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חיים גבירצמן*

הקדמה

עם  המים  לסכסוך  בהקשר  ישראל  מדינת  כנגד  מושמעות  קשות  טענות 

הפלסטינים.1 הפלסטינים טוענים לזכויות מלאות על מקורות המים הטבעיים, 

ומתבססים על טיעונים פוליטיים ומשפטיים. הם דורשים בעלות על אקוויפר 

ההר, ובכללו שלושת אגניו – המערבי, הצפוני והמזרחי, בעלות על אקוויפר 

הם  כמותית,  מבחינה  הירדן.  נהר  ממי  מים  והקצאת  עזה,  ברצועת  החוף 

דורשים כ-400 מיליון מטרים מעוקבים בשנה )מלמ"ש( מאקוויפר ההר, כמאה 

אגן  ממי  נוספים  מלמ"ש  וכמאתיים  עזה,  ברצועת  החוף  מאקוויפר  מלמ"ש 

יותר מחמישים אחוז מכמות המים הטבעיים השפירים  הירדן-כינרת, היינו 

העומדים לרשות מדינת ישראל. בנוסף, הפלסטינים מדווחים על מצוקת מים 

מים  בהקצאת  קיפוח  ועל  הישראלי,  הכיבוש  עקב  ובכפריהם  בעריהם  קשה 

לנפש בהשוואה למצב במדינת ישראל. ולבסוף, הם מצטטים מהמשפט הבין-

לאומי לשם הצדקת טענותיהם. 

נתוני  של  מפורטת  הצגה  על-ידי  הפלסטינים  טענות  עם  מתמודד  זה  מאמר 

בקיץ  לפרסום  אושרו  אלו  נתונים  ולפלסטינים.  לישראלים  המים  אספקת 

בה  אוסלו(,  הסכמי  חתימת  )מאז  שנה   15 שנמשכה  תקופה  לאחר   ,2009

הוגדרו הנתונים כ"סודיים" עקב רגישותם הפוליטית. הנתונים מוצגים כאן 

את  מפריכים  כשלעצמם  והם  וטבלאות,  גרפים  מפורטות,  מפות  באמצעות 

הנתונים  את  מציג  המאמר  והקיפוח.  המצוקה  בנושאי  הפלסטינים  טענות 

מתוך פרספקטיבה היסטורית, ומראה שמצוקת המים הקשה של הפלסטינים, 

שהייתה קיימת בתקופת המנדט הבריטי והממשל הירדני, הסתיימה דווקא 

תחת השלטון הישראלי שחיבר 98% מהתושבים הפלסטינים למים זורמים. 

המאמר גם מראה כי לפלסטינים אין בסיס משפטי לדרישותיהם, וכי ישראל 
בהסכמים.2 שנחתמו  כפי  התחייבויותיה,  כל  את  מילאה 

הבנה  של  לבסיס  ומחלוקת  מתח  של  ממקור  להפוך  יכול  במים  המחסור 

* חיים גבירצמן הוא פרופסור להידרולוגיה במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית 
בירושלים, וחבר במועצת רשות המים.
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ושיתוף פעולה, בתנאי ששני הצדדים יתחילו לעסוק בתכנון מערכת אספקת 

המים העתידית. שיתוף פעולה אקדמי3 מהווה התחלה טובה, אך אינו מספיק. 

טכנולוגיות  ועל  הבר-קיימא  הפיתוח  עקרונות  על  המתבסס  פעולה  שיתוף 

בת- פעולה  תכנית  מציג  המאמר  המחסור.4  לפתרון  להביא  עשוי  מתקדמות 

הצדדים. שני  של  במים  המחסור  עם  יעילה  להתמודדות  ביצוע 

התפתחות מפעלי אספקת המים

פרק זה סוקר את ההתפתחות מערכות אספקת המים ביהודה ושומרון במאה 

המים  אספקת  מערכות  בהדרגה  הוחלפו  זו  בתקופה  האחרונות.5  השנים 

כאן:  נידונות  תקופות  שלוש  מודרניים.  במפעלים  העתיקות  הפרימיטיביות 

האזרחי  והמנהל   ,)1967-1948( ירדן  ממלכת   ,)1947-1917( הבריטי  המנדט 

הישראלי )1995-1967(. התקופה הרביעית, מאז 1995 ועד היום, בשנים בהן 

בנפרד. בפרק  תידון  הפלסטינים,  עם  הביניים  הסכם  ייושם 

תקופת המנדט הבריטי )1947-1917(

אספקת המים ביהודה ושומרון, תחת המנדט הבריטי, התבססה בחלקה על 

אמות מים עתיקות שהזרימו מי מעיינות בגרביטציה.6 שלוש אמות לאספקה 

חקלאית פעלו באגן ההר המזרחי )בוואדי קלט, בוואדי עוג'ה, ובוואדי פריעה(, 

בשכם,  )האמה  ההר  בגב  פעלו  עירונית  לאספקה  רומאיות  מים  אמות  ושתי 

ואמות המים לירושלים(, וכולן סיפקו ביחד כ-18 מלמ"ש. האמה הראשונה 

בהיקף  יריחו,  בקעת  אל  קלט  ועין  פוו'אר  עין  מי  את  הזרימה  קלט  בוואדי 

עוג'ה  עין  מי  את  הזרימה  עוג'ה  בוואדי  השנייה  האמה  מלמ"ש.  שלושה  של 

אל הכפר עוג'ה שבבקעת הירדן, בהיקף של שבעה מלמ"ש. האמה השלישית 

אל  שיבלי  ועין  מיסכה,  עין  הביידן,  מעיינות  מי  את  הזרימה  פריעה  בוואדי 

הג'יפטליק, בהיקף של חמישה מלמ"ש. האמה הרביעית היא האמה הרומאית 

ואסל(  קריון  )רס-אל-עין,  שכם  מעיינות  מי  את  המזרימה  שכם  העיר  של 

יותר  מאוחרת  בתקופה  הוסב  הרומאי  המפעל  העתיקה.  סבסטיה  העיר  אל 

היא  החמישית  האמה  מלמ"ש.  שני  סיפק  והוא  שכם  לעיר  מים  לאספקת 

למעשה המפעל שנבנה בתקופת הבית השני בהרי יהודה להובלת מי המעיינות 

אלו  אמות  הערוב.  אמת  ואת  הביאר  אמת  את  כולל  זה  מפעל  לירושלים. 
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מרכזות את המים בתחנת ביניים, בבריכות שלמה מדרום לבית-לחם, ומשם 

הם הוזרמו לירושלים בשתי אמות אחרות, העליונה לירושלים והתחתונה להר 

הבית. מפעל זה המשיך לפעול עד אמצע המאה העשרים והזרים מים לאזור 

לשימוש  בנוסף  אחד.  מלמ"ש  של  בהיקף  וחקלאי  ביתי  לשימוש  לחם  בית 

באמות העתיקות, התבססו הפלסטינים על כמאתיים מעיינות קטנים ועל מי 

גשמים שנאספו בבורות, שסיפקו בשנים ברוכות כחמישה מלמ"ש, והתייבשו 
שחונות.7 בשנים 

המנדט הבריטי בנה שני מפעלים מודרניים המונעים בחשמל בהיקף כולל של 

שני מלמ"ש, להספקת מים לרמאללה, ולירושלים.8 אספקת המים לרמאללה 

התבססה על שלושה מעיינות: עין קניה, עין עריק ועין סמיה. אספקת המים 

לירושלים התבססה על עין פרה. מערכות אספקת מים אלו אפשרו רמת חיים 

מינימאלית בערים אלו. בסיכום, בסוף תקופת המנדט הבריטי, אספקת המים 

לפלסטינים ביהודה ושומרון הסתכמה בכ-25 מלמ"ש )בשנים ברוכות גשמים(.

תקופת השלטון הירדני )1967-1948(

אבל,  המים.  אספקת  במערכות  שינוי  כל  חל  לא  הירדנית  התקופה  במרבית 

בשנת 1965 נכנסו לשימוש מכונות קידוח, ועד סוף התקופה הירדנית נקדחו 

מלמ"ש.   41 בסה"כ  שסיפקו  חקלאית,  להשקיה  בעיקר  קידוחים,  כ-350 

בקידוחים  מטרים(,   70-10( רדוד  מעומק  תהום  מי  שאבו  הקידוחים  מרבית 

צרים )קוטר 5-2 אינץ'(, במשאבות חלשות )50-5 כוח סוס(, ובספיקות נמוכות 

)70-10 מ"ק בשעה(. חלק קטן מהקידוחים היו גדולים באופן יחסי )הפקה של 

כ- 300,000 מ"ק בשנה(, ובכללם: קידוחי אל-פאוו'אר ליד חברון, קידוח בית 

פאג'אר ליד בית לחם, קידוחי דיר שאראף ליד שכם, וקידוחי ברדלה בצפון 

השומרון  במערב  הופקו  מלמ"ש   19 בבארות,  השאיבה  מכלל  הירדן.  בקעת 

)טול-כרם, קלקיליה, וענבתא(, חמישה מלמ"ש בצפון השומרון )ג'נין וקבטיה(, 

ג'פטליק,  עוג'ה,  )יריחו,  הירדן  בבקעת  מלמ"ש  ו-16  ביהודה,  אחד  מלמ"ש 

וברדלה(. 

הודות לקידוחים אלו, הסתכמה אספקת המים בסוף תקופת השלטון הירדני 

בכ-66 מלמ"ש, רובם הגדול לחקלאות. אספקת המים העירונית בתקופה זו 

ערים   708 מתוך  נמוכה.  חיים  ברמת  חיו  הפלסטינים  ולכן  מיושנת,  הייתה 
וכפרים, היו קיימות רשתות לחלוקת מים לבתים בארבעה ישובים בלבד.9
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תקופת המנהל האזרחי הישראלי )1995-1967(

מאחר שברוב המוחלט של הערים והכפרים הפלסטינים לא היו מים זורמים, 

 ,1967 יוני  יזם המנהל האזרחי הקמת מערכות חדשות לאספקת מים. מאז 

משאבות  חדשות,  בארות  באמצעות  לפלסטינים  המים  אספקת  הורחבה 

הגדולים.  והכפרים  הערים  מרבית  אל  שהגיעו  מים  וצינורות  מודרניות, 

ג'נין, בארות בית- הקידוחים הגדולים שנקדחו היו: שלוש בארות דותן ליד 

איבא, תפוח וחורון ליד שכם, ושבע בארות ההרודיון ושדמה ליד בית-לחם. 

