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תודות 

מחקר זה נכתב על ידי שרלוט דה ברוין, יועצת לניהול מים חוצי גבולות, בסיוע אנשי צוות אקופיס 

המזרח התיכון: רותם ויצמן, סלים אל כרמי ושלומית תמרי. תרגום ועריכת הגרסה העברית שלומית 

תמרי.

המימון הנדיב לדו"ח זה ניתן על ידי ממשלת קנדה. 

הדעות המובאות בדו"ח זה הן של המחברת ואנשי אקופיס המזרח התיכון  ואינן מייצגות בהכרח את 

חוות דעתה של ממשלת קנדה.

אקופיס המזרח התיכון  ECOPEACE MIDDLE EAST -  הוא ארגון ייחודי הנמצא בחוד החנית של 

תנועת השלום הסביבתית. כארגון משולש המפגיש בין אנשי סביבה ירדנים, פלסטינים וישראלים, 

המשותפת  הסביבתית  המורשת  על  להגנה  המשותפים  המאמצים  קידום  היא  העיקרית  מטרתנו 

וליצור תנאים הכרחיים לשלום בר-קיימא  שלנו. בכך אנו מבקשים לקדם פיתוח אזורי בר-קיימא 

באזורנו. לאקופיס משרדים בעמאן, ברמאללה ובתל-אביב.

 לקבלת מידע נוסף על אקופיס ולהורדת כל אחד מהפרסומים שלנו, בקרו בכתובת:

www.ecopeaceme.org

ההפניה לדוח זה: 

De Bruyne, Charlotte, 2018. Report on the Status of the Hebron-Besor-Wadi Gaza 
Basin, EcoPeace Middle East. 

© כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט 

בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר – כל חלק שהוא מן החומר בפרסום זה למטרות 

שימוש מסחרי, אלא לאחר קבלת רשות מפורשת מראש של ארגון אקופיס-המזרח התיכון. שימוש 

בפרסום זה למטרות חינוכיות, לימודיות ומחקריות מותר ומותנה בציון מלא ומפורש של אקופיס-

המזרח התיכון כיוצרי ובעלי הזכויות בפרסום זה או כל חלק ממנו.

www.ecopeaceme.org
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קיצורים 

AFD Agence Française de Développement סוכנות הפיתוח הצרפתית

COGAT Coordination of Government Activities in the Territories מתפ”ש מתאם פעולות הממשלה בשטחים

GDP Gross domestic product תמ”ג  תוצר מקומי גולמי

GRM Gaza Reconstruction Mechanism מנגנון השיקום של עזה

IEC Israel Electric Corporation חברת החשמל הישראלית

JWC Joint Water Committee ועדת המים המשותפת

MCM Million Cubic Metres מלמ”ק מיליון מטר קּוּב

MoU Memorandum of Understanding מזכר הבנות

NGEST North Gaza Emergency Sewage Treatment Plant מט”ש החירום בצפון עזה

NRW Non-Revenue Water הפסדי מים / מים לא מדווחים

PA Palestinian Authority הרשות הפלסטינית

PCBS Palestinian Central Bureau for Statistics הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה

PENRA Palestinian Energy and Natural Resources Authority הרשות הפלסטינית לאנרגיה ולמשאבים טבעיים

PPP Polluter Pays Principle עקרון המזהם משלם

PWA Palestinian Water Authority רשות המים הפלסטינית

USAID U.S. Agency for International Development הסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי

Red Sea Dead 
Sea MoU

Memorandum of Understanding on the Red 
Sea-Dead Sea Water Conveyor Pilot Project

מזכר הבנות לפרויקט פיילוט מובל ים סוף - 
ים המלח

WASH Water, Sanitation and Hygiene מים, סניטציה והיגיינה

WHO World Health Organisation ארגון הבריאות העולמי

WRP Water Resources Program תכנית מימון למשאבי מים

WSRC Water Sector Regulatory Council המועצה הרגולטורית של משק המים הפלסטיני

WWTP Wastewater Treatment Plant מט”ש
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תקציר מנהלים 

אגן ההיקוות חברון-נגב-עזה. במטרה לאפיין את האתגרים  הנוכחי של  זה בחן את המצב  מחקר 
והסיכונים באגן היקוות זה, שמקורו בדרום הר חברון בגדה המערבית, המשכו במערב הנגב, ומימיו 
מתנקזים לים התיכון דרך רצועת עזה. האגן משתרע על פני 3,500 קמ"ר, לאורכו מתגוררים מאות 
אלפי תושבים והוא מהווה מקור משמעותי של פני קרקע ומי תהום לשימוש אנושי, חקלאי ותעשייתי. 
במסגרת המחקר מתוארים הסיכונים לביטחון המים, לבריאות הציבור והסביבה, בתוך ההקשר של 

השפעת המגדר, דהיינו, השפעת מצב תשתיות המים על נשים וגברים באגן ההיקוות. 

אתגרים

בזרימת  הטיפול  ההפרדה,  גבולות  את  פעמיים  החוצה  ממדים,  רחב  ההיקוות  באגן  ומדובר  היות 
שפכים במורד הנחלים מסובך ביותר, אך גם בעל פוטנציאל רב ליצירת שינוי חיובי באזור. במעלה 
האגן, בעיירות ובכפרים שסביב העיר חברון, קיימת מצוקה חמורה במי שתייה, בין היתר בגלל זיהום 
קידום תשתיות לטיפול בשפכים במעלה האגן, עבור האוכלוסייה  מי התהום.  והתדלדלות  בארות 
 1 רבות.  שנים  במשך  שינוי  ללא  המצב  את  שהותירה  עובדה  רבים,  בחסמים  נתקל  הפלסטינית, 
הזיהום המתמשך, שמקורו בהזרמת שפכים גולמיים, משפיע ישירות על איכות הסביבה ובריאות 
הציבור באזור, מצב העובר בהמשך גם מעבר לגדר ההפרדה. בתחום האחריות של משרדי הממשלה 
הישראלים נעשית עבודה רבה לתפוס את מי השופכין ולטפל בהם, אולם חוסר היכולת לטפל במקור 
הזיהום יוצר בזבוז רב של משאבים ומאמץ אנושי. למרות ההשקעות הרבות של החקלאים, חלק 

נכבד ממי הקולחים המטופלים אינו מגיע אל השדות. 

שפכים  הולכת  למערכת  מחוברת  חברון  העיר  רק  כי  והעובדה  האגן  במעלה  השתייה  מי  מצוקת 
יוצרת סיכון בריאותי משמעותי עבור האוכלוסייה בדרום הר-חברון. נשים ונערות נמצאו כסובלות 
מסיכון רב יותר בכל הקשור להיגיינה וסניטציה. במסגרת המחקר נבדקה האפשרות שעקב מצוקת 
המים, נשים ונערות נפגעות יותר מבני משפחתן הגברים והנערים, גם בהיבטים עקיפים של השכלה 
ותעסוקה. ואכן, בראיונות שנערכו עם 150 נשים וגברים המתגוררים בנפת חברון, התברר כי הסדרים 
חברתיים ותרבותיים של אוכלוסייה זו מטילים על נשים ונערות את עיקר המעמסה של ניהול ושמירה 

על מעט המים הקיימים. 

במורד האגן, ברצועת עזה, התנאים חמורים אף יותר, שכן למעלה מ 97%- מאקוויפר החוף מזוהמים 
בטוחה  לשתייה  נאותה  גישה  אין  ואישה  איש  מיליון  כשני  עבור  ים.  ומי  גולמי  ביוב  חדירת  בשל 
באספקת  המתמשך  המחסור  בשפכים,  טיפול  מתקני  של  קיומם  למרות  כך,  נאותה.  ולסניטציה 
אנרגיה אמינה, ההגבלות שמטילה ישראל על סחר ויבוא חומרים, והסבבים הרצופים של אלימות 
ומלחמה בין החמאס – ממשלת הדה פקטו ברצועת עזה – לבין ממשלת ישראל, מחריפים את משבר 
גורמת  אף  פעם  ומדי  אשקלון  חופי  את  מזהמת  הביוב  מערכת  קריסת  ברצועה.  והשפכים  המים 

להשבתה של מתקן ההתפלה באשקלון.

1 Tal, A. and Katz, D., 2012. Rehabilitating Israel’s streams and rivers. International Journal of River Basin Management, 10(4), 
pp.317-330 ; Holzer, J., Albrecht, T., Westheimer, N. and Lipchin, C., 2014. Leveraging Environmental Data to Promote 
Cooperation Toward Integrated Watershed Management in the Hebron/Besor Watershed. Palestine-Israel Journal of 
Politics, Economics, and Culture, 19(4/1), p.56.
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המלצות

יש לאפשר תהליכי גישור סביבתי במטרה ליישב  הבדלים בין הצדדים לבין הרשויות הרלוונטיות.   c

יש לפעול לצמצום אובדן מים בנפת חברון.   c

יש להגדיל את אספקת המים ממקורות לא קונבנציונאליים, כולל תכנון הולכת קולחים ממט"ש    c

חברון לחקלאים. תכנון זה חייב להתקיים במקביל לקידום בניית המט"ש. 

יש להגביר את השקיפות בתהליכי תכנון תשתיות בקנה מידה גדול ולהגביר את מודעות הציבור    c

ליתרונות של שפכים מושבים בנפת חברון.  

יש לתת עדיפות להשלמת תשתיות על מנת לקבל את מלוא כמויות המים שהובטחו בהסכם    c

מובל ים-סוף ים-המלח  )Red Sea–Dead Sea Water Conveyance(. כמו כן, יש לנהל משא 

ומתן על הסכם רכש מפורט.  

יש להשלים תשתיות טיפול בשפכים ולהגביר אספקת החשמל לתשתיות אלו בעזה, על מנת    c

למנוע משפכים גולמיים לזרום לים התיכון, לרבות לישראל.

יש להגביר פעולות ניטור של משבר בריאות הציבור בעזה ושל ההשפעות חוצות הגבול שלו.    c

יש להגביר את המודעות המגדרית בעיצוב המדיניות והתשתיות של המים, הסניטציה וההיגיינה    c

 )WASH(
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הקדמה

בין ישראל לרשות הפלסטינית קיימים 16 אגני היקוות משותפים, שני שליש מהם מקורם בשטח 

בעבר  ההסכמים  של  הכישלונות  במערב.  התיכון  ולים  לישראל  זורמים  והם  ממזרח,  הפלסטיני 

ובהווה להביא להסדר נכון והוגן בשיתופי פעולה בין ישראל לפלסטינים הביאו למצוקת מים עבור 

הפלסטינים ולזיהום מתמשך של הסביבה על ידי הזרמת שפכים לא מטופלים. אגן חברון-נגב-עזה 

הוא הגדול מבין נחלי החוף הזורמים ממזרח למערב ואגן ההיקוות שלו משתרע על שטח של 3,500 

זורם  קמ"ר. מקורו של האגן במערך היובלים ההררי של הרי חברון שבגדה המערבית. משם הוא 

במורד אל העיר הישראלית באר שבע, שם הוא מתמזג עם נחל באר שבע ולאחר מכן מצטרף לנחל 

בשור שמקורו בנגב הדרומי של ישראל. בחלק זה של האגן, החל מן המפגש עם נחל באר שבע ועד 

המפגש עם וואדי עזה, נמצאים אזורים המוכרזים או מוצעים כשמורות טבע וגנים לאומיים.  סיומו 

של האגן בוואדי עזה המנקז את מימי הנחל אל הים התיכון )איור 1(. בדומה לנחלים רבים בגדה 

המערבית, נחל חברון היה במקור נחל אכזב או נחל עונתי, שהזרימה השטפונית בו התקיימה בשנים 

גשומות, כשש עד שבע פעמים בשנה. 2 מאז מחצית שנות התשעים זורמים בנחל שפכים על בסיס 

קבוע, כשהזרימה מתגברת בתקופת החורף ונחלשת עד כדי היעלמות בתקופת הקיץ. 3 היות ובאגן 

ההיקוות מתגוררים כיום מאות אלפי תושבים ועוד רבים נוספים נסמכים אל בארות המים והקידוחים 

הקיימים בשטח האגן, הופכים השפכים למטרד חמור המסכן את עתיד מי התהום ומקשה על תכניות 

פיתוח של האזור. 4 העובדה כי הנחל חוצה פעמיים את גדרות ההפרדה, הופכת את הטיפול בשפכים 

הזורמים בו לאתגר מורכב המוביל להפסדים גדולים של מאמץ אנושי וממון. מצד שני, האפשרות 

לשיתוף פעולה חוצה גבולות עשויה לשמש בסיס ליוזמות כלכליות ותיירותיות מהן עשויים להרוויח 

כל תושבי האגן. דוח זה מבקש להציג את המידע המעודכן ביותר על מצב משאבי המים השפירים 

ותנאי השפכים בנחלים חברון-באר שבע-בשור-נחל עזה, ומציע המלצות לשיפור ניהול מי השתייה 

ומי הקולחים באופן מותאם לסוגיות ולאתגרים הספציפיים באגן.5 

1. הפרופיל הסוציו-אקונומי של אגן ההיקוות

נפת חברון במעלה הזרם, היא הנפה הגדולה ביותר בגדה המערבית מבחינת שטח ואוכלוסייה. היא 

נחשבת גם ללב הכלכלה הפלסטינית ומחזיקה ביותר מ-40% מפעילות התעשייה ברשות הפלסטינית. 

בחברון מתקיימת יותר מ-60% מהפעילות של מחצבות הגיר, תעשיית העור וכלי החרס. נפת חברון 

2  Kahana, R., et al., 2002. Synoptic climatology of major floods in the Negev desert, Israel. International Journal of 
Climatology, 22, 867–882.

3 Hassan, M.A. and Egozi, R., 2001. Impact of wastewater discharge on the channel morphology of ephemeral streams. Earth 
Surface Processes and Landforms, 26, 1285–1302 ; Tal, A., et al., 2010. Chemical and biological monitoring in ephemeral 
and intermittent streams, lessons learned from a study of two transboundary Palestinian – Israeli watersheds. Journal of 
River Basin Management, 8 (2), 185–205.

