339ק לעו ת "אלמ 6,769עו דת על  2012לשנת ) מרץ -  ינואר(

  :מופיע בטבלה שלהלן, פירוט צר כת ה ים המ תפלים

  
  2012 מרץחודש  -התפלת מים במתקני מקורות - 13  טבלה

מפעל  תפלה
תפוקה 
חודשית 
מרץ 2011

תפוקה 
חודשית 
מרץ 2012

שינוי
תפוקה 

מצטברת
ינו    מרץ 2011

תפוקה 
מצטברת

ינו    מרץ 2012
שינוי

[ א מ" ק ][ א מ" ק ][%][ א מ" ק ][ א מ" ק ][%]
29.625.9-12.4%93.287.7-5.9%מעגן מ כ ל - מ ורות 

' 414.7514.424.0%1,069.51,298.921.5%ס חה א
' 248.4130.3-47.6%534.8329.0-38.5%ס חה ב
 ' 212.5180.3-15.1%646.5583.7-9.7%ס חה ג
106.2112.66.0%559.0178.8-68.0%קציעות 

174.8177.01.3%458.1498.08.7%נווה זוהר
43.143.61.3%122.1124.82.2%שזפון
362.1525.845.2%362.11,647.8355.1%להט
534.6517.5-3.2%1,149.81,656.744.1%גרנות

111.0105.1-5.3%311.1328.85.7%גת
0.00.0##0.00.0##ספריה
12.310.4-15.6%33.234.74.7%אחרים
2,249.32,342.84.2%5,339.36,769.026.8%סה"כ

קניה מ תפילים פ טיים 
1,237.51,034.3-16.4%3,388.13,286.7-3.0%מעגן מ כאל   חו   רמל - פרטי

7,300.87,504.62.8%25,934.126,876.83.6%מתקן ה פלה א קלון
4,021.23,767.3-6.3%9,838.311,474.916.6%מתקן ה פלה פ מחים

11,273.011,348.00.7%30,161.331,869.65.7%מתקן התפלה חדרה
  23,832.523,654.2-0.7%69,321.873,508.06.0%סה"כ
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  2012 מרץחודש  תפוקהנתוני  )7

  

  :להלן כמויות ההפקה שהפיקה חברת מקורות באגנים הראשיים

  נתוני הפקה באגנים ראשיים - 14  טבלה 
   

תפוקה  ודשית אגן
מרץ 2011

תפוקה  ודשית 
מרץ 2012

תפוקה 
מצטברת 

ינו - מרץ 2011

תפוקה 
מצטברת 

ינו - מרץ 2012
[ מ מ" ק ][ מ מ" ק ][ מ מ" ק ][%][ מ מ" ק ][ מ מ" ק ][ מ מ" ק ][%]

4.33.1-1.1-26.4%8.69.61.011.8%חוף 
11.26.1-5.2-46.1%31.627.5-4.1-13.0%ירת"ן 

11.69.5-2.1-18.3%18.410.1-8.3-44.9%כנרת    פא"ר 
27.118.7-8.4-31.1%58.747.3-11.4-19.4%סה"כ

(*) ( קניה ממפי ים פר יים  אקווי ר החוף  ממתפילים פרטיים (אשקלון,  למחי , חדרה,  עגן מי אל וחוף כרמל
0.90.5-0.4-44.4%2.21.6-0.6-27.3%קניה ממפיקי  פרטיים בחוף 
23.823.7-0.2-0.7%69.373.54.26.0%קניה מ תפילים פ טיים (*)

24.724.2-0.6-2.3%71.575.13.65.0%סה"כ ק ית מים למע כת ה רצית

51.842.8-9.0-17.4%130.2122.4-7.8-6.0%סה"כ מ רכת ה רצית

שינוי  תפוקהשינוי  תפוקה

  
  
  

  אקוו פר החוף

. )ק"מלמ 1.1של  קיטון(אשתקד  מרץק ב"מלמ 4.3ק לעו ת "מלמ 3.1באקו יפר החוף  2012 מרץכ הופ ו בחו ש "סה

  .ולהט גת ,תפוקה זאת כוללת את תפוקת הקידוחים המליחים להזנת מתקני התפלה גרנות

  

