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 תודות

יה יוצא לאור ללא סיועם של שגיא גנות, שקיבץ וערך במסירות ובשקדנות את לקט זה לא ה

סגאה, שטרחו רבות על הכנת המפות. תודה -המאמרים הרבים, ושל שלי ריבקינד וליאן עידן

לעמוס בידרמן על הקריקטורה המעטרת את כריכתו של הלקט, ולקרן לשיתוף פעולה כלכלי על 

 תמיכתה הברוכה.

 ות לבעז קרני מהקרן לשיתוף פעולה כלכלי על תמיכתו המתמשכת בעבודתי.הנני מבקש להוד

 רוכמן על הסיוע הרב בהגהה ובעריכה של חלק מהמאמרים.-נרכתודה לתאיר ש

דעות אלון עידן ולאורית כהנא על האלוף בן, לעורך  : לעורך הראשי"הארץ"תודה לאנשי עיתון 

 .עריכת המאמרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 תח דברפ

-לקט זה מרכז מאמרים נבחרים פרי עטי, העוסקים בסוגיות שונות של הסכסוך הישראלי

ערבי, שפורסמו בכתבי עת ובעיתונים שונים בשנים -פלסטיני, עם הרחבות קלות לסכסוך הישראלי

האחרונות. הם מבטאים ומשקפים בראש ובראשונה את הבנתי את התהליכים ואת עמדותיי 

לפיהם, אך יש בהם בכדי לייצג כתיבה ועשייה של החברה האזרחית בישראל במסגרת עמותות כ

 חוץ ממסדיות.

וב המאמרים הינם חדשים ולא פורסמו בשלוש המהדורות הקודמות. יחד עם זאת מספר ר

מאמרים זכו לפרסום מחודש בשל חשיבותם להבנת התמונה ההיסטורית. בחלק מהמאמרים 

בהן בכדי לבאר ולתאר חלק מהמושגים והאזורים המופיעים בכלל המאמרים.  מופיעות מפות שיש

בחרתי להוסיף "אבני דרך" אשר מאפשרות למקם את המושגים, ההסכמים, הוועידות, 

 פלסטיני.-ההחלטות, המלחמות ועוד על ציר הזמן של הסכסוך הישראלי
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15 

 [20/8/2015, ]הארץ נכסים את הציונותהמשיחיסטים מ .1

"אני גר כאן ואתה גר ברעות רק מתוקף ההבטחה האלוהית שהארץ הזאת ניתנה לעם ישראל 

סיכם את השיחה בינינו השבוע מתנחל בהר חרשה )מאחז ליד טלמון(. זה היה טיעון צפוי  בלבד",

ים משכנעים אחרים. המישור חוקיות המאחז, והוא הועלה בלית ברירה, בהעדר נימוק בוויכוח על

 משיחי, וסיכוייו להכריע בו קלושים.-והחוקי אינו המגרש הביתי של המתנחל הלאומני העובדתי

הטיעון הנ"ל, הנשמע כיום גם מפי שרים וח"כים רבים, מבטא את היכולת של הדת להעניק 

ת המשיחית, תשובות אקסיומטיות לכל תחומי החיים. הוא משרת את חסידי הלאומנו למאמיניה

אנשי הבית היהודי, אך גם רבים מהליכוד, שפועלים לנכס את הציונות החילונית  שעמם נמנים

ולשכתבם לפי ערכיהם. לשיטתם, ההבטחה האלוהית לעם ישראל לרשת את הארץ,  ואת הישגיה,

למענה, הן שהביאו לתקומת מדינת ישראל ולשגשוגה, ולא כל מהלכי התנועה  והתגייסותם

 מנהיגיה. והחלטות הציונית

 שנה בציווי הדתי "לא לקרב את 2,000העובדה כי האמונה בגאולה בידי משיח, שנאזקה במשך 

 אלא רק בהינתן הצהרת -הקץ", לא חוללה תקומה ריבונית של העם היהודי במולדתו ההיסטורית 

 בנהלא הצליחה לערער את המ - 1922-בלפור, הזכות להגדרה עצמית, ואישור כתב המנדט ב

האמוני הקושר תמיד בעיני המשיחיים את כל האירועים לאל היהודי. לרב קוק )הראי"ה( לא היה 

קושי לנכס את הצהרת בלפור בכותבו "אתחלתא דגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו... כל בעל  כל

יד שיש בו יכולת לחדור ולהתבונן במה שמצוי מעבר לתופעה החיצונית הנראית לעין יודע ש נפש,

 מנהיגה את ההיסטוריה ועתידה להוביל את התהליך הזה אל השלמתו". ד' נראית

 היא זו -גוריון, שרת ואחרים -צבי, בן-הרצל, ויצמן, ז'בוטינסקי, בן -העובדה שההנהגה החילונית 

 שאימצה לעם היהודי שאיפות פוליטיות ופעלה להגשמתן במסגרת תנועה לאומית, הציונות, אינה

 הנחה של חסידי הקוקיזם. חסידי הלאומנות המשיחית לא ראו במפעל המדיניממוטטת את ה

וההתיישבותי של התנועה הציונית מהלך שנחוץ לבניית כלכלתה ומוסדותיה של המדינה שבדרך, 

 אות אלוהי לסיום הגלות ולתחילת הגאולה. אלא

וליברלית, כפי  הם אינם מתרשמים מהעובדה שהציונות החילונית ביקשה לכונן חברה חילונית

ז'בוטינסקי בתקיפות: "בבית הלאומי נכריז על אותם יהודים שלא יסירו מעליהם את חלד  שאיים

ויסרבו לגלח את הזקן ואת הפאות כעל אזרחים מדרגה שנייה. לא ניתן להם זכות בחירה".  הגלות

שר את שעליו רוכב המלך המשיח המב -החֹומר  -הציונות החילונית היא החמֹור  במשנתם,

יק ְונֹוָשע הפסוק: " הגאולה, כמאמר דִּ ְך ָיבֹוא ָלְך, צַּ ְלכֵּ ה מַּ נֵּ ם, הִּ יִּ ת ְירּוָשלַּ י בַּ יעִּ ּיֹון, ָהרִּ ת צִּ י ְמֹאד בַּ ילִּ גִּ

ן ֲאֹתנֹות ר בֶּ יִּ ל עַּ ל ֲחמֹור, ְועַּ ב עַּ י ְוֹרכֵּ  (.9" )זכריה ט, הּוא, ָענִּ

קמת המדינה. לשיטתו, החלטת "ה, הרב קוק הבן, נרתם להסביר את "הנס" הדתי שבההרצי

היתה פרי של המאמץ המדיני האדיר של התנועה הציונית, השפעת השואה והתבססות  לא החלוקה

בארץ, אלא קרתה רק משום שאלוהים היטה את לב אומות העולם לתמוך בתהליך  היהודי היישוב

אולתם של כך היא ג -מגיעה הגאולה, אין מקום לנסיגה: "כאיילת השחר  וכאשר הגאולה,

 ישראל".

-בןהמשיחיים, גם הניצחון במלחמת העצמאות איננו תוצר של עומק הראות המדינית של  לפי
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אחר העיתוי הנכון  גוריון-בן. אניטה שפירא מדגישה כי החיפוש המתמשך של אחריםו גוריון

רבים, הוא דיבר על פתרונות עם הע 30-על נתונים ולא על נסים: "בשנות ה התבסס להקמת המדינה

רשם אצלו ביומן כל חודש, בשקט ובהיחבא, סטטיסטיקות המשוות בין מספר  הוא אבל באותו זמן

 יהודים וערבים. כמה עוד אנו צריכים כדי שנוכל לעמוד נגדם". - הגברים בגיל גיוס

לפי המשיחיים לא היה אלא נס אלוהי, כי רק כך יכולים הם להסביר את מיתוס ניצחונם  הניצחון

 גוריון-בןוחלשים על רבים וחזקים. הכנותיו המדוקדקות של היישוב היהודי בהנהגת  יםמעט של

לכנסת: "במלחמת הקוממיות היו הערבים מפולגים... הם גם לא  1960-הסביר זאת ב שהוא כפי -

... כשבא הציוד שלנו הוא היה יותר טוב משלהם. מלבד זאת, אם כי זה נראה קצת מצוידים היו

 הן עובדה היסטורית חסרת משמעות מבחינתם. -יה אז צבא יותר גדול מאשר להם" ה לנו משונה,

 נהפכה גם מלחמת ששת הימים לנס אלוהי. אפילו את ההתנחלות בשטחים, ספינת הדגל של כך

, הם נימקו בעובדה שהחמור החילוני העובד בשירותם רק התחלף, ו"לא ידע מי הקורא משנתם

שדחפו את בני הקיבוצים והמושבים לבקעת הירדן, גם אם לא , פרס ורבין הם אלון אותו".

שרון, החילוני והפרגמטי, היה זה שהפך את מפעל ההתנחלות למה שהוא  ודווקא בהצלחה יתרה.

מצוקת הדיור של החרדים ודחיקתם למודיעין עלית ולבית"ר עלית, ודחיקת  ניצול היום, באמצעות

למעלה אדומים ולאריאל. הלאומנים  -עמד הביניים המעמד הנמוך ומ ובני עולים -החילונים 

ולו יישוב אחד שבו חיים רבבת יהודים. רוב יישוביהם קטנים,  להקים המשיחיים לא הצליחו

 הממשלתית. המערכת מבודדים ונסמכים על תמיכת

 לדוגמטיות המשיחית, שיודעת להסביר את מהלכי ההיסטוריה רק בכיוון של התפשטות בניגוד

המגובה בציווי אלוהי, מנהיגיה החשובים של ישראל ידעו לדבוק בחזון הציוני של  ליתטריטוריא

של העם היהודי בנקודות ההכרעה ההיסטוריות, גם כאשר זה היה כרוך  דמוקרטית מדינה

. הם השכילו לעצב את המציאות באמצעות הבנה נכונה שלה. בחינה התכנסות במהלכים של

להסתפק בקווי שביתת הנשק  גוריון-בןוהמדיניים הניעה את  םהדמוגרפיי מדוקדקת של התנאים

. כך הכריע בגין על שלום עם מצרים 1956-את צה"ל מסיני ב ולהסיג ,1949-)"הקו הירוק"( ב

אדמות שישראל השתלטה  1994-, ורבין החזיר בהסכם עם ירדן ב1979-ב בתמורה להחזרת סיני

, וכעבור חמש שנים שרון פינה את צה"ל והיישובים 2000-לבנון ב מדרום עליהן בערבה. ברק נסוג

 .השומרון מרצועת עזה ומצפון

המשיחיים, כי שום התערבות אלוהית, גם לא כזו -אלה נוכחנו, למגינת לבם של הלאומנים בכל

האחרון, לא אירעה כדי למנוע את המהלכים הללו. המנהיגים הללו ראו בטריטוריה של  הרגע של

ק צורכיה המדיניים, הכלכליים, התרבותיים והחברתיים המשתנים של לסיפו אמצעי ישראל

, ולא מטרה מקודשת בפני עצמה ובלתי ניתנת לשינוי, הגוברת על כל שיקול הישראלית החברה

. הם גם לא קידשו את הסטטוס קוו כגולדה ושמיר בזמנם, וכנתניהו היום, אלא אחרים ואינטרס

 ית.אקטיבית ואחרא ציונית בחרו בעשייה

האמונה העיוורת של חסידי הלאומנות המשיחית שכל מה שקורה במערכת המדינית  בשל

ביטוי להעדפות אלוהיות, ושהיכולת להבין את מהלכי ההשגחה נתונה רק להם,  הוא והפוליטית

בדמוקרטיה. "הגיעה העת שתפנה את מקומה", אמרה יהודית קצובר.  צורך לתפישתם אין כל

, הטוענים ש"כל מדרך רגל שלנו, כל הנפת יד, פותחים וסוגרים הללו יתרה מזאת, החסידים

בעולמות העליונים", דורשים את כל ההעדפות והאמצעים  נורות מעגלים חשמליים המדליקים
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', שבמאמר שפירסם לפני שנה תחת הכותרת סמוטריץ התקציביים. הגדיל לטעון ח"כ בצלאל

שהמדינה תשקיע יותר תקציבים בחינוך של  שראוי "מגיע לנו יותר", הסביר, ללא שמץ מבוכה,

 הוטלה המשימה להנהיג את עם ישראל. בניה הציונות הדתית. מדוע? מפני שלפי אמונתו על

 ל"הקמת 'ממלכת כהנים וגוי קדוש', השבת -להנהיג את עם ישראל? לחנן פורת התשובה  לאן

-קודת מפתח לתיקון עולם במלכות שכנ -לציון, כינון ממלכת בית דוד ובניין בית המקדש  שכינה

 עם הקמת גוש אמונים, שביקש 1974-, רק חזרה על מה שנכתב ב2008-זו, שניתנה ב תשובה די".

 את ההסדרים המדיניים שלוו בוויתורים על טריטוריה שנכבשה, וליטול לידיו את מושכות לעצור

לים ובדפוסים קיימים, כדי ישנה בכ-: "גוש אמונים קם מתוך מטרה ליצוק בשורה חדשההציונות

מחדש להגשמה ציונית מלאה במעשה וברוח... תוך הכרה כי מקור החזון במורשת  ולעורר לשוב

 הגאולה השלמה לעם ישראל ולעולם כולו". -היהדות, ותכליתו  ובשורשי ישראל

 וש: "בג1979-עת רק מעטים הבינו את גודל האיום על החזון הציוני, בהם רבין, שכתב ב באותה

 סרטן בגופה של הדמוקרטיה הישראלית. נגד תפישתם -ראיתי תופעה חמורה ביותר  אמונים

, הנוגדת את בסיסה הדמוקרטי של ישראל, היה הכרח להיאבק מאבק אידיאי, החושף הבסיסית

האמיתית של עמדות הגוש ודרכי פעולתו"; ופרופ' ישעיהו ליבוביץ, שהסביר כי  המשמעות את

ל הרצי"ה תגרום למעבר "מן האנושיות דרך הלאומיות אל החייתיות", ש המשיחית משנתו

 '" ל"עם הארץ".ה ותהפוך את "עם

משיחית למדיניות הרשמית. נציגיה -, בממשלות נתניהו, נהפכה הגישה הלאומניתהיום

חינוך, תרבות, משפטים, ביטחון פנים,  -סטריאליים חשובים יבתיקים מינ אוחזים המובהקים

באו"ם. הצהרותיהם ומעשיהם מעצבים את הדימוי של ישראל בדעת  בנציגות ואף רות עלייה, תיי

ממנה את ידידיה הקרובים ביותר, וגורמים לכרסום מתמשך  ומרחיקים הקהל העולמית, הודפים

להשיב את הציונות למקורותיה וליורשיה האמיתיים תלוי  הסיכוי בתמיכה של יהדות התפוצות.

מאשליית המשיחיות מעשה ידי אדם, שכל כולה  בישראל היהודיבהתפכחותו של הציבור 

גזענית נגועה בשחיתות, ומאיימת על עתידה  לאומנות פוליטיקה של מטה המתנהלת בדפוסים של

 ישראל. מדינת הביטחוני, הדמוקרטי, המוסרי והחברתי של
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 [24/6/2015, רוואבי היא ציון דרך ]הארץ .2

 תאכלסת לראשונה זה עשרות שנים בארץ ישראל. רוואבי )גבעות(עיר ערבית חדשה נבנית ומ

, עדיין אינה סימן למהפכה, משפחות ראשונות 700שתקלוט בשבועות הבאים , שמצפון לרמאללה

 אחרת., ואולי גם מציאות עתידית, אך היא מצביעה על תודעה

שת ההתקרבנות קוראים תיגר על תפי, יםקטארמצרי ושותפיו ה-ר אלשאב, יזמיה של רוואבי

מוצלח  נסיוןבצדק ושלא בצדק. זהו , המאפיינת חלקים בחברה הפלסטינית, וחוסר האונים הנרכש

  ולממש את חזונם על עתיד החברה הפלסטינית., ליטול אחריות וסיכונים

לא יכלו שלא להיזכר בבושה בביטוי , שביקרו בעיר במהלך בנייתה, עשרות אלפי הישראלים

, "ירוקה": עיר המתאכלסת שבע שנים בלבד לאחר שהקמתה נהגתה; עיר "ביתעבודה ער"המזלזל 

כי רוואבי תזהם את אקוויפר ההר; עיר , בניגוד לטענות מתנחלי עטרת, הממחזרת את כל שפכיה

 שכל תשתיתה מוטמנת וחלק מהאנרגיה שלה סולרית., הנבנית מהאבן הנחצבת מקרבה

ליחסים בין יזמים לקהילה. העיר נבנתה על אדמות מצרי הציב גם סטנדרטים חדשים בנוגע -אל

שבעליהן זכו לתמורה הגדולה פי שלושה מערכן. על נזקי תהליך , משפחות 2,000פרטיות של 

בניית כיתות מחשבים , הבנייה פיצו היזמים את הכפרים שמסביב באמצעות שיפוץ הכבישים

ומספר דומה של , ה חדשים קבועיםמקומות עבוד 4,000ותרומות לפעילות תרבות. רוואבי ייצרה 

וניתן לספור בה לא , משרות לא קבועות. גם חלקן של חברות ישראליות לא נפקד מרשימת הנהנים

  כאלו. 630-פחות מ

שרי ממשלתו לא חסכו , הגיח ממוחו המניפולטיבי של בנימין נתניהו "השלום הכלכלי"אף שרעיון 

ל להעתיק את "וקיבל את המלצת אחד ממפקדי צהמצרי נהג בחוכמה -מכשולים מבוני העיר. אל

המחבר את מרכזי הגדה אל  60על כביש , "גב ההר"לקום על , באופן טבעי, שתוכננה, מיקום העיר

בגלל הקירבה המאיימת של עפרה ובית אל. המעבר אילץ , המורדות המערביים של השומרון. זאת

ג "ממנו יירו רקטות על נתבש, יקטאראת היזמים להבטיח שאין בכוונתם לבנות בסיס במימון 

בלם במשך שנתיים את הענקת האישור , בהיותו שר התשתיות, סילבן שלום, בנוסףן. וגוש ד

כי לא ייתכן להפסיק את הבנייה , "הקפאת הבנייה"ואף הלין בימי , להעברת צינור מים לעיר

 בהתנחלויות שעה שרוואבי הולכת ונבנית.

הצטיינה בהתנהלותה. חתימתה על חוזה המחייב אותה לבנות את  הרשות הפלסטינית גם היא לא

והיזמים מימנו את בנייתם , מוסדות החינוך בעיר לא היתה שווה את הנייר שעליו התנוססה

וכמנהג הפוליטיקאים מיהרו , עד שצצו הבניינים הראשונים, שרים רבים התנכרו לתוכניתם. מכיס

 "אנשי שלומנו"קשה לקבל את העיר שלא מכרה עצמה ללהצטלם לידם. גם לפלסטינים עצמם היה 

ת ממחיר דירה בגודל חמישי -והקפידה על מחירים סבירים למעמד הביניים , ולאיכלוס חמולתי

 . רוואבי היא ציון דרך.הנמצאת במרחק של חצי שעת נסיעהן, דומה במודיעי

כי מיזמים ברוח זאת , שבע ואחראי לגורלו צריכים לקוות, ישראלים המעוניינים בשכן עצמאי

 .יאפיינו את החברה הפלסטינית בעתיד וכי ישראל תשכיל להימנע מלבלום אותם

 



 שאול אריאלי

19 

 [4/6/2015, מפוררים את הבית ]הארץ .3

הלך , המבטא תפישת עולם, "קצה קרחון"בנימין נתניהו אינו רק ראש הממשלה אלא גם מעין 

ים את חברי ממשלתו. הממשלה אינטרסים ונכונות לפעול לפי הזרמים העמוקים המניע, רוח

שבו מתהווה קשר שונה בין המאבק על גבולות ישראל , בראשותו היא פרק חדש בתולדות הציונות

 לאופי המשטר בה.

היהודי בשאלת גבולות  יישובהקמת המדינה הכריעה את המאבק ארוך השנים בין המחנות ב

ם למשטר הדמוקרטי. מכאן גם אך מאבק זה מעולם לא איים על הבכורה שהעניקו כול, המדינה

ההסכמה על חשיבותו של רוב יהודי לשמירת זהותה היהודית והדמוקרטית של המדינה. מלחמת 

טריטוריאלי. המחנות היו תמימי דעים שעל עזה -ששת הימים החייתה את המאבק בתחום המדיני

ציעה פתרונות אך הגדה נותרה סלע מחלוקת. מפלגת העבודה ה, להישאר חלק בלתי נפרד מישראל

, ן המדינה לזהותה היהודית והדמוקרטית: האופציה הירדניתביטחושונים להפגת המתח שבין 

נמנע מכך לאחר שנבחר , שדרש בתחילה לספח את הגדה, סיפוח חלקי ואוטונומיה. גם מנחם בגין

 בשל האיום על הזהות היהודית של ישראל., לראש ממשלה

ראו את הדברים , ויורשיו "גוש אמונים"שלימים הפכו ל, (ה"חסידי הרב יהודה צבי קוק )הרצי

משיחיים. הוא יצק -ששורשיו לאומניים, ה ראה במחלוקת בין המחנות עניין אמוני"אחרת. הרצי

האמונה , משיחית-למאבק טיעונים אחרים: המציאות המדינית מבטאת בשורה אלוהית

, ון האלוהים ואת מהלך ההיסטוריההם בעלי היכולת לפענח את רצ "הבשורה"המוחלטת שחסידי 

לא על ידי , "הבעלות של העם היהודי על ארץ ישראל כולה היא מוחלטת ולא ניתנת לערעור"

יש לרשת את "ו, הקהילה הבינלאומית ולא על ידי המוסדות הנבחרים של הדמוקרטיה הישראלית

 )הערבים(. "הארץ על ידי הורשתה מיושביה

בר במחלוקת על מהות הציונות ועל המשטר בישראל היו ישעיהו שניים מהראשונים להבין שמדו

האנושיות דרך הלאומיות אל "ה תגרום למעבר מן "שהזהיר שמשנתו המשיחית של הרצי, ליבוביץ

נגד תפישתם ": 1979-שכתב ב, ; ויצחק רבין"עם הארץ"ל "עם ה'"ותהפוך את  "החייתיות

החושף , היה הכרח להיאבק מאבק אידיאי, הנוגדת את בסיסה הדמוקרטי של ישראל, הבסיסית

 (."פנקס שירות") "את המשמעות האמיתית של עמדות הגוש ודרכי פעולתו

נדמה כי הירתמות אנשי הליכוד לשיתוף פעולה עם המשנה של אנשי הגוש נובעת ממניעים 

וד ים. אך הגוון האידיאולוגי שמאפיין את חברי הכנסת ושרי הליכבטחונימדיניים ו-לאומיים

, בגין, מילוא, אולמרט, בעשור האחרון מעיד על שינוי דרמטי במהות המאבק. היעלמותם של ארנס

, דנון, החדשים "יורשי ז'בוטינסקי"ותפיסת מקומם בידי , לנדאו ומרידור, לבני, לוי, איתן

מעידות כי למאבק יש דמות חדשה. הוא , ארדן ולוין, אלקין, אקוניס, רגב, גמליאל, חוטובלי

גזענית של אנשי מחנה -עד-י השלמה )לפי הפרשנות הלאומנית"של א "יהודי"נהל בין המחנה המת

למחנה הדמוקרטי הדוגל ברעיון שתי המדינות לשני העמים. כפי שדן מרידור היטיב להסביר: , זה(

זה , הליכוד סטה מדרכו ההיסטורית. אומרים בעד זכויות אדם אך לא זכויות אזרח לפלסטינים"

 ."רום אפריקהכמו בד

קו ההפרדה עובר כיום בין אלו הסבורים שהזכות של העם היהודי על ארץ ישראל , במלים אחרות

החלת , המשך השליטה בעם אחר, גם במחיר פגיעה בדמוקרטיה, כולה גוברת על כל זכות אחרת
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כל "ו "אנחנו העם הנבחר"כי  -אפליית מיעוטים ופרטים , מערכות משפט נפרדות ליהודים וערבים

לבין אלה המבקשים להבטיח שישראל תהיה מדינה  - "הארץ ניתנה לנו על ידי בורא עולם

 שמקיימת שוויון מלא לכל אזרחיה וחברה במשפחת העמים., דמוקרטית של העם היהודי

על ממשלת נתניהו לדבוק במדיניות משלימה בשני מישורים: במישור , כדי לממש את חזונה

והעולם כולו  "עם לבדד ישכון"חיד את הציבור ולשכנעו שהוא בחזקת עליה להפ בטחוני-המדיני

שנות "והפצצה שלה תסמן את  "הדיקטטורה הנאצית"אנטישמי. לכן איראן היא מבחינתו 

גם אם הוא יוצר הזדמנות לשינוי , "עומדים עלינו לכלותנו"ודאעש הוא הוכחה לכך ש, "ההשמדה

ולכן יש להתעלם ממנה. ואילו , ה הערבית אינה אפשריתיוזמת הליג, בבריתות האזוריות. לשיטתו

, . מהלכיו נועדו להבטיח את המשך הפילוג בקרב הפלסטינים"אש קטנה"את חמאס יש לשמור על 

ולהזין את האשליה שהפילוג יסיר את תושבי , המערער את הלגיטימיות והסמכות של אבו מאזן

ויספח את הגדה. במישור זה , ת הצעד הנוסףבאם נתניהו יצעד א, הרצועה מהמשוואה הדמוגרפית

, ם שהכירו במדינת פלסטין"מדינות באו 138-כדי שתסביר ל, חוטובלי העמיד נתניהו לצדו את

 בשטח פלסטין. "העם )היהודי( דורש ריבונות"ש

-של המציאות הפנימית, מחוללת ומתדלקת פעולות במישור השני, מדיניות הגטו הזאת מחייבת

, תמיכה בלתי מסויגת בהנהגת המדינה, "אחדות העם"ור הזה חיוני להפגין את החברתית. במיש

תקשורת אוהדת ואף מוכנות לשלם בחיינו בפרוץ אלימות. מציאות , גיבוי מלא ממערכת המשפט

כזו מבטיחה שלאופוזיציה לא יהיו התנאים הנחוצים להחלפת השלטון. נתניהו בחר בקפידה את 

 והם נערכים עתה לכרסם ביציבותם., ווך של הדמוקרטיההשרים שהציב ליד עמודי הת

איילת שקד הוצבה מול בית המשפט העליון וארגוני החברה האזרחית. שרת המשפטים גאה בכך 

נדמה כי בשנים האחרונות קבלת "מן הטעם ש, ץ"שהובילה את היוזמה לפגוע בסמכויות בג

ומתעלמת , "לא בידי מערכת המשפטהחלטות המשילות אינה מסורה בידי העם ונבחריו בכנסת א

מהעובדה שהדמוקרטיה פירושה שלטון הרוב תוך הבטחת זכויות המיעוט. רוח השרה כבר קדמה 

 עמותות השמאל ועוד., ועדות הקבלה, למינויה ונשאה את חוקי החרם

החיילים , לא אתן יד לפגיעה בתדמית המדינה"הבטיחה: , שרת התרבות והספורט, מירי רגב

? היא "סרטן"שכולל כינוי פליטים בתואר , . ומי קובע פגיעה מהי? השרה וסולם ערכיה"והמסורת

אני מרימה "של אלוהים:  "צוות הקרקע"שהרי היא , "לא הולכת לרבנים"מרגיעה אותנו שהיא 

הממונה על הבטחת הפלורליזם סבורה כי בידה , . קרי"וזה עובד לי, עיניים למעלה ומבקשת אמת

האיש שהלך  -מידי הגבורה. משרד התקשורת נותר בידי ראש הממשלה נתניהו , מתמונופול על הא

 שקר או דמגוגיה אינו זר לו., ושום מהלך של הסתה, לבחירות כי הוא מתעב תקשורת חופשית

ומבקש להחיל , ושר החינוך הוא נפתלי בנט. סעיף החינוך במצע מפלגתו מתעלם מהגיוון בחברה

מבקשת לחנך  "הבית היהודי"די )דתי( ציוני )לאומני(. אהבת המולדת שעל כל הילדים חינוך יהו

. "נרגיל את העולם"ובבידוד בינלאומי עד ש, בהמשך השליטה בעם אחר, לה כרוכה בסיפוח הגדה

. הוא מציע את העולם החינוכי שעליו "ואהבת את הגר"המודל החינוכי שלה מתעלם מציוויים כמו 

, 'המולדת', 'האומה', כשאדם מקבל את הדעה ש'המדינה'"יפה: כתב ליבוביץ את האזהרה החר

תנאי לערכים האלה היא חובה מוחלטת -ללא-ושהנאמנות, ן' וכו' הם הערכים העליוניםביטחו'ה

 ."ללא נקיפת מצפון, הוא יהיה מסוגל לבצע כל מעשה תועבה למען אינטרס מקודש זה -וקדושה 
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הממשלה הנוכחית עלולה לפורר את , "משילות"ו "ן המדינהביטחו", "ההבטחה האלוהית"בשם 

המכנה המשותף המאפשר למגזרים השונים בחברה לנהל ויכוח ביניהם על  -הדמוקרטיה בישראל 

, ההבדלים בתפישותיהם. באם יושלם שינוי הכיוון שאליו מפנה הממשלה את הפרויקט הציוני

 עד שיקרוס., עתיד הדבר לערער את יסודותיו
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 [16/4/2015, ]הארץ המהמר .4

, תמיכתה של מעצמה עולמית בפרויקט הציוני היא אבן הראשה במדיניות של התנועה הציונית

ובמערכת היחסים המשתנה , מהקמתה ועד ימינו. בסבך עלייתן ונפילתן של המעצמות העולמיות

הכרחי לכינונה של מדינת היתה תמיכה זו תנאי , בין התנועה הציונית לפלסטינים ולעולם הערבי

להתפתחותה ולהשתלבותה בקהילה הבינלאומית. ראשי התנועה הציונית וממשלותיה , ישראל

, גם אם לעתים נאלצו לנהל משבר זמני ביחסים עם המעצמה, השכילו להשיג תמיכה כזו ולשמרה

ריף את בוחר להח, בעשור המצטבר לשלטונו, בנימין נתניהו, או אף להחליפה כשנדרש. ואולם

ב המעצמה היחידה התומכת כיום בישראל. המשך טלטולה של אבן הראשה "המשבר עם ארה

 תחתיה היא שורה זה יותר מיובל שנים., הזאת עלול להפיל על ישראל את הקשת כולה

תמיכה של מעצמה עולמית נדרשה בתחילת המאה העשרים לשם כינונו של בית לאומי לעם היהודי 

אף , יוצא מזה שלילתה של ישות מדינית לאומית מערביי ארץ ישראל אזוכפועל , בארץ ישראל

עקרון ": 1947-פ הודתה ב"כפי שוועדת אונסקו, ( בקרב תושבי הארץ90%שהם היו הרוב המכריע )

. במציאות שבה נהנו "...1922-ההגדרה העצמית לא הוחל על ]ערביי[ פלשתינה בהינתן המנדט ב

את , תמיכה זו איפשרה את ההגירה היהודית לארץ, ומרחבית הערבים מדומיננטיות דמוגרפית

שהיו הכרחיים למהפך הנדרש של כינון מדינה , רכישת הקרקעות ואת הקמת המוסדות הלאומיים

 יהודית בעלת משטר דמוקרטי.

שפריים היה הצהרת בלפור של ממשלת , ויצמן ואחרים, תובנה זו הכתיבה את מאמציהם של הרצל

לשם ": 1923-ב "לקיר הברז"מנדט של חבר הלאומים. ז'בוטינסקי הסביר זאת בבריטניה וכתב ה

, מה זקוקים אנו להצהרת בלפור? לשם מה זקוקים אנו למנדט? משמעותם בשבילנו נעוצה בכך

שבהם תהיה , ן כאלהביטחוו מנהלשכוח חיצוני הטיל על עצמו התחייבות ליצור בארץ תנאי 

, משוללת אפשרות להפריע להתיישבותנו.... ואנו כולנו, רצונהלמרות כל , האוכלוסייה המקומית

שימלא את תפקידו בתקיפות ובלא , יום-יום, דוחקים בכוח החיצוני הזה, בלא יוצא מן הכלל

 ."ריתוי

החריפו את  1937-ח פיל ב"נסיגת בריטניה מיישום סעיפי המנדט והצעתה לחלוקת הארץ בדו

, עם התפטרות ויצמן, 1946-ב, וגע ליחסים עמה. כעבור עשורהוויכוח הפנימי בתנועה הציונית בנ

, נחתם הפרק הבריטי, מנשיאות ההסתדרות הציונית, בריטית-שהוביל את המדיניות הפרו

 ב."נאלץ למצוא פטרון חדש בדמות ארה גוריון-בן היהודי בהנהגת יישובוה

נה יהודית. אך כאשר ב של הנשיא טרומן תמכה בהחלטת החלוקה ובכך סייעה להקמת מדי"ארה

לא נרתע  גוריון-, בןהממשל האמריקאי הציב אולטימטום ודרש להימנע מהכרזת העצמאות

, ןביטחוב מחד לבין עצמאות ו"כאשר עלי לבחור בין הסכמה ושיתוף פעולה עם ארה"מלהכריז: 

נהוג . הוא העז ל"ן... גם אם הדבר יביא על ישראל סנקציות חמורותביטחואני בוחר בעצמאות ו

היהודי להשיג את מטרותיו באותה  יישובב היתה מותנית ביכולת של ה"כך משום שתמיכת ארה

 השונות ממצבה של ישראל היום:, ועל רקע העובדות הבאות, עת

כפי שעושה , י"לא דרש תמיכה כדי לשלול את הזכות להגדרה עצמית של ערביי א גוריון-, בןראשית

הערבי בארץ זכות  יישוביש ל"כי , תב לשר החוץ הבריטי בוויןנתניהו. בפברואר אותה שנה הוא כ

שהורתה גם על הקמת מדינה , 181; הוא הכיר בהחלטת החלוקה "ושלטון עצמי..., להגדרה עצמית
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הסתלקות הכוחות הבריטיים והקמתה , וההחלטה אף נכללת בהכרזת העצמאות. שנית, ערבית

שהמתינו , י הארץ לעליית מאות אלפי יהודיםשל מדינה עצמאית היתה מאפשרת את פתיחת שער

הכיר בכוחו של  גוריון-, בןואת קליטתם של אמצעי הלחימה שנרכשו שם. שלישית, לכך באירופה

היהודי להכריע את המלחמה ולעמוד בפני פלישת צבאות ערב. את העובדות הללו סיכם  יישובה

 עמדו לה., להבנתו, ושני אלה ."גורל ישראל תלוי בשני דברים: בכוחה ובצדקתה"באומרו: 

נדרשה , ואובדן המעמד המדיני של הפלסטינים כקולקטיב לאומי 1948-עם הקמת מדינת ישראל ב

שירשו את הסכסוך והתיימרו , תמיכה של מעצמה עולמית בישראל כדי להיאבק במדינות ערב

-צפוןל מ"את צה ולהסיג, השכיל להעריך את המעמד של ישראל גוריון-בן לייצג את הפלסטינים.

-בן שאליו הצטרף טרומן. כך נהג, לנוכח האולטימטום הבריטי, "חורב"סיני שנכבש במבצע  מזרח

כשישראל היתה שותפה לשתי המעצמות שירדו , גם כעבור שמונה שנים במלחמת סיני גוריון

עם ל מסיני בשל עמדת הנשיא אייזנהאואר. "ומיהר להסיג את צה -בריטניה וצרפת  -מנכסיהן 

הוא עמד מול הלחץ של הנשיא קנדי וסירב , על רקע מעמדה של ישראל במלחמה הקרה, זאת

-פתח במלחמה ב, אשכול, להתיר ביקורי פקחים אמריקאים בכור הגרעיני בדימונה. גם יורשו

 ואף פתח את שערי הכור לפקחים אמריקאים., רק לאחר שקיבל אור ירוק מהנשיא ג'ונסון 1967

בהשגת , סייעה לה הן במלחמת יום הכיפורים והן לאחריה 1967ד ישראל מאז ב לצ"עמידת ארה

כדי , וזאת גם אם הנשיא קרטר נדרש ללחוץ על ראש הממשלה בגין, הסכם השלום עם מצרים

, שיסכים לנסיגה מלאה מסיני. ההסכם עם מצרים הוליד בין היתר את הסיוע האמריקאי לישראל

בדמות טרפוד , ליארד דולר. דווקא הסרבנות הישראליתמי 120-שהצטבר עד היום ליותר מ

על ידי ראש הממשלה שמיר ודחייתו את יוזמת השלום של שר החוץ האמריקאי  "הסכם לונדון"

הניעה את הנשיא רייגן להתאמץ ולחפש את המטבע , תוך כדי האצת מפעל ההתנחלות, שולץ

בהחלטת החלוקה  1988-ף ב"אששנחשב עד אז לחשוך בעיני האמריקאים: הכרת , במקום אחר
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 הפלסטינים למדינה.

שלא זיהה את השינוי והתבצר בעמדותיו מול הנשיא בוש האב גם כשזה גרר אותו , בניגוד לשמיר

ומיהר להתאים את המדיניות של , זאת ראש הממשלה רבין הבין והפנים, 1991-לוועידת מדריד ב

כדי לשמור על האינטרסים שלה. רבין ראה את השינוי ביעדה של , ישראל למציאות החדשה

נה ועליונותה ביטחומשלילת הזכויות הלאומיות של הפלסטינים להבטחת  -התמיכה האמריקאית 

הוא הציב  1992ות הצבאית של ישראל גם לאחר שתקום לצדה מדינה פלסטינית. מיד לאחר בחיר

וסבר כי על ישראל לשלם את המחיר המדיני , סדרי עדיפות אחרים בהקצאת המשאבים הלאומיים

כדי להוציא את מדינות ערב ממעגל הסכסוך ולמזער את האיום מצדן. גישה זו הניבה , לפלסטינים

על ידי שאומץ גם , את הסכם השלום עם ירדן מיד לאחר החתימה על הסכם אוסלו. היעד החדש

הביא לשגשוג ביחסים , שרון ואולמרט ועל ידי הנשיאים קלינטון ובוש הבן, ראשי הממשלה ברק

, הצעות והצהרות מדיניות תומכות, לצד סיוע ושיתוף פעולה אסטרטגי, בין שתי המדינות והניב

 (.2004( ומכתב בוש לשרון )2000) "מתווה קלינטון"כמו 

, הוזה-ומצטייר כקוסם, עומד כארי על זכותו שלא להחליטנתניהו , לעומת ראשי הממשלה האלה

ב ובה בעת לחזור "המנסה להחזיר את גלגל ההיסטוריה לאחור. הוא מבקש ליהנות מתמיכת ארה

אם אבחר לא "כפי שהכריז בבחירות האחרונות ), ולשלול את הזכויות הלאומיות של הפלסטינים

ב להתכחש למחויבותה לקהילה "כריח את ארה(. הוא סבור כי יוכל לה"תקום מדינה פלסטינית
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הוא יחבור , שאם המחנה הציוני ינצח, והזהיר במערכת הבחירות, הבינלאומית ולעמוד לצדו נגדה

רק משום שהעולם תומך במימוש רעיון , אליבא דנתניהו, לקהילה הבינלאומית. כל העולם נגדנו

 או ז'נבה.במתווה אנאפוליס או קלינטון  "שתי מדינות לשני עמים"

בכך ממשיך נתניהו לדרדר בעקביות את יחסי ישראל עם הממשל האמריקאי. הוא החל בזה 

אני "אך בפועל התגאה: , שעה שבפומבי התחייב לכבד את ההסכמים ולקדמם, בתקופת קלינטון

. את האמון של ממשל אובמה איבד נתניהו לאחר שזרה דלי חול "עצרתי בעצם את הסכמי אוסלו

 תוך שהוא דוחף בנחישות מופלאה להרחבת ההתנחלויות., אום בר אילןבעיניו בנ

כל שטח שיימסר ייתפס על "בטענה ש -נתניהו אינו מפנים כי עמדתו השוללת מדינה פלסטינית 

שבהעדר הסכם זוכים להצלחה. , מחזקת את הגורמים הקיצונים - "אם הקיצוניאסלידי גורמי ה

המחזקת , בסיכוייו לגייס את הממשל האמריקאי נגד איראן כי עמדה זו מחבלת, הוא אינו מפנים

-ומבקשת להגיע לנשק גרעיני כדי לשנות את מערך הכוחות הפרו, את אחיזתה במזרח התיכון

 מערבי.

התנהלות נתניהו משקפת מדיניות של מהמר. הוא מודע לכך שאין בנמצא שום אלטרנטיבה 

פלסטיני -רוסיה וסין בנוגע לסכסוך הישראלי, ב. עמדותיהם של האיחוד האירופי"לתמיכת ארה

ולשמור את תמיכת  -הפוכות מאלה של ישראל. לפיכך נתניהו מבקש לעשות את שלא ייעשה 

ב להשיג "ב שלא באמצעות נשיאה הנבחר. נתניהו מניח כי תמיד יהיה בכוחם של יהודי ארה"ארה

ב לישראל. הנחה זו "של ארהשימנע מכל נשיא לשנות משמעותית את היחס , רוב אוהד בקונגרס

ב וממגמת הההתרחקות "מעמדת רוב יהודי ארה, ב"מתעלמת מהשינויים הדמוגרפיים בארה

 הנובעת מכך שמדיניות נתניהו מסכנת אותם בכך שיואשמו בנאמנות כפולה., שלהם מישראל

, תאם נתניהו לא יפנים את השינויים והתהליכים שפוקדים את המערכות האזורית והבינלאומי

הרי שזה לא ממש משנה איזו ממשלה ירכיב. מדיניותו , ויסרב לנטוש את שולחן ההימורים

, חוטובלי, המדיני של בנט הגיוןהנוכחית תמשיך לשמש כר נוח להצהרות הלוחמניות ונטולות ה

 .21-שבלעדיה ישראל תתקשה להתנהל במאה ה, ותערער את התמיכה האמריקאית, רגב ודנון
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 [5/3/2015, נחלויות ]הארץשקר ההת .5

 ראש הממשלה בנימין נתניהו זכה בממשלותיו האחרונות בשני ניצחונות גדולים בקרב על תודעת

, הציבור הישראלי והקהילה הבינלאומית. שני ניצחונות כוזבים שאינם מבוססים על עובדות

 משלמת בעבורם מחיר יקר ומיותר. וישראל

 עם שובו לראשות הממשלה. בנאום זה, 2009ו נשא ביוני שאות, הראשון הושג בנאום בר אילן

 התקבע הרושם שהאיש תומך בפתרון של שתי מדינות לשני העמים. כמעט כולם בחרו אז להתעלם

, מחופי תל אביב ק"מ 15ף שתושתל "מדינת אש"ש, מהעובדה שלבו של נתניהו לכוד באמונה

(. חלק מהציבור "מקום תחת השמש"ו )כפי שכתב בספר "לתהווה איום קיומי על מדינת ישרא

אך הפגיעה הקשה בתדמית , התפכחו מהאשליה הזאת שיצר נתניהו, וכל מנהיגי העולם, כאן

 כבר נעשתה., ובאמינות של ישראל בכל הנוגע לכנות כוונתה לממש את הפתרון הזה

 בינלאומיתולבטח עצוב יותר. רוב הציבור הישראלי והקהילה ה, הניצחון השני הוא כמעט מוחלט

, מחזיקים בדעה שהתבססות מפעל ההתנחלויות בגדה בתקופת נתניהו עמוקה עד כל כך

 שהיפרדות לשתי מדינות כבר בלתי אפשרית. לקביעה זאת אין אחיזה במציאות.

גדל מספר , 2013-2009, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים שבשנות כהונתו של נתניהו

איש  69,000תוספת של  - 5%ירושלים( בשיעור שנתי ממוצע של  הישראלים בגדה )ללא מזרח

 מהתושבים 75% ול מהממוצע בתחומי הקו הירוק, אךבחמש שנים. זהו שיעור גידול כמעט כפ

 בדיוק השיעור שעשו כן בשנים שקדמו לכהונת נתניהו, שהיתוספו בחרו לגור בגושי ההתיישבות

 בכל ההתנחלויות(. 354,308מתוך איש  285,214התגוררו בגושים  2013)בסוף 

הציע אהוד אולמרט לספח לישראל במסגרת חילופי שטחים בדיוק , 2008-ב, בתהליך אנאפוליס

 משטח הגדה(. אם נוסיף להם את השכונות היהודיות 5%את הגושים הללו )ששטחם אינו עולה על 

הרי  -יהודים  200,000-משטח הגדה ומתגוררים בהן כ 1%-ששטחן מתקרב ל -במזרח ירושלים 

ישראלים  40מכל  35בלבד תשמור ישראל בריבונותה )ובבתיהם(  6%שעם חילופי שטחים של 

כי למרות השקעה של עשרות מיליארדים במאמץ , הגרים מעבר לקו הירוק. נתונים אלה מעידים

 94%-שמרה הדומיננטיות הפלסטינית בנ, להרחיב את הנוכחות היהודית בשטח שמחוץ לגושים

שגם מחזיקים בבעלות על , פלסטינים 26ליד כל יהודי מתגוררים , שטחי הגדה. באזורים אלהמ

 כל האדמות הפרטיות בסביבה.

נתונים נוספים חושפים עובדה מעניינת ובלתי מוכרת אחרת. בניגוד למאמצי נפתלי בנט והבית 

לונים בקרב מספר החי, היהודי להוכיח שיש להם שותפים חילונים רבים במפעל ההתנחלות

המצטרפים להתנחלויות בחמש השנים הללו בטל בשישים. עיקר התרומה לגידול במספר 

ככולם בשתי הערים החרדיות  רובם -מהמצטרפים  45% -הישראלים בשטחים היא של החרדים 

. נהירת החרדים לערים הללו 39%-שנים ב שצמחו באותןביתר עילית, ו מודיעין עיליתהגדולות: 

למתנחלים בעל ", לדבריהם, והופכת אותם, קת הדיור שלהם בירושלים ובבני ברקנובעת ממצו

מעלה אדומים ואריאל )מספר התושבים , שתי הערים החילוניות הקטנות יותר, . לעומתן"כורחם

, בלבד 9%-שנים אלה ב צמחו בחמש, (מודיעין עיליתממספר התושבים ב 3.5באריאל קטן פי 

 (.1.9%הגידול בתחומי הקו הירוק )ור בשיעור שנתי הנמוך משיע
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 -מספר הישראלים שנוספו להתנחלויות שמחוץ לגושים בשנים אלו הוא זעיר באופן אבסולוטי 

-מודיעין הוא קטן ממספר התושבים שנוספו באותן שנים לעיר, נפש בלבד. לשם השוואה 17,795

ידי  ים המאוכלסים עליישובמיוחס ל, רובו ככולו, רעות שבתחומי הקו הירוק. הגידול הזה-מכבים

נרשמה  ים אלהיישובמתפקדי הליכוד ומצביעי הבית היהודי. בכמה מ -אנשי גוש אמונים לדורותיו 

, ביצהר 50%-ב בברכה, 30%-באיתמר ב, 29%-עלייה משמעותית: בטלמון גדל מספר התושבים ב

, גידול משמעותי ים אלה לא חליישוב; אבל ברבים מ163%-ובהר גילה ב 71%-בעטרת ב, 41%-ב

בכוכב השחר , בחגי, במעלה עמוס, ברימונים, ובכמה מהם אף נרשמה ירידה )בקרית ארבע

 ובכרמל(.

 ת שלבטחונישנתניהו ושריו מרבים להציגם להמחשת החשיבות ה, י הבקעה וצפון ים המלחיישוב

 . הגידולניצבים אחרונים בסדר העדיפות של הקצאת המשאבים, ההתנחלויות )טענה חסרת שחר(

משיעור  נמוך אף - 3.6% -נפש בלבד  216-ל מסתכם ב"במספר הישראלים שם בחמש השנים הנ

אף נרשמה ירידה במספר , כולם חילוניים, ים אלהיישובהגידול בתחומי הקו הירוק. בכשליש מ

שבו , מעלה אפרים יישובנעמי ועוד(; השיא נקבע ב, תומר, ארגמן, התושבים )למשל באלמוג

 במספר התושבים. 26.6%ירידה של נרשמה 

למרות ההכרזות של בנט על , "תנופת אכלוס"גם בשכונות יהודיות במזרח ירושלים לא ניכרת 

נפש )חלקם  5,000-. בחמש השנים האחרונות גדל מספר תושביהן בפחות מ"ייהוד ירושלים"

אם שיעור גידול , המגלמים שיעור גידול שנתי נמוך מהממוצע בישראל. לפי נתון זה, ערבים(

 כבר בתוך עשור יהיה בעיר כולה רוב ערבי. -האוכלוסייה היהודית בירושלים יישאר על כנו 

 אין בנתונים ובמגמות המתוארים לעיל הפתעה גדולה למי שעוקב לאורך השנים אחר מפעל

 וגם לא, ההתנחלות בגדה. מעולם לא היינו קרובים להשגת רוב יהודי באוכלוסייה בשטחי הגדה

ומעולם  -בתחום הבעלות על הקרקעות והשליטה המרחבית. השגת שליטה יהודית כזאת איננה 

 של "הישג"משום שלא היו פוטנציאל דמוגרפי או בסיס משפטי למימושה. ה, בת השגה -לא היתה 

מסתכם  -בעיני אלה הרואים בכך הישג  -בניית מערך התיישבות יהודי נפרד מהמערך הפלסטיני 

זים בתוככי רצף ההתיישבות הערבית. בעזרת עשרות התנחלויות קטנות ומבודדות בתקיעת טרי

, בטחוני, מדיני הגיוןהנשענות על רשת כבישים שנבנתה בהשקעה חסרת כל , על ראשי הגבעות

ישראל יצרה מצב של שליטה אפקטיבית , ובהסתמך על נוכחות צבאית מוגברת, גיאוגרפי וכלכלי

תוך כדי , יהם. כבר עשורים היא מתחזקת מצב זהיישובות טבעית של ומונעת התפתח, בפלסטינים

 הפניית תקציבים עצומים שרק הולכים וגדלים.

 אין להקל ראש באיום הטמון במציאות הקיימת. אמנם אין בה כדי למנוע את האפשרות, עם זאת

 ש לשלםאבל היא צפויה להעלות את המחיר שישראל תידר, להקים מדינה פלסטינית לצד ישראל

הקטן והמבודד  יישובבנט ואביגדור ליברמן )שה, בהינתן פתרון מוסכם או מוכתב לסכסוך. נתניהו

מסלולים מקשר -וכביש מהיר חדש ורב, 93%-צמח בחמש השנים האלה ב, נוקדים, שבו הוא גר

 אותו ישירות לירושלים( פועלים לחיזוק המגמה של הרחבת ההתיישבות מחוץ לגושים.

התחלות הבנייה מתרכזות דווקא , בהנהגת שר הבינוי אורי אריאל, חרונותבשנתיים הא

מסך כל התחלות הבנייה בהתנחלויות עד  20%-עלייה מ -המבודדות שמחוץ לגושים  בהתנחלויות

שחילופי שטחים בכל שיעור שהוא , בשנתיים האחרונות. בצד זאת יש לזכור 40%ל, כשנתיים לפני

וצים והמושבים בישראל הסמוכים לקו הירוק. אלה יאבדו במסגרת יפגעו בעתידם של חלק מהקיב
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, ואת מקורות הייצור שלהם. כבכלים שלובים, שתועבר לפלסטין, חילופי שטחים את אדמתם

 ים הישראלים הללו.יישובהגושים שיסופחו לישראל יגדיל את הפגיעה ב גידול בשטח

אשליה. ישראל משקיעה משאבים  אולם מעל לכל תלוי ועומד המחיר שישראל משלמת בעבור

חברתי ומוסרי. מחיר , כלכלי, מדיני, ציוני הגיוןונעדרת כל  היתכנותעצומים למען מטרה חסרת 

הכפלנו "התעמולה שמנהלים נתניהו ושריו למען ההתנחלויות )כפי שאמר במפורש יובל שטייניץ 

של , כלה הישראליתכמוהו כשחיטה בסכין קהה של הכל, ("את התקציבים ליהודה ושומרון

עם אירופה ועם מדינות ערב שחתמו עמה על הסכמי שלום. , תדמיתה ושל יחסיה עם ארצות הברית

היוצרות  "תוכניות מדיניות"סופג וסופח אינספור סיסמאות ריקות ו, הציבור הישראלי שומע

 וליטית.היא הקובעת את העמדה הפ, גם אם היא כוזבת, תמונת מציאות מסולפת. והתודעה כידוע

 המצביע ברגליים ומדיר עצמו בפועל מאשליה שקרית זו של מפעל ההתנחלויות -לציבור הישראלי 

 -נותר לדרוש שההפרדה הקיימת היום בין רוב הישראלים המתגוררים בגושי ההתיישבות  -

שהם הרוב המוחלט בגדה וגם בעלי , לבין הפלסטינים -ששטחם אחוזים ספורים משטח הגדה 

 החיונית לעתיד של מדינת ישראל., תהפוך גם להפרדה מדינית, ריע של הקרקעות שםהרוב המכ
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 [5/2/2015, בדרך לפארסה ]הארץ .6

גיאוגרפים והיסטוריונים מזהים שלושה שלבים בתהליך ההתפתחות של גבולות ישראל: קביעת 

, צבאיים עם מדינות ערב קביעת גבולות כתוצאה מעימותים, גבולות על ידי גורמים חיצוניים

, שלא השלימה את קביעת גבולותיה, וקביעת גבולות על ידי הסכמים מדיניים. מדינת ישראל

נמצאת כבר שני עשורים כשרגלה האחת דורכת בשלב השלישי בעוד רגלה האחרת שלוחה קדימה 

מציאות חדש ואחר. סירובן של ממשלות ישראל בשנים האחרונות להכיר ב, ונטועה בשלב רביעי

שיש בו פוטנציאל , עלול להחזיר את ישראל לשלב הראשון של התהליך, זו ולהיערך בהתאם

ההיסטוריה חוזרת "לפגיעה קשה באינטרסים החיוניים של המדינה. ובמלותיו של קרל מרקס: 

 ."על עצמה. קודם כטרגדיה ואחר כך כפארסה

ם. "חבר הלאומים והאו, מעצמותה -בשלב הראשון נקבעו הגבולות בידי גורמים בינלאומיים 

נקבע הגבול  1906-היתה השפעה מזערית על גורמים אלה. ב, יהודים וערבים, לצדדים הנצים

ובידי האימפריה , ששלטה במצרים, י בידי האימפריה הבריטית"המערבי בין מצרים לא

 "י"א-פלשתינה"גבול מערבי זה אומץ מאוחר יותר כגבולה של . י"ששלטה בא, אניתמ'עותה

, י לעבר הירדן )ירדן( נקבע לפי שיקולי בריטניה; והגבול הצפוני"המנדטורית; הגבול המזרחי בין א

הצעות שונות . ובריטניה, שהחזיקה במנדט עליהן, נקבע בידי צרפת, י לסוריה וללבנון"בין א

, וניםלפי שיקולים ש, לחלוקת הארץ בין ערבים ליהודים הועלו פעמים רבות בידי גורמים שונים

אך הן לא התממשו. הבולטת שבהן היתה הצעת הוועדה המלכותית הבריטית בראשות הלורד פיל 

למעט אזור , ולהעביר לעבר הירדן את יתרת השטח, שביקשה להקים מדינה יהודית קטנה, 1937-ב

בריטי. את השלב הזה חתמה החלטת הומסדרון ליפו שהיה אמור להישאר תחת המנדט , ירושלים

והגדירה את , שהכירה בזכותם של שני העמים להגדרה עצמית, 1947ט בנובמבר "בכהחלוקה 

 השלבים והכלים להקמת שתי מדינות עצמאיות המקיימות אחדות כלכלית.

י לקבל את החלטת החלוקה ויציאתם למלחמה בכדי לבטלה ציינו "א-הסירוב של ערביי פלשתינה

כתוצאה מעימותים צבאיים. הסכמי שביתת  שבו נקבעו גבולות ישראל, את תחילת השלב השני

שירטטו , ירדן וסוריה, לבנון, בסיומה של המלחמה בין ישראל למצרים, 1949-הנשק שנחתמו ב

למלחמות (. )עם שינויים קלים 1967שלימים נקראו קווי , ("הקו הירוק"את גבולות שביתת הנשק )

קיבעה וחיזקה את קווי שביתת  1956-ערב היו השפעות שונות על הגבולות: מלחמת סיני ב-ישראל

הביאה לשליטת  1967-הנשק שאליהם נסוגה ישראל בגמר המלחמה; מלחמת ששת הימים ב

גולן )מתוך שטחים אלה הבחצי האי סיני וברמת , ישראל בכל שטחי ארץ ישראל המנדטורית

חלטת ר במזרח ירושלים(. ששת הימים היא שהביאה לה"קמ 70סיפחה ישראל לריבונותה רק 

 -וכבסיס רעיוני לשלב השלישי , המשמשת כגשר בין השלבים, 242, ם"ן של האוביטחומועצת ה

 .ליישב את הסכסוך בדרך מדינית נסיוןה

נתנו את האות , הסכמי ההפרדה שנחתמו עם סוריה ומצרים בסיום מלחמת יום הכיפורים

סכם השלום עם מצרים לפתיחת השלב השלישי של קביעת גבולות ישראל בהסכמים מדיניים: ה

-הפך את הגבול המערבי של ישראל לגבול בינלאומי; כך גם ההסכם עם ירדן שנחתם ב 1979-ב

הגבול הבינלאומי אינו כולל את החלק שעובר היום בגדה המערבית(; סוריה , כאן, )אם כי 1994

ם; ואילו אף שהיו ביניהן פערים לא גדולי 2000-וישראל החמיצו את ההזדמנות להסכם שלום ב

מימשו הצדדים , ף"שחתמו ישראל ואש "הצהרת העקרונות"ב 1993-שתחילתם ב, בהסכמי אוסלו
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 40%שלפיהם העבירה ישראל לרשות הפלסטינית את הסמכויות על , רק חלק מהסכמי הביניים

 .משטח הגדה ועל רוב השטח של רצועת עזה

צדדיים שנקטה ישראל -דים חדמתאפיין בצע, שבו אנחנו נמצאים היום, השלב הרביעי והחדש

; ישראל נסוגה לקו שהוא כמעט 2000הנסיגה מדרום לבנון במאי , בעשור וחצי האחרונים. הראשון

קו "אולם הפערים הקטנים שנותרו קיבעו את שמו של הגבול הנוכחי כ, זהה לגבול הבינלאומי

ים היהודיים יישובינוי הופ 2005-ל מרצועת עזה ב"הצעד השני היה נסיגת צה. "ל"נסיגת כוחות צה

הטריטוריאליות  "סל התביעות"ים בצפון השומרון. מהלך זה הוציא את עזה מיישובבה וארבעה 

 לראשונה זה עשרות שנים., של ישראל

היתה , הנוכחות היהודית בשטח לפני הנסיגות, יש שתי נקודות דמיון בין מהלכים אלה. האחת

גבוה מדי במונחים של חיי אדם ל המשך השהייה היה המחיר שנתבע מישראל ע, מזערית. השנייה

ששלט ישירות בדרום לבנון ושלט , חזבאללה, למהלכים אלה היו השפעות מערערות: בצפון ף.וכס

שמשמעותו הכרה בישראל או מתן מעמד בינלאומי , לא רצה בהסכם, בעקיפין בממשלת לבנון

ובכך תרמה , "שלא על פי מפת הדרכים תוכנית עצמאית"העדיפה ישראל , ובדרום; לגבול הצפוני

מציאות לא יציבה שהובילה לעימותים  -להשתלטות חמאס על עזה כעבור שנתיים. התוצאה 

ובדרום בסדרת מבצעים , 2006-ששיאם בצפון במלחמת לבנון השנייה ב, אלימים בין הצדדים

הקהילה ישראליים בעזה. בשני קצותיה התייצבה ישראל בגבולותיה המוכרים על ידי 

השוללים  -אמיים מיליטנטיים אסלאך העובדה שמצדם האחר ניצבים ארגונים , הבינלאומית

של הפיכת הגבולות עמם לבינלאומיים  היתכנותמרחיקה את ה - הכרה בישראל והסכם קבע עמה

 .בטווח הנראה לעין

להסכמי  הניחו שאין בצד הפלסטיני פרטנר, בכהנם כראשי ממשלה, אריאל שרון ואהוד אולמרט

צדדי של הגבול כדי לשמר רוב -ביקשו להמשיך בדרך של עיצוב חד, וברוח השלב הרביעי, קבע

, . בניגוד לשרון"ההתכנסות"שרון באמצעות גדר ההפרדה ואולמרט עם תוכנית  -יהודי במדינה 

חזר לשלב השלישי וניסה להגיע , לאחר מלחמת לבנון השנייה והשתלטות חמאס על עזה, אולמרט

 .שנגדע עם התפטרותו נסיון, באנאפוליס 2008-סכם קבע בלה

אפשר שימצא מענה מסוים בנקודת המבט , מי שמחפש פרספקטיבה חדשה על המציאות באזורנו

להחזיר את , בשתי הממשלות בראשותו, הבאה: בחמש השנים האחרונות מנסה בנימין נתניהו

 "האח"ואילו , '78-ית של מנחם בגין מגלגל ההיסטוריה לאחור אל תוכנית האוטונומיה הפלסטינ

הקובע כי בארץ , 1922-ורוצה להחזיר את ישראל לכתב המנדט מ, נפתלי בנט יומרני אף יותר

שניהם מתעלמים מהשלב השלישי של חתירה להסכמים . ישראל יקום בית רק ללאום היהודי

חסרת תקדים  צדדיים להיפרדות מהפלסטינים. תוך תמיכה-ומהשלב הרביעי של מהלכים חד

שבה חלוקת הארץ , חזור-הם מאמינים כי הם מקרבים את ישראל לנקודת אל, בהתנחלויות בגדה

וירדן תיעשה בעל כורחה המולדת החלופית של הפלסטינים. התוכניות , תהפוך לבלתי אפשרית

 שאין בה כל, )בשלב הראשון( Cשל בנט לסיפוח שטחי  "תוכנית ההרגעה"ושיאן היא , לכך שונות

יחד  -גם מאבקם של המתנחלים נגד השלמת גדר ההפרדה . מרחבי ותשתיתי, בטחוני, מדיני הגיון

נועד למנוע יצירת חלופה למדיניותם. שהרי  -בבית היהודי ובישראל ביתנו , עם נציגיהם בליכוד

מעבר לקווי הגדר  "להתכנס"ייקל על ממשלה שתחפוץ בכך להחליט , אם יושלם המכשול של הגדר

 ות.ההתנתק בדומה לתוכנית, מש זאת במהירותולמ
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שלפיו , אל נתניהו ובנט מצטרף אביגדור ליברמן בתביעתו לקבוע גבול אנכרוניסטי ובלתי מעשי

. ליברמן מתעלם מהמציאות "ימצאו את מקומם באותה ישות )פלסטינית("רבים מערביי ישראל 

ועיוור לתהליכים שעברו עליהם , מעמדות הפלסטינים ומרצון אזרחי מדינתו הערבים, המרחבית

לדו בישראל, קרובים מבחינת מהם לא נו 3%ה של המדינה. ערביי ישראל, שרק שנות קיומ 66-ב

אקונומי לציבור היהודי בישראל יותר מאשר -מודעותם הפוליטית ומעמדם הסוציותם, השכל

  .לפלסטינים מעברו השני של הגבול

בנט מחזירים את תהליך קביעת גבולותיה של ישראל ליברמן ו, נתניהו, בהתעלמם מהמציאות

מדינות  138שלב שהתחיל בהכרה של , שבו הקהילה הבינלאומית היא הקובעת, לשלב הראשון

ב תעמוד כמכשול "ם מלפני שנתיים. בקרוב רק ארה"בהחלטת עצרת האו, "1967פלסטין בקווי "ב

ם. רעיונות ישנים הצצים "ברה באובדרך לשינוי מעמדה של פלסטין ממדינה משקיפה למדינה הח

שנראים כרגע לא , כמו העברת השטחים לחסות בינלאומית זמנית )בלי התנחלויות( -מחדש 

לתפוס תאוצה , בדינמיקה הרצחנית וחסרת היציבות של המזרח התיכון, עלולים -מציאותיים 

 .כלכלי ומדיני כאשר תידרש ליישמם, ולהעמיד את ישראל בפני משבר חברתי

, אבל היא תמיד מתקדמת. זאת לא בדיחה, היסטוריה לא תמיד מתקדמת לעבר עתיד טוב יותרה

ולא בתודעה. גם אם תהליך ההיבדלות , לא בזמן, אלא קביעה עקרונית: אי אפשר לחזור לאחור

הרי שהיום יש עם פלסטיני. וגם אם בעבר היתה הקהילה , 1922-י החל רק ב"של ערביי א

, בהתבסס על נסיבות היסטוריות נוראיות, העניק לעם היהודי זכויות יתרהבינלאומית נכונה ל

היום היא כבר לא מוכנה לעשות כן. אם ישראל לא תנצל את האפשרות לקבוע את גבולה המזרחי 

במקרה , היא תיאלץ, כשישתנו המנהיגות והמדיניות הפלסטיניות, בהסכם עם מחמוד עבאס

, לקו הגדר כדי לשמור על הרוב היהודי ולהדוף לחץ בינלאומיצדדי של נסיגה -לאמץ צעד חד, הטוב

ובמקרה הרע היא תביא לחזרת מצב שבו הקהילה הבינלאומית תקבע את גבולותיה. לכן יעשו טוב 

יביטו קדימה וישתדלו שההיסטוריה במקומותינו לא , מנהיגי ישראל אם יטלו קורה מבין עיניהם

 .תחזור על עצמה כפארסה
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 [20/12/2014, וד מהשגיאות של קרי ]הארץללמ .7

היא צעד , שתחליף את ההצעה הפלסטינית, ןביטחוכוונת צרפת לגבש הצעת החלטה במועצת ה

אך עליה להכיל התייחסות מפורטת לכלל הסוגיות , נחוץ לקידום התהליך המדיני בין הצדדים

פקת מענה מאוזן לתביעות המס, להיות עסקת חבילה כוללת, הפלסטיני. כלומר-בסכסוך הישראלי

 של שני הצדדים.

ובשל האחריות , 242הצעתה העתידית של צרפת טומנת בחובה את הפוטנציאל לרשת את החלטה 

המתייחסת באופן מפורט וברור רק לסיום , הרבה הכרוכה בכך על המציעים להימנע מהצעה חסרה

בהירות -ואי, קל לא פחותם של ההסדר. לסוגיות האחרות משיבטים הטריטוריאלייהכיבוש ולה

הצעה שאינה בהירה , ן תטמון את זרעי הקיפאון המדיני הבא. בנוסףיישובביחס למתווה הראוי ל

 וככזאת היא תתפרש כהתערבות במערכת הבחירות בישראל., ומאוזנת היא הצעה מוטה

. "קחתן ו"על עסקת החבילה לכלול שש סוגיות מרכזיות. בארבע הראשונות מתקיים המרכיב של 

בחילופי  1967הקובע את קווי החלוקה בגבולות , על ישראל להסכים לפרמטר הטריטוריאלי

ואילו הפלסטינים צריכים להיענות לתביעה לפרז את מדינתם מצבא ומנשק כבד , שטחים

שימוש של חיל האוויר הישראלי במרחב האווירי , למשל, ן נוספים; כמוביטחוולהסכים להסדרי 

אגן "עם הסדרים מיוחדים ל, סכמת ישראל להקמת שתי בירות בירושליםשלהם. בתמורה לה

הפלסטינים צריכים להיות מוכנים לראות בפיצויים ובחזרת פליטים למדינת פלסטין , "הקדוש

 ."זכות השיבה"את יישום 

רמול מלא של היחסים רבית בהקמת המדינה הפלסטינית ובנהסוגיה החמישית נוגעת לתמיכה ע

תאם ליוזמת השלום של הליגה הערבית. הפלסטינים זקוקים לתמיכת המדינות בה, עם ישראל

ן קשורים גם ביטחומשום שאלה כרוכים במעורבותן. נושאי ה, הערביות בפתרונות לכל הסוגיות

ושאלת הפליטים , לסעודיה ולמרוקו, סוגיית המקומות הקדושים קשורה לירדן, למצרים ולירדן

ל זכאית ליהנות מפירות השלום ומחיזוק הקשרים עם העולם הערבי לירדן ולבנון. ואילו ישרא -

 באופן שיתרום ליציבות ההסכם.

הסוגיה השישית קשורה להכרה ההדדית של שני הצדדים. מדינת ישראל תוכר כבית הלאומי של 

ומדינת פלסטין תוכר כבית הלאומי של העם הפלסטיני. כל זאת תוך כדי הבטחת , העם היהודי

 ל תושביהן.שוויון לכ

הצבת פרמטרים ברורים כאלה תבהיר לישראלים ולפלסטינים במה עליהם לבחור. ההנהגות לא 

שלום של "או , "ויתורים כואבים"יוכלו לטייח את עמדתן באמצעות סיסמאות שחוקות כמו 

שלא תאפשר עוד , . תג מחיר ברור של רווח והפסד יוצמד לכל הסוגיות כולן בעסקה אחת"אמיצים

ממנהיגי הצדדים להצהיר באופן פופוליסטי על מחויבותם להסכם קבע תוך כדי דרישה  לחלק

שירושלים  -כפי שעושים הישראלים  -לדרוש , לשמוט מעסקת החבילה את אחד הנושאים. למשל

שמספר גדול של  -כפי שעושים הפלסטינים  -או לתבוע , תישאר מאוחדת תחת ריבונות ישראל

 ינת ישראל.פליטים יוכל לחזור למד

אל לאירופים לחזור על הטעות המרכזית שעשה ג'ון קרי בסבב השיחות האחרון. העובדה שלא 

הצליח לגבש טיוטה מוסכמת על שני הצדדים ונמנע מהצגת הסכם מסגרת מלא הפכה את מאמציו 
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לחסרי ערך. האירופים נדרשים היום להפגין אומץ לב אזרחי ולקבל הכרעות כואבות לא פחות 

העשויה להמריץ את שני , דים לסכסוך. הפגנה כזאת יכולה להתבטא בהצעה מלאה ומאוזנתמהצד

 הצדדים להפגין אומץ לב דומה.
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 [12/12/2014, יה ]הארץאתנוקרטיה או דמוקרטתבחרו:  .8

אכן לא משתנה. שאתגרי , כבוגרי המאה העשרים אנחנו כבר יודעים שלא כל מה שנראה נצחי

ציאות המתפתחת בלי הרף אינם משאירים על כנם את המוכר והקיים. זאת אמירה נכונה המ

כמו , ואפילו לרגשות אנושיים, לתפיסת הזמן שלנו שהשתנתה מאוד, לאימפריות שנעלמו מעולמנו

שעושים היום את דרכם ממוחו ולבו של היחיד אל דף הפייסבוק. כך השתנו במאה , אהבה או פחד

ומחייבים אותנו להביט על , ונות המסדירים את היחסים בין עמים ומדינותהעשרים גם העקר

הדמיון בין  פלסטיני מזווית אחרת. זו המבקשת למצוא ולהדגיש דווקא את-הסכסוך הישראלי

כפי , המאפשרת להם לתפוס את מקומם במשפחת העמים, הצדדים ולא את ההבדלים ביניהם

 .1947בנובמבר ט "שבאה לידי ביטוי בהחלטת החלוקה בכ

אחד הנימוקים הנשמע פעמים רבות מישראלים חילונים בבואם לדחות את הזכות של הפלסטינים 

. טענה שבימי "היינו פה קודם"כי  "זה שלנו"היא הטענה ש, להקמת מדינה עצמאית ממערב לירדן

ים באמצעות טקס "ראשונים זכות"גרמה לפלסטינים לנסות לבסס אף , למרבה האבסורד, ערפאת

מגוחכים המתיימרים להציג את שורשיהם בעממי כנען הקדומים. אלו ואלו מתעלמים מהעובדה 

שכבשוה מידי  -ששבטי ישראל , כי לאורך ההיסטוריה עברו בארץ ישראל כובשים רבים מספור

הם רק גורם כובש אחד על הרצף ההיסטורי. חשוב להכיר  -ואחר איבדוה לאחרים , אחרים

על ידי השבטים הנודדים , היא מסבירה את הלגיטימציה לכיבוש הארץבעובדה זו משום ש

ויצרו זיקה אל השטח שעליו , עת הפכו לשבטים טריטוריאלים ולממלכה רב שבטית, העבריים

 התיישבו.

שהנחה את היחסים הבינלאומיים  על ידי העיקרון האימפריאלי הלגיטימציה לכיבוש ניתנת

, הלגיטימיות שניתנה לרכישת טריטוריות בכוח, . כלומרמשחר ההיסטוריה ועד למאה העשרים

 או נפילתן בפני כוח חזק יותר., הצדיקה הקמתן של אימפריות

, הבבלים, האשורים, הפלשתים, הלגיטימציה לכיבוש הארץ על ידי המצרים, על פי עיקרון זה

הארץ העברים  אינה נופלת מזו של כובשי, המוסלמים ועד הבריטים, הרומים, היוונים, הפרסים

ואינה עולה עליה. ואין זה משנה כלל אם בין הכובשים היו שהשתקעו בארץ והפכו לחלק בלתי 

העובדה כי הארץ נכבשה על ידי מאן או לא. , העברים והערבים, נפרד מתושביה כמו הפלשתים

על פני מי שכבש אותה בתקופה מאוחרת  "זכות ראשונים"דהו בתקופה מוקדמת לא העניקה לו 

הוכרה הבעלות , על ידי חבר הלאומים לבריטניה 1922-שניתן ב, בכתב המנדט על פלשתינה יותר.

שטח "ובו נכתב: , שנה קודם לכן 400שהיתה נתונה לאימפריה העות'מנית על שטחים שכבשה 

מבלי כל צורך לציין ממי השטח , . כך"יתטורקפלשתינה אשר היתה שייכת לפנים לאימפריה ה

 ושבים המקוריים בו.נכבש ומיהם הת

היה תוצר , אשר ביטל את העיקרון האימפריאלי, השינוי הדרמטי במערכת היחסים הבינלאומיים

מדיניותו של נשיא ארצות הברית וודרו וילסון לבנייה מחודשת ואחרת של אירופה והמזרח התיכון 

ת הנתונה ובכללה קבלת העיקרון של הזכות להגדרה העצמי, בעקבות מלחמת העולם הראשונה

חלה תפנית , הקיימות והחדשות, בכדי להגן על עצמאותן של המדינות החלשות, לכל עם. בנוסף

, 1920ביחסה של הקהילה הבינלאומית לשימוש בכוח. בכינוס הראשון של חבר הלאומים בינואר 

אמנת חבר הלאומים העמידה בפני השותפות מטרה אחת: קידום שיתוף פעולה בינלאומי והשגת 

ריבונותה , נהביטחובאמצעות מנגנון קולקטיבי והדדי של שמירה על , ן בינלאומייםביטחום ושלו
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 ושטחה של כל אחת מהן. 

כשלונו של חבר הלאומים בהשגתה של מטרה זו בין שתי מלחמות העולם לא החזיר את גלגל 

ומים שירש את חבר הלא, ם"ההיסטוריה לאחור אלא דווקא חיזק את הדבקות בה. במגילת האו

כל חברי הארגון יימנעו ביחסיהם הבינלאומיים מאיום בכוח "(: 4)2בסעיף , נכתב במפורש, 1946-ב

ואם , אם כנגד שלמותה הטריטוריאלית או עצמאותה המדינית של איזו מדינה, או מהשימוש בו

השגת טריטוריה , . כלומר"בכל דרך אחרת שאינה מתיישבת עם המטרות של האומות המאוחדות

ן לאחר ביטחושל מועצת ה 242או כפי שנכתב בראש החלטה , הזרוע אינה לגיטימית עוד בכוח

 . "...רכישת טריטוריה בדרך של מלחמה היא פסולה", מלחמת ששת הימים

כפי שנתבעה על , ומכאן בזכותו להגדרה עצמית, ההכרה של חבר הלאומים ביהודים כעם, אם כך

ת הבסיס הלגיטימי לקביעה כי יקום בית לאומי לעם היא זו שהניחה א, ידי התנועה הציונית

וההכרה בזיקה ההיסטורית של עם ישראל לארץ ישראל היא שהעניקה את הצידוק , היהודי

הוליד את המקרה החריג וחסר , ולא אחר, גם אם לא בכולה. צידוק זה, לכינונו דווקא בארץ זו

 מזרח-דרוםב, במרכז אירופה, יכוןבאופן בו מומשה הזכות להגדרה עצמית במזרח הת, התקדים

אסיה ובצפון אפריקה. בעוד שבכל אלו היא הוענקה לציבור שחי באותה עת בגבולות המדינה 

עם "היא הוענקה ל, בה תשעים אחוז מהתושבים היו ערבים, הרי שבארץ ישראל, החדשה שקמה

פ )הוועדה "נסקוח או"למרות שזה ברובו המוחלט חי מחוץ לגבולותיה. בדו "היהודי בכללותו

עקרון ההגדרה "הדבר מצויין במפורש:  1947-ם לענייני ארץ ישראל( מ"המיוחדת של האו

בשל השאיפה לאפשר הקמת הבית  1922-העצמית לא הוחל על פלשתינה בעת שנוצר המנדט ב

  ."הלאומי היהודי

ומדת בשל הטיעון עליו ממשיכה וע, עקרון ההגדרה העצמית לא הוחל על ערביי פלשתינה

היא כשלעצמה תופעה שנוצרה , להבדיל מלאומיות ערבית, לאומיות פלסטינית"פ: "אונסקו

. כלומר )אם נתעלם מהעובדה כי טיעון זה נכון גם לערבים שזכו בהגדרה עצמית "יחסית לא מזמן

על פי הגבולות ששירתו את האינטרסים  "לבנונים"או  "ירדנים", "יםעיראק"בעת שהפכו ל

זכות ההגדרה , ריטים בחלוקתם את המרחב הערבי( על פי הקהילה הבינלאומיתהצרפתים והב

אלא , לא משום שהם היו כובשים או תושבים לא חוקיים בארץ, העצמית נשללה מערביי פלשתינה

תביעה פוליטית למסגרת מדינית , באמצעות תנועה לאומית, משום שהם לא העמידו באותה עת

 בי במרחב. נבדלת ומובחנת משאר העולם הער

מהרגע שערביי פלשתינה הציגו עצמם כקבוצה המבקשת עתיד משותף לחבריה החיים , אולם

לרבות , מהרגע שהביעו שאיפות פוליטיות ופעלו להגשמתן במסגרת תנועה לאומית, בגבולות הארץ

כלאום בעל זכות , 1947ט בנובמבר "הכירה בהם הקהילה הבינלאומית בהחלטת החלוקה בכ, בכוח

מעצם ישיבתם באותה עת  ית להגדרה עצמית. זיקתם לארץ וזכותם למדינה התקבעהטבע

היישות הפוליטית החדשה שהוקמה כתוצאה מהסדר העולמי החדש שלאחר , י"א-בפלשתינה

הוכרה על ידי , על פני הרצף ההיסטורי, מלחמת העולם הראשונה. התיישבותם בארץ ישראל

או , מי צאצא של מי, בלי קשר למי קדם למי, די בעברם כשקולה בערכה לזו של העם היהו"האו

 בכוח. לשאלה אם ההתיישבות נעשתה

המעניקה מקום קטן יחסית להיסטוריה היהודית  1947-פ ב"כך עולה מסקירתה של אונסקו

ח מתעכב באריכות רבה יותר על "העתיקה ולקשר ההיסטורי של היהודים לארץ ישראל. הדו
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ת הבינלאומיות בטחוומתמקד בה, מלחמת העולם הראשונה ההיסטוריה הקרובה של אחרי

שנתנו המעצמות לערבים ולתנועה  הבטחותומנגד ב -הצהרת בלפור וכתב המנדט  -שניתנו ליהודים 

ל צד סבר שהוא נתון שכ, "צדק מוחלט"הלאומית הערבית. הועדה בחרה להתעלם מהתביעות ל

חצי "המחייבת פתרון בו כל צד ישאר עם  ואת עיקר משקלה הטילה על המציאות העכשווית, לו

: שני עמים בעלי זהות לאומית שונה ושאיפות לאומיות ופוליטיות מנוגדות "תאוותו בידו

 באמצעות", אלא, ולא ניתן ליישבן, מתקיימים בארץ ישראל. לשני העמים תביעות בעלות תוקף

 . "חלוקה

י אף לא אחד "א-גבולותיה של פלשתינהכאשר פנו הגורמים המעורבים בשרטוט , מיותר לציין כי

יהודית בתקופת בית -טרח לערוך מחקר היסטורי על משכה או גבולותיה של העצמאות הישראלית

. הדבר היה חסר משמעות "זכות ראשונים"ראשון ובית שני בכדי להבטיח שזו תתחדש בהתאם ל

נוכל לדבוק רק בגבולות  לא"ניסח זאת:  גוריון-בןאו כפי ש, למציאות השונה של המאה העשרים

 . האמת"שנשתנו פעמים רבות כל כך על פי המקרה והם על פי רוב צרים מדי..., ההיסטוריים

כי תהליך קביעת גבולותיה של ארץ ישראל היה פועל יוצא מקביעת , הצנועה חייבת להיאמר

ה סוריה ולבנון. היחיד, עבר הירדן, מצרים -גבולותיהן של יחידות שטח סמוכות לה 

 ארץ ישראל נוצרה מהשטח שנותר לאחר קביעת הגבולות של שכנותיה. -פוליטית-הטריטוריאלית

ם ביחס למשקלה של המציאות חוזרת ומשתקפת בעוצמה רבה עוד יותר "הפרגמטיות שהפגין האו

בקווי החלוקה שהציע למדינה הערבית ולמדינה היהודית. אלו כמעט ולא מביאים בחשבון את 

האזורים שבהן שכנו , ההיסטורית לחלקי ארץ ישראל. דווקא יהודה ושומרון הזיקה היהודית

הוקצו למדינה הערבית מכיוון שהיה בהם רוב ערבי מוחלט. ודווקא  ,ממלכות ישראל ויהודה

הוקצו למדינה , ים המזוהים עם התיישבות לא ישראלית של גויי הים, אזורמישור החוף והעמקים

  ברוב יהודי יחסי. היהודית משום שהיו מיושבים

היתה מודעת להתפתחויות הדרמטיות  גוריון-בן ההנהגה הציונית בראשותם של חיים ויצמן ודוד

בהכרזת העצמאות לא  גוריון-בן לפיכך הדגיש, ולשיקולים מכריעים אלו של הקהילה הבינלאומית

ציאות המ רק את הזיקה ההיסטורית של העם היהודי לארץ ישראל אלא גם את חשיבותה של

והקימו בה קהילה , "בדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים..."על פיה היהודים , הקיימת

משגשגת. וכדי להדגיש את תפקידה המרכזי של הקהילה הבינלאומית במתן הלגיטימציה והכלים 

על "במילים  וההכרזה על המדינה נפתחת, מוזכרים הצהרת בלפור וכתב המנדט, להקמת המדינה

סעיף שהרביזיוניסטים והדתיים הלאומיים ביקשו , "ת עצרת האומות המאוחדות...יסוד החלט

 להשמיט. 

המבקשים לשלול את הלגיטימיות ואת , משיחית-לאומית-בעלי השקפת עולם דתית, האחרונים

המעניקים ליהודים , 20-התוקף של השינויים הדרמטיים ביחסים ובמשפט הבינלאומי במאה ה

ממהרים , ומסרבים להקמתה של מדינה פלסטינית לצידה של ישראל, וותולפלסטינים זכויות ש

, אקסיומטיים. ראשית-על מרכיבים אמוניים משנתם לברוח מהמציאות הקיימת ולהשעין את

כפי שחבריהם  "זכות ראשונים"הזכות של עם ישראל על ארץ ישראל כולה אינה נדרשת להישען על 

כפי שנכתב בוועידת המזרחי , חה האלוהית לעם הנבחראלא על תוקף ההבט, החילוניים טוענים

לצמצם  נסיוןהעם היהודי לא ישלים לעולם עם איזה שהוא ", ח ועדת פיל"בתגובה לדו, 1937בשנת 

, . שנית"מפי הגבורה, כפי שהובטחה לעם ישראל, את גבולותיה ההיסטוריים של ארץ ישראל

 היא המעניקה את , ם של התושבים הילידיםלרבות נישול, ההבטחה הציווי הדתי לממש בכוח את
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ממייסדי גוש , כפי שמנחם פליקס, הלגיטימציה לכיבוש הארץ בידי יהושע אז ובידיהם היום

התנחלנו משום שנצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן האל "ץ אלון מורה "בבג 1979-כתב ב, אמונים

ההבטחה והציווי  ."אז וישבתם בהוהורשתם אותה מיושביה ו יתעלה לאבותינו... שכן מצוונו...

ולא , הם -שהביאו שלושת אלפים שנה מאוחר יותר גם לכינונה של מדינת ישראל  לממשה הם אלו

ועל החלטות המוסדות  ם"אוה עליונתו של דין תורה על החלטות, הזכות להגדרה עצמית. שלישית

, או בינלאומי לשנות מעמדנו אין בכוח שום חוק לאומי"כפי שהרב גורן כתב , הנבחרים של המדינה

. ומסכם הרב "י תחת שלטון יהודי לכל דבר..."כא, לפי דין תורה, זכויותינו... דינם של אזורים אלו

אלא , אין כאן שטחים ערביים ואדמות ערביות, הארץ הזו היא שלנו", ה"הרצי, צבי יהודה קוק

 ."כיים שייכת לשלטון ישראל"נוהיא בכל גבולותיה הת, נחלת אבותינו הנצחיות, אדמות ישראל

הזכות הבסיסית להגדרה עצמית של עמים עולה על במת ההיסטוריה בתחילת המאה העשרים 

קשה להתעלם ממנה והיא מייצרת שינוי תודעתי בחברה , וצוברת מאז תאוצה ואוהדים רבים

לה. בימים  גם אם ישנן מגמות הפועלות הפוך, שמוביל לשינויים מרחיקי לכת במציאות, האנושית

את , הפעם יותר מתמיד, יהיה עליו להכריע, שהציבור בישראל נקרא שוב להצביע בבחירות, אלו

. ים היהודים על דמותה של מדינת ישראלדמוקרטהמאבק בין האתנוקרטים היהודים לבין ה

אופי  -פלסטיני מחדד ומבליט את המאבק על היבטיו השונים -הסכסוך הישראלי, ובעניין זה

 כלכלי והאופק המוסרי. -העתיד החברתי, המשטר

, דרך הפריזמה של עקרון ההגדרה העצמית, אם אנו והפלסטינים נביט בסכסוך בדעה מפוקחת

לא נוכל להתעלם מכך שזו מבליטה , אם מוקדמת ואם מאוחרת, וקיומה של זיקה היסטורית לארץ

עשויה לעודד , דדית בדמיון זהדווקא את הדמיון בינינו והופכת אותנו מאויבים לשכנים. הכרה ה

מכירים , המניחים בצד את השימוש בכוח בכדי לכפות את רצונם אחד על השני, שיח של שותפים

במציאות הקיימת של שני עמים שתביעותיהם בעלות תוקף למימוש זכותם בחלק מהארץ ופועלים 

 בכנות לממש אותן.
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 גוריון-בן פשרה טריטוריאלית היתה כבר חזונו של דוד .9

[NRG, 27/11/2014] 

, מ"מו, ואולי גם המאבק ימשיכו תגיות: פשרה, התסיסה, המתיחות, החשש, בלי סֹופיּות"

 דוד, ר הסוכנות היהודית"פותח יו "..פלסטינים בארץ ישראל ויהוו מקור צרות למזרח התיכון.

ספים של מאבק אלים . שבעה עשורים נו1947את מכתבו לשר החוץ הבריטי בפברואר גוריון, -בן

 הינם התממשותה הכואבת של אותה תחזית מדויקת., ורווי קורבנות בשני הצדדים מאז

-בן המשיך, בניגוד לסרבנות הערבית לכל רעיון של חלוקת ארץ ישראל לשני העמים באותה עת

, ותהוא הקמת שתי מדינ, שיש בו יסוד של סֹופיּות, הסידור המיידי האפשרי היחיד"וכתב  גוריון

, . ובניגוד לדמיונות של חלק ניכר מחברי הקואליציה בישראל כיום"אחת יהודית ואחת ערבית

 יישוב...בוודאי יש ל"והדגיש כי  גוריון-בן הקפיד, פלסטינית-הרואים בירדן את המדינה הערבית

 ".לא נעלה על דעתנו לקפח זכות זו או להמעיטה, ושלטון עצמי, הערבי בארץ זכות להגדרה עצמית

של התנועה הציונית לזכויותיהם הלאומיות של ערביי  "אהבה מאוחרת"מכתב זה לא היה פרי 

הוא , שנה קודם לכן, אמריקאית-ל חיים ויצמן בפני הועדה האנגלולמרות שבעדותו ש, ישראל ארץ

אך גם הכיר בכך שאי הקמתה של מדינה  "לעוול גדו"שאי הקמתה של מדינה יהודית יהיה  סבר

. הכרה שהולידה את אמרתו ההיסטורית המכירה בתקפותם של שני "עוול קטן" היהי ערבית

 ."צדק )יהודי( בצדק )ערבי( נגע"והדרישות הלאומיות של הצדדים  יםנרטיבה

 עיקרו של מכתב זה היה תוצר של ראיה מפוכחת את המציאות שלאחר מלחמת העולם השנייה 

 שני שלישים באוכלוסיית בן הרוב הערבי המכריע, מאבקה של התנועה הלאומית הערבית, השואה

 ואחרים הבינו כי הסיכוי גוריון-בן אחוזים מהאדמות הפרטיות בה. 90הארץ והבעלות הערבית על 

 ."חצי תאוותו בידו"להקמתה של מדינה לעם היהודי מחייבת תפיסה מדינית מעשית של 

, . בהחלטה1947ט בנובמבר "בכלהכריע בעד חלוקת הארץ  ם"אותובנה זו היא שהדריכה את ה

...רק באמצעות החלוקה יכולות שתי השאיפות הלאומיות המנוגדות "הקפידה העצרת לציין כי 

מדובר , עשור קודם לכן, ח ועדת פיל"כפי שנכתב בדו, משום ".הללו לבוא לידי ביטוי ממשי..

ב אותן זו עם זו... זולת במאבק בין שתי תנועות לאומיות שתביעותיהן בעלות תוקף ולא ניתן לייש"

 ."חלוקה

בחלוף הזמן היוצרות התהפכו. מהצד הפלסטיני נדרש כמעט יובל שנים להתפכחות הפלסטינית 

ף וההכרה כי הטרור והאלימות לא יכריעו את ישראל הנהנית מעליונות צבאית "בהנהגת אש

מן הים ועד הנהר. ולא יביאו להקמת פלסטין אחת , 1967ומתמיכה בינלאומית בקיומה בגבולות 

ר הקמתה של מדינה פלסטינית על של המולדת פלסטין היה נדרש עבו 100%על  1988-הוויתור ב

 מהארץ. 22%

 הם "מאוחדת"בנט וליברמן לרשת את הארץ כולה ולשמור על ירושלים , הניסיונות של נתניהו

 וורון מדיני ביחסועי, התעלמות פתטית מהמציאות הפיזית והדמוגרפית במרחב שבין הים לירדן

פלסטיני כדי -הסכסוך הישראלי יישובלהזדמנויות ולאיומים שהמזרח התיכון מייצר תמיד. אין ב

לענות על כולם ולהרגיע את בליל האינטרסים המזעזעים את יציבות המרחב. אך יש בו כדי 

רתה כמט "...לאפשר לשני העמים לתפוס את מקומם כאומות עצמאיות בקהילה הבינלאומית..."
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וזאת ניתן להשיג רק באמצעות הסדר קבע העונה על האינטרסים המהותיים , של החלטת החלוקה

ים הלאומיים המנוגדים רק לעטוף אותו בהצהרות הנחותות משפטית נרטיבוהמניח ל, של הצדדים

 מהסכמה משותפת על סוף התביעות וקץ הסכסוך.

 לכונן בריתות מול, עם ירדן ומצרים סופיות זו היא שתאפשר לישראל לקיים את הסכמי השלום

 ב ולהתמודד עם"לשמר את הברית האסטרטגית עם ארה, האיומים המשותפים כאיראן ודאעש

 הכלכליים והמוסריים של החברה הישראלית שרבו עד מאוד., האתגרים החברתיים
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, החשש הפלסטיני להר הבית כבר לא הזוי ]הארץ .10

19/11/2014] 

חוסייני כל סיכוי בהתמודדות מול -ר מלחמת העולם הראשונה לא היה למופתי חאג' אמין אללאח

שהיתה מאורגנת היטב ונהנתה מתמיכה בינלאומית נרחבת. המחנה הפלסטיני , התנועה הציונית

מסוכסך ומוכה שחיתות. בעיקר היה מחנה זה מבודד משום , שבראשו התייצב היה אז מפורד

היו עסוקות כל אחת בענייניה. כיוון שכך ביקש המופתי לגייס את העולם  שמדינות ערב מסביב

-תוך שימוש בטענה כי היהודים מבקשים להרוס את מסגד אל, המוסלמי לעזרת ערביי פלשתינה

 אקצא ולהקים על חורבותיו את בית מקדשם.

הציונית  לפני כמעט מאה שנה הטענה הזאת נראתה הזויה ומופרכת לאור מדיניותה של התנועה

והצהרותיה לגבי מעמדם האקסטריטוריאלי של המקומות הקדושים. היא נראתה לא רצינית גם 

קוו על הר הבית. אבל -כיוון שממשלות ישראל נמנעו משינוי בסטטוס, 1967-אחרי המלחמה ב

, הלוקה בעיוורון מדיני, היום טענה כזאת נתפשת כמתקבלת על הדעת; בשל מדיניותה המתלהמת

 אקצא נראה ממשי.-האיום על אל, לת בנימין נתניהושל ממש

מירי רגב וחבריהם לא למדו דבר על רגישותו ונפיצותו , אורי אריאל, נפתלי בנט, דומה כי נתניהו

ומניע גם אנשים , של הר הבית. המקום הזה משמש דבק המלכד את החברה הפלסטינית על פלגיה

ו הרצח בבית הכנסת בירושלים. הגידול הדרמטי שאינם קשורים לארגון כלשהו לבצע פיגועים כמ

כולל חברי כנסת ושרים; ההכרזות של אישי ציבור שיש , בהיקף הביקורים של יהודים בהר הבית

לאפשר תפילה של יהודים בהר הבית ואף להקים מחדש את בית המקדש; ההחמרה בהגבלות על 

כל אלה מחזקים  - 1967ה מאז דבר שלא נעש -כניסתם של מתפללים מוסלמים ואף סגירת ההר 

ועליהם למנוע זאת. הם , של המופתי עומדת להתגשם "נבואתו"אצל הפלסטינים את התחושה כי 

 בישראל ומחוצה לה., אמיים המתחזקיםאסליעשו זאת לבדם או בעזרת הארגונים ה

ים לא ניתן לבודדו מהאירוע, גם אם בכוחו של הר הבית להניע פעולות מחאה אלימות ואחרות

המחזקים את הרושם כי ישראל אכן מתכוונת לשנות את המציאות , המתרחשים בקרבתו

בשטחים שצורפו לעיר , רובה ככולה, בירושלים. עד כה נעשתה הבנייה הישראלית במזרח ירושלים

. שם הנוכחות היהודית אפסית 1967-לא בירושלים המזרחית בגבולותיה מ, מתוך הגדה המערבית

-כמו מעלה הזיתים בראס אל, בני אדם המתגוררים במספר ריכוזים קטנים 2,500-ומסתכמת ב

עמוד. כניסתן של עשרות משפחות לעיר דוד בסילואן והכרזתו המצוצה מהאצבע של בנט על רוב 

נתפשות כהאצת המגמה הישראלית החדשה , בהמשך להכרזה על גן המלך כגן לאומי, יהודי בה

לאגן הקדוש. המגמה הזאת נתפשת כמאיימת על ערביותה ובעיקר , לחדור לירושלים המזרחית

 שנים של כיבוש ואיחוד לכאורה. 47שנשמרה גם לאחר , "קודס-אל"המוחלטת של 

גם המעגלים הרחוקים יותר של העיר מאוימים על ידי המגמות הישראליות באופן העלול להכרית 

לבנות את שכונת גבעת המטוס  את הרעיון להקים את הבירה הפלסטינית במזרח ירושלים. הכוונה

כדי לחבר בין מעלה אדומים להר  1-לבנות בשטח אי, ולהרחיב את הר חומה בדרום ירושלים

נתפשת כחלק מהתוכנית לבנות חגורה יהודית , ולסלול כביש החוצה את בית צפאפא, הצופים

 שלה.ואת זו לבתר בכבישים המחברים את העיר עם הפריפריה היהודית , המזרחית מסביב
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 40%שהם , כל זה מתחבר למורסות החברתיות הידועות: הפלסטינים במזרח ירושלים

מילדיהם מתחת לקו העוני ולמערכת  82%, מתקציבה 10%-נהנים רק מ, מאוכלוסיית העיר

שהחלו , כיתות. הגלים האחרונים של אלימות וגזענות נגד הפלסטינים 1,500החינוך שלהם חסרות 

 הניעו את המחאה והאלימות שבה אנו חוזים כיום., מוחמד אבו חדירבחטיפתו והריגתו של 

שמצבו מזכיר את , הרשות הפלסטינית וחמאס מבקשים לנצל את המחאה העממית הזאת. חמאס

רואה באירועים הזדמנות להסיט את תשומת הלב של תושבי רצועת עזה , מצבו של המופתי

יגבירו את הקצב של פעולות השיקום ופתיחת וללחוץ על ישראל ומצרים ש, מתוצאות הלחימה שם

מחמוד עבאס אינו מעודד את הטרור ואף גינה , כ השבוע"המעברים ברצועה. כפי שאמר ראש השב

עת נדחק לשוליים בעוד חמאס זוכה ביוקרה. , אבל הוא למד את הלקח מהעימות בעזה בקיץ, אותו

ולהגברת הלחץ על ישראל , חאה עממייםלכוון את האירועים לצעדי מ נסיוןב, לכן הוא מצטרף כעת

 למשא ומתן.

