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 .בנוסח הכחול רשומות ההפניות למראי המקום ומקורות המידע
 .לפרסום יימסר נוסח שחור ללא ההפניות

 
 

 ישובים הפלסטינייםימים ב
 

בעשור  הראשון  שאחרי  מלחמת  ששת  הימים  פיתח  השלטון  הישראלי  את 

תושבים משקי  המים  ביהודה  ושומרון  וברצועת  עזה  והרחיב  אותם  לרווחת  

בתקופה  המאוחרת  יותר  כוונו  ההשקעות  בתשתית  במיוחד  לצרכי .  רבים

מאז  הקמת  הרשות  הפלסטינית  אנו  מספקים  כמות .  ההתיישבות  היהודית

בשטחי :  כך  נוצרת  הפליה  חריפה.  אך  היא  קטנה  מהמבוקשת,  מים  מוסכמת

הגדה  המערבית  יש  יישובים  יהודיים  עם  הספקה  שופעת  ומקומות  פלסטיניים 

הספקה  עבורם  מוגבלת  ובהם  משפחות  רבות  שמתקשות  לקיים  את  צורכי שה

 .המים שלהן

 

.  ובדרום הר חברוןלכפרים פלסטיניים באזור ירושלים" יש דין"לפני שבועות אחדים יצאתי עם אנשי אגודת 

  הביקור עורר.מידע דומה נמסר מדי פעם גם בעיתונות; המארחים ספרו על הספקת מים מצומצמת ומקוטעת

את לסכם  , לתאר את התמונה הכללית במאמר הזה אנסה.על המצב לאשורו ועל המדיניות והאחריות—תהייה

מצאתי רק מקורות , המידע אינו שלם. ולהציע הסבר למתרחש, שאפשר לקבץ על מצב הספקת המים באזור

 בשילוב יםטיסטי הסטהנתונים ים עליהם אשען מוצג והאחרים וברוב המקורות הפלסטינייםישראליים מעטים

לא מצאתי סתירות ; והנתונים המספריים נראים אמיניםאך זה החומר שיש . עם טיעונים מגמתיים וביקורתיים

אם . השתמשתי במה שמצאתי ועוד הוספתי אומדנים וניחושים משלי .בולטות בנתונים ממקורות שונים

 .אתקן ואציג שנית, תתגלינה טעויות או הטעיות

 

, המשפט הבינלאומי ,הבעלות עליהם,  המיםשאבי ממצבהוא אינו מטפל ב; קת המיםהמאמר עוסק בהספ

 רק  במאמרכן אמסור. עניינים כבדים אלה טופלו בהרחבה בידי אחרים. הזכות הבסיסית למים ובשאלות דומות

 תהיה לפי ת הנתוניםהצג. לא מצאתי מידע מפורט על האזור הזה; נתונים מעטים על המים ברצועת עזה

בחלוקה לתקופה שעד הסכם הביניים של —מזמן מלחמת ששת הימים ועד עתה, התפתחות ההיסטוריתה

ברצון אעביר ; בנוסח הזה של המאמר לא נרשמו מראי המקום ומקורות המידע.  והתקופה שאחריו1995

 .למעוניינים נוסח מלא ומפורט

 

 עד הסכם הביניים

האחרים ;  היישובים הפלסטיניים בגדה המערבית430מתוך  50- היו רשתות של מים זורמים רק ב1967בשנת 

אחרי מלחמת ששת הימים הועברה האחריות על . השתמשו במי בורות והובילו מים לבתיהם בכדים ומיכלים

( ולמחנות פליטים  לישובים פלסטינייםוהורחבה הספקת המיםמשק המים בשטחים לידי המנהל האזרחי 

Sherman, 1999, p. 63( . הועברה התשתית שפותחה לרשות חברת מקורות והיא שהעבירה 1982בשנת 

עיקר ההתפתחות היה בעשור הראשון שאחרי המלחמה אבל גם . מים לפלסטינים ומאוחר יותר גם להתנחלויות

 יישובים לרשת 200-עד תחילת שנות התשעים חוברו קרוב ל. אחר כך היה גידול מסוים בהספקה לפלסטינים

צריכת המים לנפש במשקי , על אף שהאוכלוסייה בגדה יותר משהוכפלה: יג את ההתרחבות מצ1לוח . מקורות
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לעומת . התפתחות דומה היתה גם ברצועת עזה. גדלה פי שלושה) הצריכה העירונית(בית ותעשייה 

הכמות הכוללת של המים לנפש ירדה בשטחים —וביחד; הצריכה בחקלאות הצטמצמה, ההתפתחות הזו

