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תקציר

בעשורים האחרונים החמירו גידול האוכלוסייה ופעילות האדם את בעיית המחסור במים בעולם. 
רבים  מחקרים  ופורסמו  המים,  משאב  של  מיטבי  לניהול  בצורך  המודעות  גברה  מכך,  כתוצאה 
המעודדים ניהול בר–קיימא של משאב זה. אחת מהשיטות שהתפתחו בשנים אלה היא שיטת ‘ִמְדַרך 
המים' )water footprint( המאפשרת כימות של השפעת פעילות האדם על מקורות המים, איתור 
של  הסביבתיות  ההשפעות  של  יותר  טובה  והבנה  במים,  לחיסכון  פוטנציאל  בהן  שקיים  נקודות 
פעילות האדם על מקורות המים. מדרך המים מצטרף למדדים אקולוגיים אחרים, כגון מדרך הפחמן 
השפעת  של  יותר  טובה  הבנה  לאפשר  כדי  שפותחו  אקולוגי(,  מדרך  גם  )המכונה  סביבתי  ומדרך 
האדם על הסביבה ועל משאבי הטבע, ומתוך ניסיון למזער את הנזקים הנגרמים להם עקב פעילות 
האדם. שיטת מדרך המים מאפשרת ביצוע “חשבונאות מים“ למדינות, לאזורים גאוגרפיים, לעסקים 
ולתעשייה, לשירותים, לחקלאות, למוצרי צריכה ואפילו לאדם בודד. נוסף על מדידת השימוש במים 
זיהום מקורות  שפירים, מדרך המים מאפשר אומדן של שימוש במי גשם )בחקלאות( והשפעתו של 
מים, תוך שימוש במדד אחיד. בשנים האחרונות בוצעו מחקרים רבים בעזרת שיטת מדרך המים. אחד 
המחקרים הראה כי כ–92% מצריכת המים של האנושות משמשת לחקלאות. הבנת היקף השימוש במים 
בחקלאות במדינה או באגן ניקוז מסוים בעזרת שיטת מדרך המים יכולה להיות שלב ראשוני בדרך 
לגיבוש מדיניות שתאפשר צמצום שימוש ומניעת זיהום במקורות מים. מבקרים של שיטת מדרך המים 
טוענים כי השיטה פשטנית מדי ואינה מביאה בחשבון את זמינות המים, ועקב כך אינה נותנת כלים 
מספקים להתמודדות עם בעיות ניהול משאב המים. מפתחי השיטה טוענים כנגד, כי השיטה היא כלי 
אחד מבין רבים, המאפשר הבנה בסיסית של היקף השימוש במים בהשקעה מועטה יחסית של משאבי 
זמן וכסף. במאמר זה מוצגות שיטת מדרך המים והתפתחותה, ונידונות דרכי יישום של סוגים שונים 

של מדרך המים ברחבי העולם.

 מילות מפתח: טביעת רגל מימית . ייעול שימוש במים . מים אפורים . מים וירטואליים . מים כחולים . 
water footprint מים ירוקים . ניהול משאבי המים . 

הובילה  במים  החיסכון  של  לחשיבותו  במודעות  העלייה 
להכרה בצורך להבנה ולכימות מעמיקים יותר של אופן השימוש 
במשאב זה. אחת התובנות החשובות בעשורים האחרונים היא כי 
השימוש הקיומי במים הוא לא רק השימוש הישיר בנוזל המים, 
דהיינו לשתייה, למקלחת, להדחת אסלה וכן הלאה, אלא גם המים 
יום–יומי.  בסיס  על  צורכים  שאנו  ובשירותים  במוצרים  הגלומים 
לדוגמה, כוס האספרסו שאנו שותים בבוקר מכילה אמנם כ–200 
קרובה  זו  בכוס  בפועל  הגלומה  המים  כמות  אולם  נוזל,  של  מ“ל 
ל–140 ליטר! אלה המים שנצרכו בתהליכי הגידול, העיבוד, האריזה 
 ,virtual water( וההובלה של הקפה, והם מכונים מים וירטואליים
או מים מדומים(. המושג מים וירטואליים, שטבע החוקר הבריטי 
Tony Allan בתחילת שנות ה–90, בא להמחיש שהרוב המוחלט 

אלא  הנוזלית,  הגולמית,  בצורתם  לא  נצרכים  בעולם  המים  של 
כמוצרים וכשירותים שאנו רוכשים או משתמשים בהם, ושהמים 
שמנים,  סוכרים,  דגנים,  ירקות,  רות,  פֵּ כדוגמת  לייצורם,  נצרכו 