נשבר השקט היחסי ששרר בירושלים גם בשיא , בשל המדיניות של ממשלת נתניהו, כך

אללה ולשר החוץ האמריקאי ג'ון דשל ראש הממשלה למלך עב הבטחותהאינתיפאדה השנייה. ה

הוא משתמש בסמכותו  חסרות משמעות כל עוד אין, אילן-בדומה לנאום בר, קרי בעמאן השבוע

ירושלים "עליו להחליף את אשליית , למנוע את הפרובוקציות של חברי מפלגתו וממשלתו. בהמשך

בהכרה במציאות של עיר שמעולם לא אוחדה. עליו להבין שיש לה סיכוי להיות בירה , "המאוחדת

 שיהיו חלק מבירת פלסטין., רק אם תיפרד משכונותיה הערביות, עברית מוכרת
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, ית לפני מדינה פלסטינית ]קרן אברטאסלאממדינה  .11

Israel Debates No. 16, 11/11/2014] 

 12, חריג בהתנהלותו, ימים 50, באוגוסט היה חריג באורכו 26-שהסתיים ב "צוק איתן"מבצע 

וחסר תקדים , טריות אחת לכמה ימיםניהפסקות אש שנדחו על ידי החמאס והפסקות אש הומ

אזרחים. מבחינת  837-חיילים ו 1,620אזרחים ונפצעו  5-חיילים ו 72: בישראל נהרגו במחיריו

פלסטינים נהרגו  2,000-יותר ברצועה מאז יום היווסדה. כהיה זה האירוע הקטלני ב, הפלסטינים

עשרות , פלסטינים פצועים. בנוסף 11,000-ומעל ל ,פעילים חמושים רק כמחציתם, במהלך המבצע

אנשי  132צועת עזה הוצאו להורג בידי חמאס בחשד ששיתפו פעולה עם ישראל ועוד פלסטינים בר

לחצי מיליון מתושבי הרצועה הפכו לעקורים.  300,000נורו ברגליהם על ידי החמאס. בין  פתח

רבים מתושבי עוטף עזה נאלצו לעזוב את בתיהם. עלות וחיילי מילואים,  75,000גויסו  בישראל

מיליארד שקל והנזק לכלכלה עדיין לא סוכם סופית אך ההערכות  9-כת בהמבצע לישראל מוער

עור הצמיחה בשנה הקרובה מוערך באפס וצפוי פיחות של יש, מיליארד שקל 15כי הוא בסך של 

 השקל.

הסתיים בהפסקת אש עם הסכמה של הצדדים  "צוק איתן"מבצע , למרות המספרים הקשים הללו

ומכוון , שגים מדיניים לאחד הצדדיםיה מהענקתלהימנע  בלבד. מונח אשר מבקש "הסדרה"ל

לשימורה של הפסקת האש בתמורה לשיקומה של רצועת עזה , לכל היותר, במהותו ובהגדרתו

באוקטובר בקהיר.  12-כפי שיסוכם בועידה המתוכננת להיפתח ב, באמצעות הרשות הפלסטינית

 צדדים ובעמדתם.קיבעון במדיניות של ה ומצביע על תוצר זה אינו מפתיע

האם קיים אופק מדיני חדש לישראל בסכסוכה עם , על רקע הקיבעון במדיניות, בכדי להעריך

, הסכסוך יישובאת תפישות היסוד של הצדדים המעורבים ביחס ל הפלסטינים עלינו לחזור ולנתח

 וכל זאת, את עמדתן של המערכות הפוליטיות הישראלית והפלסטינית והמאבק בתוכן

ם האזוריים להם שותפים גם יאסטרטגי-הגורמים הגיאו סות למערך הנוכחי שלבהתייח

 ב ומצרים."ארה - המתווכים הראשים בסכסוך

 תפישות היסוד

כפי שבאה , הם להשגת מטרתםילשינוי דפוס המאבק בינ םוהישראלי םהפלסטינישל הבחירה 

שהניעה את הצדדים לנטוש  "אין ברירה"את תודעת ה , הדגישה1993-טוי בהסכמי אוסלו בלידי בי

נוצרה משילובן של  "אין ברירה"את המאבק החמוש ולהחליפו בחתירה לפשרה מדינית. תודעת ה

האיום על זהותה היהודית של מדינת ישראל  תובנות ישנות וחדשות בקרב שני הצדדים. כמו

ד הישראלי, על הצ 1987בסוף  בהיעדר רוב יהודי בין הים לירדן והאינתיפאדה הראשונה שפרצה

בעולם , וההכרה בדבר מגבלות המאבק הפלסטיני, 1988-קריסת הפטרונית ברית המועצות באו 

 שאינו מקבל את דרך הטרור על הצד הפלסטיני.

כישלונו של המשא ומתן להביא לחתימת הצדדים על הסכם קבע כבר שני עשורים נעוץ בגורמים 

בעיקר בקרב , "תודעת האין ברירה"יחלשותה של אך אנו עדים לה, בנייר זה בהםרבים שלא נעסוק 

ובעליית כוחו של המחנה התובע את הארץ כולה בשני הצדדים. להתפתחות הזאת , הצד הישראלי

 יש כמה סיבות:
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בור הישראלי את יהמצב הבטחוני בישראל ובגדה המערבית בשנים האחרונות מעניק לצ •

 בו.היציבות הטבועה -פות למרות איהתחושה של חוסר דחי

החמאס, השומר על שלטונו בעזה, רואה בהיעדר הסכם ובעליית כוחן של התנועות  •

ף "האסלאמיות בעולם הערבי, הזדמנות היסטורית לרשת את הנהגת העם הפלסטיני מידי אש

 ולכן משמר את הפיצול בפועל בצד הפלסטיני.

בעיני חלק השחיקה שחלה בתדמיתה ובאמינותה של ישראל בדעת הקהל העולמית מתפרשים  •

. ההתנגדות להמשך שליטת ישראל "אותה אנטישמיות בשינוי אדרת"מהציבור הישראלי כ

ה גיטימציה של מפעל ההתנחלויות מתוארים במונחים של -בשטחים ותהליך הדֶּ הסתה "לֶּ

 ."כישלון ההסברה"ו "פרועה

 על רקע שינויי המשטר בכמה מן המדינות הערביות, גורמים פוליטיים שונים בישראל •

מייחלים לראות את ירדן הופכת למולדת הפלסטינית. יש אפילו כאלה שרואים בעימות הבא 

הזדמנות לדחיפה יזומה של אוכלוסיית הגדה המערבית לעברו השני של הירדן, ומתעלמים 

 בכך מהשלכותיה על הסכם השלום עם ירדן, המיטיב בטחונית עם ישראל.

, נטול זכויות אזרחיות, אינה נתפסת יותר בעיני ישראלים לא מעטים, השליטה בעם אחר •

 כסותרת את המשטר הדמוקרטי וכמאיימת על חוסנה המוסרי של החברה בישראל.

רבים בציבור הישראלי סבורים כי ההתנתקות הישראלית מעזה פירושה הוצאתה ממגרש  •

המשחקים הדמוגרפי. יש גם הטוענים כי מספרם האמיתי של הפלסטינים בגדה המערבית 

 על זהותה היהודית של ישראל.  "איום דמוגרפי"במיליון, ולכן אין  קטן

שעיקרם: התחזקותן של תובנות , ניתן לומר כי רק בתנאים שונים מהמציאות הנוכחית, לפיכך

מדינה דמוקרטית בעלת רוב  - ביחס לדרך לשימור והשגת האינטרסים המהותיים בשתי החברות

מעורבות בינלאומית נמרצת וברורה בדפוסים  או\ו - יניםסטלומדינה עצמאית לפ, יהודי לישראל

שביכולתה , "אין ברירה"יכולה לחזור להתקבע תודעת ה, מתגמלים ומענישים את שני הצדדים

 לויתורים נוספים מעבר למה שבנכונותם כיום. ציבור להניע מחדש את רוב ה

 פוליטית היתכנות

 ישראל

ראש הממשלה נתניהו להיות ראשון לקבל החלטה בכדי לקדם את רעיון שתי המדינות נדרש 

התומכת בו. אך עמדתו העקרונית שוללת הקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית לצידה של ישראל 

 יישובועליו לתמרן בינה לבין מחויבותו להסכמים שישראל חתמה עליהם והלחץ הבינלאומי ל

 הברית ואירופה.-הסכסוך שמובילות ארצות

יה והשלישית הכריז נתניהו על נכונותו לפתרון שתי המדינות אך בפועל דחה במהלך כהונתו השני

. חידוש 2008-את הפרמטרים שעל בסיסם התנהל המשא ומתן בין אהוד אולמרט למחמוד עבאס ב

חודשים נזקף בעיקר ללחץ האמריקאי  9למשך  2013ף באוגוסט "המשא ומתן בין ישראל לאש

ינטרס הישראלי בגיוס הקהילה הבינלאומית כנגד האיום והאירופי הכבד על נתניהו ועל הא

 . איראןשבהתגרענות 

הנוכחית לא קיבלה כל החלטה רשמית בנוגע לפתרון שתי המדינות כמתווה  ממשלת ישראל

פלסטיני. תהליך הקמת הממשלה היה כרוך בחתימה על שלושה -הסכסוך הישראלי יישובל
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מפורשת לעמדת הממשלה בנוגע לפתרון שתי  הסכמים קואליציוניים בהם נעדרת התייחסות

כמו גם בשל התנגדותם של רוב , זאת לאור ההתנגדות העזה מצד הבית היהודי לרעיון זה, מדינות

 שרי הליכוד וחברי הכנסת שלו. 

תומכים  9שרים כנגד הסכם קבע מול  12תוח העמדות של שרי ישראל נוכל לקבוע כי יש רוב של יבנ

סגני השרים שאינם בעלי  7להזכיר שאת עיקר המאבק נגד ההסכם מובילים עקרונית. בנוסף יש 

וירת הדיונים ועל הצבעת ויש ביכולתם להשפיע רבות על א זכות הצבעה בהחלטות הממשלה אך

 השרים. 

עולה כי ישנו רוב תומך בפתרון שתי המדינות  19-בבחינת עמדתן העקרונית של מפלגות הכנסת ה

כולם , מנדטים 46באופוזיציה. ההתנגדות לפתרון זה עומדת על  רובם מנדטים אך 56-הנמדד ב

 בקואליציה. 

 ציבורבקרב ה, פלסטיני-וך הישראליהסכס יישובעל אף התמיכה בפתרון שתי מדינות כמתווה ל

ממצאי הסקרים מצביעים על כך , הפלסטיני ציבורובמידה פחותה יותר בקרב ה, הישראלי

האמון של כל צד בצד האחר גבוהות מאוד. אלה -דים ורמת אישתחושת האיום בקרב שני הצד

 צפויות להוות מכשול לתרגום התמיכה בפתרון שתי מדינות לכדי מעשים בשני הצדדים.

, ללא בחירות חדשות, הפוליטית בישראל לקידום הסכם קבע היתכנותאסכם ואומר ששינוי ב

של  "קפיצת אמונה"ום נמוך ביותר: אפשרי בהינתן שלושה תנאים מצטברים שהסיכוי לקיומם כי

פיצול בליכוד והחלפת הבית היהודי במפלגת העבודה , ראש הממשלה נתניהו לתמיכה כנה בהסכם

 בקואליציה.

 פלסטין

לשרטט את עמדות החמאס ביחס לסוגיות הפרטניות של פתרון שתי המדינות חייב לנוע  נסיוןכל 

וגיות של הארגון כפי שנכתבו במסמכי היסוד אידיאול-שבין העמדות העקרוניות ספקטרוםעל ה

המדינית של  לשכהנאומו של ראש ה -ובין עמדותיו הפוליטיות הנוכחיות , אמנת החמאס - שלו

בביירות. החמאס מוכן  "אלזייתונה"החמאס ח'אלד משעל בכנס של מכון המחקר הפלשתיני 

אלא רק , ברמה העקרונית לקבל מציאות שמבחינתו היא זמנית אך הוא לעולם לא ישלים איתה

גם באם תינתן , שחרור פלסטין מהים ועד הנהר. קרי - כשלב בדרך להשגת המטרות ארוכות הטווח

זו לא תלווה בחתימה על הסכם המסיים את  1967נכונותו של החמאס למדינה פלסטינית בקווי 

 הסכסוך ואת התביעות או מוותר על חזרה של הפליטים הפלסטינים לישראל.

ובכיריו ביחס לנושאים הנושאים המרכזיים המזוהים עם רעיון שתי  פתחעמדות ארגון ה, ורהלכא

, סוף הסכסוך, ןמזויסוגיית המאבק ה, כבסיס להסכם 1967המדינות ובראשם סוגיית גבולות יוני 

זהות לאלו המובעות , עתיד ירושלים ויוזמת השלום הערבית, סוגיית הפליטים הפלשתיניים

אך בפועל , 1993מ מאז "ף וכן בהצהרות והצעות גישור שליוו את המו"ומים של אשבהסכמים החת

אין הדבר כך. לעיתים קרובות קיימים הבדלים בין ניירות עמדה פנימיים ותקנונים המשקפים 

בהקשר זה ראוי גם להדגיש  ף כגוף."והסותרים את עמדות אשפתח עמדות היסטוריות של ארגון ה

באופן שונה מבחינה  פתחף מתבטאים לעיתים בפורומים של ה"בראש אש העומדים פתחשבכירי ה

 ף. "עקרונית מהעמדות המובעות על ידם בפורומים שבהם הם מבטאים את עמדת אש
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אן ון ומרא)מוחמד דחל פתחמאופוזיציה אישית ב יכולתו של מחמוד עבאס לנוע להסכם מופרעת

ת בכך שההסכם יולתו להגיע להסכם מותנברגותי( ומאופוזיציה לאומית דתית של החמאס. יכ

יהנה מתמיכת הקהילה הבינלאומית ומתמיכת המדינות , ההחלטות הבינלאומיות יימצא במסגרת

 ירושלים ופליטים ובראשן ירדן ומצרים., ןביטחוהערביות המעורבות בשלוש סוגיות: 

יהו הכריע בעד לטה הראשונה נתונה בידי ראש ממשלת ישראל ולכאורה נתנהחנקודה ה, לסכום

 אך בפועל מדיניות ממשלתו ומעשיה בשטח סותרים לגמרי את אמירותיו., מ"קיום המו

לצד , בצד הפלסטיני אנו עדים בימים אלו לחלון זמנים בו עדיין מחמוד עבאס מחזיק במושכות

היחלשותו של החמאס על רקע חילופי השלטון במצרים. ניתן לקבוע כי עבאס קיבל את ההחלטה 

ייתקל בקשיים רבים מבית ומחוץ , אך ללא ספק, טורית ביחס למימוש רעיון שתי המדינותההיס

 ביחס לאישורו וליישומו על פי הפרמטרים הידועים, בעיקר ביחס לסוגיית הפליטים. 

 חויות אזוריותתהתפ

 "המדינה האסלאמית"

העולם הערבי , ב"נתפש כיום על ידי ארה, "אמיתאסלהמדינה ה", סוני-יאסלאמארגון הטרור ה

ובעדיפות על פני כל עניין אחר. כל , ואירופה כאיום המשמעותי והדחוף שיש להתמודד עימו

למעט ישראל שתסתפק , הגורמים נערכים בברית מדינית וצבאית למגר את הארגון הקיצוני הזה

 בשיתוף פעולה מודיעיני.

עומד בראש , בשלב זהובסוריה  עיראקשבאה לידי ביטוי ב, החשש מהתעצמותו של הארגון

-ומשפיע על מידת נכונותן להתערב באופן פעיל יותר בסכסוך הישראלי הן של מדינות ערבימעיינ

ומנסים לפעול  שומעים ומבינים את סדר העדיפות הערבי, וכן משעל והנייה, פלסטיני. עבאס

ה כתנאי בהתאם. חמאס מדבר על הצורך בשותפות עם הרשות הפלסטינית בניהול ענייני המדינ

כי פתרון הסכסוך הוא פתח ליציבות באזור כולו  ועבאס מוסיף, '67להסכמתו למדינה בגבולות 

ויחסום גם קבוצות רדיקליות. אבל גם בחמאס וגם בפתח מבינים בשלב זה שהמקסימום שהם 

וגם זה רק אם ישכילו להתגבר על המחלוקות , יכולים להשיג הם תרומות לשיקום הרצועה

 הפנימיות

אך מבקשת להיערך לאפשרות , ית כאיום מיידי עליהאסלאמשראל אינה רואה בארגון המדינה הי

בה ארגון זה לא יבלם על ידי המערך העולמי שהוקם ויתפוס עמדות מאיימות בגבול הסורי ברמת 

הארגון משמש בידי ישראל בכדי להצדיק את טענותיה בדבר , הגולן ואף בירדן. במקביל לכך

עד שהמצב הרעוע במרחב , ת לאורך שנים רבות בבקעת הירדןבטחוניישראלית  הצורך בשליטה

 שממזרח לה יתייצב ויתבהר.

, "יתאסלאמהמדינה ה"מרכז את מאמציו בארגון וניהול המערך כנגד , ממשלו של הנשיא אובמה

 מעבר, מאמצים נוספים, לנהל במקביל לכך, ג'ון קרי, שאין ביכולתו של שר החוץ האמריקאי כך

 פלסטיני.-בערוץ הישראלי, "הסדרה"ל
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 חמאס-ישראל

ובמהלכים שהובילו אליו העידו  "צוק איתן"התנהלותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במבצע 

חזרה מוקדמת ככל שניתן  - הייתה אחת, גם אם לא הוגדרה כך רשמית, כי מטרתו המדינית

 ."סטטוס קוו"ל

ו בראשות הממשלה אשר רוב חבריה פועל בעקביות תחת ששומר על נתניה הוא זה "סטטוס קוו"ה 

הגדלת הנוכחות היהודית , בעיקר מחוץ לגושים, המדיניות הבאה: הרחבת מפעל ההתנחלויות

טיפוח , התנגדות למשא ומתן אמיתי עם אבו מאזן, בעיקר באגן ההיסטורי, במזרח ירושלים

 סיסי. -בשיתוף משטרו של אהפילוג בין חמאס לרשות הפלסטינית והמשך המצור על עזה 

אך הסטטוס קוו שעליו הושתתה מדיניותו של נתניהו בשנים האחרונות אינו משקף מצב אמיתי 

אלא ההיפך. הוא ביטוי לחששו העמוק של ראש הממשלה , ת ומדיניתבטחונישל איזון ויציבות 

שקיים את מתזוזה מדינית. הסטטוס קוו היה למעשה ביטוי לקיפאון מחשבתי בצד הישראלי 

 התנאים שאיפשרו לחמאס להניע בכל פעם מחדש את ההתלקחות הבאה.

לא נציגיו, ל, מעמדת שפל. בהכרתו בממשלת האחדות החדשה "צוק איתן"החמאס יצא למבצע 

וציפה לשינוי הסטטוס קוו שעיקריו בשלב הראשון: תשלום , מלייםהוא ויתר על נכסיו הס

חת מעבר רפיח למצרים והסרה חלקית של המצור פתי, ן שלהביטחוהמשכורת למנגנוני ה

בדרכים  ף באופן שתכשיר את הקרקע להשתלטותו"שותפות מלאה באש, הישראלי. ובשלב השני

שבראש , ההסלמה יצאה לדרך, ל אלו לא התגשמוכשמות על הייצוג של העם הפלסטיני. מקובל

 ושבי הרצועה שבאחריותו.גם במחיר שנגבה מת, מעייניו עומדים שרידותו הצבאית והארגונית

אבל , תוקף של הסכם . זהו תוצר לשוני חלול חסר"הסדרה"תפיסה זו היא שהולידה את המונח 

אבל כנראה ללא העונשים הלגליים על הפרת , מחייב משא ומתן שסיכומיו יחייבו כמו הסכם

מוכן להגיע  שמפחיד את מי שאינו "הבנות"הסכם. ביטוי גמיש זה נועד כנראה להחליף את המונח 

שפירושו הכרה מלאה בצד האחר כמי שאינו רק , "הסכם"קל וחומר , עם ארגון טרור "הבנות"ל

 אלא גם כזה שאפשר לסמוך עליו שיקיים את ההסכם. , שווה מעמד

אבל רק חמאס דורש ערבויות ערביות , תחושת חוסר האמון בין ישראל לחמאס היא הדדית

שממילא אינה סומכת על ערבויות ערביות ואינה , . ישראל"רההסד"ובינלאומיות ליישומה של כל 

תסתפק , שכן בכך יזכה להכרה בינלאומית בו, רוצה שמדינות המערב יערבו להתנהלות חמאס

מון זה למצרים הוא כורח משום שישראל מניחה שעמדת מצרים א בערבויות שתיתן לה מצרים.

לא , ושמצרים, בשטחים או במזרח התיכוןמנותקת ממה שמתרחש , כלפי חמאס בפרט ועזה בכלל

 שממנו נמלטה ישראל. , תשאף למנף את מעורבותה בעזה לקידום תהליך השלום הכולל

 

 ף"אש-ישראל

בעוד עבאס מבקש לשנותו , "סטטוס קוו"ישראל ממשיכה לחתור לשימור מה שנתפש בעינה כ

הציג תוכנית לשלוש שנים בוש הישראלי. הוא ילקבוע מועד לסיום הכ ם"אובאמצעות פנייתו ל

 ועד לפירוק הרשות הפלסטינית. ם"אוואף נקט בלשון מאיימת לגבי פנייה למוסדות ה
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המהלכים המדיניים ועל  מדגיש את חשיבותם של, בהינתן כתף קרה מהאמריקאים, עבאס

 בין היתר סעודיה ומצרים. הליגה הערבית החליטה בספטמבר, חשיבות התיאום עם מדינות ערב

שביסודה סיום הכיבוש והקמת , ך ביוזמה המדינית של הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאסלתמו

' על בסיס יוזמת השלום הערבית. שרי החוץ הערבים שהתכנסו 67מדינה פלסטינית בגבולות 

זכה עבאס גם , ם לפעול למען יישום המתווה. כצפוי"בקהיר אף קראו לקהילה הבינלאומית ולאו

במטרייה  סיסי. אך למרות זכייתו של עבאס-פתאח א-עבד אל, מצרים לתמיכה פומבית של נשיא

עבאס ויוזמתו המדינית ייאלצו בינתיים להמתין כי , הערבית שלמענה פעל בשבועיים האחרונים

 המלחמה במדינה האסלאמית קודמת להקמת פלסטין., מבחינת מדינות ערב

, ף"את הפיצול בין חמאס לאשישראל תרצה לשמור  "הסטטוס קוו"במסגרת מאמציה לשימור 

ניתן , המשך המדיניות המצרית כלפיו. לפיכך אמיים בעזה ואתאסלאת שליטת חמאס בארגונים ה

פלסטינית -בכדי למנוע הסכמה מצרית, שיפתח בקהיר, במשא ומתן נוכחות תפגין להניח כי

 ם."שתקבל את ברכת הקהילה הבינלאומית ואולי גם את הכרת האו

פלסטינית -תיכנקודת מפנה במערכת היחסים הישראל "צוק איתן"ן להצביע על לא נית, כוםילס

יוכלו המתווכים , "יתאסלאמהמדינה ה"על רבדיה השונים. בהינתן מענה ראשוני לאיום של 

אך תפישות הבסיס והמערכות הפוליטיות של צדדים יקשו על , להתפנות לעניין הישראלי

ת לא תהיה נחושה בעמדתה. החלטת של מועצת התקדמות מעשית באם המערכת הבינלאומי

, שיקום עזה, הם: הפסקת אש ללא הגבלת זמןין שתכיל את המרכיבים הבאים ותתנה בינביטחוה

יכולה להניע , וחידוש המשא ומתן על פי הפרמטרים הבינלאומיים הכלת החמאס, הסרת המצור

 ת ההזדמנות לאופק מדיני.תהליכים פוליטיים פנימיים בישראל ובקרב הפלסטינים וליצור א
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, ]הארץ 1ד "עגלה מתחדשת חונה בכניסה לבה .12

23/10/2014] 

עם מפקד בית הספר לקצינים , קבוצה של אנשים החרדים לעתיד החברה בישראל, לא מזמן נפגשנו

(. חברי הקבוצה מתנדבים להעשיר את עולמם של הקצינים לעתיד על ידי הרצאות 1ד ")בה

ן ומדיניות חוץ. אחד המשתתפים סיפר כי , ביטחוכלכלה ומוסר, מו משפט והיסטוריהבנושאים כ

בסוף אחת מהרצאותיו ניגש אליו צוער ושאל איך עליו להתמודד עם משפט מסכם של הרצאה 

, שאמר כי העגלה החילונית ריקה מערכים, לאומי-ששמע בקורס קצינים מפי רב מהזרם הדתי

 לאומית הטעונה. -הדתית ועליה לפנות את הדרך לעגלה

, זוהי אמירה מקוממת שאני נתקל בה לא פעם במסגרות שונות. היא מגלמת בתוכה הטעיה

לנכס את המפעל הציוני ואת היהדות  נסיוןו, תביעה ריקה מתוכן למונופול על האמת, התנשאות

שהם , שאף כופה את עצמו על שני עולמות אחרים, קולני אחד-משיחי-לזרם לאומני, לגווניה

 שלמים בפני עצמם: זה החילוני וזה החרדי. 

, אז ראש הממשלהגוריון, -בן נטבעו לאחר פגישתם של דוד "עגלה מלאה"ו "עגלה ריקה"הביטויים 

שהתקיימה באוקטובר , המנהיג הרוחני של הזרם החרדי של פועלי אגודת ישראל, והחזון איש

עגלה ריקה או "לא נעשה בה שימוש בביטוי  ,שנכח בפגישה, . על פי דיווחו של יצחק נבון1952

]אך חשש כי[ יש בעיה יסודית: , למצות כל מה שמשותף בין חלקי העם"ביקש  גוריון-בן. כש"מלאה

ענה האחרון ]החזון איש[ בסיפור על הלכה בתלמוד:  "דים ואלה יהודים, ואיך יחיו יחד?אלה יהו

זה שאין , והשני איננו טעון משא, ון משאוגמל אחד טע, אם שני גמלים נפגשים בדרך במשעול"

עליו משא חייב לפנות את הדרך לגמל הטעון משא. אנחנו היהודים הדתיים משולים לגמל הטעון 

כעס  גוריון-בן ."יש עלינו עול של הרבה מאוד מצוות. אתם צריכים לפנות לנו את הדרך -משא 

ן ביטחול, שא באחריות לכלכלהמאחר שהוא נו, וטען שהציבור החילוני אינו גמל ללא משא

 ולהתיישבות. 

, שרצה להדגיש את החשיבות של חיים משותפים במדינה שאך קמהגוריון, -בן רבים סבורים כי

שנגדה יצא , כביכול של התנועה הציונית החילונית "העגלה הריקה"טעה כשלא פירט והזכיר כי 

להקמת בית לאומי לעם , רץ ישראלמחדש של יהודים בא יישובהיא זו האחראית ל, "החזון איש"

יצרנית , להגנה על אזרחי ישראל במלחמת העצמאות ולתחילת בנייתה של חברה תוססת, היהודי

 ובריאה. 

בפני החזון איש את העובדה שהעגלה החילונית עמוסה  גוריון-בן אחרים תוהים מדוע לא הדגיש

, ת והומניזם. האם נמנע מכך במודעאמנו, ערכים של תרבות -בערכי רוח שהתגבשו במהלך הדורות 

כי סבר שהחזון איש לא ירד לעומקם של דברים ולא יבין את חשיבותם? זה לא נראה הגיוני 

-בן. ל"נושא"ממרחק הזמן. הגיוני יותר שהוא לא העלה את הנושא משום שבעיניו לא היה זה כלל 

כלפי הזרם החרדי ביהדות  לא היו כל רגשי נחיתות, המדינאי האידיאליסט והריאליסטגוריון, 

ושאלות שצוער חילוני עומד , וגם לא כלפי היהדות כדת. הוא האמין אמונה יוקדת בדרכו החילונית

קדמו  "הקמה"ו "בנייה", "מעש"שבה רוח ומושגים של , היום נבוך מולן כלל לא עלו בתקופתו

 למחשבה על כל השאלות האלה. 
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ן איש אינה זהה למחלוקת שנתגלעה בין הצוער לרב לחזו גוריון-בן אבל המחלוקת שהיתה בין

סדר  -לאומי והחרדי -הדתי -בראש ובראשונה משום שלשני הזרמים הדתיים , לאומי-הדתי

, מייחל ליהדות של בית ראשון ובית שני, שגישתו משיחית, הלאומי-עדיפויות שונה. הרוב הדתי

, אין קיבוץ גלויות"ממנהיגי הזרם הזה:  שהיה, שבמרכזה ניצב הפולחן; או כדברי חנן פורת המנוח

נה אלא נדבכים ראשונים... לפנינו עוד יעדים כבירים שהם חלק אינטגרלי ביטחותקומת המדינה ו

כינון ממלכת בית , השבת שכינה לציון, ובראשם: הקמת 'ממלכת כהנים וגוי קדוש', של הציונות

 . "לכות שדיכנקודת מפתח לתיקון עולם במ -דוד ובניין בית המקדש 

של היהדות הרבנית , או לייתורה, שפורת וחבריו מייחלים לביטולה, במלים אחרות אפשר לומר

שבמרכזה התורה ולימודה ולא , היהדות המזוהה עם החזון איש, שהתגבשה באלפיים שנות גלות

 ארץ ישראל. 

לקטגוריות  לאומיים-אין זה מקרה שאפילו את המתיישבים בהתנחלויות בגדה מחלקים הדתיים

החרדים ומתנחלי  "משפרי הדיור" -ויש את האחרים , "שלהם"אידיאולוגיות. יש את אלה מ

החפים מכל אידיאולוגיה שארץ ישראל במרכזה ומערכים המבטאים  -החילונים  "איכות החיים"

אף מדגישים את חשיבותם של המתיישבים החרדים  "אידיאולוגים"לאומנות משיחית. ה

וברוח דברי הרב קוק , לחמים מבלי דעת על גאולת הארץ ועל קירוב ביאת המשיחשנ, והחילונים

התפקיד ההשגחי "כל אחד מהם ממלא את , לאומי-המנהיג הרוחני של הזרם הדתי, ה(")הראי

 . "העליון... מבלי לדעת מי הקורא אותו

, "לוגיה-ידיאוא"דרך ארוכה עבר המונח , אידיאולוגיה של מורמים מעם היא זאת. אכן, אין ספק

. הוגים אלו ביקשו לחקור ולבקר 18-שטבעו הוגי דעות בצרפת של סוף המאה ה, "תורת הרעיונות"

התגלגל המונח בשפה היומיומית ועבר לציין השקפת  20-ובמאה ה, השקפות ורעיונות באופן מדעי

מה לדבר הלאומיים האידיאולוגיה הלכה והצטמצ-שאצל הדתיים, אם כן, עולם כוללת. אין פלא

ככלל תורה זו גוברת על כל אידיאולוגיה , ולא זו המדעית. לתפישתם, "התורה" -אחד בלבד 

לרבות על אלו שמעמידה , ערכים מסוימים גוברים על אחרים, לשיטתם, חילונית; ובתוך התורה

היהדות החרדית בראש סדר העדיפויות שלה. אידיאולוגיות כאלה אינן יכולות לפנות מקום לשוני 

 או לגוונים. 

הם אנשים מאמינים המייחסים לכוח עליון , לאומיים כיום-כמו רבנים דתיים, בזמנו "החזון איש"

. "הטוב בעיניו"הם בני העם הנבחר העושים את , מערכת של אינטרסים והעדפות. על פי תפישתם

בדיוק  ."הטוב בעיניו"באשר למהות , לעתים מנוגדת, אולם כל אחד מהם מחזיק בתפישה אחרת

 כמו כל המאמינים בדתות המונותאיסטיות האחרות על שלל עדותיהן. 

מתחושת , מגילויים חברתיים מטרידים, לא חפה מטעויות גוריון-בן החילונית של "הדת"גם 

הן סוג של סדר מדומיין בין אנשים שיש להם , או אידיאולוגיה, עליונות או יהירות. שהרי דת

ואילו החילוניות מאמינה , אנושי-סת על אמונה בכוח ובחוק עלמטרה משותפת. אלא שדת מתבס

לקבוע מה טוב , שבו החירות היא הערך המרכזי. החירות לחשוב בעצמך, כיום בהומניזם ליברלי

 לכבד את בחירתו של האחר. , לך

עת הלין החזון איש על כך שהחילונים הולכים לים ואינם שומרים שבת , במקום אחר בשיחתם

זאת זכותם. אי אפשר להכריחם ללמוד ": גוריון-בן ענה, את זמנם בה ללימוד תורהומנצלים 
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אתה חושב שיבואו , ועושים הרבה דברים חשובים... ואם לא ילכו לים, תורה. אבל גם הם יהודים

אנו מאמינים שיבוא יום וכולם ישמרו "ואמר: , החזון איש נמנע מתשובה ישירה "לבית הכנסת?

לא אתנגד שיעשו זאת. אבל אי , אם ירצו"ברוח הליברלית:  גוריון-בן לכך הגיב. ו"שבת ויתפללו

 . "אפשר לכפות זאת עליהם

ל שיש בעולמו מקום רק לאידיאה "לא חלם שיגיע רגע שבו יטענו בפני קצין לעתיד בצה גוריון-בן

, מדינהאך היא מטיפה לחסידיה לקדש את הארץ על פני ה, אחת. זו שיש בה גם ערכים הומניים

את , להעדיף את האדמה על פני האדם, להעניק בכורה לפסקי הרבנים על פני חוקי הכנסת

. "חלק ממשפחת העמים"על פני היות  "עם לבדד ישכון"ואת , "הדמוקרטית"על פני  "היהודית"

 את המצבות על פני החידושים. , זו שבמהותה מבכרת את העבר על פני העתיד

ליברלית שאותה -הומנית-חלק מהצלחותיה של מדינת ישראל החילוניתזכה לראות רק  גוריון-בן

טכנולוגיה -הננו, טכנולוגיה-הביו, טק-ההיי, החקלאות, הרפואה, ביקש ליצור: בתחומי המדע

 1918-וכתב כבר ב, "העתיד"שהציב ביסודה של הדת את מושג  גוריון-בן ותעשיית חלל. היה זה

אלא , לא רק כנחלת העבר היהודי"יש לראות את הארץ ש, בהקשר לקביעת גבולות ארץ ישראל

. גישה זו מחייבת לבחון ללא הרף את הנחות היסוד ולהתאים את העשייה "כארץ העתיד היהודי

ולא מנסה להתאים את המציאות לערכי העבר. גישה זו במהותה היא , למציאות המשתנה

רכה משמעותית של תוחלת כדוגמת הא, מתפתחת ומתאימה עצמה לאתגרי החיים המודרניים

, גידול אוכלוסין, האתגר הסביבתי, השימוש הגובר בהנדסה גנטית ובבינה מלאכותית, החיים

 השלטוני בכל פינה של חיינו.  "להאח הגדו"או עולם התאגידים והשתרשותו של , מהפכת המידע

נו שעגלת דהיי, אם נקבל את אמירתו של החזון איש כפשוטה"ש, ז'אק שלנגר כבר כתב בעבר

גם ישנים גם חדשים. , הרי ברור שאפשר להעמיס עליה כל מיני טובין, היהודים החופשיים ריקה

-בעוד העגלה הדתית, זהו בדיוק היתרון הגדול של העגלה החופשית הריקה. היא פתוחה לכל עבר

ק סגורה בעצמה ואי אפשר להוסיף לה דבר... מי שטוען שר, עמוסה מדי, החרדית המלאה דחוסה

, "בשבחי העגלה הריקה") "אינו מודע לפגמים שבעגלתו שלו, עגלתו מלאה והאחרות ריקות

 (. 2013יוני , "כיוונים חדשים"

עגלה מתמלאת ומתחדשת חונה גם בכניסה לבית הספר לקצינים בנגב. עלינו להאמין ולדאוג לכך 

דת מדינת ישראל גם שיידעו לשמור אותה במרכז הדרך שבה צוע, כי יימצאו לה עגלונים רבים

    כאשר נעות בה עגלות אחרות.
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 [7/10/2014, גם משיח לא יוכל לכבס ]הארץ .13

 "אחיהם"נוהגים ללהג את המנטרה הנבובה נפתלי בנט ואורי אריאל עם , "הזמן פועל לטובתנו"

נכס וממהרים ל, הם טוענים, "השמאלנים הם ציונים שהתעייפו"ישראל ביתנו ויש עתיד. , בליכוד

הם מסבירים למי , המעשה הציוני לאמתחתם המשיחית. נרגיל את העולם לכל שגיונותינו את

 פניהם מועדות. שתוהה לאן

בארוחת  ה נכנסת וממאנת להתרגל ולפעול לטובתם. מיליון ישראלים קיבלו אותה"אבל שנת תשע

בדים. הפערים עו , רובםחג שתרמו אנשים טובים. מספר הכלואים במעגל העוני גדל בכל שנה

הכפלנו את "המשיחיים יש פתרון: בואו אלינו אל מדינת הרווחה בגדה.  "אחים"אך ל, גדלים

מתגאה שר האוצר הקודם. חזון הציונות הסוציאליסטית , "ליהודה ושומרון התקציבים

 בהתגלמותו.

גורמים לקיצוצים בחינוך , מכים בכלכלה, סבבי האלימות התכופים גובים את מחירם בדם

פגיעה שהשפעתה הכי חמורה על השכבות , הגבוהה ופוגעים בשירותי הרווחה והבריאות ובהשכלה

ושר החינוך מסביר , לכבוש את עזה -היהודים שבים ומציעים  "אחים"כמובן. ואילו ה החלשות

 ."לצמצם את חזון ארץ ישראל השלמה"ולא יהיה נכון  "מלחמה היתה"ש

ובמיוחד אצל הקרובות לה , תדמיתה ממשיכים להיפגעגם העולם לא מתרגל. מעמד ישראל ו

ארצות הברית ומדינות מערב אירופה. המיאוס מהמשך שליטתה בעם אחר מכרסם , ביותר

הכלכליים והמדעיים עם מדינות העולם. ארצות הברית עוברת , הקשרים התרבותיים ומרקיב את

אינו מבחין איך  "האמריקנולוג" וכך גם סדר עדיפויותיה. בנימין נתניהו, דמוגרפיים שינויים

מרגיעים ומבטיחים שהעולם , שיכורים מכוח מדומיין, מבין אצבעותיו. אחרים תמיכתה מחליקה

 הישראלי וכי החלקיקים לא יאיצו בלא הגניוס היהודי. "ווייז"לא ינוע בלי ה

, ותממאנים לרא, "דמוקרטית"לפני ה "יהודית"הממשיכים להעמיד את ה, היהודים "האחים"

ב וקנדה מסתייגות מישראל. מתנתקות מישראל המסרבת לרעיון שתי "יהדות ארה כיצד

 המקדשת את הכוח ומקיימת אפליה בחברה., המתרחקת מערכי הליברליזם, המדינות

 יהם. בבירתנו לנצח המתחיםהבטחותאינה משתפת פעולה עם  "המאוחדת"אפילו ירושלים 

ות גואה. עוניה משני צדי הקו הירוק מציב את רוב הלאומיים והדתיים רק מעמיקים והאלימ

 ורוב תושביה הם אנטי ציונים., מתחת לקו העוני, כערבים יהודים, ילדיה

גם רבים מהצעירים הישראלים חדלו להאמין שהזמן פועל לטובת הציונות המשיחית. יוקר 

שלה דוחפים ובעיקר חוסר התקווה והעדר התוחלת במדיניות הממ, שירות המילואים, המחיה

נצר וענף של הציונות , הם לא התעייפו. גם תושבי הנגב המערבי, מעבר לים. לא אותם אל עתיד

שחתירה כנה , כמו שיש מי שמאשימים אותם. הם פשוט מבינים, "מפונקים" אינם, בלא מירכאות

 להכלת נסיוןהכשלת כל , הדרת מחמוד עבאס, שלילת רעיון שתי המדינות לשלום אין פירושה

של , כלכלי כמוסרי, הפראית בגדה. הם מבינים היום את המחיר האמיתי החמאס והמשך הבנייה

 מהפלסטינים. הסירוב להיפרדות

-ואינו מקדש את הסטטוס קוו המלאכותי. מעבר לפינה לא מחכה לנו מדינה דו, הזמן נותר אדיש

 כזאת שגם, ו אחרתאלא מדינה אחת. כזאת שמאפייניה רחוקים מכל הבטחה אלוהית א, לאומית

 משיח לא יוכל לכבס.
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התהליך המדיני בין ישראל לאש"ף מועידת מדריד  .14

]מכללת  העמדות הישראליות בארבע סוגיות הליבה - ועד היום

 [  20/9/2014נתניה וקרן אברט, 

 כללי

מטרת מסמך זה לסקור ולהציג את הסכמות ממשלת ישראל ואת עמדותיה במהלכי המשא ומתן  .1

, דרך תהליך אוסלו, מפת הדרכים ועד שליחותו של 1991-ף, מועידת מדריד ב"שהמדיני עם א

 המזכיר האמריקאי ג'ון קרי בימים אלו.

ף בסדרה של הסכמים רשמיים, וכן "בסקירה תוצגנה ההסכמות שנחתמו בין ממשלת ישראל לאש .2

 העמדות הישראליות שלא נחתמו במסגרת המשאים ומתנים.

 ות יוצגו בשלוש קטגוריות עיקריות:ההסכמות והעמדות הישראלי .3

 הצהרת העקרונות, הסכמי הביניים )עזה ויריחו, הביניים, פרוטוקול חברון, מזכר  - הסכמים

 וואי(

 יד, ועידת טאבה, ועידת וועידת מדריד, ועידת קמפ דיו - המשאים ומתנים להסדר קבע

 אנאפוליס ושליחות קרי.

 הליגה הערבית ומפת הדרכים. תוכנית קלינטון, יוזמת - הצעות ותוכניות 

, שלמרות העובדה כי אין מדובר במסמך רשמי, הוא המסמך היחידי "הסכם ז'נבה"כמו כן יוצג  .4

שנוסח על ידי שני הצדדים כהסכם קבע והינו מתייחס לכלל הסוגיות. רבים רואים בו כמודל 

 אפשרי להסכם קבע בין ישראל לפלסטין.

 של הסכסוך: גבולות , ביטחון, ירושלים ופליטים. "סוגיות הליבה"הסקירה תעסוק רק ב .5

 מ שונה מאחת לאחת משתי סיבות: "משקלן )ומידת סקירתן( של הסוגיות במהלכי המו .6

 מ על הסדר הקבע."חלקן נדונו רק במו 

  סוגיית הגבולות והטריטוריה, הכוללת את סוגיית ההתנחלויות, הינה הסוגייה המרכזית שלה

 מ."לכי המוהוקדשו בדרך כלל רוב מה

ף התקיימו בערוצים שונים ולעיתים אף במקביל. כמו כן, "מהלכי המשא ומתן בין ישראל לאש .7

בכל ערוץ התקיימו שיחות נפרדות בין אישים מהצדדים שתודרכו על ידי המנהיגים וחוייבו בדיווח 

 רק להם. כך שלעיתים באותו פרק זמן הוצגו עמדות שונות על ידי אותו צד.

רי אלא לעיתים חלו נסיגות לעמדות ניאבעמדות הישראליות אינם מתפתחים באופן ליהשינויים   .8

 "שכלום לא מוסכם עד שהכל מוסכם"מ נוהל תחת העיקרון "הישנות. זאת בשל העובדה שהמו

 בארבע הסוגיות. "תן וקח"כוללת של  "עסקת חבילה"ולעיתים עמדת פשרה הוצגה רק כחלק מ

 



 זכות החשיבה

52 

 
 1993-2014פלסטיני, -אלי: המו"מ הישר1תרשים מס' 

 ועידת מדריד

- 1ל באוקטובר  30בין ספרד בירת מדרידהיא ועידה בינלאומית שנערכה ב ועידת מדריד

 .מדינות ערבו פלסטיניםה, ראליש בין שלוםבמטרה לקדם את תהליך ה 1991 בנובמבר

במזרח התיכון  םהראשונה חידשה ארה״ב את מאמציה להגיע להסדרי שלו חר מלחמת המפרץלא

ערבית שנוצרה עם סיום המלחמה. בעיקרו של דבר הציעה ארה״ב -תוך ניצול הסיטואציה הבין

משא מסגרת פרוצדוראלית לכינוסה של ועידת שלום למזרח התיכון. על פי ההצעה יתנהל בוועידה 

שלבי של העימות ביניהם. בשלב הראשון יוקם שלטון עצמי -יני על פתרון דופלסט-ישראלי ומתן

 תו יוחל במשא ומתן על הסדר הקבע.כאשר בשנה השלישית להקמ, שנים לתקופת מעבר בת חמש

את הוועידה כינסו במשותף נשיאי ארצות הברית וברית המועצות, שהזמינו אליה את נציגי 

ן ומצרים, וכן את נציגי ארצות הברית, ברית המועצות ממשלות ישראל, סוריה, ירדן, לבנו

 והאיחוד האירופי. הפלסטינים יוצגו בוועידה כחלק מהמשלחת הירדנית.

, צדדיות ישירות בין ישראל לבין משלחת סוריה-בעקבות ועידת מדריד נפתחו בוושינגטון שיחות דו

ד. חמשת הסיבובים עם כל אחת מהן בנפר -פלסטינית -משלחת לבנון והמשלחת הירדנית

, בראשות יצחק שמיר הרכיב את הממשלה הליכודהראשונים של שיחות וושינגטון התקיימו כש

והיתה מוכנה לעסוק , ועסקו בשאלות פרוצדורליות. ישראל סירבה לדון בויתורים טריטוריאליים

 .רק בתוכנית אוטונומיה מוגבלת לפלסטינים

אפשר להתעלם -התברר שאי, 1991-בעת שנעשו ההכנות הראשוניות לכינוס ועידת מדריד ב

, משאלת ירושלים ותושביה הערבים. ישראל התנתה שני תנאים להשתתפותה בוועידה: ראשית

הוצאת , ם; שניתהכללתם של אנשים ממזרח ירושלים במשלחת המשותפת לירדן ולפלסטיני-אי

שרוב דיוני הוועידה ייסובו , ירושלים מסדר היום של הוועידה ומתחומי תחולתו של הסדר הביניים

 עליו. 

והשתתפו בו מהצד , נערך בירושלים, כלל בעקיפין את מזרח ירושלים משא ומתןה, בפועל

ו של שר החוץ פגישותי, 1991הפלסטיני בדרך כלל אנשים ממזרח ירושלים. בין אפריל לנובמבר 

ר התקיימו עם משלחת של שלושה נציגים ייקֶּ נאן  -שניים מהם מירושלים , האמריקאי ג'יימס בֵּ חַּ

אוי ופייסל חוסייני. מרכז פעילותה של משלחת הפלסטינים היה במזרח ירושלים ְשרַּ יְנט , עַּ באֹוְריֶּ

אּוס. באמצעות הקשר עם הנהגת אש , גת הארגוןהפכה משלחת הפלסטינים לנצי "חוץ"ף ב"הַּ

אּוס הפך למעין שלוחה מקומית של מחלקת החוץ של אש יְנט הַּ  ף."והאֹוְריֶּ

מ הישראלי  "המו
פלסטיני

אוסלו

1993 -

יוזמת השלום  
הערבית

2002

מפת הדרכים

2003-2005

אנאפוליס

2007-2008

מ הנוכחי"המו

7/2013-4/2014

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/30_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/30_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1991
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%91
http://www.knesset.gov.il/faction/heb/FactionPage.asp?PG=13
http://www.knesset.gov.il/faction/heb/FactionPage.asp?PG=13
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אך היא תרמה את חלקה לתהליך השלום שהחל שנה , לוועידה עצמה לא היו תוצאות מיידיות

ריקאת  ף"עם ישראל מטעם אש משא ומתןהממונה על ה, מאוחר יותר. כפי שהסביר סאיב עַּ

מצד שני , ף"פלסטינית. מצד אחד לא היינו אש-ה של משלחת ירדניתהלכנו למדריד תחת מטריי"

שמיר נתן את הגושפנקה לקווי , באונס, בחוסר רצון קיבלנו הוראות מערפאת ומאחרים בטוניס...

(. בלי מדריד 338-ו 242ן ביטחו[ של תהליך השלום )החלטות מועצת הterms of referenceהיסוד ]

נּו לא היינו מגיעים לאוסלו. הו בַּ ה  -א לא הבין מה שאנחנו הֵּ לֶּ שהדברים יתפתחו באופן טבעי ושאֵּ

 ."שינסו לעצור את המהלך ייעלמו

 
 : תהליך אוסלו2תרשים מס' 

 העקרונות הצהרת

 כללי

התקיים ברובו , ף("בין ישראל לארגון לשחרור פלסטין )אש, שהחל במגעים סודייםמשא ומתן, 

, 1993בספטמבר  13-ב, של שני הצדדים בוושינגטון הצהרת עקרונות הוביל לחתימה עלו, בנורבגיה

. הצהרת העקרונות נגעה בעיקר "הצהרת עקרונות על הסדרי ביניים של ממשל עצמי"שכותרתה 

ות פלסטינית לממשל עצמי באזור לנסיגת ישראל משטחי עזה ויהודה ושומרון ולהקמת רש

במטרה להגיע להסדר קבע בין הצדדים על בסיס החלטות , שנים 5לתקופת ביניים שלא תעלה על 

 .338-ו 242ן מספר ביטחות הצמוע

והודיעה על החלטתה , ף כנציגו של העם הפלסטיני"ישראל הכירה באש 1993 בספטמבר 9-ב 

הכיר , ף"בשם אש, ם במזרח התיכון. ערפאת מצדועמו במסגרת תהליך השלו משא ומתןלפתוח ב

ן. הוא קיבל עליו מחויבות לתהליך השלום במזרח ביטחובזכותה של ישראל להתקיים בשלום וב

התיכון ולפתרון בדרכי שלום של הסכסוך בין שני הצדדים; התחייב להימנע משימוש בטרור 

והתחייב להביא  ;338 -ו 242 ןוביטחובפעילות אלימה אחרת; חזר על הכרתו בהחלטות מועצת ה

לאישור המועצה הלאומית הפלסטינית את השינויים באמנה הפלסטינית המתחייבים מהמצב 

המנוגדים , בעיקר בסעיפים הפוסלים את קיומה של ישראל ובסעיפים אחרים -החדש 

 להתחייבויות שנכללו באיגרת של ערפאת לרבין.

יחל מוקדם ככל , ממשלת ישראל ונציגי העם הפלסטיני מ על הסדר הקבע בין"כמו כן נקבע כי המו

כל  מ הזה יכסה את"ולא יאוחר מתחילת השנה השלישית של תקופת הביניים. המו, שאפשר

תהליך אוסלו

הצהרת  
העקרונות  

1993

הסדרי ביניים 
1994-1995

הסכם הקבע 
1999 -

http://www.knesset.gov.il/process/asp/event_frame.asp?id=37
http://www.knesset.gov.il/process/asp/event_frame.asp?id=37
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פ עם "יחסים ושת, גבולות, ןביטחוסידורי , התיישבויות, פליטים, הנושאים הנותרים: ירושלים

 וכן נושאים אחרים בעלי עניין., שכנים אחרים

 23-נערכה ב, יון של יומיים בכנסת על הודעת הממשלה בראשות רבין על ההסכםלאחר ד

בגין החתימה על ההסכם. נגד ההצעה , אמון בממשלה-הצבעה על הצעת אי 1993בספטמבר 

 .הצביעו בעדה. שמונה חברי כנסת נמנעו בהצבעה ואחד נעדר 50-חברי כנסת ו 61הצביעו 

 טריטוריה וגבולות .1

המבוסס על החלטות מועצת , להסדר קבע"יוביל  משא ומתןקבע כי נקבע כי הבהצהרת העקרונות נ

 . וכן ש:"338-ו 242ן ביטחוה

יריחו  אזורשני הצדדים יערכו ויחתמו על הסכם בדבר נסיגת כוחות ישראלים מרצועת עזה ומ

פי ועל , בתוך חודשיים מתאריך כניסתה לתוקף של הצהרת עקרונות זו. ישראל תסיג באופן מזורז

מייד עם חתימת ההסכם על , כוחות הצבא הישראלים מרצועת עזה ומאזור יריחו את, לוח זמנים

 בתוך פרק זמן שלא יעלה על ארבעה חודשים אחרי חתימת הסכם זה., יריחו אזוררצועת עזה ו

 ביטחון .2

 הצדדים הסכימו כי:

ועת עזה תקים ן פנים לפלסטינים בגדה המערבית וברצביטחוי וציבורעל מנת להבטיח סדר 

, ואילו ישראל תמשיך לשאת באחריות להגנה מפני איומים חיצוניים, המועצה כוח משטרתי חזק

 ן הפנים והסדר הציבורי שלהם.ביטחון הכולל של הישראלים לשם הבטחת ביטחווכן ל

 ירושלים .3

עם זאת הוסכם , מ על הסדר הקבע כסוגייה נפרדת"בהצהרה נקבע כי ירושלים תידון במו

שבים הפלסטינים מירושלים תהיה הזכות להשתתף בבחירות הפלסטיניות בהתאם להסכם שלתו

 1.בין הצדדים

שערפאת תבע למקם אותם בירושלים וישראל תבעה כי יפעלו , לגבי מוסדות הרשות הפלסטינית

ישראל "י נקבע כי נורבגבמכתבו של שר החוץ שמעון פרס לערפאת ולשר החוץ ה, מיריחו ומעזה

ים במזרח ירושלים הם בעלי חשיבות רבה והם יישמרו ]...[ ישראל ימוסדות הפלסטינמאשרת שה

 ."מילוי תפקיד חשוב זה יזכה לעידוד, לא תפריע לפעילותם. להיפך

 פליטים .4

 מ על הסדר הקבע."בהצהרה נקבע כי סוגייה זו תידון במו

                                                        

החוץ:  משרד באתר מוצג ההסכם נוסח 1
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20principles.aspx. 
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 הסכמי הביניים

 
 : הסכמי הביניים במסגרת תהליך אוסלו3תרשים מס' 

 ("קהיר"כם עזה ויריחו )הס

 כללי

בקהיר, בין ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין, וראש ארגון  1994במאי  4-הסכם קהיר נחתם ב

 ף, יאסר ערפאת, במעמד ארצות הברית, רוסיה ומצרים כעדות."אש

 עיקרים:

בספטמבר  9-שני הצדדים אישרו את דבקותם בהכרה ההדדית ובהתחייבויות המובעות באיגרות מ .1

 ף ערפאת."ר אש", אשר נחתמו בין ראש הממשלה רבין ויו1993

אישרו מחדש את ההבנה כי הסדרי הביניים בדבר ממשל עצמי, ובתוך כך ההסדרים הנוגעים  .2

מ "לרצועת עזה ולאזור יריחו בהסכם זה, הינם חלק בלתי נפרד מתהליך השלום כולו, וכי המו

 .338 -ו 242הביטחון בדבר מעמד הקבע יוביל ליישומן של החלטות מועצת 

 ל מרצועת עזה ומאזור יריחו )ראה מפה(:"נסיגת כוחות צה

 פינוי בסיסי צבא ומתקני קבע אחרים. 

 העברתם לידי המשטרה הפלסטינית. 

 ל ביישובים ובאזור מתקנים צבאיים."פריסה מחדש של צה 

 

 שטח הרצועה חולק לשלוש קטגוריות שליטה: .3

 ר."קמ 43 - )היישובים ואזור התעשייה( שטחים תחת סמכות אזרחית ישראלית 

 ר."קמ 20 - סי וצירי הרוחב(א)המו שטחים תחת סמכות בטחונית ישראלית 

 ר."קמ 300 - שטחים תחת סמכות פלסטינית 

 

בהסכם נקבע כי ישראל תעשה זאת תוך שלושה שבועות ואכן ישראל השלימה את המהלך תוך  .4

 שבועיים.

הסדרי 
ביניים

יריחו-עזה 'אוסלו ב
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 1994במאי  4ריחו, עזה וי - הסכם קהיר :1מפה מספר 

 אודות הגדה המערבית ורצועת עזה הסכם הביניים

 כללי

במפה של הסכם  ף."בוושינגטון בין ישראל לאש 1995בספטמבר  28-הסכם ביניים שני שנחתם ב

הביניים ניתן לראות כי ישראל נמנעה מלהעביר לפלסטינים את הסמכויות בשטחים שתיכננה 

שבהם הועברו הסמכויות השונות מישראל , B-ו A. אזורי להשאיר בשליטתה במסגרת הסכם קבע

אזורי "רק בגב ההר הפלסטיני. בשלושת  "גושים"נקבעו בדפוס של , לרשות הפלסטינית

ן ביטחוומרחב ה, "עוטף ירושלים", בקעת הירדן וצפון ים המלח - "האינטרסים הישראליים

ינים רק לגבי השטח הבנוי של הסמכויות הועברו לרשות הפלסט -המערבי לאורך הקו הירוק 

 ללא אדמותיהם. , ים הערבייםיישובה

 טריטוריה וגבולות .1

ערי הגדה למעט כל  שכלל את Aההסכם קבע שלוש קטגוריות של אזורים בגדה המערבית: אזור 

בו נותרו ההתנחלויות   C אזורו, ים הקטנים יותריישובשכלל את הכפרים וה Bאזור , חברון

 צבא. הישראליות ומתקני ה

נקבע כי טרם הבחירות למועצה הפלסטינית ישראל תקיים היערכות של כוחותיה הצבאיים  

(. לאחר כינון Bלשטחי  23%ובהיקף של , Aלשטחי  2.9%בהתאם למפה המצורפת )בהיקף של 

שלוש היערכויות נוספות של כוחות צבאיים ישראלים בהתאם  המועצה הפלסטינית ישראל תקיים

 6שיבוצעו במרווחי זמן של , בשלושה שלבים לאתרים צבאיים מוגדרים, תלהצהרת העקרונו

 חודשים מיום כינון המועצה.  18חודשים ויושלמו 
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 ביטחון .2

 נקבע:

ן פנים לפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה תקים ביטחוי וציבורעל מנת להבטיח סדר 

, הגנה מפני איומים חיצונייםואילו ישראל תמשיך לשאת באחריות ל, המועצה כוח משטרתי חזק

ן הכולל של ביטחווכן ל, לרבות האחריות להגנת הגבולות עם מצרים וירדן, מהים ומהאויר

ותחזיק בכל , ן הפנים והסדר הציבורי שלהםביטחולשם הבטחת , יםיים ישראליישובהישראלים ו

 הכוחות לנקוט צעדים נחוצים לשם מילוי אחריות זו.

. יחד עם B-ו A ן פנים בשטחיביטחוי ולציבורית תיטול אחריות לסדר נקבע כי הרשות הפלסטינ

ן על מנת להגן על ישראל ולהתמודד עם ביטחובאחריות הגוברת ל Bישראל תחזיק באזורי , זאת

ים אזוראיום הטרור. נקבעו מנגנוני תיאום וקישור ברמות השונות ונקבעו כללים לגבי מספר 

 מעבר בטוח ועוד. , ועת עזהברצ מואסיה, יחודיים כמו חברוןי

 ירושלים .3

 תיעשה שהיא והוסכם ההצבעה לפלסטינים תושבי מזרח ירושלים נקבעו הסדרי הביניים בהסכם

  2.פיקוח בינלאומי תחת ירושלים במזרח הדואר בסניפי

 פליטים .4

 .לא נדונו בהסכמי הביניים 

 פרוטוקול חברון

 15-הסכם נלווה להסכם הביניים )טאבה( שנחתם 

לגבי , ף"ואש 3בין ממשלת נתניהו, 1997ינואר ב

ל בעיר חברון. ההסכם חילק "הפריסה מחדש של צה

שבו יש למשטרה , H1את חברון לשני אזורים: 

, H2-ו, Aהפלסטינית מעמד דומה לזה שבשטחי 

כל  שהוא אזור ובו ישראל תשמור בידה את

ן פנים ולסדר ציבורי. ביטחוהסמכויות והאחריות ל

ן ביטחוראל תמשיך לשאת באחריות ליש, בנוסף

 )ראה מפה(. הכולל של ישראלים

                                                        

הביניים. ראו:  להסכם  2בנספח  6סעיף 2
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20israeli-

palestinian%20interim%20agreement%20-%20annex%20ii.aspx#article6.. 
 .181-158(, 2007)ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל,  כיכר השוק ריקהראו: ה. כהן,  ההצבעה הסדרי על 
ף שתושתל "מדינת אש"הוא, שגרסה כי -, נאלץ לתמרן בין עמדתו1996-בנימין נתניהו, שנבחר לראשות הממשלה ב 3

, לבין מחויבותו להסכמים שישראל חתמה עליהם והלחץ "מדינה היהודיתאביב תהווה איום קיומי ל-מ מתל"ק 15
מפת האינטרסים "החלטת ממשלה על  1998-הברית. נתניהו הצליח להעביר ב-הבינלאומי לקיימם שהובילה ארצות

 בלבד. 60%-לישראל, שצמצמה את השטח האפשרי מבחינתו למדינה הפלסטינית ל "החיוניים
 

 1997בינואר  15פרוטוקול חברון,  :2מפה מספר 
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 מזכר וואי

ף ערפאת ונשיא "ר אש"על ידי ראש הממשלה נתניהו וליו 1998באוקטובר  23-מזכר שנחתם ב

ף "אש, בנוכחות המלך חוסיין מירדן,לאחר קיום ישיבות משלחות מישראל, ב קלינטון"ארה

 13%(. ישראל התחייבה להעביר F.R.D) ראשונה והשנייהב בנושא ההיערכות הנוספת ה"וארה

מהם יוגדרו  3%-הפלסטינים התחייבו ש .Aלמעמד שטח  1%-ו Bלמעמד שטח  C - 12%משטח 

 כשמורות טבע.

לשטח  Bשל שטח  7.1%. כמו כן שינתה מעמד של B-ל Cמשטח  2%בפועל ישראל העבירה רק  

A. 

 המשא ומתן להסדר הקבע

 
 1999-2001המשא ומתן להסדר הקבע, : 4תרשים מס' 

 

 שארם מזכר

ף ערפאת בנוכחות מזכירת "ר אש"בין ראש הממשלה ברק ויו 1999בספטמבר  4-שנחתם ב מזכר

. מובארכהמלך הירדני עבדאללה השני ונשיא מצרים , המדינה האמריקאית מדלן אולברייט

שונה והשנייה וקבע לוח זמנים המזכר התייחס ליישום מזכר וואי ביחס להיערכויות הנוספות הרא

 מ להסכם מסגרת להסדר קבע.". ופתיחת מוA-ל Bומשטח  Cלהעברת שטחים משטח 

 .Bלאזור  Cמאזור  7%להעביר  1999בספטמבר  5 -ב .א

 .Bלאזור  Cמאזור  3%-ו Aלאזור  Bמאזור  2%להעביר  1999בנובמבר  15-ב .ב

 .Aלאזור  Bמאזור  15%-ו  Aלאזור  Cמאזור  1%, להעביר 2000בינואר  20-ב .ג

שישראל התחייבה להן במסגרת הסכם  "ההיערכויות הנוספות"בתום שתיים מן , בסופו של דבר

 )ראה מפה(. בלבד משטח הגדה המערבית 40%על פני  משתרעים כיום  B-ו Aשטחי , הביניים

הסדר הקבע

מזכר שארם 

1999

דויד-קמפ

2000יולי 

מתווה קלינטון

2000דצמבר 

ועידת טאבה

2001
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 1995-1998הסכמי הביניים וההיערכויות הנוספות  :3מפה מספר 

 

 טרום קמפ דיוויד

 טוריה וגבולותטרי .1

את קבלת ההסכם לכדאי , התפיסה הישראלית התבססה על יצירת מציאות אשר תהפוך לדעתה

גם אם הפלסטינים יידרשו לויתורים טריטוריאליים לטובת ישראל. כתוצאת , עבור שני הצדדים

ע למול דחיית "סימטריות הקיימת. הדילמה הישראלית נבעה מהמשך הכמיהה לשטחי הגדמ-מא

. לכן המדיניות הייתה של רצון להיפרד מהפלסטינים אך לא מהשטחים בהםנים היושבים הפלסטי

. לממשל הישראלי לא הייתה אמפטיה לזווית הפלסטינית. השיח וסדר בהםשאינם יושבים 

ולא יישם את התפיסה שהייתה בבסיס , האינטרס הישראלי בלבד העדיפויות נבנה על בסיס

 .win-winמ באוסלו של "המו

לאשור הסכם הביניים הוא הציג את תפיסתו לגבי  1995באוקטובר  5-אומו של רבין בכנסת בבנ

 הסדר הקבע:

...את פתרון הקבע אנו רואים במסגרת שטח מדינת ישראל שיכלול את מרבית שטחה של ארץ "

ולצדה ישות פלסטינית אשר תהיה בית למרבית , ישראל כפי שהייתה תחת שלטון המנדט הבריטי

ים הפלסטינים החיים ברצועת עזה ובשטח הגדה המערבית. אנו רוצים שתהא זו ישות התושב

שהיא פחות ממדינה ואשר תנהל באופן עצמאי את חיי הפלסטינים הנתונים למרותה. גבולות 

 4."יהיו מעבר לקווים שהיו קיימים לפני מלחמת ששת הימים, לעת פתרון הקבע, מדינת ישראל

מ בדיון "ולכן התחיל את המו, מ"ות של ההיבט הטריטוריאלי של המומ ברק הבין את החשיב"רה

הוא בחר , להגיע להסכם היתכנותעל נושא זה. אך במקום לרתום את הנושא באופן שיקדם את ה

חוסר אמון בין , מ"שהחלה לייצר מהרגע הראשון של המו, באסטרטגיה הפוכה לתקדימים שנוצרו

                                                        

טוענים כי נאום זה נועד לשכנע את הכנסת להצביע בעד הסכם הביניים שנחתם שבוע קודם יש המקלים עם רבין ו 4
 לכן.
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 5.הצדדים

שהשטחים הינם פיקדון בידי , ור באחת משתי הדרכים: הראשונההצד הישראלי יכול היה לבח

ותוקם מדינה פלסטינית עצמאית לצד מדינת , ישראל ושתמורת שלום מלא תתבצע נסיגה מלאה

כך , ישראל; והשנייה שהשטחים הינם אזור שנוי במחלוקת באשר לסוגיות השליטה והריבונות

ישראל הייתה צריכה , ים. במילים אחרותהוא לחלק את הטריטוריה בין שני הצדד פתרוןשה

הוא הבסיס לקביעת הגבול בין שתי מדינות עצמאיות שיחתמו על  1967יוני  4להחליט האם קו 

להתרחק מההסכמות הקודמות , 67או לבטל לחלוטין את תקפותו של קו , הסדר קבע והסדר שלום

ן עם הפלסטינים על הקמת ובכלל לא לדו, פלסטיני-ית לדיאלוג הישראלירלוונט 242שהחלטה 

   ."ישות"מדינה אלא רק על הקמת 

מ. "וטמנה בחובה את זרעי פיצוץ המו, אסטרטגיה זו של ברק מול הפלסטינים הייתה שגויה

את עקרונות הפתרון )בעיקר , מ"כבר בשלבים הראשונים של המו, במקום להניח על השולחן

בחר ברק , מ"ריץ לפלסטינים להתקדם במוובכך לתת תמ, בתחומי ההגדרה העצמית והטריטוריה(

. ברק כלל לא טרח להתמודד "בזאר מזרחי"מ של "ועוד נקט בסחבת ובשיטת מו, באופציה השנייה

שמטרת  1999עם הפרדוקס שהוא יצר. מצד אחד הוא אשרר מחדש במזכר שארם בספטמבר 

ד שני קיבל את ומצ 242ן ביטחומ היא להוביל להסכם קבע המבוסס על החלטת מועצת ה"המו

ית לשטחי רלוונטאינה  242עמדתו השנויה במחלוקת של היועץ המשפטי לממשלה שהחלטה 

אלא בשטחים השנויים במחלוקת בין , ושאין המדובר על שטחים כבושים, ע ורצועת עזה"הגדמ

עמדת הפתיחה של ישראל הציעה לפלסטינים הסדר קבע המבוסס על נסיגה , הצדדים. לפיכך

מ "חודשים רבים בתוך המו, ע. יתרה מזאת"משטח הגדמ 60%-55%-צועת עזה ומישראלית מר

שאסור בתכלית האיסור לדבר עם  -שהתנגד לה  -מ הישראלי "מ על צוות המו"נכפתה עמדת רה

 ."ישות"אלא רק על , הפלסטינים על מדינה

על מנותקים שהיו בפו, בסביבתו של ברק נשמעו גם המלצות מגורמים מדיניים בכירים ישראלים

ניתן לגמור עם "מהמתרחש מאחורי הקלעים של המדינאות הפלסטינית. ישראלים אילו טענו ש

תוך סיפוח , ע"בלבד משטחי הגדמ 80%הפלסטינים עסקה שכוללת מדינה פלסטינית בכל עזה ועל 

 70%מהשטח ללא תמורה טריטוריאלית; או לחילופין מדינה בכל עזה ועל  20% ישראלי של

 ."לדיון בעתיד 20%והשארת , ללא תמורה טריטוריאלית 10%תוך סיפוח ישראלי של , ע"מהגדמ

הבהירו מנגד שלהנהגה , וכן גורמים מתוך המערכת המודיעינית, גורמים מדיניים אחרים בישראל

ושהתנאי של ערפאת לחתום על עסקה מבוסס על , הפלסטינית אין מרחב תמרון טריטוריאלי כזה

תוך הסכמה לחילופי שטחים שנועדה לענות על הצרכים המיוחדים , מהשטח 100%קבלת 

הישראלים והמציאות שהתפתחה בשטח )התנחלויות( במשך למעלה משלושים שנות כיבוש. 

הצד הפלסטיני , לא הפנימה את העובדה שמבחינת ערפאת והנהגתו, המערכת המדינית הישראלית

ם הטריטוריאלי. בהסכם אוסלו חתמו כבר עשה באוסלו את הויתור המהותי והעקרוני בתחו

תבוא לידי  -קרי המדינה  -הפלסטינים לראשונה על מסמך על פיו ההגדרה העצמית הפלסטינית 

   אך ורק בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה., 242ט "ביטוי באמצעות יישום החלטת מועהב

                                                        

צדדי, הלכה למעשה, את מזכר וואי שנחתם על ידי -ברק באופן חד "הקפיא", 1999חודש לאחר שנבחר, ביוני  5
 קודמו בתפקיד, בנימין נתניהו.
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מ על הסדר הקבע. "הקונקרטי החל במפגשי ראשי הצוותים הראשונים למו מ הטריטוריאלי"המו

 6בין המשלחת בראשות השגריר עודד ערן, 2000לאחר מספר סבבי גישושים בתחילת שנת 

שאינה , הניח ערן בפני הפלסטינים מפה סכמאטית, למשלחת בראשות השר יאסר עבד רבו

ובה הצעת הפתיחה הישראלית. המפה כללה שלושה אזורים: אזור , מאפשרת ירידה לפרטים

 "הישות"שבו אמורה לקום , ע"מהגדמ 60%-לשלושה קנטונים והפרוס על פחות מהמבותר  "חום"

ע "שיסופח לישראל ויכיל את רצפי ההתנחלויות בגדמ %15-הכולל כ "לבן"הפלסטינית; אזור 

ואת אזור ירושלים , כולל רצועות רוחב המבתרות את מערב השומרון מהקו הירוק ועד נהר הירדן

שיוחזק במעמד מיוחד בידי ישראל  25%-כ הכולל "ירוק"; ואזור ממעלה אדומים ועד ים המלח

והן לייצר אצבעות ואיי שליטה , ויאפשר לישראל הן להקיף את הישות הפלסטינית מכל עבריה

י יישובו, טלמון-גון חברון, קריית ארבע, גוש דולבלעבר מקומות שלא נכללו בשטחים המסופחים כ

 בקעת הירדן.

 ערוץ סטוקהולם

ד "עו, מ את איש סודו"חודשים של בזבוז זמן חלפו עד אשר החליט ברק להחזיר למו כארבעה

יחד עם מספר מצומצם , . השנייםעמי-בן ולהצמידו לכישוריו של השר והפרופסור שלמה, גלעד שר

מ. בדיעבד "הפכו לצוות עבודה שראה את הדברים בצורה מתקדמת יותר מאשר רה, של עוזרים

אך לא הצליחו בסופו של דבר להביאו לנקודה , השכילו להשפיע על ברק מסתבר ששני אלו אמנם

מ "במו "קפיצת מדרגה"הביאה ל 2000מ הטריטוריאלי. תחילת חודש מאי "הקריטית בתחום המו

. הפגישות "ערוץ סטוקהולם"בין הצדדים ולהקמת ערוץ חשאי ורשמי שזכה מאוחר יותר לכינוי 

הובילו להתקדמות משמעותית ביותר בכל שבדיה, כו בונמש השקטות שהחלו באזור ירושלים

מ "כולל כמובן בתחום הטריטוריאלי ובהסכמה הישראלית לדבר על מדינה. במו, מ"תחומי המו

 100הפלסטינית )קרי  "מינוס 100%-ה"קבלה ישראלית את נוסחת , התקדמות פרושה מחד, זה

 ( ומאידך מוכנות פלסטינית להציבאחוז מהשטחים פחות מה שנדרש לצרכיה החיוניים של ישראל

 הולמות לחלק מהצרכים הישראליים. תגובות

, "קירו"וה "לבן"ה, "חום"ה, הנטייה של ברק הייתה לשמר את תפיסת שלושת סוגי האזורים

חמש שנים לפחות , יוגדר כאזור שגורלו יוכרע מאוחר יותר "ירוק"ולהתפשר על כך שהשטח ה

ן על פיה הפלסטינים "ן את עמדת אמ"קודה זאת הציג ראש אמלאחר החתימה על ההסכם. כבר בנ

ברק התעלם  7.ע"מהגדמ %5-%6עשויים להגיע להסכמה על סיפוח ישראלי של שטח שלא יעלה על 

הנחה את הצוות להציע לפלסטינים מדינה על , וטרם הנסיעה למפגש בסטוקהולם, מעמדה זאת

 10%-8%והסכמה על , מורה טריטוריאליתללא ת 15%-13%תוך סיפוח ישראלי של , בלבד 77%

מ עתידי לאחר חתימה על הסכם. בפועל הוצגה לפלסטינים מפה "כאזורים עליהם יתקיים מו

שטחים מסופחים  %13.3, אזורים בידי ישראל ובמעמד מיוחד %10.1, לפלסטינים %76.6הכוללת 

הם פגשו בצד , הללו כשהצוות הישראלי החל להציג בפני הפלסטינים את העקרונות 8.לישראל

זה הורג את "מ. אבו עלא הגיב ש"פלסטיני כעוס שטען שישראל חזרה למשבצת הראשונה של המו

נהיה נכונים  הם הגבול... '67 קווי"וחזר על העמדה הפלסטינית הפרגמאטית: , "הרצון להמשיך

                                                        

ודד ערן לאחר שגלעד שר נאלץ לפנות את מקומו בהמלצת חודשים למינויו של ע 3-הפלסטינים נאלצו להמתין כ 6
 היועץ המשפטי לממשלה.

 .85(, 2001עידנים, \)תל אביב: ידיעות ספרים במרחק נגיעהג. שר,  7
 .90, 86, שם 8
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. "באיכות ובגודלשווים באופן מוחלט , ובלבד שיהיו הדדיים, לדבר על שינויים קטנים בקווים אלה

ואבו עלא קבע שאין שום צדדי, -חדהוסיף שהם מוכנים לשינויים אבל לא לסיפוח  חסן עספור

הצדקה שהפלסטינים יקבלו פחות ממאה אחוז מהשטח. הם הבהירו שעסקת המאה אחוז יכולה 

 9ושכונות יהודיות במזרח ירושלים., ע"לכלול סיפוח גושי התנחלויות בגדמ

דיווח הצוות הישראלי לראש הממשלה אודות תוצאות המפגש. אחת , עם החזרה לישראל

אל -ההוראות של ברק בעקבות זאת הייתה להכין מפות חדשות שבהן יחוברו ההתנחלויות בית

מבחינת  10אל השטחים שיסופחו לישראל כגושי התנחלויות., וכן בעל חצור ופסגות, ועופרה

ת המובילה מאזור ירושלים לכוון השוליים המשמעות היא יצירת אצבע ישראלי, הפלסטינים

כשבפועל אצבע זאת מצטרפת לגוש שמדרום ויוצרת אזור החוסם לא רק , המזרחיים של רמאללה

-ורמאללה. מעבר לרצון לרצות את מתנחלי בית בירה-אלאת מזרח ירושלים אלא גם את הערים 

 הגיוןכמעט ואין , אמונים הידועים כגרעין האידיאולוגי המסורתי של תנועת גוש, אל ועופרה

 גיאוגרפי או טריטוריאלי לסיפוח זה. 

עמוקים  נותרו הפערים הטריטוריאליים, 2000מאי  20-שהתקיים בשבדיה, גם במפגש הבא ב

ומהותיים. הצוות הפלסטיני חזר על עמדתו שהפלסטינים לא יסכימו בשום אופן לסיפוח ישראלי 

סידורים "רעיון הישראלי לשליטה על שטחים באמצעים ושהם גם לא יקבלו את ה, 13%בגודל של 

( שמבחינתם מהווה למעשה עוד סיפוח ישראלי בשם אחר. הפלסטינים "הירוק")השטח  "מיוחדים

שהמתנחלים שיישארו בשטח , אבו מאזן-חזרו והבהירו לישראלים את עמדתם מאז הסכם ביילין

ים ישראלים תחת ריבונות פלסטינית ועם כאזרח, הפלסטיני יוכלו להישאר כיחידים ולא כקהילות

 .ב"דים בתחומי החינוך, התרבות וכיוסידורים מיוח

העביר ראש הממשלה בכנסת הודעה מדינית שאושרה קודם לכן , חמישה ימים קודם לכן

-דיס, אל-באזור ירושלים )אבובממשלה. מהות ההודעה הייתה שינוי המעמד של שלושה כפרים 

. השינוי בשטח אינו מהותי והמשמעות Aלסטטוס  Bמסטטוס , ת(ה וסוואחרה המזרחיעזרי

ת למשטרה הפלסטינית שבכל מקרה נמצאה בשטח בטחוניהעיקרית הינה העברת הסמכות ה

הכפרים הללו. אותו היום התקיימו הפגנות קשות של הפלסטינים בכל רחבי השטחים לציון 

מאי(  19-20) "ימי הזעם"ם ובשני )האסון( הפלסטינית. המתח בשטח נמשך מספר ימי "נכבה"ה

היו מהומות קשות ונפגעים רבים כולל כמאה פלסטינים ומספר , עליהם הכריזו הפלסטינים

והודיע כי לא יעביר שבדיה, מ לחזור מ"חיילים ישראלים. בתגובה הורה ברק לצוות המו

לסטינים. שבסופו של דבר לא הועברו אף פעם לפ, לפלסטינים את השליטה על שלושת הכפרים

בעיניהם  -שהייתה , מ שלו"שהחלטה זאת של ברק מאפיינת את תפיסת המו, הללו טוענים עד היום

כשבפועל לא נעשה שום מעשה שיוכיח על כוונותיו החיוביות. , יפות הבטחותרצופה מילים ו -

שנתפסות על ידם במקרה הטוב כיהירות  -בהקשר זה הם מציינים גם את אמירותיו של ברק 

הוא היה ראש , ונתניהו, פרס, שבניגוד לרבין - דא ובמקרה הגרוע יותר כתפיסה אסטרטגיתגרי

  הממשלה היחיד שלא העביר שטחים לפלסטינים.

למספר ישיבות , מתוגבר "צוות סטוקהולם"התכנס , בשלושת הימים הראשונים של חודש יוני

דבקו הפלסטינים , םכמו גם בתחומים האחרי, ארוכות בירושלים. בתחום הטריטוריאלי
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. בתחום "ערפאת רוצה הסכם"ש עמי-בן בעמדותיהם. אבו עלא חזר והדגיש בפני השר

הינו מוגזם ביותר וביקש שהצד הישראלי יבוא עם הצעה  13%הטריטוריאלי אמר שוב שסיפוח של 

ע אינו עולה על "צנועה יותר שמבוססת על העובדה שסך כל שטח ההתנחלויות הישראליות בגדמ

ושיהיו חילופי שטחים , תציגו גישה ריאליסטית יותר בקשר לגושי ההתנחלויות"מהשטח.  %2

(swaps)".11  התגובה הישראלית הייתה ביקורת על כך שהפלסטינים לא הגישו שום הצעה

 קונקרטית בנושא הטריטוריאלי.

מול , ע"משטח הגדמ 2%-שהינו בפועל פחות מ, הפער בין סך כל השטח המבונה של ההתנחלויות

מ. הפער החל להצטמצם רק "רדף אחרי הצדדים לאורך המו, גודל השטח שישראל דרשה לספח

לאחר תוכנית קלינטון ששוגרה לאוויר כשישה חודשים מאוחר יותר. בבסיס הויכוח עמדו שתי 

תפיסות מנוגדות: ישראל שאפה לספח כמה שיותר שטח ללא קשר חד משמעי לאינטרסים 

ילו הפלסטינים שאפו להוציא את ישראל מכמה שיותר שטח ללא וא, לאומיים מובהקים

אלא גם , ע"לא רק על מספר רב של התנחלויות בתוך הגדמ, התחשבות בצורך הישראלי לשמור

ועם צירי תחבורה מקשרים , להכלילם בתוך גושים עם יכולת התרחבות והתפשטות אורבאנית

 נוחים. 

להציג עסקה המורכבת מהמספר  ינו את הצורך הפלסטיניהב, והן גלעד שר עמי-בן הן, יחד עם זאת

ולהגיע להסכמה מוקדמת באשר לעקרון חילופי השטחים שיקל על , 100%המוחלט של 

הפלסטינים להסכים לסיפוח ישראלי של גושי ההתנחלויות. אולם ראש הממשלה לא היה מוכן 

ע ביחס של "שטח הגדמשבתחילת הדרך רצה להציע לפלסטינים להתחלק ב, להפנים זאת. ברק

 650שכללה סיפוח לישראל של , שלו )כך היא כונתה על ידי הצוות( "נוסחת הזהב"נאחז ב, 50:50

וללא , 89.5%-ת נסיגת ישראל מעסקכ דיווידאותה הציג הצד הישראלי בקמפ , ר מהשטחים"קמ

אלא , הכפי שבדרך כלל נעש, ע"חילופי שטחים. את שכלול האחוזים גזר ברק לא משטח הגדמ

 וכך הקטין לכאורה את גובה האחוז., ע והרצועה "מהסכום הכולל של שטח הגדמ

מתוך מטרה , הגיע הצוות הישראלי לפגישה עם ערפאת בשכם, מספר שבועות לפני קמפ דיוויד

הסביר לערפאת שעמדת הפתיחה הישראלית  עמי-בן לרכך את הגלולה המרה ולהכין את הפסגה.

ישראל  76%-כשמ, 87%ועתה אנו עומדים על , מהשטח 50%-ראלית רק מעמדה בעבר על נסיגה יש

שישראל מבקשת לספח עוד ישאו ויתנו הצדדים. ערפאת  13%תיסוג מיידית. הוא הוסיף שגם על 

הבהיר ברק שישראל צריכה לשאוף , לא הגיב. כשהצוות הישראלי דיווח לברק אודות הפגישה

ל עשור תיערך בדיקה האם ניתן להעביר חלקים כשכ, להחזיק בבקעת הירדן כשלושים שנה

 בלבד.  %75-המשמעות מבחינת הפלסטינים הייתה שמדינתם תצטמצם בפועל לכ 12לפלסטינים.

הוריד את גודל דיוויד, הפלסטינים בין שיחות סטוקהולם לועידת קמפ  "לקראת"הצעד הישראלי 

לא עשה רושם , י לצד הישראלישנראה מהות, . שינוי זה11%-לכדי כ 13%-הסיפוח הישראלי מכ

מה עוד שישראל , הייתה העמדה הישראלית עדיין מוגזמת ביותר, עז על הפלסטינים. בעיניהם

יוחזקו בידי ישראל למספר , בבקעת הירדן , רובםשכעשרה אחוז נוספים, הוסיפה לדבוק בתפיסה
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 13בלבד. %4אבו עלא הסכים לסיפוח שיכלול עמי, -בן שנים לא ברור. על פי

מ בנושא "עיוות התפישה שאפיין את דרג מקבלי ההחלטות בצד הישראלי בסוגיית מרווח המו

ן והן הערכת קצין המודיעין של "כשעתה ידוע שהן הערכת אמ, הטריטוריאלי נראה אף גדול יותר

אפשר להגיע להסכם עם ערפאת בתנאים הבאים: "קבעו כי  המשלחת הישראלית לקמפ דיוויד

מהגדה פלוס  97%, ריבונות בהר הבית, שירושלים המזרחית ]הערבית[ בירתהמדינה פלסטינית 

נוסח כלשהו הכולל הכרה באחריות , חילופי שטחים ביחס של אחד לאחד בנוגע לשטח הנותר

, על פי האלוף מלכא, יתרה מזאת 14."פליטים 0,0003או  20ישראל לבעיית הפליטים ונכונות לקבל 

אין סיכוי "יד הוא סקר בפני הקבינט את עמדות ערפאת ואמר ששבועות אחדים לפני קמפ דיוו

אתה אומר ", על פי מלכא, . תגובת ברק הייתה"93%מהשטחים וגם לא על  90%שהוא יתפשר על 

. מלכא נותר בשלו ואמר "הוא לא ייקח? אני לא מקבל את ההערכה שלך 90%לי שאם אני אציע לו 

ברק ראה את עצמו כמעריך שאינו "אלוף מלכא מוסיף שה ."שאכן אין סיכוי שהוא ייקח"מ "לראה

וחשב שהוא יותר חכם. אחר כך היה , מכיוון שהוא מודיעין בפני עצמו, זקוק להערכות המודיעין

 15."י תיאור מסולף של המציאות"לו נוח להסביר את הכישלון שלו ע

 ביטחון .2

מסגרת תהליך אוסלו ב, שהתקיימו בין ישראל לפלסטינים על הסכם הקבע משאים ומתניםב

ן עברה מהפך מבחינת הצורך לשלוט ביטחוהתפיסה הישראלית בסוגיית ה, 1999-2001בשנים 

ישראל התעקשה , שהתקיים בעת כהונתו של אהוד ברק כראש ממשלה משא ומתןבשטח. ב

: 1995, באוקטובר 4-פי מה שהתווה יצחק רבין בנאומו בפני כנסת ישראל ב-בתחילה לנהל אותו על

בפירוש , ן יוצב בבקעת הירדןביטחונו רוצים שתהא זו ישות שהיא פחות ממדינה... גבול הא"

 . "הנרחב ביותר של המושג הזה

בקעת הירדן נכללה בשטח שישראל תבעה לספח בכל המפות שהציגה בפני הפלסטינים , ואכן

המשלחת , זו . להצדקת תביעה2000 דיווידלרבות בפיסגת קמּפ משא ומתן, והאמריקאים בסבבי ה

כולל , שהתייחסו בעיקר לּפֹוטנציאל של איום ממזרח, יםבטחוניהישראלית השתמשה בטיעונים 

שטענה כי התביעה , החשש מהברחת אמצעי לחימה אל תוך הגדה. אך לאור העמדה הפלסטינית

מרחב "רוחבו של , ןביטחולספח שטח במסווה של  נסיוןהישראלית לגבי בקעת הירדן היא 

והתביעה לריבונות הוחלפה בדרישה משא ומתן, בבקעה הלך והצטמצם עם התקדמות ה "ןביטחוה

 לנוכחות צבאית זמנית על חלק מהבקעה. 

ן בעקרונות ומילים הבאות: ביטחוגובש מסמך ישראלי שהתחייחס לסוגיית ה 2000בסוף מאי 

נה הלאומי ביטחולפירוזה של פלסטין מכוחות צבא. מומלץ כי ישראל תסכים לערבות בינלאומית "

של פלסטין. מתן אשור לכינונם של האתרים הצבאיים לפריסה צבאית ישראלית. מספר האתרים 

 16."ושיטחם יהיה מצומם. כינון משטר בקרה לפיקוח על ההבנות שסוכמו

                                                        

)תל אביב:  ללא עורף: מסע אל גבולות תהליך השלוםחזית עמי, -, מתוך ש. בן2001באפריל  6, מעריבע. גרנות,  13
 (.2004ידיעות אחרונות, 

 , בראיון עם העיתונאי עקיבא אלדר.2004יוני  ,הארץן לשעבר, "ע. מלכא, ראש אמ 14
 .שם 15
 .104, במרחק נגיעהשר,  16
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 ירושלים .3

, בעת כהונתו של אהוד ברק כראש ממשלה, 2000ד ירושלים נפתחו לבסוף במרץ השיחות על עתי

ת ישראל והכנסת את העברתן אישרו ממשל 2000. בחודש מאי 1999ר לתפקיד במאי לאחר שנבח

רי-אל, דיס-של אבו זַּ ב אעַּ רַּ ָרה א-ה ועַּ ואחַּ וַּ ְרק-סַּ  Bיה הסמוכות לירושלים ממעמד של שטח שַּ

אך בסופו של דבר נמנע ברק מלהוציא את המהלך אל הפועל בלחץ גורמים , Aלמעמד שטח 

)שתי האחרונות עזבו את הקואליציה לקראת  "ישראל בעלייה"ו ל"המפד, ס"ש -בקואליציה 

 שיחות קמּפ דיוויד(.

שלפיה , ברק עדיין החזיק בהצעה להסדר קבע עם הפלסטינים 2000לפני פיסגת קמפ דיוויד ביולי 

עמדה זו הביאה את ממשלת ישראל להימנע מלקיים  ירושלים המאוחדת תישאר בריבונות ישראל.

גם כשהחלו הדיונים על סוגיות אחרות בהסדר הקבע. ישראל ניאותה לבסוף , ליםכל דיון על ירוש

 לדון בסוגיית ירושלים רק בפיסגת קמּפ דיוויד.

 ."לסוף ממש"ולדחותו  ירושלים על מהותי מ"מו לנהל שלא לשיחות ישראל נציגי את הנחה ברק

 ברק .בישראל הציבורי שיחמבחינת ה התהליך את לפוצץ עלול" ירושלים על מהותי דיוןו, לטענת

 17.זה בנושא מסמכים או טיוטות לנסח ירושלים ושלא בנושא עמדות לתעד שלא יקפידו כי ביקש

בשיחות  הציעה עלה נושא ירושלים בקווים כלליים בלבד. ישראל 18סטוקהולםבערוץ , יחד עם זאת

 מעלה אדומים עד ,הנוכחיים המוניציפאליים לגבולות מעבר ירושלים גבולות הרחבת של פתרון

 ירושלים: שתי בירות בשטחה תכיל המורחבת והעיר בדרום עציון וגוש בצפון זאב גבעת, במזרח

שנה-עיריית כלס קוד-ואל  .19העתיקה בעיר מיוחד משטר ויונהג שלה השכונות את תנהל מִּ

מ לפיסגה נכתב כי יוגדר שטח מרחב ירושלים שיכלול את העיר "במסמך ההכנה של צוות המו 

ושטחים , "קודס-אל" - ושטחים פלסטיניים "ירושלים" - וסביבותיה ובו יוגדרו שטחים ישראלים

אפורים בהם יונהגו הסדרים מיוחדים. באגן ההיסטורי יכונן משטר מיוחד ותהייה הכרה הדדית 

 20.בזכותו של כל צד להכריז על עיר בירה בשטחיו

 פתרונות ישראל חיפשהד, דיווי-קמּפ ועידת לקראת המגעים נערכו בו, זה בשלב כי לראות ניתן

 בהרחבת אם בין, ירושלים של המוניציפאליים בגבולות ישראלית ריבונות על ויתור יצריכו שלא

 יכללו שלא מיוחדים בהסדרים אם ובין בנושא הדיון דחיית על בהסכמה אם בין, העיר גבולות

 .העיר של הריבוני במעמד שינויים

, דיוויד-קמּפ ועידת ערב אמריקאים נציגים עם בשיחה 2000 ביוני רמזו שרו עמי-, בןזאת עם יחד

 צור כמו, ירושלים במזרח "חיצוניות" ערביות שכונות גם תכלול הפלסטינית שהבירה אפשרות על

 הציע שר ואילו פלסטינית בריבונות יהיו אלו ששכונות הציע עמי-בן .חנינא ובית שועפאט, באהר

                                                        

 .88עמי, -; בן121שר,  17
לכינוי  זכה זה עצפור. ערוץ וחסן שר גלעד הצטרפו אליו עלא,-אבו לבין עמי-שלמה בן בין חשאי שיחות ערוץ 18
 סבב השיחות שבשבדיה. בהארפסונד משתתפיו בין השיחות התנהלו 2000 , היות וממאי"סטוקהולםערוץ "

 האלימות רקע על הופסק אך ,במאי -20ב החל השני ; הסבב2000במאי  17-ל 11-בין ה התקיים בשבדיה הראשון
 שנה. ערוץ אותה של ביוני 1-ה מן החל בישראל התקיים השלישי והאחרון (, והסבב"ימי הזעם"בשטחים ) שפרצה

 .מוקדם בשלב נחשף קיומו דבר אבל ,חשאי היה השיחות
 .378-376(, 2009)תל אביב: משכל,  סוד יתום, שותף ד. גם: ראו זו עמדה על .39עמי, -; בן114, 81שר,  19
 .104-103שר,  20
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 יישארו "הפנימיות"  השכונות, זו הצעה פי על 21.פתוחה בהן יבונותהר סוגיית את להשאיר

 הגמישות למרחב בהתייחס. מסוימות סמכויות בהן יוענקו לפלסטינים אך, ישראלית בריבונות

 לקלינטון ברק אמר ירושלים בנושא

 המוניציפלי בתחום שנמצא דיס-אבו של בחלק רק פלסטינית לריבונות יסכים כי 2000 ביולי 1-ב

 22זו. הסכמה ללא להסכם להגיע ניתן יהיה לא אם ורק אך וזאת ובשועפאט ירושלים של

 פליטים .4

על שאלת הפליטים רק לאחר החתימה על הסכם  משא ומתןף הגיעו ל"ממשלת ישראל והנהגת אש

ועלתה , . שאלת הפליטים נדחקה במהירות לשלב הדיונים על הסדר הקבע1993אוסלו בספטמבר 

בשני הצדדים  -ההנהגות משא ומתן, . בעת ניהול ה2000רק בשנת  משא ומתןחן הלראשונה על שול

 -בעיקר מהצד הפלסטיני  -התייחסו לסוגיה באופן יותר ּפרגמטי מאשר הציבור. בפומבי נשמעו  -

 הצהרות נוקשות הרבה יותר ביחס לזכות השיבה ומימושה בפועל.

, טינית הכריזה שאם ישראל תכיר בזכות השיבהההנהגה הפלס, לגבי הָנָרטיב של סוגיית הפליטים

הפלסטינים , ותבקש סליחה או תביע חרטה על חלקה בדינמיקה של היווצרות שאלת הפליטים

לרבות קיומה של ישראל כמדינה ריבונית ולגיטימית. , יהיו מוכנים להכיר במציאות שנוצרה מאז

 יישובמשמעה הודאה באחריות ל סבורים שכל הכרה ישראלית בזכות השיבה, מצידם, הישראלים

עצם ההכרה טומנת בחובה את , וגם אם זכות זו לא תמומש בפועל בשלב הראשון, נושא הפליטים

 קיצה של ישראל כמדינה יהודית.

ף ביקשו להבחין בין ההכרה בזכות השיבה לבין מימושה בפועל באופן שלא יאיים על "נציגי אש

פו להתעלם לגמרי מזכות השיבה ולהתרכז יותר בהיבטים הרוב היהודי בישראל. נציגי ישראל שא

בין במדינת פלסטין ובין במקומות , קליטת הפליטים מחוץ לישראל - פתרוןהמעשיים של ה

ימומש באמצעות מנגנון  פתרוןאו מתן פיצויים. שתי ההנהגות הסכימו שכל , מגוריהם הנוכחיים

 בינלאומי.

שנה לפני המועד המוסכם לקיום השיחות הרשמיות על , 1995-ביוזמה של יוסי ביילין ואבו מאזן ב

נאמר כי הפלסטינים מבינים שלא יוכלו ליישם את מה שנראה להם כזכותם לשוב , הסדר הקבע

וכי שני , כי הצד הישראלי מכיר בסבל החומרי והנפשי שנגרם לפליטים הפלסטינים, לבתיהם

לטיפול בנושא הפיצויים. שבדיה, משלת בראשות מ, הצדדים מבקשים להקים אירגון בינלאומי

ישראל תשתתף במימון קרן בינלאומית שתפצה את הפליטים ותמשיך לקלוט פליטים במסגרת 

 איחוד משפחות ומקרים הומניטריים מיוחדים.

מוצע לשקול את החבילה " :נכתב ש 2000ויד ולקראת קמפ די מ"במסמך שנוסח על ידי צוות המו

 הבאה:

                                                        

 .113-112עמי, -בן 21
 ביולי 8-ב בפגישתם לו אמר ברק כי מספר מרידור .299(, 2009)תל אביב: עם עובד,  שלום אמריקנימ. אינדיק,  22

 הבית להר לפלסטינים חופשית ולגישה ערביות מסוימות בירושלים, )למסירת( שכונות לפשרות מוכן"הוא  כי 2000
דיאלוג:  של אחרונים רגעים"ץ, ויי . ראו: ג."ריבונותנו על וויתור בלא אך בשליטתם המעשית הלאה גם שיהיה

 .18, 2011ביולי  29 ,הארץ ,"מרידור יומני
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 יםמקדת בצורך לפתור את בעיית הפליטהצהרה משותפת צופת פני עתיד המת - סוגיית האחריות

 1947-9-שנגרם כתוצאה מן המלחמה ב צדדית על ההכרה בסבל-כנגד אמירה ישראלית חד

 ה.והנכונות לקחת חלק בפתרון הבעי

מכספי , סכום כסף שייקבע וייפרס על פני מספר שנים םישראל תקצה לפתרון בעיית הפליטי

כגרעין הפיננסי של הפתרון. הפלסטינים יתחייבו כי לא תהיינה תביעות ם, על נכסי נפקדי הממונה

 נוספות.