גם בישראל ירדה הכמות הכללית לנפש בגלל ( 1994 ך בשליש בין מלחמת ששת הימים לשנתהפלסטיניים לער

 ).הגידול באוכלוסייה ומצאי מים מוגבל

 
 מים בישובים הפלסטיניים לפני הסכם הבינייםאוכלוסייה ו: 1לוח 

 
  הגדה המערבית רצועת עזה

1994 1985 1967 1994 1985 1967  
 אוכלוסייה 0.6 0.81 1.56 0.48 0.53 0.83

 משקי בית ותעשייה
 מים 6 20 50 5 19 32
 לנפש 10 25 32 10 36 39

 השקיה
 מים 75 90 70 85 66 75
 לנפש 125 111 45 177 125 90

 כל המגזרים
 מים 81 110 120 90 85 107
 לנפש 135 136 77 187 161 129

 
 .ק"לנפש מ, ק"מים מליון מ, אוכלוסייה מיליונים: הערה

 .Elmusa, 1997 3.2, 3.1לוחות : קורמ
 

 

ובו " פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה-הסכם ביניים ישראלי"נחתם , 1995 בספטמבר 28-ב

ובכל , 2000, סקירה וביקורת מובאים אצל בצלם; ההסכם נמצא באתר הכנסת( .התייחסות גם לשאלת המים

 בעקבות .תקופה שעד להסכםל הם 1לוח תונים ב הנ.)המקורות בשפה האנגלית שברשימת מראי המקום

 .כאן אסקור את הקצאת המים, ההסכם הוקמו מוסדות שיתוארו בהמשך

 
 ק לשנה"מלמ, הפקות ממאגר ההר במועד ההסכם: 2לוח 

 
 אקוויפר פלסטינים ישראל בסך הכול

 מזרחי 54 40 94
 מזרחי-צפון 42 103 145
 מערבי 22 340 362
 כולבסך ה 118 483 601

 
 .ק"ק מיליון מ"מלמ: הערה
 .1995, הסכם הביניים: מקור

 

מזרחי -צפון, מזרחי: במאגר שלושה חלקים; הקרקעי היחיד ביהודה ובשומרון הוא מאגר ההר-מקור המים תת

 שעמדו לרשות הצדדים  ממאגר ההר נרשמו כמויות המים הבינייםבהסכם). נקרא גם ירקון תנינים(ומערבי 

נכללת גם ההפקה ) 2לוח (בכמויות שישראל הפיקה במועד החתימה . הכמויות שתתווספנהבמועד החתימה ו

(ק לשנה " מלמ118, 2 הפלסטינים לפי לוח שהפיקוהכמות הכוללת . בתוך תחומי הקו הירוק, בבארות בישראל

יש הסכמה בין שני . 1994 עבור שנת 1היא למעשה אותה כמות שרשומה בלוח , ) מההפקה מהמאגר20%

. מצויים בגדה המערביתעדיין אולם נראה ששני הלוחות מתעלמים ממי הגשם שנאגרים בבורות ש; המקורות

 )אנחש (אניחאוסיף ו .)Klawitter, not dated(ההערכה שמצאתי היא שבורות מים יש לרבע מבתי האב בגדה 

 לפי כך המקור .שות נפ8 ושבבית אב יש בממוצע ק" מ50היא כזה   בבורשהכמות הממוצעת שנאספת לשנה

התוספת הכוללת לגדה המערבית היא . ק לשנה" מ1.5 עוד ,בממוצע לנפש בגדה המערבית כולה, הזה מוסיף
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) שוב ניחוש(אניח . במוסדות ובשדות,  בנוסף לאלה יש בורות מים לא מעטים במרכזי יישובים.ק לשנה" מלמ3

 .ק לשנה" מלמ6שכך נאספת היא שהכמות בבורות אלה שווה לכמות שבבתים ובסך הכל הכמות 

 

בעוד שההפקה לפי , ק" מלמ679בהסכם הביניים נרשמה ההערכה שסך ההעשרה השנתית במאגר ההר היא 

 78של , 2לזו של לוח ,  נרשמה בהסכם כמות נוספת,בהתאם. ק לשנה" מלמ601היא רק ;  נמוכה יותר2לוח 

 . אמורה לעמוד לרשות הפלסטיניםכמות זו.  שתפותח בעתיד מהאקוויפר המזרחיק לשנה"מלמ

 

הצרכים העתידיים של הפלסטינים בגדה המערבית מוערכים "הפיתוח העתידי מוזכר גם בסעיף אחר בהסכם 

תועמד לרשות הפלסטינים בתקופת הביניים כמות " בכדי להיענות לצרכים המידיים", וכן." ק" מלמ80- ל70בין 

