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מבוא
ה קד מ ה
הועדה מונתה על ידי השר לשיתוף פעולה אזורי והחלה בעבודתה בינואר  .0222ביולי  0222הגישה
הועדה דו"ח ביניים המסכם את דיוני הועדה עד למועד הגשתו .דו"ח הביניים הוגש כדי לאפשר
קבלת החלטות לגבי מאפייני המעבר בין עזה לחברון וכדי לשמש חומר רקע למנהלי המו"מ עם
הפלשתינאים.
המשבר בתהליך השלום עם הפלשתינאים מאז ספטמבר  0222חייב בחינה מחדש של עבודת
הועדה הן מן ההיבט הביטחוני  -מדיני והן מן ההיבט התחבורתי ,ההנדסי והכלכלי .מסמך זה
כולל השלמה לדו"ח הביניים בנושאים התחבורתיים ,ההנדסיים והכלכליים בלבד.
הועדה סבורה שיש מקום להמשיך בעבודה על הנושאים המדיניים – משפטיים הקשורים במו"מ
עם הפלשתינאים ,במיוחד לגבי שלבי הבצוע של המעבר המתוכנן ,אמצעי הביטחון הנדרשים
והיבטים משפטיים ,כגון :אכיפת התנועה והשפיטה ,תהליך הבידוק והזיהוי של משתמשים
במעבר ,שאינם תושבי מדינת ישראל ואופן הטיפול בתאונות דרכים ובאירועים ביטחוניים.
ההשלמות הנדרשות בתחום הביטחוני  -מדיני ראוי שיגובשו בדרך של תיאום וליבון השאלות עם
הגורמים המדיניים והביטחוניים .בכלל זה ,בחינה משפטית של שאלת הריבונות ומסגרות
ההקמה ,התחזוקה והתפעול של המעבר ,שיעלו בקנה אחד עם התפישה מדינית ביטחונית
הדרושה (ראה נספח).
הועדה ניגשה לבעיות התכנון ההנדסי ,התחבורתי והביטחוני של המעבר מתוך הנחה כי השימוש
במעבר יהיה משותף לישראלים ולפלשתינאים .יחד עם זאת התכנון מאפשר בתנאים מסוימים
שהמעבר ייועד בשלב ראשון לשימוש פלשתינאי בלבד .נראה כי האירועים בחודשים האחרונים
מחזקים את קונספט ההפרדה ואת הצורך במעבר ייעודי לפלשתינאים בלבד.

הנחות הבסיס לעבודת הועדה:
 .1המעבר בשטח ישראל יהיה בריבונות ישראלית ,שתעוגן בהסכם בין ישראל והרשות
הפלשתינאית .תתכן גמישות במרכיבים כגון ,זכויות שימוש ,תפעול ,תחזוקה ,ניהול ומימון.
 .2השימוש במעבר וההסדרים להקמתו והפעלתו יקבעו במשא ומתן בין ישראל והרשות
הפלשתינאית.
 .3המעבר יתוכנן כחלק ממערכת הכבישים הישראלית.
 .4הבדיקה תכלול התייחסות ,לפי הבנת הועדה ,לשקולים של הצד הפלשתינאי.
 .5צרכי הביטחון ואיכות הסביבה יהיו חלק מתהליך הבדיקה.
 .6הועדה תיתן עדיפות לחלופות שיהיו בתוואי דרומי ביחס למעבר הבטוח הקיים.
 .7ההשקעה במעבר צריכה להיות בגודל סביר בהתחשב באפשרויות גיוס ההון מחו"ל ממקורות
ציבוריים ופרטיים.
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עיקרי ההמלצות
א .המלצות הועדה למאפיינים של המעבר העתידי :
 .1יהיה מעבר קבוע אחד ,מהרצועה להר חברון.
 .2המעבר יתוכנן באופן שיאפשר הרחבת תשתית התחבורה בהתאם לצרכים ויתוכנן לאפשרות
שיכלול תשתיות תחבורה נוספות ,כגון :קו רכבת ,וכן לאפשרות של הצמדת תשתיות ,כגון:
חשמל ,מים וגז.
 .3המעבר יתוכנן ,באופן שיוכל לשמש חלק ממערכת התחבורה של ישראל ושטחי הרשות
הפלשתינאית ויענה על צרכי התחבורה היבשתית של הרשות (חבור הגדה והרצועה וחבור
הרצועה לירדן) .ההחלטה על המעבר מניחה שימצאו פתרונות למעבר נוח ויעיל( :א)בתוך
הרצועה( ,ב) מיהודה לשומרון באזור ירושלים ו( -ג) מהר חברון לגשר אלנבי.
 .4המעבר יהיה ציר תנועה עם מאפיינים מיוחדים שידגישו את ההיבטים המדיניים
והביטחוניים של המעבר .בכלל זה ,את היותו ציר החבור המרכזי של חלקי הטריטוריה של
הרשות הפלשתינאית ואת הצורך במתן פתרונות בתחום הביטחון ,השליטה ונוחות המעבר.
 .5המעבר יהיה כביש קרקעי משולב ,עם קטעים משוקעים וקטעים עיליים או תחתיים ,בהתאם
לתנאי שטח ,שמושי קרקע וצירי תנועה קיימים ,בתוואי בו יעבור הכביש.
 .6נתיב המעבר יתחשב בעקרונות תכנון כבישים הנובעים בין השאר משקולי איכות סביבה,
אזורים מוגנים ,שמושי קרקע לפי חוק ,תשתית קיימת ומתוכננת והאינטרסים הלגיטימיים
של הישובים באזור .תכנון נתיב המעבר יכלול מעברים עיליים ותחתיים על תשתית קיימת
ומתוכננת באזורים רגישים וכן אפשרויות למחלפים בחבור עם תשתית הכבישים הקיימת
והמתכננת.
 .7תכנון המעבר יכלול אפשרויות לבקרה בכניסה וביציאה מהציר ולשליטה על התנועה בציר
(כולל תאונות וחלוץ).
 .8ההקמה והתפעול של הכביש יהיו בידי חברה עסקית בינלאומית ,שמקור סמכותה יקבע
בהסכם עם מדינת ישראל ,לגבי חלקי הכביש בתחום ישראל ,ובהסכם עם הרשות
הפלשתינאית לגבי חלקי הכביש בתחומה.
 .9מוצע לשלב גורמים מהמדינות התורמות בתכנון המוקדם ( )Pre-feasibilityשל המעבר
והמודלים העסקיים המתאימים להקמתו ולהפעלתו.
 .11אומדן תקציב ההשקעות הסביר הנדרש ליצירת המעבר (חלופת כביש) מוערך בכ8.2 -
מליארד  022( ₪מליון דולר) .התקציב כולל השקעות במערך הביטחון (כ 32 -מליון דולר) וכן
אמדן ראשוני של פיצוי בגין הפקעת קרקעות .משך זמן ההקמה הסביר יהיה עד שלוש שנים.
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ב .המלצות לחלופות הנדסיות  -תחבורתיות
חלופות כביש
 .1החלופות של כביש עילי מורם על גשר וכביש תחתי במנהרה נמצאו לא מעשיות בשל מגבלות
ישימות ,קשיי תפעול ותחזוקה ובשל עלותן הגבוהה החורגת מן הסביר לדעת הועדה.
 .2החלופות המומלצות על ידי הועדה יהיו בעיקרם כביש קרקעי משולב (משוקע ,עילי או תחתי
לפי תנאי השטח והצרכים התכנוניים) .הועדה סבורה כי ניתן להשיג בכביש מסוג זה את
אותם אפיוני שליטה ,בקרה ,בטחון ובטיחות ,שיש לחלופות של מנהרה או גשר עילי.
 .3הועדה אינה פוסלת מעבר על כביש קרקעי רגיל ,קיים או חדש ,עם סידורי בטחון מתאימים.
 .4הועדה ממליצה להטיל על מע"צ ,להציע את התוואי המתאים ביותר על פי מאפיינים
המומלצים על ידי הועדה בדו"ח זה.
חלופות רכבת
 .5הועדה סבורה כי פתרון רכבתי אינו תחליף תחבורתי מתאים לכביש .פתרון מסוג זה ראוי
שיבחן במסגרת כוללת של המערך התחבורתי של הרשות הפלשתינאית בטווח הארוך ,כאשר
תנועת הנוסעים ,כלי הרכב והמטענים תגיע לנפח שיצדיק הקמת רכבת.
 .6החלופה של רכבת פלשתינאית על מסילה ישראלית ,בין ארז לטול כרם ,נמצאה מועדפת
בהשוואה לחלופות האחרות שהוצגו בפני הועדה .יתרונותיה הבולטים של חלופה זו הם:
א .ישימותה בזמן הקצר ביותר ובעלות הנמוכה ביותר בשל היותה חלק אינטגרלי של
מסילה ישראלית קיימת.
ב .היותה פרויקט משותף לרשות הפלשתינאית ורכבת ישראל ,שתרומתו המוחשית לשלום
גדולה.

ג .רצועה למעבר תשתיות
קיים אינטרס פלשתינאי ליצירת מערכת תשתיות נפרדת.
 .1הועדה ממליצה לבחון ביחד עם הפלשתינאים את הצרכים הנוכחיים והעתידיים שלהם
למעבר תשתיות בשטח מדינת ישראל.
 .2הועדה ממליצה לקבוע את מעבר התשתיות בהסכם כלכלי מסחרי בין הצדדים.
 .3הועדה ממליצה שבכל תחום שבו יחליטו הצדדים על תשתיות נפרדות ,ראוי לבחון את
העברתם בין רצועת עזה לגדה המערבית במרוכז במעבר אחד.

ד .שיקולים ביטחוניים
.1

בכניסה וביציאה מהמעבר יתוכננו נקודות בדיקה עם אמצעי בידוק טכנולוגיים מתקדמים
לאנשים ,כלי רכב ,משאיות וסחורות ,במטרה לאפשר תנועה שוטפת ככל האפשר.
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.2

לאורך הציר יוצבו מצלמות לשליטה אופטימלית על התנועה בציר וגדרות להפרדת הציר
מהשטח סביבו .אמצעים אלה ישמשו הן לצורכי בטחון והן לשמירה על הבטיחות וחוקי
התנועה.

.3

הקמת נקודות הבדיקה והצבת הגדר ואמצעי האכיפה יהיו בהתאם להערכת מצב מעודכנת
לגבי ההפרדה הביטחונית ורמת הביטחון והבטיחות הנדרשות לאורך הציר.

.4

לאורך הציר יתוכננו אפשרויות כניסה ויציאה לרכב חילוץ והצלה וכן לרכב בטחון ,בטיחות
ותחזוקה.

.5

הפיקוח ,השליטה והבקרה לאורך הציר ,במישרין או בעקיפין ,יהיו באחריות המשרד
לביטחון פנים ומשטרת ישראל .תפעול נקודות הבדיקה והבקרה בכניסות וביציאות יבוצע על
ידי גורמים אזרחיים בהנחיית משרד הפנים והמשרד לביטחון פנים והמשטרה.

.6

התפיסה הביטחונית ,השיטה ,האמצעים ותהליך הבידוק יוכנו על ידי הלוט"ר.

.7

העלויות הראשוניות לבניית הטרמינלים והצבת אמצעי בידוק מתקדמים מוערכות בכ32 -
מליון דולרים (לא כולל אמצע שליטה וכוחות שיוצבו לאורך הציר).

