r©¡£¢©¨¡
m§ £_§¨£©¨¨
§©§©£§¥©`¥§¨

©§¤§§
¡_©_©

ecdc§¥

©





_¨©¤ª©
 ¨ ¡¤



¨§

ª¨ 

©§¥

`

¦

a
`
¦
¨

`

¨





 ` 





§

¡©§

`




§
¦`

a§




ª

 ¦§

¦`


`






©










 

§
`

¡¨§

`

Y¡`

¨§

¨

£

 `
¡

`
¡¨§

§





¨¢

ª

§


§
ª¨

§
ª¨¢



§
ª



¨

¦`

¦§`



¡

©¨§
© £
£

©

¨¨

`


§
ª ¤¦
§
`

§¨

`

§`

¨

§

 `



§

§

§



§




£





¨_§©¦
¨_§©¦
¢©¦©§¡
©©§
_§§

§a

ii

מדוע לשתף פעולה בתחום המים?
משאבי המים המשותפים לישראלים ,פלסטינים וירדנים:
משברים חוצי-גבולות והצורך בפתרונות אזוריים
דצמבר 2010

צוות הפרויקט  -ידידי כדור הארץ המזרח התיכון:
מיכאל אלכסנדר ,רכז פרויקט  -ישראל
יאנה אבו טאלב ,רכזת פרויקט  -ירדן
קתרין-אמלין רוביאר ,רכזת פרויקט  -פלסטין
גדעון ברומברג ,מנהל הסניף הישראלי
נאדר אל חטיב ,מנהל הסניף הפלסטיני
מונקת׳ מחיאר ,מנהל הסניף הירדני

ידידי כדור הארץ המזרח התיכון (ידכ״א) ( )Friends of the Earth Middle Eastהוא ארגון ייחודי העומד בחזית התנועה
להשכנת שלום סביבתי .כארגון תלת-צדדי המחבר בין פעילי איכות סביבה ישראליים ,ירדניים ופלסטיניים ,מטרתנו
העיקרית היא קידומם של מאמצים משותפים להגנה על מורשתנו הסביבתית המשותפת .בפעילותנו זו אנו מבקשים לקדם
הן פיתוח אזורי בר-קיימא והן יצירתם של התנאים המתאימים לקיומו של שלום מתמשך באזורנו .לידכ״א משרדים בתל-
אביב ,בית לחם ועמאן .ארגון ״ידידי כדור הארץ המזרח התיכון״ חבר בארגון ידידי כדור הארץ הבינלאומי (Friends of the
 ,)Earth Internationalהארגון הסביבתי העממי הגדול בעולם.

תודות
ידידי כדור הארץ המזה״ת מבקשים להודות לגורמים הבאים על תמיכתם הנדיבה בפרויקט זה:
EU Partnership for Peace; USAID Conflict Management & Mitigation Program; Swedish International
Development Agency (SIDA); Belgium Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation.
העמדות המוצגות במסמך זה הן עמדות ידידי כדור הארץ המזה״ת בלבד ואינן מייצגות בהכרח את עמדות הגורמים
המממנים.
למידע נוסף אודות ידידי כדור הארץ המזרח התיכון ולהורדת פרסומי ידכ״א אנא בקרו באתרwww.foeme.or :
© כל הזכויות שמורות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי
 אלקטרוני ,אופטי ,מכני או אחר  -כל חלק שהוא מן החומר בפרסום זה למטרות שימוש מסחרי ,אלא לאחר קבלת רשותמפורשת מראש מ״ידידי כדור הארץ המזרח התיכון״ .שימוש בפרסום זה למטרות חינוכיות ,לימודיות ומחקריות מותר
ומותנה בציון מלא ומפורש של ידידי כדור הארץ המזרח התיכון כיוצרי ובעלי הזכויות בפרסום זה או כל חלק ממנו.



א .הקדמה
ישראל ירדן ,ופלסטין חולקות אזור גיאוגרפי מצומצם המורכב מאגני מים משותפים ,לרבות נהר הירדן ,ים המלח
אקוות ההר ואקוות החוף .באקלים הצחיח של אזורינו ,נתון כל אחד מאגני המים הללו למצוקת מים ,שתלך ותחריף
בעתיד עקב שינויי האקלים הגלובליים .מעבר לכך ,ממשלות ישראל ,ירדן והרשות הפלסטינית כולן מנצלות ,במידה שונה
של אחריות ,את משאבי המים המשותפים באופן שאינו בר-קיימא .הסכסוך הפוליטי בין הצדדים הביא להשתלטות
חד-צדדית על ,והקצאה שגויה של ,משאבי הטבע  ,עודד זיהום בלתי מבוקר ומנע ניהול בר-קיימא של משאבי המים
המשותפים.
התוצאה היא מציאות מים חמורה :כל משאבי המים המשותפים נמצאים בסכנה ,סובלים משאיבת-יתר ,והטיות המים
הביאו את חלקם לסף קריסה אקולוגית .במקום המים השפירים שהוטו לחקלאות ושימוש ביתי ,זורמים לעתים קרובות
מים מזוהמים לרבות שפכים גולמיים .הפער העצום בין שיעורי צריכת המים הממוצעת הישראלית לזו הפלסטינית
מהווה מאפיין נוסף של מציאות המים ,הקשור ישירות לשליטה הישראלית על משק המים הפלסטיני .בנוסף לנסיבות
הסכסוך המדיני ,שלושת משקי המים מתאפיינים בניהול לקוי של מקורות המים המוגבלים והרגישים באזור .ניהול לקוי
זה כולל השקעות שגויות המונעות את התאמת משקי המים לתנאי האזור ,היעדר מנהיגות לאומית במדיניות המים

והרגלי צריכת מים שאינם ברי-קיימא.
על מנת להבטיח את קיומם של משאבי המים המשותפים לאורך זמן ,תוך הקצאה נכונה של המים בין העמים מחד
גיסא ,ובין בני האדם לבין הטבע מאידך גיסא ,יש הכרח בשיתוף פעולה אזורי  -כזה שיאפשר לנהל כראוי ,לנצל
באופן מקיים ולהגן על משאבים אלו .אמנם ,ישנם הסדרים לניהול משאבי המים המשותפים ,ובכלל זה הסכם השלום
הישראלי-ירדני משנת  ,1994והסכמי הביניים בין ישראל לרשות הפלסטינית משנת ( 1995הסכמי אוסלו שבמסגרתם
הוקמה הוועדה המשותפת למים) .הסדרים אלו התבררו כבלתי-מספקים ,כפי שמעידות ההידרדרות המתמשכת של
משאבי המים המשותפים ,הקצאת המים הלא-הוגנת וההאשמות ההדדיות הנשמעות מכל צד על האחריות למצב זה.
חילוקי הדעות בין ישראל ,ירדן והרשות הפלסטינית בנוגע לניהול משאבי המים המשותפים התחזקו בעקבות הספקנות
הגוברת ביחס לתהליך השלום .ואולם ,שיתוף פעולה פורה והוגן בניהול משאבי המים המשותפים עודנו אינטרס עצמי
והדדי של כל הצדדים .הסדרים אזוריים לניהול משאבי מים משותפים קיימים במקומות אחרים בעולם ,כולל באזורי
סכסוך .ניתן וכדאי להשתמש בנסיון של הסדרים אלו וליישמו באזורנו.
דו״ח זה מציג את בעיות המים ויחסי הגומלין בין אגני המים המשותפים לישראל ,פלסטין וירדן ,מדגיש את הצורך
בשיתוף פעולה אזורי בתחום המים ומביא את העקרונות העומדים ביסוד שיתוף פעולה כזה ,כפי שדוגל ארגון ידידי
כדור הארץ המזרח התיכון (להלן :ידכ״א) .הדו״ח מסתמך על מחקרים וניירות עמדה רבים מטעם ידכ״א ומקורות
אחרים .הניסיון שנצבר בידכ״א במסגרת תוכנית ״מים ושכנּות טובה״ הפועלת כיום ב 25-קהילות החולקות משאבי
מים משותפים בישראל ,פלסטין וירדן (ראו מפה  ,)2מראה ששיתוף פעולה בתחום המים הוא לא רק הכרחי ,אלא
שאופן שיתוף הפעולה (לרבות הפנמת כל הצדדים את חשיבות המים לבני האדם ולטבע גם יחד) הוא שיקבע אם
שיתוף הפעולה יוביל למערכות אקולוגיות בריאות יותר ולהקצאות מים הוגנות יותר בין עמי האזור.









