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 אובמ

 

  המדקה

הגישה  0222ביולי .  0222אזורי והחלה בעבודתה בינואר  הלועפ ףמונתה על ידי השר לשיתוה עדהו

ח הביניים הוגש כדי לאפשר "דו.  ועד הגשתוח ביניים המסכם את דיוני הועדה עד למ"הועדה דו

מ עם "ה לחברון וכדי לשמש חומר רקע למנהלי המועזן בילגבי מאפייני המעבר  ותקבלת החלט

 . הפלשתינאים

חייב בחינה מחדש של עבודת  0222מבר ספט בתהליך השלום עם הפלשתינאים מאזר שבהמ

מסמך זה .  ההנדסי והכלכלי, ירתובחתה טוהן מן ההיב ינידמ - יונחטיבה טהועדה הן מן ההיב

 .  סיים והכלכליים בלבדנדהה, םם בנושאים התחבורתיייינהבי ח"כולל השלמה לדו

מ "שורים במום הקייטפשמ –סבורה שיש מקום להמשיך בעבודה על הנושאים המדיניים  הדעוה

 יםשרדנה ןאמצעי הביטחו, במיוחד לגבי שלבי הבצוע של המעבר המתוכנן, עם הפלשתינאים

ם שישתממ לש יתהליך הבידוק והזיהו, היטאכיפת התנועה והשפ:  כגון, יםיטפשמ םוהיבטי

 .םנייוחטיב םעירואיובשאינם תושבי מדינת ישראל ואופן הטיפול בתאונות דרכים , במעבר

ראוי שיגובשו בדרך של תיאום וליבון השאלות עם  ינידמ - יות הנדרשות בתחום הביטחונלמהשה

נות ומסגרות ובית הראלנה משפטית של שיבח, הז ללכב.  םהמדיניים והביטחונייהגורמים 

 תיונטחבישיעלו בקנה אחד עם התפישה מדינית , והתפעול של המעבר קהזותחה, ההקמה

 (.ראה נספח)ה שורדה

 שעבר מתוך הנחה כי השימומה לש יהתחבורתי והביטחונ, נון ההנדסיהתכ תויעבל הניגש דהועה

ם מסוימים יאנר בתפשן מאותכנהיחד עם זאת .  שראלים ולפלשתינאיםימשותף ליהיה  רבעמב

נראה כי האירועים בחודשים האחרונים .  נאי בלבדתילשוש פימלששהמעבר ייועד בשלב ראשון 

 .ינאים בלבדתשלפל יעבר ייעודך בממחזקים את קונספט ההפרדה ואת הצור

 
 :בודת הועדהעל סיסהב תוחנה

 
 תושהרישראל ו בין שתעוגן בהסכם, ל יהיה בריבונות ישראליתשטח ישראב רבעמה .1

 .ניהול ומימון, תחזוקה, תפעול, זכויות שימוש,  תתכן גמישות במרכיבים  כגון.  הפלשתינאית

במעבר וההסדרים להקמתו והפעלתו יקבעו במשא ומתן בין ישראל והרשות  שומישה .2

 .  הפלשתינאית

 .   הישראלית םייתוכנן כחלק ממערכת הכביש רבעמה .3

 .לשקולים של הצד הפלשתינאי, דהבנת הועה יפל, תתכלול התייחסו הקידבה .4

 .ת הסביבה יהיו חלק מתהליך הבדיקהוכיאו ןביטחוה יכרצ .5

 .   ת לחלופות שיהיו בתוואי דרומי ביחס למעבר הבטוח הקייםופידע ןתית הדעוה .6

ות רל ממקו"יוס ההון מחוב באפשרויות גשביר בהתחס לדוגבבמעבר צריכה להיות  העקשהה .7

 .יםיטריבוריים ופצ
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 צותמלהה ירקיע

 

 :עבר העתידי מה לש םת  הועדה למאפייניוצלמה.  א

 . מהרצועה להר חברון, אחדע בוק ברעמ היהי .1

פן שיאפשר הרחבת  תשתית התחבורה בהתאם לצרכים  ויתוכנן לאפשרות באו יתוכנןר עבהמ .2

:  כגון, תיותשת וכן לאפשרות של הצמדת, ו רכבתק: כגון, תחבורה נוספות תויתשת שיכלול 

 .  ים וגזמ ,חשמל

באופן שיוכל לשמש חלק ממערכת התחבורה של ישראל ושטחי הרשות , תוכנןהמעבר י .3

חבור הגדה והרצועה וחבור )כי התחבורה היבשתית של הרשות ל צרהפלשתינאית  ויענה ע

ך ותב(א: )ויעיל נוח ונות למעברהמעבר מניחה שימצאו פתר לע הטלחהה(.  הרצועה לירדן

 .מהר חברון לגשר אלנבי( ג) -ומרון באזור ירושלים ולשמיהודה ( ב), הרצועה

יים נידמה םים שידגישו את ההיבטידחוימ םיינפימאיה ציר תנועה עם היר עבהמ .4

טריטוריה של ה יקלח את היותו ציר החבור המרכזי של, בכלל זה.  עברמה לש םוהביטחוניי

 .ה ונוחות המעברטליהש, ןלשתינאית ואת הצורך במתן פתרונות בתחום  הביטחוהרשות הפ

 בהתאם, וקעים וקטעים עיליים או תחתייםמשם עיעם קט, היה כביש קרקעי משולבהמעבר י .5

 .בתוואי בו יעבור הכביש, שמושי קרקע וצירי תנועה קיימים, אי שטחלתנ

, יכות סביבהא יהשאר משקול בין םתכנון כבישים הנובעי תונורקשב בעחמעבר יתה ביתנ .6

ים מיטיגיתשתית קיימת ומתוכננת והאינטרסים הל, קרקע לפי חוק שישמו, אזורים מוגנים

כלול מעברים עיליים ותחתיים על תשתית קיימת בר יתכנון נתיב המע.  של הישובים באזור

 תיימקהלמחלפים בחבור עם תשתית הכבישים  ומתוכננת באזורים רגישים וכן אפשרויות

 .והמתכננת

כניסה וביציאה מהציר ולשליטה על התנועה בציר ב מעבר יכלול אפשרויות לבקרהתכנון ה .7

 (.נות וחלוץאות ללכו)

שמקור סמכותה יקבע , יו בידי חברה עסקית בינלאומיתש יההתפעול של הכביההקמה ו .8

ות שובהסכם עם הר, לארשי םהכביש בתחו ילגבי חלק, בהסכם עם מדינת ישראל

 . י חלקי הכביש בתחומהבגלפלשתינאית ה

בר עמה לש( Pre-feasibility)מהמדינות התורמות בתכנון המוקדם  יםלב גורממוצע לש .9

 .הקמתו ולהפעלתוים לוהמודלים העסקיים המתאימ

 8.2 -מוערך בכ( חלופת כביש)קציב ההשקעות הסביר הנדרש ליצירת המעבר ת ןדמוא .11

ן וכ( ון דולרילמ 32 -כ) ןלל השקעות במערך הביטחווכ ציבהתק(.  ון דולרמלי 022) ₪ דיארלמ

 .יםזמן ההקמה הסביר יהיה עד שלוש שנ שךמ.  ותהפקעת קרקע ןיגב יאמדן ראשוני של פיצו
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 תחבורתיות -ת לחלופות הנדסיות וצלמה.  ב

 
 כביש תופולח

ל מגבלות מעשיות בש או לאנמצ הרהנמב של כביש עילי מורם על גשר וכביש תחתי תופולחה .1

 . והה החורגת מן הסביר לדעת הועדהגבקשיי תפעול ותחזוקה  ובשל עלותן ה, ישימות

עילי או תחתי , וקעשמ)המומלצות על ידי הועדה יהיו בעיקרם כביש קרקעי משולב  תופולחה .2

את  בורה כי ניתן להשיג בכביש מסוג זהסעדה וה  (.לפי תנאי השטח והצרכים התכנוניים

 .שר עיליג שיש לחלופות של מנהרה או, ון ובטיחותחטב, הרקב, יטהלש ותם אפיוניא

 .עם סידורי בטחון מתאימים, קיים  או חדש,  ינה פוסלת מעבר על כביש קרקעי רגילהועדה א .3

להציע את התוואי המתאים ביותר על פי מאפיינים , צ"מליצה להטיל על מעהועדה מ .4

 .ח זה"המומלצים על ידי הועדה בדו

 
 בת רכ תופולח

פתרון מסוג זה ראוי .  תאים לכבישמ רה כי פתרון רכבתי אינו תחליף תחבורתיוועדה סבה .5

כאשר , י של הרשות הפלשתינאית בטווח הארוךבורתהתח רךמעה שיבחן במסגרת כוללת של

 .נפח שיצדיק הקמת רכבתלכלי הרכב והמטענים תגיע , תנועת הנוסעים

נמצאה מועדפת , לטול כרם זרא ןיב, אליתעל מסילה ישר תיבת פלשתינאכל רהחלופה ש .6

 :ו הםז פהלויתרונותיה הבולטים של ח.  ת האחרות שהוצגו בפני הועדהוופלחל הבהשווא

בזמן הקצר ביותר ובעלות הנמוכה ביותר בשל היותה חלק אינטגרלי של  התומישי .א

 .מסילה ישראלית קיימת

לשלום  תישחומרומתו השת, פרויקט משותף לרשות הפלשתינאית ורכבת ישראל התויה .ב

 .גדולה

 

 תלמעבר תשתיו העוצר.  ג

 
 . נטרס פלשתינאי ליצירת מערכת תשתיות נפרדתיא םייק

מליצה לבחון ביחד עם הפלשתינאים את הצרכים הנוכחיים והעתידיים שלהם מ הדעוה .1

 . בשטח מדינת ישראל תלמעבר תשתיו

 . םידדצי בין המליצה לקבוע את מעבר התשתיות בהסכם כלכלי מסחרהועדה מ .2

ראוי לבחון את , דדים על תשתיות נפרדותהצמליצה שבכל תחום שבו יחליטו הועדה מ .3

 . העברתם בין רצועת עזה לגדה המערבית  במרוכז במעבר אחד

 

 םים ביטחוניילוקיש.  ד

 
נולוגיים מתקדמים כט מצעי בידוקאעם  וביציאה מהמעבר יתוכננו נקודות בדיקה הסינכב .1

 .שראפבמטרה לאפשר תנועה שוטפת ככל ה, רותוחסו תומשאי, כבכלי ר, לאנשים
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פטימלית על התנועה בציר וגדרות להפרדת הציר אוה יטציר יוצבו מצלמות לשללאורך ה .2

והן לשמירה על הבטיחות וחוקי  ןובטחי כורלצאמצעים אלה ישמשו הן .  מהשטח סביבו

 .העתנוה

כת מצב מעודכנת רעהל םאיהיו בהת ודות הבדיקה והצבת הגדר ואמצעי האכיפהת נקמקה .3

 .ירהצ ךראול חות הנדרשותיטבהו ןהביטחו תמרו ניתלגבי ההפרדה הביטחו

בטיחות , ןציר יתוכננו אפשרויות כניסה ויציאה לרכב חילוץ והצלה וכן לרכב בטחולאורך ה .4

 .  ותחזוקה

שרד יהיו באחריות המ, במישרין או בעקיפין, השליטה והבקרה לאורך הציר, חוקיפה .5

על  עוציבוהבקרה בכניסות וביציאות  קהתפעול נקודות הבדי.  משטרת ישראלו םינפ לביטחון

 . והמשטרה  םינפ חוןיטלבידי גורמים אזרחיים בהנחיית משרד הפנים והמשרד 

 . ר"די הלוטי לוק יוכנו עדהבי האמצעים ותהליך, הטישה, תהביטחוניהתפיסה  .6

 32 -מתקדמים מוערכות בכ קודיב ם והצבת אמצעיהראשוניות לבניית הטרמינלי תויולעה .7

 (.חות שיוצבו לאורך הצירווכ היטלא כולל אמצע של)לרים דומליון 

 

 משפטיים -ים מדיניים לוקיש.  ה

 
ראוי שתעוגן בחוק , בשטח מדינת ישראל, מעבר בלעדי לפלשתינאים בין עזה לחברוןל ותזכ

כביש אגרה , תפעול המעבר, קרקעות ופיצויים הפקעת: החוק ייתן מענה לסוגיות כגון.  מיוחד

הועדה אינה ממליצה לעשות שימוש בהליך חקיקה מיוחד על מנת (. ש חוצה ישראלבידוגמת כ)

 .  תכנון ובנייה לקצר הליכים או לעקוף חוקים קיימים של

היועץ המשפטי לממשלה ומשרד )רמים המשפטיים וגהייעצות עם תם היממליצה לקיה עדהו

 .לגבי המתכונת הראויה של החוק המיוחד למעבר המוצע( המשפטים

 
 :שתי סוגיות שיש להתמודד אתםמות משפטי קי -המדיני  רושימב

 .לשתינאית אפשרית לריבונות במעברפ העיבת .1

 .המעבר עלולים ליצור ירהסדש, (הזיקת הנא/ בקרקע  דובעש) SERVITUDE תוכז .2

 
יניים לפיה רצועת עזה והגדה המערבית הם ראוי להדגיש את ההוראה בהסכם הב, הז רשקהב

הצורך לאפשר רצף , י הפרשנות הפלשתינאיתלפ, עאלית אחת ממנה משתמרייחידה טריטו

בד לב ורשת בהסכם שמדובר בתקופת הבינייםפזאת על אף הקביעה המ.  טריטוריאלי ביניהם

   .משפטי מחייב להסדר שיושג בהסכם הקבע ףקוין לה תאש

 
אל פלשתינאים דרך ישר של רבעמה תעשויה להיות זיקה במישור המדיני בין סוגיי כי , ודע ףיסונ