  ):ר"קידוחים מליחים וקידוחי נד, ן"לא  ולל  פד(להלן נתוני השאיבה מאקוויפר החוף 

   
  מאקו יפר החוף נתוני שאיבה  - 15  טבלה

תפוקה 
חודשית 
מרץ  2011

תפוקה 
חודשית 
מרץ  2012

תפוקה 
מצטברת 

ינו' -מרץ 2011

תפוקה 
מצטברת 

ינו' -מרץ 2012

[ מל  "ק ][ מל  "ק ][ מל  "ק ][%][ מל  "ק ][ מל  "ק ][ מל  "ק ][%]
0.30.30.014.2%1.00.7-0.3-28.7%חוף צ וני
1.61.3-0.4-22.8%3.94.30.411.5%חוף מ כזי
2.41.6-0.8-33.5%3.84.60.822.4%חוף ד ומי

4.33.1-1.1-26.4%8.69.61.011.8%סה"כ

קניה ממפיקים  רטיים  אקוויפר החוף
קניה מ פ קים פרט ים (הדס ם, צור משה , מ דרין 

0.90.5-0.4-44%2.21.6-0.6-27%פרדסי  ,  שמר השר ן  קדימ  , בור תא,  י  החורש )

שינוישינוי

  

  

  :ל אינן כוללות"כמויות הנ

ק "מלמ 0.567לעומת  חודשק ה"מלמ 0.568הפיקו  )הנמצאים בתפעול מקורות ,בבעלות העיריה( שאיבה בקידוחי נתניה

  . ק אשת ד"מלמ 1.7ק לעו ת "מלמ 1.8 -ה פוקה ה צטברת מ תכמת ב  .אשתקד

  

  .בורגת  ועי  החורש, קדימה, משמר  שרון, מהדרין פרדסיה, צור משה, 2,6קידוח ם הדסים  ,קניה ממפיקים פרטיים

  



-15-  

 15

  החדרה )8
  . ק"מלמ 11.1עו דת על  2012 מרץ - ינואר יםהכמות הכוללת  הוחדרה בחודש

  .ובמפ ל שקמה במפעל נחלי מנשה מי שטפונות ק"מלמ 10.9 כמות  ו  וללת

  

  2012 מרץח החד ה לחו ש "דו  - 16טבלה 

תת מ עלמרחביעדמקור
מצטבר *  מרץ

עונתי
מצטבר  

שנתי
אוקטובר 11 -2012 

ספטמבר 12
ינו'-מרץ 12

[ א מ" ק ][ א מ" ק ][ א מ" ק ]

000שרון  פוני מרכזחוף אקויפר
02727שרון  רומי הטורון

000החדרה  מעיינו  מעודפי  דוחים טורון
02727סה"כ  חד ת מי  ורון

022עמק חפרמרכזחוף מפא"ר
0187187מי מ ביל ל חלי מ שה 

( 000שפלת לוד (הח רה לאק יפר החוף
61427מחצבו  (ג  וליס,  רר  גבעתי )

6331196סה "  מרחב מר ז- מי מפא"  ל וף
000אשקל ן (אג י משען 8 , 9)דרום 

000אשקל ן (קיד ח משען 2)
000נגב (א מי  רז וג רעם )

070נג  (ק דוחי ני  עם 3,5,12)
000שקמה   רך   צא"א
070סה "  מרחב דר ם - מי מפא"  ל וף

6338196סה"כ מי מפ "ר לחוף 
000צפון יר ון (שער  נשה  ,1,  ענית 4, בא ותים 1)מרכזטורוןמפא"ר

000דרום י קון ( רקון 1, 7, 9)
000סה"כ   י מפא ר   ורון

6338196סה"כ  חד ת מי  פא"ר

000קדו  תות 1צפוןטורוןשטפונות
2,2758,1228,122נחלי מנשה מרכזחוף 

1,7352,7352,735שקמה (שאיבה לשדות החדרה וחלחול באגן ) דרום
4,01010,85710,857סה"כ שט ונות

  4,01611,22211,080סה"כ  חדרה

  ) 12' ספט – 11' אוק(בשנה ההידרולוגית  2012 מרץהה דרות שה בצעו עד  –מצטבר עונתי *  
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  מצב מקו ות ה ים הרא יים )9
  

  כינרת

קו הא ום מ גבוהמ "ס 145 - כ  .'מ -  211.55על  2012 מרץועמד בסוף , מ"ס 86 -ב   מפלס הכינרת עלה מרץבמהל  חודש 