מבוא - ניהול השימושים השונים במשאב המים
בעשורים האחרונים החמירו גידול האוכלוסין ופעילות האדם את 
בעיית המחסור במים בעולם. כ–80% מאוכלוסיית העולם חשופה 
לרמת סיכון גבוהה מבחינת ביטחון זמינות המים, ומקורות המים 
תהליכי  קרקע,  בשימושי  שינויים  עקב  מצטמצמים  הטבעיים 
סכרים  כגון  מים,  להסטת  היקף  רחבי  ומיזמים  ותיעוש  עיור 
נוסף על כך, שינוי האקלים צפוי להגביר את הלחץ   .]49[ ותעלות 
לאבד  צפויים  בעולם  אזורים מסוימים  זמינות משאבי המים.  על 
כ–20% ממשאבי המים המתחדשים שלהם עם כל מעלה )צלזיוס( 
כוללות  המים  זמינות  לביטחון  אלה  סכנות   .]21[ התחממות  של 
שני היבטים קשורים: כמות ואיכות ]34[. כדי להתמודד עם בעיית 
רבים  מחקרים  האחרונות  בשנים  נערכים  במים  הגובר  המחסור 
 ,)water resources management( “בתחום “ניהול משאבי המים
מימיות  אקולוגיות  מערכות  של  בר–קיימא  ניהול  המעודדים 
וידע מתחומים שונים  )aquatic( ומשאבי מים תוך שילוב מחקר 

.]38[
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המשק הישראלי. ישראל היא גורם קטן בשוק סחר המים העולמי, 
הביטחון  למחצה,  צחיחים  באזורים  המדינות  לרוב  בדומה  אך 
רבה  במידה  תלוי  ממנו  הנגזר  התזונתי  והביטחון  המים  בזמינות 
ופתרונו  העולמי  המים  משבר  עתיד  וירטואליים.  מים  של  ביבוא 
וירטואליים  במים  עולמי  בסחר  רבה  במידה  תלויים  האפשרי 
וצחיחות  צחיחות  לארצות  מים  ברוכות  מארצות  מים  ובמעבר 

למחצה ]8, 9[.
מוצר,  בכל  הגלומה  המים  כמות  את  לאמוד  להצליח  כדי 
פותחה שיטת ִמְדַרך המים, המכונה לעתים גם ‘טביעת רגל מימית' 
 Water Footprint( 31[. מדרך המים הוא חלק מרשת מדרך המים[

Network( שהיא חלק ממשפחת כלי המדרך הכוללת את המדדים 

לעתים  )המכונה  סביבתי  מדרך  יותר:  המוכרים  האקולוגיים 
 carbon( הפחמן  ומדרך   )ecological footprint אקולוגי,  מדרך 
footprint( ]24[. מדרך המים נועד ליצור מדד כולל ואחיד למדידת 

המדד  צורכים.  שאנו  ובשירותים  במוצרים  הגלומים  המים  כמות 
בה,  משתמשים  שאנו  המים  כמות  של  יותר  טוב  אומדן  מאפשר 

ולפיכך איתור מקומות שיש בהם פוטנציאל לחיסכון במים.
מדרך המים מורכב מעצם הגדרתו משלושה סוגי מים שונים: 

באקוות  בנהרות,  שמקורם  שפירים  מים   - כחולים'  א.  ‘מים 
ובאגמים; 

או  העלווה  מפני  ישירות  שהתאדו  גשם  מי   - ירוקים'  ב.  ‘מים 
ונפלטו מהצמח בתהליך  שנקלטו משכבת הקרקע העליונה, 

הדיות - היבט זה רלוונטי רק לגידולים חקלאיים; 
מזהמים  לדלל  כדי  הנדרשת  המים  כמות   - אפורים'  ג.  ‘מים 
שמקורם בפעילות האדם, לרמה שתשאיר את מקורות המים 
באיכות ראויה לשימוש )הכוונה אינה למושג הקשור לשימוש 
חוזר במים(. רכיב זה של מדרך המים הנוגע לזיהום, הוא אחד 
מכיוון  המים,  מדרך  שיטת  שקבעה  החשובים  מהחידושים 
שכך אפשר לראשונה להתייחס לנזק הנגרם מזיהום מקורות 

מים במונחים של שימוש במים ]31[.