ישראל תקלוט מספר קטן של , מבין הפליטים שיבקשו לממש את זכות השיבה לישראל - השיבה

לשאר הפליטים תוצענה תוכניות , פליטים לשנה בכפוף לשיקול דעתה הריבוני על בסיס הומניטארי

ום/הגירה. ישראל והפלסטינם יכנסו ועידת תורמות חדשה לנושא הפליטים במטרה להשלים שיק

 "מיליארד דולר. 20-את הסכום ל

 

  2000ועידת קמפ דיוויד 

 כללי

 2000 יוליב 25-11הייתה ועידה שנערכה בין  לשלום במזרח התיכון 23ועידת קמפ דיוויד

 ף"ויושב ראש אש אהוד ברק ראש ממשלת ישראל ,ביל קלינטון נשיא ארצות הברית בראשות

 .יאסר ערפאת

 טריטוריה וגבולות .1

לאשר  מהשטח. ברק סירב בתחילת כהונתו 100%עמדתו של ברק הייתה: הפלסטינים לא יקבלו 

קיומן של שתי מדינות "מ שהוכנה באופן פנימי במנהלת שבמשרדו בנוסח "מטרת המו את הגדרת

שטחי חלוקה צודקת בין הצדדים של "וביקש בתחילה להכתיב כי המטרה תוגדר כ  "ממערב לירדן

החרה והחזיק  עמי-בן . השר1967. לפיכך עמדתו הייתה לדחות את עקרון גבולות "יהודה ושומרון

אנחנו לא יכולים להיענות לדרישה "אחריו כשהודיע לצוות הפלסטיני בנוכחות הנשיא קלינטון ש

  24."' ואחר כך לדבר67להסכים על העיקרון של 'גבולות 

הופתע להיווכח עד כמה תגובתו של ברק לנייר עבודה אמנם הסכים עם ברק אך הוא  עמי-בן

, הייתה היסטרית שלא לצורך" 1967אמריקאי שכלל את התפישה שהנחת המוצא היא גבולות 

 "פיקדון"גם הציע לברק לתת בידי האמריקאים  עמי-בן .עמי-בן בלשונו של "ובעיקר בלתי מועילה

 25אך ברק התנגד גם לרעיון זה., ל רמת הגולןברוח הפיקדון של יצחק רבין ע, 1967בנושא גבולות 

מחקר הפער בין הצדדים בסוגיה הטריטוריאלית היה עצום. ראש הזירה הפלסטינית בחטיבת ה

העביר למקבלי ההחלטות תמונה ברורה ובהירה של , ( אפרים לביאמ )מיל'"ן באותה עת, אל"באמ

                                                        

ף "במקביל לשיחות שהתקיימו בקמפ דיוויד ועסקו בסוגיות הליבה התקיים משא ומתן בין משלחות ישראל ואש 23
 בעיירה סמוכה באמינסברג על הנושאים הגנריים שאינם מעניינה של עבודה זו.

 עמי.-, מתוך יומנו של שלמה בן2001אפריל ב 6, מעריבע. גרנות,  24
 .154, 143עמי, -בן 25

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%9C_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%9C_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%A8%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%A8%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%90%D7%A1%D7%A8_%D7%A2%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%AA
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, ינית למצות את התהליך המדינימתכוונים ערפאת וההנהגה הפלסט"על פיה , העמדה הפלסטינית

של שתי מדינות על פי העמדה המדינית הפלסטינית הקבועה והמוכרת  פתרוןבמטרה להגיע ל

על בסיס החלטות  26,כולל ירושלים הערבית, '67: מדינה בגבולות 1988-ף ב"שהתקבלה באש

ני הפלסטינים שנושא הטריטוריה הוא הסוגיה המהותית בעי"ן הדגיש אז ". אמ"338-ו 242ם "האו

 27."ואילו זכות השיבה מהווה קלף מיקוח חשוב מול ישראל

ועוד  13%כללה סיפוח של  דיווידהצעת הפתיחה הישראלית שהונחה על שולחן הדיונים בקמפ 

משטח  77%-קרי מדינה פלסטינית על כ, למשך מספר רב של שנים 10%-החזקת אזור בגודל של כ

הנחה ברק , תיישבו הצוותים לדון על הנושא הטריטוריאליע ומרבית רצועת עזה. בטרם ה"הגדמ

אין חילופי "את אנשיו באופן שכיוון את הדיונים לכדי משבר. הוא סיכם באופן חד משמעי: 

אחדים מהמשלחת הישראלית הבינו שללא חילופי שטחים אין סיכוי להגיע , כאמור 28."שטחים

בכדי לאתר , תלי משרד ראש הממשלהלשום הסכם. עבודות מקצועיות כבר הוכנו מחוץ לכו

האמינו , הניתנים להעברה לפלסטינים. חברי משלחת אלה, יים בתוך הקו הירוקרלוונטשטחים 

 מ."לרגע האחרון של המו, הזה "הויתור"בטעות שברק שומר את 

 ",מה הפלא" אך ברק בשלו. דיוני השבוע הראשון בנושא הטריטוריאלי עלו שוב ושוב על שרטון.

שהדיון על הטריטוריה הסתיים בפיצוץ? לא הייתה בידינו כל תחמושת "עמי, -בן רטוריתשואל 

' וגם לא לגבי הגבול 67מ. לא היינו מוסמכים להציע נוסחה בעניין גבולות "כדי להניע את גלגלי המו

ברק סבר שבהפגנה של עצבים חזקים הוא ישבור עמי, -בן לדעת 29."כלומר בקעת הירדן, המזרחי

וזאת הייתה הטעות המכרעת של הועידה הזו ושל כל קונצפט עשיית השלום ", סטיניםאת הפל

 30."מצדו

הפך הנשיא )קלינטון( את "ומודה שבאותה ישיבה מפורסמת שבה , אף קובע מפורשות עמי-בן

הציגו הישראלים מפה , "Good Faith"והאשים את הפלסטינים בהיעדר  "השולחן על אבו עלא

 3%פירוש הרעה בהשוואה למפות קודמות שלנו. אהוד הוסיף למפה הזאת שהייתה בה ב"חדשה 

אל -בית, עלי, נוספים של סיפוח ותקע 'אצבעות' סיפוח בלב הגדה כדי לכלול גם את קדומים

. לעצמו "אם כי כמובן מילאתי את הוראותיו של אהוד, ועופרה. לא הייתי שלם עם המפה שהצגתי

מבין לאן חותר ברק. האם הוא רוצה לטרפד כל סיכוי לשלום?  אינני"בזכרונותיו:  עמי-בן רשם

 "מה האסטרטגיה הגאונית כאן?

אלא גם לישראלים. , לא רק לפלסטינים, לברק גם נותרה לכל אורך הפסגה דרישה בלתי מובנת

במקום לצאת מהרצועה באופן , לספח חלק קטן מצפון רצועת עזה, הוא התעקש משום מה

 32."היתה לדעתי מיותרת ותמוהה"שר בספרו מציין שהדרישה אפילו גלעד  31.מוחלט

על פיה השטח שיימסר  33,ימים לפני תום הועידה הציג הצוות הישראלי בפני הפלסטינים מפה 4

                                                        

 ר בלבד וכללה את העיר העתיקה."קמ 6שהשתרעה על פני  1967-הכוונה לירושלים המזרחית עד ל 26
 , בראיון עם יואב שטרן.2004ביוני  13, הארץא. לביא,  27
 .160 ,שר 28
 .155עמי, -בן 29
 .שם 30
 הצפונית וכלל את היישובים ניסנית, אלי סיני ודוגית שבצפון רצועת עזה. הכוונה לאזור שנקרא התוחמת 31
 .167שר,  32
 .203שר,  33
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כך שהסיפוח , 8.8%השטח שיימסר לאחר מספר שנים יהיה ו, 77.2%-מייד לפלסטינים יגיע ל

וד נותרו למעשה שנויים במחלוקת. בפועל וכמה עשיריות האחוז ע, 13.3%הישראלי יהיה של 

אם כי בעל פה הוסבר , הייתה זאת עמדה קשוחה יותר ממה שנאמר לפלסטינים קודם לכן

המפות ", שהשתתף בפסגה, . על פי השר דן מרידור11.5%-11% "רק"לפלסטינים שהסיפוח יכלול 

. הדבר הכי מרחיק לכת 10.5%. אחר כך היו דיבורים על 17%שמרו בידינו  דיווידשהוצגו בקמפ 

 34"גם זה היה מינימאלי מדי. ואני לא מוכן לחילופי שטחים."לדעתו  ".%10.5היה 

 דיווידעל פיה הציע ברק בקמפ , הגרסה המוצגת בדיעבד על ידי דוברים ישראלים, בכל מקרה

 נההי, פיצוי 3%ועוד  97%או לחילופין , 5%ופיצוי טריטוריאלי של  95%מדינה פלסטינית על 

הוא הסכים להעביר  דיווידשל ההיסטוריה. ברק עצמו אמר בראיון עיתונאי שבקמפ  שיכתוב

וכן , מתוך הקו הירוק 1%ע ובתמורה לחילופי שטחים של "משטחי הגדמ 90-91%לפלסטינים בין 

הצעתו הרשמית האחרונה של ברק , יחד עם זאת 35שמעולם לא הסכים למסירת בקעת הירדן.

מהשטח עם מעבר עילי שיחבר בין הרצועה לבין  89%יתה מדינה פלסטינית על לנשיא קלינטון הי

 ע."הגדמ

באמצעות הנשיא קלינטון הייתה  כי ההצעה של ברק לערפאת "שותף סוד"דני יתום כותב בספרו 

בנוסף לא נעביר , יסופח לישראל, אחוזים מהמתנחלים 80שבו גרים , 11%-שטח של לא פחות מ"

)החלפת שטחים( לפלסטינים... למשך שנים ספורות ישראל תשלוט על כרבע  שטח ריבוני ישראלי

 )ראה מפה(. "כדי להבטיח שליטה במעברים בין ירדן לפלסטין, מבקעת הירדן

יום לפני סיום הפסגה עדיין נאחז הצד הישראלי בעמדתו הרשמית מפתיחת הועידה. התפיסה  

ר ואת העיקרון שלא יהיו חילופי "הקמ 650וח האחרונה שהוצגה לנשיא קלינטון כללה שוב את סיפ

עד שלא אפשר , שטחים. הפער הזה שבין עמדת ברק לעמדת הפשרה הפלסטינית היה כל כך גדול

 מ. "להם לזוז ברצינות בתוך המו

 
 לגבול 2000ההצעה הישראלית בקמפ דיוויד  :4מפה מספר 

 

                                                        

 .2003במרץ  21, מוסף הארץראיון עם דן מרידור,  34
 .2001ביולי  15, ידיעות אחרונותבראיון לניוזוויק ולוושינגטון פוסט, כפי שמצוטט ב 35
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 ביטחון .2

ן ביטחוסידורי ה" ּפ דיוויד באופן הבא:העמדה הישראלית האחרונה סוכמה והוצגה בקמ, ככלל

פי התפיסה שהמדינה הפלסטינית תהיה מפורזת. למשך שנים ספורות ישראל תשלוט -יתקיימו על

 . "כדי להבטיח שליטה במעברים בין ירדן לפלסטין, על כרבע מבקעת הירדן

 ן ניתן לסכם כך:ביטחויד בסוגיית הוי הסידורים הבטחוניים בקמּפ דיואת עיקר

  הצדדים הסכימו על תחנות ההתרעה הישראליות בגב ההר; הפלסטינים ביקשו כי תהיה במקום

 נוכחות של נציג אמריקאי או אחר וכן של קציני קישור פלסטינים.

 ן במרחב ביטחוהצדדים הסכימו כי תהיה בקרה אווירית אחת. הסמכויות והאחריות בתחום ה

בכל מקרה על הסמכויות האזרחיות. הפלסטינים הדגישו  ואלה יגברו, האווירי יישארו בידי ישראל

כי הם דורשים שבשום דרך לא ייפגעו הטיסות המסחריות שלהן וכי שדה התעופה שלהם ימשיך 

 לפעול. 

 המדינה הפלסטינית "הפלסטינים קיבלו במהותו את עקרון הפירוז אך דרשו כי ההגדרה תהיה ש

 ."זתמדינה מפור"ולא  "תהיה מוגבלת בחימושה

  הצדדים הסכימו על הצבת כוח בינלאומי בבקעת הירדן. הפלסטינים הדגישו כי ברצונם שהכוח

 יהיה אמריקאי.

 ירושלים .3

 בירושלים.  פתרוןהפיסגה ידעה עליות ומורדות ביחס למידת הגמישות שהפגינה ישראל בהצעתה ל

 תישאר זו הצעה פי על ים.ירושל סוגיית לפתרון הצעתו את קלינטון בפני ברק שרטט ביולי -15 ב

 הערביות השכונות א;וענת דיס-אבו בכפרים תקום הפלסטינית והבירה ישראלית בריבונות העיר

, ישראלית ריבונות תישמר העתיקה ובעיר מסוימת מוניציפאלית לאוטונומיה יזכו העיר מזרח של

 ריבונות עשמצי מסמך יוצג אם כי לאמריקאים הבהיר ברק ."מיוחד משטר" על יוסכם אך

 36.הפסגה את ינטוש הוא, בירושלים פלסטינית

 בעמדה משמעותית תפנית שיצרו, גמישות חדשים מרחבי לקלינטון הציג ברק, ביולי 16-ב

 החיצוניות הפלסטיניות השכונות פיה על הצעה ירושלים. ברק הציג לגבי המסורתית הישראלית

 הריבונות תישמר הפנימיות פלסטיניותה בשכונות .בריבונות פלסטינית יהיו ירושלים במזרח

 העיר ;החוק ואכיפת ובנייה תכנון בנושאי עצמי שלטון של יזכו לסמכויות הן אך, הישראלית

 היהודי הרובע ועל פלסטינית ריבונות תחול והנוצרי המוסלמי הרובע שעל תחולק כך העתיקה

יקבלו  הפלסטינים אךת, יישראל ריבונות תחול הבית הר על ;ישראלית ריבונות והארמני תחול

 החיצוניות אל השכונות מן תנועה שיאפשר תחבורתי פתרון יימצא ;המתחם על אפוטרופסות

 ברק. הבית על הר ליהודים תפילה אפשרות גם כללה ההצעה ישראל. בשטח מעבר א, לל'חרם'ה

                                                        

 .381-378יתום,  36
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 37.כרעיון אמריקאי אותה ויציג הפלסטינים בפני הצעתו את שיעלה לקלינטון הציע

ניתנה בפגישה בין ברק לקלינטון. כפי  דיווידעה הנדיבה ביותר והאחרונה מצד ישראל בקמּפ ההצ

הבא: הר הבית יהיה  פתרוןברק הציע לפלסטינים באמצעות קלינטון את ה, שמעיד דני יתום

עם סוג של משמורת פלסטינית ואישור תפילה ליהודים על ההר. בעיר , בריבונות ישראלית

ל ריבונות על הרובע המוסלמי ועל כנסיית הקבר הקדוש. יהיה ניתן להציע לו העתיקה ערפאת יקב

כאשר הריבונות ברובעים היהודי והארמני היא ישראלית. השכונות , גם את הרובע הנוצרי

ארו והשכונות הפנימיות המוסלמיות ייש, החיצוניות המוסלמיות יעברו לריבונות פלסטינית

נהלות השכונות יקבלו סמכויות מּוניציּפליות , ר מיוחדשטבריבונות ישראלית ויהיה שם מ כשמִּ

מהריבון הישראלי. נבנה פיתרונות תחבורתיים שיאפשרו למוסלמים להגיע מהשכונות החיצוניות 

 )ראה מפה(. בלי לעבור בשטח ריבוני ישראלי, לתפילות בהר הבית

 
 לירושלים 2000ההצעה הישראלית בקמפ דיוויד  :5מפה מספר 

 שערפאת מאחר, ירושלים לגבי מהצעתו נסוג הוא כי ברק הודיע דיוויד לקמּפ קלינטון של בושו עם

 הוא אך, השתנתה לא החיצוניות השכונות לגבי ברק עמדת. בעמדתו תפנית על והכריז אותה דחה

 לגבי מסוימת גמישות לגלות יסכים אך, העתיקה בעיר פלסטינית לריבונות יסכים לא כי הודיע

 38.אחדות נימיותפ שכונות

 

                                                        

 ,The Missing Peace: The Inside Story of the Fight for Dennis Ross; 395, ; יתום317-316אינדיק, 37
690-(New York: Farar, Straus, and Giroux, 2004), 685 Middle East Peace. 

עמי, כי ברצונו לבצע נסיגה -. ברק אמר לבן326; אינדיק, 27, "רגעים אחרונים של דיאלוג"; וייץ, 212-210עמי, -בן38
עמי הציע לו שיחזור בו מהסכמתו לריבונות פלסטינית -בעמדותיו, כדי שערפאת ישלם מחיר על סירובו. בן טקטית

 (.210-211עמי, -ברובע הנוצרי, אך יציע בתמורה ריבונות פלסטינים בשכונות ערביות שמחוץ לחומות )בן
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 פליטים .4

לא היתה כמעט שום התקדמות בסוגיית הפליטים. ישראל שללה כל קליטה  2000 דיווידבקמּפ 

פליטים. עד סוף הפיסגה לא  10-12,000של פליטים אם כי הייתה נכונות לקליטה מוגבלת של 

ולא , פיצוייםלא לגבי ה, לא לגבי תיאור אופן היווצרות הבעיה, נוצרה שום הסכמה בין הצדדים

 לגבי מספר הפליטים שייקלטו בישראל.

 

 בין קמפ דיוויד לטאבה

 טריטוריה וגבולות .1

וחילופי טיוטות , מפגשי עבודה שקטים ומפורטים 18וכלל , מ זה שנמשך מספר חודשים"מו

מ בכל "נרשמה התקדמות במו, הביא את הצדדים קרוב יותר להסכם. בפועל, מתקדמות

 . דיווידהאחרונה בקמפ  ביחס לנקודה, התחומים

נראו להוטים , ערפאת וברק, תאוצה. שני המנהיגים ציבורל שיח-במחצית דצמבר שוב החל הדו

כי בשטח זה הראה את , ר"הקמ 650להגיע להסדר. ברק המשיך להתעקש מחד על נוסחת סיפוח 

 18-ם באך בישיבת קבינט השלו, מהישראלים )ללא מזרח ירושלים( 80%ם של סיפוחהאפשרות ל

הוא כבר הביע עמדה ריאליסטית , יום לפני יציאת המשלחות לסבב נוסף בוושינגטון, 2000דצמבר 

 39."%95-בטריטוריה עלינו לחתור ל"יותר ואמר ש

השיחות התקיימו בבסיס חיל האוויר האמריקאי בבולינג. מי שהכתיב בסבב זה את הטון בצוות 

לית גמישה יותר ממה שנטו לאמץ חברי הצוות שהציג עמדה ישראעמי, -בן הישראלי היה השר

של אחד מחברי  "התפטרות"האחרים. הדבר יצר מתיחות קשה בקרב המשלחת הישראלית עד כדי 

לפחות בתחום  -אם כי בדיעבד , ראה רחוק יותר משאר חברי הצוות עמי-בן הצוות הישראלי.

בתוך הצוות הציגה סיפוח  גם הוא לא ראה רחוק מספיק. המפה שגרמה לעימות -הטריטוריאלי 

 אך ללא חילופי שטחים., בלבד 5.5%ישראלי שיכלול 

 ביטחון .2

אתרים , אתרים לפריסה בחירום, פירוז - ןביטחוישראל ביחס לסוגייות ה ככלל עמדותיה של

ד. אך חל בהם שינוי דרמטי ילא השתנו במהלך תקופה זו מעמדותיה בקמפ דיוו - אסטרטגיים

                    וכחות שליטה ישראלית בבקעת הירדן.שעה שלא דרשה יותר נ

 ירושלים .3

סוגיית  פתרון. הם התקדמו לדיווידהצדדים המשיכו לשאת ולתת גם אחרי כישלון ועידת קמּפ 

ראל, של השכונות היהודיות ליש סיפוחל. עיקרן "פגישות שהתקיימו בארץ ובחו 25-ירושלים ב

 י השטח המסופח.יישובחשעה שישראל מסרבת להכלילן ב

                                                        

 .352שר,  39
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 שלא "דמיוח משטר" העתיקה בעיר להנהיג הציעה הישראלית העמדהלגבי העיר העתיקה ישראל  

 והמוסלמי הנוצרי) 2:2של  ביחס לעשותה ישה, חלוק עושים אם כי הדגישה אךה, לחלוקת יביא

 .)לישראל והארמני היהודי, לפלסטינים

המהותי לגבי הריבונות בהר הבית: יותר ויותר  מעניין לציין כי באותה עת חזר והתבהר הוויכוח

הובהר כי מטרת כל צד משני הצדדים היא למנוע את הריבונות הזאת מן האחר יותר מאשר 

כי לא יעשה דבר  להחזיק בה בעצמו. ישראל הסכימה לווותר על ריבונותה אך ביקשה להבטיח

אינה מוותרת על הקשר שלה העלול לפגוע בשרידים המקודשים לעם היהודי ועל כך כי ישראל 

 וויראיל הבסבב השיחות שהתקיים בבסיס ח עמי-בן אליו. כך היה הנוסח שהציע שלמה

המדינה הפלסטינית מכירה בקדושת המקום לעם " :2000בדצמבר  19-האמריקאי בבולינג ב

ן ר על כובזהות של העם היהודי. אש, במסורת, כמו גם במרכזיותו של האתר בהיסטוריה, היהודי

פן יפגע הדבר , או מתחתיו "חרם"על מתחם ה רוך כל חפירהעם הפלסטינים שלא לימתחייב

יוכלו היהודים להתפלל על ההר במתחם , מתוך הכרה באותם ערכים, בקודשי היהודים. כמו כן

יאושרו על ידי ועידת מדינות , כמו גם ההצהרה המלווה אותו, מוגדר שיוסכם עליו. ההסכם הזה

 סטינים דחו זאת על הסף(. )הפל "אםאסלה

 פליטים .4

ל יין עת ברק היה מוכן להגדיר את כעמדת ישראל לא השתנה ביחס לפליטים. שינוי אחד יש לצ 

 .194מספר  ם"אוהסכמות כיישום של החלטת עצרת הה

 

 הצעת קלינטון

 כללי

ציג זימן הנשיא קלינטון את שתי המשלחות וה, 2000דצמבר  23-ב, לקראת תום הסבב בבולינג

 ."תוכנית קלינטון"בפניהם את 

 טריטוריה וגבולות .1

ע למדינה "משטחה של הגדמ 96%-94%מאמין כי בפתרון הוגן יש להקצות " הנשיא קלינטון

יש לפצות את הצד הפלסטיני בחילופי שטחים של , הפלסטינית. תמורת השטח שיסופח לישראל
ע לרצועת "בר בטוח קבוע בין הגדמכמו למשל מע, . זאת בנוסף להסדרים טריטוריאליים%1-40%3

שיענו על , עזה. על הצדדים לשקול גם חילופי שטחים בהחכרה. קיימות דרכים יצירתיות לפתרון

הצרכים והדאגות של הישראלים והפלסטינים בתחום זה. הנשיא סבור שעל הצדדים לשרטט מפה 

צום מספר שתעמוד בעקרונות הבאים: רציפות השטח; צמצום השטחים המסופחים; צמ

  "הפלסטינים שיושפעו מהסיפוח.

                                                        

תמורתם  %3-1ופי שטחים בהיקף שנע בין ללא חילופי שטחים. בנוסף, ייתכנו חיל %3-קרי, ישראל תהנה מ 40
 .97%. כך שבסופו של דבר המדינה הפלסטינים תשתרע על שטח שגודלו 1:1ישראל תפצה את הפלסטינים ביחס 
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 ביטחון .2

, ן של ישראל לבין כיבוד הריבונות הפלסטינית. הצעתוביטחוקלינטון ביקש לאזן בין צורכי ה

ר-המתוארת על  כללה את המרכיבים הבאים:, ידי גלעד שֶּ

 הדדית.  שאפשר יהיה להסיג אותה מן האזור רק בהסכמה, המפתח לסוגיה טמון בנוכחות בינלאומית

 הכוח הזה יהיה אחראי גם לפיקוח על יישום ההסכם בין שני הצדדים.

 ובמקביל , חודשים 36על הנסיגה הישראלית להתבצע בשלבים תוך , פי מיטב שיפוטו של הנשיא-על

 הכוח הבינלאומי יתפרס באזור בשלבים. 

 ימות בבקעת הירדןבסיומה של תקופה זו תישאר נוכחות ישראלית קטנה בנקודות צבאיות מסו ,

חודש ותחת סמכותו של הכוח הבינלאומי. תקופה זו יכולה להצטמצם במקרה  36לתקופה נוספת של 

 שיחולו התפתחויות אזוריות חיוביות שיקטינו את האיום על ישראל. 

 עם נוכחות של , תחנות התרעה מוקדמת: ישראל תחזיק שלושה מיתקנים כאלה בגדה המערבית

. נושא תחנות ההתרעה יועלה לדיון אחרי עשר שנים )לפי הנוסח הפלסטיני: אחת לעשר קישור פלסטיני

 וכל שינוי במעמדן יחייב הסכמה הדדית. , שנים(

  שטחים לפריסת חירום: הנשיא מבין כי הצדדים מתכוונים להכין מפה של שטחים לפריסה כזו

איום בעל אופי , נה הלאומי של ישראלוביטחוהדרכים אליהם. מצב חירום פירושו איום ברור ומיידי ל

 צבאי שמחייב הפעלת מצב חירום לאומי. הכוח הבינלאומי יקבל הודעה על כל החלטה כזו.

 אבל על שני , מרחב אווירי: המדינה הפלסטינית תהיה בעלת הריבונות על המרחב האווירי שלה

 יים של ישראל. מבצעים הצדדים יהיה להכין סידורים מיוחדים שיענו על צורכי אימון וצרכ

 בעוד שהצד הפלסטיני מציע , "מדינה מפורזת"הנשיא מבין כי עמדת ישראל היא שפלסטין תוגדר כ

. "מדינה שאינה חמושה". כפשרה מציע הנשיא שפלסטין תוגדר כ"מדינה המוגבלת בנשקה"שתהיה זו 

מי לצורך אבטחת גבולה יהיה למדינה הפלסטינית כוח בינלאו, פלסטיני חזק בטחוניבנוסף לכוח 

 ולמטרות הרתעה.

 

 ירושלים .3

  :שכונות ערביות יהיו חלק  ."מה שיהודי לישראל, מה שערבי לפלסטינים"חלוקה אתנית של ירושלים

ארמון הנציב ורכס שועפאט( יהיו , גילה, ושכונות יהודיות מעבר לקו הירוק )כגון: רמות, מפלסטין

 .בישראל

 יהיה , וכיפת הסלע והרחבה שביניהם צאאק-ה שלמעלה, מסגדי אלהר הבית: מ של "אנכית"קה חלו

שבו אולי , קרקעי שמתחת למסגדים המוסלמיים-החלל התת, בריבונות פלסטינית. מה שלמטה

קלינטון הציע שתי . יזכה למעמד מיוחד שיכבד את הזיקה היהודית, טמונים שריד בית המקדש היהודי

, המחובר לכותל המערבי, קרקעי-את הריבונות בחלל התת מקבלת ישראל, חלופות להר הבית: באחת

, מתחת להר הבית "קודשי היהדות"מוזכרת הזיקה ל, בחלופה השנייה. שיימצא בריבונותה בכל מקרה

קרקעי וימנע -ומוצע להקים מנגנון פיקוח בינלאומי שיגביל את הריבונות הפלסטינית בחלל התת

 .חפירות במקום

 ת.: משטר זה יאפשר מעבר חופשי בלי גדרות וביקורת גבולומשטר מיוחד בעיר העתיקה  

יהיה , כמו הכותל המערבי, הרובע הנוצרי והרובע המוסלמי יהיו חלק מפלסטין. הרובע היהודי

בישראל. הרובע הארמני יחולק בצורה שתאפשר מעבר בריבונות ישראלית בפרוזדור משער יפו אל 
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הנשיא קלינטון עמי, -בן שלמה, לדברי שר החוץ דאז. ניתהכותל. שאר הרובע יהיה בריבונות פלסטי

לכל האזור שמחוץ לעיר העתיקה הכולל את עיר דוד וקברי , לא התייחס במפורש לשאלת האגן הקדוש

  הנביאים בואכה הר הזיתים.

 

 פליטים .4

ר . נאמר בה כי ישראל תכי2000חידוד נוסף של שאלת הפליטים הגיע בהצעת הנשיא קלינטון מדצמבר 

ובצורך לסייע לקהילה  1948בסבל הנפשי והחומרי של הפליטים הפלסטינים כתוצאה ממלחמת 

 הבינלאומית לטפל בבעיה. לפליטים יוענקו חמש אפשרויות לקליטה:

 .במדינה הפלסטינית 

 .בשטחים שישראל תעביר במסגרת חילופי השטחים 

 .במדינות שבהן הם חיים כיום 

 ות לקלוט אותם.במדינות שלישיות המוכנ 

 פי אישורה הפרטני.-על, בישראל 

 

. יובהר כי 194ם "עדיפות תינתן לפליטים בלבנון. שני הצדדים יקבעו שזהו מימוש החלטת עצרת האו

וייאמר כי לפלסטינים יש זכות , זכות השיבה של הפליטים לא תוכל להתממש באופן חופשי בישראל

 . ההסכם יציין את סוף הסכסוך."אומיביתם הל"שיבה לפלסטינה ההיסטורית או ל

 רעיונות את נמנעים ושני מתנגדים שני מול תומכים 10 של ברוב ישראל ממשלת אישרה בדצמבר -28 ב

ישראל הגיבה  41.דומה פלסטינית בהסכמה התניה תוךמ, "המו להמשך כבסיס קלינטון הנשיא

מקובלים כמו שהם על הפלסטינים.  רואה בפרמטרים בסיס לדיון כל עוד אלו לתוכנית והודיעה שהיא

 וההערות הבאות: כמו כן היא ביקשה את ההבהרות

 .מההתנחלויות בשטחי מדינת ישראל 80%השטח המוצע למדינה הפלסטינית אינו מאפשר לשמור  .1

 .הפרמטרים בנושאי ביטחון שונים מהעמדה הישראלית .2

 .ישראל מעוניינת במשטר מיוחד על האגן הקדוש .3

 .ת בנוגע לסוגיית שיבת הפליטיםיש צורך בהבהרו .4

 הפרמטרים לא התייחסו לסוגיות חשובות נוספות ליחסי הקבע בין הצדדים. .5

 

 

 

 

                                                        

 רענן השרים ונמנעו ומיכאל מלכיאור מילוא רוני השרים התנגדו להצעה .357אינדיק,  ;387עמי, -; בן369שר,  41
 .387-391עמי, -ראו: בן ממשלהב הדיון על וילנאי. ומתן כהן
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 2001טאבה 

 כללי

מרחק ימים ממועד הבחירות , 2001ינואר  21-מ התקיים בטאבה והחל ב"השלב האחרון של המו

 ל הנשיא קלינטון.לראשות ממשלת ישראל. שני הצדדים הגיעו לשיחות מצוידים בפרמטרים ש

 טריטוריה וגבולות .1

סיפוח ומתחת לגבול  6%ככלל הישראלים ניסו למתוח את תנאי ההסכם מעבר לגבול הגבוה של 

קרי מדינה , 8%פיצוי טריטוריאלי. המפה הישראלית הראשונה כללה סיפוח של  3%הנמוך של 

 מהשטח )ראה מפה(.  92%פלסטינית על 

 
 לגבול 2001הראשונה בטאבה  ההצעה הישראלית :6מפה מספר 

קמ"ר נוספים בידי ללא סיפוח של מאות  םשל החזקת דיווידהתביעה הישראלית מתקופת קמפ 

נעלמה משולחן הדיונים. יחד עם זאת הפלסטינים הגיבו בכעס על כך  ישראל לשלושים שנה

לסטינים שהאחוזים גבוהים מהצעת קלינטון ושהאזור המסופח כולל כפרים פלסטינים רבים. הפ

כפשרה בין המספר הנמוך לגבוה בתוכנית , סיפוח 5%דרשו שהצדדים יעבדו על מפה שתכיל 

. בעת ובעונה אחת עם הסירוב של חלק אחד במשלחת 8%קלינטון. הצד הישראלי סרב ודבק במפת 

החלו הצדדים בחדר אחר להתקדם בנושא הטריטוריאלי. רעיונות , שדבק במנדט הקשוח של ברק

שעודכן על ידי נציגיו  -נזעק ברק , אך בטרם הדבר התפתח, בו את עמדות הצדדיםחדשים קר

סיפוח לישראל. השניים כבר הציגו  8%שלא לחרוג מתחת לרף  עמי-בןוהורה לשרים שחק ו -בצוות 

 )ראה מפה(.  6%בפני הפלסטינים את מפת 
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 לגבול 2001ההצעה הישראלית השנייה בטאבה  :7מפה מספר 

 ביטחון .2

פי שהציגו לה הסתייגויות רבות. המפות -על-אף, דדים הגיעו לטאבה על בסיס הצעת קלינטוןהצ

שהציגה ישראל לא כללו יותר את הדרישה לריבונות ישראלית בחלק כלשהו מבקעת הירדן. 

 הוויכוח התקיים בעיקר על הנקודות הבאות:

 על פעילותן של חמש עמדות ל בשעת חירום: הצד הישראלי ביקש לשמור "אזורי הפריסה של צה

שהצבתן , חירום בשטח הפלסטיני )בבקעת הירדן(. הפלסטינים הסכימו לשתי עמדות לכל היותר

תותנה בקביעת תאריך שבו ישראל תתחייב לפרק אותן. כמו כן דרש הצד הפלסטיני כי שתי 

-אופן לאהעמדות הללו יופעלו בידי הכוח הבינלאומי ולא בידי ישראל. הצד הישראלי הביע ב

 לאומי לתת מענה לחששותיהם של שני הצדדים. -פורמלי נכונות לבחון כיצד יוכל כוח רב

 אך היה מוכן , הצד הפלסטיני סירב לפריסת כוחות ישראליים בשטח הפלסטיני בעיתות חירום

בייחוד בהקשר של מאמצים לשיתוף , לשקול דרכים שבהן יוכל כוח בינלאומי לשמש בתפקיד זה

 אזורי.  טחוניבפעולה 

  .מספר האתרים הצבאיים: הצד הישראלי תבע שלוש תחנות התרעה מוקדמת בשטח הפלסטיני

 הצד הפלסטיני הסכים להמשך פעילותן של תחנות ההתרעה המוקדמת בכפוף לכמה תנאים.

 ֹומגנטי: הצד הישראלי הכיר בכך שלמדינה הפלסטינית תהיה קטארהאל ספקטרוםחלוקת ה

ֹומגנטי ואמר כי לא ינסה להגביל את השימוש המסחרי של קטארמרחב האלריבונות על ה

הצד הפלסטיני רצה ריבונות  ן.ביטחואבל ביקש לקבל את השליטה עליו לצורכי , הפלסטינים בו

אבל הסכים להיענות לצרכים ישראליים סבירים במסגרת , ֹומגנטיקטארמלאה על המרחב האל

 ות בינלאומיות.של שיתוף פעולה בהתאם לכללים ותקנ

  שיתוף הפעולה במרחב האווירי: שני הצדדים הכירו בריבונות המדינה הפלסטינית על המרחב

האווירי שלה. הצד הישראלי הסכים לקבל ולכבד את כל זכויות התעופה האזרחיות הפלסטיניות 
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 אבל שאף למערכת שליטה אווירית מאוחדת תחת שליטה ישראלית, פי תקנות בינלאומיות-על

בצעיים ולאימונים צבאיים. למרחב האווירי הפלסטיני לצרכים מכוללת. ישראל ביקשה גם גישה 

אך לא , הצד הפלסטיני רצה לבדוק מודלים לשיתוף פעולה ותיאום בתחום התעופה האזרחית

הסכים לתת לישראל את השליטה הכוללת במרחב האווירי. אשר לאימונים ופעילות צבאית 

הצד הפלסטיני דחה את הבקשה מכיוון שלטענתו היא אינה עולה , טיניבמרחב האווירי הפלס

אפשר לתת את הזכות הזאת -בטענה שאי, בקנה אחד עם הנייטרליות של המדינה הפלסטינית

 לישראל ולמנוע אותה מהמדינות הערביות השכנות. 

 ירושלים .3

השכונות  הציגה מפות המשאירות את עמי-בן המשלחת הישראלית בראשות שר החוץ שלמה

, מיוחד באגן ההיסטורי משטריתקיים , היהודיות במזרח העיר בריבונות ישראל. לפי הצעת ישראל

ומתחתיו ובמסגרתו תחולק , ניהולי באתרים הקדושים-שמשמעו שמירת הסטטוס קוו הדתי

פי הרבעים: הרובע הארמני והיהודי לישראל והמוסלמי -הריבונות הפונקציונלית בעיר בעתיקה על

 נוצרי לפלסטין.וה

 תהיה שירושלים הציעה הפלסטינית העמדה .העיר חלקי שני בין הקשר על דיון גם התנהל בטאבה

 הציעה ישראל .הבירות לשתי מחוץ ביקורת נקודות עם, פנימית פיזית חלוקה ללא, פתוחה עיר

 אגןה מן וחלקים העתיקה העיר את שיכלול, יותר מוגבל גיאוגרפי במרחב פתוחה עיר שתוקם

 את יחפפו גבולותיה אם רק פתוחה לעיר שיסכימו והדגישו לכך התנגדו הפלסטינים אך, הקדוש

 גבול משטר" של נוספת אפשרות העלו הישראלים הנציגים .ירושלים של המוניציפאליים הגבולות

 בין חופשי מעבר להם שיאפשר קודס-ואל ירושלים לתושבי מיוחדות זהות תעודות שיעניק "שגמי

 42.העיר חלקי

 פליטים .4

 משא ומתןעל בסיס הצעות הנשיא קלינטון נפנו הצדדים פעם נוספת לסבב שיחות בטאבה. את ה

ת'. הנציג הפלסטיני פתח והדגיש את מרכזיותה  עַּ ביל שַּ על הפליטים בטאבה ניהלו יוסי ביילין ונַּ

ישראלים רבים  תוך ציטוט מחקרים -וציין , של הפליטים בלבנון בהםשל שאלת הפליטים ואת מצ

ת' את העובדה , מצידו, את חלקה של ישראל ביצירת בעיית הפליטים. ביילין - עַּ הזכיר לשַּ

וגם את , שהתקבלה לפני סיום המלחמה 194שהערבים דחו את הצעת החלוקה ואת החלטה 

 פליטים. 100,000ההצעה הישראלית בוועידת לוזאן לקלוט 

הוסכם שכל צד , ירת בעיית הפליטים ולגבי זכות השיבהלאור הפער בָנָרטיבים לגבי האחריות ליצ

ופרשנות נפרדת , ייתן תיאור תמציתי של ההשתלשלות העניינים כפי שהדברים נראים בעיניו

תוך הסכמה שמימושה יהיה כפוף להצעת קלינטון. המיפגשים הנוספים בטאבה , 194להחלטה 

ונדונו בהם האפשרויות לקליטת  ,הוקדשו לדרכים למימוש ההחלטה. הם היו יותר מעשיים

                                                        

; ע. אלדר, 410, 355, 313שר,  ;141-140(, 2004)תל אביב: הוצאת כרמל,  נבה: מבט מבפנים'ז יוזמתמ. קליין,  42
 מ"המו כי לאורך טוען שר גלעד .2002בפברואר  13, הארץ", '194טאבה: 'פתרון לפליטים ביישום החלטה  מסמך"

תפיסת  כי בספרו הוא כותב ."פתוחה עיר"המונח  משמעות לגבי הפלסטינים מן ברורה תשובה לקבל בידו עלה לא
 "במציאות. ליישמו מעשית אפשרות כל שאין תיאורטי דגם"היא  "הפתוחה העיר"
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 הפליטים מלבנון בפלסטין או במדינות שלישיות המוכנות לקלוט אותם.

נאמר כי יהיה ניתן לבנות שיכונים בשטחים שיועברו למדינה , 1967אשר לשטחי ישראל שלפני 

הפלסטינית במסגרת חילופי השטחים. ישראל תמשיך באיחוד משפחות במקרים הומניטריים 

ידי מדינות העולם ויינתנו גם למדינות -. הצדדים נגעו בעקרונות לפיצויים שייתרמו עלמיוחדים

א "שהפליטים נקלטו בהן. דובר גם על הקשר לפיצויים ליהודי ערב על רכושם. הוסכם כי אונר

 תיסגר תוך חמש שנים.

הוחלפו , והמשלחות נפרדו ללא הסכם. בסיומו של הסבב 2001בינואר  27-שיחות טאבה הופסקו ב

ונוצרה הסכמה כמעט מלאה , התגבשה הסכמה באשר להשתלשלות העניינים, טיוטות בין הצדדים

ואילו , הבעיה. הפיצוי הכספי שישראל תממן נותר לשלב הסכם הקבע פתרוןלגבי העקרונות ל

, ההתייחסות למספר הפליטים שישראל תהיה מוכנה לקבל באופן סמלי נותרה להכרעת המנהיגים

 החתימה על הסכם המסגרת.לקראת 

 יוזמת השלום של הליגה הערבית

בוועידה השנתית של הליגה , לבנון, בביירות, 2002יוזמת השלום הערבית שפורסמה בחודש מרץ 

 הערבית:

 של הפסגה: 14-במושב ה, מועצת הליגה של מדינות ערב

כי שלום כולל  ,בפסגת החירום הערבית בקהיר 1996מאשרת מחדש את ההחלטה שהתקבלה ביוני 

ואשר יושג בהתאם למשפט , וצודק במזרח התיכון הוא הבחירה האסטרטגית של מדינות ערב

 ואשר ידרוש התחייבות דומה מצד ממשלת ישראל., ל"הבינ

יורש העצר של ערב הסעודית ]כיום , אלעזיז-עבד בן לאחר הקשבה להצהרתו של הנסיך עבדאללה

הקוראת לנסיגה ישראלית מלאה מכל השטחים , מתושבה הציג את יוז, מלך ערב הסעודית[

שאושרו מחדש , 338-ו 242ן ביטחותוך יישום של החלטות מועצת ה, 1967הערביים שנכבשו ביוני 

ושל עקרון שטחים תמורת שלום; ולהסכמתה של ישראל למדינה  1991בוועידת מדריד בשנת 

ן ביטחווך לא יביא לשלום או יספק פלסטינית מתוך שכנוע של מדינות ערב כי פתרון צבאי לסכס

 המועצה:, לצדדים

מבקשת מישראל לשקול מחדש את מדיניותה ולהצהיר כי שלום צודק הוא גם בחירתה  .1

 האסטרטגית.

 

 קוראת לישראל לאשר )את הדרישות הבאות(: .2

 

לרבות רמת הגולן הסורית , 1967נסיגה ישראלית מלאה מכל השטחים שנכבשו מאז שנת  .א

 וכן את יתר השטחים הלבנוניים הכבושים בדרום לבנון., 1967י ביונ 4לקווי 

 194מציאת פתרון צודק לבעיית הפליטים הפלסטינים שעליו יוסכם תוך התאמה עם החלטה  .ב

 ם."של העצרת הכללית של האו

-הסכמה להקמת מדינה פלסטינית עצמאית וריבונית בשטחים הפלסטיניים הכבושים מאז ה .ג

 עם מזרח ירושלים כבירתה., וברצועת עזהביוני בגדה המערבית  4
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 מדינות ערב מאשרות את הסעיפים הבאים:, תמורה לכךב .3

, ונכנסות להסכם שלום עם ישראל, ישראלי כבא אל קיצו-א. מחשיבות את הסכסוך הערבי

 ן לכל מדינות האזור.ביטחוומספקות 

 ב. מכוננות יחסים נורמליים עם ישראל בהקשר של שלום כולל זה.

עצה מאשרת את דחיית כל הצורות של אזרוח הפלסטינים אשר סותרים את הנסיבות המו .4

 המיוחדות של המדינות הערביות המארחות.

 

המועצה קוראת לממשלת ישראל ולכל הישראלים לקבל את יוזמה זו על מנת להבטיח את  .5

ם ולאפשר למדינות ערב ולישראל לחיות בשלו, הסיכויים לשלום ולהפסיק את שפיכת הדם

 יציבות ושגשוג., ןביטחוובשכנות טובה ולספק לדורות הבאים 

 

 המועצה קוראת לקהילה הבינלאומית ולכל המדינות והארגונים לתמוך ביוזמה זו. .6

 

ר הפסגה להקים ועדה מיוחדת המורכבת מחלק מהמדינות החברות "המועצה מבקשת מיו .7

געים ההכרחיים להשגת תמיכה כדי לנקוט במ, ומהמזכירות הכללית של הליגה של מדינות ערב

, הפדרציה הרוסית, ב של אמריקה"ארה, ןביטחומועצת ה, ם"בייחוד מהאו, ליוזמה זו בכל הרמות

 המדינות המוסלמיות והאיחוד האירופי.

ממשלת ישראל לא הגיבה עד היום באופן רשמי להצעה למרות שזו מאושרת ומתחדשת כל שנה 

 מחדש על ידי הליגה הערבית.

 כיםמפת הדר

התוכנית מוצגת כמימוש  .יפלסטינ-הסכסוך הישראלי היא תוכנית מדינית לפתרון מפת הדרכים

התוכנית מציעה  .2002ביוני  24-בנאומו ב ג'ורג' בוש הבן נשיא ארצות הברית החזון אותו הציג

ובה , "הקוורטט" בפיקוח ובסיוע, פלסטיני-שנתי לסכסוך הישראלי-שלבי ורב-רב, פתרון הדרגתי

 .2005ני עד שנת פלסטי-סופי וכולל של הסכסוך הישראלי יישוביעד ל

 הפסקת הטרור והאלימות, נורמליזציה של חיי הפלסטינים והקמת מוסדות פלסטיניים  -' שלב א

 הפסקת מיידית וללא תנאי של פעולות פלסטיניות אלימות. .1

 .חידוש שיתוף פעולה בטחוני בין הצדדים .2

 .רפורמה פוליטית פלסטינית מקיפה .3

 החיים הפלסטיניים. ישראל מבצעת את כל הדרוש לנורמליזציה של .4

 .28.9.2000נסיגה ישראלית מכל השטחים שנכבשו מאז  .5

 .ח מיטשל"הקפאת פעילות בהתנחלויות בהתאם לדו .6

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27_%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%A8_%D7%91%D7%95%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27_%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%A8_%D7%91%D7%95%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%98_%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%98_%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
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 יעדים -' שלב ב

 .ועדה בינלאומית לשיקום הכלכלה הפלסטינית .1

 .הקמת מדינה פלסטינית בגבולות זמניים .2

 .חידוש הקשרים בין ישראל למדינות ערב .3

 .צדדית בסוגיות אזוריות: מים, סביבה, פיתוח כלכלי, פליטים ובקרת נשק-חידוש המעורבות הרב .4

 .אישור חוקה חדשה למדינה פלסטינית דמוקרטית ועצמאית .5

 יעדים -' שלב ג

 מ להסדר קבע."הכרה בינלאומית במדינה פלסטינית בגבולות זמניים. השקת מו .1

 .המשך הרפורמה .2

 .המשך פעילות בטחונית אפקטיבית .3

 .ועצת הביטחוןשל מ 1397-ו 338 ,242בע על בסיס החלטות מ להסדר ק"מו .4

 .מדינות ערב מסכימות לנורמליזציה מלאה של היחסים עם ישראל .5

בשנת  3-ה הרצליה בכנס הודיע על תמיכתו בתוכנית בנאומו אריאל שרון ראש ממשלת ישראל

 .הסתייגויות 14-ל בכפוף אותה וקיבלה  2003במאי 25-ת בבתכני דנה ישראל ממשלת. 2002

 הקשורות בסוגיות עיסוק כל יהיה לא" כי קבעה היא הדרכים למפת ישראל שהגישה בהסתייגויות

 בפועל הצדדים לא המשיכו מליישמה מעבר לשלב ראשון. ."...וביניהן הקבע להסדר

 

 2003מת ז'נבה יוז

 כללי

פלסטיני שאותו ניסחו צוותים לא רשמיים -היא הצעה להסכם קבע ישראלי יוזמת ז'נבה

ם המסמך נחת .שווייץ בפיקוח ובתמיכה של ממשלת יוסי בייליןו רבו-יאסר עבד בראשות

 2000.מדצמבר  מתווה קלינטון והוא מתבסס על2003  באוקטובר

 טריטוריה וגבולות.1

מ בין הצדדים. לא עוד גישת "אומצה גישה חדשה לניהול המו, 2002עם תחילת המפגשים בינואר 

שתפסה כל ויתור של האחד כרווח של השני והובילה לדינאמיקה בה כל צד  "משחק סכום אפס"

ר גישה הרואה בהשגת הסכם אשר ייצו, אלא, חותר לסחוט את המקסימום שאפשר מהצד השני

מציאות עתידית יציבה וחיובית כאינטרס משותף וחיוני. מקורה של גישה זו בעבודה שנקראה 

ל( בראשותו של האלוף "ן לאומי )להלן: המלביטחוי המועצה ל"שהוכנה ע, "היום שאחרי - 2020"

אך לא יושמה , מ בקמפ דיוויד"עבור המו, במיל' גדעון שפר )אף הוא שותף בכיר ביוזמת ז'נבה(

, הצדדים התאמצו להימנע מיצירתן של נקודות חיכוך פוטנציאליות, למעשה. ברוח זו הלכה

 בולטות בפגיעה בריבונות ועוד. 
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מ ימשיך מהנקודה בו הופסק בשיחות הרשמיות שהתקיימו בין "הצדדים הסכימו כי המו

. זאת התאפשר בזכות השתתפותם של אישים רשמיים לשעבר 2001בינואר , המשלחות בטאבה

ל אמנון "הרמטכ, ר יוסי ביילין"כמו השר ד, מ הרשמי"שנטלו חלק פעיל ביותר במו, משני הצדדים

ר נביל "ד, עבד-ר סמיח אל"ינים יאסר עבד רבו, דהשרים הפלסט, ליפקין שחק ומחבר מסמך זה

ולהינות , קסיס ועוד. החלטה זו חסכה מהצדדים לחזור לנקודות פתיחה חדשות ישנות

, מ בטאבה בה הצליחו הצדדים לגשר על פערים. כמו כן"עותית שהושגה במוהמשמ מההתקדמות

העקרונות והעמדות הרשמיות שהנחו את , לאינטרסים, שהיו לא רשמיים, היא כבלה את הצדדים

אך הבטיח , "מחוץ לקופסא"הצדדים בתהליך אוסלו. דבר שאומנם חסם לעיתים רעיונות חדשים 

 דיני הרשמי ואף הקל על שיווקה של היוזמה לדעת הקהל.המשכיות ועיקביות של התהליך המ

הצדדים חזרו והסכימו לראות בחילופי השטחים כפתרון הדרוש למתח המתקיים בנושא 

ואופן יישומה  242ט "הטריטוריאלי. מתח זה מורכב מקוטב אחד הנשען על החלטת מועהב

הקוטב השני , . מנגד1967יוני בהסכמי השלום בין ישראל למצרים וירדן בהם דבקה ישראל בקווי 

מציאות הנוכחית בה מתגוררים קרוב לחצי  ועל, ים ותשתיתייםבטחונינשען על צרכים ישראלים 

ים ושכונות הפרוסים יישוב 140-בכ, לרבות במזרח ירושלים, מיליון ישראלים מעבר לקו הירוק

יה על הנושאים ונותנים ברחבי הגדה המערבית. לפתרון הבסיסי למתח זה בדמות חילופי שטחים ה

 לקבוע עקרונות ומידות. 

שגישרה על  "עסקת חבילה"היוו  מ וההסכמות על הסוגייה הטריטוריאלית"הגישה שנבחרה למו

שכלום לא מוסכם עד שהכל "העיקרון שתבע ברק בקמפ דיוויד , הפערים בסוגיות כולן. קרי

ותחת אמון בסיסי בין , שורתנשאר בתוקפו. בהיעדר לחץ חיצוני של מתווכים ותק "מוסכם

בין הסוגיות שהעניקה גמישות רבה יותר מאשר  "תן וקח"התאפשרה גישה של , הנושאים ונותנים

במקרים  "win-win"ל נושא בנפרד. גישה זו יצרה מצבים של מ בו מתקיימים ויתורים בכ"במו

הצד הישראלי נענה , הכאשר נידון נושא הריבונות הישראלית על המעבר בין עזה לגד, רבים. למשל

ניתנה לישראל הזכות  ובתמורה, לעמדה הפלסטינית שלא לחשב שטח זה במניין חילופי השטחים

(. 90-ו, 60, 443להשתמש בכבישים שבריבונות פלסטינית לצורך חציית הגדה המערבית )כביש 

פרים ערביים היה קל ונכון יותר להציע בחילופי השטחים אזורים בצד הישראלי בהם היו כ, בנוסף

 בשיווק ההסכם בדעת הקהל הערבית. "נכסים"בכדי להעניק לצד הפלסטיני , 48טרם 

 עקרונות 

לא ניתן להתקדם בצורה , יש לזכור כי כמו בכל תהליך שבו שותפים צדדים בעלי אינטרסים שונים

מ "ליניארית ורצופה כמו בתהליך עבודה המאפיין מיזמים ברמת ודאות ויציבות גבוהה. המו

לעתים , וההתקדמות בו היו מעגליים. לפעמים הביצה הקדימה לתרנגולת ולעיתים ההיפך. קרי

ולעתים טיוטות המפות באזורים שונים יצרו , העקרונות נקבעו ותיחום הגבול נקבע לאורם

 עקרונות. כך התגבשו והסתכמו בהדרגה לאורך סבבי השיחות בין הצדדים העקרונות הבאים: 

במטרה , פלסטין וישראל -מוכר ומוסכם בין שתי המדינות , סופי, גבול קבוע. ההסכם מציב 1

י המערבית והמנדטורית בין הצדדים. הכוונה הייתה "להביא לחלוקה סופית ומוסכמת של א

לגבולות , מ להסדר קבע שייושם מיד לאחריו. כל הרעיונות להסכמי ביניים"להגיע בסופו של המו

 עם ירדן ומצרים בשלב כזה או אחר נדחו. , "ולשיםמש"זמניים ולחילופי שטחים 
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ן ביטחושל מועצת ה 242בהתאם להחלטה , 1967 קווי . הגבול בין ישראל לפלסטין יתבסס על2

בדומה  "שטחים תמורת שלום"הצדדים הסכימו כי תיושם הנוסחה של  -ומתווה הנשיא קלינטון 

 1967יחד עם זאת הוסכם כי קווי  להסכמי השלום הקודמים שחתמה ישראל עם מצרים וירדן.

ישמשו כקו התייחסות לקו הגבול החדש בהתאם לרעיונות לחילופי השטחים שעלו בהצעת הנשיא 

 בעיקר ביחס למזרח ירושלים., קלינטון

הסכמה זו  -הצדדים  באופן שמשרת את האינטרסים של 1:1. חילופי שטחים יתבצעו ביחס של 3

אולם לא את הקו עצמו. יש להדגיש כי הסכמה זו חרגה  '67 שימרה את היקף השטח של גבולות

מהשטח שהייתה אמורה לספח  3%באופן משמעותי ממתווה קלינטון מאחר וישראל ויתרה על 

, אומנם שלל את הרעיון הזה בהסתייגויות שהגיש, בתגובה למתווה קלינטון, ללא תמורה. ערפאת

את המשלחת הפלסטינית לטאבה על בסיסה.  והוא אף שלח, אך לא עד כדי פסילת ההצעה כולה

של הפליטים מנוסח ההסכם.  "זכות השיבה"הצד הישראלי הצליח להוציא את , בתמורה לכך

שני הצדדים "אך הוא קבע כי , "אין זכות שיבה ספציפית לישראל"הבהיר ש קלינטון אומנם

. הצד הישראלי "לחזור למולדתם"או  "מכירים בזכות הפליטים לחזור לפלסטין ההיסטורית

בזכות "ביוזמת ז'נבה הצליח להביא לפשרה שהתמקדה בפתרון המעשי של הפליטים ללא שימוש 

אבל , . הוא הביא לאימוץ הרעיון של קלינטון שחייב קליטה מסוימת של פליטים בישראל"השיבה

 בכפוף לחוקיה הריבוניים ולמדיניות הקליטה שלה.

יהיו שווים לא רק בהיקפם  ם דרשו כי חילופי השטחיםנקודה חשובה נוספת הייתה שהפלסטיני

שעה שמבחן האיכות היה טיב הקרקע מבחינה חקלאית. בשלב מסוים של , אלא גם באיכותם

אותו באמצעות  "ניישר"כי , מ הפלסטינים אף הגדילו לעשות וביקשו ביחס למדידת השטח"המו

ה אזורים הרריים וביקשה לפצות את תוכנה מתאימה. טענה זו נשענה על העובדה כי ישראל סיפח

אך החלופות , הפלסטינים באזורים מישוריים. שתי דרישות אלו אומנם נדחו על ידי הצד הישראלי

 מ. "הישראליות של העברת שטחי מדבר הוסרו אף הן משולחן המו

ני נימוקי ש - יתחלקו בין הצדדים באופן שווה 1967. שטחי ההפקר שהיו קיימים לאורך גבולות 4

, הצדדים ביחס לשטח שהשתרע על כמעט אחוז אחד מסך שטחי הגדה המערבית היו בעלי תוקף

בשל הקרבה של שטח זה למסדרון , ולא נמצאה דרך לחלקם זולת חלוקה שווה. יחד עם זאת

סוכם כי רוב השטח יישאר בריבונות ישראל והפלסטינים יפוצו , ירושלים ולכביש הגישה אל העיר

מ הרשמי "סגרת חילופי השטחים. רעיון זה אומץ מאוחר יותר על ידי הצדדים במובעבור חלקם במ

 באנאפוליס.

עקרון זה בא להבטיח לפלסטינים שלושה  - ים או תושבים של הצד השנייישוב. אף צד לא יספח 5

 "אצבע"של קו הגבול בהתאם ל "יישור"דברים מרכזיים: למנוע מישראל את האפשרות לתבוע 

ים יישובמעלה אדומים ואחרות( על ידי סיפוח של , ולה יוצרת )למשל: גבעת זאבשהתנחלות גד

לקיים חילופי , לה התנגדו הפלסטינים נחרצות, פלסטינים סמוכים לה; לשלול את האפשרות

למנוע אפשרות , ים ערביים ישראליים; ולבסוףיישובשטחים מאוכלסים בהם יועברו לריבונותם 

 אקסטריטוריאליות בשטחי המדינה הפלסטינית.להשאיר מובלעות ישראליות 
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 עיקרי ההסכמות

 טריטוריה וגבולות .1

סגן שר התכנון הפלסטיני , עבד-ר סמיח אל"בין ד, מ"עסקת הבסיס שגובשה עם תחילתו של המו

גושי "הייתה ביחס ל, לביני, ועד היום 1993-מ הטריטוריאלי מ"והאחראי בצד הפלסטיני על המו

יים. בטאבה הציגו הפלסטינים את הצעתם לגבול הכוללת את השארת המרכז "ההתנחלויות

אך לא כך לגבי מעלה אדומים וגבעת זאב. ההצעה הפלסטינית זכתה , אריאל בריבונות ישראל

יי יישובלגוש , 5השטח הבנוי של אריאל חובר לאורך כביש , . קרי"בלון על חוט"לכינוי הישראלי 

ל במיל' "שר התיירות דאז רא, י מנשה ולישראל. היה זהומשם בכביש צר לאלפ, קרני שומרון

אמנון ליפקין שחק )חבר המשלחת הישראלית בטאבה( שהציע כי על ישראל להעריך מחדש את 

מ מהקו הירוק. בהמשך "ק 20-הרחוקים למעלה מ, ים כמו אריאליישובעמדתה ביחס לסיפוח 

ובתמורה , וותר על סיפוח אריאלמ כי ישראל ת"הוסכם ממש בהתחלת המו, לגישה מרעננת זו

הפלסטינים יסכימו כי תספח את מעלה אדומים וגבעת זאב. עסקה זו זכתה מאוחר יותר לביקורת 

והיו אף ניסיונות )שכשלו( להמירה בשטחים אחרים. , קשה מצד חלק מחברי המשלחת הפלסטינית

ינית לאולמרט שעה שבמסגרת ההצעה הפלסט, חשיבותה של עסקה זו התחוורה מאוחר יותר

, ים הללו. יחד עם זאתיישובבמהלך תהליך אנאפוליס ניסו הפלסטינים שוב להוריד מהמפות את ה

מעלה אדומים וגבעת זאב תישארנה בריבונות , אז כמו היום היא שבמסגרת הסכם כולל ההערכה

 ישראלית.

ראלית מעבר ירושלים. רוב האוכלוסייה היש "עוטף"עסקה זו חזרה ומיקדה את ישראל באזור 

ים המרכזיים באזור ענה על הצורך הישראלי להרחיב יישובוסיפוח ה, לקו הירוק מתגוררת שם

בדומה לתקופה טרם  "עיר קצה"וכן לא להחזיר את עיר הבירה להיות , ירושלים "מסדרון"את 

ן עם גוש עציו ביתר עיליתגבעת זאב בצפון ו, . היא נהנתה מסיפוח של מעלה אדומים במזרח1967

 בדרום.

ר משטחי "קמ 24ר בהם כל צד נהנה מתוספת של "קמ 124הצדדים הסכימו על חילופי שטחים של 

אולם הם פוצו באזורים אחרים. , ר"קמ 11-ר והפלסטינים ב"קמ 38ההפקר. בפועל ישראל זכתה ב 

מהאוכלוסייה הישראלית מעבר  75% ים ועשר שכונות בהם מתגורריםיישוב 21ישראל סיפחה 

ישראלים שיישארו בבתיהם. בתמורה ישראל תעביר לפלסטינים שטחים  375,000-כ, הירוקלקו 

. ואת 25%-ר שיגדילו את שטחה של הרצועה בכ"קמ 86בהיקף של , עזה "עוטף"לא מאוכלסים ב

 )ראה מפה(.  היתר באזור חבל לכיש שבמערב יהודה
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 ןביטחו .2

ן בלבד ביטחוותכלול כוח , בפיקוח כוחות בינלאומיים, המדינה הפלסטינית תהיה מפורזת

 למטרות שמירת חוק וסדר ומניעת טרור.

או לשתף פעולה עם כל קואליציה או , לקדם, לסייע, הפלסטינים מתחייבים להימנע מלהצטרף

 . ברית שמטרותיה עוינות את ישראל

הם לא ירשו וימנעו , בלתי פוסק בטרור ובאלימות. כמו כןהפלסטינים מתחייבים למאבק כולל ו

יימשך בכל עת ללא קשר , הקמת כוחות לא סדירים או כנופיות חמושות בשטחם. מאבק זה

)ראה .למשברים אפשריים בין הצדדים. הצדדים גם יחוקקו חוקים ויפעלו להביא קץ להסתה

  מפה(.
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 ירושלים .3

הפלסטינים יכירו בירושלים כבירת מתווה קלינטון אומץ לטובת הפתרון לסוגיית ירושלים; 

  .ישראל

השכונות היהודיות יסופחו לישראל והערביות לפלסטין. מכלל זה הוצאה שכונת הר חומה משום 

מקביעת עובדות  לפיה התחייבו הצדדים להימנע "הצהרת העקרונות"סתרה את  1996-שבנייתה ב

 בשטח במהלך תקופת הביניים. 

העיר העתיקה חולקה באופן המשאיר תחת ריבונות ישראלית את הרובע היהודי ומחצית מהרובע 

אולם , ובניהולה, באבטחתה, הארמני בו מתגוררים יהודים. כמו כן ישראל השאירה בשליטתה

בית העלמין היהודי שבהר הזיתים. מנהרת החשמונאים ו, את מצודת דוד, תחת ריבונות פלסטינית

הפלסטינים  בהר הבית ובכותל המערבי הסטאטוס קוו הניהולי דתי הפך למדיני ריבוני )ראה מפה(.

מובטחת הגישה  .מכירים בקשר ההסטורי ובמשמעות הייחודית של הר הבית לעם היהודי

ור החפירה מסגרת הבקרה הבינלאומית תאכוף את איס  .החופשית של ישראלים להר הבית

 .והבניה בהר הבית
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שעלה בוועידת טאבה אומץ ביחס לעיר העתיקה על מנת להימנע מהקמת  "העיר הפתוחה"מודל 

נקבעו הסדרים מיוחדים על שיתוף כוחות , מכשול פיזי בתוך חומות העיר העתיקה. לבסוף

 בדגש על הר הבית., ת חלקה הפלסטיני של העיר העתיקהבינלאומיים באבטח

יהפכו לאזרחי המדינה הפלסטינית ויאבדו את מעמד תושב  הפלסטיניים תושבי מזרח ירושלים

 .הקבע של ישראל ממנו הם נהנים היום

 פליטים .4

זכות השיבה אינה מוזכרת כלל. שאלת הפליטים מצאה את פיתרונה במרכיבים המעשיים. נאמר 

המוסכם לסוגיית הפליטים הפלסטינים יביא קץ למעמד הּפליטּות ויכלול מרכיב  פתרוןהבה כי 

של פיצוי כספי ומגורי קבע. בפני כל פליט יעמדו מספר אפשרויות באשר למגורי הקבע שלו. 

, האפשרות היחידה שתהיה פתוחה אוטומטית בפני כל פליט היא להתגורר במדינה הפלסטינית

יות האחרות הן: להישאר במקום מגוריו הנוכחי או לעבור לאחת המדינות ביתו הלאומי. האפשרו

השלישיות שיקלטו את הפליטים. מימוש האפשרויות הללו כפוף להחלטתן הריבונית והבלעדית 

 של כל אחת מאותן מדינות.

ישראל תהיה אחת מן המדינות השלישיות שישתתפו במאמץ לשיקום הפליטים. בנוגע למספר 

נקבע כי ישראל תציע מספר שיתחשב בממוצע של מספר הפליטים , ו לישראלשובייהפליטים ש

מה , שייקלטו בארצות שלישיות )הכוונה לארצות שאינן פלסטין או מדינות ערב המארחות(

קנדה ואחרות , הברית-פי נתונים שהעבירו מדינות שלישיות כמו ארצות-על -שהעמיד את המספר 

ולאחריו לא יהיו , קבוע ומלא של סוגיית הפליטים פתרוןיביא לפליטים. ההסכם  15,000-על כ -

 שום תביעות נוספות בנושא. 
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 2008אנאפוליס 

 כללי

באקדמיה הימית שבעיר  2007בנובמבר  27-28ועידת אנאפוליס התקיימה בין התאריכים 

וד ף, הקוורטט )האיח"אנאפוליס שבמדינת מרילנד, ארצות הברית, בהשתתפות נציגי ישראל, אש

ם ורוסיה( ונציגים ממרבית הליגה הערבית, ביניהם מצרים וירדן, "האירופי, ארצות הברית, האו

 ומדינות ללא קשר דיפלומטי עם ישראל, ביניהן סעודיה, מלזיה, סודאן, לבנון ואף סוריה.

ראש ממשלת , ג'ורג' בוש נאמו נשיא ארצות הברית, לאחר הפתיחה הטקסית, ביום הראשון

ביום השני נאמו  .מחמוד עבאס הרשות הפלסטינית ף ונשיא"ויושב ראש אש אהוד אולמרט ישראל

 .שרי החוץ של שאר המדינות המוזמנות

לא היוותה ועידת אנאפוליס סיכום , ועידת מדרידובדומה ל, איווועידת ול אוסלו הסכםבניגוד ל

לפתיחתו. מטרת הוועידה הייתה לנסות להניע מחדש את תהליך  נסיוןאלא , של משא ומתן

 .פלסטיני-ישראלי אינטנסיבי לקראת הסכם קבע משא ומתןולסלול את הדרך ל, שלוםה

, ציפי לבני ושרת החוץ אהוד אולמרט בראש המשלחת הישראלית עמדו ראש ממשלת ישראל

, ף"ר אש"בתפקידו כיו מחמוד עבאס נשיא הרשות הפלסטינית ובראש המשלחת הפלסטינית עמדו

ועדות לטיפול בכל הסוגיות  12הוחלט על הקמת  2008בתחילת  .סלאם פיאד הרשותוראש ממשלת 

 ואלה פעלו במהלך כל השנה. , שעל הפרק

 ישות ברמות השונות.פג 300-חודשים וכלל כ 8המשא ומתן התקיים 

 טריטוריה וגבולות .1

 משא ומתןכן. בדומה ל-שהתקיימו לפני משאים ומתניםמ היה זהה במתכונתו ובאופיו ל"המו

לרבות , כל השטח הבנוי של ההתנחלויות-הפער בין סך, כך גם בתקופת אולמרט, בתקופת ברק

לעומת , דה המערביתמשטח הג 2%-שהינו בפועל פחות מ, השכונות היהודיות במזרח ירושלים

 .משא ומתןרדף את הצדדים לאורך ה, גודל השטח שישראל דרשה לספח

מכמה סיבות: הרצון להקטין את מספר , שאפה להגדיל את שיעורו של השטח שיסופח, ישראל

ים שיסופחו; הצורך יישוב(; הכוונה ליצור אופק התפתחותי ל20%-הישראלים שיפונו )לא יותר מ

ורים טקטיים כאלה ואחרים וספח מינימום פלסטינים החיים בשטחים לשלוט באז בטחוניה

שעסקו בשאלת הגבול נפתחו בדיון על הדרישות  משאים ומתניםכל ה, שיסופחו לישראל. לפיכך

החל הדיון על מיקומם של השטחים , ורק לאחר שהללו סוכמו או לפחות הובנו, הישראליות

 שיועברו מישראל לפלסטין בתמורתם.

ֹוליס התנהלו בעצם שני ערוצים רשמיים מקבילים. האחד נערך בין שרת החוץ ציפי לבני באנאּפ

ריע )אבו עלא(. לבני הציעה סיפוח של  לישראל וביקשה לדחות את הדיון בחילופי  7.3%ואחמד קַּ

, בספטמבר 16-ב, השטחים למועד מאוחר יותר. השני היה בין אולמרט לעבאס. בסוף הדיונים

 5.8%ר(. כפיצוי הציע אולמרט "קמ 380-משטח הגדה )כ 6.5%יפוח לישראל של הציע אולמרט ס

, נוספים 0.7%-וחישב את משקלו של המסדרון היבשתי בין עזה לגדה המערבית כ, משטחי ישראל

ולמרות העובדה שישראל דרשה שישאר בריבונותה. , למרות שגודלו האמיתי הוא קטן פי עשרה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27_%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%A8_%D7%91%D7%95%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%92%27_%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%A8_%D7%91%D7%95%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93_%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93_%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A2%D7%91%D7%90%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A2%D7%91%D7%90%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%95%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%90_%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%90_%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93_%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93_%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90_%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90_%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A2%D7%91%D7%90%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A2%D7%91%D7%90%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D_%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D_%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93
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. בהצעה זו הניח 1967כי קשר כזה לא התקיים לפני המלחמה ביוני הצידוק לכך נשען על העובדה 

 .1:1אולמרט כי עבאס יוכל להציג כי קיבל חילופי שטחים ביחס 

הויכוח בין הצדדים ביחס לקו הירוק שעה שהפלסטינים דרשו שייחשב כנקודת המוצא 

ר "קמ 6205של  הוכרע על פי הצעת המזכירה רייס שהציבה את הנוסחה, והישראלים כקו היחוס

 רצועת עזה ומזרח ירושלים(., ע"השטח )הגדמ יישובלח

באנאּפֹוליס היה חידוש מרענן בעמדה הישראלית. בפעם הראשונה הציעה ישראל שטחים 

קונקרטיים לטובת חילופי השטחים עם הפלסטינים. בהצעת אולמרט ניתן לראות את השטחים 

(. ישראל 26יש ובדרום בקעת בית שאן )ראו מפה בחבל לכ, בדרום הר חברון, "עוטף עזה"האלה ב

למעט שטחה של מזרח ירושלים , התעקשה על תוואי הדומה לתוואי הגדר המתוכנן כגבול הקבע

 הערבית. 

כמעט פי שלושה  -מ "ק 800-מתח קו גבול באורך של למעלה מ, כמו ברק לפניו בטאבה, אולמרט

פוליטי פנימי אחד: מספר הישראלים שיתפנו כדי לענות על אילוץ  -מאורכו של הקו הירוק 

מתוך חצי מיליון הישראלים  85-87%מן השטח ישראל תוכל לשמור  6.5%-במסגרת ההסדר. ב

 הגרים כיום מעבר לקו הירוק. 

מחלוקת נוספת בתחום הטריטוריאלי עדיין נטושה על מעמדו של שטח ההפקר שבמובלעת לטרון. 

עת , נולד בסיום מלחמת העצמאות, שטח הגדה המערבית(מ 0.8%ר )"קמ 46שהיקפו , שטח זה

. בניגוד לאזורים אחרים בגדה 1949באפריל  3-נחתם הסכם שביתת הנשק בין ישראל לירדן ב

לא חולק האזור , שבהם ׂשורטט קו שביתת הנשק כקו האמצע שבין עמדות שני הצבאות, המערבית

הכביש מלטרון , ים לירושלים )מעלה בית חורוןבגלל שליטתו הטֹוּפֹוגרפית על הכבישים העול, הזה

 והכביש הישראלי הישן שעבר ממשמר איילון לצומת נחשון ומשם לצומת שמשון(. , לנבי סמואל

החילה את חוקי המדינה על השטחים , שנמנעה מאז ועד היום להכריז על גבולותיה, ישראל

על שטח ההפקר. כך גם נהגה  אך לא, שנמצאו מעבר לגבולות החלוקה ונכבשו על ידה במלחמה

 . 1950ירדן כאשר סיפחה את הגדה המערבית באפריל 
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וזאת בשונה , ישראל לא החילה את חוקי המדינה על שטח ההפקר, מאז מלחמת ששת הימים

הפקר התייחסה ישראל כאילו גם אל שטח ה, מהאופן שבו נהגה במזרח ירושלים. ולמרות זאת

לפיד , נוף איילון, מכבים, שילת, ים כפר רותיישובוהקימה בו את ה, היה שטח ישראלי לכל דבר

 ונווה שלום. 

שמקורם בשתי טענות , ישנם כמה פסקי דין ישראליים סותרים ביחס למעמדו של שטח ההפקר

כי מאחר שישראל היתה הראשונה בסיסיות הפוכות זו לזו. אלה שרואים בו חלק מישראל טוענים 

ריבונותה חלה בו גם ללא חקיקה ראשית. המתנגדים לכך סבורים , שהפגינה בו שלטון אפקטיבי

, ובשל העובדה שקיימת תביעה לריבונות פוטנציאלית פלסטינית, סדר שליליכי מציאות זו היא הֶּ 

 חלק מישראל.  השטח הזה אינו, עם ישראל משא ומתןשהפלסטינים ביטאו אותה בסבבי ה

ולכן הוא  1967-ידי ישראל ב-הקהילה הבינלאומית והפלסטינים טוענים כי השטח הזה נכבש על

פי החלטת -הוא היה אמור להיכלל במדינה הערבית על, נכלל בשטחים הכבושים. יתר על כן

ים יישובהאיחוד האירופי אף פירסם את רשימת המיקודים של ה 2012-. ב1947-החלוקה מ

ובנוסף להתנחלויות ולמזרח ירושלים , מהם למדינות האיחוד האירופי אינו פטור ממס שהיצוא

הסכימו הצדדים לחלק , ים הישראלים שבשטח ההפקר. באנאּפֹוליסיישובכלל בהם גם את ה

שתפצה , אם כי בפועל הוא יישאר ברובו בריבונות ישראל, באופן שווה את שטח ההפקר ביניהן

 תחומה במסגרת חילופי השטחים.את הפלסטינים בשטחים מ

 ביטחון .2

ן היה להימנע מהסדר ביטחוונותנים מטעם ישראל בתחום ה אחד העקרונות שהנחו את הנושאים

קבע שייצור מציאות בעלת פוטנציאל איום גדול יותר לישראל אם ההסדר יופר. לפיכך ביקשה 

 שני אינטרסים: משא ומתןישראל להבטיח ב

 שמש ּפלטפֹורמה נוחה יותר לתקיפתה של ישראל אם תיווצר המדינה הפלסטינית לא ת

 קואליציה כזו ממזרח בטווח זמן בינוני וארוך.

 .יימנע טרור נגד ישראל שמקורו במדינה הפלסטינית או שיעבור דרכה 

 וזאת באמצעות תפיסה הנשענת על שלוש רגליים:

 רור.פירוז המדינה הפלסטינית מיכולות צבאיות עיקריות ומתשתיות ט .1

 יצירת הסדרי ביטחון המעניקים לישראל עומק אסטרטגי מותנה. .2

 לקיום ההסדרים ונטרול הכוחות והגורמים המתנגדים להסכם. צדדי-צדדי ורב-שיתופי פעולה דו .3

גם , בעת ובעונה אחת, הפנימה ישראל את טענת היסוד הפלסטינית שלא ניתן משא ומתןבמהלך ה

וגם לקיים בשטח , ת טובה יותרבטחוניאופן מּובנה מציאות לחתום על הסכם קבע האמור לייצר ב

מרת את הכיבוש. עקב כך  היערכות צבאית המתאימה למציאות של קונפליקט ואלימות ומשַּ

שבאופן תודעתי שימשה , נדרשה ישראל לוותר על רוב תביעותיה הטריטוריאליות בבקעת הירדן

ישראל נדרשה לוותר על שליטה בשטחים , מרחב המגננה של ישראל נגד כל איום ממזרח. כמו כן

, מהאוכלוסייה בישראל 73%אזור שמרוכזים בו , שממזרח לקו הירוק השולטים על מישור החוף

 מתעשייתה. 80%-ופועלים בו שדות התעופה האזרחיים והצבאיים שלה ו
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אל ידי ישר-קו הגבול שהוצע על, ובדומה למה שהוצע בטאבה דיווידבשונה ממה שהוצע בקמפ 

-אלא בעיקר על שיקול דמוגרפי, של שליטה בשטח בטחוניבאנאּפֹוליס אינו בנוי אפוא על רציונל 

 שיבטיח כי מקסימום ישראלים ואפס פלסטינים יסופחו לישראל., פוליטי

זער את הפגיעה בריבונות הפלסטינית החל  דפוס ההסדר שנדרש לענות על הצרכים הישראלים ולמַּ

 ו כמה מרכיבים מרכזיים:והוא הכיל בתוכ, מתגבש

  הראשון, פירוז המדינה הפלסטינית מצבא ואיסור על הזמנה או חנייה של צבא זר בשטחה. פלסטין

תפורז מנשק כבד כמו מטוסים, טנקים, תותחים ונשק רקטי, ויּותר לה להחזיק רשימה מוסכמת 

מוש האזרחי של של אמצעי לחימה. המרחב האווירי ישמש את חיל האוויר הישראלי בנוסף לשי

 התעופה הפלסטינית.

 .השני, הפלסטינים יקימו כוח משטרתי חזק שיהיה ביכולתו לאכוף חוק וסדר ולהילחם בטרור 

 שלושה אתרים להתרעה מוקדמת. -השלישי, ישראל תשמור בניהולה שנים 

  בגבול בין ישראל  -הרביעי, כוחות בינלאומיים ייפרסו באזורים רגישים מבחינת הצדדים

סטין, בגבול בין פלסטין לירדן ולמצרים, במעברים הבינלאומיים, בירושלים, באתרים לפל

להתרעה מוקדמת ולאורך צירים מוסכמים. תיאום וקישור יופעלו בין כל הצדדים. יש לציין כי 

 שר הביטחון ברק התנגד לכל פריסה של כוחות בינלאומיים.

 אל.מרחב אווירי מאוחד בשליטה בטחונית גוברת של ישר 

 מגנטי אחוד, מתואם ובניהול משותף, מבלי לפגוע בצרכי ישראל הסובלת מנחיתות -מרחב אלקטרו

 טופוגרפית.

זר בבקעת הירדן -ירדני-פלסטיני-ישראלי, כמו כן ישראל המשיכה לתבוע פריסת כוח צבאי משולב

גורמי לשם מניעת הברחות נשק שאסור על פי ההסכמים לתחומי המדינה הפלסטינית והסתננות 

 טרור וכוחות אחרים עויינים לתחום הגדה המערבית.

אבל הותיר בצדדים את , באנאּפֹוליס לא הצליח אף הוא להסתכם לכדי הסדר קבע משא ומתןה

הוא חזר  2012הסכם. בראיון שנתן מחמוד עבאס בנובמבר -ן הוא ברביטחוהתחושה כי נושא ה

 לה אולמרט.ן סוכם כולו עם ראש הממשביטחווהדגיש כי נושא ה
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 ירושלים .3

ראש הממשלה הישראלי הציג עמדה הכוללת את כל השכונות היהודיות בריבונות ישראל )ראה 

 מפה(.

 
 ירושלים - 2008ההצעה הישראלית באנאפוליס  :12מפה מספר 

בו מעניקים הצדדים את , הוא הציע כי זה יזכה לשטח בעל מעמד מיוחד, אשר לאגן ההיסטורי

מבלי שכל צד יוותר על תביעתו לריבונות בשטח. כמו כן הציע , ניהול לצד שלישי מוסכםסמכויות ה

ירדן , הברית-ארצות, פלסטין, אולמרט הקמתה של ועדת היגוי המורכבת מחמש חברות: ישראל

)וכן מרוקו ומצרים( )ראה מפה(. כך תיאר זאת מאוחר יותר אהוד אולמרט עצמו:  וערב הסעודית

ירושלים לפיו החלקים היהודיים יהיו בריבונות ישראל והחלקים הערבים ב פתרוןהצעתי "

בריבונות המדינה הפלסטינית. הדברים נאמרו במפורש במסגרת הצעה רשמית. חשבתי שאפשר 

ידי חמש -לפיה הוא יהיה מנוהל על, באגן הקדוש והוא הוגדר במפה מדויקת פתרוןלמצוא 

 ."הדתות והמאמיניםשישראל בתוכן כשהוא פתוח לכל  43מדינות

 
 האגן ההיסטורי - 2008ההצעה הישראלית באנאפוליס  :13מפה מספר 

                                                        

 ב, ירדן וערב הסעודית."ישראל, פלסטין, ארה 43
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 פליטים .4

בין ישראל לפלסטינים במסגרת ועידת אנאּפֹוליס. ישראל ראתה  משא ומתןחּודש ה 2007בסוף 

שהיא הבית הלאומי הפלסטיני. , בהקמתה של מדינה פלסטינית את המענה לבעיית הפליטים

וכורכת פתרון במענה , לבעיית הפליטים הפלסטינים, לבטח הבלעדית, אה באחריותהישראל לא רו

כי היא אינה מכירה  במקביל לבעיית הפליטים היהודים שגורשו ממדינות ערב. ישראל הבהירה

באחריותה לבעיית הפליטים אולם הביעה נכונות להכרה בסבל אשר נגרם לשני הצדדים כתוצאה 

 מהמלחמה.

ירה בזכות השיבה אך אולמרט הסכים שעל בסיס ההסכמה הישראלית למפת ישראל אינה מכ

זו תהיה הדרך לקבלת התביעה  194הדרכים בו מופיעה יוזמת הליגה הערבית ובכללה החלטה 

בין מחמוד עבאס לאהוד אולמרט הסתכמו העמדות הבאות ביחס  משא ומתןב, הפלסטינית. בנוסף

פליטים מדי שנה במשך  1,000הסכים לקליטתם של  למספר הפליטים שתקלוט ישראל: אולמרט

ייושבו פליטים פלסטיניים בהסכמה , חמש שנים. ישראל הציעה כי בנוסף למדינה הפלסטינית

 במדינות המארחות ובמדינות שלישיות.

מזכירת המדינה האמריקאית היא  בעקבות מעורבותה של אחת ההסכמות החשובות שבהושגו

כמנגנון , תרון בעיית הפליטים. מנגנון זה יעסוק בסיום מעמד הפליטותהקמת מנגנון בינלאומי לפ

שיקומם ולמתן פיצויים לפליטים. , מחדש של הפליטים יישובהםל, בלעדי לתביעות הפליטים

היייתה הסכמה של שני הצדדים לכם שהמנגנון הבינלאומי יהווה כלי ליישום ההסכם , יתרה מכך

 א."ל הצדדים לפירוקו של ארגון אונרהבילטראלי. בנוסף הייתה הסכמה ש

כלומר , יות נוספות מעבר לנאמר בהסכםמחויבוהצד הישראלי התעקש כי לצדדים לא תהיינה  

 ."סיום הסכסוך"בנוסף ל "סוף התביעות"קבלת 

 : סיכום העמדות שהציג רה"מ אולמרט בתהליך אנאפוליס1טבלה מס' 

 הערות אולמרט הסוגיה

 גבולות
 6.5% -סיפוח ישראלי 

לבני סירבה להציג מפה לחילופי שטחים 
 טרם סיכום השטחים שיסופחו לישראל

 גדה -ומסדרון עזה 5.8% -סיפוח פלסטיני 

 סידורי ביטחון נוספים מדינה מפורזת ביטחון

   חלוקת השכונות ובינאום האגן ההיסטורי ירושלים

 ירבה לכל חזרה של פליטיםלבני ס שנים 5פליטים כל שנה במשך  1000שיבה של  פליטים

 

 שליחות קרי

נאום שבו  2009ביוני  14-נשא בנימין נתניהו ב, עם התייצבותו מחדש בראשות ממשלת ישראל

ן. עיקריה של עמדה זו: המדינה הפלסטינית ביטחודיבר על עמדת ישראל להסדר הקבע בנושאי ה

ל תשלוט במעברי הגבול תידחה על הסף; ישרא 1967תהיה מדינה מפורזת; השיבה לגבולות 

הפלסטיניים ובמרחב האווירי. לימים הרחיב נתניהו את תביעותיו בנושא הגבולות וחזר ודרש 
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דרישה שעם הזמן הלכה והצטמצמה לנוכחות צבאית לתקופה , שליטה ישראלית בבקעת הירדן

רך ובאחת ההתבטאויות שלו אף הפכה לנוכחות ישראלית מוגבלת לאו, ארוכה בת עשרות שנים

נהר הירדן בלבד. נתניהו דרש כי משך הנוכחות הישראלית יותנה ברמת הביצוע ולא בזמן. לא 

 תהיה שיבת פליטים לישראל וירושלים מאוחדת בריבונות ישראל.

ללא תוצאות וללא הנחת הצעה  2014אם נבקש לסכם את שליחות קרי, שהסתיימה באפריל 

 ים שעלו במפגשים וללקחים המרכזיים.להסכם מסגרת, נוכל לעשות זאת בהתייחס לפער

נתניהו העביר את התביעה להכרה פלסטינית בישראל כמדינה יהודית במובן הלאומי לחזית 

לחתום את  2008המשא ומתן האחרון. ראשיתה של תביעה זו בדרישתה של ציפי לבני באנאפוליס 

נכללה כלל במשאים  המשא ומתן ואת ההסכם עם ההכרה הפלסטינית. תביעה זו הינה חדשה ולא

ומתנים הקודמים, שהסתפקו בהכרה הדדית בין אש"ף לישראל, כפי שבאה לידי ביטוי במכתבים 

ששיגרו יצחק רבין ויאסר ערפאת טרם החתימה על "הסכם העקרונות". נתניהו לקח תביעה זו 

יבות צעד אחד קדימה וביקש להפוך אותה לעיקרון לכל הסכם, מה שנדחה על ידי הפלסטינים מס

 רבות.

כבסיס וחילופי שטחים  1967בתחום הטריטוריאלי ישראל דחתה בתחילה את הפרמטר של "קווי 

". מאוחר יותר דווח על ידי השליח האמריקאי, מרטין אינדיק, כי נתניהו הסכים 1:1ביחס של 

וחילופי שטחים. מהתבטאויותיהם של ראש הממשלה נתניהו, שר החוץ  1967לבסיס של קווי 

שהציע אהוד אולמרט באנאפוליס יש להוסיף  6.5%מן ואחרים, עולה כי למפת ה"גושים" בת ליבר

בית אל. באמצעות גושים אלו נתניהו מבקש -שני "גושים" חדשים, את קרית ארבע ואת עפרה

מהישראלים הגרים מעבר לקו הירוק. כפיצוי לפלסטינים עלו  90%-להשאיר בריבונות ישראל כ

העברה של חלק מאזור ואדי ערה )נחל עירון( שב"משולש הקטן" ביחס שאינו שתי הצעות: האחת, 

 (, והשניה, תשלום כספי בתמורה לאדמות.1:6)להערכתי ביחס של  1:1

בנושא ירושלים העמדה הישראלית חיפשה למקם את הבירה הפלסטינית באחת משכונות הקצה 

 כגון בית חנינא.

מדינה הפלסטינית, ישראל התנגדה לנוכחות של כוחות בנושא ביטחון, מעבר לדרישה על פירוז ה

אמריקאיים במדינה הפלסטינית. עיקר הדיונים נסובו על משך הזמן בו תתקיים נוכחות צבאית 

כמו כן, תבע  ישראלית זמנית ברצועה שבבקעת הירדן. העמדה הישראלית תבעה עשרות שנים.

 ינית נגד טרור.נתניהו יכולת פעולה ישראלית בכל שטחי המדינה הפלסט

עיקר הקושי לראות התקדמות וסגירת הפערים בין הצדדים נובע מהיעדר כל מסגרת מחייבת של 

עקרונות מוסכמים עבור ארבע הסוגיות. המודל האמריקאי לניהול המשא ומתן על כל הסוגיות 

ללא קווים מנחים אפשר לישראל לפתוח מחדש את כל העמדות שהוצגו בזמנו על ידי ישראל 

 אנאפוליס.ב
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 ג רה"מ נתניהו במהלך שליחות קרי: סיכום העמדות שהצי2טבלה מס' 

 נתניהו הסוגיה

מהמתנחלים ישארו בריבונות ישראל,  90% גבולות
 אופציות לפיצוי על השטח

 מדינה מפורזת ביטחון

 מאוחדת ירושלים

 אין שיבה פליטים

 

 לסיכום

 עותיים שהיו תוצר של שיקולים שונים:העמדה הישראלית התפתחה ועברה שינויים משמ

  קמפ דיוויד, העמדה הישראלית הניחה כי ועד טרום  1995בראשיתה, מנאום רבין באוקטובר

תקום מה שרבין כינה "ישות פלסטינית" ולא מדינה במובנה המלא. לפיכך גובשה תכנית בפיקוד 

על פי תכנית זו, הישות המרכז שנשאה את השם "צעד נוסף", שעיקר שיקוליה היו בטחוניים. 

 , וישראל תמשיך לשלוט בגבולותיה החיצוניים.60%הפלסטינית תשתרע על פני 

  במסגרת "תהליך סטוקהולם" טרם ועידת קמפ דיוויד חל שינוי בעמדתה של ישראל והיא קיבלה

 100%מינוס". קרי,  100%" –את העמדה הפלסטינית ביחס לגודלה של המדינה הפלסטינית 

 פחות הצרכים הייחודיים של ישראל שייענו בחילופי שטחים שווים.מהשטחים 

  העמדה הישראלית התבססה על שלושה שיקולים: 2000עד ועידת קמפ דיוויד ביולי 

 שמירת הגבול המזרחי עם ירדן בשליטת ישראל. –בטחוניים  .1

 .שמירתם של מרבית הישראלים הגרים מעבר לקו הירוק בריבונות ישראל –התיישבותיים  .2

 שמירתה של ירושלים בריבונות ישראל. –קדושים \היסטוריים .3

עם חילופי שטחים  1967לפיכך, בשלב זה, ישראל עדיין דחתה את הדרישה הפלסטינית לקווי 

 שווים.

 .במהלך קמפ דיוויד הועלתה האפשרות לחלוקת ירושלים בפעם הראשונה על ידי ישראל 

  שראל לא כללה את בקעת הירדן בדרישותיה עת י 2001השינוי הדרמטי היה בוועידת טאבה

 וביססה את כל תביעותיה בתחום הטריטוריאלי על השיקול ההתיישבותי בלבד.

  השינוי האחרון חל בוועידת אנאפוליס עת ישראל הציגה על מפה את השטחים שהיא מציעה

 להעביר לפלסטין בתמורה לשטחים שהיא ביקשה לספח.

 

בית נשארה להתקיים לבדה כשיקול מכריע במערכת השיקולים ניתן לראות כיצד התמונה היישו

הישראלית, שעה ששאר השיקולים הלכו ונעלמו במעלה הדרך, הן במהלך התהליך המדיני שהתקיים 

 צדדיים של ישראל לעצב את גבולותיה.-והן במהלך הנסיונות החד
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 [YNET, 12/9/2014] מ"ניצחון בע .15

שבה אף צד לא הצליח להכרית את אויבו הוא בראש  ההיסטוריה מלמדת שניצחון במערכה

יותר מכל דבר , ובראשונה הכרעת תודעתו של היריב. זו גורמת לשינוי במדיניותו ובהתנהגותו

פגיעה בתשתיות ובכלכלה ועוד. לא הייתה זו פליטת פה שגויה , בוש שטחיכ, אחר: יחס הנפגעים

בצריבת תודעתם של "השנייה על הצורך  של משה )בוגי( יעלון עת הכריז בימי האינתיפאדה

מעידות , כמו גם הצהרות שריה, ם שחלפוי. החלטותיה של ממשלת ישראל בשבועי"הפלסטינים

מעל לכל ספק כי ישראל ניצחה. הנה למשל קיצוץ בתקציב החינוך ביותר מחצי מיליארד שקלים 

ל ידי שר החינוך שהסביר למימון של הוצאות העימות עבר בממשלה בקלות בלתי נתפשת והוצדק ע

 . "כי הייתה מלחמה"לנו 

, "אסור לצמצם את חזון ארץ ישראל השלמה"משנתו הגורסת כי  עםאמירה זו של פירון מתיישבת 

שראו במשרד החינוך מכשיר , לימור לבנת וגדעון סער, ומשלימה את מדיניותם של קודמיו

חריהם. צמצום בתקציב החינוך להשלטת אמונתם המדינית והחברתית גם על אלו שאינם בו

, השנאה, היעדר הסקרנות, יצדיק את הימנועתה של מערכת החינוך מלהתמודד עם מגמת הבורות

להספיק את "הגזענות וליבוי היצרים שפשו כמעט בכל פינה בה. דור נוסף ישהה בה רק בכדי 

להוריש "ים ולהתייצב למלחמה הבאה במטרה לממש את חלומם של שרי החינוך המבקש "החומר

 ."אותה מיושביה ולרשת אותה

יניע את נתניהו וממשלתו , השולל כל פשרה מהותית, ואם מישהו סבר כי העימות עם חמאס 

האופק "הרי שהכרזתו של נתניהו לגבי , לראות אחרת את אבו מאזן ואת הצעותיו המדיניות

הבהירה כי אלו , "מדינה" דונם של כפרים בגדה כאדמות 3,800שנלוותה לה ההכרזה על , "המדיני

 לא למדו דבר ולא שכחו דבר.

חוסר התוחלת שבתהליך המדיני עם נתניהו ימשיך להעמיד את אבו מאזן ומדיניותו באור מגוחך  

הגוזל ללא "אבו מאזן ), בעיני הציבור הפלסטיני. הוא יחזור ויבהיר כי מבחינתה של ישראל

גם , בגדה בטחוניאש ובשמירה על השקט ה רק בהשגתה של הפסקת "כנפיים"( מקבל "נוצות

בימים שבהם אדמות הכפרים יוקצו להרחבת ההתנחלויות הישראליות. שר החוץ ליברמן הסביר 

כי הרי מדובר בגוש עציון שעליו הפלסטינים כבר הסכימו ביוזמת ז'נבה ובאנאפוליס שיישאר 

 י שטחים.בריבונות ישראל. כהרגלו הוא שכח כי מדובר בהסכם קבע ובחילופ

לשקם את הפגיעה ביחסים עם ארצות  נסיוןאף לא זכינו לחזות באיזשהו  "הניצחון"בשבוע  

שום יוזמה , הברית שנתניהו וליברמן גרמו לה בתקופה האחרונה. שום הסכמה לוועידה מדינית

ומשנתו של , משום שהשבוע נתניהו חזר והסביר כי הסכסוך בלתי פתיר, חדשה. אלו הרי מיותרים

ל למתן את "עודנה בתוקף. אז נראה כי אפילו המלצת צה, שנגזר עלינו לחיות על חרבנו, עלוןי

למרות , "ניהול הסכסוך"הנובעת מההבנה שקברניטי המדינה נאמנים לתפישת , הלחץ על הרצועה

לא תיפול על אוזניים , שמדי שנה היא מתנפצת בפניהם במערכה צבאית יקרה ועקובה מדם

 לא תהיה הפתעה גמורה אם ישראל תידרש לצאת שוב למבצע כדי לנצח בו מראש. קשובות. כך שזו
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, ]המקום הכי חם בגיהנום רק יותר גרוע, אותו דבר .16

18/8/2014] 

לא היתה בתקיפה בהדרגתיות. תחילתו  -דועך בדומה לאופן שבו התחיל  "צוק איתן"מבצע 

כאשר ישראל מותירה בכל שלב פתח , אסטרטגית של עשרות יעדים במקביל אלא הסלמה מדורגת

-להפסקת אש. אם לא תחול תפנית דרמטית ביוזמת אחד הצדדים נראה כי המבצע יסתיים אט

הן , לבו של העימות הנוכחי-מתוך לב, התובנות שעולות עכשיו, אט בימים הקרובים. בניגוד לכך

 ברורות וחייבות ולהיאמר., חדות

סימטרי. הוא טוב רק לצד אחד. הסובלים -סטטוס קוו מיוחל הוא מצב א - הקיפאון המדומה

ממנו יעשו הכל כדי לשנותו. חמאס סירב לכל הפסקת אש המחזירה את הגלגל לנקודה שטרם 

ו למען ממשלת פירושה מוות פוליטי לאחר שוויתר על כל נכסי, כי נוסחה זו מבחינתו, המבצע

תשלום המשכורת -המשך המצור על הרצועה ואי, ומוות כלכלי לאור סגירת מעבר רפיח, האחדות

 לאנשיו.