   .אשתקד מרץמ מה פלס בס ף "ס 114 -ב גבוהמפ ס זה  ).'מ -213.00( התחתון

 76 ק לעו ת"ממל 143לכנרת היו בסך ) דותייסך הכניסות בניכוי ההתא= מים זמינים (כניסות מים זמינים  מרץבחודש 

חודש בשירדו באגן ההיקוות של הכנרת  גבוהותהבעקב ת כמוי ת הגשם  ,!)1.9פי ( לח דש זה הרב שנתי חציוןבק "מלמ

  .מרץ

ן ה ב חציובק "מלמ 268לעומת , ק"מלמ 367 -הינה כ 2012 מרץ - 2011כמות המים הזמינים המצטברת לתקופה נובמבר 

  !).1.4פי (השנים באחרונות לתקופה המקבילה  35 -ב שנתי

   :)'12 אוקטובר –' 11 רנובמב(  2011/12להלן תחזית למים זמינים לכנרת לשנת 

מת בל כי , 2012 מאיסוף בבהרצה שנעשתה ) אגן ההי וות' יח –ר מ יר ר ם "י ד"ה ודל  ותח ע(מתחזית מודל הכנרת 

 -כ(הרב שנתי  חציוןק ב"מלמ 331לעומת , ק"מלמ 439 -הוא לחציון מים זמינים של כ 11/12הצפי לשנה ההידרולוגית 

   .2011מ מהמפלס המינימאלי בשנת "ס 120 -כ גבוה, 'מ -212.50הינו  2012 נובמברלסוף ) חציון(המפלס הצפוי  .)133%

  . ר "ק למ א"מלמ 197 -מפלס זה מתאים לתכנית שאיבה שנתית של כ

  :2012 – 1990להלן גרף מפלסי הכנרת בשנים 

-215
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-210.5

-210

-209.5
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-208.5

-208

טר
מ

המחלקה לאספקת מים
  

  

בתקופה  ל"גמ 272לעומת  ל"גמ 260ר הי ה "של מי הכינרת המסופקים במפא 2012 מרץהמליח ת הממוצ ת בחודש 

  .ל"מג 12של  ירידה, שעברהשנה בהמקבילה 
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  :2012 – 1989בכנרת בשנים  מים זמיניםכמות לעומת  מליחותרמת להל  גרף  
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  :מייצגות באגן הכנרת) שנייה/ק"מ(להלן ג ף  שוואתי  ל ס יקות 

  
  .ספיקות השוואתיות באגן הכנרת: 3גר  מס  
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91שנת  שנה שעברה חודש שעבר נוכחי
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   תנינים-אקווי ר ירקון

  :01.04.2012נכון לתאריך , )שניה/ק"מ(עיינות מלהלן  פיקת 

  ספיקת עיינות נחל תנינים  - 17  טבלה
01/04/201101/04/2012ספיקת מ יינות

[ מ "ק/שנ ה ][ מ "ק/שנ ה ]
  0.490.79תנינים

  :01.04.2012 - ן ב"שנמדדו בקידוחים מיצגים של אקוויפר ירת, להל  מפלס  מים

  ן"מפל י מים ב ידו י ירת - 18  טבלה
מפלס מפלס  וכחיקדוח

בחודש 
שעבר

שינוי 
החודש 

מפלס 
לפנ  שנה

שינוי לעומת 
חודש 
המקביל 

אשתקד

שינוי 
מתחילת 
העונה *

[מ ][מ ][מ ][מ ][מ ][מ ]
1/ 11.8711.200.6710.691.182.12מ שה ת

13.8112.980.8312.511.301.96פתח ת וה - נפט
14.1113.210.9012.781.331.94איילון
  13.5313.270.2612.900.630.62באר ש ע - ת פית
  1.10.11מדידת המפלסים בתחילת העונה נערכה בתאריך * 

v נתונים הידרולוגים מייצגים "ח החודשי ש  השרו  ה ידרולו י "ל ל וחים מתוך ה ו"הנתונים המופיעים בטבלה הנ

  ".04/2012ל 

v "12+ן מרכ י "ירת   .9+ן צפוני "ירת  :ן"לאק ויפר ירת" קווים  דומים.  