ביידן,  בארות  שני  את  לקדוח  שכם  לעיריית  סייע  האזרחי  המנהל  כן,  כמו 

גדלה  שנים  חמש  תוך  סמייה.  בארות  שתי  את  לקדוח  רמאללה  ולעיריית 

תשתית  הייתה  לא  שבערים  מאחר  אחוז.  בכחמישים  לפלסטינים  האספקה 

לחלוקת מים לבתים, הגיעו צינורות המנהל האזרחי למרכזי הערים ושם היה 

לבתים.  ולקחת  מכלים  למלא  ניתן 

במהלך שנות השבעים והשמונים הוקמו ישובים ישראלים רבים ביו"ש, אשר 

חוברו למוביל המים הארצי שבמערב )העובר במישור החוף( באמצעות צינורות 

הפלסטינים  הכפרים  גם  אליהם  חוברו  הצינורות,  הונחו  כאשר  ארוכים. 

הסמוכים אליהם. המים הזורמים הביאו לעלייה דרמתית ברמת החיים. 

גדלה  הפלסטינים(  עם  הביניים  הסכם  חתימת  )עד   1995-1967 השנים  בין 

אספקת המים לפלסטינים ביהודה ושומרון מכ-66 מלמ"ש לכ-120 מלמ"ש. 

והכפרים  הערים  מספר  עירונית.  לאספקה  בעיקר  נועדה  המים  תוספת 
ל-10.309 מארבע  גדלה  זו  בתקופה  המים  לרשת  המחוברים 

הסכמי המים בין ישראל לבין הפלסטינים

הסכם המים בעזה

אספקת  מערכות  הועברו  עזה-יריחו(   - א'  )אוסלו  ב-1994  שנחתם  בהסכם 

הועברה  בנוסף,  הפלסטינים.  לשליטת  עזה  ברצועת  השפכים  ואיסוף  המים 

בהסדר  ולשימורו.  לפיתוחו  המקומי,  האקוויפר  לניהול  האחריות  אליהם 

הביניים שנחתם ב- 1995 )אוסלו ב'( הוסכם להעביר חמישה מלמ"ש נוספים 

לרשות  הועברו  ה"התנתקות",  במסגרת   ,2005 בשנת  עזה.  לרצועת  מים  של 

בארות.  25 ובהן  קטיף  גוש  של  המים  מערכות  גם  הפלסטינים 
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הסכם המים ביהודה ושומרון

בספטמבר 1995 נחתם הסכם הביניים. בהסכם נאמר שישראל מכירה בזכויות 

אלו  זכויות  של  הכמותית  וההגדרה  המערבית  בגדה  הפלסטינים  של  המים 

הפלסטינים  של  העתידיים  שצרכיהם  נקבע  בהסכם  הקבע.  בהסדר  יסוכמו 

מסתכמים בתוספת של 80-70 מלמ"ש בנוסף לכמות הקיימת )118 מלמ"ש(, 

לעזה(.  )חמישה מהם  28.6 מלמ"ש  הביניים  בתקופת  יינתנו  זו  כמות  ומתוך 

התוספות יסופקו בעיקר מהאקוויפר המזרחי. כן הוכר הצורך לפתח מקורות 

מים נוספים )טיהור שפכים והתפלת מי ים(, לנהל את מפעלי המים בתיאום, 

שלא ינקטו פעולות העלולות להביא לזיהום, ושהביוב יטופל כראוי.

יישום ההסכמים

בכדי  הוקמה   )JWC - Joint Water Commission( משותפת  מים  ועדת 

בכל  לסייר  הרשאים  ואכיפה  פיקוח  צוותי  לה  והוכפפו  ההסכם,  את  ליישם 

יו"ש. בניגוד ליתר הוועדות שהוקמו, פעלה ועדת המים כמעט ברציפות, אפילו 

בתקופות הקשות. הוועדה מתכנסת באופן סדיר ומאשרת תכנון והקמה של 

מפעלי מים וביוב. לוועדת המים המשותפת ארבע תת-ועדות. הראשונה היא 

זו אישרה  ועדה  הוועדה ההידרולוגית הדנה בבקשות לקדיחת קידוחי מים. 

המזרחי  באקוויפר  בעיקר  חדשים,  פלסטינים  קידוחים  כשבעים  היום  עד 

גם אישרה  הוועדה   .)1 )איור  קידוחי תצפית   22 ועוד  )רק מחציתם מומשו(, 

שדרוג של 55 קידוחים קיימים )מכלל 500 הקידוחים המאושרים לפלסטינים 

ואישרה לפלסטינים הנחת  בנושאים הנדסיים,  דנה  הוועדה השנייה  ביו"ש(. 

קווי מים באורך של מאות ק"מ )איור 2(, בניית עשרות בריכות אגירה והקמת 

עשרות תחנות שאיבה. הוועדה השלישית דנה בנושאי הביוב. בניגוד לאחרות, 

שפכים  לטיהור  מפעלים  הקמת  ולכן  קשות,  פוליטיות  בבעיות  נתקלה  היא 

התעכבה. על אף שהמדינות התורמות הקצו תקציבים לבניית מפעלים לטיפול 

בשפכים לכל המרכזים העירוניים הגדולים ביו"ש, עד היום הוקם רק מפעל 

הוועדה  מתרחב.  הסביבה  זיהום  ועל-כן  )באל-בירה(,  שפכים  לטיהור  אחד 

הרביעית דנה במחירי המים, וקובעת את גובה התשלום שהרשות הפלסטינית 

חייבת להעביר למדינת ישראל בכל חודש.
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איור מס' 1

מפה המראה את הקידוחים שאושרו לקדיחה ביהודה ושומרון על-ידי

 ועדת המים המשותפת מאז חתימת הסכם הביניים בשנת 1995 
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איור מס' 2

מספר הערים והכפרים הפלסטינים שחוברו למפעלי המים ביהודה ושומרון 
במשך הזמן, כפי שדווח  על-ידי הרשות הפלסטינית בשנת 112004
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המפעלים  את  "מקורות"  חברת  ניהלה  הביניים,  הסכמי  שנחתמו  עד 

הישראליים, והמינהל האזרחי ניהל את המפעלים הפלסטינים. לאחר שנחתם 

ההסכם, נשארה האחריות לניהול ולתחזוקה של המפעלים הישראליים בידי 

הפלסטינים  המפעלים  של  ולתחזוקה  לניהול  והאחריות  "מקורות",  חברת 

הועברה לרשות הפלסטינית. המפעלים המשותפים שסיפקו מים הן לישראלים 

והן לפלסטינים נשארו באחריות ישראל. יחד עם זאת, באותה העת החליטה 

ממשלת ישראל על תכנית לניתוק הישובים הישראליים המבודדים ממפעלי 

המים שהיו בדומיננטיות פלסטינית, ולחברם למפעלים הישראליים השכנים. 

בדומיננטיות  שהיו  והמפעלים  אחדות,  שנים  במהלך  הוגשמה  התכנית 

פלסטינית הועברו לאחריות הרשות הפלסטינית. תכנית זו לא הביאה להפרדה 

מוחלטת, שהרי ישובים פלסטינים רבים מחוברים למפעלים הישראליים, אך 

בניהול הפלסטיני. הישראליים  הישובים  בוטלה התלות של 

ההתחשבנות הכספית בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית מתבצעת באופן תקין 

מאז שנחתם ההסכם ועד היום. לאורך קווי המים של המפעלים הישראליים 

קיימים חיבורים רבים לכפרים ולערים פלסטינים, וכמויות המים המוזרמות 

אליהם נמדדות במונים סטנדרטיים. בכל חודש מסכמים את הכמות שצרכו 

הפלסטינים ומחייבים אותם בתשלום לפי התעריף שקבעה וועדת המחירים. 

הכסף לחברת "מקורות" משולם בעקיפין  על-ידי ממשלת ישראל, תוך שימוש 

בכספי המיסים והמכסים שגובה ישראל בנמלים עבור הרשות הפלסטינית.

פיתוח מערכות אספקת המים אצל הפלסטינים מאז חתימת ההסכם ועד היום 

התבצע בקנה מידה גדול ביותר, הרבה מעבר למוסכם )איור 3(. בהסכם נחתם 
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בתקופת  עזה(  כולל  )לא  מלמ"ש  ב-23.6  תגדל  לפלסטינים  המים  שאספקת 

 118 של  הקיימת  לצריכה  )מעבר  מלמ"ש  ב-80-70  הקבע  ובהסדר  הביניים, 

מלמ"ש(. כלומר תגדל בעשרים אחוז בתקופת הביניים. בפועל, הורחבה אספקת 

המים לפלסטינים ביו"ש עד שנת 2006 בשישים מלמ"ש )לא כולל עזה(, היינו 

בחמישים אחוז. בנוסף, לפלסטינים אושרו קדיחת קידוחים נוספים )איור 1(, 

ובשנת 2008 הגיעה צריכת המים של הפלסטינים ביו"ש לכמאתיים מלמ"ש. 

בפועל, ישראל השלימה את כל מחויבויותיה בנושא המים, אפילו לפי המוגדר 

כצרכים-עתידיים להסדר הקבע.

איור מס' 3

כמות המים שסופקו לפלסטינית ביו"ש לפי ההתחייבות בהסכם ובפועל

היו  השטח,  על  אחריות  קיבלה  כשישראל   ,1967 בשנת  לעיל,  שהוזכר  כפי 

מחוברים לשרת המים ארבעה מתוך 708 הערים והכפרים הפלסטינים ביו"ש. 