4  Tal, et al. 2010. ‘Chemical and biological monitoring in ephemeral and intermittent streams: a study of two transboundary 
Palestinian-Israeli watersheds’, International Journal of River Basin Management, 8: 2, 185 — 205.

5  אקופיס השקיעה מאמצים רבים בעבר לפתח קווים מנחים לשיתוף פעולה אזורי סביב מים חוצי גבולות. ראו לדוגמה: 
ברוקס, ב. דויד, וג'ולי טרוטייר, 2010 . הסכם מים ישראלי-פלסטיני, הצעת ידידי כדור הארץ – המזרח התיכון: 
   http//:ecopeaceme.org/uploads/Model_Water_Agreement_Hebrew.pdf  גרסה מעודכנת באנגלית )2012(:
http//:ecopeaceme.org/uploads5%~13411307571/E5%$E~Water_Agreement_FINAL.pdf

http://ecopeaceme.org/uploads/Model_Water_Agreement_Hebrew.pdf
http://ecopeaceme.org/uploads/13411307571~%5E$%5E~Water_Agreement_FINAL.pdf
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גם אחראית על ייצור למעלה מ-33% מכלל הסחורות החקלאיות בגדה המערבית.6 כלכלת חברון 

המסחר.  בתחום  עוסקים  המקומי  העבודה  מכוח   50% כמעט  כאשר  במסחר,  רבה  במידה  תלויה 

למרות הישגים אלו, זוהי הנפה עם אחוזי העוני הגבוהים ביותר בגדה המערבית, לא כולל מחנות 
פליטים, כאשר 32.5% מאוכלוסייתה מסווגים כעניים, בהשוואה לממוצע של 18% בגדה המערבית.7

מספר אתגרים פוליטיים מונעים מנפת חברון לנצל את מלוא הפוטנציאל הכלכלי שלה. אחד המרכזיים 

שבהם הוא שלילת היכולת לנוע באופן חופשי עקב חלוקת אדמות הגדה המערבית לשלושה אזורים: 

A ,B  ו-C, מאז הסכמי אוסלו בשנת 8.1995 יתירה מכך, התנועה בנפת חברון עצמה מקוטעת עקב 
C )48%(, כאשר 6% הנותרים מהווים  B )22%( ושטחי   A )24%(, שטחי  חלוקה פנימית לשטחי 

6 Charalambous B., 2016. “Rapid Assessment of the Current Non-Revenue Water Situation in Hebron Municipality”, World 
Bank Group.

7 UNSCO “Joint UN Strategy for Hebron”, 28 November 2016, available at: https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/
joint_un_strategy_for_hebron.pdf 

הסכם אוסלו מ- 1995 חילק את הגדה המערבית לאזורי A, B, ו-C, כשההבדל ביניהם הוא ברמות שונות של שליטה אזרחית    8
וביטחונית בין ישראל לרשות הפלסטינית. שטח A מנוהל באופן בלעדי על ידי הרשות הפלסטינית, שטח B מנוהל במשותף על 

ידי הרשות הפלסטינית וישראל; שטח C, אשר מכיל את ההתנחלויות הישראליות' מנוהל על ידי ישראל. הסדר זה היה אמור 
להיות זמני, לכ- 5 שנים, עד שתתבצע חלוקת הגדה המערבית לאזורי ביטחון מנהלי שונים. ראו: הסכם הביניים הישראלי-

פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה, 600, וושינגטון, 28 בספטמבר, 1995. 

איור 1. אגן ההיקוות חברון-נגב-עזה.
Tal, et al. 2010. ‘Chemical and biological monitoring in ephemeral and intermittent streams: a study of two 
transboundary Palestinian-Israeli watersheds’, International Journal of River Basin Management, 8: 2, 185 — 205.
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https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/joint_un_strategy_for_hebron.pdf
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/joint_un_strategy_for_hebron.pdf


ה  ז ע י  ד א ו - ר ו ש ב ה - ן ו ר ב ח ת  ו ו ק י ה ה ן  ג א ב  צ מ ל  ע ח  ו |    ד  10  

שמורות טבע.9 בשטח C מתגוררים כ-11% מאוכלוסיית נפת חברון ומצויים בו  51.1% מהקרקעות 

החקלאיות באזור. לישראל יש שליטה מלאה על התכנון והבניה באזורי C.10 אתגר נוסף הוא המחסור 

במים באזור זה. מחסור זה משפיע על תנאי המחיה ועל נוהלי ההיגיינה ומהווה את אחד הגורמים 
העיקריים הדוחפים משפחות פגיעות לעוני ולחוסר ביטחון תזונתי.11

של  המוניציפלי  השטח  בתוך  נבנו  ישראליות  התנחלויות  מספר  ההתנחלויות.  הוא  נוסף  אתגר 

העיר חברון ובפאתי העיר, זאת תוך הפרה של סעיף 49 לאמנת ג'נבה הרביעית, שישראל צד לה, 

האוסרת על העברת אוכלוסייה אזרחית של הכוח הכובש לשטח הכבוש.12 בשנת 1997 חתמו הרשות 

הפלסטינית וממשלת ישראל על פרוטוקול להסכם אוסלו, שחילק למעשה את העיר חברון לשני 

מגזרים: H1 ו H2.13 אזור H2 דומה לשטח C שכן הוא נופל תחת סמכות ישראלית בלעדית וקיימות 

העיר  בתוך  ישראלים  מתנחלים  ל-800   500 בין  מתגוררים  כיום  ישראליות.  התנחלויות  מספר  בו 

העתיקה של חברון. קריית ארבע היא ההתנחלות הסמוכה הגדולה ביותר עם כ-9,000 תושבים. סך 

כל אוכלוסיית המתנחלים באזור חברון היא כ-14.15,000 חלוקות אלו מקשות על תנועת תושבי העיר 

במעבר משכונה לשכונה והן יוצרות מקור חיכוך תמידי של התושבים עם חיילים ועם המתנחלים. 

במורד האגן, מגיע נחל חברון אל העיר הפלסטינית יטא, שבה מתגוררים למעלה מ-100 אלף תושבים, 

רובם עוסקים בעבודות בנייה וחקלאות. יטא היא העיר הגדולה ביותר אחרי חברון וקרבתה אל הנחל 

הופכת אותה לפגיעה ביותר בהיבט של תשתיות מים וביוב. בקרבת יטא מתגוררים עוד עשרות אלפי 

פלסטינים במחנה הפליטים אל פוואר, בערים סמוע ודורה ובכפרים רבים מסביב לערים הללו. תשע 

התנחלויות ישראליות קיימות באזור: עתניאל, כרמל, מעון, סוסיה, בית יתיר, שימעה, בית חג"י, שני-

ליבנה ומעלה-חבר. אוכלוסיית ההתנחלויות מונה בסך הכל למעלה מ-4,000 תושבים.15 

לאחר חציית גדר ההפרדה עובר הנחל בין השטח המוניציפלי של המועצה המקומית מיתר )8,000 

בין השטח המוניציפלי  ובהמשך  בני שמעון  תושבים(16 לשטח המוניציפלי של המועצה האזורית 

של המועצה המקומית הבדואית חורה )20,000 תושבים( לשטח המוניציפלי של המועצה האזורית 

)4000 תושבים( שהוקם ללא תכנון משני עברי  דרך הישוב הבדווי אום-בטין  הבדואית אל קסום, 

הנחל. בשנת 2003 החליטה ממשלת ישראל להכיר באום בטין אולם בשל סכסוכי בעלות על קרקעות 

של מספר אנשים בכפר חסרה תשתית עירונית חיונית. בעקבות פניה לבג"ץ חויבה המדינה לספק 

9 The Applied Research Institute of Jerusalem (ARIJ), “Locality Profile and Needs Assessment in the Hebron Governorate”, 
2009.

10 Idem.

11 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), “Occupied Palestinian Territory - Humanitarian 
Needs Overview”, 2017.
ראו, אמנה )4( בדבר הגנת אזרחים בימי המלחמה. ג'נבה, 12 אוגוסט 1949. ישראל טוענת כי אמנת ז'נבה הרביעית לא חלה על   12
השטחים הפלשתינים, היות והם לא הוחזקו כדין על ידי ריבונות כלשהי לפני שישראל כבשה אותם. השקפה זו נדחתה על ידי 
בית הדין הבינלאומי לצדק  )9 ביולי, 2004 "ההשלכות המשפטיות של בניית החומה בשטחים הפלסטיניים הכבושים"( ועל ידי 

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום.

ראו הסכם חברון 15 בינואר, 1997   13

הערה 7 לעיל.   14

15 Applied Research Institute of Jerusalem (ARIJ) 2017, Interactive map: available at: http://mapping.arij.org/
maplite/?mapID=2850-1850&x=34.39&y=31.42&zoom=9&baseMap=GOOGLE_SATELLITE 

מספר האוכלוסין מבוסס על סקר הלמ"ס משנת 2016 תוך עיגול המספרים כלפי מעלה. בישובים הבדואים יותר ממחצית   16
האוכלוסייה הם צעירים מתחת לגיל 20 ולכן פוטנציאל ההתרחבות גדול. ראו לדוגמה פרופיל המועצה המקומית תל שבע 

באתר הלמ"ס: 

http://mapping.arij.org/maplite/?mapID=2850-1850&x=34.39&y=31.42&zoom=9&baseMap=GOOGLE_SATELLITE
http://mapping.arij.org/maplite/?mapID=2850-1850&x=34.39&y=31.42&zoom=9&baseMap=GOOGLE_SATELLITE
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צינור מים עד הכניסה לכפר. החלוקה לבתים נעשית באחריות התושבים. 17  

תושבים(   8000( עומר  המקומית  המועצה  של  המוניציפליים  בשטחים  הנחל  עובר  האגן  בהמשך 

והמועצה המקומית הבדואית תל שבע )20,000 תושבים(. המועצה המקומית הבדואית לקיה ) 13,000 

נספרים.   אינם  ולכן  מוכרים  רבים שאינם  בדואים  ישובים  וסביבה  באגן  היא  אף  נמצאת  תושבים( 

עיירות הבדואים בנגב זוכות לציונים הנמוכים ביותר במדד החברתי-כלכלי של הרשויות המקומיות 

בישראל. 18 רוב העובדים הם שכירים ורבים עובדים בבאר שבע הסמוכה או באזורי התעשייה בנגב 

בעבודות של שכר מינימום או פחות. אחוזי האבטלה גבוהים יחסית, אך בשנים האחרונות מוקצים 

תקציבים רבים להשקעה בחינוך ובהכשרה לתעסוקה, בעיקר עבור נשים. 

נחל באר שבע חוצה את העיר באר שבע )210,000 תושבים( הנמצאת בהמשכו של אגן ההיקוות. 

בשכונות נווה נוי ונווה זאב מתגוררים עשרות אלפי תושבים בסמיכות רבה לנחל. באר שבע היא עיר 

צומחת במהירות הנחשבת לאחת מערי ההי-טק המובילות בעולם.19 בהמשך האגן נשפך נחל באר 

שבע לנחל הבשור העובר בשטחי המועצה האזורית אשכול )14,000 תושבים(. לאורך האגן ישנם 

יותר מ-30 מושבים וקיבוצים השונים במידה רבה זה מזה מבחינה סוציו-אקונומית. ענפי החקלאות 

הם מקור הפרנסה העיקרי, אך ברוב הקיבוצים יש גם מפעלי תעשייה ובישובים הקהילתיים הפרנסה 
העיקרית היא שירותים. 20

בהמשך האגן, נחל הבשור אוסף אליו את נחל גרר ושניהם נשפכים אל נחל עזה הנשפך אל הים 

התיכון. אוכלוסיית רצועת עזה מנתה 2 מיליון נפש בסוף שנת 2016, והיא צפויה להגיע ל-2.2 מיליון 

עד 2020 ול-3.1 מיליון עד 2030. 21 במהלך 20 השנים האחרונות, עזה עברה תהליך של דה-תיעוש 

– ירידה בפעילות התעשייתית ואיבוד משרות רבות – וכיום תלויה הכלכלה בעיקר בסיוע מבחוץ. 

נפילתה הכלכלית של עזה הואצה לאחר ההשתלטות האלימה של תנועת החמאס ב-2007 והסגר 

הישראלי שמטיל עד היום מגבלות על התנועה ועל הסחר מעזה ואליה. הבסיס היצרני של המשק 

 נשחק ומעריכים כי הגודל המשולב של ענפי התעשייה והחקלאות  ירד מ-27% מהתמ"ג ב-1994

ל-13% כיום.22 מאז 1994 חלה ירידה ממשית בהכנסות לנפש שנחתכו בשליש. שלושה סבבים של 

מעשי איבה מזוינים בין ישראל לחמאס, עם הסיבוב ההרסני ביותר ב-2014, גבו גם הם מחיר כבד, 

הוא האבטלה  שיעור  כיום,  חיוניות.23  בתשתיות  ופגיעה  עזה  בכלכלת  ונשנית  חוזרת  פגיעה   תוך 

כ-24,44% והמספר גבוה עוד יותר בקרב נשים )65%( ובקרב בני נוער בין הגילאים 15 ו-29 )60%(.

17 Ezery, A.F. Zubaida, 2016. Inadequate Wastewater Infrastructure’s Effect on the Health and Environmental the Bedouin 
Population in the Negev. Thesis submitted to Ben-Gurion University of the Negev.; Imad al-Sana, Director of the Water 
Association Rahat, “Challenges and Opportunities in the WASH sector in Bedouin communities in Israel”, Symposium at Ben 
Gurion University May 8th, 2018.