סוגים של מדרך המים
מדרך  של  שונים  סוגים  של  מידול  מאפשרת  המים  מדרך  שיטת 
השימוש  את  נסקור  זה  בחלק  המחקר.  למטרות  בהתאם  המים 
ולעסקים  גאוגרפיים, לתעשייה  ולאזורים  למדינות  במדרך המים 
סוג  לכל  השונות  החישוב  ושיטות  עצמה  השיטה  ולחקלאות. 
 The Water Footprint( המים  מדרך  במדריך  מפורטות  מדרך 
להלן.  הנזכרים  במחקרים  ושימשו   ]31[  )Assessment Manual
האפורים  המים  מדרך  לחישוב  נפרד  מדריך  פורסם  כך,  על  נוסף 
נדון בקצרה בשיטת חישוב מדרך המים  זה  ]22[. במסגרת מאמר 

של החקלאות.

על קצה המזלג  

*  משאב המים הוא משאב במחסור באזורים צחיחים 

וצחיחים למחצה, כגון ישראל.

*  מדרך המים הוא מדד לאומדן כמות המים הגלומה 

בכל פעילות אנושית או מוצר.

*  השימוש במדד הולך ותופס את מקומו כמדד חשוב 

להערכת השפעת האדם על הסביבה, לצד מדדים 

כדוגמת מדרך סביבתי ומדרך הפחמן.

*  המאמר מספק הצגה ראשונית, מקיפה וביקורתית 

של הגישה, מסביר את שיטת החישוב שהמדד נבנה 

לפיה, וסוקר את הנעשה בנושא במסגרת מדינתית או 

אזורית ובתחומים של עסקים, תעשייה וחקלאות.

*  הרחבת השימוש במדד בישראל עשויה לשפר את 

תהליכי קבלת ההחלטות בתחום ניהול משאבי המים, 

לייעל את השימוש במשאב ולהאיץ שיקום מקורות 

מים פגועים.
המערכת  

היא  זו  סקירה  מטרת   .]10[ חשמל  או  אלקטרוניקה  מוצרי  בגדים, 
התפתחותה,   ,)water footprint( המים  מדרך  שיטת  את  להציג 

ביקורת כלפיה ויישומיה השונים.

התפתחות המושג התאורטי: מִמְסָחר עולמי במים 
וירטואליים ְלִמְדַרך מים

בין–לאומי  מסחר  המקיים  כיום,  בו  חיים  שאנו  הגלובלי  בעולם 
רחב היקף של מוצרים ותוצרת חקלאית, מתקיים בד בבד גם סחר 
השנים  בין  במים  השנתי  העולמי  הסחר  נפח  וירטואליים.   במים 
כ–25%  שהם  בשנה,  מ“ק  מיליארד  ב–2,320  מוערך   2005-1996
מצריכת המים העולמית. מתוך נפח זה, כ–76% מהסחר העולמי 
בין  שווה  בצורה  מתחלק  והיתר  חקלאי,  יבול  בצורת  הוא  במים 
סחר במוצרים מן החי ומן התעשייה ]32[. מנתוני הלשכה המרכזית 
בגידולים  הגלומים  למים  גלובליות  ומהערכות   ]2[ לסטטיסטיקה 
היתר  בין  ישראל  ייצאה   2013 כי בשנת  ללמוד  ]40[, אפשר  שונים 
245,618 טונות תפוחי אדמה שגלומים בהם כ–60.6 מלמ“ק מים, 
זאת,  לעומת  מים.  מלמ“ק  כ–60.9  שהם  פלפל  טונות  ו–160,787 
בשנת 2013 הוערכה כמות החיטה המיובאת )כ–98.5% מהחיטה 
כ–1,500  שהם   ]3[ טונות  בכ–850,000  בישראל(  לשנה  הנצרכת 
מלמ“ק מים וירטואליים - כהיקף צריכת המים השנתית של כלל 
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מדרך מים של מדינות ואזורים גאוגרפיים
מדרך המים של מדינה או אזור, מוגדר כסך נפח המים הנצרכים 
 - הנבדק  השטח  בתחום  המתבצעות  השונות  מהפעילויות 
ומיוצא  שמיובא  המים  חלק  והחקלאי.  העסקי  הפרטי,  במגזר 
סך  הוא  המים  מדרך  וירטואליים.  כמים  מוגדר  שונות  כסחורות 
כמות  בין  להפרש  בתוספת  המדינה  בגבולות  במים  השימוש 
המים המיוצאת והמיובאת. רמת הפירוט של מדרך המים בקשר 
גשם  )השקיה,  השונים  הרכיבים  ונפח  השונים,  המים  לשימושי 
וזיהום(, תקבע את שימושיות המחקר ואת מידת התועלת ממנו. 
מחקרים על מדרך המים נערכו כבר במספר מדינות בעולם, כגון 
סין ]26[, אנגליה ]20[, איטליה ]12[ וספרד ]6[. כמו כן, פורסמו מחקרים 
כגון  יותר,  קטנות  ממשלתיות  או  מדיניות  ביחידות  המתמקדים 
מדינת קליפורניה ]23[ או מחוזות מסוימים באינדונזיה ]13[, ואפילו 