וכפרים  ערים   309 מחוברים  היו   ,1995 בשנת  הביניים  הסכם  נחתם  כאשר 

חוברו  לא  עדין  מהפלסטינים  שכ-19%  פורסם   2000 בשנת  המים.  לרשת 

למים.12 לפי פרסומי הקבוצה ההידרוגיאולוגית הפלסטינאית, בשנת 2004 היו 

 97% מ-  למעלה  מתגוררים  בהם  וכפרים,  ערים   643 המים  לרשת  מחוברים 

והכפרים, ב-443  דיווחו שמכלל הערים  גם  מהאוכלוסייה הפלסטינית.13 הם 
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קיימת גם רשת צינורות פנימית לחלוקת מים לבתים, ובאחרים - הרשת אינה 

הרשתות  של  הפיתוח  שקצב  מדווחים  גם  הם  מושלמת.  שאינה  או  קיימת 

העירוניות לחלוקת מים גבוה ביותר )איור 2(. לדוגמה: בשנים 2004-2000 נבנו 

רשתות פנימיות בכ- 75 כפרים, בשנים 1999-1995 נבנתה צנרת מים בכשישים 

כפרים, ובשנים 1994-1990 נבנו רשתות בכשבעים כפרים. בחודש מרץ 2010 

דווח ש-96% מהתושבים הפלסטינים מחוברים למים זורמים, ומאז מתבצעות 

עבודות לחיבור 16 כפרים נוספים )2.5% מהתושבים( לרשת המים. 

בהשוואה למדינות ערב השכנות, הפלסטינים ביהודה ושומרון נהנים מגישה 

טובה ביותר למים זורמים, בכמות ובאיכות הרצויה. בסוריה ובירדן לדוגמה, 

בערים  גם  מים.14  אספקת  למפעלי  מחוברים  אינם  והכפרים  הערים  מרבית 

הגדולות המחוברות לרשת המים, אין אספקת מים סדירה. עובדה זו נכונה אף 

לערי הבירה של מדינות אלו, דמשק ועמאן, בהן מים זורמים מגיעים לבתים 

פעם בשבוע או פעם בשבועיים.15 העובדה שלפחות 96% מהפלסטינים ביהודה 

ושומרון זוכים לחיבור יומי למים זורמים מעמידה אותם ברמה זהה, ואולי 

שכותבי  הראוי  מן  בעולם.  המפותחות  המדינות  ממרבית  יותר,  גבוהה  אף 

הדו"חות הקשים המאשימים את מדינת ישראל בכך שמונעת מהפלסטינים 

לאלו  הפלסטינים  של  הסטטיסטיים  הנתונים  את  ישוו  המים,  לרשת  גישה 

יגלו, להפתעתם,  וירדן. הם  של אזרחי מדינות ערב השכנות, כדוגמת סוריה 

שחיבורם של הפלסטינים למים טוב יותר מזה של מדינות מפותחות רבות. 

הפרת ההסכם על-ידי הפלסטינים

בארות  קודחים  שהם  בכך  בוטה  באופן  ההסכם  את  מפרים  הפלסטינים 

הרשות  המשותפת.  המים  ועדת  אישור  ללא  ההר  מאקוויפר  מים  ושואבים 

חיבור  על-ידי  הקודחים  של  המקומיות  ביוזמות  תומכת  הפלסטינית 

על  דווח   2005 בגנראטורים( לרשת החשמל. בשנת  מונעים  )שהיו  הקידוחים 

כ-250 קידוחים בלתי מאושרים ביהודה ושומרון )איור 4(, השואבים כעשרה 

מלמ"ש. בכדי למנוע ירידת מפלסים שעלולה לגרום להמלחה ולפגיעה באיכות 

בשפלה  מהאקוויפרים  השאיבה  צמצום  על  החליטה  ישראל  מדינת  המים, 

המידה.  באותה  הצפוניים  ובעמקים 
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איור מס' 4

מפת הקידוחים הבלתי מורשים שנקדחו  על-ידי הפלסטינים ביו"ש 

לאחר חתימת הסכם הביניים
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 ,)5 )איור  ג'נין  בנפת  היא  חוקית  הבלתי  הקדיחה  מתמקדת  בהם  האזורים 

ובנפות טול-כרם וקלקיליה. בהסכם נאמר שצרכיהם העתידיים יסופקו בעיקר 

מהאקוויפר המזרחי, אולם הקידוחים הפיראטיים נקדחו ברובם באקוויפרים 

המערבי והצפוני.

איור מס' 5

מפת הקידוחים הבלתי מורשים שנקדחו על-ידי הפלסטינים בנפת ג'נין

לאחר חתימת הסכם הביניים

של  המים  לקווי  עצמם  את  מחברים  הפלסטינים  ספורים  במקומות  בנוסף, 

חברת "מקורות" באופן פיראטי. לדוגמה, חיבורים פיראטיים בכפרים סעיר 

ושיוח משמשים להשקיית שדות חקלאיים בפאתי מדבר יהודה. חיבורים אלו 

גניבות  נוספים.  וכפרים  ארבע  קריית  בחברון,  מים  של  קשה  למחסור  גרמו 

מלמ"ש. בשלושה  מסתכמות  מהצנרת  המים 

4. צריכת המים לנפש אצל הפלסטינים 

הצריכה הכוללת לנפש

הפלסטינים טוענים שכמות המים שצורך פלסטיני ממוצע נמוכה פי ארבעה 
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מראה  הגולמיים  המספרים  בדיקת  ממוצע.16  ישראלי  שצורך  המים  מכמות 

שאין לטענה זו יסוד במציאות. בשנת 1967 אכן היה פער גדול בצריכת המים 

לנפש בין הישראלים לבין פלסטינים. הסיבה לכך הייתה קיומם של מערכות 

המנדט  שלטון  תחת  האוכלוסייה  את  ששרתו  פרימיטיביות  מים  אספקת 

הבריטי, ולאחר מכן תחת השלטון הירדני. פער זה הצטמצם באופן משמעותי 

תחת השלטון הישראלי עקב פיתוח מערכות אספקת המים, וכיום הפער הפך 

לזניח. 

כאשר בוחנים את צריכת המים לנפש של הישראלים והפלסטינים )טבלה מס' 

"השפירים- המים  לכמויות  היינו  בלבד,  שבמחלוקת  למים  להתייחס  יש   )1

ומי ים מותפלים הם מוצר מלאכותי  הטבעיים" בלבד. מי שפכים מטופלים 

שכל צד יכול לייצר, ואינם נכללים בהגדרה של מים "שפירים-טבעיים". 

טבלה מס' 1

השינויים שחלו בצריכת המים במשך ארבעים שנה 

בישראל ואצל הפלסטינים

 

* גודל האוכלוסייה הפלסטינית מבוסס על מחקר מרכז בס"א באוניברסיטת בר-אילן

בגודל  צד  כל  של  לרשותו  הנתונה  הכוללת  המים  כמות  את  מחלקים  כאשר 

האוכלוסייה, מקבלים את כמות המים העומדת לרשותו של כל אדם למשך שנה 

בממוצע. בשנת 1967 הפער בין הצריכה הישראלית לבין הצריכה הפלסטינית 

היה גדול מאוד )508 מול 93 מ"ק לנפש לשנה( מאחר שהמנהל האזרחי ביו"ש 

הפער  הצטמצם   2006 בשנת  מיושנת.  פלסטינית  מים  אספקת  מערכת  ירש 

במהלך  לאיזון.  והתקרב  לשנה(  לנפש  מ"ק   129 מול   170( משמעותי  באופן 

השפירים  המים  בצריכת  דרמתית  ירידה  חלה  האחרונות  השנים  ארבעים 

לנפש בישראל, עקב הירידה בהיצע המים הטבעיים ועקב הגידול באוכלוסייה. 

במקביל חלה עלייה חדה בצריכת המים לנפש אצל הפלסטינים, למרות הגידול 

 

פלסטינים ביו"שישראל

אוכלוסייהשנה

כמות 
מים 

שפירים 
)מלמ"ש(

צריכה לנפש 
)מ"ק לנפש 

לשנה(
אוכלוסייה

כמות מים 
שפירים 
)מלמ"ש(

צריכה לנפש 
)מ"ק לנפש 

לשנה(

19672,776,0001,411508700,0006593

20067,117,0001,211170*1,400,000180129
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מכיוון  נמשך  התהליך   2006 מאז  המים.  מערכת  פיתוח  עקב  באוכלוסייה, 

שכמות המים בישראל הצטמצמה עקב ההעברות לירדן ולפלסטינים, ולאור 

העומדת  המים  כמות  זאת  לעומת  האקלים.  ושינוי  המתמשכת  ההתייבשות 

קידוחים   13 של  פעולתם  התחלת  עקב  לגדול  המשיכה  הפלסטינים  לרשות 

חדשים )15 מלמ"ש(. הפער הנוכחי בצריכת המים לנפש הפך לזניח )150 מול 

140 מ"ק לנפש לשנה(.

