
 
 

 שראלינגד הפלסטינאים מלחמת המים של 
 

 מאת פרופ' חיים גבירצמן
 

 2102בפברואר  25
 

 הפלסטינים .של הרשותהפוליטית  המהתנהלות נובע ישירות הפלסטינית ברשות מיםה מחסור: תקציר
 לבנותמסרבים , מי תהום משם ולשאוב שהוקצה עבורם באקוויפר ההר המזרחימלקדוח  מתמהמהים

, שלהם העירונית תנרצב תומסיביה המים דליפות את לתקןנמנעים מ, בעזה ים מי להתפלת מפעל
קולחים )מי ב השדות החקלאיים את להשקותמסרבים , בביוב לטיפול מתקנים לבנותמתמהמהים מ

מהאזרחים שלהם לגבות ומתעצלים , מודרניות חסכוניות ים(, נמנעים מלהשקות בשיטותמטוהר ביוב
קודחים  הם, במקביל. עצום כתוצאה מכך גורמים לבזבוז מיםו, האישית תשלום עבור צריכת המים

אקוויפר המזין את תושבי מדינת ישראל, גונבים מים מהצנרת של חברת מקורות, בבארות פיראטיות 
 משתמשת הפלסטינית הרשות למעשה. הארץהמגיעים למרכז  נחליםל שלהם הביוב אתומזרימים 

, ם במיםהפלסטיני של מחסורל מעשיים בפתרונות מעוניינת אינה היא. ישראל מדינת נגד כנשק מיםב
 .ישראל את להשמיץבכדי  המחסור בהנצחת אלא

 
 כמויות בנושא, שולץ מרטין מר, האירופאי הפרלמנט נשיא של טענותיו בעקבות פרץסוער ציבורי  ויכוח
שיש לעסוק  מרכזינושא הה. אך הממוצע איהפלסטינ מול הממוצע הישראלי של לרשותו העומדות המים

  ?הפלסטינאים אצל המים אספקת עיותלב רםוג מה :הוא , ומשום מה לא דנים בו,בו
 

 :נושאהמבהירות את החשובות  עובדותקיימות מספר 
 
ליון מ"ק בשנה מהאקוויפר )מאגר מי התהום( ימ שבעים. בהסכם אוסלו אושר לפלסטינאים לשאוב כ1

הקרקע לים -זורמים בתתומי התהום  מתמהמהים מלפתח את מקור המים הזה אך הפלסטיניםהמזרחי. 
לפלסטינים ניתנו ואתרים לקדיחה במזרח הרי חברון,  ארבעיםהוגדרו כ ,הסכםהתבסס על הב המלח.

הפלסטינאים רק קדחו השנים האחרונות  עשריםבמשך  וועדת המים המשותפת. ידי-לעלקדיחה  אישורים
אילו הפלסטינאים היו קודחים  .כולםלמרות שמדינות העולם הסכימו לממן את כשליש)!( מהקידוחים, 

אבל הם העדיפו לקדוח דווקא  את מחסור המים הקיים באזור הרי חברון. לחלוטין , הם היו פותריםשם
הם העדיפו  במקום לפתור את הבעיה. בחלק המערבי של אקוויפר ההר, ממנו ניזונים תושבי מדינת ישראל

  .עם ישראל להתקוטט
 
בערים המים דליפות  .העירוניתבצנרת  המים את דליפותטורחים לתקן . הפלסטינאים אינם 2

לצורך  ינה מתוחזקת כראוי.מוזנחת ואהמערכת  .המיםמאספקת  33% לכדי הפלסטינאיות מגיעות
 בלבד.  11%-הדליפות בכמסתכמות , בערים בישראל השוואה

 
הביוב  ., למרות שהתחייבו לכך בהסכם אוסלולבנות מתקנים לטיפול בשפכים מסרבים. הפלסטינים 3

 את האקוויפר ומפיץ מחלות.ו זורם בנחלים ומזהם את הסביבה םהפלסטיניומהכפרים היוצא מהערים 
הפלסטינאים הצליחו  - במלואם לממן את הקמת המפעלים התורמותמדינות השל  הנכונותלמרות 