18 Marx, E. and Meir, A., 2016. ‘Land, towns and planning: The Negev Bedouin and the State of Israel’, Geography Research 
Forum (Vol. 25, pp. 43-61; Negev Coexistence Forum (NCF) 2012. ‘Israel’s violation of the Convention on the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination with regard to the Negev Bedouin’; Israeli State Comptroller Report, May 2016, available 
at: http://www.mevaker.gov.il/he/publication/Articles/Pages/67b.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 ;

19 Goldenberg R. “Beer Ssheva: Israel’s emerging high tech hub” in Globes, 4 December 2015.

20 Sagive M. and T. Shamir.‘Neighbours Path, Besor River’. FoEME, March 2010. 

21 UNSCO, ‘Gaza. Ten Years Later’, United Nations, July 2017.

22 World Bank, Palestine’s Economic Outlook, April 2018. Available at:
 http://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic-outlook-april-2018

הערה 17 לעיל.  23

24    הערה 18 לעיל. 

http://www.mevaker.gov.il/he/publication/Articles/Pages/67b.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1


ה  ז ע י  ד א ו - ר ו ש ב ה - ן ו ר ב ח ת  ו ו ק י ה ה ן  ג א ב  צ מ ל  ע ח  ו |    ד  12  

2.  היקף ומתודה של המחקר 

תוך  עזה,  חברון-הבשור-וואדי  ההיקוות  באגן  שפכים  ומי  המים  משאבי  במצב  מתמקד  זה  דו"ח 

הדגשת האתגרים הנוכחיים והסיכונים לביטחון המים, לבריאות הציבור ולסביבה. הנתונים נאספו 

באמצעות סקר ספרותי של מקורות משניים, כולל מסמכי מדיניות ודוחות מרכזיים, רשומות, מפות 

באמצעות  נעשתה  איכותניות  ובמתודות  השתתפותית  בגישה  ראשונית  שטח  עבודת  וסקרים. 

ראיונות עם יועצי מפתח, התייעצויות עם בעלי עניין פלסטינים וישראלים וכן עם נציגים של הקהילה 

הבינלאומית. כמו כן נאסף מידע ממפגשים עם תושבי האזור בדרך של מילוי שאלונים וראיונות חצי 

פתוחים. המחקר מגבש שורה של המלצות לטיפול בסוגיות של ביטחון המים ובריאות הציבור באגן 

מתוך מטרה להציגם לגורמים רלוונטיים ולבעלי העניין.

3.  מצב המים, הסניטציה וההיגיינה )WASH( באגן ההיקוות 

הסקירה להלן עוקבת אחר שלושת חלקי האגן המרכזיים: ראשיתו במורד הרי חברון בגדה המערבית, 

המשכו באזור התיכון של נחלי הנגב: נחל באר שבע ונחל הבשור ולבסוף, 13 הקילומטרים האחרונים 

של נחל עזה. 

הגדה המערבית – נחל חברון  3.1

3.1.1  אספקת מים לשתייה

ממשלת   ,9.12.2013 מיום  המלח"  סוף-ים  ים  מובל  פיילוט  פרויקט  על  ההבנות  "מזכר  במסגרת 

ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית הסכימו על הקצאת ומכירת 20 עד 30 מלמ"ק מי שתייה בשנה 

מישראל לגדה המערבית ולעזה. על פי ההסכם, 20 מלמ"ק לשנה יהיו זמינים לאוכלוסייה הפלסטינית 

בגדה המערבית, בעוד 10 מלמ"ק ישמשו את עזה. ביולי 2017, במסגרת חסותו של הנציג המיוחד 

האמריקני, ג'ייסון גרינבלט, הושג הסכם בעל פה בנוגע ליישום מזכר הבנה זה והצדדים הסכימו על 

מכירת 33 מלמ"ק מים מותפלים בשנה, מתוכם 23 מלמ"ק לגדה המערבית במחיר של 3.3 ₪ למטר 

קּוּב ועשרה מלמ"ק שימכרו לעזה במחיר 3.2 ₪ למטר קּוּב.25 מלבד המחיר והכמות, יכלו הצדדים 

5-6 מלמ"ק  תוספת של  המים;  לאספקת  כללית  זמן  ועל מסגרת  החיבור  נקודות  על  גם  להסכים 

תועבר לעזה ב-2017 ועוד 4-5 מלמ"ק ב-2018, ואילו 22 מלמ"ק יסופקו לגדה המערבית בתקופה 

שבין 2017 - 2022. יחד עם זאת, יש להתייחס ללוח הזמנים המוסכם לאספקה, בכפוף לחתימה על 

בצד הפלסטיני,  והן  בצד הישראלי  הן  הנדרשים,  מזכר ההבנות במועד השלמת שדרוגי התשתית 

ובכפוף להסכם רכש מפורט יותר בין הצדדים, שיגדיר את התנאים המסחריים, האחריות של כל צד 

ושיכלול ניטור של איכות המים והכמות שתסופק.   

האספקה לגדה המערבית תועבר בשלוש נקודות חיבור עיקריות: ג'נין בצפון, רמאללה )עבוד( במרכז 

ודיר סעיר בדרום.26 השדרוג של נקודת החיבור והצינור של דיר סעיר יושלם בתמיכה כספית וטכנית 

נכון להיום, חלק מכמויות המים הנוספות   .)USAID( של הסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי 

25 Office of the Quartet, Report to the Ad Hoc Liaison Committee, September 2017.

26  Idem.
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הגדה  דרום  חלקי  רוב  אל  מים  מועברים  משם  חלחול.  למאגר  סעיר  דיר  צינור  באמצעות  מועבר 
המערבית באמצעות רשת קיימת הכוללת את צינור ראס א-טוויל, אשר הושלם בשנת 27.2015

המכשולים העומדים בפני הפלסטינים, עוד ברמה ההתחלתית, עיכבו את רשות המים הפלסטינית 

מקבלת היתרים באמצעות ועדת המים המשותפת )JWC( להקמת תשתיות בגדה המערבית, ובמיוחד 

והיגיינה נאותים עבור  לצורך מיצוי מי התהום. בכך נפגעה קשות הגישה לשירותי מים, סניטציה 

קהילות פלסטיניות רבות, בייחוד בשטחי C.28 לאחרונה, דרכי הפעולה של ועדת המים המשותפת 

השתנו מעט, כך שבינואר 2017 הודיעו גורמים ישראלים ופלסטינים על תחייתה של ועדת המים 

המשותפת, שתפעל על בסיס שונה. על פי ההסדר החדש, הקצאת המים הטבעיים המשותפים בין 

הצדדים נותרה ללא שינוי,29 ואישור המנהל האזרחי עדיין נחוץ לפרויקטים פלסטיניים בשטחי C, אך 

ישראל תאפשר גם פרויקטים של תשתיות פלסטיניות באזורים A ו B שיוכלו להתקדם מבלי לבקש 

אישור מועדת המים המשותפת. מאז החתימה על הסדר מתוקן זה, הסכימו הצדדים לתת עדיפות 

התהום;  מי  של  הפלסטינית  השאיבה  הגברת  המערבית:  בגדה  היום  סדר  שעל  נושאים  לשלושה 

רכישת כמויות נוספות של מים מחברת המים הלאומית "מקורות" )על ידי יישום מזכר הבנות מובל 

ים סוף-ים המלח( וקידום סדר יום של טיפול בשפכים והשבת קולחים לשימוש חוזר.30 

למרות הקלות חשובות אלו, אספקת המים בנפת חברון נותרה בלתי יציבה והגישה למים, לסניטציה 

ולהיגיינה משתנה מישוב לישוב ומשכונה לשכונה. המקורות העיקריים של מי השתייה בנפת חברון 

הם קידוחים ומעיינות מקומיים, ברכות חקלאיות ומים שנרכשו מחברת המים הישראלית, מקורות. 

המים  רשות  בבעלות  בבארות  מקורם  בלבד,  חברון  עיריית  ועבור  הנפה,  מאספקת   2% מ  פחות 

הפלסטינית )PWA(.31 כל אחת מהעיריות הבאות: בית עומר, סעיר, חלחול, תרקומיא, חברון, דורה, 

אינו מבטיח שאספקת המים  ויטא, מקבלת שירות של ספק אחר. החיבור לרשת המים  נעים  בני 

ניתנים על פי תוכנית קיצוב אשר הציבור מתוודע אליה באמצעות  תהיה קבועה ומתמדת. המים 

התקשורת המקומית, כך לומדים הצרכנים בשכונות שונות מתי עליהם לצפות לקבלת המים. שכונות 

אלה מהוות למעשה שטח של כמה רחובות בלבד, ולכן מספר השכונות השונות בתוכנית הקיצוב 

למרות  וכך  לשכונה,  המים  חלוקת  ביום שלפני  כלל  בדרך  תופיע  בעיתון  ההודעה   32 ל-119.  מגיע 

שחלוקת המים נעשית דרך הרשת הביתית, על התושבים לעקוב אחרי זמני החלוקה ולדאוג להיות 

ערים בשעות שבהן יש מים. תוכנית קיצוב קיצונית יותר מיושמת מדי שנה החל מ-1 באפריל לקראת 

הקיץ. משטר אספקה לסירוגין זה, מהווה סכנה תפעולית גדולה ומביא לסיכונים אפשריים לבריאות 

הציבור, כגון זיהום מים במהלך ההפצה, הגדלת עלויות התמודדות לצרכנים והידרדרות מהירה יותר 

חלק  נאלצות  במים,  חריג  מחסור  מתפתח  חברון  כשבנפת  הקיץ,  במהלך  הקיימת.  התשתית  של 

מהקהילות לרכוש מים במכליות. העלות למטר קּוּב היא כ 20-25 ₪ לעומת 4 ₪ למטר קּוּב מים 

העניות  הפגיעות של המשפחות  את  מגבירה  מים  מכלי  מים באמצעות  רכישת  הציבורית.  ברשת 

27 U.S. Consulate General in Jerusalem, “USAID announces the Opening of the Deir Sha’ar Pipeline in Southern West Bank”, 
press release, 17Ddecember 2015.

28  Supra note 7.

29  Point of reference for water allocations between Israel and the Palestinian Authority remain the Oslo Accords, despite 
growth in demand since that time.

הערה 21 לעיל.    30

31 Water Sector Regulatory Council (WSRC). ‘Bridge to Sustainability, Water and Wastewater Service Providers, Performance 
Monitoring Report for the Year 2016’, January 2018.

הערה  6 לעיל.   32
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וחושפת אותם לסיכונים בריאותיים נוספים. בעוד העיר חברון והכפרים הסמוכים אליה מחוברים 

לרוב לרשת המים, בשאר הנפה קיימות הרבה קהילות כפריות קטנות, פלחים ובדואים, שחסרות 

נגישות לשירותי המים ומסתמכות אך ורק על מכליות.

דוח של הבנק העולמי לשנת 2017, המסכם את ביצועי הממשל המקומי הפלסטיני, מאשש עוד, כי 

מחסור במים ואיכות נמוכה של המים המסופקים, מהווים אתגר מכריע בתחום זה בגדה המערבית.33 

זורמים בממוצע אחת  מים  הם מקבלים  הזאת  הקיצוב  תכנית  בעקבות  כי  מדווחים  חברון  תושבי 

המים  מן  מרבע  שיותר  מכאן  הרשת.  דרך  נעלמת   )26%( המים  מכמות  כרבע  שבועות.  לשלושה 

 34 דליפות.  באמצעות  לאיבוד  הולכים  לסירוגין,  מים  אספקת  תנאי  תחת  השכונות,  אל  המוזרמים 

רשות המים הפלסטינית פיתחה אסטרטגיה להפחתת איבוד מים, במטרה לחקור, להעריך ולהקטין 

הפסדי מים בכל רחבי השטחים הפלסטיניים, אך המימון שיאפשר לממש תכניות מסוג זה עדין לא 
הושג. 35

טבלה 1 מציגה את זמינות המים הממוצעת לנפש ברשויות השונות של נפת חברון. מטבלה זו ניתן 

לראות כי צריכת המים בכל האזורים נמוכה בהרבה מהתקן המומלץ על ידי ארגון הבריאות העולמי: 

100 ליטר לאדם ליום. תושבי יטא מסתפקים בצריכה ממוצעת של 21-23 ליטר לאדם ליום. 36 הקמה 

ותפעול של קו צינור המים של דיר סעיר, שהוקם בתרומת USAID, מאפשר הגדלת כושר ההולכה 

לחברון ומקטין את הפסדי המים באמצעות הרשת. צינור דיר סעיר הישן היה בעל קיבולת העברה 

יש  לצינור החדש  בצינור.  דליפות  לאיבוד בשל  4.75 מלמ"ק לשנה, אך כמעט מחציתם הלכו  של 

יכולת להעביר עד 26.3 מלמ"ק לשנה. הצינור מעביר מים למאגר חלחול מצפון לחברון, ממנו יועברו 

מים אל דרום הגדה המערבית ואל נפת חברון באמצעות הרשת הקיימת, הכוללת את צינור ראס 

א-טוויל אשר הושלם ב 31- באוקטובר 2015.

קּוּב  11,000 מטר  לכדי  זו הגיעה  2018, כמות המים שסופקה באמצעות מערכת  נכון לחודש מאי 

נתוני  פי  על  ליום  קּוּב  מטר   18,000  -  13,000 ובין  הישראלית,  המים  רשות  לנתוני  בהתאם  ליום, 

הפלסטינים. זוהי כמות מועטה יחסית וגם היא אינה מחולקת באופן שוויוני. בעוד שיטא, במורד 

הנחל, אמורה ליהנות מהגידול בכמות המים המסופקים באמצעות רשת דיר סעיר, בעיות מתמשכות 

)NRW( בנוסף להפסדי מים הזולגים מהרשת בהיקף מדווח של עד  הקשורות למים לא מדווחים 

50%,  משפיעות עדיין על הכמות העומדת לרשות הצרכנים המקומיים. בעיות אלו  מסבירות מדוע 

הרווחה בתחום המים עדיין לא הגיעה אל תושבי יטא, שמקור המים היחידי שלה הוא מי תהום בלתי 

מהימנים הנמצאים באגן הנחל; באר אל-ריחייה היא מקור המים היחיד שמשרת את עיריית יטא. 