ה .שיקולים מדיניים  -משפטיים
זכות למעבר בלעדי לפלשתינאים בין עזה לחברון ,בשטח מדינת ישראל ,ראוי שתעוגן בחוק
מיוחד .החוק ייתן מענה לסוגיות כגון :הפקעת קרקעות ופיצויים ,תפעול המעבר ,כביש אגרה
(דוגמת כביש חוצה ישראל) .הועדה אינה ממליצה לעשות שימוש בהליך חקיקה מיוחד על מנת
לקצר הליכים או לעקוף חוקים קיימים של תכנון ובנייה.
הועדה ממליצה לקיים התייעצות עם הגורמים המשפטיים (היועץ המשפטי לממשלה ומשרד
המשפטים) לגבי המתכונת הראויה של החוק המיוחד למעבר המוצע.
במישור המדיני  -משפטי קימות שתי סוגיות שיש להתמודד אתם:
 .1תביעה פלשתינאית אפשרית לריבונות במעבר.
 .2זכות ( SERVITUDEשעבוד בקרקע  /זיקת הנאה) ,שהסדרי המעבר עלולים ליצור.
בהקשר זה ,ראוי להדגיש את ההוראה בהסכם הביניים לפיה רצועת עזה והגדה המערבית הם
יחידה טריטוריאלית אחת ממנה משתמע ,לפי הפרשנות הפלשתינאית ,הצורך לאפשר רצף
טריטוריאלי ביניהם .זאת על אף הקביעה המפורשת בהסכם שמדובר בתקופת הביניים בלבד
שאין לה תוקף משפטי מחייב להסדר שיושג בהסכם הקבע.
נוסיף עוד ,כי עשויה להיות זיקה במישור המדיני בין סוגיית המעבר של פלשתינאים דרך ישראל
לבין סוגיות אחרות כגון ,ההסדרים שיסוכמו לאפשר מעבר של ישראלים בשטחים הנתונים
לשליטה פלשתינאית (מעבר אזרחים וחיילים ,גישה לגושי התיישבות וכד').
מבחינה משפטית זכות המעבר אינה מעניקה ריבונות פלשתינאית כלשהי במעבר .זכות המעבר
עלולה עם זאת ,להיות בסיס לטענה מדינית לריבונות בעתיד .במיוחד אם יעדרו ביטויים
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לריבונות ישראלית בשטח .מאידך ,זכות המעבר עלולה ליצור  ,SERVITUDEזכות בקרקע
שאינה תלויה בהסכם ואינה ניתנת לבטול ,אלא על ידי הצד הפלשתיני .ניתן לשקול שורה של
צעדים שיחלישו טענה פלשתינאית אפשרית לריבונות ויצמצמו את הקף ה,SERVITUDE -
באופן העולה בקנה אחד עם האינטרס הישראלי ,כמפורט בהמלצות להלן.
 .1לקבוע במפורש בהסכם כי הסדרים בעניין מעבר פלשתינאים דרך ישראל אין בהם כדי לגרוע
מריבונותה של ישראל ואין הם מהווים ולא יהוו בעתיד זכות קרקעית.
 .2הגדרת המעבר כהסדר זמני שיש צורך לחדשו מעת לעת.
 .3על המעבר בשטח מדינת ישראל להיות כפוף לחוק הישראלי .כל שלוט ,הסדרי אכיפה ,טפול
רפואי וכד' יהיו בהתאם להסדרים בשאר כבישי מדינת ישראל (וזאת גם אם יחליטו הצדדים
להעביר את העניין ליזם פרטי שיפעיל את המעבר).
 .4ישראל תהיה מקור הסמכות לתכנון והקמת המעבר בשטחה וכן לתחזוקתו השוטפת.
 .5סגירת המעבר ,על ידי ישראל בימים מיוחדים כגון יום כפור (המעבר הבטוח הקיים אינו פועל
ביום כפור ,יום הזיכרון ויום העצמאות).
 .6התנית השימוש במעבר בקבלת האישורים הנדרשים מהרשויות הישראליות (לרבות היתר
כללי לשימוש בכביש ללא אישורים אישיים למשתמשים שונים).
 .7מעבר של תשתיות (כגון :חשמל ,גז ,מים וכד') בשטח ישראל ,יהיה בהסכם בין הצדדים על
בסיס מסחרי .ההסכם יחייב אישור של ישראל לכל פעולה של הקמה ותחזוקה של תשתיות
בתוך שטחה של ישראל.
 .8המימון החיצוני למעבר יינתן ישירות לחברה העסקית הבינלאומית שתקים ותפעיל את
המעבר.

ו .שיקולים סביבתיים  -אזוריים
 .1העדיפות הראשונה מן ההיבט הסביבתי והאזורי נתונה לשימוש במערכות תחבורה קימות
(כבישים ,מסילת ברזל) .לפיכך הצמדת המעבר העתידי לתוואי הקיים של המעבר הבטוח
(כביש  3וכביש  )22היא החלופה המועדפת ,שמשתלבת היטב בתכניות פתוח כלכלי ותחבורתי
של האזור בלוח הזמנים הקצר ביותר .לחלופה זו יש חסרונות בולטים – התוואי ארוך
יחסית ,עובר בקרבת העיר קריית גת וישובים נוספים ויש לו מגבלות ביטחוניות.
 .2קימת התנגדות מוחלטת לכביש משוקע בתוואי השקמה – אדורים (הצעת שילוני) ,שהוא
תוואי חדש העובר באזור בעל רגישות נופית גבוהה ביותר וחוצה את השמורה הביוספרית.
 .3תוואי כביש  ,22עזה – חברון (הצעת פרהנג) ,הוא תוואי חדש החוצה אף הוא אזורים רגישים.
ניתן לשפרו אם יוסט דרומה ממעבר קרני לנתיבות ,לאורך כביש קיים לבית קמה ,שיתחבר
לכביש העובר סמוך לישוב דברה ומשם צפונה לשומריה.
 .4תוואי הכביש יתוכנן בכל חלופה בהתחשב בשטחי האמונים הפעילים של צה"ל באזור.
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ז .שיקולים כלכליים מימוניים
 .1הועדה ממליצה לבחון את סוגיית המעבר בין עזה והגדה המערבית יחד עם הפלשתינאים
כפרויקט כלכלי מסחרי משותף ,בעל תרומה אזורית לשלום וליחסי הכלכלה בין ישראל
והפלשתינאים.
 .2התנועה במעבר לא תייצר ,בשלב ראשון ,הכנסות בהיקף מספיק כדי להצדיקו מבחינה
כלכלית ועסקית .יהיה צורך לשקול מתן זכויות למיזמים כלכליים ,בכניסה וביציאה
מהמעבר ,למשקיעים שישתתפו בהקמתו ובהפעלתו.
 .3ראוי לנצל את העניין והנכונות של המדינות התורמות ושל החברות הבינלאומיות להשקיע
בפרויקטים אזוריים ,בישראל וברשות הפלשתינאית ,כדי לממש את פרויקט הקמת המעבר.
 .4הועדה רואה חשיבות לשלוב הגורמים המממנים ,מהמדינות התורמות ומהחברות
הבינלאומיות ,בתכנון מוקדם של המעבר והמודלים העסקיים להקמתו ולהפעלתו.
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סיכום עמדות הועדה
מס'

החלופה

8

כביש שקוע
(עם קטעי מנהרה
וכביש עילי)
כביש צמוד
לכבישים קיימים

0

2
3

היתרונות

החסרונות

ביטחוניים ,מדיניים,
תחבורתיים ,הנדסיים

איכות סביבה,
כלכליים

כלכליים ,איכות
סביבה ,תחבורתיים,

ביטחוניים ,מדיניים

הנדסיים
כלכליים ,מדיניים,
כביש חדש
הנדסיים ,תחבורתיים
קרקעי
ביטחוניים,
כביש עילי
(מורם על עמודים) מדיניים

2

כביש מנהרה

2

רכבת רגילה
עזה -הר חברון

ביטחוניים ,איכות
סביבה ,מדיניים
ביטחוניים ,הנדסיים,
כלכליים
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רכבת עילית
מונורייל

ביטחוניים

1

רכבת רגילה
עזה טול כרם

כלכליים ,הנדסיים,
איכות סביבה

ביטחוניים,
איכות סביבה
הנדסיים ,כלכליים,
איכות סביבה,
תחבורתיים
הנדסיים ,כלכליים,
תחבורתיים
תחבורתיים,
מדיניים ,איכות
סביבה
תחבורתיים,
הנדסיים ,מדיניים,
כלכליים ,איכות
סביבה
תחבורתיים,
מדיניים ,ביטחוניים

