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מבוא

יש פערי פיתוח  ופוליטית.  - מבחינה תרבותית, חברתית, כלכלית  ופלסטין שונות מאד  ישראל 
המעשי,  במישור  החיים.  וברמות  ההכנסה  ברמות  עצומים  והבדלים  המדינות,  שתי  בין  גדולים 
דגם מתאים לשיתוף פעולה כלכלי עמוק יותר בין ישראל לפלסטין חייב להביא בחשבון הבדלים 
עצומים אלה, ולתת להם מענה תוך סיוע לצמצום פערי הפיתוח, באופן אישי וקיבוצי, וצמצום 

חוסר מאזן הכוחות ביניהן.

על  מלא  כמעט  באופן  נשענים  הפלסטינים  בסיסית,  תשתית  פיתוח  של  ממושכת  הזנחה  עקב 
לעמידה  להוביל את פלסטין  יכולות  אינן  לפיתוח מהיר  תוכניות  התשתיות הישראליות. אפילו 
ברשות עצמה בעשרות השנים הבאות. הפחתת התלות בישראל כספק עיקרי עלולה להטיל עול 
קשה מנשוא על הכלכלה הפלסטינית. לפיכך, שקלנו צעדים העשויים להוביל לשיפור במונחים 
יבטיח  אשר  ארוך  לטווח  פתרון  ומתן  הקיימות  התשתיות  שיפור  ידי  על  סחר,  של  פלסטיניים 

ריבונות ושיפור תנאי הסחר עם ישראל.

ולישראל לאמץ  גישה רב-מסלולית מואצת המאפשרת לפלסטין  כולל  ביותר  התרחיש המעשי 
לדוגמה,  וריבונות.  פיתוח  רמות  שיקולי  גם  כמו  המיוחדים,  צורכיהן  לפי  אזורי  פעולה  שיתוף 
על  ולהסתמך  ייצור-עצמי של חשמל  לדחות  לפלסטינים  יהיה  עדיף  כלכלית,  אפשר שמבחינה 
כל אחד  ובכך לחזק את עמדת המיקוח שלהם בשוק כלפי  ומצרים,  ירדן  יבוא חשמל מישראל, 

מהמקורות הפוטנציאלים.

שיתוף  סותרת  בהכרח  אינה  שלה  התשתית  לצורכי  מענה  לתת  פלסטין  את  שתקרב  מדיניות 
הישראלים-פלסטינים. מסמך  הכלכליים  ליחסים  לתרום  היא עשויה  להפך,  ישראל;  עם  פעולה 
זה טוען בראש ובראשונה כי פלסטין כמדינה ריבונית, צריכה להיות מסוגלת לספק לתושביה את 

צורכי התשתית הבסיסיים שלהם. 

אין בכך משום הצעה לבנות פרויקטים של תשתית המתעלמים מן היתרונות של ניצול תשתיות 
קיימות בישראל. התשתית הישראלית יכולה, במקרים מסוימים, לספק שירות לישראל ולפלסטין 
יכולה לצאת נשכרת מפיתוח תשתיות מסוימות במדינה הפלסטינית.  יחד. בו בזמן, ישראל  גם 
שילובן של מצרים וירדן במערכות כגון מערכת החשמל עשוי להביא תועלת לאזור כולו. הגישה 
המוצגת כאן מבוססת על הנחה כי נוסף על שיקולי השוק החופשי, שיתוף הפעולה צריך להיות 
מבוסס על הדדיות, על עמדות מיקוח משופרות של כל השחקנים ועל השיקול של ביטחון לאומי 

במתן מענה לצרכים בסיסיים חיוניים.



3 כלכלה

פגיעים  הפלסטינים  את  מותירה  ובכך,  פלסטין  של  העיקריות  בתשתיות  שולטת  ישראל  כיום, 
המוצג  ביותר  חשוב  עקרון  בסיסיים.  צרכים  של  ואספקה  כלכלית  פעילות  העוצרים  לחרמות 
הכוחות  ביחסי  הקיים  העיוות  את  תשנה  אשר  לפיתוח  אסטרטגיה  של  הצעה  הוא  זה  במסמך 

ותעודד שיתוף פעולה מאוזן יותר למען האינטרס ההדדי של שני הצדדים.

בפרק זה התמקדנו במערכות הכבישים והחשמל וזאת על מנת להמחיש את האפשרויות לשיתוף 
פעולה במיזמי תשתית אחרים. לדוגמה, יישום המתודולוגיה לעניין תשתית הכבישים, משמעו 
שלפלסטינים תהיינה שתי חלופות לנסיעה בין עזה לגדה המערבית. החלופה הראשונה, הנחוצה 
יישום  פלסטין.  של  ישירה  בשליטה  כביש  תכלול  מאוחד,  כלכלי  כמרחב  פלסטין  של  לתפקודה 
חלופה זו מבטיח שתנועה ללא הפרעה בין כל אזורי פלסטין לא תהא נתונה ל”רצון טוב” ישראלי. 
אולם יישום זה אינו שולל הצבת חלופת נסיעה נוספת שתכלול נסיעה בכבישים בשליטתה של 
ישראל. הדבר נכון גם לגבי הקמת נמל ימי בעזה; אנו מצפים כי סחר החוץ הפלסטיני ישוגר הן 
דרך עזה והן דרך נמלי הים הישראלים, כשם שאנו מצפים כי סוחרים ישראלים ישתמשו בשירותי 
הנמל הימי של עזה. עם זאת, במקרה שישראל תטיל הגבלות על שימוש פלסטיני בנמלי הים של 

ישראל, יוכלו הפלסטינים להמשיך לסחור דרך נמל עזה. 

כל ניסיון לפתח תשתיות מודרניות בפלסטין צריך להתחיל מן ההנחות דלהלן:
• למעט מספר חילופי שטחים משניים. בין  פלסטין תכלול את כל השטחים שנכבשו ב -1967	
5-6 מיליון פלסטינים יגורו במדינה בשנת 2020 , מותנה ברמות הירידה בשיעורי הפריון 
ובמספר הפליטים שייקלטו במדינה. המדינה הפלסטינית תחווה צמיחה כלכלית מהירה 
הישראלי  הצבאי  החוק  ידי  על  שנקבעו  הקיימות  המגבלות  את  ישחרר  שהשלום  לאחר 

ולאחר שייבוא הון בינלאומי, לרבות פיצויים לפליטים, יושקע בפיתוח כלכלי.
•המרחב הלאומי של פלסטין יפותח סביב שני מרכזים עיקריים: אל-קודס רבתי ועזה. אזור  	
המטרופולין של אל-קודס יכלול את רמאללה ובית לחם. הן תהיינה הבירה המדינית של 
תתפתח  עזה  והתרבותיים.  החברתיים  והחיים  הכלכלי  המנהל  העסקים,  מרכז  המדינה, 
סביב נמלי התעופה והים הבינלאומיים, מרכזי חלוקת אנרגיה וייצור, מיזם גדול להתפלת 
מים וכו’. סביב תשתיות אלה צפויים להתפתח אזורי תעשיה ואזורי שליטה )בעיקר מוצרים 

המיועדים לייצוא אל השוק האירופי(.
•מלבד שני המרכזים של אל-קודס ועזה, כדאי שהערים האחרות יפותחו כערים קומפקטיות.  	
צפופה  במדינה  התעבורה;  מערכת  את  ייעל  קומפקטיות  ערים  של  יותר  קטן  מספר 
שטחים  העירוניים.  השטחים  בין  פתוחים  מרחבים  כמה  להותיר  הדבר  עשוי  כפלסטין, 
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פתוחים אלו, נחוצים למען איכות החיים במדינה החדשה. ערים מסדר גודל שני ואזורים 
כפריים ישענו על התשתיות של ההתנחלויות. שכונות חדשות ומרכזי עבודה ייבנו בשולי 

הערים הקיימות.
המדרונות  לאורך  יתפתח  פליטים,  ליישב  ניתן  שבו  המדינה,  של  העיקרי  הספר  •אזור  	
המזרחיים של הגדה המערבית ובקעת הירדן. הקרקעות בבעלות המדינה מכילות עתודות 
מים בלתי מנוצלות. אלו, יחד עם האקלים החם, יוצרים תנאים אידיאליים לייצור חקלאי 

לייצוא למדינות המפרץ ולאירופה. 
•גישה חופשית ויעילה בין הגדה המערבית לרצועת עזה היא יסוד להצלחה של פלסטין כמדינה  	
מאוחדת. מחד גיסא, מדינות מופרדות מבחינה טריטוריאלית לא הצליחו בעבר. מאידך גיסא, 
השטח הישראלי הקטן בין שני האזורים, ניתן למעבר תוך 20 דקות, אם יתירו זאת התנאים 
יוכל לעבור מאזור אחד של  ויזם פלסטיני  הפוליטיים והתשתיות. אנו מאמינים כי אם אזרח 
פלסטין לאזור אחר ללא חציית גבול, ואם הכלכלה תהיה חופשית מאיומים של חרם, שיקולים 

טריטוריאליים לא יהיו לנטל על אפשרות הקיום והאחדות של המדינה הפלסטינית.
•שאר השטחים הנמצאים באזורי הפריפריה יהיו מחוברים אל הערים הגדולות יותר כמרכזי  	
הפיתוח הכלכלי. לפיכך, יש לתת עדיפות ראשונה לסלילת כבישים מודרניים המקשרים 
את אזורי הפריפריה אל המרכזים העיקריים, במקום לפתח אזורים אלה כמרכזי תעשיה. 
בגלל שטחה הקטן של המדינה, כל אזורי הפריפריה נמצאים במרחק נסיעה מאזורי הליבה 

באופן המאפשר להם להצטרף לשוק העבודה המודרני בערים.

פרק זה חוזה את הצורך בפיתוח תעבורה וחשמל למשך שני העשורים הבאים, תוך התמקדות 
בהזדמנויות לשיתוף פעולה בינלאומי בין פלסטין לישראל. הצעד הראשון  השגת מטרה זו הוא 
אפיון התשתית הקיימת והצעת אסטרטגיה כללית לפיתוחה, על מנת להיענות לצרכים העתידיים. 

צעד זה אפשר הפקת מספר מיזמים של שיתוף פעולה.
להלן מספר עקרונות כלליים שניתן להחילם על שני המגזרים:

•תינתן עדיפות לתשתיות קיימות באמצעות תיקונן ושיקומן; 	
•תוכניות השקעה יתבססו על ההיתכנות הכלכלית של מיזמים; 	

•שיתוף פעולה חייב להתבסס על אינטרסים הדדיים.  	
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תעבורה

.1
 כללי

את  לממש  ובכך  ואיכותי  זול  שירות  לתת  מסוגלים  אינם  בפלסטין  הקיימים  התעבורה  מתקני 
מלוא פוטנציאל הפיתוח של המדינה. פיתוח רשת כבישים מקיפה היא אחד התנאים הבסיסיים 
לבניית מזרח תיכון משולב ומפותח מבחינה כלכלית. ניצול התשתית הקיימת בפלסטין ובישראל, 
תעבורה  רשת  הצדדים.  לשני  הדדית  תועלת  יביא  המשולבת  הרשת  לפיתוח  משותף  ותכנון 
משופרת תיצור הזדמנויות לפיתוח יוזמות חדשות ברמה האזורית, תוך ניצול עלויות ייצור והפצה 

מופחתות של סחורות מקומיות ומיובאות.