עשרות  במהלך  הפלסטינים  אצל  לנפש  המים  בצריכת  גידול  של  התופעה 

השנים האחרונות היא תופעה ייחודית באופן גלובלי. במרבית מדינות העולם 

ועקב  באוכלוסייה  הגידול  עקב  הזמן  במשך  לנפש  המים  צריכת  מצטמצמת 

זכו  הפלסטינים  איכותם.17  ודרדור  כמותית  מבחינה  המים  מקורות  דלדול 

ועריהם. בכפריהם  המתרחש  המואץ  הפיתוח  בשל  הפוך  לתהליך 

 2004 בשנת  לנפש  המים  בצריכת  יותר  גדול  פער  על  מדווחים  הפלסטינים 

מאחר שהם מתבססים על נתוני אוכלוסייה גבוהים יותר. הלשכה המרכזית 

מיליון תושבים בשטחי   2.4 על  )PCBS( מדווחת  הפלסטינית לסטטיסטיקה 

הדמוגרפית  המחקר  שקבוצת  בעוד   ,2004 בשנת  הפלסטינית  הרשות 

האמריקאית-ישראלית )AIDRG( מדווחת על 1.4 מיליון תושבים.18 הנתונים 

בין  הפער  עיקר  ההערכות.  שתי  על  מתבססים   1 מס'  בטבלה  המפורטים 

הפלסטינית  הלשכה  "תושב".  של  השונות  מההגדרות  נובע  ההערכות  שתי 

ירושלים  מזרח  תושבי  הפלסטינים   250,000 את  מחשיבה  לסטטיסטיקה 

משפחות  לאיחוד  )התכנית  בנגב  להתגורר  שעברו  הפלסטינים   150,000 ואת 

מספר  של  הכוללת  במסגרת  ישראלית  זהות  תעודת  וקיבלו  נישואין(  עקב 

האמריקאית-ישראלית  הדמוגרפית  שהקבוצה  בעוד  הפלסטיני,  האוכלוסין 

אלו  פלסטינים  ש-400,000  מאחר  ישראלים.  כאזרחים  אותם  מחשיבה 

ה-7.1  במסגרת  נכללים  הם  הישראליות,  המים  אספקת  לרשתות  מחוברים 

מליון ישראלים )טבלה מס' 1( הניזונים מהמפעלים הישראליים, ואין היגיון 

למנות אותם פעמיים. בנוסף לכך, הלשכה הפלסטינית לסטטיסטיקה מוסיפה 

הקבוצה  בעוד  רבות,  שנים  במשך  בחו"ל  הגרים  פלסטינים   400,000 עוד 

צריכת  חישוב  כמובן,  אותם.  מונה  לא  האמריקאית-ישראלית  הדמוגרפית 

מים  צורכים  שאינם  הפלסטינים  באזרחים  להתחשב  צריך  לא  לנפש  המים 

בפועל. הפער הנותר בין שתי ההערכות של גודל האוכלוסייה נובע מהבדלים 

של  ההערכות  ההגירה.19  וקצב  התמותה  קצב  הטבעי,  הריבוי  קצב  בנתוני 

מדידות  על  מבוססות  האמריקאית-ישראלית  הדמוגרפית  המחקר  קבוצת 
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בפועל של לידות, רישום לכיתות א', כניסות ויציאות במעברי הגבול, ולפיכך 

מים  בפועל  השותים  הפלסטינים  מספר  הנ"ל  בחישובים  יותר.  אמינות  הן 

.)1 מס'  )טבלה  מיליון  ב-1.4  מסתכם  הפלסטינים  מהמפעלים 

לצורך קבלת פרספקטיבה כדאי להשוות את צריכת המים השפירים-הטבעיים 

לנפש בישראל )150 מ"ק לנפש לשנה( וברשות הפלסטינית )140 מ"ק לנפש לשנה( 

למדינות השכנות. מסתבר שהצריכה השנתית לנפש בירדן )172 מ"ק(, במצרים 

ולמרות  יותר,20  גבוהה  מ"ק(   949( ובלבנון  מ"ק(,   861( בסוריה  מ"ק(,   732(

שישראל  הוא  לכך  ההסבר  יותר.  חריפה  אלו  במדינות  המים  מצוקת  הכול 

מלאכותיים.  מים  של  תוספת  על-ידי  טבעיים  במים  המחסור  על  מתגברת 

ישראל מטפלת בשפכים וממחזרת אותם לשימוש חקלאי, ובנוסף מתפילה מי 

ים לשימוש ביתי. לעומת זאת, במדינות המזרח התיכון משתמשים במרבית 

המים הטבעיים להשקיה )לא יעילה( חקלאית, וכמעט שאין תוספת של מים 

מלאכותיים, ולכן נוצר מחסור חמור במים לשימוש ביתי בערים ובכפרים.

הצריכה הביתית לנפש

הצריכה הכוללת לנפש שחושבה לעיל נעשתה על-ידי חלוקה של כמות המים 

הטבעיים הכוללת בגודל האוכלוסייה. יש הטוענים שראוי לבדוק את הצריכה 

לנפש במגזר העירוני בלבד, ללא המגזר החקלאית, ואז ניתן יהיה לגלות את 

הפער הגדול בצריכה לנפש בין ישראלים לבין פלסטינים.

בשנת 2006 הסתכמה אספקת המים העירונית לפלסטינים ב-82 מלמ"ש, היינו 
58 מ"ק לנפש לשנה. אולם, מאחר שקיים פחת של 33% בצנרת העירונית,21 

לאחר  הצריכה  ולכן  מלמ"ש,  ב-55  מסתכמת  לבתים  המגיעה  נטו  הכמות 

הפחת היא 39 מ"ק לנפש לשנה. בהשוואה לכך, הצריכה העירונית הישראלית 

לנפש  העירונית  בצריכה  הקיים  הפער  בשנה.  לנפש  מ"ק   84 היא  הממוצעת 

בין ישראלים לבין פלסטינים )84 מול 58 מ"ק לנפש לשנה בשנת 2006( אינו 

תופעה ייחודית, שהרי ישנם פערים דומים בתוך ישראל, לדוגמה בין הצריכה 

לנפש  מ"ק   115( בתל-אביב  הצריכה  לבין  לשנה(  לנפש  מ"ק   65( בירושלים 

לשנה(. פערים אלו נובעים מההבדלים ברמות החיים השונות של האוכלוסיות, 

אחת  אוכלוסייה  של  קיפוח  משקפים  אינם  והם  שונה,  חסכנית  ומהתנהגות 

לשנייה. ביחס 
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לסיום נושא זה יש להבהיר שהצריכה הפלסטינית לנפש במגזר העירוני גבוהה 

יותר מהרמה המינימאלית הדרושה "לצרכים הומאניים" של מאה ליטר לנפש 

ליום, היינו 36.5 מ"ק לנפש לשנה, המוגדרת  על-ידי ארגון הבריאות העולמי.22 

כמות זו גבוהה בוודאי מהכמות הדרושה "לשימור החיים" המוגדרת בגובה 

של חמישים ליטר לנפש ליום,23 היינו כ-18 מ"ק לנפש לשנה.

מערכות אספקת המים ביהודה ושומרון

הצריכה הכוללת של הפלסטינים בשנת 2006 היא 178 מלמ"ש, ובכללה: 82 

העירונית  הצריכה  חקלאית.  לצריכה  מלמ"ש  ו-96  ביתית  לצריכה  מלמ"ש 

שלהם מסופקת משני מקורות: 42 מלמ"ש בשאיבה עצמית, וארבעים מלמ"ש 

מהמפעלים הישראלים. הצריכה החקלאית מסופקת גם היא משני מקורות: 

הישראלים.  מהמפעלים  מלמ"ש  ושישה  עצמית,  בהפקה  מלמ"ש  תשעים 

הפיראטיים.  והחיבורים  הקידוחים  את  כוללים  אינם  אלו  נתונים 

סוגי המפעלים ופריסתם הגיאוגרפית

פרטים על מפעלי המים ביהודה ושומרון, הפריסה הגיאוגרפית שלהם, כמויות 

המים המסופקות באמצעותם מסוכמים באיור 6 ובטבלה 2. מפעלי אספקת 

המים ביו"ש נחלקות לארבע קטגוריות ראשיות: 

)1( מפעלי אספקת מים בבעלות ישראלית לצריכה ביתית: מפעלים אלו מהווים 

למעשה "זרועות" ארוכות המתפצלות מהמוביל הארצי שממערב לקו הירוק. 

ליישובים  ומספקים מים  על-ידי "מקורות"  ומנוהלים  המפעלים מתוחזקים 

מפעלים  שישה  קיימים  הסמוכים.  הפלסטינים  ולכפרים  ביו"ש  הישראליים 

מסוג זה )טבלה 2(. 

אלו  מפעלים  ביתית:  לצריכה  פלסטינית  בבעלות  מים  אספקת  מפעלי   )2(

של  העיריות  על-ידי  או   הפלסטינית  הרשות  על-ידי  ומנוהלים   מתוחזקים 

אך  מקומיים,  ומעיינות  מים  קידוחי  על  בעבר  התבססו  המפעלים  הערים. 

הפלסטינים  למפעלים  הישראליים.  מהמפעלים  מים  תוספת  על-ידי  הורחבו 

נוספים  כפרים  לחבר  במגמה  מתרחבים  והם  רחבה,  גיאוגרפית  פריסה 

למערכת. אולם מכיוון שקצב הפיתוח אינו עונה על הגידול בביקוש, כמחצית 

מכמות המים מסופקת מהמפעלים הישראליים. כיום קיימים ארבע מפעלים 
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 .)2 )טבלה  זו  בקטגוריה 

מפעלים  חקלאית:  לצריכה  ישראלית  בבעלות  מים  אספקת  מפעלי   )3(

חברת  על-ידי  ומנוהלים  מתוחזקים  המפעלים  הירדן.  בבקעת  מצויים  אלו 

"מקורות". בניגוד למפעלים לצריכה ביתית, המפעלים החקלאיים מבוססים 

על קידוחי מים מקומיים. גם מפעלים אלו מספקים מים לכפרים הפלסטינים 

 .)2 )טבלה  זה  מסוג  מפעלים  שלושה  קיימים  כיום  הסמוכים. 