 . (קדימה לתזוזה קטנההלחץ הישראלי הביא רק בשנתיים האחרונות, ) זוהתחייבותם מלהתחמק 
 
שלהם במי קולחים )מי ביוב החקלאיים להשקות את השדות באופן מוחלט  . הפלסטינאים מסרבים4

היו אילו  לצורך השוואה, יותר ממחצית השדות החקלאיים בישראל מושקים במי קולחים.. מטופלים(
היו מים שפירים  של , כמויות גדולותקולחים במקום במים שפיריםמי במשקים את השדות הפלסטינאים 

  היה מצטמצם.במקומות רבים המחסור במים , וביתיתהאספקה משתחררות עבור הגדלת ה
 
, כפי השקיה בטפטוף . מקצת החקלאים הפלסטינאים משקים את שדותיהם בהצפה, ולא בטפטוף.5

הצפת  המים.כמות מ 51%-שורשי הצמחים וחוסכת יותר מ לישירות אמביאה את המים  שנהוג בישראל,
 הערוגות במים גורמת לאידוי רב ולבזבוז.



מפעל התפלה  מפעל להתפלת מי ים ברצועת עזה. העולםמדינות מבמתנה . הפלסטינאים מסרבים לקבל 6
ממאגר לטענתם הם זכאים לקבל מים שכן הם מסרבים  היה מסוגל לפתור את כל בעיות המים ברצועה.

בינתיים, תושבי הרצועה סובלים  מוכנים לסבול עד שיתממש החלום.הם , ויהודה ושומרוןמי התהום ב
 ממחסור חמור במים.

 
 שיש להן משמעות רבה.אחר ביותר משובות לו חבסיסיות א עובדות

 
בקלות רבה וללא  ליון מ"ק מים בשנה.יממאתיים כ יהודה ושומרוןב היום עומדים לרשות הפלסטינאים

 51%-בכ את כמויות המים העומדות לרשותם להגדילהם יכולים ממדינת ישראל עזרה או הקצאה כל 
 שוטות:פ לשם כך עליהם לבצע מספר פעולות .לפחות

 
לשאוב משם  וכלוהם ימהר מאוד שאושרו להם,  באתריםאם הפלסטינאים יקדחו באקוויפר ההר המזרחי 

  .ליון מ"ק בשנהימחמישים כ
 

-צנרת המים העירונית שלהם, ויצמצמו את הדליפות מהדליפות הראשיות באם הפלסטינאים יתקנו את 
 .)זאת ללא מאמץ מיוחד( ליון מ"ק בשנהימעשרה כדי יבאופן מיהם ירוויחו , 21%-לכ 33%

 
 יטפלו בהם, ויעבירו אותם להשקיה חקלאית, הם ,אם הפלסטינאים יאספו את השפכים העירוניים שלהם

ליון מ"ק בשנה של מים ימ שלושיםבדרך זו, הם ישחררו כ ליון מ"ק בשנה.ימשלושים לפחות ויחו ויר
או להרחיב את  אספקת המים העירונית יוכלו להגדיל אתשפירים המשמשים היום להשקיה, ובכך 

  .השטחים החקלאיים
 

בשנה, ויוכלו להרחיב את מ"ק עשרה מיליון אם הפלסטינאים ישקו בטפטוף במקום בהצפה, הם יחסכו כ
  השטחים המושקים שלהם.

 
את כמויות המים העומדות לרשותם ללא כל תוספת ממדינת להכפיל הפלסטינאים ברצועת עזה יכולים 

מעבר לתיקון הדליפות, הטיפול בשפכים  מ"ק בשנה.מיליון  מאה ועשריםכהם צורכים כיום  ישראל.
אם , 51%-יכולים להגדיל את כמויות המים בכשוהשבתם לחקלאות, וייעול שיטות ההשקיה, 

מדינות העולם(, של  במימון מלאה )מי ים על חוף הרצועשל התפלה להפלסטינאים יסכימו לבנות מתקן 
  בשנה. נוספים מ"קעד מאה מיליון  םשישיכב שלהםהם יוכלו להגדיל את אספקת המים 

 
מעידה  (ללוששת העובדות ההמצוינת ב) של הרשות הפלסטינאית בנושא המים ההתנהלותלמרבה הצער 

אין רצון אמיתי לפתור לפלסטינים  להנציח את בעיית המים בכדי להכפיש את מדינת ישראל. העל רצונ
  .מדינת ישראלנגד  ניגוחמים ככלי בעיית הלהשתמש בהם מעדיפים ו את מצוקת המים

 
במספר באה לידי ביטוי ידי הרשות הפלסטינית בנושא המים -שאומצה על חסרת האחריות התנהלותה

 פעולות נוספות.
 