המלצת הועדה
האפשרות המועדפת

האפשרות השניה

האפשרות השלישית
האפשרות נדחתה

האפשרות נדחתה
האפשרות נדחתה

האפשרות נדחתה

להפעלה רק בנוסף
לחלופת כביש

שיקולים ביטחוניים – שליטה ובקרה טובים ,אפשרויות זליגה מינימליות.
שיקולים מדיניים – עונה על הציפיות בתחום המדיני (ריבונות ,שתוף פעולה כלכלי ואזורי
ואחרים)
שיקולים הנדסיים – פשטות הקמה וסיכונים הנדסיים נמוכים בהקמה ובתפעול
שיקולים כלכליים – עלות הקמה ,משך הקמה וסיכונים כלכליים נמוכים
שיקולים של איכות סביבה – פגיעה מינימלית באיכות הסביבה
שיקולים תחבורתיים – עונה על צרכי התחבורה של ישראל ושל הפלשתינאי
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דו"ח הועדה
לבחינת חלופות של המעבר הבטוח
בין עזה לחברון
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פרק :2
הועדה ודרכי עבודתה
הועדה מונתה על ידי השר לשיתוף פעולה אזורי ב 01 -בדצמבר  ,8111והחלה בעבודתה בינואר
.0222
חברי הועדה הם:
אל"מ שמשון ארבל – נציג מתאם הפעולות בשטחים ,צה"ל
דר' מיכאל בייט – נציג משרד התשתיות הלאומיות
רפי בנבנישתי – יועץ השר לשיתוף פעולה אזורי ,יו"ר הועדה
פנחס בן שאול  -ראש מנהל תכנון ופתוח ,רכבת ישראל
ולרי ברכיה  -נציגת המשרד לאיכות הסביבה
גדעון השמשוני – מנכ"ל המכון לתחבורה
נצ"מ זאב ולדניגר – נציג משטרת ישראל
עברי ורבין – עוזר מנכ"ל ,המשרד לשיתוף פעולה אזורי
שמעון ירון – מהנדס גשרים ומבנים
יהודה כהן – מנכ"ל כביש חוצה ישראל
דר' אלון ליאל – יועץ מדיני
שמעון סרוסי  -יועץ כלכלי
בנצי קריגר – נציג מע"צ
עתניאל שנלר – יועץ תחבורה
סא"ל דני תירזה – ראש מנהל קשת צבעים ,צה"ל
בחלק מדיוני הועדה השתתפו :יוסי מלמד  -יועץ בכיר לשר הביטחון ,אמנון זהבי מהמשרד
לביטחון פנים ,מוטי קריסטל ממנהלת השלום במשרד ראש הממשלה ,סגן ערן שמיר ועו"ד רועי
שיינדוף מדבל"א מפצ"ר ,עו"ד דניאל טאוב ועו"ד טל בקר ממשרד החוץ ועו"ד אחז בן ארי
היועץ המשפטי של המשרד לשת"פ אזורי.
במסגרת הועדה פעלו  3צוותי עבודה:
צוות לקביעת המאפיינים של המעבר ,יו"ר רפי בנבנישתי.
הצוות גיבש את המאפיינים העיקריים של המעבר בהתחשב בהנחיות הדרג המדיני ,השקולים
התחבורתיים  -הנדסיים ,השקולים הסביבתיים והשקולים המדיניים והביטחוניים.
צוות לתחום תחבורה – הנדסה ,יו"ר יהודה כהן.
הצוות בדק הסדרי תחבורה ,תוואים חלופיים והתכנות חלופות הנדסיות.
צוות לתחום תפעול המעברים ,יו"ר אל"מ שמשון ארבל.
הצוות בדק חלופות לאמצעי ניהול שליטה ובקרה על המעבר בכניסה ביציאה ולאורך התוואי
לרבות עלויות משוערות של הקמה ותפעול האמצעים.
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צוות מדיני -משפטי ,יו"ר דר' אלון ליאל.
לצוות צרפו משפטנים בכירים ממשרד החוץ ,מהפצ"ר ומהמשרד לשת"פ אזורי .הצוות בדק
חלופות משפטיות ומדיניות להסדר ,שיבטיח את הריבונות ואת השקולים הביטחוניים והמדיניים
של ישראל תוך התחשבות בצרכים של הפלשתינאים.
הועדה קיימה ,עד להגשת דו"ח זה 1 ,ישיבות מלאה .הצוותים קיימו  1ישיבות עבודה.
הועדה ערכה סיור בנקודות הכניסה והיציאה ולאורך המעבר הבטוח על כביש  3וכביש ,22
מתרקמייה בגדה המערבית למחסום ארז בכניסה לרצועת עזה.
בפני הועדה הוצגו הצעות וסקירות של הגורמים הבאים:
 .1השר לשיתוף פעולה אזורי
הצעות
 .2מעבר בטוח חלופת רכבת (קרונוע) – חברת אדבין בע"מ
 .3תוואי תעבורתי תת קרקעי (מנהרה) – דר' צ .פולישוק ,ד.א.י.י .מנהרות
 .4כביש גשר עילי – ויטוריו עמנואל דה סבויה ודטמיניקו דה ברננדיניס
 .5רכבת מונורייל – רב אלוף במיל דן שומרון IRTT ,וHITACHI -
 .6סקירת חלופת הרכבת – פנחס בן שאול ,רכבת ישראל
 .7הצעת חלופה לתוואי כביש בין עזה לחברון – מהנדס גיורא שילוני
 .8הצעת חלופה לתוואי כביש  – 22מהנדס שמעון פרהנג
סקירות
 .9סקירת פעילות בנושא המעבר הבטוח – עתניאל שנלר
 .11לקחי הפעלת המעבר הבטוח – ניצב זאב ולדינגר
 .11סקירת פקמ"ז ,שקולים צבאיים – סא"ל דני תירזה
 .12המעבר הבטוח בהסדר הקבע ,היבטים משפטיים – משרד החוץ (המסמך חובר ע"י
המשפטנים עו"ד רועי שיינדוף ,עו"ד דניאל טאוב ,עו"ד טל בקר ,ועו"ד אחז בן ארי)
 .13משמעיות תחבורה בתוך איו"ש – סא"ל דני תירזה
 .14שקולים סביבתיים – ולרי ברכיה
 .15השוואת חלופות הנדסיות – מהנדס שמעון ירון
 .16המעבר הבטוח  /קבוע – מטען ,נוסעים וכלי רכב בשנת תחזית ( – )0202גדעון השמשוני,
המכון לתחבורה
 .17מעבר תשתיות ,פרויקט משתף ישראלי  /פלשתינאי  -חשמל ,גז ומים מתפלים – דר' מיכאל בייט
 .18סקירה מדינית – אלון ליאל
 .19חלופות לחבור יבשתי בין עזה לגדמ"ע – רפי רגב
 .21חבור יבשתי עזה –גדמ"ע ,משמעויות גיאוגרפיות ,תעבורתיות ,כלכליות וסטטוטוריות – רפי רגב
 .21מסמך עמדה של המועצה האזורית יואב – מתכנן ערים עמירם דרמן
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פרק :1
המעבר הבטוח הקיים והנחיות המסגרת לועדה
א .המעבר הבטוח – מסגרת הפעלה עפ"י הסכם הביניים
בהסכם הביניים בין ישראל והרשות הפלשתינאית מספטמבר ( 8112הסכם אוסלו) נקבעו הוראות
להקמת הסדרי מעבר בטוח לפלשתינאים ,בשני צירים בין רצועת עזה לבין הגדה המערבית,
שאחד מהם צריך להישאר פתוח בכל עת לתנועת אנשים ,כלי רכב וסחורות .רק במזכר שארם
א-שיח מספטמבר  8111נקבעו הוראות משמעותיות בעניין המעבר הבטוח כולל תאריכים להפעלת
הציר הדרומי .הפרוטוקול בעניין המעבר הבטוח נחתם ב 2-באוקטובר  8111ויושם לגבי הציר
הדרומי על פי ההסכם ,החל מה 02 -באוקטובר .8111
יודגש כי כל ההסדרים שנקבעו בהסכמים ,שנחתמו עד היום ,מתייחסים לתקופת הביניים ואין
בהם להשפיע ,מבחינה משפטית ,על כל הסדר שיושג במסגרת המו"מ על הסדר הקבע .הוראה זו
נכללה באופן מפורש בהסכם הביניים והוזכרה שוב גם בפרוטוקול בעניין המעבר הבטוח.
עם זאת ,ההסדרים שסוכמו לתקופת הביניים יצרו מציאות חדשה בשטח והם מעלים ציפיות
לגבי אופי ההסדרים שיחולו בהסדר הקבע.
להלן מאפייניו העיקריים של המעבר הבטוח:
 .1המעבר יפעל בכל ימות השנה (למעט ימי שבתון מוסכמים) בשעות היום בלבד ,במשך לא
פחות מ 82 -שעות.
 .2המעבר הבטוח הפעל על כבישים קיימים ,בשלב ראשון על ציר אחד ממחסום ארז על כביש 3
עד צמת אשקלון וממנו על כביש  22עד תרקומיה (הציר הדרומי).
 .3מתקיימים מגעים לפתיחת מעבר בטוח על ציר צפוני מרצועת עזה דרך צמת אשקלון וממנו
על כביש  2דרך צמת ראם עד מבוא חורון.
 .4אנשים המשתמשים במעבר הבטוח יהיו כפופים לחוק הישראלי.
 .5האחריות הכוללת למעבר הבטוח היא של צה"ל ,כאשר האחריות ללווי ולאבטחה היא של
המשטרה (המחוז הדרומי  /מרחב לכיש).
 .6פלשתינאים שישתמשו במעבר הבטוח יישאו בנוסף למסמכים אישיים ומסמכי כלי הרכב גם
כרטיס מעבר בטוח ואשור מעבר כלי רכב.
 .7לישראל הזכות לשלול מעבר בשטחה לאנשים אשר הפרו את תקנות המעבר הבטוח.
 .8אנשים שנאסרה עליהם הכניסה לישראל ישתמשו בהסעה מיוחדת ( )shuttle busesאשר
תהיה מלווה ע"י המשטרה הישראלית פעמיים בשבוע.
 .9אנשים וכלי רכב המשתמשים במעבר הבטוח לא יסטו מהמסלול המיועד להם ויסיימו את
המעבר בזמן המיועד כפי שירשם בכרטיס המעבר ,אלא אם העיכוב נגרם ע"י סבות רפואיות
או מתקלה טכנית.
 .11אנשים וכלי רכב המשתמשים במעבר הבטוח לא יישאו חומרי נפץ או כלי נשק למעט מקרים
מיוחדים שיוסכמו.
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השימוש של הפלשתינאים במעבר הבטוח ב 3 -החדשים הראשונים להפעלתו היה מצומצם:
 882.2אלף בני אדם 2.2 ,אלף מוניות 8.7 ,אלף אוטובוסים ו 0.8 -אלף כלי רכב פרטיים עברו
במעבר (פחות מ 82-אלפים בני אדם ו 12 -כלי רכב בממוצע ליום) .באותה תקופה הגיע הקף
זליגות בני אדם מהציר ל 2.7( 722 -אחוז) וכן זלגו  20כלי רכב .יצוין כי אין ליחס משמעות רבה
לזליגות מהציר ,שכן להבדיל מרצועת עזה ,אזור יהודה ושומרון אינו סגור והכניסה ממנו לשטח
מדינת ישראל אפשרית בדרכים רבות.
הערכות ואומדנים ,שמסר גדעון השמשוני לועדה ,צופות כי אוכלוסיית עזה ואיו"ש תיצור תוך
מספר שנים ,לאחר תקופת הסתגלות והתאמה ,תנועה של כ 22,222 -כלי רכב ביום בשני הכוונים.
תחזית זו מבוססת על תנאי שלום ומעבר חפשי של אנשים וסחורות וכן על פתוח נמל עמוק מים
בעזה ,שישרת את הרשות הפלשתינאית ,את ירדן ואולי גם את ישראל .
תחזית נפחי תנועה משנת  ,8117שערך יהודה גור עבור לנדיוז ומע"צ ,צופה בשנת  0282גודש
תנועה של כ 22,222 -כלי רכב ביום בשני הכוונים על המעבר הבטוח (דרך כביש  3וכביש  ,)22אם
זה יישאר עד אז המעבר היחיד.
תחזיות תנועה אלה ,מחיבות תכנון כביש מעבר בין עזה לחברון על  3נתיבים (שניים לכל כיוון)
ובעתיד הרחוק ,יתכן שיהיה צורך בנתיבים נוספים או שימוש בכבישים ישראליים חלופיים.

ב .הנחיות המסגרת לעבודת הועדה
הועדה מונתה על ידי השר לשיתוף פעולה אזורי כדי לבדוק חלופות למעבר הבטוח בין עזה גדה
המערבית .המלצות הועדה ישמשו נייר עבודה עבור צוות המו"מ להסדר קבע עם הפלשתינאים
בהתאם להסכם אוסלו.
הועדה הונחתה לכלול בבדיקותיה את הנחות הבסיס והשקולים הבאים:

 .1המעבר בשטח ישראל יהיה בריבונות ישראלית ,שתעוגן בהסכם בין ישראל והרשות
הפלשתינאית .תתכן גמישות במרכיבים כגון ,זכויות שימוש ,תפעול ,תחזוקה ,ניהול
ומימון.
 .2השימוש במעבר וההסדרים להקמתו והפעלתו יקבעו במשא ומתן בין ישראל והרשות
הפלשתינאית.
 .3המעבר יתוכנן כחלק ממערכת הכבישים הישראלית.
 .4הבדיקה תכלול התייחסות ,לפי הבנת הועדה ,לשקולים של הצד הפלשתינאי.
 .5צרכי הביטחון ואיכות הסביבה יהיו חלק מתהליך הבדיקה.
 .6הועדה תיתן עדיפות לחלופות שיהיו בתוואי דרומי ביחס למעבר הבטוח הקים.
 .7ההשקעה במעבר צריכה להיות בגודל סביר בהתחשב באפשרויות גיוס ההון מחו"ל
ממקורות ציבוריים ופרטיים.
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פרק :0
המאפיינים של המעבר
הועדה המליצה על המאפיינים העיקריים של המעבר העתידי ,בהתחשב בהנחיות הדרג המדיני
ובעקבות סקירות ששמעה ודיונים שקיימה על השקולים התחבורתיים  -הנדסיים ,השיקולים
המדיניים – ביטחוניים ,השקולים הסביבתיים והשקולים הכלכליים  -מימוניים הקשורים
למעבר .מאפיינים אלה שימשו קוים מנחים לעבודת צוותי המשנה של הועדה וישמשו בעתיד גם
לתכנון מפורט של חלופת המעבר שתבחר.
להלן המלצת הועדה למאפיינים העיקריים של המעבר העתידי :