ארגון ידידי כדור הארץ-מזרח התיכון (ידכ״א) תומך בפרמטרים המוצגים בהסדר יוזמת ז׳נבה להסכם שלום סופי בין ישראל והרשות הפלסטינית ורואה בקו
הירוק מ 1967-בסיס למדינת פלסטין העתידית.
אקווה (בלעז :אקוויפר  )aquiferהיא שכבה או רצף שכבות סלע נקבוביות המכילות מים ומאפשרות מעבר מים דרכם .האקווה מהווה מאגר של מי תהום מעל
שכבות סלע אטומות המונעות את המשך החלחול.
World Bank, Report No.47657-GZ: West Bank and Gaza - Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development, Sector
Note April 2009, pp. iv-vii, ix, 9-13, 47-56
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZAINARABIC/Resources/WaterRestrictionsReport18Apr2009.pdf
לכשלי הניהול במשק המים הישראלי ,ראו :ועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המים בישראל ,דוח הוועדה ,מרץ .2010
http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/vaadat_chakira_mayim.htm
לפרסומי פרויקט ״מים ושכנות טובה״ ראוhttp://foeme.org/www/?module=publications&project_id=32 :

ב .משאבי המים המשותפים :הידרדרות מתמשכת

כמות המים הזורמים בירדן הדרומי הצטמצמה ל 2%-מהיקף הזרם המקורי בנהר

  ZMU

 .1נהר הירדן
נהר הירדן הדרומי זרם בעבר מן הכנרת לים המלח לאורך תוואי מפותל בן  200קילומטרים .קטע זה של הנהר משותף
לירדן ,ישראל ופלסטין .עמק הירדן הדרומי הינו מערכת אקולוגית ייחודית הכוללת את שתי גדותיו של הנהר הנמוך
בעולם ,ומהווה חלק מהבקע הסורי-אפריקני המקשר בין הסהר הפורה לבין אפריקה .העמק משמש כנתיב נדידת
העופות השלישי בחשיבותו בעולם כולו ,בנוסף להיותו בית גידול לזנים נדירים ומקומיים של בעלי חיים .עמק הירדן
הדרומי היה גם אחד מנתיבי ההגירה האנושית העתיקים ביותר ,הוא משופע באתרי טבע ומורשת הזוכים להערכה
ברחבי העולם ,ואף מועמד להגדרה כאתר מורשת טבע ותרבות עולמי .נהר הירדן ,ששמו ידוע בעולם כולו ,היה ועודנו
סמל רב-משמעות עבור יהודים ,נוצרים ומוסלמים .בשל מצבו של הנהר ובגלל המגבלות הצבאיות ,הפוטנציאל הטמון
בעמק הירדן הדרומי  --להוות אזור משיכה תיירותית משמעותי לתועלתם של תושבי האזור  --אינו ממומש.
היום ,העמק הייחודי הזה מצוי תחת איום כתוצאה מהריסת הנהר עקב הטיית מים מופרזת ,זיהום ופיתוח בלתי-
ראוי .ישראל ,סוריה וירדן הקימו סכרים והטו כמעט את כל הנחלים שהזינו את הירדן הדרומי ,והותירו פחות משני
אחוזים מתוך  1.3מיליארד המטרים המעוקבים של מים שזרמו בנהר באופן טבעי .מעל  98%ממים אלו הוטו למטרות
אחרות ,בעיקר לחקלאות ולצריכה ביתית .חלקים מנהר הירדן צפויים להתייבש לחלוטין למשך מרבית חודשי השנה
כבר בשנת  .2011במקום המים השפירים שהוטו ,מוזרמים אל הנהר מי שפכים גולמיים או מטוהרים-חלקית מישראל,
ירדן ופלסטין ,בין אם ישירות ובין אם בעקיפין מבורות ספיגה בלתי-מבודדים .בנוסף ,מוזרמים אל הירדן הדרומי מים
מליחים שהוטו מהכנרת ,נקז שדות ושפכי בריכות דגים .כל אלה הפכו את הנהר האגדי לתעלת ניקוז ,תוך הסבת נזק

כבד למערכת האקולוגית הנסמכת על הנהר.
 אתרים אלו כוללים את אחת הערים העתיקות ביותר בעולם (יריחו) ,שרידים מהתקופות היוונית-רומית והנבטית ,אתרי הטבילה של הנצרות המוקדמת,
אתרים מוסלמיים הקשורים למלוויו של הנביא מוחמד ועוד.
ראו :ידכ״אCrossing the Jordan, Concept document, March 2005 http://foeme.org/uploads/publications_publ21_1.pdf :
 Gafny, S., Talozi, S. & Al Sheikh, B., Towards a Living Jordan River: An Environmental Flows Report on the Rehabilitation of the Lower
Jordan River, May 2010: http://foeme.org/uploads/publications_publ117_1.pdf.
לתקציר בעברית ,ראוhttp://foeme.org/uploads/JR_Towards_A_Living_Jordan_ExSum_H.pdf .:





בשל מגבלות מטעמים צבאיים בירדן ובישראל ,הגישה לירדן הדרומי אסורה בפני תושבים ומבקרים ברוב שטחו ,כך
שמרבית האוכלוסיה כלל אינה מודעת למצבו החמור של הנהר .ייבושו המלאכותי של נהר הירדן הדרומי מהווה גם גורם
מרכזי בהצטמצמות הדרסטית של ים המלח.
בהיעדרה של מדיניות רב-לאומית וארוכת-טווח שתבטיח את השבתם של מים שפירים בכמות מספקת לירדן הדרומי,
הנהר נדון לכליה .מחקר שנערך עבור ידכ״א גילה שתידרש הזרמה שנתית בהיקף של  400-600מיליון מטרים מעוקבים
(מלמ״ק) של מים (בעיקר שפירים) ,קרי ,בין שליש למחצית מהיקף הזרימה המקורי ,על מנת לשקם בהדרגה את נהר
הירדן הדרומי .על מנת לעמוד ביעד השיקום ,ידכ״א ממליץ שמתוך כמות זו יקצו ישראל ,ירדן וסוריה 220 ,מלמ״ק100 ,
מלמ״ק ו 90-מלמ״ק מים לשנה ,בהתאמה .ההקצאת תייעשנה באופן הדרגתי לאורך מספר שנים ,כאשר חלק מהמים
המוזרמים לתוך הנהר דרומית לכנרת ניתן יהיה להחזיר למשקי המים במורד הנהר ,וחלק יזרום עד לים המלח .לישות
הפלסטינית ,על פי הצעת ידכ״א ,צריכה להיות גישה ישירה לקטע הנהר בגדה המערבית ולחלקה היחסי במימי הירדן
הדרומי (ראו עמ׳  14להלן).
לאחרונה ,החל המשרד להגנת הסביבה בהכנות לתוכנית אב עבור קטע הנהר הנמצא בשטח ישראל .ידכ״א מקווה כי
גם הרשויות הירדניות והפלסטיניות ילכו בעקבותיו .עם זאת ,על מנת להחיות את נהר הירדן הדרומי ואת העמק ,יש
צורך במנגנון ניהולי אזורי .ידכ״א ממליץ להקים רשות ניהול רב-לאומית (ישראלית-ירדנית-פלסטינית ,עם נציגות
סורית בעתיד) לאגן הירדן הדרומי ,אשר תבטיח תיאום חוצה-גבולות בטווח הארוך ותאפשר פיתוח כלכלי וסביבתי
בר-קיימא של עמק הירדן הדרומי .בינתיים ,ידכ״א מסייע בקידום מיזמי פיתוח מקומיים ברי-קיימא בעמק ,תוך שיתוף
פעולה עם קהילות ישראליות ,פלסטיניות וירדניות משני עברי הנהר .הארגון פיתח תוכניות להרחבת אתר ״אי השלום״
בנהרייםּ/בָאקּורָה ולהקמת ״פארק השלום  -נהר הירדן״ .בשנת  2005הוקם מרכז אקולוגי בשטח של כ 2000-דונם
בכפר הירדני שייח׳ חוסיין ,הכולל מרכז מבקרים ובקתות לינה ,ולאחרונה השיק הארגון מרכז לקידום חינוך סביבתי
בכפר הפלסטיני אל-עוג׳א שמצפון ליריחו ,שישמש גם לאירוח תיירות אקולוגית 10.מיזמים אלו הם דוגמאות ראשונות
לפוטנציאל האקולוגי והתיירותי הנובע משיתוף פעולה חוצה-גבולות בעמק הירדן.