ההסדרים שיסוכמו לאפשר מעבר של ישראלים בשטחים הנתונים , בין סוגיות אחרות כגוןל

 (.'דכו תישבויתהגושי ל הגיש, םימעבר אזרחים וחייל)יטה פלשתינאית ללש

 
זכות המעבר .  ונות פלשתינאית כלשהי במעברמעניקה ריבה ינא משפטית זכות המעבר הניחבמ

 ייםטוביבמיוחד אם יעדרו .  ינית לריבונות בעתידה מדלהיות בסיס לטענ, תזאעלולה עם 
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 עקרת בקוכז, SERVITUDEזכות המעבר עלולה ליצור , מאידך.  נות ישראלית בשטחובירל

ניתן לשקול שורה של   .הפלשתיניד הצי אלא על יד, לויה בהסכם ואינה ניתנת לבטולת השאינ

, SERVITUDE -פשרית לריבונות ויצמצמו את הקף הא צעדים שיחלישו טענה פלשתינאית

 .  הלןלכמפורט בהמלצות , העולה בקנה אחד עם האינטרס הישראלי ןפואב

 
 ועפלשתינאים דרך ישראל אין בהם כדי לגר מעבר ןיינעב םהסדרי מפורש בהסכם כיב עובקל .1

 . ל ואין הם מהווים ולא יהוו בעתיד  זכות קרקעיתבונותה של ישרארימ

 .ני שיש צורך לחדשו מעת לעתר זממעבר כהסדת הדרהג .2

טפול , הסדרי אכיפה, כל שלוט.  יר בשטח מדינת ישראל להיות כפוף לחוק הישראלעל המעב .3

אם יחליטו הצדדים ם ג אתוז)ם להסדרים בשאר כבישי מדינת ישראל  אתהב וייה' כדואי ורפ

 (.   פרטי שיפעיל את המעבר םזילן יניהעביר את להע

 .הסמכות לתכנון והקמת המעבר בשטחה וכן לתחזוקתו השוטפתקור היה מתל ישרא .4

על ופ וניאהמעבר הבטוח הקיים )על ידי ישראל בימים מיוחדים כגון יום כפור , מעברסגירת ה .5

 (.ותמאעצה םויו ןיום הזיכרו, ביום כפור

 תרלרבות הי)ים מהרשויות הישראליות שרדנה םבלת האישוריבק רבעמב ששימוהתנית ה .6

 (. ם למשתמשים שוניםיישיא םללא אישורי שיבכב שכללי לשימו

ים על דדצהסכם בין הביה הי,  בשטח ישראל( 'מים וכד, גז, מלשח: כגון)תשתיות  מעבר של .7

תשתיות פעולה של הקמה ותחזוקה של  כלל אלהסכם יחייב אישור של ישרה.  ירחסמבסיס 

 . בתוך שטחה של ישראל

ת לחברה העסקית הבינלאומית שתקים ותפעיל את ורישי ןנתייהחיצוני למעבר המימון  .8

 . המעבר

 

 אזוריים -ים סביבתיים לוקיש.  ו

 
ות תחבורה קימות כרעמב שוהאזורי נתונה לשימו ייבתבסה טהראשונה מן ההיב תופידעה .1

בר העתידי לתוואי הקיים של המעבר הבטוח לפיכך הצמדת המע(.  לזרב תמסיל, כבישים)

בת היטב בתכניות פתוח כלכלי ותחבורתי לתשמש, תהיא החלופה המועדפ( 22 ישבוכ 3ש כבי)

 ךוראי התווא –טים לובש חסרונות יזו  לחלופה.  בלוח הזמנים הקצר ביותר רשל האזו

 .תיוונטחבים נוספים ויש לו מגבלות ביישוו תג תקרבת העיר קרייב רבוע, יחסית

שהוא , (הצעת שילוני) אדורים –מה שקוואי הע בתמשוק שיבכל תנגדות מוחלטקימת הת .2

 .תפריסגבוהה ביותר וחוצה את השמורה הביו תוואי חדש העובר באזור בעל רגישות נופית

.  א אזורים רגישיםהוף א ואי חדש החוצהות אוה ,(הצעת פרהנג)חברון  –עזה , 22כביש  יאוות .3

שיתחבר , לבית קמהם לאורך כביש  קיי, אם יוסט דרומה ממעבר קרני לנתיבותניתן לשפרו 

 . לכביש העובר סמוך לישוב דברה ומשם צפונה לשומריה

 . ל באזור"ם הפעילים של צהינובשטחי האמ בתחשהכביש  יתוכנן בכל חלופה בתוואי ה .4
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 םייליים מימונכלכ םוליקיש.  ז

 
שתינאים הפל בין עזה והגדה המערבית יחד עם רבעמה תמליצה לבחון את סוגיימ הדעוה .1

אל רבעל תרומה אזורית לשלום וליחסי הכלכלה בין יש, לכלי מסחרי משותףכ כפרויקט

 . והפלשתינאים

כדי להצדיקו מבחינה  קיפסמ ףהכנסות בהיק, שוןאב רלשב, רייצתלא  במעברהתנועה  .2

בכניסה וביציאה , לכלייםצורך לשקול מתן זכויות למיזמים כ יהיה.  תעסקיו תילכלכ

 . תו ובהפעלתוקמשקיעים שישתתפו בהלמ, רמהמעב

נות של המדינות התורמות ושל החברות הבינלאומיות להשקיע וכנהו ןצל את הענייראוי לנ .3

 .רעבהמ תמקה טקכדי לממש את פרוי,  בישראל וברשות הפלשתינאית, בפרויקטים אזוריים

מהמדינות התורמות ומהחברות , מניםואה חשיבות לשלוב הגורמים הממהועדה ר .4

 .  מוקדם של המעבר והמודלים העסקיים להקמתו ולהפעלתון בתכנו, הבינלאומיות
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 מדות הועדהע םוכיס
 

 ועדהה תצלמה תונורסחה ותנהיתרו הפולחה 'מס

 ועקש שיבכ 8

י  מנהרה עטם קע)

 (וכביש עילי

, יםינידמ, םיינוחטיב

 הנדסיים , תחבורתיים

, יבהבס תוכיא

 כלכליים

 המועדפת תורשפאה

וד מצ שיבכ 0

 םלכבישים קיימי

איכות , כלכליים

, תחבורתיים, סביבה

 הנדסיים

 השניה תורשפאה יםינידמ, ונייםטחבי

 ביש חדשכ 2

 קרקעי

, מדיניים, כלכליים

 תחבורתיים, הנדסיים

 , םייונטחבי

 סביבה תוכיא

 השלישית תורשפאה

 לייע שיבכ 3

 (ל עמודיםע ורםמ)

 , םיינוחטיב

 םיינידמ

, כלכליים, םייסדנה

, איכות סביבה

 תחבורתיים

 נדחתה תורשפאה

 תוכיא, םיינוחטיב הרהנמ שיבכ 2

 מדיניים, סביבה

, כלכליים, םייסדנה

 תחבורתיים

 נדחתה תורשפאה

 ילהגר תבכר 2

 חברון רה -הזע

, יםיסדנה, םיינוחטיב

 כלכליים 

, יםיתרובחת

איכות , מדיניים

 סביבה

 נדחתה תורשפאה

 ליתיע תבכר 7

 ילירונומ

, יםיתרובחת םיינוחטיב

, יםמדיני, הנדסיים

איכות , כלכליים

 סביבה

 נדחתה תורשפאה

 ילהגר תבכר 1

 םרכל וט הזע

, הנדסיים, כלכליים

 איכות סביבה

, יםיתרובחת

 םביטחוניי, מדיניים

רק בנוסף  הלעפהל

 לחלופת כביש 

 

 

 .אפשרויות זליגה מינימליות, טובים בקרהו הטילש – םביטחוניי םילוקיש

שתוף פעולה כלכלי ואזורי , נותריבו)ל הציפיות בתחום המדיני עונה ע – מדיניים םילוקיש

 (ואחרים

 ים נמוכים בהקמה ובתפעוליסדנה םהקמה וסיכוניפשטות  – הנדסיים םילוקיש

 ים נמוכיםילכלכ םינוכיה וסמקה משך, קמהעלות ה – כלכליים םילוקיש

 מינימלית באיכות הסביבהפגיעה  – של איכות סביבה םילוקיש

 ל צרכי התחבורה של ישראל ושל הפלשתינאיעונה ע – תחבורתיים םילוקיש
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  הדעהו ח"דו

 ל המעבר הבטוח ש תת חלופוינבחל

 זה לחברוןע יןב
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 : 2 קרפ
 עבודתה יכרדה ודעוה

אר נווהחלה בעבודתה בי, 8111בדצמבר  01 -אזורי ב הלועפ ףונתה על ידי השר לשיתומ הדעוה

0222  . 

 :ועדה הםה ירבח

 
 ל"צה, תאם הפעולות בשטחיםנציג מ – שון ארבלמש מ"לא

 שרד התשתיות הלאומיותנציג מ –ל בייט אכימ' רד

 ועדהה ר"וי ,אזורי הלועפ ףשר לשיתויועץ ה – נישתיבנב יפר

 רכבת ישראל ,הל תכנון ופתוחנמ שאר  - שאול ןב סחנפ

 הסביבה ותהמשרד לאיכ תגיצנ  - כיהרב ירלו

 המכון לתחבורהל "מנכ – שמשוניה ןועדג

 שטרת ישראלנציג מ – ב ולדניגראז מ"צנ

 אזורי הלועפ ףהמשרד לשיתו, ל"נכעוזר מ – ביןרברי וע

 בניםומם ריגשמהנדס  – רוןי ןועמש

 כביש חוצה ישראלל "מנכ – ןהודה כהי

 דינייועץ מ – ליאל ןולא' רד

 לכליכ ץעוי  - רוסיס ןועמש

 צ"ענציג מ – יגררק יצנב

 חבורהיועץ ת –שנלר  לאינתע

 ל"צה, הל קשת צבעיםראש מנ – י תירזהנד ל"אס

 
 דרשמהמ  הביז ןונמא, ןכיר לשר הביטחוב ץעוי - מדלמ יסוי: יוני הועדה השתתפודמ קלחב

ועי ר ד"ועו שמיר ןרע ןגס,  ש הממשלהד ראהשלום במשר תלהנממ יסטלרק יטומ, םינפ ןלביטחו

 ריאחז בן א ד"ועוהחוץ   דרשממ ל בקרט ד"ועו יאל טאובנד ד"וע, ר"מפצ א"לבדמ  שיינדוף

 .פ אזורי"של המשרד לשת יטהמשפ ץעויה

    
 :צוותי עבודה 3הועדה פעלו  תרגסמב

 .פי בנבנישתיר ר"וי, רבשל המע םנייית המאפיעבקל תווצ

השקולים , המדיני רגעבר בהתחשב בהנחיות הדמה לש םיירקיעה םפייניגיבש את המאת ווהצ

 . םהשקולים הסביבתיים והשקולים המדיניים והביטחוניי, הנדסיים -התחבורתיים 

 .הודה כהןי ר"וי, הנדסה –חום תחבורה תל תווצ

 .ות חלופות הנדסיותנכתהו םייפולחים אוות ,בדק הסדרי תחבורהת ווהצ

 .מ שמשון ארבל"לא ר"וי, המעבריםעול חום תפתל תווצ

 יובקרה על המעבר בכניסה ביציאה ולאורך התווא הטילש לפות לאמצעי ניהולודק חב תווצה

 .ת של הקמה ותפעול האמצעיםורעעלויות משו תוברל
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 .אלון ליאל' רד ר"וי, משפטי -ינידמ תווצ

הצוות  בדק .  ריפ אזו"ר ומהמשרד לשת"מהפצ, משרד החוץמ םיריכצרפו משפטנים בת וולצ

ניים ידמהו םביטחונייהשיבטיח את הריבונות ואת השקולים , רסדחלופות משפטיות ומדיניות לה

 . הפלשתינאים לש ות בצרכיםבתחשהשל ישראל תוך 

 
 .הדובעבות שיי 1ו  ימיק םהצוותי.  יבות מלאהיש 1,  ח זה"עד להגשת דו, יימהק הדעוה

 
, 22וכביש  3היציאה ולאורך המעבר הבטוח על כביש סה ורכה סיור בנקודות הכניע הדעוה

 .תרקמייה בגדה המערבית למחסום ארז בכניסה לרצועת עזהמ

 
 :צעות וסקירות של הגורמים הבאיםהגו צועדה הוה ינפב
 

 אזורי הלועפ ףתוישל רשה .1

  תועצה

 מ"עב ןיבחברת אד –( ועונקר)ת וח חלופת רכבטב רבעמ .2

 מנהרות. י.י.א.ד, ולישוקפ. צ' דר –( מנהרה)תי תת קרקעי רובעאי תוות .3

 ו עמנואל דה סבויה ודטמיניקו דה ברננדיניסויטורי –עילי  גשר שיבכ .4

 HITACHI -ו   IRTT, ף במיל דן שומרוןרב אלו –ונורייל מ תבכר .5

 ת ישראלכבר, ולן שאפנחס ב –חלופת הרכבת  תריקס .6

 לוניגיורא שימהנדס  –ין עזה לחברון בש ביכ ילופה לתוואח תעצה .7

 פרהנג וןשמעמהנדס  – 22 שיבכ ילופה לתוואח תעצה .8

 תירוקס

 שנלר עתניאל –עילות בנושא המעבר הבטוח פ תריקס .9

 אב ולדינגרניצב ז –פעלת המעבר הבטוח ה יחקל .11

 ני תירזהל ד"סא –שקולים צבאיים  , ז"פקמ תריקס .11

 י"המסמך חובר ע)חוץ משרד ה – םמשפטיי םהיבטי, בטוח בהסדר הקבעה רבעמה .12

 (ד אחז בן ארי"ועו,  ד טל בקר"עו, ובד דניאל טא"עו, ד רועי שיינדוף"המשפטנים עו

 ני תירזהל ד"סא –ש "תחבורה בתוך איויות עמשמ .13

 רכיהולרי ב –סביבתיים  םילוקש .14

 שמעון ירוןמהנדס  –הנדסיות  תפולואת חוושה .15

, השמשוניעון גד –( 0202)רכב בשנת תחזית  ילכו םיוסענ, מטען –קבוע / וח הבטר בעמה .16