 . כאספקה נוספת לרצועת עזהק" מלמ5שנה מתוכה  לק" מלמ28.6כוללת של 

 

 שנים ועדיין לא 12מאז החתימה עברו . לה נחתם הסכם הביניים הוגדרה כבת חמש שנים" תקופת המעבר"

 ?מה היו ההתפתחויות בתחום המים. הגענו להסכם הקבע

 

 מאז ההסכם

המים הכללית כמות  .2005 לשנת  ביישובים הפלסטיניים מוסר נתונים על ההספקה והצריכה של המים3לוח 

 ברצועת עזה .)1 לעומת לוח 3לוח  (ק לשנה" מלמ36-בגדה המערבית גדלה מאז חתימת הסכם הביניים ב

בגדה המערבית אולם .  כך גם ברצועה היה גידול ניכר של כמות המים לנפש במשקי בית;הגידול היה רב יותר

מערכות . הספקת מים לשימוש בהם אך צריך להבחין בין .הכמות הזו לא השתנתה מאז החתימה על ההסכם

אניח ששיעור הפחת , בהיעדר מידע מפורט. המים ביישובים פלסטיניים רבים ישנות ודולפות ואבדני המים רבים

 מכמות 10%-שיעור פחת המים ביישובים העירוניים בישראל הוא כ (20%הממוצע ביישובים הפלסטיניים הוא 

לכך אפשר (ק לנפש לשנה " מ25-השימוש במשקי הבית הוא כבהנחה זו ). 2006 ,דאובר, המים המסופקת

היא , לפי חשבון זה, ברצועת עזה הכמות הנצרכת). הניחוש שלי ביחס לבורות מי הגשם, ק" מ1.5-3.0להוסיף 

 . ק לנפש לשנה" מ45-כ

 

 2005מים בישובים הפלסטיניים בשנת ה תהספקאוכלוסייה ו: 3לוח 
 

  ביתהגדה המער רצועת עזה בסך הכול
 אוכלוסייה 2,372 1,390 3,792

 רכישה ממקורות 44 3 47
 ממעיינות 54  54
 מבארות 58 157 215
 בסך הכול 156 160 316
 מזה למשקי בית 75 78 163
 ק"מ, לנפש 31.6 56.1 43.0

 
 .להוציא השורה האחרונה, ק"כמויות המים מלמ, אוכלוסייה אלפים: הערה
 .Statistical Abstract of Palestine, No. 7, 2006 לוחות שונים בפרסום: מקור

 

 

הנתונים בשני הלוחות האחרונים על ההספקה לפלסטינים אינם .  מציג הספקת מים מאת חברת מקורות4לוח 

וכלל ההספקה של ; ק" מלמ37.8 היתה  2005ההספקה ליישובים היהודיים בשנת . אך ההבדלים קטנים, זהים

 50-מקורות מפיקה מקידוחים בגדה המערבית כ, לפי הפלסטינים. ק" מלמ78.1 שנה מקורות לגדה היה באותה

מתוך שטחי הקו הירוק וליישובים יהודיים , מקורות מספקת לגדה, אם הנתון הזה נכון. ק לשנה"מיליון מ
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ק מים "הכמות הכללית שמקורות מספקת לשנה היא כמליארד מ, להשוואה. ק לשנה" מלמ28-כ, ופלסטיניים

 .)2006, נציבות המים(ק של קולחים ומים שוליים " מיליון מ330-פירים וכש

 

 2005, ק"מיליון מ, הספקת מים של חברת מקורות מעבר לקו הירוק: 4לוח 
 

ש "יו, הרשות הפלסטינית 40.3
 ובקעת הירדן

 עזה, הרשות הפלסטינית 3.2
 יישובים יהודיים
 בקעת הירדן

 חקלאות 21.7
 הבית ותעשיי 1.7

 יהודה ושומרון
 חקלאות 2.6
 בית ותעשייה 11.8

 
אך אינני יודע כמה מכך , ק לאזור מדבר יהודה וים המלח" מיליון מ10- גם כ2005מקורות ספקה בשנת : הערה

 .מעבר לקו הירוק
 .2006, נציבות המים: מקור

 

 המים ביישובים היהודיים ובישראל

 למעלה ממאה יישובים 2005היו בשנת , שכונות של ירושליםללא חבל עזה וללא ה, באזור הגדה המערבית

 עם מספר זה ולפי .)2.7לוח , 2007שנתון סטטיסטי לישראל (  אלף תושבים240-יהודיים ובהם התגוררו כ

  נתונים.ק לנפש" מ56.3היה , במשקי בית ביישובים היהודיים, ממוצע הצריכה, 4הכמות הרשומה בלוח 