ברמה של עיר ]33[.
מים, כידוע, אינם מתחשבים בגבולות מדיניים. לכל גוף מים - 
נהר, אגם או אקווה - יש אגן ניקוז שכולל את כלל השטח שהגשמים 
מתנקזים ממנו ונאספים בתוכו. לפיכך, יש יתרון בניהול מקורות 
למשל   - האגן  במעלה  שפעילות  מכיוון  ניקוז,  אגני  פי  על  מים 
בירוא יערות - משפיעה על אזורים מרוחקים גאוגרפית במורד - 
כגון שיטפונות כתוצאה מעלייה בנגר עילי. מחקר על מדרך המים 
של אגן ניקוז מאפשר לתאר את שלל התהליכים המשפיעים על 
האגם, הנהר או האקווה ]35[. מדרך המים של אגן ניקוז ימדוד את 
סך נפח המים שיצאו מאגן הניקוז כתוצאה מפעילות האדם, וכן 
לאגן  שנוספו  המזהמים  לדילול  הנחוצה  המים  כמות  את  יאמוד 
הניקוז בעקבות פעילות האדם, כך שאיכות המים הנותרים תעמוד 
בתקן המקובל )ראו סעיף מדרך המים בחקלאות( ]31[. ישנן מספר 
כגון  ניקוז מרחבי העולם,  אגני  דוגמאות למחקרי מדרך מים של 
מחקר   .]17[ בספרד  הגואדאלכביר  נהר  או   ]52[ בסין  הצהוב  הנהר 
על מדרך המים של מדינה, מחוז או אגן ניקוז, מאפשר לזהות את 
מוקדי השימוש הגדולים ביותר ולעזור במיקוד מחקרים פרטניים 
המים.  מדרך  את  ולהפחית  במים  החיסכון  את  להגביר  שיעזרו 
היא  מסוים  ניקוז  לאגן  המותר  המרבי  המים  מדרך  של  קביעה 
דוגמה לצעד אחד מני רבים הדרושים לניהול נכון ומקיים של אגני 

ניקוז ]30[.

מדרך מים של עסקים ותעשייה
חברות  של  בפעילות  בסיסי  חלק  הוא  שפירים  במים  שימוש 
למקורות  שונות  טיהור  ברמות  שפכים  זורמים  לעתים  רבות. 
מים כתוצאה מפעילות תעשייתית, מזהמים מערכות אקולוגיות 
הפגיעה במקורות  להפחית את  בעבר הלחץ  בעוד  בהן.  ופוגעים 
מים עקב פעילות של חברות ותעשיות שונות נבע מהציבור, כיום 
השימוש  בצמצום  הגלומים  ליתרונות  בחברות  מודעות  קיימת 
במים ובמניעת זיהום, ובהם חיסכון כלכלי, עמידה בתקנים ושיפור 

פעולה  לשיתוף  הארגון  של  כמו  שונות,  יוזמות  הציבור.  יחסי 
סביבתי  לניהול  תקנים  ליצירת   ,]44[  )OECD( כלכליים  ולפיתוח 
לבצע  לחברות  מוסיפות תמריצים  כחלק מהאחריות התאגידית, 
מחקרים על מדרך המים של שרשרות הייצור - כדי לזהות נקודות 
שאפשר להגביר בהן את החיסכון ולמנוע זיהום ]27[. מחקרים על 
מדרך המים שביצעו תאגידים בין–לאומיים, כגון קוקה קולה ]16[ 
פועל  העסקי.  בעולם  המשתנה  המגמה  את  מראים   ,]15[ ונסטלה 
במחקר  ההיקף  רחבת  ומההשקעה  הענקיות  מההכנסות  יוצא 
ובפיתוח הוא כי תאגידי הענק הללו הם שותפים חשובים לעידוד 

שימוש חסכוני ויעיל יותר במשאב המים.
העסקים  בתחום  גם  תאגידים,  שערכו  מחקרים  על  נוסף 
המים  מדרך  כדוגמת:  מחקרים,  של  רחב  מגוון  קיים  והתעשייה 
או   ]42[ הידרואלקטרי  חשמל  ייצור  של   ,]14[ בספרד  תיירות  של 
ייצור דלק ביולוגי מאצות ]29[. מחקרים העוסקים בבחינת חלופות 
שונות בתוך תעשייה מסוימת יכולים לסייע ולעודד יזמים ועסקים 

לאמץ שיטות חסכוניות במים במטרה להקטין את מדרך המים.