לא גיבשנו , לא בכל התחומים השכלנו ממלחמת לבנון השנייה ודומותיה - היעדר כיוון מדיני

 "איתןצוק ". הממשלה נגררה ל"אסטרטגיית כניסה"שלא לומר , למבצע "אסטרטגיית יציאה"

ונראה שאין לנתניהו יעדים מדיניים חוץ מלחזור הביתה בשלום ולהשיב את השקט הזמני 

הפעלת הכוח , המאפשר לו לממש את מדיניות הסיפוח בגדה המערבית. בהיעדר דירקטיבה מדינית

חסר מעוף ויצירתיות והקורבנות רבים. זהו כישלון מדיני שבולט , לית נעשית באופן מסורבל"הצה

 -את היעד המדיני הרצוי לו , כבר מתחילת המבצע, לאור העובדה שחמאס השכיל להציב דווקא

הסרת המצור מעל עזה בכל מחיר )מחיר שייתכן שייגבה ממנו בסוף הלחימה על ידי תושבי 

 הרצועה(.

כאשר מדינאי מתייחס למטרות מלחמה כאל מטרות  - היעדר מטרות אופרטיביות

מגלים שהם מובלים לשום מקום. השקט הנדרש , וגם הצבא, םמהר מאוד כול, "טרמפיסטיות"

נקבעה , ל לרצועה"וכשזה כשל וגרר את צה, לפגוע בכושר השיגור של חמאס נסיוןהוחלף ב, שהופר

מטרת חיסול המנהרות. כל אלה רק כדי לחזור אחורה אל הפסקת אש ויציאה מהירה מהאבק 

באירוע של קצין גבעתי. כשאתה נוסע לשום  "לנוהל חניבע"מה שגם הצדיק את הפעלת , העזתי

 מקום קל מאוד לכל טרמפיסט להסיט אותך ממסלולך.

 "עם לבדד ישכון"אם מנהלים את קשרי החוץ של ישראל על בסיס האמונה ש - היעדר מדיניות חוץ

אסור להתפלא שאין מי שישמש לנו כמתווך מול אויבינו. נפתלי בנט מטיף להרגיל את העולם לכל 

 C אז נספח את שטחי, העולם לא מקבל את סיפוח ירושלים" -ונותיו המשיחיים והסהרורים שגי

-ם רוברט סרי לאישיות לא"להפוך את שליח האו ניסה, שר החוץ, ; אביגדור ליברמן"ונרגיל אותו

. עם נושאי דגל אלו מה הפלא שחלק מאירופה חורקת קטאררצויה ולהעביר חברת כנסת סוררת ל

ולמצרים נוח לעמוד על עקרונותיה בשעה שדם חיילים ישראלים , לה אמברגו חלקישיניים ומטי

 נוטף לנחל הבשור?

בניין הכוח ותפישת האופן של הפעלתו מחויבים במרכיבים הגנתיים גם אם תפישת  - בלי הכנות

עולמך שמה את הדגש על התקפה. היה זה דווקא עמיר פרץ שהבין כי כיבושה של הרצועה יהיה 

http://www.ha-makom.co.il/post/doar-shaul-arieli
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שתמנע פגיעה בעורף באופן שיחייב את ישראל  "לכיפת ברז"ון צבאי ומדיני ולכן אישר את כישל

היה מהמתנגדים הבולטים לבניית , חסיד ההתקפיות, ן משה יעלוןביטחולכניסה קרקעית. שר ה

נמנעו מלטפל באיום המנהרות , אהוד ברק, אך הוא וקודמו בתפקיד, שנבנתה למזלנו, גדר ההפרדה

 הקרוב לרצועה. "עורף"ם על השנהפך לאיו

וכמי שלא , "טרוריסט"כ, "ללא נוצות גֹוָזל"מי שהתייחסו למחמוד עבאס כ - שקר האין פרטנר

שנה של שליטה צבאית ישראלית זמנית בבקעת הירדן כי אין על  40ודרשו , שולט אלא במוקטעה

ם להפקיד בידו את עליהם להסביר איך אחרי שבועיים של מבצע הם כבר היו מוכני, מי לסמוך

, עליהם להבין כי אי אפשר להעמיס על מחמוד עבאס באחת, האחריות על פירוז הרצועה. כעת

אבטלה גבוהה , מחסור בתשתיות ופיתוח, עוני -את רצועת עזה על שלל חולייה , וללא הסדר מדיני

 ת במיוחד.שהחריפו עכשיו פי כמה; וכן מחנות פליטים שהם כר לשנאה יוקד -במיוחד ובערות 

גם , בנוסף למחבלים מתפוצצים, מי שחשבו שגדר ההפרדה תוכל לעצור - הגזענות הישראלית

והקבוצות  "תג מחיר"גילו שהיא אינה ממש יעילה נגד הטרור של , גלים של מטענים תרבותיים

צוק "הפאשיסטיות הלאומניות החדשות. החדירה מערבה של טרור וגזענות קיבלה רוח גבית מ

שרפה את ההגדרות הלאומיות והופנתה כלפי אנשי שמאל שחושבים אחרת ומעזים לבטא  ,"איתן

להשליט את דעתך  נסיוןזאת. מתברר שחברה שמגדלת את בניה על מציאות יומיומית של אלימות ו

ובמוקדם או במאוחר היא נאלצת , על הנכבש אינה יכולה לתחום ערכים אלה לשטחים שנכבשו

 משטרה ואופיה., תרבותה עללהתמודד עם איום קשה 

בשני העשורים האחרונים נהפכו האוכלוסיות האזרחיות של שני הצדדים  - האוכלוסייה השבויה

 "לכיפת ברז"לכלי לחץ על ממשלותיהם בכך שברחו מאזורי העימות או נפגעו בתשתיות חיוניות. 

ימו על ידי הוציאה את רוב הציבור הישראלי מהמשוואה הזו למעט תושבי עוטף עזה שאו

כלי הלחץ התהתפך לאילוץ מגביל. ללחץ הישראלי הזה לא היתה השפעה , המנהרות. בצד השני

ועד מהרה התגלו מגבלות הכוח שחייבו את ישראל כמעט בכל יום להפסקת , על עמדת העזתים

 כדי לא להפוך את קריסת האוכלוסייה העזתית לחרב פיפיות נגדה., אש הומניטרית

ויש , יש לה הקווים האדומים שלה -גם מעצמת על ידידותית במיוחד  - עצבניתכשארצות הברית 

ג'ון , גבול ליכולת ההכלה שלה כאשר הזלזול והחוצפה כלפיה כה מופגנים. לשר החוץ האמריקאי

לקח כמעט שבועיים להתייצב פה למשימת התיווך. כשזו לא צלחה הרי הוא לא נשאר חייב , קרי

וחשף שנתניהו הוא זה שביקש ממנו להסתפק , ד הפסקת האש שגיבשנג "החלטה פה אחד"על ה

בהפסקת אש הומינטרית. בעקבותיו גם נשיא ארצות הברית ברק אובמה הפגין את מורת רוחו 

 וחזר ורמז על מדיניותו ההרסנית של נתניהו.בטחוני, בכך שהקפיא את הרכש ה

להחריב את עזה אם יירו משם  "בטחההה"לפעמים גם איומים מתממשים. ה, כן - פצוע 250מכל  1

גם אם היתה תוצר של החלטות מתגלגלות ולא יעד מוגדר , על ישראל מומשה כמעט במלואה

נפצע. רבע מהאוכלוסייה נעקרה מביתה  250מכל  1-עזתים נהרג ו 1,000מכל  1בתחילת הלחימה. 

לעיבוד. ללא תוכנית ואלפי בתים ניזוקו. מעט מאוד אדמה חקלאית במערבה של הרצועה נותרה 

 שיקום משמעותית ייכנס מבצע זה לרשימת האסונות של העם הפלסטיני.

, נתניהו, בממשלת ישראל כמו "מי בעד ניהול הסכסוך!"מחזיקי תיק  - מי בעד ניהול הסכסוך

צריכים לענות לציבור על כמה שאלות כואבות באמת: האם ויתור על , בנט ולפיד, ליברמן, יעלון
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משמעותו להקיז את דם ילדינו כל שנה מחדש? , ישב את הסכסוך באמצעות הסכםלי נסיוןה

למתוח את היחסים עם אירופה עד קצה גבול היכולת? לערער את היחסים עם ארצות הברית? 

להעמיד את קהילות ישראל ברחבי העולם תחת איום גובר של אנטישמיות? לפגוע בכלכלת ישראל 

 הקטנים? ובעיקר במעמד הביניים ובעסקים

הצדקה לדעותיו  "צוק איתן"כל מחנה פעיל בחברה הישראלית מוצא ב - מקצינים את הקיצוניות

בעוד הרוב , ומקצין את עמדותיו, ערבים-פלסטיני וליחסי יהודים-הוא ביחס לסכסוך הישראלי

מתמיד לדבוק באסקפיזם. כך שאנו צפויים לראות כיצד הממשלה הנוכחית נהפכת לממשלה 

 קיצונית בצעדיה וגזענית בחוקיה., ותרימנית י

אי אפשר לדלג מעל תהום בשתי קפיצות. הרוצים לקפוץ מעל החמאס חייבים גם לדלג , לסיכום

, גם אם יהיה מדורג ומותנה. מי ששואלים היום, מעל הקיפאון המדיני אל הסדר מדיני כולל

אל  מחזירים אותנו, "איתן'? מה יהיה אחרי 'צוק"את שאלת מיליון הדולר , בהתחכמות או בכנות

הושפעו ממספר  שלא, היישובאותה נקודת המוצא של הסכסוך ואל אתה מסגרת מדינית ל

 המנהרות שהתגלו מתחת למסלולי הסינגלים של קיבוץ בארי.

ימי "ו "גשם ראשון", "מכת ברק", "גשמי קיץ", "עופרת יצוקה", "חורף חם", "עמוד ענן"כמו 

לא  "צוק איתן"גם  -ל ברצועת עזה בשש השנים האחרונות "של צה כולם מבצעים - "תשובה

היום כמו בפעמים , . הסיכויצדדי-חדיאפשר לשום צד לזקוף לזכותו יתרונות מדיניים באופן 

טמון בנכונותה של ישראל להסכים למטריה בינלאומית ואזורית למשא ומתן עם , הקודמות

, בהסרת המצור, נושאי הליבה של הסדר הקבעאשר תדון באומץ ב, הפלסטינים בראשות עבאס

בפיתוח הגדה המערבית ובהסדרים אזוריים מול האיומים , בשיקום רצועת עזה ופירוזה

 המשותפים.

הם רצף של החלטות וארועים שיש ביניהם קשר. , גם חיינו כמדינה, אנחנו נוטים לשכוח כי חיינו

לה אם הוא פועל נכון אינה השאלה הנכונה ולכן השא, ראש ממשלה לא נבחר כדי לנהל מבצע צבאי

ולבטח כדי שישאף להגדיל , והמלאה. ראש ממשלה נבחר בעיקר כדי שישכיל להימנע ממבצע צבאי

אבל היא , "צוק איתן"את פרק הזמן בין מבצע למבצע. החברה הישראלית לא תתרסק אחרי 

מיהו ראש  - הנכונה היא חתכים עמוקים וצלקות שיכאיבו עוד זמן רב. השאלה, תסבול מחבלות

 הממשלה שיתאים להוביל את ישראל לעתיד שונה מזה הנוכחי?
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 [YNET, 4/8/2014ן בסטטוס קוו ]ביטחואין  .17

ובמהלכים שהובילו אליו מעידים  "צוק איתן"התנהלותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במבצע 

חזרה מוקדמת ככל שניתן לחיק  - היא אחת, גם אם לא הוגדרה כך רשמית, כי מטרתו המדינית

 ."הסטטוס קוו"המכונה בטעות , החמים והבטוח מבחינתו

הסטטוס קוו שעליו הושתתה מדיניותו של נתניהו בשנים האחרונות אינו משקף מצב אמיתי של 

אלא ההיפך. הוא ביטוי לחששו העמוק של ראש הממשלה , ת ומדיניתבטחוניאיזון ויציבות 

ה ביכולתה למנוע את ההסלמה שאנו חווים בימים אלה. הסטטוס קוו היה שהי, מתזוזה מדינית

למעשה ביטוי לקיפאון מחשבתי בצד הישראלי שקיים את התנאים שאיפשרו לחמאס להניע בכל 

 פעם מחדש את ההתלקחות הבאה.

נתניהו התגלה בכל שלוש הכהונות שלו כמי שבורח כאחוז אמוק מהצורך לקבל את ההכרעות 

החברתי והכלכלי שמעולם לא נבחנה , גם במחיר גלישה מסוכנת במדרון המדיני, רשותהקשות הנד

, מותחת את זרועותיו לשני כיוונים, יותר מהקודמות, . ממשלתו הנוכחיתציבורלעומק על ידי ה

הבית היהודי וחלקים מיש עתיד , ישראל ביתנו, אך בכוחות לא שקולים. מצד אחד חברי מפלגתו

התנועה , חלשים יותר במשיכתם, כל הארץ ולספח את הגדה המערבית. מנגד הדורשים לרשת את

 הדוחפים להכרעה שמשמעה חלוקת הארץ על בסיס של פשרה., מיש עתיד "בלתי מזדהים"וכמה 

 לחפש מוצא

. המשמעות היא ששיקול זה שומר "סטטוס קוו"התוצאה ממתיחה לא מאוזנת זו של נתניהו היא ה

שלה אך מוציא לפועל את מדיניותם של התומכים בסיפוח: הרחבת מפעל על נתניהו בראשות הממ

בעיקר באגן , הגדלת הנוכחות היהודית במזרח ירושלים, בעיקר מחוץ לגושים, ההתנחלויות

טיפוח הפילוג בין חמאס לרשות , התנגדות למשא ומתן אמיתי עם אבו מאזן, ההיסטורי

 סיסי.-של א הפלסטינית והמשך המצור על עזה בשיתוף משטרו

בבת עינו של נתניהו. הוא , חטיפת ורצח הנערים והמהומות שבאו אחר כך הפרו את הסטטוס קוו

בדומה לשימוש שעשה באיום האיראני בכדי , תבטחונימיהר לברוח מהזירה המדינית אל הזירה ה

לו  למסך ולמנוע כל הסדר משמעותי ולרצות את הסרבנים בממשלתו. נתניהו הניח שגם כאן יהיה

לצבוע את המציאות בשחור של חמאס ובלבן של עצמו עבור , קל יותר מאשר מול עבאס המדיני

שלילת , הוא לא שיער כי מהלכי הענישה נגד חמאס בגדה המערבית, הציבור הישראלי. בעיוורונו

יובילו את חמאס )שעמדותיו , הממשלה הפלסטינית שחמאס הכיר בה והמשך המצור על עזה

, אך מעמדו שהיה בשפל חסר תקדים דחף אותו לידי אבו מאזן(, פי ישראל לא השתנוהקיצוניות כל

 הנכס היחיד שנשאר ברשותו., לחדש את דרך ההתנגדות והטרור

 מה עם היום שאחרי?

הייתה , שרצה לחזור בכל מאודו לסטטוס קוו, התנהלותו של נתניהו, מרגע שהחל מבצע צוק איתן

מההתלהמות החובבנית המהולה רגשות נקם של חברי ממשלתו  מחושבת ומדינית יותר, אחראית

איום , הניצבים מימין לו. הירי מעזה שהתגבר הבהיר לו כי זה איום אמיתי על השקט הדרוש לו

וקיבל בלהיטות את , על הסטטוס קוו. והוא אכן מיהר להציע הסדר של שקט תמורת שקט

 הפסקות האש.
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שלא יכולה הייתה לקבל את הנוסחה , מהאסטרטגיה שלואך נתניהו התעלם ממצוקתו של חמאס ו

ומצא עצמו נאלץ להורות על כניסה קרקעית לרצועת עזה. זהו כישלון מדיני שהוליד תביעות , הזו

וגבה את חייהם של עשרות חיילים. גילוי , של פירוז הרצועה שללא כיבושה המלא הפכו למגוחכות

והקל על ראש הממשלה לטעון שזו , להיתלות בהחדשה  "מטרה"המנהרות והפירים אמנם נעשה 

מיהר לתחום את היעדים הצבאיים לכדי , באחריות יש לומר, אלא שנתניהו, "אין ברירה"מלחמת 

 פיצוץ המנהרות ובכך להצדיק את הפסקת האש.

לאחר שההתמודדות עם , את השאלות הבאות: האם עכשיו, ביתר שאת, מעלה "היום שאחרי"

ימשיך נתניהו לאפשר את המשך , ציאל ההסלמה הטמון בסטטוס קוו המדומהעזה חשפה את פוטנ

אלה השוללות , מימושן של כל התוכניות הפרועות של שרי מפלגתו ושל אורי אריאל וחבר מרעיו

 כל פשרה ובכך מחזקות את חמאס?

מאס יצרה את התנאים והכר הנוח לח, כשברור שמדיניותו כלפי אבו מאזן והסדר קבע, האם עכשיו

שרק במסגרתו ניתן יהיה לפרז את , יחתור נתניהו להסדר קבע, "המצב הקיים"להרעיד את ה

האם ימשיך נתניהו להניח לקיצונים , הרצועה תחת אחריותו של אבו מאזן? והחשוב מכול

ההולכים ומתרבים לדרדר את החברה הישראלית לתהומות של אלימות וגזענות כפי שנחשפו 

 בחודש האחרון?

ויחליט כי נקעה נפשו מהסטטוס קוו המדומיין שבו , יהיה זה דווקא הציבור שיפגין בגרות, ואולי

ימאס במי שאפשר לקיצונים להוביל את ממשלתו , חנינו בשנים האחרונות באחריותו של נתניהו

וייתן את קולו , יחדל להאמין במי שמשנתו היא הישרדות ולא מדיניותציבור, ולהתסיס את ה

 לאחר?
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 [26/7/2014, שאלות שוועדת החקירה תשאל ]הארץ .18

 לא שככו הדי מחאת הפלסטינים תושבי ואזרחי, "צוק איתן"עוד לא נדמו הדי הפיצוצים של מבצע 

 ולא הוצבו מצבות על קברות החללים. אך בטרם תעלה הקריאה להקמת ועדה לחקירת, ישראל

, את עצמנו את השאלות האמיתיות במלואן ונשאל, הציבור, מן הראוי שנקדים אנו, האירועים

 מול מראה גדולה ונסקור את דמותנו כפי שהיא נשקפת ממנה באמת. נתייצב

, אביגדור ליברמן, הם בנימין נתניהו, מסרבים לתת מקום לאחרים, ראשונים להשתקף במראה

ירה יותר כי אין מלחמת בר, משה יעלון ונפתלי בנט. באנגלית רהוטה ובעברית מתלהמת יסבירו

. עלינו מוטלת אפוא החובה לשאול מי הם אלה שהצעידו אותנו בנחישות "צוק איתן"צודקת מ

 לנקודת הזינוק למלחמה?

הינו אחד הגורמים המרכזיים המחבלים בתהליך , מאז הקמתו לפני רבע מאה, חמאס, אכן

אין היא , צבאיתשאף כי ביכולתה של ישראל להכריעו , השלום. אך האם לא ניתן היה להבין מאז

כלכלית ומוסרית? האם לא הגיע הזמן להכיל ולמוסס את חמאס דווקא , יכולה לממש זאת מדינית

שפשרה , דרך תהליך מדיני? מי הם אלה המתנגדים לחלופה המדינית שמוביל מחמוד עבאס

ל ש נסיוןלסיכול ה, לבנייה המטורפת בהתנחלויות, ביסודה? מי תרם ביד רחבה לקיפאון המדיני

ולהעדר התקווה בקרב הפלסטינים , עבאס להכיל את חמאס תחת כנפי מדיניותו השוללת טרור

והישראלים? האם התשובה שעליה תצביע הוועדה שתוקם תהיה שונה מהלך הרוח בציבור 

: "הנדיבות"מדוע לא נענים הפלסטינים להצעות הישראליות  "לא מצליח להבין"ש, הישראלי

או הענקת  Cסיפוח שטחי , ת הישראלית על כל גושי ההתנחלויותהחלה מיידית של הריבונו

 אזרחות ירדנית לפלסטינים?

 נרצה להבין מה קרה בישראל לפני המבצע. האם נרצה שהוועדה שתקום, בעודנו מתבוננים במראה

הרי רוב הישראלים סבורים , תסביר לנו למה הפלסטינים תושבי מזרח ירושלים עוררו מהומות

שהרי הם מקבלים מהמדינה את תשלומי , בה טובה להתפרצות האלימות מצדםשום סי שאין

מהם מצאו עצמם מעבר לחומת ההפרדה? שהמדינה  20%-אז מה אכפת להם ש, הלאומי הביטוח

לערבים? שלילדיהם חסרות אלפי  600יחידות דיור ליהודים ורק  53,000במזרח ירושלים  בנתה

מתחת לקו העוני? שאסור להם לעזוב את העיר ליותר  מילדיהם נמצאים 82%-לימוד? ש כיתות

 אחרת יישלל מהם המעמד של תושבים?, משש שנים

שאין זה מתפקידה של הוועדה לבדוק את סוגיית , לפיד ובנט, האם נקבל את עמדת נתניהו

כי זו מאוחדת לנצח? האם נדרוש להבין אם המחסומים של משמר הגבול בירושלים , ירושלים

המנהלות אורח חיים , או על קו המפריד בין השכונות היהודיות לערביות, קו דמיוני ממוקמים על

 נפרד כמעט לחלוטין אחת מרעותה?

 האם חשבון הנפש העמוק שלנו יכלול שאלות בדבר השפעת פעולות הטרור היהודי על האירועים?

 צר בקרב תושביהרי להבנת ממשלת ישראל לא ייתכן שדווקא רצח הנער מוחמד אבו חדיר הוא שי

, ירושלים הפלסטינים את התחושה שקיצונים יהודים התירו את דמם ויצאו למסע עונשין. אז מה

תג "ל ומשטרת ישראל לא מיצו את הדין עם כל המקרים המכונים "אם צה, תשאל איילת שקד

? האם נרצה לדעת מדוע המשטרה לא הגנה על מפגינים נגד המלחמה במרכז תל אביב ולא "מחיר

 מנעה מקומץ בריונים לגדף אותם ולהכותם?
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 האם נרצה שהוועדה תציג מסקנות לגבי הקשר שבין הכעס, בתהליך הבירור הקשה והכן עם עצמנו

, יהםיישובעל , הקורא כבר שנים להעבירם, של ערביי ישראל להצהרות של שר החוץ ליברמן

שכינה אותם , דני דנון, ן לשעברוביטחאו לקשר שבין כעסם לבין דברי סגן שר ה, מישראל לפלסטין

 מחבלים?

ט גבעתי לגייס גם "ל בני גנץ לבדוק מדוע בחר מח"האם נרצה שהוועדה תבקש מיעלון ומהרמטכ

לאומני? מדוע במכתב -להרחיב את ההכנה המנטלית לקרב ולכלול בה פן דתי, 8את אלוהים בצו 

ואין הוא מבקש להכריע את , ששלח למפקדים הוא משתמש בעולם המושגים השאול מספר יהושע

? מדוע אין הוא מציג את המנהרות והרקטות כאיום על "להכריתו"אלא  -חמאס  -העמלק החדש 

 ?"לנאץ את אלוקי מערכות ישראל"אלא את ההעזה של חמאס , ישראל

 -האם נרצה לדעת מה היתה השפעת התקשורת על הציבור ועל מקבלי ההחלטות בישראל 

 אך מלאים, יים שידרה שידורים שהיו ריקים ממידע על הנערים שנרצחוהתקשורת שבמשך שבוע

שתועל באופן אובססיבי וחסר בסיס בידי נתניהו ושריו נגד חמאס ואף נגד עבאס? למה , בזעם

נמנעה התקשורת מלשאול את נתניהו ויעלון מדוע נכנעו ללחץ המתנחלים לא להקים את הגדר 

ושממרכזו נחטפו הנערים? איך קרה שהתקשורת , הישראלימסביב לגוש עציון שבלב הקונסנזוס 

למלחמת העולם  "צוק איתן"שחזר והשווה את חמאס לגרמניה הנאצית ואת , בדומה לנתניהו -

ונעלבה כאשר  -וכל פאג'ר לאיום אסטרטגי , האווירי על לונדון "בליץ"הפכה כל רקטה ל -השנייה 

 ה להפסיק להפחיד את הציבור?ביקש ממנ, רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב

 נראה שנסכים כולנו שאדישות היא סוג, לקראת סופו של התהליך המורכב של חשבון נפש, ולבסוף

והתבוננות פנימה היא טריפ מסוכן. נסכים , אטימות היא מסיבת ריקודים מטורפת, של גן עדן

 ב הציבור עסוק בשלו.כי קיצונים משני הצדדים מצליחים להלהיט את האווירה שעה שרו, כולנו

גילינו  "פתאום"ו, כי הרי חשבנו שהוויכוח הפנימי בישראל הוא על הכיבוש וההתנחלויות

המשטר שלה ועתידה. לפתע הבנו שעזיבת צוערים את , שהמאבק הוא על פני החברה בישראל

, שחלק ניכר ממפעל ההתנחלות, שהטרור היהודי על ביטוייו השונים, האולם שבו שרה חיילת

כל אלה אינם  -ושסדרת החוקים המפלים בכנסת , שרדיפתם של ארגוני זכויות אדם ושלום

הרואה , אלא ביטויים שונים של תפישת עולם אידיאולוגית ודתית, אפיזודות שוליות או חולפות

את החברה הישראלית ואת מדינת ישראל בעיניים שונות לגמרי מכפי שרואה אותן הציונות 

חברתית ושלטונית המעודדת אותו לא להפריד , עתי צמח באווירה פיקודיתט גב"החילונית. מח

 בהםרוצחי הנער הערבי חוו אווירה שהכשירה את ל בין אמונתו הדתית למילוי תפקידו הצבאי.

 כי יש מי שבוחר בהם., ערבים כים יכולים להסית יהודים נגד"למעשה הרצח. ח

ביתו של , יים בהקמתו מחדש של כפר עציוןמי שסבר שההתנחלות בגדה המערבית תתחיל ותסת

ההתנחלויות ולמאות אלפי הישראלים החיים  140-כי ל, שנה 40לגלות לאחר  "הופתע", חנן פורת

נה אלא נדבכים ביטחואין תקומת המדינה ו"שכתב: , מעבר לקו הירוק יש יעוד אחר על פי פורת

השבת שכינה , לכת כהנים וגוי קדוש'ראשונים... לפנינו עוד יעדים כבירים ובראשם: הקמת 'ממ

 ."כנקודת מפתח לתיקון עולם במלכות שדי -כינון ממלכת בית דוד ובניין בית המקדש , לציון

, תוך גילויי גזענות, "אתחלתא דגאולה"לחזון של  -הפוליטית והצבאית  -גיוסן של שתי המערכות 

, של הרצל "נבואה"ני ועל התגשמות המעיד לדאבוננו על כרסום עמוק בחזון הציו, אפליה ואלימות
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לא ניתן כלל למגמות "כי , הבטיח הרצל "מדינת היהודים"אך הפעם על דרך השלילה. ב

כשם , תיאוקרטיות של אנשי הדת שלנו להרים את הראש. נדע להחזיקם בבתי הכנסת שלהם

ל להם שנחזיק את צבא הקבע שלנו במחנות צבאיים. הצבא והכהונה יכובדו מאוד... אבל א

. אנחנו את חלקנו בנבואה לא "להתערב בענייני המדינה... פן יביאו עליה קשיים מבית ומחוץ

מילאנו. אנחנו עדיין מאפשרים לקיצונים ולמוסתים לנפץ את המראה שבה רצינו לראות את 

 התשובות הכנות והכואבות.
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 [2/7/2014, דרושה הצגה חדשה ]הארץ .19

השחקנים תופסים את עמדותיהם הקבועות. אף אחד לא נעזר בדפים כתובים כדי המסך עולה. 

למלא את תפקידו. כולם שחקנים ותיקים בהצגה העולה כבר שני עשורים. גם הקהל אינו משתנה 

, שדרנים תופסים את כיסאותיהם, מתייצב לכל ההצגות. בעל כורחו. מצלמות הטלוויזיה נפרשות -

ה מאז הפעם האחרונה. הטקסט ידוע והבימאים מיותרים. תוכנה של שלא הספיקו להתקרר הרב

 ."עמוד ענן", "עופרת יצוקה", "גשמי קיץ"ורק שמה משתנה: , ההצגה קבוע

 התנקשות בבכיר, "בלתי נסבל"ירי רקטות  -את סצינת הפתיחה בוחרים מבין כמה אפשרויות 

מיקוח. ההצגה מתחילה בסצינה חטיפת חייל לצורכי , רצח נערים חפים מפשע, בארגון טרור

אין , אין הכשרת דעת הקהל, אין התלהמות, אין הסתה, אין עבר, אין רקע, לכאורה הנבחרת.

 שבו מנסים למקד את תשומת לבו של הקהל., "כאן ועכשיו"קיפאון מדיני. רק 

אך מתוך מספר אפשרויות קטן יותר: חיל האוויר תוקף , גם את המערכה השנייה ניתן לבחור

עשרות יעדי טרור ברצועת עזה; מטחי רקטות בתגובה לחיסולו של אחד מבכירי הארגון. המערכה 

. ניתן ללחוץ עליה מספר רב של פעמים. לעתים היא "חזור"השנייה מלווה באופציה הכואבת 

כשהשינוי היחיד הוא במספר הנפגעים בקרב הקהל. זה שתפקידו , מוצגת במשך שבועיים תמימים

זה שתומך בשחקניו. , זה שמוחה, זה שנפגע -אלא לשמש שחקן מוביל , ות במתרחשאינו רק לצפ

 מידת הפגיעה בו מהווה את השיקול המכריע בשאלה אם לעבור למערכה השלישית.

 תתחיל, "חצה קו אדום"גם זו יכולה להתבסס על אחת משתי אפשרויות. אם צד אחד נפגע באופן ש

 ני הצדדים בדבר הצפוי לצד השני אם המערכה תעלה עלהמערכה בריכוזי כוחות ובהצהרות מש

 . הפרשנים"השטח הבנוי"או  "פאתי עזה"עד  -הבמה. לעתים המערכה הזאת מוצגת רק בחלקה 

 היום"או , "קריסת הארגון"הוא מאפשר להם להפליג לתרחישים של  -אוהבים את החלק הזה 

 ."שאחרי

 נאלצים לוותר על הסצינה האחרונה. שחקניםהשחקנים , אם הצד השני הוא זה שנפגע חמורות

אירופים , מצרים, אחרים שהסתתרו מאחורי הקלעים עוברים לקדמת הבמה. אמריקאים

אחרים. הנוסחה הגואלת לסיום ההצגה מופיעה. היא אף פעם לא לגמרי על דעת כל  ושליחים

 על חלקו בהצגה. לא שוכח לסמן וי, הם מסכימים לרדת מהבמה. כל אחד לצד אחר אך, השחקנים

 כולם מתקפלים. המסך יורד. קברים נחפרים והמשפחות השכולות נותרות עם יגונן. הפרשנים

מסכמים. מיליארדים נמוגו בעשן הפצצות. המבנים המשוקמים מהפעם הקודמת חוזרים 

 להריסותיהם.

 יט.לא טורח לבדוק את התסר, הוותיקים והמתחלפים, משלל השחקנים, אף לא אחד מהבימאים

 חלקו בעל כורחו., להוסיף קטע שיספק את הרקע להצגה. לשכתב סוף אחר. כי הקהל בא בהמוניו

 אבל הוא שם. שותף מלא.

 

לא בשחור , לצלם סרט אחר, האם גם הפעם זה ייגמר כך? האם לא הגיע הזמן לעבור להצגה אחרת

ריאליסטי? מהמציאות אבל גם לא בוורוד וולט דיסני? האם לא הגיע הזמן לסרט , לבן אמנותי



 זכות החשיבה

106 

שלום "או  "אהבה מאוחרת"כזה שהאפור של המציאות שולט בו. שאין בו , סרט מפוכח עצמה?

. סרט שיש בו איזונים בין אינטרסים והיערכות לאיומים "חצי תאוותו"ו "פשרה" . רק"עולמי

לבוא ממזרח. שתהיה בסבטקסט שלו כל הלגיטימציה להיערך לאתגרים  המשותפים העשויים

שמאיימים להתפרץ. האם לא הגיע הזמן לצלם את הסרט הזה? כי אין  הכלכליים והחברתיים

 והרייטינג יהיה בשמים. ספק שהקהל יבוא בהמוניו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שאול אריאלי

107 

, 26.06.2014זהות ששורשיה נטועים בסכסוך ] .20

 הארץ[

ראל, שיצטרכו סיום הסכסוך יחולל שינויים מהותיים במערכות וסקטורים שונים במדינת יש

 מחדש את אמונותיהם, הגדרתם העצמית ותפקידם החברתי לבחון

כמעט כולנו. מי יותר ומי פחות. כמעט לכל אחד בחברה הישראלית , מי מפחד מהסדר קבע? ככלל

סיבה או שתיים לחשוש מהשינוי הדרמטי שההסדר יכול לחולל. כל אחד והפחד שלו: מי בגלל 

מי משום שאינו רוצה להתמודד עם שינויים מערכתיים , נוביטחול מי שחושש, שהוא חרד לאמונתו

 ומי שסיום הסכסוך ידרוש ממנו להעריך מחדש את זהותו ושאיפותיו.

, לדורותיו. עבורם "גוש אמונים"החוששים ביותר הם סרבני רעיון שתי המדינות ובראשם אנשי 

המשיחי שבתוכו הם פועלים יפוצץ את המרחב , על שטחי מולדת, הוויתור על הגדה המערבית

 וימוטט את הבית מבפנים.

 אלו רואים במפעל הציוני ראשיתו של תהליך משיחי. אין זו המשיחיות הנסית האורתודוקסית

טען שגם אם , מייסד הזרם, אלא משיחיות שהצלחתה מותנית באדם. הרב קוק, המקובלת

ובארץ ישראל תתממש , ודשהרי שבשלביה המאוחרים תשוב אל הק, ראשיתה בחולין הציונות

הקמת סנהדרין וחידוש המלוכה. כיבושי , אוטופיה דתית ששיאה כינון מחדש של בית המקדש

חיזקו אצלם את האמונה כי , כיבושי מלחמת ששת הימים, ועוד יותר מכך, מלחמת העצמאות

 ההתפשטות הטריטוריאלית היא ביטוי לרצון האל בגאולת עמו.

ליטול מהם את המושכות כדי למנוע מלהביא לידי  נסיוןסכמי אוסלו אנשי גוש אמונים ראו בה

סיום את מה שנראה בעיניהם המהפכה הציונית. לכן המשיכו ללא ליאות במאמצי ההתנחלות 

כדי למנוע את קריסת המציאות המשיחית שהחלה עם הנסיגות , בחבלי יהודה ושומרון

ייאלץ אותם להודות כי כוחם לא עמד להם סיני ועזה. הסדר קבע  -הישראליות משטחים שכבשה 

שהקמת מדינת ישראל לאמונתם היתה רק השלב הראשון בו. , להשלים את תהליך הגאולה כולו

הם יידרשו לעבור רפורמה מחשבתית ולבחון את אמונתם לעומק ואולי אף לגנוז את רעיון כינון 

לעבור אותו ללא סבב מטלטל  ממלכת בית דוד. זהו שבר אדיר וספק אם החברה הישראלית תצליח

 של אלימות.

, לכאורה, ת בפניה תעמוד ישראלבטחוניגם תומכי הסדר הקבע חוששים. אך לא בגלל הסכנה ה

עם הקמתה של מדינה פלסטינית בגבול המזרחי. כי פירוזה של המדינה הפלסטינית בתוספת 

 ן מפליגים יימנעו סכנה זו.ביטחוסידורי 

לא יוביל לסוף הסכסוך בפועל. כי הפלסטינים יסרבו להתחיל חששם אחר והוא כי ההסכם 

לא ישתפו פעולה כמתחייב מהעובדה ששתי , הפיוס הנדרש לאחר יישומו של ההסכם בתהליך

ויבלמו את תהליכי הנורמליזציה עם העולם הערבי. חשש , חולקות אותו שטח גיאוגראפי המדינות

 - בעת שהיו חזקים יותר, שני הצדדים ,מהעובדה כי במהלך מאה שנות הסכסוך זה נובע

נמנעו מלהפגין נדיבות  -דמת והישראלים ממחציתה ועד היום הפלסטינים בתחילת המאה הקו

וגם כאשר סוף סוף עשו זאת היה זה כתוצאה ממציאות , כלפי הצד האחר מתוך הכרה בזכויותיו

ממש אם הפלסטינים שאיימה על האינטרסים שלהם. זהו חשש שאפשר להבינו והוא עלול להת
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ההיסטורי שלהם מבלי לפגוע  "הצדק"יאמינו באשלייה כי ניתן לחנך את ילדיהם לתבוע את 

 בעתידם המדיני והכלכלי.

ההסדר הוא הזדמנות , גם ערביי ישראל יידרשו לתהליך הערכה מחדש של המציאות. מצד אחד

ו להפנים כי סוף סוף זכו אך מצד אחר הם גם יידרש, לסיום מדיניות של הפליה והדרה בפועל

ותיחלש תביעתם לאוטונומיה מכל סוג שהוא בעלת , הפלסטינים למימוש זכותם להגדרה עצמית

 משמעות פוליטית במדינת ישראל.

התכנסות , תידרש לשינויים גדולים שיהיו כרוכים בצמצום, ן על כל אגפיהביטחוגם מערכת ה

תהליך הפיכתו של , משימותיו עם המוסד כ יידרש למסור או לחלוק את"וחשיבה אחרת. השב

ל לצבא מקצועי וקטן יואץ והמוטיבציה לשרת תרד. חלק מחובשי הכיפה הסרוגה יפסיקו "צה

ובהיעדר עימות יכולתו לשמש צינור מוביליות חברתית תדעך. משטרת  "צבא השם"לראות בו 

לשמור על  -ידו המקורי ב יחזור לתפק"ומג, ישראל תידרש לחזור לעסוק באכיפת חוק וסדר בלבד

 הגבולות.

אך יש לשאוב עידוד מסקרים , אין להקל באיומים ובסיכונים שטומן בחובו הסדר הקבע, אכן

מוכנים להתמודד עימם. אין ספק כי מערכות וסקטורים , כי הרוב בחברה הישראלית המראים

משמעות זה עתיד להתמודד עם שינויים מבניים וארגוניים שמהלך כה רחב ורב  שונים יידרשו

ובראשונה יש להבין כי המאוימים ביותר הם אלה שהסדר הקבע עלול להמיט  אך בראש, לחולל

עד כדי שבירת כל הכלים. יש , חזון חייהם. התנגדותם תהיה העזה מכול חורבן על אמונתם ועל

 לצעוד קדימה בנחישות גדולה. שלום עושים עם אומץ. להתכונן לכך. ולמרות זאת
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הויכוח הפנימי בצד הישראלי ובצד הפלסטיני בין תומכי הסדר מדיני למתנגדיו הוא ויכוח על 

 האיזון בין דת לבין לאומיות, ולא ויכוח בין חילונים גמורים לדתיים אדוקים כפי שרוצים שנאמין

פלסטיני כבר מאה שנה ואת -ראלירבים מהמבקשים להסביר את התמשכותו של הסכסוך היש

שאין , תולים זאת בהתחזקות ההיבט הדתי, כשלונו של התהליך המדיני בשני העשורים האחרונים

-לאומיות-המגויס על ידי הקיצונים משני צדי המתרס: המפלגות הדתיות, עמו פשרה או גישור

תן הטוענת כי הארץ פלסטיניות בכדי להצדיק את משנ-לאומיות-אמיותאסליהודיות והתנועות ה

 ."כולה שלי"

אומרים כי תהליכים שונים שהתקיימו בשני הצדדים בארבעת העשורים האחרונים , הטוענים כך

ובמידה רבה יותר את החברה הערבית )והפלסטינית , הביאו בהתאמה את החברה הישראלית

הם: המתח לחזור לאחור אל עולם האתמול שבמרכזו הדת. עיקרם של תהליכים אלה , בתוכה(

קריסת האידיאולוגיות הסוציאליסטיות שביקשו להפריד בין , העדתי הגובר בחברה הישראלית

אמית אסלוהמהפכה ה, ערביות ששאפה לאחד את העולם הערבי-שקיעת הפאן, דת ומדינה

גרמה להתחזקותם של גורמים פוליטיים ושל תפיסות ועמדות , לדבריהם, באיראן. מגמה זו

 .הסכם המבוסס על פשרה וחלוקה טריטוריאלית פוליטיות השוללות

יוצרת את הרושם בציבור שיש התאמה חד חד ערכית בין אמונה דתית , הנשמעת הגיונית, טענה זו

נוכחותה של הדת בשיח הפוליטי תוביל בהכרח לשלילת , לבין סרבנותם של גורמים אלו. כלומר

 .הדבר לא כך, ואולם -כל הסכם מדיני המחייב את חלוקת הארץ 

דת ולאומיות הם מרכיבים חשובים בזהותם של רוב האנשים. בזיכרון המשותף של כל , ראשית

עם קיימים סמלים ומיתוסים הקשורים אליהם. הם כמובן בסיס איתן לתחושת סולידריות בין 

אנשים ולהזדהות חזקה ביניהם. השמאל הרדיקלי וליברלים קיצוניים המבקשים לראות את שני 

מתעלמים ממשקלם בסיפוק צרכים אנושיים , הללו מחוץ לזהותם של אנשים וקבוצות המרכיבים

 .פרטיים וציבוריים

התבוננות מעמיקה יותר בהיסטוריה של כוחות מרכזיים בחברות הפלסטינית והישראלית , שנית

יכולה להצביע על כך שאף על פי שהם מקבלים ביטוי כתנועות  -הליכוד והעבודה פתח, ה -

ואינה מפריעה להם להחזיק ברסן , הרי שאמונה דתית היא גם נחלתם, ות חילוניותוכמפלג

משנתן של תנועות חילוניות אלה משלבת את הדת , השלטון. אך בניגוד לתנועות דתיות לאומיות

ובכל , הישראלי והפלסטיני, בשני הצדדים, מחד וקוראת להסכם ולפשרה מאידך. במילים אחרות

מתקיים תמהיל שונה בין דתיות ללאומיות והוא שמכתיב לא רק את , ילונילאומי והח-הדתי, זרם

 .דמותה של החברה אלא גם את העמדה כלפי הסכם פשרה הכרוך בחלוקה טריטוריאלית

 פתח מול חמאס: התמהיל קובע

כאשר בוחנים את החברה הפלסטינית נדרש להניח מחוץ לתחום הדיון את חזיתות השמאל 

-מרקסיסטית משום שהן שילבו בראשית דרכן אידיאולוגיה, ובנותיהן( הדמוקרטית, )העממית

אך מרכיב הדת נעדר מהן. הן לא ראו במאבק נגד , פלסטינית ולאומיות לניניסטית

. "המערבי אימפריאליזם"רחבה יותר נגד ה לאומי אלא חלק ממהפכה או דתי מאבק ישראל
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אמיים כמו הג'האד האסלאמי ודומיו. אסלמאותה סיבה יש גם להוציא מהדיון את הארגונים ה

פלסטין הוא היטמעותה באומה  אמית בכל שטחיאסליעדם לאחר הקמתה של מדינת הלכה 

 אם המסורתי.אסלאמית כולה שתישא מחדש את ערכי האסלה

וחמאס הם שני הכוחות המרכזיים בחברה הפלסטינית המנסים ליישב בין שני  , פתחאם כך

, הדת והלאומיות בתנועות אלה אינן שתי תפיסות נפרדות האלמנטים של דת ולאומיות.

המתגוששות ביניהן משום תביעתן להגמוניה על ערכי החברה. זהו התמהיל השונה ביניהן שיוצר 

ועל כן גם את יחסה לעתיד , ביעודה ובהתנהלותה של החברה הפלסטינית, את ההבדל באופייה

 .היחסים בין הפלסטינים לישראלים

בעוד , אם מרכיב בלעדי הקובע את מהותו ואת מהותה של הזהות הפלסטיניתאסלבהחמאס רואה 

אם רק מרכיב אחד של הזהות וחלק חשוב מהתרבות הערבית שהפלסטינים הם אסלרואה ב פתחה

את הגורם המגדיר את הזהות , שהלאומיות היא ביטוי שלה, רואה בטריטוריה פתחחלק ממנה. 

ממקם את הדת שנייה ללאומיות  פתחנוצרים ויהודים. , למיםהפלסטינית שבתוכה חברים גם מוס

פלסטינית. בשעה שחמאס -בעוד חמאס רואה בה את המרכיב הראשון והבכיר בזהות הערבית

הרי שבשביל , אם גורם המכתיב את סדר היום ואת אורחות החיים של המאמיניםאסלרואה ב

אינו  , פתחהלאומי. יתרה מזאתהיא פלטפורמה אחת מכמה שתפקידן לשרת את האינטרס  פתח

, בעוד חמאס מעניק לדרכו תוקף של צו אלוהי, מבקש לאכוף את חוק הדת כחוק המדינה. ולבסוף

 .משפטיים ומוסריים, רואה את הצידוק לדרכו במונחים מדיניים פתח

הבדלים מהותיים אלה גורמים לחמאס לשלול הסכם קבע המסיים את הסכסוך עם , מצד אחד

: "שלהם היא"מפני שלדידם מרגע שנכבשה על ידי צבאות מוחמד , ידי חלוקת הארץישראל על 

אדמת פלסטין המוסלמית היא יחידה אחת שאינה ניתנת לחלוקה... לאיש אין זכות לחלק אותה "

  ."או למסור חלק כלשהו ממנה

ת את ללכת בדרך של פשרה שאינה סותר, על פי אמונתופתח, הבדלים אלה מאפשרים ל, מצד שני

 .אם ואינה מביאה להדרתה ממרכיבי הזהות הפלסטיניתאסלדת ה

 ציונות דתית: גם פה התמהיל קובע-ציונות חילונית

יהודית ניתן גם כאן להתמקד בגוש המרכזי הנתפס כחילוני -בהתייחס אל החברה הישראלית

את הגוש הדתי העבודה ובנותיהן. לצידו יש להעמיד , ביתנו-וכולל את התנועות הוותיקות הליכוד

אך יש לצרף לו מרכיבים הנמצאים בגוש הראשון כמו החטיבה , "הבית היהודי"לאומי שבמרכזו 

  .וימינה "בית היהודי"למנהיגות יהודית בליכוד שמתפקדיה עדיין מצביעים ל

אך מקומה של הדת לא נפקד מהגוש , המרכיב הלאומי תופס מקום מרכזי אצל שני הגושים

שהייתה מזוהה עם אורח החיים , הדרך ביקשו החילונים לשלול את הגלותהחילוני. בתחילת 

בבית הלאומי נכריז על אותם "או במילותיו של ז'בוטינסקי: , ואף לכפות את החילוניות, הדתי

כעל אזרחים , יהודים שלא יסירו מעליהם את חלד הגלות ויסרבו לגלח את הזקן ואת הפאות

 ."בחירהמדרגה שנייה. לא ניתן להם זכות 

ם ולא רק , פי התפיסה האירופית של המושג-לאום על, גוש זה הדגיש את העובדה שהיהודים הם עַּ

מה שהצדיק והביא לחיפוש פתרון לאומי טריטוריאלי לשאלה היהודית על בסיס הזכות , דת
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הטבעית הנתונה לכל עם להגדרה עצמית. אנשיו אימצו פתרון שאינו דתי או חברתי אלא לאומי 

 .מדינה -ונתו המודרנית במתכ

קבע כי הפתרון לעם היהודי יבוא מכך , "מדינת היהודים"בספרו , מאנשי הקבוצה הזאת, הרצל

. כלומר "תינתן לנו ריבונות בחבל ארץ כלשהו על פני האדמה שיספיק לצורכי עמנו המוצדקים"ש

ם היהודי באותה היא האירגון המודרני שיענה לצרכים של הע, ולא בהכרח ארץ ישראל, המדינה

 .שוויון אזרחי וחירות לאומית, חופש תרבותי, יכולת להתפרנס, ן פיזיביטחו -עת 

היא אינה מותנית , הלאומיות היא המרכיב הראשי בהגדרה של העם היהודי, על פי הזרם המייסד

משנית ללאום. אך , על מצוותיה, מאמינים הם חלק ממנו והדת-ולכן המאמינים והלא, בדת

 -תרבות ושפה משותפות , טריטוריה -הם נשענו על יסודות מעברו של העם היהודי צידוקי

ך "התנ"שטען לפני ועדת פיל כי  גוריון-בן הקשורים גם קשורים לדת היהודית. היה זה דווקא דוד

הוא המנדט -הוא, ובארץ הזו עצמה, ך שנכתב על ידינו בשפתנו העברית"הוא המנדט שלנו. התנ

קיימת ועומדת  -על הארץ כולה  -..זכותנו על הארץ ."הוסיף בבאזל אותה שנה . והמשיך ו"שלנו

 ."עד ביצוע הגאולה המלאה והשלמה לא נזוז מזכותנו ההיסטורית, לעד

לאומית לעומתם רואים במרכיב הלאומי של הקיום היהודי ככפוף למרכיב -אנשי הקבוצה הדתית

ריבוני של העם היהודי וכמימוש -לקיום לאומיהדתי: ארץ ישראל נתפסת בגישה זו כתנאי הכרחי 

על ציון  "לוותר"אין הם נכונים , . משום כך"לזרעך נתתי את הארץ הזאת"ההבטחה האלוהית 

 .וכל פשרה על חלק מהטריטוריה הזאת היא ערעור על ההבטחה האלוהית, משום שאז אין ציונות

ביטחונה אלא תקומת המדינה ו, ויות...אין קיבוץ גל"לאומית סבורים כי -אנשי הציונות הדתית

ובראשם: הקמת , ... לפנינו עוד יעדים כבירים שהם חלק אינטגראלי של הציונותנדבכים ראשונים

ת שכינה לציון, 'ממלכת כוהנים וגוי קדוש'  -כינון ממלכת בית דוד ובניין בית המקדש , ֲהָשבַּ

, חבר הכנסת לשעבר חנן פורת 2008-כפי שכתב ב - "די-כנקודת מפתח לתיקון עולם במלכות ש

 .תלמידו של הרב צבי יהודה קוק ומראשי ומייסדי גוש אמונים

 ?הדמוקרטיה ערך יסוד או כלי

משטרה הנוכחי של מדינת ישראל. בעיני , יוצא מן ההבדלים האלה הוא היחס לדמוקרטיה-פועל

של מדינת ישראל מּוסד ותנאי הכרחי לקיומה ולהתנהלותה -הראשונים הדמוקרטיה היא יסֹוד

מדינת ישראל תהיה ]...[ "כחלק מן העולם הנאור. לא פלא אפוא שבמגילת העצמאות הוצהר כי 

הצדק והשלום ]...[ תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני ]...[ תבטיח , מושתתת על יסודות החירות

אלא גם על דעתם  ,מושגים שיכולים להתקבל לא רק על דעתם של בני העם היהודי - "חופש דת ]...[

קם העם  ארץ ישראלב"של בני אומות העולם הנאורות. אך לצד זה נפתחת המגילה במשפט 

הדתית והמדינית... והוריש לעולם כולו את ספר הספרים , בה עוצבה דמותו הרוחנית, היהודי

 ".הנצחי

בהם  ויש, הדמוקרטיה היא כלי להשגת מטרות אחרות, לעומת זאת, לאומי-בעיני הגוש הדתי

כיום לדמוקרטיה הישראלית יש תפקיד אחד "כאלה הסבורים שהיא בדרכה לסיים את תפקידה: 

ר-פסק לאחרונה חד, "מרכזי והוא להיעלם מהשטח  ."גוש אמונים"ממנהיגי , וחלק בני ָקצֹובֶּ

הנקבע על ידי , שלטון החוק -בוויכוח בין הצדדים לגבי השאלה כוחו של מי גובר , בעניין זה
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, הרב שלמה גורן - או שלטון הרבנים הפוסקים על פי דין תורה, ת הדמוקרטיים הנבחריםהמוסדו

אין בכוח שום חוק לאומי לשנות מעמדנו וזכויותינו על פי "לאומיים: -ניסח כך את עמדת הדתיים

. ערב ההתנתקות מרצועת עזה שב וביטא את התפיסה המשיחית של גוש אמונים פרופ' "דין תורה

ולא שלטון , מקור הסמכות של מדינת היהודים... אינו הכנסת"ראשוני המתנחלים: הלל וייס מ

אלא נצח ישראל. כל עוד הכנסת ומוסדותיה מייצגים את היישות נצח , החוק ולא ממשלת ישראל

 ."אינם לגיטימיים, הם לגיטימיים. אינם מייצגים, ישראל

לא הנחילו לציבור היהודי גישה , פחותשזהותם מורכבת יותר והחלטית , אנשי הציונות החילונית

המוסריים והכלכליים לקיומה של מדינת ישראל , החברתיים, הרואה בצידוקים הלאומיים

התחזקותו של המרכיב הדתי בזהות של הפרט , ונדרשו תמיד גם למרכיב דתי. כיום, כמספיקים

, "הארץ"ר מן חשובה יות "המדינה"והחברה היהודית בישראל מקשים עליהם להסביר מדוע 

ומדוע היררכיה זאת חיונית לדמוקרטיה. הציונות החילונית , ץ יבוא לפני דין רבנים"ומדוע דין בג

עם במשפחת "ולא מצליחה לבסס את מעמדו כ "עם לבדד ישכון"כושלת בהדיפת הגישה של 

ותו כי זכ, . התחזקותו של הצידוק הדתי מסייעת להסביר מדוע היהודים בישראל סבורים"העמים

 .של העם היהודי למדינה בכל שטחי הארץ גוברת על זכותם של השכנים

 הסכסוך כפלטפורמה למאבק על הזהות 

מפלגתית אינה מכתיבה בהכרח את העמדה -עצם קיומה של הדת בזהות הארגונית, אם כך

המסרבת לפשרה ולחלוקה. הוויכוח הפנימי בכל חברה הוא על התמהיל הנדרש בין דת ולאומיות 

-ליברליים ואוניברסליים. הסכסוך הישראלי, יצוב הזהות של החברה לצד ערכים אחריםלע

הוא בבואה של הוויכוח העקרוני הזה ואופן הכרעתו יכתיב גם את פניה של , אם כן, פלסטיני

ומצדיקים זאת  "כולה שלי"החברה משני צדי המתרס. נצחונם של אלו האמונים על הגישה כי 

תחזק לאין שיעור את משקלה , ואף בכוח, "לרשת את הארץ"יתן להם בתוקף הצו האלוהי שנ

הסכם קבע המבוסס על , והשפעתה של הדת בעיצוב הערכים הדומיננטיים בחברה. לעומת זאת

ליברליים ויעמיד את הדת כמרכיב -וחלוקה טריטוריאלית יחזק את הערכים הלאומיים, פשרה

 .משני בעיצוב התרבות ההגמונית
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 [26/5/2014, צדדי ]וואלה-יית הפתרון החדאשל .22

יסתבך עם הימין. אם יפעל  -אם יודיע על פינוי יישובי גב ההר והתכנסות בגושי ההתנחלויות 

 יסתבך עם העולם כולו ויסתכן באינתיפאדה. נתניהו רק רוצה לקנות זמן -לסיפוח הגדה 

בשל קריסת השיחות , םיצדדי-להכרזתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על הצורך במהלכים חד

ישראל "לכך ש המעוגן בדאגתו, ישנם לכאורה שני כיווני פעולה מרכזיים: האחד, עם הפלסטינים

הוא להמשיך בדרכו של אריאל שרון. להוסיף על תוכנית , "לאומית-לא תהפוך למדינה דו

וד אולמרט ההתנתקות מעזה וצפון השומרון מהלכים נוספים שאף זכו בתקופת כהונתו של אה

הוא לאמץ בגלוי את תוכניתו , שלא מומשה. השני, "תוכנית ההתכנסות", לשם המכובס קמעה

על ידי מימושו של השלב , של נפתלי בנט לסיפוח הגדה המערבית, השלבית-התלת, המשיחית

 ההתנחלויות לישראל. "גושי"הראשון הדורש את סיפוח 

המרכזיים  "גושים"ב, ירושלים "עוטף"יות בעיקרה של החלופה הראשונה הוא שמירת ההתנחלו

והמשך , 2006-השלמת גדר ההפרדה בתוואי שאושר על ידי ממשלת אולמרט ב, ובבקעת הירדן

, לרבות שליטה מלאה במעברים הבינלאומיים. אם ירצה, ל בשאר השטח"נוכחותו ופעילותו של צה

ולשמור  Aאו  Bת במעמד שטח יוכל נתניהו אף להעביר את השטח באופן מתואם לרשות הפלסטיני

על תיאום עם המשטרה הפלסטינית. הפיכתה של חלופה זו לתוכנית מלאה תיתכן על רצף של 

ניתן להשלים את הפינוי של , או בשלב הראשון, שלבים או אפשרויות. בקצה המינימלי של הרצף

להוסיף עליהן את  ואולי אף, צפון השומרון על ידי פינוי ההתנחלויות הקטנות מבוא דותן וחרמש

עינב ושבי שומרון הפרושות בדד בין טול כרם לשכם. פינויים של מספר מאחזים לא , אבני חפץ

אלא , לא ייתפס כמהלך משמעותי, בהם מספר זעום של משפחות בקרוואנים זמניים, מורשים

, כמימוש חלק מהתחייבות שניתנה לאמריקאים על ידי שרון במסגרת מפת הדרכים. בקצה הרצף

הנמצאים מחוץ לגושים ובראשם  "גב ההר"י יישובניתן לראות פינוי מלא של , או בשלב האחרון

 בית חגי ורבים אחרים., נוקדים, כרמי צור, שילה, עלי, אלון מורה, ברכה, איתמר, יצהר

סרבני רעיון שתי צפויה להיתקל בהתנגדות נמרצת של , על כל שלביה ואפשרויותיה, חלופה זו

ורבים  "הבית היהודי"ל השדרה הפוליטית ושדרת המתנחלים שבשטח. החל מאורך כהמדינות ל

, העשויים לפרוש מהקואליצה או לפצל את הליכוד בהתאמה, בממשלה ובכנסת "ליכוד ביתנו"ב

והן יצטרכו להתפרק או , יהן יפונויישוביות ביהודה ושומרון שרבים מאזורדרך חלק מהמועצות ה

ים ומאחזים יישובהמתגוררים ב "תג מחיר"ואנשי  "הקשות"חלויות ועד אנשי ההתנ, להתמזג

אשר בממשלתו השנייה האיץ את הבנייה בהתנחלויות והגיע , אלו. קשה מאוד לצפות כי נתניהו

יהין לעמוד מול חזית זאת. די להיזכר , הזמנים בשנה הראשונה לממשלתו הנוכחיתכל  לשיא של

הביא אותו למהלכים אבסרודיים כמו עת השקיע , ה זובכך שחששו העמוק מכל עימות עם קבוצ

 ועשרות מיליונים נוספים בהעתקת מגרון., בניסור מבני גבעת האולפנה, עשרות מיליוני שקלים

 פירוק הגדר והאצת הבנייה בהתנחלויות בכלל, "גושים"עיקרה של החלופה השנייה הוא סיפוח ה

 "גושים"מדרגיות במימושה. החל מסיפוחם של הובמבודדות בפרט. גם חלופה זו יכולה להינות מ

אריאל  "אצבעות"וכלה בסיפוחן של , הסמוכים לקו הירוק כמו מודיעין עילית וגוש עציון המערבי

בראשות  "התנועה" וקדומים הנמצאים בעומק הגדה המערבית. גם לחלופה זו מתנגדים רבים:

לרבות , הקהילה הבינלאומית כולה ,בראשות לפיד העשויות לפרוש מהממשלה "יש עתיד"לבני ו

, העולם הערבי ובראשן מצרים, שעשויה לממש באופן כואב סנקציות שונות כנגד ישראל, ב"ארה
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סעודיה וירדן היכולות להקפיא כליל את הסכמי השלום ולמשוך את הצעת השלום של הליגה 

הסכמי אוסלו  ביטול, והפלסטינים העשויים להכריז על פירוק הרשות הפלסטינית, הערבית

די , לרבות מעזה. גם להערכת הסיכויים לאימוצה של חלופה זו, ופתיחה באינתיפאדה שלישית

עת אץ , 1996להזכיר את תגובותו המבוהלת של נתניהו באירועי פתיחת מנהרת הכותל בשנת 

 ."פרוטוקול חברון"לחתום על 

הראשונה וקצת מהשנייה. אך של אימוץ קצת מהחלופה  "המאזנת"באופן תיאורטי עולה החלופה 

הסיכויים לכך נמוכים ביותר כי נתניהו יישא במחירים הכואבים של שתי החלופות מבלי שיזכה 

 למילה טובה מאף צד.

נוסף. ראש הממשלה ער לעובדה  "אילן-נאום בר"הרי שהכרזתו של נתניהו היא בחזקת , אם כך

, יוזמות אמריקאיות ואירופאיות חדשותהקיפאון המדיני לא משרת את ישראל ועלול להוליד  כי

נתניהו מקווה , ם. בהפרחת הסיסמה הזו"כמו גם פנייה נמרצת יותר של הפלסטינים למוסדות האו

ופחות ביוזמות חדשות. אפשר גם , להעסיק בשבועות הקרובים את כולם בניחושים לגבי תכניתו

להתעסק עמה  "עצם"לאומית שיאמץ את השלב הראשון בחלופת הפינוי בכדי לתת לקהילה הבינ

חבילת ", כמו לחבריו הקיצוניים בליכוד, ובתמורה יעניק לבנט ואורי אריאל, בשנה הקרובה

 שקשה יהיה לסרב לה. "הטבות
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 הארץ[, 20.05.2014] עבאס מהלך על חבל דק .23

להפעלת ף על ידי מחמוד עבאס היתה לכאורה מהלך מתבקש "בין החמאס לאש "הפיוס"החייאת 

יכול , לחץ על ישראל לקיים משא ומתן משמעותי. אך בהעדר רצון של ממשלת ישראל לעשות זאת

המוביל אותו להסכם ולסבב , )נתיב הפרים בדרכם לשחיטה( "קוראלס"עבאס למצוא את עצמו ב

 שכפו על עצמם. "פסק הזמן"אלא אם כן יבטלו האמריקאים את , של אלימות בעל כורחו

 2006-המבכה את החלטתו ההיסטורית ב, ר חודשים רבים את חולשת החמאסעבאס רואה כב

וממשלת  , קטארטורקיה, ואף לזכות בה. החיזוק שקיבל מאיראן, להצטרף למערכת הבחירות

, ובראשם מצרים, מוחמד מורסי במצרים חלף לו. כל זאת בעקבות השינויים שעברו תומכיו

ין החזקת השלטון להמשך ההתנגדות הצבאית שאין הוא יכול לשלב ב, המתסכלת והתובנה

שיאפשר לו להעביר מעליו את האחריות , האחדות היא מבחינת החמאס מפלט לישראל. ממשלת

 ובראשן תשלום המשכורות ומשבר החשמל והמים., הרצועה של "הצרות"לניהול 

די תוך כ, מ על גבולות"המבקש באמצעות הפיוס עם החמאס להחזיר את ישראל למו, עבאס

אינו מתכוון , ובמעורבות אמריקאית נמרצת יותר, אסירים והקפאת הבנייה בהתנחלויות שחרור

או בלית , בתנאים של החמאס. בשבוע האחרון הציב עבאס תנאים להכשלת המהלך להגיע לכך

תוך כדי גביית מחיר גבוה מהחמאס. בעוד החמאס עומד על כך שממשלת האחדות  ברירה לקיומו

ף תאפשר קשרים חדשים בעולם וכי יוכל "שכניסתו לאש, תו לא תכיר בישראלבהסכמ בטורקש

ממשלת האחדות תהיה ממשלת טכנוקרטים "כי , הרי שעבאס מכריז -הצבאי  לשמור על כוחו

תתנער מטרור ותכבד הסכמים , תכיר בישראל, שלא תמונה בידי הארגונים, עצמאיים

 ."בינלאומיים

-יעצויות להרכבת הממשלה, ועזאם אלנשיאותי לתחילת ההתיעבאס לא פירסם עדיין את הצו ה

נמנע מלקיים מסיבת עיתונאים עם סיום פגישותיו השבוע. , נציג הפתח לשיחות בעזה, אחמד

בשעה , מ". הוא עשוי להימצא מייחל לחידוש המו"חבל דק"של עבאס הם הליכה על  מהלכים אלה

התובע את  -ו קל להסביר לציבור הפלסטיני הברית עסוקות בשלהן. לא יהיה ל שישראל וארצות

למה אינו משלים  -ועיקר המאבק בין החמאס לפתח מתקיים על תמיכתו , הפיוס זה שניםרבות

 את המהלך.

ם כמייצג את כל הפלסטינים "כדי שעבאס יוכל לחזור ולפנות לאו, גם אם מהלך הפיוס יושלם

הסיכוי שאישור זה , לאשר את חברותה בוכדי , שהוכרה כמדינה, "1967פלסטין בקווי " בתחום

 הוא קלוש., המוכר כארגון טרור, שינוי דרמטי בעמדת החמאס יינתן בלא

, השוללת אלימות, עבאס עלול להיגרר לפעול בניגוד להצהרותיו ולעמדתו, בהעדר חלופה אחרת

יים לא ן הפלסטינביטחומנגנוני ה"בדמות אמירתו כי , ולהרחיב את הסדק הראשון שצץ השבוע

ות. כל פעולה צבאית נגד המתנחלים בטחוניביצעו שום טעות בכל האמור להתחייבויותיהם ה

עבאס מגביל את אחריותו , . כלומר"ל התרחשה מחוץ לאזורי השליטה שלנו"הישראלים או צה

מקורם  Cאף על פי שהפיגועים בשטחי , Bואולי גם  Aבאופן מלאכותי ומיתמם ביחס לשטחי 

 תגוררים בשטחים אלה.בפלסטינים המ

 למעט את מי שרואים באלימות הצדקה למדיניותם, התפתחות תרחיש זה לא תשרת את הצדדים
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והזדמנות להשגת מטרותיהם בכוח. הסבבים האלימים של שני העשורים האחרונים הראו שזה 

, מ. יש לקוות"והצדדים נאלצים להיענות להצעה האמריקאית לחזור לשולחן המו, קרה לא

 מריקאים ישכילו להניח את הצעתם קודם שתפרוץ אלימות.שהא
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רעיון שתי המדינות ממערב לירדן  היתכנות .24

[Politique étrangère 2014/3] 

כמעט משחר ימיו.  פלסטיני-רעיון חלוקת ארץ ישראל המנדטורית ליווה את הסכסוך הישראלי

חלוקה של  1937-ּפיל היתה הראשונה שהציעה ב דהועדה הבריטית המלכותית בראשות של הלור

הדרך האחת שאנו יכולים להציע "החלוקה נראתה , הארץ מטעם גורם בינלאומי. בעיני הבריטים

היחיד שיכל לענות על המתח בין שתי  פתרוןהחלוקה היא ה, . כלומר"כדי לטפל בשורשי המחלה

בזכותו הטבעית של העם היהודי  תביעות יסוד המטרידות את מעצמת המנדט: הכרה ייחודית

והכרה בשאיפות הלאומיות של הרוב , מצד אחד, להקים את ביתו הלאומי בארץ ישראל מולדתו

 מצד שני., הערבי החי בה

שהמרכזית שבהן הייתה החלטת העצרת הכללית , מאז חזר ועלה רעיון החלוקה במספר הצעות

...רק באמצעות החלוקה "ומקה בטענה ש. גם זו נ1947בנובמבר  29-ב, 181מספר ם, "אושל ה

יכולות שתי השאיפות הלאומיות המנוגדות הללו לבוא לידי ביטוי ממשי ולאפשר לשני העמים 

. על יסוד "לתפוס את מקומם כאומות עצמאיות בקהילה הבינלאומית ובאומות המאוחדות...

בעוד הפלסטינים , ישראל על הקמתה של מדינת, 1948במאי  14-בגוריון, -בן החלטה זו הכריז דוד

, רכושם אבד, פליטים רובםשכאך סיימו אותה  44,דחו את ההצעה ויצאו למלחמה בכדי לבטלה

 ירדן ומצרים., והשטחים שיועדו למדינה הערבית נחלקו בין ישראל

, 1967-כיבושן של הגדה המערבית מידי ירדן ורצועת עזה מידי מצרים על ידי ישראל במלחמה ב

הולידו בהם, ות הישראליות לריבונות על שטחים אלו ומפעל ההתנחלות הישראלי יחד עם התביע

 מחדש את אפשרות שתי המדינות למול מדינה אחת.

, "שטחים תמורת שלום"שהולידה את הנוסחה , 242-ו 181ם, "אוף בהחלטות ה"הכיר אש 1988-ב

אחד בשני באופן הדדי ף וממשלת ישראל "ועל רקע ההתפתחויות האזוריות והעולמיות הכירו אש

אמור היה להוביל לחלוקת הארץ , 1993בספטמבר , . הסכם אוסלו שנחתם בעקבות כך1993-ב

להסדר הקבע לא הניבו את ההסכם  שנה של הסכמי ביניים ומשאים ומתנים 20אך , לשתי מדינות

 המיוחל.

וי לחזור מן הרא, חוזרת ועולה השאלה האם הסכם כזה אפשרי? או שמא, בשנים האחרונות

 ולבחון חלופות אחרות לרעיון שתי המדינות בארץ ישראל.

 להסכם זה. לצורך כך אבחן היתכנותלנתח ולענות על השאלה האם ישנה , לבחון, נייר זה בא לתאר

כל אחד מהמימדים הינו תנאי  פוליטי ומרחבי., את הרעיון בשלושה מימדים מרכזיים: תודעתי

קדתי במימד מחד מהם הוא תנאי מספיק. יחד עם זאת התהכרחי להגעה להסכם אך אף לא א

כי במקרה הייחודי של , תחת הנחת עבודה האומרת, המרחבי מבלי להמעיט בערכם של האחרים

ים הלאומיים של נרטיבהמתקיים מהפער הבלתי ניתן לגישור של ה, פלסטיני -יהסכסוך הישראל

להגיע להסכם המבוסס על  היתכנותהלמציאות המרחבית ישנה השפעה דומיננטית על , הצדדים

                                                        

 .1948באפריל  16-בראה נאומו של ג'מאל חוסייני, נציג הוועד הערבי העליון, בפני מועצת הביטחון  44
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 פשרה שיסודה בהחלטות הבינלאומיות.

 היתכנות תודעתית 

בשלה ומוכנה להסדר של שתי השאלה המרכזית העומדת לבחינה היא: האם תודעת שני הצדדים 

ים הלאומיים של הצדדים? האם ניתן להגיע להסדר שלא נרטיבהאם ניתן לגשר על ה ?מדינות

 יכלול פיוס?

שני הצדדים ישנן שתי גישות מרכזיות לגבי תפיסת הסכסוך והדרכים לפתור אותו. האחת בקרב 

אמונית. הגישה הראשונה מתקיימת במישור הפוליטי -רציונלית והשנייה דתית-היא גישה חילונית

ולפיכך מחייבת לבחון ללא הרף מחדש את הנחות היסוד ולהתאים , המקובל בארצות דמוקרטיות

עומדת על , יטית למציאות המשתנה. הגישה השנייה מתקיימת במישור הדתיאת העשייה הפול

ְקסיֹומֹות אמּוניֹות ומבקשת להכפיף את המציאות לאמונה. הדוגלים בגישה זו משעינים את , אַּ

 ואולי יותר מזה על רגשות דתיים. , עמדתם על טיעונים אמוניים

הדגשת העובדה שהיהודים , החילוניתבשתי הגישות תופס מקום מרכזי המרכיב הלאומי. בגישה 

ם ופלסטינים  פתרוןהיא שהצדיקה ותבעה , פי התפיסה האירופית של המושג-לאום על, הם עַּ

 לאומי טריטוריאלי על בסיס הזכות הטבעית הנתונה לכל עם להגדרה עצמית.

ס הטריטוריאלי בדפו פתרוןהמרכיב הלאומי מוכפף למרכיב הדתי: ה, לעומת זאת בגישה הדתית

של ארץ ישראל או פלסטין כולה נתפס בגישה זו כתנאי הכרחי לקיום לאומי ריבוני של העם 

 ולזהותו.

האמונה על הגישה , הבחירה הפלסטינית והישראלית לשינוי דפוס המאבק בינהם להשגת מטרתם

 "אין ברירה". זו מדגישה את התפיסה של 1993-באה לידי ביטוי בהסכמי אוסלו ב, הראשונה

ה את הצדדים לנטוש את המאבק החמוש ולהחליפו בחתירה לפשרה מדינית. לא מדובר שהניע

אלא בצורך להבטיח את האינטרסים , בין הצדדים או בפיוס היסטורי "אהבה מאוחרת"בגילוי של 

 בחירה של חלופה הנתפסת כאֹוּפטימלית בין חלופות שונות.  החיוניים של הצדדים על ידי

נוצרה משילובן של תובנות ישנות וחדשות  "הצהרת העקרונות"הובילה לש "אין ברירה"תודעת ה 

 בקרב שני הצדדים. התובנות הישראליות היו: 

 רוב יהודי בין הים לירדן. איום על זהותה היהודית של מדינת ישראל בהיעדר 

  העידה כי השליטה בעם אחר אינה מספקת לבדה את  1987האינתיפאדה הראשונה שפרצה בסוף

 וחוקיים כבדים מאוד., מוסריים, וגם גובה מחירים כלכליים, ן הנדרשביטחוה

 נתפס כפרטנר ראוי בקרב הקהילה הבינלאומית. ם"אוף שקיבל את החלטות ה"אש                                  

 התובנות הפלסטיניות היו:

 ית מנהלינית וההשלימה את המהלך של חוסיין מלך ירדן על ההפרדה המד 1988-ועידת אלג'יר ב

כפי , ף כנציגו הבלעדי של העם הפלסטיני"של הגדה המערבית מממלכת ירדן ועל ההכרה באש

 .1974-הכירו ב ם"אושהליגה הערבית וה

 1988-קריסת הפטרונית ברית המועצות ב. 
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 שהביאה לירידת קרנו במערב , 1991-במלחמת המפרץ ב ם חוסייןדאתמיכתו של ערפאת בס

 ובעולם הערבי.

 שהעיבה על היכולת ליישם באופן , פת ההתנחלות הישראלית בירושלים ובגדה המערביתתנו

 .242 ם"אוטריטוריאלי מלא את החלטת ה

 שאינו מקבל את דרך הטרור. בעולם, ההכרה בדבר מגבלות הכוח הפלסטיני 

אנו עדים , כישלונו של המשא ומתן להביא לחתימת הצדדים על הסכם קבע כבר שני עשורים לאחר

בקרב הצד הישראלי בעיקר ובעליית כוחו של המחנה  "תודעת האין ברירה"להיחלשותה של 

 . להתפתחות הזאת יש כמה סיבות:"כולה שלי"התובע 

 הישראלי את התחושה  ציבורבישראל ובגדה המערבית בשנים האחרונות מעניק ל בטחוניהמצב ה

 היציבות הטבועה בו. -של חוסר דחיפות למרות אי

 אמיות אסלרואה בהיעדר הסכם ובעליית כוחן של התנועות ה, שומר על שלטונו בעזהה, החמאס

ף ולכן משמר את "הזדמנות היסטורית לרשת את הנהגת העם הפלסטיני מידי אש, בעולם הערבי

 הפיצול בצד הפלסטיני.

  השחיקה שחלה בתדמיתה ובאמינותה של ישראל בדעת הקהל העולמית מתפרשים בעיני חלק

. ההתנגדות להמשך שליטת ישראל "אותה אנטישמיות בשינוי אדרת"הישראלי כמהציבור 

ה גיטימציה של מפעל ההתנחלויות מתוארים במונחים של -בשטחים ותהליך הדֶּ  "הסתה פרועה"לֶּ

 . גם התהפוכות האחרונות בעולם הערבי מגויסות לאותה מטרה. "כישלון ההסברה"ו

 גורמים פוליטיים שונים בישראל מייחלים , ערביותעל רקע שינויי המשטר בכמה מן המדינות ה

לראות את ירדן הופכת למולדת הפלסטינית. יש אפילו כאלה שרואים בעימות הבא הזדמנות 

ומתעלמים בכך מהשלכותיה , לדחיפה יזומה של אוכלוסיית הגדה המערבית לעברו השני של הירדן

 ת עם ישראל.בטחוניהמיטיב , על הסכם השלום עם ירדן

 אינה נתפסת יותר כסותרת , נטול זכויות אזרחיות, השליטה בעם אחר, יני ישראלים לא מעטיםבע

 הדמוקרטי וכמאיימת על חוסנה המוסרי של החברה בישראל. משטראת ה

  רבים בציבור הישראלי סבורים כי ההתנתקות הישראלית מעזה פירושה הוצאתה ממגרש

האמיתי של הפלסטינים בגדה המערבית קטן המשחקים הדמוגרפי. יש גם הטוענים כי מספרם 

  על זהותה היהודית של ישראל. "איום דמוגרפי"ולכן אין , במיליון

כמו התחזקותם של , שונים מהמציאות הנוכחית, כי בתנאים מסוימים, מסקנת הפרק הזה היא

סים ערכים דמוקרטיים ואוניברסליים בשתי החברות או מעורבות בינלאומית נמרצת וברורה בדפו

שביכולתה , "אין ברירה"יכולה לחזור להתקבע תודעת ה, מתגמלים ומענישים את שני הצדדים

לויתורים נוספים מעבר למה שבנכונותם כיום. תודעה זו יכולה בשלב  להניע מחדש את רוב הציבור

להביא , לאחר יישומו, להביא להסדר קבע שיבלום את המגמות הקיימות ובהמשך הראשון

משולב. יחד  נרטיבפשר שיח מסוג אחר בין הצדדים העשוי לכלול גם פיוס או יצירת ליציבות שתא

עם זאת שינוי זה בקרב הרוב בשני הצדדים לא יבטל את ההתמודדות עם אלו הרואים בסכסוך 

דתי ומעמידים מכשולים להסכם הכרוך בויתורים טריטוריאלים בכלל ובמקומות הקדושים 

 בפרט. 
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 היתכנות פוליטית

 ראליש

הפוליטית של תמיכה ברעיון שתי המדינות על ידי ישראל בנויה מעמדותיהם של  היתכנותה

 .האופוזיציה ודעת הקהל, הממשלה, השחקנים הבאים: ראש הממשלה

ראשון לקבל החלטה תומכת.  בכדי לקדם את רעיון שתי המדינות נדרש ראש הממשלה להיות

המהווה את מפלגת השלטון. עמדתו  החלטתו מושפעת בראש ובראשונה מעמדת מפלגתו

העקרונית של נתניהו שוללת את הקמת של מדינה פלסטינית עצמאית לצידה של ישראל. בנימין 

ף "מדינת אש"שגרסה כי , הוא-נאלץ לתמרן בין עמדתו, 1996-שנבחר לראשות הממשלה ב, נתניהו

מחויבותו להסכמים  לבין, "אביב תהווה איום קיומי למדינה היהודית-מ מתל"ק 15שתושתל 

מה שהוביל בכהונתו , הברית.-שישראל חתמה עליהם והלחץ הבינלאומי לקיימם שהובילה ארצות

 ."מזכר וואי"את  1998ובאוקטובר , "פרוטוקול חברון"את  1997של נתניהו לחתום בינואר 

ועל דחה במהלך כהונתו השנייה והשלישית הכריז נתניהו על נכונותו לפתרון שתי המדינות אך בפ

את הפרמטרים שעל בסיסם התנהל המשא ומתן בין אולמרט למחמוד עבאס. בממשלתו השנייה 

 ם"אוהדוחה את החלטת העצרת הכללית של ה 2012בדצמבר  2-ב 5251נתקבלה החלטה מספר 

היסטורית וחוקית למולדתו , לעם היהודי זכות טבעית"ובה נכתב  201245בנובמבר  29מיום 

יש זכות ותביעה לאזורים , כמדינת העם היהודי, רושלים. למדינת ישראלולבירתה הנצחית י

מפעל ההתנחלות ביהודה ושומרון עלה ופרח , . כמו כן"בארץ ישראל שמעמדם שנוי במחלוקת

חודשים נזקף  9למשך  2013ף באוגוסט "במהלך כהונותיו. חידוש המשא ומתן בין ישראל לאש

ועל האינטרס הישראלי בגיוס , על נתניהו ואבו מאזן בעיקר ללחץ האמריקאי והאירופי הכבד

 . איראןהקהילה הבינלאומית כנגד האיום שבהתגרענות 

כמתווה  הנוכחית לא קיבלה כל החלטה רשמית בנוגע לפתרון שתי המדינות ממשלת ישראל

זאת על אף העובדה שרעיון הקמת מדינה פלסטינית לצד , פלסטיני-ליישוב הסכסוך הישראלי

כמים קואליציוניים: איננו חדש. תהליך הקמת הממשלה היה כרוך בחתימה על שלושה הס ישראל

הבית היהודי והתנועה. בכל שלושת ההסכמים נעדרת התייחסות , ביתנו לבין יש עתיד-בין הליכוד

זאת לאור ההתנגדות העזה מצד הבית , מדינותהמפורשת לעמדת הממשלה בנוגע לפתרון שתי 

 כמו גם לאור התנגדותם של חלק חברי הכנסת של הליכוד.  ,היהודי לרעיון זה

תומכים.  9 שרים כנגד ההסכם מול 11העמדות של שרי ישראל נוכל לקבוע כי יש רוב של  ניתוחב

סגני השרים שאינם בעלי זכות  7בנוסף יש להזכיר שאת עיקר המאבק נגד ההסכם מובילים 

פיע רבות על אוירת הדיונים ועל הצבעת הצבעה בהחלטות הממשלה )אם כי יש ביכולתם להש

השרים(. שבתנאים מסוימים יכל ראש הממשלה להעביר החלטה חיובית באם יצליח לשכנע את 

יביא לשינוי דרמטי , המתנדנדים כמו גדעון סער לטובתו. שינוי בעמדתו הבסיסית של ליברמן

 אך לא ניתן להצביע כיום על שינוי זה. , בהצבעת שרי מפלגתו

                                                        

הרשות  היא החלטה לשדרוג מעמדה של של העצרת הכללית של האומות המאוחדות 67/19החלטה  45
עצרת שקיפה שאינה חברה. ההחלטה אושרה בלמדינה מ ,מדינה שאינה ישות משקיפהמ - ם"אוב ניתהפלסטי
 . 67-ה הכללית

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%22%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA


 שאול אריאלי

121 

על פי מצעי המפלגות שפורסמו במסגרת  19-נת עמדתן העקרונית של מפלגות הכנסת הבבחי

יחד עם זאת  46מנדטים. 56-עולה כי ישנו רוב תומך בפתרון שתי המדינות הנמדד ב 2013בחירות 

מכת דורשת בעקרונותיה את הבטחת זכות השיבה של הפליטים ול הת"תע-ם"אציין כי רע

התומכת  "יש עתיד", מבחינתה של ישראל. מנגד "הרג ובל יעבוריי"עניין שהוא , הפלסטינים

עניין שהוא בלתי קביל לחלוטין על הצד  - עומדת על השארת ירושלים המאוחדת בריבונות ישראל

ישנן מפלגות שלא היה ניתן לקבוע , מנדטים. בנוסף 46הפלסטיני. ההתנגדות לפתרון זה עומדת על 

מנדטים. יחד עם זאת ניתן להניח  18המונות , ס"דות התורה ושיה - לגביהן את עמדתן העקרונית

 .ס לתמוך בו"עשוייה מפלגת ש -מלא  שבתרחיש בו יוצב להחלטת הכנסת הנוכחית הסכם קבע

מבחינת דעת הקהל הישראלית והפלסטינית נראה שבשני הצדדים ישנו רוב תומך בפתרון שתי 

מהישראלים  62-68% לאחרונה עולה כיי ממצאים של שלושה סקרים שנערכו "מדינות. עפ

בהתבסס על הסקר , מתנגדים לו. באשר לפלסטינים 21-33%תומכים בפתרון שתי המדינות ואילו 

 מתנגדים.  %46-בו ו תומכים %53 47,המשותף בלבד

ממצאי , פלסטיני-יישוב הסכסוך הישראליעל אף התמיכה הרבה בפתרון שתי מדינות כמתווה ל

האמון של כל צד -ים על כך שתחושת האיום בקרב שני הצדדים ורמת איהסקר המשותף מצביע

בצד האחר גבוהות מאוד. אלה צפויות להוות מכשול לתרגום התמיכה בפתרון שתי מדינות לכדי 

 מעשים בשני הצדדים.

הפוליטית בישראל אפשרי בהינתן שלושה תנאים מצטברים:  היתכנותאסכם ואומר ששינוי ב

)הנתמך על ידי  פיצול בליכוד, ראש הממשלה נתניהו למיכה כנה בהסכםשל  "קפיצת אמונה"

ביתינו לטובת התומכים בהסכם( והחלפת הבית היהודי במפלגת העבודה  -מצביעי הליכוד

 בקואליציה.

 פלסטין

לשרטט את עמדות החמאס ביחס לסוגיות הפרטניות של פתרון שתי המדינות חייב לנוע  נסיוןכל 

אידיאולוגיות של הארגון כפי שנכתבו במסמכי היסוד -העמדות העקרוניותשבין  ספקטרוםעל ה

המדינית של  לשכהנאומו של ראש ה -ובין עמדותיו הפוליטיות הנוכחיות , אמנת החמאס -שלו 

וועידת הארגונים האסלאמיים בעולם הערבי והסוגייה הפלשתינית "החמאס ח'אלד משעל בפני 

בביירות.  "אלזייתונה"כנס של מכון המחקר הפלשתיני  - "בצל השינויים והמהפכות הערביות

החמאס מוכן לקבל מציאות שמבחינתו היא זמנית אך הוא לעולם  אוכל לבקש ולסכם בקצרה כי

שחרור  - אלא רק כשלב בדרך להשגת המטרות ארוכות הטווח, לא ישלים איתה ברמה העקרונית

 1967תו של החמאס למדינה פלסטינית בקווי גם באם תינתן נכונו, פלסטין מהים ועד הנהר. קרי

זו לא תלווה בחתימה על הסכם המסיים את הסכסוך ואת התביעות או מוותר על חזרה של 

 הפליטים הפלסטינים לישראל.

עמדות ארגון הפתח ובכיריו ביחס לנושאים הנושאים המרכזיים המזוהים עם רעיון שתי , לכאורה

                                                        

הבחירה במצעי המפלגות נובעת מהעובדה כי מדוברה בהכרעה עקרונית ומהותית של המפלגה. לכן ניתן להניח כי  46
 ככלל תהיה משמעת סיעתית בהצבעה למעט אולי במפלגת הליכוד.

י המרכז הפלסטיני "ע 2013ביוני  13-21בין  ישראלית נערך-הסקר המשותף החדש ביותר לדעת הקהל הפלסטינית 47
 למחקרי שלום באוניברסיטה העברית. למחקרי מדיניות ודעת קהל ברמאללה ומכון טרומן
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, סוף הסכסוך, ןמזויסוגיית המאבק ה, כבסיס להסכם 1967ני המדינות ובראשם סוגיית גבולות יו

זהות לאלו המובעות , עתיד ירושלים ויוזמת השלום הערבית, סוגיית הפליטים הפלשתיניים

)מפת  1993מ מאז "ף וכן בהצהרות והצעות גישור שליוו את המו"בהסכמים החתומים של אש

אך בפועל אין הדבר כך. לעיתים , אחרים(ההבנות לקראת וועידת אנאפוליס ומסמכים , הדרכים

קרובות קיימים הבדלים בין ניירות עמדה פנימיים ותקנונים המשקפים עמדות היסטוריות של 

ף כגוף. תקנונים אלה מעולם לא "ף האחרים( והסותרים את עמדות אש"ארגון הפתח )וארגוני אש

ן ברמת המחוזות והן ברמת בוטלו והם נמצאים בשימוש בפועל בפורומים שונים של הפתח )ה

והעמדות המובעים בהם מהווים גורם מרכזי , המוסדות הכלליים של הארגון(. הם

בהקשר זה ראוי גם  ינציה הפנימית של הארגון ובכנסים ובהודעות הרשמיות שלו.קטארבאינדו

ף מתבטאים לעיתים בפורומים של הפתח באופן שונה "להדגיש שבכירי הפתח העומדים בראש אש

ף. כמו "בחינה עקרונית מהעמדות המובעות על ידם בפורומים שבהם הם מבטאים את עמדת אשמ

חלק מהנוסחאות שהוסכמו לאורך השנים האחרונות במסמכי הפיוס השונים בין הפתח , כן

מכילים לעתים קרובות עמדות שהופיעו במקור בנוסחים , והחמאס )בהם גם מסמך האסירים(

 הפתח. שונים בתקנון הפנימי של 

ף קיבלו עקרונית "פ ואש"יודגש שכל בכירי הפתח החיים ופועלים בתוך תחומי הרש, יחד עם זאת

את ההסכמים החתומים בידי אשף כהסכמים מחייבים ובכלל זה את מרכיבי ההכרה ההדדית 

הפסקת השימוש באלימות ומרכיבים , 1967השאיפה להסדר מדיני על בסיס גבולות , מול ישראל

אף אחד מהם לא התנער מהעקרונות , מגולמים בהסכמים מול ישראל. בה בעתנוספים ה

 לאורך עשרות השנים האחרונות. , אם בכלל, הארגוניים של הפתח שהשתנו מעט מאוד

 התנער הראשון מאלימות ואימץ את עקרונות, ף ובין ישראל"לאחר הצהרת העקרונות בין אש

, עקרונית-ות זאת ברמה התיאורטית והאידיאולוגיתמ מדיני מולה. למר"ההכרה הדדית וניהול מו

ן מול ישראל והציונות נותר מרכיב מרכזי בתפיסה האידיאולוגית של ארגון הפתח מזויהמאבק ה

ף )וכך גם יתר הארגונים שהחזיקו בעיקרון זה קודם לכן בראשם החזיתות העממית "החבר באש

ן והמאבק הקיומי מזויהמאבק ה, יתוהדמוקרטית לשחרור פלשתין ואחרים(. מבחינה תיאורט

בציונות היו ונותרו עיקרון קיים באידיאולוגיה של הפתח במקביל לקיומו ברוב הארגונים 

המכריע  רובםפ ואשף ש"אמי. הגם שבכירי הרשאסלהפלשתיניים בראשם החמאס והג'יהאד ה

אלימות ובחלק מנהלים בפועל בשנים האחרונות מדיניות של מאבק בטרור ו, אנשי פתח מובהקים

גם כזרוע  2000הפתח ו/או מה שמוכר מאז שנת  "תנזים"מהמקרים גם נגד פעילים של מה שמוגדר 

ן מעולם לא נמחק מתקנון מזוי. עיקרון המאבק ה"אקצא-אלגדודי חללי "הצבאית של הארגון 

הפתח )גם לא לאחר תיקון האמנה הלאומית הפלשתינית בשנות התשעים( והוא נחשב עדיין 

של  19סעיף , גם אם מוקפא. לשם הדגמה - ינציה הפנימית שלו כעקרון מרכזי וקייםקטארינדובא

כה החמושה של העם מזוין הוא אסטרטגיה ולא טקטיקה והמהפהמאבק ה"תקנון הפתח קובע 

, הערבי הפלשתיני היא גורם מכריע במערכת השחרור לחיסול הקיום הציוני. מאבק זה לא יופסק

 ."ות הציונית ושחרור פלשתין כולהאלא בחיסול הייש

ף עד כה מיקמו עצמם בנקודה שונה על "בפרספקטיבה היסטורית ניתן גם לומר ששני מנהיגי אש

שבין עמדות הפתח כתנועה מהפכנית צבאית במקור ובין עמדות אשף החדשות  ספקטרוםה

ר קרוב לרוח יאסר ערפאת שחתם על הסכמי ההכרה ההדדית נות, הנגזרות מההסכמים. כך למשל

כפי שהוא מוגדר  "תנועת שחרור והתנגדות לאומית ומהפכנית"הערכים הישנים של הפתח כ
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בתקנונים הפנימיים שלו בעוד מחמוד עבאס שירש אותו התרחק בהתמדה מדימוי זה )למרות שגם 

מ מול "הוא מעולם לא התנער ממנו( לעמדות הקרובות הרבה יותר לאלו שהובעו בידי אשף במו

 ל. ישרא

סובל מאופוזיציה  אם נסכם בקצרה את יכולתו של מחמוד עבאס לנוע להסכם הייתי אומר כי הוא

ן ברגותי( ומאופוזיציה לאומית דתית של החמאס ויכולתו ואן ומרא)מוחמד דחל פתחאישית ב

יהנה מתמיכת , להגיע להסכם מותנת בכך שההסכם יימצא בטווח ההחלטות הבינלאומיות

ומתמיכת המדינות הערביות המעורבות בשלוש סוגיות: , ית והליגה הערביתהקהילה הבינלאומ

 ירושלים ופליטים ובראשן ירדן ומצרים., ןביטחו

נקודה ההחלטה הראשונה נתונה בידי ראש ממשלת ישראל ולכאורה נתניהו הכריע בעצם , לסיכום

את הרעיון באף  מ. אך מהדברים שהצגו עולה כי ראש הממשלה לא נערך ולא קידם"חידוש המו

לא אחד מהמוסדות הפוליטיים שהוא עצמו עומד בראשם. נתניהו לא הביא את החלטתו לאישור 

הוא לא כלל אותה בהסכמים הקואליציונים והוא לא טרח להביאה לאישור , מרכז מפלגת הלכוד

 ממשלתו. 