כי הסכם מעמד הקבע  העיקרון המנחה אותנו ביצירת שיתוף פעולה בתשתית הכבישים, הוא 
של שתי המדינות ייצור סביבה שוחרת שלום ושלווה, בה אפשר יהיה לנסוע הלוך וחזור ברכב בין 

פלסטין לכל שכנותיה, לרבות ישראל, דרך מעברי גבול.

1. אסטרטגיה לפיתוח

בעקבות  גרוע.  במצב  נמצאת  הפלסטינית  האוכלוסייה  את  עתה  המשרתת  הכבישים  רשת 
שנים ארוכות של כיבוש, היעדר תחזוקה וחוסר השקעות, השירות שמספקת מערכת הכבישים 
לוקה בחסר. כ- 50% מן הכבישים ברצועת עזה אינם סלולים, ואילו 40% מרשת הכבישים בגדה 
הכבישים  רשת  של  גדולים  חלקים  בנוסף,  המקובלות1.  השירות  לרמות  מתחת  הם  המערבית 
עוברים דרך שטחים מאוכלסים בצפיפות. רשת הכבישים הישראלית, לעומת זאת, נמצאת במצב 

טוב בהרבה.

האורך הכולל של רשתות הכבישים בגדה המערבית וברצועת עזה הוא 2,206 ק”מ ו- 294 ק”מ, 
עוקפים  כבישים  של  נמרצת  סלילה  החלה   ,1993 ב-  העקרונות”  “הצהרת  לאחר  בהתאמה. 

ביוזמתם של הישראלים.

החברה  על  לרעה  השפיעה  סלילתם  מפלסטינים.  שהוחרמה  קרקע  על  נסללו  אלה  כבישים 
על השימוש  תוך השפעה  מפורדות,  גיאוגרפיות  לישויות  הפיכת הקהילות  ידי  על  הפלסטינית 
בקרקע ועל הפיתוח החברתי-כלכלי של הגדה המערבית ורצועת עזה. בסך הכל נסללו 818 ק”מ 

של כבישים עוקפים, מהם 768 ק”מ בגדה המערבית והשאר ברצועת עזה2.
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נציין שהתקנים הפלסטינים לרשת הכבישים שואפים להידמות לתקני הרשת הישראלית, אולם 
תקנים אלה יושמו בצורה גרועה בגלל היעדר משאבים. בפיתוח רשת תעבורה יש לקחת בחשבון 

מספר חלופות ומאפייני יסוד:
•חלופה בין אמצעי תעבורה שונים; 	

•חלופה בין עלות הפיתוח של תשתית לבין עלות השימוש בה; 	
•מאפיינים טופוגרפיים ומאפיינים פיזיים אחרים של הסביבה. 	

הנדרשת  לכבישים. ההשקעה הקבועה  רכבת  מסילות  בין  לחלופות  הדילמה הראשונה קשורה 
לסלילת מסילה, גבוהה יותר מן ההשקעה הקבועה הנדרשת לסלילת כבישים. בתנאי הטופוגרפיה 
גבוהה  קיבולת  בעלות  הן  רכבות  כפולים.  כמעט  להיות  ההבדלים  יכולים  פלסטין  של  ההררית 
זאת  לעומת  נמוכים.  ובמחירים  ארוכים  יותר  למרחקים  וגדולים  כבדים  מטענים  להעברת  יותר 
מכוניות הן אמצעי תחבורה יותר גמיש והן מסוגלות להעביר סחורות באופן ישיר אל יעדיהן, תוך 
חסכון בזמן של שהות במסופים. מאחר שרוב התעבורה ברחבי פלסטין תהיה מורכבת מנוסעים 
וממוצרי תעשיה קלה, וכיוון שהמרחקים קצרים בדרך כלל )לא יותר מכמה עשרות קילומטרים(, 

יש לתעבורה בכביש יתרון חשוב על פני מסילות רכבת.

של  אחד  מייל  הררית,  בטופוגרפיה  העוברת  לירושלים,  אביב  מתל  הרכבת  מחירי  על  בהתבסס 
תשתית-מסילה צפוי לעלות 21 מיליון דולר, או 315 מיליארד דולר לכל הנתיב )כ -150 מייל(. יתרה 
כי  בניית מערכת מסילות רכבת, מודה  , הממליץ על  )דו”ח ראנד(3   RAND Report גם ה-  מזאת, 
יש להשלימה על ידי מערכת כבישים לרכב. בהתבסס על מחירי סלילת כביש 6 בישראל, מערכת 
כבישים תעלה כ- 13.4 מיליון דולר למייל או כ- 32 מיליארד דולר בסך הכל. מתוך הנחה שכביש 
רחב יותר יעלה כ -50% יותר, ובהתחשב בצורך לבנות שני מסופים בכל אחת מן הערים הגדולות 
יותר - האחד לרכבות והשני לאוטובוסים - בהוצאה של כ- 30 מיליון דולר לכל מסוף, תהיה העלות 
של מערכת מסילות רכבת יקרה מדי. אומדן גס מוביל למסקנה כי מערכת מסילות רכבת וכבישים 

תעלה כ- 5.5 מיליארד דולר, בעוד שמערכת הכבישים תעלה כ- 2.5 מיליארד דולר.

כל רשת תעבורה צריכה להתבסס על האיזון המיטבי בין העלויות של אספקת התשתיות לבין 
העלויות של המשתמש בתשתיות אלה. סוללי הכבישים מעונינים בחיבורם של כל היעדים בדרך 
הקצרה ביותר, ואילו האינטרס של הצרכנים הוא בדרך הקצרה ביותר בין כל שני יעדים, שפירושו 
בפלסטין  ברור  לפתרון  מובילה  זו  דילמה  הכל.  בסך  ביותר  הארוכה  הכבישים  מערכת  סלילת 
המשלב בין האינטרסים המנוגדים. דרך ראשית לאורך הרכס של הרי הגדה המערבית ייצר חיבור 
קצר יותר בין יעדים עירוניים, יחבר כ- 75% מן האוכלוסיות העירוניות הפלסטיניות, ויענה על 

צרכי הביקוש לאספקת שירותי כבישים.



7 כלכלה

מערכת הכבישים שתוקם כתוצאה מכך תתבסס על העקרונות כדלהלן:
( קישור ארצי אורכי שישמש  1 .i( :המערכת תתבסס על מדרג של שלוש רמות של קישורים
כעמוד שדרה לרשת כולה; )ii( קישור ִמשנִי מערב-מזרח, הממוקם בעיקר בגדה המערבית 
מקומית  כבישים  רשת   )iii( בינוני;  בגודל  ערים  ובין  שכנות,  למדינות  פלסטין  בין  ומחבר 

ואזורית המחברת עיירות וכפרים לרמת הקישור השנייה.
על המערכת לעודד פיתוח של ערים קיימות בצורה קומפקטית. 2 .

על המערכת לעודד את פיתוח אזור הספר המזרחי על ידי כבישים מן הדרג השני והשלישי. 3 .
על המערכת לעודד את חיבור הרשת אל המדינות השכנות. 4 .

תשתית רשת התעבורה תיבנה סביב הכביש הארצי העובר מצפון לדרום בין ג’נין לרצועת עזה 
ולאורך שאר הגדה המערבית דרך שכם, רמאללה, מזרח ירושלים )אל-קודס(, בית-לחם, חברון, 
עזה, חאן-יונס, דיר אל-בלח, נמל התעופה רפיח ורפיח. הכביש יעבור במנהרה מתחת לשטחים 

ישראלים ויאפשר מעבר חופשי ללא נקודות בדיקה או מסופים בינלאומיים.

לאורך   4 כביש  ושל  לאורך הגדה המערבית,   60 כביש  לפי התשתיות של  יעבור  הכביש הראשי 
רצועת עזה. עם זאת, בכדי להימנע מגודש, על הכביש לעקוף את הערים הגדולות יותר ממזרח 
ואילו  יציאות  שלוש  עד  שתיים  תהיינה  גדולות  לערים  הערים.  למרכזי  האפשר  ככל  קרוב  להן, 
לערים קטנות יותר, תהיה רק יציאה אחת. מסוף לתעבורה ציבורית ייבנה בצמוד לתחנה המרכזית 
בכל עיר. פירוש הדבר הוא כי 11 מסופים ו -20 עד 25 יציאות ייבנו לאורך הכביש. עיירות קטנות 
ימנע תהליך של  יציאות אלו בלבד. הדבר  )60( דרך  יותר תצטרכנה להתחבר אל כביש הִשדרה 

זחילה עירונית והיווצרות פרברים, ובכך יועיל לפיתוח עירוני קומפקטי. 

קיימות שתי שאלות בנוגע לכביש הארצי: הראשונה, האם יתבסס על מערכת מסילות רכבת או 
על מערכת כבישים לרכב? השניה, מה צריך להיות מיקומו של הכביש? בנוגע לשאלה הראשונה 
משאיות,  של  מעבר  המאפשר  כיוון,  בכל  נתיבים   3-4 שיכלול  ראשי  כביש  פיתוח  מציעים  אנו 
אוטובוסים ומכוניות פרטיות ביעילות ובמהירות גבוהה )140 קמ”ש(. כל מערכת הכביש, שיהיה 
ברוחב של כ- 120 מטרים, תכלול גם את קווי החשמל, הטלקומוניקציה והדלק הארציים. מספרן 

הקטן של היציאות יאפשר זרימה חופשית של תנועה לאורך הכביש.

המערכת החלופית של רכבת תהיה יקרה יותר ליישום ופחות גמישה לשימוש, זאת למרות ההשקעה 
יותר למרכזי הערים. אוטובוסים  הגדולה הנדרשת להקמתה. תחנות אוטובוסים תמוקמנה קרוב 
יצאו מן התחנות בתדירות גבוהה יותר וידרשו מן הצרכנים פחות זמן המתנה. גישה קלה באמצעות 
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מכוניות פרטיות תהיה זמינה. אנו מעריכים כי נוסעים מלב המטרופולין של אל-קודס יוכלו להגיע 
לנמל התעופה הבינלאומי ברפיח, או למרכז העיר עזה, תוך זמן סביר של פחות משעה אחת.

קיימות שלוש חלופות אותן ניתן לשקול בנוגע למיקום הכביש:
כביש 60 הקיים בגדה המערבית וכביש 4. 1 ברצועת עזה. חלופה זו היא הזולה ביותר לבנייה. 