 המכון לתחבורה 

 אל בייטמיכ' דר –גז ומים מתפלים , חשמל - יאנפלשתי/ י לשראייקט משתף רופ, תיותשת רבעמ .17

 יאלאלון ל –דינית מ הריקס .18

 ברפי רג –ע "ר יבשתי בין עזה לגדמבות לחחלופו .19

 ב רפי רג –כלכליות וסטטוטוריות , יותתורעבת, תשמעויות גיאוגרפיומ, ע"גדמ–שתי עזה בי רובח .21

 ערים עמירם דרמןמתכנן  – דה של המועצה האזורית יואבמע ךמסמ .21
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 : 1 קרפ
 בטוח הקיים והנחיות המסגרת לועדהה רבעמה

 

 י הסכם הביניים"הפעלה עפמסגרת  –הבטוח  רבעמה.  א

 
נקבעו הוראות ( ולסוא םהסכ) 8112שראל והרשות הפלשתינאית מספטמבר י ןיב םבינייה םכסהב

, עזה לבין הגדה המערבית עתשני צירים בין רצוב, יםאי מעבר בטוח לפלשתינלהקמת הסדר

רק במזכר שארם  .  סחורותו כבר כלי, בכל עת לתנועת אנשים חותפ רשאחד מהם צריך להישא

הבטוח כולל תאריכים להפעלת  רבעמהן יניבענקבעו הוראות משמעותיות  8111מבר שיח מספט-א

לגבי הציר  שםויו 8111אוקטובר ב 2-ב םהבטוח נחת רבעמה ןייהפרוטוקול בענ.  הציר הדרומי

 . 8111באוקטובר  02 -החל מה,  הדרומי על פי ההסכם

 ןיאו םת הבינייפוקתל יםחסיימת, שנחתמו עד היום, בעו בהסכמיםנקש יםי כל ההסדרכ שגדוי

הוראה זו  .  על הסדר הקבע מ"מוה תרגסמעל כל הסדר שיושג ב, מבחינה משפטית, בהם להשפיע

 .  הבטוח רבעמה ןרה שוב גם בפרוטוקול בענייכזהוו םינייבה ורש בהסכםפן מפנכללה באו

מציאות חדשה בשטח והם מעלים ציפיות  ורצי םההסדרים שסוכמו לתקופת הביניי, עם זאת

 .לגבי אופי ההסדרים שיחולו בהסדר הקבע

 :חוטבה רבעמה לש םיירקיעה ופיינילהלן מא

במשך לא ,  ום בלבדהיבשעות ( םימכלמעט ימי שבתון מוס)ימות השנה  פעל בכלי רבעמה .1

 .שעות 82 -פחות מ

 3יש ארז על כב ד ממחסוםל ציר אחע וןאשר בלשב, םבטוח הפעל על כבישים קיימיה רבעמה .2

 (.  הציר הדרומי)עד תרקומיה  22ד צמת אשקלון וממנו על כביש ע

לון וממנו קשאפוני מרצועת עזה דרך צמת ר בטוח על ציר צבעמ תחילפת םיעגמ םימייקתמ .3

 .    דרך צמת ראם עד מבוא חורון 2 ישעל כב

 .הישראלי וקלחם משתמשים במעבר הבטוח יהיו כפופיאנשים ה .4

כאשר האחריות ללווי ולאבטחה היא של , ל"מעבר הבטוח היא של צהלת לת הכולוירחאה .5

 (.שיכמרחב ל/  המחוז הדרומי)המשטרה 

מכי כלי הרכב גם מסלמסמכים אישיים ו ףסונב אושיר הבטוח יבבמע וים שישתמשפלשתינא .6

 .כרטיס מעבר בטוח ואשור מעבר כלי רכב

 .את תקנות המעבר הבטוח הפרול מעבר בשטחה לאנשים אשר לולשת הזכו לארשיל .7

שר א( shuttle buses)שנאסרה עליהם הכניסה לישראל ישתמשו בהסעה מיוחדת  םישנא .8

 .רה הישראלית פעמיים בשבועטהמש י"מלווה ע התהי

 תא ותמשים במעבר הבטוח לא יסטו מהמסלול המיועד להם ויסייממשכלי רכב האנשים ו .9

י סבות רפואיות "ע םרגנב ויכהעאלא אם , מן המיועד כפי שירשם בכרטיס המעברבזר מעבה

 .או מתקלה טכנית

מעט מקרים ל קנשו כלי ץ אפנ ירומח ומשתמשים במעבר הבטוח לא יישאהכלי רכב אנשים ו .11

 .מיוחדים שיוסכמו
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:  החדשים הראשונים להפעלתו היה מצומצם 3 -לשתינאים במעבר הבטוח בפה שלש וימהש

אלף כלי רכב פרטיים עברו  0.8 -אלף אוטובוסים  ו 8.7, מוניות אלף 2.2 ,אלף בני אדם 882.2

קופה הגיע הקף ת הותבא(.  םוילצע וממכלי רכב ב 12 -אלפים בני אדם ו 82-פחות מ)במעבר 

 בהר ותיצוין כי אין ליחס משמע.  כלי רכב 20וכן זלגו ( חוזא 2.7) 722 -זליגות בני אדם מהציר ל

אזור יהודה ושומרון אינו סגור והכניסה ממנו לשטח , דיל מרצועת עזהלהב שכן, לזליגות מהציר

 .ית בדרכים רבותרמדינת ישראל אפש

 
תיצור תוך ש "איוית עזה וצופות כי אוכלוסי, שמשוני לועדהגדעון ה רסמש, םואומדני תוכרעה

.  ווניםי הככב ביום בשנר ליכ 22,222 -תנועה של כ, לאחר תקופת הסתגלות והתאמה, מספר שנים

תחזית זו מבוססת על תנאי שלום ומעבר חפשי של אנשים וסחורות וכן על פתוח נמל עמוק מים 

 .  ואולי גם את ישראל ןדרי את, איתנשתילשישרת את הרשות הפ, בעזה

ש ודג 0282צופה בשנת , צ"שערך יהודה גור עבור לנדיוז ומע, 8117משנת ה נפחי תנוע תיזחת

אם , (22וכביש  3דרך כביש )רכב ביום בשני הכוונים על המעבר הבטוח  כלי 22,222 -ועה של כתנ

 . המעבר היחידז א דע שארייזה 

 
( לכל כיווןם שניי)נתיבים  3כביש מעבר בין עזה לחברון על כנון ת תוביחמ, תנועה אלה תויזחת

 .   ייםחלופיתכן שיהיה צורך בנתיבים נוספים או שימוש  בכבישים ישראליים , ובעתיד הרחוק

 

 ת המסגרת לעבודת הועדה  ויחנה.  ב

 
 גדה הזע ןבי חוטבה אזורי כדי לבדוק חלופות למעבר הלועפ ףונתה על ידי השר לשיתומ הדעוה

נאים יתשלפה מ להסדר קבע עם"ר צוות המובוהמלצות הועדה ישמשו נייר עבודה ע.  ביתרעמה

 .בהתאם להסכם אוסלו

 
 :לכלול בבדיקותיה את הנחות הבסיס והשקולים הבאים תהנחוה הדעוה

בהסכם בין ישראל והרשות  ןשתעוג, שטח ישראל יהיה בריבונות ישראליתב רבעמה .1

 ליהונ, תחזוקה, תפעול, זכויות שימוש, רכיבים כגוןמב שותימגכן תת.  הפלשתינאית

 .ןומימו

ות והרשן בין ישראל מתו שאוההסדרים להקמתו והפעלתו יקבעו במ רבעמבוש מישה .2

 .הפלשתינאית

 .   תוכנן כחלק ממערכת הכבישים הישראליתהמעבר י .3

 .יצד הפלשתינאהשל  לשקולים, בנת הועדהה יפל, תהתייחסו לתכלו הקידבה .4

 .קהת הסביבה יהיו חלק מתהליך הבדיוכיאו ןיטחוהבצרכי  .5

 .   הבטוח הקים ברמעל ביחס ימורד ית לחלופות שיהיו בתוואופידע ןתית הדעוה .6

ל "במעבר צריכה להיות בגודל סביר בהתחשב באפשרויות גיוס ההון מחו העקשהה .7

 .ממקורות ציבוריים ופרטיים
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 :0 קרפ
 עבר  מה לש םניייאפהמ

 

בהנחיות הדרג המדיני  שבבהתח, עבר העתידימה לש םיירקיעה םמאפייניה לע הצהמלי הדעוה

השיקולים , הנדסיים -ובעקבות סקירות ששמעה ודיונים שקיימה על השקולים התחבורתיים 

מימוניים הקשורים  -יים והשקולים הכלכליים תביבסהם השקולי,  םייביטחונ –המדיניים 

גם ד של הועדה וישמשו בעתי הנשמה ידת צוותובעל םיימשו קוים מנחש ם אלהמאפייני.  למעבר

 .לתכנון מפורט של חלופת המעבר שתבחר

 
 :עבר העתידי מה לש םיירקיעה םניה למאפיילצת הועדמה ןלהל

 

 .מהרצועה להר חברון, בר קבוע אחדעמ היהי .1

 
תוכנן באופן שיאפשר הרחבת  תשתית התחבורה בהתאם לצרכים ויתוכנן י רבעמה .2

ן לאפשרות של הצמדת וכקו רכבת , יות תחבורה נוספות כגוןתשת תללהכ לאפשרות של

 .מים וגז, חשמל, תשתיות כגון

 
באופן שיוכל לשמש חלק ממערכת התחבורה של ישראל ושטחי הרשות , כנןתויר בעמה .3

ה וחבור עוצהגדה והר רחבו)על צרכי התחבורה היבשתית של הרשות  ההפלשתינאית  ויענ

בתוך (א: )ח ויעילנומעבר מניחה שימצאו פתרונות למעבר ה לע הטהחלה(.  הרצועה לירדן

 .מהר חברון לגשר אלנבי( ג) -ו רושליםי ורמיהודה לשומרון באז( ב), הרצועה

 
יים נידמה םשידגישו את ההיבטי, יםדחוימ םהיה ציר תנועה עם מאפייניי רבעמה .4

טריטוריה של ה יקלח כזי שלאת היותו ציר החבור המר, ל זהלכב.  עברמהשל  יםוהביטחוני

 .ברמעה ותה ונוחטילשה, ןת הצורך במתן פתרונות בתחום  הביטחוואהרשות הפלשתינאית 

 
 ,עם קטעים משוקעים וקטעים עיליים או תחתיים, היה כביש קרקעי משולבי רבעמה .5

 .ואי בו יעבור הכבישותב, קיימים הנועתשמושי קרקע וצירי , בהתאם לתנאי שטח

 
, ר משקולי איכות סביבהשאת תכנון כבישים הנובעים בין הונורקעביתחשב  עברמה ביתנ .6

תשתית קיימת ומתוכננת והאינטרסים , לפי חוקע רקק שמושי, אזורים מוגנים

 לם עים עיליים ותחתיירבעמ לוליכיב המעבר תתכנון נ.  הלגיטימיים של הישובים באזור

יות למחלפים בחבור עם תשתית ומתוכננת באזורים רגישים וכן אפשרו תמיתשתית קי

 .מתכננת וההכבישים הקיימת 

 
ניסה וביציאה מהציר ולשליטה על התנועה בציר ה בכמעבר יכלול אפשרויות לבקרה ןונכת .7

 (.כולל תאונות וחלוץ)

 



 17 

שמקור סמכותה יקבע , יתמלאונהתפעול של הכביש יהיו בידי חברה עסקית ביו המקהה .8

ועם הרשות הפלשתינאית ,  ראלשי םוחתכביש בה י חלקיבהסכם עם מדינת ישראל לגב

 . בי חלקי הכביש בתחומהלג

 
בר עמה לש( Pre-feasibility)לב גורמים מהמדינות התורמות בתכנון המוקדם של עצומ .9

 .תאימים להקמתו ולהפעלתומוהמודלים העסקיים ה

 
 2.0 -מוערך בכ( חלופת כביש)ביר הנדרש ליצירת המעבר סה קציב ההשקעותת ןדמוא .11

וכן ( רולד וןילמ 40 -כ) ןקעות במערך הביטחוהשהתקציב כולל (. ון דולרמלי 150) ₪ דיארלמ

ש ומשך זמן ההקמה הסביר יהיה עד של.  הפקעת קרקעות ןיגב צויפיאמדן ראשוני של 

 .שנים



 18 

 :4 קרפ
 ההנדסיות שהוצגו לועדה תופולחה

 

 כביש  תופולח .א

 
ללא , וןאשבשלב ר.  נתיבים 0ווני בן כ וד שימעבר על כבחלופות הנדסיות של  2עדה הוצגו וה ינפב

 .ישכבה ברעי וב איוותל תהתייחסו

 
 ים עם שפוריםיק שיבכ .1

 
 םוהוא משותף לישראלים ולפלשתינאי( 22-ו 3, 2)בטוח עובר היום על כבישים קיימים ה רבעמה

 ,אשקלון)יים כבישים אלה עוברים בקרבת ערים וישובים ישראל.  סעים על אותם הכבישיםוהנ

בישים הקיימים לטובת כה על רתשאינם יכולים לוו, (ואחריםן בית גוברי, ה יואבדש, תית גירק