י הוצאתה לכאורה עומדת פני נתניהו האפשרות להחליף את הרכב הקואליציה הממשלתית על יד

ס. בהנחה שנתניהו מעוניין "ומרצ או ש "העבודה"והכנסתה של מפלגת  "הבית היהודי"של מפלגת 

מהלך כזה הנו בעייתי מבחינתו משום התנגדותם של חברי מפלגתו )כולל ישראל ביתנו( , בהסכם

 אך, למהלך מסוג זה. נתניהו יידרש למעשה שרון ערב תוכנית ההתנתקות מעזה כדי לבצע זאת

, כל השרים )למעט השר שטייניץ( וחברי הכנסת ממפלגתו ניצבים נגדו. בנוסף לכך, בניגוד לשרון

הם יהחלוקים מהותית בינ "העבודה"ו "יש עתיד", ס"סיכויו לקיים ממשלה בה יושבים ביחד ש

 הם נמוכים., ובין מפלגת הליכוד בנושאים כלכליים וחברתיים

יבור הישראלי ובהערכה כי הבחירות הבאות עדיין לא בהיעדר עניין בתחום המדיני בקרב הצ

אין זה נראה כי יש ביכולתו של הציבור הישראלי להשפיע על עמדות ראש הממשלה , בפתח

הפוליטית נעוצה בתוצאות המשא ומתן שעד  היתכנותהמפתח להערכה של ה, וממשלתו. לפיכך

את הבדיקה האם נתניהו אכן  עתה נכשל. היעדר הצעה אמריקאית בעלת פרמטרים ברורים מנעה

אף מעל  ציבורמוכן לפשרה על פי הפרמטרים הידועים בכדי להשיג הצעה להסדר קבע עימה יילך ל

 או שהוא אינו מתכוון לכך., לראשיהם של חברי מפלגתו

לצד , בצד הפלסטיני אנו עדים בימים אלו לחלון זמנים בו עדיין מחמוד עבאס מחזיק במושכות

מאס על רקע חילופי השלטון במצרים. ניתן לקבוע כי עבאס קיבל את ההחלטה היחלשותו של הח

ייתקל בקשיים רבים מבית ומחוץ , אך ללא ספק, ההיסטורית ביחס למימוש רעיון שתי המדינות

 בעיקר ביחס לסוגיית הפליטים. , ביחס לאישורו וליישומו על פי הפרמטרים הידועים

 יישובירצו לראות ב, וות את מרביתן בשנים האחרונותהעסוקות בתהפוכות המל, מדינות ערב

. הקהילה הבינלאומית ברורה איראןיים מול אזורדבר המתיישב עם המאבקים ה, הסכסוך

, ולתביעות ברורות משני הצדדים, מ"ביחס למעורבותה במו דיהבעמדתה אם כי עדיין לא נמרצת 

 יות שעליה לשאת ביישום ההסכם.מחויבווביחס ל

 מרחבית  היתכנות
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עיקרו של המימד הזה בעובדות שנוצרו בגדה המערבית מאז מלחמת ששת הימים על ידי מפעל 

. אבקש לבחון את השפעתן על היכולת בהםההתנחלות הישראלית ופריסת התשתיות הישראליות 

וחברתיות סבירות ובפרק זמן מתקבל  יות כלכליותולהפריד בין האוכלוסיות בגדה המערבית בעל

 . על הדעת

 תמונת מצב

תנועת ההתנחלות היהודית יצרה במרוצת השנים מערך מפוזר שתקע טריזים בתוך גושי 

 530,000ים ושכונות בהם מתגוררים יישוב 135ההתיישבות הכפרית הפלסטינית והוא כולל 

ים הישראלים הקביל למערך הפלסטיני אבל לא השלים אותו. ההתיישבות יישובתושבים. מערך ה

לא מבחינת שיעור האוכלוסייה היהודית בהשוואה , כלל שליטה יהודית דומיננטיתלא הגיעה ל

 ולא בהיקף השטח שתפסו ההתנחלויות בפועל. , לאוכלוסייה הפלסטינית

 2,134,464תושבים. מתוכם  2,460,358חיו בגדה המערבית ללא מזרח ירושלים  2012שנת  בסוף

פלסטינים  360,000 במזרח ירושלים חיים (.13.25%( והשאר ישראלים )86.75%פלסטינים )

 (.34.5%ישראלים ) 190,000-( ו65.5%)

 0.00016%-לתעשייה ו 7%ציבור, מהבנייה הישראלית בגדה המערבית היא למגורים ולמבני  93%

משטח הגדה בעוד  1.2%-ר המהווים כ"קמ 71לחקלאות. גודלו של השטח הבנוי הישראלי עומד על 

 (. 7.5%ר )"קמ 443י עומד על שהשטח הבנוי הפלסטינ

 ועוד מפעלים 773הכוללים  אזורי תעשייה ומלאכה מרחביים ישראלים 11בגדה המערבית פרוסים 

מהם  85%, דונם 93,000רוב העובדים הם פלסטינים. הישראלים מעבדים  בהםעסקים ו 325

 מיליון דונם. 1.2-2והפלסטינים מעבדים , בבקעת הירדן

, 1998ישראל עד  העבירה 1995בספטמבר  28-ף ב"ים שנחתם בין ישראל לאשעל בסיס הסכם הביני

-( לשיפוטה של הרשות הפלסטינית שהוקמה בB -ו Aשטחי אחוזים משטח הגדה המערבית ) 40

מהפלסטינים בגדה )ללא מזרח  94.5%פלסטינים המהווים  2,060,000מתגוררים  בהםו, 1996

פלסטינים בעלי  50,000-(. כ1967ל תושבי ישראל מאז ירושלים בה הפלסטינים נהנים ממעמד ש

מהם עובדים  60%-היתר עבודה מישראל. מחציתם עובדים בישראל ומחציתם בהתנחלויות. כ

 (.20%ג הפלסטיני )"בבנייה. הם מוסיפים כמיליארד שקל לתל

במשך בגדה המערבית  עד כאן נוכל לסכם כי למרות קיומו ופיתוח של מפעל ההתנחלות הישראלי

. 1:7בצורה ברורה לטובת הפלסטינים ביחס של כמעט  עדיין המאזן הדמוגרפי נוטה, שנה 46

והן , 1:12הן בכל הקשור לעבוד חקלאי העומד על יחס של  השליטה המרחבית היא פלסטינית

לטובת הפלסטינים. כך שניתן לקבוע שהתיישבות  1:6.2ביחס לשטח הבנוי העומד ביחס 

ית והמרחבית בגדה המערבית דמוגרפבצורה משמעותית את המציאות ה הישראלית לא שינתה

ובוודאי שהשפעתה אינה בלתי הפיכה. יחד עם זאת ישראל מעסיקה כחמישית מכוח התעסוקה 

 ג המקומי."מהתמ 21%התורם  הפלסטיני בגדה המערבית

 בתרחישים מדיניים "טוב"גבול 

במסגרת התרחישים המדיניים שליוו את  "בטו"בשלב זה עלינו לבדוק האם ניתן להגיע לגבול 
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המשא ומתן בין הצדדים בעשור האחרון. ניתן להציב את העמדה פלסטינית שהוצגה באנאפוליס 

משטח הגדה  2%בשעור של  1:1כחלופת המינימום העומדת על חילופי שטחים ביחס  2008

 2008באנאפוליס  (. את עמדת המקסימום ניתן לראות בהצעה הישראלית1המערבית )ראה מפה 

 (.2)ראה מפה  6% העומדת על חילופי שטחים בסדר גודל של

ט תוך , "גבול טוב"קבע ארבע תכונות להגדרת , 20-מגדולי המומחים לגבולות במאה ה, צ'רלס פֹוסֶּ

 כדי הדגשת העובדה שגבול כזה קשה להשגה אך יש להתקרב אליו ככל שניתן: 

 מקומו וסימונו חייבים להיות ברורים. .1

ְתנִּ  .2  י.עליו להיות ככל הניתן גבול אֶּ

 אלא אם ישנן חלופות לכך. , עליו להימנע מהפרדת אוכלוסיות בעלות תלות הדדית .3

 ים או שטחי המחיה המיידים שלהם.יישובעליו להימנע מחציית  .4

 הוצבו חמישה מדדים לבדיקה: בכדי לענות על מידת הקירבה של הגבול המוצע לתכונות אלו

 בין ישראלים לפלסטינים.  - המאזן הדמוגרפי .1

 ים הפלסטינים.יישובשל ההתנחלויות ושל ה - גודל השטח הבנוי .2

 בכבישים על ידי ישראלים ועל ידי פלסטינים. שימושה .3

 בעלות פרטית יהודית ופלסטינית ואדמות מדינה מוסדרות ומוכרזות. - בעלויות קרקע .4

 תשתיות חיוניות. .5

אנו רואים כי החסרון , 1כפי שמופיע בטבלה מספר , 2% הפלסטיני של חילופי שטחים של בתרחיש

, הגדול של ההצעה הפלסטינית הוא בעובדה שלא מושגת הפרדה אתנית מיטבית. במילים אחרות

הרי שישראל תצטרך להתמודד עם , בהנחה כי ישראלים לא ייבקשו להישאר בריבונות פלסטינית

 105ולפנות , לים הגרים מעבר לקו הירוקמהישרא 38%המהווים  ישראלים 194,000פינויים של 

מ "מענה לעובדה שמאות ק דונם.כמו כן ידרש 46,000ים ששטחם הבנוי משתרע על פני יישוב

 לחצות את הגדה המערבית יהיו בשליטה פלסטינית. בהםשישראלים משתמשים 

על  בהם ישראל שומרת, 6%של חילופי שטחים של , בתרחיש המקסימום הישראלי, לעומת זאת 

ניתן להצביע על שלושה , התנחלויות 61-מהישראלים החיים מעבר לקו הירוק והמתגוררים ב 87%

, דונם של אדמה פרטית פלסטינית בריבונות ישראל 204,000חסרונות בולטים: הישארותם של 

וקיומן של שתי , מ של כבישים המשמשים את הפלסטינים ויישארו בישראל"ק 70קיומם של 

החודרות למרכז המדינה הפלסטינית ופוגעות ברציפותה )ראה  -ריאל וקדומים א - "אצבעות"

 (.2מפה 
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 כום המדדים בשלושה תרחישים מדינייםיס :1טבלה מספר 

 חלופת המקסימום הישראלית חלופת פשרה חלופת המינימום הפלסטינית  

 לפלסטין %94 לישראל %6 לפלסטין %96 לישראל %4 לפלסטין %98 לישראל %2 המדד

 טיניםפלס ישראלים טיניםפלס ישראלים טיניםפלס ישראלים טיניםפלס ישראלים טיניםפלס ישראלים טיניםפלס ישראלים  

אוכלוסייה 
 )אלפים(

336 
(%99.5) 

2 
(%0.5) 

194 
(%7.5) 

2,382 
(%92.5) 

408 
(%99.4) 

2.6 
(%0.6) 

122 
(%4.9) 

2381 
(%95.1) 

458 
(%98.5) 

7 
(%1.5) 

72 
(%2.9) 

2376 
(%97.1) 

התנחלויות 
   69   61   91   44   105   30 ישראליות

שטח בנוי 
 )קמ"ר(

25 
(%97) 

1 
(%3) 

46 
(%10) 

397 
(%90) 

36 
(%97) 

1 
(%3) 

35 
(%8) 

397 
(%92) 

50 
(%93) 

4 
(%7) 

21 
(%5) 

394 
(%95) 

שימוש 
בכבישים 

 )ק"מ(
103 

(%86) 
17 

(%14) 
1,130 

(%34) 
2,212 

(%66) 
198 

(%83) 
38 

(%17) 
1,035 

(%32) 
2,191 

(%68) 
354 

(%83) 
70 

(%17) 
879 

(%29) 
2,159 

(%71) 

קרקעות 
פרטיות 
 )קמ"ר(

2.5 
(%2) 

35 
(%28) 

8 
(%0) 

2,176 
(%39) 

106 
(%39) 

5.5 
(%2) 

5 
(%0.1) 

2,105 
(%39) 

6.5 
(%1.4) 

204 
(%45) 

2,007 
(%39) 

4 
(%0.1) 

 

האזורים שהוצעו על  לחלופי שטחים על ידי בחינת הפוטנציאל המעשי של ישראל בשלב זה נבדק

היסטורי רציפות , ערכיבטחוני, מ על פי פרמטרים שונים )"ידי ישראל והפלסטינים במסגרת המו

 ועוד(. 

כפי שהוצג על ידי ישראל במשאים ומתנים , מבדיקה זו עולה שסך כל הפוטנציאל הישראלי

. אך בשלב הנוסף של 7.2%עומד על , השוניםבקיזוז האילוצים שהכתיבו הפרמטרים , השונים

מתקבלת תמונה של פוטנציאל ריאלי , והוא תיעדוף האזורים הללו על ידי הפלסטינים, הבחינה

ים יישוב. גם חלופה זו כרוכה בפגיעה במקורות הייצור של לא מעט 4% על ישראלי צנוע שאינו עולה

 סבילה יחסית.אך פגיעה זו , ישראלים הקיימים בתחומי הקו הירוק 

(. 3)ראה מפה  4%ממצאים אלו הובילו לקביעת חלופת הפשרה של חילופי שטחים בסדר גודל של 

ים. היא יישוב 44-מהישראלים הגרים מעבר לקו הירוק ב 78%חלופה זו משאירה בריבונות ישראל 

 מצמצת, )אריאל וקדומים( הפוגעות ברציפות הפלסטינית "האצבעות"מבטלת את חדירת שתי 

מצמצמת בחצי את היקף האדמות הפלסטיניות , בשליש את מספר הישראלים המיועדים לפינוי

פלסטיני שישארו  שימושומצמצמת כמעט בחצי את היקף הכבישים ב, שישארו בריבונות ישראל

 בישראל.

בין ישראל לפלסטין.  "טוב"מרחבית סבירה מאוד לקביעת גבול  היתכנותחלופה זו מצביעה על 

, ותקציבית לנושא התשתיות החיוניות. ראשית את יש ליתן את הדעת ולהיערך תכנוניתיחד עם ז

פעולה  שיתוףחלוקת מי אקוויפר ההר ו, המיוצר רק בישראל ונמכר לפלסטינים. שנית, חשמל

מסדרון תחבורתי בין רצועת עזה והגדה , בנושא התפלת מים וטיהור מים והובלתם. שלישית

ים. יאו שימוש משותף באלו הישראל יםנמל ימי ושדות תעופה פלסטיני בניית, המערבית. רביעית
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 פירוק מכשול הפרדה הקיים ובנייתו מחדש על הגבול המוסכם לרבות מעברים שונים., חמישית

 קליטת המפונים בישראל

לבסוף עלינו לענות על השאלה האם יש ביכולתה של ישראל לקלוט את מספר המתנחלים המפונים 

עסוקה ולמגורים? בכדי לענות על שאלה זו נבדקו כמה מקומות עבודה חדשים וכמה בהתייחס לת

 והאם יש ביכולתה של ישראל לענות על כך. , יידרשו למפונים יחידות דיור חדשות

על  2012-ש עמד ב"במחוז יו, עצמאים ושכירים, ס מספר המועסקים הישראלים"על פי נתוני הלמ

בתחומי המחוז.  40%המועסקים במשק(. מתוכם מועסקים רק  מכלל 3.7%איש ואישה ) 124,400

. על פי תרחיש הפשרה של חילופי שטחים 50,000-הנדרשות יורד ל מספר המשרות החדשות, קרי

 17.5,000כך שהמספר הנדרש הוא , מאוכלוסייה זו אמורים להתפנות 35% רק 4%בסדר גודל של 

 משרות חדשות. 

, ועל פי שר האוצר היוצא, מקומות עבודה במשק 456,000ס "הלמ נוספו על פי 2003-2009בשנים 

מקומות עבודה חדשים. כך שבעשור האחרון  330,000נוספו עוד  2010-2012בשנים , יובל שטייניץ

  מקומות עבודה חדשים כל שנה. 80,000-נוספו בממוצע כ

נראה כי יש ביכולתה  רישנים לפחות ה 5על פי נתונים אלו ובהנחה שיישום ההסכם ייפרס על פני 

 ש."מקומות עבודה כל שנה עבור הישראלים שיתפנו מאיו 4,000 -של מדינת ישראל להבטיח כ

פתרונות דיור  30,000האם קיימים במדינת ישראל  "כחול לבן"ביחס למגורים נבדק על ידי תנועת 

 4תח של ש )תחת המפ"משפחות ממתיישבי יו 30,000 באזורים ובמקומות שיתאימו לקליטת

 נפשות למשק בית( על פי תרחיש הפשרה?

ים שייקבע כי יש לפנותם חייב להיות מותאם למאפיינים העיקריים של יישובהפתרון לתושבי ה

התושבים על מנת למקסם את סיכויי קליטתם מחדש. כיום ישנם שני פתרונות אפשריים לקליטת 

 התושבים המפונים: 

 קולט  יישובה מחדש ביישובהעתקת קהילה שלמה ו, כלומר, הפתרון קהילתי שיינתן על ידי המדינ

 אחד. 

 הכולל מתן פיצוי כספי )אישי או משפחתי( וחיפוש פתרון קהילתי ללא הכוונה , קליטה-פתרון סל

 מצד המדינה. 

בהם , ים קהילתיים קטניםיישובשעיקר הפתרונות הקהילתיים יהיו לגבי , ההערכה כיום הינה

אשר יעדיפו פתרון משולב לכל , בעלי אידיאולוגיה התיישבותית, 40-25לאי מתגוררים צעירים בגי

 מושבים( יועדף פתרון של סל קליטה., קיבוצים, ים )עירונייישובואילו בשאר סוגי ה יישובחברי ה

ד במדינת ישראל "יח 97,300-ד למימוש בתכניות מפורטות מאושרות עומד על כ"אומדן יתרת יח

-ד המשמעותית ביותר )כ"היותו יקר באופן משמעותי מהאחרים(. יתרת יחא משום ")ללא מחוז ת

 ( מצויה במחוז מרכז. 65%

ד למימוש מצויות ברשויות עירוניות ואילו במועצות המקומיות ובמועצות "מיתרת יח 70%-כ

להתאים את אופי  נסיוןבהתאמה. נתון זה צפוי ליצור פערים ב 25%-וכ 5%-האזוריות יש רק כ
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ים קולטים בעלי יישובבייחוד בנוגע לביקוש ל, ים הקולטיםיישובייה המפונה לאופי ההאוכלוס

על -( פיתוח תשתיות1אופי קהילתי. כמו כן יש להתמודד עם מספר חסמים למימוש הפוטנציאל: )

( 4) ( קרקעות פרטיות;3( מחירי קרקע גבוהים ונגזרת עלויות פיתוח; )2ב(; )"רכבות וכיו, )כבישים

( 6( מחלוקת בין גופים בירוקרטיים; )5ויות מעדיפים שטחי תעסוקה מאשר תושבים; )ראשי רש

 ( בעיות משפטיות. 7גופים סביבתיים ומשרדי ממשלה; ), התנגדויות מצד הציבור

ד למימוש במסגרת תכניות מפורטות "כי היקף יתרות יח, מממצאי המחקר עולה המסקנה

ש. בהנחה "לבדו את הביקוש הצפוי לקליטת מפוני יו מספק ומאושרות ברשויות הנבחרות שנבדקו

היתרה שנמצאה עונה , ד בשנה"יח 40,000-שהביקוש של כלל צרכי ישראל בשנה הינו בהיקף של כ

חשוב להדגיש את הצורך בהפניית משאבים , עם זאת שנים(. 3-2על הנדרש לטווח הקצר )עד 

 על ידי הסרת החסמים השונים. למימוש המלאי הקיים

פינוי של , "גלובס"עיניין העלויות בקליטתם של המפונים ניתן לציין כי לפי מחקר שערך עיתון ל

 .יותר מעשרה אחוזים מתקציב המדינה -מיליארד שקלים  42יעלה למשק הישראלי  איש 0,00015

, וללא סיוע בינלאומי, באם ישראל תאלץ להתמודד עם עלויות הפינוי באמצעות תקציבה בלבד

 בתקציב המדינה. 2%מה שיביא לתוספת של , שנים לפחות 5רש לפרוס את הפינוי על פני היא תיד

מרחבית ברורה לישום תרחיש  היתכנותהמרחבית נוכל לומר שקיימת  היתכנותבאם נסכם את ה

מכל ההיבטים שנבחנו. יחד עם זאת יש להיערך להסרת  4%חילופי השטחים בסדר גודל של 

 דירות בישראל ולהיערך להקמת התשתיות הנדרשות להפרדה.חסמים במימוש פוטנציאל ה

 סיכום

מימוש רעיון שתי המדינות לשני עמים באמצעות חלוקה של ארץ ישראל במסגרת הסכם קבע 

בהיבט המרחבי. זאת בהנחה שסוגיית ירושלים תיפתר  הוא אפשרי כיום 242המבוסס על החלטה 

וקיומה של , סוגיית הפליטים במתווה קלינטון ון, פתרבמסגרת העיקרון של שתי בירות בירושלים

 היתכנותהמרחבית נדרשת  היתכנותמדינה פלסטינית מפורזת לצידה של ישראל. לשם מימוש 

התודעתית המבוססת  היתכנותבשלב זה בצד הישראלי ונדרש לחזק את ה פוליטית שאיננה בנמצא

 בקרב שני הצדדים. "האין ברירה"על תפיסת 

, לזכור שיציבותו של גבול מותנית בראש ובראשונה בתפיסת הצדדים את ההסכםיחד עם זאת יש 

, כסוף הסכסוך וקץ התביעות. בכיבוד ריבונתו של האחר והכרה כנה בזכותו לגבולות בטוחים, קרי

 מסחריים ואחרים., פעולה מלא ביחס להיבטים סביבתיים שיתוףוב
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 וליס: ההצעה הפלסטינית בתהליך אנאפ1מפה מס' 

 

 : ההצעה הישראלית בתהליך אנאפוליס2מפה מס' 

 
 4%חילופי שטחים בהיקף של  –: הצעת פשרה 3מפה מס' 
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 [JOKOPOST, 24/4/2014משל המטרייה ] .25

השתלשלות האירועים בחצי האי קרים זכתה לתגובות המצביעות )מוקדם מדי( על הלקח שנלמד 

ד המהלכים הכוחניים של רוסיה. מהלכים אלו ב ואירופה לפעול נג"בנוגע לאוזלת היד של ארה

כי כוח אינו עוד  הקובע עקרונית, ם"( של מגילת האו4)2נתפסים בעיניהן בתור הפרה של סעיף 

ובכלל זה רכישת טריטוריות. חלק מהמגיבים , םילאומי-אמצעי חוקי להסדרת היחסים הבין

ב ואירופה לעמוד "כולתן של ארהועל י, פלסטיני-ממשיך וממהר להסיק מכך על הסכסוך הישראלי

 או להעניק לה לגיטימציה להפעלת עליונותה הצבאית., לצדה של ישראל כשיידרש

והוא , 21-לאומית במאה ה-משום מה נעלם מעיניהם לקח חשוב יותר המאפיין את המערכת הבין

, מיותהתייחסותה של כל מעצמה לזכויות של האוכלוסייה בטריטוריה הנכבשת. כמו מעצמות עול

, כך גם רוסיה אינה מבקשת לספח את קרים בלי להעניק לתושביו, למשל סין בכיבושה את טיבט

זכויות מלאות. בנאום הסיפוח שיבח פוטין את , נוצרים ומוסלמים, אוקראינים וטטרים, רוסים

, היודעת לארח בשטחה עשרות קבוצות לאומיות באחווה ובשוויון זכויות. אכן, המסורת הרוסית

חייבת להציג עצמה כמי , וגם אם זו הייתה שלה בעבר, מדינה בעלת תאווה לטריטוריה גם

הוא , שמעוניינת בטובת האנשים החיים בשטח הנתון במחלוקת. הרעיון שהאדם הוא לפני האדמה

וכך גם התובנה שהאדמה , ם שמעמדו הולך ומתחזק עם השניםילאומי-עקרון יסוד ביחסים הבין

 ליה.מסופחת עם האדם שע

, אחת הסיבות לכך שישראל זכתה באופן חסר תקדים להכרה בכיבושיה במלחמת העצמאות

הייתה העובדה כי העניקה אזרחות ישראלית לתושביה הערבים למן יומה הראשון. אך בנוגע לגדה 

 -אך לא לקבל את הנדוניה , השטח -ביקשה ישראל ככלל להינשא לכלה , המערבית ולרצועת עזה

היה בחזקת איחוד  "ירושלים המאוחדת"סטינים. אפילו סיפוחם של השטחים להתושבים הפל

 שקיבלו מעמד של תושבים מותנים ולא של אזרחים., של הפלסטינים בהםללא שילו, השטח בלבד

האמינה כי תוכל לבלוע את השטחים ולהקיא את תושביהם , מנצחת מלחמת ששת הימים, ישראל

, 1977-ממפעל ההתנחלות ומתכנית האוטונומיה של בגין ב במהלכים פיזיים או משפטיים. החל

המייחל ליצירת משבר והסלמה  "תג מחיר" הטרור של, של הבית יהודי "ההרגעה"ועד לתכנית 

וההצעות של חברי כנסת לספח את הגדה אך להעניק לתושביה אזרחות , שנייה "נכבה"שיובילו ל

 ירדנית.

מטרייה ונמנע מליזום תנועות חדות )כמו סיפוח מלא של מדיניות זו של ישראל משולה למי שבלע 

, גם אם באטיות, הגדה או גירוש המוני( שמא זו תיפתח בבטנו לפני שהוא יספיק לעכלה. אך זו

נפתחת גם נפתחת. האצת מפעל ההתנחלות של בגין ושרון בתחילת שנות השמונים הייתה אחת 

ז ישראל משלמת מחירים כואבים בכל ומא, הסיבות להתפרצותה של האינתיפאדה הראשונה

 תחומי החיים על המשך השליטה ועל היעדר ההכרעה.

תוך הבטחה שקרית , לפיד ובנט מעמיקה בכל יום את אחיזתה בגדה, ממשלת ישראל של נתניהו

, גם אם בכאבים נסבלים, שהמטרייה תיעכל ותיעלם. אך אם ישראל לא תכריע להיפרד מהמטרייה

החלום הציוני  ואת פיצוצו של, דומה רק מבטיח את פתיחתה המלאה של זוהרי הסטטוס קוו המ

 דמוקרטי.-היהודי
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תית של מדינת ישראל: הסכם עם יהמשבר בקרים מחדד לכל מי שעיניו בראשו את הדילמה האמ

, או סיפוח ואזרוח של מיליוני פלסטינים למדינת ישראל, הפלסטינים שאינו נקי מסיכונים

 למדינה בעלת רוב ערבי. שיהפכוה בתוך עשור
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 [YNET, 16/4/2014הקלישאות של קרי ] .26

אין יותר מתאים מאקורד הסיום של מזכיר המדינה ג'ון קרי בכדי להמחיש ולסכם את העליבות 

ומכל הפערים המהותיים בין , שיש בינינו המכנים אותה משא ומתן. מכל האמיתות, שבשליחותו

י לנופף דווקא בהכרזה של אורי אריאל על הבנייה בירושלים וזאת בהמשך הצדדים בחר קר

 לקלישאה כי האמריקנים אינם יכולים לרצות את השלום יותר מהצדדים עצמם.

בחירתו של קרי בשני טיעונים אלו ממחישה את התכלית הצנועה להחריד שאפיינה את שליחותו. 

רחק מהפערים בעמדות אולמרט ואבו מאזן העל החל וסיים את מאמציו ה-שר החוץ של מעצמת

בלי עקרונות ובלי פרמטרים שהיה ביכולתם , בלי מסגרת לניהול המשא ומתן - 2008באנאפוליס 

 להפוך את המפגשים העקרים למשא ומתן אפקטיבי בו הפערים מצטמצים בעקביות.

חרונה. הוא היה רי לא היה צריך אלא לבקש את נתוני הבנייה במחוז יהודה ושומרון בשנה הא 

, . לא%123-ישראל הגדילה מתחת לאפו את התחלות הבנייה של יחידות דיור ב -מגלה את הידוע 

 %19חלה ירידה של , לדוגמה, כי באותה השנה, מענה למחאה החברתית, אין זו מגמה ארצית

בהתחלות הבנייה במחוז תל אביב. נתונים אלו מצטרפים לעשרות אחרים המגלים כי ממשלת 

שלילה  -תניהו הנוכחית וקודמתה עושים כל שביכולתם לממש את מדיניותם של בנט ואריאל נ

 מוחלטת של רעיון שתי המדינות.

קרי לא יכל אלא להצטער על האופן שבו בחר לנהל את מאמציו. הוא התחיל את המסע המפרך  

, כבסיס 1967י שלו באמצעות אתנן ישראלי של שחרור אסירים פלסטינים במקום להתעקש על קוו

. הוא המשיך 1967להכיר בפלסטין כמדינה בקווי  2012ם בנובמבר "כהמשך טבעי להחלטת האו

מה הבטיח את העדרן של תשובות , ונמנע מהצגת שאלות נוקבות לצדדים בנוגע לסוגיות הליבה

 ברורות שהיה ביכולתן לשרטט את העמדה העקרונית והמעשית של ישראל והפלסטינים.

את שליחותו מאמצי תיווך וגישור צריך היה לתבוע את הצגתן של עמדות הבסיס. קרי  מי שמכנה

דמיוניים שחיברו  "גשרים", בעיקר באמצעות התקשורת, העדיף בקצה האחד של מדיניותו למתוח

ושלא היו יותר מסיסמאות חלולות בדומה , לכאורה בין העמדות מעורפלות שהציגו הצדדים

שכלל , Cעבר השני עסק בזוטות כמו אישורים לבנייה פלסטינית בשטחי . מן ה"נאום בר אילן"ל

 אינם רלוונטיים להסדר הקבע המיוחל.

לקלישאה האמריקנית אין מקום יותר. האם קרי באמת האמין שממשלת נתניהו רוצה הסכם  

קבע המבוסס על ההחלטות הבינלאומיות? האם לא האמין לשרי הבית היהודי שהכריזו במצע 

? האם לא הבין שזה הרגע "אנו מתנגדים לכל סוג של מדינה פלסטינית ממערב לירדן"ם שמפלגת

הליכוד , לכשיגיע הזמן למשא ומתן סופי למען שלום"שהליכוד התכוון אליו שעה שכתב במצעו 

התמדה "? האם לא הפנים שנתניהו חתום על מצע שבו נכתב "יציג קווים אדומים ברורים

. האם נפל שבי "והחלת ריבונות המדינה עליהם ארץ ישראלכל חלקי ובפיתוחם של  יישובהםב

התביעה להקמת מדינה פלסטינית ולזכות השיבה נועדו "בחנופה של שר החוץ ליברמן שסבור ש

 ."שהיא למחוק את מדינת ישראל כמדינה יהודית וציונית, להסוות את המטרה האמיתית

מי יותר ומי , שהצדדים לא ביקשו להצליח קרי נכשל בשלב זה בשליחותו בעיקר בשל העובדה

גם אם קרי יילך עכשיו אנחנו , פחות. אך גם הוא לא העז באמת לדחוף אותם להצליח. לצערנו

נאלץ לחזור ולהיפגש. נקווה שזה לא יהיה בתנאים ובנסיבות קשים יותר ונקווה בעיקר שקרי יפיק 

 את לקחיו.
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ץ בנוגע לעתירות "כמעט נבלעה אחת ההחלטות החשובות של בג "צוק איתן"עשי התקשורת של בר

כי שני המנזרים של המסדר הסלזיאני )אחד מהם , שהוגשו נגד תוואי גדר ההפרדה. בהחלטה נקבע

למרות , הוא מנזר כרמיזן( לא יופרדו על ידי הגדר מקהילותיהם הפלסטיניות באזור בית ג'אלה

 .השייכת למועצה האזורית גוש עציון, ראלי לצרף לירושלים את התנחלות הר גילההרצון היש

החלטה שבה באה לידי ביטוי , 2003-העתירה מתייחסת לתוואי הגדר שנקבע בהחלטת ממשלה ב

מדיניות דורסנית המתעלמת מחובת המדינה ככובשת לדאוג לזכויות התושבים הפלסטינים. נשיא 

, דחה את חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי בהאג, רן ברקאה, בית המשפט העליון אז

מפירים את המשפט  -הסדרי המעבר וכל הכרוך בהם  -לפיה התוואי והמשטר הנלווה לו 

ץ קבע כי ישראל "ועל ישראל לפרק את הגדר שבנתה ולפצות על הנזקים שגרמה. בג, הבינלאומי

ץ הוסיף עם ". בגבטחוניאיל והטעם להקמתה הוא הו, רשאית לבנות את הגדר מעבר לקו הירוק

וכי יש לבחון את , "מטרתה של גדר ההפרדה אינה יכולה להיות התוויית גבול מדיני"כי , זאת

פסק  ם.בטחוני לזכויות התושביולאזן בין הצורך ה, התוואי בכל קטע לפי עקרונות המידתיות

הניע את מערכת , וריק ומבשרת ציוןבעתירה שהגישו תושבי בית ס 2004שניתן ביוני , הדין

שהיה שונה באופן , תוואי חדש לגדר 2005ן ואחריה את הממשלה לאשר בפברואר ביטחוה

הגדר הורחקה מבתי הפלסטינים ונמנעה הפרדה כואבת שלהם מאדמותיהם ופגיעה  :משמעותי

הפוליטיים הלחצים , ואולם .ץ"בעקבות זאת התייתרו עתירות נוספות רבות לבג .במרקם חייהם

, כמו צופין, חלק מהם .וההתנחלותיים השאירו לא מעט קטעים הנגועים בחוליי התפישה הישנה

והמדינה ביזבזה , ץ לאחר שנים של דיונים"הוכרעו בבג, אלפי מנשה וחירבת ג'ברה, נעלין, בילעין

גדר. של ה "יהפלסטינ"הגדר והשבת האדמות לצד  מיליארד שקלים על תיקון קטעי 1.5-יותר מ

ץ מול "במקומות כמו מעלה אדומים וגוש עציון הבינו נציגי המדינה שהם עתידים להפסיד בבג

ולכן , ן שמוגדרת כידידת בית המשפטביטחושהגישה המועצה לשלום ול, הצעות לתוואי חלופי

כי המדינה מבכרת לא לבנות לעת עתה את הגדר בקטעים , באופן תמוה וחסר אחריות, הודיעו

מאוחר לבנות את הגדר בגוש עציון נתקל בהתנגדות נחרצת של ראשי המועצות של גוש  ןנסיו .אלה

וגם הזדמנות לרוצחי , מה שהותיר פרצות מסוכנות לחדירת פלסטינים לישראל, עציון ואפרת

-אל, עופרים, במקומות שונים כמו באזור בית אריה .שלושת הנערים לבצע את זממם בלב הגוש

, יקה המדינה את בניית הגדר והשאירה תשתיות לא גמורות ולא מנוצלותהפסדיס, -אבויה ועזר

-בעלות של מאות מיליוני שקלים. באריאל וקדומים ההחלטה לבנות את הגדר בעומק של יותר מ

ל "ממזרח לקו הירוק היתה פרי לחצים פוליטיים של שרים וחברי כנסת מהליכוד ומהמפד ק"מ 20

בקטע הרגיש  ק"מגם במחיר של השארת פרצה באורך של , על ראש הממשלה אז אריאל שרון

בשל חששם של המתנחלים כי היא , ת. במקומות אלה הגדר כלל לא נבנתהבטחוניביותר מבחינה 

לעניין העתירה הנוכחית שהגישו ראשי המנזרים ותושבי בית  .תמנע את המשך התפשטותם

ץ "לפסיקות קודמות של בג, ות בשטחג'אלה: הרצון לספח את הר גילה נולד מתוך עיוורון למציא

המחיר שנתבע מהפלסטינים לתוואי זה היה נסבל: ניתוק , ולשינוי המדיניות הנדרש. על פי המדינה

הפרדת תושבי בית ג'אלה , הפרדת מנזר הגברים ממנזר הנשים, המנזרים מהקהילות שלהם

ות כדי בטחונישפט תכליות פגיעה בנוף ועוד. נציגי המדינה הוסיפו בתצהירים לבית המ, מאדמתם

אך אף לא אחת מהן לא היתה ממטרות הגדר כפי שהממשלה ומערכת , להצדיק את עמדתם

בראשות ראש מועצת גוש עציון לשעבר שאול , גם רשות הטבע והגנים .ן עצמן הגדירו אותןביטחוה

נחל גילה  הכרזה על, בעיצומם של ההליכים המשפטיים, 2013מיהרה להשיג בנובמבר , גולדשטיין
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כגן לאומי לרווחת תושבי ירושלים. העימות הצפוי עם  -שבו אדמות הפלסטינים והמנזרים  -

ץ "אך בג .הוותיקן ומעורבות של גורמים בינלאומיים ומקומיים לא הזיזו את המדינה מעמדתה

 ,דבק בתקדימיו ולא נכנע לגישה הישנה והחמדנית. בכך תיקן עוול נוסף שגרמה ועדת הערעורים

ן. לאחר שאישרה אותה ביטחולמועצה לשלום ול, שדנה בערכאה מוקדמת בקטע זה של הגדר

, בחרה יושבת ראש הוועדה למנוע מהמועצה להציג את הצעתה לתוואי חלופי, כידידת בית המשפט

ונזף ה, ביטחון להציג את עמדתץ איפשר למועצה לשלום ול"שייתכן כי היה מונע את העתירה. בג

ן והממשלה ביטחוהיינו רוצים להאמין כי מערכת ה .ה על התנהלותם בעניין זהבנציגי המדינ

כפי שעשו , ולא ינסו לעקוף את החלטת בית המשפט, יאמצו את התוואי החלופי שהציעה המועצה

במקרים אחרים. יותר מכך: היינו רוצים שהמדינה תשלים סוף סוף את הגדר ותחסום את 

ישראל. לשם כך עליה להשתחרר מהאשליה של קביעת הגבול ן תושבי ביטחול, הפרצות שנותרו

שהגדר לא משנה את עמדת , 2008-באמצעות הגדר. כבר נוכחנו לדעת בשיחות אנאפוליס ב

 .השלמתה-ישראל משלמת מחיר כואב על אי, ומנגד, הפלסטינים לגבי גבול הקבע
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כיצד ארגוני  ספרו של אדווין בלאק מוכיח"ש, לכנס שערכה אוניברסיטת בר אילן נכתב בהזמנה

, מתדלקים תרבות של עימות וטרור בישראל, הממומנים על ידי גורמים זרים, זכויות אדם בישראל

עד כמה משפט זה זורע , . קצרה היריעה מלהסביר"ובכך הופכים את השלום לבלתי ניתן להשגה

ואבקש לברר מה תפישת העולם של , בות של אלימות. לפיכך אתרכז בסופורעל ומתדלק תר

 עמו. "שלום"ולדרך להגיע ל, לפלסטיני, מנסחיו בקשר לאחר

משחק "שכל מערכת יחסים היא מאבק כוח. הסכסוך הוא , בבסיס תפישת עולם זו עומדת ההנחה

אין "וגם  "מבינים רק כוחערבים "ויש להכניע את האחר. מראים זאת ביטויים כמו , "סכום אפס

השולל את ההכרה בלאומיותו ובזכותו. גם התביעה לקבלת הנרטיב הלאומי , "עם פלסטיני

מטרתה להוכיח עליונות על , "זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל כולה מוחלטת", היהודי

כל גישה  ."הבית היהודי"של  "תוכנית ההרגעה"להכתיב הסכם כניעה כמו  נסיוןוכך גם ה, האחר

, "לא מכירה באמת את הערבים"ש, כתמימה, "הסכם מינכן"כ, אחרת תיחשב בעיניהם כחולשה

 ."לא יספיק -מה שתיתן להם "כמזמינה דרישות חדשות מצד הפלסטינים: 

שנה  80ארגוני זכויות אדם ושלום בישראל מבטאים תפישת עולם אחרת. כבר לפני , לעומתם

להעמיד חלופה לגישה הרואה את הכוח בסכסוך חזות , הלאומיות מחשובי חוקרי, היטיב הנס כהן

או לדכא את "היהודי רק שתי דרכים להתמודדות עם הסכסוך:  יישובכי נותרו ל, הכל. כהן העריך

או לנסות לעשות , הערבים ולהכניעם על ידי הפעלה מתמשכת של כוח צבאי מן הסוג הגרוע ביותר

וזאת על בסיס ערכים , ערבים ולשנות לחלוטין את פני הציונותככל שניתן כדי למצוא נתיבות אל ה

הם תמצית רוח היהדות , סבר כהן, . אלה"אימפריאליזם ודמוקרטיה-אנטי, כמו פציפיזם

חובה עלינו לאמץ את הגישה , יותר מאי פעם, כי היום, האמיתית. ארגוני השלום משוכנעים

 האלטרנטיבית.

, ת של כל צד לעצמאות מדינית. השלום איננו רק הסכם מדיניביסוד גישה זו עומדת האמונה בזכו

שליהודים לא היתה , אלא תחילה של תהליך התפייסות. בסופו יהיה לפלסטינים האומץ לומר

אלא לממש את זכותם ולהקים מדינה במולדתם , בגלל הטרגדיה ההיסטורית שלהם, ברירה

למצוא מקום משל  נסיוןשבו לארצם ב כי הם, ההיסטורית. אז יהיה גם לישראלים האומץ לומר

שתהליך , ותוך כך דחקו ממנה עם אחר שישב בה. המאמינים בגישה זו פועלים מתוך הבנה, עצמם

 לזכויות ולשאיפות הלאומיות של האחר., זה יוכל להתקיים רק אם כל צד יתייחס בכבוד למורשת

להתקיים הפרדה ערכית בין  לא יכולה, על פי תפישת העולם של ארגוני זכויות האדם והשלום

המונחית ומונעת על ידי , המדיני והחברתי. זו תפישת עולם כולית, התחומים השונים של חיינו

לשוויון לפני , האמונה שהאדם הוא העומד במרכז. לכל אדם הזכות לחירות אישית ולאומית

אה שאת הדיון נר וזכויות אלה אינן יכולות להתקיים תחת כיבוש., לחינוך ולתעסוקה, החוק

אך עובדה , לא ביקשה אוניברסיטת בר אילן לקיים, להבדיל בין שתי תפישות עולם אלה, הנדרש

כדי להכריע על , במשפחתו ובקהילתו, מצערת זו לא תפטור כל אחד מאתנו מלקיים אותו בלבו

 עתיד הסכסוך ועל עתיד מדינת ישראל.
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ים יישובהשארת "נפתלי בנט לצרוב משפט מחץ בנאום שנשא באחרונה בנוסח של  נסיוןה

חידדה באחת את הפער העמוק , "ישראלים בריבונות פלסטינית היא פניית פרסה של הציונות

לבין , בין הציונות הדתית מבית מדרשו של הרב צבי יהודה קוק, והבלתי מוכר לציבור בישראל

 .גוריון-בןז'בוטינסקי ו, ויצמן, הציונות מיסודם של הרצל

אימצה את  גוריון-בן אין מדובר רק בבורות היסטורית. הרי התנועה הציונית בראשותו של דוד 

ים יהודיים יישוב 33על פיה היו אמורים היו להישאר , 1947ט בנובמבר "החלטת החלוקה בכ

עם תוכנית  בתחומי המדינה הערבית. הבית היהודי רץ לבחירות, המונים עשרת אלפים נפש

. מדובר בתפישה שונה לגמרי של הציונות Cהתעתועים שביקשה לספח לישראל את כל שטחי 

 ומטרותיה.

הציונות החילונית שכוננה את מדינת ישראל ראתה בה בראש ובראשונה מקלט בטוח לעם היהודי 

ישה שבו יוכל לתפוס את מקומו במשפחת העמים לחיות ולעצב את גורלו. הכרזת העצמאות הדג

לאחר , את הערכים הדמוקרטיים והליברליים של מדינה זו. מנהיגי הציונות ראו בטריטוריה

, אמצעי לסיפוק צרכים מוגדרים שמקורם בתרבות, שהוכרה הזיקה הראשונית לארץ ישראל

, תועלות וצרכים, אינטרסים, בחברה ובפוליטיקה. היקף הטריטוריה יהיה תוצאה של ערכים

דרך , 1937-שתנים בהתאם לנסיבות. החתירה לחלוקת הארץ מאז ועדת פיל בהנבחנים כל העת ומ

ת והייתה תוצר של הבנה שמטרת הציונ, הסכמי שביתת הנשק והסכמי השלום, תוכנית החלוקה

 תישמר רק שעה שנצמצם את השטח שבו נכונן את המדינה.

ניאליות והחלטות קולגם אם היא פרי , רואה בטריטוריה "אתחלתא דגאולה"הציונות הדתית של 

הטריטוריה עומדת בראש כלל , כגורם המעצב את זהותה של האומה. לפי גישה זו, שרירותיות

משום , הערכים והסמלים הלאומיים. מעמדה של הארץ גובר על מעמדה של המדינה, הנכסים

 שכל, בעוד שהמדינה היא יציר חולף של האדם, פי הבטחה אלוהית-שהחיבור אל הארץ נעשה על

 נתפשת כחילול קודש. "גבולות המולדת"קריאת תיגר שלו על 

בניגוד לגישה הציונית החילונית המבקשת לראות בישראל מדינה דמוקרטית השומרת על זכויות 

לדורותיו רואים את מימוש ההבטחה  "גוש אמונים"הרי שאנשי , תושביה ללא הבדל דת וגזע

התנחלנו משום "ץ אלון מורה "חם פליקס בבגנון כדברי מנ בן האלוהית כרוכה במעשי יהושע

 ."שנצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו

התבטאותו של בנט מעידה גם על חשש גדול מחשיפת האמת במערומיה. מפעל ההתנחלות 

 40הישראלי מבוסס ברובו המכריע על שיקולים כלכליים שונים שהביאו את החרדים להוות 

שראלים מעבר לקו הירוק. עשרות אחוזים נוספים הם עולים מברית המועצות אחוזים מכלל הי

 נומי הגבוה.אקו-סוציולשעבר ובני שכבות שאינן מהמעמד ה

אורי אריאל וחבריו מהבית היהודי יודעים היטב שללא הקצאת המשאבים החריגה והמיטיבה  

י של ישראלים שיבקשו יימצא רק מספר זניח ואפס, של מדינת ישראל להתנחלויות המבודדות

מייצג רק  "הבית היהודי"להישאר בריבונות פלסטינית. הבלוף הגדול ייחשף. הציבור יגלה כי 

קומץ קולני וחדור אמונה משיחית הפוגע באינטרסים המהותיים של מדינת ישראל. לנוכח 

ר כל אפשר שלא תישא, תרומתה הבטלה בשישים לדיון הפנימי בישראל בעניין יחסי דת ומדינה

 הצדקה לקיומה במערכת הפוליטית הישראלית.
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הגדה המערבית  יישובב "גוש אמונים"רבות נכתב על ההליכה המשותפת של אריאל שרון עם אנשי 

והשוני בראייתם את , אך לא על הפער העצום בתפישותיהם המדיניות והערכיות, ורצועת עזה

המבקשת לקיים את , לות. שרון היה אמון על תפישת הציונות החילוניתמטרת מפעל ההתנח

כדברי , מבקשים "גוש אמונים"ואילו אנשי , ישראל בבטחה כמדינה דמוקרטית של העם היהודי

כינון ממלכת בית דוד , השבת שכינה לציון, הקמת 'ממלכת כהנים וגוי קדוש'", חנן פורת בשעתו

 . "ובניין בית המקדש

בחברה ובפוליטיקה. , שמקורם בתרבות, בטריטוריה אמצעי לסיפוק צרכים מוגדרים שרון ראה

המסבירה מדוע , לאחר שנקבעה הזיקה הראשונית בין העם היהודי לארץ ישראל, על פי גישה זו

, היקף הטריטוריה של מדינתו יהיה תוצאה של ערכים -העם היהודי תובע בעלות וריבונות בארץ 

 הנבחנים כל העת לנוכח המטרה ומשתנים בהתאם לנסיבות. , וצרכיםתֹועֹלת , אינטרסים

, רואים בטריטוריה חלק בלתי נפרד מהזהות האישית והמשותפת "גוש אמונים"אנשי , לעומתו

מכנה משותף , ולכן גם חלק בלתי נפרד מזהות האומה. הטריטוריה נהפכת למעין זיכרון קולקטיבי

כי , מעמד הארץ גובר על מעמד המדינה, ה. על פי גישה זושל הקשרים הפנימיים בין חברי האומ

שכל קריאת , ואילו המדינה היא יציר חולף של האדם, החיבור לארץ נעשה על פי הבטחה אלוהית

נתפשת כחילול הקודש. לכן אין למוסדות המדינה לגיטימציה או  "גבולות המולדת"תיגר שלו על 

 לרבות שלום ודמוקרטיה. , אחריםזכות לוותר על טריטוריה בתמורה לערכים 

ובסופו של דבר ייקבעו גבולות הארץ על ידי המחרשה , שרון סבר שהכיבוש הצבאי הוא זמני

אלא רק , שאינו מאמין בהסכמים ובחוזים, אני בא מסקטור בחברה הישראלית"והדמוגרפיה. 

בניגוד  -קטיף  . אך כשמפעל ההתנחלות כשל בקביעת עובדות בשטח בגוש"בקביעת עובדות בשטח

יזם שרון  -מיליון פלסטינים  1.5-פחות מרבבה בקרב יותר מ בן לאלה שרצו לקיים ציבור יהודי

ן להחזיק בעזה לנצח... אי אפשר לאורך תקופות ממושכות גם לשלוט "את ההתנתקות.  לא ניתַּ

 טען. , "באזורים צפופי אוכלוסין בלי שבסופו של דבר הם יצטרכו לקבל זכויות

תיפאדה השנייה הכריחה את שרון להקים את מכשול ההפרדה. בניגוד למי שביקשו לגדר את האינ

השיקול "נימק שרון את תוואי המכשול ברצונו לשמור על רוב יהודי במדינת ישראל: , Aשטחי 

הדמוגרפי מילא תפקיד חשוב בקביעת תוואי גדר ההפרדה בגלל החשש לסיפוח מאות אלפי 

מפריחים  "גוש אמונים". שרון היה מפוכח. בעוד אנשי "ביי ישראלפלסטינים שיתחברו לער

ומנסים לחזק את המאחזים הלא מורשים , או בקעת הירדן Cתוכניות כמו סיפוח שטחי 

שרון אמר שהוא רואה ", מנהל לשכת שרון, הרי שעל פי דב וייסגלס, וההתנחלויות המבודדות

 . "ים בודדיםיישובשל נסיגה מ, שומרוןבעתיד הקרוב סדרת מהלכים משמעותיים ביהודה ו

וחברי המפלגה של בנימין נתניהו מבקשים לטרפד את  "גוש אמונים"כשאנשי , בימים אלה

על ראש הממשלה לעמוד על ההבדלים המהותיים הללו , השליחות של ג'ון קרי להשגת הסדר קבע

 בתפישת מטרת המפעל הציוני בארץ ישראל ובדרכים להשגתו.
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והעברת  הירדן סיפוח בקעת בדמות, היוזמות הישראליות האחרונות במשא ומתן עם הפלסטינים

ק פרסה "מעידות כי בנימין נתניהו וממשלתו רחוקים ת, ים ערביים מישראל לפלסטיןיישוב

ות האמריקאיות והקהילה מהבנת העמד, מקריאה מפוכחת של התהליך המדיני עם הפלסטינים

הבינלאומית ומהפנמת מרחב הפשרה הריאלי הנדרש להגיע להסכם. התנהלות זו יונקת את 

. תפישה הרואה בכל ויתור של האחד "משחק סכום אפס"רעיונותיה מתפישת הסדר המבוסס על 

ומובילה לדינמיקה שבה כל צד חותר לסחוט את המקסימום שאפשר מן הצד  כרווח של השני

 צבאיים וכלכליים. , מדיניים -ומפעיל לשם כך את כל מנופי הלחץ העומדים לרשותו , ניהש

מהגדה ללא כל  %8שבה אהוד ברק הציע לספח  - 2000ביולי  דיווידכישלונה של פסגת קמפ 

לשמור על ירושלים המזרחית והר הבית בריבונות ישראלית ולשמור לשנים נוספות כרבע , תמורה

היתה אמורה ללמד אותנו כי סיכוייה של גישה זו , נדחה על ידי יאסר ערפאתו -מבקעת הירדן 

עת ערפאת , להוביל להסכם בין צד חזק כישראל לצד חלש כפלסטינים הם נמוכים ביותר. כמו אז

כך גם היום. ההנהגה הפלסטינית , "זה יהיה חסר משמעות, גם אם אסכים"ענה לביל קלינטון כי 

נה כי הוא ממילא יידחה על ידי הציבור הפלסטיני ויחזק את חמאס תדחה הסכם כזה מתוך הב

 .ושאר המתנגדים להסדר

מ ולמרכיביו של הסדר הקבע חייבת להשתנות. על הצדדים להבטיח כי יהיה "הגישה לניהול המו

, לא יכיל בתוכו את זרעי הפורענות הבאים, 1995-שבשונה מהסכם הביניים שנחתם ב, זה הסכם

המשך הנוכחות הצבאית , למשל, ן מובנה נקודות חיכוך בין ישראל לפלסטינים. כמושיוצרים באופ

שפוגעת בריבונות הפלסטינית ונתפשת בעיני הציבור הפלסטיני , הישראלית בפלסטין לשנים רבות

 . "כולם מנצחים"כהמשך הכיבוש. על הגישה למשא ומתן להתבסס על הרעיון שבטווח הארוך 

. עלינו לחסוך מהפלסטינים את "פירות השלום"ח כי כל צד יוכל ליהנות מעליה להבטי, למשל, כך

שהסיכוי שלהם לקבל אשרת כניסה לישראל , התחושות הקשות של אנשי עסקים וסוחרים בירדן

כמו תוספות המים הצנועות  -ולהעניק להם את שביכולתנו לתת , בהליכים הרגילים שואף לאפס

, קטן ככל שיהיה, שמירת גבולה המזרחי מפני חדירות עוינותלירדן הצמאה. סיוע טכני לירדן ב

המצליחות , יכול להיות מתוגמל ביתר נכונות ירדנית להשקיע ביחידות הירדניות בגבול עם ישראל

מאוד במניעת חדירות והברחות של אמצעי לחימה. נתניהו וממשלתו חייבים להפנים את העובדה 

אלא מקבלים מחדש את המדינה היהודית ממרחב , דינהשבהסכם אנחנו לא נותנים לפלסטינים מ

מ הרבה "אלא מחוסר ברירה. ישראל ניהלה במו, לא מאהבה, ערבי שמוכן בפעם הראשונה לקבלה

מה שלא יכל היה להוליד הסכם. אהוד אולמרט ומחמוד  -עם עצמה  , רובם"משחקים מוקדמים"

רחב הפשרה של הצדדים ביחס לכל עבאס השכילו להעמיד את הפרמטרים שביכולתם לתחם את מ

, ביחד עם המנהיג הפלסטיני, נתניהו או יורשו, אחת מסוגיות הליבה. ראש הממשלה בישראל

יידרש לגלות את האומץ להרחיק לנקודה שבה ניתן גם להוליד את ההסכם. עד שלא נתייצב שם 

והתקווה , יעדיפו הפלסטינים להישאר בחיק הבטוח של ההחלטות הבינלאומיות, מרצוננו

 שיתגשמו במלואן.
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היינו יכולים להניח שאם , ביסודה של כל תשובה נדרשה בחינה של המהלך לאור המטרה. לכאורה

משום שהשרים שהצביעו בעדה מאמינים , מטרתה של יוזמה זו היא להביא להכשלת משא ומתן

ולה שייכת רק לעם היהודי או סבורים שמדינה פלשתינית לצדה של ישראל היא כי ארץ ישראל כ

התומכים , הרי שלתפיסתם ואמונתם מהלך זה הוא צעד נדרש. ומן העבר השני, איום על קיומנו

 ב ובעולם."ברעיון שתי המדינות לשני העמים יראו בו בחזקת התגרות מיותרת בארה

והערכת המהלך  -אמונית או אחרת -יתאידיאולוגמתפיסה לפיכך אין לראות במהלך זה אלא חלק 

חייבת שתתבסס על התשובה לשאלה הרחבה יותר: איזו חלופה טובה יותר )או גרועה פחות( 

מערכת הערכים , כי הגדרת הציונות, לעתידה של מדינת ישראל? אך גם בנקודה זו לא נוכל להכריע

 וסדר העדיפות של המחנות שונים מאוד.

 חס למהלך כאל תמונה מסרט ואצביע על הדברים הבאים:לכן אתיי

ביתנו חשפו בפני העולם את חולשתו של נתניהו. הוא ראש ממשלה שאינו -שרי הליכוד, ראשית

ואינו יכל לכפות עליה את דעתו. עם מנהיגים חלשים , מפלגת השלטון, מייצג את דעת מפלגתו

 נדרשים. "צעדים אמיצים"ואין לעשות  שאינם מסוגלים לספק את הסחורה אין לקחת סיכונים

ל. הרי הערכת "השרים התומכים הפגינו חוסר אמון בסמכותו ובדעתו המקצועית של צה, שנית

ויחסי , ן היא שהסבירות לאיום של פלישה ממזרח הוא אפסי בטווח הנראה לעין ומעבר לו"אמ

ך גם נתניהו נמנע מדרישה הכוחות בין ישראל לעולם הערבי מעולם לא היו טובים יותר. משום כ

 ש למניעת הברחות וחדירות טרור."אלא הסתפק בכוחות בט, לפריסת אוגדות

השרים הפגינו את בורותם המשפטית וההיסטורית ביחס למשאים ומתנים. הרי החלת , שלישית

החוק הישראלי שלא תוכר על ידי אף אחד בקהילה הבינלאומית היא חסרת משמעות מדינית. 

כך , למרות חוק ירושלים וסיפוחה לישראל, ח ירושלים העומדת למשא ומתן הנוכחיבדומה למזר

אינו משמש , כמו מכשול ההפרדהצדדי, -חדגם בקעת הירדן תעמוד לדיון במשא ומתן. כל מהלך 

 כנקודת התייחסות במשא ומתן הנוכחי.

ישראל. צעד מסוג השרים הפגינו עיוורון מדיני לגבי התגבשות הלחצים והחרמות כלפי , רביעית

 138-בנוסף ל, זה יכשיר את הקרקע אף להכרה אמריקאית ואירופאית מלאה במדינה הפלשתינית

וישחרר את הרסן מהסנקציות האירופיות. לישראל הנאבקת לסדר , שעשו זאת בשנה שעברה

 עדיפות חברתי וכלכלי אחר תהיה זו מכה כואבת.

החוק הזה יעבור. אך למרות הנזק שהוא יכל  האמת במערומיה. אף לא אחד מאמין כי, לבסוף

שם מרכז המפלגה או , חלק מהשרים עדיין יעדיפו לשפר את סיכוייהם בפריימריז הבאים, לגרום

 המנהיג קובע את הרשימה.
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 [25/12/2013, טומנים את הראש בחול ]הארץ .33

של סוגיית  ן בת זוגביטחובדיונים על הסדר הקבע שנערכו מאז הסכם אוסלו נעשתה סוגיית ה

וסוגיית ירושלים הוצמדה לסוגיית הפליטים. הטיפול בסוגיות הליבה בצורה של צמדים , הגבולות

של תביעות ביחס לכל צמד סוגיות. ישראל  "טבלת המרות"איפשר לצדדים ולמתווכים לבנות מעין 

היענות ואילו הפלסטינים נהנו מ, ן והפליטיםביטחונהנתה מהליכה לקראת תביעותיה בסוגיות ה

 רבה יותר ביחס לתביעותיהם בסוגיות הגבולות וירושלים.

ת של הגנרל ג'ון אלן ניכר כי נעשה מאמץ לשלב את מרבית דרישות ישראל בטחוניבתוכנית ה

ולגייס את דעת הקהל הישראלית , "ייהרג ובל יעבור"בסוגיה שבנימין נתניהו מעמידה בחזקת 

מור להסיר את התנגדות נתניהו לגיבוש עקרונות והאמריקאית לטובתו. מאמץ אמריקאי זה א

 מתוך כוונה להגיע להסכם מסגרת., ליתר הסוגיות

בתמורה להסכמתם לפגיעה בריבונותם לטובת תביעות , שהפלסטינים, עם זאת אפשר להניח

שימוש במרחב האווירי , הצבת מתקני התרעה, פירוז המדינה הפלסטינית -ן של ישראל ביטחוה

ידרשו את גמולם בסוגיית הגבולות. לכאורה זה עניין קל  -ת זמנית בבקעת הירדן ונוכחות צבאי

 פוליטיים ומעשיים. "גלי הדף"אך למהלך צפויים , יותר כי אין בכך פגיעה בריבונות ישראל

הם יימנעו מלדרוש מהפלסטינים לוותר , אם האמריקאים ירצו להביא להתקדמות במשא ומתן

 - 1967מדינות במדינת פלסטין בקווי  138זכייה בהכרה של  - 2012 על הישגם המדיני מנובמבר

ולהסכים שקווים אלה לא ישמשו כבסיס לחילופי שטחים. האמריקאים יידרשו גם להכריע בעניין 

מ את שאלת היחס "היקף חילופי השטחים ואיכותם. החלטה על כך אמורה להסיר משולחן המו

מה שהוסכם בין אהוד אולמרט למחמוד עבאס באנאפוליס  של חילופי השטחים ולקבוע אותו על פי

הרואים , . הדבר יציב לנתניהו קשיים עצומים מצד מפלגתו ומצד הבית היהודי1:1: יחס של 2008

השוללת הקמת מדינה , בסיפוח שטחים בלי פיצוי לפלסטינים קו נסיגה אחרון לעמדתם

 פלסטינית.

אך נראה שהציבור מודע רק לאלו העוסקות , שיותבנוסף להשלכות הפוליטיות יהיו השלכות מע

ים והמתנחלים שיסופחו לישראל. אין זה מקרה. נציגי המתנחלים בממשלה יישובבמספר ה

על ידי בנייה מואצת ומפחידים את הציבור מההשלכות  "הגושים"ובכנסת פועלים להגדלת שטח 

האמורים , ים בתחומןיישובת וההמועצות האזוריו, החברתיות והכלכליות שיהיו לפינוי. לעומתם

 שומרים זה שנים על שתיקה., לשאת בנטל של העברת אדמותיהם למדינה הפלסטינית

מ הנוכחי. "ראשי המועצות טומנים את ראשם בחול לנוכח תנופת הבנייה בהתנחלויות גם בעת המו

ה מחויבת שיסופחו משמעה תוספת בשטח שישראל תהי "הגושים"כי הבנייה בתוך , הרי ברור להם

להעביר לפלסטין. הדבר יחמיר את הפגיעה ביכולתם לשמור על האופי החקלאי של הקיבוצים 

והמושבים שבאחריותם ועל עתידם והתפתחותם. העובדה שנתניהו מעולם לא נתן את הסכמתו 

ים הסמוכים יישובשה, לחילופי שטחים אינה יכולה לשמש ערובה לכך שזה לא יקרה. עצוב הוא

מ ייכשל ויביא "ויישאו בו בעתיד אם המו, הנושאים היום בנטל העימות יותר מאחרים, לקו הירוק

 בשעה שהמחיר שייאלצו לשלם בעבור ההסכם הולך ומאמיר., שותקים -להסלמה מחודשת 
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 [5/12/2013, ]הארץ "1967" .34

, ייםכך טען אמיל דּוְרְקהַּ , בלא תפישת זמן משותפת לא ניתן לקיים חיים חברתיים משותפים 

-מאבות הסוציולוגיה המודרנית. תפישת זמן משותפת חשובה גם להבנת הסכסוך הישראלי

, 1917 -הפלסטיני ולמיפוי האירועים והנושאים המרכזיים בו. שלושת תאריכי המפתח בסכסוך 

שעליהן אפשר לבסס באופן עקרוני , מציינים שלוש מערכות של אירועים ומשמעויות - 1967-ו 1947

כוללת את מלחמת ששת הימים ואת החלטה  "1967"הישראלים לפלסטינים: תפישת  הסדר בין

ם ומציעה פרמטרים להסדר על בסיס הקווים שהיו קיימים לפני "ן של האוביטחושל מועצת ה 242

ט בנובמבר ואת מלחמת העצמאות "כוללת את החלטת החלוקה מכ "1947"המלחמה; תפישת 

תור את בעיית הפליטים על ידי שיבה בהיקף משמעותי; שפרצה בעקבותיה ומבקשת בעיקר לפ

שבהם הובטח רק לעם , הולכת לאחור אל הצהרת בלפור וכתב המנדט "1917"ואילו תפישת 

 היהודי בית לאומי בארץ ישראל. 

הוויכוח הציבורי ביחס לתחילת הסכסוך מתנהל בתוך ערבוביה של קריטריונים ומרכיבים. 

אז כבשה ישראל את השטחים. , 1967-התחלת הסכסוך בהמאחרים מבקשים לראות את 

ראשית העלייה הציונית לארץ ישראל. אך נקודת , 1882-המקדימים רואים את התחלת הסכסוך ב

 . "1917"המוצא האמיתית לסכסוך היא 

ואחר כך נכללה בכתב המנדט על , 1917בנובמבר  2-שניתנה ב, נכון יהיה לראות בהצהרת בלפור

שיצרה את הנרטיבים הלאומיים , . ייחודה הוא בכך"יריית הפתיחה של הסכסוך"את , פלשתינה

הציוני רואה בה הכרה בינלאומית בזכותו של העם היהודי להקמת -של שני הצדדים. הצד היהודי

גם אם בעת ההצהרה הוא היה מיעוט זעום באוכלוסיית הארץ. , מדינה עצמאית בארץ ישראל

ואה בה עוול היסטורי משום שלא החילה את עקרון ההגדרה הפלסטיני ר-ואילו הצד הערבי

הודתה , ח ועדת החלוקה"בדו, שהיו רוב מכריע בארץ. לימים, העצמית על ערביי פלשתינה

-עקרון ההגדרה העצמית לא הוחל על פלשתינה בעת שנוצר המנדט ב"כי , הקהילה הבינלאומית

 . "יבשל השאיפה לאפשר את הקמת הבית הלאומי היהוד 1922

הסוגיות של  - "ירושותיה"מלחמת העצמאות ו, הכוללת בתוכה את החלטת החלוקה, "1947"

. הצהרת בלפור וכתב המנדט "1917"היא בעצם תוצר של  -ירושלים ופליטים , ן, ביטחוגבולות

ומנגד דירבנו את הופעתם של ערביי , יצרו את האפשרות למימוש מדיני ופיסי של החזון הציוני

שעיקרן התביעה על אותה , כגורם בעל דרישות לאומיות ספציפיות -הפלסטינים  -ישראל 

למרות היותה נקודת , "1947"שהניע את הסכסוך;  "להמפץ הגדו"היתה אפוא  "1917"טריטוריה. 

 אלא אחת מכלל תוצאותיו. , אינה הכוח המניע שלו, שיא בתהליך

נבעו בראש ובראשונה מסירוב  1967רועי . אי"1967"-הדברים נכונים על אחת כמה וכמה ביחס ל

והולידו את , כעובדה מוגמרת "1947"לקבל את  -מדינות ערב והפלסטינים כאחד  -של הערבים 

הביאה לשינויים מרחיקי לכת במפת המזרח  "1967"ההתפתחויות שאחרי המלחמה. גם אם 

 242ות החלטה הסכסוך באמצע יישובובאופן פרדוקסלי יצרה אפשרויות חדשות ל, התיכון

, ולו רק בשל העובדה -ברור שאין לראות בה את נקודת המוצא לסכסוך , שהתקבלה בעקבותיה

אלא גם , כי שיחות המשא ומתן שהתקיימו מאז עוסקות לא רק בתוצאות מלחמת ששת הימים

 . "1947"-ובסוגיית הפליטים מ "1917"-שמקורה ב, בסוגיית ההכרה ההדדית
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כי שורשיו נעוצים במחלוקת העזה בדבר הזכות , ות הסכסוך מתבררככל שמעמיקים אל תולד

ולא הוענקו לרוב הערבי  -להגדרה עצמית בארץ ישראל  "1917"-והכלים שניתנו לעם היהודי ב

שחי בה. העובדה שהפלסטינים לא הכירו את הטרגדיה היהודית ואת ההיסטוריה של העם היהודי 

ליהודים בארץ ישראל הניעו את הפלסטינים להתקומם נגד והתנגדותם לזכויות הלאומיות שניתנו 

הזה הוא שהביא אותם לשבר העמוק של  נסיוןהצהרת בלפור ולנסות לבטל אותה בכוח הזרוע. ה

מנושלים בפועל מהזכות להגדרה , בלא ארץ ובית, שבסופו מצאו את עצמם בלא מדינה, "1947"

 וחסרת הנהגה. ועם חברה מרוסקת , עצמית שהוכרה בהחלטת החלוקה

וגם לא , לא נעלם, "1947"-הסכסוך לא הסתיים ב, הנכבה, אך למרות האסון שאירע לפלסטינים

גרם להכנעה גמורה של אחד מהצדדים. בתוך שני עשורים הצליחו הפלסטינים לשקם את הנהגתם 

, 8819-ב, וכעבור עוד שני עשורים, 1969-ף ב"עם השתלטות הפתח בראשות יאסר ערפאת על אש -

מ על "לאחר שדחקו את ירדן מהמו, הם חזרו ונהיו הצד הדומיננטי מול ישראל בסכסוך על הארץ

 . 242ובעיקר משום שקיבלו את החלטה , הגדה המערבית

של הסכסוך אין משמעה שיש ללמוד ממנה גם  "יריית הפתיחה"היא  "1917"העובדה כי , עם זאת

רת בלפור הולידה שני נרטיבים לאומיים בעלי על הדרך לפתרון הסכסוך. כל זאת משום שהצה

שכן כל אחד  -באמצעות הצדק המוחלט  יישובאשר אינם ניתנים ל, תוקף מוסרי ומשפטי

 מהצדדים תופש צדק זה באופן הפוך. 

ע את הנרטיב הפלסטיני או את הנרטיב הישראלי כבסיס למו מ מעמיד את "מי שמבקש לקבֵּ

רך להסכם. הנרטיבים השונים אינם ניתנים לגישור כיום הן הצדדים בפני מחסום בלתי עביר בד

אלא על , מ. לא ניתן להגיע להסכם קבע"בשל משקעי העבר והן בשל השלכותיהם על תוצאות המו

 . "1967"המייצגת את תפישת , 242ידי אימוץ מלא של החלטה 

ורצועת עזה  ,לרבות ירושלים המזרחית, שהביאה לכיבוש הגדה המערבית, מלחמת ששת הימים

, היו "ם תמורת שלוםשטחי"שהולידה את הנוסחה , שבאה בעקבותיה 242בידי ישראל והחלטה 

שהעלו אל פני השטח בעיות , בסכסוך. המלחמה הניעה שינויים מהותיים "םקו פרשת המי"

, של מלחמת העצמאות; בה בעת היא יצרה אפשרויות חדשות "ירושות"כמו ה, הדורשות פתרון

אך גם הוסיפה נכסים , וטנציאל לפתרון הבעיות הללו. היא הרחיבה את גבולות הסכסוךשיש בהן פ

 שאפשר להמירם בהסכמים: 

המלחמה העניקה לישראל לגיטימציה בינלאומית והכרה בהישגיה ובכיבושיה הצבאיים , ראשית

בולות את ג, וכפי הנראה גם לבלי שוב, והסירה מעל סדר היום באחת, 1948-במלחמת העצמאות ב

הקהילה , שנים של שליטה ישראלית בשטחים הכבושים 46למרות , החלוקה. לעומת זאת

הבינלאומית לא הסכימה לתת לגיטימציה לסיפוח אפילו של מטר מרובע אחד לריבונות 

 הישראלית שלא במסגרת הסכם וחילופי שטחים. 

צות להשתלט על המלחמה שינתה את האינטרסים של מדינות ערב בסכסוך: במקום לר, שנית

הן ביקשו עתה , או על כל ארץ ישראל, שטחים שנועדו למדינה הערבית על פי החלטת החלוקה

בתחום גבולותיהן הבינלאומיים. השינוי  1967-להחזיר לעצמן את השטחים שישראל כבשה ב

-הוביל בסופו של דבר להסכמי שלום בין ישראל למצרים ולירדן ואף להצעה של הליגה הערבית ב

 . 1967ביוני  4להסכם שלום אזורי על בסיס גבולות  0022
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אם כי רק , המלחמה יצרה שוב את האפשרות של הקמת מדינה ערבית פלסטינית, שלישית

מארץ ישראל  %22שמשמעותה הטריטוריאלית היא לכל היותר , 242במסגרת החלטה 

הכרה פלסטינית  . המלחמה הולידה את האפשרות של"פלסטין ההיסטורית"או מ, המנדטורית

 במדינת ישראל גם בלא הכרה בנרטיב הישראלי. 

הוא דווקא באפשרות להגיע לפתרון תוך כדי הימנעות  "1967"היתרון הטמון בתפישת 

הנרטיבים תאפשר  "עקיפת"מהתמודדות חזיתית עם הנרטיבים המנוגדים של שני הצדדים. 

ותאפשר לישראלים  -ן הים עד הירדן פלסטין מ, כלומר - "מולדת"לפלסטינים להחזיק בחלום ה

שבפועל שני הצדדים , באותו שטח ממש; בתנאי ברור "ארץ ישראל השלמה"להוסיף לחלום על 

 יכבדו זה את ריבונותו של זה על פי ההסכם שייחתם בין מדינותיהם. 

ר תביעה ישראלית מהפלסטינים לוות, מנגד, או, תביעה פלסטינית למימוש בפועל של זכות השיבה

באופן מפורש על הזכות הזאת ודרישה פלסטינית מישראל לוותר על תביעתה להכרה בזכותו של 

 לשני הצדדים.  "ייהרג ובל יעבור"כל אלה הן בחזקת  -העם היהודי למדינה בארץ ישראל 

ויתור מפורש על זכות השיבה יהיה הודאה בכך שהעם הפלסטיני לבדו מחויב לשאת , לפלסטינים

יטית והמוסרית לתוצאות המרות של הסכסוך. הדבר ידרוש מהם היפוך תודעתי באחריות הפול

משפטי , הרואה בהקמת מדינת ישראל עוול היסטורי, ונסיגה מלאה מהנרטיב הנוכחי שלהם

התנגדות  -ומוסרי כלפי העם הערבי של פלסטין. יהיה עליהם לראות בהתנגדותם להקמת ישראל 

שהם ורק הם מחויבים , תוקפנות -יהם הלאומיות והאזרחיות שנתפשה בעיניהם כהגנה על זכויות

 לשאת בתוצאותיה. 

אי הכרה של הפלסטינים בזכות העם היהודי למדינה בארץ ישראל פירושה הסכמה , לישראלים

ערבים , על ידי פעילות של פלסטינים -להמשך חוסר היציבות גם לאחר חתימת הסכם קבע 

ומשפטי לערבים לסלק את ישראל מעל המפה ברגע שתהיה אמים. מעין מתן הכשר מוסרי אסלו

 להם היכולת הצבאית לעשות זאת. 

לשאלת  -במלואה  "צודקת"לאו דווקא  -תשובה הולמת , מצד אחד, יש לתת "1967"בתפישת 

ומצד אחר להכיר בזכות העם היהודי לבית לאומי בארץ ישראל. ביחס , (1967-)ו "1947"פליטי 

כי ההסכם יבטא את סוף הסכסוך וקץ התביעות , ישראל לעמוד על התביעהלשיבת הפליטים על 

ההסכם יהיה הבסיס המשפטי הלגיטימי היחיד שעליו יתנהלו יחסי הגומלין , ההדדיות. כלומר

חילוקי הדעות וההחלטות של הקהילה , ההסכמות, החדשים בין הצדדים. לכל ההבנות

אבל לא , חינה משפטית רק על מדף ההיסטוריההבינלאומית שיתקבלו עד ההסכם יהיה מקום מב

 בתביעות עתידיות של הצדדים. 

כך גם ביחס לתביעה הישראלית להכרה פלסטינית במדינת ישראל כמדינה יהודית. יהיה אפשר 

בדבר כינון של שתי  1947-לחזור ולשלב בהסכם את הנוסחים שהופיעו בהחלטת החלוקה ב

, . להכרה פלסטינית זו1988-ף כבר קיבל אותה כלשונה ב"החלטה שאש, יהודית וערבית, מדינות

, לא תהיה השפעה על פתרון סוגיית הפליטים )עליו יוסכם קודם לכן(, מ"אשר תחתום את המו

 אבל היא חיונית ומהותית בעיני חלק ניכר מהציבור היהודי בישראל. 

ם להתרכז בהשגת חוסר היכולת להגיע להסכמה ביחס לעבר מחייב את הצדדי, במלים אחרות

הסדרים שיענו על שאיפותיהם החיוניות ביותר ולהניח בצד סוגיות אחרות. הסדרים כאלה אפשר 
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של ועידת אנאפוליס ושל יוזמת , להשיג במסגרת המוכרת של הפרמטרים של מתווה קלינטון

שבהם נמתחות עד למקסימום האפשרי הגמישויות של כל צד כלפי תביעות הצד השני. נבה, 'ז

כדי שבעתיד , "קץ הדרישות ההיסטוריות"ו "סיום הסכסוך"סדרים אלה יעוגנו בהגדרות כמו ה

 אלא על תלות הדדית. , לאו דווקא כזה המבוסס על צדק -יהיה ניתן לצעוד גם לעבר פיוס 

משום שלא יהיו לו  "נרטיב משותף"בשלב שבו יתקיימו שתי מדינות עצמאיות יוכל להיווצר 

, שלא יחששו עוד משאלת הפליטים, ויהיה ביכולתו להביא לפיוס. לישראלים ,השלכות על ההסדר

ותקומתם היתה מוכרחה , אבל ישב בה עם אחר, כי הם אמנם שבו לארצם, יהיה האומץ להגיד

עקב , שליהודים לא היתה ברירה, לבוא במידה רבה על חשבון אותו עם. הפלסטינים יוכלו להגיד

א לממש את זכותם הלאומית להגדרה עצמית ולהקים מדינה אל, הטרגדיה ההיסטורית שלהם

ארץ  -במקום היחיד שהיה יכל לגרום ליהודים לעזוב את מקום הולדתם ולבוא אליו , ריבונית

 ישראל. 

היא אפוא המסגרת האפשרית היחידה לפתרון. היא זכתה לתמיכה מחודשת  "1967"תפישת 

ם. את "חברה באו-כמדינה לא 1967ין בגבולות מדינות הכירו בפלסט 138כאשר , 2012בנובמבר 

שכל צד יוכל , בנוסח כללי ועמום, הנרטיבים הבלתי ניתנים לגישור יש להשאיר במבוא להסכם

, יש להבטיח, שחשיבותם המשפטית גדולה מזאת של המבוא, לחיות אתו. אך בסעיפים הפרטניים

 ל החששות האמיתיים של הצדדים.כי הפתרונות המעשיים לסוגיות השונות יענו על הצרכים וע
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 [31/10/2013, בית לאומי יהודי ודמוקרטי ]הארץ .35

העניקה תוקף משפטי ומדיני לזכותו של העם היהודי , שנה 96שניתנה לפני , "הצהרת בלפור"

הוסיף להצהרת , 1922-שאושר על ידי חבר הלאומים ב, להגדרה עצמית בארץ ישראל. כתב המנדט

, הכרה בקשר ההיסטורי של העם היהודי עם פלשתינה"את המלים: , שנכללה בו במלואה, בלפור

 ."וזכותו לכינון מחדש של ביתו הלאומי בארץ זו

העובדה כי הוכרז , לדעת רבים במחנה השולל את רעיון שתי המדינות לשני העמים בארץ ישראל

מאשרת את תביעתם לריבונות , בארץ ישראל המנדטורית -יהודי  -על הקמתו של בית לאומי אחד 

וטוענים כי , אף כאלה המקדשים את כתב המנדט בהםיהודית מלאה על הארץ כולה. ישנם בקר

משאירה אותו בתוקפו.  1947-ם על ידי ערביי פלשתינה ב"דחייתה של החלטת החלוקה של האו

, ם ומשפטייםמוסריי, גם אם נבחר לא להתמודד עם עמדה זו באמצעות שלל טיעונים היסטוריים

שהיווה תנאי והעניק להם את , הרי ברור שהיא מתעלמת מנדבך מהותי של ההצהרה וכתב המנדט

 תוקפם.

תנאי ברור ", בצד תמיכתה בתביעה הציונית, בהצהרת בלפור בחרה הממשלה הבריטית להעמיד

. "ראלשלא ייעשה דבר העלול לפגוע בזכויות האזרחיות והדתיות של עדות לא יהודיות בארץ יש

תוך שמירת הזכויות "חבר הלאומים מצדו חזר והדגיש כי הקמת הבית הלאומי היהודי תיעשה 

 "עסקת החבילה". המשמעות של "ללא הבדל גזע ודת, האזרחיות והדתיות של כל תושבי פלשתינה

וכל תושביו נהנים , אך גם בית שהוא דמוקרטי, אמנם בית לאומי אחד יהודי -הזאת היתה ברורה 

 ויון זכויות מלא.משו

המנהיגות הציונית מאז הצהרת בלפור עד ימינו היתה ערה למתח הרב שתנאי זה הוליד ביחס 

בשל העובדה שערביי פלשתינה היוו רוב מכריע בארץ. חוסר , למימושו המלא של כתב המנדט

, ישראללהביא לגיבוש רוב יהודי בארץ , בשל סיבות שונות ומגוונות, יכולתה של התנועה הציונית

. המנהיגות הציונית בחרה לוותר 1937-הוליד בלית ברירה את הסכמתה לרעיונות החלוקה החל מ

שבה הרוב היהודי , על שטחים בארץ ישראל ולהישאר נאמנה לחזון הציוני של מדינה דמוקרטית

 שומר על אופייה וזהותה היהודית במשמעותן הלאומית.

להקים על שליש משטח  1938-ציעה לוועדת וודהד בהסוכנות היהודית ה, לאורה של הכרעה זו

, 1947-ובחרה לקבל את החלטת החלוקה ב, שבה יישמר רוב יהודי זעום, הארץ מדינה יהודית

מהאוכלוסייה.  %55ובה רוב יהודי זעום של , משטח הארץ %55-שקבעה כי תקום מדינה יהודית ב

הציונית האסטרטגית בסופה של מלחמת  שהיטיב לסכם את הבחירה גוריון-בן היה זה דוד, מכולם

 ."בחרנו במדינה יהודית, בין שלמות הארץ או מדינה יהודית"העצמאות במלים: 

מבקשים כיום רבים בממשלת ישראל ובכנסת לפרק לנוחותם את , בניגוד למנהיגות ציונית זו

ושביה ולספח את שטח הגדה המערבית מבלי להעניק לכל ת, שבהצהרת בלפור "עסקת החבילה"

את שוויון הזכויות האזרחיות הנדרש. אלה גם מתעלמים מהעובדה כי רצועת עזה הנה חלק בלתי 

היו שמחים לראות שתי מדינות בארץ ישראל: , ובניגוד לעמדתם העקרונית, י"א-נפרד מפלשתינה

מהארץ.  %1.2ששטחה רק , פלסטין ברצועת עזה, והשנייה, מהשטח %98.8ישראל על פני , האחת

והעיקר , מוכנים לראות בישראל מדינת כל אזרחיה, אחרים ממחנה ארץ ישראל השלמה, מתםלעו

 שלא לחלק את הארץ.
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, בחרו לצערנו - "המחנה הלאומי ציוני"המתהדרים משום מה בתואר  -עולה מכך כי אלה וגם אלה 

, קרטיתדווקא לנטוש את החזון הציוני ולהפוך את מדינת ישראל לאחת משתיים: מדינה לא דמו

 או מדינה לא יהודית.
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 [9/10/2013, לי קשר לתוצאות המשא ומתן ]הארץב .36

שגם מימין וגם משמאל היו מוכנים לשלם סכום גדול כדי להבין לאן באמת מתכוון ראש , נראה

הממשלה להוביל את מדינת ישראל. התגובות משני צדי המתרס הפוליטי ותהליך שיפור העמדות 

שהערפל שירד על התהליך מסתיר גם את , מלמדים, הצלחה או כישלון, לקראת תוצאה אפשרית

מדינה  -שבעוד לפלסטינים מטרה אחת , עתיד המדינה. במציאות זו מסוכנת לישראל העובדה

המטרה האסטרטגית של ישראל נקבעת , והם פועלים בערוצים שונים להשגתה -עצמאית בשטחים 

המטרה , ולא בהכרעה מחושבת ומנומקת של הממשלה. חמור מכך, ומתןעל ידי תוצאת המשא 

 מ. "מעלות בעקבות הצלחה או כישלון של המו 180-משתנה ב

לא יוכל בנימין , ויונח הסכם קבע לחלוקת הארץ, בניגוד להערכות של רבים, מ"אם יצליח המו

, ע שיזכה לרוב בכנסתנתניהו לחתום עליו קודם שיתמודד עם המתנגדים לו ממפלגתו. הסכם קב

יוצג על ידם כתרמית גדולה פי כמה מזאת של אריאל שרון כשאישר את , בתמיכת האופוזיציה

, ביתנו-כי חלוקת הארץ אינה חלק ממצע הליכוד, ההתנתקות. לחיזוק עמדתם יציגו את העובדה

 ומעולם לא אושרה בהחלטת ממשלה או בכנסת., אינה מופיעה בקווי היסוד של הממשלה

יחזור  -אם ההיערכות ההיסטרית כמעט של שוללי החלוקה למלחמה בנתניהו תתגלה כמיותרת 

ובפיתוחם של כל חלקי ארץ ישראל והחלת  יישובהםב"ומדיניות הממשלה תשוב לעסוק , הקיפאון

. ואולם אז יידרש נתניהו לענות על שאלה חשובה: כיצד בכוונתו להבטיח "ריבונות המדינה עליהם

 החברה בקהילה הבינלאומית., שראל כמדינה דמוקרטית ובעלת רוב יהודיאת עתיד י

 -דמוקרטית ובטוחה -המכריז כי יוביל לישראל יהודית, אז ייחשף האבסורד במדיניות של נתניהו

, שהוא משאיר את ההחלטה על עתיד ישראל בידי הפלסטינים. בניגוד לישראל, כי יתברר

ו וירכזו את מאמציהם יישובהם , מ ייכשל". אם המולפלסטינים דרך חלופית להשגת מטרתם

חלוקת הארץ. ואילו ממשלת נתניהו תחזור  -בערוץ הבינלאומי להשגת אותה מטרה אסטרטגית 

מפתרון  -המדרדרת את ישראל והופכת את היעד האסטרטגי שלה , ותאיץ את מדיניותה הנוכחית

 של שתי מדינות לפתרון של מדינה אחת.

שזוהי מדיניות ממשלות הליכוד מאז ומעולם: ארץ ישראל , לסנגר ולקבוע יהיו מי שימהרו

למדינה , או מידרדרים, האם נתניהו וממשלתו מובילים, השלמה. את אלה יהיה צורך לשאול

שתביא את שיעור העניים במדינה לרמה של , אחת? האם נערכה ישראל לספוג את כלכלת הגדה

את מדיניות הרווחה לאוכלוסייה המצטרפת? ומי ישרת סודאן ואריתריאה? ומי יממן את השוו

בצבא? ומי מהפלסטינים ומי בעולם יסכימו שעזה תישאר מחוץ למדינה? ואיך תיענה סוגיית 

 הפליטים הפלסטינים? 

על נתניהו להבהיר את כוונותיו. עליו להחזיר לידיו את המושכות ואת היוזמה ולהפסיק לנסות 

עליו להכין לכך את הציבור בישראל ואת , להוביל למדינה אחתלרצות את כולם. אם ברצונו 

התומכים בפתרון שתי , מהחברה הישראלית %60העולם. אך אם אינו מבקש להוליך שולל 

עליו להיצמד לרעיון שתי המדינות ולהיערך פוליטית ופיסית להיפרדות מהפלסטינים  -המדינות 

צדדית -תוכנית חד, בתיאום עם האמריקאים ,עליו לגבש -במסגרת הסכם. ואם זה אינו מושג 

 להיפרדות מהפלסטינים.
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 [12/9/2013, מעריב NRGא לאבד תקוותינו ]ל .37

ארבעים שנה חלפו מאז מלחמת יום הכיפורים. נדמה כי זה הזמן לומר בבהירות שלעתים תקווה 

צינית מעטה גרועה יותר מהיעדרה הגמור. תקווה מעטה היא לעתים לא יותר מאשר מניפולציה 

 בעיני אלה המייחלים למציאות טובהלא יותר מחופן חול הנזרה , שתפקידה לשמור על הקיים

 יותר. 

מפתיע לגלות כי בין ממשלת ישראל והעומד בראשה ובין הציבור בישראל מתקיים שיתוף פעולה 

שמטרתו היא התנהלות במציאות ממוזערת תקווה. אך בעוד הממשלה מבינה לאן היא , מוזר

נדמה שרוב הציבור אינו מודע למתרחש. בנימין נתניהו הוא תומך נלהב בתקווה מועטה. , נתמכוו

אך הצליח לשמור על הסטטוס קוו. הוא מודע לכך שייאוש , הוא מעולם לא ביקש להוביל שינוי

 מניעים שינוי. , כמו תקוות גדולות, עמוק

 "אין פרטנר"ת והחברתית: בעולם המונחים המשמר את תפיסתו המדיני אין מאוהב מנתניהו

הוא ממהר להזריק , . בשעה שנתניהו מזהה שהייאוש הפך פחות נוח לישראלי"וילה בג'ונגל"ו

עבור החרדים לזהותה של ישראל; קמצוץ ועדת  "נאום בר אילן"לוורידיו מעט תקווה: מעט 

, ב בלפורהשוויון בנטל. אם צריך להבטיח את המשך הישיבה ברחו-טרכטנברג לנאנקים תחת אי

לתת  -ועדיין לא קיימו  -ועוד קצת ממי שהבטיחו  "התנועה"אז מקימים ממשלה עם קצת מפלגת 

 למחאה החברתית. "קול פרלמנטרי"

החברה הישראלית כמעט מאוהבת במציאות ממוזערת תקווה. התקווה הזהירה שהתפשטה 

את המחאה החברתית  בציבור כשהקים נתניהו את ועדת טרכטנברג הייתה גם הסופרטנקר שכיבה

כמעט כליל. המוחים ראו בהקמתה את הצידוק לקפל אוהלים ולחזור למציאות של סדר עדיפות 

 מעוות בהקצאת משאבים לאומיים. 

ללא תנאים מוקדמים זרו תקווה בציבור והצליחו להסתיר  גם ההכרזות על נכונות למשא ומתן

רשים לקיומו של משא ומתן אפקטיבי בקלות יחסית את הסירוב המוחלט להכיר בפרמטרים הנד

להסדר קבע. השלכותיה של ההחלטה האחרונה של האיחוד האירופי ביחס להתנחלויות נהירות 

אך תהיה זו טעות עצומה , לכל. נתניהו נאלץ להיענות למאמציו של ג'ון קרי לחדש את המשא ומתן

 ה על הסכם. לחתימ, באופן דומה, "ייענה בעל כורחו"אם הציבור יניח שנתניהו 

בנקודה זו נדרש הציבור להכריע: האם לקנות את מעט התקווה שבחידוש המשא ומתן או לתבוע 

מנתניהו את השלמתו לכדי הסדר קבע? השאלה מהי הדרך הנכונה להבטיח את קיומה של ישראל 

כמדינה עם רוב יהודי שכל תושביה נהנים מדמוקרטיה היא רחבה יותר משאלת קיומה הפיזי. את 

הכולל נסיגה , השאלה הזאת אפשר להציג לממשלה גם כך: האם הסיכון של חתימה על הסדר קבע

גדול או קטן מהסיכון שבהמשך הכיבוש? האם זוהי החברה שהציונות שואפת , מהגדה המערבית

המקיימת שליטה קבועה בעם אחר חסר זכויות אזרחיות? האם זוהי הברירה היחידה , לבנות

 התקיים כך או לחדול?ל - העומדת לפנינו
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 [25/8/2013, כשלו ]הארץיואם השיחות י .38

הן בקרב הישראלים והן בקרב הפלסטינים הציפיות ביחס לחידוש השיחות בין הצדדים נמוכות 

לא יכל אלא לראות  -כל מי שחושב שהסדר עדיף על המשך המצב הקיים , והחשדות גדולים. ואולם

ון קרי ולעודד את 'ג שג של שר החוץ האמריקאיהי במפגשים בין הישראלים לפלסטינים

 על מנת שיהפכו אותם למשא ומתן אפקטיבי על סוגיות הליבה. , המשתתפים בהם ואת המתווכים

צריך להביא בחשבון את הגרוע מכל. , כדי לאפשר להצלחה לסלול לעצמה דרך -ודווקא משום כך 

הילה ולחיזוק מעמדה של ארצות הברית מרטין אינדיק ואנשיהם לזכור שבצד הסיכוי לת, על קרי

הטלת האשמה  עליהם להבין מה תהיה המשמעות של -קיים הסיכון של כישלון. על מנת להקטינו 

 על שניהם או/ו על המתווכים. , בהתמוטטות השיחות על אחד הצדדים

. הוא קרי יהיה חייב דין וחשבון לנשיא אובמה ולציבור האמריקאי, אם השיחות יסתיימו בכישלון

הפלסטיני ולא בבעיות בוערות -יידרש להסביר מדוע השקיע את מרצו וזמנו בסכסוך הישראלי

אך בעיקר יהיה עליו להסביר את  -או המשבר הכלכלי באירופה , איראן, אחרות כמו צפון קוריאה

 כישלון מדיניותו במזרח התיכון לנוכח הזעזועים הקשים העוברים על העולם הערבי. 

מדוע דרש מהאיחוד , שר החוץ האמריקאי יצטרך להסביר גם לאירופים, ישלוןבמקרה של כ

, הסכסוך או מהתערבות במשא ומתן יישובהאירופי בשנה האחרונה להימנע מיוזמות מדיניות ל

אף על פי שמדינות אירופה נושאות זה שני עשורים בעול קיומה של הרשות ומשקיעות מכספן 

 במיזמים כלכליים בגדה ובעזה. 

קרי יהיה חייב הסבר לצדדים עצמם. אם יחשוב שהפלסטינים אשמים תהיה , אך מעל לכל

ם. הטלת האשמה בכישלון "התוצאה הטלת וטו נוסף על ניסיונה של פלסטין להתקבל כחברה באו

על הפלסטינים תבהיר לציבור הפלסטיני מדוע יש בהנהגה ובציבור הישראליים כאלה שאינם 

כישלון ילווה  ורואים בכולם קבוצה זהה שאינה רוצה בשלום. אם, ן חמאסף לבי"מבחינים בין אש

מבלי , ייאלץ הציבור הפלסטיני לספוג את התגובה הצבאית הישראלית, בחזרה לפעולות אלימות

שיוכל אלא להתבונן בעיניים כלות בצמצום התרומות והמענקים מאירופה ומארצות הברית 

 לרשות. 

יהיה זה הציבור הישראלי שייאלץ להבין מדוע , שהישראלים אשמיםאם קרי יחשוב , לעומת זאת

ומדוע ארצות הברית לא , האיחוד האירופי מממש החלטות שיפגעו בכלכלה הישראלית

ואינה בולמת תביעות משפטיות כנגד ישראלים בהאג.  ם"מפלסטין להתקבל כחברה באו מונעת

כשאזרחים מצרים וירדנים יתבעו לבטל  ,הוא לא יוכל להאשים את חוסר היציבות בעולם הערבי

אשר , את הסכמי השלום עם ישראל. הוא יצטרך לראות איך מחמוד עבאס מתפייס עם חמאס

 . "שישראל מבינה רק כוח"ו "אין עם מי לדבר"יכריז שוב ש

עד כמה שהמחשבה הזאת קשה ומכאיבה , האשם בשני הצדדים. במקרה זה תוייתכן שקרי יתלה א

ינטוש את האזור כשהוא משאיר בידי הצדדים את מספרי הטלפון של הבית הלבן אסור שקרי  -

ומבקש שיתקשרו כשיתעייפו לספור את מתיהם. יהיה עליו להציג לפניהם בצורה ברורה את 

 -ואת הפתרונות האפשריים לכל הסוגיות שבמחלוקת. אם יסרבו לקבלם , התנאים להסדר עתידי

ם "ן. משמעות מהלך כזה תהיה החלפתן של כל החלטות האווביטחהוא יצטרך להציגם למועצת ה
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אירופית שתיכפה על -הפלסטיני בעמדה בינלאומית אמריקאית-הנוגעות לסכסוך הישראלי

 הצדדים. 

עשוי להוביל את כל , הצופה את הכישלון בבירור, נדמה שרק מהלך מחשבתי מסודר מסוג זה

 לים לה.להצלחה שכה רבים מייח, המעורבים במפגשים אלה
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 [5/8/2013, דנון ובנט נגד הציונות ]הארץ .39

של הצדדים  "כרטיס הכניסה"מאמציו הבלתי נלאים של ג'ון קרי אכן גישרו על הפערים ביחס ל

 "יצירתיות"אך הם רחוקים מלשכנע את המתנגדים להסדר קבע ומביאים את ה, מ"למו

שאלה  "הקווים האדומים"ניין לראות כיצד תיאוריית מע, שבעמדותיהם לשיאים חדשים. ראשית

, האנכרוניסטי בבקעת הירדן בטחוניכמו הטיעון בדבר הצורך ה, נופפו בה בימי הסכמי אוסלו

, . כיום הם מסבירים לעם ישראל"אין פרטנר"התחלפו בתוך שנים ספורות במנטרה הכוזבת של 

בהסכם עם  "אין צורך"כי כלל  ,שאפשר שהוא יידרש להכריע במשאל עם על הסדר הקבע

 כי הציונות הכריעה את ההתנגדות הערבית., בשטח מעידות "עובדות"משום שה, הפלסטינים

שותפים לחשש מהאיום  בהםרבים בקר, מעניינת הרבה יותר העובדה שבסופו של דבר, שנית

שלא נענה  ,שבמאזן הדמוגרפי על משטרה הדמוקרטי וזהותה היהודית של מדינת ישראל. איום זה

במשנתם.  "עקב אכילס"היה ונשאר , מעולם באופן ריאלי בקמפיינים המגוונים של מתנגדי ההסדר

החששות בקרב החברה , הגם שהכריזו כי ארץ ישראל הובטחה לעם ישראל על ידי הגבורה עצמה

 ממנה מאמינים שאנחנו העם הנבחר. %70-אף כי סקרים גילו ש, היהודית לא נגוזו

אורלב ואחרים עדיין , אלדד, אלקין, דיין, ריבלין, חוטובלי, ארנס, בנט, כמו דנון פוליטיקאים

תמיד  1937מנסים להתחמק מההחלטה המחייבת חלוקה. חלוקה שהעולם והתנועה הציונית מאז 

בשלל הצעות  "ללרבע את המעג"הכריעו לטובתה בשל המאזן הדמוגרפי. לאחרונה הם מנסים 

 מעשי ומוסרי., ימשפט, חסרות בסיס מדיני

ואף להכריז כי , ממהרים להוציא את עזה ותושביה מהמשוואה המדינית והדמוגרפית רובם

או מדינת חמאס עצמאית , דחיפה לידיים המצריות שדוחות אותם -עתידם הוא אחד משניים 

מארץ ישראל. מעניין יהיה לדעת מי  %1.2מיליון פלסטינים על שטח שגודלו  1.8שבה מתרכזים 

 ריז עליה כעל מדינה ומי יכיר בה?יכ

כמעט כולם לא נותנים לעובדות הרשמיות של הלשכות המרכזיות לסטטיסטיקה ומוסדות 

כדי להצדיק את , והם מפחיתים מיליון איש ממניין הפלסטינים בגדה, בינלאומיים לבלבל אותם

ית בלתי אפשרית למעמסה כלכל, %60-סיפוחה. זאת גם אם זה מוביל לצניחה של הרוב היהודי ל

ולכך שבעיית הפליטים הלא , 1:15ג לנפש ביניהן עומד על "הנוצרת מאיחוד כלכלות שהפער בתמ

 אמי הגועש.אסלפתורה תמשיך לבעוט בכוח בתודעה של העולם הערבי וה

אך מעלימים מחצית , B-ו Aאחדים ביניהם אכן מכירים את המספרים האמיתיים בשטחי 

 %60המשתרעים על פני  Cשים לספח אותם עם נדוניה של כל שטחי ודור Cמהפלסטינים בשטחי 

 נפרדים. B-ו A אזורי 167עם  "מדינה"מהגדה. לפי עמדתם הפלסטינים יוכלו לקיים 

ופותרים את הבעיה בקלות רבה בהציעם  "מחוץ לקופסה"יש ביניהם כאלו המתהדרים בחשיבה 

הט המלחמה כדי שיוכלו לממש את חזונם לפלסטינים אזרחות ירדנית. אחרים פשוט מייחלים לל

 בדמות גירוש המוני פלסטינים מהגדה לירדן. "2נכבה "או , לאומי "תג מחיר"בדבר 

, כולם ביחד מפריחים מספרים מוגזמים של הישראלים ביהודה שומרון ומזרח ירושלים

גרפי במאזן הדמו "מכיס לכיס"ומתעלמים מהעובדה שגם אשליה זו אינה יותר מאשר העברה 

משום , גם מספרים אלו רחוקים מלמנוע את חלוקת הארץ, הכולל בגבולות ארץ ישראל. זאת ועוד
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המשתרעים על  "גושים"מהישראלים החיים מעבר לקו הירוק מתגוררים ב %85-שלמעלה מ

מרחבית וחקלאית מוחלטת , אחוזים ספורים של הגדה. שאר הגדה נהנית מדומיננטיות דמוגרפית

 .של הפלסטינים

מדינה  -במקום להתאים את המדיניות למציאות בהתאם למטרה הציונית , נדמה כי אלו

מדמיינים מציאות , כפי שנדרש ממנהיגות מפוכחת ואחראית -דמוקרטית בעלת רוב יהודי 

 שתתאים לאג'נדה שלהם גם אם היא מובילה בסופו של דבר לאובדן המטרה הציונית.
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 [22/7/2013, פי שטחים ]הארץמי אמר חילו .40

נתפשים כרעיון  חילופי שטחים בין ישראל לפלסטין, בעיני אלה המבקשים את פתרון שתי המדינות

שעשוי להסדיר בקלות את סוגיית הגבולות. אך רעיון זה טומן בחובו את אחד הקשיים המהותיים 

תעלם מהאפשרות שעמם יש להתמודד בדרך להסכם. והמבקשים להימנע מהסכם משתדלים לה

 משפטיים וחברתיים. , ויוצרים אגב כך אבסורדים מדיניים, של חילופי שטחים

רעיון חילופי השטחים נועד לענות על המתח העקרוני המתקיים בין עמדות הצדדים בנושא 

נשענים בעמדתם העקרונית , בתמיכת הקהילה הבינלאומית, הטריטוריאלי. הפלסטינים

. 1967שפרשנותה המקובלת היא נסיגה ישראלית לקווי , 242 ןביטחוהחלטת מועצת ה על

מעמידים את המציאות , בתמיכתם של שלושת נשיאיה האחרונים של ארצות הברית, הישראלים

כמחייבת שינויים כדי , שבה חיים יותר מחצי מיליון ישראלים, הדמוגרפית בגדה המערבית

כפי , בונותה. הסדר של חילופי שטחיםלצמצם את מספרם של אזרחי ישראל שיישארו מחוץ לרי

, מומשה במלואה 242יאפשר לפלסטינים לטעון כי החלטה , שנעשה בהסכם השלום עם ירדן

 להשאיר את רוב הישראלים בגדה המערבית תחת ריבונותה. , ולישראל

משטחי  %3-2עמדת הפלסטינים מול ישראל בעשור האחרון הציעה חילופי שטחים בשיעור של 

מהישראלים בריבונות ישראל. בוועידת קמפ  %75מה שישאיר , 1:1ביחס של , צועההגדה והר

את הרעיון של חילופי שטחים וביקש לספח , אהוד ברק, שלל ראש הממשלה אז, 2000בשנת  דיוויד

הוא הסכים לפצות את הפלסטינים בעבור , בטאבה, מהגדה ללא תמורה. כעבור חצי שנה %8

וברציף בנמל אשדוד. תפישה זו של פיצוי , דרון יבשתי בין עזה לגדהמהקרקע במס %8-6סיפוח של 

, שאול מופז, ר קדימה"מובלת כיום על ידי יו, שככלל הפלסטינים שוללים אותה, שאינו אדמה

 חשמל וכבישים. , ומורחבת לתשתיות נוספות כמו מתקני התפלה

והציע לספח , 2008אנאפוליס אהוד אולמרט אימץ את הנוסחה הפלסטינית והבינלאומית בוועידת 

, משטח הגדה %5.8ובתמורה להעביר לפלסטין שטח ששיעורו , מהגדה המערבית %6.5לישראל 

(. חלק 10אף על פי שהוא קטן פי , מהשטח שיימסר %0.7-כולל המסדרון בין עזה לגדה )שיחשב לכ

 ומושבים. ניכר מהשטחים שהציע אולמרט הם שטחים חקלאיים המעובדים על ידי קיבוצים 

הגושים שלי הם לא הגושים של ", הכרזתו של בנימין נתניהו, עדיין בתוקף אילן-בהנחה שנאום בר

באם ישראל  -לפחות. הפוטנציאל הישראלי לחילופי שטחים  %10-8מכוונת לסיפוח של , "השמאל

. %4-3אינו עולה על  -ים בתחומה יישובאינה מעוניינת לפגוע במרקם חייהם של יותר מעשרים 

היא פגיעה באופיים החקלאי , במקרה של חילופי שטחים, לפיכך משמעות עמדתו של נתניהו

 ים. יישובוהקהילתי של עשרות 

, . אין לנתניהו בסיס משפטי"חילופי שטחים"בשל כך בדיוק איננו שומעים ממנו את המלים 

ו של מפעל שבעזרתו יוכל להציל את ישראל מתוצאותי, המקובל על הקהילה הבינלאומית

שלו בטענה המופרכת שאלה הם  "הגושים"ההתנחלות שהיא עצמה חוללה. לכן הוא מבקש את 

 ושולל פיצוי טריטוריאלי הוגן לפלסטינים. , "גבולות בטוחים"

ן של ישראל גם במחיר פגיעה ביטחוהפלסטינים דוחים טענה זו. הם מוכנים לענות על צורכי ה

אך אינם מוכנים לוותר על שטחים מהגדה לשם כך. גם , בריבונותם באמצעות פירוז מדינתם
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ן כמו נוכחות של כוחות ביטחואירופה וארצות הברית דוחות את הטענה הזאת. הן רואות בסידורי 

מענה הולם. הסיכוי , בינלאומיים ושימוש של חיל האוויר הישראלי במרחב האווירי הפלסטיני

ל עמדת הליגה הערבית והצעתה לשלום על בסיס שהפלסטינים ישנו את עמדתם אפסי. ההשלכות ע

והן , הן נפגעות פוטנציאליות -תחת כל שלטון  -ובעיקר סוריה , הן עקרוניות. לבנון 1967קווי 

דבר שימנע מישראל , יתנגדו ויטרפדו את ההחלטה פה אחד הנדרשת לשינוי בעמדת הליגה

 ומהפלסטינים הסדר מוכר וסיוע של מדינות ערב. 