, עבורם. )2006, דאובר( ) תושביםף אל108- כובהם(שובים י י11עבור רק פורסמו   על צריכת המיםמפורטים

נמסרות ) משרדים וכיוצא בהם, בתי מלאכה, כוללת גם מוסדות(הצריכה לנפש במגורים ובצריכה העירונית 

 בכל המקומות בגדה ,אזי, אם הערכים הללו מתאימים לכל היישובים היהודיים. 5בשורה הראשונה בלוח 

  .ק" מלמ17.7ק והצריכה העירונית היתה " מלמ12.3במגורים היתה הצריכה , 2005ערבית בשנת המ

 . נמוכים מאלה4המספרים של לוח 

 
 2005ק לנפש בשנת "מ, צריכת המים ביישובים יהודיים ובישראל: 5 וחל

 
  צריכה במגורים צריכה עירונית

  בגדה יישובים11 51.2 73.9
 עיריות 

 ובים יהודיים ומעורביםיש 59.7 86.4
 מיעוטים 52.2 65.2

 מועצות מקומיות
 יישובים יהודיים 71.3 95.1
 מיעוטים 50.0 63.4

 
 :הערות

 .יפו ואחרות-תל אביב,חיפה, שליםו יר:ערים המעורבותה. א
 . היישובים שבשורה הראשונה11הנתונים לעיריות ולמועצות המקומיות כוללים גם את הנתונים עבור . ב
 .הנתונים בלוח נקיים מפחת מים. ג

 .2006, דאובר: מקור

 

כולל אלה (גם נתונים על הצריכה לנפש בכל העיריות והמועצות המקומיות בישראל , להשוואה,  מוצגים5בלוח 

לכל  היישובים נמוכה מהערך המקביל 11-אפשר להסביר את העובדה שהצריכה לנפש ב). שבשטחים
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במשפחה (ישובים שבגדה יש פחות גינות וגנים והמשפחות שם מרובות נפשות  בכך שביהיישובים הישראליים

  ).גדולה הצריכה לנפש קטנה יחסית

 

אך יש גם , הריכוז הגדול הוא בבקעת הירדן. בשטחי הגדה המערבית יש גם חקלאות יהודית,  מציג4כפי שלוח 

במקרים רבים של כרמי —ישובים אחריםשטחי מטעים בגוש עציון ובשנים האחרונות ניכרת תנופת נטיעה גם בי

נתונים ). 4לוח (ק " מלמ21.7 2005בבקעת הירדן היתה הספקת המים בחקלאות לשנת . זיתים וגפנים

 40-הם עבדו כ,  איש4049אז ישבו בבקעה . )2001, משרד החקלאות( 1999מפורטים מצאתי רק עבור שנת 

לרשות הפלסטינים בגדה . ק לדונם לשנה" מ950- כהכמות הזו היא. ק מים" מלמ38-אלף דונם והשתמשו ב

בתעשייה נכללות גם מנסרות האבן . ק לחקלאות ותעשייה" מלמ81) 2005בשנת  (3לפי לוח , המערבית היו

אך . חלקות ירקות וחממות קטנות פה ושם, שצורכות מים בכמויות ניכרות ובחקלאות יש השקיה של בעלי חיים

פחות מעשירית מהכמות לדונם שעומדת —ק לדונם לשנה" מ58-ממוצע הוא כה, אפילו אם נתעלם מהתעשייה

ברובם השטחים החקלאיים הפלסטיניים מעובדים בבעל ואינם . לרשות החקלאים הישראליים בבקעת הירדן

 .החקלאות היא בעל מפני שאין לה מים. נזקקים למים בהשקיה

 

 מערכות המים

 אזור בשליטה אזרחית A:  המערבית לשלושה אזורי שליטה חילק את הגדה1995הסכם הביניים של שנת 

 שליטה ישראלית Cשטח ;  שליטה אזרחית פלסטינית וביטחונית ישראליתBשטח ; וביטחונית פלסטינית

המתייחסים לפלסטינים ] כולה[סמכויות והאחריות בתחום המים והביוב בגדה המערבית . "אזרחית וביטחונית

האחד . עקבות ההסכם פועלים היום בתחום המים שני גופים פלסטיניים מרכזייםב. הועברו לפלסטינים" בלבד

היא אחראית על המשאבים והקצאת המים . הוא רשות המים הפלסטינית שמקבילה לרשות הממשלתית שלנו

זו יחידה שעברה מהממשל . הגוף השני הוא מחלקת המים של הגדה המערבית. במקומות בו היא יכולה לקבוע

היא מפעילה מתקנים של מקורות ומספקת מים ליישובים פלסטיניים ; הוא עדיין משלם את שכרההאזרחי ו