המצב דומה לקהילות אחרות באזור חברון, כגון מחנה הפליטים אל-פוואר, המחובר אל רשת המים, 

אך תושביו נאלצים להסתמך על קניית מי שתייה במשאיות. כתוצאה מכך, משקי הבית שאין להם 

קניית  על  שלהם  החודשית  ההוצאה  ממחצית  יותר  מוציאים  המים,  מכליות  רכישת  מלבד  ברירה 

מים.37 

33 World Bank, The Performance of Palestinian Local Governments, An Assessment of Service Delivery Outcomes and 
Performance Drivers in the West Bank and Gaza, June 2017.

הערה  6 לעיל.   34

35 Non-Revenue Water Reduction Strategy, Palestinian Water Authority, available at: http://www.pwa.ps/userfiles/server/
policy/NON-REVENUE%20WATER%20REDUCTION%20STRATEGY.pdf 

36 Interview, World Bank, March 12, 2018.

37 Palestinian Water Authority (PWA), April 2015
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טבלה 1. נתוני המים המחולקים ברשת עבור כל רשות בנפת חברון 2016. 

צריכה ממוצעת לאדם רשויות בנפת חברון
ליום )ליטר/אדם/יום(38

 עלות לצרכן של
קּוּב מים )₪(

593.97*חברון

663.27חלחול

283.05בני נעים

785.21דורה

493.27בית אומר

593.16סעיר

593.12תרקומיה

233.58יטא

* ב 2017 דווח על עליה ל 62 ליטר לאדם ליום. 

 Water Sector Regulatory Council, The Performance of Water and Wastewater Service מקור: 
.Providers in Palestine, Summary of 2015-2016

בניגוד למצב המים הרעוע בכל רחבי נפת חברון, ההתנחלויות הישראליות באזור קשורות לרשת 

 0.9% בממוצע  מוציאים  בהן  והתושבים  אמינה,  מים  לאספקת  גישה  להן  יש  הישראלית,  המים 
מהכנסותיהם על מים.39

3.1.2 השפכים והטיפול בהם

PCBS( רק 167,289, שהם 23% בממוצע מכלל  מתוך כלל אוכלוסיית נפת חברון )729,139 על פי 

משירות  הנהנים  התושבים  רוב  למעשה,  שפכים.40  סילוק  שירותי  על  להסתמך  יכולים  התושבים, 

זה מתגוררים בעיר חברון, שבה כ-60% מהאוכלוסייה מחוברים לרשת הביוב. מכיוון שרשת הביוב 

של העיר חברון אינה מחוברת למפעל טיפול בשפכים, רוב שפכי העיר, כולל ביוב המגיע מאזור 

התעשייה של העיר ומסביבותיה, מוזרם ישירות לוואדי א-סמן, יובל של נחל חברון הנמצא מדרום 

לחיתוך  של מפעלים  רבה  פעילות  יש  לעיר  מדרום  הוא  אף  הנמצא  באזור התעשייה  היות  לעיר. 

והיות ומפעלים אלו משחררים את השפכים שלהם ישירות למערכת הביוב של העיר,  אבן ושיש, 

מתערבבים השפכים העירוניים עם ריכוזים גבוהים של תרחיף נסורת אבן המגיע בסופו של דבר אל 

נחל חברון. השפכים הלא מטופלים זורמים דרומה לעבר הקו הירוק, וחושפים קהילות לאורך הנחל 

למטרדים וסכנות סביבתיות. חלק נכבד מן השפכים מחלחלים ומזהמים את אקוויפר ההר בדיוק 

בחלקים הרגישים ביותר שלו. 

והישובים הסובבים אותה כנושא רציני  זוהתה בעיית השפכים של העיר חברון  כבר בשנות ה-70 

כולל את כל סוגי השימושים במים  38

39  B’Tselem, Disposession and Exploitation, 2011. Available at:  https://www.btselem.org/download/201105_dispossession_
and_exploitation_eng.pdf

40 Water Sector Regulatory Council, The Performance of Water and Wastewater Service Providers in Palestine, Summary of 
2015-2016. 
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ואף פותחו הצעות לפתרונות אזוריים לטיפול במי השופכין.41 פתרונות אלו יושמו באופן חלקי ולבסוף 

לא פעלו או לא נבנו בשל היעדר מימון או התנגדות של תושבים מקומיים לתשתיות המוצעות באזור. 

בה  ופורטו   ,WRP 2001-2006(( מים  למשאבי  מימון  תוכנית   USAID במסגרת  הוצעה   2001 בשנת 

תכניות לפתרון שפכים אזורי בנפת חברון. במסגרת תכנית WRP פותח חזון לטיפול בבעיות של ניהול 

 The קולחים אזורי בשלבים, כחלק מתכנית אב לניהול שפכים ביתיים ושפכים תעשייתיים בחברון: 

 .Stormwater Domestic Wastewater and Industrial Wastewater Master Plan for Hebron
השלב הראשון נועד לענות על הצרכים המידיים לטיפול ושימוש חוזר של זרם הביוב שהגיע מהעיר 

מדרום  ובביו-מוצקים  מושבים  בקולחים  החוזר  והשימוש  הטיפול  מערך  באמצעות  וזאת  חברון, 

לחברון. בשלבים הבאים, תוכנן שקהילות נוספות באזור יתחברו לרשת. במסגרת תכנית זו זוהה אתר 

חדש לבניית המט"ש העירוני ומחקרי היתכנות מפורטים הושלמו בשנת 2005 לקראת ביצוע השלב 

ליום עד רמה של  15,000 מטר קּוּב של שפכים  בניית מט"ש שיטפל בכ-  הראשון. התכנית כללה 

טיפול שניוני. כמו כן תוכננו להיבנות מתקנים לשימוש חוזר בקולחים מטופלים ובמוצקים ביולוגיים. 

בנוסף, נעשתה הערכה סביבתית ופותחה המשגה של התכנון. על בסיס תיעוד זה הוגש הפרויקט 

לאישור ועדת המים המשותפת ולאחר מכן התקבלו האישורים הנדרשים מן המנהל האזרחי בגדה 

המערבית. בשנת 2005 פרסמה  USAID בקשה להצעות לתכנון ולבנייה של המפעל, אך בסופו של 

דבר, העלויות הגבוהות, התנגדות התושבים המקומיים לתשתיות מתוכננות, ומתחים דיפלומטיים 

בין הנציג האמריקאי לבין הרשות הפלסטינית, גרמו לשינוי באסטרטגיה. כתוצאה מכך, הפרויקט לא 
42 .USAID נכלל בתיק העבודות של

לאחר עיכוב של למעלה מעשור, מאמצי התמיכה של אקופיס המזרח התיכון תרמו להנעת הבנק 

העולמי וסוכנות הפיתוח הצרפתית )AFD( לחדש את המחויבות וההשקעה של התורמים בפרויקט. 

ולהקים    )PWA(כוונתם לתמוך ברשות המים הפלסטינית בחודש מאי 2011 אישרו התורמים את 

העולמי  הבנק  ידי  על  יושקעו  דולר  מיליון   10 מתוכם  דולר,  מיליון   45 של  בעלות  בחברון  מט"ש 

AFD. מחלוקת פנימית בין גופי ממשל  )WHO( והשאר על ידי תורמים אחרים תחת ההנהגה של 

שנים  ב-5  עיכבה  האתר,  למיקום  בנוגע  בעיקר  ארצית,  ובמסגרת  המחוז  במסגרת  פלסטיניים, 

נוספות את יישום הפרויקט. סוגיה זו נפתרה לאחרונה, עם מזכר הבנות החתום על ידי רשות המים 

הפלסטינית וראשי הערים הפלסטיניות יטא וחברון. מזכר ההבנות מאשר את מיקומו של המט"ש 

ומאפשר לפרויקט להתקדם, סוף סוף, בתהליכי חתימת הסכמים מול קבלני הביצוע. אקופיס המזרח 

התיכון מילא תפקיד משמעותי בחיבור המועצות והקהילות המקומיות, על ידי הדגשת החשיבות של 

הקמת המתקן לטיהור שפכים והפניית תשומת ליבם לכך שאם הבניה לא תחל בהקדם הארגונים 

התיכון  המזרח  אקופיס  הגישור של  לפרויקט. מאמצי  הכספית  את התמיכה  ימשכו  הבינלאומיים 

נועדו לקרב בין הצדדים, לבחון יחד את האינטרסים המשותפים, כשאקופיס מהווה גורם נייטרלי 

בפיתוח מזכר ההבנות בין הרשות הפלסטינית לעיריות יאטא וחברון. 

לצפות  יש  אך  לחקלאים,  מושבים  קולחים  של  מרכיב  כרגע  כולל  אינו  המחודש  המט"ש  פרויקט 

חוזר  שימוש  של  אסטרטגיות  העולמי  הבנק  פיתח  בעבר  הבנייה.  התקדמות  עם  כזו  להתפתחות 

בראייה אזורית, אך תכניות אלו נשארו על המדף בשל תוצאות גרועות באזורים אחרים של הגדה 

41 PWA, 2014. Environmental, Social and Cultural Heritage Impact Assessment to Support Additional Financing for the 
Hebron Wastewater Management Project.

42 Idem.
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המערבית, שבהם שולבו מתקנים להשבת המים לחקלאים תוך כדי בניית המט"שים. פיתוח תוכנית 

לשימוש בקולחים מושבים חייבת להיעשות במקביל לבניית המט"ש, כדי לאפשר לחקלאים בנפת 

שפכים  על  המבוססת  שלחין  חקלאות  של  הפוטנציאלים  הכלכליים  היתרונות  מן  ליהנות  חברון 

מטופלים. ניצול השימוש בקולחים ישפיע באופן חיובי על מקורות המחיה, ימריץ את הייצור ויעודד 

את נכונותם לשלם עבור שירותי שפכים בטווח הארוך. יתרה מזאת, בכך ימנע התרחיש שעל פיו, 

השפכים המטופלים יוזרמו חזרה לנחל חברון ולסביבה, רק כדי שיטופלו שוב ויגבה עבורם תשלום 

נוסף בצד הישראלי )ראו להלן, תיבה 2(.

לבריאות  המים,  לאבטחת  הנוכחיים  הסיכונים  את  ניכרת  במידה  יפחית  בחברון  המט"ש  תפעול 

והקהילות  אינו עומד לשרת את העיירות, הכפרים  זה  ולסביבה, אך למרבה הצער, מתקן  הציבור 

הרבות בשאר נפת חברון. במישור הארצי בימים אלו מכינה רשות המים הפלסטינית, מכרז לביצוע 

תוכנית אסטרטגית רחבה של מערכות הביוב, טיפול בשפכים, שימוש בקולחין וסוגיות שפכים חוצי 

.USAID גבולות, בסיוע

אסטרטגיה זו צפויה לפרט את סדר העדיפויות, לרבות הפחתת ניכוי המס הפלסטיני הנגבה בישראל 

עבור טיפול בשפכי הגדה המערבית וחישוב מדויק יותר של כמות השפכים המיוצרת על ידי קהילות 

 43 ההתנחלויות.  מן  המגיעים  השפכים  את  ממנה  מפחיתים  כאשר  המערבית,  בגדה  פלסטיניות 

אסטרטגיה מקיפה זו לטיפול בשפכים )חוצי גבולות( ולשימוש חוזר בהם, תידרש להציע מסגרת 

כוללת שתתייחס למצבם הקריטי של קהילות בנפת חברון, שכרגע כלל אינן מקבלות שירותי סילוק 

שפכים. לדוגמה, העיר יטא )100,000 תושבים( המצויה במורד הזרם, תישאר ללא חיבור למערכת 

הביוב, ותושביה ימשיכו להזרים את השפכים אל בורות ספיגה המתרוקנים לסירוגין ישירות אל נחל 

חברון. היות ובנחל מצויה הבאר ממנה שואבים את מי העיר, מצב השפכים הנוכחי ממשיך לאיים על 

מקורות מי השתייה של הקהילה, תוך יצירת סיכונים בריאותיים חמורים, יחד עם ריח רע, יתושים 

וגורמי מחלה אחרים, זיהום מי התהום והרס מתמשך של קרקעות, אשר גורם לפגיעה מתמשכת 

באיכות הסביבה ובריאות הציבור. 

43  Interview, World Bank, March 12, 2018.
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תיבה 1. פרספקטיבה מגדרית על מצב המים בנפת חברון44

המים  בניהול  מפתח  תפקיד  לנשים  שמור  חברון,  בנפת  ובמיוחד  כולה  הפלסטינית  בחברה 

הבית,  לחיות  ודאגה  השקיה חקלאית  ניקיון,  בישול,  תפקידי  במסגרת המשפחה.  וההיגיינה 

מוטלים לעיתים קרובות על נשים ונערות. תפקיד זה מתעצם באזורי הספר הכפריים של נפת 

חברון בגלל המחסור במים ובגלל הצורך ללמד את הצעירים את הפרקטיקות הללו, תוך השגחה 

מתמדת על חסכון במים. אי השגחה כזאת תוביל לסכסוכים ולקונפליקטים משפחתיים ובין-

משפחתיים ובהמשך גם לאובדן פרנסה וחיים. כך הופכת מצוקת המים לעול כבד על כתפי 

הנשים והנערות המנהלות את צרכי המשפחה. ומצד שני, נשים כמעט שאינן שותפות לניסיון 

לפתור סוגיות ציבוריות בתחום המים ולעיתים קרובות הן עומדות בפני מצבים המעידים כי 

מדיניות ניהול המים הנוכחית אינה שיוונית וכלל לא נועדה עבורן ועבור משפחותיהן. נשים 

העידו כי רגעים כאלו עשויים להתרחש בשעת ביקור בעיר הגדולה חברון, בכניסה למוסדות 

ציבורים על מנת לקבל שירות ובביקור בשּוק, כאשר מתברר פתאום, כי הקצאת המים נקבעת 

על פי עדיפות לתוצרת החקלאית והתעשייתית, כמו גם לשירות המוסדות הציבוריים וכל זאת 

על חשבון המשפחות ומשקי הבית.45  

 בסקר שנערך לאחרונה נשאלו 100 נשים ו-50 גברים מנפת חברון על בעיות המים והתברואה 

שהם חווים. דיווחי הנשאלים אישרו את מה שהיה ידוע: הגישה לשירותי המים, הסניטציה 

וההיגיינה משתנה במידה ניכרת מקהילה לקהילה. נשים בעיר חברון נמצאות בדרך כלל במצב 

טוב בהרבה בהשוואה לנשים המתגוררות בערים שסביב חברון: יטא ודורה לדוגמה, ובמיוחד 

מהקהילות  ברבות  שוליים.  בקהילות  המתגוררות  בדואיות  או  פלאחיות  לנשים  בהשוואה 

לכלל  מוכרות  ואינן  מיוצגות  אינן  והתברואה  המים  בתחום  נשים  שנסקרו, השקפותיהן של 

למלא  נשים  שעל  חשבו  מהנשאלים  מחצית  כמעט  זאת,  עם  יחד  המערבית.  בגדה  הציבור 

תפקיד חיוני בהקלה על בעיות המים המקומיות, ונראה כי יש אינטרס כללי לכלול נשים בקבלת 

החלטות, במיוחד כדי להגדיל את רמת האחריות של האוכלוסייה כלפי פרויקטים של מים וביוב. 