 .1יהיה מעבר קבוע אחד ,מהרצועה להר חברון.
 .2המעבר יתוכנן באופן שיאפשר הרחבת תשתית התחבורה בהתאם לצרכים ויתוכנן
לאפשרות של הכללת תשתיות תחבורה נוספות כגון ,קו רכבת וכן לאפשרות של הצמדת
תשתיות כגון ,חשמל ,מים וגז.
 .3המעבר יתוכנן ,באופן שיוכל לשמש חלק ממערכת התחבורה של ישראל ושטחי הרשות
הפלשתינאית ויענה על צרכי התחבורה היבשתית של הרשות (חבור הגדה והרצועה וחבור
הרצועה לירדן) .ההחלטה על המעבר מניחה שימצאו פתרונות למעבר נוח ויעיל( :א)בתוך
הרצועה( ,ב) מיהודה לשומרון באזור ירושלים ו( -ג) מהר חברון לגשר אלנבי.
 .4המעבר יהיה ציר תנועה עם מאפיינים מיוחדים ,שידגישו את ההיבטים המדיניים
והביטחוניים של המעבר .בכלל זה ,את היותו ציר החבור המרכזי של חלקי הטריטוריה של
הרשות הפלשתינאית ואת הצורך במתן פתרונות בתחום הביטחון ,השליטה ונוחות המעבר.
 .5המעבר יהיה כביש קרקעי משולב ,עם קטעים משוקעים וקטעים עיליים או תחתיים,
בהתאם לתנאי שטח ,שמושי קרקע וצירי תנועה קיימים ,בתוואי בו יעבור הכביש.
 .6נתיב המעבר יתחשב בעקרונות תכנון כבישים הנובעים בין השאר משקולי איכות סביבה,
אזורים מוגנים ,שמושי קרקע לפי חוק ,תשתית קיימת ומתוכננת והאינטרסים
הלגיטימיים של הישובים באזור .תכנון נתיב המעבר יכלול מעברים עיליים ותחתיים על
תשתית קיימת ומתוכננת באזורים רגישים וכן אפשרויות למחלפים בחבור עם תשתית
הכבישים הקיימת והמתכננת .
 .7תכנון המעבר יכלול אפשרויות לבקרה בכניסה וביציאה מהציר ולשליטה על התנועה בציר
(כולל תאונות וחלוץ).
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 .8ההקמה והתפעול של הכביש יהיו בידי חברה עסקית בינלאומית ,שמקור סמכותה יקבע
בהסכם עם מדינת ישראל לגבי חלקי הכביש בתחום ישראל ,ועם הרשות הפלשתינאית
לגבי חלקי הכביש בתחומה.
 .9מוצע לשלב גורמים מהמדינות התורמות בתכנון המוקדם ( )Pre-feasibilityשל המעבר
והמודלים העסקיים המתאימים להקמתו ולהפעלתו.
 .11אומדן תקציב ההשקעות הסביר הנדרש ליצירת המעבר (חלופת כביש) מוערך בכ2.0 -
מליארד  150( ₪מליון דולר) .התקציב כולל השקעות במערך הביטחון (כ 40 -מליון דולר) וכן
אמדן ראשוני של פיצוי בגין הפקעת קרקעות .משך זמן ההקמה הסביר יהיה עד שלוש
שנים.
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פרק :4
החלופות ההנדסיות שהוצגו לועדה
א .חלופות כביש
בפני הועדה הוצגו  2חלופות הנדסיות של מעבר על כביש דו כווני בן  0נתיבים .בשלב ראשון ,ללא
התייחסות לתוואי בו יעבר הכביש.
 .1כביש קיים עם שפורים
המעבר הבטוח עובר היום על כבישים קיימים ( 3 ,2ו )22-והוא משותף לישראלים ולפלשתינאים
הנוסעים על אותם הכבישים .כבישים אלה עוברים בקרבת ערים וישובים ישראליים (אשקלון,
קריית גת ,שדה יואב ,בית גוברין ואחרים) ,שאינם יכולים לוותר על הכבישים הקיימים לטובת
הפלשתינאים .נראה כי השימוש בכביש קיים במעבר הבטוח במתכונתו הנוכחית אינו יכול לתת
מענה לדרישת הפרדה מלאה בין תנועה ישראלית לבין התנועה הפלשתינאית.
הפתרונות המוצעים לכך הם סלילת נתיבים נפרדים לתנועה פלשתינאית עם הפרדה של גדר או
קיר (חומה) בינם לבין הנתיבים בהם תהיה תנועה ישראלית .התכנון צריך לקחת בחשבון
אפשרות להסיר את ההפרדה בעתיד והפיכת הכביש לרב נתיבי משותף .פתרונות אלה מבחינה
תקציבית כמוהם כסלילת כביש חדש.
 .2כביש חדש על הקרקע
כביש חדש יאפשר גמישות בתכנון ובבחירת התוואי ,כך שיהיו מתאימים לדרישת ההפרדה,
לשקולים של בטחון ואיכות סביבה וכן לשקולים תחבורתיים כולל צרכי התנועה של
הפלשתינאים .הגמישות תנוצל בעתיד להרחבת הכביש ולהוספת נתיבים על פי הצורך .יודגש כי
גמישות זו מגבלת או בלתי אפשרית בחלופות האחרות .נוסיף עוד כי סלילת כביש על הקרקע,
אחזקתו והפקוח עליו פשוטים ומהירים יותר ביחס לחלופות האחרות .ההצטלבויות עם צירי
האורך הישראלים יכולות להיות במחלפים במפלס תחתון או עליון ללא חיכוך עם תנועה
ישראלית.
 .3כביש משוקע על תוואי חדש
בחלופה זו מדובר בכביש שקוע בקרקע בתוך מעין תעלה בעומק של  2עד  82מטר מתחת לפני
הקרקע ,בהתאם לנדרש על פי תנאי השטח.
היתרונות העיקריים של כביש שקוע הם :שליטה ביטחונית נוחה יותר על כביש לכל ארכו.
התנועה הפלשתינאית על הכביש מוסתרת מן הסביבה ,אינה יכולה לזלוג החוצה בקלות וכן משך
הקמת הכביש קצר יחסית –  2שנים.
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החסרונות העיקריים הם :סלילת הכביש יקרה יותר .נדרשות דרכי גישה ויציאה למקרי חירום
(תאונות ונפגעים) .הכביש יקר יותר באחזקה ,דורש ניקוז מי שטפונות ,ומעברים עיליים בכל
הצטלבות עם כבישים אחרים .לכל אלה יש להוסיף את העובדה שכביש שקוע חוצה את הארץ
לרחבה ומהוה מכשול בלתי עביר לאנשים ,בעלי חיים וכלי רכב שלא במעברים עיליים המיועדים
לכך.
 .4כביש עילי מורם על גשר
כביש עילי נסלל על גשר מורם ,נתמך על עמודים ,בגובה של  2עד  82מטר מעל לקרקע ,באופו
שמאפשר מעבר חפשי מתחתיו .הפגיעה בשימושי קרקע ובסביבה היא מינימלית ומגבלת לבסיס
העמודים וסביבתם הקרובה .קיים מעבר חפשי של בני אדם ובעלי חיים על הקרקע מתחת
לכביש .כבישי אורך עוברים על הקרקע מתחת לגשר .הכביש דורש אחזקה ,קירות מגן ,שלוט,
תאורה מתאימים וכן סדורים מיוחדים לחלוץ ופנוי נפגעים וכלי רכב במקרי חירום.
היתרונות העיקריים של חלופת גשר עילי הם :הפרדה מלאה בין תנועת כלי רכב ישראליים לבין
תנועת כלי רכב פלשתינאים .הגשר אינו חוצה את ישראל במפלס הקרקע ואינו מפריע לתנועת כלי
רכב בכבישים החוצים.
החסרונות העיקריים הם :הפתרון ההנדסי יקר ,התפעול והתחזוקה אינם פשוטים .הגשר אינו
משתלב בנוף ,לנוסעים עליו תהיה תצפית טובה על השטחים משני צידיו ולכוחות הביטחון יהיה
קשה לפקח על הנעשה על הגשר .הקמת הכביש מחיבת התארגנות קבלנית נכרת ומשך הבניה צפוי
להיות ארוך יותר בהשוואה לכביש קרקעי (יכול לעלות על  2שנים) .נוסיף עוד כי במידה והשלום
יתבסס יהיה קשה לחבר את הגשר למערכת הארצית.
 .5כביש מנהרה
בעולם מוכרות שתי דרכים למינהור האחת חפירה ומלוי ( )Cut & coverשפוגעת בסביבה לא
פחות מסלילת כביש על הקרקע .השניה חפירת קדוח עמוק מתחת לפני הקרקע מבלי לפגוע
בסביבה ובנוף על הקרקע לאורך התוואי .הדרך השניה כמובן יקרה בהרבה וביצועה נמשך זמן רב
יותר ועל כן אינה מומלצת באזור שרובו מישורי ופתוח.
לכאורה נראית המנהרה כפתרון אידיאלי העונה על דרישת ההפרדה וצרכי הביטחון (אפס
זליגות) .למעשה הפתרון אינו ריאלי ואין ניסיון בעולם למנהרה שארכה מגיע ל 22 -ק"מ .נסיעה
של עשרות קילומטרים בנקבה צרה בין קירות היא לא נעימה ,ארוכה ,מונוטונית ומסוכנת .רמת
הרעש גבוהה ,נדרשות מערכות תאורה ,ניקוז ,אוורור ציפוי פנים של קירות ואמצעי כבוי אש
וחלוץ כלי רכב ונפגעים .כמו כן נדרשים מעקפים פתחי אוורור ויציאות חירום .תפעול המנהרה
דורש מערכת יעילה של פקוח תנועה ומערכות תחזוקה ואחרום.
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ב .השוואת החלופות של כביש קרקעי מול כביש עילי או כביש מנהרה
כביש עילי על גשר או כביש מנהרה על פי הניסיון בעולם הם פתרונות הנדסיים למעבר של מכשולי
טבע ,כגון חצית מכשול מים או מצוק הררי מסולע .אין בעולם מקרים של מנהרה או גשר יבשתי
לאורך שעולה על  02ק"מ .במעבר המתוכנן בין עזה לחברון ,לאורך של כ 22 -ק"מ ,אין בעיה של
חצית מכשול טבע .הפתרון של גשר או מנהרה הוצעו אך ורק מן השיקול הביטחוני  -מדיני כדי
לתת מענה לקונספט של הפרדה בין הצדדים .בתנאי שלום ללא הפרדה ,אין ספק כי המעבר
הדרוש הוא כביש קרקעי משותף לישראלים ולפלשתינאים והחלופות של גשר או מנהרה לא היו
עולות כלל לדיון כחלופות סבירות.
יצוין כי ניתן לקיים הפרדה ושמירה על בטחון ובטיחות של המעבר על כביש קרקעי על ידי שימוש
באמצעים מגוונים ,כגון :כביש משוקע או מופרד על ידי סוללות עפר ,קירות מגן או גדרות .לדעת
הועדה מבחר האמצעים הקיימים נותנים פתרון הולם וזול לאין ערוך בהשוואה לכביש על גשר
עילי או כביש מנהרה.
נוסיף עוד כי לאחר שיוקם כביש עילי או כביש מנהרה ,הוא עלול להפוך בעתיד ל"פיל לבן" ללא
אפשרות בעת שלום ,להתאימו להתרחבות בנפח התנועה או לחברו למערכת הכבישים האזורית.
נפרט להלן את יתרונות חלופת הכביש הקרקעי מול חלופת כביש עילי או כביש מנהרה.
עלויות תכנון והקמה וזמני ביצוע
פרויקט כביש קרקעי שונה בהיקפו ובמורכבותו ההנדסית מפרויקט של כביש עילי או כביש
מנהרה .סדר הגודל של פרויקט כביש קרקעי לאורך של כ 22 -ק"מ לפי אמדן כולל של עלויות
יעמוד על  022מליון דולרים ,כרבע מעלות כביש עילי או כביש מנהרה שעלותו עשויה להגיע
לכמליארד דולר.
משך זמן הביצוע של כביש קרקעי מוערך על פי הניסיון בישראל ב  2עד  3שנים ,מחצית מזמן
הביצוע של כביש עילי או כביש מנהרה שהקמתם צפויה להמשך עד  1שנים .להלן מוצגים בטבלה
אומדנים סבירים לעלויות ומשך זמני הביצוע של פרויקט המעבר בחלופת כביש קרקעי ובחלופת
כביש עילי או מנהרה.
להלן השואה בסיסית בין החלופות ההנדסיות ,כאמור ללא התייחסות לתוואי בו יעבר הכביש
מישורי או מסלע והררי .התחשיב כולל על פי הניסיון בכביש חוצה ישראל פיצוי של בעלי קרקעות
לאורך התוואי ,וכן נכללו עלויות בטחון .התנגדויות של בעלי עניין וגורמים של איכות סביבה
עשויות להעלות במידה רבה את העליות המוצגים בלוח.
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לוח  :2השוואת חלופות כביש  -אומדן עלויות וזמני ביצוע

כביש קרקעי משולב

כביש עילי  /כביש
מנהרה

עלויות במליוני דולרים
עלות הקמה לק"מ (*)
עלות תכנון ופיקוח לק"מ
עלות בטחון ,הפקעות ורישוי לק"מ (**)

2.2
2.2
8.0

02-82
0
8

סה"כ עלות לק"מ
עלות הכביש ( 50ק"מ)

2
150

02-81
2,250-000

זמן ביצוע בשנים
זמן תכנון ורישוי
זמן הקמה
סה"כ זמן ביצוע

0
0-8
4-0

(*)

2
2-2
1-1

כולל אומדן עלויות של סלילת כביש ,גישור ,מינהור או שיקוע הכביש ובניית מחלפים לכבישי אורך ,שיצטלבו
עם כביש המעבר הקרקעי .כמו כן נכללו באומדן עלויות תאורה ,שילוט  ,ניקוז ,אוורור ,גדרות וקירות בטחון,
מעקפים ,יציאות חירום ,דרכי גישה ומערכות בקרה ותחזוקה.

(**) האומדן לעלות הביטחון מוערך בכ 32 -מליון דולר .הפיצוי לבעלי קרקעות נאמד לרצועה ברוחב של  822מטר
לאורך  22ק"מ (לפי  2,222דולר לדונם).
המקור :הנתונים מבוססים על סקירה שערך שמעון ירון מהנדס יועץ ,ירון – שמעוני  -שחם מהנדסים יועצים בע"מ
ועדכונים של מע"צ.