אום "מה שזכה לכותרת , המציעים חילופי שטחים מאוכלסים, כמו אביגדור ליברמן ,יש כאלה

. נתניהו וצוותו מבינים כי זה לא יותר מגימיק אלקטורלי. גם אם היתה להצעה "פחם תחילה-אל

ים יישובבהנחה שישראל אינה מעוניינת להעביר לפלסטין , מעשית, פוליטית ומשפטית היתכנותזו 

לחילופי  %2-ניתן להציע באזור ואדי ערה לא יותר מ, לדוגמה( 6ת )כביש ישראליים ותשתיו

הוא לא יוכל , מ מהים"ק 10ויקרב את קו הגבול למרחק של , השטחים. אם נתניהו יאמץ זאת

 ן של ישראל מכתיבים סיפוח שטחים ללא תמורה. ביטחולטעון יותר שצורכי ה

אינה יוצרת דומיננטיות , ות בשטחיםהמשך מגמת הבנייה וההרחבה של ההתנחלוי, לפיכך

, . היא אמנם מגדילה את השטח הבנוי של הגושים"גושים"משטח הגדה שמחוץ ל %94-ישראלית ב

אך מחשקת את המעוניינים בהסדר קבע בהעלותה את המחיר האישי שיידרש מהקיבוצים 

אלה הבונים ממשלת ישראל מאפשרת ל, האמורים לוותר על אדמות. באופן אבסורדי, והמושבים

לפגוע , "דור החלוצים החדש"והמכנים את עצמם , בהיתר ושלא בהיתר, על כל גבעה בגדה

שבכל , ביום שבו יוכרע הסכם קבע, י חלוצים שחלקם הוקמו בימי חומה ומגדליישובולהכרית 

 וחילופי שטחים. 1967מקרה יהיה מבוסס על קווי 
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, ]הארץ ענני הפנאטיות מעוורים את נתניהו .41

3/7/2013] 

את יום מותו של ההוגה , ובהם ראש הממשלה, בחודש הבא יציינו חסידי זאב ז'בוטינסקי

כי עקרון ההגדרה העצמית לא הוחל על ערביי "שהכיר בעובדה , הרוויזיוניסטי. המנהיג המפוכח

 -ת כפי שהודתה לימים גם הקהילה הבינלאומי - "...1922-פלשתינה בעת שניתן כתב המנדט ב

קיר "באמצעות מדיניות  "לבית לאומי לעם היהודי בארץ ישרא"ביקש להבטיח את הקמתו של 

 . "הברזל

, למן ההתחלה ז'בוטינסקי היה מודע לתוקף המשפטי והמוסרי שבתביעתם של שני הלאומים

וכציוני נאבק למימוש ההחלטה היוצאת דופן וחסרת התקדים , על ארץ ישראל, היהודי והערבי

כפי , גם אם בכוח. אלא שז'בוטינסקי לא הניח כי לנצח נאכל חרב, ילה הבינלאומיתשל הקה

 שהמתיימרים להיות חסידיו טוענים חזור וטעון. 

, כאשר בקיר הברזל לא נראה אף לא סדק אחד"כתב ש, בתבונה מדינית רבה, דווקא ז'בוטינסקי

סמן... רק אז יבואו אלינו את ק 'בשום אופן לא'מאבדות קבוצות קיצוניות שסיסמתן רק אז 

 . "המתונים... ובידם הצעות לוויתורים הדדיים

ולספק , מ ביניהם"עוד החודש נדע אם הצליח ג'ון קרי להניע את הצדדים לחדש באמת את המו

. נתניהו יצטרך להציע ויתורים כאלה ולהסתפק בהצעות דומות של "הצעות לוויתורים הדדיים"

איר את התביעה להכרה במדינת ישראל כבמדינה יהודית מחוץ מחמוד עבאס. על נתניהו להש

בדיוק כפי שהוא מבקש מעבאס לנהוג בנוגע לתביעת הפלסטינים למימוש , לחדר המשא ומתן

 . "זכות השיבה"

לא משום שהשתכנע , 242-ו 181 ם"את החלטות האו 1988-ף קיבל ב"עליו להכיר בעובדה שאש

, נפטר מתחושת העוול שהפלסטינים חשים כי נעשה להםהישראלי ולא משום ש נרטיבבצדקת ה

, בדומה למדינות ערב, כאשר נשללה מהם הזכות למדינה בארץ שבה היו רוב מוחלט. הפלסטינים

הצדק "משום שהעליונות הצבאית הישראלית מנעה מהם להשיג את , נכנסו לתהליך המדיני

 . 1967נת ישראל בקווי ובשל הלגיטימציה הבינלאומית שקיבלה מדי, שלהם "המוחלט

הלכה לאוסלו והתכנסה באנפוליס לא כי הפסיקה להאמין , באותה מידה גם ישראל נגררה למדריד

אלא מפני שמנהיגיה הבינו כי חי בארץ הזאת עוד , בקשר ההיסטורי בין עם ישראל לארץ ישראל

נת להבטיח את וכי על מ, המוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית, בעל זכות להגדרה עצמית, עם

עלינו לאפשר את , כמו גם הז'בוטינסקאית, קיומה של מדינת ישראל ברוח הציונות ההרצליינית

 הקמתה של מדינה פלסטינית לצדנו. 

אפוף ענני פנאטיות המעוורים את ראייתו המדינית. , נתניהו עדיין משוטט במסדרונות מצודת זאב

פרגמטיות , ת בידו ההזדמנות להפגין צניעותבלי הנסיכים. בימים אלה ניתנ, הוא מזמן לבדו

את אירופה המאיימת על , וראייה מדינית מפוכחת המביאה בחשבון את המזרח התיכון המתהפך

ב ביחס להסכם שניתן לחתום עם "ישראל בבידוד בינלאומי ואת העמדה העקרונית של ארה

קבור את משנת הפלסטינים ועם העולם הערבי. בימים אלה עליו לבחור אם להמשיך ול

לאומיות היא "כתב: , שנים לפני אימוצו של עקרון ההגדרה העצמית, 1903-שכבר ב, ז'בוטינסקי

ועוד  "אל לו לשום עם לדכא את אישיותו הלאומית של עם אחר..., האינדיווידואליות של העמים

הם כדי זקוקים למדינה של"כי אין דבר אבסורדי יותר מאשר ההנחה שהיהודים , הגדיל והוסיף

. בימים אלה על בנימין נתניהו לקבל החלטה קשה. "שיתאפשר להם לחנוק ולדכא עמים אחרים

 מי ייתן ויחזור אל דרך המלך שאותה סללו המנהיגים ההיסטוריים של תנועתו.
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 [16/6/2013, דברים שרואים משם ]מולד .42

ישראלים מכל במאות הסיורים שקיימתי בשנים האחרונות בגדה המערבית לאלפים רבים של 

הקשת הפוליטית בלט לעין עניין אחד שהיה משותף לכולם. בניגוד לחילוקי הדעות העמוקים ביחס 

, למעט בודדים, כולם, כשהתבוננו הישראלים אל הנוף שלפניהם, לסכסוך ולדרכים לפתרונו

טין ים הישראליים והפלסטיניים; הם היו עיוורים לחלויישובהתייחסו אך ורק לשטח הבנוי של ה

לשדות המעובדים ולחממות שממלאים את האדמות שמול , לרפתות, ללולים, לכרמים, למטעים

אבל אינם נתפסים בעיני , ים הפלסטיניםיישובצמודים ל, ככולם , רובםעיניהם. שטחים אלה

מציגה את השטח כפי שהוא  1הישראלים הצופים בהם כחלק מהשטח הפלסטיני. מפה מספר 

ים יישובשראליות: השטחים הירוקים הבהירים הם השטח הבנוי של הנקלט מבעד לעיניים י

 ואילו השטחים הכחולים הם השטח הבנוי של ההתנחלויות., הפלסטיניים

 1מפה מס' 

אחת התובנות המעניינות שמלוות אותי 

מימי חתימת הסכם הביניים בין ישראל 

אז שימשתי כראש המנהלת , ף"לאש

ם היא שהצדדים תופסי, למשא ומתן

בצורה שונה את המשמעויות העולות 

מהשאלות מיהו בעליו , מאופיו של השטח

החוקיים ומהו תפקיד השטח במרקם 

בעוד , למשל, החיים של אותם בעלים. כך

רואים בכפר , כחקלאים, שהפלסטינים

ובאדמותיו מקשה אחת בלתי ניתנת 

כאזרחים , הרי שהישראלים, להפרדה

גי מפרידים בין סו, בחברה עירונית

הקרקעות )קרקע למגורים או קרקע 

ועל  -חקלאית( כמעט לכל צורך או עניין 

אחת כמה וכמה אם ההפרדה משרתת 

 מניעים פוליטיים.

מהמאפיינים השונים של התעסוקה בישראל ובשטחים. בישראל רק שני , בין היתר, ההבדל נובע

ת עצמה רק אחוז בודד אחוזים מכלל האוכלוסייה מתפרנסים מחקלאות מתועשת; בגדה המערבי

שיעור המתפרנסים מחקלאות , לעומת זאת, מהמתנחלים עוסק בחקלאות. אצל הפלסטינים

אחוז. המתנחלים מעבדים  12 -גדול פי שישה , ס הפלסטיני"לפי נתוני הלמ, מסורתית משפחתית

, נוסף. ב20פי , כלומר -ואילו הפלסטינים מעבדים יותר ממיליון דונם , דונם 0,0005בגדה רק 

בעוד שהפלסטינים , הישראלים החיים בשטחים מגדלים רק אלפים מעטים של ראשי בקר וצאן

 מגדלים יותר ממיליון.
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 2מפה מס'        

מביא , האופן השונה שבו תופס כל צד את מה שקיים בשטח

אותו גם לפתח גישה שונה בתכלית לכמה מסוגיות היסוד 

ת בתודעת הציבור נוצר, למשל, שעומדות בלב הסכסוך. כך

באשר , בלשון המעטה, הישראלי תפיסה שאינה נכונה

למציאות בשטח. לשם המחשת הדברים אציג מספר מפות של 

המשתרע בין קלקיליה בצפון , שנבחר כדוגמה בלבד, אזור

 בדרום. מודיעין עיליתו

ים יישובניתן לראות את ההתנחלויות ואת ה 2במפה מספר 

גודלן. כך לרוב הן מוצגות במפות הפלסטינים כנקודות זהות ב

המבקשים להראות כי מדובר באזור שבו , של גופים ישראלים

כי , כלומר, ים ישראליים ופלסטינייםיישוביש מספר דומה של 

מדובר במרחב מחיה שבו לכל אחד מהצדדים יש נוכחות 

 משמעותית היוצרת לגיטימציה לתביעות פוליטיות.

גלה קצת יותר על המציאות נ 1אלא שאם נחזור למפה מספר 

הפיזית באזור. כשבוחנים את היקף הנוכחות והדומיננטיות האתנית של שני הצדדים באמצעות 

ידי -לא בתור נקדות סמליות זהות על המפה אלא על -ים ומספר תושביהם יישובהשוואת גודל ה

הבנוי הישראלי מהשטח  15מגלים כי השטח הבנוי הפלסטיני גדול פי  -הצגת השטח הבנוי שלהם 

וכי על כל ישראלי המתגורר בגדה המערבית מתגוררים תשעה פלסטינים. המסקנה: דומיננטיות 

 פלסטינית ברורה.

 3מפה מס'      

. כך נתפס 3האמת נחשפת במלואה כשבוחנים את מפה מספר 

המורכב , פלסטיני "ים" -האזור בעיני הפלסטינים והנהגתם 

שטחים החקלאיים הצמודים ים והיישובמהשטח הבנוי של ה

ישראלים. תפיסה זו נתמכת בעובדות  "איים"ובתוכו , אליהם

שכבר צוינו לעיל. עליהן יש להוסיף את הנתון שלפיו שיעור 

משיעור הבעלות  20הבעלות הפלסטינית על קרקעות גדול פי 

ישראלית. לכן במפות שהפקידו הפלסטינים במהלך -היהודית

ובהן ההצעות , ואולמרט המשא ומתן עם ממשלות ברק

עולה בבירור כי הן כוללות , לגבולות הקבע ולחילופי שטחים

את השטח הבנוי של  -בעיקר את מה שנחשב ישראלי 

ההתנחלויות בתוספת צירי תנועה צרים אליהן. התבנית הזו 

 ."בלונים ושרוכים"זכתה בצד הישראלי לכינוי 
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 4מפה מס' 

 

 5מפה מס'        

ת השטח הישראלים והנהגתם רואים א, לעומת זאת

פלסטיניים  "איים" - 5ר כפי שהוא מופיע במפה מספ

המהווים מרחב פוטנציאלי  "ריקים"ושטחים 

להתרחבות של ההתנחלויות הישראליות הקיימות 

 והחדשות שיש להוסיף עליהן.

תפיסה זו מסבירה היטב את חלוקת השטח בהסכם 

מהכפרים הביניים. האחריות והסמכות לרבים 

הפלסטיניים הועברו לידי הרשות הפלסטינית רק 

בעוד שכל אדמותיהם , ביחס לשטח הבנוי שלהם

כדי להרחיב את , נשארו בשליטה ישראלית. כלומר

אבל אם , ביתו יפנה הפלסטיני לרשות הפלסטינית

ירצה לבנות רפת חדשה או להקים חממה על אדמתו 

אזרחי ה מנהלהנמצאת בצמוד לביתו עליו לפנות ל

בסירוב(. אין ספק שמצב זה נוצר , לרוב, )שם ייתקל

בעת החתימה על הסכמי , משום שהיה ברור לצדדים

שנה של זמניּות ברור גם שהצד הישראלי  20אבל לאחר כמעט , שאלה הסכמי ביניים בלבד, אוסלו

 סיפוח בפועל והשתלטות על שטחים, מנצל את המצב השיפוטי הזמני לטובת הרחבת השליטה

 פרטיים של פלסטינים.
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 6מפה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התפיסה הזו עומדת גם בבסיס ההצעות הישראליות במשא ומתן על הסדר הקבע. השטחים 

גודלן ופוטנציאל ההתרחבות , בהתאם למיקומן, שמבקשת ישראל לספח הם שטחי ההתנחלויות

חוצה אינספור חלקות  לא הוקדש בכלל תשומת לב לעובדה כי קו הגבול המבוקש, שלהן. בה בעת

של כפרים וחקלאים פלסטינים ופוגע ברציפות הפלסטינית ובפוטנציאל ההתפתחות של המדינה 

 .(7)מפה מספר  שתקום

 7מפה מס' 
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, נעשה באופן דומה 1949-מעניין לציין כי שרטוט גבולות שביתת הנשק בין ישראל לירדן ומצרים ב

ן הטקטיים של ישראל ולא התוכניות להתפתחות ביטחוי הרק שאז השיקול המכריע היה צרכ

כפרים פלסטיניים שנשארו בגדה  70 -עתידית של התנחלויות. התוצאה גם אז היתה דומה 

ושבעה כפרים שנשארו , דונם( 0,00020המערבית השאירו שליש מאדמתם החקלאית בישראל )

, ן ירדני. חשוב לזכור כי אזבישראל השאירו שני אחוזים מאדמתם בגדה המערבית תחת שלטו

סברו שקווי שביתת הנשק יוחלפו , 1995-בדומה למצב במהלך החתימה על הסכמי הביניים ב

 (.9-ו 8במהרה בגבול קבע שייתן מענה גם לעיוותים אלו )מפות 

 9מפה מס'               8מפה מס'     

 

מבקשים , טובלי מהליכוד ביתנו ועודדנון וחו, ובהם נפתלי בנט מהבית היהודי, פוליטיקאים רבים

לעשות שימוש ציני בתודעה העירונית בקרב הישראלים. הם מציגים בפניהם את שטחי הגדה מבעד 

לעיניים עירוניות בלבד ומספקים להם מבט חלקי ומטעה שאינו מביא בחשבון את התמונה 

אחוז מהגדה וזאת  06המשתרעים על , Cהמלאה. הפוליטיקאים הללו דורשים לספח את כל שטחי 

תושבים בלבד )בפועל המספר כפול(.  2,0004ומתגוררים בהם  "ריקים" Cמשום שלטענתם שטחי 

ידי חיבורם של -הם טוענים שניתן לשמור על הרציפות הפלסטינית ועל מרקם חייהם על, כמו כן

חות הפלסטיניים במערכת של גשרים ומנהרות. אין בתוכניתם כל התייחסות להתפת "האיים"

ים הפלסטינים ולעובדה המכרעת כי אדמותיהם החקלאית והתשתיות שלהם יישובהעתידית של ה

 .Cנמצאות בשטח 

כך כמו זו של הסכסוך -ובפרט כשהיא מורכבת כל, על כל מציאות, מבט חלקי על המציאות

ון אלא שהוא גם לעולם לא יוכל לתת פתר, רציני והוגן, לא רק שאינו צודק, פלסטיני-הישראלי
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יש לסלק את ההצעות המופרכות מבית מדרשו של בנט מעל סדר , קודם כל, אמיתי לבעיה. לכן

יופקד שרטוטו , כשיסכימו הצדדים על גבולות קבע, היום. לאחר מכן יש לעמוד על כך שבבוא היום

המדויק בידי מומחים מדיסציפלינות שונות. זאת כדי להבטיח שהפגיעה בקניין הפרט תהיה קטנה 

על חוכמה של חזקים ועל תבונה שבין , האפשר. ועוד לא אמרנו כלום על נדיבות של מנצחים ככל

 שכנים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 זכות החשיבה

162 

 [12/6/2013, הסיכוי ]פה ושם -הסדר עם הפלסטינים  .43

לבו של האתגר שמציבה שאלה זו הוא המענה הישראלי לשאלת היסוד: מהו חזון הציונות שבה 

דמותה ומשטרה הרצויים של ישראל ויחסיה עם השכנות והקהילה , ייהאנו מאמינים? מהם אופ

 הבינלאומית?

קבוצת שאלות שנייה: האם ישראל בעלת הפוטנציאל הפוליטי והפיזי בכדי לממש את החזון? 

והעולם הערבי יש כדי  האם התנאים האזוריים והעולמיים בשלים לכך? האם בעמדת הפלסטינים

 ן? ועם מה עלינו להתמודד בכדי לממשה?להבטיח את קיומו לאורך זמ

 רקע, תובנות והנחות עבודה

 כבר למעלה משישים שנה לא ראה האזור שלנו מידה כזאת של שינויים וחוסר יציבות: •

 

המתקיימות  "אמיאסלהחורף ה"או  "האביב הערבי"התהפוכות בעולם הערבי המכונות  .1

 כבר למעלה משלוש שנים.

או על רקע מלחמת  איראניעל רקע ּפרֹויקט הגרעין ההסכנה לפריצת מלחמה אזורית  .2

 ם.איראניהאזרחים בסוריה בה מעורבים חזבאללה וה

 הפוקד במיוחד את אירופה ומאיים על האיחוד הכלכלי., המשבר הכלכלי העולמי .3

 

, תהא אשר תהא זהותם הפוליטית והאידיאולוגית, עלייתם של כוחות פוליטיים חדשים באזור •

ים המסורתיים. משטרכי ההתנהגות והנורמות הפוליטיות שהיו נהוגות באזור לפני נפילת התביא לשינוי דר

פלסטיני עתיד לרדת -העיסוק של העמים הערביים בענייניהם הפנימיים אין משמעו שהסכסוך הישראלי

היום שלהם; הסוגיה הפלסטינית רק תהפוך להיות סוגיה פנימית בארצות הערביות כמו שהיא -מסדר

ב. לישראל ישנה את ההזדמנות האסטרטגית לאיחוד אינטרסים "מת אף במערכת הפוליטית בארהמתקיי

 .איראןעם הכוחות הערביים למול האיום מ

הנשען על  משא ומתןכל עוד ממשיכה ישראל להפר בשטחים את החוק הבינלאומי ולסרב לנהל  •

הפלסטיניים והערביים.  היא מרחיקה ומחלישה את הכוחות הפרגמאטיים, ההחלטות הבינלאומיות

הדבר יביא , שתי המדינות ידעך פתרוןוהאלימות תוליד עוד אלימות. אם , הקיצוניות תוליד עוד קיצוניות

 שאין אפשרות לנבא את תוצאותיהם והשפעותיהם., להתעוררות רעיונות אחרים

תה שהציעו או, היעדר התגובה הישראלית ליוזמת השלום הערבית מעמידה את מדינות ערב •

 מה שעלול לגרום להן לסגת ממנה., במצב מביך מול העמים שלהן, לישראל

מניחה כי עדיין , הברית ובאירופה-בייחוד זו השלטת בארצות, התודעה הפוליטית הבינלאומית •

ובאותם הכלים שבהם השתמשו בעשרים השנים  הגיוןפלסטיני באותו ה-ניתן לנהל את הסכסוך הישראלי

או שליטה בסכסוך מבלי שיגיע לפיצוץ. למרות , יות של ֲהָכָלה וניהול משבריםכלומר מדינ, האחרונות

העניין , ההשפעה תומכים באביב הערבי ובזכותם של העמים להגדרה עצמית-שהכוחות הבינלאומיים רבי

 הזה משום מה נעצר כאשר מגיעים לזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית.

פלסטיני אינם -ית ושל הקוורטט לטפל בסכסוך הישראליהבר-הניסיונות המתמשכים של ארצות •

משם , ישירות-מועילים; הם מנסים להערים על הבעיה במקום לפתור אותה. משיחות ישירות לשיחות לא

כל אלה הביאו לקריסת האמון  -ועד לשיחות נפרדות של הקוורטט עם כל אחד מהצדדים , לשיחות קירבה
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ובראשה פתרון, נים נענו לדרישת הקוורטט והציגו בפניו את עמדתם לבין הפלסטינים והישראלים. הפלסטי

 משא ומתןבטענה שסוגיות אלה יידונו במסגרת , אולם עד לרגע זה ישראל לא השיבה דבר, סוגיית הגבולות

בין הצדדים. אלא שהתשובה הישראלית האמיתית היא זו שנראית מדי יום ביומו בשטח: הרחבת 

 שלים.ההתנחלויות וייהוד ירו

הפלסטינים והערבים סבורים כי עשו מבחינתם כל מה שדרוש על מנת לפזר את הפחדים של  •

הם מוכנים לחתום עימה על הסכם שלום ולקיים נורמאליזציה בתמורה  - ישראל לגבי עתידה באזור

כבסיס לגבול )עם חילופי  '67 קווי - ובראשם להסכמי שלום המבוססים על ההחלטות הבינלאומיות

 מוסכם לסוגיית הפליטים. פתרוןים( ושטח

 
 מהם אופיה, דמותה ומשטרה הרצוי של ישראל?

 לאומית?-החלופות: מדינה דו

עוצמה "ו "הבית היהודי"יחד עם אנשי  - הליכוד ביתנו - ניתן לומר כי אנשי הליבה של מפלגת השלטון

ם התיכון לנהר הירדן )ללא )שלא חצתה את אחוז החסימה( רואים מדינה אחת יהודית בין הי "ללישרא

, דרך תושבות, עם פתרונות שונים ומגוונים לפלסטינים בה. החל ממתן אזרחות לכולם, רצועת עזה(

 "הנכבה"במודל , לאומי "תג מחיר"ועד אזרחות ירדנית או גירוש במסגרת , C שטחי , סיפוחאוטונומיה

תרחיש הסביר יותר בדמות הקמתה של . אך בקצה הדרך נראה כי כל ההצעות הללו מתכנסות ל1948של 

 מדינה אחת.

ולזו הגדרה ברורה , תלאומי-דוהמעשית במקרה הישראלי פלסטיני של מדינה אחת היא מדינה  המשמעות

להם יש נציגות במוסדות השלטון על פי , משמעותיים בגודלם לאומים כוללת שני שאוכלוסייתה מדינה -

, %48פלסטינים , %50י המנדטורית עמד על "עור היהודים באיש 2013חוק ובאופן יחסי לגודלם )באפריל 

 (.%2ואחרים 

 ת יהיה עלינו לשאול לא מעט שאלות שאעמיד רק חלק מהן למחשבה נוספת וכנה.לאומי-דוכלפי מדינה 



 זכות החשיבה

164 

או שמה מדובר במדינה שלישית נפרדת על , תלאומי-דוהיא חלק מהמדינה ה רצועת עזה האם ראשונה:

מהאוכלוסייה הפלסטינית  %40י המנדטורית ובו מתגוררים "משטח א %1.2עולה על שטח שגודלו לא 

תחת סגר או  בשטחים? האם ישנו סיכוי כי מדינה כזו תוכר על ידי רוב מדינות העולם? האם נשאיר אותה

 אם פונדמנטליסטי?אסללהיות בסיס קדמי ל, מדיני פתרוןבהיעדר הסכם ו, נאפשר לה

ם של הפליטים הפלסטינים? הרי ישראל )או ישראסטין( הפכה להיות גם למדינת מה יעלה בעתיד שנייה:

לאומית למנוע את מימוש זכותם של -הלאום הפלסטיני. האם יש ביכולתם של היהודים במדינה דו

, ת הופכת באחת לאטרקטיבית למיליוני פליטיםלאומי-דוהפלסטינים להגר למדינתם? יש לציין כי ישראל 

 )הגדה המערבית ועוד עזה(. 1967ח שלא יקרה לפלסטין בגבולות מה שסביר להני

מדינת ישראל  בהן האם הכלכלה הישראלית הנוכחית יכולה לגשר על שורה ארוכה של פעריםשלישית: 

הפער ברמה , (1:15ג שהינו הגדול ביותר בעולם בין שתי ישויות מדיניות צמודות )"הפער בתמ -לפלסטינים 

ירותי הרווחה ועוד. כיצד החברה הישראלית המתמודדת עם שעור השתתפות נמוך הפער בש, הטכנולגית

של ערבי ישראל בשוק העבודה )בנוסף לזה הדומה של האוכלוסייה החרדית בישראל( תוכל להתמודד עם 

מליון  2.3של , אמצעי ייצור ועוד, השכלה, מאפייני תעסוקה גרועים עוד יותר ביחס לתעסוקת נשים

באם , יים בגדה המערבית )ללא מזרח ירושלים(. זאת מבלי להוסיף עליהם את הפליטיםפלסטינים הח

ירושלים "מיליון פלסטינים החיים ברצועת עזה. נדמה כי מודל  1.8וללא , יוסכם שחלקם ייקלט

ת. והתוצאות תהיינה אותן מגמות להן אנו עדים לאומי-דויתרחב לכל חלקי המדינה ה "המאוחדת

נומי הבינוני והגבוה לתל אביב ולמודיעין אקו-סוציורה שלילית של יהודים מהמעמד ההגי - ירושליםב

בעלת שיעור חרדים וערבים גבוה מהממוצע , ל. העיר הגדולה הענייה ביותר"אך הפעם זה יהיה לחו, בעיקר

 נתמכת ומחולקת בפועל על רקע מתחים לאומיים., במדינה

נכסי הנפקדים  מה יעלה בעתידם של -אחת מהן לדוגמא היא יש להוסיף לא מעט שאלות ש לתחום הכלכלי

 …חדרים 0,00010-מיליון דונם וב 3.6-שאינם במעמד משפטי זה יותר? להזכירנו מדובר בין היתר ב

מי יתגייס לצבא? האם זה יהפוך לצבא מקצועי של מתנדבים משני העמים או שמא  - ןביטחורביעית: 

סמכויותיו? האם הפלסטינים יסכימו , חימושו, גודלו, מה יהיה הרכבו נבקש כי יקום צבא פלסטיני נפרד?

 לכך?
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 שתי מדינות?

על רעיון  1937-של הלורד פיל ב ח הוועדה הבריטית המלכותית בראשותו"פתרון הסכסוך נשען מאז דו

אותן במאבק בין שתי תנועות לאומיות שתביעותיהן בעלות תוקף ולא ניתן ליישב "החלוקה משום שמדובר 

 "…זולת חלוקה… זו עם זו

. מימושו של רעיון זה מחייב בראש ובראשונה "שתי מדינות לשני העמים"ניתן לרעיון זה השם , לימים

אך צריכים להתקיים תנאים , עליה אעמוד בהמשך, משני צדי המתרס, תמיכה פוליטית וציבורית במהלך

ואם , חברתית וכלכלית. במילים אחרות פיזית בעלות סבירה ונסבלת מבחינה היתכנותנוספים כמו 

החלוקה של הגדה המערבית הוא הפרדה בין שתי  נסיוןהאם , להשתמש בדימוי של החוקר מירון בנבנישתי

 של הפרדתם מחביתה לשתי ביצים., הנדון מראש לכישלון, נסיוןאו שמא מדובר ב, מובחנות "ביצים"

ץ נתמכת היטב על ידי ממשלת ישראל בראשות התנגדותם של חסידי ארץ ישראל השלמה לחלוקת האר

בנימין נתניהו במישור הפוליטי. אך כדי לעבור לשלב הבא של תוכניתם לממש ריבונות ישראלית על כל 

כי מפעל ההתנחלות , הבסיס העובדתי חסרת, להוכיח את הטענה הם מבקשים, ארץ ישראל המנדטורית

ולכן יש להחיל , לעקר את רעיון שתי המדינות מתוכן הצליח, בהיקפו הנוכחי, הישראלי בגדה המערבית

 ( או מלאה.Cאת הריבונות הישראלית על הגדה במתכונת חלקית )שטחי 

, מפי גורמים וגופים שונים, בארץ ובמחוצה לה, טענה זו מופיעה לאחרונה בעשרות מאמרים ונאומים

יבה לכך נעוצה בהיכרות לא מספקת לרבות אלו המאמינים ומייחלים לפתרון הסכסוך בדרך של חלוקה. הס

של בעלי , פוליטי מודע נסיוןב, עם המציאות של מפעל ההתנחלות הישראלי בגדה המערבית או לחלופין

 להציג את המציאות באופן מעוות בכדי ליצור את התחושה שאין ברירה אלא לספח., עניין

ים אזוריננטית באופן יחסי רק בשני המציאות בשטח שונה מאוד. הנוכחות הישראלית האזרחית דומ, ובכן

מכלל  %40-ישראלים שהם כ 3,00019שכונות  12-שם מתגוררים ב, שמעבר לקו הירוק: במזרח ירושלים

 -בגושי ההתיישבות הגדולים , וכן, הישראלים המתגוררים בשטחים ובהם לא נעסוק במאמר זה 0,00053

משטח  %6-5-ים אלה מהווים רק כאזורמרון. שני גוש עציון ומערב השו, מעלה אדומיםמודיעין עילית, 

גם אם היא מבותרת על ידי פריסה של יחידות , הגדה. בשאר השטח יש דומיננטיות פלסטינית ברורה

גב "שתכליתה אבטחת ההתנחלויות המבודדות והקטנות שב, צבאיות ואמצעים שונים ומגוונים אחרים

 וצירי הגישה אליהן. "ההר

, אלא נפרד מהם, ים הערביים בגדה המערביתיישובאלי אינו משלים או משתלב במפעל ההתנחלות הישר

ואף שואף לבסס שליטה בשטח. הוא מתפרס על רכסי ההרים והגבעות , דוחק אותם לשוליים, מתחרה

ים הערביים; הוא מרושת במערכת כבישים יישובולא על מורדותיהם כמו ה, בדומה למוצבים צבאיים

שהוחלפו עם הזמן לכבישים , ל בעת חירום ממערב למזרח"לצורכי הנעת כוחות צה נפרדת שנסללה במקור

מהירים לרווחת הישראלים. ההתנחלויות נהנות מתשתיות מים וחשמל נפרדות ומוגנות בחלקן על ידי 

 מכשול ההפרדה היוצר מציאות של חיבורן דה פקטו לישראל.

, ים ועשרות מאחזים לא מורשיםיישוב 130וזר של אמנם נוצר ביהודה ושומרון מערך מפ, במרוצת השנים

שמספרם הגיע , התושבים הישראלים, ואולם, שתקע טריזים בתוך גושי ההתיישבות הכפרית הפלסטינית

לא מבחינת שיעור האוכלוסייה , אינם מבטאים שליטה יהודית דומיננטית בשטח, איש 0,00033-השנה ל

משטח  %1בהיקף השטח הבנוי שתפסו ההתנחלויות בפועל )ולא , (%12היהודית בהשוואה לפלסטינית )

 הגדה המערבית(.
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מהבנייה הישראלית בגדה היא  %93ים הישראלים נשען על התיישבות עירונית ולא חקלאית. יישובמערך ה

י מלאכה או חקלאות. בולטת העובדה כי בעוד אזורואין בהם , ים הינם עירונייםיישובמה %85-למגורים ו

הרי שביהודה ושומרון נוסק שיעורם , %7ראל עומד שיעור החרדים באוכלוסייה עומד על שבמדינת יש

מודיעין  -לשליש ממספר הישראלים. החרדים מתגוררים בשתי הערים היהודיות הגדולות ביותר בגדה 

ק הממוקמות בצמוד לקו הירוק ורבים מתושביהן אינם חל, איש( 0,0004) ביתר עיליתאיש( ו 4,0005) עילית

 משוק העבודה הישראלי.

י התעשייה הישראלים )המצומצמים בהיקפם בשטחם( הם פלסטינים. החקלאות אזור 14-רוב העובדים ב

 %0.6דונם בלבד ) 0,0004משתרעת על , המייצרת חצי מיליארד שקל בשנה, הפורחת של בקעת הירדן

מכלל  %95קים בענף זה הוא כמעט בתי אב. שיעור הפלסטינים המועס 700-והם מעובדים על ידי כ, מהגדה(

שרוב המתנחלים העובדים מוצאים את תעסוקתם בישראל ולא יצטרכו להחליף , העובדים. פירוש הדבר

 אם יידרשו להתפנות כשייחתם הסכם קבע. את מקום עבודתם

מהמתנחלים )ללא מזרח  %80מתגוררים , משטחה של הגדה %6-המשתרעים על כ, בגושי ההתנחלויות

מסך כל האוכלוסייה בתוכם )ישראלים ופלסטינים(. השטח הבנוי של  %95ם( המהווים ירושלי

אך הוא גדול פי שישה מהשטח , משטח הגדה בלבד %0.6אמנם משתרע על , ההתנחלויות בתוך הגושים

 ים הפלסטינים שבתוכם. הדומיננטיות הישראלית בגושים ברורה וכמעט מוחלטת.יישובהבנוי של מעט ה

 %2.6מהמתנחלים מתגוררים מחוץ לגושים ומהווים רק  %20התמונה מתהפכת לחלוטין.  "שיםגו"מחוץ ל

משטח הגדה והוא  %0.4-מכלל האוכלוסייה שם. השטח הבנוי של ההתנחלויות האלה משתרע על פחות מ

 הגדול פי ארבעה, בשטח שבין שכם לג'נין, בצפון הגדה, מהשטח הבנוי הפלסטיני. כך לדוגמה 16קטן פי 

 למעט שבע התנחלויות קטנטנות., אין כלל נוכחות ישראלית, מרצועת עזה

תושבים בכל אחד מהם. ברבים  2000-ים שנמצאים מחוץ לגושי ההתנחלויות גרים פחות מיישובמה %89-ב

 "גוש אמונים"המכריע שייך לזרם הדתי לאומי של  בםמהם המספר אינו עולה על כמה עשרות משפחות. רו

, שביקשו ממשלות ישראל )בקעת הירדן "מרחבי ההתיישבות"ים שלו מחוץ ליישובקים את השה, לדורותיו

( "גב ההר")כביש  60ים אלה ממוקמים לאורך כביש יישובעוטף ירושלים ולאורך הקו הירוק(. רבים מ

שכוונתם היתה לבתר את הרציפות , המשמש עורק תנועה מרכזי מצפון לדרום עבור הפלסטינים

מדינה פלסטינית תוססת וחיונית היכולה לקיים סחר וקשרים בצורה  למנוע הקמתה שלהפלסטינית ו

 נוחה.

בתוך הגושים שוב התמונה מתהפכת מבחינת שעור הדומיננטיות היהודית. בתוכם נמצא את שלוש הערים  

תושבים  0,0004-שמונות יותר מ -ומעלה אדומים  מודיעין עילית, ביתר עילית -היהודיות הגדולות ביותר 

או , כמו אפרת ואלפי מנשה, נפש כל אחד 10,000 -ים של עד יישוב 15כל אחת. בתוך הגושים נמצאים עוד 

נפש(. מרבית התושבים בגושים הם חרדים  3,0001נפש( וגבעת זאב ) 8,0001אריאל ) -אף שניים גדולים יותר 

 או חילוניים שבאים מסיבות כלכליות.

אפשר לומר שזוהי למעשה מציאות של הפרדה , ם בתשתיות התחבורה בגדהבנוגע לשימוש שעושים ישראלי

( %10מ )שהם "ק 293-נוסעים רק ב, בין מרקמי החיים הישראלי והפלסטיני: התושבים שלא מתגוררים בה

נוספים  %19-ואילו המתנחלים נוסעים ב, (443וכביש  90מהכבישים שמחוץ לגושים )כמו למשל כביש 

מהכבישים הנותרים נוסעים רק פלסטינים. לעומת  %71שה אל מקום מגוריהם. על הם צירי הגי רובםש

 מהכבישים נמצאים בשימוש ישראלים. %83, בתוך הגושים, זאת
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צבר העובדות הזה משרטט מציאות שונה מזו שאותה רואה ישראלי החוצה ביעף את הגדה בכביש חדיש 

, אלי אינו רואה את הרוב הפלסטיני שמעבר לגבעהומהיר שנבנה לטובת ההתנחלויות שלאורכו. אותו ישר

בהשקעה צבאית וכלכלית חסרת תקדים.  "לריבונות ישרא"הנשלט מאז האינתיפאדה הראשונה על ידי 

זהו הרוב הפלסטיני שחסידי ארץ ישראל השלמה מתאמצים כיום להסתיר ובעתיד שואפים להרחיקו 

 מזרחה לירדן.

 
 ישראלים לפינוי: הצעות

 עולה לנו?כמה זה 

 "גושים"של  %6 -מה המשמעות של קיום מפעל ההתנחלות בשטחי הגדה המערבית במתכונתו הנוכחית

של השטח המכיל עשרות התנחלויות מבודדות? אנסה להסביר למה  %94בעלי דומיננטיות יהודית ועוד 

 .חשוב להגיע להסכם כדי לעגן חלק ממפעל זה במדינת ישראל

המיטיבה באופן חריג עם , ה החברתית יצא על ההוצאה הממשלתיתחלק מקצפם של אנשי המחא

הכפלנו את התקציבים "כפי שהעיד שר האוצר היוצא יובל שטייניץ: , הישראלים בשטחי יהודה ושומרון

. הזעם הזה מעורר מחדש את הדיון על הקשר שבין התהליך המדיני למחאה החברתית. "ליהודה ושומרון

לים המתגוררים מעבר לקו הירוק כמקשה אחת וכפירותיה של מדיניות אחת אבל גישה הרואה את הישרא

משחקת לידי אלה במערכת , היא שגויה; גישה כזאת מתכחשת למגוון שבקרב אוכלוסיית המתנחלים

ומאפשרת לציניות של הפוליטיקאים , הפוליטית החותרים להתעלם מן השֹונּות הרעיונית שבין המתנחלים

ירה קלה בהיסטוריה של מפעל ההתנחלות יכולה לשפוך אור על הקשר שבין ההיבטים להגיע לשיא חדש. נב

 בהתנחלויות. "הולך הכסף"ולהצביע על מה ולאן , החברתיים למפעל ההתנחלות

מהעובדה כי מספרם של הישראלים , "המהפך"מחוללי , נחרדו מנחם בגין ואריאל שרון 1977במאי 

חקלאים בני  , רובםאיש. זו היתה הקבוצה הראשונה של מתנחלים 005,0ע אינו עולה על "המתגוררים ביש

גולדה מאיר ויצחק רבין והתיישבו , שנענו לקריאת ראשי הממשלה לוי אשכול, ההתיישבות העובדת

 ."תוכנית אלון"בבקעת הירדן על פי 

ה זו המשיחית של גוש אמונים. קבוצ-הקבוצה השנייה של המתנחלים כללה את ההתיישבות האמונית
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ים גם באזורים שממשלות המערך סברו שאין יישובאך אלה פעלו להקים , גייסה יחסית מעט מתנחלים

 .בםלייש

ישבות עירונית וקהילתית, שומרון ועזה לתנופת התי, את שערי יהודה 1977-בגין ושרון מיהרו לפתוח ב

ונים לממש את החלום שהיה ביכולתה למשוך המ, "חמש דקות מכפר סבא/פתח תקוה/ירושלים"בסיסמה 

וגם להגדיל באופן ניכר את הנוכחות היהודית בשטחים. לפיכך מפעל ההתיישבות הכמותי , של בית עם גינה

אקונומיות -בני השכבות הסוציו, חרדים - "ארץ ישראל השלישית"ועד היום לידי בני  1977עבר מאז 

 הנמוכות ועולים מחבר המדינות.

, טיח את אטרקטיביות המעבר לשטחי יהודה ושומרון באמצעות מענקיםמאז ממשלות ישראל דואגות להב

זאת בניגוד משווע למצב בתחומי  -ועל ידי הבטחת זמינות של מלאי קרקעות , הלוואות ופטורים למשתכנים

הפער בין מספר משקי בית למספר הדירות בתחומי הקו הירוק  1996-2008 בשנים, הקו הירוק. לדוגמה

דירות בלבד. זה מבטא  272בעוד שביהודה ושומרון הוא עמד על חוסר של , דירות 0,00012עמד על חוסר של 

התחלות בנייה ביהודה ושומרון בהשקעה של  1,0002היו  2001-2010מדיניות ממשלתית מובהקת: בשנים 

בלבד של מימון ממשלתי  %18לעומת , מההשקעה במימון הממשלה %50 -מיליארד שקלים  14.4

. %47-ואוכלוסיית המתנחלים ב %18-תחומי הקו הירוק. בעשור זה אוכלוסיית ישראל גדלה בבהשקעות ב

-ומ, 20פי , ללא מזרח ירושלים, גדלה אוכלוסיית המתנחלים 1993-לחתימה על הסכם אוסלו ב 1977בין 

 .%250-ועד היום היא גדלה ב 1993

מענה למצוקת הדיור החמורה בבני ששמחו לקבל , הקבוצה השלישית של מתנחלים הם החרדים, כאמור

והעיר , ממשלת בגין הראשונה 1980-שעל הקמתה החליטה בביתר עילית, בדמות העיר , ברק ובירושלים

על ידי ממשלת שמיר האחרונה. שתי אלו הן הערים היהודיות הגדולות  1990-שהוקמה במודיעין עילית, 

שלפי משנתם , גדולה פי שלושה מאריאל(. החרדים תמודיעין עיליתושבים ) 0,00010-בגדה וכוללות ביחד כ

הפכו למתנחלים בעל כורחם. בעוד ששיעורם בכלל , "ארץ ישראל השלמה"קודם ל "עולם התורה"

 .%40-הרי שבגדה המערבית שיעורם נוסק ל %10אוכלוסיית ישראל הינו 

ינת הרווחה הועתקה אקונומיות הנמוכות. מד-הקבוצה הרביעית של מתנחלים הם בני השכבות הסוציו

שכן ההוצאה לנפש בהתנחלויות גבוהה ביחס לזו שבתחומי הקו הירוק. ההשקעה הממשלתית  -לשטחים 

חלק , מממוצע ההשקעה בתושב הפריפריה. לדוגמה %50-מהממוצע הארצי ובכ %70-ש גבוהה ב"בתושב יו

וחלק מתושבי עפולה , צועת עזהדוגית וניסנית שבצפון ר, מתושבי אשקלון וסביבתה מצאו עצמם באלי סיני

 מצאו עצמם בגנים וכדים שליד ג'נין.

הקבוצה החמישית של מתנחלים הם העולים מברית המועצות לשעבר. יצחק שמיר ושרון הצליחו להסיט 

ומספר תושבי , משפחות רבות נוספו לקרית ארבע, להתנחלויות. לדוגמה 90-חלק מגל העלייה של שנות ה

, 1990-1992הוריות. בשנים -ורבים מהם משפחות חד, רבים מהם עולים, 2,0001-ל 06,00-אריאל הוכפל מ

 .%30-גדלה אוכלסיית המתנחלים ביותר מ, על רקע ועידת מדריד, תחת ממשלת שמיר

מהבנייה הישראלית בגדה  %93הבנת ההתפלגות הזאת של המתנחלים לחמש קבוצות מסייעת להבין מדוע 

מהמתנחלים מועסקים בשני  %3-לתעשייה ולחקלאות ומדוע פחות מ %7 ורק, הם למגורים ולמוסדות

נהנה בתמורה להשתתפותו , ל ובשוק העבודה הישראלי דל"שחלקו בצה, ענפים אלה. הסקטור החרדי

. רוב המתנחלים ממשיכים לעבוד "שוויון בנטל"במפעל ההתנחלות מהטבות שהולידו את התביעה ל

או שהם , יהםיישובהרווחה והאבטחה ב, ועסקים במערכות החינוךלמעט אלו שמ, בתחומי הקו הירוק
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, "חוצה שומרון" -מובטלים. לטובתם השקיעה ישראל מיליארדי דולרים בסלילת הכבישים המהירים 

 ועוד. "חוצה יהודה", "חוצה בנימין"

וש אך אין בתמונה זו כדי להסביר את כל מעמסת ההתנחלויות על משלם המסים הישראלי. אנשי של

שהם  -אקונומיות הנמוכות והעולים מחבר המדינות -השכבות הסוציו, החרדים -הקבוצות האחרונות 

ים הצמודים לקו ירוק. מאפייניהם יישובככולם בגושים וב רובםמתגוררים , מהמתנחלים %70-יותר מ

ר שעה אינם שונים מאוד מאלו של תושבי הפריפריה שבתחומי הקרוב הירוק. התמונה משתנה לבלי הכ

, הפרושות ברחבי הגדה ובלב האוכלוסייה הפלסטינית. אלה, ההתנחלויות המבודדות 70שמוסיפים לה את 

בכדי למנוע  "גב ההר"מוקמו ב, ל של פעם והבית היהודי של היום"המפד, מפעלם של גוש אמונים לדורותיו

 ."להוריש את הארץ מיושביה )הלא יהודים("פלסטינית ו ההקמת מדינ

של כבישים אקסלוסיביים  ק"מ 15של כבישים נסללו בכדי לקיימן. כך למשל נדרשים כיום  מק"מאות 

נוספים לתושבי אלון  ק"מ 30לתושבי מבוא דותן וחרמש כדי להגיע לביתם שבצפון השומרון; ונדרשים 

ממזרח לקו הירוק(. אורך הכבישים שנסללו  ק"מ 21מורה מהרגע שיצאו מזרחה מאריאל )הממוקמת 

של  ק"מ. לאלו ניתן להוסיף עשרות ק"מ 600-מגיע ל, שהם בשימוש המתנחלים בלבד, "גושים"ץ למחו

כבישים שחלקם נסלל על ידי המועצות האזוריות או על ידי חברות ממשלתיות מכספי משלם המסים 

רבים של כבישים שנסללו עבור הפלסטינים  ק"מוכן , כדי לחבר את המאחזים הלא מורשים, הישראלי

מסך כל ההוצאה  %19. נתונים חלקיים אלו מסבירים מדוע "מרקמי החיים"ת הפרדת רבד במסגבל

פי ארבעה משיעור המתנחלים  -הממשלתית לסלילת כבישים מוקצית לכבישים בגדה המערבית 

 באוכלוסיית ישראל.

מגדלי  ל. אבטחה זו כוללת הקמת ואיוש"המאובטחים על ידי צה "מסדרונות תחבורה"כבישים אלה הם 

ספקים , בניית מחלפים וליווי תושבים, חסימת צירים המתחברים אליהם, מערך תצפיות, סיורים, שמירה

מיליון שקלים את השימוש  100-המדינה מסבסדת ב, ונותני שירותים. בנוסף למיגון האוטובוסים

את משרד  מחייבים, שכולם מחוץ לגדר ההפרדה, ים המבודדיםיישובבתחבורה הציבורית בשטחים. ה

כיתת , כביש ליציאת חירום, וניתקטארהכוללת גדר אל, נדיבה "מעטפת מיגון"ן להעניק להם ביטחוה

 לחצני מצוקה ועוד., מוקד חירום, מגדלי שמירה, מערכת תצפית, דרך פטרולים, אבטחה

ת שמספר בלבד. לכן אין זה מפתיע לגלו 2,000-ל 1,000ים המבודדים מספר הנפשות נע בין יישובמה 65-ב

מספר שבתחומי הקו הירוק רק ניתן לחלום  -התלמידים בכיתות בגנים ובבתי ספר שם הוא נמוך מאוד 

מיליון  300-עליו. תופעה זו וצרכים נוספים מסבירים את העובדה שהתקצוב העודף לחינוך לבדו מגיע ל

 שקלים בשנה.

יים של הישראלים הגרים בהן קיומן של התנחלויות בלב האוכלוסייה הפלסטינית בגדה ומרקם הח

 שכבות: 4-חבילת מיגון נדיבה ב מחייבים את ממשלת ישראל להעניק להם

אמצעי , מגדלי שמירה, דרך פטרול, יקבל אמצעי מיגון כמו גדר היקפית ואינדיקטיבית יישובה .1

 דרך חירום ועוד., שער חשמלי, לחצני מצוקה, מוקד, כיתת אבטחה, תצפית

 והעמדת רכבי ליווי לספקים ונותני שירותים., ים יקבלו מיגון אוטובוסיםהישראלים הנעים בדרכ .2

נקודות , שערים, מחסומים, ן יש מערך של הפרדה בתנועה: חסימותביטחוכדי להגביר את ה .3

 ביקורת ומעברים.

שאושר לבנייה על ידי ממשלות ישראל באורך , ןביטחומכשול ההפרדה וה, והאמצעי היקר מכולם .4
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שיש לו גם מטרה  -מ "מיליון שקל לק 15ובעלות , מ יותר מאורכו של הקו הירוק )!("ק 500 -מ "ק 815

-אלא שמערך שלם של הטבות כלכליות מרפד כ, לכלול בתוכו מקסימום התנחלויות.לא רק זאת -נוספת 

תקציבי הרשויות , אחוז מהישראלים הגרים מעבר לקו הירוק ומעודד אותם להישאר שם: לכן 70

בגדה המערבית יותר מכפולים משיעור תושביהן באוכלוסייה. כך ניתנת תוספת למשכנתה על המקומיות 

ללא תלות במצב הכלכלי , ואין לו דירה במקום אחר, לכל מי שרוכש דירה, ידי הלוואה בתנאים נוחים

ל פטור ממכרז ע, מעלות הפיתוח של פרויקט הבנייה %50וניקוד הזכאות לסיוע. הוסיפו לכך מימון של 

 ועוד., בתחום הבריאות, ותוספות בתחום החינוך, מערך הקרקע %69הנחה של , הקרקע

לחפש את עתידם , גם ללא הסכם, שינוי במדיניות הממשלתית הבזבזנית הזאת תניע רבים מהתושבים

 בתחומי הקו הירוק.

אשר על , 11:ישמשו כבסיס וחילופי שטחים ביחס של  1967בהתבסס על העיקרון שקווי , במסגרת הסכם

 2001פיו הוצגו ההצעות הפלסטינית והישראלית במסגרת פרקי המשא ומתן שהתקיימו בטאבה בינואר 

)הצעה ישראלית(  0,0002הרי שמספר בתי האב שיידרשו להיקלט בישראל ינוע בין , 2008-ובאנאפוליס ב

י ישראל. מלאי יחידות )הצעה פלסטינית(. בהיערכות נכונה אין כל קושי לקלוט אותם בתחומ 0,0003-ל

ואם מבקשים לקלוט את המפונים רק , הדיור המתוכנן בישראל עומד היום על יותר מפי עשרים מכך

 במסגרת רשויות מקומיות חזקות וגדולות הרי שהמלאי עדיין עומד על פי עשרה.

ב אודותיו. מיד נרחישתודעתי -אינו פיזי אלא פוליטי, הקושי האמיתי ליישם את רעיון החלוקה, אם כך

התמונה ששורטטה פה באמצעות עובדות רבות מאירה את המציאות הדמוגרפית וההתיישבותית בגדה 

המערבית ואף עשויה להקל על דעת הקהל ועל מקבלי ההחלטות לחזור ולאמץ אל טבורו של השיח הציבורי 

 .1967 והוא חלוקת הארץ בין שני העמים על בסיס קווי, שלעמדתי אין בילתו, את הפתרון
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 התמודדות עם התודעה הישראלית

 זה נושא תודעתי המחייב התייחסות לשלושה נושאים:

הכרה בפלסטינים כעם בעל זכות מלאה להגדרה עצמית. עלינו להתמודד עם תוכניות , מעל הכול

המעידות כי רבים בתוכנו טרם מכירים , והתבטאויות של אישי ציבור ישראלים ביחס לעם הפלסטיני

 מו של עם פלסטיני אחד ומתייחסים אליו כאל אוסף של קבוצות בעלות זהות לאומית ומדינית שונה.בקיו

על ידי השר נפתלי , שזהותם נבחנת, Cהקבוצה הראשונה מורכבת מעשרות אלפי הפלסטינים החיים בשטח 

שנכפה , גדהמשטח ה %60בדמות , "נדוניה"תועלת שבין מספרם לבין ה-רק על פי יחס העלות, בנט לדוגמה

כמו השר , אשר יש בתוכנו כאלה, עליהם להעניק לישראל. הקבוצה השנייה כוללת את הפלסטינים בעזה

, "מדינת חמאס"ומעדיפים לכנותה  -לאומית ומדינית , דמוגרפית -המתעלמים ממנה , לשעבר משה ארנס

כ "כמו הח, וראיםכדי להצדיק את סיפוח הגדה בלבד. השלישית היא אותם פלסטינים בגדה שיש הק

 עם אחיהם בירדן. "לאחד אותם", לשעבר אריה אלדד

כמו השר יאיר , תושבי מזרח ירושלים. ביחס אליהם יש בינינו כאלה 0,00035עם הקבוצה הרביעית נמנים 

תישאר לעד בירת ישראל  "ירושלים המאוחדת"את העולם לכך ש "ללהרגי"המאמינים שצריך , לפיד

שיש בנו השוללים את , חת לאזרחים ישראלים. הקבוצה החמישית היא הפליטיםובמסגרתה הם יהפכו בא

והם כבר חיים במולדות , כי הרי הם ערבים, 1967פי קווי -זכותם לחזור אף למדינה הפלסטינית שתקום על

, כ אביגדור ליברמן"כמו ח, ערביות. הקבוצה האחרונה היא הפלסטינים אזרחי ישראל אשר רבים

 מולדתם ומתעניינים רק בשיעורי הריבוי שלהם.-ם כאל אורחים במדינתםמתייחסים אליה

ולא עם בעל זכות , הרואה בפלסטינים פרטים נטולי זהות קולקטיבית הפזורים בקבוצות שונות, תפישה זו

היא שהולידה בעצם את הסכסוך. התנגדותם של הפלסטינים להצהרת בלפור ולכתב , להגדרה עצמית

ואף הוגדרו על דרך , משום שהם לא הוכרו כעם בארץ שבה הם היו רוב מוחלטהמנדט נולדה בעיקר 

 ."עדות לא יהודיות"השלילה כ

התנועה הציונית הכירה בו ובזכויותיו הלאומיות.  1947-שנות מאבק נדרשו לעם הפלסטיני עד שב 25

תנו לקפח זכות זו או לא נעלה על דע, ושלטון עצמי, הערבי בארץ זכות להגדרה עצמית יישובבוודאי יש ל"

לשר החוץ הבריטי. תשעה חודשים מאוחר יותר החליטו  '47גוריון בפברואר -בן כתב דוד, "להמעיטה

 עצמאית לצד המדינה היהודית. "מדינה ערבית"האומות המאוחדות על הקמת 

בהחלטתם לדחות את תוכנית החלוקה  -ההיסטורית והמדינית של הפלסטינים , טעותם המוסרית

שמאוחר יותר הפכה , 194דחקה אותם באחת ממעמדם הלאומי. החלטה  -תמש בכוח כדי לבטלה ולהש

נדחתה בתחילה משום שהתייחסה לפלסטינים כאל פליטים , לאבן הראשה בעמדה הפלסטינית

שבה הופיעו בסעיף , 242אינדיווידואלים ללא כל אזכור של זכויות לאומיות. כך גם ביחס להחלטה 

 הפליטים בלבד.

היתה זו ההכרה בזכותה של ישראל להתקיים בגבולות בטוחים , שנות מאבק מזוין שכשל 40לאחר , 1988-ב

שנים תמימות כדי  24אך נדרשו עוד , שהחזירה לפלסטינים את ההכרה בזכותם למדינה עצמאית, ומוכרים

 ם יכירו בכך."שרוב המדינות החברות באו

אך המשיך וראה בכל , שהיה מפוזר מאות שנים, הודיעצובה העובדה שדווקא חלק ממנהיגי העם הי
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שוללים את הכרה בעם פלסטיני אחד ומעדיפים  -תפוצותיו עם אחד בעל זכות טבעית להגדרה עצמית 

מן הראוי , כדי שלפסגה המתוכננת יהיה סיכוי להשיג את מטרתה, לראות בו קבוצות נפרדות. לפיכך

 בין העמים. שהאמריקאים יתחילו בחידוש ההכרה ההדדית

המעניקה לה הזדמנות העובדה שממשלת ישראל שוב מתעלמת מהצעת השלום של הליגה הערבית,, השני

הכרה והתקבלות אל חיק המזרח התיכון הערבי  -לממש את אחד החשובים שביעדיה האסטרטגיים 

 והמוסלמי?

כללו שכנותיה וב, ן של ישראל לאור התהפוכות בעולם הערביביטחוההתעלמות מנומקת בצורכי ה

הקרובות. אך ביסודה היא נובעת מהיעדר נכונות להתמודד עם האתגרים הכרוכים במימוש פתרון שתי 

בטלים בשישים בהשוואה לסיכונים שהמדיניות הנוכחית מביאה עמה ובהשוואה  גם אם אלו, המדינות

 לתועלת הצפויה מהסכם עם הפלסטינים.

נים את הנטייה האנושית ן תהליכים של קבלת החלטות מצייבילה נסיוןחוקרי מדע המדינה העוסקים ב

לתת משקל גדול יותר לסיכונים שנגרמים מנקיטת פעולה מאשר לנזקים הנגרמים מהיעדר פעולה. אחד 

כי רוב ההורים סירבו לחסן את ילדיהם מפני מחלה קשה למרות שהסיכון להיפגע , למשל, המחקרים מצא

 ן למות במחלה.מהחיסון היה נמוך בהרבה מהסיכו

נראה שנטייה זו יכולה להסביר מדוע מתעלמת ממשלת ישראל מהאיומים החמורים על עתיד ישראל  

ורואה בסיכונים את חזות הכול. כמה , הטמונים בהיעדר הסכם. היא נמנעת מפעולה כנה להשגת הסכם

 דוגמאות לכך:

 

אחוז בלבד מהאוכלוסייה המהווים כ, "גושים"חשש מנקיטת פעולה לפינוי מתנחלים שמחוץ ל .1

-הנותרים על ידי הפיכתם בעתיד למיעוט במדינה דו %99-מוביל לפגיעה ב, היהודית במדינת ישראל

 לאומית.

שאינה מהווה איום קיומי או אחר על , חשש מהשתלטות של חמאס על מדינה פלסטינית עתידית .2

יני שכבר הכריז על נכונותו לחיות מוביל להנצחת הסכסוך ומעגל האלימות עם הרוב הפלסט, מדינת ישראל

 לצד מדינת ישראל.

מפוקפק ומסכל את כינונה  הגיוןחשש כי פלסטין בהנהגת חמאס תהפוך לגרורה איראנית מּוָנע מ .3

 סונית נגד האיום שבהתגרענות איראן.-ערבית-של ברית אזורית ישראלית

של שכנות  "טבעת"עם והחשש החמור מכל שבית המלוכה ההאשמי בירדן ייפול וישראל תישאר  .4

הסכם שיסייע  -מונע את ההסכם הנדרש כל כך עם הפלסטינים , באופן פרדוקסלי, דווקא הוא, אמיותאסל

 לעולם הערבי כולו. בםבחיזוק הסכמי השלום עם ירדן ומצרים ואף ירחי

ותם מחקרים מראים עוד כי נזקים הנובעים מהיעדר פעולה מתקבלים בהבנה גדולה יותר אם מייחסים א

המרבים , . נראה שקובעי המדיניות הישראליים"יד אלוהים"שבמסגרתם נכללת גם , "כוחות הטבע"ל

, "כולם נגדנו"ואפילו  "ההבטחה האלוהית", "תורת השלבים", "אין פרטנר"להשתמש בביטויים כמו 

בורים גם אם הם היחידים שס, קוו-מחזקים בציבור את התחושה שאין ברירה זולת שימורו של הסטטוס

 שעדיין אפשר לקיימו.

ישראל מתעלמת מהתוצאות ארוכות הטווח שבהיחלשותה של ארצות הברית במזרח התיכון כשהיא 
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מבקשת מידידתה הקרובה שתתמוך בסרבנות השלום שלה. עמידתו של מזכיר המדינה האמריקאי ג'ון 

לשקול את מדיניותה ולתת קרי מאחורי הצהרת ועדת המעקב של הליגה הערבית היא איתות ברור לישראל 

את חלקה במאמץ להבטיח את האינטרסים האמריקאים והישראלים בעולם הערבי המתעצב מחדש. על 

קפיצת "לעשות את , ובמיוחד אלה הרוצים להירשם בדפי ההיסטוריה, קובעי המדיניות של ישראל

, לאומי-ף לבידוד הביןים גם את התועלת הצפויה מההסכם: סויישובשלהם ולהכניס למערכת הח "האמונה

הפניית משאבים לצרכים אזרחיים וחיזוק הברית , פתיחת העולם הערבי והמוסלמי לכלכלה הישראלית

 עם ארצות הברית ואירופה.

ההיסטוריה נוטה לתגמל אישים הנתפסים ככאלה שהבינו את גודל הרגע ועשו מעשה. אלה ייקראו בין 

 גוריון-בן וכך, לשים קץ למצב המלחמה בין ישראל למצרים . כך בגין וסאדאת שהחליטו"מנהיגים"דפיה 

 לאורך ולרוחב התקופה שבה הנהיג את מדינת ישראל המתהווה.

, ממצאי הסקר העולמי על דת ואתיאיזם של חברת גאלופהשלישי מתייחס לאופייה הנחפץ של המדינה. 

ישגים של הציונות החילונית מצביעים על ה, לצד סקר שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה, בשנה שעברה

עולה מהם שהציונות לא הצליחה להנחיל את ההבנה של הצרכים , חרדית. עם זאת-לעומת הגישה היהודית

 החיוניים לקיומה של המדינה.

בתגובה לאובדן מקורות פרנסה של יהודים , בין היתר, 19-הציונות התפתחה באירופה של סוף המאה ה

בשל קריסת עצמאותה של הקהילה היהודית ובגלל רצונה להיות , מנהבחברה מתועשת שהדירה אותם מ

 בלי להסתכן בהתבוללות., חלק מפריחת התרבות החילונית

מדינה. היא  -הציונות החילונית אימצה פתרון שאינו דתי או חברתי אלא לאומי במתכונתו המודרנית 

שהגדירו אותו כלאום  -משותפות  תרבות ושפה, טריטוריה -נשענה על יסודות בעברו של העם היהודי 

ושימשו בסיס לדרישה להגדרה עצמית. הציונות גרסה כי העם היהודי מוגדר על בסיס לאומי שאינו מותנה 

מאמינים הם חלק ממנו. הדת על מצוותיה משנית ללאום. הגישה החרדית -ולכן המאמינים והלא, בדת

כדי , ועליו להתבדל ולהסתגר חברתית וכלכלית, בדהפוכה. לפיה עם ישראל מוגדר על ידי קיום המצוות בל

 לא להיטמע בחברות הקיימות.

מהיהודים בישראל רואים עצמם  %43-ו, מיהודי העולם מגדירים עצמם כלא דתיים %54, לפי הסקרים

חילונים ומעידים כי קיום המצוות אינו המגדיר הבלעדי או החשוב ביותר להשתייכותם ללאום היהודי. זו 

שנימקו את התנגדותם לציונות , לשמש תשובה ראויה לטענה של הערבים ערב הכרזת המדינהעשויה 

מיהודי  %32בטענה שהיהדות היא רק דת ואין לה קשר לשאיפות לאומיות. אם מוסיפים לחילונים את 

הרי שדווקא מדינת ישראל מאפשרת ליהודים להשתתף בתרבות , המדינה המגדירים עצמם כמסורתיים

לפי הממצאים מתחזקות גם המגמה של חזרה בתשובה , מבלי להביא להתבוללותם. ואולם, תהחילוני

מיהודי ישראל  %70-בישראל וההקצנה הלאומית. הנתונים המאתגרים ביותר הם אלה המראים ש

 מאמינים שהתורה והמצוות הן ציווי אלוהי. %69-מאמינים שהעם היהודי הוא העם הנבחר ו

, החברתיים, י הציונות לא הצליחה עד כה להנחיל את הצידוקים הלאומייםכ, נתונים אלה מעידים

המוסריים והכלכליים להקמתה ולקיומה של מדינת ישראל. אם מוסיפים לכך את העובדה שהיהודים 

מתקבלת תמונה , החרדים בעולם משתתפים בכוח העבודה ורק בישראל הם הולכים ומדירים רגליהם ממנו

כיוון הפוך למגמה העולמית של חילון. זו תמונה שיש לה משמעות קשה באשר שלפיה ישראל צועדת ב

 .בטחוניליכולתה של ישראל לקיים את מדינת הרווחה ולהמשיך לשאת בנטל ה
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ץ "ולא מדוע העליונות של דין בג, "הארץ"חשובה יותר מן  "המדינה"הציונות לא הצליחה להסביר מדוע 

ולא הצליחה  "עם לבדו ישכון"טיה. היא כשלה בהדיפת הגישה של חיונית לדמוקר, על פני דין הרבנים

. התחזקותו של הצידוק הדתי מסייעת להסביר מדוע היהודים "עם במשפחת העמים"לבסס את מעמדו כ

כי זכותו של העם היהודי למדינה בכל שטחי הארץ גוברת על זכותם של השכנים. זוהי , בישראל סבורים

 .סגי הציונות לניצחון פירוך את הישמגמה שיכולה להפו

 
 אוהל מחאה פלסטיני בגדה: פרטים נטולי זהות קולקטיבית?

 

 ההסכם הנדרש

יש , הנסיונות לצייר מציאות כוזבת, במאבק של מבקשי פתרון שתי המדינות כנגד מגמת ההקצנה, אם כך

להבטיח את  לחתור להסכם שלום בין ישראל והפלסטינים תחת מטרייה של יוזמה אזורית ובו נדרש

 האינטרסים הבאים של הצדדים המעורבים בסכסוך:

, לישראל ולעם היהודי ההסכם צריך להבטיח את שימור האופי היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל

 לגיטימציה בינלאומית והתקבלות באזור., ן ויציבות אזורית אֹוּפטימליתביטחו

הקמת , וף לכיבוש בגדה המערבית וברצועת עזהלעם הפלסטיני ההסכם צריך לספק את הדברים האלה: ס

סוגיית הפליטים  פתרוןתהליך מוסכם ל, קודס כבירתה-הכרה באל, מדינה פלסטינית עצמאית אחת

-ומצד ארצות, אמיאסלוהכרה מצד העולם הערבי וה, התקבלות של המדינה הפלסטינית באזור, וסיומה

 ם."האיחוד האירופי והאו, הברית

ראל ההסכם צריך להבטיח את הזכות לבחור את המדינה שאיתה הוא מבקש להזדהות למיעוט הערבי ביש

 ולחיות בה כאזרח שווה זכויות וחובות. -פלסטין או ישראל  -

לעולם הערבי והקהילה הבינלאומית ההסכם צריך לסייע בחיזוק מנגנון הלגיטימציה הבינלאומית ביחס 

 אזורית ולמלחמה הגלובלית בטרור.ובתרומה ליציבות ה, סכסוכים מדיניים פתרוןל

הברית לבנות -למימשל האמריקאי ההסכם צריך להבטיח לגיטימציה בינלאומית שתאפשר לארצות

ולהנהיג קואליציה בינלאומית שתתמוך במדיניותה ותתרום לתהליך מתמשך של בניית יציבות אזורית 
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 תן של מדינות נוספות.כחלק מהמלחמה הגלובלית נגד הטרור ונגד התגרעונ, במזרח התיכון

ים של שני הצדדים בתפישה בהמתעלמים מהנרטי, ההסכם חייב להתבסס על ארבעת הפרמטרים הבאים

על השגת האינטרסים של , על האפשרי , פשרה המבוססת על ההחלטות הבינלאומיות ו. ז"כולה שלי"של 

 :הצדדים ועל היכולת לבנות מציאות אחרת שעשויה להוביל גם לפיוס בעתיד

 1:1כבסיס וחילופי שטחים ביחס  1967קווי : גבולות •

 ן בילטראליים ואזוריים.ביטחומדינה פלסטינית מפורזת והסדרי : ןביטחו •

 חלוקת מזרח ירושלים לשתי הבירות והסדרים מיוחדים למקומות הקדושים.: ירושלים •

 פתרון סוגיית הפליטים באמצעות שיבה למדינת פלסטין ופיצויים.: פליטים •

ובהיעדרו לקיים משא ומתן להשגת הסכם  פתחכך על ישראל לעודד פיוס פלסטיני פנימי בין החמאס ל לשם

ח ועדת "קבע וליישומו בצורה הדרגתית ומותנית. כך ניתן יהיה לממש סוף סוף את הרעיון כפי שנכתב בדו

לבוא לידי  רק באמצעות החלוקה יכולות שתי השאיפות הלאומיות המנוגדות הללו…" 1947-החלוקה ב

עצמאיות בקהילה הבינלאומית ובאומות  ביטוי ממשי ולאפשר לשני העמים לתפוס את מקומם כאומות

 "…המאוחדות
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 [3/6/2013, אין מספיק שטחים ]הארץ .44

נאומי המנהיגים בכנס הכלכלי בעמאן חוזרים ומעידים על התובנה שעלתה פעמים רבות מהמשא 

ף על הסדר הקבע: עניין הטריטוריה הוא הסוגיה המהותית בעיני "אשומתן שקיימה ישראל עם 

ואילו זכות השיבה היא בעיניהם קלף מיקוח. ההסכמה הנדרשת על הגבול היא , הפלסטינים

המשוכה הגבוהה שעל הצדדים לעבור כדי שיוכלו להסיר מתחים הפוגעים ביכולתם לקיים משא 

 לחדש את האמון ולגשר על הפערים., ומתן

 %11אז הציע אהוד ברק לספח לישראל , 2000 דיווידשראל עברה כברת דרך ארוכה מאז קמפ י

בחכירה לזמן ארוך. עמדת , בעיקר בבקעת הירדן, מהשטח %7ועוד , מהגדה בלא חילופי שטחים

שפרשנותה בפועל בהסכם השלום עם  - 242ן ביטחוהחלטת מועצת ה כי, ברק נשענה על הטענה

שלא היו , אינה חלה על הפלסטינים - "כל השטחים תמורת שלום"תה מצרים ועם ירדן הי

 במלחמת ששת הימים. "מדינות האזור"מ

בסיס למשא ומתן התעקשו על יישומה המלא על פי הפרשנות  242שראו בהחלטה , הפלסטינים

שיאפשרו לישראל להשאיר , 1:1אך הסכימו לגמישות: חילופי שטחים ביחס של , הבינלאומית

 ותה את מרבית הישראלים הגרים מעבר לקו הירוק.בריבונ

אימץ ראש הממשלה אז אהוד אולמרט את הפרמטר המנחה את המשא  2008-רק באנאפוליס ב

. אולמרט הציע 1:1וחילופי שטחים ביחס של , כבסיס 1967ומתן על הסוגיה הטריטוריאלית: קווי 

ומפצה את , מהישראלים %85-מהשטחים ו %6.5המספח לישראל , למחמוד עבאס גבול קבע

ועוד מסדרון יבשתי בין רצועת עזה לגדה המערבית. עבאס , בתוך שטחי ישראל %5.8-פלסטין ב

 %75המאפשרים לישראל לשמור בריבונותה , חילופי שטחים %1.9 -הציע הצעה נגדית 

 מהישראלים.

בחדרי  "זוגיםזיג"ולאחר , ממשלת בנימין נתניהו הקודמת וגם הנוכחית נסוגו מהפרמטר הזה

אך לא  -כבסיס ואף את רעיון חילופי השטחים  1967חדרים ראש הממשלה נוטה לקבל את קווי 

, כי רעיון חילופי השטחים הוא בכלל גמישות ישראלית, ביחס שווה. בסביבתו ממהרים להסביר

, רפיצוי חלקי מתוך שטחי ישראל יביא לשיפו, שבאה להפגין נדיבות כלפי הפלסטינים. לטענתם

שאינה מחייבת את ישראל לסגת מכל , "שטחים תמורת שלום"של הנוסחה , לטובת הפלסטינים

 שטחי הגדה.

שאין בשטחי ישראל פוטנציאל קרקעי ריאלי לחילופי שטחים ביחס של , אך האמת הכואבת היא

 ,של נתניהו ואנשיו. הם יידרשו להסביר הבטחותההצהרות וה, היכול לענות על כל ההכרזות, 1:1

אחוז במספר הישראלים ביהודה  250כיצד הביאה התמיכה הממשלתית המסיבית לעלייה של 

אחוז במספר הישראלים שמחוץ לגושי ההתיישבות בפרט. הם  350ולעלייה של , ושומרון בכלל

למשתכני מיתר ובקעת , לחקלאי חבל לכיש, "עוטף עזה"ידרשו להסביר לקיבוצים ולמושבים של 

 -שבפגיעה האנושה באדמותיהם ובמטעיהם  הגיוןהמעיינות ולאחרים את הלקיבוצי עמק , ערד

שורה ארוכה של מאחזים בלתי מורשים ולהרחבות לא  "הלבנת"שיועברו לפלסטין בתמורה ל

הסיכוי , רציפות של התנחלויות קיימות. בהעדר הסכמה ישראלית על הפרמטר הטריטוריאלי

, לחילופי שטחים %4-3תו ולהציב הצעה צנועה בת להסדר הוא כמעט אפסי. על הממשלה לאמץ או

אינה פוגעת ברציפות המדינה , מהישראלים %80-המאפשרת להשאיר בריבונותה יותר מ

שחלקם הוקמו בימי , ים ישראליים בתחומי הקו הירוקיישובהפלסטינית ואינה פוגעת בעתיד 

 ."חומה ומגדל"
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אפשר "הסיכון שבמעשה קטן מהסיכון שבמחדל ] .45

 [27/5/2013, "לחשוב

ההיסטוריה נוטה לתגמל אישים הנתפסים ככאלה שהבינו את גודל הרגע ועשו מעשה. אלה ייקראו 

, . כך בגין וסאדאת שהחליטו לשים קץ למצב המלחמה בין ישראל למצרים"מנהיגים"בין דפיה 

 לאורך ולרוחב התקופה שבה הנהיג את מדינת ישראל המתהווה. גוריון-בן וכך

, נסביר את העובדה שממשלת ישראל שוב מתעלמת מהצעת השלום של הליגה הערבית כיצד אם כן

הכרה והתקבלות אל  -המעניקה לה הזדמנות לממש את אחד החשובים שביעדיה האסטרטגיים 

 חיק המזרח התיכון הערבי והמוסלמי?

נותיה ובכללו שכ, ן של ישראל לאור התהפוכות בעולם הערביביטחוההתעלמות מנומקת בצורכי ה

הקרובות. אך ביסודה היא נובעת מהיעדר נכונות להתמודד עם האתגרים הכרוכים במימוש פתרון 

בטלים בשישים בהשוואה לסיכונים שהמדיניות הנוכחית מביאה עמה  גם אם אלו, שתי המדינות

 ובהשוואה לתועלת הצפויה מהסכם עם הפלסטינים.

נים את הנטייה מצייים של קבלת החלטות להבין תהליכ נסיוןחוקרי מדע המדינה העוסקים ב

האנושית לתת משקל גדול יותר לסיכונים שנגרמים מנקיטת פעולה מאשר לנזקים הנגרמים 

כי רוב ההורים סירבו לחסן את ילדיהם מפני מחלה , למשל, מהיעדר פעולה. אחד המחקרים מצא

 במחלה.קשה למרות שהסיכון להיפגע מהחיסון היה נמוך בהרבה מהסיכון למות 

נראה שנטייה זו יכולה להסביר מדוע מתעלמת ממשלת ישראל מהאיומים החמורים על עתיד 

ורואה בסיכונים את , ישראל הטמונים בהיעדר הסכם. היא נמנעת מפעולה כנה להשגת הסכם

 חזות הכל. כמה דוגמאות לכך:

 המהווים כאחוז בלבד , "גושים"חשש מנקיטת פעולה לפינוי מתנחלים שמחוץ ל

הנותרים על ידי הפיכתם  %99-מוביל לפגיעה ב, מהאוכלוסייה היהודית במדינת ישראל

 לאומית.-בעתיד למיעוט במדינה דו

 שאינה מהווה איום קיומי או , חשש מהשתלטות של חמאס על מדינה פלסטינית עתידית

מוביל להנצחת הסכסוך ומעגל האלימות עם הרוב הפלסטיני , אחר על מדינת ישראל

 כריז על נכונותו לחיות לצד מדינת ישראל.שכבר ה

 מפוקפק ומסכל את  הגיוןחשש כי פלסטין בהנהגת חמאס תהפוך לגרורה איראנית מּוָנע מ

 סונית נגד האיום שבהתגרענות איראן.-ערבית-כינונה של ברית אזורית ישראלית

  של  "טבעת"והחשש החמור מכל שבית המלוכה ההאשמי בירדן ייפול וישראל תישאר עם

מונע את ההסכם הנדרש כל כך עם , באופן פרדוקסלי, דווקא הוא, אמיותאסלשכנות 

לעולם  בםהסכם שיסייע בחיזוק הסכמי השלום עם ירדן ומצרים ואף ירחי -הפלסטינים 

 הערבי כולו.

מחקרים מראים עוד כי נזקים הנובעים מהיעדר פעולה מתקבלים בהבנה גדולה יותר אם מייחסים 

. נראה שקובעי המדיניות "יד אלוהים"שבמסגרתם נכללת גם , "ת הטבעכוחו"אותם ל

ההבטחה ", "תורת השלבים", "אין פרטנר"המרבים להשתמש בביטויים כמו , הישראליים
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מחזקים בציבור את התחושה שאין ברירה זולת שימורו של , "כולם נגדנו"ואפילו  "האלוהית

 ין אפשר לקיימו.גם אם הם היחידים שסבורים שעדי, קוו-הסטטוס

ישראל מתעלמת מהתוצאות ארוכות הטווח שבהיחלשותה של ארצות הברית במזרח התיכון 

כשהיא מבקשת מידידתה הקרובה שתתמוך בסרבנות השלום שלה. עמידתו של מזכיר המדינה 

האמריקאי ג'ון קרי מאחורי הצהרת ועדת המעקב של הליגה הערבית היא איתות ברור לישראל 

דיניותה ולתת את חלקה במאמץ להבטיח את האינטרסים האמריקאים והישראלים לשקול את מ

ובמיוחד אלה הרוצים להירשם , בעולם הערבי המתעצב מחדש. על קובעי המדיניות של ישראל

ים גם את יישובשלהם ולהכניס למערכת הח "קפיצת האמונה"לעשות את , בדפי ההיסטוריה

פתיחת העולם הערבי והמוסלמי לכלכלה , לאומי-ביןהתועלת הצפויה מההסכם: סוף לבידוד ה

 הפניית משאבים לצרכים אזרחיים וחיזוק הברית עם ארצות הברית ואירופה., הישראלית
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 [17/5/2013, ]הארץ 'לקוטג 'בין קוטג .46

המיטיבה באופן חריג עם , חלק מקצפם של אנשי המחאה החברתית יצא על ההוצאה הממשלתית

הכפלנו את "כפי שהעיד שר האוצר היוצא יובל שטייניץ: , לים בשטחי יהודה ושומרוןהישרא

. הזעם הזה מעורר מחדש את הדיון על הקשר שבין התהליך המדיני "התקציבים ליהודה ושומרון

למחאה החברתית. אבל גישה הרואה את הישראלים המתגוררים מעבר לקו הירוק כמקשה אחת 

חת היא שגויה; גישה כזאת מתכחשת למגוון שבקרב אוכלוסיית וכפירותיה של מדיניות א

משחקת לידי אלה במערכת הפוליטית החותרים להתעלם מן השֹונּות הרעיונית שבין , המתנחלים

ומאפשרת לציניות של הפוליטיקאים להגיע לשיא חדש. נבירה קלה בהיסטוריה של , המתנחלים

, ין ההיבטים החברתיים למפעל ההתנחלותמפעל ההתנחלות יכולה לשפוך אור על הקשר שב

 בהתנחלויות. "הולך הכסף"ולהצביע על מה ולאן 

מהעובדה כי מספרם של , "המהפך"מחוללי , נחרדו מנחם בגין ואריאל שרון 1977במאי 

, איש. זו היתה הקבוצה הראשונה של מתנחלים 5,000ע אינו עולה על "הישראלים המתגוררים ביש

גולדה מאיר , שנענו לקריאת ראשי הממשלה לוי אשכול, תיישבות העובדתחקלאים בני הה רובם

 ."תוכנית אלון"ויצחק רבין והתיישבו בבקעת הירדן על פי 

המשיחית של גוש אמונים. -הקבוצה השנייה של המתנחלים כללה את ההתיישבות האמונית

זורים שממשלות ים גם באיישובאך אלה פעלו להקים , קבוצה זו גייסה יחסית מעט מתנחלים

 .בהםהמערך סברו שאין לייש

ישבות עירונית שומרון ועזה לתנופת התי, את שערי יהודה 1977-בגין ושרון מיהרו לפתוח ב

שהיה ביכולתה למשוך , "חמש דקות מכפר סבא/פתח תקוה/ירושלים"וקהילתית, בסיסמה 

הנוכחות היהודית וגם להגדיל באופן ניכר את , המונים לממש את החלום של בית עם גינה

ארץ ישראל "ועד היום לידי בני  1977עבר מאז בשטחים. לפיכך מפעל ההתיישבות הכמותי 

 אקונומיות הנמוכות ועולים מחבר המדינות.-בני השכבות הסוציו, חרדים - "השלישית

מאז ממשלות ישראל דואגות להבטיח את אטרקטיביות המעבר לשטחי יהודה ושומרון באמצעות 

זאת בניגוד  -ועל ידי הבטחת זמינות של מלאי קרקעות , הלוואות ופטורים למשתכנים, מענקים

הפער בין מספר משקי בית למספר  1996-2008בשנים , משווע למצב בתחומי הקו הירוק. לדוגמה

בעוד שביהודה ושומרון הוא עמד , דירות 0,00012הדירות בתחומי הקו הירוק עמד על חוסר של 

היו  2001-2010ירות בלבד. זה מבטא מדיניות ממשלתית מובהקת: בשנים ד 272על חוסר של 

מההשקעה  %50 -מיליארד שקלים  14.4התחלות בנייה ביהודה ושומרון בהשקעה של  1,0002

בלבד של מימון ממשלתי בהשקעות בתחומי הקו הירוק. בעשור זה  %18לעומת , במימון הממשלה

לחתימה על הסכם  1977. בין %47-יית המתנחלים בואוכלוס %18-אוכלוסיית ישראל גדלה ב

ועד היום היא  1993-ומ, 20פי , ללא מזרח ירושלים, גדלה אוכלוסיית המתנחלים 1993-אוסלו ב

 .%250-גדלה ב

ששמחו לקבל מענה למצוקת הדיור , הקבוצה השלישית של מתנחלים הם החרדים, כאמור

ממשלת  1980-שעל הקמתה החליטה בעילית,  ביתרבדמות העיר , החמורה בבני ברק ובירושלים

על ידי ממשלת שמיר האחרונה. שתי אלו  1990-שהוקמה במודיעין עילית, והעיר , בגין הראשונה

גדולה פי  מודיעין עיליתתושבים ) 0,00010-הן הערים היהודיות הגדולות בגדה וכוללות ביחד כ
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הפכו , "ארץ ישראל השלמה"דם לקו "עולם התורה"שלפי משנתם , שלושה מאריאל(. החרדים

הרי שבגדה המערבית  %8למתנחלים בעל כורחם. בעוד ששיעורם בכלל אוכלוסיית ישראל הינו 

 .%40-שיעורם נוסק ל

אקונומיות הנמוכות. מדינת הרווחה -הקבוצה הרביעית של מתנחלים הם בני השכבות הסוציו

יחס לזו שבתחומי הקו הירוק. שכן ההוצאה לנפש בהתנחלויות גבוהה ב -הועתקה לשטחים 

מממוצע ההשקעה  %50-מהממוצע הארצי ובכ %70-ש גבוהה ב"ההשקעה הממשלתית בתושב יו

דוגית וניסנית , חלק מתושבי אשקלון וסביבתה מצאו עצמם באלי סיני, בתושב הפריפריה. לדוגמה

 וחלק מתושבי עפולה מצאו עצמם בגנים וכדים שליד ג'נין., שבצפון רצועת עזה

הקבוצה החמישית של מתנחלים הם העולים מברית המועצות לשעבר. יצחק שמיר ושרון הצליחו 

, משפחות רבות נוספו לקרית ארבע, להתנחלויות. לדוגמה 90-להסיט חלק מגל העלייה של שנות ה

-ורבים מהם משפחות חד, רבים מהם עולים, 2,0001-ל 6,000-ומספר תושבי אריאל הוכפל מ

גדלה אוכלוסיית , על רקע ועידת מדריד, תחת ממשלת שמיר, 1990-1992 הוריות. בשנים

 .%30-המתנחלים ביותר מ

מהבנייה  %93הבנת ההתפלגות הזאת של המתנחלים לחמש קבוצות מסייעת להבין מדוע 

 %3-לתעשייה ולחקלאות ומדוע פחות מ %7ורק , הישראלית בגדה הם למגורים ולמוסדות

ל ובשוק העבודה "שחלקו בצה, ענפים אלה. הסקטור החרדימהמתנחלים מועסקים בשני 

נהנה בתמורה להשתתפותו במפעל ההתנחלות מהטבות שהולידו את התביעה , הישראלי דל

למעט אלו שמועסקים , . רוב המתנחלים ממשיכים לעבוד בתחומי הקו הירוק"שוויון בנטל"ל

לים. לטובתם השקיעה ישראל או שהם מובט, יהםיישובהרווחה והאבטחה ב, במערכות החינוך

 "חוצה יהודה", "חוצה בנימין", "חוצה שומרון" -מיליארדי דולרים בסלילת הכבישים המהירים 

 ועוד.

אך אין בתמונה זו כדי להסביר את כל מעמסת ההתנחלויות על משלם המסים הישראלי. אנשי 

ת והעולים מחבר אקונומיות הנמוכו-השכבות הסוציו, החרדים -שלוש הקבוצות האחרונות 

ים הצמודים יישובככולם בגושים וב רובםמתגוררים , מהמתנחלים %70-שהם יותר מ -המדינות 

הירוק.  ושל תושבי הפריפריה שבתחומי הק ירוק. מאפייניהם אינם שונים מאוד מאלוהלקו 

הפרושות ברחבי , ההתנחלויות המבודדות 70התמונה משתנה לבלי הכר שעה שמוסיפים לה את 

ל של פעם "המפד, מפעלם של גוש אמונים לדורותיו, דה ובלב האוכלוסייה הפלסטינית. אלההג

להוריש את "בכדי למנוע הקמת מדינת פלסטינית ו "גב ההר"מוקמו ב, והבית היהודי של היום

 ."הארץ מיושביה )הלא יהודים(

כבישים של  ק"מ 15של כבישים נסללו בכדי לקיימן. כך למשל נדרשים כיום  ק"ממאות 

 ק"מ 30אקסלוסיביים לתושבי מבוא דותן וחרמש כדי להגיע לביתם שבצפון השומרון; ונדרשים 

ממזרח לקו  ק"מ 21נוספים לתושבי אלון מורה מהרגע שיצאו מזרחה מאריאל )הממוקמת 

 600-מגיע ל, שהם בשימוש המתנחלים בלבד, "גושים"הירוק(. אורך הכבישים שנסללו מחוץ ל

של כבישים שחלקם נסלל על ידי המועצות האזוריות או על  ק"מתן להוסיף עשרות . לאלו ניק"מ

, כדי לחבר את המאחזים הלא מורשים, ידי חברות ממשלתיות מכספי משלם המסים הישראלי

. "מרקמי החיים"רבים של כבישים שנסללו עבור הפלסטינים בלבד במסגת הפרדת  ק"מוכן 

מסך כל ההוצאה הממשלתית לסלילת כבישים מוקצית  %19נתונים חלקיים אלו מסבירים מדוע 
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 פי ארבעה משיעור המתנחלים באוכלוסיית ישראל. -לכבישים בגדה המערבית 

ל. אבטחה זו כוללת הקמת ואיוש "המאובטחים על ידי צה "מסדרונות תחבורה"כבישים אלה הם 

בניית מחלפים וליווי  ,חסימת צירים המתחברים אליהם, מערך תצפיות, סיורים, מגדלי שמירה

מיליון  100-המדינה מסבסדת ב, ספקים ונותני שירותים. בנוסף למיגון האוטובוסים, תושבים

שכולם מחוץ לגדר , ים המבודדיםיישובשקלים את השימוש בתחבורה הציבורית בשטחים. ה

הכוללת גדר , נדיבה "מעטפת מיגון"ן להעניק להם ביטחומחייבים את משרד ה, ההפרדה

, מגדלי שמירה, מערכת תצפית, דרך פטרולים, כיתת אבטחה, כביש ליציאת חירום, וניתקטאראל

 לחצני מצוקה ועוד., מוקד חירום

בלבד. לכן אין זה מפתיע לגלות  2,000-ל 1,000ים המבודדים מספר הנפשות נע בין יישובמה 65-ב

ר שבתחומי הקו הירוק מספ -שמספר התלמידים בכיתות בגנים ובבתי ספר שם הוא נמוך מאוד 

רק ניתן לחלום עליו. תופעה זו וצרכים נוספים מסבירים את העובדה שהתקצוב העודף לחינוך 

 מיליון שקלים בשנה. 300-לבדו מגיע ל

הן על פי , ראוי לציין כי על פי השיחות שהתקיימו בעשור האחרון בין ממשלות ישראל לפלסטינים

מהמתנחלים  %90-יותר מ, על פי ההצעה הפלסטיניתההצעה הישראלית לחילופי שטחים והן 

-מהדתיים %75-60מן החילונים. לעומת זאת  %70-60-וכמוהם כ, החרדים ייכללו בתחומי ישראל

מתיישבי איכות "י גב ההר ייאלצו להתפנות. פירוש הדבר הוא כי בעוד יישובהלאומיים ועשרות 

ייהנו מן הזכות , "קות מכפר סבאחמש ד"שנענו לקריאות הממשלתיות להתיישב , "החיים

ייאלצו לשוב אל , "לרשת את הארץ"אלה שבאו , דווקא מתיישבי גוש אמונים, להישאר בבתיהם

 גבולם. אל המאבק האמּוני על הארץ עתיד אפוא להצטרף המאבק האישי על הבית.

ל המחיר במרכולים יש לצרף את המאבק ע ג'כי למאבק על מחיר הקוט, תמונה זו מבהירה למוחים

בהתנחלויות המבודדות. וגם זאת רק כחלק מהעול  ג'שמשלמת החברה הישראלית על הקוט

הפוגע , מוסרי ומשפטי, בטחוני, חברתי, עול כלכלי -שהעדר הסכם משית על החברה הישראלית 

 בחוסן הלאומי של מדינת ישראל.
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  המסדרון היבשתי בין עזה לגדה המערבית .47

 [5/2013, ורג]אוניברסיטת פיטסב

 רקע

עד לשנת  1967-. מ1949מאז  אלו מאלו תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה היו מנותקים בקשר יבשתי ישיר

ומאז , אולם משנה זו הוטלו מגבלות על תנועתם, הפלסטינים נהנו מחופש תנועה בין שני האזורים 1991

 ( שתי הטריטוריות נותקו לחלוטין זו מזו. 2005ההתנתקות )

הוסכם במסגרת , י להבטיח את הרציפות של המדינה הפלסטינית בעתיד בין רצועת עזה לגדה המערביתכד

, כי הסכם הקבע שיחתם בין ישראל לפלסטינים יכלול מסדרון טריטוריאלי, 1993-ב "הצהרת העקרונות"

ית המחבר את שתי הטריטוריות הפלסטיניות. קשר שכזה נדרש ויתרום משמעותית לכלכלה הפלסטינ

מסילת , כדרך יבשתית לכלי רכב, פלסטיני משופר. מסדרון זה יכלול כביש מהיר-ל ובין"ויאפשר מסחר בינ

רכבת ותשתיות. הקמת מנהרה או גשר כרוכים בקשיים רבים והשימוש במסילת רכבת אחת או רכבת 

חינה לבדה לא יספקו את האינטרסים העיקריים של הפלסטינים. יש לבחון את הקמת המסדרון מב

 ת. בטחוניסביבתית ו, תקציבית, הנדסית, משפטית

אך לא נדונה בפירוט ביחס להיבטים  םיסוגייה זו אומנם עלתה במשא ומתן בהיבטיה הטריטוריאלי, עד כה

שטחו של המסדרון לא יכלל , 2008משא ומתן שהתקיים באנאפוליס שלעיל. הפלסטינים עמדו על כך שב

ר( והן בשל "קמ 4הן בשל שיעורו הקטן מאוד ), ין ישראל לפלסטיןים של חילופי השטחים ביישובבח

(. לעומת 90, 443, מזרח 1הסדרים אחרים שהפלסטינים מוכנים להעניק לישראל בכבישים מרכזיים בגדה )

בשל , אחוז משטח הגדה 0.7-אהוד אולמרט החשיב את משקלו הטריטוריאלי של המסדרון שווה ל, זאת

 .1967 אי קיומו טרם

לא הוכנו , 2000במשרד לפיתוח אזורי בממשלת ישראל בשנת  מעט עבודת הכנה בסיסית שהתקיימתל

יים. אחזור ואדגיש כי מדובר במסדון ממסדאך כאלו נעשו על ידי גורמים חוץ , עבודות במוסדות הרשמיים

 שהונהג במסגרת הסכמי הביניים. "מעבר בטוח"בין הגדה לרצועה ולא במודל של 

ן הראוי להדגיש את העובדה כי עזה נתונה כיום לשלטון החמאס והגדה לשלטון הרשות מ, כמו כן 

כל יישום של המסדרון יהיה מותנה בשינוי המצב , ם פיאד. לכןלאהפלסטינית בראשות אבו מאזן וס

והפגנת ריבונות אפקטיבית של ממשלת פלסטין החדשה על שני חלקי המדינה , בעזה בטחוני-מדיניה

 הפלסטינית.