בפעילות בשטח מחלקת המים כפופה לחלוטין להנחיות חברת . ובמקרים אחדים גם להתיישבות יהודית

ר במקומות בהם החיבו; פורמאלית היא שרוכשת את המים ממקורות: היא עצמאית בשלושה תחומים. מקורות

חובת הגבייה מן ; מחלקת המים מקצה את הכמות בין היישובים הצרכנים, למקורות הוא למקבץ של כפרים

אך הכמות שנרכשת ממקורות היא רק כשליש מההספקה הכללית בגדה . היישובים שלה מוטלת עליה

ת בארות או בערים וכפרים רבים הספקת המים היא באחריות הרשויות המקומיות שמפעילו). 3לוח (המערבית 

 .) מתאר את מערכת המים בחברון וסביבתהSelby, 2003, p. 161(רוכשות מים מגורמים אחרים 

 

הועדה אחראית על המשאבים . הסכם הביניים הקים גם ועדת מים משותפת לישראל ולרשות הפלסטינית

נציבות המים (וההספקה בכל שטח הגדה המערבית ותפקידיה דומים לתפקידים שממלאת הרשות הממשלתית 

לכל צד יש , כלומר; בוועדה מספר חברים זהה מכל צד וכל החלטותיה מתקבלות בקונצנזוס. בישראל) לשעבר

שלנו , הנציגים של הצדדים בועדה הם המנהלים של רשויות המים. אפשרות להטיל וטו על הצעות הצד האחר

אישורי הפקה או הקמה של מפעלי היא שמעניקה , הועדה דנה בהקצאת המשאבים. ושל הרשות הפלסטינית

הן בצד הפלסטיני והן בצד הישראלי הועלו טענות שעל אף המבנה הפורמאלי השוויוני כוחם של . מים וביוב

;  מביא את עמדת הפלסטינים על כוחניות ישראליתSelby, 2003, p. 113(הצדדים בועדה אינו זהה 

Sherman, 1999, p. 102 במעלה המאגר יכולים לעצור בוועדה מפעלים  מסביר שהפלסטינים שיושבים

 . )חיוניים לישראל
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העלות הזו מחושבת במפעלים ". העלות הריאלית"הפלסטינים משלמים עבור מי מקורות את , בהתאם להסכם

מחיר המים שמחושב כך דומה אך אינו זהה למחיר . כולל ההולכה ליישובים, שמספקים מים לשטחים

מבחינת , כאמור). בבקעת הירדן המחיר נמוך מזה(בישראל עבור מי מקורות שמשלמות רשויות מקומיות 

הספקת המים שנעשית בשערי הרשויות המקומיות הפלסטיניות היא למחלקת המים של הגדה , מקורות

בפועל הרשויות המקומיות הפלסטיניות מתקשות בגבייה מהתושבים . המערבית והיא שאמורה לגבות מצרכניה

מדינת , כיוון שכך. זו אינה משלמת למקורות;  לא תמיד מעבירות את הכספים למחלקת המיםוגם אם מצליחות

. ישראל מקזזת את חובות המים מכספי המסים שנגבים בישראל ומועברים דרך שגרה לרשות הפלסטינית

ם מאז החתימה על ההסכם הגיע הסכום שקוזז כנגד חובות מי. מקורות מקבלת את המגיע לה מאוצר המדינה

IMEMC NEWS ,2007, ראש רשות המים הפלסטינית, ציטוט מדברי פאדל קוואש(ח " מיליון ש450-ליותר מ

.) נעשה גם עבור ביוב שזורם אלינו וכנגד פיגורים בתשלומים עבור חשמל, בסכומים אחרים, קיזוז דומה. ()

לפעמים אף מנתקת , מחלקת המים של הגדה המערבית לוחצת על היישובים שלה לשיפור משטר התשלומים

. אך ההצלחות מעטות. )PHG, 2006. p. 19(וכמוה גם הרשויות המקומיות מנסות לגבות מתושביהן , הספקה

כל תוספת מים שהיא תצליח לקבל ממקורות עבור : המצב הזה מושיב את הרשות הפלסטינית על קרני הדילמה

 .תהיה על חשבון כספי הרשות עצמה, יישוביה

 

רשות המים הפלסטינית גם משקיעה במפעלים , שהיא רק גוף מפקח ומסדיר, מים שלנובשונה מרשות ה

מאז הסכם הביניים הגדילה הרשות את הספקת המים . בדרך כלל במימון תורמים—ומפתחת מערכות מים

אולם הפעולה הזו נתקלת לא פעם בקשיים . )פ"נמסר בע, מסרשמיד(ק בשנה " מלמ20-לתושבים ביותר מ