ונתו הנוכחית אינו יכול לתת כנראה כי השימוש בכביש קיים במעבר הבטוח במת.  הפלשתינאים

 .  ין תנועה ישראלית לבין התנועה הפלשתינאיתב ההפרדה מלא ישתרמענה לד

תינאית עם הפרדה של גדר או לשתיבים נפרדים לתנועה פנ תלילסמוצעים לכך הם ת ההפתרונו

התכנון צריך לקחת בחשבון .  בינם לבין הנתיבים בהם תהיה תנועה ישראלית( הומח)קיר 

פתרונות אלה מבחינה .  תףושמאפשרות להסיר את ההפרדה בעתיד והפיכת הכביש לרב נתיבי 

 .  תקציבית כמוהם כסלילת כביש חדש

 
 עקרקה לעש דח שיבכ .2

 
, מתאימים לדרישת ההפרדה יויהכך ש, ית בתכנון ובבחירת התוואשוש יאפשר גמידח שיבכ

יים כולל צרכי התנועה של תלשקולים של בטחון ואיכות סביבה וכן לשקולים תחבור

י יודגש כ.  בעתיד להרחבת הכביש ולהוספת נתיבים על פי הצורך לצושות  תניהגמ.  הפלשתינאים

, הקרקעל ע ישבלת כנוסיף עוד כי סלי.  רותאחבלתי אפשרית בחלופות ה וא תלבגמישות זו מג

לבויות עם צירי טההצ.  אחזקתו והפקוח עליו פשוטים ומהירים יותר ביחס לחלופות האחרות

ועה נת םע כוךחיבמפלס תחתון או עליון ללא  םייות במחלפהת לוהאורך הישראלים יכול

 . ישראלית

 
 שדחוקע על תוואי שמ שיבכ .3

 
מטר מתחת לפני  82עד  2ל ש מקעוב תעלהוע בקרקע בתוך מעין שקזו מדובר בכביש  הפולחב

 .  בהתאם לנדרש על פי תנאי השטח,   הקרקע

 
.  יותר על כביש לכל ארכו החונ תטחונייה בטשלי:  יש שקוע הםבכ  לש םות העיקרייונתרהי

משך ן וג החוצה בקלות  וכלזל הלואינה יכ, ן הסביבההתנועה הפלשתינאית על הכביש מוסתרת מ

 . שנים 2 –ת יחסיהקמת הכביש קצר 
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 םיציאה למקרי חירוונדרשות דרכי גישה .  ילת הכביש יקרה יותרלס: םה  םת העיקרייונורסחה

ומעברים עיליים בכל , פונותטש ימ זדורש ניקו, הכביש יקר יותר באחזקה(.  ת ונפגעיםונואת)

ה שכביש שקוע חוצה את הארץ בדש להוסיף את העוי הלא ללכ.  עם כבישים אחריםהצטלבות 

יועדים מבעלי חיים וכלי רכב שלא במעברים עיליים ה, ה מכשול בלתי עביר לאנשיםהוומה לרחב

 .לכך

    
 גשר על םלי  מוריע שיבכ .4

 
באופו , קרקעמטר מעל ל 82עד  2בגובה של , נתמך על עמודים, י נסלל על גשר מורםעיל שיבכ

ומגבלת לבסיס  יתמלניה היא מיסביבוב עקרק יבשימוש עההפגי.  י מתחתיושפח רבעשמאפשר מ

ובעלי חיים על הקרקע מתחת  קיים מעבר חפשי של בני אדם.  העמודים וסביבתם הקרובה

, שלוט, קירות מגן, הכביש דורש אחזקה.  על הקרקע מתחת לגשר םיאורך עובר יבישכ.  לכביש

 .  וםרחי ם וכלי רכב במקריעימתאימים וכן סדורים מיוחדים לחלוץ ופנוי נפגתאורה 

 
הפרדה מלאה בין תנועת כלי רכב ישראליים לבין : ופת גשר עילי הםלח לש םירייקהע תנורויתה

את ישראל במפלס הקרקע ואינו מפריע לתנועת כלי  הצר אינו חושהג. םתנועת כלי רכב פלשתינאי

 .רכב בכבישים החוצים

 
הגשר אינו .  פשוטים אינםתפעול והתחזוקה ה, ההנדסי יקר ןורתפה: םה םת העיקרייונורסחה

ה היי ןלנוסעים עליו תהיה תצפית טובה על השטחים משני צידיו ולכוחות הביטחו, משתלב בנוף

הקמת הכביש מחיבת התארגנות קבלנית נכרת ומשך הבניה צפוי . עשה על הגשרנל העשה לפקח ק

ם י במידה והשלווד כנוסיף ע(.  ניםש 2 לעלות על לוכי) יקרקע שיבכל הוך יותר בהשוואלהיות אר

 .ס יהיה קשה לחבר את הגשר למערכת הארציתבסית

 
 הרהנמ שיבכ .5

 
בסביבה לא  תעגופש( Cut & cover)וכרות שתי דרכים למינהור האחת חפירה ומלוי מ םלועב

ע וגפל ילוח עמוק מתחת לפני הקרקע מבהשניה חפירת קד.  פחות מסלילת כביש על הקרקע

ה כמובן יקרה בהרבה וביצועה נמשך זמן רב ניהש רךדה.  ינוף על הקרקע לאורך התוואובבסביבה 

 .שרובו מישורי ופתוח רוזאבת צמלמויותר ועל כן אינה 

 
 ספא) ןעל דרישת ההפרדה וצרכי הביטחו הנועה ינהרה כפתרון אידיאלמה נראית  הרואכל

נסיעה . מ"ק 22 -לגיע מנהרה שארכה מם ללועב ןלמעשה הפתרון אינו ריאלי ואין ניסיו (.ליגותז

רמת .  נוטונית ומסוכנתומ, ארוכה, של עשרות קילומטרים בנקבה צרה בין קירות היא לא נעימה

ר ציפוי פנים של קירות ואמצעי כבוי אש ורווא, זניקו, תאורה תוכנדרשות מער, הרעש גבוהה

המנהרה  לועפת.  םויציאות חירו רורווא כמו כן נדרשים מעקפים פתחי.  ב ונפגעיםוחלוץ כלי רכ

 .     םדורש מערכת יעילה של פקוח תנועה ומערכות תחזוקה ואחרו
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 ש מנהרהיבכילי או עיש בהחלופות של כביש קרקעי מול כ אתווהש .ב

 
הנדסיים למעבר של מכשולי הם פתרונות  םלועב ןילי על גשר או כביש מנהרה על פי הניסיוע ישכב

אין בעולם מקרים של מנהרה או גשר יבשתי .  מים או מצוק הררי מסולעל כגון חצית מכשו, טבע

בעיה של  ןיא, מ"ק 22 -כ לאורך של, ה לחברוןעזן ביבמעבר המתוכנן .  מ"ק 02לאורך שעולה על 

כדי  ינידמ - ינחויטהבל הפתרון של גשר או מנהרה הוצעו  אך ורק מן השיקו.  חצית מכשול טבע

אין ספק כי המעבר , בתנאי שלום ללא הפרדה.  דדיםרדה בין הצהפלתת מענה לקונספט של 

א היו לרה הופות של גשר או מנחלוהם לפלשתינאיוהדרוש הוא כביש קרקעי משותף לישראלים 

 .  עולות כלל לדיון כחלופות סבירות

ש ובטיחות של המעבר על כביש קרקעי על ידי שימו כי ניתן לקיים הפרדה ושמירה על בטחוןן וייצ

לדעת . קירות מגן או גדרות, כביש משוקע או מופרד על ידי סוללות עפר: כגון, םווניבאמצעים מג

ן ערוך בהשוואה לכביש על גשר יאלם וזול להו ןקיימים נותנים פתרוה יםצעמבחר האמ הועדה

 .  עילי או כביש מנהרה

 לאל "בןל ילפ"תיד לבעהוא עלול להפוך , קם כביש עילי או כביש מנהרהעוד כי לאחר שיו ףיסונ

 .   ריתולהתאימו להתרחבות בנפח התנועה או לחברו למערכת הכבישים האז, פשרות בעת שלוםא

 .מול חלופת כביש עילי או כביש מנהרה יעקביש הקרכת הפהלן את יתרונות חלול רטנפ

 

 תכנון והקמה וזמני ביצוע ותויעל

יש עילי או כביש ל כבמפרויקט ש יתכבותו ההנדסרומבו וכביש קרקעי שונה בהיקפ קטיופר

ויות עלל ש מ לפי אמדן כולל"ק 22 -סדר הגודל של פרויקט כביש קרקעי לאורך של כ.  מנהרה

כרבע  מעלות כביש עילי או כביש מנהרה שעלותו עשויה להגיע , ן דולריםומלי 022יעמוד  על 

 .לכמליארד דולר

מחצית מזמן , שנים 3 עד 2ב ל ארשיב ןוסין הביצוע של כביש קרקעי מוערך על פי הנימז ךשמ

וצגים בטבלה מ לןלה.  שנים 1 הביצוע של כביש עילי או כביש מנהרה שהקמתם צפויה להמשך עד 

ות  ומשך זמני הביצוע של פרויקט המעבר בחלופת כביש קרקעי ובחלופת יולירים לעבם סיאומדנ

 .י או מנהרהכביש עיל

 
כאמור ללא התייחסות לתוואי בו יעבר הכביש , נדסיותההשואה בסיסית בין החלופות ה לןלה

ון בכביש חוצה ישראל פיצוי של בעלי קרקעות יהתחשיב כולל על פי הניס. מישורי או מסלע והררי

ות סביבה ים של איכמרוגו ןהתנגדויות של בעלי עניי.  וכן נכללו עלויות בטחון, התוואי ךרלאו

 . חמוצגים בלוה עשויות  להעלות במידה רבה את העליות
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 אומדן עלויות וזמני ביצוע -ת כביש ופולחת אווהש :2ח לו
 

 

כביש / ילי ע ישכב רקעי משולבק שיבכ 
 מנהרה

   במליוני דולרים  ותויעל

 02-82 2.2 )*(מ "קמה לקה ותעל

 0 2.2 מ"כנון ופיקוח לקת ותעל

 8 8.0 )**(מ "הפקעות ורישוי לק, חוןטב ותעל

 02-81 2 מ"לות לקכ ע"סה

 2,250-000 150 (מ"ק 50)כביש ה ותעל

   צוע  בשניםבין זמ

 2 0 נון ורישויתכן זמ

 2-2 0-8 מההקן זמ

 1-1 4-0 מן ביצועז כ"סה

 

שיצטלבו , מחלפים לכבישי אורך מינהור או שיקוע הכביש ובניית, ורישג, ישאומדן עלויות של סלילת כבל ולכ)*(     

, גדרות וקירות בטחון, רורווא, קוזני, שילוט , כמו כן נכללו באומדן עלויות תאורה. יעם כביש המעבר הקרקע

 .דרכי גישה ומערכות בקרה ותחזוקה, יציאות חירום, מעקפים

מטר  822אמד לרצועה  ברוחב של הפיצוי לבעלי קרקעות נ.  דולר וןלימ 32 -בכ ךרעומ ןהביטחו תולעל מדןאוה)**(  

 (.ונםולר לדד 2,222לפי )מ "ק 22לאורך 

 
מ  "שחם מהנדסים יועצים בע - שמעוני –ירון , מבוססים על סקירה שערך שמעון ירון מהנדס יועץ םינותנה: רוקמה

   .צ"עמ לש ועדכונים
 

קט והן בלוח הזמנים שלא ניתן לצפותן מראש הן בעלות הפרוי, כי שיעור החריגות והסטיותש דגיו

ל ארשיבן ויסינ דרמורכבותם ההנדסית והע בשל, זאת. מנהרהוביהיה גבוה בכביש עילי , לביצועו

בזמן  ותגלינזכיר כאן הפתעות ש. מ"ק 22רך של וובעולם בהקמה ובתפעול של גשר או מנהרה בא

ההתנהגות הסיסמית של הגשר או , סיבולת הקרקע, הביצוע או לאחריו בעיקר במבנה הקרקע

 מוגרת המנהרה או הגשר או יקריסאת הסכנה לו שיגביר, המנהרה וגורמים אחרים בלתי צפויים

רוייקט גשר או מנהרה יהיה בשל פות של כניתהיסקר .  כשל של מערכות תפעול בקרה ובטיחותל

ות תת קרקעיות על מנת להעריך את קידבו ןמשום שיחייב קידוחי ניסיו, יותר רקיו רוךאכך 

 .  ת המנהרהונפדל ששתידרה ס העמודים של הגשר בקרקע  או בתמיכוסיבב שהשקעה שתידר

.  אינם ניתנים להערכה מראש,  בכל החלופות, קעות ותשלומי פיצוייםקרל ש  ות ההפקעהעלם ג

הקרקע והגורמים הסביבתיים באזורים בהם עובר הכביש עלולים שיעור ההתנגדות של בעלי 

כביש  לתליקר את עלויות התכנון וההקמה וכן לעכב את התכנון ואת מתן האישורים לסלי

אנו מעריכים כי  חלופת הכביש העילי והמנהרה עשויה להיות נוחה יותר בהשוואה .  המעבר

עם זאת הצורך בדרכי גישה קרקעיות  דיח. קערהכביש הקרקעי בכל הנוגע להפקעות ק לחלופת
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להקמה ולתחזוקה של בסיסי העמודים של הגשר או חפירת המנהרה בשיטה של חפירה ומילוי      

(cut & cover )הסביבתייםם מיורתן פיצוי לבעלי הקרקע והגמ חייבת  . 