  

  :)2012-1989(ירקון תנינים מייצגים  אקוויפר מפלסים להל  גרף 

  ן"השו אתיים בא וויפר ירתמפלסים : 4גר  מס 

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

לס
מפ

ש תצפית"ב ת נפט"פ 1- מנשה ת

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0100

המחלקה לאספקת מים

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

  
בכל  השנה הקודמתממפלסי  גבוהיםהמפלסים . מ"ס 90-26 -ש  כ םיאזורכ  הבבמפלסים  עלייההחודש נמדדה 

   .מ"ס  133 - 63 -ים בכאזורה
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  החוף אקוויפר 

  :להלן גרף השוו תי של ק דוחים מ יצ ים באקו יפר החוף

  מפלס ם השוואת ים באקווי ר החוף: 5גר  מס  
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-0.77
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ר
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מ

91שנת  שנה שעברה חודש שעבר נוכחי

  
  

  2012-1989להלן גרף מפלסים מייצגים באקוויפר החוף בשנים 
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המחלקה לאספקת מים

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

  
   .מ"ס  97 - 58 -בכ םיאזורכ  הב השנה הקודמתממפלסי  גבוהיםהמפלסים 
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  2012 מרץנתוני גשם לחודש  )10

 :(*)  2012 מרץלהלן נתוני הגשם בחודש 
  חלוקה לאזו ים גיאו רפיים – 2012 מרץנתוני גשם לחודש  - 19  טבלה 

מקסימוםמינימוםמקסימוםמינימוםאזור
64%106%106%113%גליל מ רבי - כרמל

56%63%100%105%עמק  י  עאל
64%117%93%122%אגן ה נרת
60%126%94%111%חוף    פלה

( 156%156%113%113%דרום יהוד  (חפץ חיים
162%178%114%116%הר מר זי
127%210%74%134%נגב צ וני
0%61%6%86%בקעה  אילת

גשם מ טבר גשם ח דשי

  
  2012  מרץנתוני גשם חודשיים לעומת הממוצע הרב שנתי בחודש  - 20טבלה  

ממוצע בפועל
לחודש 

מרץ

ממוצע בפועל[%]
עונתי 
רב ש תי 

[% ממוצע בפועל[
רב ש תי 

[% ]

[ מ"מ ][ מ"מ ][ מ"מ ][ מ"מ ][ מ"מ ][ מ"מ ]
314864%610514119%610539113%חיפ    נמל

9792106%909740123%909802113%אילון 
12413492%1,013892114%1,013959106%מצפה  רשים
386063%464422110%464466100%מרחביה
346156%528478110%528502105%כפר  רוך
8210280%601552109%601578104%גמלא

132113117%851735116%851768111%כפר ג עדי 
779878%734660111%734671109%הר כ ען 

737499%612484126%612500122%כפר  לום
( 365664%35437395%35438293%דגני  (צמח

375765%560556101%56057697%עין ה ורש
396660%57359896%57360994%גן שומ ון 

495983%641541119%641583110%קרית שאול
7660126%581531109%581524111%בית דגן 

8957156%605503120%605535113%חפץ  יים
14791162%625521120%625537116%ירוש ים מרכז
13274178%582488119%582509114%בית  'מל
7452143%520456114%520492106%נגבה

( 8440210%483341142%483360134%שמחה ( ורות
5643130%347286121%347307113%להב
3628127%14418876%14419574%באר שבע

264261%24127089%24128186%שדה    יהו 
040%1275%1226%אילת

גשם מ טברגשם ח דשי גשם מ טבר

  
  .על פי נתוני השרות המטאורולוגי(*) 
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  מרץלהלן נתונים השוואתיים של הגשם החודשי לעומת הממוצע הרב שנתי לחודש 

  :בתחנות מדגמיות 
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נמל -חיפה  הר כנען עין החורש בית דגן חפץ חיים ירושלים מרכז באר שבע אילת

נתוני גשם חודשיים ממוצע רב שנתי

גשם חודשי בפועל

  
  )מ"הנתונים במ(  בתחנות מדגמיות 2012 מרץכמויו  גש  לחודש : 6גר  מס 

  
  

  2012 מרץמזג א ויר ל ודש 

  

. במרץ היתה שונות אזורית בכמויות הגשם י  שירות המטאורולוגי מתקבל  י"מ יכום הח דשי של מזג הא ויר המ ורסם ע

בעוד שבמישור החוף הצפוני ובעמקי הצפון , בהרי יהודה ובמישור החוף הדרומי הכמויות עלו על הממוצע במידה ניכרת