עם זאת, יש לה חסרון משמעותי של הגברת גודש התנועה לרמות בלתי אפשריות.
המדרונות  לאורך  יחסית  מאוכלסים  הבלתי  בשטחים  להשתמש  היא  השניה  החלופה  2 .
ערים  לבניית  כמנוף  זאת  חלופה  ליישם  ניתן  המערבית.  בגדה  ההרים  של  המזרחיים 
בפלסטין,  יותר  הגדולות  הערים  מן  אחת  לכל  מזרחה  ק”מ   15 עד   10 חדשות,  מודרניות 
 RAND Report ולחבר את הערים החדשות אל הישנות באמצעות כביש רחב. מתכנני ה- 
סבורים כי מיזם ארצי גדול כזה ישפר את רמת החיים ויספק זהות לאומית, גאווה ואתוס של 
קידמה. אנו סבורים כי חלופה שאפתנית ויקרה זו תהיה עול כלכלי, חברתי ותרבותי יותר 
מאשר מנוף לקידמה. היא מבוססת על אמונה עיוורת ברעיון המודרני של קידמה ובכוחו 
של תכנון רציונלי מקיף להוביל לקידמה. אנו מעדיפים לשמור את עתודת ההון ליצירת 
מקומות עבודה לטווח ארוך המבוססים על הפקת רווח. השימוש בשיטות תכנון רציונלי 
ומקיף הוכחו כהרסניות לתרבות עירונית, למסורות ולגיבוש זהות חברתית-תרבותית. בוני 
ערים בונים בניינים ותשתיות אך לא סגנונות-חיים ותרבויות, הצומחים בצורה אורגנית. אנו 
מעריכים כי חלופה זו תוביל להתדרדרותן של הערים הישנות על מאפייניהן התרבותיים 
המקומיים של בזארים, שווקים ואפשרויות המחיה. תהיה לכך השפעה עצומה על פערים 
חברתיים-כלכליים וכו’. הערים החדשות עלולות ליצור ניכור ואובדן זהות בדומה למיזמי 

התחדשות בערים מערביות ולניסיונות לבנות ערי בירה חדשות בערים כדוגמת ברזיליה.
, אך לבנות חלקים עוקפי- החלופה השלישית היא לנצל ככל האפשר את כביש 60 וכביש 4. 3

ערים ו/או ערוצים מתחת לערים המרכזיות. החלק הבעייתי ביותר יהיה באל-קודס )מזרח 
ירושלים(, חלק שיחייב טיפול מיוחד ותכנון המתחשב בהיבטים התפקודיים והפוליטיים 

של תכניות הפיתוח. 

אל  בינוני  בגודל  ערים  יחברו  אשר  למערב  ממזרח  בכבישים  יתמקד  כבישים  של  המשני  הדרג 
הכביש הארצי ואת פלסטין למדינות שכנות. הכבישים הישראלים, שנבנו עבור המתנחלים, יספקו 
את היסוד לרשת כבישי הדרג המשני. כבישים אלה כבר עוקפים את הערים הגדולות. אף על פי 
כן יהיה צורך לבנות יציאות חדשות לערים אלה. הן תאפשרנה קשר מהיר מן הכניסה הראשית 
לערים כדוגמת טול-כרם, קלקיליה ויריחו, וכן ככבישים קצרים יותר לערים קטנות יותר, כדוגמת 

סלפית וטובאס.
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 - שכם  וכביש  יריחו   - אל-קודס  כביש  יהיו  לירדן  פלסטין  את  המחברים  העיקריים  הכבישים 
ג’יפטליק. חיבורים לישראל כבר נבנו לאורך כביש חוצה שומרון והכביש הראשי לירושלים (כביש 
1). את הכבישים האלה ניתן לשדרג לכבישים בינלאומיים העוברים בישראל ובפלסטין, ממערב 
בגדה  כבישי-אורך  שלושה  גם  יכלול  הרשת  של  השני  הדרג  כן,  על  יתר  ירדן.  תוך  אל  למזרח, 
 המערבית וכביש נוסף לאורך קו-החוף ברצועת עזה. בגדה המערבית יהיו כביש בקעת הירדן )90 (
וכביש אלון )458( לעמוד השדרה של פיתוח אזור הספר, והכביש המערבי )446( ישלים את הרשת 

לשיפור הקישור בתוך אזורי המזרח והמערב. 

יישען על מערכת הכבישים הפלסטינית המסורתית. רוב הכבישים הללו  הדרג השלישי במדרג 
יהיו מחוברים אל כבישי הדרג השני, תוך יצירת רשת כבישים פנים-אזורית. רוב הכבישים זקוקים 
והיעדר  הישראלי  הצבא  שגרם  נזק  הישראלי,  הכיבוש  בתקופת  הזנחה  בעקבות  נמרץ  לשיקום 

עדיפות לפיתוח על ידי הרשות הפלסטינית.

2. שיתוף פעולה אפשרי

הרשת  רמת   )1( רמות:  בשתי  פעולה  שיתוף  יתקיים  הכבישים,  רשת  של  זה  תחום  במסגרת 
)התשתית עצמה(; )2( רמת התנועה.

כיום, רשת הכבישים הישראלית והפלסטינית נפרדות זו מזו. בשל שיקולי ביטחון, נקודות החיבור 
יוצאות  היהודיות  ההתנחלויות  מזאת,  יתרה  ישראלית.  בשליטה  נמצאות  הקיימות  המעטות 
זקוקים  הפלסטינים  הקצר,  בטווח  הפלסטינים.  בפני  הסגורים  העוקפים  הכבישים  מן  נשכרות 
לרצועת  המערבית  הגדה  בין  טריטוריאלי  ולקישור  ועיירות,  ערים  בין  תנועה  לחופש  בדחיפות 
עזה. עם הסכם השלום יבוטלו כל מחסומי הדרכים בתוך פלסטין, כל הכבישים העוקפים ייפתחו 
אנו שואפים,  אליו  יופעל. הסכם השלום  לגדה המערבית  עזה  בין  והקשר  לשימוש הפלסטינים 
יאפשר הזדמנויות לשיתוף פעולה בתחומים רבים, רובם טכניים. שיתוף פעולה זה, הנתמך על ידי 

הסכמים ואמנות, יקל על שילוב ללא תקלות של שתי הרשתות.

שורת ההמלצות הראשונה מתייחסת לתשתיות:
•המיזם החשוב ביותר הוא המנהרה אשר תאפשר תנועה חופשית באמצעות כלי רכב בין  	
נוסף על כך, על המנהרה לאפשר הקמת מערך שלם של תשתיות  עזה לגדה המערבית. 
כדוגמת כבלים, קווי חשמל, קו גז וכו'. הכביש חייב להיות בשליטה מלאה של הפלסטינים, 
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מעוגן  להיות  חייב  כזה  הסדר  ישראלית.  טריטוריה  תישאר  למנהרה  מעל  הקרקע  אולם 
בהסכם רשמי בין המדינות, ויבטיח לפלסטינים תנועה חופשית וגישה לתחזוקה.

• מתל אביב לגשר אלנבי, והכביש המוצע מחוצה שומרון עד גשר דמיה ישודרג כדי  כביש 1	
הפלסטינים  כך,  על  נוסף  הפלסטיני.  השטח  דרך  לעמאן  אביב  מתל  קלה  גישה  לאפשר 
התעבורה  את  לשרת  כדי  ואלנבי  דמיה  בגשרי  גבול  למעבר  מודרניים  מסופים  יַפתחו 

הישראלית והפלסטינית גם יחד. המיזם ימומן ממיסי גבול.
•אנו סבורים כי גבולות פתוחים אינם מציאותיים בעתיד הנראה לעין, בגלל שלוש סיבות:  	
המוניים  ניסיונות  לעודד  עלולים  שונה  כלכלית  ומדיניות  כלכליים  פערים  הראשונה, 
להבריח סחורות דרך הגבולות הפתוחים )ראה הפרק על ירושלים(. השניה, ישראל עלולה 
להיות מאוימת על ידי כניסה המונית של עובדים זרים בלתי-רשומים מכל רחבי המדינות 
בהיותן  הביטחון,  על  בשמירה  מעונינות  תהיינה  המדינות  שתי  השלישית,  הערביות. 
בנסיבות אלה, שיתוף פעולה  פונדמנטליסטיות משני הצדדים.  ידי קבוצות  מאוימות על 
בין שתי המדינות חייב להתבסס על ניהול גבול המאפשר מעבר מבוקר מחד גיסא, ושיטת 

מעבר גמישה מאידך גיסא.

להיות  חייב  המסוף  ומודרניים.  גדולים  מסופים  לבנות  צורך  יהיה  אלה,  בניגודים  לעמוד  כדי 
מסוגל לקלוט ולטפל במספר גדול של אנשים, תוך כמחצית השעה בשיא העומס, ותוך לא יותר 
מחמש עשרה דקות בממוצע, כולל כל בדיקות הביטחון. האומדן מורה על צורך ב- 40 מסופים 
יידרשו - שניים בעזה,  כאלה, משני סוגים: האחד לנוסעים והשני למטען. שמונה מסופי מטען 
)ג’נין(, אחד בגבול הדרומי של הגדה המערבית, שניים  אחד בגבול הצפוני של הגדה המערבית 
מחדש  לשקול  יהיה  אפשר  ישראל.  מרכז  לכיוון  ושניים  לחם(  ובית  רמאללה  )לכיוון  בירושלים 
המסופים  שאר  המדינות.  שתי  בין  הכלכליים  היחסים  התפתחות  פי  על  המדויק  המספר  את 
גבוהות  רמות  נחוצות  שם  ירושלים,   - קודס  אל  בגבול  במיוחד  להתמקד  יש  לנוסעים.  יוקדשו 
יותר של שילוב ומעברים חופשיים עבור נוסעים קבועים ותיירים. נהגים ונוסעים קבועים יעברו 
דקות  רק  תימשכנה  צורך,  בהן  יהיה  אם  ביטחון,  ובדיקות  המקוריות,  במכוניותיהם  הגבול  את 
אשרות  ולמעקבים.  אישי  לרכוש  רנטגן  קרני  כגון  חדשות  טכנולוגיות  על  ותתבססנה  ספורות 

כניסה תינתנה במסוף.
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אנשים ומכוניות העוברים לעתים קרובות את הגבול יוכלו לעשות זאת באמצעות אשרות כניסה 
לזמן ארוך. המסופים ישרתו ישראלים ופלסטינים בתנאים שווים, בדומה למסופים בינלאומיים 

הפועלים בכל רחבי העולם. בטווח הארוך אנו ממליצים על ביטול אשרות הכניסה.
• ולכביש  שני מסופים ימוקמו לאורך ערוץ הגדה המערבית - עזה ויאפשרו יציאות לכביש 6	

25 , המחבר גם לכביש 4 ולכביש 20 לאורך מישור החוף הישראלי.
•המסופים ישמשו גם לצורך תשלום מסים. הדברים אמורים בעיקר לגבי מסופי מטען, שם  	

יוכלו הפלסטינים לגבות מכס ותשלומים עבור רשיונות מעבר באופן עצמאי מישראל.
•בנוגע לניהול הרשת אנו מציעים: 	

מערכת סימון:
לכן,  בינלאומיים.  תקנים  פי  על  ונוהגת  הישראלים  מן  בירושה  עברה  הנוכחית  הסימון  מערכת 

שיתוף פעולה ברמה זו ואיחוד שתי המערכות דורשים מאמץ מינימלי.
: השפה הערבית משמשת במערכת הסימון הישראלית מאחר שהיא נחשבת  • שפת הסימון	
לשפה רשמית; הדבר מקדם השתלבות קלה יותר ברמה האזורית, שם ערבית נפוצה ביותר. 