נו יא הז ןייענ . ברעלצורך התפעול והתחזוקה של המ, בישכציין כי נדרשת נגישות קרקעית לל יואר

.  מעקפים וכן כניסות ויציאות חירום, פשוט בכביש עילי או במנהרה ומחייב תכנון דרכי שירות

רקעי ואף ק ישכבממד של שימוש בקרקע כמו להרה עילי או מנר בזמן ההקמה יש לגש, בנוסף

 שומושי מספר שנים שבהם נדרשים דרכי שירות זאת במיוחד נוכח זמן הקמה ארוך של.  יותר

 .      שטחים לצורך ההקמהב

וכן מספר הכניסות ( מצפון לדרום)עוד כי מספר המחלפים של דרכים החוצות את המעבר  ףיסונ

להשפיע במידה רבה על עלויות  יםויעשן ופנוי נפגעים וכלי רכב בטחובר לצורכי מעוהיציאות מן ה

י אורך ראשיים החוצים שכבי 3ם יתוואי המעבר בין עזה לחברון קיימ ךלאור.  התכנון וההקמה

יידרש , בנקודת המפגש עם כבישים אלה(.  המתוכנן 2וכביש  32, 23, 020כבישים )את המעבר 

ת יווראז, דרכים נוספות 82 -כמו כן קיימים כ.  המעברביש ויציאה לכ סהתכנון מחלף עם כני

אפשרות  ילב או םידרשו מחלפים עיליים או תחתיים ע םוחקלאיות החוצות את המעבר שלה

 .  כניסה ויציאה לכביש המעבר

 

 בטחון ובטיחות תנועה ליקושי

לא  היא בין קירות רהמכביש קרקעי פתוח הנסיעה של עשרות קילומטרים במנהרה צה ונבש

בתנאים .  םיהובגר יווהאמסוכנת וכרוכה ברמת הרעש ורמת זהום ו יתונמונוט, ארוכה, נעימה

ציפוי פנים של קירות ואמצעי כבוי אש , ניקוז, אוורור, אורהאלה נדרשות מערכות מיוחדות של ת

ה מנהרה לועפת.  םוכמו כן נדרשים מעקפים פתחי אוורור ויציאות חיר.  וחלוץ כלי רכב ונפגעים

 .  םוחרואועה ומערכות מיוחדות של תחזוקה תנח קודורש מערכת יעילה של פ

שילוט וסימון לכל , מיוחדים של תאורה םירודוסי נדרשים קירות מגן, כביש עילי על גשרב, גםך כ

 ותנדרשים סידורים מיוחדים לחילוץ ופינוי בשעת חירום ולאכיפה מוגברת של תקנ, כמו כן. אורכו

 . בטיחות

שי וה עשויים לחסום את ציר התנועה למשך זמן רב בשל קהרמנב או פיגוע בכביש עילי או נהאות

במיוחד בזמני עומס , חילוץ ופינוי למקום האירוע יעצמוא ןלוגיסטי של נגישות של כוחות בטחו

ה ועינאים לא ניתן ככל הנראה להציע להם צירי תנתשלפלי דעוייבמקרה של מעבר .  תנועה

לבעיות מסוג זה אינו פשוט וכרוך בעלויות  ותונתרהפ.  בעת חסימת ציר ממושכתיים אלטרנטיב

 .     ותפעול גבוהות למדי התחזוק

ש עילי  לנוסעים על הגשר תצפית טובה על שטחים משני צידיו ויכולת לבצע יבכב כי דעו ףיסונ

מנהרה ובכביש קרקעי שקוע  נמנע ב ,מנגד. פיגועי ירי על ישובים ומטרות באזורים הסמוכים לו

רחש במעבר לכל אורכו מתה לע חוןיטהבבה הקרובה לכביש והשליטה של כוחות ביהסם החיכוך ע

 .תהיה טובה יותר
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  יבתכנון ובבחירת התווא ותישגמ

קרקעי קיימת גמישות רבה יותר בבחירת התוואי האופטימלי על פי תנאי השטח והצרכים ש ביבכ

והמורכבות ההנדסית ה  והגבילי או במנהרה בשל עלותם השר  עבג.  רתייםבוהסביבתיים והתח

, יבתייםבס םילקויעלול השיקול הכלכלי מימוני להכתיב הקמתם בנתיב שאינו המתאים מש

רגישים  יםוראזהחוצה , ככל הנראה התוואי הקצר ביותר, יהיה זה.  אזוריים או תחבורתיים

 .ושטחים ירוקים טבע וך שמורותתב וא הבקרבת ישובים צפופי אוכלוסיי

 

  בעתידה חבהרות וישראפ

 יכללכדי לתת מענה לפיתוח כ, ר של תשתיותבנתיבים וכן הוספת מסילת רכבת ומע פתוסה

במעבר שתוכנן , יהיו ככל הנראה מוגבלים או בלתי אפשריים, ולגידול בנפחי התנועה בעתיד

יש קרקעי ללא ספק תהיה בכב הגמישות, תזאלעומת .  מראש כמנהרה תת קרקעית או כגשר עילי

   .ופחות יקרה תריוה גדול

 

 תצומלה

 
עשיות בשל מ אל צאומלי מורם על גשר וכביש תחתי במנהרה ניביש עכ של ותפולחה .1

קשיי תפעול ותחזוקה  ובשל עלותן הגבוהה החורגת מן הסביר לדעת , מגבלות ישימות

 . הועדה

 
עילי או , וקעשמ)יו בעיקרם כביש קרקעי משולב יההמומלצות על ידי הועדה  תופולחה .2

סבורה כי ניתן להשיג בכביש מסוג  הדעוה. (לפי תנאי השטח והצרכים התכנוניים, תחתי

 .בטחון ובטיחות שיש לחלופות של מנהרה או גשר עילי, בקרה, ותם אפיוני שליטהזה  את א

 
ם סידורי בטחון ע, קיים או חדש, ינה פוסלת מעבר על כביש קרקעי רגילא הדעוה .3

 .מתאימים

 

 רכבת  תופולח .ג

 
ם יטרמינל, כזים לוגיסטייםרמ, ברזל תלויתר מכביש חייבת להתבסס על רשת מסוי תבכר

תשתית זו תלויה בכמות נוסעים ונפחי מטען גדולים שיצדיקו את .  פי מטעניםוסעים ומסונל

 .הקמתה על בסיס כלכלי

 
ינית כך שמבחינה זו קו רכבת שיחבר את רצועת פלשתת תשתית רכבות באזורי הרשות המייק אל

 ךותת בוה ברכבסעה שלחבר לתשתית תי אל םלי אכעזה והגדה המערבית יהיה מנתק ולא כל

שות הפלשתינאית או יתחבר בנקודות הכניסה והיציאה למרכזים עירוניים ולטרמינלים טחי הרש

כך גם לגבי הובלת (.  ניותומו אוטבוסים)ים יפילח ריתבוצישיציעו מעבר לאמצעי תחבורה 

דה בגם ייזו צריכה לחבר את נמל עזה עם מסוף מטענים ומרכזים לוגיסט.  מטענים על רכבת משא

   .תרביעהמ
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מ "ק 02הבטוח הדרומי שבין ארז לתרקומיה קיימת מסילת ברזל שמישה לאורך  רבעמהי אוובת

הבטוח הצפוני קיימת מסילה  רבעמה יוואתב.  תג תבקטע שבין מבקיעים לקריי( מ"ק 21מתוך )

ן ביבקטעים ש, םשדחל שיש, דטוריתנמ הלסמ ישמישה בין מבקיעים לראש העין וכן קיים תווא

 (. מ"ק 00 -כ)ובין כפר סבא לטול כרם ( מ"ק 1)  םיעיקלמב זאר

 : להלן תמציתן, חלופות רכבת בין עזה לגדה המערבית שולש ועדה הוצגבפני הו

 
 מסילה ישראלית בין ארז לטול כרם עלשתינאית לפ תבכר .1

 
 בין לראישת ת של רכבמייק הלת שימוש במסיוו הוצעה על ידי רכבת ישראל נועדה לעשז הפולח

.  מ מסילה חדשה בין ארז למבקיעים ובין ראש העין לטול כרם"ק 22 -והנחת כ לראש העין זרא

.  לא עם רכבת ישראלמ אוםעל תשתית זו יכולה לנוע רכבת פלשתינאית מיוחדת שתפעל בת

 .  נוסעים בעזה ובארז  וכן בקלקיליה וטול כרם רזפתו סוףתאהרכבת 

 
רפיח  –מצרים )עם הפלשתינאים  8112 -שסוכמה ב, יתרוזאה תמרשת המסילו עטק הומה הז וק

ל אותו קו אפשר יהיה להפעיל גם ע(.  ירדן –ן בית שא –נין 'ג –שכם  –ם טול כר –לוד  –עזה  –

 . א פלשתינאיתמשרכבת 

 
 ן ארז לתרקומיה יב תבכר .2

 
ל ארשי כבתרמסילתי של ה ךרעמבמבוססת על שלוב , שהוצעה על ידי חברת אדבין, וז הפולח

 יש על תווא"קמ 822הרכבת תנוע במהירות עד  .  ונועים המשמשים את רכבת ישראלושימוש בקר

מ בין "ק 02ילה שמישה באורך מסת קייממור אכ הז יבתווא.  מ בין ארז לתרקומיה"ק 21 -כ לש

רקומיה קיים תל תג תיעים ובין קרייקטעים החסרים בין ארז למבקל.  תג תמבקיעים לקריי

" חלופה ירוקה"בשלושה קטעים לאורך הקו מצפון לבית גוברין מוצעת .  כבת ישראלר לשן נותכ

 .   אולוגייםכיהכוללת קטעי מנהרה או גשר עילי  שיקטין את הפגיעה בסביבה ובאתרים אר

 
 (מונורייל)לית יע תבכר .3

 
רן צנוקהו IRTTת  ברח םעטמ י רב אלוף במיל דן שומרוןדשהוצגה בפני הועדה על י, וז הפולח

הרכבת (. טון מטענים 82נוסעים או   802 -ל)על רכבת חשמלית קלה  תססובמ, HITACHIהיפני  

מ בין "ק 22 -כ לש ייוקם על תוואש בטון גשר ש על מסלול עילי על"קמ 802תנוע במהירות של 

 . עזה לחברון
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 :1ח לו
 ת הנדסיות של רכבותופולחת אווהש

 ($י נוילמב)

 רכבת  
 כרם טול -ארז

 רכבת
 ומיהקרת -ארז  

 ליירונומ
 ןורחב -עזה 

 22 22 22 (מ"ק)ו לסלילה קה ךרוא

 7-2 2.3 8.7 מ"יסית לקסב תולע

 302-222 802 20 ו קה תולע

 :לליתכ תפסות
 ( רכבות ותחנות, דויצ)

02 02 22 

 :נייהש תפסות
 (חוקפו לניהו, ןונכת)

2 82 02 

 470-420 255 11 ללת וכ תולע

 (לעיל 2ראה פרק )על הצעות וסקירות שהוגשו לועדה נתונים מבוססים ה: רוקמה

 

 

 ותלצהמ

אוי ר פתרון מסילתי.  בורה כי פתרון רכבתי אינו תחליף תחבורתי מתאים לכבישס הדעוה .1

, שיבחן במסגרת כוללת של המערך התחבורתי של הרשות הפלשתינאית בטווח הארוך

 .יק הקמת רכבתם תגיע לנפח שיצדהמטעניוב כלי הרכ, כאשר תנועת הנוסעים

כבת פלשתינאית על מסילה ישראלית  בין ארז לטול כרם  נמצאה מועדפת ר תפולח .2

 :ונותיה הבולטים של חלופה זו הםתרי.  י הועדהבפנ ות האחרות שהוצגופולחל הבהשווא

בשל היותה חלק אינטגרלי של , בזמן הקצר ביותר ובעלות הנמוכה ביותר התומישי .א

 .ראלית קימתשי הלסמ

שתרומתו המוחשית לשלום , רויקט משותף לרשות הפלשתינית ורכבת ישראלפ היותה .ב

 .גדולה

 

 מעבר תשתיותל העוצר .ג

זאת במסגרת .  ן עזה לחברון רצועה למעבר תשתיותביבלה הצעות לכלול במעבר העתידי ק הדעוה

ים ממקורות אנרגיה מ תלפתהיצירת חשמל ו, תף ישראלי פלשתינאי להפקת גז טבעיופרויקט מש

.  מקומיים במתקנים שיוקמו על חוף הים ברצועת עזה והעברתם מזרחה לגדה המערבית ולירדן

שיחזק ויעמיק את הסדרי , לי ופרמננטילככ, אזורי הלועפ ףשיתויס לפרויקט תשתית זה ישמש בס

( יפן, האירופית להקהיה ,ב"רהא)ניתן לקבל מימון וסיוע של מדינות תורמות .  השלום באזור

 .וכן ניתן לשלב בו משקיעים פרטיים מקומיים וזרים,  מסוג זהלפרויקט 

תשתיות ר ראוי כי הרצועה למעב, לצמצם ככל האפשר פגיעה בסביבה ולחסוך בעלויותעל מנת 

מומחים מעריכים כי (.  תבכר תמסיל, שכבי)עבור המעבר התעבורתי י ובש יתהיה לאורך התווא

צעי ההולכה של התשתיות והתנועה של בני אדם וכלי תן לרכז את כל אמינ תומיות הקיגולוטכנב
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הרצועה .  מ"ק 22-22  לש ילאורך תווא, מטר 822ברוחב שלא יעלה על , רכב  ברצועת קרקע