הזרמת שפכים אל תוך נהר הירדן הדרומי (ישראל)

PQ b
 ראו הערה  ,7לעיל.
 לניתוח פוטנציאל החסכון במשק המים בישראל כבסיס להקצאת מים לנהר הירדן ,ראו רוזנטל ,ג .וכץ ,ד .חלופות במדיניות חסכון מים בישראל  -ניתוח כלכלי,
יולי http://foeme.org/uploads/JR_Economic_Analysis_of_Policy_Options_for_Water_Conservation_in_Israel_HEBREW_ :2010
 ; August_2010.pdfלניתוח ראשוני של פוטנציאל החסכון בשלושת משקי המים ,ראוFoEME, Towards A Living Jordan River: An Economic :
Analysis of Policy Options for Water Conservation in Jordan, Israel and Palestine, Draft Report for Discussion, May 2010. http://foeme.
org/uploads/publications_publ118_1.pdf
 10לפרויקט פארק השלום בנהר הירדן ראו ;http://foeme.org/www/?module=projects&project_id=123 :לפארק האקולוגי שרחביל בן הסנה ראו:
.http://foeme.org/www/?module=projects&project_id=170



 .2ים המלח
גוף המים הנמוך והמלוח ביותר בעולם משותף לישראל ולפלסטין בחופו המערבי ולירדן בחופו המזרחי .מלבד היותו
מקור מרכזי לאשלג ולמינרלים אחרים ,מימי ים המלח מפורסמים בתכונותיהם המרפאות .יופיו הטבעי של ים המלח
הופך אותו ליעד תיירותי מהחשובים באזור .אגן ים המלח ,השופע נווי מדבר ,הוא ביתם של מעל  600זני צמחים ובעלי-
חיים ומתהדר באתרי מורשת תרבותית ברמה עולמית כגון מצדה ,מערות קומראן ,הר נבו והמצודה הצלבנית ּכרּכ .ים
11
המלח הגיע לשלב הגמר של תחרות רשימת שבעת פלאי הטבע החדשים בעולם.

מפלס המים בים המלח יורד בשיעור של יותר ממטר אחד לשנה



כעת מצוי גוף מים יחודי זה על ספו של אסון אקולוגי ,לאחר עשרות שנים של ניצול-יתר על ידי ירדן וישראל ,בעיקר.
מפלס ים המלח צונח ביותר ממטר אחד בשנה כתוצאה מהשפעתן המשולבת של הטיות מים מסיביות מנהר הירדן
(מקור המים הטבעי של ים המלח) ושל תעשיות ים המלח המאיצות את האידוי בחלקו הדרומי באופן מלאכותי על מנת
לאפשר הוצאת מינרלים בעלות נמוכה .ההשלכות עד כה כוללות אובדן של יותר משליש משטח פניה הטבעי של הימה,
והיווצרות של יותר מאלפיים בולענים (עקב ירידת מפלס מי התהום) .נסיגת הימה והופעת הבולענים גורמות הרס
לבתי-גידול טבעיים ,מסכנות כבישים ותשתיות תיירות ומאיימות על פרנסתם של התושבים המקומיים.

12

 11ראו ,http://sevennaturalwonders.org/asia/dead-sea :או:
http://www.new7wonders.com/community/en/new7wonders/new7wonders_of_nature/dead_sea
 12אחריותה של ישראל גדולה מזו של ירדן ,הן ביחס להטיית מים מנהר הירדן והן ביחס לכריית מחצבים מים המלח .סוריה נושאת אף היא באחריות בכך שהיא
מטה מים שזרמו בעבר בנהר הירמוך אל הירדן ודרכו אל ים המלח .נגישותם של הפלסטינים ,אשר גם להם מוקנות זכויות כיושבים על חוף ים המלח ,אל משאביו,
מוגבלת בפועל על-ידי ישראל.



שימורו של ים המלח עבור הדורות הבאים מחייב מעבר דחוף והכרחי לניהול בר-קיימא של האגן .ארגון ידכ״א מסייע
להציב את המצב העגום של ים המלח על סדר היום האזורי והבינלאומי ,באמצעות פרסום דו״חות העוסקים באתגרים
ובצורך בניהול משותף של ים המלח ,הכללת האגן ברשימות שימור בינלאומיות והכנת מחקרים סביבתיים 13.קובעי
מדיניות בישראל ,ירדן ופלסטין אמנם הכירו בצורך החיוני לנקוט בפעולה על מנת ׳להציל את ים המלח׳ ,אך זאת מבלי
להתמודד עם גורמי היסוד שהביאו להידרדרות הימה :היקפי הטיית מים מנהר הירדן ופעילות תאגידי המינרלים .במקום
זאת ,בחרו ממשלותינו לקדם פתרונות טכנולוגיים דוגמת ׳תעלת הימים׳ ,פרויקט תשתיות ענק-מימדים להעברת
מימיו של ים סוף אל ים המלח .ארגון ידכ״א הביע חששות כבדים לגבי ההשלכות הבלתי-ידועות של ׳תעלת הימים׳,
14
לרבות הנזק הסביבתי שיגרם למפרץ אילת ,לערבה ולים המלח עצמו.
עמדת הארגון קובעת שכדי להציל את ים המלח ,בדומה להצלת הירדן ,יש להקים מינהלת אזורית מטעם ישראל ,ירדן
ופלסטין .מינהלת ים המלח תסייע לטפח תנאים לשיתוף שלושת הצדדים ביתרונות הכלכליים הטמונים באגן זה ,כגון
תיירות והפקת מינרלים ,תוך איזון בין צורכי הפיתוח לבין שימור סביבתו הטבעית הייחודית של ים המלח .בינתיים,
ידכ״א פעיל במסגרת פרויקט ״מים ושכנּות טובה״ בחמש קהילות באזור ים המלח ,כולל מפגשים וסיורים משותפים,
15
והקמת מרכזים ללימודי הסביבה בעין גדי וצפונית לים המלח בעוג׳א הפלסטינית.

תעשיות ישראליות וירדניות מפעילות אידוי מואץ לצורך הוצאת מינרלים בעלות נמוכה מים המלח



 13ראו פרסומים ב. http://foeme.org/www/?module=publications&project_id=21 ,:
FoEME, An Analysis of the Latest Research Commissioned by EcoPeace/ FoEME on the Red Sea to Dead Sea Conduit and its Relevance 14
to the World Bank Led Study, May 2007: http://foeme.org/uploads/publications_publ75_1.pdf
 15ראו :המרכז האקולוגי עין גדי (באנגלית) ;http://foeme.org/www/?module=projects&record_id=171 :המרכז הסביבתי עוג׳א (באנגלית):
..http://foeme.org/www/?module=projects&record_id=174



 .3אקוות ההר

16

אקוות ההר ממוקמות מתחת לגדה המערבית ולחלקים ממרכז ישראל ,כאשר מרבית שטחי ההזנה ()recharge area
של האקוות נמצאים בגדה המערבית ואילו מרבית השטח הכלוא ( )confined areaשל האקוות נמצא בתוך ישראל
(ראו מפה  17.)1מי התהום של אקוות ההר הינם באיכות הגבוהה ביותר בהשוואה למקורות המים האחרים באזור
ומשמשים כמקור המים היחיד לאוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית ,וכמקור העיקרי לערים במרכז ישראל כולל
תל אביב וירושלים .אקוות ההר הן גם המקור למעיינות המוזנים בעיקר באזור הגדה המערבית ,נובעים בתוך ישראל
ומהווים את מקור המים הקבוע העיקרי לנחלים כגון נחל הירקון ונחל תנינים .לפיכך ,אקוות ההר הן אולי מקור המים
המשמעותי ביותר עבור הישראלים והפלסטינים גם יחד.

אקוות ההר ממוקמת ברובה מתחת לגדה המערבית ומספקת מים ליותר מארבעה מיליון פלסטינים וישראלים


מקור מים זה ,המשותף לפלסטין וישראל ,נתון בסכנה הולכת וגוברת בעקבות עשרות שנים של שאיבת-יתר (בעיקר
מצד ישראל) ושל הזרמת שפכים לא מטוהרים (כיום בעיקר מצד הפלסטינים) .מדינת ישראל ,השולטת בפועל על היקפי
השאיבה והגישה למי האקווה ,שואבת כ 80%-מאספקת המים השנתית ואילו הפלסטינים שואבים את היתרה (ראו
עמ׳  14להלן) 18.שאיבת-היתר מסכנת את הקיימות של מי התהום בטווח הארוך ומובילה להתייבשותם של מעיינות.
בשל מאפייניו ההידרולוגיים ,מרבית שטחו של אזור החלחול וההתחדשות של אקוות ההר רגיש במיוחד לזיהום מי
תהום 19.כשלושה מיליון פלסטינים וכחצי מיליון ישראלים ,החיים מעל לאקוות ,תורמים לזיהומן המתמשך .ריכוזי
החנקה ( ,)nitrateלדוגמה ,בחלק מן המעיינות מעל האקוות חורגים זה מכבר מאמות-המידה למי שתייה שקבע ארגון
20
הבריאות העולמי.
16
17
18
19
20