בתחרות בין הגופים התורמים ואף במריבות וסכסוכים בין רשויות מקומיות פלסטיניות ובינן , וניהולייםמקצועיים 

 . )Selby, 2003, p. 157(לרשות המים 

 

 פותח את )Selby, 2003(חוקר אנגלי , למשל; הפרסומים על בעיות המים בשטחים מלווים בביקורת קיצונית

ח הקבוצה "כפעולה אכזרית והורסת וכותרת המשנה לדו" חומת מגן"ספרו על המים בתיאור מבצע 

התברואה והגהות , ההתקפה המתמשכת של ישראל על המים" היא )PHG, 2006(ההידרולוגית הפלסטינית 

את האירועים שקדמו למבצע , ולו ברמז, שני המקורות אינם מזכירים". הפלסטיניים בתקופת האינתיפדה

ם הטענות שפלסטינים וכותבים אחרים מעלים נגד ישראל בתחום המים ג. ולהחמרת הפיקוח הצבאי בשטחים

גם , מאגר ההר שייך כולו לפלסטינים וישראל צריכה להפסיק את ההפקה ממנו, ביניהן; עצמו רבות ומגוונות

; צהל הורס בכוונה מתקני מים וביוב וחיילים יורים אל דוודים שעל גגות הבתים; בבארות שממערב לקו הירוק

; מתנחלים מתנכלים למערכות פלסטיניות; ומים מפריעים לתנועה של מיכליות המים וצוותי התיקוניםהמחס

; המחירים שישראלים ומתנחלים משלמים למקורות מסובסדים בעוד שמהפלסטינים גובים את מלוא העלות

היעדר נכונות כנגד אלה יש מצדנו ביקורת על . ועוד ועוד; )ראיתי, כן(המנהל האזרחי סותם בורות מים 

הן בערים ובכפרים , פלסטינית לשיתוף פעולה גם כאשר הוא מוצע ודיווחים על גניבות מים והעלמת עין

אני . לא אדון כאן בפרשיות אלו, כפי שכתבתי בפתח המאמר. הפלסטיניים והן מהקווים המובילים של מקורות

 .ובשלוש דרכים, היא מוגבלת; מתייחס רק להספקת המים

 

פיתוח משאבי מים פלסטיניים בכל מקום שפיתוח —בוועדת המים המשותפת—ישראל עוצרת, חתבדרך הא

- ישובים פלסטינים ובהם כ220-הדרך השנייה היא שעדיין יש כ. כזה עלול לפגוע בכמות שעומדת לרשותנו

. )2000, בצלם(שכלל אינם מחוברים למערכות מים זורמים ) כעשרה אחוזים מהאוכלוסייה( תושבים 215,000

הדרך השלישית להגבלת כמות המים היא שההספקה . הספקת המים שלהם היא מאגירה בבורות וממיכליות

; הדברים נעשים בשיטות אחדות. מקוטעת ואינה סדירה, ליישובים שקשורים למערכת של מקורות מצומצמת
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. או ישראליים ולפלסטיניםמשני מקומות יש דיווח על בריכות שמספקות במשותף מים לישובים יהודיים , למשל

כאשר הזרימה מוגבלת או , וכך; צינור המוצא לפלסטינים מחובר גבוה מהצינור שמוביל לצרכנים הישראלים

 88'  עSelby, 2003(. אפשר להמשיך בהספקה לישראלים בעוד שלפלסטינים היא נקטעת, הצריכה רבה

במקומות אחרים הקו ליישוב .) ה בהר אדר מוסר על סידור דומPHG, 2006, p. 22; מתאר בריכה בחברון

הוא ; במקום אחד ראיתי צינור של אינטש(הפלסטיני עובר דרך קטע של צינור קטן קוטר והזרימה מוגבלת 

דרך אחרת להקטין זרימה היא לקבוע בקו ליישוב ; )ופנייה לרשות המים שלנו" יש דין"הוחלף לאחר ביקור 

ביישובים אחדים הותקנו וסתי לחץ שמונעים מהמים להגיע ; )PHG, 2006, p.22(הפלסטיני חסם מצמצם 

יש מקומות מהם מדווחים על מים זורמים ; הפסקות מים לשעות או ימים גם הן פתרון פשוט. למקומות הגבוהים

במקרים אלה הפלסטינים עצמם מקציבים את ההספקה המצומצמת . רק שעות אחדות בשבוע ואפילו פחות

התושבים אוגרים אז מים . או שכונות כך שלפחות פעם בתקופה יגיעו מים לכל משק ביתבתוך היישוב לבתים 