מדרך המים של החקלאות
למים  בהם  שהנגישות  בעולם  רבים  אזורים  שקיימים  פי  על  אף 
של  העיקרית  ההשלכה  מוגבלת,  היא  לשתייה  ראויה  באיכות 
בחקלאות.  המזון  ייצור  לבטיחות  נוגעת  המים  זמינות  בעיית 
מ“ק  במיליארד  כ–8,363  האנושות,  של  המים  מצריכת  כ–92% 
בשנה, נצרכים על–ידי המגזר החקלאי )7,404 לגידולים חקלאיים, 
913 למרעה ו–46 לגידול חיות משק(. כמות זו נצרכת ברובה כמי 
בשנה.  מ“ק  מיליארד  כ–6,684   - ולמרעה  בעל  בחקלאות  גשם 
מהיתר, 945 מיליארד מ“ק בשנה נצרכים כמי השקיה )פרט לכ–
5% שבעלי החיים צורכים ישירות(, והיתר נצרך כמים אפורים ]32[.  
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הדרוש  המים  לנפח  מתייחסים  זה  בהקשר  אפורים  מים  כאמור 
או  )ִמדשנים  החקלאות  פעילות  עקב  שנגרם  הזיהום  לדילול 
מקוטלי חרקים ועשבים( ]22[. מספרים אלה מעידים על חשיבותה 
המכרעת של החקלאות לעתיד ביטחון הזמינות של המים. הגברת 
הצריכה מצד החקלאות תאיץ ותחריף את המשבר, בעוד הגברת 
ובה  המשבר  את  למזער  תוכל  בחקלאות  במים  השימוש  יעילות 

בעת גם לתמוך בשיקום המערכות האקולוגיות המימיות ]48[.
בחקלאות  במים  השימוש  יעילות  שיפור  לקראת  חשוב  צעד 
)ובמגזרים האחרים( הוא ההבנה של היקף השימוש, או חשבונאות 
פותחה  המים  מדרך  שיטת  כאמור,   .)water accounting( מים 
עולמי  תקן  וליצור  זו,  למטרה  מענה  לתת  כדי  ובראשונה  בראש 
אחיד לחישוב היקף השימוש במים ]31[. בחקלאות, נוסף על מדידת 
היקף השימוש במי השקיה ממקורות מים עיליים או תת–קרקעיים 
)מדרך מים כחולים(, שיטה זו גם מודדת את היקף השימוש במי 
נובעת  הירוקים  המים  מדרך  חשיבות  ירוקים(.  מים  )מדרך  גשם 
חקלאות  עדיין  היא  בעולם  )כ–70%(  החקלאות  רוב  שכיום  מכך 
ועדיפים  האולטימטיבי,  המתחדש  המשאב  הם  הגשם  מי  בעל. 
לשימוש ממי השקיה שמקורם במאגרים, שלעתים קרובות קצב 
חלק  רק  זאת,  למרות  בהם.  השימוש  מקצב  נמוך  שלהם  המילוי 
הגברת  פוטנציאל  ולכן  יעילה,  בצורה  מנוצלים  הגשם  ממי  קטן 
בהם  באזורים שַּכמות המשקעים  במיוחד  גבוה  יעילות השימוש 
באפריקה  נרחבים  בחלקים  )כגון  לקוי  חקלאי  הניהול  אך  גבוהה 
נפרד  בלתי  חלק  הם  הגשם  מי  מקרה,  בכל  ובדרום–אמריקה(. 
ממאזן המים הכללי, ולכן יש חשיבות רבה להערכת מדרך המים 

הירוקים לצד מדרך המים הכחולים ]5, 19[.
על  מבוססים  הירוקים  המים  ומדרך  הכחולים  המים  מדרך 
תהליך האידוי–דיות )evapotranspiration( הכולל התאדות מים 

מפני העלווה והקרקע )אידוי( ודרך הפיוניות בעלים )דיות - החלק 
המשמעותי של צריכת המים(. מדרך מים ירוקים מחשב רק את 
מי הגשם שחלחלו  יתר  הגשם שנאגר בשכבת הקרקע העליונה. 
כחלק  בחשבון  ומובאים  נקווים  עילי,  לנגר  שהפכו  או  לעומק 
מהמים הכחולים ]31[. חישוב האידוי–דיות נעשה בעזרת המשוואה 
ה– במסמך  שהוגדרה  כפי   ,Penman-Monteith של  הפיזיקלית 
הפוטנציאלי  האידוי–דיות  את  מעריכה  זו  משוואה   .]11[  FAO56