בפלסטין, ערבית ואנגלית תשמשנה לסימון.
לדרוש  עשוי  זה  דבר  חדשים;  תנועה  דפוסי  יופיעו  תשולבנה,  הרשתות  ששתי  •מאחר  	
הישראלית  התעבורה  רשתות  של  הסתגלויות  על  תמליץ  אשר  דו-לאומית  ועדה  הקמת 

והפלסטינית להתפתחויות החדשות שהחלו עם שילוב המערכות.
•רישומי הרשיונות למכוניות חייבים להיות מאוחדים כדי שישראל ופלסטין תוכלנה לאפשר  	
)המיוצרות  זולות  מכוניות  של  יבוא  תאפשר  פלסטין  אם  במכוניות.  ביניהן  הגבול  מעבר 
במיוחד עבור מדינות עולם השלישי(, אנו ממליצים לצייד את הפלסטינים בשני סוגים של 
מספרי רישוי - האחד עם היתר לנסוע רק בפלסטין ובמדינות אחרות המתירות מכוניות 
ידי  על  ייוחדו  הרישוי  מספרי  שני  ישראל.  ידי  על  גם  המוכר  רישוי  מספר   - והשני  אלה, 
צבעים שונים. המלצה זו מתחשבת בשוק ההולך וגדל למכוניות פשוטות עבור מדינות עולם 

שלישי, אשר ישראל ככל הנראה אינה רוצה בהן, אולם הן עשויות לעניין את הפלסטינים.

•מוניות שקיבלו רשיון מתאים תורשינה לעבור את הגבול כדי לשרת נוסעים מעבר לגבול. 	
של  הפעלה  לזכויות  בקשה  להגיש  תורשינה  ומפלסטין  מישראל  אוטובוסים  •חברות  	
אפשר  לעיל.  המוצעת  הדו-לאומית  לוועדה  תוגשנה  כאלה  בקשות  לגבול.  מעבר  קווים 
לדוגמא,  קו אוטובוס שיצא מתל  כגון אלה.  לחזות מראש את האטרקטיביות של קווים 
ולעמאן ממחיש את ההזדמנויות החדשות  ליריחו  ואל-קודס,  ירושלים  ויעבור דרך  אביב 

הנפתחות לחברות תעבורה.
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הוועדה הדו-לאומית תטפל גם בתיאום הנושאים דלהלן:
•שיתוף מסדי נתונים של מכוניות, בעלי מכוניות ונהגים. דבר זה חיוני בשעה שנהגים משתי  	

המדינות ישתמשו כל אחד ברשתות של האחר )במקרה של תאונה, גניבה וכו’(.
•מנגנון של קניה ומכירה של מכוניות בין שני הצדדים. 	

•מדיניות יבוא )שתהייה מותנית לחלוטין(. 	
•הצגת מערכות תובלה של מטען-נעול, מזון ומשקאות, מטען תעשייתי וחקלאי, והסכמות  	
קבוע  אישור  בהנפקת  עצמאים  יהיו  הפלסטינים  אלה.  סחורות  להובלת  תקנים  בנושאי 

לכניסת כלי רכב ובנוגע להערכה מחודשת של ההסכמים עם מצרים וירדן.
•יצירת שיתוף פעולה בנושאים מטאורולוגיים הקשורים לתנועה ביבשה, בים ובאוויר. 	

•שיתוף בנתוני תנועה ובדפוסי תנועה בתוך הרשת. 	
•השפעה סביבתית של פיתוח הרשת. 	

הקדשנו עניין מיוחד לפיתוח נמלי ים ונמלי תעופה ולמדיניות של שיתוף פעולה בניהולם:
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.2
נמל תעופה

אווירי  משלוח  שירותי  של  הנחיצות  על  בבירור  מורה  העתידיים  התעבורה  צורכי  של  בדיקה 
לטיפול בנוסעים ובמטען, בתוך הארץ ובין פלסטין לחלקי העולם האחרים.

ממוקם  התעופה  נמל  בעזה.  הבינלאומי  התעופה  נמל  של  מחדש  פתיחתו  את  מחייב  זה  דבר 
במרחק של כ- 40 דקות נסיעה מאל-קודס, בירת המדינה הפלסטינית. נמל בינלאומי בעזה אינו 
הרגילות  לתקנות  מעבר  ומצרים  ישראל  עם  האווירית  התנועה  בתיאום  מיוחדים  קשיים  מציב 
של הובלה אווירית. בשונה מנמל התעופה בעזה, נמל התעופה באל-קודס מציב סוגיות תיאום 
מורכבות עם ישראל. לכן אנו ממליצים לשקול במקרה זה רק נמל-תעופה משני למטוסים קטנים, 
אשר ישרת טיסות מקומיות לרצועת עזה ולמדינות שכנות, בעיקר לעמאן. בעתיד, אפשר שישמש 
כתוספת לנמל התעופה הבינלאומי בעזה. אם זאת אין אנו סבורים כי יש הצדקה כלשהי לתעל 
השקעה משמעותית לפיתוחו של נמל תעופה שני בפלסטין. את זכותה של פלסטין לטיסות מעל 

ישראל בין אל-קודס לעזה יש להבטיח בהסכמים דו-צדדיים.
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 .3
נמל ים

בהיעדר נמל פלסטיני, מקבל עתה כל האזור שירותים מן הנמלים המודרניים של ישראל לאורך 
גמיש  להיות  חייב  כזה  נמל  עזה.  ברצועת  ימי  נמל  להקים  רוצים  הפלסטינים  התיכון.  הים  חוף 
ומסוגל לטפל בסוגי מטען שונים במקום להתמחות במטען מסוים אחד. הדבר יגביר תחרות עם 
זול  יהיה  ויבואנים פלסטינים. אם נמל עזה  יצואנים  וישפר את עמדת המיקוח של  נמלי ישראל 

יותר עשויים אנשי עסקים ישראלים להשתמש בו. 

לנמל  שלו  החיבור  יהיה  המערבית  לגדה  עזה  בין  המקשר  כביש  של  החשובים  ההיבטים  אחד 
הישראלים.  הים  נמלי  דרך  יעבור  הפלסטיני  החוץ  מסחר  ניכר  חלק  כי  מצפים  אנו  בעזה.  הים 
יהיה יקר מדי, החלופה של העברת סחר  עם זאת, אם השימוש הפלסטיני בנמלים הישראליים 
החוץ הפלסטיני דרך עזה תבטיח את יכולת הקיום של הכלכלה הפלסטינית. הדבר יחזק את כוח 
המיקוח של משתמשים פלסטינים ומקצת המשתמשים הישראליים בנמל אשדוד. כדי להגביר 
תחרות בין שני הנמלים אנו ממליצים להשלים את חיבור מסילת הרכבת מעזה לאשדוד. בשלב 
מאוחר יותר, ניתן יהיה לפתח את מסילת הרכבת בין עזה לרפיח ולהגיע למצרים; ובכך לחבר את 
אסיה לאפריקה. זו תהיה השבה לחיים של אותה דרך שנוצרה על ידי הבריטים בתקופת המנדט 

שלהם באזור.

תרחישים אסטרטגיים

במסגרת מחקר זה התייחסנו לשלושה תרחישים אפשריים מנקודת המוצא הנוכחית.

הבינעירוניים  בקישורים  שולטים  הישראלים  תעבורה;  רשתות  שתי  קיימות  הנוכחי:  המצב 
הפלסטינים ולא קיים כל קישור בין רצועת עזה לגדה המערבית. קיימת רשת כבישים ישראלית 
מפותחת. הרשת הפלסטינית אינה מפותחת; לפלסטינים אין נמל ים, יש להם נמל תעופה שניזוק 

ואין להם גישה חופשית לשירותי התעבורה המפותחת בצד הישראלי.

ההפרדה  גדר  השפעת  בו  מדינות,  שתי  של  הפתרון  עיננו  לנגד  עמד  דלהלן,  התרחישים  בכל 
מוזערה, והקישור הטריטוריאלי בין רצועת עזה לגדה המערבית הוקם. 
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מחקר זה יעריך גם את מגזר התעבורה מתוך התרחישים הצפויים כדלהלן:

תרחיש I: שילוב מלא
שתי מדינות עצמאיות הכוללות רשת תעבורה משותפת, המאפשרת גישה חופשית לכל מקום, 
לכל אחד. לא יהיה צורך בקישור טריטוריאלי ייעודי בין הגדה המערבית לרצועת עזה - בדומה 

לאיחוד האירופי.
תרחיש II : הפרדה

אסור  ולישראלים  בפלסטין  נשארים  הפלסטינים  נפרדות.  רשתות  עם  עצמאיות  מדינות  שתי 
להיכנס לפלסטין. על הקישור בין עזה לגדה המערבית להתקיים.

תרחיש III : שילוב חלקי
צפון-דרום  הכביש  כגון  עיקריים,  בקישורים  משותף  חלקי  שימוש  עם  עצמאיות  מדינות  שתי 
וכמה כבישים ראשיים מוגדרים ללא הגבלות. אזרחים משתי המדינות יכולים לנסוע בכל אחת מן 

המדינות אולם נדרש היתר מיוחד )אשרה(.
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.4
כבישים

מצבה של רשת הכבישים הנוכחית אינו אידיאלי. כבישים רבים אינם מתוחזקים, ניזוקים וחסומים. 
נוסף על כך, הקישורים בין הערים הפלסטיניות אינם אמינים.

הנחות:
הרשתות הפלסטיניות זקוקות לשיקום נרחב כדי להגיע לתקנים הבינלאומיים המקובלים.  1 .

ההנחה היא כי הקהילה התורמת תשתתף בפיתוח רשת הכבישים.
בעת השיתוף בכבישים, משרד משותף יארגן את הקצאת מס הכבישים על פי הסכם מיוחד. 2 .

טבלה 1: תרחיש תעבורה, כבישים

האסטרטגיה הטובה ביותר למגזר זה היא להחיל שילוב חלקי במשך 7 עד 10 שנים; ואחרי כן, 
מעבר מדורג לשילוב מלא כפתרון המיטבי לאזור.