ובמחירים שגבוהים בהרבה , כשהיא מגיעה, הספקה משלימה מגיעה במכליות, וכאמור; בדוודים ובבורות

 .ממחיר המים בצינור

 

המאגרים ומערכות המים היו סביר שגם אם הדרישות הפלסטיניות היו מתמלאות כלשונן ו: ראוי לציין, לאיזון

, כלכלת השטחים ענייה. היתה הספקת המים רחוקה משלמות עוד במשך זמן רב, עוברים לידי הפלסטינים

, האזורים בהם שולטת הרשות הפלסטינית מנותקים זה מזה, התושבים אינם רגילים לשלם עבור השירותים

אפילו בעזרה נדיבה של תורמים . לרשות הכלליתלגורמים פוליטיים מקומיים יש במקרים רבים כוח רב מאשר 

לא היתה קמה במהרה חברת מקורות של הגדה המערבית ולא היתה נוצרת מערכת בינאזורית מקושרת 

לא , של משקים עשירים, מערכות כאלה. שהיתה מבטיחה אספקה אמינה ושופעת בכל אתר ולכל משק בית

(בות בעמאן מקבלות מים רק פעם בשבוע  משפחות ר; קיימות גם בכל אחת מהמדינות השכנות

amman_greater/projects/net.technology-water.www://http/( וגם בדמשק הספקת המים אינה מלאה  
)61878=reportid?aspx.report/org.irinnews.www://http ()דות אמורות לשפר את המצב השקעות כב

 .נפנה לסיכום? האם ההכרה במגבלות הללו פותרת אותנו מהאחריות למצב המים בשטחים. )בשתי הערים

 

 סיכום

עשר השנים שאחרי המלחמה היו : אפשר לחלק את הזמן מאז מלחמת ששת הימים לשלוש תקופות, לענייננו

 השנים שמאז סוף שנות 18בת , תקופה השנייהב. תקופת פיתוח והרחבת השירותים לאוכלוסייה בשטחים

לא הועמקו השירותים לפלסטינים והרחבת התשתית , ועד הסכם הביניים) והחלפת השלטון בישראל(השבעים 

אנו , בתקופה השלישית, 1996מאז שנת . נועדה בעיקר להבטחת הספקת המים לאוכלוסייה היהודית שגדלה

 .מדיני ואישי, בשני מישוריםהוא יהיה ; ע סיכום לתקופה האחרונהעתה אצי. פועלים במסגרת הסכם הביניים

 

, כאמור.  שנים והוא לא הוחלף או שונה12הסכם הביניים נחתם לחמש שנים אך עברו כבר , במישור המדיני

ליישובים הפלסטיניים בגדה המערבית וכמות נוספת של לשנה  ק" מלמ23-בהסכם נקבעו תוספת מיידית של כ

 35- גדלה כמות המים בגדה המערבית ב3 לזו של לוח 1בין תקופת לוח . מאגר ההר המזרחי מק" מלמ78

לעומת זאת .  ומדי פעם ניתנות תוספות למקומות במחסור חריףכך שהכמות המיידית אמנם סופקה; ק"מלמ

ההסברים שמצאתי למימוש החלקי הם העלות .  רק בחלקהמומשההמזרחי ההפקה הנוספת ממאגר ההר 

יש גם שמטילים ספק בהערכות . הה במיוחד של ההפקה מהמקור הזה והמליחות הרבה של המים הללוהגבו

 ,Selbey, 2003, Ch. 5 ;Scarpa(של הסכם הביניים על כמות המים שניתנת להפקה מן המאגר המזרחי 

2006.( 
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כך שאינני ; םבהסכם הביניים לא נרשמה הכמות שסופקה מישראל לרצועה לפני ההסכ, באשר לרצועת עזה

 שאליה מתייחס הסכם ק" מלמ5מהכמות של  היא חלק 3ק מחברת מקורות בלוח " מלמ3יודע אם הכמות של 

 .הביניים או שהכמות הזו כבר סופקה לפניו

 

 60%-לא מגיעה לכמות המים לנפש ביישובים הפלסטיניים בגדה המערבית , בממוצע. נעבור למישור האישי

 אולם .השיעור קטן עוד יותר, ואם נתחשב גם בפחת המים; היהודיים באותו אזורמהכמות שנצרכת ביישובים 

אינו מחובר למערכת מרכזית וברבים אחרים ההספקה , כאמור, חלקם: הממוצע מסתיר הפרשים בין המקומות

היתה הכמות , כנהוג בישראל, אילו צריכת המים במשקי הבית הפלסטינים היתה חופשית. מוגבלת ומקוטעת

אפילו אם כל המשפחות היו משלמות את מלוא —רכת רבה יותר והיא היתה גדלה עם צמיחת האוכלוסייההנצ