 .קווי הולכה של תשתיותושל צנרת , ברובו תת קרקעי, רכבת  ומעבר, נתיבים 3ל כביש לותכ

הריבונות והשליטה על הרצועה ועל ת המאבק על אופי א הריגבמ, תותישת גם לתכלוש, רצועה

של הכלכלות הישראלית , אופי ההסדרים שיש לקבוע כדי לתת פתרונות לתלות ההדדית

 .כל התעבורה היבשתית ומעבר התשתיות ברצועה צרה וזהנובעת מריכ, שתינאיתוהפל

 
 תוצלמה

 . רדתנפ תתיושנטרס פלשתינאי ליצירת מערכת תיא םייק

עם הפלשתינאים את הצרכים הנוכחיים והעתידיים שלהם  מליצה לבחון ביחדמ הדעוה .1

 . למעבר תשתיות בשטח מדינת ישראל

 . חרי בין הצדדיםמסמליצה לקבוע את מעבר התשתיות בהסכם כלכלי הועדה מ .2

ת א וןראוי לבח, מליצה שבכל תחום שבו יחליטו הצדדים על תשתיות נפרדותהועדה מ .3

 . מרוכז במעבר אחדעזה לגדה המערבית  ב תעוצר ןהעברתם בי
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 :5 קרפ
 האלטרנטיביים  םיאוותה

 

 : הוצגו  שלושה תוואים אלטרנטיביים למעבר בין עזה להר חברון הדעול

 

 עם שפורים ( 05וכביש  4 ישכב)בטוח ה רבעמה .א

 
 חווטב עשוי,  מ"ק 72 -לאורך כ, תף משופר על המערכת הקיימת של המעבר הבטוחשמ שיבכ

 :חסרונותיו הנוכחיים תא המ תהארוך להחמיר במיד

 ינות ממד וגודש הנובעים מגידול נפחי התנועה של כלי רכב פלשתינאים וערבים תופיפצה

 .שראלייםהישיחצו את הארץ בכבישים , שכנות

 בורעם המורשים לעיוסהנים מגבלות על ליטמה תבבקרה ובשליטה ביטחוני ךרוצה 

 .המטענים וכלי הרכב לש תוית קפדנוקידב  םייבחיומ

 ות מעירוב של כלי רכב פלשתינאים בתנועה בכבישי עבונה ןבטיחות והביטחובעיות ה

 .ישראל

 
שיהיו מיועדים  לתנועה , ח הקייםטועבר הבמה לש יני נתיבים נוספים לאורך התוואש תלילס

לה א םיביתתוך מספר שנים העומס על נ.  ח הקצר בלבדוולט וןרתפ התהוו, הפלשתינאית בלבד

 .נתיבים או הפנית חלק מן התנועה הפלשתינאית לכבישים הישראלים תפסוה שדריהיה גדול ותי

 
דרישות של פלשתינאים ה ורה והן אתבעתהו ןק הן את דרישות הביטחולספ ה עשוי שלאז ןורתפ

פתרון הבעיות על ידי הוספת לספקת משות מיג זהיחד עם זאת יש בפתרון .  םהלש ילמעבר ייעוד

י בין הכביש הישראלי לבין הכביש הפלשתינאי בצורת חומה או הפרדה יצירת חיץ ממשו םיביתנ

עשויה להגיע ה עלותם של פתרונות אל(.  קחורמ יאו תווא ברזלמסילת , סוללה)קרקעית אחרת 

תכנון ובניה של  יכיותי בהלמעמשר יתרון נוסף הוא קיצו. יותרולמחיר של סלילת כביש חדש 

 .חלופה זו בהשוואה לחלופות האחרות

 
 הרמי איכות הסביבה בשל פגיעתה המזערית בסביבה בהשוואוג לע תי חלופה זו מועדפכ שגדוי

הרואים יתרון בכביש מהיר רב , זהץ תומכים בה גם הישובים בחבל אר.  האחרות ותפלוחל

 שתינאית עם כל היתרונות של פתוח ללית פשראי עהלום לתנוש תעב חשעשוי להיפת, םנתיבי

אזורי תעשיה , מרכזי קניות ובילוי, שירותי דרך, תחנות דלק: כגון)מנו לאזור הנובעים מ ילכלכ

 (.     ועוד

 

 (הצעת פרהנג)חברון  -עזה , 00ביש כ יאוות .ב

 
 רשג"חברון כ –לסלול את כביש עזה , השלום תוחיש תכבר בתחיל, פלשתינאית בקשההת שורה

. ם מערכת הכבישים בישראללא קשר על הזע תאת הגדה המערבית עם רצוע רבחמה" תישבי
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סחורות ומטענים בין שני חלקי הרשות וממנה לירדן , בגשר זה תתאפשר תנועה רציפה של נוסעים

 .ותרי ולארצות ערביות רחוקות

 
ון פרהנג ענדס שמההמו" לנדיוז"מחברת , צ"באמצעות מע, תשתיות לאומיות הזמיןל דרשמה

זוהו , יקה ההנדסית נבדקו תוואים אפשרייםת הבדרגסמב.  ידעוייבדיקה לגבי סלילת כביש 

תוואי , 8112ח מאוגוסט "בדו, והומלץ תולע ינערכו אומדנ, הבעיות ההנדסיות ופתרונות אפשריים

 .לתכנון ראשוניף מועד

 
 :שישנקבעו לכב םידעיה

 ת הפלשתינאיתוהרש יחלקי פישוט המעבר בין שנו רופיש. 

 ה בכבישעונתה למקסימלית בשליטה ע תושימג . 

 ל רמות ע, םהל ישיסעו בכביש ייעוד, שפעת תנועת כלי הרכב של הפלשתינאיםהקטנת ה

 .הגודש והבטיחות בכבישי ישראל האחרים

 ובעתיד לאפשר שלוב  " גשר יבשתי"שתאפשר להפעיל את הדרך כ יםמערכת מחלפ בוליש

 .מערכת הכבישים בישראל תרגסבמש ביהכ

 
 המתכננים תוצלמה

שתשמש תחליף לצירי המעבר הבטוח , "חברון-כביש עזה"המכונה , 22ת דרך א לולסל עצומ

ד צמת שערי לי 3' חילה במערב בדרך מסמת, מ"ק 22 –באורך כ , הדרך המוצעת.  בהסכם הנוכחי

 . מדרום לחברון 22' ומתחברת במזרח עם דרך מס( 02עם דרך )עזה 

 
 : יבלוש חלופות לתוואי הכביש בחלקו המערש ונחבנ

 מ"ק 2התוואי הצפוני עובר  . עד נתיבות ונושק לה מצפון 02דרומי משתמש בקטע מדרך ההתוואי 

 .23ות מתאחדות ממזרח לכביש ופשלוש החל.  ון לנתיבות והתוואי המרכזי בתווך ביניהםמצפ

 
 : מחלפים 3תוואי מתכננים  ה ךרואל

 .עוז לחנב הבקרבת אזור התעשיי" ל עוזחנ" ףלחמ .1

 (סעד-שדרות) 020עם דרך בות לטצהב" דעס" ףלחמ .2

 (ותנתיב-שדרות) 23בהצטלבות עם דרך " יבותנת"מחלף  .3

 (.חוצה ישראל) 2יש כבסמוך ל, (באר שבע -תל אביב ) 32בהצטלבות עם דרך " חמהר" ףלחמ .4

 
אם יוחלט לפתוח )ושה במערכת הן לתנועה ישראלית רהדת ליבוהמחלפים יספקו את הקו שיבכה

 . תוך גמישות בחלוקת התנועה בין צירי האורך, לתנועה הפלסטיניתוהן ( וזכ העאת הכביש לתנו

 
 :ורסיות תכנוןו 0 ונחבנ

 .הקרקע עם גשרים מעל הכבישים החוצים לע שיבכ .1

 .עילי לכל האורך ל גשרעש ביכ .2
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ניתן לסלול בשלב הראשון מסלול (. ארבעה נתיבים)ולי לכל ארכו למס-ודות תכנן להימ שיבכה

התחזיות מורות שכבר לפני שנת )בשלב השני ניתן להוסיף עוד מסלול .  כיווןלכל  דחא ביתנ, אחד

 (.יהיה צורך בשני המסלולים 0282

 
מחוז  ארמתת במסגרת תוכני 8112ש לעזה נבחן כבר בשנת "וי יןב 22כביש  – טטוטוריסה בצמה

 תאריךב הדקפהתכנית המתאר עברה את שלב ההתנגדויות ופורסמה ל(.  3/מ"תמ)הדרום 

02/1/13  . 

 
. ל"יין כי קיימת התנגדות של הצבא לחלק המזרחי של התוואי שעובר בשטחי אש של צהצל בושח

כמו כן . 32האש מדרום בקטע ממזרח לכביש  חיהמתכננים מציעים חלופה שעוקפת את שט

 .דות של גורמי איכות הסביבה לסלילת כבישים חדשים באזור זהגת התנמקיי

 
עקב  פונהמחברון צ 22ון לתנועת משאיות כבדות בין עזה וחברון ועל כביש ש חסרי עצומה יאוותל

רון יעדיפו מזרה לשוח משאיות כבדות שצריכות לטפס מעזה להר חברון כדי לרדת.  הטופוגרפיה

הדבר עלול .  נסוע צפונה דרך כבישים ישראלים אחריםל הםל ברוב המקרים אם יתאפשר

 .תניוחויטובהכבישים בנוסף לבעיות בטיחותיות  להחמיר משמעותית את הגודש במערכת

 

 (הצעת שילוני) אדורים –ואי השקמה בתו וקעשמ שיבכ .ג

 
 212)ף לשטחים הרריים באזור הר חברון וור היששטח מישורי סמוך לרצועת עזה וממ רבעמה

 ושפיח המתכננים. באזור ההררי 02%וצרים שיפועי קרקע המשתנים ממישור עד לכדי י, (טרמ

ותר ואינו י ןטק כירוהא עוי לכביש בין רצועת עזה לחברון לאורך ערוצי נחלים בהם השיפתווא

 . וכן להוספת רכבת לצד הכביש בדיםכ זאת על מנת לאפשר תנועה נוחה לכלי רכב.  0%עולה על 

 
ים קטנים יחסית כרואה םלאורך ערוצי נחל שקמה ונחל אדורים ששיפועיה רחבי נוואהת םוקמ

מ בשטח מישורי מצפון "ק 02 -עובר כ, מ"ק 32 -של כ ךרואב, יהתווא.  מצוקיםו םילפמללא 

. ל קשת ובאר שקמהלתסמוך  32חוצה את כביש , הרצועה סמוך לארז לאורך ערוץ נחל שקמה

מ  ומתחבר לנחל לכיש ולואדי אידנא "ק 82 -חל אדורים כנ וץררך עומשם עובר באזור גבעי לא

 .  מ"ק 82 -באזור הררי לאורך כ

 
במרכז . נתיבי נסיעה לכל כיוון שני כביש דו מסלולי עם רשפאמ ייפוסי לאורך התוואטה ךתחה

 –ילה יהיו משוקעים ביחס לסביבה בכ סוהמ ישהכב.  הכביש מתכננת מסילת ברזל דו מסלולית

מישובים וחלקו המזרחי עובר סמוך לשטחי  קחורמי אווהת.  מ"ק 32 -הכביש כ אורך.  טרמ 82

 .ל"הצ לש שא

 
ם ימייק ילאורך התווא(.  המתוכנן 2ש וכבי 32כביש , 23כביש )כבישים ראשיים  2 הצוחי אווהת

ל מע ויחצש, יתן לתכנן מעברים עיליים על גשריםנורם עב, אזוריות וחקלאיות, דרכים נוספות 82

( היצמאל וסמוך 2וכביש  32מצפון לשדרות ובהצטלבות עם כביש )על חלק מהם .  ש המשוקעבילכ

 .וםוחירשיאפשר כניסה ויציאה לרכב חילוץ , ניתן לתכנן מחלף
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לבחור בחלופת  ליצוהמכביש על גשר עילי  וכביש משוקע ו: ם בדקו שתי חלופות הנדסיותיננכתמה

להיבטים הסביבתיים ולמשך הביצוע של , הכספית ותעלל ןתחד ניודגש מי.  הכביש המשוקע

 .   שנים 2עלה על י אל םיהכביש המשוקע שלהערכת המתכננ

 
מ "ק 82נחל לכיש וואדי אידנא מנהרה באורך של עד  רוזאב ילב בקטע ההררי של התוואשל ןתינ

                      (.          ראה שרטוט)

 
סביר כי אישורו בועדות התכנון יארך זמן רב  .  ם של תכנוןריטוטוא עבר עדין הליכים סטל שיבכה

 . הישובים באזור והצבא, מי הסביבהרוג לש נוכח ההתנגדויות

 
 

  הצלמה
 

להציע את התוואי המתאים ביותר על פי המאפיינים , צ"מליצה להטיל על מעמ הדעוה

 .ח זה"על ידי הועדה בדום המומלצי
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 :1 קרפ
 לבחינת החלופות םילוקיש

 

 םם הביטחונייילוקישה .א

 
  םימויאה

 עזה לגדה המערבית תעוצרמגעים ואמצעי לחימה בלתי מורשים פמ רבעמ. 

 רבעמה יזמן המעבר במטרות ישראליות ומתקנים סמוכים לתוואפיגוע ב. 

 ינת ישראלמדשל גורמים עוינים ובלתי מורשים לשטח  תוגילז. 