נוכחי

ת  )-( 
עלו

ת  )+( 
מאו

עצ

תנאי סחר  )+( 

ת  )+( 
ת הדדי

תועל

ת  )+(
ש

ת הר
יעילו

שילוב מלא

ת  )-( 
עלו

ת  )+( 
מאו

עצ

תנאי סחר  )+( 

ת  )+( 
ת הדדי

תועל

ת  )+(
ש

ת הר
יעילו

הפרדה

ת  )-( 
עלו

ת  )+( 
מאו

עצ

תנאי סחר  )+( 

ת  )+( 
ת הדדי

תועל

ת  )+(
ש

ת הר
יעילו

שילוב חלקי

ת  )-( 
עלו

ת  )+( 
מאו

עצ

תנאי סחר  )+( 

ת  )+( 
ת הדדי

תועל

ת  )+(
ש

ת הר
יעילו
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 .5
רכבת

כיום אין שירותי רכבת הפועלים בפלסטין, אם כי קיימת מערכת רכבת בישראל.

הנחות:
1 . לא תיושם רשת רכבות בתחומי פלסטין בעתיד הקרוב.

2 . לפי תרחיש I ו- III תהיה לפלסטינים גישה לרשת הרכבת הישראלית בעלות זהה לזו 
של הישראלים.

טבלה 2: תרחיש תעבורה, רכבת

ויאפשר לפלסטינים  10 שנים,  7 עד  יוחל במשך  כי השילוב החלקי בתעבורת הרכבות  מומלץ 
להעריך  כדי  תנועה  הערכת  לנהל  יש  זו,  לתקופה  בהמשך  הישראלית.  הרכבת  ברשת  שימוש 
מחדש את החלופה של שילוב מלא, ולשקול את הרחבת הרשת הישראלית בתוך פלסטין, על 

ידי חברת רכבת פלסטינית.

נוכחי

ת  )-( 
עלו

ת  )+( 
מאו

עצ

תנאי סחר  )+( 

ת  )+( 
ת הדדי

תועל

ת  )+(
ש

ת הר
יעילו

שילוב מלא

ת  )-( 
עלו

ת  )+( 
מאו

עצ

תנאי סחר  )+( 

ת  )+( 
ת הדדי

תועל

ת  )+(
ש

ת הר
יעילו

הפרדה

ת  )-( 
עלו

ת  )+( 
מאו

עצ

תנאי סחר  )+( 

ת  )+( 
ת הדדי

תועל

ת  )+(
ש

ת הר
יעילו

שילוב חלקי

ת  )-( 
עלו

ת  )+( 
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.6
אוויר

כדי  אווירי  משלוח  שירותי  של  הנחיצות  על  בבירור  מורה  בעתיד  התעבורה  צורכי  של  הערכה 
לטפל בנוסעים ובמטען לחלקי עולם אחרים. הדבר מחייב את פתיחתו מחדש של נמל התעופה 

הבינלאומי עזה ובניית נמל תעופה משני בגדה המערבית. 

הנחות:
נמל תעופה בינלאומי בעזה. 1 .

נמל תעופה ארצי בגדה המערבית. 2 .
בתרחיש III. 3 טיסות מעבר קבילות.

בתרחישים I ו- III. 4 , ישראלים יכולים לטוס מעזה ופלסטינים יכולים לטוס מנמל התעופה 
בן-גוריון.

טבלה 3: תרחיש תעבורה, אוויר

תרחיש השילוב החלקי הוא הטוב ביותר לשני הצדדים. שניהם ישתפו פעולה בנושאים מיוחדים 
ומסוימים אשר מוסכם כי יפיקו מהם תועלת.
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.7
ים

כסמל  הימי  הנמל  את  רואים  הפלסטינים  כלכלית,  מבחינה  ביותר  היעיל  הפתרון  זה  שאין  אף 
לריבונות כלכלית.

הנחות:
1 ..)Roll on Roll off( מטענים מתנייעים

% השימוש בנמל ישראלי 2 .

טבלה 4: תרחיש תעבורה, ים

שילוב חלקי מביא שוב לחלופה הטובה ביותר, ובה הישראלים והפלסטינים יצאו נשכרים. הישראלים 
והפלסטינים יוכלו לבחור את נמל המשלוח הרצוי להם בהתבסס על תמריצים כלכליים.
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חשמל

.1
כללי

אספקת חשמל למדינה הפלסטינית מחייבת ניתוח חלופות ייצור ודלקים זמינים, הפצה וחלוקה. 
וירדן  מצרים,  ישראל,  פלסטין,   - הראשיים  השחקנים  של  תפקידם  הבנת  נדרשת  כך  על  נוסף 
- באספקת החשמל לפלסטין, וכשותפים לצורך שיתוף פעולה. בדומה לדיון בתעבורה, נאפיין 
בקצרה את המערכת הנוכחית, נערוך תחזיות לצריכת החשמל העתידית, נסקור אמצעים שונים 
למתן מענה לביקוש הגובר, ונמליץ על מיזמים לשיתוף פעולה ושילוב מערכות חשמל אזוריות. 
אספקת חשמל יציבה, ללא הפרעות וזולה-יחסית היא תנאי הכרחי לצמיחה כלכלית ברת קיימא. 
לפיכך אנו רואים את פיתוחו של שיתוף פעולה כלכלי המבוסס על יחסי-גומלין ככוח שיחזק את 

תהליך השלום בין פלסטין לישראל. 

ייצור החשמל המקומי אינו מסוגל  כיום, פלסטין תלויה כמעט לחלוטין ביבוא חשמל מישראל. 
לספק את הביקוש ומצבה של רשת החשמל גרוע.

טבלה 5: היצע החשמל הפלסטיני הקיים

 

הגדה המערביתעזה

520 מגה וואט - הסך הכולל של יכולת קיימת

500 מגה וואט
חברת חשמל לישראל

20 מגה וואט
ירדן ליריחו

110 מגה וואט
חברת חשמל לישראל

140 מגה וואט
מפעל החשמל של עזה

17 מגה וואט
מצרים לרפיח

267 מגה וואט - הסך הכולל של יכולת קיימת

מקור: הבנק העולמי, West Bank and Gaza Energy Sector Review, מאי 2007 .
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תחנת הכוח היחידה בעזה מופעלת על ידי מנוע דיזל, והחשמל שהיא מייצרת יקר יחסית. החשמל 
המיוצר ניתן להפצה רק בעזה. פירוש הדבר הוא כי שיעור התלות ביבוא חשמל מישראל הוא כ- 80% , 

ובכך נוצרת תלות מוחלטת בישראל. יבוא החשמל ממצרים ומירדן שולי, והוא מוגבל לרפיח וליריחו.

מערכות ממסר כמעט שאינן קיימות. השטחים הפלסטינים מחולקים לארבעה אזורים, שכל אחד 
קיבולות  יש  אלו  לקווים  הישראלית.  הרשת  של  מקווי-קצה  החשמל  אספקת  את  מקבל  מהם 
ממסר הנעות בין KV 6.6 ל- KV 33 . רשתות החשמל בגדה המערבית נחשבות לרשתות הפצה. 
לקווים העיליים  לכפרים הפלסטינים הסמוכים  )חח”י( מספקת חשמל  לישראל  חברת החשמל 
קווים  עזה.  ברצועת  ראשיים  קווים  ותשעה  המערבית  בגדה  ראשיים  קווים  שלושה  יש  שלה. 
ולמחנות הצבא הישראלי. במשך ארבעים השנים  היו מיועדים לספק חשמל להתנחלויות  אלה 
חקלאיים  בכפרים  זו,  מסיבה  המקומית.  האוכלוסייה  ידי  על  החשמל  מתקני  מומנו  האחרונות 

השוכנים רחוק מג’נין או מחברון אין חשמל.

חברת החשמל הפלסטינית )PEC( נוסדה ב- 1999 , עם 33% מנכסיה בידי בעלי מניות ציבוריים, 
ו- 67% בידי בעלי מניות פרטיים. רשויות מקומיות בגדה המערבית ממלאות תפקיד של חברות 
נמוך  הקווים  של  התחזוקה  סטנדרט  מוגבלת.  הייצור  יכולת  מסוימים  במקרים  חשמל;  להפצת 
החשמל  קוי  על  העומס  בין  ההתאמה  חוסר  המחשה,  לשם  גבוהים.  הולכה  הפסדי  ונוצרים 
והפרעות  נוצרים הפסדים  זה  ובאופן  ולשנאים להתחמם,  גורם לכבלי החשמל  לקיבולת שלהם 
בקרבת הקצוות.  בעיקר  בקווי החשמל,  נמוך  מתח  יוצר  הדבר  מזאת,  יתרה  במערכת החשמל. 
בו.  ניתן להשתמש  כך שלא  כדי  ירודה עד  איכות אספקת החשמל  לעיל,  כתוצאה מכל שתואר 
התעשייה וצרכנים עיקריים אחרים נפגעים כלכלית מאחר שנמנעת מהם האפשרות לקיים ייצור 
מכך,  כתוצאה  מודרנית.  לרמה  ולהתאימו  הייצור  את  להרחיב  או  לשדרג  ביכולתם  ואין  סדיר 
נאלצים צרכנים אלו להקים יחידות ייצור חשמל משלהם ליד המפעלים. אין צורך לציין כי פתרון 
זמני מעיין זה מסבך את הייצור ומייקר אותו. אומדן ההפסדים מסתכם בשיעור בלתי אפשרי של 
, בחלקו בגלל התחזוקה הירודה של הרשת ובעיקר בשל שיעורי התשלום הנמוכים   430%-35%

לחברות החשמל.

הנזק הכלכלי של הפסדים אלו נאמד ב- 4.29 מיליון דולר בשנה. כל אלו, גורמים לעליית מחיר 
החשמל לקילוואט/שעה [KWh] )בין 0.1 ל- 0.5 דולר ל- KWh(5 נוסף על כך, הרשות הפלסטינית 
כספי  מתוך  הישראלית  החשמל  לחברת  תשלום  ידי  על  ניכר,  בשיעור  המחירים  את  מסבסדת 
, ביקשה חברת החשמל הישראלית  המכס שישראל גובה עבורה. לדוגמה, ב- 3 בדצמבר 2001 
(מסים שנגבו מעובדים פלסטינים  דולר מתשלומי ההעברה  מיליון   20 ישראל לקצץ  מממשלת 
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בישראל) לרשות הפלסטינית בגין החוב המצטבר עבור אספקת חשמל לעיריית עזה. חח”י איימה 
להפסיק את אספקת החשמל בגלל אופיו “הקריטי” של המצב הפוליטי. לעומת זאת, במקרה של 

סגר צבאי, סכום הכסף המועבר לרשות הפלסטינית הוא מינימלי.