חשוב לציין, כי מהסקר עולה כי למעלה מ-93% מהנשאלים באזור, גברים ונשים כאחד, רואים 

בהקמת תשתיות שפכים ושימוש חוזר במים מטופלים לחקלאות, כחשובות ונדרשות ביותר, 

כאמצעי להקטנת הנטל על משאבי המים המתוקים באזור. בעיות שפכים ותברואה רלוונטיות 

קרובות  לעיתים  שבהן  ובדווים(,  )פלאחים  מוחלשות  בקהילות  המתגוררות  לנשים  במיוחד 

חסרה גישה לתשתית סניטארית נקייה ובטוחה. חוסר היכולת להשתמש באסלות שירותים 

באופן פרטי ובטוח בסביבת בית הספר מהווה חסם מרכזי עבור נשים ונערות בדרכן להשכלה 

ולרכישת מקצוע. נשים העידו כי הן מתאפקות במשך כל שעות היום ומתפנות רק בלילה, דבר 

המסביר חלק מבעיות הבריאות האופייניות לנשים באזורים אלו. השפעת המחסור במים על 

היעלמותן של נשים מן המרחב הציבורי ומשוק העבודה, היא סוגיה שעדיין לא נחקרה מספיק 

בהקשר של נפת חברון ושל שוק העבודה הפלסטיני בכללותו. 46 

44  For a comprehensive overview on gender and WASH in the Hebron Governorate: Alkawashmeh S.Y., “Report on Water and 
Sanitation Hebron Governorate – Gender Perspective”, Eco Palestine Foundation, May 2018

הערה  43 לעיל.   45

שם.  46
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רוב ההתנחלויות הישראליות בנפת חברון, למעט בקריית ארבע, מטפלות בשפכים באופן מלא או 

גם  וכך  קהילה  כל  עבור  שונה  הטיפול  איכות  לסביבה.  הקולחים  את  משחררות  שהן  לפני  חלקי, 

בסך  אלו  מזהמים  של  הדילול  ושיעור  הביוב  למערכת  המגיעים  המזהמים  סוגי  הקולחים,  איכות 

השפכים המטופלים. רק באחוז קטן מאוד של השפכים המטופלים נעשה שימוש חוזר להשקיה. 

שפכי ההתנחלות הגדולה ביותר, קריית ארבע, משוחררים ללא טיפול לנחל חברון, ותורמים כ-10% 

מכלל זרם השפכים מאזור חברון לישראל.47 

זיהום הסביבה. מבחינה היסטורית,  יותר את בעיית  מחנות הצבא והתשתיות באזור מגדילים עוד 

הרוב המכריע של מחנות הצבא בגדה המערבית לא תוכננו עם תשתיות ביוב. כיום, באזור חברון, 

קיימים שלושה מחנות צבאיים שרק אחד מהם מצויד בתשתית ביוב נאותה ושניים נוספים מזרימים 

את השפכים שלהם לסביבה.48 בעוד שלמשרד להגנת הסביבה יש כיום מחלקה העוסקת במפגעים 

די כדי  כי הרשויות עדיין לא עשו  נכתב  הקשורים לפעילות הצבא, בדו"ח מבקר המדינה האחרון 
למנוע פגיעה סביבתית.49

3.2 ישראל – נחל הבשור

3.2.1  אספקת מים לשתייה

גם במורד הזרם, בשטח ישראל, אספקת המים משתנה מקהילה לקהילה. בעוד אספקת המים לכל 

היישובים  של  המים  אספקת  קבועה,  היא  אשכול  וחבל  הנגב  באזורי  היהודיות  והקהילות  הערים 

הבדואיים באותו אזור אינה מוסדרת על ידי רשות המים הישראלית, אלא בעקיפין על ידי הרשות 

הבדואית )חלק ממנהל מקרקעי ישראל תחת פיקוח משרד החקלאות(. בעקבות בג"צ שהגישו תושבי 

אום בטין, חויבה מקורות להניח צינור מים בכניסה לישוב. משם ועד לבתים הפרטיים, החיבור הוא 

בצינורות פלסטיק עיליים באחריות התושבים. הדבר מתאפשר בזכות העובדה שאום בטין הוא ישוב 

מוכר, אך בשל סכסוך סביב גודל הפיצוי לבעלי קרקעות בדואים באזור, גם באום בטין וגם בכפרים 

הבדואיים הלא מוכרים האחרים באגן, אין חיבור לתשתיות מים וביוב. התושבים צריכים להשיג את 

המים בעצמם והם מפנים את השפכים לבורות ספיגה שחפרו בעצמם. 50 

במורד הזרם, בחבל אשכול ובעוטף עזה, החקלאים הישראלים יכולים להסתמך על אספקת קולחים 

מטופלים ממפעל השפד"ן, ולכן הם יכולים לייצר יותר מ-70% מכלל הירקות בארץ. מצב ביטחוני 

מתדרדר ומלחמות רצופות בין חמאס בעזה לבין ממשלת ישראל גורמות להגבלות על החקלאים 

באזור זה. במהלך הלחימה בשנת 2014 נאלצו החקלאים לעזוב את אדמתם, 51 ואילו סבב האלימות 

ואדמות  דונמים של חורש  הוביל להרס של למעלה מ-10,000   ,2018 ויוני  האחרון, בחודשים מאי 
חקלאיות בפריפריה של עזה. 52

47  Municipal Association for Environmental Quality – Judea, 2018
הערה  42 לעיל.  48

הערה  15 לעיל.  49

הערה  17 לעיל.  50

51  Haim Yelin at The Negev Conference on Agricultural Research and Development, February 2015.

52  Times of Israel, 3 June 2018 “Gaza fire kites cause 3000 fires, burn 2500 acres of Israeli farmland”.
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3.2.2 - השפכים והטיפול בהם

בשל הטיפול הלקוי במעלה הזרם, זורמים שפכי העיר חברון במורד הזרם, חוצים את הקו הירוק 

ולאחר מכן את העיר באר שבע. במתקן התפיסה-סחיטה במעבר הגבול מיתר, נתפסים השפכים 

לראשונה ועוברים טיפול חלקי במטרה להפריד בין הביוב האורגני לבוצה שמקורה בשאריות תעשיות 

חיתוך האבן של העיר חברון ושל המחצבות פועלות באגן, שחלקן בבעלות ישראלית. הפרדת הבוצה 

הכרחית על מנת שניתן יהיה להזרים את הקולחים המטופלים לטיפול שלישוני במט"ש חורה בצומת 

שוקת. בתהליך התפיסה והסחיטה של השפכים, נוצרת כמות של כ-40 טון בוצה או שחק מחצבות, 

שאותה יש לקבור מדי יום באתר דודאים, מרחק 30 ק"מ משם. במהלך העמסת הבוצה על המשאית 

מתעופף אבק רב והריחות החזקים של הטיפול בשפכים ושל האבק המתעופף ברוח הם מטרד חמור 

לעוברים במעבר הגבול ולתושבי מיתר הסמוכה. 

הקולחים  עוברים  התפיסה-סחיטה  ממתקן 

הראשוניים הללו בצינור תת קרקעי אל מט"ש 

התפיסה-סחיטה  מתקן  שוקת.  בצומת  חורה 

מספר  השנים  במשך  שודרגו  הנ"ל  והצינור 

התקשה  הראשוני  שהתכנון  כיוון  פעמים, 

לאמוד את כמות השפכים שתגיע מנפת חברון 

ואת רמת הטיפול הנדרשת להם. מט"ש חורה 

בצומת שוקת נבנה בחלקו מכספי המיסים של 

הרשות הפלסטינית. המתקן תוכנן ל-9,000 - 

15,000 מטר קּוּב ליום אך כבר עם חנוכתו בשנת 

2008 הייתה כמות השפכים כפולה מהמתוכנן. 

בשנים הראשונות סבל המט״ש מקשיים רבים 

השפכים.  של  הירודה  הרמה  בגלל  בתפעול 

נוצלו  במשך שנים רבות, מסיבות שונות, לא 

אך  חקלאית,  להשקיה  המטופלים  הקולחים 

כיום, רוב הקולחים מושבים להשקיה חקלאית 

של  מיעוטם  שכ"ל.  גד"ש  חברת  ידי  על 

חברון  לנחל  שונות  מסיבות  מוחזר  הקולחים 

ולנחל באר שבע וניתן לראותם באזור פארק 

בימים  עובר  שוקת  מט"ש  שבע.   באר  נחל 

אלו הרחבה נוספת על מנת שיוכל לטפל גם 

בהתרחבות הישובים חורה, לקיה ומיתר. 

במורד האגן נמצא גם מט"ש מי-שבע המטפל בשפכים של העיר באר שבע. המט"ש פועל משנת 

2002 ומטפל בכ-45,000 מטר מעוקב בכל יום, מבאר שבע, אופקים, תל שבע, שגב שלום, משמר 

הנגב ואשל הנשיא. חלק מן השפכים המטופלים של מט"ש זה משמשים להשקיית הצמחייה בפארק 

נחל באר שבע, פארק אקולוגי המשתרע על שטח של 5,200 דונם, באורך 8 ק"מ, על שתי גדות נחל 

באר שבע. 

מט"ש מי-שבע ליד שדה תימן .        
(source: Mey Sheva Regional Corp. for Water and Sewage Ltd.)

מט”ש חורה בצומת שוקת – השתלמות מורים, אפריל  2018 
)צילום: שלומית תמרי(
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תיבה 2: מנגנון קיזוז כספי לטיפול בישראל בשפכים בגדה המערבית  

כמות משמעותית )30%( של שפכים מהגדה המערבית מטופלת בתוך ישראל, ולכן מפעילה 

ממשלת ישראל מנגנון קיזוז כדי לפצות על עלויות הטיפול בשפכים הפלסטינים. מנגנון קיזוז 

זה מיושם באופן חד-צדדי, בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה )06/01/2003( 

הקיזוז  מנגנון  שמייצר  הכספיים  המשאבים   .)PPP( המזהם-משלם  עקרון  על  מבוסס  והוא 

משמשים את ישראל לצורך בניה והפעלה של מט"שים. הרשות הפלשתינית אמנם מקבלת 

הראשונה  הסיבה  במחלוקת.  שנוי  הזה  הקיזוז  מנגנון  הפעלת  אופן  אך   ,PPP-ה מנגנון  את 

למחלוקת היא האופי החד צדדי של מנגנון הקיזוז. כמו כן לא ברור כמה שפכים בדיוק מגיעים 

לישראל ומהי עלות הטיפול בהם, עלות הנכללת במחיר הקיזוז או בניכוי המס מתקציב הרשות 

הפלסטינית. בתחילה, מנהל פיתוח תשתיות ביוב בישראל קובע את עלות הטיפול בשפכים, 

ולאחר מכן, יחד עם מנכ"ל משרד האוצר, מיישמים את הניכויים על העברות מס פלסטיניות 

)מסים מותאמים אישית ומס סחר שגובה ישראל(. ניכויים אלה מבוססים על חישוב ההוצאות 

השנתיות וההוצאות התפעוליות של הטיפול בשפכים במורד נחל קדרון )וואדי א-נאר( נחל 

חברון )וואדי א-סמן, וואדי אל חליל( ונחל אלכסנדר )וואדי אל זומר(. במהלך התקופה שבין  

1994 - 2008 החישוב הסתכם ב 34 מיליון דולר. מאז, ניכוי המס השנתי ממשיך לגדול באופן 

אקספוננציאלי, עד כדי יותר מ-31 מיליון דולר בשנת 2017. )איור 2(.

ב-2016 מבקר המדינה מצא כי "נתגלו פערים רציניים ובלתי סבירים בין רשות המים לבין נתוני 

דוגמאות  בישראל.  המטופלים  הפלסטיניים  השפכים  לכמויות  ביחס  והגנים"  הטבע  רשות 

לכך הן פער של כ-500% בכמויות השפכים מהקהילות הפלסטיניות שטופלו על ידי מפעלי 

 שפכים בישראל ופער של כ-170% בכמות השפכים המוזרמים לבורות ספיגה או לנחלים ללא

והגנים,  הטבע  ורשות  המים  רשות  שמספקים  הנתונים  בין  אלה  גדולים  פערים  טיפול.53 

משפיעים במידה ניכרת על כמות הניכויים מתקציב הרשות הפלסטינית ומגבירים את חוסר 

את  לפצות  נועד  הקיזוז  מנגנון  כי  ידוע  אמנם  החד-צדדי.  הקיזוז  למנגנון  ביחס  השקיפות 

ישראל עבור כל השפעות החיצוניות של הזיהום בשפכים חוצי גבולות )טיפול ביתושים במורד 

הזרם, שדרוג של מתקני טיפול ראשוניים סמוך לגדר ההפרדה וכדומה(, אולם הסכום הכולל 

המקוזז מתקציב הרשות הפלסטינית כבר מזמן חסר שקיפות. החלטת הממשלה הפלסטינית 

לסייע  כדי  שנים,   5 של  לתקופה  לשנה,   ₪ מיליון   55 הקצתה   ,2017 בדצמבר  שהתקבלה 

בהפחתת האתגרים הסביבתיים, הפוליטיים והפיננסיים של זיהום שפכים חוצה גבולות, על 

ידי מימון משותף של בניית מט"שים ותכנון ההשבה של קולחים. כך זוהתה נפת חברון כאחד 

מאזורי העדיפות. אולם, כדי שפרויקטים של טיפול בשפכים יצמצמו באופן יעיל את רוב כמות 

הטיפול  מתקני  שכל  לוודא  יש  ישראל,  לשטח  המערבית  מהגדה  כיום  המוזרמים  השפכים 

מטופלים  קולחים  להשבת  נאותות  תכניות  יכללו  המתוכננים,  ואלו  הפועלים  אלו  בשפכים, 

לחקלאים. הגדלת הזמינות של קולחים להשקיה חקלאית היא חובה, אחרת ימשיכו הקולחים 

המטופלים לזרום לנחלים ולהוריד את כספי המיסים הללו לטמיון.