יודגש כי שיעור החריגות והסטיות ,שלא ניתן לצפותן מראש הן בעלות הפרויקט והן בלוח הזמנים
לביצועו ,יהיה גבוה בכביש עילי ובמנהרה .זאת ,בשל מורכבותם ההנדסית והעדר ניסיון בישראל
ובעולם בהקמה ובתפעול של גשר או מנהרה באורך של  22ק"מ .נזכיר כאן הפתעות שיתגלו בזמן
הביצוע או לאחריו בעיקר במבנה הקרקע ,סיבולת הקרקע ,ההתנהגות הסיסמית של הגשר או
המנהרה וגורמים אחרים בלתי צפויים ,שיגבירו את הסכנה לקריסת המנהרה או הגשר או יגרמו
לכשל של מערכות תפעול בקרה ובטיחות .סקר הייתכנות של פרוייקט גשר או מנהרה יהיה בשל
כך ארוך ויקר יותר ,משום שיחייב קידוחי ניסיון ובדיקות תת קרקעיות על מנת להעריך את
השקעה שתידרש בביסוס העמודים של הגשר בקרקע או בתמיכה שתידרש לדפנות המנהרה.
גם עלות ההפקעה של קרקעות ותשלומי פיצויים ,בכל החלופות ,אינם ניתנים להערכה מראש.
שיעור ההתנגדות של בעלי הקרקע והגורמים הסביבתיים באזורים בהם עובר הכביש עלולים
ליקר את עלויות התכנון וההקמה וכן לעכב את התכנון ואת מתן האישורים לסלילת כביש
המעבר .אנו מעריכים כי חלופת הכביש העילי והמנהרה עשויה להיות נוחה יותר בהשוואה
לחלופת הכביש הקרקעי בכל הנוגע להפקעות קרקע .יחד עם זאת הצורך בדרכי גישה קרקעיות
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להקמה ולתחזוקה של בסיסי העמודים של הגשר או חפירת המנהרה בשיטה של חפירה ומילוי
( )cut & coverתחייב מתן פיצוי לבעלי הקרקע והגורמים הסביבתיים.
ראוי לציין כי נדרשת נגישות קרקעית לכביש ,לצורך התפעול והתחזוקה של המעבר .עניין זה אינו
פשוט בכביש עילי או במנהרה ומחייב תכנון דרכי שירות ,מעקפים וכן כניסות ויציאות חירום.
בנוסף ,בזמן ההקמה יש לגשר עילי או מנהרה ממד של שימוש בקרקע כמו לכביש קרקעי ואף
יותר .זאת במיוחד נוכח זמן הקמה ארוך של מספר שנים שבהם נדרשים דרכי שירות ושימוש
בשטחים לצורך ההקמה.
נוסיף עוד כי מספר המחלפים של דרכים החוצות את המעבר (מצפון לדרום) וכן מספר הכניסות
והיציאות מן המעבר לצורכי בטחון ופנוי נפגעים וכלי רכב עשויים להשפיע במידה רבה על עלויות
התכנון וההקמה .לאורך תוואי המעבר בין עזה לחברון קיימים  3כבישי אורך ראשיים החוצים
את המעבר (כבישים  32 ,23 ,020וכביש  2המתוכנן) .בנקודת המפגש עם כבישים אלה ,יידרש
תכנון מחלף עם כניסה ויציאה לכביש המעבר .כמו כן קיימים כ 82 -דרכים נוספות ,אזוריות
וחקלאיות החוצות את המעבר שלהם ידרשו מחלפים עיליים או תחתיים עם או בלי אפשרות
כניסה ויציאה לכביש המעבר.
שיקולי בטחון ובטיחות תנועה
בשונה מכביש קרקעי פתוח הנסיעה של עשרות קילומטרים במנהרה צרה בין קירות היא לא
נעימה ,ארוכה ,מונוטונית ומסוכנת וכרוכה ברמת הרעש ורמת זהום האוויר גבוהים .בתנאים
אלה נדרשות מערכות מיוחדות של תאורה ,אוורור ,ניקוז ,ציפוי פנים של קירות ואמצעי כבוי אש
וחלוץ כלי רכב ונפגעים .כמו כן נדרשים מעקפים פתחי אוורור ויציאות חירום .תפעול המנהרה
דורש מערכת יעילה של פקוח תנועה ומערכות מיוחדות של תחזוקה ואחרום.
כך גם ,בכביש עילי על גשר ,נדרשים קירות מגן וסידורים מיוחדים של תאורה ,שילוט וסימון לכל
אורכו .כמו כן ,נדרשים סידורים מיוחדים לחילוץ ופינוי בשעת חירום ולאכיפה מוגברת של תקנות
בטיחות.
תאונה או פיגוע בכביש עילי או במנהרה עשויים לחסום את ציר התנועה למשך זמן רב בשל קושי
לוגיסטי של נגישות של כוחות בטחון ואמצעי חילוץ ופינוי למקום האירוע ,במיוחד בזמני עומס
תנועה .במקרה של מעבר ייעודי לפלשתינאים לא ניתן ככל הנראה להציע להם צירי תנועה
אלטרנטיביים בעת חסימת ציר ממושכת .הפתרונות לבעיות מסוג זה אינו פשוט וכרוך בעלויות
תחזוקה ותפעול גבוהות למדי.
נוסיף עוד כי בכבי ש עילי לנוסעים על הגשר תצפית טובה על שטחים משני צידיו ויכולת לבצע
פיגועי ירי על ישובים ומטרות באזורים הסמוכים לו .מנגד ,במנהרה ובכביש קרקעי שקוע נמנע
החיכוך עם הסביבה הקרובה לכביש והשליטה של כוחות הביטחון על המתרחש במעבר לכל אורכו
תהיה טובה יותר.
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גמישות בתכנון ובבחירת התוואי
בכביש קרקעי קיימת גמישות רבה יותר בבחירת התוואי האופטימלי על פי תנאי השטח והצרכים
הסביבתיים והתחבורתיים .בגשר עילי או במנהרה בשל עלותם הגבוהה והמורכבות ההנדסית
עלול השיקול הכלכלי מימוני להכתיב הקמתם בנתיב שאינו המתאים משיקולים סביבתיים,
אזוריים או תחבורתיים .יהיה זה ,ככל הנראה התוואי הקצר ביותר ,החוצה אזורים רגישים
בקרבת ישובים צפופי אוכלוסייה או בתוך שמורות טבע ושטחים ירוקים.
אפשרויות הרחבה בעתיד
הוספת נתיבים וכן הוספת מסילת רכבת ומעבר של תשתיות ,כדי לתת מענה לפיתוח כלכלי
ולגידול בנפחי התנועה בעתיד ,יהיו ככל הנראה מוגבלים או בלתי אפשריים ,במעבר שתוכנן
מראש כמנהרה תת קרקעית או כגשר עילי .לעומת זאת ,הגמישות בכביש קרקעי ללא ספק תהיה
גדולה יותר ופחות יקרה.
המלצות

 .1החלופות של כביש עילי מורם על גשר וכביש תחתי במנהרה נמצאו לא מעשיות בשל
מגבלות ישימות ,קשיי תפעול ותחזוקה ובשל עלותן הגבוהה החורגת מן הסביר לדעת
הועדה.
 .2החלופות המומלצות על ידי הועדה יהיו בעיקרם כביש קרקעי משולב (משוקע ,עילי או
תחתי ,לפי תנאי השטח והצרכים התכנוניים) .הועדה סבורה כי ניתן להשיג בכביש מסוג
זה את אותם אפיוני שליטה ,בקרה ,בטחון ובטיחות שיש לחלופות של מנהרה או גשר עילי.
 .3הועדה אינה פוסלת מעבר על כביש קרקעי רגיל ,קיים או חדש ,עם סידורי בטחון
מתאימים.

ג .חלופות רכבת
רכבת יותר מכביש חייבת להתבסס על רשת מסילות ברזל ,מרכזים לוגיסטיים ,טרמינלים
לנוסעים ומסופי מטענים .תשתית זו תלויה בכמות נוסעים ונפחי מטען גדולים שיצדיקו את
הקמתה על בסיס כלכלי.
לא קיימת תשתית רכבות באזורי הרשות הפלשתינית כך שמבחינה זו קו רכבת שיחבר את רצועת
עזה והגדה המערבית יהיה מנתק ולא כלכלי אם לא יתחבר לתשתית של הסעה ברכבות בתוך
שטחי הרשות הפלשתינאית או יתחבר בנקודות הכניסה והיציאה למרכזים עירוניים ולטרמינלים
שיציעו מעבר לאמצעי תחבורה ציבורית חליפיים (אוטבוסים ומוניות) .כך גם לגבי הובלת
מטענים על רכבת משא .זו צריכה לחבר את נמל עזה עם מסוף מטענים ומרכזים לוגיסטיים בגדה
המערבית.
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בתוואי המעבר הבטוח הדרומי שבין ארז לתרקומיה קיימת מסילת ברזל שמישה לאורך  02ק"מ
(מתוך  21ק"מ) בקטע שבין מבקיעים לקריית גת .בתוואי המעבר הבטוח הצפוני קיימת מסילה
שמישה בין מבקיעים לראש העין וכן קיים תוואי מסלה מנדטורית ,שיש לחדשם ,בקטעים שבין
ארז למבקיעים ( 1ק"מ) ובין כפר סבא לטול כרם (כ 00 -ק"מ).
בפני הועדה הוצגו שלוש חלופות רכבת בין עזה לגדה המערבית ,להלן תמציתן:
 .1רכבת פלשתינאית על מסילה ישראלית בין ארז לטול כרם
חלופה זו הוצעה על ידי רכבת ישראל נועדה לעשות שימוש במסילה קיימת של רכבת ישראל בין
ארז לראש העין והנחת כ 22 -ק" מ מסילה חדשה בין ארז למבקיעים ובין ראש העין לטול כרם.
על תשתית זו יכולה לנוע רכבת פלשתינאית מיוחדת שתפעל בתאום מלא עם רכבת ישראל.
הרכבת תאסוף ותפזר נוסעים בעזה ובארז וכן בקלקיליה וטול כרם.
קו זה מהוה קטע מרשת המסילות האזורית ,שסוכמה ב 8112 -עם הפלשתינאים (מצרים – רפיח
– עזה – לוד – טול כרם – שכם – ג'נין – בית שאן – ירדן) .על אותו קו אפשר יהיה להפעיל גם
רכבת משא פלשתינאית.
 .2רכבת בין ארז לתרקומיה
חלופה זו ,שהוצעה על ידי חברת אדבין ,מבוססת על שלוב במערך המסילתי של רכבת ישראל
ושימוש בקרונועים המשמשים את רכבת ישראל .הרכבת תנוע במהירות עד  822קמ"ש על תוואי
של כ 21 -ק"מ בין ארז לתרקומיה .בתוואי זה כאמור קיימת מסילה שמישה באורך  02ק"מ בין
מבקיעים לקריית גת .לקטעים החסרים בין ארז למבקיעים ובין קריית גת לתרקומיה קיים
תכנון של רכבת ישראל .בשלושה קטעים לאורך הקו מצפון לבית גוברין מוצעת "חלופה ירוקה"
הכוללת קטעי מנהרה או גשר עילי שיקטין את הפגיעה בסביבה ובאתרים ארכיאולוגיים.
 .3רכבת עילית (מונורייל)
חלופה זו ,שהוצגה בפני הועדה על ידי רב אלוף במיל דן שומרון מטעם חברת  IRTTוהקונצרן
היפני  ,HITACHIמבוססת על רכבת חשמלית קלה (ל 802 -נוסעים או  82טון מטענים) .הרכבת
תנוע במהירות של  802קמ"ש על מסלול עילי על גשר בטון שיוקם על תוואי של כ 22 -ק"מ בין
עזה לחברון.
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לוח :1
השוואת חלופות הנדסיות של רכבות
(במליוני )$

אורך הקו לסלילה (ק"מ)
עלות בסיסית לק"מ
עלות הקו
תוספת כללית:
(ציוד ,רכבות ותחנות)
תוספת שנייה:
(תכנון ,ניהול ופקוח)
עלות כוללת

רכבת
ארז -טול כרם

רכבת
ארז  -תרקומיה

מונורייל
עזה  -חברון

22
8.7
20
02

22
2.3
802
02

22
7-2
302-222
22

2

82

02

11

255

470-420

המקור :הנתונים מבוססים על הצעות וסקירות שהוגשו לועדה (ראה פרק  2לעיל)

המלצות

 .1הועדה סבורה כי פתרון רכבתי אינו תחליף תחבורתי מתאים לכביש .פתרון מסילתי ראוי
שיבחן במסגרת כוללת של המערך התחבורתי של הרשות הפלשתינאית בטווח הארוך,
כאשר תנועת הנוסעים ,כלי הרכב והמטענים תגיע לנפח שיצדיק הקמת רכבת.
 .2חלופת רכבת פלשתינאית על מסילה ישראלית בין ארז לטול כרם נמצאה מועדפת
בהשוואה לחלופות האחרות שהוצגו בפני הועדה .יתרונותיה הבולטים של חלופה זו הם:
א .ישימותה בזמן הקצר ביותר ובעלות הנמוכה ביותר ,בשל היותה חלק אינטגרלי של
מסלה ישראלית קימת.
ב .היותה פרויקט משותף לרשות הפלשתינית ורכבת ישראל ,שתרומתו המוחשית לשלום
גדולה.

ג .רצועה למעבר תשתיות
הועדה קבלה הצעות לכלול במעבר העתידי בין עזה לחברון רצועה למעבר תשתיות .זאת במסגרת
פרויקט משותף ישראלי פלשתינאי להפקת גז טבעי ,יצירת חשמל והתפלת מים ממקורות אנרגיה
מקומיים במתקנים שיוקמו על חוף הים ברצועת עזה והעברתם מזרחה לגדה המערבית ולירדן.
פרויקט תשתית זה ישמש בסיס לשיתוף פעולה אזורי ,כלכלי ופרמננטי ,שיחזק ויעמיק את הסדרי
השלום באזור .ניתן לקבל מימון וסיוע של מדינות תורמות (ארה"ב ,הקהילה האירופית ,יפן)
לפרויקט מסוג זה ,וכן ניתן לשלב בו משקיעים פרטיים מקומיים וזרים.
על מנת לצמצם ככל האפשר פגיעה בסביבה ולחסוך בעלויות ,ראוי כי הרצועה למעבר תשתיות
תהיה לאורך התוואי שבו יעבור המעבר התעבורתי (כביש ,מסילת רכבת) .מומחים מעריכים כי
בטכנולוגיות הקימות ניתן לרכז את כל אמצעי ההולכה של התשתיות והתנועה של בני אדם וכלי
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רכב ברצועת קרקע ,ברוחב שלא יעלה על  822מטר ,לאורך תוואי של  22-22ק"מ .הרצועה
תכלול כביש  3נתיבים ,רכבת ומעבר ,ברובו תת קרקעי ,של צנרת וקווי הולכה של תשתיות.
רצועה ,שתכלול גם תשתיות ,מגבירה את המאבק על אופי הריבונות והשליטה על הרצועה ועל
אופי ההסדרים שיש לקבוע כדי לתת פתרונות לתלות ההדדית ,של הכלכלות הישראלית
והפלשתינאית ,הנובעת מריכוז כל התעבורה היבשתית ומעבר התשתיות ברצועה צרה.
המלצות

קיים אינטרס פלשתינאי ליצירת מערכת תשתיות נפרדת.
 .1הועדה ממליצה לבחון ביחד עם הפלשתינאים את הצרכים הנוכחיים והעתידיים שלהם
למעבר תשתיות בשטח מדינת ישראל.
 .2הועדה ממליצה לקבוע את מעבר התשתיות בהסכם כלכלי מסחרי בין הצדדים.
 .3הועדה ממליצה שבכל תחום שבו יחליטו הצדדים על תשתיות נפרדות ,ראוי לבחון את
העברתם בין רצועת עזה לגדה המערבית במרוכז במעבר אחד.
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פרק :5
התוואים האלטרנטיביים
לועדה הוצגו שלושה תוואים אלטרנטיביים למעבר בין עזה להר חברון:

א .המעבר הבטוח (כביש  4וכביש  )05עם שפורים
כביש משתף משופר על המערכת הקיימת של המעבר הבטוח ,לאורך כ 72 -ק"מ ,עשוי בטווח
הארוך להחמיר במידת מה את חסרונותיו הנוכחיים:


הצפיפות וגודש הנובעים מגידול נפחי התנועה של כלי רכב פלשתינאים וערבים ממדינות
שכנות ,שיחצו את הארץ בכבישים הישראליים.