)Reference Evapotranspiration – ET0(, האידוי–דיות  המחושב 
של דשא תאורטי בגובה 12 מ“מ בתנאי השקיה מיטביים, שנקבע 
הגידולים  למרבית  והקרינה.  הלחות  הרוח,  הטמפרטורה,  על–ידי 
חקלאיים פותח מקדם גידול )Crop Coefficient – Kc( שהכפלתו 
האקלים  בתנאי  האידוי–דיות  את  נותנת  המחושב  באידוי–דיות 
הספציפיים ]11[. מקדמי הגידול ניתנים גם הם ב–FAO56, אך בפועל 
רק  ולכן  השונים,  והקרקע  האקלים  לסוגי  בהתאם  משתנים  הם 
אידוי–דיות,  המודדות  אחרות  ושיטות  ליזמטרים  ניסויי  על–ידי 
ניתן לפתח מקדמי גידול מקומיים מדויקים יותר ]37[. מודלים כמו 
CROPWAT ו–AQUACROP שפותחו על–ידי האו“ם, מאפשרים לשלב 

מדדים נוספים כגון סוג הקרקע, תדירות השקיה ותדירות אירועי 
המים  חשבונאות  רוב  עוסקת  כיום  אידוי–דיות.  להערכת  גשם 
המים  מדרך  לעומתה,  ההשקיה.  מי  של  הכולל  בנפח  בחקלאות 
לחקלאות מתמקד באידוי–דיות, מכיוון שעודפי מי השקיה והגשם 

מחלחלים או זורמים כנגר עילי וניתנים לשימוש חוזר ]31[.
ההתייחסות  היא  המים  מדרך  בשיטת  נוסף  חשוב  חידוש 
אומדן  לספק  נועדה  החישוב  שיטת  האפורים.  המים  למדרך 
הנבדק.  המזהם  את  לדלל  כדי  הדרושה  המים  לכמות  ראשוני 
שמגיע  המזהם  כמות  חלוקת  על–ידי  מחשבים  המים  מדרך  את 
למקור מים כתוצאה מהפעילות החקלאית )או כל פעילות אחרת( 
בהפרש שבין הריכוז המרבי המותר של המזהם על פי התקן לבין 
הריכוז הטבעי של המזהם בגוף המים הקולט את המזהם. לדוגמה, 
נניח שבעקבות פעילות חקלאית נשטפים 1,000 מ“ג זרחן לדונם 
 1 לפי התקן,  בנחל מותרים,  כי  נניח  כן,  כמו  לנחל הקרוב;  לשנה 
ריכוז הזרחן בו הוא 0 מ“ג  זרחן לליטר מים, ובמצבו הטבעי  מ“ג 
לליטר - הרי שנדרשים כ–1,000 ליטר )מ“ק אחד( לשנה כדי לדלל 
בעקבות  למים  הנשטפים  המזהמים  כמות  בפועל,  המזהם.  את 
האפורים  המים  מדרך  ולכן  בהרבה,  גדולה  חקלאית  פעילות 
יכול להיות רכיב משמעותי ממדרך המים הכללי. מכיוון שזיהום 
כאשר   ,)non-point pollution( נקודתי  אינו  בחקלאות  שמקורו 
אין דרך למדוד ישירות את כמות המזהם המגיעה למים, יש צורך 
למקורות  ומגיע  מהקרקעות  שנשטף  מהדשן  האחוז  בהערכת 
המים בנגר וממים המחלחלים בקרקע. השיטה מאפשרת לחשב 
את מדרך המים האפורים לכל סוג מזהם, כל עוד קיים תקן לריכוז 
המרבי המותר במים הקולטים את המזהם. כמובן שלערך התקן 
יש השפעה מכרעת על התוצאה. המזהם שזקוק למידה הגבוהה 
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לציין,  חשוב  האפורים.  המים  מדרך  את  יקבע  דילול  של  ביותר 
כי הסיבה לשימוש בריכוז הטבעי של הנחל כבסיס לחישוב, ולא 
בריכוז המזהם בפועל בנקודה ספציפית לאורכו, מטרתה לאמוד 
את פוטנציאל הזיהום הכללי המותר מבלי ֶשיוֵטה על–ידי זיהומים 
נקודתיים במעלה הנחל. באופן זה מחושב מדרך המים האפורים 
בצורה שווה לכל הגורמים המזהמים לאורך הנחל לפי מצבו הטבעי 