 
 יסודה תוחנה

 ךותל םהמעברים הקיימי.  ש הפלשתינאיםומישל יין עזה לגדה המערבית יהיה ייעודב רבעמה 

 .םייקתהל ושיכמדינת ישראל  וממנה ימ

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

 הפרדה ה מקעובמעבר העתידי מותנים בה יטלשהות ואמצעי הבדיקה ולוכיום השיי

ככל שההפרדה .  חי הרשות הפלשתינאית בעזה ובגדה המערבית מישראלטש לש תניחויטהב

בכניסה לציר והיציאה ממנו יהיו קטנים יקה רך בבדוצה ךכ,  לה יותרדוג אהת תהביטחוני

 . יותר

 יותף או ייעודמשש יכב ומצעי הבדיקה בכניסה וביציאה מהמעבר מותנים בהיותהרמה וא 

ברמת השליטה לאורך הציר , בבידוד הציר מהשטח שמסביבו, דלבב יםינאתשלפל

כל שתהא וכ( רמגוד וא עוקש)ד יותר ככל שהציר יהיה מבוד.  ובאפשרויות הזליגה ממנו

גה יהיו קטנות יותר יכך אפשרויות הזל( תצפית ומצלמות, למשל)שליטה טובה יותר על הציר 

 .מצומצם יותר יהיה יקהדהצורך בב

 
 תוצלמה

 
וביציאה מהמעבר יתוכננו נקודות בדיקה עם אמצעי בידוק טכנולוגיים מתקדמים  הסינכב .1

 .אפשר תנועה שוטפת ככל האפשרל הרטמב, סחורותמשאיות ו, כלי רכב, לאנשים

 
ר יתנועה בציר וגדרות להפרדת הצהציר יוצבו מצלמות לשליטה אופטימלית על ה ךרואל .2

והן  לשמירה על הבטיחות וחוקי  ןוחטבי כורן לצה שואמצעים אלה ישמ.  ושטח סביבהמ

 .התנועה

 
פרדה הה יבגלמעודכנת  ודות הבדיקה והצבת הגדר תהינה בהתאם להערכת מצבקנ תמקה .3

 .חות הנדרשות לאורך הציריטבהו ןהביטחו תמרו תהביטחוני

 
בטיחות , וכן לרכב בטחון להציר יתוכננו אפשרויות כניסה ויציאה לרכב חילוץ והצה ךרואל .4

 . ותחזוקה
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יהיו באחריות המשרד , במישרין או בעקיפין, שליטה והבקרה לאורך הצירה, חוקפה .5

דות הבדיקה והבקרה בכניסות וביציאות יבוצע וקנ לועפת.  אלת ישרומשטר םינפ ןלביטחו

 . הוהמשטר  םינפ ןחוטלבי  הפנים והמשרד דרשמ תם בהנחיייעל ידי גורמים אזרחי

 
 .ר"האמצעים ותהליך הבידוק יוכנו על ידי הלוט, טהשיה, ניתחויטהב הסיפתה .6

 
 40 -כב דמים מוערכותמתק הראשוניות לבניית הטרמינלים והצבת אמצעי בידוק תויולעה .7

 (.לא כולל אמצע שליטה וכוחות שיוצבו לאורך הציר)ון דולרים ילמ

 

 םמשפטיי –מדיניים  םילוקש .ב

 
 וחוחד למעבר הבטמיק חו

 .ראוי שתעוגן בחוק מיוחד, בשטח מדינת ישראל, עבר בלעדי לפלשתינאים בין עזה לחברוןמ ותזכ

 אלש, ניםייענד בשל הצורך לתת פתרון לשני וחימק זכה לחו( 2' כביש מס)חוצה ישראל ש ביכ

 :מצא להם מענה בחוקים קיימיםנ

 . הפקעת קרקעות ופיצוייםת דרהס 1

 .כביש אגרה רתסדה 2

הסדר חקיקה מיוחד גם לכביש המעבר לפלשתינאים בין עזה , חייבו ככל הנראהי, הלא ניםייענ

 .לחברון

לקצר הליכים או לעקוף חוקים י כד דיוחקה מאינה ממליצה לעשות שימוש בהליך חקי דהועה

איכות הסביבה  יורמגתמקד את ההתנגדות  של , הליכה בדרך זו.  קיימים  של תכנון ובנייה

 .שיפעל למנוע את החקיקה או לעכבה לזמן רב, חזקי וראזי מקומי ובוהתכנון ותיצור ל

משרד ו להמשלמפטי היועץ המש)ממליצה לקיים התייעצות עם הגורמים המשפטיים  דהועה

   .לגבי המתכונת הראויה של חוק המיוחד למעבר המוצע( המשפטים

 

 יטפשמ –המדיני מ "והמ

מ עם הפלשתינאים "י ישראל למוגיצנש תריויקמשפטי קימות שתי סוגיות ע -המדיני  רושימב

 :יצטרכו להתמודד אתם

 .לשתינאית אפשרית לריבונות במעברפ העיבת .1

 .שהסדרי המעבר עלולים ליצור, (זיקת הנאה/ ע קרקבוד בעש) SERVITUDE תוכז .2

 
ם כאחד הנושאים עליהם יש לדון ייניביע בהצהרת העקרונות ובהסכם הפעבר אינו מומה אשונ

 .מ"במסגרת המו וילא סאך אין ספק ששני הצדדים ידרשו להתייח.  מעמד הקבעל מ ע"במו

 
לפיה רצועת עזה והגדה , םייניבה םסכה בההצד הפלשתינאי מרבה לצטט את ההורא, הז רשקהב

צורך ה, יתאלפי הפרשנות הפלשתינ, המערבית הם יחידה טריטוריאלית אחת ממנה משתמע
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שמדובר בתקופת , ת על אף הקביעה המפורשת בהסכםזא.  וריאלי ביניהםיטטרף לאפשר רצ

 .  שיושג בהסכם הקבע רדסהל בשאין לה תוקף משפטי מחיי, דבלב ייםינהב

 
דרך ישראל  של פלשתינאים רבעמה תיה להיות זיקה במישור המדיני בין סוגייושע  יכ, ודע ףיסונ

ם בשטחים הנתונים לימעבר של ישרא שראפל ההסדרים שיסוכמו: ןכגו לבין סוגיות אחרות

 (.'דכו תושבייהתגישה לגושי , מעבר אזרחים וחיילים)לשליטה פלשתינאית 

 
 לריבונות במעבר העיבתה

 
בכל התקדימים הידועים בעולם .  ל קשר בין זכות המעבר לבין הריבונותכ ימואלפט הבינשמב ןיא

ות ריבוניות בשטח ויות שמקנה זכזככ, חהשניתנה על ידי מדינה בשט, לא נחשבה זכות המעבר

 .המעבר

 
כי שימוש בלעדי על ידי הפלשתינאים ברצועת ( אך לא בהכרח משפטי)קיים חשש מדיני , תאז םע

לא להפעיל את , בדעת הקהל הבנלאומית, זמן ליצור לחץ על ישראל ךרואל לבר עלולמע שטח

יב סמכויות רחלשתינאים לההפל ש יםידיתע תה לניסיונובתגוכזאת .  סמכויותיה הריבוניות

 םיקהבומם יטוביבמיוחד במידה שיעדרו , או לחרוג מהוראות ההסכם בין הצדדים, במעבר

 .נות ישראלית בשטחובירל

 
  SERVITUDE - עקרקכות בז תריצי

 
היא , קבע להבדיל מהסכם ביניים זמני םשקיימת מבחינה משפטית בהסכ, שית יותרממ הנכס

שיש לה עצמאות מחוץ למסגרת , והי  זכות בקרקעז  .לשתינאיםהפ בתטול SERVITUDEיצירת 

ן למצוא נית . נאיםהפלשתי –זכות שאינה ניתנת לבטול אלא בהסכמת הצד הנהנה , ההסכמים

הקף               .  בקרקע תשנוצרו בדרך של הסכם ויצרו זכו, רבות בעולם לזכויות מעבר תואמגוד

ההסדר שיסוכמו בין  יטרפמ ריגזי של זכות מעבר לפלשתינאים הרקמב SERVITUDE-ה

 .  הצדדים וכן מן הפרקטיקה שתתפתח בשטח

 
זמני שיש לחדשו  רדסהכ רהגדרת המעב השורד SERVITUDEן כי על מנת למנוע יצירת ייצל שי

ויות אלו אינן ראפש . מעת לעת וקביעה מפורשת בהסכם כי אין בהסדרים כדי ליצור זכות בקרקע

לאור , הכרח שלילית מבחינת ישראלב הניא SERVITUDEיצירת י ויתכן כ, תיואלנראות רי

 אדוול הצרכוונת הצדדים לקבוע הסדרים שיחזיקו מעמד לאורך זמן ולנוכח האפשרות שישראל ת

 .  SERVITUDE -אף הם כ סדרים לגבי תנועת ישראלים בשטח הפלשתיני יוגדרוהה יכ

 
אפשרית לריבונות במעבר ויצמצמו את  יתפלשתינאה ענט ל שורה של צעדים שיחלישוולשק ןתינ

 :בהמלצות להלן טרופמכ SERVITUDE -הקף ה
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 ותלצהמ

  
דרך ישראל אין בהם כדי  םיאניתשהפל רבעמה ןענייים במפורש בהסכם כי הסדרב עובקל .1

 .ת קרקעיתוזכ דאין הם מהווים ולא יהוו בעתיולגרוע מריבונותה של ישראל 

  
 .רך לחדשו מעת לעתצומעבר כהסדר זמני שיש ה תרדגה .2

 
, הסדרי אכיפה, כל שלוט.  ר בשטח מדינת ישראל להיות כפוף לחוק הישראליבעמה לע .3

וזאת גם  אם יחליטו )בישי מדינת ישראל כ ראשב סדריםיהיו בהתאם לה' די וכטפול רפוא

 (.  יל את המעברעשיפ פרטי םזיל ןהצדדים להעביר את העניי

 
 .וההקמה של המעבר בשטחה  וכן לתחזוקתו השוטפתן מקור הסמכות לתכנוה תהיל ארשי .4

 
 המעבר הבטוח הקיים אינו)על ידי ישראל בימים מיוחדים כגון יום כפור , מעברה תריגס .5

 (.העצמאות םויו ןיום הזיכרו, ורפכ םויבפועל 

 
היתר  ותרבל)ים מהרשויות הישראליות שרדנה םבקבלת האישורי רבעמב ששימוה תינתה .6

 (. ם למשתמשים שוניםיישיא םללא אישורי שיבכבש וימלשכללי 

 
היה בהסכם בין הצדדים על י,  אלבשטח ישר( 'מים וכד, גז, חשמל: כגון)תשתיות  לש רבעמ .7

עולה של הקמה ותחזוקה של פחייב אישור של ישראל לכל י םכסהה.  יס מסחריבס

 . תוך שטחה של ישראלבות יתשת

 
ה העסקית הבינלאומית שתקים ותפעיל את ברת לחורישי נתןייני למעבר צוחיהן ומימה .8

 . המעבר

 

 אזוריים -סביבתיים  םילוקש .ג

 
 יהגיאוגרפ עדימה אמצעות מערכתאיכות הסביבה בחן את שלושת התוואים המוצעים בל דרשמה

 . שרדמה לש

 
 :ד לאיכות הסביבה לחלופות של המעבר הבטוח על רקערהמש ה צורפו  מפות שלז ח"ודל

 ות ישראל יקמכילים עתה םיחטש .1

 שטחים פתוחים תושיגר .2

 (00א "תמ 28א "תמ)לשימור ומשאבי טבע  םיחטש .3

 (1א "תמ)טבע וגנים לאומיים  תורומש .4

 
 
 :ים הבאיםיתביבסהלה את השקולים מפות מעב ןויע 

 ראל דרומה לוישח שטוע או מגודר יוצר קיטוע בין שטח ישראל צפונה למעבר וקש שיבכ. 
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 הד לתשתית קימת יוצר פגיעה גדולה יותר בסביבה בהשוואמותוואי חדש  שאינו צ תצירפ 

 .י צמוד לכביש קיים ולתשתיות קימותאוותב ושמישל

 םיפרגישים ורצי, חיםחדש פוגע בשטחים פתו יאוות. 

 י רגל לכהול יוצר הפרעה. בערכי טבע, רה הביוספריתובשמ ,דש פוגע בעתיקותתוואי ח

 .חשובים לבעלי חיים יםמטיילים ונופשים באזור ופוגע בפרוזדור

 קרבת ישובים גורם מפגעי רעש וזהום אוירב שיבכ. 