אקוות (אקוויפר) ההר מתייחסת לשלוש אקוות עיקריות :האקווה המערבית היא מקורם של מרבית המים הנשאבים על ידי ישראל ממערב לקו הירוק ,ועבור
הערים טול כרם וקלקיליה .האקווה הצפון-מזרחית מספקת מים לשכם ולג׳נין וכן לעמק יזרעאל ועמק בית שאן .האקווה המזרחית ,בה מי התהום זורמים אל
עבר בקעת הירדן וים המלח ,היא המאגר היחיד הנמצא כמעט כולו בתוך שטח הגדה המערבית (מפה .)1
שטח ההזנה ,או החלחול וההתחדשות של אקוות ההר הוא השטח בו הגשם יורד ,מחלחל דרך שכבות הסלע ומצטבר מתחת לאדמה .שטח זה ממוקם ברובו
מתחת לגדה המערבית ולפרוזדור ירושלים (מפה  .)1השטח הכלוא של אקוות ההר ממוקם במורד המדרון מתחת לשכבות סלע בלתי-חדירות .באקווה המערבית
 ,השטח הכלוא נמצא בתוך ישראל  ,שם נמצאים מרבית הנביעות ,אתרי הקידוח והבארות.
יחס זה בין צריכת המים הישראלית לפלסטינית ( )1:5גבוה במידה ניכרת מן היחס המספרי בין שתי האוכלוסיות.
אקוות ההר היא מערכת גיאולוגית קרסטית ,המאפשרת חלחול יחסית מהיר וישיר של מים עיליים ,הן מי גשמים והן שפכים מזהמים ,אל מי התהום.
FoEME, A Seeping Time Bomb: Pollution of the Mountain Aquifer by Solid Waste, January 2006, p. 6:
 ;http://foeme.org/uploads/publications_publ59_1.pdfראו גםWorld Bank, Report No.47657-GZ: West Bank and Gaza - Assessment of :

Restrictions on Palestinian Water Sector Development, Sector Note April 2009
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZAINARABIC/Resources/WaterRestrictionsReport18Apr2009.pdf



מקורות הזיהום העיקריים של אקוות ההר הם מי שופכין שאינם מטוהרים כיאות ואתרי פסולת מוצקה לא-מוסדרים.
אתרי פסולת בלתי-חוקיים מצויים בכל רחבי הגדה המערבית; ברבים מהם עושים שימוש הן פלסטינים והן ישראלים.
בשל היעדרות תשתיות תברואה בחלק ניכר מהישובים הפלסטיניים (במיוחד בכפרים) ,נאלצים התושבם להזרים את
שפכיהם לבורות ספיגה ,משם השפכים הלא-מטופלים מחלחלים בהדרגה אל מי התהום .במרבית הערים הפלסטיניות
מערכות הביוב מזרימות את שפכיהן (לעתים קרובות ללא טיהור) הישר לוואדיות סמוכים .מצב זה נובע ממחסור
חמור במתקני טיהור שפכים (מט״שים) בגדה המערבית .בין הסיבות למחסור במט״שים ניתן למנות את מדיניות
הרשות הפלסטינית לתעדף השקעות בתשתיות היצע המים על-פני טיפול במי שופכין ומדיניות רבת-שנים של המינהל
האזרחי ,ששונתה רק בשנים האחרונות ,לסרב להעניק היתרי בניה למט״שים בגדה המערבית ,אלא אם הצד הפלסטיני
יסכים לחבר את התשתיות החדשות גם להתנחלויות .בנוסף ,התנחלויות רבות מזרימות את שפכיהן ללא טיהור נאות,
אל וואדיות סמוכים .מצב דברים זה הוביל לזיהום חמור של מרבית הנחלים בגדה המערבית ,אשר חוצים את הקו הירוק
22
וזורמים לים התיכון ,לנהר הירדן או לים המלח.

21

ארגון ידכ״א הכין מספר דוחות אודות מחדלי התברואה בשטח המצוי מעל אקוות ההר ,כדי להציב את הסוגיה על
סדר יומן של הרשויות הישראליות והפלסטיניות הרלוונטיות ,ושל המדינות התורמות להקמת המט״שים (ראו להלן).
כפתרון כולל ,ידכ״א מציע להקים מנגנון ניהול ישראלי-פלסטיני לאקוות ההר ,להבטחת ניצול בר-קיימא ושיוויוני
של מקור המים המשותף 23.הארגון פועל לקידום פתרונות לטיפול בשפכים ופסולת מוצקה בקרב הקהילות החולקות
את אקוות ההר ואת הנחלים הזורמים מן הגדה המערבית אל הים התיכון ,במסגרת פרויקט ״מים ושכנות טובה״,
לדוגמה בין באקה אל-גרבייה בישראל לבאקה אל-שרקיה ברשות הפלסטינית ,בין טול כרם ועמק חפר ,ובין קהילות
פלסטיניות וישראליות לאורך נחל חברון ,הזורם מהגדה אל הנגב (מפה .)2

טיפול לקוי בשפכים מסכן את אקוות ההר (טול כרם ,פלסטין)
PTQ
 21ראו הערה קודמתFoEME 2006 :
 22ראו :בצלם ,שפכים ללא גבולות  -הזנחת הטיפול בשפכי הגדה המערבית ,יוני  ,2009עמ׳ http://www.btselem.org/Download/200906_Foul_Play_ :6-12
 ; heb.pdfראו גם אדם טבע ודין ,דו״ח העוני הסביבתי ,מרס  ,2010עמ׳ http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=498&ArticleID=1066 :17-18
 23ברוקס ,ד .וטרוטייר ,ג ,.הסכם מים ישראלי-פלסטיני :הצעת ידידי כדור הארץ המזרח התיכון נובמבר http://foeme.org/uploads/Model_Water_ .2010
 ; Agreement_Hebrew.pdfלהסכם המלא ראו:
http://foeme.org/uploads/12911407811~%5E$%5E~Model_Water_Agreement_Full.pdf





 .4אקוות החוף
מערכת אקוות החוף ,הרדודה יחסית ,מורכבת מסדרת מאגרי מי תהום לאורך מישור החוף (מפה  .)1זהו מקור משני אך
משמעותי עבור תושבי ישראל והמקור היחיד למי שתייה והשקיה עבור  1.5מיליון תושבי רצועת עזה .מי תהום אלו,
אשר שימשו לאורך ההיסטוריה את העמים שהתיישבו לאורך רצועת החוף ,נמצאים כיום בסכנה ממשית.
בחלקה של אקוות החוף המצוי בשטחי ישראל ,שם מרוכזת מרבית האוכלוסיה ,איכות המים הדרדרה מאוד בעקבות
תהליכי פרבור אשר הפחיתו את חדירת המים העיליים אל האקווה מחד גיסא ,ומזיהום ממקורות תעשייתיים ,עירוניים
וחקלאיים ,מאידך גיסא .שאיבת-יתר מאקוות החוף הובילה אף לחדירת מי ים אל מאגרי מי התהום .הניהול הכושל של
האקווה הביא לעליה מתמדת מאז שנות השבעים בריכוזי הכלוריד והחנקה במי התהום וחייב השבתת חלק משמעותי
24
מהבארות באקוות החוף שבשטח ישראל.
ברצועת עזה המצב חמור עוד יותר .גידול מהיר
באוכלוסייה ,התלות בחקלאות כמקור הכנסה
ומשטר מים בלתי נאות הובילו לשאיבת-יתר חריפה
בתת-האקווה הדרומית .כתוצאה מכך התגברה
חדירת מי הים וכיום מזוהמים מי התהום של עזה
25
ברמות גבוהות של מזהמים ,בעיקר מלחים וחנקות.
ישובים רבים ברצועה כלל אינם מחוברים לתשתיות
ביוב ושלושת מתקני טיהור השפכים הקיימים
כורעים תחת הנטל .נזקי המצור המתמשך שמפעילה
ישראל על הרצועה ,וביתר שאת ההרס שזרע מבצע
״עופרת יצוקה״ ,החריפו עוד יותר את המצב ,הרסו
תשתיות והגבילו מאוד את היכולת לתחזק או לתקן
את המתקנים השונים .כתוצאה מכך מצב התברואה
והשפכים בעזה קשה ביותר ,ובמקרה אחד (הצפתו
של כפר במי שופכין) הביא לאובדן ישיר של חיי
אדם .בינתיים ,השפכים הגולמיים מחלחלים אל מי
התהום או מוזרמים לים ומזהמים את מימי החוף.
שפכים אלה עשויים להשפיע ,בסופו-של-דבר ,גם
על מתקני התפלת מי ים המתוכננים בחופי ישראל
ובחוף עזה.