הצורך בבקרה ובשליטה ביטחונית המטילים מגבלות על הנוסעים המורשים לעבור
ומחייבים בדיקות קפדניות של המטענים וכלי הרכב.



בעיות הבטיחות והביטחון הנובעות מעירוב של כלי רכב פלשתינאים בתנועה בכבישי
ישראל.

סלילת שני נתיבים נוספים לאורך התוואי של המעבר הבטוח הקיים ,שיהיו מיועדים לתנועה
הפלשתינאית בלבד ,תהווה פתרון לטווח הקצר בלבד .תוך מספר שנים העומס על נתיבים אלה
יהיה גדול ותידרש הוספת נתיבים או הפנית חלק מן התנועה הפלשתינאית לכבישים הישראלים.
פתרון זה עשוי שלא לספק הן את דרישות הביטחון והתעבורה והן את הדרישות של פלשתינאים
למעבר ייעודי שלהם .יחד עם זאת יש בפתרון זה גמישות מספקת לפתרון הבעיות על ידי הוספת
נתיבים ויצירת חיץ ממשי בין הכביש הישראלי לבין הכביש הפלשתינאי בצורת חומה או הפרדה
קרקעית אחרת (סוללה ,מסילת ברזל או תוואי מרוחק) .עלותם של פתרונות אלה עשויה להגיע
למחיר של סלילת כביש חדש ויותר .יתרון נוסף הוא קיצור משמעותי בהליכי תכנון ובניה של
חלופה זו בהשוואה לחלופות האחרות.
יודגש כי חלופה זו מועדפת על גורמי איכות הסביבה בשל פגיעתה המזערית בסביבה בהשוואה
לחלופות האחרות .תומכים בה גם הישובים בחבל ארץ זה ,הרואים יתרון בכביש מהיר רב
נתיבים ,שעשוי להיפתח בעת שלום לתנועה ישראלית פלשתינאית עם כל היתרונות של פתוח
כלכלי הנובעים ממנו לאזור (כגון :תחנות דלק ,שירותי דרך ,מרכזי קניות ובילוי ,אזורי תעשיה
ועוד).

ב .תוואי כביש  ,00עזה  -חברון (הצעת פרהנג)
הרשות הפלשתינאית בקשה ,כבר בתחילת שיחות השלום ,לסלול את כביש עזה – חברון כ"גשר
יבשתי" המחבר את הגדה המערבית עם רצועת עזה ללא קשר עם מערכת הכבישים בישראל.
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בגשר זה תתאפשר תנועה רציפה של נוסעים ,סחורות ומטענים בין שני חלקי הרשות וממנה לירדן
ולארצות ערביות רחוקות יותר.
המשרד לתשתיות לאומיות הזמין ,באמצעות מע"צ ,מחברת "לנדיוז" והמהנדס שמעון פרהנג
בדיקה לגבי סלילת כביש ייעודי .במסגרת הבדיקה ההנדסית נבדקו תוואים אפשריים ,זוהו
הבעיות ההנדסיות ופתרונות אפשריים ,נערכו אומדני עלות והומלץ ,בדו"ח מאוגוסט  ,8112תוואי
מועדף לתכנון ראשוני.
היעדים שנקבעו לכביש:


שיפור ופישוט המעבר בין שני חלקי הרשות הפלשתינאית.



גמישות מקסימלית בשליטה על התנועה בכביש.



הקטנת השפעת תנועת כלי הרכב של הפלשתינאים ,שיסעו בכביש ייעודי להם ,על רמות
הגודש והבטיחות בכבישי ישראל האחרים.



שילוב מערכת מחלפים שתאפשר להפעיל את הדרך כ"גשר יבשתי" ובעתיד לאפשר שלוב
הכביש במסגרת מערכת הכבישים בישראל.

המלצות המתכננים
מוצע לסלול את דרך  ,22המכונה "כביש עזה-חברון" ,שתשמש תחליף לצירי המעבר הבטוח
בהסכם הנוכחי .הדרך המוצעת ,באורך כ –  22ק"מ ,מתחילה במערב בדרך מס'  3ליד צמת שערי
עזה (עם דרך  )02ומתחברת במזרח עם דרך מס'  22מדרום לחברון.
נבחנו שלוש חלופות לתוואי הכביש בחלקו המערבי:
התוואי הדרומי משתמש בקטע מדרך  02עד נתיבות ונושק לה מצפון .התוואי הצפוני עובר  2ק"מ
מצפון לנתיבות והתוואי המרכזי בתווך ביניהם .שלוש החלופות מתאחדות ממזרח לכביש .23
לאורך התוואי מתכננים  3מחלפים:
 .1מחלף "נחל עוז" בקרבת אזור התעשייה בנחל עוז.
 .2מחלף "סעד" בהצטלבות עם דרך ( 020שדרות-סעד)
 .3מחלף "נתיבות" בהצטלבות עם דרך ( 23שדרות-נתיבות)
 .4מחלף "רחמה" בהצטלבות עם דרך ( 32תל אביב  -באר שבע) ,סמוך לכביש ( 2חוצה ישראל).
הכביש והמחלפים יספקו את הקיבולת הדרושה במערכת הן לתנועה ישראלית (אם יוחלט לפתוח
את הכביש לתנועה כזו) והן לתנועה הפלסטינית ,תוך גמישות בחלוקת התנועה בין צירי האורך.
נבחנו  0וורסיות תכנון:
 .1כביש על הקרקע עם גשרים מעל הכבישים החוצים.
 .2כביש על גשר עילי לכל האורך.
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הכביש מתכנן להיות דו-מסלולי לכל ארכו (ארבעה נתיבים) .ניתן לסלול בשלב הראשון מסלול
אחד ,נתיב אחד לכל כיוון .בשלב השני ניתן להוסיף עוד מסלול (התחזיות מורות שכבר לפני שנת
 0282יהיה צורך בשני המסלולים).
המצב הסטטוטורי – כביש  22בין יו"ש לעזה נבחן כבר בשנת  8112במסגרת תוכנית מתאר מחוז
הדרום (תמ"מ .)3/תכנית המתאר עברה את שלב ההתנגדויות ופורסמה להפקדה בתאריך
.02/1/13
חשוב לציין כי קיימת התנגדות של הצבא לחלק המזרחי של התוואי שעובר בשטחי אש של צה"ל.
המתכננים מציעים חלופה שעוקפת את שטחי האש מדרום בקטע ממזרח לכביש  .32כמו כן
קיימת התנגדות של גורמי איכות הסביבה לסלילת כבישים חדשים באזור זה.
לתוואי המוצע יש חסרון לתנועת משאיות כבדות בין עזה וחברון ועל כביש  22מחברון צפונה עקב
הטופוגרפיה .משאיות כבדות שצריכות לטפס מעזה להר חברון כדי לרדת חזרה לשומרון יעדיפו
ברוב המקרים אם יתאפשר להם לנסוע צפונה דרך כבישים ישראלים אחרים .הדבר עלול
להחמיר משמעותית את הגודש במערכת הכבישים בנוסף לבעיות בטיחותיות וביטחוניות.

ג .כביש משוקע בתוואי השקמה – אדורים (הצעת שילוני)
המעבר משטח מישורי סמוך לרצועת עזה ומישור הוף לשטחים הרריים באזור הר חברון (212
מטר) ,יוצרים שיפועי קרקע המשתנים ממישור עד לכדי  02%באזור ההררי .המתכננים חיפשו
תווא י לכביש בין רצועת עזה לחברון לאורך ערוצי נחלים בהם השיפוע האורכי קטן יותר ואינו
עולה על  .0%זאת על מנת לאפשר תנועה נוחה לכלי רכב כבדים וכן להוספת רכבת לצד הכביש.
מקום התוואי נבחר לאורך ערוצי נחל שקמה ונחל אדורים ששיפועיהם האורכים קטנים יחסית
ללא מפלים ומצוקים .התוואי ,באורך של כ 32 -ק"מ ,עובר כ 02 -ק"מ בשטח מישורי מצפון
הרצועה סמוך לארז לאורך ערוץ נחל שקמה ,חוצה את כביש  32סמוך לתל קשת ובאר שקמה.
משם עובר באזור גבעי לאורך ערוץ נחל אדורים כ 82 -ק"מ ומתחבר לנחל לכיש ולואדי אידנא
באזור הררי לאורך כ 82 -ק"מ.
החתך הטיפוסי לאורך התוואי מאפשר כביש דו מסלולי עם שני נתיבי נסיעה לכל כיוון .במרכז
הכביש מתכננת מסילת ברזל דו מסלולית .הכביש והמסילה יהיו משוקעים ביחס לסביבה בכ –
 82מטר .אורך הכביש כ 32 -ק"מ .התוואי מרוחק מישובים וחלקו המזרחי עובר סמוך לשטחי
אש של צה"ל.
התוואי חוצה  2כבישים ראשיים (כביש  ,23כביש  32וכביש  2המתוכנן) .לאורך התוואי קיימים
 82דרכים נוספות ,אזוריות וחקלאיות ,עבורם ניתן לתכנן מעברים עיליים על גשרים ,שיחצו מעל
לכביש המשוקע .על חלק מהם (מצפון לשדרות ובהצטלבות עם כביש  32וכביש  2וסמוך לאמציה)
ניתן לתכנן מחלף ,שיאפשר כניסה ויציאה לרכב חילוץ וחירום.
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המתכננים בדקו שתי חלופות הנדסיות :כביש על גשר עילי וכביש משוקע והמליצו לבחור בחלופת
הכביש המשוקע .דגש מיוחד ניתן לעלות הכספית ,להיבטים הסביבתיים ולמשך הביצוע של
הכביש המשוקע שלהערכת המתכננים לא יעלה על  2שנים.
ניתן לשלב בקטע ההררי של התוואי באזור נחל לכיש וואדי אידנא מנהרה באורך של עד  82ק"מ
(ראה שרטוט).
הכביש לא עבר עדין הליכים סטטוטורים של תכנון .סביר כי אישורו בועדות התכנון יארך זמן רב
נוכח ההתנגדויות של גורמי הסביבה ,הישובים באזור והצבא.

המלצה

הועדה ממליצה להטיל על מע"צ ,להציע את התוואי המתאים ביותר על פי המאפיינים
המומלצים על ידי הועדה בדו"ח זה.
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פרק :1
שיקולים לבחינת החלופות
א .השיקולים הביטחוניים
האיומים


מעבר מפגעים ואמצעי לחימה בלתי מורשים מרצועת עזה לגדה המערבית.



פיגוע בזמן המעבר במטרות ישראליות ומתקנים סמוכים לתוואי המעבר.



זליגות של גורמים עוינים ובלתי מורשים לשטח מדינת ישראל.

הנחות היסוד


המעבר בין עזה לגדה המערבית יהיה ייעודי לשימוש הפלשתינאים .המעברים הקיימים לתוך
מדינת ישראל וממנה ימשיכו להתקיים.



תבנינה יכולות לבידוק ולשליטה על הציר ובכניסות והיציאות מתחומי הרשות הפלשתינאית.



יישום היכולות ואמצעי הבדיקה והשליטה במעבר העתידי מותנים בעומק ההפרדה
הביטחונית של שטחי הרשות הפלשתינאית בעזה ובגדה המערבית מישראל .ככל שההפרדה
הביטחונית תהא גדולה יותר ,כך הצורך בבדיקה בכניסה לציר והיציאה ממנו יהיו קטנים
יותר.