קידוחים פיראטיים  מאתיים וחמישיםהפלסטינאים כקדחו  2111עד שנת קידוח לא חוקי של בארות: 
מספר המשיך לגדול מאז ועד היום  באקוויפר המערבי ובאקוויפר הצפוני, בניגוד להסכם אוסלו.

שאיבה זו גרמה לירידת הנביעה הטבעית בעמק בית שאן ועמק חרוד, ולכן  ובקצב מואץ. הקידוחים,
הכל, צריכת המים של -בסך החקלאים הישראליים צמצמו בהתאם את השטחים החקלאיים שלהם.

ארבע מאות , לכ1661מ"ק בשנה בשנת  מיליוןחמש מאות מדינת ישראל מאקוויפר ההר הצטמצמה מ
 ם. מ"ק בשנה היומיליון 

 
דרך  ,המים הלאומית של ישראלחברת  -"מקורות" הפלסטינאים גונבים מים מהצנרת של גניבת מים: 

המים  כתוצאה נפגעת אספקת המים של "מקורות" לישראלים ולפלסטינאים כאחד. חיבורים פיראטיים.
 ., ולא לצריכה ביתיתהגנובים משמשים בעיקר להשקיה חקלאית

 
 הבסיס -"קיימא-הבר הפיתוח" עקרון על תשומר נהאי יתהפלסטינ הרשות :"קיימא-הבר הפיתוח" עקרון

, אותם ותומטהר שפכיםפות אוסלא דליפות בצנרת המים,  נותמתקשלא מדינות  .מודרני כלכלי לניהול
 את עקרון היסוד הזה. תומפר - ולא גובות תשלום עבור השימוש במיםמים בהשקיה, וך בחסמסרבות ל

 
ועזה אינם  יהודה ושומרוןהפלסטינים במה שמביא אותנו לסוד קטן נוסף של הרשות הפלסטינית: רוב 

אין להם מוני מים על הבארות ואין מוני משלמים עבור המים שהם צורכים בשדות החקלאיים ובבית. 



בדה מים בכניסה לבתים, כך שהרשות הפלסטינית אינה יכולה להעריך את גובה התשלום הדרוש. העו
משלם  שאינוגורמת לכך שקיים בזבוז מים משווע. מי  עבור המים שהוא צורך שהצרכן הפרטי אינו משלם

 מוטיבציה לחסוך! לו אין –עבור המים 
 

ות הרשאך  מיליון מ"ק מים בשנה. חמישיםהפלסטינאים קונים מחברת "מקורות" כהתלות בישראל: 
מדינת ישראל משלמת ל"מקורות", . לא משלמת ל"מקורות" עבור מים אלו באופן ישיר הפלסטינית

  אוספת עבורם בנמלים.היא מקזזת את התשלום מהמיסים שלאחר מכן ו
 

אינה משלמת את העלות המלאה של ות הפלסטינית הרשכי  התמונהים את להשלחשוב להדגיש על מנת 
הדיונים על העלאת  מהעלות. 01%-הם משלמים רק כ מיסים(.קיזוז ה ידי-להמים שהם קונים מישראל )ע

מאחר ומשק המים מנוהל באופן סגור,  המחירים נמשכו יותר מעשר שנים, וישראל ויתרה שוב ושוב.
הישראלי הממוצע עבור שמשלם מתוך כל עשרה שקלים  הצרכן הישראלי מסבסד את הצרכן הפלסטינאי.