האחוז של משקי הבית המחוברים לרשת החשמל הציבורית עלה מ- 96.8% בינואר 1999 ל- 99.5% 
ביולי 2000. עם זאת, קיימת הטעייה במספר זה. למעשה, רק 93.1% ממשקי הבית מקבלים שירותי 
חשמל ללא הפרעות )עשרים וארבע שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע(, אף שהפסדי הממסר היו 
גבוהים מאד, דבר המורה על איכות גרועה של אספקה. ההשלכות של הליקויים במערכת החשמל 
על המגזר התעשייתי ניכרות. המגזר התעשייתי סובל ממחסור באספקה, למרות השיעור הגבוה 
מאד של עלות החשמל )כ-35% מעלות התפעול(. בשנת 2000 הגיע המחיר הממוצע של חשמל 
KWh . מחיר זה גבוה פי שלושה מן המחיר הממוצע בישראל או בירדן;  כמעט ל- 0.30 דולר ל- 

כפול מן המחיר הממוצע בלבנון, וגבוה פי חמישה מן המחיר הממוצע בארה”ב6.

הרשות  של  תפקידה  המערבית.  בגדה  במיוחד  ביבוא,  תלויה  הפלסטינית  חשמל  אספקת 
הפלסטינית לאנרגיה לווסת את ההיצע באזורים שתחת אחריותה, בעוד שחברת החשמל לאזור 
ירושלים.  סביב  פלסטינים  פרברים  ולמספר  ירושלים  למזרח  חשמל  מפיצה   )JDEC( ירושלים 

בעקבות הסכם אוסלו, נוסדו שלוש חברות הפצה:
 )SELCO( חברת החשמל הדרומית ,)GEU - Gaza Electric Utility( שירות החשמל הציבורי עזה
הפצה  שירותי  כספקי  פועלות  המקומיות  הרשויות   .)NEU( הצפוני  הציבורי  החשמל  ושירות 
וגובות תשלום עבור החשמל מן הצרכנים. למרות זאת כ- 65 רשויות מקומיות בגדה המערבית 
רשויות   531 מתוך  חברון.  באזור  רשויות   38 מתוכן  הציבורית,  החשמל  לרשת  מחוברות  אינן 
מקומיות בגדה המערבית וברצועת עזה שמחוברות לרשת החשמל, 165 קיבלו את החשמל מ- 
 68 פרטיים,  מגנרטורים  החשמל  את  מפיקות   22 )חח”י(,  לישראל  החשמל  מחברת   JDEC,  215

ממועצות קהילתיות ו- 61 ממקורות אחרים7.

נוסף על המצב הרעוע של הרשת והניהול הגרוע של ההפצה, חברת החשמל לישראל )חח”י( אינה 
נותנת מענה הולם לצורכי החשמל הפלסטינים:

בכדי  מחח”י.  חשמלית  אנרגיה  של  מוגבלת  כמות  קונות  הכפריות  והמועצות  •העיריות  	
שהעיריות תוכלנה להגדיל את אספקת החשמל שלהן, עליהן לשלם סכומים גדולים של 

כסף נוסף בצורה של אגרות לחח”י.
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אם  אלא  בדרישה,  זו  לעליה  חיובית  בצורה  מגיבה  אינה  לישראל  החשמל  חברת  •לרוב,  	
קיימים ברשותה עודפי זרם בקווי הממסר. בכל המקרים האחרים, מי שמבקשים תוספת 

לאספקת החשמל נאלצים לממן זאת בעצמם.
קיים הפלסטיניים  הקווים  שבקצוות  בשעה  הישראלי.  לצרכן  בשירות  עדיפות  • ניתנת  	

מתח נמוך.
•המתח הנמוך בקצה קווי הממסר מיוחס למערכת הרדיאלית הנמצאת בשימוש במתקני  	
רשת  תחזוקת  של  במקרים  בנקל  להתנתק  לחשמל  גורם  זה  דבר  אלה.  ראשיים  הזנה 

החשמל. אי סדירות אספקת החשמל גורמת לקשיים בפיתוח העסקים.
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.2
תחזית צריכה פלסטינית עתידית8

צריכת האנרגיה הכוללת בגדה המערבית וברצועת עזה איננה גבוהה. גם לפי אמות-מידה אזוריות 
לאנרגיה  הדרישה  האחרונות,  בשנים  הפוליטית  היציבות  חוסר  אף  על  נמוכה9.  הצריכה  לנפש 
 GEDCO ממשיכה לעלות במהירות. צריכת החשמל הכוללת, כפי שעולה מרכישות החשמל של 
ושל JDECO , צמחה בממוצע ב- 10% מדי שנה מ- 1999 עד 2005 . הערכות הבנק העולמי מורות 
כי גם לפי תרחיש בו צריכת החשמל תהיה נמוכה, הביקוש יעלה על ההיצע עד שנת 2008 . לפי 
דו”ח תוכנית 10MEDA, בעיות חשמל, מחירים גבוהים ואמינות נמוכה, מהוות חסם לתיעוש. נוסף 

על אי- יציבות מדינית, מחסורים באספקת חשמל מגבילים את סיכויי הצמיחה. 

כדי לאמוד את ההשקעה הנדרשת בקיבולת ייצור חשמל, השווינו את צריכת החשמל הפלסטינית 
. צריכת החשמל הפלסטינית ב- 1995  הנוכחית עם הצריכה הישראלית בשלהי שנות ה -1950 
דומה  הפלסטינית  הצריכה  היתה   2001-2002 וב-   ,  1957 ב-  הישראלית  לצריכה  דומה  הייתה 
הישראלית  החשמל  צריכת  אלו,  לתקופות  בהקבלה   .111961 ב-  הישראלית  החשמל  לצריכת 
לנפש ב- 1970 שמשה כסימוכין לקביעת צריכת החשמלהפלסטינית לנפש לשנת 122020. צריכת 
החשמל הישראלית לנפש באותה תקופה הייתה KWh 1900 . יתרה מזאת, הבאנו בחשבון מספר 

מאפיינים הייחודיים לכלכלה הפלסטינית:
הנפשות  מספר  הפליטים.  ושיבת  טבעי  ריבוי  בשל  לגדול  צפויה  הכללית  האוכלוסייה  1 .

הממוצע הנוכחי למשפחה הוא 6.4 . גודל המשפחה הממוצע צפוי לרדת במשך הזמן.
ההשפעה השולית של גודל המשפחה על צריכת החשמל הבסיסית, כלומר, תאורה, קירור  2 .

וכו', היא נמוכה אך תצמח במקביל לפיתוח הישראלי בתקופת ההתייחסות. 
התעשייה הפלסטינית לא תגביר את צריכת האנרגיה באופן דומה לתעשייה הישראלית. שיעור  3 .
הגידול בצריכת החשמל על ידי המגזר התעשייתי הפלסטיני לא יעלה על שיעור הצריכה למגורים.

מיזמי חשמל מוגברים כגון בניית מוביל המים הארצי בישראל בתקופה שנבחרה, ובניית  4 .
מתקן להתפלת מים בעזה חושבו בנפרד.

השוואה  באמצעות  הפלסטינית  החשמל  צריכת  חיזוי  לעיל,  המתוארים  למאפיינים  בהתאם 
המקבילה  הישראלית  הצריכה  מן   1325% כ-  של  הפחתה  מצריך  הישראלית,  החשמל  לצריכת 
לנפש. מכאן שצריכת החשמל הפלסטינית הממוצעת לנפש צפויה ל הגיע ל- KWh 1400 עד שנת 

2020 , בדומה לצריכה הממוצעת לנפש בישראל ב-141966-1967.

 ,  2020 KWh עד שנת   1400 ל-  לנפש תגיע  כי תצרוכת החשמל השנתית  בהתבסס על ההנחה 
ובגדה  -6 מיליון15, תצרוכת החשמל ברצועת עזה  ל  יגיע  גודל האוכלוסייה הכללית  כי  ובהנחה 
המערבית תגיע בערך ל- KWh 8.4 מיליארד מדי שנה. ב הנחה של 18% הפסדי מערכת, הייצור 

המשוער יידרש לספק ביקוש צפוי של KWh 10.2 מיליארד מדי שנה.
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זאת,  עם  וואט.  מגה   1700 תהיה  הנדרשת  הייצור  יכולת   ,17 68% יהיה  העומס16  שגורם  בהנחה 
יחידות הייצור, דרושה עתודה תפעולית  ותחזוקת  בגלל תקלות אקראיות, תיקונים תקופתיים 
נוספת של 25% 18. לכן, אנו מעריכים שנדרשת יכולת ייצור מותקנת של 2300 מגה וואט כדי לספק 
אפשרית  הטייה  על  לכסות  כדי  גם  דרושה  זו  נוספת  עתודה  אמינה.  חשמל  אספקת  לפלסטין 
כלפי מטה בתחזית צריכת החשמל הפלסטינית בהשוואה לישראל19, וזאת בשל ההבדלים בשיעור 

הגידול הצפוי בביקוש לחשמל.

ההערכות  את  לרענן  צורך  יהיה  אי-ודאות,  וסיכוני  מספיקים,  נתונים  היעדר  בגלל  הערה: 
שניתנו לפני יישום מעשי. כמו כן, יהיה צורך להתאים את הנתונים והאומדנים בהתאם לנסיבות 

ולתנאים העדכניים. 

בהתבסס על הניתוח שתואר לעיל, סביר יותר כי הסיכונים להטייה בתחזית זו הם בעיקר כלפי 
מים  להתפלת  מפעל  בבניית  הצורך  בשל  תחזיתנו  על  לעלות  יכולה  העתידית  הצריכה  מעלה. 
בעזה. הטיה כלפי מעלה של אומדן זה עלולה להיווצר גם כאשר יוסרו החסמים לצמיחה כלכלית, 
אומדן  ניקח  אם  גם  באוכלוסייה.  הגידול  הנחות  על  תעלה  הפלסטינים  הפליטים  שיבת  אם  או 
פשטני יותר של גידול בשיעור של 10% בשנה, המבוסס על נתוני אספקת חשמל העכשוויים, נגלה 

כי הביקוש העתידי לחשמל יעלה על 2700 מגה וואט20.