שם.   53
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איור 2: ניכויי מס מתקציב הרשות הפלסטינית עבור מים וטיפול בשפכים 2000-2017
Source: Palestinian Water Sector Regulatory Council, 2018.

רצועת עזה – וואדי עזה  3.3

3.3.1. אספקת מים לשתייה

בהמשך מורד הזרם, ברצועת עזה, למעלה מ-97% מאקוויפר החוף מזוהמים על ידי חדירת מי-ים 

ושפכים מזוהמים. ניצול יתר של האקוויפר הוביל למצב בו 260 בארות עירוניות בעזה אינן עומדות בסף 

המרבי של מלחים וחנקות שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי )WHO(. זיהום מי התהום מתבטא 

 באיכות המים הזורמת בברזים – מים מליחים שאינם ראויים לשתייה. כך נאלצים תושבי רצועת עזה

)97%( לרכוש את רוב מי השתייה שלהם ממכליות וספקים פרטיים, שהם גם יקרים משמעותית לעומת 

המים המסופקים ברשת ההפצה העיקרית וגם לא בטוחים לשתייה, בהיעדר פיקוח מרכזי על איכות 

המים המסופקים ועל איכות המכלים שבהם נמכרים מים אלו.54 רק ל-1% ממשקי הבית בעזה יש גישה 

למה שנחשב משאב מים משופר.55  יישום ההתערבויות המתוכננות, כגון בניית מט"שים עם מרכיבי 

השבת קולחים והקמת מתקן התפלה מרכזי בעזה, צפויים להגדיל באופן דרמטי את אספקת המים 

הבטוחים. אולם התערבויות אלו, במידה ואכן יתממשו, יביאו לעזה תועלת רק בטווח הארוך. בטווח 

הקצר יש גרעון שנתי של 37 מלמ"ק בשנה.56 כדי להקל על משבר אספקת המים הנוכחי, הקהילה 

הבינלאומית חוזרת ומציעה להגדיל את אספקת המים  מישראל יחד עם פרויקטים אחרים של שיתוף 

פעולה אזורי. רשות המים ומתאם פעולות הממשלה בשטחים )המתפ”ש - COGAT( ממשיכים להביע 

נכונות להגדלת מכירות המים לעזה, אך בשל סיבות פוליטיות בין הרשות הפלסטינית לחמאס, לא 

מתבצעות עוד רכישות מים על ידי הרשות הפלסטינית בשלב זה.

54 World Bank Group. 2017. Reducing Inequalities in Water Supply, Sanitation, and Hygiene in the Era of the Sustainable 
Development Goals : Synthesis Report of the WASH Poverty Diagnostic Initiative. 

55 The following drinking water sources are considered improved: Piped water into dwelling, yard, or plot; public tap or stand- 
pipe; tubewell or borehole; protected dug well; protected spring; rainwater collection; bottled water;  

הערה 21 לעיל.       56
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יותר.  מעמיקה  חשיבה  ונדרשת  רבים  הם  עזה  ברצועת  המים  אספקת  בפני  העומדים  האתגרים 

ראשית, כפי שמוצג בטבלה 2 להלן, יש הבדלים בין נתוני אספקת המים כפי שנרשמו על ידי רשות 

המים הפלסטינית, על ידי חברת מקורות הישראלית, ועל ידי רשות המים הישראלית.

טבלה 2. אספקת מים מישראל לרשות הפלסטינית עבור רצועת עזה 2016 – 2018 )מלמ"ק/שנה(

אספקת מים מישראל 
לרשות הפלסטינית

חשבוניות של רשות המים 
הפלסטינית למקורות.

מדידות שנעשו על ידי  
רשות המים הפלסטינית

דיווח של רשות 
המים הישראלית

11 מלמ”ק/שנה8.047 מלמ”ק/שנה8.995  מלמ”ק/שנה2016

11.9 מלמ”ק/שנה10.746 מלמ”ק/שנה11.449 מלמ”ק/שנה2017

15 מלמ”ק/שנה10.53 מלמ”ק/שנהעד היום - מאי 2018

על פי רשות המים הישראלית, עזה מקבלת כיום מישראל 15 מלמ"ק/שנה; 10 מלמ"ק/שנה מסופקים 

דרך נחל עוז, בעוד 5 מלמ"ק/שנה מסופקים דרך נקודת החיבור של בני סוהיל. בנוסף, ניתן יהיה 

לספק 5 מלמ"ק/שנה דרך נקודת החיבור הדרומית, בכפוף לסיום בניית התשתית בצד הישראלי )עד 

סוף 2018( ולהשלמת התשתית בצד הפלסטיני.57 על פי תרחיש זה, עזה כבר מקבלת 5 מתוך 10 

מלמ"ק שהוסכם עליהם במסגרת מזכר ההבנות של מובל ים סוף - ים המלח, אשר מאפשר מכירה 

וייבוא   של 10 מלמ"ק נוספים לרצועת עזה. הצד הישראלי טוען שהרשות הפלסטינית אינה מגיבה 

לבקשות לעבור מההסכם המילולי של מזכר ההבנות למזכר הבנות חתום. ללא מזכר הבנות חתום לא 

ניתן להתקדם עם הסכם הרכש על מנת ליישם את מזכר ההבנות, ולכן המים הנוספים נמכרים, על פי 

ישראל, במחיר הקודם והגבוה יותר, בהשוואה למחיר שהוסכם בין הצדדים במזכר ההבנות החדש.

על פי קריאת מד המים של רשות המים הפלסטינית, בין יולי 2017 למאי 2018, עזה קיבלה 10.53 

מלמ"ק מישראל; 5 מלמ"ק/שנה מסופקים דרך נקודת החיבור הצפונית )נחל עוז(, בעוד 5 מלמ"ק/שנה 

נוספים מסופקים דרך נקודת החיבור של בני סוהיל, המשרתת את אזור רצועת עזה וחאן יונס. על פי 

נתונים אלו, עזה אינה מקבלת את הכמויות הנוספות עליהן הוסכם במפורש במזכר ההבנות ים סוף - 

ים המלח. אם וכאשר יושמו הבנות אלו, ניתן יהיה לספק את הכמויות הנוספות הללו )10 מלמ"ק( הן 

בנקודת החיבור של נחל עוז והן בבני סוהיל, בצפון ובמרכז רצועת עזה, והן בנקודת החיבור של רפיח 

בדרום. נקודת החיבור הצפונית תהיה מסוגלת לקבל עד 5 מלמ"ק/שנה נוספים במידה ויוקמו בתוך עזה 

מאגרים לקליטת המים. רשות המים הפלסטינית מתכננת למהול כמות זו של מים מותפלים מישראל 

 במים מליחים שנשאבו מן האקוויפר וכך להכפיל את הכמות המסופקת לאוכלוסייה עד 10 מלמ"ק.58 

בצד הישראלי, הסתיימה בניית התשתית לאספקת נקודת החיבור הצפונית בנחל עוז.

עד לרגע זה, שני הצדדים הרשות הפלסטינית וממשלת ישראל טוענים כי הצד השני אחראי לעיכוב 

החתימה על מזכר ההבנות ים סוף- ים המלח. הצד הישראלי רוצה שהרשות הפלסטינית תחתום על 

במסגרת קרן שיקום עזה, התכנית להתפלה מרכזית בעזה ותוכניות עבודה נלוות, התחייבה ממשלת כווית לממן את הקמת    57
התשתית המקבלת )צינורות, מאגרים ותחנת שאיבה( בצד של עזה. מימוש הבנייה תלוי בהסכמה של התורמים ושל הרשות 

הפלסטינית בנוגע ללוחות זמנים להתקדמות בחלק זה של התשתית, ללא קשר לזמן הדרוש לפרויקט ההתפלה המרכזי בעזה 
ולעבודות נלוות. 

58 PWA, 2018.
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מסמך ההבנות ומטיל ספק בצורך בהסכם נוסף והצד הפלסטיני רוצה לחתום הסכם רכש מפורט 
סיום  לקראת  נמצאת  הישראלית  האספקה  שמערכת  למרות  ההבנות.  מזכר  על  לחתימה  בנוסף 
ובניית תשתית פלסטינית שתאפשר קליטה של מים נוספים נמצאת בתהליך, חשוב לסכם את נושא 
המחיר של כמויות המים הנוספות. ללא מסמך חתום ישראל ממשיכה לחייב את הרשות הפלסטינית 

במחיר הקודם והיקר יותר, לעומת המחיר שהוסכם בעל פה בין הצדדים. 

שנית, משבר המים בעזה מחריף עוד יותר בשל היעדר אספקת אנרגיה אמינה. בעוד שהביקוש לחשמל 
ניכרת מאז  יציב במידה  נותר  גדל ברצועת עזה בעשור האחרון לכ-450 מגה-ואט, היקף האספקה   
 שנת 2006, בהיקף של כ-220 מגה-ואט, וירידה לכ-135 מגה-ואט בחודשים האחרונים. באפריל 2017, 
הסכסוך בין חמאס לבין הרשות הפלסטינית על מיסוי הדלק הביא לסגירה זמנית של תחנת הכוח של עזה, 
דבר שהביא להפחתת אספקת החשמל לעזה לממוצע של ארבע שעות ביום. המצב החמיר עוד יותר 
ביוני 2017, כאשר ממשלת ישראל התבקשה לצמצם את תשלומי הרשות הפלסטינית לאספקת חשמל 
 לעזה. כתוצאה מכך הופחת יצוא החשמל הישראלי לרצועת עזה מ-120 מגה-ואט ל-70 מגה-וואט.59
בינתיים שיקמה חברת החשמל הישראלית את אספקת 120 מגה-ואט לעזה, מה שהופך אותה כיום 
למקור החשמל המהימן ביותר. יבוא החשמל בקווים המצריים ממשיך להיות לא יציב, אספקת הדלק 
המצרי שימשה באופן חלקי את תחנת הכוח של עזה, אך היעדר מימון ארוך טווח ושיעורי גבייה נמוכים 
אינם מאפשרים לנבא שהדלק יספיק להפעלת תחנת הכוח במלוא היכולת. בחודשיים שקדמו לכתיבת 
הדו"ח, מכרה חמאס דלק מצרי לקונים פרטיים בלבד, דבר שהשפיע עוד יותר על אספקת החשמל 
לציבור. משבר האנרגיה משפיע רבות על ייצור המים ועל הטיפול בהם. לפני המשבר הנוכחי, העריכו  
כי כמות המים המותפלים לשתייה על ידי ספקים פרטיים עומדת על - 108,000 מטר קּוּב לשבוע. מאז 

תחילת המשבר, ירד הייצור ל-49,000 מטר קּוּב לשבוע. כלומר, ירידה כוללת של 45%.

המצומצמת  המסחרית  ת  ו הכדאי הוא,  בעזה  המים  משק  של  הקשה  למצבו  התורם  שלישי  גורם 
בשל העוני הגבוה, קצב הגבייה הנמוך ומחיר המים שאינו מכסה את עלותם. כמו בגדה המערבית, 
הרשת  דרך  שנעלמים  במים  ר  מדוב  .)NRW( הכנסות  מניבה  אינה  מים  של  גדולה  כמות  כאן,  גם 
או הפסדי מים הנגרמים לכאורה בשל אי-דיוקים במדידה או אפילו גניבה. גורם מורכב עוד יותר 
המים.60 בתחום  בהכרח  ת  ו מושקע אינן  המים  אספקת  מרשת  הנגבות  האגרות  כי  העובדה,   הוא 
 קידום הרפורמה הרגולטורית במשק המים הפלסטיני, ובכלל זה אימוץ מבנה תעריף אחיד; פיתוח 
תקנות מים אזוריות; הגדלת שיעורי הגבייה ויישום האסטרטגיה לצמצום הפסדי מים, הן יוזמות אשר 
יתרמו לשיפור הקיימות הפיננסית של מגזר המים בטווח הארוך. לא פחות דחוף הוא הנושא של 
אימוץ כללים ואכיפה לגבי עודף שאיבה ומתן רישיונות שאיבה. הקטנת מספר הבארות הלא מורשות, 
 שמספרן כיום למעלה מ-8000 בעזה בלבד, תפחית את השאיבה מהאקוויפר בכ-7 מלמ"ק/שנה.61 
 עם זאת, בהתחשב בכך שהמצב הכלכלי ותנאי החיים של תושבי עזה החריפו באופן משמעותי 
יכולתם של הפלסטינים לשלם עבור שירותי  יותר את  במהלך העשור האחרון, מה שהפחית עוד 
ידי  על  קונקרטיים  צעדים  ינקטו  לא  אם  לא תתבסס,  המים  מגזר  הפיננסית של  הקיימות  המים, 

הרשויות הרלוונטיות. אם לא תיסלל הדרך לצמיחה כלכלית ופיתוח בעזה, גם מגזר המים לא יוכל 
להתפתח בהתאם.62

59  הערה 21 לעיל. 