הישוב עבאסן (עזה) שוכן על אותו אגן ניקוז של
מועצה אזורית אשכול (ישראל).

ידכ״א הציג הצעה להקמת מנגנון ניהול ישראלי-
פלסטיני לאקוות החוף ,שכן בלעדי ניהול בר-קיימא
הצפה בעבאסן (עזה) עקב היעדר תשתיות ניקוז
26
ומתואם ,מקור המים החיוני הזה הולך ומתכלה.
בינתיים ,ידכ״א פועל בקהילות השוכנות משני עברי הגבול במטרה להדגיש את הזיקה בין אקוות ההר המערבית ,אקוות
החוף והים התיכון .כך ,למשל ,מארגנים סיורים משותפים עבור תושבי הישובים הישראליים והפלסטיניים הממוקמים
על אגן הנחלים חברון-בשור-ואדי עזה ,על מנת להעלות את המודעות לשפכים חוצי-הגבולות (ראו מפה .)2

 24רשות המים ,מצב איכות מקורות המים בישראל והפעולות שננקטו למניעת זיהומם  ,2006/7יוני .2008
World Bank, Report No.47657-GZ: West Bank and Gaza - Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development, Sector 25
 :Note April 2009עמ׳ 27-32
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZAINARABIC/Resources/WaterRestrictionsReport18Apr2009.pdf
 26זהו חלק מהצעת ידכ״א להסכם מים ישראלי-פלסטיני  -ראו הערה  23לעיל.



ג .התמודדות עם גורמי היסוד להידרדרות משאבי המים
ההידרדרות החמורה במצבם של משאבי המים המשותפים באזורנו  -נהר הירדן ,אקוות ההר ואקוות החוף -משקף עד
כמה אבדה לנו ההבנה שהמים הם מקור חיים לכולנו .כאשר מתייחסים אל מקורות המים בכזאת פזיזות ,אין זה פלא
שאנו גם מזלזלים בזכות היסודית למים  -הזכות של כל אדם לקבל מים בכמות ובאיכות המספקת את צרכיו הבסיסיים.
כל עוד זכות זו אינה מתקיימת עבור חלק מהאוכלוסיה (הפלסטינית) ,יהיה קשה מאוד להגיע לשיתוף פעולה חוצה-
גבולות ,שבלעדיו לא ניתן לשמור על משאבי המים המשותפים.
ארגון ידכ״א דוגל בעמדה לפיה יש להגיע לאיזון המבוסס על חלוקה הוגנת של מים בין כל עמי האזור ,ועל אחריותם
של בני אדם לשמירה על מקווי המים הטבעיים .על מנת לנהל משאבים אלו באופן בר-קיימא יש ליצור מסגרות ניהול
אזוריות; רק כך ניתן להתמודד עם גורמי היסוד לניהול הכושל של משאבי המים חוצי-הגבולות .בקרב הדרג הפוליטי
באזורינו קיימת נטיה לפנות לפתרונות קסם טכנולוגיים על מנת לתקן את הנזקים שנגרמו בשל מדיניותם הקודמת
 אותה מדיניות שהביאה להידרדרות כה חמורה במשאבי המים .״תעלת הימים״ המוצעת היא רק דוגמה אחת (ראולעיל) ,אך כאלו הן גם התוכניות להתפלת מי הים בכמויות אדירות .אכן ,יש הכרח בהגדלה של היצע המים באמצעות
התפלה ,אך לאור ההשלכות הסביבתיות  -ובראשם צריכת האנרגיה העצומה ופליטת גזי החממה הנלווים לתהליך
התפלת מי ים  -יש להתייחס להתפלה כאל אפשרות אחרונה ,ולא כחלופה הראשונה והמועדפת ,כפי שהיא מוצגת
27
כיום על-ידי קובעי המדיניות.
תלות-הגומלין המאפיינת את משאבי המים באזורנו ,וחומרת מצבם ,מחייבת מעבר בהקדם האפשרי לניהול חוצה-
גבולות של משאבי המים המשותפים לישראל ,לפלסטין ולירדן .אל לנו לאפשר לחוסר ההתקדמות בתהליך השלום
הכולל לעכב את הניהול הנכון של משאבי המים המשתופים .במילים אחרות :אסור שהמים יהפכו לבני-ערובה של
התהליך המדיני .אדרבא ,הניסיון שנצבר בארגון ידכ״א מעיד על כך שאמון הדדי הנבנה על יסוד סוגיות מים משותפות
28
עשוי להשפיע לטובה גם על היבטים אחרים ביחסים בין עמי האזור ,החיים בשכנות גיאוגרפית כה צפופה.
כדי לשנות את התמונה הקודרת ששורטטה לעיל ,דרוש שינוי משמעותי בשלושה תחומים :בדפוסי צריכת המים,
בטיפול בזיהום מקורות המים ,ובחלוקה יותר שיוויונית במים המשותפים ,בין עמי האזור ובין האדם לטבע.

 .1עידוד שימוש בר-קיימא במים
לאור המחסור במקורות מים טבעיים באזור ,רבים מופתעים לגלות שקיים בזבוז מים בהיקף ניכר בישראל ,פלסטין
וירדן .כך ,לדוגמה ,שיעור הדליפות ממערכות הולכת מים מגיע עד  34%בפלסטין 25% ,בירדן ו 15%-בישראל ,ומסתכם
בעשרות מיליוני מטרים מעוקבים של מים מדי שנה 29.באזורינו הצחיח ,קרוב לשליש מן השימוש הביתי במים שפירים
מופנה להדחת מים בשירותים ,וזאת למרות הימצאותן של טכנולוגיות המאפשרות שימוש במים אפורים (ממקלחות,
רחצה וניקיון ביתי) לצורך זה .מי קולחין עירוניים ,אשר בישראל ממוחזרים ברובם לשימוש בחקלאות ,אינם מועברים
לשימוש חוזר בהיקפים מספיקים בפלסטין או בירדן .הן ישראל והן ירדן מסבסדות גידולים עתירי מים ,דוגמת בננות
ופירות טרופיים אחרים ,במקום לאפשר את ייבואם .בשתי המדינות המגזר החקלאי אחראי ליותר ממחצית מצריכת
30
המים אך תורם חלק מזערי לתוצר הלאומי הגולמי של המדינות.
27
28
29
30
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נעמה אלעד ושרית כספי-אורון  ,״הנתונים שרשות המים לא מגלה לכם״ ,דה מרקרhttp://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?Elemen `8.7.2010 ,
 ;tId=skira20100728_1181814ראו גם רוזנטל וכץ ,חלופות במדיניּות חסכון מים בישראל  -ניתוח כלכלי (ידכ״א ,יולי  ,)2010עמ׳ .12-13
http://foeme.org/uploads/JR_Economic_Analysis_of_Policy_Options_for_Water_Conservation_in_Israel_HEBREW_August_2010.pdf
FoEME, Environmental Peacebuilding Theory and Practice - A Case Study of the Good Water Neighbors Project and In-depth Analysis of
the Wadi Fuqin / Zur Hadassah Communities, January 2008 http://foeme.org/uploads/publications_publ93_1.pdf.
FoEME, Towards A Living Jordan River: An Economic Analysis of Policy Options for Water Conservation in Jordan, Israel and Palestine,
Draft Report for Discussion, May 2010, pp. 28-30: http://foeme.org/uploads/publications_publ118_1.pdf.
שם .ביחס לישראל ראו גם רוזנטל ,ג .וכץ ,ד .חלופות במדיניּות חסכון מים בישראל  -ניתוח כלכלי (ידכ״א ,יולי  ,)2010עמ׳ 34http://foeme.org/uploads/
JR_Economic_Analysis_of_Policy_Options_for_Water_Conservation_in_Israel_HEBREW_August_2010.pdf