הרמה ואמצעי הבדיקה בכניסה וביציאה מהמעבר מותנים בהיותו כביש משותף או ייעודי
לפלשתינאים בלבד ,בבידוד הציר מהשטח שמסביבו ,ברמת השליטה לאורך הציר
ובאפשרויות הזליגה ממנו .ככל שהציר יהיה מבודד יותר (שקוע או מגודר) וככל שתהא
שליטה טובה יותר על הציר (למשל ,תצפית ומצלמות) כך אפשרויות הזליגה יהיו קטנות יותר
הצורך בבדיקה יהיה מצומצם יותר.

המלצות
.1

בכניסה וביציאה מהמעבר יתוכננו נקודות בדיקה עם אמצעי בידוק טכנולוגיים מתקדמים
לאנשים ,כלי רכב ,משאיות וסחורות ,במטרה לאפשר תנועה שוטפת ככל האפשר.

.2

לאורך הציר יוצבו מצלמות לשליטה אופטימלית על התנועה בציר וגדרות להפרדת הציר
מהשטח סביבו .אמצעים אלה ישמשו הן לצורכי בטחון והן לשמירה על הבטיחות וחוקי
התנועה.

.3

הקמת נקודות הבדיקה והצבת הגדר תהינה בהתאם להערכת מצב מעודכנת לגבי ההפרדה
הביטחונית ורמת הביטחון והבטיחות הנדרשות לאורך הציר.

.4

לאורך הציר יתוכננו אפשרויות כניסה ויציאה לרכב חילוץ והצלה וכן לרכב בטחון ,בטיחות
ותחזוקה.
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.5

הפקוח ,השליטה והבקרה לאורך הציר ,במישרין או בעקיפין ,יהיו באחריות המשרד
לביטחון פנים ומשטרת ישראל .תפעול נקודות הבדיקה והבקרה בכניסות וביציאות יבוצע
על ידי גורמים אזרחיים בהנחיית משרד הפנים והמשרד לביטחון פנים והמשטרה.

.6

התפיסה הביטחונית ,השיטה ,האמצעים ותהליך הבידוק יוכנו על ידי הלוט"ר.

.7

העלויות הראשוניות לבניית הטרמינלים והצבת אמצעי בידוק מתקדמים מוערכות בכ40 -
מליון דולרים (לא כולל אמצע שליטה וכוחות שיוצבו לאורך הציר).

ב .שקולים מדיניים – משפטיים
חוק מיוחד למעבר הבטוח
זכות מעבר בלעדי לפלשתינאים בין עזה לחברון ,בשטח מדינת ישראל ,ראוי שתעוגן בחוק מיוחד.
כביש חוצה ישראל (כביש מס'  )2זכה לחוק מיוחד בשל הצורך לתת פתרון לשני עניינים ,שלא
נמצא להם מענה בחוקים קיימים:
1

הסדרת הפקעת קרקעות ופיצויים.

2

הסדרת כביש אגרה.

עניינים אלה ,יחייבו ככל הנראה ,הסדר חקיקה מיוחד גם לכביש המעבר לפלשתינאים בין עזה
לחברון.
הועדה אינה ממליצה לעשות שימוש בהליך חקיקה מיוחד כדי לקצר הליכים או לעקוף חוקים
קיימים של תכנון ובנייה .הליכה בדרך זו ,תמקד את ההתנגדות של גורמי איכות הסביבה
והתכנון ותיצור לובי מקומי אזורי חזק ,שיפעל למנוע את החקיקה או לעכבה לזמן רב.
הועדה ממליצה לקיים התייעצות עם הגורמים המשפטיים (היועץ המשפטי לממשלה ומשרד
המשפטים) לגבי המתכונת הראויה של חוק המיוחד למעבר המוצע.
המו"מ המדיני – משפטי
במישור המדיני  -משפטי קימות שתי סוגיות עיקריות שנציגי ישראל למו"מ עם הפלשתינאים
יצטרכו להתמודד אתם:
 .1תביעה פלשתינאית אפשרית לריבונות במעבר.
 .2זכות ( SERVITUDEשעבוד בקרקע  /זיקת הנאה) ,שהסדרי המעבר עלולים ליצור.
נושא המעבר אינו מופיע בהצהרת העקרונות ובהסכם הביניים כאחד הנושאים עליהם יש לדון
במו"מ על מעמד הקבע .אך אין ספק ששני הצדדים ידרשו להתייחס אליו במסגרת המו"מ.
בהקשר זה ,הצד הפלשתינאי מרבה לצטט את ההוראה בהסכם הביניים ,לפיה רצועת עזה והגדה
המערבית הם יחידה טריטוריאלית אחת ממנה משתמע ,לפי הפרשנות הפלשתינאית ,הצורך
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לאפשר רצף טריטוריאלי ביניהם .זאת על אף הקביעה המפורשת בהסכם ,שמדובר בתקופת
הביניים בלבד ,שאין לה תוקף משפטי מחייב להסדר שיושג בהסכם הקבע.
נוסיף עוד ,כי עשויה להיות זיקה במישור המדיני בין סוגיית המעבר של פלשתינאים דרך ישראל
לבין סוגיות אחרות כגון :ההסדרים שיסוכמו לאפשר מעבר של ישראלים בשטחים הנתונים
לשליטה פלשתינאית (מעבר אזרחים וחיילים ,גישה לגושי התיישבות וכד').
התביעה לריבונות במעבר
אין במשפט הבינלאומי כל קשר בין זכות המעבר לבין הריבונות .בכל התקדימים הידועים בעולם
לא נחשבה זכות המעבר ,שניתנה על ידי מדינה בשטחה ,כזכות שמקנה זכויות ריבוניות בשטח
המעבר.
עם זאת ,קיים חשש מדיני (אך לא בהכרח משפטי) כי שימוש בלעדי על ידי הפלשתינאים ברצועת
שטח למעבר עלול לאורך זמן ליצור לחץ על ישראל ,בדעת הקהל הבנלאומית ,לא להפעיל את
סמכויותיה הריבוניות .זאת כתגובה לניסיונות עתידיים של הפלשתינאים להרחיב סמכויות
במעבר ,או לחרוג מהוראות ההסכם בין הצדדים ,במיוחד במידה שיעדרו ביטוים מובהקים
לריבונות ישראלית בשטח.
יצירת זכות בקרקע SERVITUDE -
סכנה ממשית יותר ,שקיימת מבחינה משפטית בהסכם קבע להבדיל מהסכם ביניים זמני ,היא
יצירת  SERVITUDEלטובת הפלשתינאים .זוהי זכות בקרקע ,שיש לה עצמאות מחוץ למסגרת
ההסכמים ,זכות שאינה ניתנת לבטול אלא בהסכמת הצד הנהנה – הפלשתינאים .ניתן למצוא
דוגמאות רבות בעולם לזכויות מעבר ,שנוצרו בדרך של הסכם ויצרו זכות בקרקע .הקף
ה SERVITUDE-במקרה של זכות מעבר לפלשתינאים ייגזר מפרטי ההסדר שיסוכמו בין
הצדדים וכן מן הפרקטיקה שתתפתח בשטח.
יש לציין כי על מנת למנוע יצירת  SERVITUDEדרושה הגדרת המעבר כהסדר זמני שיש לחדשו
מעת לעת וקביעה מפורשת בהסכם כי אין בהסדרים כדי ליצור זכות בקרקע .אפשרויות אלו אינן
נראות ריאליות ,ויתכן כי יצירת  SERVITUDEאינה בהכרח שלילית מבחינת ישראל ,לאור
כוונת הצדדים לקבוע הסדרים שיחזיקו מעמד לאורך זמן ולנוכח האפשרות שישראל תרצה לוודא
כי ההסדרים לגבי תנועת ישראלים בשטח הפלשתיני יוגדרו אף הם כ.SERVITUDE -
ניתן לשקול שורה של צעדים שיחלישו טענה פלשתינאית אפשרית לריבונות במעבר ויצמצמו את
הקף ה SERVITUDE -כמפורט בהמלצות להלן:
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המלצות

 .1לקבוע במפורש בהסכם כי הסדרים בעניין המעבר הפלשתינאים דרך ישראל אין בהם כדי
לגרוע מריבונותה של ישראל ואין הם מהווים ולא יהוו בעתיד זכות קרקעית.
 .2הגדרת המעבר כהסדר זמני שיש צורך לחדשו מעת לעת.
 .3על המעבר בשטח מדינת ישראל להיות כפוף לחוק הישראלי .כל שלוט ,הסדרי אכיפה,
טפול רפואי וכד' יהיו בהתאם להסדרים בשאר כבישי מדינת ישראל (וזאת גם אם יחליטו
הצדדים להעביר את העניין ליזם פרטי שיפעיל את המעבר).
 .4ישראל תהיה מקור הסמכות לתכנון וההקמה של המעבר בשטחה וכן לתחזוקתו השוטפת.
 .5סגירת המעבר ,על ידי ישראל בימים מיוחדים כגון יום כפור (המעבר הבטוח הקיים אינו
פועל ביום כפור ,יום הזיכרון ויום העצמאות).
 .6התנית השימוש במעבר בקבלת האישורים הנדרשים מהרשויות הישראליות (לרבות היתר
כללי לשימוש בכביש ללא אישורים אישיים למשתמשים שונים).
 .7מעבר של תשתיות (כגון :חשמל ,גז ,מים וכד') בשטח ישראל ,יהיה בהסכם בין הצדדים על
בסיס מסחרי .ההסכם יחייב אישור של ישראל לכל פעולה של הקמה ותחזוקה של
תשתיות בתוך שטחה של ישראל.
 .8המימון החיצוני למעבר יינתן ישירות לחברה העסקית הבינלאומית שתקים ותפעיל את
המעבר.

ג .שקולים סביבתיים  -אזוריים
המשרד לאיכות הסביבה בחן את שלושת התוואים המוצעים באמצעות מערכת המידע הגיאוגרפי
של המשרד.
לדו"ח זה צורפו מפות של המשרד לאיכות הסביבה לחלופות של המעבר הבטוח על רקע:
 .1שטחים המכילים עתיקות ישראל
 .2רגישות שטחים פתוחים
 .3שטחים לשימור ומשאבי טבע (תמ"א  28תמ"א )00
 .4שמורות טבע וגנים לאומיים (תמ"א )1
עיון במפות מעלה את השקולים הסביבתיים הבאים:


כביש שקוע או מגודר יוצר קיטוע בין שטח ישראל צפונה למעבר ושטח ישראל דרומה לו.
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פריצת תוואי חדש שאינו צמוד לתשתית קימת יוצר פגיעה גדולה יותר בסביבה בהשוואה
לשימוש בתוואי צמוד לכביש קיים ולתשתיות קימות.



תוואי חדש פוגע בשטחים פתוחים ,רגישים ורציפים.



תוואי חדש פוגע בעתיקות ,בשמורה הביוספרית ,בערכי טבע .יוצר הפרעה להולכי רגל
מטיילים ונופשים באזור ופוגע בפרוזדורים חשובים לבעלי חיים.



כביש בקרבת ישובים גורם מפגעי רעש וזהום אויר.

המועצה האזורית יואב הגישה לועדה מסמך עמדה שהצביע על כביש  ,22פתוח לישראלים
ולפלשתינאים ,שיורחב וישודרג כחלק ממערכת הכבישים הארצית ,כחלופה המועדפת .לדעת
מחברי המסמך ,חלופה זו נותנת את המענה הטוב ביותר ליעדים ביטחוניים ,כלכליים ומדיניים
של ישראל.
המלצות

 .1העדיפות הראשונה מן ההבט הסביבתי והאזורי נתונה לשימוש במערכות תחבורה קימות
(כבישים ,מסילת ברזל) .לפיכך הצמדת המעבר העתידי לתוואי הקיים של המעבר הבטוח
(כביש  4וכביש  )05היא החלופה המועדפת ,שמשתלבת היטב בתכניות פתוח כלכלי
ותחבורתי של האזור בלוח הזמנים הקצר ביותר .לחלופה זו יש חסרונות בולטים – התוואי
ארוך יחסית ועובר בקרבת העיר קריית גת וישובים רבים נוספים.
 .2קימת התנגדות מוחלטת לכביש משוקע בתוואי השקמה – אדורים (הצעת שילוני) ,שהוא
תוואי חדש העובר באזור בעל רגישות נופית גבוהה ביותר וחוצה את השמורה הביוספרית.
 .3תוואי כביש  00עזה – חברון (הצעת פרהנג) ,הוא תוואי חדש החוצה אף הוא אזורים
רגישים .ניתן לשפרו אם יוסט דרומה ממעבר קרני לנתיבות ,לאורך כביש קיים לבית קמה,
שיתחבר לכביש העובר סמוך לישוב דברה ומשם צפונה לשומריה.
 .4תוואי הכביש יתוכנן בכל חלופה בהתחשב בשטחי האמונים הפעילים של צה"ל באזור.