בהרי הצפון הכמויות היו קרובות לממוצע פרט לחלקים הצפוניים בהם מרץ היה גשום . ויות הגשם היו קטנות מהממוצעכמ

  . מהממוצע

   .מרץ מהממוצע הרב שנתי של 120%-160%המהווים  מ"מ 200-170בצפו  הגול  ירדו ומ "מ 140-80 מרץי דו ב הגליל צפוןב

מ יר ו "מ 150-70כמ יות  שם גדו ות  ותר של   .מהממו ע לחודש 85%-125%מ ש ם "מ 75-50במיש ר החוף המרכ י ירדו 

בצפון הנגב כמויות הגשם שירדו  .מרץ מהממוצע הרב שנתי של 160%-210%המהווים ובמישו  החו  הדרומי  בהרי  הודה

  .במידה ניכרת כמויות הגשם היו קטנות מהממוצע לעומת זאת במרכז הנגב ובערבה. במרץ ע ו  ל ה מוצע

בצפון הארץ ובמרכזה הכמויות עולות על הממוצע הרב שנתי  :בהתייחס לכמויות הגשם המצטברות מתחילת עונת הגשמים

בדרום הארץ לעומת זאת כמויות הגשם מתחילת השנה קטנות מהממוצע במיוחד בנגב .  10% - לכל עונת הגשם בשיעור של כ

ביחס  כמות  103% - לת עונת הגשמים בשקלול כלל ארצי מסתכמות בכמוי ת המשקעי  המצטבר ת מתחי .ובערבה

  .השנתית הכוללת בעונת הגשמים כולה

  .וזאת בהמשך לחודשים האחרונים שהיו ברובם קרים מהממוצע, בכל  ארץ) 1995-2009(מרץ היה קריר מהמ וצע 
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  )מ"מו ות במהכ( 2012במרץ  31 -ע  ה 122011/להלן  יכום כמו ות ה שם המצ ברות  חורף 

אחוז מה מוצע  ממוצע  תקופהגשם ב ועלאגן/תחנה
התקופתי

גשם מ וצע  
שנתי

אחוז מה מוצע  
שנתי

( 851735116%768111%אגן ה נרת   כפר ג עדי

( 601552109%578104%אגן ה  רת  ( מלא

( 612484126%500122%אגן  כנרת  (כפר  לום

( 734660111%671109%אגן  כנר   (הר  נען

( 909740123%802113%גליל מ  בי  ( ילון

( 641541119%583110%חוף  -  מר    (ק  ת  אול

( 581531109%524111%חוף  -    כז    י  דגן

( 625521120%537116%הר מרכזי  (ירוש ים

( 520456114%492106%חוף     דרו     גבה

(   14418876%19574%דרו   (ב   שבע

  

  122011/ניצול מי גיאויות  חורף  )11

  

רחובות ת תון ו מאגרים , כפר  רוך, נחל סער, שקמה, מקורות קולטת מי גיאויות לניצול בעיקר במפעלי נחלי מנשה

  .בערבה

 2011/12החורף , ברקן ומ מרות, עדה, האוסף מי שטפונות מהנחלים תנינים, )ק"מלמ 4.3 -נפח כ( במפעל נחלי מנשה

  . ק"מלמ 12כאשר הממוצע הרב שנתי לכל העונה הוא  ,ק מי שטפונות"מלמ 8.1 -נקלטו כ

ברכת רם הינה . 2011/12החורף ק מתחי ת "מלמ 4.9 - נשאבו לברכת רם כ) ק"מלמ 6.5 - נפח כ( במפעל נחל סער -בצפון 

  .מקור  ים ח וב ב ספקת ה ים ל מת  גולן

  .ק מי שטפונות למילוי מאגרי מפעל תשלובת הקישון"מלמ 4.6 - נשאבו  כ 2011/12החורף מתחילת  כפר  רוך ממאגר

  . 2011/12החורף  מי שטפונותק "מלמ 2.7 - כנקלטו ) ק"מלמ 6 -נפח כ(  במפע  שקמה -בדרום 

ק  י "מלמ 1.1 -נקלטו כ 2012עד  וף  רץ  2011/12בחורף ) ק"אלמ 800 -נפח כ(למאגר  הבשור  במפעל רחובות תחתון

  .)ן"שפד(למאגרים הגבוהים ות שטפונ

  