60  הערה 21 לעיל 

61 Aiash M. and Y. Mogheir, Comprehensive Solutions for the Water Crisis in the Gaza Strip, Journal of Natural Studies, Vol.25, 
N°3

62   See also: World Bank Press Release, ‘A Sustainable Recovery for Gaza is Not Foreseen without Trade’, March 15, 2018. Available at: 
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/03/15/a-sustainable-recovery-in-gaza-is-not-foreseen-without-trade
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3.3.2  השפכים והטיפול בהם

בהיבט  והן  שפכים  איסוף  של  בהיבט  הן  האגן,  של  העזתי  בחלק  במיוחד  חריפה  השפכים  בעיית 

בשנים  משמעותית  החמיר  מטופלים  הלא  השפכים  משפיעת  הנובע  הזיהום  הביוב.  תשתית  של 

האחרונות והשפיע לרעה על הסביבה בעזה, בים התיכון ובקהילות השכנות בישראל. בשנת 2012 

היו מחוברים  היו מחוברים לרשת הביוב. החלק הנותר ממשקי הבית שלא  כ-84% מהאוכלוסייה 

לרשת הביוב השתמשו בבורות ספיגה ובורות ניקוז פתוחים להזרמת השפכים. כיום לעומת זאת, 

למתקן  מגיעים  המיוצרים  השפכים  הנמוך,  המים  שיעור  ובשל  רעוע,  במצב  נמצאת  הביוב  רשת 

גבוה מן הממוצע.  והמתכות הכבדות  ריכוז החנקות  וגם  גבוה  ריכוז המלחים בהם  הטיפול כאשר 

ניתן   ,2012 חוזר.63 מאז  יותר להשגת הצלחה בשימוש  יעילות  טיפול  דורשים שיטות  אלו  שפכים 

לאסוף רק 25% מכלל השפכים בעזה, לטפל ולהשתמש בהם להשקיה.64 בינתיים, קיבולת מתקני 

השפכים הקיימים )בית לאהיא, דרום עזה, ח'אן יונס, רפיח וואדי עזה( כלל אינה מספקת להפעלת 

המתקנים באופן בר-קיימא. בעיה זה מוחרפת עוד יותר בשל המחסור בחשמל. ההרס הנרחב של 

תשתיות בזמן מבצע צוק איתן רק החמיר את המצב. בעקבות מלחמת 2014 הוקם מנגנון שיקום 

לעזה )GRM) שתפקידו בין היתר לייבא חומרי תשתית ולתקן תשתיות מים חיוניות. מנגנון זה נותר 

מסורבל ומוגבל בעיקר על ידי הגבלות היבוא הישראליות, שכן פריטים וחומריים רבים עבור משק 
המים מסווגים ומטופלים כ "בעלי שימוש כפול".65

תיבה 3. ואדי עזה

נחל עזה הוא גם האזור הנמוך ביותר במורד הזרם, וגם אזור נוף מורשת מרכזי וחשוב, המהווה 

נקודת עצירה לציפורים בתקופת הנדידה ולמגוון ביולוגי עשיר ששרידיו עדיין מצויים באגן. 

הסיכון לזיהום מי התהום ולפגיעה סביבתית רחבה נובע מזרימת שפכים ומקיומן של מזבלות 

הנחל.  של  גדותיו  שתי  על  רבות  פיראטיות 

הנחל,  לשיקום  גובשו  והמלצות  תכניות  מספר 

כגון העברה של הפסולת המוצקה לאתר מוסדר 

שיחליף את המזבלות הנוכחיות בוואדי; הצעה 

בקרת  כטכניקת  הנחל  בתוך  סוללות  להקמת 

שיטפונות; מילוי חוזר לבריכות המים הרדודות 

באזור  האגן  לניהול  ומערכת  הוואדי  בקרקעית 

זה. כמו כן הוצע להקים טיילת להולכי רגל כחלק 
מהפיכת המקום לפארק או שמורת טבע. 66

63 .  Palestinian Water Authority (PWA) (2012),” Water Demand Management Plan and Its Implication of the Water Resources 
Deficit on Gaza Strip”, Gaza Strip, Palestine. 

64  Efron et al. 2017. Gaza’s Water and Sanitation Crisis: The Implications for Public Health. EcoPeace Middle East, available at: 
http://ecopeaceme.org/wp-content/uploads/2018/02/GazaCrisis_WayOut_87-103.pdf

65 OXFAM Briefing Paper, March 2017. ‘Treading Water: The Worsening Water Crisis and the Gaza Reconstruction Mechanism, 
available at: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-treading-water-gaza-reconstruction-mechanism-
220317-en.pdf

66   PWA/ MEDRC, April 2017.Assessment of Wadi Gaza – Environmental Mitigations. 

Wadi Gaza, 2017 (source: PWA-MEDRC Report, Assessment 
of Wadi Gaza – Environmental Mitigations, May 2017)
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חוסר היכולת לטפל בשפכים ברצועת עזה גורם לכך שיותר מ-108,000 מטר קּוּב שפכים גולמיים 

זורמים מדי יום אל הים התיכון דרך תשעה צינורות ביוב הפזורים לאורך קו החוף של עזה. כמות זו 

שווה ל-43 בריכות שחייה אולימפיות המתמלאות מדי יום.67 הזרמת ביוב לא מטופל בכמויות כאלו 

גורמת לזיהום נרחב, הן של הים והן של מי התהום, ומהווה סיכון חמור לבריאותם של כל תושבי 

הרצועה ושל תושבי ישראל המתגוררים או מבקרים בעוטף עזה. באביב ובקיץ 2017, כמחצית עד 

2/3 מהחופים בעזה נסגרו לרחצה כאמצעי הגנה על בריאות הציבור.68 האיום של מחלות שמקורן 

במים – טיפוס וכולרה לדוגמה – גדל עוד יותר מאז החלו בתי החולים והשירותים הרפואיים בעזה 

להסתמך על גיבוי של גנרטורים יקרים ואספקת המים הכוללת לאוכלוסייה מוגבלת לכמה שעות 

בשבוע. ארגון הבריאות העולמי מדווח כי מים מזוהמים וחוסר תברואה אחראים כיום ל-26% מכלל 

המחלות ברצועת עזה. 51% מאוכלוסיית עזה הם ילדים בגילאי 0-17 ומחלות שמקורן במים כמו 

שלשול כרוני, נפוצות מאוד בקרב הילדים. לשלשול כרוני השפעה מכריעה על יכולת הילד לספוג 

ולעכל מזון, מה שמוביל לשכיחות גבוהה יותר של תת-תזונה בקרב ילדים. בשנת 2009, 12% ממקרי 

המוות בקרב ילדים קטנים ותינוקות בעזה נגרמו משלשול, מחלה פשוטה יחסית שניתן לטפל בה 

באופן ראוי או אף למנוע אותה מראש.69 

הקהילות  של  הציבור  לבריאות  ישיר  סיכון  הם  גם  מהווים  בעזה  בשפכים  יעיל  לטיפול  האתגרים 

השכנות בישראל; לפתוגנים ויראליים כמו פוליו יש פוטנציאל לשרוד את הביוב ולעבור דרך מי הים 

אל מחוץ לרצועת עזה. פוליו כבר נמצא במערכות הביוב הישראליות, המיוחסות להזרמת שפכים 

מרצועת עזה לנתיבי מים ישראליים.70  בקיץ במיוחד, ניתן לראות את התוצאות של קריסת מערכת 

השפכים בעזה מתפשטות מעבר לגבול, יחד עם הזרם הנע לאורך החוף מדרום לצפון. בקיץ 2017 

משרד הבריאות נאלץ לסגור חופים בשל הזיהום. באותה תקופה הורה משרד הבריאות למקורות 

לסגור שתי תחנות שאיבה ליד מושב נתיב העשרה, מחשש לזיהום מי תהום הנובע מהזרמת שפכים 

לנחלים. בנוסף, בחודשים ינואר ופברואר 2016, נאלץ מתקן ההתפלה באשקלון, המספק 15% ממי 

אינו מודע  הציבור הישראלי  לים התיכון מעזה.71   השתייה בישראל, להיסגר, עקב הזרמת שפכים 

ברובו לאירועים האלה והחדשות הגיעו לתקשורת רק בעקבות בקשה שהגיש ארגון אקופיס המזרח 

התיכון, במסגרת החוק לחופש המידע.72 דו"ח שהתמקד לאחרונה בניהול מים מנקודת מבט מגדרית 

באזור אישר, כי על אף שקריסת מערכות המים והביוב בעזה עומדת לפתחן של המועצות האזוריות 

והערים בעוטף עזה, הסיכונים הבריאותיים, האיום על מי התהום ועל חופי הים, ואף עלויות ממשיות 

של טיפול בשפכים, תושבים המתגוררים בעוטף עזה אינם מכירים את סוגיות המים חוצי הגבולות 

ואת הצורך לשתף פעולה כדי לטפל בהם.73 

הערה 17 לעיל    67

68 GISHA, July 2017.Gaza Gateaway Facts and Analysis about the Crossings.

69  UNICEF, “Protecting Children from Unsafe Water in Gaza: Strategy, Action Plan and Project Resources,” March 2011.

70  Eran O., G. Bromberg, and M. Milner, “The Water, Sanitation, and Energy Crises in Gaza: Humanitarian, Environmental 
and Geopolitical Implications, with Recommendations for Immediate Measures,” EcoPeace Middle East, August 11, 2014, 
available at: http://ecopeaceme.org/uploads/EcoPeace-INSS_Gaza_Report_Final.pdf

71   https://www.jpost.com/Israel-News/Gaza-sewage-crises-Israeli-Beach-closed-as-a-new-pipeline-is-
considered-498897 

72 EcoPeace Middle East, The Institute for National Security Studies (INSS), “Gaza on the Edge, the Water and Energy Crisis in 
Gaza”, 2017.

73   Carmit Lubanov, “Hebron-Negev-Gaza: Challenges and Opportunities for Water Management – Gender Perspective”, May 
2018. 
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בתקופה זו גם חדלו לפעול תחנות שאיבת השפכים בבית לאהיה – על פי מתפ"ש )COGAT( חמאס 

עשה זאת במכוון – במרחק כ- 200 מטר מהגבול עם ישראל. כמויות גדולות של שפכים זרמו דרך 

ומאגרי מי התהום המצויים בשפך הנחל, בשטח המועצה האזורית  נחל שקמה  לכיוון  נחל חאנון 

חוף אשקלון. רשות המים הישראלית שאבה את השפכים שנכנסו לישראל, תחילה בעזרת משאיות 

ולאחר מכן הותקן צינור המוביל את השפכים אל מט"ש שדרות, שם הם מטופלים במתכונת של מצב 

חירום. 

ורפובליקנים כאחד, לשלוח מכתב 14 חברים בקונגרס האמריקני, דמוקרטים   תקריות אלה עודדו 

)13 ביולי 2016( לשר הביטחון, אביגדור ליברמן, ולשר האנרגיה והתשתית, יובל שטייניץ, הקורא להם 

 .)NGEST( לנקוט בצעדים הדרושים להבטחת אספקה   נוספת של חשמל למט"ש החירום בצפון עזה

למט"ש  ייעודי  קו  ועוד  מישראל  להגדלת אספקת החשמל  קילוואט(   161( גבוה  קו מתח  הקמת 
 החדש, נחשבים כרגע לפתרון האנרגיה היחיד לטיפול במשבר השפכים בעזה בטווח הקצר והבינוני.74

 אפשרות זו אושרה לאחר מכן על ידי הקבינט הישראלי. עם זאת, יש גם פער פיננסי גדול מאוד 

התאוששות  לאפשר  וכן   NGEST-ה של  ותחזוקה  תפעול  עלויות  לכיסוי  דולר  מיליון   16.8 כ  של 

כספית והחזר עלויות ברמה המוניציפלית. על פי תוכנית הפיתוח של משק החשמל ברצועת עזה, 

קו מתח גבוה של 161 קילוואט דורש שיפור יכולות הן בצד הישראלי והן בצד העזתי, כולל שיקום 

טבעיים  ולמשאבים  לאנרגיה  הפלסטינית  הרשות  י  לפ המשוערת,  העלות  עזה.  של  הכוח  תחנת 

100 מגה-ואט בתוך  יוכל לספק לרצועת עזה עוד  דולר. החיבור החדש  45 מיליון  )PENRA( היא 

 12 זמני בתוך  בינתיים, חברת החשמל הישראלית תוכל לספק 25 מגה-ואט על בסיס  3-4 שנים. 

חודשים. בשל חילוקי דעות בסוגיות החיוב בין ממשלת חמאס ברצועת עזה לבין ממשלת הרשות 
לעזה.75  נוספים  מגה-ואט   100 של  ואספקה   נייה  ק שיאפשר  רכש  הסכם  התקיים  לא   ברמאללה, 

NGEST ואת התשתיות האחרות  יותר את הפעולה ארוכת הטווח של מט"ש   דבר זה מסכן עוד 

לטיפול בשפכים בעזה.

הערה 21 לעיל    74

הערה 41 לעיל  75
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המלצות

יש להקל על מעורבות שותף שלישי בתהליכי ישוב סכסוכים, על מנת ליישב את ההבדלים    c

בין הצדדים לבין הרשויות הרלוונטיות:

היות וקיימים הבדלים משמעותיים בין כל הגורמים הרלוונטיים באגן חברון-הבשור-וואדי עזה 

לגבי נתוני המים והשפכים. ראשית, נתוני האספקה   והאומדנים בנוגע למכירה השוטפת של מים 

מישראל לדרום הגדה המערבית, באמצעות צינור דיר סעיר, משתנים בהתאם למקור המדווח 

עליהם: רשות המים הפלסטינית, המועצה הרגולטורית של משק המים ורשות המים הישראלית. 