אם צריכת המים בגדה המערבית היתה ברמה המקובלת ביישובים . (מי המיכליות יקרים בהרבה. מחיר המים

מות ק לשנה על הכ" מלמ45-היתה הכמות הכללית עולה ב—ק לנפש לשנה" מ50-כ—הערביים בישראל

סביר שחלק מהכמות הנוספת היה בא בקווי מקורות וחלק בוויתור שלנו על משאבים משותפים . שנצרכת היום

אולם משטר המים של מקורות אינו גחמה פרטית של החברה ועמדת נציגינו בועדת המים .) במאגר ההר

השקפת המדינה היא , ובלא ראיתי ניסוח כת, כנראה. הן משקפות את הכוונת המדינה; המשותפת אינה מקרית

הקשיים הטכניים שמקורות . שהסכם הביניים מומש ואף ביתר ואין צורך שאנו נסייע בכמויות מים נוספות

 .מערימה והמגבלות שאנו כופים על הוועדה נועדו במכוון בכדי להגביל את ההספקה לתושבי השטחים

 

ובמקומות שבשליטתה מצויים זה .  בשטחיםהיא גם שולטת, אך מדינת ישראל לא רק חתמה על הסכם הביניים

לגנים , לגינות, למשקי בית—לצד זה תושבים יהודים שמספרם הולך וגדל והם זוכים להספקת מים חופשית

זו הפליה ברורה . ופלסטינים שלהם ההספקה מצומצמת ולא סדירה—לבריכות שחייה וגם לחקלאות, ציבוריים

 .והיא באחריותנו

 

 

 הפניות ומקורות
מצוקת המים בשטחים ופתרונה : צמאים לפתרון, 2000, מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים, םבצל

 ).יב אבו רקייה'נג: עבודת שטח, יחזקאל ליין: מחקר וכתיבה(טיוטא , במסגרת הסדר הקבע
 

 .נציבות המים, נתוני צריכת המים ברשויות המקומיות, 2005דוח שנתי , 2006, יוסף, דאובר
 

: IIIנספח . 4, פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה-הסכם ביניים ישראלי, 1995, ם הבינייםהסכ
התהליך , בחירות וממשל (il.gov.knesset.www נמצא באתר הכנסת, פרוטוקול בנושא עניינים אזרחיים

 ).הסכמים, המדיני
 

 .2007, 58. שנתון סטטיסטי לישראל מס, 2007, סטיקההלשכה המרכזית לסטטי
 

 .1999 – 1998ריכוז הנתונים על החקלאות והכפר בשנים , 2001, משרד החקלאות
 

אתר הרשות הממשלתית למים ולביוב , דוח מסכם—2005צריכת המים לשנת , 2006, נציבות המים
www.water.gov.il. 

 
Daibes, Fadia (ed), 2003, Water in Palestine, Problems, Politics, Prospects, PASSIA, 
Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, Jerusalem. 

 
Elmusa, Sharif S., 1997, Water Conflict, Economics, Politics, Law, and Palestinian-Israeli 
Water Resources, Institute for Palestinian Studies, Washington, DC. 

 
IMEM NEWS, 2007, “Palestinian experts hold Israel Responsible for water shortage in the 
Palestinian territories,” September 26. 

 



 9

Klawitter, Simone, not dated, Water as a Human Right: The Understanding of Water Rights in 
Palestine, Third World Center for Water Management. 

 
Palestinian Hydrology Group (PHG), 2006, Water for Life 2005, Water Sanitation and Hygiene 
Monitoring Program. 

 
Palestinian National Authority, Palestinian Central Bureau of Statistics, 2006, Statistical 
Abstract of Palestine, No. 7. 

 
Scarpa, David J., 2006, “The Southern West bank Aquifer: Exploitation and Sustainability,” in 
Hambright, K. David, F. Jamil Ragep, and Joseph Ginat (eds) Water in the Middle East, 
Cooperation, and technological Solutions in the Jordan Valley, University of Oklahoma Press. 
 
Sherman, Martin, 1999, The Politics of Water in the Middle East, St. Martin’s Press. 

 
Selby, Jan, 2003, Water, Power and Politics in the Middle East, I.B. Tauris. 

 
 

C:\Y-M\WestB-Blue-10-1-08; February 18, 2008 
 

 תודה
איתי , זאב גולני, קיבלתי מידע והסברים מעובדי הרשות הממשלתית למים ולביוב וכן משאול ארלוזורוב

 .עלי האחריות לכתוב ולחסר. קלמנס מסרשמיד וזכריה תגר, מיכאל ספרד, פישהנדלר