של הנחל או של מקור מים אחר ]22, 31[.
יתרון נוסף של שיטת מדרך המים היא השימוש במדד יעילות 
את  שהגדילה  בכך  ידועה  הירוקה  המהפכה  במים.  השימוש 
היבולים בחישוב של כמות יבול לדונם. מדרך המים, לעומת זאת, 
לחלופין  )או  היבול  כמות  לפי  במים  השימוש  יעילות  את  מחשב 
לפי כמות האנרגיה או הרווח הכלכלי( למ“ק מים. כתוצאה מכך, 
יעילות השימוש נגזרת לא מכמות יבול ליחידת שטח, אלא מכמות 
חקלאיות  לאסטרטגיות  יתרון  מעניקה  ולכן  מים,  לנפח  יבול 
ניתן  זאת,  ניצול של פחות מים. בצורה  גבוה תוך  יבול  המפיקות 
באזורים  מסוים  גידול  של  במים  השימוש  יעילות  את  להשוות 
שונים, ובכך לעודד חקלאות שמתאימה לאקלים או לסוג קרקע 

מסוימים ]31[.
ישנם מספר רב של מחקרי מדרך מים של חקלאות: ממחקרים 
 ,]43[ ספציפי  ניקוז  באגן  מסוים  לגידול   ,]40  ,39[ העולמית  ברמה 
ופיצה  פסטה  כמו  צריכה  למוצרי  ואפילו   ,]41  ,28[ החי  מן  לאוכל 
באיטליה ]7[ או חלב סויה ]18[. ההתמקדות והפירוט של כל מחקר 
ספציפי תלויים במטרת המיזם. ככל שמספר המחקרים הזמינים 
של  המים  מדרך  בין  ההשוואה  יכולת  תגדל  כך  יגדל,  זה  בתחום 
לחוקרים  לסייע  יכול  זה  מידע  בעולם.  שונים  באזורים  גידולים 
ולקובעי מדיניות עולמית לכוון מדיניות שתעודד חקלאות וסחר 

עולמי בחקלאות תוך מזעור הפגיעה במשאבי המים.

ביקורת על שיטת מדרך המים
אינה  שהיא  היא  המים  מדרך  שיטת  על  העיקרית  הביקורת 
מספקת אינדיקציה למקור המים. לדוגמה, מדרך המים של בננה 
בננה  משל  בהרבה  קטן  להיות  יכול  למחצה  צחיח  באזור  הגדלה 
הגדלה באזור יערות הגשם, בעוד בראשון קיים משבר מים חמור 
ובשני לא קיים מחסור במים ]25, 50[. לכן, הוגי מדרך המים מציינים 
את החשיבות במתן ההקשר של מקור המים. יתרה מכך, קיימת 
במים  מחסור  בהם  שקיים  באזורים  מחקרים  לביצוע  עדיפות 
)hotspots( ]31[. ביקורות נוספות טוענות שההבדל בין מדרך מים 
הירוקים  המים  כל  שבסוף  מכיוון  רלוונטי,  איננו  וירוקים  כחולים 
הופכים לכחולים ]50[. חלק מהסיבות להפרדה זו כבר הוזכרו לעיל, 
בחישובי  הגשם  מי  את  לכלול  הרצון  היא  העיקרית  הסיבה  אך 
חשבונאות המים, מכיוון שכיום בדרך כלל רק מי ההשקיה נכנסים 
לחישובי מאזן המים בגלל הקושי להערכת נפח מי הגשם שנצרכו 
לשיטת  באשר  מושמעת  נוספת  ביקורת   .]31[ החקלאות  על–ידי 

מדרך  חישוב  המבקרים,  לטענת  האפורים.  המים  מדרך  חישוב 
מים אפורים ככמות המים הנדרשת לדילול מזהמים פשטני מדי, 
מכיוון שבקרקע ובמים מתקיימים תהליכים פיזיקליים וביולוגיים 
וספיחה,  שקיעה  פירוק,  כגון  המזהמים,  בריכוז  לשינוי  הגורמים 
ולכן דילול המזהם אינו בהכרח פתרון מתאים עבור כלל המזהמים 
]50[. בתגובה טוענים מחברי השיטה כי מדרך המים לא נועד לתת 