 
 םילאפתוח לישר, 22 האזורית יואב הגישה לועדה מסמך עמדה שהצביע על כביש הצעומה

לדעת .  תדפועהמכחלופה , כחלק ממערכת הכבישים הארצית דרגושיורחב ויש, שתינאיםלפלו

ים ומדיניים ילכלכ, םייונטחביהטוב ביותר ליעדים ה חלופה זו נותנת את המענ, מחברי המסמך

 .של ישראל

   
 תוצלמה

 
 ות תחבורה קימותכרעמב שהראשונה מן ההבט הסביבתי והאזורי נתונה לשימו תופידעה .1

הבטוח  ברמעה ך הצמדת המעבר העתידי לתוואי הקיים שלכלפי(.  לזרב תמסיל, םישיבכ)

בת היטב בתכניות פתוח כלכלי לתשמש, דפתועהמהיא החלופה ( 05וכביש  4כביש )

י התווא –לחלופה זו יש חסרונות בולטים .  צר ביותרם הקותחבורתי של האזור בלוח הזמני

 .םיוספנובים רבים שוית ג תהעיר קריי ועובר בקרבתיחסית  ךורא

 
שהוא , (הצעת שילוני) אדורים –נגדות מוחלטת לכביש משוקע בתוואי השקמה תה תמיק .2

 .ובר באזור בעל רגישות נופית גבוהה ביותר וחוצה את השמורה הביוספריתהעתוואי חדש 

 
חוצה אף הוא אזורים הוא תוואי חדש ה, (הצעת פרהנג)חברון  –עזה  00ביש כ יאוות .3

, יים לבית קמהק ישכבלאורך , ן לשפרו אם יוסט דרומה ממעבר קרני לנתיבותתינ.  םישרגי

 .ומשם צפונה לשומריהה שיתחבר לכביש העובר סמוך לישוב דבר

 
 . ל באזור"כביש  יתוכנן בכל חלופה בהתחשב בשטחי האמונים הפעילים של צהה יאוות .4

 

 םממוניי –כלכליים  םילוקש .ד

 יטות מימון ציבורי או פרוישראפ

כביש המעבר בין עזה וחברון עשוי להיות בעל כדאיות כלכלית אם יניב הכנסות  קטויפר

 :הדרכים המקובלות לכך הן.  קמתובהלמשקיעים הפרטיים שישתתפו 

 .גרהככביש או מתהק .1

 .ומסחר באתרים סמוכים לכניסה וליציאה מן המעברה יקסטלוגי, אזורי תעשיה וחיתפ .2

הכביש הקרקעי גם במערכת יחסים של הסדר שלום המבוסס על  תלופחאלה ברי השגה בם איתנ

 . הפרדה ושיתוף פעולה כלכלי מוגבל
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מאפשר מימון עצמי של  ,  דולר ןוילמ 022 –ופת הכביש הקרקעי חלגודל  הכספי של ה דרס

ן של סוגיות ח פתרויי ממנו על ידי  ישראל במסגרת הסדר שיבטותמעמשהפרויקט או חלק 

 .    יותדינמת ויוונטחבי

אינם בעלי כדאיות כלכלית ועל כן , לכל הדעות, לופת הגשר העילי או כביש המנהרהח, גדמנ

סס ברובו על סיוע חוץ מבו שיהיה, במרכיב גבוה של ממון ממשלתי ציבורי ותהקמתם תהיה כרוכ

 . ותרומות

על מליארד  הלועה ףלי או כביש מנהרה בהיקגשר עי עוד כי בניית חלופת המימון לפרויקטף סינו

שאינו נופל מסדר הגודל והמורכבות של הפרויקט , דולר היא פרויקט גדול ומורכב בפני עצמו

 .י של גשר או מנהרהולההנדסי התפע

 : מון בסיסיותת מישקול שלוש  חלופול תןני

 .זם פרטיומסירת התפעול לי( כספי מדינות תורמות)ורי  יבצ וןמעבר במימה מתהק .1

 .של הון פרטי והון ציבורי  במימון ההקמה וההפעלה של המעבר ףותיש .2

 .פרטי מלא של המעבר וןיממ .3

 

ת ליראישבנלאומיות הוצגה בצורה כללית העמדה הת ת פרטיוורבח יגראשונים עם נצי םיעגמב

.  נאי בריבונות ישראליתשלפש וימבשהרואה את המעבר בין עזה והגדה המערבית ככביש 

 .בהסדר הקבע רבעמה תורמים פלשתינאים ושמעו את עמדתם בסוגייגעם  רות נפגשו גםהחב

ככביש אגרה או ,  ת כלכליתיועל כדאב טקיורחברות ראו בכביש בין עזה לגדה המערבית פנציגי ה

החברות הביעו את רצונם להתקדם באופן מעשי .  תחו אזורי תעשיה ומסחרתפי קצותיוכביש שב

 .ך מסחרי בין עזה לגדה המערביתרל עען של כביש בויערה מושמיקראת ל

                    .B.O.Tתהיינה מוכנות להשקיע את הסכום הנדרש להקמת הכביש על בסיס החברות 

(Buy Operate Transfer  )וא  P.F.I.  (Private Finance Initiative) ,פשרות תחזוקה של א ללוכ

 .חזר ההשקעה לאורך זמןהאת  צדדים יאפשרולתנועה במידה שה הכביש מעת פתיחתו

 ביש צוינהכה לש כורואל םמרכזי שירותי, מסעדות, תחנות דלק, של אזורים מסחריים האפשרות

מודעות לפוטנציאל הכלכלי  ותברהח.  ה חשיבות כלכלית מסחרית בעתיד הרחוקל ת שישורשפאכ

 .ההטמון בה ויודעות על רצונם של תושבי האזור הישראלים לממש

 תהביעה את רצונה לקחת חלק פעיל בבניי, רקרייזל –דיימלר , םיעגמ והתקיימ ןעמ תרואחת החב

ברשות הפלשתינאית , וספים בישראלנ לייםכלכ םימכפתח לדריסת רגל אפשרית בתחו, רבעמה

 (. בעיקר בתחום הרכבות)כולו  וןיכהתח במזרו

 

 אגרהש יבכ

והשקעה  0202כלי רכב ביום בשנת  22,222עה של בוססים על נפח תנומשיבים סבירים התחי לפ

עלות המעבר עשויה .  יהיה להקים ולתפעל את המעבר ככביש אגרהתן ני, מליון דולר 022 -של כ

 . דולר לרכב 2עד  0 -ל יעלהג



 37 

כי הנכונות של הפלשתינאים לשלם עבור המעבר תהיה כמו זו הצפויה  בכביש  מניחזה ב שיתח

בשל הפערים ברמת ההכנסה לנפש בין ישראלים ופלשתינים  קבספ מוטלת הנחה זו.  ה ישראלצחו

סביר , ל רקע זהע . ודאות לגבי נפח התנועה שעשוי בפועל להיות נמוך יותר מן החזוי איל בשו

תהווה החזר חלקי לעלות הכביש  והמימון יושלם על ידי מדינות קבע להניח כי האגרה שת

 . ר ככל שעלות הכביש תהיה גבוהה יותרתיו ךיה נמושיעור החזר של האגרה יה.  תורמות

י אלף כל 22עד  22י לשיעור ההחזר של האגרה בכביש עם נפח תנועה של ונאשר וצג  אומדןמ ןלהל

 .  3%התחשיב כולל עלות פחת ותחזוקה של  .  הלשנ 7.2%עד  2%במחירי הון של  , רכב ביום

השנים הראשונות  2 -יאלית ברית אינה נרלף כלי רכב ליום אא 22-22פח תנועה של נ חתהנ

מימון ציבורי לשנים הראשונות להפעלת / בסוד ס שיידרשה  לפיכך נרא.   להפעלת הכביש 

 .  להלן 0לרכב מוצגת בלוח $  0של ובה סוד הנגזר משיעור החזר של אגרה בגסבשיעור ה. הכביש

הפעלת . בכביש קרקעי בטווח הארוךעולה כי ניתן להגיע להחזר עלויות מלא  2חשיב בלוח התן מ  

לכלי רכב  תניב שיעור החזר עלויות $  0המעבר בחלופת כביש עילי או כביש מנהרה עם אגרה של  

בתנאים אלה האגרה לא תכסה את עלויות . אחוזים בלבד 02-22ל ש קהההקמה והתחזו

  .והתפעול של הכביש  קההתחזו

קעי בהשוואה לכביש עילי או כביש תחשיב אגרה ושיעור החזר בכביש הקר: 0לוח 

 מנהרה

   

 קמהה ותעל
 $י ונליבמ

 חת פ ותעל
  זוקהתחו
 $מליוני ב נהלש

 ועהתנח נפ
ב רכי כל

 ליום

 וןה ירמח
 שנתיר עושי

 

 רהאג
$  -ב
 כברל

 החזרר עושי
$  0של ה גרלא

 לרכב

      רקעיק ישכב

022 82 22,222 2% 0.8 12% 

022 82 22,222 7.2% 0.2 12% 

022 82 22,222 7.2% 8.2 802% 

כביש / ילי ע ישכב
 מנהרה

     

8,222 32 22,222 2% 1.0 03% 

8,222 32 22,222 7.2% 82.2 81% 

8,222 32 22,222 7.2% 2.2 20% 

       

ישי אגרה בעולם קיימים תמיד לצד אפשרויות נוספות של שימוש בכבישים י כבציין כל יואר

ברון  לפלשתינאים אין חלופה ממשית של מעבר בכבישים חה לזבין ע למעבר.  חלופיים ללא אגרה

. י ולא הוגןותכך סביר כי במצב זה הפלשתינאים יראו את האגרה כמס מעבר שרירפיל.  יםחלופי

 . ל שהאגרה הנדרשת תהיה גבוהה יותרף ככההתנגדות למס זה תחרי

אותה מדינה יהיה כרוך  תוךבם ים לכך שמעבר ממקום למקודנאים יוכלו לטעון שאין תקיתשלפה

ולפיכך הם , מעבר בין חלקי הרשות הפלשתינאיתא הון המעבר מעזה לחברו.  בתשלום מס מעבר

 .האגר ללא תשלום מס או, בסס על טיעון זההתב, זכאים לעבור בו
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 ותלצהמ

ת יחד עם הפלשתינאים יבין עזה והגדה המערב רבעמה תמליצה לבחון את סוגיימ הדעוה .1

בעל תרומה אזורית לשלום וליחסי הכלכלה בין ישראל , כלי מסחרי משותףלט כקכפרוי

 .והפלשתינאים

  
כדי להצדיקו מבחינה  קיפסמ ףקהיהכנסות ב, ראשון בלשב, רבמעבר לא תייצ העונתה .2

יאה צבכניסה ובי, יהיה צורך לשקול מתן זכויות למיזמים כלכליים.  כלכלית ועסקית

 . בהקמתו ובהפעלתו תפותלמשקיעים שיש,  מהמעבר

 
להשקיע  תוימואנות של המדינות התורמות ושל החברות הבינלוכנהו ןצל את העניינל יואר .3

פרויקט הקמת  ש אתכדי לממ,  פלשתינאיתה ותרשבישראל וב, בפרויקטים אזוריים

 .המעבר

 
ואה חשיבות לשלוב הגורמים הממנים מהמדינות התורמות ומהחברות ר הדעוה .4

 .  נון מוקדם של המעבר והמודלים העסקיים להקמתו ולהפעלתות בתכוומיאהבינל
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 ת נושאים להמשך דיון בעניין המעבר הבטוחרשימ: נספח

 

הסוגיות אינן מנויות בהכרח לפי )מת נושאים להמשך דיון הקשורים במעבר הבטוח שין רלהל

 (.מידת חשיבותן

 ן המעברתכנו .1

 צירים ייעודיים בלבד בין / האם ציר; ואין יעבור התוכהי –ם תוואי המעבר מיקו

 .מספר הצירים; האזורים

 ון הנדסי למעברפתר 

 ט טכנימפר 

 מים מתכנניםגור 

 (דיני התכנון שיחולו)וניים נתכ –טים משפטיים היב 

 תעבורתי לרשת הישראלית קשר 

 י גישה לצירדרכ 

 המעבר הקמת .2

 ןמימו 

 ת הגורם המקיםזהו 

 ל המעברתפעו .3

 ניקיון, גינון, תקשורת, חשמל, מים: ות במעבר כגוןת שירותים ותשתיאספק. 

 וקה של המעברתחז 

 ם מממןגור 

 ם אחראיגור 

 רי תיאוםהסד 

 (חומרים מסוכנים, כבאות, אהרפו)תי הצלה וחילוץ שירו .4

 אחראי גורם 

 (למשל אפשרות פינוי לישראל)ן אספקת השירותים אופ 

 (תחנות תדלוק, כגון שירותי דרך)ות מסחרית במעבר פעיל .5

  הפעילות המסחרית שתותרסוג 

 ם מקצה ונותן רשיונותגור 

 ם יזמי מממןגור 

 ה במעברתנוע .6

 יןתנועת טוב, כלי רכב, אנשים: שימוש במעבר סוגי 

 יות ביטחונית והסדרים ביטחונייםאחר 

 (ימי פעילות ושעות פעילות)לת זמני פעילות הגב 
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 אנשים מעבר

 ישראלים וזרים, ת למעבר לפלשתינאיםזכאו 

 ישראלית לבקרה ותסמכ 

 אנשי כוחות , דיפלומטים, פקידים רשמיים: ול באוכלוסיות מיוחדות כגוןטיפ

 הביטחון

 וד מחייב לצורך שימוש במעברתיע 

 כוב ומשך שהייה על יע, סטייה מהציר: י התנהגות של המשתמשים במעבר כגוןכלל

 הציר

 םחיישני, מצלמות, נקודות בידוק ומחסומים: רים ביטחוניים כגוןהסד 

 פי תנועה מותריםהיק 

 כלי רכב מעבר

 הרכב הרשאים לנוע במעבר סוגי 

 ות שימוש במעברלזכאם יוניטרקרי 

 ות ישראלית לבקרהסמכ 

 לצורך שימוש במעבר יבוד מחיתיע 

 עיכוב ומשך שהייה על , ירצמה הסטיי: י התנהגות של המשתמשים במעבר כגוןכלל

 הציר

 חיישנים, מצלמות, סומיםנקודות בידוק ומח: רים ביטחוניים כגוןהסד 

 פי תנועה מותריםהיק 

 ת טוביןתנוע

 טובין המותרים לתנועה במעבר סוגי 

 (איכות סביבה, ריאותב, בטיחות, ביטחון)רים לתנועת טובין הסד 

 ד מחייב לצורך שימוש במעברעוית 

 מכס: רים כלכליים כגוןהסד 

 ים משפטייםהסדר .7

 פלילי משפט

 דיני תעבורה ,י עונשיןנדי –שיחול במעבר  הדין 

 (תפיסות, חיפושים, מעצרים, עיכובים)לת סמכויות אכיפה פליליות הפע 

 ת הגורם המוסמךזהו 

 עו במעבר או מחוצה לוירמחדלים שא/ נה בין מעשים אבח 

 אזרחי משפט

 דיני , הסדרי ביטוח ופיצוי נפגעי תאונות דרכים: האזרחי שיחול במעבר כגון הדין

 (לרבות וטרינריה)נים בתחום הבריאות די, הגנת הצומח, איכות סביבה
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 מן  האיצי הוצאת צו עיכוב, עיקולים, המצאת כתבי דין)לת סמכויות אזרחיות הפע

 (הארץ

 תיותשת מעבר .8

 תשתיות שיותרו סוגי 

 יות ישראליות החוצות את ציר המעברתשת 

 רים כלכלייםהסד 

 ם מממןגור 

 ם אחראיגור 

      