 

 היבטים משפטיים 

 ישנם שלושה פתרונות אפשריים לסוגיית הסטאטוס המשפטי של החיבור הטריטוריאלי העתידי: 

 .(jurisdictionריבונות ישראלית על המסדרון וסמכות שיפוטית ישראלית ) .1

 ית פלסטינית.שיפוטריבונות ישראלית וסמכות  .2

 ית פלסטינית.שיפוטריבונות פלסטינית וסמכות  .3
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הוא אמור לפגוע ברצף הטריטוריאלי של , המסדרון צפוי לחצות את ישראל ממזרח למערבהעובדה ש

החוק הישראלי במסדרון עשויה להיות  החלת, מנגד פלסטינית. ריבונותישראל באם הוא יהיה תחת 

יש לזכור את עמדת , ובלתי רצויה לשני הצדדים. כמו כן הניהול של המסדרון בפועל בעייתית מבחינת

 מ שאינה מבקשת לתת שטח לישראל בתמורה למסדרון."נים במוהפלסטי

פלסטיני  ניהולריבונות ישראלית לצד  -האופציה השנייה היא האופציה המועדפת , לאור כל האמור לעיל

הכולל את הסמכות השיפוית הפלסטינית. לפתרון זה קיימים תקדימים היסטוריים: דרך ברלין שחיברה 

ב לבין מדינת "שחיבר בין ארה, ; הכביש המהיר של אלסקה50-ה בשנות הבין מזרח לבין מערב גרמני

 אלסקה תוך מעבר בקנדה.

 

 היבטים בטחוניים ובטיחותיים של החיבור הטריטוריאלי

ות ובטיחותיות בשני הצדדים. מנקודת הראות בטחוניהקמת המסדרון מצריכה התמודדות עם סוגיות 

על המסדרון להיות , י שיבוש התנועה על ידי ישראל. כמו כןעל המסדרון להיות בטוח מפנ, הפלסטינית

על המסדרון להיבנות כך שניתן יהיה לתת מענה , בטוח ככל האפשר מפני מתקפה פוטנציאלית. בנוסף

 ים.בטחוניתוך מציאת האזון למול צרכים , לשיקולים בטיחותיים ככל האפשר

ישנו האיום בהסתננות , דאגות גם כן. ראשיתהמסדרון הטריטוריאלי מעלה , מזוית ההשקפה הישראלית

ישנה אפשרות של שימוש במסדרון עצמו כפלטפורמה לביצוע פעילות עוינת , חוקית לישראל. שנית-בלתי

כנגד ישראל כמו פתיחה באש או חסימה של דרכים מרכזיות באזור. חששות אלה רלוונטיים לאורך 

 לצרכים בטיחותיים. במיוחד בנקודות הגישה המיועדות, המסדרון כולו

ות בשני הצדדים היא על ידי הקמה של מערכת מבודדת ואיתנה בטחוניהדרך להתמודד עם הדאגות ה

באמצעות שימוש בגדרות ובנוכחות צבאית בתוך המסדרון הטריטוריאלי )כוחות פלסטיניים( ומחוצה לו 

ית עד אשר תושג יציבות כל מסדרון באשר הוא מצריך שמירה קפדנ, )כוחות ישראליים(. בהקשר הזה

ים הכרוכים בהקמת המסדרון הטריטוריאלי בטחוניחשוב לזכור כי הסיכונים ה מתמשכת בין הצדדים.

לאור , בטווח הקצר משתלמים כאשר לוקחים בחשבון את השיפור במערכת היחסים בשני הצדדים

 בטווח הארוך., היתרונות שמסדרון זה מספק

 

 היבטים כלכליים

ל ברצף הטריטוריאלי ": יש פער ניכר בין ההכרה הבינובע מההפרדה הטריטוריאליתקושי נוכחי הנ .1

כלכלית בין הגדה המערבית לבין עזה. היעדר מסדרון רציף -הפלסטיני לבין החלוקה וההפרדה הפיזית

יעכב את ההתאוששות , בניהול פלסטיני יעמיק את הנתק בין הטריטוריות מבחינה פיזית וכלכלית

 תי הטריטוריות הפלסטיניות ויסכן את עתיד המדינה הפלסטינית.הכלכלית של ש

: מעבר רציף ובטוח של אנשים וסחורות בין עזה אקונומיות עיקריות מהמסדרון-תועלות סוציו .2

שאזרחיה יכולים להזדהות עם אומה , לבין הגדה המערבית יקדם את התפתחותה של מדינה פלסטינית

אפקטיביים. מעבר זה יסייע להתאוששות הכלכלה הפלסטינית ממשלה אחת ומוסדות ממשלתיים , אחת

נה של ישראל. המסדרון הטריטוריאלי יקל על המסחר בין שתי הטריטוריות וישפיע ביטחומבלי לסכן את 
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, של השוק הפלסטיני וקשריו עם המדינות השכנות. חיבור כזה עשוי לחזק את השוק הפלסטיני הפנימי

להגדלת הייצור ולהוזלת עלויות השינוע. התפתחות זו עתידה להקל , דהלהגדיל את היצע מקומות העבו

 את התלות הפלסטינית בישראל בתחום התעשייה.

חיבור טריטוריאלי יביא לפתיחתם של שווקים חדשים עבור מוצרים של הגדה ועזה. לגדה תהיה  .3

מוצרים מעזה יפתחו ל, גישה קלה יותר למצרים ודרכה גם לאפריקה ולאזור הים התיכון. באופן דומה

יחד עם אפשרויות לייצוא לירדן ולמפרץ. הנגישות לשווקים חדשים תשתפר , שווקים בירושלים ורמאללה

מה , עוד יותר כאשר יוקמו שדה תעופה ונמל בעזה. הרחבת המסחר תאזן את התלות הפלסטינית בישראל

 ים.טחוניבשיביא להקטנת הפגיעות של הכלכלה הפלסטינית למשברים פוליטיים ו

חיבור כלכלי טוב יותר בין הטריטוריות הפלסטיניות יביא לירידת מחירים בעזה עבור מוצרים  .4

וכך למשל עזה תוכל לייצא , מהגדה. הגברת המסחר בין עזה לגדה תביא להתמחויות השווקים של שתיהן

רי גז בקרבת החוף גז ומים )ישנם מאג -ושתי סחורות אסטרטגיות חשובות , לגדה מזון כמו דגים ופירות

פלסטיני. שווקים פלסטיניים נוספים שצפויים להתפתח ההעזתי(. עזה יכולה לספק גם חול לשוק הבנייה 

תעשיית , ייצור שמן זית מקומי, תעשיית הרהיטים העזתית, תעשיית האבנים, הם: תעשיית הפרחים

 ל."תיירות פנימית ובינ, הטקסטיל

שיצרנים וספקים פלסטיניים צריכים להתמודד עמה. כמו הוודאות -החיבור עשוי לצמצם את אי .5

מה שמוסיף ערך רגשי שעשוי , החיבור יאפשר לפלסטינים לבקר את קרוביהם בטריטוריה האחרת, כן

השיפור באורח החיים הפלסטיני עשוי לצמצם את , בטווח הארוך, להקל את הקושי הקיים כיום. ולבסוף

 ן ישראל.ביטחותועלת עתידית גם ל המניעים לפנייה לאלימות ובכך טמונה

: ייצור מקומות עבודה בפרויקט הקמת המסדרון תועלת מהקמת המסדרון בטווח הקצר .6

שנים של תהליך הקמה. פרויקט זה עשוי אף לפתח את  5הטריטוריאלי. מדובר במאות משרות לאורך 

ם בבנייה גם גורמים תעשיית הבנייה הפלסטינית ואת קשריה לשווקים נוספים במידה ויהיו מעורבי

 חיצוניים.

: פוטנציאל הגידול במסחר הפלסטיני הוא אדיר גידול ברמת המסחר הפלסטיני מבחינה אזורית .7

ולא פחות חשוב מכך , ב"נוכח העובדה שלפלסטינים יש הסכמי סחר חופשי עם האיחוד האירופי ועם ארה

 הם שותפים לאזור הסחר הערבי החופשי. 

הגידול ביכולות , הדוקים בין הכלכלה הפלסטינית לכלכלה הישראליתלאור הקשרים ה, כמו כן .8

 המסחר והשווקים של הפלסטינים עשויים לפתוח ערוץ עקיף לייצוא מוצרים ישראליים. 

 

 היבטים הנדסיים

 ערוצי התחבורה

, בכל תנאי מזג אוויר, : הכביש המהיר מציע תנועה בלתי מוגבלת של כל סוגי כלי הרכבכביש מהיר .1

ללא צורך להעביר נוסעים וסחורות מרכב אחד לאחר. למרות שיש מגבלת מהירות של , י הרכב המקוריבכל

נדרש לווסת את כמות הרכבים , יש חסכון בזמן הפריקה והטעינה של סחורות. עם זאת, ש"קמ 110

תחנות  יש למקם ויש לשקול באם, קשה לבקר את מעבר הנוסעים מהרכבים החוצה במסדרון, במסדרון

 בישראל. 6על הדרך במודל של כביש מספר  שירות

: רכבת מאופיינת בנתיב אחד לנסיעה מבלי היכולת לשנות את הכיוון במהלך הדרך. היא רכבת .2

ש. תשתית "קמ 145בנסיעה מהירה של עד , מאפשרת מעבר של מספר נוסעים גדול והיקף גדול של סחורות

עי זה מונע את בעיית הבקרה על נוסעים שיוצאים המסילות מצריכה זכות קדימה מוגבלת מהדרך. אמצ
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מנתיב הנסיעה מכיוון שאין אפשרות לעצור בדרך. קל לבקר ולשלוט על מיקום הרכבת בכל רגע נתון. כל 

מסילה מוגבלת לרכבת אחת לכיוון אחד בכל רגע נתון ועל כן יש מגבלה שבאה לידי ביטוי במספר הרכבות 

הוא הצורך בזמן פריקה וטעינה של סחורות ונוסעים מהרכבים אליה.  ובתזמונן. החסרון העיקרי ברכבת

היא מצריכה תשתית של חניות לרכבים ואחסון; היא מצריכה אמצעי הגנה למניעת ירי מהרכבת לסביבתה 

 ולהפך. המסילה רגישה לחבלה שעלולה לגרום להפסקת התנועה ולגרום לנזק רב לסחורה ולאנשים.

(: מבוססת על נתיב מסילה אחד הפועל באמצעות אנרגיה )כחלופה לרכבת מונורייל .3

ומגנטית. אפשרות זו נוסתה במקומות רבים בעולם ונתגלתה כפחות יעילה עבור שימושים קטאראל

 250משמשת בעיקר עבור צרכי תיירות ונמלי תעופה. יתרונותיה: מהירות עצומה של עד , מסחריים. כיום

על קשיים טופוגרפיים ומקצרת נתיבים בצורה משמעותית.  המקלה, ש ואפשרות לתשתית מוגבהת"קמ

יתרון נוסף הוא שהיא איננה מזהמת את האוויר. החסרון העיקרי: מגבלת משקל וכמו כן שיבוש מכשירים 

 ומגנטי החזק שבאמצעותו היא נעה.קטארוניים לאור השדה האלקטאראל

 שיטות בנייה

ומסילות. יתרון: גמיש מבחינת תכנון הנתיב על : השיטה הקונבנציונאלית לכבישים על פני השטח .1

 וניראות. בטחוני -השטח מבחינה טופוגרפית ואי פגיעה בדרכים אחרות ואתרים הנמצאים על הדרך. חסרון

: יתרונות: אי נראות של הדרך ואי פגיעה בתנועה המתבצעת מעל לפני השטח; קרקעי-מסדרון תת .2

עלויות גבוהות ומשך זמן ארוך לביצוע; השפעה פסיכולוגית לאור אי הנראות. חסרונות:  בטחונייתרון 

שלילית על נהגים; צורך באוורור ודרכי מילוט; סכנה גדולה במקרה של שריפה ותאונות; כאשר מתרחשת 

 תאונה המנהרה נחסמת בקלות; מגבלה על מהירות התנועה וגודל כלי הרכב

או מסילות רכבת למרחקים קצרים : לרוב נהוג לעשות שימוש בגשרים הכוללים כבישים גשר .3

אולם ניתן ליישמם גם למרחקים ארוכים. יתרונות: מאפשר באופן נורמלי יחסית את המשך החיים 

הקמת הגשר מצריכה לשנות את תוואי הדרך שנמצא תחתיו. קל למנוע , והתנועה תחת הגשר. אולם

ות חירום. החיסרון העיקרי של אולם יש צורך ביציא, מאנשים וכלי רכב לצאת מתחומי הגשר לסביבתו

למשל כאשר עומס התנועה גדל יהיה צורך בבניית , מערכת הגשרים היא אפשרויות מוגבלות לפיתוח עתידי

גשר נוסף. חסרון נוסף הוא פגיעות גבוהה לפעולות חבלה. בנוסף לכך הגשר פוגע בנוף של הסביבה לאור 

 הנראות הגדולה שלו.

יר את מערכת התנועה מהנוף. על פי עקרון זה הדרך תעבור דרך : המטרה להסתכביש מהיר שקוע .4

ערוץ מלאכותי המבוסס על ערוצי נחלים קיימים. ההפרדה בין התנועה לבין הסביבה מושגת על ידי הנמכת 

מטרים. היתרון: צמצום הנראות והמתווה האופקי של הדרך. חסרונות: הנזק הנגרם  6-10-גובה הדרך ב

 ביב הדרך; עלויות הקמה גבוהות וצורך בפינוי כמויות עפר גדולות בתהליך ההקמה.למערכות אקולוגיות ס

 

 מסקנות 

 לענות על ציפיות הפלסטינים מבחינת היקף המסחר הנדרש. המונורייל אינה יכולה לבדה .1

לרכבת יש יתרונות רבים אך היעדר רכבת בגדה ובעזה תותיר לה לחבר רק בין שתי הנקודות.  .2

 לוטין את הצרכים הנדרשים.רכבת לא תספק לח

בעיקר משום שאין את הגמישות הנדרשת , חלופות הגשר והמנהרה נמצאו בעייתיות ויקרות .3

לפיתוח והרחבה בעתיד. חלופת המנהרה סובלת מבעיות בטיחותיות רבות. הגשר מתגבר על חלק 

, בתוואי הדרך אולם סובל מחסרונות משלו הכוללים פגיעה בנוף הסביבתי ותלות, מחסרונות המנהרה
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 עלויות יישום והפעלה גבוהות וגמישות מאוד מוגבלת.

דרך על פני השטח המשולבת עם מסילת רכבת , היא על כן, האלטרנטיבה המועדפת כלכלית .4

ים והקשיים הניראותיים היא מסדרון שקוע בו יבנו בטחונילאורכה. אך החלופה העונה על הצרכים ה

 גז וחשמל., תשתיות של מים ויונחו, הכביש המהיר ומסילת רכבת

 

 נקודות חיבור אפשריות לחיבור הטריטוריאלי

 ברצועת עזה:

, ( ומהצד הפלסטיני )הדרך הראשית(4בעל נגישות נוחה מישראל )כביש , : ממקומם בצפון עזהארז .1

עדיף להפריד את , ותבטחוניארז הוא מעבר עמוס להולכי רגל ולסחורות. לאור סיבות אופרטיביות ו

היא יתרון כאשר מתחשבים בתנועה  4ון הטריטוריאלי מנקודת החיבור עם ישראל. הקרבה לכביש המסדר

 לעבר מעבר הגבול עם מצרים.

בעל טרמינל גדול להעברת סחורות בין ישראל לעזה. היתרון שלו הוא , : ממוקם בצפון עזהקרני .2

 וות עתודה לפיתוח עתידי.העשויים לה, הגישה הנוחה לעיר עזה והשטחים הפתוחים הנמצאים בקרבתו

מצרים וישראל. יתרונו , עזה ומשמש כטרמינל מרכזי בין עזה מערב-דרום: ממוקם בכרם שלום .3

וריחוקו , בכך שהוא מהווה חיבור אפשרי למצרים. חסרונו בשימושים הרבים אשר נמצאים כבר על השטח

 היחסי מהעיר עזה ומהגדה המערבית. 

 :בגדה המערבית

, 35על כביש , באזור המזרחי של אזור חברון בדרום הגדה המערבית: ממוקם תרקומיה .1

המהווה את הדרך הטובה היחידה באזור לאור הטופוגרפיה ההררית של אזור חברון. במקום יש 

 אם כי המקום הגדול מאפשר הפרדה בין המעבר לישראל לבין המעבר לעזה., טרמינל גדול לישראל

בנקודה הקרובה ביותר , בין שקף לשומריה, ברוןאזור ח מערב-דרום: ממוקם במג'ד-אל .2

לרצועת עזה. יתרונו הוא במעבר המצומצם ביותר בטריטוריה ישראלית ובבידודו היחסי 

משימושים אחרים. חסרונו בצורך לסלול דרך חדשה שתחבר אותו לדרך ההררית המרכזית )כביש 

ון משמעותי של מקום זה הוא (. הדרך הזו כבר נמצאית בתכנון ואושרה אך טרם נסללה. יתר60

 האפשרות להמשיך את מסילת הרכבת לתוך עומק הגדה המערבית.

: ממוקם בדרום אזור חברון ומשמש כמעבר גדול מדרום הגדה לבאר שבע מעברי כרמים .3

ולנגב. יתרונו בחיבור לדרך ההררית והמרחבים הפתוחים שמסביבו. חסרונו הוא הקרבה לכפרים 

 מים ובקרבה שבין המעבר לישראל והמעבר הטריטוריאלי לעזה.ישראלים כמו מיתר וכר

 המלצות להמשך הליכים

הנתמך בתוכנית הנדסית ראשונית על , מומלץ לקדם במיידי תהליך תכנון שיאושר מבחינה חוקית .1

 כולל בחינתו., מנת לקבוע ולהבטיח את הנתיב

 של ארגון תורם כמה שיותר מהר.ונציגיו , יש לקדם תכנון משותף עם נציגים פלסטיניים מקצועיים .2

יש לפעול להכנת התוכניות , ברגע קבלת אישור הממשלה ולאחר קבלת אישור מן השר הרלוונטי .3

 ותוכניות תשתיות אזורית או לאומית., הנדרשות: לאומית

ם וקידום הפרוייקט על מנת התהליך הראשוני והיקף הזמן הנדרש להקמה מצריך גיוס מוקד .4

 כמה שיותר מהר מרגע חתימה על הסכם בין הצדדים.התועלת שלו להנות 
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 סיכום ההצעה

 ריבונות ואדמיניסטרציה  .1

  .הפרוזדור יהא בריבונות ישראלית 

 ובניהול אדמיניסטרטיבי פלסטיני.  שיפוטהפרוזדור יהיה בתחום ה 

 החוק החל וסמכות שיפוטית  .2

 ל על כל האנשים וכלי והוא יחו, החוק הפלסטיני יקבע את אופן הניהול והשימוש בפרוזדור

 הרכב שיעברו בו ועל כל השימושים שייעשו בו. 

  בשטח  לבתי המשפט הפלסטינים תהא סמכות שיפוטית מועדפת על הפרות חוק שתעשנה

 הפרוזדור.

 

 נתיב ומבנה פיזי  .3

  .נתיב הפרוזדור יהא בין הגדה המערבית לרצועת עזה 

 ישראל בהיוועצות עם הרשויות ידי מדינת -מסלולו המדויק של הפרוזדור ייקבע על

, סביבתיים, של מאפיינים טופוגרפיים, בין היתר, תוך לקיחה בחשבון, הפלסטיניות

 לתכנן את המסלול הקצר ביותר האפשרי. נסיוןותוך , ים ותכנוניים, בטחוניאקלימיים

  .כביש הפרוזדור יהא נמוך יותר בגובהו מגובה פני הקרקע 

 במטרה לאפשר לכלי רכב, דור יכוסה או שיהפוך למנהרהבמקומות מסוימים כביש הפרוז ,

 ייתכן שלשם כך ייבנה גשר עילי. , אנשים ובעלי חיים לחצותו. לחלופין

  לאורך נתיב הפרוזדור ייבנו מספר מחלפי חירום שיהיו סגורים בשעת שגרה. המחלפים ייפתחו

 בין שני הצדדים. תוך תיאום, בטיחותיות ובאירועי חירום, ותבטחוניאך ורק מסיבות 

 שני נתיבים בכל  בן עירוני-הפרוזדור יהיה רחב דיו כך שתתאפשר בנייה של מסלול נסיעה בין

לרבות קווי רכבת וקווי תשתיות אחרים. הפרוזדור יהיה גבוה דיו כך שיתאפשר לכל , כיוון

 רכב לעבור בו בהתאם לתווי תקן בינלאומיים.-כלי

 יילקחו בחשבון התשתיות , ב"עיקולים וכיוצ, ות שיפועיםלרב, בקביעת מסלולו של הפרוזדור

 המתוכננות להיבנות בפרוזדור.

 תשתיות .4

  הממשלה הפלסטינית תוכל להקים לאורך הפרוזדור תשתיות שיחברו את הגדה המערבית

 בין היתר: , ובכלל זאת, ואת רצועת עזה זו לזו

 קווי מתח גבוהים.  .1

 צינור דלק.  .2

 לרבות תקשורת נתוניםצינור מים. קווי תקשורת  .3

  .הממשלה הפלסטינית תוכל לבנות מסילת רכבת לאורך הפרוזדור 

 ן ביטחו .5

 אף אדם לא יכנס או יצא מהפרוזדור אלא באמצעות נקודות הכניסה והיציאה ברצועת עזה

 תורשה יציאה גם באמצעות מחלפי החירום. , ובגדה המערבית. במקרי חירום 

  שתכלול: , ןחוביטלאורך הפרוזדור תוקם מערכת 

 מחסום לאורך הפרוזדור. .1
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 וני אחר.קטארמצלמות טלוויזיה במעגל סגור וציוד מעקב אל .2

 ן בשטח.ביטחון ישראלי שיוצב מחוץ לפרוזדור ויהא הגורם האחראי לביטחוכוח  .3

 ן פלסטיני שיהא הגורם האחראי לאכיפת החוק בתוך שטח הפרוזדור. ביטחוכוח  .4

 נו תהיינה באחריותה הבלעדית של המדינה הפלסטינית. הכניסות לפרוזדור והיציאות ממ 

 בו יתקבלו נתונים ממערכות המעקב שימוקמו לאורך הפרוזדור.  כל צד יקים חדר מבצעים

 חדרי המבצעים של שני הצדדים יהיו בקשר שוטף האחד עם השני. 

 ידי -לאלא אם הוסכם על כך באופן מפורש ע, לא תורשה העברת כלי נשק באמצעות הפרוזדור

יועברו במכולות שתהיינה נעולות באופן , שני הצדדים. כלי נשק שהעברתם תאושר

 ידי חדר המבצעים הישראלי. -ושמיקומן ומצבן )פתוח/סגור( יבוקרו על, וניקטאראל

 ל בפרוזדור. "כוחות המשטרה הפלסטינית יורשו לשאת נק 

 ה הפלסטינית תרצה בכך.הפרוזדור יישאר פתוח באופן קבוע וייסגר אך ורק כאשר הממשל 

 מימון  .6

  .הקהילה הבינלאומית תגייס כספים לשם הקמתו של הפרוזדור 

 הממשלה הפלסטינית תישא בעלויות התחזוקה והתפעול של הפרוזדור. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שאול אריאלי

189 

 המקומות הקדושים במזרח ירושלים/בירת פלסטין .48

 [5/2013, ]אוניברסיטת פיטסבורג

 רקע

בין ישראל לפלסטינים בדבר  משא ומתןה פתרוןעיה הקשה ביותר למקובל לחשוב שהב משום מה

הסדר הקבע בירושלים הוא מעמדה המדיני של ירושלים המזרחית. אבל מקור העניין הוא 

 אם ולנצרות. אסלל, על מקומותיה הקדושים ליהדות, קדושתה הרבה של העיר העתיקה

ת לסוגיית ירושלים לחרוג מגבולות חשיבותה של העיר לשלוש הדתות המֹונֹותיאיסטיֹות גורמ

ב במידה -ערבי ויהודי-פלסטיני ולגלוש אל סכסוך ישראלי-הסכסוך הישראלי מוסלמי )המָערֵּ

מסוימת אפילו את הנוצרים(. על מנת להבין את הסוגיה לעומקה ולהצביע על פתרונות אפשריים 

 התפתחות מעמדם המשפטי של המקומות הקדושים. עלינו לבדוק את

 20-סדר ניכרת בבירור מן העובדה שבמהלך המאה ההֵּ  תם של המקומות הקדושים בכלחשיבו

ובהן השתקף מאבק האינטרסים המתמיד , הועלו יותר ממאה הצעות בנוגע לעתידה של ירושלים

 בין נציגיהם המדיניים של הצדדים על השליטה במקומות הקדושים המשותפים. 

העיר ובשליטה בה את מאזן הכוחות המקומי והעולמי כל אחת מן ההצעות ביקשה לשקף בגבולות 

תוך הבטחת חופש הפולחן והניהול הפנימי של המקומות הקדושים. סלע , באותה תקופה

יני הקיצוניים בשלוש הדתות, כל המחלוקת העיקרי בנושא הריבונות היה ונשאר הר הבית. בע

בת הגשמת האידיאל הרוחני עד שיבשילו התנאים לשינויו לטו, סדר הוא בחזקת מצב זמניהֵּ 

 שלהם.

ראשון  נסיוןית נעשה עות'מאנאך רק בשלהי התקופה ה, ירושלים מנוקדת בשלל מקומות קדושים

ידי חיבור רשימת מקומות קדושים שהחקיקה השלטונית מתייחסת -וזאת על, להגדיר אותם

 1852ו בשנת שמסקנותיה פורסמ, י עבדול מג'יד מינה ועדת חקירהעות'מאנאליהם. הסולטן ה

ר"יצא  1853-וב, בפירמאן או את הזכויות הקיימות של , שקבע את הסטטוס קוו "פירמאן ְמָבאֵּ

העדות הנוצריות השונות בארבעה מקומות קדושים לנצרות: כנסיית הקבר הקדוש וסביבתה; 

יר א ת סולטן( שעל גג כנסיית הלנה הקדושה שבתוך מיתחם כנסיית הקבר; כנסיי-מנזר הסולטן )דֵּ

ת ְשָמנים; וכנסיית העלייה השמימה בהר הזיתים )כנסייה זו מוחזקת עד היום  קבר מרים שבגַּ

 אך זכויות הפולחן בה בחג העלייה מחולקות בין העדות הנוצריות(., כמסגד בידי המוסלמים

עובדה מעניינת היא כי המקומות הקדושים שנכללו ברשימה זו מופיעים בה עקב היותם שנויים 

האב להגדרת  ןטריויבין שתי קבוצות דתיות או יותר. מאפיין זה הופך להיות קרבמחלוקת 

 מקומות קדושים מאז ועד היום.

והסכמות נוספות לגבי שלושה מקומות קדושים אחרים שהתגבשו בין העדות , הפירמאנים שנזכרו

י עות'מאנהסדר הסטטוס קוו ה"הם ההסדר שנהוג לכנותו עד היום , 19-הנוצריות עד סוף המאה ה

. ההסדר מפרט את זכויות העדות הנוצריות השונות בחלקיהם השונים של "במקומות הקדושים

לא נכללו המקומות הקדושים לנצרות  1852-שבעת האתרים. ברשימה המחייבת של הפירמאן מ

והאתרים , יעות'מאנשנהנו מחסות השלטון ה, וכמוהם האתרים המוסלמיים, שאינם במחלוקת
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 א היה אז מי שיפעל למען זכויות היהודים בהם.של, היהודיים

ידי מעצמות אירופה וקיבל תוקף -י במקומות הקדושים הוכר עלעות'מאנהסדר הסטטוס קוו ה

. 1878-ובהסכם ברלין ב, עם סיום מלחמת ְקרים, 1856במרס  30-בינלאומי בהסכם פריז שנחתם ב

 1840-מעלה. צו הסולטן הטורקי מ-מוסלמים רמי-נפתח הר הבית בפני אורחים לא 1885בשנת 

 אישרו ליהודים זכויות מוגבלות בכותל המערבי. 1911והחלטת מועצת המחוז משנת 

חראם -אל"הכותל המערבי החל להיות מזוהה בעיני המוסלמים כחלק ממיתחם , 1920-בשנות ה

יא )על שם בהמתו הפלאית של הנב "בּוראק-אל")הר הבית( וכמקום קדוש הקרוי  "שריף-א

 יישובמוחמד(. תביעותיהם של היהודים להסדרת זכויותיהם במקום שיקפו את עליית כוחו של ה

 היהודי בתקופת המנדט.

-אמין אל 'בראשות חג, היהודי לבין ההנהגה הערבית הפלסטינית יישובהעימות על הכותל בין ה

לגיוס ההמונים  העוצמה-שבו כל צד משתמש בסמלים הדתיים רבי, הפך לעימות לאומי, חוסייני

ד במסגרת המאבק הכולל על עתיד ארץ ישראל. כשפרצו ב חֵּ , ט"מאורעות תרפ 1929-וכדגל מאַּ

הסיבה המיידית להן היתה הוויכוח על זכויות היהודים בכותל המערבי. במוקד הוויכוח עמדה 

כיסאות ומחיצה בין גברים לנשים ברחבת התפילה , שאלת זכותם של היהודים להציב ספסלים

 הקטנה הסמוכה לכותל המערבי ולשכונת המוגרבים המוסלמית. 

הוקמה ועדת חקירה בינלאומית , בהמלצת ועדת החקירה הבריטית שמונתה להחליט בסוגיה זו

ידי מועצת חבר הלאומים. הוועדה קבעה כי הבעלות הבלעדית במקום היא של -שהרכבה אושר על

וְקף המוסלמי ודים להתפלל בכותל בכפוף למגבלות חמורות: אבל הוכרה גם זכותם של היה, הוַּ

שטיחים ומחיצה , אך נאסר עליהם להציב במקום ספסלים, הותר להם להביא אבזרי תפילה

ולתקוע בשופר במוצאי יום הכיפורים. להמלצות ניתן תוקף של חקיקה , להפרדה בין גברים לנשים

 .3119-מ "י( )הכותל המערבי("דבר המלך במועצה על פלסטינה )א"ב

י )רשימת עות'מאנסדר הסטטוס קוו ההֵּ תפתחויות אלה הרחיבה בריטניה את כתוצאה מה

המקומות הקדושים( והכניסה למסגרתו גם את הכותל המערבי וכן את קבר רחל שמדרום 

שהחזיקו , לאחר שהיהודים, לירושלים. אתר זה הפך לסלע מחלוקת בין יהודים למוסלמים

וְקף 1925-ו 1921ניסו לשפצו בשנים  ,19-במפתחות האתר מאז המאה ה . עיריית בית לחם והוַּ

 ידי השלטון המנדטורי.-ואלה בוצעו לבסוף על, התנגדו לשיפוצים

מיסמך מקיף על הסטטוס , קצין במחוז ירושלים של מנהלת המנדט, פירסם ליֹונל קאסט 1929-ב

אורים "המיסמך נחשב ל כולל התייחסות לכותל המערבי ולקבר רחל., קוו של המקומות הקדושים

 1967ידי השלטון הישראלי לאחר -והוא התקבל כמיסמך מדריך גם על, בנושא רגיש זה "ותומים

חראם -כולל הר הבית/אל, בעיקר ביחס למקומות הקדושים הנוצריים. מקומות קדושים אחרים -

 לא נכנסו לרשימה המנדטורית. -שלא היה אז מוקד לעימות , שריף-א

ותל המערבי וקבר רחל במיסמך של קאסט המשיכה את המגמה שהחלה בפירמאן הכללתם של הכ

 -: הכנסתם של מקומות קדושים לרשימה נבעה מכך שהפכו לסלע מחלוקת 1852-י מעות'מאנה

הפעם לא בין העדות הנוצריות אלא בין יהודים למוסלמים. הוספת האתרים האלה לרשימה של 

הופכת , שהיתה עד אז עניין נוצרי פנימי, קדושיםקאסט פירושה היה כי שאלת המקומות ה

מוסלמים. המקומות הקדושים נעשו מעין אינדקטור -לסכסוך דתי ולאומי בין יהודים לערבים
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 לגבי מעמדם הפוליטי של מייצגי הדתות השונות ולגבי תביעותיהם.

שלוש מקומות המקודשים ל 30ם רשימה של "פירסם האו, 1949בנובמבר , 1948אחרי מלחמת 

הכינה מזכירות ועדת  1950על בסיס הרשימה שהגישה ממשלת המנדט. במרס , הדתות בירושלים

 80מקומות קדושים באזור הבינלאומי של ירושלים. היא כללה  97ם רשימה של "הפיוס של האו

ובכלל זה מעיין הגיחון שנקרא , תשעה אתרים מוסלמיים ועשרה אתרים יהודיים, אתרים נוצריים

 נסיוןוכן בתי כנסת עתיקים וחדשים ברובע היהודי. ברשימה זו ניכר ה, "של רבי ישמעאל המרחץ"

נגד למספר הגדול של אתרים נוצריים. -את מספר האתרים היהודיים והמוסלמיים כמשקל "לנפח"

האינטרס המשותף לישראל ולירדן להיאבק בבינאום ולהוכיח את יכולתן להגן על , עם זאת

 בכל הנוגע לשאלת האתרים הללו.  1967-1949הוא שהביא לרגיעה בשנים  ,המקומות הקדושים

הכיבוש הישראלי של העיר העתיקה וסביבותיה והחלת החוק הישראלי על מזרח ירושלים עוררו 

מחדש את סוגיית המקומות הקדושים. ישראל ניסתה למתן את ההתנגדות הבינלאומית לצעדים 

. העיקרון "1967-ז"ירה על המקומות הקדושים תשכחוק השמ"הישראליים באמצעות חקיקת 

לאמור: , לחוק 1הבסיסי המקובל במדיניות ישראל לגבי המקומות הקדושים נקבע בסעיף 

המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני כל דבר העלול לפגוע בחופש "

. החוק "תיהם כלפי אותם מקומותהגישה של בני הדתות אל המקומות הקדושים להם או ברגשו

חוק יסוד: ירושלים בירת "אינו מגדיר מהו מקום קדוש. המחוקק הישראלי חזר על הוראות אלה ב

 ."1980, ישראל

-וב, גישתה של ישראל כלפי המקומות הקדושים לנצרות היתה בדרך כלל שמירת הסטטוס קוו

)האּפיפיֹורּות( לישראל.  "ס הקדושהכֵּ "אושר הסטטוס קוו ההיסטורי בהסכם היסוד בין  1993

.( אולם בכל הנוגע למקומות הקדושים "הכס הקדוש"ף הגיע להסכם עם "גם אש 2000)בשנת 

ישראל  -שנזכרו ברשימת אתרי הסטטוס קוו של קאְסט , הכותל המערבי וקבר רחל -היהודיים 

בהר  ים בלעדיים.ושני האתרים הפכו להיות אתרים יהודי, לא קיבלה את ההסדרים הבריטיים

וְקף  וניהול כל, הבית הותרה כניסת יהודים אך נאסר עליהם להתפלל שם ההר נותר בידי הוַּ

 .המוסלמי

( התחייבה ישראל להעניק לירדן מעמד מועדף במקומות 1994בהסכם השלום עם ירדן )אוקטובר 

תבססה על אם כאשר ייכון הסדר קבע בינה לבין הפלסטינים. התחייבות זו האסלהקדושים ל

 המגמה המשותפת לישראל ולירדן להפריד בהר הבית בין פונקציות דתיות לפונקציות פוליטיות. 

 :בהצהרת וושינגטון 3סעיף 

ישראל מכבדת את תפקידה המיוחד הנוכחי של הממלכה ההאשמית של ירדן במקומות "

אל עדיפות תעניק ישר, מ על הסדר הקבע"הקדושים המוסלמים בירושלים. כאשר יתנהל המו

גבוהה לתפקיד הירדני ההיסטורי במקומות קדושים אלה. בנוסף הסכימו שני הצדדים לקדם 

 "דתיים בין שלוש הדתות המונותיאיסטיות.-יחסים בין

 :בהסכם השלום 9סעיף 

 דתיים-מקומות בעלי משמעות היסטורית ודתית ויחסים בין"
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 ית והיסטורית.. כל צד יאפשר חירות גישה למקומות בעלי משמעות דת1

ישראל מכבדת את תפקידה המיוחד הקיים של , בהתאם להצהרת וושינגטון, . בהקשר זה2

 משא ומתןהממלכה ההאשמית של ירדן במקומות קדושים מוסלמיים בירושלים. בשעה שייערך ה

 תעניק ישראל עדיפות גבוהה לתפקיד הירדני ההיסטורי במקומות קדושים אלה., על מעמד הקבע

דתיים בין שלוש הדתות המונותאיסטיות במטרה לפעול -דים יפעלו יחד לקדם יחסים בין. הצד3

 "וסובלנות ושלום., חירות הפולחן הדתי, מחויבות מוסרית, למען הבנה דתית

הצליחו הפלסטינים לגייס את תמיכת , 1995ובתחילת  1994בסוף , אםאסלאבל בוועידת מדינות ה

ל מירדן את הזכות הּפֹוטנציאלית שישראל העניקה לה בהסכם. המדינות החשובות באירגון ולשלו

 י של ירדן במרחב ירושלים ובהר הבית.מנהלבעקבות זאת חלה תמורה חשובה במעמד ה

חוסיין וערפאת לתיאום העמדה הערבית מובארכ, התקיימה פגישה משולשת בין  1996במאי 

ם שיבטיחו תמיכה באחים הפלסטינים דנו בדרכי"לעניין ירושלים. שלושת המנהיגים הכריזו כי 

כדי לאפשר להם להגיע להסדר שיבטיח את זכויותיהם הלאומיות , בשיחותיהם על מעמד הקבע

אמיות אסלה, הערביות, וידגיש את הזכויות הפלסטיניות, הלגיטימיות על אדמתם הלאומית

 ."כלפי ירושלים הערבית -ההיסטוריות והדתיות , המשפטיות -והנוצריות 

ירדן תברך אותו על , סיין אף הוסיף כי אם ערפאת ישיג את השליטה על המקומות הקדושיםחו

וְקף במרחב ירושלים הועברה  1997משנת , כך ותסייע לו במלוא כוחה. לפיכך האחריות על הוַּ

 בהסכמה מידי ירדן לרשות הפלסטינית. 

 יקריו:חתמו המלך עבדאללה השני ומחמוד עבאס על הסכם נוסף שע 2013במרץ 

 :2סעיף "

עושה את כל , כאפוטרופוס האתרים הקדושים בירושלים, . הוד מלכותו המלך עבדאללה השני2.1

-חראם אל-אלובפרט את , המאמצים האפשריים כדי לשמר את האתרים הקדושים בירושלים

 ולייצג את האינטרסים שלהם כדי:, אשר מוגדר בסעיף )ג( במבוא להסכם זה, שריף

 כבודם של האתרים הקדושים בירושלים;א. לעמוד על 

, יוכלו לנסוע אל המקומות הקדושים לאסלאם ומהם, בהווה ובעתיד, ב. להבטיח שכל המוסלמים

 בהתאם לחופש הפולחן;, ולסגוד שם
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 : האגן הקדוש1מפה מס'             

 

ג. לנהל את המקומות הקדושים לאסלאם ולשמר 

מעמדם ומשמעותם  ( לכבד ולשמור עלiאותם כדי )

( להבטיח את זהותם הראויה ואופיים iiהדתיים )

( לכבד iiiהמקודש של המקומות הקדושים; וכן )

התרבותי , ולשמור על הייחוד ההיסטורי

 ועל המרקם הפיזי שלהם;, והאמנותי

ד. לייצג את האינטרסים של האתרים הקדושים 

בפורומים בינלאומיים רלוונטיים וארגונים 

ם מוסמכים באמצעים המשפטיים בינלאומיי

 המתאימים;

ה. לפקח ולנהל את מוסד הווקף בירושלים ונכסיו 

 בהתאם לחוקי הממלכה ההאשמית של ירדן.

ימשיך , פוטרופוס על המקומות הקדושים בירושליםמלך הממלכה ההאשמית של ירדן, הא. 2.2

 ימולאו. 2.1במאמציו להבטיח שהחובות האמורים בסעיף 

לשחרור פלסטין והרשות הלאומית הפלסטינית מכירים בתפקידו של מלך הממלכה  . הארגון2.3

 זה ומתחייבים לכבד תפקיד זה. 2( של סעיף 2( ו )1ההאשמית של ירדן המוגדר בפסקאות )

 :3סעיף 

יש לה , כמבטאת זכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני, . ממשלתה של מדינת פלסטין3.1

 לרבות ירושלים., לק משטחיההזכות לריבונות על כל ח

. מלך הממלכה ההאשמית של ירדן והנשיא הפלסטיני יתייעצו ויתאמו זה עם זה בנוגע 3.2

 למקומות הקדושים בעת הצורך.

ללוח  1434אולה -ט בג'ומדה אל"; י2013, מרס 31, נחתם בארמון המלכותי בעמאן ביום ראשון

 ."ההיג'רי

 משאים ומתנים

ביקש להתמודד עם , 2000שאירח את פסגת קמפ דיוויד ביולי , לינטוןביל ק הנשיא האמריקני

 סוגיית ירושלים בשלושה מישורים:

 ניהול חיי היומיום של תושבי העיר היהודים והערבים.המישור המעשי : 

 ניהול המקומות הקדושים.המישור הדתי : 

 הגבול בין : חלוקת הריבונות בין ישראל לפלסטין ומתיחת קו מדיני-המישור הפוליטי

 קודס.-ירושלים לאל
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זינקה באחת למוקד הדיונים. , בסכסוך -ובראשה הר הבית  -מרכזיותה של העיר העתיקה 

התגלגלות הדיון אל שאלת הזכויות ההיסטוריות גלשה עד מהרה להכחשת הזיקה של הצד השני 

 לאתר הר הבית ולירושלים. 

בירושלים.  פתרוןהפגינה ישראל בהצעתה להפיסגה ידעה עליות ומורדות ביחס למידת הגמישות ש

 ניתנה בפגישה בין ברק לקלינטון: דיווידההצעה הנדיבה ביותר והאחרונה מצד ישראל בקמּפ 

עם סוג של משמורת פלסטינית ואישור תפילה ליהודים על , הר הבית יהיה בריבונות ישראלית

כנסיית הקבר הקדוש. יהיה  ההר. בעיר העתיקה ערפאת יקבל ריבונות על הרובע המוסלמי ועל

כאשר הריבונות ברובעים היהודי והארמני היא ישראלית. , ניתן להציע לו גם את הרובע הנוצרי

והשכונות הפנימיות המוסלמיות , השכונות החיצוניות המוסלמיות יעברו לריבונות פלסטינית

נהלות השכונות יקב, מיוחד משטריישארו בריבונות ישראלית ויהיה שם  לו סמכויות כשמִּ

מּוניציּפליות מהריבון הישראלי. נבנה פיתרונות תחבורתיים שיאפשרו למוסלמים להגיע 

 בלי לעבור בשטח ריבוני ישראלי., מהשכונות החיצוניות לתפילות בהר הבית

צֹות עוד יותר את שני הצדדים בכך שהציע  את הר הבית באופן אנכי:  "לחלק"קלינטון ניסה לרַּ

ודשים יישאר בריבונות יהודית )שלא תמומש בפועל אך תמנע חפירות של קודש הק מפלסה

 העליון של רחבת המסגדים יישאר בריבונות פלסטינית. מפלסוה, פלסטיניות(

העמדה הפלסטינית היתה אחת: השכונות היהודיות במזרח ירושלים יהיו בריבונות ישראל 

וכך גם העיר , ובות לעיר העתיקהכולל השכונות הקר, והשכונות הערביות בריבונות פלסטינית

ט הרובע היהודי. , העתיקה עצמה עֵּ  למַּ

סוגיית  פתרון. הם התקדמו לדיווידהצדדים המשיכו לשאת ולתת גם אחרי כישלון ועידת קמּפ 

ל. מעניין לציין כי באותה עת חזר והתבהר הוויכוח "פגישות שהתקיימו בארץ ובחו 25-ירושלים ב

ר הבית: יותר ויותר הובהר כי מטרת כל צד משני הצדדים היא למנוע המהותי לגבי הריבונות בה

 את הריבונות הזאת מן האחר יותר מאשר להחזיק בה בעצמו.

אם תתרחש רעידת "טען האחרון כי , עם פייסל חוסייני, אז שר הדתות, בשיחה שקיים יוסי ביילין

תוכל ישראל , שאר ישראליתוהריבונות תי, אדמה בעוד כמה שנים והמסגדים בהר הבית ייהרסו

למנוע מהערבים להקים שם את , בשל לחץ ציבורי, או לכל הפחות, לבנות שם את בית המקדש

, המסגדים שחרבו... רק אם הריבונות לא תהיה בידכם תוכלו להסביר לציבור כי אין ברירה אחרת

 ."ידי המדינה הפלסטינית-וכי המסגדים נבנים מחדש על

קשי דורון, ראלהרב הראשי ליש, מנגד הסביר לשר ביילין שמבחינה דתית חל איסור , אליהו בַּ

אסור לבקר ואסור להתפלל; לפיכך אין מקום שבו מותר להיות ומקום  -מוחלט לעלות להר הבית 

אסור יהיה להתפלל  -כי אם יוקם , שבו אסור להיות. אין גם תועלת בהקמת בית כנסת בהר הבית

 -כי אם זו תינתן לפלסטינים , זקוקה לריבונות מדינית בהר הבית בו. אך הרב הדגיש כי ישראל

הם יעשו כל שביכולתם כדי למחות את שרידי בית המקדש ולמחוק את זכר שורשינו. הריבונות 

 נדרשת כדי למנוע זאת מהם ולא כדי לעלות להר.

יניים השטחים הערביים הם פלסט"הציע הנשיא קלינטון שבחלוקת העיר  2000בדצמבר  23-ב

. ביחס להר הבית הציע "והשטחים היהודיים הם ישראליים. עיקרון זה יחול גם על העיר העתיקה
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אני מאמין שהפערים אינם נוגעים לניהול המעשי , שריף/הר הבית-חראם א-בנוגע לאל"הנשיא: 

דרך שתימצא כדי להבטיח את כיבוד האמונות הדתיות  אלא להיבטים הסמליים של הריבונות ולַּ

, לעומת זאת, הניהול יישאר פלסטיני בלעדי. הכותל המערבי, . במילים אחרות"שני הצדדיםשל 

 ישאר בריבונות ישראלית.

יגויות. ישראל היתה ישני הצדדים קיבלו את הצעות הנשיא מבחינה עקרונית אך הוסיפו להן הסת

לי ריבוני ממערב אך דרשה להבטיח רצף טריטוריא, ביתהמוכנה לוותר על ריבונותה הבלעדית בהר 

ירושלים דרך הרובע היהודי להר הזיתים. הפלסטינים מצידם סירבו לכלול את מנהרת 

 החשמונאים בריבונות ישראל.

,. העמדה הפלסטינית היתה זהה בעיקרה למה 2001הצדדים הגיעו לסבב השיחות בטאבה בינואר 

ב עריקאת, בֹושכללה את יאסר עבד רַּ , . המשלחת הפלסטיניתדיווידשהוצג בקמּפ  אאֶּ חסן , סַּ

ָלא ְספּור ואבּו עַּ הסכימה לריבונות ישראלית על השכונות היהודיות במזרח ירושלים ובתנאי , עַּ

שלא תיפגע הרציפות הפלסטינית. את הר הבית דרשו לריבונות פלסטינית. הם דחו את רעיון 

 -רבעים לישראל  51.ודיברו על חלוקת העיר במתכונת של , המיוחד באגן ההיסטורי משטרה

 והשאר לפלסטין. -היהודי ומחצית הארמני 

הציגה מפות המשאירות את השכונות  עמי-בן המשלחת הישראלית בראשות שר החוץ שלמה

, מיוחד באגן ההיסטורי משטריתקיים , היהודיות במזרח העיר בריבונות ישראל. לפי הצעת ישראל

ומתחתיו ובמסגרתו תחולק , ם הקדושיםניהולי באתרי-שמשמעו שמירת הסטטוס קוו הדתי

פי הרבעים: הרובע הארמני והיהודי לישראל והמוסלמי -הריבונות הפונקציונלית בעיר בעתיקה על

 והנוצרי לפלסטין.

 : ההצעה הפלסטינית לאגן הקדוש באנאפוליס2מפה מס' 

השיחות הרשמיות על ירושלים חודשו רק 

ין ב, 2008-2007בשנים , בוועידת אנאפוליס

ף "ר אש"ראש הממשלה אהוד אולמרט ויו

מחמוד עבאס. הנשיא , והרשות הפלסטינית

הפלסטיני הציג את העמדות המוכרות מקמּפ 

ומטאבה. הוויתורים הפלסטיניים  דיוויד

כללו את סיפוח השכונות היהודיות במזרח 

עט הר חומה שנבנתה , ירושלים לישראל למַּ

די והשארת הרובע היהו, אחרי הסכם אוסלו

כמו , וחצי מהרובע הארמני בריבונות ישראל

 גם הכותל המערבי. ראש הממשלה הישראלי 

הציג עמדה הכוללת את כל השכונות 

היהודיות בריבונות ישראל. אשר לאגן 

ידי -הוא הציע ניהול בינלאומי על, ההיסטורי

, ועדה המורכבת מחמש חברות: ישראל

 כך תיאר זאת מאוחר יותר אהוד אולמרט עצמו: ירדן וערב הסעודית., הברית-ארצות, פלסטין
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בירושלים לפיו החלקים היהודיים יהיו בריבונות ישראל והחלקים הערבים  פתרוןהצעתי "

בריבונות המדינה הפלסטינית. הדברים נאמרו במפורש במסגרת הצעה רשמית. חשבתי שאפשר 

ידי חמש מדינות -יה מנוהל עללפיה הוא יה, באגן הקדוש והוא הוגדר במפה מדויקת פתרוןלמצוא 

 "שישראל בתוכן כשהוא פתוח לכל הדתות והמאמינים.

 ברצועת עזה נגד החמאס.  "עופרת יצוקה" מבצעבעמדות אלה נפרדו השניים ערב 

ירושלים המאוחדת תישאר בירת  - בעמדות הרשמיות של ממשלת ישראל הנוכחית ושל קודמתה

 של העיר. ס לשכונות הקצה הערביותישראל ולא תחולק. ייתכנו שינויים ביח

 ההצעה

חופש הגישה וחופש הפולחן בכל האתרים הקדושים  הבטחת הוא פתרוןהרציונאל המכונן לכל 

 לכל המאמינים.

למעט אם , לא יחול כל שינוי בסטטוס קוו הניהולי של האתר הקדוש כפי שהוא מתקיים היום

 סכם.הצדדים יסכימו על שינויים הכפוף לנוהל שיקבע בה

באגן "ככולם מרוכזים  רובםייתכנו שני מודלי יסוד לפתרון סוגיית המקומות הקדושים ש

 :"הקדוש/היסטורי

לגישה ופולחן במקומות  חלוקת ריבונות ברורה בין הצדדים עם סדורים מיוחדים .1

 הקדושים של הצד השני.

 ניהול משותף ובינלאומי של האזור ללא חלוקת ריבונות.  .2

 :מודל ראשון

כל צד ישא בריבונות ביחס לאתרים שבשטח  "אגן ההיסטורי"פי המודל המוצע מומלץ שב-על

ועם זאת יוקם גוף בינלאומי במטרה לפקח על יישומם של הצדדים את מחויבויותיהם , מדינתו

 ההדדיות במסגרת ההסכם בכל הנוגע למקומות הקדושים.

 יתקיים עד שיוחלט אחרת בין הצדדים. הגוף הבינלאומי

 ב ומבנה הגוף הבינלאומי:הרכ

 נציגי שתי המדינות. .1

 נציגי המדינות והארגונים הערבים להסכם.  .2

 נציגי המדינות והארגונים החברים בארגון המדינות האסלאמיות.  .3

 נציגי העדות הנוצריות. .4

 נציגי הזרמים היהודיים. .5

הן , לאומית מדינות ו/או ארגונים חברים נוספים-הצדדים יוכלו לצרף לנוכחות הרב .6

 אזוריים והן בינלאומיים. 

 :גופי משנה
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 מחלוקות. יישובמנגנון ל .1

 מועצה דתית.  .2

 שריף או בקרבתו. -חראם א-הבית / אל-משכנם הקבוע יהיה במתחם הר

 :מימון

 ל יקימו קרן למימון הפעילות ויגייסו תרומות."חברי הגוף הבינ, הצדדים להסכם

 :היחסים בין הצדדים להסכם

פלסטין וראש הגוף הבינלאומי והוא ישמש כפורום לוקת יכלול את ישראל, נון ליישוב מחהמנג

 הבכיר ביותר לתיאום בין הצדדים.

שעות לאחר  48המנגנון יתכנס לדיון מיוחד , המנגנון יתכנס באופן שוטף לפחות פעם בחודש. בנוסף

 שאחד הצדדים או הגוף הבינלאומי הגישו בקשה לכך למזכירות הוועדה. 

 :ת מייעצתמועצה דתי

 לשמירתם ואחזקתם, המועצה תייעץ בעניינים הנוגעים להגנה על האתרים הקדושים ,

ן המבקרים. ביטחוגישה חופשית לקהל המאמינים ו, פעילות ארכיאולוגית, לרבות שימור מורשת

כל עבודת תחזוקה וכל פעולת שימור וביצוע תיקונים , כן המועצה תבטיח שכל חפירה-כמו

 הקדושים או בסמוך להם ייעשו לאחר היוועצות עימה.  שייערכו באתרים

  המועצה תייעץ לכל צד רלוונטי במקרים בהם צורת פולחן של אחת הקהילות הדתיות

ידי הקהילה האחרת כפוגעת בקדושתו של אתר הקדוש לה או בזכויות של קהל -תפורש על

שרנה לנהל טקסים תיקח המועצה חלק במציאת מסגרות פעולה שתאפ, מאמינים אחר. בנוסף

 מהאתרים הקדושים ואליהם. , כמו גם עליות לרגל ותהלוכות, באתרים קדושים בחגים ספציפיים

 חגים וחגיגות שייערכו בעיר העתיקה , המועצה תיידע את הצדדים לגבי פעילויות דתיות

ה ועל פעולות שיש לבצע במטרה להבטיח את השמיר, אשר עשויים להשפיע על אזורים סמוכים לה

 על הסדר הציבורי ואת ההגנה על הזכויות הדתיות. 

 ן בכל הנוגע לפעילותם בעיר העתיקה ביטחוהמועצה תייעץ לכוחות המשטרה ולכוחות ה

 בכלל ולפעילותם באתרים הקדושים בפרט. 

 למניעתה של הקצנה , המועצה תפעל לבנייתם של אמון וסובלנות בין המאמינים הדתיים

ן שלוש האמונות המונותיאיסטיות במטרה להפוך את האגן ההיסטורי וליצירת יחס של כבוד בי

מקור אמונה ומרכז רוחני. לשם כך תבסס המועצה יחסים , קיום דתי-למקור השראה ולסמל של דו

תקיים דיאלוגים עם הקהילות הדתיות השונות ותשאף ליישב מחלוקות , קרובים עם הצדדים

קיום בין תושבי האגן ההיסטורי -ד לבניית דובעלות אופי דתי. המועצה תשים לב במיוח

 מחלוקות ביניהם.  יישובהמשתייכים לקהילות הדתיות השונות ול

  על שלושה חברים נוספים ימונו, כל צד ימנה עשרה חברים למועצה. חבר נוסף במועצה-

 ו."ידי אונסק

 ר "החברות במועצה תימשך חמש שנים. מדי שנתיים וחצי תערך רוטציה בתפקידי יו

 ל שלה. "המועצה והמנכ
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 לרבות הסכמתו , מחברי המועצה %80-על המלצות המועצה לקבל אישורם של לא פחות מ

 ו במועצה. "של נציגי אונסק

 הצדדים יחלו בהקמת המועצה עם החתימה על ההסכם. שלב ההכנה לא יימשך מעבר ל-

  חודשים מיום אישורם של המוסדות הרלוונטיים של הצדדים את ההסכם. 12

 :זכויות מיוחדות וחסינות

 יהיו זכאים לזכויות מיוחדות ולחסינות כפי  נציגי הגוף הבינלאומי ועובדיו

 שתפורטנה בהסכם.

  נציגי הגוף הבינלאומי ועובדיו יהנו מחופש תנועה בשטחי הטריטוריה של

באופן שיאפשר להם לבצע את עבודתם במסגרת ההסכם ובהתאם לנוהגים שיגובשו , הצדדים

 די ראש הארגון בשיתוף פעולה עם הצדדים. י-על

 :מודל שני

בין הבירה הישראלית  "אגן ההיסטורי"ב פי המודל המוצע מומלץ שלא לחלק את הריבונות-על

יש להפכו ליישות ייחודית בשליטה ובניהול , במערב והבירה הפלסטינית במזרח. במקום זאת

 מעברי בידוק ונהלים ייחודיים., עברי גבולבינלאומיים הממוקם בין שתי מדינות ריבוניות ובו מ

ישא באחריות לניהולו ואבטחתו של השטח בכלל ובכל הנוגע למקומות הקדושים  הגוף הבינלאומי

 בפרט בתאום עם הצדדים.

 :הרכב ומבנה הגוף הבינלאומי

, ישראל ופלסטין, שתי המדינות יכלול את נציגי ביצועהגוף האחראי והנושא באחריות ל .1

, י והעולם הנוצרי. למעט ישראל ופלסטיןאסלאמפר אי זוגי של מדינות נוספות מהעולם הועוד מס

 החברות של המדינות הנוספות תיקצב בזמן.

 תוקם ועדה מייעצת לגוף האחראי שתכלול: .2

  .נציגי המדינות והארגונים הערבים להסכם 

  .את נציגי המדינות והארגונים החברים בארגון המדינות האסלאמיות 

  נציגי העדות הנוצריות.את 

 הן , לאומית מדינות ו/או ארגונים חברים נוספים-הצדדים יוכלו לצרף לנוכחות הרב

 אזוריים והן בינלאומיים. 

 .מחלוקות יישובמנגנון ל .3

 מועצה דתית מייעצת. .4

 הבאים: הגוף הבינלאומי יישא באחריות ובתפקידים

 יוודא ויסייע ביישום ההסכם. , יפקח 

 כויות בשטח )מחוק וסדר ועד חינוך וביוב ובכלל(ינהל את כל הסמ 

 ואת שימורו.  ן באגן ההיסטוריביטחויבטיח את ה 
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  .יפתור כל בעיה המתעוררת באגן ההיסטורי 

 אלא אם הוסכם הדבר בין שני  יבטיח שלא תיערך אף חפירה או בנייה באגן ההיסטורי

 הצדדים. 

 במקומות הקדושים שלא יסתרו  יבטיח את ביצועם של תחזוקה שוטפת ותיקוני חירום

 את ההסכם בין הצדדים. 

  יאפשר קיומו של פולחן דתי וישמור על צניעות המקומות הקדושים תוך הבטחת גישת

 כל עוד תואם הדבר את הנוהגים הדתיים הקיימים., המבקרים לאתר

 .ראשוןהמחלוקות: כמו במודל  יישובמנגנון ל

 .: כמו במודל הראשוןמועצה דתית מייעצת

 :הוצאות ומימון

 ם וארגון המדינות האסלאמיות ישאו בהוצאות המימון של "האו, המדינות החברות בגוף

 הגוף הבינלאומי.

 .שפת העבודה של הגוף הבינלאומי תהיה השפה האנגלית 

 זכויות מיוחדות וחסינות: 

 נה יהיו זכאים לזכויות מיוחדות ולחסינות כפי שתפורט נציגי הגוף הבינלאומי ועובדיו

 בהסכם.

 באופן , נציגי הגוף הבינלאומי ועובדיו יהנו מחופש תנועה בשטחי הטריטוריה של הצדדים

ידי ראש הארגון -שיאפשר להם לבצע את עבודתם במסגרת ההסכם ובהתאם לנוהגים שיגובשו על

 בשיתוף פעולה עם הצדדים. 

 המודל השני. -המלצתי 
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טין במסגרת הצעה לחילופי שטחים בין ישראל לפלס .49

 [5/2013, ]אוניברסיטת פיטסבורג הסדר קבע

 רקע

רעיון חילופי שטחים בין מדינות אינו חדש במערכת היחסים הבינלאומית והננו מכירים 

-ירדן, לרבות כאלו שהתקיימו במזרח התיכון )לדוגמא, בהיסטוריה הקרובה דוגמאות רבות לכך

 ערב הסעודית(.-ירדן, סוריה

 ימו גם בין ישראל לשכנותיה במספר הסכמים שנחתמו מאז הקמתה:חילופי שטחים התקי

 בסיומה של מלחמת , בין ירדן לישראל 1948באפריל  3-בהסכם שביתת הנשק שנחתם ב

ר "קמ 410-בהיקף של כ, הסכימו השתיים כי ישראל תספח שטח מצנדלה ועד כפר קאסם, 1948

ה של הגדה מערב-דרוםבירה לידי ירדן בבתמורה לשטח קטן שישראל הע, כפרים פלסטינים 27ובו 

המערבית. במסגרת סמון הגבול בין השתיים נערכו חילופי שטחים נוספים כמו בפקועה ובאקה 

  בהםיה ותשתיות ולא נדרשו , דמוגרפןביטחויה. חילופי שטחים אלו הונחו משיקולים של רב'ע-אל

 1:1כמו איכות הקרקעות או יחס החלפה של  ביצועפרמטרים ל. 

  בעת סימון קווי שביתת הנשק , נערכו חילופי שטחים משמעותיים נוספים 1950בינואר

משום שהמצרים ביקשו את השטחים השולטים , בין ישראל ומצרים 1949שנחתמו בפברואר 

מדרום על כביש הגישה המרכזי מסיני לרצועת עזה. ישראל קיבלה את השטח שנמצא מדרום לנחל 

ובתמורה , ארז( קיבוץי )באזור שהיום שוכן בו המושב נתיב העׂשרה ושקמה ועד לקו הירוק הנוכח

בסאן אליישובהמכיל היום את ה, העבירה שטח גדול יותר בדרום הרצועה בסאן א, כביר-ים עַּ -עַּ

ְח'זעה. בסה  ר נוספים כתוצאה מהחלפה זו."קמ 43-כ הרצועה גדלה ב"סע'יר וחירבת אִּ

 הוסכם כי השטחים  1994ן לישראל באוקטובר במסגרת הסכם השלום שנחתם בין ירד

ותמורתם תקבל ירדן אדמת טרשים בשטח ישראל , י הערבה יישארו בידי ישראליישובשמעבדים 

, ושאר השטח הותאם לקו שביתת הנשק, לאחד-ר הוחלפו ביחס של אחד"קמ 16.5-בגב הערבה. כ

ְחזרה לירדן של -בעיקר על . אשר 60-ם החל משנות האל השתלטה עליהר שישר"קמ 300ידי הַּ

שבהן הוכרה ריבונות ירדן. עיבוד השטח , שנים 25-ל "מיוחד משטר"נקבע , לנהריים שבצפון

פי הסדרים משפטיים מיוחדים עם אפשרות הארכה. -על, והתיירות בנהריים יהיו בידי ישראל

 משטר הוסכם על, שאדמותיו המעובדות היו ממזרח לקו שנקבע, באזור מושב צֹוָפר שבערבה

כדי לאפשר את המשך העיבוד החקלאי. שאלת חילופי השטחים אינה נזכרת בחוזה , מיוחד דומה

 אך יש בו הפניה למפות פוטוסטט שצורפו לו., השלום

רעיון חילופי השטחים בין ישראל לפלסטין עלה בכדי לענות על המתח הבסיסי הקיים בעמדות 

ף נסמך בעמדתו העקרונית על החלטת מועצת "העקרוניות של הצדדים בנושא הטריטוריאלי. אש

ועיקרה הסכמי , 1967לאחר מלחמת  1967שנתקבלה בנובמבר  242מספר  ם"און של הביטחוה

הכוונה לשטחי , וביחס לפלסטינים, שלום בתמורה לנסיגה ישראלית משטחים שכבשה במלחמה

ל/פלסטין ארמארץ יש %22ר )"קמ 6241הגדה המערבית ורצועת עזה המשתרעים על פני 

, מקובלת עליה 242בהנחה מקלה כי הפרשנות שלעיל להחלטה , המנדטורית(. ישראל מצידה

-קיומם של כ, . קרי1967יות שנוצרו בשטח מאז מלחמת דמוגרפטוענת כי יש להתחשב בעובדות ה
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שכונות  12ישראלים ועוד  0,00034-מתגוררים כ בהםים ישראלים בגדה המערבית יישוב 130

, חילופי השטחים נועדו מצד אחד, ישראלים. לפיכך 3,00019מתגוררים עוד  בהן רושליםבמזרח י

ומצד  242על גודלה של מדינה הפלסטינית בהתאם להחלטה , על פי העמדה הפלסטינית, לשמור

בהסכם על ידי הימנעות מפינויים של מספר גדול של  שני לאפשר את תמיכת הציבור הישראלי

 המערבית.ישראלים הגרים בגדה 

הגבול ": 2011במאי  19-ידי הנשיא ברק אֹובמה בנאומו ב-ניתן לסכם רעיון זה בדברים שנאמרו על

בנאומו , . מאוחר יותר"עם חילופי שטחים מוסכמים 1967בין ישראל לפלסטין יתבסס על קווי 

יתנו על יישאו וי הצדדים עצמם..."הרחיב הנשיא אובמה ואמר: , 2011במאי  22-ק ב"בפני איּפא

בהתייחס לשינויים הדמוגרפיים בשטח  ...1967ביוני  4-שהיו קיימים בגבולות שהינם שונים מאלה 

 ."וצורכי שני הצדדים

 עמדות ומחלוקות ביחס לחילופי שטחים

ועד היום ניתם לסכם בצורה  1999-ף על הסדר הקבע ב"מ בין ישראל לאש"מאז תחילתו של המו

 ל הצדדים ואת המחלוקות המרכזיות ביניהם:הבאה את העמדות הפורמליות ש

 ככלל מבקשים הפלסטינים להביא למינימום את היקף השטח המוחלף : היקף השטח

פלסטינית באנאפוליס עמדה האחוזים. העמדה  10-6נעה בין  בעוד העמדה הישראלית ביחס לכך

 .%6.5וזו הישראלית על  %1.9על 

 בעוד שבקרב הישראלים רק ראש  1:1הפלסטינים עומדים על יחס : יחס ההחלפה

קיבל באופן עקרוני את העמדה הזו. יש להזכיר כי הצעת , אהוד אולמרט, הממשלה הקודם

 .1:1ביחס של  %3-1מהשטח בלבד וחילופי שטחים של  %97קלינטון עסקה במדינה פלסטינית על 

 וכל שהשטחים המוחלפים יהי על הפלסטינים עומדים באופן עקרוני: איכות השטח 

בעוד הישראלים מבקשים להסיר פרמטר זה מעסקת חילופי , באיכות דומה מהבחינה החקלאית

 לחילופי שטחים עד כה לא ניתן מקום לפרמטר זה. נותוהשטחים. בהצעות הש

 שני הצדדים הסכימו כי השטחים המוחלפים ישמרו על : רציפות השטחים המוחלפים

 לעות.ולא תתקיימנה מוב, רציפות עם שטחי המדינות

 הפלסטינים עומדים על שמירת הרציפות : שמירת הרציפות הפנימית בכל אחת מהמדינות

החודרות  "אצבעות"בעוד ישראל מבקשת חילופי שטחים של , לרבות בין עזה לגדה, הפלסטינית

 קדומים(., מ ממזרח לקו הירוק )אריאל"ק 20לעומק של 

 הטריטוריאלי נטושה על מעמדו מחלוקת נוספת בתחום : מעמדו של שטח ההפקר בלטרון

, משטח הגדה המערבית( %0.8ר )"קמ 46שהיקפו , של שטח ההפקר שבמובלעת לטרון. שטח זה

. 1949באפריל  3-עת נחתם הסכם שביתת הנשק בין ישראל לירדן ב, נולד בסיום מלחמת העצמאות

צע שבין עמדות שבהם ׂשורטט קו שביתת הנשק כקו האמ, בניגוד לאזורים אחרים בגדה המערבית

בגלל שליטתו הטֹוּפֹוגרפית על הכבישים  בין היתר, זה בלתי מחולק אזורנותר , שני הצבאות

והכביש הישראלי הישן שעבר , הכביש מלטרון לנבי סמואל, העולים לירושלים )מעלה בית חורון

 ממשמר איילון לצומת נחשון ומשם לצומת שמשון(. 

שטחים שנמצאו מעבר לגבולות החלוקה ונכבשו על ידה ישראל החילה את חוקי המדינה על ה

אך לא על שטח ההפקר. כך גם נהגה ירדן כאשר סיפחה את הגדה המערבית באפריל , במלחמה
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וזאת , ישראל לא החילה את חוקי המדינה על שטח ההפקר, . מאז מלחמת ששת הימים1950

שטח ההפקר התייחסה ישראל גם אל , בשונה מהאופן שבו נהגה במזרח ירושלים. ולמרות זאת

, נוף איילון, מכבים, שילת, ים כפר רותיישובוהקימה בו את ה, כאילו היה שטח ישראלי לכל דבר

, לפיד ונווה שלום. ישנם כמה פסקי דין ישראליים סותרים ביחס למעמדו של שטח ההפקר

נים כי מאחר שמקורם בשתי טענות בסיסיות הפוכות זו לזו. אלה שרואים בו חלק מישראל טוע

ריבונותה חלה בו גם ללא חקיקה ראשית. , שישראל היתה הראשונה שהפגינה בו שלטון אפקטיבי

ובשל העובדה שקיימת תביעה לריבונות , סדר שלילים לכך סבורים כי מציאות זו היא הֵּ המתנגדי

השטח הזה , עם ישראל משא ומתןשהפלסטינים ביטאו אותה בסבבי ה, פוטנציאלית פלסטינית

 אינו חלק מישראל. 

ולכן הוא  1967-ידי ישראל ב-הקהילה הבינלאומית והפלסטינים טוענים כי השטח הזה נכבש על

פי החלטת -הוא היה אמור להיכלל במדינה הערבית על, נכלל בשטחים הכבושים. יתר על כן

ים יישובהאיחוד האירופי אף פירסם את רשימת המיקודים של ה 2012-. ב1947-החלוקה מ

ובנוסף להתנחלויות ולמזרח ירושלים , יצוא מהם למדינות האיחוד האירופי אינו פטור ממסשה

 ים הישראלים שבשטח ההפקר. יישובכלל בהם גם את ה

 ר."קמ 2יש להוסיף ולציין כי קיים שטח הפקר נוסף בירושלים בהיקף של 

 י שטחים מ היתה לחילופ"הצעה נוספת שעלתה מחוץ לשולחנות המו: חילופים משולשים

 פלסטין ומצרים. ההצעה רכבה משלושה מרכיבים עיקריים:, בין ישראל "משולשים"

 לערך(. %10ר )"קמ 600-500ישראל תספח שטחים בגדה המערבית בהיקף של  .1

שיקשור את שני , ישראל תעניק למצרים בדרום הנגב מסדרון יבשתי לכיוון ירדן .2

 חלקי העולם הערבי.

 ר משטחי צפון סיני )רפיח ומערבה(."קמ 600-050מצרים תעביר לרצועת עזה  .3

של המצרים והפלסטינים  רובםבשל סי, ההצעות האלה נפלו עוד בטרם זכו להתייחסות מעמיקה

 לדון בהן כלל.

 ישנם הרואים בכך ביטוי להתגוננות : חילופי שטחים מאוכלסים בערביי מדינת ישראל

לבטל את אופיה היהודי של מדינת ישראל.  הרוב היהודי בפני ניסיונות של חלק מהמיעוט הערבי

המטרה שביסוד רעיון העברת שטחי מדינת ישראל המאוכלסים בערבים למדינה , לאחרים

הפלסטינית היא בראש ובראשונה חיזוק הרוב היהודי במדינת ישראל. יש הסבורים כי העברה זו 

 ק הרוב היהודי. סיפוח גושי התנחלויות וחיזו - "שתי ציפורים במכה אחת"היא בחזקת 

 

כי מהלך כזה משמעו שלילת אזרחותם של עשרות , צדדי של מדינת ישראל-אין מדובר במהלך חד

פעולות  -והעברתם לריבונות פלסטינית בניגוד גמור לרצונם , אלפי ערבים הגרים בקירבת קו הגבול

אוכלסים פי המשפט הבינלאומי. להעברת שטחים מ-פי המשפט הישראלי ועל-בלתי חוקיות על

שבו גובשו אמנות זכויות האדם , למדינה אחרת אין תקדים בעידן שלאחר מלחמת העולם השנייה

שינויי גבול מוסכמים בין מדינות מקובלים במשפט הבינלאומי ואפשריים , השונות. לעומת זאת

 כל עוד יאושרו בכנסת. , אף מבחינת המשפט הישראלי
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שונה בהסכמה פלסטינית. צעד של קביעת גבול בין ו של רעיון זה תלויה בראש ובראהיתכנות

צדדי. -אלא רק כחלק מהסכם דו, צדדי-מדינות והעברת אוכלוסייה אינו יכל להתבצע באופן חד

 אין לרעיון זה שותף פלסטיני. , לפי מצב הדברים היום

גם האוכלוסייה הערבית בישראל שוללת רעיון זה מכל וכל ורואה את עתידה במדינת ישראל. 

הטיעון הדמוגרפי שביסוד הרעיון מניח שהרוב היהודי במדינת ישראל נתון בסכנה בגלל מספרם 

ה כן את -העולה של האזרחים הערבים ותביעות מתגברות לדֶּ ציוניזציה של המדינה באופן שמסַּ

אבל , יש לנו גם בעיה דמוגרפית": 2003-אופיה היהודי. כך התבטא למשל נתניהו בכנס הרצליה ב

ָלה "אלא בערביי ישראל, קדת לא בערביי פלסטיןהיא ממו ְרג'יֹו דֶּ . אלא שהמחקרים של הדמוגרף סֶּ

ְרגֹוָלה מראים כי ללא שינוי בגבולותיה הנוכחיים של מדינת ישראל גם , לרבות מזרח ירושלים, ּפֶּ

אף  -וללא ערביי מזרח ירושלים , באוכלוסייה %74ייהנה המיגזר היהודי משיעור של  2050בשנת 

 מעלה מזה.ל

עשויה להביא במאזן הדמוגרפי הוא , אם תמומש, בדיקה מדוקדקת מלמדת כי השינוי שתוכנית זו

בלבד  %17מהווה , נפש 260,000המונה , "המשולש"י ואדי עארה ויישובשולי ביותר. אוכלוסיית 

חס כמו מיקומם בי, אם לוקחים בחשבון קריטריונים שונים, מאוכלוסיית ערביי ישראל. מעשית

מהאוכלוסייה הערבית  %10שהם , איש 150,000ניתן לדבר רק על מספר מקסימלי של , 6לכביש 

אם מזרח ירושלים , מספר הפלסטינים הצפויים להפוך לאזרחי ישראל, בישראל. לשם השוואה

 ל. "כפול מהמספרים הנ, כלומר -נפש  300,000עומד על  -תוכר כחלק ממדינת ישראל 

עוד לפני שהפך לחלק מעמדה , סדר היום הפוליטי הפנימי בישראל העלאת הנושא הזה על

ועל החברה , יש לה השלכות רבות על החברה הישראלית בכלל, כלשהו משא ומתןישראלית ב

הערבית בפרט. הצעה מסוג זה עלולה לחסל את המעט שעוד נותר מרגשי ההשתייכות של הערבים 

חברה הישראלית. האוכלוסייה הערבית בישראל בישראל למדינה ומסיכויי האינטגרציה שלהם ב

פועלת בעקביות להשגת שיוויון ולהגברת השתלבותה בתוך כלל החברה הישראלית. תוכנית 

להעברת שטחים המאוכלסים באזרחים ערבים עלולה להיות השלב האחרון בתהליך פוליטי 

כת הישראלית. לגיטימציה אזרחית והדרה של האוכלוסייה הערבית מן המער-וחברתי של דה

היחסים בין רוב ומיעוט בישראל ובין המדינה לאוכלוסייה הערבית שבתוכה , כתוצאה מכך

 כזה שמחפש עימות ולא פיוס. , עלולים ללבוש שוב צביון אלים על רקע לאומי

 

 לחילופי שטחים עקרונות

חק סכום מש"יש לאמץ גישה חדשה לניהולו. לא עוד גישת , בין הצדדים משא ומתןאם יחודש ה

הרואה כל ויתור של האחד כרווח של השני ומובילה לדינמיקה שבה כל צד חותר לסחוט , "אפס

אלא גישה הרואה בהשגת הסכם שייצור מציאות עתידית , את המקסימום האפשרי מן הצד השני

הצדדים יתאמצו להימנע , ברוח זו משא ומתןיציבה וחיובית אינטרס משותף וחיוני. אם ינוהל 

 פגיעות בולטות בריבונות ועוד. , ת נקודות חיכוך ּפֹוטנציאליותמיציר

על חילופי  משא ומתןונותנים לקבוע עקרונות לניהול הטקטי של ה-על הנושאים, לפי הבנתי

 פי המודל הבא:-על, השטחים
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, פלסטין וישראל -מוכר ומוסכם בין שתי המדינות , סופי, ההסכם מציב גבול קבוע .1

 סופית ומוסכמת של ארץ ישראל המנדטורית בין הצדדים. במטרה להביא לחלוקה

של מועצת  242בהתאם להחלטה , 1967ביוני  4הגבול בין ישראל לפלסטין יתבסס על קווי  .2

בדומה להסכמי השלום  "םשטחים תמורת שלו"יושם הנוסחה של הצדדים יסכימו כי ת -ן ביטחוה

ישמשו כקו  1967יוסכם כי קווי  ,הקודמים שחתמה ישראל עם מצרים וירדן. יחד עם זאת

 התייחסות לקו הגבול החדש בהתאם לרעיונות לחילופי השטחים.

 לא ישמשו לשם הצדקת חילופי שטחים., ככלל, ן או למיםביטחושיקולים הקשורים ל .3

באופן שמשרת את האינטרסים של הצדדים.  1:1חילופי שטחים יתבצעו ביחס של  .4

גם אם לא את הקו עצמו. חילופי השטחים  1967בולות הסכמה זו תשמר את היקף השטח של ג

אך לא יכללו העברת שטחי מדבר בתמורה לשטחים , יהיו שווים רק בהיקפם ולא באיכותם

חקלאיים. הצדדים ידונו עם זאת באפשרות שישראל תעביר שטחי מדבר בהיקף גדול יותר 

 .1948יים עד ותשקול להעביר שטחים שהיו בהם כפרים ערב, מהשטחים שהיא תספח

יחולקו בין הצדדים באופן שווה. יחד עם  1967שטחי ההפקר שהיו קיימים לאורך גבולות  .5

רוב השטח יישאר , בשל הקירבה של שטח זה למסדרון ירושלים ולכביש הגישה אל העיר, זאת

 והפלסטינים יפוצו על חלקם במסגרת חילופי השטחים., בריבונות ישראל

או תושבים של הצד השני. עיקרון זה בא למנוע מישראל ים יישובשום צד לא יספח  .6

ים יישובידי סיפוח של -על, שיוצרת התנחלות גדולה "אצבע"של קו הגבול בהתאם ל "יישור"

שבמסגרתם יועברו לריבונות , פלסטינים סמוכים לה; לשלול חילופי שטחים מאוכלסים

טריטוריאליות -ות ישראליות אקסים ערביים ישראליים; ולמנוע השארת מובלעיישובהפלסטינית 

 ולהיפך., בשטחי המדינה הפלסטינית

תוואי מכשול ההפרדה הבנוי לא שישמש ככלל גורם משפיע על קו הגבול המוצע אך  .7

יש להתחשב בתוואי המכשול בכדי למנוע פגיעה נוספת , באזורים שהצדדים הסכימו על החלפתם 

 בקניין ובקרקע החקלאית.

 

 ית המועמדים לחילופי שטחים מפלסטין לישראלהאזורים בגדה המערב

, על פי הפרמטרים הבאים, ההתיישבות הישראלית ישמשו מועמדים לחילופי שטחים "גושי"

 בנוסף לעקרונות הכלליים:

/גוש יהיה קרוב יותר לקו הירוק כן יעלו סיכוייו יישובכל שה: מרחק מהקו הירוק .1

 להימנות בחילופי השטחים

יגדיל את סיכוייו להיכלל בחילופי  ר גבוה של ישראלים בגושמספ: מספר הישראלים .2

 השטחים.

 קטן יותר סיכוייו יגדלו. יישובככל שהשטח הבנוי של ה: גודל השטח .3

 הימצאותן של תשתיות חשובות תגדיל את הסיכויים.: תשתיות .4

או של הגוש על ידי  יישוביש להימנע מפגיעה במרקם הפנימי של ה: מרקם חיים פנימי .5

 או שכונה אינטגרלית שלהם. יישובת הוצא
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 רשימת הגושים הישראלים על פי סדר עדיפות לפי קבוצות

 בחילופי השטחים הוא אפסי.  : אזורים שהסיכוי שישראל תסכים לא לכלול אותםקבוצה ראשונה

 

 השכונות היהודיות במזרח ירושלים .1

, חשיבות האזור נעוצה בשל היותו חלק מעיר הבירה ירושלים

לקו הירוק.  ר תושביו הגדול מאוד יחסית וברציפותובמספ

השכונות היהודיות הגדולות שנבנו במזרח  12-מדובר ב

 70.5וגודלו עמד על  1967-בשטח שסופח לישראל ב, ירושלים

ר. השכונות כולן "קמ 26.7ר ומתוכו ישראל תספח "קמ

מקיימות רציפות מלאה לשכונות היהודיות במערב העיר שלפני 

נפש. כדי לשמור על  0,00019-שכונות אלו מתגוררים כ. ב1967

הרציפות הפלסטינית יש להבטיח גשר/מנהרה במקומות 

רמת רחל  קיבוץשועפט ובין , הבאים: צומת הגבעה הצרפתית

לאחר חתימת הסכם  1996-והר חומה. ידוע כי הר חומה נבנתה ב

אך כיום גרים בה למעלה , 1993-ף ב"העקרונות בין ישראל לאש

תושבים. הכפר עיסוויה שבהר הצופים שהיה נתון  12,000-מ

יועבר לפלסטין ושטחו יחושב בחילופי  1967לשליטת ישראל עד 

 השטחים. 

 

 

 מודיעין עילית  .2

עדיפותו של אזור זה נשענת על העובדה כי מדובר באזור יחסית 

שעיקרה , ( המרכז אוכלוסייה רבה מאוד%0.3קטן בשטחו )

 מודיעין עילית - ולה ביותר בגדה המערביתבעיר היהודית הגד

חרדים  - נפש(. אוכלוסיית העיר הומגנית ביותר 54,000)

ים יחסידייים ומזרחיים(. בגוש ישנם גם מעט דת, )ליטאים

ים הקטנים שמסביב לעיר. בשטח זה יישובלאומיים וחילוניים ב

כה או חקלאות למעט אלו של לאאזורי תעשייה, מאין כל 

ת(. תחום השטח )מושב שילת וכפר רו שטח ההפקרים ביישובה

 ה אינו מחייב כל שינוי בו.על ידי הגדר הבנוי
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 ואפרת( ביתר עילית)לרבות  גוש עציון .3

מיתית -חשיבותו של אזור זה נובעת בין היתר מסיבה היסטורית

טרם , על שטח קטן הרבה יותר, המתייחסת לעובדת קיומו של גוש עציון

שביצע טבח בחלק ממגיניו. , בושו על ידי הליגיון הירדנייוכ, 1948מלחמת 

הוא מסמן גם את תחילת ההתיישבות היהודית בשטחי הגדה המערבית 

עת הוקם מחדש כפר עציון. שטח זה מאוכלס בשתי אוכלוסיות עיקריות: 

ם יתושבים( ודתי 0,0004-)כ ביתר עיליתחרדים המתגוררים בעיר 

י גוש עציון. יישובקומית אפרתה ובלאומיים המתגוררים במועצה המ

י המועצה האזורית גוש עציון )כרמי צור יישובהשטח אינו כולל את כל 

 לרבות קידר שליד מעלה אדומים(., ים המזרחייםיישובוה

יש ליתן את הדעת על אופן חיבורה של המועצה המקומית אפרת לגוש זה 

ניתן להתגבר  המחבר בין בית לחם לחברון חוצה אותו. 60משום שכביש 

השארת הכביש , על כך במספר חלופות: כביש עוקף אפרתה ממזרח. מנהרה מתחת לכביש הקיים

 ורה של אפרת אל הגוש.יבהקיים בריבונות פלסטינית ובניית שני גשרים עבור ישראלים מעליו לח

 לטרון  .4

ות יאזור נובעת מקיומן של תשתיות תחבורתיות חיונהחשיבותו של 

בקשר היבשתי ממישור החוף לעיר הבירה ירושלים. ללא  למדינת ישראל

ישראל לפלסטין לצורך  ןיב שטח ההפקר )אשר יחולק לשני חלקים שווים

ים של חילופי השטחים( מדובר בשטח קטן מאוד. את השטח הזה יישובהח

, המשמש ככביש הגישה המרכזי לירושלים 1כביש מספר  1979חוצה מאז 

דות להשלמת קו הרכבת המהיר מתל אביב ובימים אלו מתקיימות עבו

לירושלים החוצה את אצבע לטרון בגשר דו מסילתי ארוך מאוד 

יש ליתן את הדעת על דרך יצירתית לפיצויים , ובמנהרות. יחד עם זאת

, )בית נובא 1967-עבור תושבי שלושת הכפרים הפלסטינים שנהרסו ב

אי הגדר על ידי הוצאת בתוו יאימאוס ויאללו(. התיחום הנוכחי יחייב שינו

מתחום השטח שיסופח , היושבת על חורבותיה של בית נובא, מבוא חורון

 לישראל.

 

 

 הר אדר  .5

ה של המועצה המקומית הר אדר נשען על כך שמדובר בשטח קטן סיפוח

השטח על ידי  הצמוד לקו הירוק ובו אוכלוסייה רבה יחסית. תחום, ביותר

 הגדר אינו מחייב כל שינוי בו.
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 גבעת זאב  .6

 -בשל שלוש סיבות עיקריות  אזור זה משתייך לקבוצה הראשונה

היות גבעת זאב המועצה המקומית הגדולה ביותר במועצות 

, רציפותה לצפון ירושלים, המקומיות היהודיות ביהודה ושומרון

 - א")כביש הגישה השני בחשיבותו מת 443וקירבתה לכביש מספר 

תוואי הגדר הבנוי  ם האזור תואם אתדרך מודיעין לירושלים(. תחו

דו מאפשרת רציפות פלסטינית ג'יב לבי-וכן המנהרה בין אל

 תית ממזרח למערב.תחבור

 

 

 

 מעלה אדומים  .7

הינה העיר  - מעלה אדומים נכללת בקבוצה זו משלוש סיבות עיקריות

היא מונעת מירושלים , היהודית השנייה בגודלה בגדה המערבית

וקירבתה לירושלים. , 1967צה כפי שהייתה עד הבירה להיות עיר ק

הגדר סביב אזור זה עדיין אינה בנויה. השטח הנדרש תוחם רק את 

 האזור הבנוי של העיר.

 

 

 

 מערב השומרון  .8

הוא צמוד לקו , אורנית ואלקנה - באזור זה שתי מועצות מקומיות

הירוק ואינו קוטע כל רציפות פלסטינית. תוואי הגדר הבנוי תואם 

 גמרי את תיחום האזור.ל
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 אלפי מנשה  .9

המועצה המקומית אלפי מנשה סוגרת את הקבוצה הראשונה בשל 

והשלמת תוואי הגדר  רציפותה לקו הירוק, מספר תושביה הגדול

 .אזורבאופן התואם את תיחום ה

 

 

 

  בחילופי השטחים הוא נמוך. אזורים שהסיכוי שישראל תסכים לא לכלול אותם קבוצה שנייה:

 

 

 עופרים-בית אריה  .10

אזור זה פותח את הקבוצה השנייה משום שהוא תוחם את השטחים 

הבנויים בעיקר וחיבורו לקו הירוק יתבסס על כביש קיים בנחל שילה. 

 עופרים ובכביש הגישה התשתיות לגדר כבר הונחו.-באזור בית אריה

 

 

 אריאל  .11

נובע  ,אריאל "אצבע"שלעיתים נקרא גם , זה "גוש"צירופו של 

ת יתושבים הנהנ 19,000מהעובדה כי אריאל הינה עיר בת 

נזוס צטים. אריאל נמצאת בקונדנסטו 13,000מאוניברסיטה עם 

ישראלים סבורים  10מכל  9הישראלי ומהווה מיתוס התיישבותי )

שאריאל היא העיר היהודית הגדולה בשטחים(. יש לזכור כי 

. צירופו של 2001ינואר , הפלסטינים כללו את אריאל בהצעתם בטאבה

על מנת לא , עופרים-גוש זה מותנה כמובן בצירופו של גוש בית אריה

לקיימו כמובלעת. תוואי הגדר הושלם מסביב לאריאל בלבד )למעט 

 וון מערב(.ילכ



 שאול אריאלי

209 

 בחילופי השטחים הוא בינוני.  : אזורים שהסיכוי שישראל תסכים לא לכלול אותםקבוצה שלישית

 

 קדומים  .12

פותח את הקבוצה , קדומים "אצבע" המכונה אף הוא ,זה אזור

, קדומים - השלישית בשל קיומן של שלוש מועצות מקומיות בתחומו

עמנואל וקרני שומרון. הוא נמצא ברצף לאלפי המנשה הכלולה 

בקבוצה הראשונה. האזור אינו תחום בגדר בנויה אם כי נחשב לחלק 

 כולל אותו. הישראלים ותוואי המכשול המתוכנן "הגושים"מ

 

 

 

 שקד  .13

הישראלים משתי סיבות  "גושים"אזור זה סוגר את רשימת ה

עיקריות: הוא נתפס כאזור מפריד בין ערביי ישראל )ואדי ערה( 

ו ימנע רעיונות של העברת ואדי סיפוחכך ש, והפלסטינים באזור ג'נין

מישראל לפלסטין. הוא נמצא ברציפות מלאה לקו הירוק והגדר  ערה

 תוחמת את השטחים הבנויים שבו בעיקר. הבנוייה
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 סיכום

זוהי מפת המינימום שישראל יכולה , לעמדתי

ובתנאי שתמצא חלופה נוספת חוץ , להסכים עליה

ישראלים  0,00010-מפינויים המלא של למעלה מ

 שיוותרו מחוץ לגושים הללו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חילופי שטחים על פי המפה הזו יגדילו , לעמדתי

ו של ההסכם ואת היתכנותבצורה ניכרת את 

 תמיכתו של הציבור הישראל בו.
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 רשימת האזורים הפוטנציאלים להעברה לפלסטין

מפה זו מרכזת בתוכה את האזורים הפוטנציאלים להעברה מישראל לפלסטין על פי העקרונות 

 הבאים:

 כמת שלושת הצדדים.ם ללא הסים ישראלייים ערבייישובם בלא יועברו שטחים מאוכלסי 

 .רציפות לקו הירוק 

 .שטחים בעלי איכות חקלאית טובה ככל שניתן 

  מהגדה  17להגדלה של רצועת עזה תינתן עדיפות על הגדה המערבית )עזה קטנה פי

 מהאוכלוסייה הפלסטינית(. %40המערבית אך מתגוררים בה 

 ים המעבדים את הקרקעות הללו.יישובתימנע פגיעה משמעותית ב 

 נע פגיעה משמעותית בתשתיות קיימות.תימ 

  ים מהגבול.יישובים ביחס למרחק הבטחוניישמרו פרמטרים 
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: נדרשת בכל מקרה לקיום חילופי השטחים קבוצה ראשונה

 .המינימאליים

זה פותח את רשימת האזורים הפוטנציאלים משום  אזור

שלוש סיבות עיקריות: הוא מגדיל את שטחה של הרצועה 

הוא מוסיף שטחים חקלאיים לפלסטין , אחוזים 20כמעט ב

 והעברתו לפלסטין נתקבע כבר בתודעה הישראלית. 

 

 

ארבעת האזורים הללו משלימים 

את השטח הנדרש לביצוע חילופי 

שטחים מינימאליים תחת 

 העקרונות שנקבעו.
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נמוכה יחסית אך הינם נדרשים : אזורים שהסבירות הפלסטינית לקבלם הינה קבוצה שנייה

 לחילופי השטחים על פי העמדה הישראלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: אזורים שישראל תמנע מהעברתם אלא אם ישלימו את חילופי השטחים על פי קבוצה שלישית

 .עמדתה

מפה זו מרכזת שטחים איכותיים ביותר לאורך הקו הירוק שעלות העברתם גבוהה ובעייתית מאוד 

  בכדי לייצור תמריצים משמעותיים לצד הפלסטיני. בהםראל אך יש מבחינתה של יש
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פינוי מתנחלים שאינם כלולים בחילופי שטחים  .50

 [5/2013, ]אוניברסיטת פיטסבורג

 רקע 

התגוררו בגדה המערבית למעלה מחצי מיליון ישראלים בכמאה וארבעים נקודות  2012בסוף 

, נפש 7,000אשר מספר התושבים בכולם אינו עולה על )ללא המאחזים הבלתי מורשים  יישוב

וחלקם נמצא בגושי ההתיישבות אשר נכללים בחילופי השטחים בין ישראל לפלסטין(. עלינו לתת 

בישראלים הללו סימנים בתחומים שונים בכדי לקבוע את המאפיינים של ההתיישבות ובעיקר 

 ם קבע.אלו המשפיעים על הנדרש לפנות חלק ממנה במסגרת הסכ

 פיזור האוכלוסין לפי אופי הרשות המקומית .1

 12-המכריע מתגורר ב רובםנפש( מתגוררים במזרח ירושלים.  193,000-כמהם ) %63-כ 

, רמת שלמה, פסגת זאב, כמו גילה, 1967השכונות היהודיות הגדולות שנבנו במזרח ירושלים לאחר 

-יהודים בעיר העתיקה וכ 5,000-ד כארמון הנציב והר חומה. מחוץ לשכונות אלו מתגוררים עו

 עמוד(-איש נוספים בשכונות קטנות בתוך שכונות ערביות )כמו מעלה הזיתים בראס אל 500,2

 טור(.-ובבתים בודדים )כמו בית החושן בא

 כמודיעין עילית ) - מהם מתגוררים בארבע הערים היהודיות בגדה המערבית %92-כ-

 .(00019,-( ואריאל )כ0,000,0040-)כ ביתר עילית, (40,000-מעלה אדומים )כ, (54,000

 אלקנה, )קדומים ים קהילתיים ועירונייםיישובמועצות מקומיות שכולן  13-ב %31-כ ,

מעלה , גבעת זאב, בית אריה, אפרת, בית אל, קרית ארבע, עמנואל, הר אדר, אלפי מנשה, אורנית

 קרני שומרון והועד המקומי בחברון(., אפריים

 הירדן בקעת, גוש עציון, בנימין, מתגוררים בשש מועצות אזוריות )שומרון מהם %22-כ ,

 32התנחלויות )ועשרות מאחזים בלתי מורשים(. בין אלו  110-מגילות ים המלח והר חברון( בהן כ

 צפון ים המלח ובגוש עציון(., המכריע בבקעת הירדן רובםמושבים וקיבוצים )

 

 התפלגות לפי שיוך דתי .2

רח ירושלים(, והמונים יתן לחלק את הישראלים המתגוררים ביהודה ושומרון )ללא מזבאופן גס נ

 לשלושה שלישים עיקריים מבחינת התפלגותם הדתית:, שנפ 340,000-כיום כ

 המתגוררים בעיקר בארבעה , ד ומזרחיים("חב, חסידיים, שליש אחד הם חרדים )ליטאים

, נפש( 40,000-)כ ביתר עיליתנפש( וב 54,000ילית )המכריע מתגורר בעיר מודיעין ע רובםים: יישוב

, אשר ממוקמות בצמידות מלאה לקו הירוק. יתרתם מתגוררים בעמנואל ובכוכב יעקב )תל ציון(

 ."מעורבים"ים היישובובחלק מה
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 ים הקטנים הממוקמים יישובהחיים בעיקר בעשרות ה, לאומיים-שליש שני הם דתיים

החוצה את הגדה המערבית מצפון לדרום ומחבר את , 60מספר  לאורך כביש מספר, "גב ההר"ב

 "מעורבים"ים היישובניות המרכזיות מג'נין ועד חברון. היתר מתגוררים ביהערים הפלסט

ירושלים ומרחב  "עוטף", )בקעת הירדן וצפון ים המלח "ןביטחומרחבי ה"באזורים המכונים 

 התפר המערבי(.