  לעומת השנים האחרונות  2011/12ר שנתפסו בחורף "כמו ות  י גיאוי ת  מי מפא – 16טבלה    

  

8.12.27.33.56.53.3
2.70.00.01.20.010.2
4.65.66.75.00.60.8
4.95.25.74.23.96.4
1.10.63.11.10.91.9
21.513.622.815.011.922.7

מפעל  חובות  חתון  מאגרי  בשור 
מפ ל נחל סער לבר ת רם

מפעל נחלי מנשה

סה"כ ל יצול 
חורף 2008/09

סה"כ ל יצול מפעלי מ ור ת לני ל מי ג אויות
חורף 2006/07

סה"כ ל יצול 
חורף 2011/12

סה"כ מי גי ויות

מפעל כפר ב וך ל רכת מזרע
מפעל שקמה

סה"כ ל יצול 
חורף 2009/10

סה"כ ל יצול 
חורף 2010/11

סה"כ ל יצול 
חורף 2007/08
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  נספחים )12

  

   צריכ  חשמלותפו ת מים : 1נספח 

  תפוק  המים 

תפו ה מרץ מרחב
2011

תפו ה מרץ 
2012

תפוקה  צטברת 
ינו    מרץ 2011

תפוקה  צטברת 
ינו    מרץ 2012

[ מל  "ק ][ מל  "ק ][ מלמ"ק ][%][ מל  "ק ][ מל  "ק ][ מלמ"ק ][%]
30.322.4-7.9-26.2%81.074.3-6.7-8.3%צפון 
13.010.8-2.2-16.6%21.914.0-7.9-36.2%ירדן  *

24.314.0-10.3-42.5%68.757.9-10.8-15.7%מרכז
12.29.8-2.4-19.5%27.627.5-0.1-0.4%דרום
79.756.9-22.8-28.6%199.2173.7-25.5-12.8%ס " כ

שינוי  תפוקה שינוי  תפוקה

  

המעבי ים מימ הם לתעלת ואינה כוללת קדוחים ממרחב צפון , אשכול' תפוקת חבל הירדן כוללת את תחנת ספיר וקד(*) 

  .המוביל

  .מי קולחים לאספקה ישירה וכן תפוקת מתקני התפלה, שאיבת  ים  יליים, שאיבה ראשונה: תפוקת המים כוללת

, מתקנים של אחרים, הטיית מעיינות מליחים מהכינרת, ן לשד ת פיז ר"שאי ת קול י שפד: תפוקת המים אינה כוללת

  .ונה של מי התעלה המערבית למאגר עיוןקניית מים מאחרים והשאיבה הראש

  

  צריכ  חשמל 

צריכ  חשמל מרחב
מרץ 2011

צריכ  חשמל 
מרץ 2012

צריכ  חשמל 
מצטברת 

ינו    מרץ 2011

צריכ  חשמל 
מצטברת 

ינו    מרץ 2012
[ מל ון  וט "ש ][ מל ון  וט "ש ][ מל ון  וט "ש ][%][ מל ון  וט "ש ][ מל ון  וט "ש ][ מל ון  וט "ש ][%]

22.919.5-3.4-14.9%69.266.2-3.0-4.3%צפון 
14.912.3-2.6-17.4%25.014.7-10.3-41.2%ירדן  *

60.147.4-12.8-21.2%163.5152.7-10.8-6.6%מרכז
35.428.4-7.0-19.7%89.184.9-4.2-4.8%דרום
133.4107.6-25.8-19.3%346.7318.4-28.3-8.2%ס " כ

שינו  בצריכ  חשמל שינו  בצריכ  חשמל

  

כולל הטיית מעיינות , טיפול  שפכים  התפלה, החדרתם  אגירתם,סך האנרגיה לשאיבת מים : צריכת החשמל כוללת

  .מליחים

  .הטורבינות בכפר ברוך, צריכת דלק נוזלי, פיקוד מיתקנים של אחרים, הגנה קטודית: צריכת החשמל אינה כוללת

  

  אנרגיה סגולית לשאיבה ראשונה

אנרגיה סגולית מרחב
מרץ 2011

אנרגיה סגולית 
מרץ 2012

אנרגיה סגולית 
ממוצעת 

ינו    מרץ 2011

אנרגיה סגולית 
ממוצעת 

ינו    מרץ 2012
[ וו  "ש/  "ק ][ וו  "ש/  "ק ][ וו  "ש/  "ק ][%][ וו  "ש/  "ק ][ וו  "ש/  "ק ][ וו  "ש/  "ק ][%]