אלו  מפעלים  חקלאית:  לצריכה  פלסטינית  בבעלות  מים  אספקת  מפעלי   )4(

מורכבים  אינם  שהם  מאחר  המילה,  של  הקלאסי  במובן  "מפעלים"  אינם 

המים  מקורות  בין  המקשרות  אגירה  ובריכות  משאבות  צינורות,  ממערכת 

לבין הצרכנים. אלו למעשה מקבץ של קידוחים אשר כל אחד מזין את השדה 

לזו.  זו  מחוברות  אינן  והמערכות  אליו,  הצמודים  והבתים  החקלאי 

איור מס' 6

מפת מפעלי המים ביו"ש והכמויות המסופקות באמצעותם בשנת 2006
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טבלה 2

הפריסה וכמויות המים המסופקות על-ידי מפעלי המים ביו"ש בשנת 2006

שם המפעלקטגוריה
ספיקה 
שנתי 

)מלמ"ש(
הערות

מפעלים 
ישראליים 

לצריכה 
ביתית

כולל 0.5 לפלסטינים1צפון השומרון

14חוצה שומרון
כולל 6 לפלסטינים )2 למפעל שכם,             

4 אספקה ישירה(

כולל 2 לפלסטינים6מערב בנימין

23פרוורי ירושלים
כולל 16 לפלסטינים )10 למפעל רמאללה, 2 

למפעל ב"ל-חברון,  6 אספקה ישירה(

20עציון – יהודה
כולל 15 לפלסטינים )11 למפעל ב"ל-חברון, 

4 אספקה ישירה(

כולל 0.5 לפלסטינים1דרום הר חברון

65סה"כ:
40 לפלסטינים )25 למפעלים שבב  כולל

ניהולם, 15 אספקה ישירה(

מפעלים 
פלסטינים 

לצריכה 
ביתית

4ג'נין

מתוכם 2 מחוצה שומרון10שכם

מתוכם 10 מפרוורי ירושלים13רמאללה

23בית-לחם וחברון
מתוכם 11 מעציון-יהודה 

+ 2 מפרוורי ירושלים

מתוכם 25 מ"מקורות"50סה"כ:

מפעלים 
ישראליים 

חקלאיים

כולל 5 לפלסטינים7מחולה

כולל 1 לפלסטינים21מרכז בקעת הירדן

1מעיינות קנה

כולל 6 לפלסטינים29סה"כ:

מפעלים 
פלסטינים 

באזורים 
חקלאיים 

)אוסף 
קידוחים 
ומעיינות(

16נפת ג'נין

8 לצריכה ביתית + 13 לחקלאית21נפת טול-כרם

5 לצריכה ביתית + 15 לחקלאית20נפת קלקיליה

21פריעה-ג'פטליק

14עוג'ה

4 לצריכה ביתית + 11 לחקלאית15יריחו

17 לצריכה ביתית + 90 לחקלאית107סה"כ:
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מפעלי המים לצריכה ביתית

כל אחד מהחיצים ומהעיגולים באיור 6 מייצג מפעל אספקת מים. כל מפעל 

כולל בתוכו מספר בארות, תחנות שאיבה, צנרת הולכה, מאגרים, אזורי לחץ, 

ורשת צינורות לחלוקה לבתים. כל מפעל מספק מים לעשרות או למאות אלפי 

תושבים המתגוררים בעשרות נקודות יישוב. 

איור 7 מראה את הפריסה הגיאוגרפית של שני מפעלי אספקת מים לצריכה 

שכם  ומפעל  )כחול(,  הישראלי  חוצה-שומרון  מפעל  השומרון:  באזור  ביתית 

הפלסטיני )אדום(, ואת החיבור בניהם. איור 8 מראה את הפריסה הגיאוגרפית 

מפעל  ירושלים:  בסביבות  ביתית  לצריכה  המים  אספקת  מפעלי  שלוש  של 

של  המים  ומפעל  )כחול(  הישראליים  ירושלים  פרברי  ומפעל  בנימין  מערב 

את  מראה   9 איור  ביניהם.  החיבורים  ואת  )אדום(,  הפלסטיני  רמאללה 

הפריסה הגיאוגרפית של שלושה מפעלי אספקת מים אחרים לצריכה ביתית 

בהרי יהודה: מפעל גוש עציון ומפעל דרום הר חברון הישראליים )כחול( ומפעל 

המים המשותף של עיריות בית-לחם וחברון הפלסטיני )אדום(, ואת החיבורים 

ביניהם. 

 

איור מס' 7

מפת מפעלי אספקת המים בשומרון
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איור מס' 8

מפת מפעלי אספקת המים בסביבות ירושלים

איור מס' 9

מפת מפעלי אספקת המים בהרי יהודה
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)שישה  הישראליים  במפעלים  המים  בכמויות  הגידול  את  מסכם   10 איור 

מפעלים לצריכה ביתית ושלושה מפעלים לצריכה חקלאית( בין השנים -2010

1995. ניתן לראות שבשנת 2010 סיפקו כל המפעלים 100.1 מלמ"ש. כמות זו 

כוללת 52.7 מלמ"ש לצרכנים הפלסטינים, ו-47.2 מלמ"ש לצרכנים ישראליים. 

מיועדים  הישראלים  במפעלים  המסופקים  מהמים  כ-53%  אחרות,  במילים 

את  "מקורות"  חברת  הגדילה  אלו  שבשנים  מתברר  כן  כמו  לפלסטינים. 

אספקת המים במפעליה מכמות של 76.6 מלמ"ש לכמות של 100.1 מלמ"ש, 

היינו בכ-31%. הגידול בהזרמה נועד בעיקר לאספקת צרכיהם של הפלסטינים 

הצריכה  ב-88%.  היינו  מלמ"ש(  ל-52.7  מלמ"ש  )מ-28.0  גדלה  שצריכתם 

הישראלית באותה התקופה לא השתנתה. כמויות מים אלו אינן כוללות את 

בעצמם. שואבים  הפלסטינים  שהמפעלים  המים 

איור מס' 10

הגידול באספקת המים של מקורות ליו"ש לישראלים ולפלסטינים

נתונים אלו ממחישים שקצב פיתוח מפעלי המים על-ידי הפלסטינים עצמם 

הישראלי  התגבור  בזכות  ורק  מספיק,  אינו  היום  ועד  הסכם  שנחתם  מאז 

לכך,  מעבר  הפלסטינים.  ובכפרים  בערים  סבירה  מים  אספקת  התקיימה 

80
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אישורים  שניתנו  אף  ועל  ובתכנון,  במימון  הרחב  הבין-לאומי  הסיוע  למרות 

לכשבעים קידוחים חדשים )איור 1(, לא בנו הפלסטינים מפעלי מים ראויים. 

ניהול לקוי,24 תחזוקה לקויה )קלקולים במשאבות ובלוחות  הסיבות לכך הן 

בקרה חשמליים(, שגיאות הידרולוגיות )לדוגמה: קדיחת קידוחים בצפיפות 

ולהתייבשות(,  התהום  מי  מפלסי  לירידת  שגרמו  ההרודיון  באזור  רבה 

הגרמנים  על-ידי  שנתרמו   חופפים  הולכה  צינורות  )הנחת  הנדסיות  שגיאות 

וכד'.  מים,  דליפות  שניהם(  של  תפקוד  לחוסר  שגרם  באופן  והאמריקנים 

מערכות הביוב

המפעלים  בענייני  המים,  אספקת  מפעלי  בפיתוח  הענפה  לפעילות  בניגוד 

לטיפול  המפעלים  והקמת  משמעותית,  התקדמות  אין  השפכים  לטיהור 

בשפכים מתעכבת במשך שנים רבות. התוצאה הישירה היא זרימת ביוב גולמי 

בערוצי הנחלים, זיהום הסביבה, הפצת מחלות, וחלחול חומרים מזהמים למי 

התהום.25 ככל שאספקת המים לערים ולכפרים הפלסטינים מתרחבת, כך גדל 

גם ייצור השפכים ומחמירים תהליכי זיהום הסביבה. האזורים שנפגעו באופן 

קשה ביותר הם נחל חברון ונחל שכם. נחל חברון הזורם לכיוון בקעת באר-שבע 

הפך לתעלת ביוב מזוהמת, וכל הכפרים הפלסטינים והיישובים הישראליים 

הסמוכים לו סובלים באופן קשה ממים מזוהמים, סירחון וזבובים. נחל שכם 

כתעלת  גם  משמש  הנחל  מורד  שכם.  של  הביוב  לתעלת  הפך  מערבה  הזורם 

הביוב של טול-כרם, והם מתנקזים יחד לנחל אלכסנדר שממערב לקו הירוק. 

המפגעים הסביבתיים פוגעים שם בישראלים ובפלסטינים כאחד. נחלים רבים 

ערים  של  הביוב  לתעלות  הפכו  וקדרון(  מודיעין  אלכסנדר,  )קישון,  אחרים 

וכפרים נוספים, וכולם מחלחלים אל מי התהום ופוגעים באיכותם. קידוחים 

הנמצאים במורד הזרימה נפגעו מהזיהומים )כגון מצפה יריחו 6, נערן 2, בית 

פג'אר, אל עזריה 1(. 

כמות  מכלל  מלמ"ש.  בכ-52  נאמדת  הפלסטינים  שמייצרים  השפכים  כמות 

זו, כארבעה מלמ"ש מטופלים במתקנים פלסטינים, וכ-14 מלמ"ש מטופלים 

הסביבה  את  מזהמים  מלמ"ש,  כ-34  השפכים,  יתר  ישראליים.  במתקנים 

הישראלית והפלסטינית. מלבד מתקן הטיפול בשפכים )מט"ש( של אל-בירה, 

לא הוקמו ב-15 השנים האחרונות מט"שים חדשים. גם מפעל זה איננו פועל 

כראוי מאחר שהקולחין המטופלים בו אינם מושבים להשקיה חקלאית, אלא 
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נוצר הרושם שהפלסטינים מעדיפים להזרים את  זורמים במורד ואדי קלט. 

המשותף,  והאקוויפר  הסביבה  זיהום  תוך  ישראל,  לתחום  שלהם  השפכים 

וישראל נאלצת, בניגוד לרצונה, לטפל בשפכים הפלסטינים שזורמים לתחומה. 

בניגוד לכך, תשעים אחוז מהשפכים של הישובים הישראלים מטופלים. 

הפלסטינים אינם מקדמים את הפרויקטים לטיפול בשפכים, על אף שהמדינות 

רבים  כספים  להקצות  נכונות  הביעו  העולמי(  והבנק  יפן  )ארה"ב,  התורמות 

להקמת המתקנים החיוניים האלה. העיכוב נמשך למרות העובדה שהתכניות 

ההנדסיות לטיפול בשפכים אושרו בוועדות המשותפות )JWC(. היום קיימות 

אך  ועוד,  חברון  קידרון,  רמאללה,  סלפית,  ג'נין,  טול-כרם,  לשכם,  תכניות 

הפלסטינים אינם מקדמים את הפרויקטים. 

היבטים משפטיים של הסכמי המים

החוק הבין-לאומי העוסק במאגרי מים המשותפים למספר מדינות התפתח 

 International Law( למשפט  הבין-לאומית  האגודה  שלבים.26  במספר 

Association - ILA( התכנסה לראשונה בשנת 1966 בהלסינקי, פינלנד, וניסחה 

בין-לאומיים"(  )"נהרות  משותפים  בנהרות  בשימוש  העוסקים  החוקים  את 

לצרכי שייט. בשנת 1986 התכנסה האגודה בשנית בסיאול, קוריאה הדרומית, 

וניסחה את החוקים העוסקים בשימושים אחרים )חוץ משייט( במאגרי מים 

עיליים בין-לאומיים. האגודה התכנסה בשלישית בשנת 2004 בברלין, גרמניה, 

וניסחה את החוקים העוסקים במאגרי מי תהום בין-לאומיים.27 ה-ILA היא 

אגודה פרטית ולכן על אף שחברים בה משפטנים מהשורה הראשונה העוסקים 

בין-לאומי  לחוק  להפוך  בכדי  ניסחה  שהיא  בחוקים  אין  הבין-לאומי,  בחוק 

מחייב, אלא רק נוהג בין-לאומי מקובל. 