פתרון כולל לתיעוד השפעת המזהמים. השיטות השונות לחישוב 
של  החוזק  מנקודות  אחת  זו  אך  יחסית,  פשוטות  המים  מדרך 
השיטה - יצירת שיטה זולה וקלה לשימוש ולמתן הערכה בסיסית 
להערכה  בהתאם  השונים.  המים  שימושי  להיקף  וראשונית 
ראשונית זו, ניתן לבצע מחקרים מעמיקים המבוססים על מודלים 
התקציבים  זמינות  המזל,  לרוע  בשטח.  מדידות  ועל  מורכבים 
וכוח האדם למחקרים מסוג זה מוגבלת, ולכן מחקרים רבים אינם 
עדיפה  זה  במצב  המים.  מדרך  חישוב  לשלב  מעבר  מתפתחים 
פעולות  של  אי–ביצוע  על  כלומר  החלופה,  על  מים  מדרך  שיטת 

להערכת השפעת המזהמים ]22, 31[.

מדרך המים בישראל - מבט לעתיד
שפוקד  המים  למשבר  כפתרון  וירטואליים  מים  ביבוא  שימוש 
]9[. בפועל ישראל משתמשת  את המזרח התיכון אינו רעיון חדש 
בפתרון זה שנים רבות. כ–90% מצריכת המים הכללית של ישראל, 
כ–7,800 מלמ“ק מים בשנה, נצרכים בצורת מזון, ומתוכם כ–5,600 
מלמ“ק(,   3,200( דגנים  בצורת  בעיקר   - מיובאים  בשנה  מלמ“ק 
 512( ושמנים  מלמ“ק(   738( סוכרים  מלמ“ק(,   1,008( בקר  בשר 
מלמ“ק(. כמו כן, כ–500 מלמ“ק לשנה מיוצאים כתוצרת חקלאית 
לישראל  הווירטואליים  המים  יבוא  היקף  נאמד   2001 בשנת   .]36[

 .]51[ בשנה  מלמ“ק   380 של  יצוא  לעומת  בשנה  מלמ“ק  ב–6,900 
נוסף על כך, רשת מדרך המים פרסמה הערכות דומות על היקף 
 - העולמי  הנתונים  ממסד  כחלק  בישראל,  הווירטואליים  המים 
WaterSTAT ]32[. היקף היצוא של המים הווירטואליים, תוך סבסוד 

עלותם לחקלאים, העלה בשנים האחרונות את המודעות לחשיבות 
התמחור של משאב המים כך שיכלול את עלות הפגיעה במערכות 
אקולוגיות ]4[. מדרך המים הוא שיטה להערכת עלות זו. אף על פי 
כן, עדיין לא בוצע מחקר מדרך מים מקיף בישראל. לעומת זאת, 
נעשתה עבודת תזה על מדרך המים של עזה ]46[, ונוסף על כך פורסם 
חשוב  במחקר   .]45[ המערבית  הגדה  של  המים  מדרך  על  מאמר 
חקלאים  המשמשים  הגידול  מקדמי  הומרו  בארץ,  שנעשה  נוסף 
להכוונת השקיה מחישוב על בסיס התאדות מגיגית, לחישוב על 
גידול אלה  ]1[. מקדמי    )FAO56 פי  )על  בסיס אידוי–דיות מחושב 
את  בדיוק  מתארים  אינם  ולכן  מלחים,  שטיפת  מקדמי  כוללים 
בעבודת  מהאידוי–דיות.  שגדול  מים  נפח  ומייצגים  המים  מדרך 
תזה לתואר שני בוצע מחקר מדרך מים באזור עמק הירדן כמחקר 
.]47[ בישראל  כולה  החקלאות  של  המים  מדרך  על  למחקר  חלוץ 
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ומנגיש  השונים,  במגזרים  תאוצה  המים  מדרך  צובר  בעולם 
ידע המאפשר קידום ניהול משאבי מים בצורה שמעודדת הגברה 
של יעילות השימוש ושיקום מקורות מים. בישראל, שיש בה משק 
ובמדדים  זה  במדד  ששימוש  לקוות  יש  ומתקדם,  מפותח  מים 
אקולוגיים נוספים יוטמע ויוכנס לשימוש על–ידי הרשויות השונות, 
השונים.  המחקר  במוסדות  וגם  השלישי  המגזר  העסקי,  המגזר 
בצורה זו יובטחו המשך זמינות מים מיטבי למגזר החקלאי, הביתי 
והתעשייתי, כמו גם שיקום משמעותי של מקורות המים שניזוקו 

לאורך השנים, כגון אקוות החוף ונחלי החוף.
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