גם אם נקבל את התחזית הצנועה ביותר, עלינו להניח שיחול גידול דרמטי בצריכת החשמל בשל 
גידול אוכלוסין מהיר ופיתוח כלכלי. עובדה זאת מציבה אתגרים עצומים בפיתוח מקורות חשמל. 
ישראל, שהיא הספק  יותר בשל פוטנציאל היבוא הנמוך ממדינות שכנות.  הבעיה מטרידה עוד 
עיקרי של חשמל לפלסטין, עומדת בפני מחסור בייצור אשר יימשך לפחות עד שנת היעד 2020 
לישראל אף  הייצוא לפלסטין. חברת החשמל  ישראל תסרב להגדיל את  כי  ניתן אפוא לצפות   .
שוקלת ליזום הפסקות באספקת חשמל לאזורים נבחרים בשעות שיא, כדי להפחית את הסיכון 
של קריסת מערכת הייצור כולה. בנסיבות אלה עלולים אזורי ביקוש פלסטינים להיות מועדים 
ייצוא החשמל  ייצור שיכולים להגדיל את  להפסקות חשמל. בירדן ובמצרים לא קיימים מתקני 
חשמל  ותייצא  בגז  שתופעל  כוח  תחנת  בסיני  לבנות  הציעו  מצריים  יזמים  מספר  לפלסטין. 
סבוכה  להיות  תוכיח  ירדנית  יוזמה  המיזם.  את  לאשר  סירבה  מצריים  ממשלת  אולם  לפלסטין. 
בהרבה, מכיוון שהיא תלויה בבניית צינור-גז יקר למדי ממצרים לירדן. המסקנה המתבקשת היא 
כי פלסטין תצטרך להגדיל את הייצור העצמי, ולהגביר את המאמצים להבטיח אספקה באמצעות 

הסכמים רשמיים ארוכי-טווח עם כל המדינות השכנות.
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.3
אסטרטגיית פיתוח

המסקנה העיקרית מן הניתוח היא כי נדרש טיפול חירום בתשתית החשמל. נדרשת בניית רשת 
כל  אלו,  ללא התייחסות לחסמים  למקורות אספקה.  הנגישות  ושיפור  חלוקה  ההפצה, מערכת 

ניסיון לפיתוח כלכלי לא יצלח. המיזמים הדחופים ביותר מפורטים להלן:
לחשמל  ארצי  מוביל  בניית  על  ממליצים  אנו  כיום.  קיימת  שאינה  הפצה  מערכת  •הקמת  	
המתחיל בעזה ומסתיים בג'נין. המוביל יאפשר גם חיבורים לרשתות של ישראל, מצרים 
לעמוד  בכדי  וזאת   ,  KWh  161 של  קיבולת  להיות  צריכה  זה  במוביל  החשמל  לקו  וירדן. 
בעומס ההולכה שנובע מהביקוש החזוי לשנת 2020 . המוביל יהווה את עמוד השדרה של 
הרשת הפלסטינית ויקרב את רוב האוכלוסייה אל קווי המתח הגבוה. קווים אלה ישלבו 
את המערכת, תוך שהם מאפשרים גיבוי בגין קצרים בכל שטחי פלסטין וכן ייצור של רוב 
החשמל הפלסטיני בעזה, שבניגוד לגדה נגישה למקורות יבוא של גז ובנזין ולמתקני קירור 

המבוססים על מי-ים.
הגדה  אל  מעזה  בצינור  גז  העברת  מאשר  יותר  זולה  תהיה  כזו  חלופה  כי  סבורים  •אנו  	

המערבית וזאת בכדי לייצר חשמל בגדה המערבית בהתבסס על מערכות קירור אוויר.
•שדרוג רשתות מקומיות ואזוריות וחיבורן אל המוביל הארצי. שדרוג הרשתות הקיימות,  	
קיצור האורך של קווי האספקה, צמצום מספר הצרכנים המחוברים לכל שנאי, התאמת 
חתך הכבל לביקוש הצפוי בקו, וכל שאר הפרטים הטכניים נחוצים לצורך אספקת חשמל 

סדירה ואמינה. צעדים אלה עשויים להפחית כשליש מן ההפסדים ברשת החשמל.
•צמצום חלק הארי של ההפסדים מחייב ארגון מחדש של הארגונים הבירוקרטיים האחראים  	
לגביית תשלומים מן המשתמשים. הרשות הפלסטינית הקימה ארבע חברות אזוריות שלא 
הצליחו לאכוף את הגבייה. לקוחות משבשים את פעולת המונים, על ידי עקיפת המונה או 
על ידי התחברות ישירה אל הרשת בלי להודיע לספק )בדרך כלל הרשות המקומית, מאחר 
שחברת החשמל לישראל מוכרת חשמל לעיריות לפי נפחים ולאחר מכן העירייה מוכרת 
את החשמל למשתמשים הסופיים(, וכל זאת בכדי להפחית את החשמל המדוד והמדווח. 

ניתן לפתור את הבעיה באמצעות שילוב בין מספר אמצעים.
•ראשית כל, ניתן להחיל טכנולוגיית מדידה חדשה, מבוססת על שיטת תשלום מראש, כדי  	
להגביר את הקושי לעקוף את מערכת הבקרה. ניתן למחשב את כל התהליך כך שיהיה כרוך 
בצופנים המתוכנתים אל המונה21 ומבטיחים כי לא תתאפשר צריכת חשמל ללא תשלום. 
הפתרון הטכנולוגי המוצע מאפשר לספק החשמל לאסוף מידע בנוגע לקריאות של צריכת 
החשמל הרגילה ויפעיל אזעקה כל אימת שמתרחשות חריגות הנגרמות משיבוש מערכת 
במקומות  הכנסה  מניעת  של  במקרים  בטיפול  הצלחה  הוכיחו  זה  מסוג  מונים  הגבייה. 

אחרים בעולם.
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•שנית, הרשות חייבת למצוא דרכים להפעיל את סמכותה על צרכנים ולספק לחברות מנגנונים  	
רחבי  בכל  לחשמל  אחד  מחיר  לאכוף  הפלסטינית  הרשות  על  תשלומים.  לאכיפת  יעילים 
המדינה כדי לספק לכל האזורים הזדמנויות שוות לפיתוח. אנו ממליצים על תכנון החשמל 

כשוק סגור, שבו הרווחים ישמשו להשקעות נוספות, ובפיתוח קיבולות הרשת והייצור. 
•אפשר שאתגרים כגון אלו יקבלו מענה טוב יותר על ידי חברה ארצית מאוחדת אחת אשר  	
יישמרו  זו היא שהכנסות ממכירות חשמל  ותפיץ חשמל. התוצאה של התפתחות  תייצר 
בענף החשמל, ויופנו לצורך השיקום הדחוף של מערכת החשמל, פיתוחה, ותשלום מלא 
עבור צוברי החשמל שנרכשים מישראל. הרשות הפלסטינית תצא נשכרת מהשינוי כאשר 
שייעול  לאחר  וזאת  התשלומים(,  חידוש  )עם  יגדלו  חשמל  חשבונות  מסילוק  ההכנסות 
יביא לעלייה בגביית החשבונות מן הצרכנים - באופן שיגרום להם לשלם את  המנגנונים 
חשבונותיהם ישירות לחברת החשמל. במשך הזמן, צרכני חשמל יקבלו שירות טוב יותר 

וזאת משום שספקי השירות ישתמשו בהכנסות לצורך שידרוג המתקנים.
•הפלסטינים יצטרכו לייצר חלק מן החשמל שלהם באופן עצמאי. לתחנת הכוח בעזה יש  	
עתודות קרקע ליחידות היכולות לייצר כ- 560 מגה וואט. עם זאת משיקולי עלות ואיכות 
גז”  “בריטיש  בין חברת  נדונים כעת  והגז  )מחירי הנפט  לגז  סביבה, התחנה תוסב מבנזין 
 וממשלת ישראל(, החסכונות משימוש בגז טבעי יכולים להגיע ל- 83 מיליון דולר בשנה 22.

כוח  תחנות  בפלסטין.  הכולל  מהביקוש  מרבע  יותר  לייצר  מסוגלת  לא  כזו  כוח  תחנת 
מחייבות  הן  אולם  בגז,  מופעלות  מתחנות  יותר  זולות  להיות  עשויות  בפחם  מופעלות 
תשתית הנפרסת על פני מרחב רב שקשה יהיה לבנותה בעזה. בנוסף, לתחנות פחם יש 
השפעה שלילית על איכות הסביבה. יתרה מזאת, תחנות פחם יעילות יותר כאשר בונים 

תחנות גדולות )800 מגה וואט ויותר(.
•קשה לצפות מראש כיצד יוכלו הפלסטינים להשקיע השקעות נוספות בייצור חשמל עד  	
שנת 2020 . אף על פי כן, הם יישארו פגיעים מאד להחלטות שתתקבלנה בישראל, במצרים 
ובירדן, מדינות הנמצאות כבר עתה במצוקה של מתן מענה לצורכיהן העצמיים. מה גם 

שהשימוש בדלקים חלופיים כדוגמת רוח ושמש כמקורות עיקריים אינו אפשרי. 
•תחנות רוח יכולות לפעול רק במשך שליש מהשנה, בשל משטר הרוחות; ותחנות סולריות  	

יקרות מדי עבור מערכת החשמל הפלסטינית. 
•גידול האוכלוסין והמחסור במי שתייה יחייב בסופו של דבר הקמת מפעל התפלה על חופי  	
רצועת עזה. מפעל התפלה צורך כמויות חשמל גדולות. בהנחה שכושר הייצור של מפעל 
ההתפלה שייבנה יהיה 100 מיליון מטרים מעוקבים, עם קיבולת חשמל של 100 מגה וואט 
 800 ל-  תגיע  המפעל  של  השנתית  החשמל  צריכת  שעות;   8000 של  שנתי  הפעלה  וזמן 
והחשוב  העיקרי  החשמל  צרכן  ספק,  ללא  יהיה,  ההתפלה  מפעל  קילוואט/שעה.  מיליון 
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לחשמל,  הנמוך  הביקוש  לשעות  יוגבל  המותפלים  המים  שייצור  ייתכן  במדינה.  ביותר 
ויפחית את העומס על מערכת החשמל ויתבטא בהפחתת עלות המים.

• הרשויות הכפריות המרוחקות, בעיקר באזור חברון, שאינן מחוברות לרשת החשמל,  	65
תקבלנה אספקת חשמל. באזורים אלה יש לשקול שימוש במקורות של רוח ושמש.
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.4
צורות של שיתוף פעולה

ישראל.  עם  טווח  ארוך  חשמל  אספקת  להסכם  להגיע  להשתדל  הפלסטינית  הרשות  •על  	
באופן  להגדיל  לפלסטינים  קשה  יהיה  בישראל  בחשמל  המחסור  שבעקבות  משום  זאת 
לכן פלסטין  בביקושים.  הגידול המהיר הצפוי  למרות  הנוכחית,  משמעותי את האספקה 
צריכה לשאוף לצמצם את התלות בחשמל ישראלי לכ- 50% מסך הביקוש לחשמל, וזאת 

בכדי להבטיח את אספקת המשאבים הלאומיים.
•החלופה השניה בטיבה כוללת יבוא חשמל ממצרים. לכך נדרש אישור של ממשלת מצרים  	
לביצוע מיזמים הכוללים בנייה של תחנת כוח המונעת בגז בסיני. אנו ממליצים כי הרשות 

הפלסטינית תיכנס למשא ומתן עם ממשלת מצרים בנוגע להסכם כזה.
חשמל  רשת  ביצירת  מרכזי  ציר  שתהווה  כך  הפלסטינית  החשמל  רשת  את  לתכנן  •ניתן  	
ההיצע  מקורות  שגיוון  מאחר  האזורית,  לרשת  מחיבור  נשכרת  תצא  ישראל  אזורית. 
ייצור  יגביל את הכוח המונופוליסטי של  מיצרנים באזור, דרך רשת החשמל הפלסטינית, 
החשמל המופרט בישראל. רשת כזו תאפשר לפלסטין, ישראל, מצרים וירדן, ובאמצעותן 
למדינות נוספות, להנות מהמסחר בחשמל, בעיקר בתקופות בהן נערכים תיקונים ברשת 