  .םהפלסטינאישל כדי לממן את הצריכה משולמים מתוכם  ח"ש 1.2-כ צריכה של מ"ק אחד,
 

 היא. ישראל מדינת נגד נשק ככלי במים משתמשת הפלסטינאית שהרשות היא המתואר המצב משמעות
, התהום מי את לזהם, ישראל מדינת של לרשותה שעומדת הטבעית המים כמות את לצמצם מעוניינת יותר

 בעיית את לפתור מאשר בעולם ישראל מדינת של שמה את ולהכפיש, הישראלים לחקלאים נזק לגרום
. שלהם הביוב את אליה ולהזרים ישראל ממדינת שפירים מים לקבל מעוניינים הם. הפלסטינים של המים

 המחסור את להנציח מעדיפים הם, המחסור לבעיית מעשיים בפתרונות מעוניינים אינם הפלסטינאים
 .ישראל מדינת את ולהאשים

 
 חסרות האשמות ישראל את האשים הוא בו שולץ מר נשיא הפרלמנט האירופי של בכנסת נאומו, לדאבוננו

 .ישראל של שמה את להכתים מצליחה תהפלסטיני הרשות כי מעיד בסיס
 

 במזרח המים בנושא יותר רחבה ספקטיבהרפב להעריך את המציאות צורך יש אלו למסקנות מעבר
בקנה מידה עולמי בכל הקשור  המדינת ישראל שהיא מעצמהפלסטינאים חיים בצילה של התיכון. 

 עדן.-גןנהנים מם פלסטינאיהבאופן יחסי לפיכך,  מים.לטכנולוגית 
 

מהבתים מים זורמים הראויים לשתייה.  66%-ובנסיכויות המפרץ יש ב אצל הפלסטינים רק בישראל,
 .קשה ביותרמצוקת מים סובלים מ ,ערב האחרות, ולמעשה אזרחי המדינות המוסלמיות אזרחי מדינות

 
בסוריה, מתייבשים  פעם בשבועיים.רק מים לבתים האספקת מתקיימת בעמאן, בירת ממלכת ירדן, 
במהלך השנים האחרונות  ים.קרהטוידי -לרת עקב עצירת המים במעלה עהשדות החקלאיים בעמק הפ

הפרת לפרברי דמשק עקב התייבשות פלאחים מעמק מיליון )בטרם החל "האביב" הערבי( נדדו כשלושה 
בעיראק גם  מי ביוב.במעורבבים  היוהמשמשים לשתי בדמשק המים הזורמים בנחלים אדמתם.

גם שם מיליוני  הטורקים. ידי-לעקב עצירת המים במעלה הפרת והחידקל עהחקלאיים מתייבשים השדות 
הנילוס מספק מאחר ש ה בהצפה.השקי בגללבמצרים קיים בזבוז מים משווע  את אדמתם.איבדו פלאחים 

תושבים מאשר בישראל, היינו מצפים רק פי עשרה ובמצרים חיים  ,מצריכת המים בישראל שלושיםפי 
מצוקת המים  גם במדינות ערב בצפון אפריקה בפועל קיימת שם מצוקת רעב.אך שיהיה שם עודף מים, 

  קשה מנשוא.
 

, מתנהגת בחסכנות )מים מותפלים ומי קולחים( מלאכותייםמדינת ישראל מייצרת מים בניגוד לכך, 
מדינת ישראל הפכה יותר מזאת,  אין בה מחסור במים, למרות שנות הבצורת הרבות.כתוצאה וביעילות, ו

 תמ"ק בשנה לממלכת ירדן, ומוכרמיליון חמישים וחמישה  המעבירישראל  ליצואנית של מים!
  מ"ק בשנה.מיליון  לפלסטינאים חמישים

 
והפלסטינים באמת ירצו בשיתוף פעולה )שוב, כיום הפלסטינים  הסכם שלום,וכאשר יושג  בעתיד, אם

 האחרות לכל שכנותיההן לפלסטינים והן מדינת ישראל לסייע תוכל אינם מחפשים שיתוף פעולה( 
 להתמודד עם מצוקת המים.

 
הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים, חיים גבירצמן הוא פרופסור להידרולוגיה במכון למדעי כדור * 

במשך תקופה ארוכה הוא שימש כיועץ לוועדת המים המשותפת לישראל  וחבר במועצת רשות המים.
 .מיםה על פלסטיני-הישראלי המאבקסאדאת פרסם את מחקרו המקיף -מרכז בגין 2112-בולפלסטינים. 
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