369.6374.44.81.3%409.3413.34.01.0%צפון 
724.7721.7-3.0-0.4%697.3625.1-72.2-10.4%ירדן  

754.0785.231.24.1%763.8743.7-20.1-2.6%מרכז
702.8687.7-15.1-2.1%708.0696.2-11.8-1.7%דרום
595.3595.0-0.3-0.1%604.6585.3-19.3-3.2%ס " כ

שינוי  אנרגיה  גוליתשינוי  אנרגיה  גולית
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  2012 מרץחודש  -פרוט  צריכ  וה ריגה במ חבים לפ  סוגי  ריכה : 2נספח 

צריכה  ודשית סוג הצ יכהמרחב
מרץ 2012

צריכה  ודשית 
מרץ 2011

גידול צריכה 
חודשית

[ מ מ" ק ][ מ מ" ק ][%]
10.711.1-3.6%חקלאותצפון 

1.82.1-14.3%תעשיה
13.712.113.2%בית
26.225.33.6%סה"כ

3.64.3-16.3%חקלאותמרכז
2.02.3-13.0%תעשיה
24.827.1-8.5%בית
30.433.7-9.8%סה"כ

15.223.5-35.3%חקלאותדרום
3.33.30.0%תעשיה
7.06.82.9%בית
25.533.6-24.1%סה"כ

29.538.9-24.2%חקלאותסה"כ
7.17.7-7.8%תעשיה
45.546.0-1.1%בית
82.192.6-11.3%סה"כ

1.81.428.6%ממלכ  ירדן צפון 
3.13.5-11.4%רשות פלש יניתמרכז
0.30.30.0%ברדלהמרכז
  0.30.4-25.0%רשות אוטו ומיהדרום

 

v  המים לבין חברת מקורות נובעות מאופן חלוקות פנימיות שונות המשפיעות על כמות המים  רשותאי  תאמות  ין

  .הנמדדת

v מוגדר ת כצרי ה ביתית ולכפר ברדלה יתלרשות הפלשתינ , כמוי ת המים המועברות לממל ת ירדן. 
v  02/05/12נתונים נכונים לתאריך. 
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  2012 מרץ – ינוארמצטבר  –פרוט  צריכ  וה ריגה במ חבים לפ  סוגי  ריכה : 3נספח  

צריכה  צטברת   סוג הצ יכהמרחב
ינו'-מרץ  2012

הקצבה שנתית  
2012

ניצול הקצבה  
שנתית

צריכה  צטברת   
ינו'-מרץ  2011

גידול צריכה  
מצטברת

[ מ מ" ק ][ מ מ" ק ][%][ מ מ" ק ][%]
28.2216.013.1%29.2-3.4%חקלאותצפון 

5.328.118.9%5.9-10.2%תעשיה
36.134.25.6%בית

69.6244.113.7%69.30.4%סה"כ 
8.3150.85.5%9.8-15.3%חקלאותמרכז

6.329.821.1%6.7-6.0%תעשיה
72.673.5-1.2%בית

87.2180.68.1%90.0-3.1%סה"כ 
37.2283.613.1%49.6-25.0%חקלאותדרום 

9.441.922.4%9.13.3%תעשיה
19.817.910.6%בית

66.4325.514.3%76.6-13.3%סה"כ 
73.7650.411.3%88.6-16.8%חקלאותסה"כ 

21.099.821.0%21.7-3.2%תעשיה
128.5125.62.3%בית

223.2750.212.6%235.9-5.4%סה"כ 

1.92.7-29.6%ממלכ  ירדן צפון 
9.39.8-5.1%רשות פלש יניתמרכז
0.80.80.0%ברדלהמרכז

  1.01.1-9.1%רשות אוטו ומיהדרום 

v  3.3סעיף (בוטלה  הקצבה  ביתית  מוזכר  1995החל משנת.(  

v  המים לבין חברת מקורות נובעות מאופן חלוקות פנימיות שונות המשפיעות על כמות המים  רשותאי  תאמות  ין

  .הנמדדת

v מוגדר ת כצרי ה ביתית ולכפר ברדלה לרשות הפלשתינית ,כמוי ת המים המועברות לממל ת ירדן. 
v  02/05/12הנתונים נכונים לתאריך. 
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