ממצאי ניתוח כלכלי של משקי המים בישראל ,ירדן ופלסטין שנערך עבור ידכ״א מצביעים על חסכון פוטנציאלי של
יותר מ 900-מיליון מטר מעוקב (מלמ״ק) מים באזור ,באמצעות יישומם של קווי מדיניות ספציפיים בניהול משקי
המים של ישראל ,פלסטין וירדן .במרבית פלחי החסכון העלות תהא נמוכה מעלותם השולית של המים 31.על פי
הדו״ח ,המנתח את המגזרים החקלאי והביתי בשלושת משקי המים ,ניתן לחסוך בישראל ,על-פי הערכות 517 ,מלמ״ק
של מים באמצעות הפחתת אובדני מים ממאגרים וצינורות ,הסרת סובסידיות וחסמי יבוא במגזר החקלאי ,הגברת
המודעות הציבורית לחסכון במים ,שינוי בדפוסי הגינון ,שימוש במים אפורים ,ועוד .בירדן ניתן לחסוך כ 305-מלמ״ק,
על-פי הערכות ,באמצעות צעדים לשיפור ניהול המים ,וזאת בעלות נמוכה יותר מן העלות המקומית של מי שופכין
מטוהרים ,על ידי השבת מי קולחין עירוניים לשימוש בחקלאות ,איסוף מי גשמים ברמה העירונית וברמת משק הבית,
הפחתת אובדנים במערכות הולכת מים ,שיפור יעילות ההשקיה ,רפורמה במכסים חקלאיים ושינויים בנוהגי השכרת
קרקע חקלאית בעמק הירדן ,קמפיינים להעלאת המודעות הציבורית ,רפורמה בתחום הגינון ושימוש במים אפורים.
בפלסטין ניתן להקצות ,על-פי הערכות ,כ 92-מלמ״ק נוספים לשימושי המים הביתיים (להשלמת המחסור הקיים),
וזאת באמצעות ניהול מים משופר הכרוך בעיקר בהשבת מי שופכין לשימוש חוזר ,איסוף מי גשמים וצעדים אחרים,
ביניהם כמה מקווי המדיניות שנזכרו לעיל.
ניתן גם למצוא דוגמאות רבות לשימוש יעיל במים באזורינו .ניסיונה הרב של ישראל בשימוש יעיל במים בחקלאות
הועיל בעבר לשכנותיה והיה ניתן לחלוק נסיון זה באופן שיטתי יותר .בירדן ,אחת המדינות השחונות ביותר מבחינת
מים ,הצטבר ניסיון ארוך שנים בניהול ביקושי מים .משרד המים הממשלתי הירדני כולל מחלקה מיוחדת לתחום
זה והידע שנצבר בה עשוי לסייע לפלסטין ולישראל .תחייתה המחודשת של חקלאות מסורתית פלסטינית הניזונה
ממי גשמים בלבד ומותאמת לאקלים המקומי ,יכולה לשמש לקח עבור המגזרים החקלאיים בישראל ובירדן ,הנוטים
להסתמך על גידולי שלחין.
למרות ששלושת העמים שואבים את מימיהם מאותם המקורות ,עד כה היתה נכונות פוליטית מועטה ביותר לשתף זה
את זה באופן שיטתי בניסיון שכל צד צבר בשימוש נבון ויעיל במים .מעל לכל ,על ישראל ,ירדן והרשות הפלסטינית
להגיע להסכמה בדבר יעדים משותפים ואמצעים להשגת שימוש יעיל ובר-קיימא במים במגזרים השונים .בינתיים ,כל
צד מנצל יתר-על-המידה את משאבי המים הנמצאים בהישג יד ,ומרפה בכך את ידי שכניו מלנקוט בניהול מים נבון,
שכן הם שואבים את מימיהם מאותו מקור מים 32.כך ,בהיעדרם של הסכמים אזוריים ,ממשיך כל צד לפעול באופן חד-
צדדי ונגזרת כליה על משאבי המים המשותפים.
במצב זה ,צפויים חלקים של נהר הירדן להתייבש לגמרי עד שנת  2011אם לא תינקט פעולה רב-צדדית .לצורך כך,
יש להסכים על אסטרטגיה משותפת לניהול בר-קיימא וארוך טווח של נהר משותף זה ,ובכלל זה על כמות המים שכל
מדינה המצויה על גדותיו תשיב לנהר ,אשר תתבסס על כמות המים שנשאבה ממקורות הנהר מלכתחילה .מאותה סיבה,
הצלת ים המלח ,ההולך ומתכווץ כתוצאה מהטיית מימי נהר הירדן לפני הגעתם לימה ,ועקב ניצול-יתר בידי תאגידי
המינרלים הישראלית והירדנית באגנו הדרומי ,תתאפשר רק אם יימצא הסדר שיוסכם על כל הצדדים לניהול בר-קיימא
של אגן המים המשותף .ארגון ידכ״א מציע מבנה ניהולי רב-לאומי מעין זה ,כמו גם הסדרים לניהול ישראלי-פלסטיני
משותף של אקוות ההר והחוף ונחלים חוצי-גבולות משותפים .הסדרים אלו מבוססים על שימוש בר-קיימא במים מצד
33
כל המדינות ,כולל שיתוף במידע ובטכנולוגיה ,כרכיב מרכזי בבניית אמון והצלחה ארוכת-טווח.

 31שם.
 32כך למשל ,שואלים ישראלים :מדוע שנחסוך במים ונשיב אותם לנהר הירדן ,אם המים הללו ישובו ויישאבו על-ידי הירדנים או הפלסטינים? אותה שאלה נשאלת
גם בצד השני.
 33ברוקס ,ד .וטרוטייר ,ג ,.הסכם מים ישראלי-פלסטיני :הצעת ידידי כדור הארץ המזרח התיכון נובמבר http://foeme.org/uploads/Model_Water_ .2010
 ; Agreement_Hebrew.pdfלהסכם המלא ראוhttp://foeme.org/uploads/12911407811~%5E$%5E~Model_Water_Agreement_Full.pdf :
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 .2עצירת הזיהום
א) טיפול בזיהום משפכים
שפכים שאינם מטוהרים כראוי מהווים מקור מרכזי לזיהום משאבי המים המשותפים באזור .מרבית הנחלים והנהרות
בישראל ,פלסטין וירדן התייבשו או הפכו לתעלות ביוב פתוחות המכילות מי שופכין לא-מטוהרים או שאינם מטוהרים
דיים .מצב זה נובע במידה רבה כתוצאה מהיעדר תשתיות טיהור שפכים ,או מתשתיות בלתי מספיקות .בירדן מחוברים
רק  58%מכלל האוכלוסייה (ורק  6%מן האוכלוסייה הכפרית) לתשתיות ביוב .במרבית הערים והכפרים הפלסטיניים
אין כלל תשתיות לטיהור שפכים והתושבים מאלתרים פתרונות מקומיים ,כגון בריכות ובורות ספיגה שאינם אטומים,
הדולפים ומזהמים את מי התהום .עד  60מיליון מטרים מעוקבים ,להערכה ,של מי שופכין לא-מטוהרים מאיימים על
המשך קיומה של אקוות ההר ,מקור המים המשותף העיקרי של תושבי ישראל והגדה 34.באשר לתושבי עזה ,שפכים לא-
מטופלים מזהמים הן את מי התהום והן את מימי הים התיכון .בישראל ,על אף היותה מובילה עולמית בתחום טיפול
והשבת מי קולחין מטוהרים לחקלאות ,זיהום מהזרמת שפכים עודנו מהווה בעיה בחלקים מן הגליל והנגב ,ויישובים
35
ישראליים רבים בגדה המערבית מזרימים שפכים לא-מטוהרים או מטוהרים-חלקית אל הטבע.
פתרון לבעיות זיהום מי התהום בגדה המערבית
ורצועת עזה לא יכול להידחות עד סיום
הסכסוך המדיני .אמנם ,בשנת  2009הסכימו
רשויות המים הישראלית והפלסטינית לקדם
את יישומן של תוכניות קיימות להקמת מכוני
טיהור שפכים ,אך בשטח ניכרת התקדמות
מועטה בלבד.
הקיפאון בהקמת תשתיות תברואה בגדה
המערבית ובעזה מצביע על כשל יסודי בהסדר
הנוכחי .מכשלה פוליטית עיקרית בעניין זה
הינה הקצאת המים הבלתי שוויונית הקיימת
תושבים מקימים מערכת סינון טבעית לטיהור שפכים (אום ריחן ,פלסטין)
בהסדר הקיים ,לפיה ישראל שואבת את חלק PTQ
הארי של מימי אקוות ההר (ראו עמ׳  .)14לפיכך
מעדיפים הפלסטינים להשקיע בהגדלת היצע המים השפירים העומד לרשותם ,במקום להשקיע בטיפול בשפכים .כל
צד מאשים את הצד האחר במצב זה .ארגון ידכ״א מציע מודל חדש לניהול ישראלי-פלסטיני משותף של אקוות ההר
36
והנחלים חוצי-הגבולות ,כך שייווצר אינטרס משותף לטפל במי שופכין ולהשיבם לשימוש חוזר אצל שני הצדדים.