מטעם  ועדה  על-ידי  ינוסח   שהחוק  צורך  יש  למחייב,  אותו  להפוך  בכדי 

 UN( וועדה  האו"ם  מזכיר  מינה  לפיכך  בהצבעה.  יאושרר  ושהנוסח  האו"ם 

International Law Commission - ILC(, וזו התכנסה בשנת 1997 והכינה 

טיוטת נוסח לחוק הבין-לאומי בעניין זכויות כל מדינה במאגרים משותפים. 

על-פי חוקת האו"ם, רק כאשר הנוסח יאושרר על-ידי לפחות 35 מדינות, הוא 

הופך למחייב, אולם עד כה חתמו עליו 16 מדינות בלבד, והוא אינו מחייב דה-

פקטו. למרות האמור לעיל, בית המשפט הבין-לאומי בהאג, כשעסק בסכסוך 

האו"ם  של  הטיוטה  לנוסחת  התייחס  סלובקיה,  לבין  הונגריה  בין  המים 
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כמשפט "מנהגי" מחייב.28 יש להדגיש שהטיוטה שנוסחה  על-ידי האו"ם בשנת 

1997 עוסקת במים עיליים בלבד, ולא עוסקת במי תהום. 

 - הראשון  מקובל,  בין-לאומי  כמנהג  עקרונות  לשני  להתייחס  מקובל  כיום 

"חלוקה ההוגנת וסבירה", והשני - "מניעת נזק משמעותי".29 היישום של שני 

עקרונות אלו מורכב ביותר, מאחר שאין בנוסח של ILA מהלסינקי/סיאול/

ברלין ואין בנוסח של ILC של האו"ם כל נוסחה מתמטית ברורה כיצד לחלק 

את המים מבחינה כמותית. החוק מגדיר רשימת מדדים לחלוקת מים )מדדים 

גיאוגרפיים, הידרולוגיים, שימושים היסטוריים, צרכים הומאניים, מקורות 

חלופיים ועוד(, אך אין בו נוסחה לחלוקה כמותית. לפיכך, שני העקרונות הנ"ל 

ניתן בדרך-כלל לפתור סכסוכים  הפכו לעקרונות מנחים בלבד, ובאמצעותם 

בין-לאומיים. בסופו של דבר מרבית הסכסוכים הבין-לאומיים בעניין חלוקת 
מקורות מים נפתרו בדרך פרגמאטית של משא ומתן, ללא שימוש בחוק היבש.30

עליונות ההסכמים החתומים

בין  ברורה לחלוקה כמותית של מים  נוסחה  מאחר שאין בחוק הבין-לאומי 

הצדדים, ומאחר שקשה ביותר להגדיר מהי חלוקה "הוגנת וסבירה", מקובל 

להתייחס להסכם חתום בין שתי מדינות כנוסח מחייב בעל תוקף בין-לאומי, 

הגובר על עקרונות "המנהג" הבין-לאומי. לפיכך, כאשר דנים בסוגיית המים 

בין ישראל לבין הפלסטינים, המשפט הבין-לאומי קובע שהסכמים שנחתמו  

על-ידי שני הצדדים באוסלו בשנת 1995 מחייבים, ולא ניתן לדרוש מים נוספים 

הפלסטינים  של  העתידיים  שהצרכים  הגדיר  ההסכם  שהוסכם.  למה  מעבר 

118 מלמ"ש שכבר  ל  מסתכמים בתוספת של שבעים-שמונים מלמ"ש מעבר 

היו בשימוש הפלסטינים בשנת 1995. כפי שהוסבר בפרקים הקודמים, ישראל 

עדין  שההסכם  אף  על  העתידי  להסדר  התחייבויותיה  כל  את  השלימה  כבר 

הפלסטינים  ממשיכים  ההסכם,  על  שחתמו  אף  על  זאת,  עם  יחד  נחתם.  לא 

לטעון שההסכם לא היה צודק, וש"ההגינות" גוברת על ההסכם החתום, והם 

דורשים כמויות מים נוספות. על אף שטענותיהם לא מוצדקות בעליל, בכדי 

הבין-לאומי  משפט  המוזכרים  המדדים  כאילו  לטענה  הבסיס  את  להפריך 

תומכים בעמדתם, ורק לצורך הדיון הציבורי, מוצגים הנתונים ההידרולוגיים 

וההיסטוריים בעלי התוקף המשפטי, וצדקתה של ישראל מוצגת גם לפיהם.
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מאפיינים טבעיים של אקוויפר ההר 

המאפיינים הגיאוגרפיים וההידרולוגיים נכללים במסגרת המאפיינים הטבעיים 

שלפיהם יש לקבוע את חלוקת המים בין הצדדים על-פי טיוטת החוק הבין-

לאומי. הוויכוח על אקוויפר ההר נובע מהעובדה שמרבית הגשמים מחלחלים 

ממזרח לקו הירוק בעיקר בשטחי הרשות הפלסטינית, ולאחר זרימתם בתת-

ישראל  מדינת  בשטח  הירוק,  לקו  ממערב  נשאבים  או  נובעים  הם  הקרקע 

)איורים 11 ו-12(. הפלסטינים טוענים שאזור ההזנה המצוי ממזרח לקו הירוק 

מתחשבת  אינה  זו  טענה  הבעלות.  את  הקובע  והוא  בריבונותם  להיות  עתיד 

את  גם  אלא  ההזנה  אזורי  את  רק  כוללים  לא  הטבעיים  שהמדדים  בעובדה 

דווקא ממערב לקו הירוק.31 מן  אזורי האגירה, הנביעה והשאיבה, המצויים 

אקוויפר  העשרים,  המאה  ראשית  של  הטבעיים  שבתנאים  להדגיש  הראוי 

ההר המערבי התנקז למעיינות הירקון )220 מלמ"ש( ולמעיינות התנינים )110 

מלמ"ש(, המצויים שניהם ממערב לקו הירוק. האקוויפר הצפוני התנקז ברובו 

למעיינות הגלבוע ועמק בית-שאן )כ-110 מלמ"ש( המצויים מצפון לקו הירוק. 

בנוסף, גם אזורי האגירה של האקוויפרים מצויים ברובם ממערב ומצפון לקו 

הירוק. בנוסף, השטח שממזרח לקו הירוק, עליו טוענת הרשות הפלסטינית 

לריבונות, עדיין אינו בריבונותם )ואולי אף לא יהיה?(, ולפיכך גם המדד של 

מיקום אזורי ההזנה אינו מסייע להם בשלב הנוכחי. 

שימושים היסטוריים

שימושי המים בעבר, לשימוש ביתי ולשימוש חקלאי, משקפים את הצרכים 

האנושיים, לפי עקרונות המשפט הבין-לאומי, ויש להתבסס עליהם בקביעת 

חלוקת המים בין שני הצדדים בעתיד. לפיכך, מכיוון שמדינת ישראל השתמשה 

במרבית מי אקוויפר ההר לפני שנת 1967, הרי שיש לה את חזקת השימוש 

ההיסטורי על מרבית מי האקוויפר.

האקוויפר  מי  התנקזו  העשרים,  המאה  בראשית  ששררו  הטבעיים  בתנאים 

החוף.  במישור  נרחבות  ביצות  ויצרו  והתנינים  הירקון  למעיינות  המערבי 

חלוצי התנועה הציונית הסדירו בראשית המאה העשרים את אפיקי הניקוז, 

ייבשו את הביצות והחלו לנצל את מי המעיינות. במשך הזמן השתנתה שיטת 

ההפקה על-ידי הרחבת השאיבה בבארות. החל משנות הארבעים של המאה 

העשרים הגיעה הפקת המים מאקוויפר המערבי למקסימום האפשרי. המים
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איור מס' 11

מפת של שלושת אגני אקוויפר ההר, ופוטנציאל המים שלהם
כפי שהוגדר בהסכם הביניים בשנת 321995

באר- לבין  פרדס-חנה  בין  ההרים,  למרגלות  שנקדחו  בארות  ממאות  הופקו 

שבע, ומבחינה זו מלחמת ששת הימים לא שינתה את חלוקת מי האקוויפר. 

באופן דומה, חלוצי התנועה הציונית שהתיישבו בעמק יזרעאל, בעמק חרוד 

ובעמק בית-שאן בראשית המאה העשרים יצרו את חזקת השימוש ההיסטורי 

ועברו  ישיר  באופן  המעיינות  בניצול  החלו  הם  גם  הצפוני.33  האקוויפר  במי 
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לשימוש בקידוחים. גם באזור זה, חזקת השימוש במים על מלוא הפוטנציאל 
נוצרה עשרות שנים לפני 1967, ולא בעקבות הכיבוש הישראלי.34

מלמ"ש   360 של  פוטנציאל  מתוך  מלמ"ש   340 ישראל  הפיקה   1967 בשנת 

מהאקוויפר המערבי, והפלסטינים שאבו עשרים מלמ"ש. מהאקוויפר הצפוני 

ישראל שאבה 115 מלמ"ש מתוך פוטנציאל של 140 מלמ"ש, והפלסטינים שאבו 

25 מלמ"ש. בניגוד לכך, באקוויפר המזרחי לפלסטינים ישנה חזקה היסטורית 

גדולה יותר, הם שאבו 65 מלמ"ש מתוך פוטנציאל כולל של 170 מלמ"ש. היתר 

ולים המלח והומלחו. מאז 1967 החלה ישראל לפתח את שדות  זרמו לירדן 

השאיבה באקוויפר המזרחי בהיקף של 35 מלמ"ש, ומים אלו באו על חשבון 

המים המומלחים והאובדים, ולא על חשבון הפלסטינים )חוץ ממקרה בודד 

באקוויפר  זהה(.35  מים  בכמות  פיצוי  קבלו  הפלסטינים  ושם  ברדלה,  באזור 

פוטנציאל בלתי מנוצל של כשבעים מלמ"ש. מאז שנחתמו  עדין  יש  המזרחי 

הסכמי אוסלו גדל בהתמדה החלק היחסי של השאיבה הפלסטינית מכל אחד 

משלושת האגנים והצטמצם החלק היחסי של ישראל. אם החזקה ההיסטורית 

הנזכרת במשפט הבין-לאומי נקבעה על סמך השימושים ההיסטוריים של שנת 

את  ולצמצם  ההיסטורית  לחלוקה  לחזור  יש  שעכשיו  הרי   ,)1948 )או   1967

הפלסטינית. השאיבה 

איור מס' 12

חתך סכמטי באקוויפר ההר המראה את אזורי 
ההזנה והאגירה של האגנים המזרחי והמערבי36
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מעבר לזכויות, ראוי להדגיש את חשיבות אקוויפר ההר למדינת ישראל. במשך 

יותר מיובל שנים מספק אקוויפר ההר מים לתושבי ירושלים, גוש דן ומרבית 

הערים במישור החוף. הוא מספק מים גם לחקלאים במישור החוף, בשפלה, 

בעמקים הצפוניים )יזרעאל, חרוד ובית שאן(, ובבקעת באר-שבע.