החשמל, בשעות שיא וכו'.
את  מצדיקה  ואינה  נמוכה  פלסטיני  הפנים  הביקוש  רמת  בגז.  בשימוש  פעולה  •שיתוף  	
ההשקעה בניצול עתודות הגז הפלסטיניות. לפיכך עשוי הסכם עם חברת הגז הישראלית 
להיות לתועלת לשני הצדדים. חיבור אל צינור הגז המצרי-ישראלי עשוי לאפשר שימוש 

גמיש עוד יותר של הגז לתועלתם של כל הצדדים. 
•מאחר שישראל מסבסדת ייצור חשמל ידידותי לסביבה, כדאי ששני הצדדים ישקלו ייצור  	
לייצוא מוגבר של חשמל  ישראלית, בתמורה  אנרגיה סולארית בפלסטין, בעיקר לצריכה 
הירדן,  בבקעת  וואט  מגה  כ-200-250  של  בקיבולת  כוח  תחנת  לבנות  ניתן  זול.  ישראלי 
סמוך לקו הראשי המחבר את ירדן, פלסטין וישראל. יש לציין כי מיזם כזה ייתכן רק אם 
תוענק השקעה גבוהה על ידי מדינה שלישית אחת או יותר, ואם ישראל תתחייב בחוזה 

ארוך טווח לקנות את האנרגיה הסולרית.
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תרחישים אסטרטגיים

האנרגיה.  בתחום  פעולה  משיתוף  הנובעים  יתרונות  מכבר  זה  ננקטים  בעולם  אחרים  באזורים 
עם זאת, כדי להשיג את רמת שיתוף הפעולה הרצויה חובה להשיג רמה גבוהה וממושכת של 
בכדי  באזור.  בין מדינות  בוני אמון  נחוצים צעדים  אזורי.  לתיאום  גוף  ולהקים  פוליטית,  תמיכה 

לדרג חלופות שונות לשיתוף פעולה עתידי בתחום החשמל, בחרנו חמישה מניעים והם:
•סביבה; 	

•עלות; 	
•אי-תלות; 	

•תנאי סחר; 	
•תועלת הדדית. 	

מוצגות  חלופות אלה  חלופות לשיתוף פעולה אסטרטגי.  בארבע  לדון  צוות המחקר הסכים 
בקצרה כדלהלן:

תרחיש I - שמירת הסטטוס-קוו
לרשת  יחוברו  אזורים  מספר  לפלסטינים.  העיקרי  החשמל  ספק  תישאר  ישראל  זה,  בתרחיש 

הירדנית ולרשת המצרית (חיבור רפיח לרשת המצרית ויריחו לרשת הירדנית).
בתרחיש זה יהיה על ישראל לתת מענה לעלייה הצפויה בצריכת החשמל הפלסטינית והישראלית. 
מאחר שחברת החשמל לישראל כבר פועלת כמעט במלוא התפוקה, ללא הסכם סחר ארוך-טווח, 
תעמוד פלסטין בפני מחסור בחשמל. חח”י עלולה גם להשתמש בכוחה המונופוליסטי בכדי לחייב 

את הרשות הפלסטינית לשלם מחיר חשמל גבוה יותר.

תרחיש II - צמצום שיעור התלות של פלסטין בחשמל ל- 50% והקמת רשת חשמל אזורית
וישתדלו לספק כ- 50% מצריכת החשמל  יבנו תחנת כוח משלהם  תרחיש זה מניח כי הפלסטינים 

הפלסטינית הצפויה ב-2020. ישראל תספק בשוליים את עודפי הביקוש הפלסטיני לחשמל.
בתרחיש זה, הלחץ על קיבולת ייצור החשמל בישראל מופחת. פלסטין יוצאת נשכרת מן הייצור העצמי 
ומן השליטה במקור תשתית בסיסי, תוך צמצום הנטל העודף של מימון השקעה גדולה לעין ערוך. 

ישראל תרוויח כאשר יזמים ערביים ינצלו את קיומה של רשת אזורית בכדי לספק חשמל לישראל.



יוזמת ז’נבה32

חשמל  מייבאים  הפלסטינים   - לפלסטין  החשמל  אספקת  את  מפסיקה  ישראל   -  III  תרחיש 
מירדן וממצרים

בתרחיש זה, ישראל כופה ניתוק מאספקת החשמל שלה. פלסטין לא תהיה מסוגלת לגייס את 
לצורכיהם  הנדרש  החשמל  כל  את  ירכשו  הפלסטינים  לכן  עצמי.  ייצור  לשם  הנחוצים  הכספים 

ממדינות ערב באזור.
תרחיש זה יהיה הרסני לכלכלה הפלסטינית, וישראל תפסיד יעד חשוב לייצוא חשמל.

תרחיש IV - הפלסטינים מייצאים חשמל לישראל
הפלסטינים  לישראל.  חשמל  לייצא  כדי  עודפת  קיבולת  תהיה  לפלסטינים  כי  מניח  זה  תרחיש 

ישתמשו בגז מעזה וממצרים כדי לייצר את החשמל. 
תרחיש זה מחייב השקעות מאסיביות אשר יגרמו לחוב הלאומי הפלסטיני לעלות באופן דרמטי. 

בנייה בסדר-גודל כזה לא תאפשר לממן כל מיזם עתיר הון אחר.

הערכת התרחישים האסטרטגיים
תרחיש II כולל את מירב היתרונות הן עבור פלסטין והן עבור ישראל. תרחיש זה יכול להתפתח 
. עם זאת, לאור נקודת המוצא העכשווית הדלה, אנו ממליצים על הפחתת   IV בעתיד לתרחיש 

התלות הפלסטינית בחשמל לשיעור של 50% ועל בניית רשת חשמל אזורית.
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קיימת ביקורת לגבי הדיוק בנתוני האוכלוסין שמפרסמת הלשכה המרכזית הפלסטינית  8 .
בנט  )ראה  מדי.  נמוכים  להיראות  עלולים  לנפש  שנעשים  חישובים  לכן,  לסטטיסטיקה. 
בגין- מרכז  עזה,  וברצועת  המערבית  בגדה  הערבית  האוכלוסיה  המיליון:  פער  צימרמן, 
סאדאת למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן(.
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דרישת שיא פלסטינית וישראלית לפי שנתונים סטטיסטיים של חח”י: 10 .
294MW ב- 1995 )לעומת 1,957 בישראל(

405MW ב- 1999 )לעומת 1,960 בישראל(

454MW ב- 2001 )לעומת 1,961 בישראל(

645MW ב- 2002 )לעומת 1,961 בישראל( 

המספר גדול פי 3.25 מן הצריכה הפלסטינית בשנת 2000. 11 . כאמור, מספר זה דומה לצריכת 
החשמל הישראלית ב -1961 .

מים.  ולשאיבת  לתעשייה  חשמל  כוללת  תקופה  באותה  הישראלית  החשמל  תצרוכת  12 .
התיקון נחוץ כדי לתקן אפשרות לדעה קדומה לעיל.



35 כלכלה

הערות בנוגע לתחזיות המבוססות על צריכה ממוצעת לנפש: 13 .
א. שיטה זו לחיזוי נבחרה עקב העדר נתונים מספיקים.

ב. תחזיות מבוססות בדרך כלל על ניתוח צריכה וביקוש של קבוצות צריכה הומוגניות 
שונות. התפצלות אופיינית של קבוצות צריכה אלה היא: מגורים, מסחר, תעשייה, 
אלה  צריכה  קבוצות  של  לחשמל  הביקוש  רחוב.  ותאורת  מים  שאיבת  חקלאות, 
משתנה בהתאם לזמן השימוש בעונות שונות, שבועות, ימים ושעות במשך היום. 
נתונים  של  וניתוח  איסוף  ידי  על  כלל  בדרך  נערכת  וביקוש  צריכה  של  תחזית 

רלוונטיים לכל קבוצת צריכה.
הכנסה  ברמות  רק  קבועה  היא  וכו’  לקירור  לתאורה,  הבסיסית,  החשמל  ג. צריכת 
לגידול  יגרמו  החיים  רמת  ושיפור  המודרניזציה  כי  מניחים  אנו  לכן,  יותר.  נמוכות 

בצריכה למגורים יחסית לצריכה התעשייתית. 
שינוי הביקוש  ד. הפחתת שיעור הפסדי ההולכה עשוי להפחית את מחירי החשמל. 
ובביקוש  למגורים  חשמל  בצריכת  הגידול  שיעור  לכן,  יחסית.  גבוה  הוא  לחשמל 
בצריכה  הגידול  שיעור  אוויר.  מיזוג  כגון  אנרגיה  של  הניצול  ממידת  יושפעו 
התעשייתית צפוי להיות איטי יותר בגלל הצורך להקים את התשתית התעשייתית 

ובשל אופייה של התעשייה העתידית שאינו ברור עדיין.
בתנאים הכלכליים הנוכחיים ( 2004ה.  ) לא היה הבדל ברור בצריכת החשמל במשך כל 
עונות השנה. עם זאת, ככל שייעשה שימוש ביותר מכשירי חשמל לחימום / קירור, 

צפויים להיראות הבדלים ברורים בגלל גאות ושפל עונתיים.
ההערות לעיל משפיעות על התחזיות של שיא הביקושים לחשמל. ביקוש שיא משמש כבסיס 

לתכנון הייצור של חשמל, הממסר וקביעת התעריפים.
הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה מעריכה שיהיו 5,091,314 תושבים עד שנת 2015. 14 
יכולת הייצור השולית הדרושה ל -1 מיליון איש היא 383 מגה וואט )בעלות משוערת של 500 

מיליון דולר לתנת כוח מופעלת בפחם או 270 מיליון דולר לתחנת כוח מופעלת בגז(.
גורם העומס: היחס בין הייצור השנתי הממוצע לבין הביקוש השנתי המרבי. 15 .

במקום בו הצריכה היא בסיסית, הִמתאם בין היסודות השונים האחראים ליצירת הביקוש  16 .
המרבי חזק יותר.

עתודה נוספת זו נדרשת גם כיוון שהסבירות הגבוהה כי שיעור הגידול של צריכת החשמל  17 .
והביקוש העתידיים בפלסטין יעלה על קצב הגידול הממוצע בשווקי חשמל אחרים.

הפחתת 25% מנתוני צריכת החשמל הישראלית בשנת 1970. 18 מוסיפה גורם חדש של אי-ודאות.
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וואט, מתיחת  770. 19 מגה  מאחר שהביקוש המודחק העכשווי כבר עובר את האספקה של 
האספקה הנוכחית בגורם גידול של 10% בשנה, מורה על ביקושים לאספקה של 2716 מגה 

וואט עד שנת 2020.
טכנולוגיה אחרת כרוכה בתשלומים באמצעות כרטיס מגנטי לחיוב חשבון. 20 .