ב) טיפול בפסולת מוצקה
פסולת מוצקה היא מקור עיקרי נוסף לזיהום הנחלים ומי התהום באזור .על-פי הערכות ,כ 1.2-מיליון טונות של פסולת
ביתית מיוצרת מדי שנה על ידי שלושה מיליון בני-אדם (פלסטינים וישראלים) המתגוררים מעל שטח ההזנה של
אקוות ההר לבדה .הטמנה לא מוסדרת של פסולת מוצקה זו גורמת לחלחול של חומרים רעילים אל מי התהום 37.יתרה
מכך ,באתרי פסולת לא מוסדרים שורפים את הפסולת לעתים קרובות ,מה שיוצר זיהום אוויר המכיל יסודות רעילים.
34
35
36
37
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FoEME, A Seeping Time Bomb: Pollution of the Mountain Aquifer by Sewage, February 2004, p. 6-9: http://foeme.org/uploads/
publications_publ30_1.pdf
ראו הערה  22לעיל.
ברוקס ,ד .וטרוטייר ,ג ,.הסכם מים ישראלי-פלסטיני :הצעת ידידי כדור הארץ המזרח התיכון ,נובמבר http://foeme.org/uploads/Model_Water_ .2010
 ; Agreement_Hebrew.pdfלהסכם המלא ראו.http://foeme.org/uploads/12911407811~%5E$%5E~Model_Water_Agreement_Full.pdf :
מסך  1.17מיליון טון פסולת מוצקה ביתית המיוצרת ,להערכה ,מעל שטח ההזנה של אקוות ההר 87% ,להערכה מהווה סיכון למי התהום .נוזלי תשטיף (leachate
נוזלים הכוללים מזהמים מומסים) מאתרי הטמנה לא תברואתיים כוללים בדרך כלל עשרות מזהמים ביולוגיים ,אורגניים ואנאורגניים ,ובכלל זה זרניך ()arsenic
ומתכות כבדות כגון עופרתFoEME, A Seeping Time Bomb: Pollution of the Mountain Aquifer by Solid Waste, January 2006, p. 3-4. http:// .
.foeme.org/uploads/publications_publ59_1.pdf

PleachateQ

בעוד שהמדיניות בישראל הובילה לסגירת מרבית אתרי הטמנת הפסולת הבלתי תברואתיים בשטח המדינה ,הרי
שהטמנת פסולת המיוצרת בישראל באתרים מעבר לקו הירוק ,בעסקאות עם בעלי קרקעות פלסטיניים ,עודנה מהווה
בעיה חמורה .רוב-רובה של הפסולת המיוצרת על-ידי האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית עדיין מוטמנת באופן
בלתי ראוי לחלוטין במאות אתרי פסולת הפזורים בכל רחבי הגדה 38.יש לציין התקדמות מסוימת בהקמת אתר הטמנה
תברואתי באזור ג׳נין ,המיועד לשמש את צפון הגדה המערבית.

אתר פסולת מוצקה פתוח ליד טול כרם
P

גם בירדן הטמנת הפסולת מנוהלת ברובה הגדול באופן לקוי ,ומערכות לפינוי הפסולת המוצקה טרם התפתחו לרמה הנדרשת.

T
הירדן.
זיהום כתוצאה מפסולת מוצקה מסכן את מעט מי התהום והנחלים בירדן ,שחלקם נשפכים בסופו של דבר לנהר
על פי הצעת ארגון ידכ״א ,הגופים האזוריים שיוקמו לנהל יחדיו את משאבי המים האזוריים המשותפים ,יצטרכו לגבש
קווי מדיניות משותפים למניעת זיהום משפכים ומפסולת מוצקה .ידכ״א הכין נספח למתווה ז׳נבה ,העוסק בפירוט

39
בסוגיות סביבתיות וכולל המלצות לניהול משותף של פסולת מוצקה.

תשטיף ( )leachateמאתר הטמנת פסולת לא מוסדר חודר לאקווה מתחתיו
PleachateQ

 38ההערכות באשר למספר אתרי ההטמנה הלא מוסדרים בגדה המערבית נעות בין  189ל .413-שם ,עמ׳ .23
FoEME, Draft Agreement on Environmental Cooperation between the Governments of the State of Israel and the Palestinian National 39
Authority, November 2007
http://foeme.org/uploads/publications_publ105_1.pdf.
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 .3תמיכה בהקצאות מים שוויוניות יותר
א) בין ישראלים ,פלסטינים וירדנים
הסדרים לחלוקת מים נכללו בהסכם השלום בין ישראל לירדן משנת  .1994בשנת  1995חתמו ישראל ואש״ף על הסכם
להסדר ביניים (אוסלו ב׳) ,שהקים את ״ועדת המים המשותפת״ לניהול משותף של משאבי המים למשך תקופת ביניים
בת חמש שנים עד לגיבושו של הסדר סופי .״הסדר זמני״ זה קיים עד היום.
בין ישראל לירדן קיים אמנם הסכם סופי ,אך הקצאות המים שישראל הסכימה להעביר לירדן אינן מועברות במלואן.
הדבר נובע ,בין השאר ,מן הניסוח המעורפל במכוון של ההסכם באשר לשאלת הנשיאה בעלויות הקצאת המים הנוספת
לירדן .ישנם ישראלים המותחים ביקורת על השיעור הקבוע של העברות מים לירדן ,מכיוון שאינו לוקח בחשבון שנות
בצורת וירידה בהיקף המשקעים הנובעת משינויי האקלים 40.בדומה לכך ,ישנם ירדנים המותחים ביקורת על כמות המים
הקבועה אשר ירדן מעבירה לישראל מנהר הירמוך ,מכיוון שאינה לוקחת בחשבון שנות בצורת וירידה בהיקפי הזרימה
בירמוך הנובעת מהטיות מים שמבצעים הסורים בקטעים הצפוניים של הנהר .היחסים בין רשויות המים הישראלית
והירדנית אמנם טובים באופן כללי ,אך הסוגיות שלעיל מטרידות רבים ,ויש לפעול לפתרונן בצורה שקופה והוגנת,
באופן שיתייחס לתועלות המשותפות לשני הצדדים משיקומו של נהר הירדן הדרומי.
הסכמי אוסלו ב׳ ,שנועדו במקור לשמש כהסדר זמני בין ישראל לרשות הפלסטינית ,בעייתיים יותר בנוגע למים
המשותפים .ההסכמים מתייחסים רק למשאבי המים המשותפים המצויים בגדה המערבית (אזור החלחול וההתחדשות
של אקוות ההר) ולא למשאבי המים המשותפים המצויים בשטח ישראל (השטח הכלוא של תת-האקווה המערבית
הממוקמת ברובה בתוך ישראל ,ממנה היא שואבת מהמים המשותפים  -ראו מפה  .)1מצב זה של א-סימטריה ,בצד
השליטה הישראלית המנהלית והצבאית המתמשכת בשטחי ( Cכ 60%-משטח הגדה המערבית) ,מעניק בפועל לישראל
זכות וטו ביחס להיקפי השאיבה והנגישות לאקוות ההר המשותפת  -מקור המים היחיד עבור הפלסטינים תושבי הגדה.
ישראל שואבת ותופסת כיום עד  80%ממימי האקווה ,ואילו הפלסטינים שואבים כ .20%-למעשה ,הפלסטינים שואבים
כיום פחות מים מכפי ששאבו לפני הסכמי אוסלו ,על-פי דו״ח הבנק העולמי מ ,2009-ותלותם במים המסופקים על-ידי
41
חברת המים ״מקורות״ הולכת וגוברת.
בדו״ח הבנק העולמי נמתחת ביקורת חריפה על המסגרת שנקבעה בהסכמי אוסלו ב׳ ,ובפרט על ועדת המים המשותפת,
אשר מותירה שליטה כמעט מוחלטת בידי ישראל בכל הנוגע לניהול משאבי המים בגדה המערבית ,״ולמעשה הופכת
את התכנון והניהול המשולב של משאבי מים לבלתי-אפשרי עבור [הרשות הפלסטינית]״ 42.היות והפלסטינים מקבלים,
באופן יחסי ,רק חלק קטן מן המים ,נקל להבין מדוע פעילותם ,כמו גם השקעת כספי התרומות לרש״פ ,מתמקדת בעיקר
בהגדלת היצעי המים ולא בבניית התשתיות הנדרשות למניעת זיהום של מי התהום ושל הנחלים (הזורמים בסופו של
דבר אל תוך ישראל) .מדיניות קצרת-רואי שכזו מובילה לסכנת זיהום מקורות המים המשותפים ,לרעת שני הצדדים.
הסכמי אוסלו ב׳ התעלמו גם מזכויות הפלסטינים להקצאת מים שמקורם בירדן הדרומי ומסוגיית הנגישות לנהר
(בקטע הגובל בגדה המערבית) ולים המלח למטרות פיתוח כלכלי ,ובייחוד תיירות .הסדרי מים הוגנים מוכרחים לקחת
בחשבון את כל מקורות המים המשותפים לצדדים.
ארגון ידכ״א הכין מודל להסכם מים ישראלי-פלסטיני לניהול משאבי המים המשותפים לשני העמים ,המבוסס על
עקרונות של ַקיימּות אקולוגית ,יעילות כלכלית והקצאה שוויונית של משאבי המים המשותפים .הסכם מעין זה לא
יגדיר כמויות ספציפיות של מים (כפי שנעשה בהסכם השלום הישראלי-ירדני) ,אלא יקבע מנגנון מוסכם ודינמי לבקרה
מתמשכת על משאבי המים המשותפים (שהרי מפלסי המים משתנים משנה לשנה) וקריטריונים להקצאתם ,הכוללים
את היקף האוכלוסייה ,היקף צריכת המים הקיים ,רמות פיתוח סוציו-כלכלי וכו׳ .בטווח הקצר ,משמעותו המעשית של
, Journal 40״Ambiguity in Transboundary Environmental Dispute Resolution: The Israeli-Jordanian Water Agreement״ Fischendler, I.,
of Peace Research, vol. 45, no. 1, 2008, pp. 79-97
http://www.foeme.org/uploads/IF-Ambiguity_Transboundary_Env.pdf
World Bank, Report No.47657-GZ: West Bank and Gaza - Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development, Sector 41
Note April 2009
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZAINARABIC/Resources/WaterRestrictionsReport18Apr2009.pdf
 42שם ,עמ׳ .vii
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עיקרון השוויוניות הינה הגדלה מיידית של כמות המים השפירים שתועמד לרשות הפלסטינים .מעל לכל ,חייב מנגנון
זה להבטיח בטווח הארוך את קיימותם של מקורות המים המשותפים  -לשמור על מפלס המים מעל ל״קו האדום״ ועל
43
איכות מי התהום  -תכליות שהסדר הניהול הקיים מהסכמי אוסלו כשל לחלוטין בהגשמתן.