לעזה  מישראל  השוטפת  והאספקה  ם  י המ למכירת  בנוגע  והאומדנים  האספקה    נתוני  שנית, 

משתנים באופן משמעותי; מדידות מים שנעשות על ידי הפלסטינים מעידות על אספקה   של 

10.5 מלמ"ק/שנה, בעוד רשות המים של ישראל מדווחת על 15 מלמ"ק/שנה. שלישית, מבקר 

המדינה חשף בשנת 2016 פערים בלתי סבירים בין דיווחים של רשות הטבע והגנים לבין נתוני 

דוגמאות  יים המטופלים בישראל.  נ בנוגע לכמויות השפכים הפלסטי רשות המים הישראלית 

ידי מפעלי  לכך הן פער של כ-500% בכמויות השפכים מהקהילות הפלסטיניות שטופלו על 

שפכים בישראל; ופער של כ-170% בכמות השפכים המוזרמים לבורות ספיגה או לנחלים ללא 

טיפול. פערים אלה ממחישים, לא רק את הצורך באיסוף נתונים, בניטור ובתיאום בין הרשויות 

הישראליות והפלסטיניות, אלא גם את הדחיפות למעורבות של תהליכי גישור ויישוב סכסוכים, 

על מנת לסייע בהסדרת ההבדלים הקיימים, במיוחד בכל הנוגע ליישום מזכר הבנות ים סוף-

ים המלח והמשא ומתן על הסכם רכש דו-צדדי מפורט יותר. בנוסף, מאמצי צד שלישי יכולים 

להקל על קבלת האישורים הנדרשים מהרשות המים הפלסטינית לפיתוח מקורות מי התהום 

מהאקוויפר ההר המזרחי והמערבי, שיספקו כמויות מים נוספות לנפת חברון. 

c    צמצום מים לא מדווחים )NRW( בנפת חברון:

הרמה הגבוהה של מים לא מדווחים או בלתי מוסדרים בנפת חברון פירושה אובדן משמעותי 

של ההכנסה עבור משק המים הפלסטיני. כמות הפסדי המים בעיר חברון מגיעה ל-26% וסקר 

של מערכות המים בנפת חברון חושף מספר בעיות ובהן: רמת כיסוי נמוכה, רמת שירות נמוכה, 

בעיות עם תכנון הידראולי, הפסדי מים גבוהים, פיצוצים תכופים בצנרת, בעיות בחיוב ובגבייה 

את  וליישם  להגדיר  דחוף  כמה  עד  מדגימות  אלו  בעיות  פגומות.76  ם  מי ומדידות  הכנסות  של 

ההתערבויות המוצעות תחת אסטרטגיית הפחתת הפסדי המים77 של הרשות הפלסטינית, יחד 

עם הצורך הכולל בניטור ובאכיפה נאותים יותר, כולל שיקום הרשת והמאגרים; הגדלת מספר 

העובדים המקומיים המוסמכים לביצוע פעולות הקשורות לגילוי דליפות; שימוש בטכנולוגיות 

מתאימות להפחתת הפסדי מים ושמירה על רמת תחזוקה מספקת, הם בין הצעדים המוצעים 
לחיזוק האמינות של רשת המים המקומית בחברון.78

76  Jabari S., Non-Revenu Water Management in Palestine, International Journal of Urban and Civil Engineering, vol. 11, N° 7, 
2017. 

77  PWA, Non-Revenue Water Reduction Strategy, available at: http://www.pwa.ps/userfiles/server/policy/NON-REVENUE%20
WATER%20REDUCTION%20STRATEGY.pdf 
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הגדלת ההיצע של מים ממקורות לא קונבנציונאליים ותכנון ובנייה של מערכת קולחים    c

מושבים במקביל לבנייה של מט"ש חברון:

בהתחשב במחסור הכולל במים ובחוסר המהימנות של אספקת מים לתושבי נפת חברון, נדרשת 

השקעה בפיתוח של מים לא קונבנציונליים, דהיינו, מים הנאספים או מיוצרים בדרכים חדשות. 

זמינות המים  יגבירו את  ושימוש בשפכים מטופלים לחקלאות,  או מי שיטפונות  נגר  מי  קציר 

לצרכנים. מחקרים שנעשו לאחרונה מראים, כי רוב תושבי חברון חולקים את נקודת המבט הזו 

לגבי היתרונות של טיפול בשפכים ושימוש חוזר. על כן, מט"ש חברון צריך לכלול בתכנונו מרכיב 

של החזרת השפכים המטופלים לשימוש, כדי למנוע מצב שבו עם השלמת המתקן, השפכים 

לישראל על טיפול  יחויבו הפלסטינים לשלם  כזה  ישובו חזרה לסביבה. אם במצב  המטופלים 

נוסף במורד הזרם, תהיה זו עדות לחלמאות גמורה ולחוסר תכנון מראש. תכנון מראש ויישום 

של קולחים מושבים, במקביל לבניית מט"ש חברון, יאפשר להעביר את המים בעלות נמוכה יותר 

עבור החקלאים באזור. מאותן סיבות, יש לחבר את הכפרים והקהילות הסובבים אותם, שאינם 

מחוברים כיום למערכת הביוב, למתקני טיפול נאותים ושימוש חוזר.

של  ליתרונות  הציבור  מודעות  ושל  גדול  מידה  בקנה  תשתיות  תכנון  של  השקיפות  שיפור    c

קולחים מושבים בנפת חברון:

אלו  ולכן מתקנים  ורעש,  ריח  כמו מטרדי  סביבתיות שליליות,  יש השפעות  גדולים  למט"שים 

נבנים בדרך כלל מחוץ למרכזי האוכלוסייה. במקרה של נפת חברון לא פשוט לשמור על עקרון 

זה, היות והריבונות הפלסטינית מוגבלת על אדמות בנפת חברון והיות ובניית תשתיות בסדר גודל 

כזה חייבת להיות בשטחי C וחייבת להקטין את הסיכונים התכנוניים. לפיכך אין זה בלתי נמנע, כי 

האתרים שנבחרו לבניית מט"שים יהיו סמוכים למרכזי אוכלוסייה ולכפרים. כדי למנוע התנגדות 

יהיה מקיף  גדול, חשוב שתהליך קבלת ההחלטות  מקומית לבניית מתקני שפכים בקנה מידה 

ושקוף. הקהילות המקומיות צריכות להיות מודעות למכלול השיקולים וצריכות להיות מסוגלות 

לאמץ אסטרטגיות של תקשורת ויחסי ציבור, על מנת לחשוף את הציבור ליתרונות של החיבור 

לרשת הביוב ולצרכים של קהילות וכפרים שאינם מקבלים שירות זה. המועצה הרגולטורית של 

ובקרה על איכות  ידי אכיפה  )WSRC( עשויה לשפר את הרגולציה על  משק המים הפלסטיני 

המים, קידום יישום של תקני איכות המים ותמיכה במינוי והכשרה של פקחים מקומיים שיפקחו 

על תקנים סביבתיים אלו בתעשייה של הגדה המערבית ושל נפת חברון. גם המועצה הרגולטורית 

לגבי  יכולים לסייע בהגברת המודעות המקומית  וגם עיריית חברון  של משק המים הפלסטיני 

היתרונות של שימוש בקולחים מושבים, בעיקר בחקלאות.

ומתן עדיפות להשלמת התשתית לקבלת כמויות  ומתן על הסכם רכש מפורט  ניהול משא    c

המים המלאות של מובל ים-סוף ים-המלח:

צעדים אלה דחופים במיוחד בשל קריסת מערכות המים והביוב ברצועת עזה. בניית התשתיות 

הן  עדיפות,  לקבל  צריכה  הפלסטיני  בצד  מותפלים  מים  של  נוספות  כמויות  לקבלת  הנדרשות 

והן בנקודת החיבור הדרומית.  בנקודת החיבור בנחל עוז שמצפון לרצועת עזה )מאגרי ערבוב( 

התשתית הישראלית לנחל עוז הושלמה והתשתית הישראלית בדרום תושלם עד סוף שנת 2018. 

ההסכמה המילולית הנוכחית על מזכר ההבנות צריכה להיות מלווה בחתימה, כולל הסכם רכש 

מפורט, המציין את התנאים המסחריים ואת המחיר שתשלם הרשות הפלסטינית עבור יבוא המים.
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מניעת דליפת שפכים מעזה לתוך הים התיכון, לרבות לישראל, על ידי הגדלת אספקת החשמל    c

:)NGEST( למט"ש החירום בצפון עזה

הצעד הראשון להקלת משבר השפכים בעזה יתקיים עם ההפעלה המלאה של מט"ש החירום 

בצפון הרצועה והבטחת אספקת חשמל אמינה לכל המט"שים בעזה, לרבות המט"ש המרכזי, 

הנבנה בימים אלו במימון גרמני. צעד זה ישפר מאוד את מצב התברואה ויגדיל את זמינות המים 

המקומי  הייצור  את  ולהגדיל  ממצרים,  החשמל  אספקת  את  להגדיל  חשוב  בנוסף,  לחקלאות. 

מאנרגיה סולארית. יבוא של פאנלים סולאריים באמצעות מנגנון השיקום של עזה )GRM( צריך 

גם את הקיימות המסחרית של משק  יוכל לשפר  יותר. קו 161 קילוואט  גבוהה  לקבל עדיפות 

האנרגיה, היות וקנייה מרוכזת של חשמל היא זולה ואמינה יותר מן המצב כיום. ממשלת ישראל 

הסכימה להקים את קו 161 קילוואט, ועכשיו מחכים להחלטה פוליטית של הרשות הפלסטינית. 

אם הפלסטינים יתנו אור ירוק סופי כדי לגשת לתכנון וליישום הקו, זה עשוי בהחלט להקל על 

משבר השפכים בעזה.

הגברת הניטור של משבר בריאות הציבור ברצועת עזה והשלכותיו על הגבולות:   c

הבריאות  למשרד  הן  הציבור;  בריאות  על  מזוהמים  מים  של  ההשלכות  על  מוגבל  מידע  קיים 

הפלסטיני בעזה והן לסניף המקומי של ארגון הבריאות העולמי )WHO( ברצועת עזה יש אמצעים 

מוגבלים מאוד להערכה ולבקרה של השפעות זיהום השפכים על האוכלוסייה. יש צורך בצוות 

מיומן יותר ובציוד טכני ומשאבים כספיים על מנת להגדיל את זמינות הנתונים ולאפשר תגובה 

זיהום שפכים, החודרת גם לישראל, המידע על סיכוני  דחופה. בהינתן ההשפעה הנרחבת של 

בריאות הציבור צריך להיות זמין ונגיש לציבור הרחב בישראל; כרגע מידע זה חסר והמתעניינים 

גישה למידע רלוונטית  פי חוק חופש המידע על מנת לקבל מידע.  נדרשים להגיש בקשה על 

במיוחד מנקודת מבט מגדרית; נשים מעורבות הרבה פחות מגברים במשק המים ומאידך, הן אלו 

הנושאות בעיקר הטיפול בבני משפחה שחלו בזיהומים כמו שלשול, דלקות אוזניים וכיוצא בזה. 

לפיכך, יש לערב יותר נשים בדיון על קריסת מערכות המים והביוב ברצועת עזה, משבר הבריאות 

שנוצר בעקבות זאת והדרכים להימנע ממשבר חמור אף יותר.  

הגברת רגישות-מגדרית בתכנון מדיניות ותשתית המים:   c

החברה הפלסטינית נותרה פטריארכלית ברובה ועיקר נטל הטיפול בילדים וניהול משק הבית 

המים,  במצב  שיפור  לאחר  חיובי  באופן  יושפעו  ונערות  נשים  כללי,  באופן  נשים.  על  נופל 

בנפת  שפכים  ולמתקני  לשתייה  ראויים  למים  גישה  הבית.  משק  ברמת  וההיגיינה  הסניטציה 

חברון וברצועת עזה תקטין את משך הזמן שנשים צריכות להשקיע בעבודות היומיומיות ותקל 

על נשים בשמירה על תנאי היגיינה נשית. נשים ונערות יוכלו להשקיע את הזמן הרב שנחסך 

בחינוך והשכלה לקראת השתלבות בשוק העבודה.79 מתקני מים וסניטציה ראויים בבית יסייעו 

להפחתת קונפליקטים בתחום המשפחתי, יעלו את איכות החיים ויורידו באופן משמעותי את 

צריכה  נשים  על  הפרויקט  השפעת  ילדים.80  עבור  במיוחד  בריאות,  בעיות  עם  ההתמודדות 

להילקח בחשבון ולהשפיע על המדיניות הכוללת. בנוסף להגדלת הנגישות, ניתן לנקוט צעדים 

ספציפיים כדי לסייע לנשים בתחומי ניהול משאבי המים והתברואה, וכדי לתמוך בהנהגה נשית 

79   הערה 43, לעיל 

הערה 72 לעיל  80
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והן ברמת קבלת  יש להכשיר את הנשים הן ברמה הטכנית  זאת,  זה. על מנת לאפשר  בתחום 

ההחלטות. יש להגביר מעורבות נשים בשוק המים ובכלל זה, גם טכנולוגיות לניהול מים בתחום 

לשוויון  כנתיב  החקלאיים  המים  משאבי  ניהול  ותברואה.  נגר  מי  קציר  ההשקיה,  החקלאות, 

מידתית שלהן  הגישה הבלתי  ותיקון  הנשים בחקלאות  בין המינים מחייב הכרה בתפקידן של 

למשאבים, לשירותים ולתחומי קבלת ההחלטות. לכן, חייבים להבטיח שהפרספקטיבה המגדרית 

תהפוך לזרם המרכזי בתהליכי משילות וקבלת החלטות עבור ניהול משאבי המים החקלאיים. 

זה כולל: 1( הכרה בנשים כצרכניות מים עצמאיות. 2( הענקת זכויות גישה ושימוש במים ללא 

תלות בקרקע. 3( חיזוק עמדות המנהיגות של נשים במדיניות חלוקת המים ובקבלת החלטות. 

4( תמיכה בחברותן של נשים במוסדות מים ותברואה מיוחדים ובגופים מקומיים שונים לקבלת 
81 ייצוג  הנשים בקרב מקבליי ההחלטות.   החלטות. 5( הפחתת דמי חבר על מנת להגביר את 

81  לסקירה מקיפה של המלצות הקשורות למגדר בתחום המים והתברואה בנפת חברון, ראו לעיל הערה 43

מיכל מים במערה בדרום הר חברון, מכוסה בבד כדי לסנן את המים.   צילום: ד”ר סחר יוסף אלקוואסמה
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