מקורות מים חלופיים 

חשיבות רבה נודעת במשפט הבין-לאומי לזמינותם של מקורות מים חלופיים. 

הוא  הירדן  נהר  לבין  התיכון  הים  בין  היחיד  מנוצל  הבלתי  המים  מקור 

המלח.  וים  הירדן  בקעת  לכיוון  זורמים שם  התהום  מי  המזרחי.  האקוויפר 

המשפט הבין-לאומי נותן עדיפות לשימוש במקור בלתי מנוצל לפני כל חלוקה 

לפלסטינים  הוצע  אוסלו  בהסכמי  בפועל.  המנוצל  מים  מקור  של  מחודשת 

באופן  קודחים  אולם הם  להגדיל את השאיבה שלהם מהאקוויפר המזרחי, 

פיראטי באקוויפרים המערבי והצפוני באופן הפוגע בישראל, ולא מפתחים את 

המזרחי.  המקור 

שימוש יעיל במים ומניעת בזבוז 

"פיתוח בר-קיימא" הפך להיות אחד מעקרונות היסוד בעולם המודרני. כאשר 

באחריות  להתנהג  מחייב  בר-קיימא  פיתוח  מים,  במשאבי  בשימוש  מדובר 

בכדי להבטיח את המשך קיומו של המשאב בעתיד, הן מבחינה כמותית והן 

להיות  צריכה  פיתוח  תכנית  כל  זה,  לעיקרון  בהתאם  איכותית.37  מבחינה 

מבוססת על התנאים הבאים: הקטנת איבודי המים, שימור מקורות המים, 

אופטימאלי.  ניהול  להבטחת  שוטף  וניטור  זיהום,  מניעת  בשפכים,  טיפול 

מדינת ישראל אימצה את כל הכללים האלו, ומשתמשת בשיטות ובטכנולוגיות 

מתקדמות, בכדי להבטיח ניהול יעיל, אחראי ואופטימאלי. הניהול הישראלי 

של משאבי המים מבוסס על יצירת אוגר עונתי ורב-שנתי; הקפדה על קווים 

אדומים בכינרת ובאקוויפרים; תפעול משולב של כל מקורות המים להגברת 

אמינות האספקה; טיפול בשפכים והשבתם להשקיה בחקלאות תוך שחרור 

הפרדת  מליחים;  ומים  ים  מי  התפלת  שתייה;  מי  להספקת  שפירים  מים 

מערכות להספקת מים באיכויות שונות על פי הצרכים והרגישויות של גידולים 

ושל תעשיות; תחזוקה יעילה של מערכות ההספקה לצמצום מרבי של איבודי 

מים; מדידת מים לצרכנים ובמערכות ההספקה; מחירי מים פרוגרסיביים; 
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היטלי הפקה; תמריצים לחסכון במים )אשראי, מענקים, הסברה(; ארגון יעיל 

של הספקת המים )חברות כלכליות, אגודות צרכנים, אגודות מוניציפאליות(; 

ניטור  הבריאות(;  משרד  הסביבה,  לאיכות  המשרד  המים,  )רשות  רגולציה 

הידרומטריה ובקרה, הכשרת בעלי מקצוע וביצוע מחקרים. 

הבר- הפיתוח  עקרונות  את  מיישמת  אינה  הפלסטינית  הרשות  לכך,  בניגוד 

קיימא ואינה עושה שימוש בשיטות מודרניות לניהול משק המים. להלן מספר 

קיצוניות: דוגמאות 

הפלסטינים לא מתקינים מונים למדידת השאיבה בבארות במגזר החקלאי, 

למדידת  לבית  בכניסה  מונים  ישנם  מהבתים  בכמחצית  רק  הביתי  ובמגזר 

להעריך  דרך  אין  הפלסטינית  לרשות  לפיכך,  שבשימוש.  המים  כמויות 

מרבית  כן  ועל  לשלם,  ולחייבם  המשתמשים  של  המים  צריכת  כמויות  את 

היא  המידית  התוצאה  צורכים.  שהם  המים  עבור  משלמים  לא  הפלסטינים 

בר-קיימא.  אינו  הפיתוח  היינו  במים,  לחיסכון  תמריץ  כל  שאין 

כספי מחברת מקורות, התשלומים החודשיים מתבצעים   למנוע הפסד  בכדי 

על-ידי ממשלת ישראל. אולם, תשלומים אלו לא משפיעים על התושב הבודד 

שאינו מודד את צריכת המים שלו ואינו משלם. לפיכך, אין כל מוטיבציה אצל 

הפלסטינים לחסוך במים, למנוע בזבוז ולשמר את מקורות המים.  

הרשות  דיווח  לפי  אבל,  מים.  בזבוז  למנוע  מחייב  הבין-לאומי  המשפט 

מסתכמות  ובכפרים  בערים  הפנימית  מהצנרת  המים  דליפות  הפלסטינית, 

בממוצע ב-38.33.6% בנוסף, חלק מההשקיה החקלאית של הפלסטינים נעשית 

לבזבוז  גורמת  ההצפה  בישראל.  שנהוג  כפי  ובטפטוף  בהמטרה  ולא  בהצפה, 

טיפול  מתקני  אי-הקמת  בנוסף,  לאטמוספרה.  המתאדים  מים  של  עצום 

בשפכים, בניגוד להתחייבותם ובניגוד לעקרונות המשפט הבין-לאומי, גורמת 

לזיהום סביבתי. טיפול בשפכים ימנע את זיהום הסביבה ויאפשר את השבתם 

חקלאי.  לשימוש 

לנהל את משאבי המים  כל מאמץ  עושים  אינם  כי הפלסטינים  כן  ברור אם 

שלהם על פי הכללים הבסיסיים של פיתוח בר קיימא. על פי עקרונות המשפט 

הבין-לאומי, התנהגות בלתי אחראית כזאת מונעת את זכותם לדרוש הקצאות 

מים נוספות.
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 הסכם הקבע העתידי בעניין המים

הטבעיות  המים  כמויות  בו  חצי-מדברי  אקלימי  באזור  נמצא  הנידון  השטח 

מוגבלות, ובאזור המתאפיין בגידול אוכלוסין מואץ של שני הצדדים. כמויות 

שלא  ובוודאי  הנוכחיות,  הדרישות  למילוי  מספיקות  אינן  הנוכחיות  המים 

יספיקו לצריכה העתידית. בכדי להתמודד עם הבעיה באופן הוגן ובר-קיימא, 

לפתור  האחד  של  ניסיון  הקיים.  המים  מצאי  את  שיגדיל  בפתרון  צורך  יש 

את מחסורו במים על חשבון השני, אינו מתקבל על הדעת, נוגד אמנות בין-

לאומיות, אינו מתמודד עם המחסור המשותף, ואינו נותן פתרון לטווח הארוך. 

לכן, על ישראל ועל הפלסטינים להתמודד עם המחסור, הנוכחי והעתידי, מתוך 

על-ידי שימור מקורות  רק   בר-קיימא. המשימה אפשרית  פיתוח  ראייה של 

המים הקיימים, צמצום איבודי המים )בעיר ובכפר(, טיהור השפכים, שימוש 

בקולחין, והתפלת מי ים.

אידיאולוגיה מול פראקטיקה 

"זכויות  לנושא  הדיון  את  להטות  הפלסטינים  ניסו  בעבר,  המו"מ  בתהליכי 

בהתאם  כמותית  מים  חלוקת  של  מעשי  דיון  על  התעקשה  וישראל  המים" 

רבים  מים  סכסוכי  בפתרון  עצמה  את  הוכיחה  הפרקטית  השיטה  לצרכים. 

ברחבי העולם, כגון המאבק על מי נהר המקונג בין קמבודיה, לאוס ווייטנאם; 

נהר  מי  על  והמאבק  פקיסטאן;  לבין  הודו  בין  האינדוס  נהר  מי  על  המאבק 

הנילוס בין עשר המדינות בהן הוא זורם.39 גישה זו הביאה כבר פעמיים בעבר 

להישגים משמעותיים בפתרון בעיות המים של ישראל, בחוזה השלום עם ירדן 

משנת 1994, בו לא נזכר כלל נושא הזכויות אלא רק כמויות המים שיש להעביר 

מצד אחד לצד השני במהלך השנה, ובהסכם הביניים עם הפלסטינים משנת 

1995, בו צוינו כמויות המים לחלוקה, בשעה שנושא הזכויות נדחה לדיון על 

הסדר הקבע. במידה ונושא הזכויות יעלה לדיון בעתיד, יתכן שהמו"מ יעלה 

על שרטון. 