ב) בין בני-האדם לטבע
ידכ״א מאמין כי יש צורך להגיע גם לחלוקת מים הוגנת בין בני-האדם לבין הטבע .ההידרדרות של נהר הירדן הדרומי
ואקוות ההר והחוף ,כמו גם התייבשותו של ים המלח ,הן תוצאה של ניצול-היתר של משאבי המים ,מעבר לקצב
ההתחדשות הטבעית .על מנת להגיע לאיזון נכון יותר בין צרכי המים של בני-האדם לבין אלו של הטבע יש לנקוט
בצעדים שעשויים להיתפס ,אולי ,כשינויים קיצוניים בדפוסי צריכת המים הקיימים .מדובר בקידום מוסר מים חדש,
המבוסס במידה רבה על פרקטיקות מיטביות שיושמו במקומות אחרים בעולם זה מכבר 44.שינויים מסוג זה נדרשים
בכל המגזרים  -הביתי ,התעשייתי והחקלאי  -בישראל ,פלסטין וירדן ,כפי שפורט לעיל .במקביל להשבת מים שפירים
בהיקפים גדולים יותר בחזרה לטבע ,חובה לטפל במקורות הזיהום של מקורות המים ,הן משפכים והן מפסולת מוצקה.
שיקומן של מערכות המים הטבעיות יועיל בסופו של דבר גם לבני האדם.

חזרה לנהר הירדן
ראשי ערים מירדן ,פלסטין וישראל משיבים מים באופן סמלי

T

 43ברוקס ,ד .וטרוטייר ,ג ,.הסכם מים ישראלי-פלסטיני :הצעת ידידי כדור הארץ המזרח התיכון ,נובמבר http://foeme.org/uploads/Model_Water_.2010
 ; Agreement_Hebrew.pdfלהסכם המלא ראו:
http://foeme.org/uploads/12911407811~%5E$%5E~Model_Water_Agreement_Full.pdf
 44ידכ״א ,״ניהול ביקושי מים מיטבי במגזר העירוני  -דוגמאות מהעולם״ (תקציר) ,מרס ;2009-http://foeme.org/uploads/WWDM_Report_Heb_290309.pdf
FoEME, Best Practices in Agricultural Water Demand Management and Comparative Analysis for Israel, June 2010
.http://foeme.org/uploads/publications_publ123_1.pdf
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ד .הצעדים הבאים
בעיות המים באזור הן במידה רבה מעשה ידי אדם ,וניתן להתמודד עימן באמצעות שינויים במדיניות .ארגון ידכ״א
קורא לציבור הרחב ,לממשלותינו ולקהילייה הבינלאומית לקחת חלק ו/או לתמוך בצעדים הבאים:
#

הקמת מנגנונים אזוריים לניהול משאבי מים משותפים
יש לקדם הסדרים מוסדיים הכוללים מנגנונים דו-לאומיים ותלת-לאומיים לניהול בר-קיימא של משאבי מים
משותפים ,אשר יחליפו את המנגנונים הקיימים המכזיבים את כל עמי האזור ,בהתאם לעקרונות הסכמי המים
45
והסביבה שהוזכרו כאן.

#

הגדלה מיידית של הקצאת המים לצרכי הפלסטינים והשקעה בפתרונות תברואתיים בגדה המערבית
ובעזה
חובה על שני הצדדים להפסיק להשתמש ב(אי)-טיפול במים המשותפים כקלף מיקוח ביחסים ביניהם :על ישראל
להגדיל את אספקת המים לפלסטינים ,ועל הרשות הפלסטינית לקדם פתרונות תברואתיים לטיפול במים הנוספים
46
שיוקצו .יש לעצב את הסדרי חלוקת המים המשותפים בין ישראל והרש״פ בהתאם למבני הניהול שהוזכרו כאן.

#

מדיניות לאומית לעידוד שינויים בדפוסי צריכת המים
יש לפתח וליישם תוכניות לאומיות המעודדות שינויים בהרגלי צריכת המים .התכניות יתבססו על יעדים ברורים
והענקת תמריצים ,פיננסיים או אחרים ,אשר יקדמו שימוש נבון יותר במשאבי המים המועטים הן במגזר הביתי והן
47
במגזר החקלאי .ראו פרק ההמלצות בדו״ח :חלופות במדיניּות חסכון במים.

#

השקעה בתוכניות חינוך והסברה להגברת מודעות הציבור לסוגיות המים המשותפים
שינויים במדיניות המים צריכים להיות מלווים בחינוך הציבור להבנת מציאות המים באזורנו .קיימת בורות גדולה
בקרב שלושת העמים בנוגע למצב משאבי המים והתלות ההדדית בין משקי המים .חומרי לימוד משותפים דוגמת
״ספר המים״ צריכים להיות משולבים בתוכניות הלימודים בבתי-הספר 48.דוגמאות נוספות להעלאת המודעות
כוללות תוכניות לנוער ולמבוגרים הממחישות את מציאות המים באזור ,כגון ״שבילי השכנּות״ ,49פרוייקטים
להגברת מודעות נבחרי ציבור 50ומרכזי חינוך סביבתיים דוגמת ה EcoCenters-שהוקמו על-ידי ידכ״א ,המדגישים
51
את טבעם חוצה-הגבולות של משאבי המים המקומיים.

45
46
47
48
49
50
51
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ראו לעיל הערות  39ו ,43-טיוטות מוצעת על-ידי ידכ״א להסכמי שיתוף פעולה בנושא מים ובנושאי סביבה בין ישראל לרש״פ.
שם (ידכ״א ,יוני )2008
ראו לעיל הערה  ,30ניתוחים כלכליים מוצעים מטעם ידכ״א ביחס לחלופות מדיניות לחסכון במים עבור ישראל ,ירדן ופלסטין.
ספר המים ( )Water Careהיא ערכת לימוד שנכתבה על-ידי מורים ישראלים ,ירדנים ופלסטינים ,המתארת את מציאות משאבי המים המשותפים באזור .הספר
מצוי בשימושם של בתי-ספר במסגרת פרויקט ״מים ושכנות טובה״http://www.watercare.org/WaterCare/textbook/textbook-heb.html :
״שבילי השכנות״ של ידכ״א תוכננו כדרך לחנך ולהעצים תושבים מקומיים ומבקרים באשר לסוגיות מים משותפות בקהילות שונות בישראל ,ירדן ופלסטין .ראו
(באנגלית).http://foeme.org/www/?module=projects&record_id=142 :
פרויקט הסינגור  )TAP (Transboundary Advocacy of Parliamentariansמכין קבוצות תושבים ישראלים ,פלסטינים וירדנים (מפה  )2לפעול בקרב
נבחרי ציבור באזור כדי שיתמכו בקידום פתרונות חוצי-גבולות למשאבי המים המשותפים .ראו:
http://foeme.org/uploads/TAP_Brochure_Hebrew.pdf
ראו.http://foeme.org/www/?module=projects&project_id=170 :
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