ד .שקולים כלכליים – ממוניים
אפשרויות מימון ציבורי או פרטי
פרויקט כביש המעבר בין עזה וחברון עשוי להיות בעל כדאיות כלכלית אם יניב הכנסות
למשקיעים הפרטיים שישתתפו בהקמתו .הדרכים המקובלות לכך הן:
 .1הקמתו ככביש אגרה.
 .2פיתוח אזורי תעשיה ,לוגיסטיקה ומסחר באתרים סמוכים לכניסה וליציאה מן המעבר.
תנאים אלה ברי השגה בחלופת הכביש הקרקעי גם במערכת יחסים של הסדר שלום המבוסס על
הפרדה ושיתוף פעולה כלכלי מוגבל.
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סדר הגודל הכספי של חלופת הכביש הקרקעי –  022מליון דולר ,מאפשר מימון עצמי של
הפרויקט או חלק משמעותי ממנו על ידי ישראל במסגרת הסדר שיבטיח פתרון של סוגיות
ביטחוניות ומדיניות.
מנגד ,חלופת הגשר העילי או כביש המנהרה ,לכל הדעות ,אינם בעלי כדאיות כלכלית ועל כן
הקמתם תהיה כרוכות במרכיב גבוה של ממון ממשלתי ציבורי ,שיהיה מבוסס ברובו על סיוע חוץ
ותרומות.
נוסיף עוד כי בניית חלופת המימון לפרויקט גשר עילי או כביש מנהרה בהיקף העולה על מליארד
דולר היא פרויקט גדול ומורכב בפני עצמו ,שאינו נופל מסדר הגודל והמורכבות של הפרויקט
ההנדסי התפעולי של גשר או מנהרה.
ניתן לשקול שלוש חלופות מימון בסיסיות:
 .1הקמת המעבר במימון ציבורי (כספי מדינות תורמות) ומסירת התפעול ליזם פרטי.
 .2שיתוף של הון פרטי והון ציבורי במימון ההקמה וההפעלה של המעבר.
 .3מימון פרטי מלא של המעבר.
במגעים ראשונים עם נציגי חברות פרטיות בנלאומיות הוצגה בצורה כללית העמדה הישראלית
הרואה את המעבר בין עזה והגדה המערבית ככביש בשימוש פלשתינאי בריבונות ישראל.
החברות נפגשו גם עם גורמים פלשתינאים ושמעו את עמדתם בסוגיית המעבר בהסדר הקבע.
נציגי החברות ראו בכביש בין עזה לגדה המערבית פרויקט בעל כדאיות כלכלית ,ככביש אגרה או
כביש שבקצותיו יתפתחו אזורי תעשיה ומסחר .החברות הביעו את רצונם להתקדם באופן מעשי
לקראת מימוש הרעיון של כביש בעל ערך מסחרי בין עזה לגדה המערבית.
החברות תהיינה מוכנות להשקיע את הסכום הנדרש להקמת הכביש על בסיס

B.O.T.

( ) Buy Operate Transferאו  ,)Private Finance Initiative( P.F.I.כולל אפשרות תחזוקה של
הכביש מעת פתיחתו לתנועה במידה שהצדדים יאפשרו את החזר ההשקעה לאורך זמן.
האפשרות של אזורים מסחריים ,תחנות דלק ,מסעדות ,מרכזי שירותים לאורכו של הכביש צוינה
כאפשרות שיש לה חשיבות כלכלית מסחרית בעתיד הרחוק .החברות מודעות לפוטנציאל הכלכלי
הטמון בה ויודעות על רצונם של תושבי האזור הישראלים לממשה.
אחת החברות עמן התקיימו מגעים ,דיימלר – קרייזלר ,הביעה את רצונה לקחת חלק פעיל בבניית
המעבר ,כפתח לדריסת רגל אפשרית בתחומים כלכליים נוספים בישראל ,ברשות הפלשתינאית
ובמזרח התיכון כולו (בעיקר בתחום הרכבות).

כביש אגרה
לפי תחשיבים סבירים המבוססים על נפח תנועה של  22,222כלי רכב ביום בשנת  0202והשקעה
של כ 022 -מליון דולר ,ניתן יהיה להקים ולתפעל את המעבר ככביש אגרה .עלות המעבר עשויה
להגיע ל 0 -עד  2דולר לרכב.
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תחשיב זה מניח כי הנכונות של הפלשתינאים לשלם עבור המעבר תהיה כמו זו הצפויה בכביש
חוצה ישראל .הנחה זו מוטלת בספק בשל הפערים ברמת ההכנסה לנפש בין ישראלים ופלשתינים
ובשל אי ודאות לגבי נפח התנועה שעשוי בפועל להיות נמוך יותר מן החזוי .על רקע זה ,סביר
להניח כי האגרה שתקבע תהווה החזר חלקי לעלות הכביש והמימון יושלם על ידי מדינות
תורמות .שיעור החזר של האגרה יהיה נמוך יותר ככל שעלות הכביש תהיה גבוהה יותר.
להלן מוצג אומדן ראשוני לשיעור ההחזר של האגרה בכביש עם נפח תנועה של  22עד  22אלף כלי
רכב ביום ,במחירי הון של  2%עד  7.2%לשנה .התחשיב כולל עלות פחת ותחזוקה של .3%
הנחת נפח תנועה של  22-22אלף כלי רכב ליום אינה נראית ריאלית ב 2 -השנים הראשונות
להפעלת הכביש  .לפיכך נראה שיידרש סבסוד  /מימון ציבורי לשנים הראשונות להפעלת
הכביש .שיעור הסבסוד הנגזר משיעור החזר של אגרה בגובה של  $ 0לרכב מוצגת בלוח  0להלן.
מן התחשיב בלוח  2עולה כי ניתן להגיע להחזר עלויות מלא בכביש קרקעי בטווח הארוך .הפעלת
המעבר בחלופת כביש עילי או כביש מנהרה עם אגרה של  $ 0לכלי רכב תניב שיעור החזר עלויות
ההקמה והתחזוקה של  02-22אחוזים בלבד .בתנאים אלה האגרה לא תכסה את עלויות
התחזוקה והתפעול של הכביש .

לוח  :0תחשיב אגרה ושיעור החזר בכביש הקרקעי בהשוואה לכביש עילי או כביש
מנהרה
עלות הקמה
במליוני $

עלות פחת
ותחזוקה
לשנה במליוני $

כביש קרקעי
022
022
022
כביש עילי  /כביש
מנהרה
8,222
8,222
8,222

נפח תנועה מחיר הון

אגרה

שיעור החזר

שיעור שנתי

ב$ -
לרכב

לאגרה של $ 0
לרכב

כלי רכב
ליום

82
82
82

22,222
22,222
22,222

2%
7.2%
7.2%

0.8
0.2
8.2

12%
12%
802%
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22,222

2%

1.0

03%

32
32

22,222
22,222

7.2%
7.2%

82.2
2.2

81%
20%

ראוי לציין כי כבישי אגרה בעולם קיימים תמיד לצד אפשרויות נוספות של שימוש בכבישים
חלופיים ללא אגרה .למעבר בין עזה לחברון לפלשתינאים אין חלופה ממשית של מעבר בכבישים
חלופיים .לפיכך סביר כי במצב זה הפלשתינאים יראו את האגרה כמס מעבר שרירותי ולא הוגן.
ההתנגדות למס זה תחריף ככל שהאגרה הנדרשת תהיה גבוהה יותר.
הפלשתינאים יוכלו לטעון שאין תקדים לכך שמעבר ממקום למקום בתוך אותה מדינה יהיה כרוך
בתשלום מס מעבר .המעבר מעזה לחברון הוא מעבר בין חלקי הרשות הפלשתינאית ,ולפיכך הם
זכאים לעבור בו ,בהתבסס על טיעון זה ,ללא תשלום מס או אגרה.
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המלצות

 .1הועדה ממליצה לבחון את סוגיית המעבר בין עזה והגדה המערבית יחד עם הפלשתינאים
כפרויקט כלכלי מסחרי משותף ,בעל תרומה אזורית לשלום וליחסי הכלכלה בין ישראל
והפלשתינאים.
 .2התנועה במעבר לא תייצר ,בשלב ראשון ,הכנסות בהיקף מספיק כדי להצדיקו מבחינה
כלכלית ועסקית .יהיה צורך לשקול מתן זכויות למיזמים כלכליים ,בכניסה וביציאה
מהמעבר ,למשקיעים שישתתפו בהקמתו ובהפעלתו.
 .3ראוי לנצל את העניין והנכונות של המדינות התורמות ושל החברות הבינלאומיות להשקיע
בפרויקטים אזוריים ,בישראל וברשות הפלשתינאית ,כדי לממש את פרויקט הקמת
המעבר.
 .4הועדה רואה חשיבות לשלוב הגורמים הממנים מהמדינות התורמות ומהחברות
הבינלאומיות בתכנון מוקדם של המעבר והמודלים העסקיים להקמתו ולהפעלתו.
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נספח :רשימת נושאים להמשך דיון בעניין המעבר הבטוח
להלן רשימת נושאים להמשך דיון הקשורים במעבר הבטוח (הסוגיות אינן מנויות בהכרח לפי
מידת חשיבותן).
 .1תכנון המעבר
 מיקום תוואי המעבר – היכן יעבור התוואי; האם ציר /צירים ייעודיים בלבד בין
האזורים; מספר הצירים.
 פתרון הנדסי למעבר
 מפרט טכני
 גורמים מתכננים
 היבטים משפטיים – תכנוניים (דיני התכנון שיחולו)
 קשר תעבורתי לרשת הישראלית
 דרכי גישה לציר
 .2הקמת המעבר
 מימון
 זהות הגורם המקים
 .3תפעול המעבר
 אספקת שירותים ותשתיות במעבר כגון :מים ,חשמל ,תקשורת ,גינון ,ניקיון.
 תחזוקה של המעבר
 גורם מממן
 גורם אחראי
 הסדרי תיאום
 .4שירותי הצלה וחילוץ (רפואה ,כבאות ,חומרים מסוכנים)
 גורם אחראי
 אופן אספקת השירותים (למשל אפשרות פינוי לישראל)
 .5פעילות מסחרית במעבר (כגון שירותי דרך ,תחנות תדלוק)
 סוג הפעילות המסחרית שתותר
 גורם מקצה ונותן רשיונות
 גורם יזמי מממן
 .6תנועה במעבר
 סוגי שימוש במעבר :אנשים ,כלי רכב ,תנועת טובין
 אחריות ביטחונית והסדרים ביטחוניים
 הגבלת זמני פעילות (ימי פעילות ושעות פעילות)
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מעבר אנשים
 זכאות למעבר לפלשתינאים ,ישראלים וזרים
 סמכות ישראלית לבקרה
 טיפול באוכלוסיות מיוחדות כגון :פקידים רשמיים ,דיפלומטים ,אנשי כוחות
הביטחון
 תיעוד מחייב לצורך שימוש במעבר
 כללי התנהגות של המשתמשים במעבר כגון :סטייה מהציר ,עיכוב ומשך שהייה על
הציר
 הסדרים ביטחוניים כגון :נקודות בידוק ומחסומים ,מצלמות ,חיישנים
 היקפי תנועה מותרים
מעבר כלי רכב
 סוגי הרכב הרשאים לנוע במעבר
 קריטריונים לזכאות שימוש במעבר
 סמכות ישראלית לבקרה
 תיעוד מחייב לצורך שימוש במעבר
 כללי התנהגות של המשתמשים במעבר כגון :סטייה מהציר ,עיכוב ומשך שהייה על
הציר
 הסדרים ביטחוניים כגון :נקודות בידוק ומחסומים ,מצלמות ,חיישנים
 היקפי תנועה מותרים
תנועת טובין
 סוגי טובין המותרים לתנועה במעבר
 הסדרים לתנועת טובין (ביטחון ,בטיחות ,בריאות ,איכות סביבה)
 תיעוד מחייב לצורך שימוש במעבר
 הסדרים כלכליים כגון :מכס
 .7הסדרים משפטיים
משפט פלילי
 הדין שיחול במעבר – דיני עונשין ,דיני תעבורה
 הפעלת סמכויות אכיפה פליליות (עיכובים ,מעצרים ,חיפושים ,תפיסות)
 זהות הגורם המוסמך
 אבחנה בין מעשים  /מחדלים שאירעו במעבר או מחוצה לו
משפט אזרחי
 הדין האזרחי שיחול במעבר כגון :הסדרי ביטוח ופיצוי נפגעי תאונות דרכים ,דיני
איכות סביבה ,הגנת הצומח ,דינים בתחום הבריאות (לרבות וטרינריה)
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 הפעלת סמכויות אזרחיות (המצאת כתבי דין ,עיקולים ,הוצאת צו עיכוב יציאה מן
הארץ)
 .8מעבר תשתיות
 סוגי תשתיות שיותרו
 תשתיות ישראליות החוצות את ציר המעבר
 הסדרים כלכליים
 גורם מממן
 גורם אחראי
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