כימות זכויות המים של הפלסטינים

צריכת המים העתידית של הפלסטינים בהתאם להסכם שנחתם עימם בשנת 

1995 מסתכמת בתוספת של שבעים-שמונים מלמ"ש מעבר לכמות המים אותה 
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צרכו באותה שנה ביו"ש, היינו כ-118 מלמ"ש. במילים אחרות, לפלסטינים 

זו  משימה  העתידי.  הקבע  בהסדר  מלמ"ש  כמאתיים  לצרוך  הזכות  עומדת 

כבר הוגשמה, שהרי בשנת 2010 הפלסטינים צרכו כמאתיים מלמ"ש, מתוכם 

)כולל  וכ-150 מלמ"ש נשאבו באופן עצמאי  נקנו מישראל  כחמישים מלמ"ש 

השאיבה הבלתי מורשת(. למרות עובדות אלו, מוצע בזאת להגדיל את אספקת 

המים לפלסטינים ממספר מקורות: הפקה מהאקוויפר המזרחי, מניעת דליפות 

מהצנרת העירונית, השקיה חקלאית חסכונית, מחזור שפכים, והתפלה. 

פתרונות מעשיים 

הדליפות  והקטנת  העירונית  הצנרת  של  נכונה  מתחזוקה  שיתקבל  החיסכון 

שווה לפחות לעשרה מלמ"ש. זוהי כמות מים עצומה עבור המגזר הביתי, והיא 

זו תתקבל מצמצום  תסופק בדיוק במקומות בהם קיים מחסור. כמות מים 

הדליפות בחצי, שהרי לא יתכן לצמצם את הדליפות לחלוטין. החיסכון שיתקבל 

משיפור שיטות ההשקיה )מהצפה לטפטוף( שווה לכ-15 מלמ"ש, והוא יאפשר 

את הגדלת השטחים החקלאיים באופן משמעותי. איסוף השפכים העירוניים 

זו תאפשר להמיר מים  והטיפול בהם יתרום לפחות שלושים מלמ"ש. כמות 

שפירים המשמשים היום להשקיה במי קולחים, ולהפנות מים שפירים לשימוש 

ביתי. בנוסף, התפלת מי ים תספק כל כמות מים שהפלסטינים יחפצו בה. 

להכין  שניתן  או  קיימות,  כבר  אלו  מים  מקורות  למימוש  הנדסיות  תכניות 

אותן בקלות רבה. תיקון הדליפות בצנרת העירונית ושימוש בשיטות השקיה 

מודרניות צריכים להיות מיושמים באופן מידי וללא כל עיכוב. תכניות הנדסיות 

המרכזים  כל  עבור  רבות  שנים  קיימות  כבר  בהם  ולטיפול  השפכים  לאיסוף 

העירוניים של הפלסטינים, ויש צורך רק בחתימה פלסטינית על התכניות. מי 

הקולחין שייווצרו ממפעלים אלו ישמשו להשקיה מקומית, והעודפים יוזרמו 

ומרמאללה  משכם  הקולחים  עודפי  לדוגמה,  מחסור.  קיים  בהם  למקומות 

יוזרמו לבקעת הירדן, ובדרך זו ישוחררו שם מים שפירים להגדלת הצריכה 

בחוף  התפלה  מתקני  לבניית  הנדסיות  תכניות  קיימות  לכך,  נוסף  הביתית. 

רצועת עזה לתושבי הרצועה במימון המדינות התורמות.

בהתחשב בקצב הריבוי הטבעי של הפלסטינים, ובגידול הצפוי בצריכה המים 

תספקנה  המוצעות  התכניות  החיים(,  ברמת  הצפויה  העלייה  )עקב  לנפש 

פתרונות לכל צרכיהם של הפלסטינים לפחות עד שנת 2030, ואף יוותרו מים 
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עודפים, בהתאם לחישוב הפשוט דלהלן. ברצועת עזה, מתקני ההתפלה יכולים 

המתגוררת  הפלסטינאית  האוכלוסייה  נחוצה.  שתהיה  מים  כמות  כל  לספק 

היום ביהודה שומרון אשר צורכת מים מהצנרת הפלסטינית מסתכמת בכ-1.4 
מיליון נפש )טבלה 1(. קצב הריבוי השנתי הפלסטיני ביו"ש עומד על 40.1.8% 

לפיכך, האוכלוסייה הפלסטינית תגיע ל- 2.15 מיליון נפש בשנת 2030. בהנחה 

שהצריכה לנפש תגדל עד ל-150 ליטר לנפש ליום )ארבעים אחוז מעל הצריכה 

הנוכחית(, אזי הצריכה הביתית תסתכם בשנת 2030 בכ-118 מלמ"ש. התכנית 

ולהרחבת  הביתית  לצריכה  הנדרשת  המים  כמות  כל  את  תספק  המוצעת 

החקלאות, ואף מותירה רזרבות במקרה שהביקוש למים יגדל מעבר לתחזית.

מסקנות

הפלסטינים  לבין  ישראל  בין  שנחתמו  המים  הסכמי  את  מנתח  זה  מאמר 

ומתאר בפרוטרוט את מערכות אספקת המים לפלסטינים, ובכך מפריך את 

ההאשמות המופנות כנגד מדינת ישראל על כך שאינה מקיימת את ההסכמים. 

ישראל, לא רק שמילאה את כל התחייבויותיה להסדר הביניים כפי שנחתמו 

הפלסטינים  דרישות  כל  את  לבצע  השלימה  אף  אלא   ,1995 בשנת  בהסכם 

באותו הסכם.  כפי שנחתם  להסדר הקבע 

כתוצאה, אין היום כמעט הבדל בצריכת המים לנפש של מים שפירים בין המגזר 

הישראלי לבין המגזר הפלסטיני. הפער הגדול שהיה קיים בצריכת המים לנפש 

בשנת 1967, תחת השלטון של ממלכת ירדן, הצטמצם במשך ארבעים שנות 

זניח. צריכת המים לנפש במגזר הפלסטיני גבוהה  ונעשה  הממשל הישראלי, 

באופן משמעותי מהרמה המינימאלית של צריכה אנושית המוגדרת  על-ידי 

ארגון הבריאות העולמי.

מדינת ישראל פעלה לחיבור כל הערים והכפרים הפלסטינים למים זורמים, 

והפלסטינים הפרו את ההסכם בכך שסירבו לבנות מתקנים לטיפול בשפכים 

)למרות המימון של המדינות התורמות( ואפשרו לשפכים לזהם את הסביבה 

ואת מי התהום. בנוסף, הפלסטינים קדחו קידוחים בלתי מורשים והתחברו 

באופן פיראטי לצנרת של חברת מקורות, בניגוד להסכם. 

לדרישות המים של הפלסטינים אין גם בסיס משפטי לפי המשפט הבין-לאומי. 

ראשית, מפני שהם חתמו על הסכם אשר תוקפו גובר על כל יתר המדדים. שנית, 
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והחמישים  )מאז שנות הארבעים  זכויות של חזקה היסטורית  ישנן  לישראל 

של המאה העשרים( לשימוש במי אקוויפר ההר הגבוהות יותר מכמות המים 

נולדו בעקבות "הכיבוש"  שישראל צורכת היום מהאקוויפר. זכויות אלו לא 

של שנת 1967, כפי שטוענים הפלסטינים. שלישית, על הפלסטינים לשאוב מים 

מהאקוויפר המזרחי שאינו מנוצל לפני שהם שואבים מים מהאקוויפר המערבי 

המנוצל לחלוטין. בנוסף לכל הטיעונים הנ"ל, הפלסטינים מחויבים לעבוד לפי 

המים  עבור  לשלם  עליהם  ובראשונה  ובראש  הבר-קיימא,  הפיתוח  עקרונות 

שהם צורכים. התשלום על המים צריך להיעשות באופן אינדיבידואלי על-ידי 

אין מוטיבציה  ללא תשלום אישי  כי  והחקלאי,  צרכני המים במגזר העירוני 

לחסוך בשימוש במים. עקרונות הפיתוח הבר-קיימא מחייבים אותם גם לתקן 

דליפות בצנרת העירונית, להשתמש בשיטות השקיה חסכניות ולטפל בשפכים. 

בהתאם  פועלים  לא  שהם  מלמדת  הנ"ל  בצעדים  נקטו  לא  שהם  העובדה 

לעקרונות הבין-לאומיים המקובלים, ובכך הם שוללים את זכותם לטיעונים 

משפטיים. 

ישראל מאמינה שהסכסוך על המים יכול להפוך ממקור של מחלוקת ומתח 

למקור של הבנה ושיתוף פעולה.41 בדומה לשני הסכמי המים שנחתמו בעבר 

)עם ממלכת ירדן בשנת 1994 ועם הפלסטינים בשנת 1995(, ישראל מעוניינת 

להגיע להסכם קבע הוגן ובר-קיימא עם הפלסטינים. במאמר זה מוצעת תכנית 

עתידית המסוגלת לפתור את המחסור הנוכחי והעתידי במים של שני הצדדים 

באופן יעיל ומהיר. תכנית זו תספק את הצרכים במים לפחות עד שנת 2030 

ואף תותיר רזרבות של מים למטרות בלתי צפויות. 
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תודות

אני מעוניין להודות לעמיתי על הדיונים הפוריים שהביאו אותי לכתיבת מאמר 

זה, ובכללם: פרופ' אורי שני, מר ברוך נגר, מר מיקי זיידה, פרופ' אורי שמיר, 

ד"ר יוסי דריזיין, מר משה יזרעאלי, מר נוח כינרתי ז"ל, ד"ר יהושע שוורץ, 

ד"ר יוסי גוטמן, מר קרלוס קרסייה, מר אבי אטיאס, סא"ל אמנון כהן, ועו"ד 

עדי שיינמן. אני גם מודה להערות הרבות שקבלתי על הטיוטות הראשונות של 

המאמר מעמיתים נוספים, ובכללם: פרופ' ערן פייטלסון, פרופ' איל בנבנשתי, 

פרופ' אפרים ענבר, פרופ' בריאן ברקוביץ, פרופ' הארווי בלאט, גב' אלישבע 

בלושטיין, גב' ליסה פרלמן, וגב' אילנה הארט. העמיתים והחברים שהעירו על 

הנוסח לא בהכרח מסכימים עם התוכן. מאמר זה גם אינו מייצג בהכרח את 

העמדה של ממשלת ישראל. 
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