 שפריסתם הפוכה לזו של המתנחלים הדתיים, ייםשליש אחרון של הישראלים הם חילונ-

ומיעוטם מתגוררים  "ןביטחומרחבי ה"ים הגדולים אשר ביישובמתגוררים ב רובםלאומיים: 

 ."גב ההר"שב ים הקטניםיישובב

 26 -ו, ים הינם דתייםיישוב 76, ים הינם מעורביםיישוב 17, ים הינם חרדייםיישוב 4לסיכום: 

שני שלישים מהישראלים הגרים עבר לקו הירוק הגיעו לשם מסיבות ים הינם חילוניים. יישוב

 ות.בטחוניכלכליות של שפור תנאי חייהם ושליש מסיבות אידיאולוגיות אמוניות או 

 תעסוקה )בקרב הישראלים העובדים( .3

סוגיית התעסוקה בקרב הישראלים המתגוררים מעבר לקו הירוק )ללא מזרח ירושלים( הינה 

דה כי שליש מתוכם שייכים לסקטור החרדי שרבים מבניו אינם נוטלים חלק מורכבת בשל העוב

. בהתייחס "כלכלה שחורה"או שעושים זאת במסגרת מה שקרוי , בכוח העבודה של מדינת ישראל

 לשאר הישראלים ניתן להציג את ההתפלגות הבאה:

  כאחוז אחד )ללא מזרח ירושלים( מהישראלים ביהודה ושומרון עוסק בחקלאות

המוחלט בבקעת הירדן. עיקר העיבוד הוא של  רובםש, דונם 0,0004-ומעבד קצת יותר מ

-פלפלים וגדולי שדה. ישנן מעט מאוד רפתות ולולים. יש לציין כי כ, תבלינים, גפנים, תמרים

אחוז מהעובדים  %5ים הסמוכים ורק יישובמהעובדים הינם פלסטינים המגיעים מה %95

 הינם ישראלים.

 אזורי התעשייה הישראלים  14-עד שניים מהישראלים מועסקים ב כאחוז אחד

ים עצמם. אזורי התעשייה הגדולים הם בברקן שליד אריאל ובמישור יישובבגדה המערבית וב

מהעובדים הינם פלסטינים ורק  %90-85-אדומים שליד מעלה אדומים. גם כאן ראוי לציין ש

 תחומי הקו הירוק.ים ביישובשחלקם אף מגיע מ, יתרתם הם ישראלים

 ים בשירותים עירוניים: חינוך בראש יישובמהישראלים מועסקים ב %52-כ

 סעד ושמירה., רווחה, בריאות, ואחריו, ובראשונה

 עוסק  המכריע רובםש(. "ב, חיפה, ירושלים, עובדים בישראל )גוש דן %37-כ

הינו תעשייה  יוכסוכני מכירות ושירותים. באריאל משלח היד המרכז, במקצועות חופשיים

 ובינוי.
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 ף"סטטוס המשא ומתן בין ישראל לאש

 יםיישובביחס ל הצטיירה התמונה הבאה ף על הסדר הקבע"במשאים ומתנים שניהלו ישראל ואש

 :בהםהישראלים שלא יכללו במסגרת חילופי השטחים וביחס להתפלגות האוכלוסייה המתגוררת 

 ישארו , 2008ובאנאפוליס , 2001אר ינו, על פי עמדת ישראל כפי שהוצגה בטאבה

לרבות היהודים בעיר , השכונות היהודיות הגדולות שבמזרח ירושלים 12בריבונותה: כל 

מעלה אפרים והועד , כל המועצות המקומיות למעט קרית ארבע, הערים 4כל , העתיקה

ועצות השייכים לארבע מועצות אזוריות )ללא המ ים נוספיםיישוב 40-וכ, המקומי של חברון

  האזוריות בקעת הירדן ומגילות ים המלח(.

 ים יישארו מחוץ לתחומה יישוב 72-בתי אב( בכ 0,0002-ישראלים )כ 0,0008-70-כ

כל , שתי המועצות המקומיות הנותרות )קרית ארבע ומעלה אפרים( -הריבוני של ישראל 

-יבוצים המונים כככולם מושבים וק רובםי המועצות האזוריות בקעת הירדן ומגילות )יישוב

ים הללו מתגוררים פחות יישובהמכריע של ה רובםים קהילתיים אחרים. ביישובנפש( ו 4000

 ( ורוב מפרנסיהן עובדים במקצועות חופשיים בתחומי הקו הירוק.יישובמשפחות )בכל  250-מ

 יש להוסיף לאלו שלא , 2008כפי שהוצגה באנאפוליס , על פי העמדה הפלסטינית

מעלה אדומים  - נות ישראל על פי העמדה הישראלית גם את: שתי העריםישארו בריבו

בית , עמנואל, קרני שומרון, קדומים, עופרים-בית אריה - את המועצות המקומיות, ואריאל

בית חורון ועפרה , עלמון, ים קטנים קהילתיים נוספים כמו כפר אדומיםיישובאל ואפרתה ו

ל מדובר כמעט בהכפלת מספר הישראלים שלא המשתייכים למועצות האזוריות. בסך הכ

 בתי אב. 0,0003-יישארו בריבונות ישראל במסגרת חילופי השטחים. כך שמדובר בלמעלה מ

 המכריע של  , רובםפי ההצעה הפלסטינית-פי ההצעה הישראלית והן על-הן על

חומי ( ייכללו בתביתר עיליתוב מודיעין עיליתאחוזים המתגוררים ב 90-החרדים )למעלה מ

מן החילוניים )כמחציתם מתגוררים במעלה אדומים  %57-60וכמוהם בערך , ישראל

המתגוררים , לאומיים-מן הישראלים הדתיים %57-60 -כ, שני מגזרים אלו תובאריאל(. לעומ

ייאלצו לא להיכלל במסגרת חילופי השטחים בין ישראל לפלסטין. , "גב ההר"י יישובבעשרות 

)אלו שהמניע  "מתיישבי איכות החיים"של הישראלים המכונים  רובםפירוש הדבר הוא כי 

אחוזים  70-המהווים כ, הכלכלי לשפר את איכות חייהם הניע אותם להתיישב בגדה המערבית(

חמש "ונענו לקריאות הממשלתיות להתיישב , 1967מכלל הישראלים המתגוררים מעבר לקווי 

 "גוש אמונים"מתיישבי , בתיהם. לעומתםייהנו מן הזכות להישאר ב, "דקות מכפר סבא

, ייאלצו לשוב אל גבולם, )ולהוריש אותה מיושביה( "לרשת את הארץ"אלה שבאו , לדורותיו

או להישאר מחוץ לריבונות המדינה היהודית. אל המאבק האמּוני על הארץ עתיד אפוא 

 להצטרף המאבק האישי על הבית.

 לאומי -יולוגית. הציבור הדתיחלוקה נוספת של המתנחלים היא חלוקה סוצ

-ימשתייכים למעמד הבינוני והבינונ שרבים מבניו, האשכנזי ברובו, לדורותיו( "גוש אמונים")

: חרדים אשכנזים "ישראל השלישית"מקיים את הנוכחות היהודית בשטחים לצד , גבוה

עור י)ש המועצות לשעבר-( ועולים מבריתרובםבני שכבות חלשות )מזרחים ב, וחרדים מזרחים

דווקא , ישראלית ופלסטינית, ות(. בכל הצעה קיימתהורי-חדמשפחות  ןה םבניכר בקר

בעוד שרובה של , היא זאת תיהנה משיעורים גבוהים של סיפוח לישראל "ישראל השלישית"

תיאלץ להתפנות או להישאר מחוץ לגבולות , הנמנית על גוש אמונים, הנהגת המתנחלים

 המדינה.
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 תחומים נדרשים 

בטיפול בישראלים שיישארו מחוץ לגבולות ישראל במסגרת חילופי השטחים יש ליתן את הדעת 

 על התחומים הבאים:

אפשרות להישארות הישראלים תחת ריבונות פלסטינית והענקתה של תושבות  .1

 :ואזרחות פלסטינית להם

הפלסטינית אין לשלול לגמרי את האפשרות לחלופה בה ישראלים רשאים לבחור להישאר במדינה 

, אלא, מעמד אקסלוסיבי או אקסטריטוריאלי כתושביה ואף כאזרחיה. אין מדובר בהענקה של

הם יהיו יהודים תושבי פלסטין. באימוצה של אפשרות זו יש ליתן את הדעת לעניין הקניין 

או הוקצו על ידי האפוטרופוס , ים שהוקמו בצווי תפיסה צבאייםיישובהפלסטיני הפרטי ביחס ל

 י בקעת הירדן.יישובעל אדמות פלסטיניות פרטיות כמו עופרה או , י נפקדים )נוכחים(לנכס

 :מקומות עבודה .2

 בתחום זה יש לקיים את ההבחנות הנדרשות בין האוכלוסיות השונות המועמדות לפינוי: 

 ביתר ו מודיעין עיליתרובה המכריע של האוכלוסייה החרדית ), כפי שכבר נכתב

ים שלא ישארו יישובנות ישראל. ההערכה היא כי מעטים מהחרדים ב( יישארו בריבועילית

תחת ריבונות ישראל משתתפים בכוח העבודה הישראלי ולכן סוגייה זו לא תידרש לפתרון 

יש לציין כי הסיכוי כי קבוצה זו של מתנחלים תבקש להישאר תחת , בעבורם. יחד עם זאת

ת בשירותי הרווחה שמעניקה מדינת ריבונות פלסטינית הוא אפסי משום תלותם המובהק

 ישראל. 

 רובםועוסקים בחקלאות נמנים  "קו הירוק"הישראלים המתגוררים מעבר ל 

ככולם על מתיישבי המועצות האזוריות בקעת הירדן ומגילות ים המלח )תחת ההנחה כי 

ו שהגיערובם, חילוניים ב, בוצי גוש עציון יסופחו לישראל(. מדובר במתיישבים וותיקיםיק

בבקעת  "ןביטחומרחב "שעיקרה היה הקמת  "תוכנית אלון"להתיישב באזורים אלו במסגרת 

עיראק וחיל משלוח , סוריה , פוטנציאלית )ירדן "חזית מזרחית" כנגד הירדן וצפון ים המלח

. מהיכרות 60-חצה את גיל ה של מתיישבים אלו רובם. 70-הו 60-סעודי( כנגד ישראל בשנות ה

ניתן לומר כי מרביתם , ומעבודה משותפת שנעשתה עימם, אוכלוסייה זו קרובה מאוד עם

 מבקש לצאת לגמלאות בסידורים מיוחדים ולא להמשיך לעסוק בחקלאות.

 המכריע של הישראלים המתגוררים ביהודה ושומרון ושלא יסופחו לישראל  רובם

הירוק. כך כסוכני מכירות וכסוכני שירותים בתחומי הקו , עובד במקצועות חופשיים

אלא אם פתרון הדיור , שלקבוצה נרחבת זו אין כל צורך במציאת מקומות עבודה חדשים

 החלופי שיימצא להם יהיה רחוק במיוחד ממקום עבודתם הנוכחי.

 מסגרת משרדים ממשלתיים, ייהנו ב יישובהישראלים אשר עובדים בתחומי ה

, כמו חינוך, בחרו לגורם יקום עבודתם ליישובים החדשים בההלי המשרדים להעתקת ממנ

 שירותי בריאות וכו'.

 עבורה תידרש התגייסות מלאה  אשר, הלא גדולה, תישאר הקבוצה, וכמובן

 למציאת מקורות פרנסה או מקומות עבודה חלופיים בתוך ישראל.
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 :מקומות מגורים .3

גודל משק על פי הנחת עבודה של , 25,000-מספר משקי הבית שישנו סיכוי גבוה לפינויים הינו כ

( %48ים עירוניים )יישובנפשות. מרבית המועמדים לפינוי גרים כיום ב 4.5בית ממוצע של 

 אחוזים בלבד. 10( ובהתיישבות הכפרית מתגוררים %42ים קהילתיים )יישובב

יתרה תכנונית , באזורים שהם בעלי פוטנציאל מועדף לקליטת האוכלוסייה, כיום קיימת בישראל

יחידות דיור. בנוסף קיים פוטנציאל  200,000היתרי בנייה בהיקף של כמעט  שממנה ניתן להעניק

 יחידות דיור נוספות. 220,000-תכנוני במסגרת תוכניות מפורטות בהכנה בהיקף של כ

החוסן הכלכלי של  והוא, באם אנו מוסיפים קריטריון נוסף ומגביל על יכולת הקליטה בישראל

מצטמצם המלאי התכנוני המאושר ממנו ניתן , פניםהרשות המקומית לקליטת ישראלים מת

יחידות דיור בלבד. גם הפוטנציאל התכנוני במסגרת  100,000-ועומד על כ, בניה להעניק היתרי

-מצמצם את מספר יחידות הדיור לכ, העונה על הפרמטר הנוסף, תוכניות מפורטות שבהכנה

לבניה והמלאי שבהכנה שברשויות  נוספות. כך שניתן לקבוע שהמלאי התכנוני הזמין 120,000

יחידות  200,000-המקומיות בעלות חוסן כלכלי ראוי לקליטת ישראלים מתפנים מגיע ליותר מ

 דיור.

ל וכך שהפוטנציאל האמור יכ, לשנה 40,000-צע ליחידות דיור בישראל עומד על כוהביקוש הממ

 משפחות נוספות. 25,000של  ןשנתית על הצרכים הקיימים ועל קליטת-חמשלענות במשך תוכנית 

, הקמת ועדות משנה יעודיות לדיור לאומי, כטנברגרדום המלצות ועדת טילכך יש להוסיף כי ק

פור תנאי המכרז לשווק מגרשים ישפר מצב ימקרקעי ישראל וש מנהלקדום וחקיקת הסכמים של 

 זה ויגדיל את פוטנציאל הקליטה בישראל.

 :פיצויים .4

קבוצה קטנה של ישראלים המתגוררים מעבר לקו הירוק ואמורים לקטגורייה זו יש להכניס 

 להתפנות.

 על המשקים  תהקבוצה הראשונה הם החקלאים אשר פרנסתם כולה מושתת

כפי , בבקעת הירדן הייצור מגיע לחצי מיליארד שקל בשנה. חקלאים אלו, ם. כיוםיהחקלאי

בחקלאות מפאת גילם  להמשיך ולעסוק, המכריע רובםאינם מעוניינים ב, שנאמר לעיל

פעמי המבוסס על -יחסית. לאלו יש לבנות שני מודלים של פיצוי: האחד, מענק חד המבוגר

הערכה ריאלית של המשקים שברשותם, השקעות קודמות, פוטנציאל הגידול וההפסד הצפוי. 

השני, מודל של פנסיה תקציבית המבוסס על הכנסות העבר וההערכה של הכנסות העתיד. 

עם אוכלוסיה זו, רובם המכריע של החקלאים מעדיף את המודל השני. יחד עם זאת,  מהיכרות

אשר מבקשים להמשיך ולעסוק  "בנים ממשיכים"הקבוצה של -יש לקיים מודל פיצוי עבור תת

 קטיף במהלך תוכנית ההתנתקותבחקלאות. את אלו יש לפצות במודל של החקלאים בגוש 

(2005.) 

 באזורי , עסקים בגדלים שונים באזורי התעשייה הקבוצה השנייה הינם בעלי

 קטגוריה צריך לבנות את מודל הפיצוי.-המלאכה ובמרכזים העירוניים. לכל תת
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 :הכשרת דעת הקהל .5

והן , מימד זה הוא חשוב ביותר בתרומתו הן לביצוע פינוי מתואם ובשיתוף פעולה עם המתפנים 

ראל להכין תוכנית פעולה מלאה עם מסרים לפינוי בכוח של אלו שיתנגדו לכך. על ממשלת יש

 מותאמים לסקטורים השונים בחברה ישראל מכל קצות הקשת הפוליטית.

 :העברת הנכסים למדינה הפלסטינית .6

על שני הצדדים להכין תוכנית פעולה מלאה של העברת הנכסים השונים שיוותרו בשטח מישראל  

בה גורמים  ףבאופן בילטראלי אך מומלץ לשתלידי המדינה הפלסטינת. תוכנית זו יכולה להיעשות 

שלישיים שיהוו גורם מתווך במסירה על מנת להקל בפן הרגשי על המתנחלים. יש ליתן מענה 

י התעשייה ביחס לתפעולם העתידי בידי הפלסטינים בכל אזורבתוכנית גם לאזורי החקלאות ול

 ווק.יהקשור לתמיכה טכנית וערוצי ש
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 [30/4/2013, ]הארץ להכיר בעם פלסטיני, אשיתר .51

ים בימים אלה בעניין מטרותיה של הפסגה המרובעת לחידוש ראשי הממשל האמריקאי מתלבט

מ היא הקמת מדינת הלאום "המשא ומתן בין ישראל לפלסטין. אם מטרתו הסופית של המו

כי אז מן הראוי שיתמודדו קודם עם תוכניות והתבטאויות , לצד מדינת הלאום היהודי, הפלסטיני

ידות כי רבים בתוכנו טרם מכירים בקיומו המע, של אישי ציבור ישראלים ביחס לעם הפלסטיני

 של עם פלסטיני אחד ומתייחסים אליו כאל אוסף של קבוצות בעלות זהות לאומית ומדינית שונה.

על ידי , שזהותם נבחנת, Cהקבוצה הראשונה מורכבת מעשרות אלפי הפלסטינים החיים בשטח 

 %60בדמות , "נדוניה"רם לבין התועלת שבין מספ-רק על פי יחס העלות, השר נפתלי בנט לדוגמה

אשר , שנכפה עליהם להעניק לישראל. הקבוצה השנייה כוללת את הפלסטינים בעזה, משטח הגדה

 -לאומית ומדינית , דמוגרפית -המתעלמים ממנה , כמו השר לשעבר משה ארנס, יש בתוכנו כאלה

לישית היא אותם כדי להצדיק את סיפוח הגדה בלבד. הש, "מדינת חמאס"ומעדיפים לכנותה 

 עם אחיהם בירדן. "לאחד אותם", כ לשעבר אריה אלדד"כמו הח, פלסטינים בגדה שיש הקוראים

כמו , תושבי מזרח ירושלים. ביחס אליהם יש בינינו כאלה 0,00035עם הקבוצה הרביעית נמנים 

לעד תישאר  "ירושלים המאוחדת"את העולם לכך ש "ללהרגי"המאמינים שצריך , השר יאיר לפיד

, בירת ישראל ובמסגרתה הם יהפכו באחת לאזרחים ישראלים. הקבוצה החמישית היא הפליטים

כי הרי הם , 1967פי קווי -שיש בנו השוללים את זכותם לחזור אף למדינה הפלסטינית שתקום על

והם כבר חיים במולדות ערביות. הקבוצה האחרונה היא הפלסטינים אזרחי ישראל אשר , ערבים

מולדתם ומתעניינים -מתייחסים אליהם כאל אורחים במדינתם, כ אביגדור ליברמן"ו חכמ, רבים

 רק בשיעורי הריבוי שלהם.

ולא עם , הרואה בפלסטינים פרטים נטולי זהות קולקטיבית הפזורים בקבוצות שונות, תפישה זו

צהרת היא שהולידה בעצם את הסכסוך. התנגדותם של הפלסטינים לה, בעל זכות להגדרה עצמית

ואף , בלפור ולכתב המנדט נולדה בעיקר משום שהם לא הוכרו כעם בארץ שבה הם היו רוב מוחלט

 ."עדות לא יהודיות"הוגדרו על דרך השלילה כ

התנועה הציונית הכירה בו ובזכויותיו  1947-שנות מאבק נדרשו לעם הפלסטיני עד שב 25

לא נעלה על , ושלטון עצמי, ה עצמיתהערבי בארץ זכות להגדר יישובבוודאי יש ל"הלאומיות. 

לשר החוץ הבריטי. תשעה  '47בפברואר  גוריון-בן כתב דוד, "דעתנו לקפח זכות זו או להמעיטה

עצמאית לצד  "מדינה ערבית"חודשים מאוחר יותר החליטו האומות המאוחדות על הקמת 

 המדינה היהודית.

בהחלטתם לדחות את תוכנית החלוקה  -ההיסטורית והמדינית של הפלסטינים , טעותם המוסרית

שמאוחר יותר , 194דחקה אותם באחת ממעמדם הלאומי. החלטה  -ולהשתמש בכוח כדי לבטלה 

נדחתה בתחילה משום שהתייחסה לפלסטינים כאל , הפכה לאבן הראשה בעמדה הפלסטינית

שבה , 422פליטים אינדיווידואלים ללא כל אזכור של זכויות לאומיות. כך גם ביחס להחלטה 

 הופיעו בסעיף הפליטים בלבד.

היתה זו ההכרה בזכותה של ישראל להתקיים בגבולות , שנות מאבק מזוין שכשל 40לאחר , 1988-ב

 24אך נדרשו עוד , שהחזירה לפלסטינים את ההכרה בזכותם למדינה עצמאית, בטוחים ומוכרים



 שאול אריאלי

225 

 ם יכירו בכך."שנים תמימות כדי שרוב המדינות החברות באו

אך המשיך וראה , שהיה מפוזר מאות שנים, בה העובדה שדווקא חלק ממנהיגי העם היהודיעצו

שוללים את הכרה בעם פלסטיני אחד  -בכל תפוצותיו עם אחד בעל זכות טבעית להגדרה עצמית 

כדי שלפסגה המתוכננת יהיה סיכוי להשיג את , ומעדיפים לראות בו קבוצות נפרדות. לפיכך

 אמריקאים יתחילו בחידוש ההכרה ההדדית בין העמים.מן הראוי שה, מטרתה
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 [19/3/2013, ]הארץ אם אובמה רוצה להבין אותנו .52

הוא יצטרך לנסות לפענח את , במטרה לקדם את תהליך השלום ב בא לישראל"אם נשיא ארה

ה לנוכח התנהגותה הפלאית של החברה הישראלית. להבין כיצד חברה שלמה עוצמת את עיני

נהפך למנוע הניצחון בבחירות  "להשוויון בנט"המציאות ההולכת ומתרקמת מולה. לתהות כיצד 

נותרו נחלתן של  -האם ניתן להפחיתו , האם הוא מחויב, האחרונות בעוד ששאלות כמו מהו הנטל

 ספרה אחת. בן מפלגות הנהנות ממספר מנדטים

את  "סופרים"חבים בחברה הישראלית אינם שחלקים נר, יהיה עליו לנסות ולגלות איך קורה

נאלצת ליישר קו עם הרוח , ב"ארה, הקהילה הבינלאומית ואת החלטותיה. הרי גם מעצמת העל

וכלה , החל ממיצוי עד תום של המהלכים המדיניים מול איראן וצפון קוריאה -הבינלאומית 

לפיד -ליח הצמד העולה בנטבסגירת מחנה המעצר גואנטאנמו. הוא בוודאי ישאל את עצמו איך הצ

 "תוכנית ההרגעה"כי בכוחם לגבור על כל איום בינלאומי. בנט הכריז ב, לשכנע את ציבור הבוחרים

אך יתרגל. לפיד , Cלא יכיר גם בסיפוח שטחי , שאינו מכיר בסיפוח מזרח ירושלים, כי העולם, שלו

זאת , על ירושלים המאוחדתגם לגבי תביעתו לריבונות  "להעולם יתרג"מיהר לאמץ את נוסחת 

 ב ויתרו במצעיהן על הבעת תמיכה בריבונות כזאת."אפילו המפלגות בארה 2012אף שבבחירות 

המעדיף את , אובמה יצטרך לנסות ולפצח כמה תהיות מופלאות נוספות: כיצד זה הציבור החרדי

מעבר לקו מציבור הישראלים המתגוררים  %40מהווה , "י השלמה"א"על פני  "עולם התורה"

ישראלים המתגוררים  0,00034פי חמישה משיעורו במדינת ישראל? כיצד מתפרנסים , הירוק

ביהודה ושומרון אם רק אחוז אחד מתוכם עובדים בחקלאות ושיעור דומה באזורי התעשייה 

ר "מאוהדי בית -המעטים? כיצד חברה הטוענת לליברליות מתמודדת עם גילויי גזענות בולטים 

? איך קורה שממשלות "תג מחיר"בערבים ועד אכיפת החוק כנגד פורעי  'רך מעשי הלינץירושלים ד

ישראל מעדיפות לפתח ולהשקיע את כספי הציבור בשטחים שאינם בריבונותה )ושר החוץ שלה 

 על פני השקעה בשטחיה המוכרים כמו הנגב והגליל?, מתגורר בהם(

 "שומרי הסף"את הסרטים  "1איירפורס "ן בכדי לסייע לתהליך ההבנה של הנשיא מומלץ להקרי

. רק אז יוכל הנשיא האמריקאי השחור הראשון להבין כיצד ממשיכה הדמוקרטיה "שלטון החוק"ו

 הכיר במדינתו. ם"אושרוב מוחץ בעצרת ה, היחידה במזרח התיכון לשלוט בעם אחר
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 [25/2/2013, ]הארץבדיוק כמו הקיצונים המוסלמים  .53

ומשמשת בערבובייה טענות שונות. , במלחמת אחים אינה יורדת מהשיח הציבורי סוגיית האיום

בפברואר( ובראיון שערך עמי ברשת  14, כותבי ההיסטוריה, ל ניסה במאמרו )מעריב"אראל סג

, לסתור את טענתי בדבר האיום המושמע מצדה הימני של המפה הפוליטית )הארץ, "גלי ישראל"

על ידי הצגת דוגמאות לאיומים דומים לכאורה , בפברואר( 10 ,תפסיקו לאיים במלחמת אחים

שהשמיעו ידוענים המזוהים עם השמאל. בכך הוא ודומיו מחטיאים את ההבחנה המהותית 

המדינה רשאית בחוק להפעיל אלימות כלפי אלו , בדמוקרטיות -הנדרשת בין שני איומים אלו 

אחר שניתנה הכרעת בית המשפט העליון. הפועלים בכוח לסכל את החלטותיה הדמוקרטיות גם ל

קיים הבדל מהותי יסודי בין קריאה להפעלת , סמכות זו היא בבסיס המושג ריבון דמוקרטי. קרי

לבין קריאה להפעלת , כוח לשם אכיפת החוק שהתקבל באופן דמוקרטי על אלו המסרבים לקבלו

 כוח כנגד המדינה בידי אלו המסרבים לציית להחלטות מוסדותיה.

שווים במעמדם  "השלמה ארץ ישראל"ו "דין תורה"אלו מוסיפים ומנסים לטעון כי ערכים כמו 

ובמשתמע הם מעניקים הצדקה ערכית גם לאיומים מימין. , ובלגיטימיות שלהם לשלטון החוק

בכך הם פותחים פתח מסוכן להידרדרות לאנרכיה. בשלילת הדמוקרטיה וחוקיה כבסיס וכמכנה 

מיות יבמדינת ישראל הלגיט "שבט"תוענק לכל , בלבדי לניהול חיי המדינההמשותף המוסכם וה

 אחר וכנגד נציגי המדינה על פי אמונתו. "שבט"להפעלת אלימות כנגד 

ְקסיֹומֹות אמּוניֹות ומבקשת לכפוף את המציאות לאמונה. , גישתם של המאמינים עומדת על אַּ

מוניים. היא שונה מהגישה המתקיימת הדוגלים בגישה זו משעינים את עמדתם על טיעונים א

המחייבת לבחון ללא הרף מחדש את הנחות , במישור הפוליטי המקובל בארצות דמוקרטיות

היסוד ולהתאים את העשייה הפוליטית למציאות המשתנה. הדוגלים בגישה זו משעינים את 

ם את עמדותיהם על טיעונים רציונליים בתור הדרך היחידה לשכנע בצדקת דרכם ומבקשי

 ההכרעה בדרך הדמוקרטית.

ולכן גם חלק , נפרד מן הזהות האישית והמשותפת-רואים בטריטוריה חלק בלתי, אלו המאמינים

מכנה משותף , בלתי נפרד מזהותה של האומה. הטריטוריה הופכת למעין זיכרון קולקטיבי

, ה של המדינהמעמדה של הארץ גובר על מעמד, לקשרים הפנימיים בין חברי האומה. לפי גישתם

, בעוד שהמדינה היא יציר חולף של האדם, פי הבטחה אלוהית-משום שהחיבור אל הארץ נעשה על

 נתפשת כחילול קודש. "גבולות המולדת"שכל קריאת תיגר שלו על 

, רואים בטריטוריה אמצעי לסיפוק צרכים מוגדרים שמקורם בתרבות, אחרים שכמותי, לעומתם

נקבעה הזיקה הראשונית בין הציבור לטריטוריה המסבירה מדוע בחברה ובפוליטיקה. לאחר ש

היקף הטריטוריה יהיה תוצאה , ציבור מסוים חי בטריטוריה שעליה הוא תובע בעלות וריבונות

 הנבחנים כל העת ומשתנים בהתאם לנסיבות., תֹועלֹות וצרכים, אינטרסים, של ערכים

ניות לאורך ההיסטוריה האנושית הוא השינוי המתמיד המתקיים בגבולות של יישויות מדי

ההוכחה הנחרצת לכך שגבולות הינם יציר כפיו של האדם ולא של בורא עולם. לכן יש לקבל את 

כל  מבחינה דתית טהורה..."כי  1937-דבריהם של הרבנים הראשים בתגובה להצעת ועדת פיל ב

אך ורק , "רית בין הבתריםי( מהווה חילול במזיד בקדושת הארץ ובב"ויתור מדעת )על שטחים בא

 מדיני.-פוליטי-וני אך לא במישור המעשיבמישור האמ
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אין בכוח שום חוק לאומי או "כי  1995-שקבע ב, לפיכך יש לשלול גם את הצהרתו של הרב גורן

י תחת שלטון יהודי "כא, לפי דין תורה, זכויותינו... דינם של אזורים אלו, בינלאומי לשנות מעמדנו

יש לשלול את הכפירה בסמכותם , . קרי"קניין ובעלות יהודית, ש על כולה ריבונותוי, לכל דבר

להכריע בענייני הגבולות והקניין של , ובלגיטימיות של המוסדות הנבחרים של מדינת ישראל

אדמת "שטוענת כי , מדינת ישראל. קריאה זו שקולה מהבחינה הדתית למאמיניה לזו המוסלמית

לאיש אין זכות לחלק אותה או  חידה אחת שאינה ניתנת לחלוקה...פלסטין המוסלמית היא י

 ."למסור חלק כלשהו ממנה
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 [10/2/2013, ]הארץ תפסיקו לאיים במלחמת אחים .54

, הונף רק על ידי אנשי גוש אמונים לדורותיו "מלחמת אחים"האיום בשוט של , עד לפני כשבועיים

, סיני, כמו סבסטיה -שראל למנוע התיישבות בשטחים או להחזירם של ממשלות י נסיוןביחס לכל 

באגרת ששלח הרב עובדיה יוסף , ההתנתקות מעזה ופינוי מאחזים בצפון השומרון. לפני כשבועיים

הפעם באם תיושם במלואה התביעה לשוויון  -הועלה החשש ממלחמת אחים , לנשיא שמעון פרס

 בנטל.

תיימרים לבטא את רוחו של העם היהודי. הם אלו המכריזים המנופפים באיום הזה הם אלו המ

אך באותה נשימה מאיימים במלחמת אחים באם לא תתקבל , "כל ישראל ערבים זה לזה"כי 

עמדתם. בשם אמונתם הדתית הם פוסלים את סמכותם של המוסדות הנבחרים בישראל ואת 

בתמורה לוויתור , ק ודמוקרטיהשלטון החו, הלגיטימיות שלהם להכריע לטובת ערכים כמו שלום

 שוויון בנטל.-על חלקי טריטוריה של ארץ ישראל. כעת מקדשים גם את האי

הוא אוהב בני אדם. ציבור שמעולם לא איים במלחמה אם , מולם מסתבר שעומד ציבור שככלל

לאובדן , להבנתו, לא יתקבלו עמדותיו בהליך הדמוקרטי. הוא לא מאיים שעה שממשלתו מובילה

ותה היהודי של ישראל ומשטרה הדמוקרטי. הוא אפילו לא מזכיר זאת עת מדינתו נדחקת זה

מוצבת במקום  ואפילו לא שעה שהיא, מיד לאחר איראן וצפון קוריאה, לעמדת המצורעת העולמית

 במדד חופש העיתונות. 112-ה

אלנים שכחו השמ"גם אם ראש ממשלתו לוחש באוזני המקובל כדורי ש, הציבור הזה אוהב יהודים

ראש ממשלה "והסביר כי הוא , שנים 12כשהתנצל על כך באיחור של  . גם"מה זה להיות יהודים

האיש שאמר שהחילונים , ן לאומיביטחוהוא מיהר למנות את יעקב עמידרור ליועצו ל, "של כולם

 הם גויים דוברי עברית. זהו ההסבר לנכונותו של הציבור הזה לשאת בעיקר הנטל של השירות

תקציבים  "צבא השם"שעה שאותו ראש ממשלה מעניק למפלגות  -בסדיר ובמילואים  -הצבאי 

וחוקים בהם יוכלו לשמור על קהל בוחריהם רחוקים מכל סכנה בשדה הקרב או בשוק העבודה. 

קשה יותר יהיה להסביר את נכונותו הבלתי נלאית לעבודה כדי לעמוד בתשלומי שכר הדירה או 

שכונות ולהעתיק מאחזים לא מורשים בעלות של  "לנסר"אש הממשלה מציע בעוד ר, המשכנתה

הכפלנו את התקציבים ליהודה ושומרון. עשינו זאת "מיליוני שקלים ובעוד שר האוצר מכריז: 

 ."ל יכשילו את המהלך"בפרופיל נמוך כי לא רצינו שגורמים בישראל ובחו

קר ללבו נרמס אינספור פעמים בידי אלו הציבור הזה לא מהין לאיים אפילו כששלטון החוק הי

שאינה , שידם קלה על הדק האיום. פיו סכור שעה שבית המשפט העליון מאוים וכל פסיקה שלו

גוררת הכפשות נגדו ותיאורו כרדיקלי שאינו קשוב לרצון האומה. , תואמת את הלך הרוח הלאומני

שמחלקות וחוגים אקדמיים כ, דמוקרטיים-שמוצעים ומקודמים חוקים אנטיכדממה נשמרת גם 

אנשי תקשורת מאוימים בפיטורים , כשמרצים חוששים לקידומם, נרדפים בידי עמותות לאומניות

 ומערכת החינוך מקדמת ערכים לאומניים על פני ערכי דמוקרטיה וליברליזם.

בנוי ולכן אינו , שוויון והומניזם הם לב משנתו, שלטון החוק, דמוקרטיה, זהו הציבור שפלורליזם

 -לחשוב במושגים של מלחמת אחים ומבקש את ההכרעה הדמוקרטית. אך כאשר הציבור שכנגדו 

המנכס לעצמו את הפטריוטיות כמו גם את הציונות ולא , זה השולל כל מה ששונה מתפישת עולמו

, "אהבת לרעך כמוךו"יוציא אותו לגמרי מתחולת הרעיון של  -מהסס ולאיים במלחמת אחים 

  ובניו יחפשו מקום אחר לקיים בו את ערכיהם. הציבור הזה
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 [23/1/2013, ]הארץ חיים בסרט .55

לחיק  "חמש מצלמות שבורות"מיהרנו לאמץ את הסרט , היוודע דבר מועמדותו לאוסקר עם

הגאווה הישראלית. בכך חזרנו להפגין את בחירתנו בשנים האחרונות לחיות מחוץ למציאות 

כי אנו צועדים על , ריאליטי נוצצת. העיקר בעינינו הוא לדמייןהקשה ולדמיין את חיינו כתוכנית 

ולהתעלם מהעובדה שהסרט בעצם מספר את , השטיח האדום יחד עם עימאד בורנאט וגיא דוידי

אך , הסיפור העצוב שלנו. זה שעלילתו מתרחשת כבר עשר שנים במרחק חמש דקות ממודיעין

 א מסופר מחדש.מעולם לא טרחנו להבין מדוע בכל יום שישי הו

פרסומו של הסרט בעולם עלול להטביע אות קין על מצחה של מדינת ישראל לשנים רבות. מאה 

אלף מסבירים ורבבת שליחים לא יוכלו לבלום את השחיקה הצפויה בתדמיתה , שגרירים

נטקסט המורכב של הסכסוך המוסרית של ישראל. רוב הצופים יתקשו להבין את הסרט בקו

שהוא אינו מדבר בשם העם , ובכך טמונה עוצמתו של הסרט, ני. האמת היאפלסטי-הישראלי

 אלא בשם הכפר בילעין בלבד., והביקורת שהוא מטיח ברשות הפלסטינית מעידה על כך, הפלסטיני

יעלים מעיני , שכל כך קל להזדהות עמו, פיל, הסרט "כוכבי"מותו הטראגי של אחד מ, כך למשל

, ץ לפרק את הגדר"את החלטת בג -ים החיוביים שבהתנהגותנו הצופים את ההבלחות של הצדד

, את החיילים המפנים נפגעים פלסטינים, את הטיפול המסור שקיבל עימאד בבית החולים בישראל

 את הישראלים המסייעים ועוזרים לתושבי הכפר בכל מיני דרכים ועוד.

שאליהם נדחפים חיילי , נוכל לראות בסרט מחדש את המצבים הבלתי אפשריים, אך באם נרצה

ן. החל באבסורד שבהפיכת ביתו ביטחול על ידי החלטות פוליטיות המונעות משיקולים זרים ל"צה

וכלה במה שבית המשפט העליון קבע בפסק , של עימאד לשטח צבאי סגור כדי למנוע ממנו מלצלם

א מסכן את הכוחות . הובטחוניתוואי הגדר נקבע במקום שהוא נטול יתרון " -דינו בתיק בילעין 

ן ביטחושמתכנני תוואי הגדר הקריבו את ה, . בית המשפט קבע בבירור"המסיירים לאורך התוואי

אין להסביר תוואי זה אלא ברצון לכלול את מתתיהו ", על מזבח השאיפה להרחיב את ההתנחלות

 ."מזרח ממערב לגדר

מסתערים על , ות צבאינהנה מפטור משיר רובםש, "החיילים בצבא השם"נוכל לראות איך 

מצלמתו של עימאד ומכים פלסטינים אשר ביקשו למחות על הבנייה על אדמתם. עובדה שהצופה 

ועל בסיס מכרז שהוצא שלא , כי בנייה זו התקיימה ללא הליכי תכנון מאושרים, לא נחשף לה היא

היתרים כלל. אף ללא  21-על סמך ההיתרים הלא חוקיים ו - 22בניינים רבי קומות  43כחוק נבנו 

, ץ פסק כי יש לפרק קטע מהגדר אך מאום לא קורה בשטח"המשפט היתום המתייחס לעובדה שבג

ן להימנע ממימוש פסק הדין ביטחולא פורס את תיאור הניסיונות החוזרים ונשנים של מערכת ה

 נמצא כי אין בחלופה"ש, אף שבית המשפט העליון חזר וקבע ביחס לניסיונות הללו, כלשונו

 ."שנבחרה כדי לקיים את הוראות פסק הדין

להצצה מעבר  "פריסקופ"המועמדות לפרס שייכת כולה אך ורק ליוצרי הסרט. זה שמעניק לנו 

לחומה הפיסית והתודעתית שבנינו בינינו לבין אלו החיים בשליטתנו במרחק יריקה. הסרט מספק 

ט באלימות על פני השטח שחלקם נחר, צפייה חשופה בתוצרים הכואבים של המשך הסכסוך

 בסרט. "לככב"וחלקם בפניהם המיוסרות של חלק מהחיילים שנאלצו 
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אפשר "] ע בגושי ההתנחלויות"יש-מלחמת הליכוד .56

 [18/1/2013, "לחשוב

ע קידמה בארבע השנים "מסכם מהלך שמועצת יש על הבנייה בהתנחלויות "שלום עכשיו"ח "דו

גושי "ועיקרו היציאה מחוץ ל, ל ממשלת ישראלתמיכה וסיוע מלאים ש, האחרונות בעידוד

, . זהו מאמץ עתיר משאבים של המתנגדים להסכם קבע על בסיס רעיון שתי המדינות"ההתנחלויות

שיעדו יצירת מציאות בלתי הפיכה בשטחי הגדה המערבית הן מבחינה דמוגרפית הן מבחינה 

ן ביטחוע להשלמת גדר ה"עצת ישטריטוריאלית. זו האחרונה באה לידי ביטוי בהתנגדותה של מו

לגבול הקבע בין  2008בתוואי שאישרה ממשלת ישראל )הזהה להצעת אהוד אולמרט באנאפוליס 

ישראל לפלסטין( ובהרחבתן של ההתנחלויות המבודדות והקטנות הפוגעות ברצף הפלסטיני על 

 מג'נין עד חברון. "גב ההר"

ואי גדר ההפרדה השלימה את צמצומו של על שינוי בתו 2006החלטת ממשלת ישראל באפריל 

ע "משטח הגדה. תגובת בכיר ממועצת יש %8-ל %17-השטח שישראל ביקשה להותיר בריבונותה מ

אבל אם נהיה כנים , ניסינו לשבש את התוכנית להקים את הגדר על הקו הירוק"לא איחרה לבוא: 

. "ת להקים מדינה פלסטיניתלא הצלחנו לשבש את התוואי הזה עד כדי שיבוש היכול, עם עצמנו

שנתיים מאוחר יותר הפך תוואי הגדר להצעה הישראלית לגבול הקבע. הוצאת השכונות הערביות 

 %85ובו מרוכזים , בלבד %6.5-ממזרח ירושלים צמצמה את השטח המוצע לחילופי שטחים ל

 מהישראלים המתגוררים מעבר לקו הירוק.

ן ברק ביטחונו היטב את משמעות הצהרתו של שר הע ונציגיהם בכנסת ובממשלה הבי"ראשי יש

, ים שנמצאים מחוץ לגדריישוב. ל"ים שמחוץ לגדר לא יישארו בישראליישובה, בהסדר קבע"כי 

אכן לא היה ביקוש. מבוא דותן וחרמש הפכו לשכונות רפאים , או שעתידם המדיני לוט בערפל

 300-ה והיא מתקשה לשווק פחות מקפאה על שמרי, מ מהקו הירוק"ק 21המרוחקת , אריאל ואף

 יחידות דיור חדשות בתחומה.

רוב הישראלים הגרים , ע ללא לאות כדי למנוע את השלמת הגדר. כיום"לפיכך פעלו אנשי יש

, במעלה אדומיםביתר עילית, ב, לרבות בגוש עציון, ביהודה ושומרון נמצאים מחוץ לגדר הבנויה

משמר את האפשרות להרחבתם של אזורים אלו עד באפרת ועוד. היעדרה של הגדר , באריאל

ר הכנסת ריבלין ומראש הממשלה "ים המבודדים. כך למשל תבע ראש מועצת גוש עציון מיויישובל

י הגוש יישובבמטרה להבטיח את התרחבותם של , נתניהו להימנע מהשלמת הגדר בתחומו

נייה נכבדות. גם ראש העיר נוקדים וכרמי צור. אלה אכן זכו לתוספות ב, המבודדים כמו תקוע

ותושבי רחלים ושבות רחל מקווים להצטרף , מעלה אדומים מייחל לצירוף ההתנחלות קידר לעירו

אריאל המדומיין. אם יפרוץ חלילה גל אלימות נוסף בגדה קשה להאמין שמישהו ייתבע  "גוש"ל

חדירה קלה  המאפשרות, ת שבהשארת פרצות רחבות בגדרבטחונילדין וחשבון על ההפקרות ה

 לתוך מדינת ישראל.

ע. בנובמבר האחרון הודה שר "ממשלת הליכוד תמכה באסטרטגיה ארוכת הטווח של מועצת יש

הכפלנו את התקציבים ליהודה ושומרון. עשינו זאת בפרופיל נמוך כי לא רצינו "האוצר שטייניץ כי 

בים לרבים . הממשלה הפנתה את התקצי"ל יכשילו את המהלך"שגורמים בישראל ובחו

בהתאם , (2008ובאנאפוליס  2001שישראל תבעה בעבר )בטאבה  "גושים"ים שמחוץ ליישובמה
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 ."הגושים של השמאל אינם הגושים שלי"כי  2011-לאמירתו של נתניהו ב

להרחיב את ההתנחלויות בגדה הוא המשכו של הרעיון הישן להשיג  נסיוןבמבט שטחי נראה כי ה

די שסיפוחה למדינת ישראל לא יביא לאובדן הרוב היהודי והזהות כ, רוב יהודי בשטחי הגדה

שאפו להבטיח מטרות אלה  -אלון ושרון , פרס -היהודית של ישראל. אולם מחוללי הרעיון הזה 

כמו גם נוכחותם , באמצעות עלייה יהודית משמעותית לישראל. שיעורי העלייה המזעריים לישראל

ברחבי יהודה ושומרון )ללא  0,00035-עת הירדן ופחות מיהודים בבק 4,000-הדלה של פחות מ

ע ונציגיהם הנבחרים לקדש את המספר חצי מיליון כנקודת "הביאו את ראשי יש, מזרח ירושלים(

חזור. אך אין מדובר בתוספת של עולים לאוכלוסייה היהודית בארץ ישראל אלא בהעברה -האל

לשטחי הגדה. מעבר כזה אינו משנה את היחס  משטחי מדינת ישראל - "כיס אל כיס"של יהודים מ

הדמוגרפי בין יהודים לערבים בשטח שבין הים לנהר הירדן ומשאיר את האיום על זהותה היהודית 

 של ישראל על כנו.

סוגיית האזרחות והשוויון במציאות של מדינה אחת כלל אינה , אלון ושרון, בגין, בנגוד לפרס

מיליון הפלסטינים בגדה.  2.3 -תכוונים להעניק אותם לע: הם אינם מ"מטרידה את אנשי יש

פתרונות  חלקם מציע, מיעוטם מציע להעניק להם תושבות בלבד בדומה לערביי מזרח ירושלם

חלק מציע להעניק להם אזרחות ירדנית על אפה , לישראל Cשטחי  סיפוחכמו  מופרכים מיסודם

 ואחרים מבקשם לגרשם לירדן בכוח., וחמתה של ירדן

שלא , משאבים ממשלתיים הרחבתן של ההתנחלויות שמחוץ לגושים כרוכה בהשקעת עתק של

( 130-התנחלויות )מתוך כ 70-למעט זה המשיחי. מדובר בכ, תועלת-עומדת בשום מבחן של עלות

שבכל אחת מהן מספר התושבים נופל מאלפיים נפש. בידודן ומרחקן מהקו הירוק גורר בעקבותיו 

 "הישגיו"עקר ויקר ש נסיוןהחינוך ועוד. זהו , הדיור, ןביטחוריגות בתחום השובל של הוצאות ח

הבולטים הם העמקת הבידוד הבינלאומי שאליו דוהרת ישראל בעיניים פקוחות; הגדלת הפערים 

האשליה כי תהליכים  בין הצדדים; יצירת נקודות חיכוך חדשות בין ישראלים לפלסטינים וזריעת

 אלה הם בלתי הפיכים.

 היתכנותהיא מחלישה את , ים המבודדים אינה מחזקת אותנו. להיפךיישוברחבתם של הה

הגדולים. גם אלה לא יהפכו להיות חלק ממדינת ישראל  "הגושים"המדינית לסיפוחם של 

ותמשיך , מ עם הפלסטינים"כן לחדש את המו נסיוןהריבונית אם תימנע ממשלת ישראל מכל 

 ועלי ח'. 'בתם של איתמר זלהשקיע את כספנו ועתידנו בהרח
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, ]מולד שתי ביצים או חביתה? -הגדה המערבית  .57

9/1/2013] 

של  ח הוועדה הבריטית המלכותית בראשותו"מאז דו פלסטיני נשען-פתרון הסכסוך הישראלי

במאבק בין שתי תנועות לאומיות "על רעיון החלוקה משום שמדובר  1937-הלורד פיל ב

 "ף ולא ניתן ליישב אותן זו עם זו... זולת חלוקה...שתביעותיהן בעלות תוק

ופרקי המשא ומתן שקיימו ישראל , "שתי מדינות לשני העמים"ניתן לרעיון זה השם , לימים

הם הבסיס ]הטריטוריאלי[ וחילופי  1967קווי "ף בשני העשורים האחרונים אף קבעו כי "ואש

ייב בראש ובראשונה תמיכה פוליטית . מימושו של רעיון זה מח"1:1שטחים יהיו ביחס של 

אך צריכים להתקיים תנאים נוספים כמו עלות סבירה , משני צדי המתרס, וציבורית במהלך

ואם להשתמש בדימוי של החוקר מירון , ונסבלת מבחינה חברתית וכלכלית. במילים אחרות

או , מובחנות "ביצים"החלוקה של הגדה המערבית הוא הפרדה בין שתי  נסיוןהאם , בנבנישתי

 של הפרדתם מחביתה לשתי ביצים., הנדון מראש לכישלון, נסיוןשמא מדובר ב

התנגדותם של חסידי ארץ ישראל השלמה לחלוקת הארץ נתמכת היטב על ידי ממשלת ישראל 

בראשות בנימין נתניהו במישור הפוליטי. אך כדי לעבור לשלב הבא של תוכניתם לממש ריבונות 

הבסיס  חסרת, להוכיח את הטענה הם מבקשים, ישראל המנדטוריתישראלית על כל ארץ 

הצליח לעקר את רעיון , בהיקפו הנוכחי, כי מפעל ההתנחלות הישראלי בגדה המערבית, העובדתי

ולכן יש להחיל את הריבונות הישראלית על הגדה במתכונת חלקית )שטחי , שתי המדינות מתוכן

C.או מלאה ) 

מפי גורמים וגופים , בארץ ובמחוצה לה, בעשרות מאמרים ונאומיםטענה זו מופיעה לאחרונה  

לרבות אלו המאמינים ומייחלים לפתרון הסכסוך בדרך של חלוקה. הסיבה לכך נעוצה , שונים

, בהיכרות לא מספקת עם המציאות של מפעל ההתנחלות הישראלי בגדה המערבית או לחלופין

את המציאות באופן מעוות בכדי ליצור את התחושה  להציג, של בעלי עניין, פוליטי מודע נסיוןב

 שאין ברירה אלא לספח.

המציאות בשטח שונה מאוד. הנוכחות הישראלית האזרחית דומיננטית באופן יחסי רק בשני , ובכן

ישראלים  0,00020-שכונות כ 12-שם מתגוררים ב, ים שמעבר לקו הירוק: במזרח ירושליםאזור

, וכן, שראלים המתגוררים בשטחים ובהם לא נעסוק במאמר זההי 0,00053מכלל  %40-שהם כ

גוש עציון ומערב השומרון. שני , מעלה אדומיםמודיעין עילית,  -בגושי ההתיישבות הגדולים 

גם , משטח הגדה. בשאר השטח יש דומיננטיות פלסטינית ברורה %6-5-ים אלה מהווים רק כאזור

שתכליתה , באיות ואמצעים שונים ומגוונים אחריםאם היא מבותרת על ידי פריסה של יחידות צ

 וצירי הגישה אליהן. "גב ההר"אבטחת ההתנחלויות המבודדות והקטנות שב

אלא נפרד , ים הערביים בגדה המערביתיישובמפעל ההתנחלות הישראלי אינו משלים או משתלב ב

על רכסי  ואף שואף לבסס שליטה בשטח. הוא מתפרס, דוחק אותם לשוליים, מתחרה, מהם

ים הערביים; הוא יישובולא על מורדותיהם כמו ה, ההרים והגבעות בדומה למוצבים צבאיים

ל בעת חירום ממערב "מרושת במערכת כבישים נפרדת שנסללה במקור לצורכי הנעת כוחות צה

שהפכו עם הזמן לכבישים מהירים לרווחת הישראלים. ההתנחלויות נהנות מתשתיות מים , למזרח
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רדות ומוגנות בחלקן על ידי מכשול ההפרדה היוצר מציאות של חיבורן דה פקטו וחשמל נפ

 לישראל.

ים ועשרות מאחזים לא יישוב 124אמנם נוצר ביהודה ושומרון מערך מפוזר של , במרוצת השנים

התושבים , ואולם, שתקע טריזים בתוך גושי ההתיישבות הכפרית הפלסטינית, מורשים

אינם מבטאים שליטה יהודית דומיננטית , איש 0,00033-שנה לשמספרם הגיע ה, הישראלים

ולא בהיקף השטח , (%12לא מבחינת שיעור האוכלוסייה היהודית בהשוואה לפלסטינית ), בשטח

 משטח הגדה המערבית(. %1הבנוי שתפסו ההתנחלויות בפועל )

ייה הישראלית מהבנ %93ים הישראלים נשען על התיישבות עירונית ולא חקלאית. יישובמערך ה

י מלאכה או חקלאות. אזורואין בהם , ים הינם עירונייםיישובמה %85-בגדה היא למגורים ו

הרי , %7בולטת העובדה כי בעוד שבמדינת ישראל עומד שיעור החרדים באוכלוסייה עומד על 

שביהודה ושומרון נוסק שיעורם לשליש ממספר הישראלים. החרדים מתגוררים בשתי הערים 

, איש( 0,0004) ביתר עיליתאיש( ו 4,0005) מודיעין עילית -ות הגדולות ביותר בגדה היהודי

 הממוקמות בצמוד לקו הירוק ורבים מתושביהן אינם חלק משוק העבודה הישראלי.

י התעשייה הישראלים )המצומצמים בהיקפם בשטחם( הם פלסטינים. אזור 14-רוב העובדים ב

דונם  0,0004משתרעת על , מייצרת חצי מיליארד שקל בשנהה, החקלאות הפורחת של בקעת הירדן

בתי אב. שיעור הפלסטינים המועסקים בענף זה  700-והם מעובדים על ידי כ, מהגדה( %0.6בלבד )

שרוב המתנחלים העובדים מוצאים את תעסוקתם , מכלל העובדים. פירוש הדבר %95הוא כמעט 

 ם יידרשו להתפנות כשייחתם הסכם קבע. א בישראל ולא יצטרכו להחליף את מקום עבודתם

מהמתנחלים )ללא  %80מתגוררים , משטחה של הגדה %6-המשתרעים על כ, בגושי ההתנחלויות

מסך כל האוכלוסייה בתוכם )ישראלים ופלסטינים(. השטח הבנוי  %95מזרח ירושלים( המהווים 

אך הוא גדול פי שישה , משטח הגדה בלבד %0.6אמנם משתרע על , של ההתנחלויות בתוך הגושים

ים הפלסטינים שבתוכם. הדומיננטיות הישראלית בגושים ברורה יישובמהשטח הבנוי של מעט ה

 וכמעט מוחלטת. 

מהמתנחלים מתגוררים מחוץ לגושים ומהווים  %20 התמונה מתהפכת לחלוטין. "גושים"מחוץ ל

 %0.4-שתרע על פחות ממכלל האוכלוסייה שם. השטח הבנוי של ההתנחלויות האלה מ %2.6רק 

בשטח שבין שכם , בצפון הגדה, מהשטח הבנוי הפלסטיני. כך לדוגמה 16משטח הגדה והוא קטן פי 

 למעט שבע התנחלויות קטנטנות., אין כלל נוכחות ישראלית, הגדול פי ארבעה מרצועת עזה, לג'נין

ושבים בכל אחד ת 000,2-ים שנמצאים מחוץ לגושי ההתנחלויות גרים פחות מיישובמה %89-ב

המכריע שייך לזרם הדתי  רובםמהם. ברבים מהם המספר אינו עולה על כמה עשרות משפחות. 

 "מרחבי ההתיישבות"ים שלו מחוץ ליישובשהקים את ה, לדורותיו "גוש אמונים"לאומי של 

 עוטף ירושלים ולאורך הקו הירוק(. , שביקשו ממשלות ישראל )בקעת הירדן

( המשמש עורק תנועה מרכזי "גב ההר")כביש  60מוקמים לאורך כביש ים אלה מיישוברבים מ

שכוונתם היתה לבתר את הרציפות הפלסטינית ולמנוע הקמתה , מצפון לדרום עבור הפלסטינים

 מדינה פלסטינית תוססת וחיונית היכולה לקיים סחר וקשרים בצורה נוחה.  של

ננטיות היהודית. בתוכם נמצא את שלוש בתוך הגושים שוב התמונה מתהפכת מבחינת שעור הדומי
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-שמונות יותר מ -ומעלה אדומים  מודיעין עילית, ביתר עילית -הערים היהודיות הגדולות ביותר 

כמו , נפש כל אחד 10,000 -ים של עד יישוב 15תושבים כל אחת. בתוך הגושים נמצאים עוד  0,0004

נפש(.  2,0001נפש( וגבעת זאב ) 8,0001) אריאל -או אף שניים גדולים יותר , אפרת ואלפי מנשה

 מרבית התושבים בגושים הם חרדים או חילוניים שבאים מסיבות כלכליות.

אפשר לומר שזוהי למעשה מציאות , בנוגע לשימוש שעושים ישראלים בתשתיות התחבורה בגדה

-רק ב נוסעים, של הפרדה בין מרקמי החיים הישראלי והפלסטיני: התושבים שלא מתגוררים בה

ואילו , (443וכביש  90( מהכבישים שמחוץ לגושים )כמו למשל כביש %10מ )שהם "ק 293

מהכבישים  %71הם צירי הגישה אל מקום מגוריהם. על  רובםנוספים ש %19-המתנחלים נוסעים ב

מהכבישים נמצאים בשימוש  %83, בתוך הגושים, הנותרים נוסעים רק פלסטינים. לעומת זאת

 .ישראלים

ן של התנחלויות בלב האוכלוסייה הפלסטינית בגדה ומרקם החיים של הישראלים הגרים קיומ

 שכבות: 4-חבילת מיגון נדיבה ב בהן מחייבים את ממשלת ישראל להעניק להם

 מגדלי שמירה, דרך פטרול, יקבל אמצעי מיגון כמו גדר היקפית ואינדיקטיבית יישובה ,

 .דרך חירום ועוד, שער חשמלי, מצוקהלחצני , מוקד, כיתת אבטחה, אמצעי תצפית

 והעמדת רכבי ליווי לספקים ונותני , הישראלים הנעים בדרכים יקבלו מיגון אוטובוסים

 שירותים.

 שערים, מחסומים, ן יש מערך של הפרדה בתנועה: חסימותביטחוכדי להגביר את ה ,

 נקודות ביקורת ומעברים.

 שאושר לבנייה על ידי ממשלות ישראל  ,ןביטחומכשול ההפרדה וה, והאמצעי היקר מכולם

שיש  -מ "מיליון שקל לק 15ובעלות , מ יותר מאורכו של הקו הירוק )!("ק 500 -מ "ק 815באורך 

 לכלול בתוכו מקסימום התנחלויות. -לו גם מטרה נוספת 

מהישראלים הגרים מעבר לקו  %70-אלא שמערך שלם של הטבות כלכליות מרפד כ, לא רק זאת

תקציבי הרשויות המקומיות בגדה המערבית יותר , עודד אותם להישאר שם: לכןהירוק ומ

מכפולים משיעור תושביהן באוכלוסייה. כך ניתנת תוספת למשכנתה על ידי הלוואה בתנאים 

ללא תלות במצב הכלכלי וניקוד הזכאות , ואין לו דירה במקום אחר, לכל מי שרוכש דירה, נוחים

, פטור ממכרז על הקרקע, מעלות הפיתוח של פרויקט הבנייה %50של לסיוע. הוסיפו לכך מימון 

 ועוד., בתחום הבריאות, ותוספות בתחום החינוך, מערך הקרקע %69הנחה של 

לחפש את , גם ללא הסכם, שינוי במדיניות הממשלתית הבזבזנית הזאת תניע רבים מהתושבים

 עתידם בתחומי הקו הירוק. 

כבסיס וחילופי שטחים  1967קווי , קרון שהוצג בתחילת המאמרבהתבסס על העי, במסגרת הסכם

אשר על פיו הוצגו ההצעות הפלסטינית והישראלית במסגרת פרקי המשא ומתן , 1:1ביחס של 

הרי שמספר בתי האב שיידרשו להיקלט , 2008-ובאנאפוליס ב 2001שהתקיימו בטאבה בינואר 

)הצעה פלסטינית(. בהיערכות נכונה אין כל  000,03-)הצעה ישראלית( ל 0,0002בישראל ינוע בין 

קושי לקלוט אותם בתחומי ישראל. מלאי יחידות הדיור המתוכנן בישראל עומד היום על יותר 

ואם מבקשים לקלוט את המפונים רק במסגרת רשויות מקומיות חזקות וגדולות , מפי עשרים מכך

 הרי שהמלאי עדיין עומד על פי עשרה. 
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משרטט מציאות שונה מזו שאותה רואה ישראלי החוצה ביעף את הגדה בכביש  צבר העובדות הזה

חדיש ומהיר שנבנה לטובת ההתנחלויות שלאורכו. אותו ישראלי אינו רואה את הרוב הפלסטיני 

בהשקעה צבאית  "לריבונות ישרא"הנשלט מאז האינתיפאדה הראשונה על ידי , שמעבר לגבעה

פלסטיני שחסידי ארץ ישראל השלמה מתאמצים כיום וכלכלית חסרת תקדים. זהו הרוב ה

 להסתיר ובעתיד שואפים להרחיקו מזרחה לירדן. 

אינו פיזי אלא פוליטי תודעתי. התמונה , הקושי האמיתי ליישם את רעיון החלוקה, אם כך

ששורטטה פה באמצעות עובדות רבות מאירה את המציאות הדמוגרפית וההתיישבותית בגדה 

ויה להקל על דעת הקהל ועל מקבלי ההחלטות לחזור ולאמץ אל טבורו של השיח המערבית ואף עש

. 1967והוא חלוקת הארץ בין שני העמים על בסיס קווי , שלעמדתי אין בילתו, הציבורי את הפתרון

...רק באמצעות החלוקה יכולות שתי השאיפות " 1947-ח ועדת החלוקה ב"כפי שנכתב בדו, כי

ו לבוא לידי ביטוי ממשי ולאפשר לשני העמים לתפוס את מקומם הלאומיות המנוגדות הלל

 "כאומות עצמאיות בקהילה הבינלאומית ובאומות המאוחדות...
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 [6/1/2013, ]הארץ בעבור חופן סיסמאות חלולות .58

כמו גם רמת הקשב , רצונן של רוב המפלגות להימנע ממסרים ברורים ומחייבים בנושא המדיני

הולידו סיסמאות חלולות להחריד שיכולות להתאים לקמפיינים , ה שהציבור מקצה לכךהנמוכ

מרכז , מגוחך אף יותר השימוש הערטילאי וחסר כל פשר במושגים ימין כמעט בכל תחום של חיינו

אשר גולש לתיוגם של מוסדות ממלכתיים , ושמאל ביחס לעמדות המפלגות בתחום המדיני

 .יתוארגונים של החברה האזרח

כדי להבין את החלוקה הזאת עלינו להכיר את העמדות ותפישות היסוד של הצדדים בתחום 

 :שהינן תוצר של התשובות לשאלות הבאות, המדיני ומעבר לו

 חילונית או דתית -מהי הציונות שלאורה כל צד רוצה לחיות? 

  היהודי ארגון המודרני שמבטיח את קיומו והגדרתו העצמית של העם  -מה היא המדינה

  או שלב ביניים בדרך לכינונה של מלכות דוד?, בארצו

  או שלב ביניים בדרך , ערך יסוד והמשטר המועדף במדינה היהודית -מה היא הדמוקרטיה

או רצון הרוב בלבד? , האם היא שלטון הרוב תוך שמירת זכויות הפרט והמיעוט ?לכינון הסנהדרין

או שאלו , החליט גם ביחס לגבולות ארץ ישראלהאם המוסדות הנבחרים של המדינה רשאים ל

ולכן כל החלטות ממשלה המבקשות להחזיר או לוותר על , נתונים מתוקף ההבטחה האלוהית

רישום מקרקעין חוקי או ההבטחה  -שטחים אינן לגיטימיות מיסודן? מה נותן תוקף לקניין 

 ?"להוריש את הארץ מיושביה"האלוהית שחלק מוסיפים לה את הציווי 

  חלק ממשפחת העמים המכבד את החלטות  -מה מעמדה המשפטי והבינלאומי של ישראל

 ?"עם לבדד ישכון"ו "ם שמום"או"מועצתה או התנהלות לפי המוטו 

   ונגל'וילה בג"או  "דירה בבית משותף" -מה עתידה של ישראל במזרח התיכון"? 

  יס חמישיג"חלק מחברה פלורליסטית או  -מהו מעמדו של המיעוט הערבי"? 

  מדינה עצמאית לצדה של ישראל או המשך חיים  -מה עתידם של הפלסטינים בשטחים

 בירדן? "עתיד טוב יותר"תחת שליטה ישראלית תוך עידודם למצוא 

  מירושלים  %70בירה מוכרת בהסדר קבע המשתרעת על פני  -מה עתידה של ירושלים

שסועה ובעלת רוב ערבי שכולה לכאורה או בירה ענייה , המאוחדת ובעלת רוב יהודי מוחלט

 ?"לנצח נצחים"בשליטתנו 

לרוב ניתן  "לשמא"בעזרת התשובות אולי נוכל לתת פשר לתיוגים העצמיים ושל האחרים. התיוג 

כדי לקיים ישראל , ם"לאלו שתמכו בפתרון של שתי מדינות לאום על בסיס החלטות האו

, שבחרו בחלק השני של רוב התשובות שלעיל כל אלו, דמוקרטית ובעלת רוב יהודי. אך כיום

את המלים רדיקלי או קיצוני. עמדותיהם ביחס  "לשמא"להוסיף למונח , בהקשר שגוי, מקפידים

לדמוקרטיה ולשלטון החוק מסבירות גם מדוע תווית זו הודבקה לבית המשפט העליון 

 ."ת הבוחרהחלט"ול "לרצון האומה"אשר לדעתם אינם קשובים , ולפרקליטות המדינה

ן המדינה מתוך תפישה הגורסת ביטחוהם אלו המייחסים לעצמם את האחריות ל "ימין"

וכוחנית מבטיח שהיא גם צודקת. הימין נהפך גם הוא על ידי הצד השני  "ישראל חזקה"ש

מבלי לקיים את ההבחנה , שעה שהוא מכריז על ארץ ישראל השלמה. זאת "משיחי"או  "קיצוני"ל
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ובין שניהם לחסידי הרב קוק המבקשים , בוטינסקי לכאורה'די טבנקין לחסידי זהנדרשת בין חסי

הם אלה שמשייכים לעצמם  "מרכז"י המנדטורית. "לממש את ההבטחה האלוהית הרחבה אף מא

 .בחרו שלא להכריע ברוב השאלות העומדות לפתחם רובםאך קרוב לוודאי , "שביל הזהב"את 

ולהפסיק להציף אותנו , ות השונות לענות לשאלות הללואז אולי הגיע הזמן לתבוע מהמפלג

שמאלנים "או של , )התנועה( "אסון או שלום", )הבית היהודי( "משהו חדש"של  "הצרוף הגיון"ב

 )הליכוד(. "ישראל חזקה")יאיר לפיד( ל "יש עתיד"משום ש, )מרצ( "הביתה
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 [31/12/2012, ]הארץ לפקוח את העין השניה .59

, נראה כי רבים בוחרים באחרונה להביט במציאות רק בעין אחת. לקבל תמונה חד ממדית

זו המעניקה את היכולת , המעניקה רק לכאורה הבנה ובהירות. נמנעים מלפקוח את העין השנייה

 .להתמודד עם העומק והמורכבות של המציאות

רואים , ארי-בן רגב ועד מיכאל ממירי, אלה המביטים בעין אחת על שורה ארוכה של נבחרי ציבור

, את התנהגותם ועמדותיהם כחלק מהמקובל בציבור. אם יפקחו את העין השנייה יגלו

שההתנהגות והעמדות הללו שואבות את כוחן וקיומן מחוליים מתמשכים של מערכת החינוך על 

בלים שאינם מק, דתיים-כל פלגיה. מהמספר הגדל של תלמידים בבתי ספר חרדיים וממלכתיים

מהתעלמות מכוונת של הזרם הממלכתי מלימוד מעמיק , חינוך ראוי לערכי דמוקרטיה וליברליזם

מהסתמכות , מהדגש המוגזם על הקשר בין השואה לבין קיום מדינה לעם היהודי, של הסכסוך

ומלימוד חסר של התופעות החברתיות שהובילו , המדינה בעיקר על כוח צבאי כדי לקיים את עצמה

 .לכך

צריך לבסס "מביטים בעין אחת בלבד רואים בנפתלי בנט את החיבור החדש בין ציונות ליהדות. ה

הסביר לארי שביט , "את החיים הלאומיים שלנו על בסיס יהודי וצריך לתת למדינה צביון יהודי

שבו בנט מייחל לכסות , פרי משנת הרב קוק, המשיחי-הדתי, (. זה השובל הלאומני28.12, )הארץ

בשלביה המאוחרים היא תחזור , שגם אם הציונות החלה בחולין, דינה. הרב קוק גרסאת המ

הקמת , ששיאה יהיה כינון מחודש של בית המקדש, ובארץ ישראל תתממש אוטופיה דתית, לקודש

 .גוריון-בןבוטינסקי ו'ז, סנהדרין וחידוש המלוכה. זו ציונות שונה מזאת של הרצל

, לדורותיו "גוש אמונים"את אנשי  דהמקבצים, ביתנו-בליכוד "דיתמנהיגות יהו"ו "הבית היהודי"

-שמאז סיפוח רמת הגולן ב, את המציאות המשיחית לקדם "C"מבקשים באמצעות סיפוח שטחי 

, רק אם נפקח את העין השנייה נבין טוב יותר את אזהרת יצחק רבין, לא ראתה עדנה. לכן 1981

סרטן בגופה של הדמוקרטיה  -פעה חמורה ביותר בגוש אמונים ראיתי תו" - 1979-שכתב ב

היה הכרח להיאבק , הנוגדת את בסיסה הדמוקרטי של ישראל, הישראלית. נגד תפישתם הבסיסית

 ."החושף את המשמעות האמיתית של עמדות הגוש ודרכי פעולתו, מאבק אידיאי

שורה פלקטית אלה המביטים בעין אחת בחברה הפלסטינית ורואים בה רק ערבים המסתדרים ב

אינם משכילים לראות את המאבק המתקיים בה. לא רק ביחס לפתרון , מאחורי הצהרות החמאס

, הלכתית כחזון החמאס-אלא גם ביחס לאופי והצביון של המדינה הפלסטינית: דתית, הסכסוך

שההכרעה תלויה במידה רבה , הם יגלו, או דמוקרטית כחזון מחמוד עבאס ותומכיו. חשוב מכך

 .ישראל ובמדיניותה כלפי זרמים אלה בחברה הפלסטיניתגם ב

, פלסטינית יגלו-המביטים בעין אחת על הקהילה הבינלאומית ורואים בה חזית אנטישמית ופרו

אך , ששיאו במפעל ההתנחלויות, שהעולם אמנם מגנה את הכיבוש, אם יפקחו את העין השנייה

מהות היחס למדינה המבקשת להשתייך למשפחת כי זו , . הם גם יבינו1967מכיר בישראל של קווי 

 .העמים

, מי שמתבונן במציאות הישראלית כששתי עיניו פקוחות אינו יכל להתחמק ממורכבותה. לעומתו

מי שעוצם עיניו ייאלץ לדמיין את המציאות ולהתנהל בה בפתרונות מדומיינים. המפעל הציוני 

 .התבונה לאמץ את המורכבות כדרך חיים החילוני הוא במהותו שילוב בין האומץ לחלום לבין
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, ]הארץ התוכנית המשיחית של נפתלי בנט .60

11/12/2012] 

הצבר הלבן החדש. נטוע עם שתי רגליו  הוא, אם לשאול את הדימוי ממירון בנבנישתי, נפתלי בנט

זו שאינה שייכת לו מבחינה קניינית ומשפטית; עיוור מבחינה מוסרית , על אדמת הגדה הכבושה

 - C ומתפרנסים מאדמותיהם הנמצאות בשטח B ת הכפרים הפלסטינים הנמצאים בשטחלמאו

והיא שהכוח בלבד , מימדית ופלקטית-חד, לתהלבן החדש המכיר תפיסה אחת שאין בהצבר ה

 מעצב את המציאות.

ואף על נדידת קולות מהליכוד לבית  הסקרים האחרונים המצביעים על התחזקות גוש הימין, והנה

כאלה הסבורים כי תפישתו המדינית של  "המחנה הלאומי"מעידים כי יש בין מצביעי  ,היהודי

וכי יש להרחיק הלאה אל המשיחיות , נתניהו אינה מנותקת דיה מהמציאות האזורית והעולמית

לא די בסירובו של נתניהו לראות , הכוחנית של תוכנית בנט. לשיטת אותם מצביעים פוטנציאליים

, זרח ירושלים ובהתעקשותו על סיפוח גושי ההתיישבות ללא חילופי שטחיםבירה פלסטינית במ

משטחי  %60אלא נדרשת גם האשליה כי סיפוח , כתנאי להקמתה של מדינה פלסטינית מפורזת

 פלסטיני.-לסכסוך הישראלי "הרגעה"( יביאו C הגדה )שטחי

 אותו בנט טוען כי תוכניתו מעניקה לישראל שלושה יתרונות. האמנם?

הפלסטינים  0,0005-הוא הענקת אזרחות ישראלית ל, גורס בנט, היתרון הראשון

. "חיזוק מעמדנו הבינלאומי על ידי ניטרול מוחלט של טיעון 'האפרטהייד'"שתביא ל C שבשטחי

בתגובה , התגובה העולמית החריפה והגורפת לקידום הליכי התכנון לבנייה בהתנחלויות נדמה כי

, נראה כעת יותר מתמיד, נעלמה ממנו.זאת ועוד, סטין כמדינה משקיפהלהכרה הבינלאומית בפל

עלול , "העולם לא יכיר בריבונותנו... )אך( העולם יתרגל לכך עם השנים"כי שכרון הכוח בטענתו ש

 העולמית. "המצורעת"להתגלות כמה שינציח לגמרי את ישראל בעמדת 

קיימא -תנאי שטח יציבים ובני"סיפוח ייצור יתבטא בכך שה, ר הבית היהודי"לשיטת יו, יתרון שני

-ו Aלא ברור. שטחי  -. איך אפשר ליישב טענה זאת עם העובדות בשטח "עשרות שנים קדימה

B כפרים פלסטינים נפרדים. היכן  121-פלסטינים ו "גושים" 43-משתרעים על לא פחות מ

? כיצד ניתן יהיה למנוע "םעשרות שני"הפלסטינים יבנו בתים לילדיהם ויפתחו את כלכלתם במשך 

שסופחה  Cולעבד את אדמתם בשטח  Bמהפלסטינים לצאת מהשטח הבנוי של כפריהם בשטח 

הרי שמדובר בם, ?; באם בנט מבקש למנוע זאת על ידי הקמת גדר סבי"ההרגעה"לישראל בשם 

הוא  ובאם, מיליארד שקלים 11שעלתה עד כה , ן הבנויהביטחופי שלושה מגדר הק"מ,  1,800-בכ

 הרי שמדובר בגיוס מילואים כללי., ב"ל ומג"מתכוון להציב מולם את חיילי צה

אוטונומיה מלאה עם "ומציע , "הוא במעשיותה", מעיד בנט, של תוכניתו "מוחץ"יתרון שלישי ו

פעמית של מאות מיליוני -רצף תחבורתי בשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית... בהשקעה חד

)כינוי למדינות החסות במשטר האפרטהייד בדרום אפריקה(  "וסטניםהבנט". בכדי ש"דולרים

ובכדי שהם לא , גשרים/מנהרות 150-יהיה על ישראל לבנות כ, הפלסטינים ייהנו מרציפות מידתית

נצטרך להציב הרבה יותר ממאות המחסומים והחסימות שביתרו את , יפריעו לרציפות הישראלית

מה של מיליארדי דולרים ותחזוקה שנתית המוערכת בעלות הק, הגדה עד לא מכבר. והכל
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 בסכומים בני שבע ספרות. 

מסתפחת "שנותרה ככלל מחוץ לתוכנית כי היא , התייחסותו של בנט לרצועת עזה, יתרה מכך

היא , מעידה על עיוורון מדיני מוחלט. יותר משהיא מסתפחת, כלשונו, "בהדרגה למצרים...

בי לתמיכה בה ולהחרפת יחסיהם עם ישראל. התעלמות זו גוררת את מצרים והעולם הער הרי

מהם מבקש בנט למנוע , הופכת את החמאס בהכרח לנציגו של העם הפלסטיני ושל הפליטים

 בגדה. "אוטונומיה"מלשוב לאותה 

וכי הזכות של עם , "עם לבדד ישכון"זוהי תוכנית משיחית שכל כולה מושתתת על התפיסה כי 

, וברת על כל זכות אחרת. לא רק שגישה זאת אינה ישימה מבחינה מעשיתישראל על ארץ ישראל ג

אלא שהיא תחייב את שעבוד רוב משאביה של מדינת ישראל לטובת ההתנחלויות. התפיסה כי כוח 

ברירת "לישראל ישנה תמיד את , ובאם הוא ייטה לרעתנו, הוא הדבר היחיד המעצב את המציאות

 או ראוי לישראל להתקיים לאורה. היא אינה תפיסה שכדאי - "שמשון
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 [6/12/2012, ]הארץ כבר הסכים גוריון-בן .61

בשנים הראשונות של הסכם אוסלו הממשלה בישראל לא הטילה ספק בזכות העם הפלסטיני 

ף. אמנם ראש הממשלה "ואף ביטאה זאת בהכרה ההדדית עם אש, להגדרה עצמית בארץ ישראל

בעלת מעמד נמוך  "ישות מדינית"שתעשע ברעיון שהפלסטינים יסתפקו בה, אהוד ברק, לימים

שעבר הבהיר  "ההבשלה"אך תהליך  -ובכלל זה יסתפקו רק בחלק משטחי הגדה ועזה , משל מדינה

 ."1:1כבסיס וחילופי שטחים ביחס  1967קווי "כי אין זולת העיקרון: , לו

ממשלת נתניהו מהפרמטרים לניהול המשא ם היה נדמה שנסיגתה של "עד לפנייה הפלסטינית לאו

שהפרמטר הזה לא ימומש.  "רק"ומתן על הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל מבקשת להבטיח 

ששטחי ת, הגורס -עדה למשוך את השטיח מתחת לרגלי העמדה הישראלית , שנום"אך הפנייה לאו

 .ת גדולה יותרשההתנגדות הישראלי, הבהירה -הגדה הם במחלוקת ואינם שטחים כבושים 

בדמות קידום אישורי בנייה נרחבים , תגובות ממשלת נתניהו על ההכרה הבינלאומית בפלסטין

או מדינה פלסטינית בעלת רציפות , במקומות שימנעו הקמת בירה פלסטינית במזרח ירושלים

שרבים מחבריה שוללים את זכות הפלסטינים להגדרה עצמית בארץ ישראל. , מעידות, תוחיּו

ודחיית הערבים את תוכנית החלוקה הותירה על כנו את כתב המנדט , "אין עם פלסטיני", נתםלטע

 .שהבטיח הקמת בית יהודי בלבד

היתה הכרה מלאה של הקהילה  1947ט בנובמבר "הללו מתעלמים מהעובדה שהחלטת החלוקה בכ

ח "שראל. דובזכות הערבים להגדרה עצמית בארץ י, לרבות של התנועה הציונית, הבינלאומית

עקרון ההגדרה העצמית לא הוחל "כך ש, ועדת החלוקה כלל את ההודאה הבינלאומית הדרמטית

. "בשל השאיפה לאפשר הקמת הבית הלאומי היהודי 1922-על פלשתינה בעת שנוצר המנדט ב

שחיזקה את טענת הפלסטינים בדבר שלילת זכויותיהם המדיניות על פי העקרונות שקבעה , הודאה

, "מדינה ערבית"שביקשה לכונן גם , ם"שההחלטת החלוקה של האו, הבינלאומית. מכאן הקהילה

 .היתה בחזקת תיקון תקף לכתב המנדט

בעקבות הערכתה את המציאות  -ערב הקמת המדינה החליטה התנועה הציונית , זאת ועוד

 -שואה והשלכות ה, קיומה של התנועה הלאומית הערבית, החדשה: נסיגת הבריטים ממחויבותם

הסידור המיידי "לשר החוץ הבריטי:  גוריון-בן כתב דוד 1947ליזום בעצמה את החלוקה. בפברואר 

. ..אחת יהודית ואחת ערבית, הוא הקמת שתי מדינות, שיש בו יסוד של סופיות, האפשרי היחיד

זכות  לא נעלה על דעתנו לקפח, הערבי בארץ זכות להגדרה עצמית ושלטון עצמי יישובבוודאי יש ל

 ."זו או להמעיטה

הביע את הכרת התנועה הציונית בזכות העם , ר הסוכנות היהודית"בתוקף תפקידו כיוגוריון, -בן

ביוני  18-הערבי בארץ ישראל להגדרה עצמית ובצורך בחלוקת הארץ. הנהלת הסוכנות בישיבתה ב

נים גם עתה לדון על אנחנו היינו מוכנים ואנחנו מוכ"ולפיה גוריון, -בן אימצה את הצעת 1947

 ."קיימא בחלק מהארץ-זאת אומרת למדינה יהודית בת, פשרה

החלטת החלוקה סותמת את הגולל למעשה על כל הטענות  "על יסוד"ההכרזה על מדינת ישראל 

והופכת את ההכרה הישראלית בזכות הפלסטינים למדינה בארץ ישראל לבלתי הפיכה. זו 

כי רעיון , מת השאלה העכשווית: האם תבין ממשלת ישראלההיסטוריה; אך מעליה עומדת ומאיי

החלוקה המאפשר את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ייתכן רק אם תקום לצדה 

 ?בגדה ובעזה "פלסטין"
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, "אפשר לחשוב"] עשר טיפות מעמוד ענן .62

27/11/2012] 

עופרת "ואת  "ענבי זעם"ת א לא היה עוד מבצע. בהבטים מסויימים הוא המשיך "עמוד ענן"מבצע 

המתאפיין ביעילות מרשימה של הגנה , אך בהיבטים אחרים הוא היה ראשון בעידן חדש, "יצוקה

עמוד התווך של העולם הערבי. להלן , ובהנהגה אסלאמיסטית במצרים, "כיפת ברזל" -אקטיבית 

 המטיר עלינו: "עמוד ענן"ש "טיפות"אבקש להצביע על עשר 

ל ישראל להכיר בכך שלמרות שהיא מגדילה את פערי הכוח בינה לבין העולם ראשונה: ע "טיפה"

לאומית -הלגיטימציה הבין, הרי שבהעדר כל תהליך מדיני לפתרון הסכסוך, הערבי והפלסטינים

 להפעלת כוחה לטובת השגת יעדים מדיניים הולכת ונשחקת.

היא הפכה לתיל ממעיד אשר  שניה: תנועת חמאס אינה ניצבת בודדה עוד בעולם הסוני. "טיפה"

מהומות בגדה המערבית , החזרת השגריר המצרי -מי שידרוך עליו עלול לגרום לתגובות חריפות 

י לחמאס ועוד. לא קטארגיבוי טורקי ו, לחצים על בית המלוכה ההאשמי, ובמזרח ירושלים

השלכות אלא ה, ההישגים הצבאיים הדלים מאוד של חמאס הם שהניעו את ישראל להפסקת אש

 הצפויות ממהלך קרקעי משמעותי.

ל יכולה להעניק לו הישגים "שלישית: היכולת המודיעינית והאווירית המרשימה של צה "טיפה"

וכן העדר , זו "כירורגית"צבאיים תוך הימנעות מירבית בפגיעה בחפים מפשע. אולם יכולת 

נציאל של לחץ ציבורי על הפוט מחלישים בצורה ניכרת את, לגיטימציה לפגיעה במתקני תשתית

ומוציאים אותו מסל הגורמים המשפיעים על משך הלחימה ועל תוצאות , ההנהגה החמאסית

הם מחלישים את הפוטנציאל ללחץ ציבורי במדינות ערב השונות להתערבות , המהלך הצבאי. מנגד

 נגד ישראל.

ואולי , המשמעותית ודומיה מנטרלים באופן מרשים את היכולת "לכיפת ברז"רביעית:  "טיפה"

של חמאס לרשום הישגים צבאיים באמצעות פגיעה רקטית בעורף הישראלי. בסבבי , היחידה

האלימות הבאים אנו צפויים לחזות במגמת הפעלה של חוליות טרור במתארים שונים בארץ 

יבסס את , "עמוד ענן"ובהמשך ל, חמאס, ל )כנגד מטרות ישראליות(. אך חשוב מכך"ובחו

אלא על הרתעת ישראל מהמחיר הצבאי והמדיני , ו לא על היקף הפגיעה בעורף הישראליתביעותי

 שאותו תשלם כתוצאה ממהלך קרקעי בעזה.

גם אם יקרה , מעניקים תשובה יעילה, "שרביט קסמים"ובעתיד , "כיפת ברזל"חמישית:  "טיפה"

ל חייבת לשקול להעניק אך לא לכל אזורי העימות. עניינית ומוסרית ישרא, לאיום הרקטי, מאוד

בנוסף להגנה הפסיבית , עזה הגנה אקטיבית מבוססת לייזר או טכנולוגיה אחרת "עוטף"י יישובל

 הנשענת על מיגון והתנהגות ראויה לשבח של התושבים.

הפגיעה הכלכלית והפגיעות , גיוס המילואים, שישית: גם אם האיום על העורף הוא מוגבל "טיפה"

ראל לבנות מוקדם ככל שניתן מנגנונים לסיום הלחימה בנקודת הזמן הנפשיות דורשות מיש

אך השארתה כשחקן , האופטימלית מהבחינה המדינית. נכון יהיה לשמור את מצרים כציר המרכזי

 מונופוליסטי במגרש זה תכרסם ביכולתה של ישראל להשיג הישגים משמעותיים.
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הגיעו לנקודת השפל שלהם. האלטרנטיבה שביעית: נישואי הנוחות של חמאס עם איראן  "טיפה"

מחלצת את חמאס מידיה של איראן אך גם דוחפת קטאר, ולצדה טורקיה ו, הסונית בדמות מצרים

לידיה של האחרונה את הג'האד האסלאמי וארגונים רדיקליים קטנים יותר. על ישראל לשקול 

מאס לאילוצים המשעבד גם את ח "חיבוק דוב"כיצד להפוך את החיבוק המצרי לחמאס ל

 המדיניים והכלכליים של מצרים.

שמינית: התחזקותו המדינית של חמאס בעקבות ההכרה ההולכת ומתגבשת בשלטונו  "טיפה"

מחלישה עוד יותר את , ובמידה רבה גם מצד ישראל, לאומיים וערביים רבים-מצד גורמים בין

ו את שלטונו של אבו מאזן ף נטול ההישגים המדיניים. בהעדר מהלכים מדיניים אשר ייצב"אש

 על הגדה המערבית ובהסלמה גם שם. אנו עלולים לחזות בקריסת שליטתה של הרשות הפלסטינית

תשיעית: חמאס מבין כי דחייתו את כל תנאי הקוורטט ותלותו במצרים הלא יציבה  "טיפה"

רונות של ף כנציגו של העם הפלסטיני. התבטאויותיו האח"מסכלים את שאיפותיו להחליף את אש

עשויות לשמש , "לאכל את העוגה ולהשאירה שלמה"גם אם יש בהם רצון , ח'אלד משעל

 ובלבד שישראל תשכיל להניע תהליך מדיני. -פלטפורמה לשינוי בעמדת חמאס 

העשירית נופלת על המגרש הפוליטי הישראלי. דחיית תקיפתם של מתקני הגרעין  "טיפה"ה

והתוצאות הצפויות בבחירות , תיע את חמאס באופן משמעותיהכשלון להר, לפחות השנה, באיראן

ן ברק להודיע על פרישתו הפוליטית. יש לקוות כי יורשו לא ירצה להחזיר ביטחוהביאו את שר ה

 את הגלגל אחורה בכל הקשור במטרותיו של העימות הבא עם חמאס ובדפוסיו.
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, ]הארץ ף"לחבק את אש, להילחם בחמאס .63

20/11/2012] 

מדינה שוחרת שלום משתמשת בכוחותיה המזוינים לשתי מטרות יסוד: כדי לשמור על ריבונותה 

וכדי להבטיח שהשימוש הבא בהם יידחה ככל שניתן. את פסק הזמן בין כל סבב , ן תושביהביטחוו

, מחויבת ישראל להקדיש לחיזוק חוסנה הלאומי מכל ההיבטים המדיניים, אלימות לבא אחריו

ולמאמץ כן להוצאת אויבים ממעגל הלחימה באמצעות חתימה על , ים והכלכלייםהחברתי

 הסדרים מדיניים ובריתות אסטרטגיות.

ממשלת נתניהו כשלה בהשגתן של כל המטרות הללו. בדומה לשלוש הממשלות שקדמו לה ונכשלו 

צור גם היא נכשלה בהשגת הרתעה שתמנע את הישנות סבבי האלימות ואת קי, בהשגת הסדרים

ובניגוד , פסקי הזמן ביניהם. אך בניגוד לממשלות ברק ואולמרט היא לא חתרה להסדרים מדיניים

ואולי אף , לממשלת שרון היא לא חיזקה את הברית האסטרטגית עם ארצות הברית. נהפוך הוא

ולא פעלה למנוע מתהפוכות חברתיות , "שב ואל תעשה"היא קידשה את המדיניות של , חמור מכך

 ניות בעולם הערבי ובטורקיה מלכרסם בבריתות האסטרטגיות שישראל נהנתה מהן.ושלטו

ופירושה מדיניות של עוצמה ועליונות , המיושמת מזה עשורים, הישראלית "לקיר הברז"מדיניות 

כל עוד לא , היתה מוצדקת ומוצלחת מול הסרבנות של הערבים להכיר בזכויותינו. זאת, צבאית

שעיקרה הסדר קבע שבו כל צד נשאר , להציג תמיד אלטרנטיבה מדיניתשכחה ישראל את הצורך 

עם מצרים , הביא לתהליך המדיני שהניב שני הסכמי שלום, עם חצי תאוותו בידו. תנאי מרכזי זה

ולנכונות הסורית בזמנו לחתום על הסכם שלום בכפוף לנוסחה של שטחים תמורת שלום. , וירדן

ית והחתירה להסכם מדיני אמנם לא הביאה לשינוי עמוק הפעלתם המשולבת של ההרתעה הצבא

אך העניקה לישראל את פסקי הזמן של שלום , בתודעה ובתפישה של הערבים את הסכסוך

 שעדיין מתקיימים., הארוכים בתולדותיה

להחליף את  1988-ף ב"העליונות הצבאית והלגיטמציה הבינלאומית לישראל הן שהביאו את אש

במאבק המדיני למימוש זכות ההגדרה , "המולדת"קרי , לשחרור כל פלסטין המאבק המזוין העקר

לצדה של ישראל. דחייתם של , "המדינה"קרי , העצמית בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה

המקדם מצדו , מחזקת את החמאס, זה נתניהו וליברמן את הצעת מחמוד עבאס להסכם במתווה

 ."הכל או לא כלום"מדיניות של 

תניהו הצליחה להדביק ברוח המדיניות הכושלת הזאת גם את ראשי המפלגות האחרות. ממשלת נ

ויאיר לפיד ביחס לתנאים להשגת הסדר עם הרשות  'שלי יחימוביץ התבטאויותיהם הדלות של

מעידות כי הם רחוקים מלהבין את האילוצים והגורמים המכתיבים את , בהנהגתו של עבאס

ושל כולן  -דדים ביחס לכל אחת מסוגיות הליבה של הסכסוך האפשרי בין הצ "מרחב ההסכמה"

 ."עסקת חבילה"ביחד כ

באור מגוחך ועצוב ביותר. כל  "צדק חברתי"מעמיד את ההתמקדות שלהם ב "עמוד ענן"מבצע 

הכלכליות של יום לחימה -אזרח שישראל חשובה לו ידע לחשב בקלות את ההשלכות החברתיות

איי -16או שעת טיסה של אף , )רבע מיליון שקל( "לכיפת ברז"יל של שיגור ט, מיליארד שקל( 1.5)

)רבע מיליון שקל( על תקציב המדינה ועל חייו שלו. בעלי הזיכרון שבינינו לא ייתקשו להיזכר כי 
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מיליארד שקל כתוצאה מפעילות  48-כ, בעשור האחרון, ןביטחוממשלות ישראל הוסיפו לתקציב ה

 מיליארד שקל(. 4-)כ "עופרת יצוקה"מבצע או עלותו של , ל בשטחים"צה

, אם כן, מותנית, להצעיד אותנו אל מחוז חפץ, "עמוד ענן"ההבטחה הגלומה בשמו של מבצע 

, ולדרוש מממשלת נתניהו, חדשות-ביכולתו של הציבור בישראל להפנים את התובנות הישנות

ור להשגת הסדר עם לחת, "פלסטין אחת בין הים לירדן"המבקש , שבמקביל ללחימה בחמאס

 ."מדינה פלסטינית מפורזת לצדה של ישראל"המסתפק ב, ף"אש
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, ]הארץ לא שיבה, מאזן רוצה מדינה-אבו .64

18/11/2012] 

כדי שזו תכיר בפלסטין כבמדינה , ם"ט בנובמבר עתידה הרשות הפלסטינית לפנות לעצרת האו"בכ

ם על הרשות לדחות את המהלך עד לאחר הבחירות שהלחצים המופעלי, לא חברה. זאת בהנחה

רואים בפנייה , מחמוד עבאס, ר הרשות הפלסטינית"בישראל לא יישאו פרי. רבים ממקורביו של יו

ונראה , מ עם ישראל"הזאת את הכדור האחרון באקדחו הפוליטי ואת הסיכוי האחרון לחידוש המו

. ההנהגה הפלסטינית הטמיעה את לקחי כי זו הסיבה לניסוחים המתונים העתידים להופיע בה

והיא שואפת לחשוף את האבסורד שבהתנגדות , ן מהשנה שעברהביטחוהפנייה למועצת ה

מ על הסדר "האמריקאית והאירופית ולהציב לישראל את הפרמטרים הנוחים ביותר לחידוש המו

 הקבע.

היטיב  'נים. נביל שעתאינן מעוררות תקוות רבות בקרב הפלסטי תוצאות הבחירות בארצות הברית

אבל הוא אינו , המשול לריצ'רד לב הארי, אובמה טוב יותר מרומני"לנסח זאת בשבוע שעבר: 

 . הפלסטינים מכוונים בראש ובראשונה לתמיכה האירופית."דין-סלאח א

 15הבסיס המשפטי המונח בבסיס בקשת הפלסטינים לממש את זכותם להגדרה עצמית הוא 

מדצמבר  146/66ועד החלטה  1947-ב 181מהחלטת החלוקה  -עות בעניינם ם המכרי"החלטות האו

מתוך כוונה , שרת החוץ של האיחוד האירופי, . הניסוחים דומים לאלה של קתרין אשטון2011

להשיג תמיכה מאוחדת של מדינות האיחוד. הכוונה היא לשים דגש על מעמדם של השטחים 

על , ית בפעולות הסיפוח של ישראל במזרח ירושליםההכרה הבינלאומ-על אי, כאזורים כבושים

מדינות  132נכונות הפלסטינים לשאת בעול המדינה העצמאית ועל התמיכה הנרחבת של 

 במדינתם.

, לצד ישראל, כגבולות מדינתם )עם חילופי שטחים( 1967יותר מכל מדגישים הפלסטינים את קווי 

. הם נמנעים מלהזכיר את זכות השיבה 1993-ף ב"שבה הכירו בחילופי האיגרות בין ישראל לאש

 ."פתרון צודק ומוסכם"והמענה המוצע לבעיית הפליטים מבוסס על הצעת הליגה הערבית ל

-בכירים ברשות הפלסטינית ובפתח אינם מתרגשים מאיומי ישראל לנקוט צעדי עונשין כמו אי

הם , סת הרשות. ראשיתשיביאו לקרי, פגיעה בסחר וצמצום אשרות עבודה, העברת כספי המסים

הם היו עדים בחודשים , ושנית, מוטרדים יותר מהמחאה הגוברת במחנות הפליטים בגדה

 מאמצים למנוע את קריסת הרשות.¬ האחרונים למדיניות ישראלית הפוכה 

המוזכר כיורש אפשרי של אבו , כהגדרת עבאס זאכי, יש בקרב הפלסטינים מי שסבורים, בנוסף

תסמן את סיומו של שלב הסכמי אוסלו לקראת השלב "תיכשל היא  ם"אוה לכי אם הפניי, מאזן

ף יישר קו עם החמאס הסבור שאין כל תוחלת "אש, . אם כך יהיה"הצפוי להיות עימות אלים, הבא

. גם ההסלמה הנוכחית ברצועה נועדה "אלא בכוח, ם"שמדינה לא תושג באו"משום , לפנייה

 יה ההתנגדות המזוינת עדיפה על מהלך מדיני עקר.את התפישה שלפ, בין היתר, להפגין

מ עם "זהו המוצא האחרון למו, ם. לפי הבנתו"עבאס נחוש בכוונתו לממש את הפנייה לאו, ואולם

המגובה בהחלטה בינלאומית גורפת ביחס לגבולות המדינה הפלסטינית ובירתה במזרח , ישראל

ינים לדרוש את חזרתם של הפליטים למדינה כי כבעלי מדינה לא יוכלו הפלסט, ירושלים. ברור לו

הסוגיה  :1988 סטינית מאזאחרת )ישראל(. סדר העדיפויות הזה מלווה את העמדה הפל

 הטריטוריאלית היא המהותית ביותר וסוגיית הפליטים הינה הקלף העיקרי למיקוח.
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אפשר "] מה שהצבאות מבינים והאזרחים עדיין לא .65

 [18/11/2012, "לחשוב

ואף נדרש להן זמן רב יותר , ולות מתקשות לעכל שינויים מהותיים בזירה הפעולה שלהןמערכות גד

-כדי להיערך לקראתם בהיבטים הארגוניים השונים. למרות שמאז מלחמת לבנון הראשונה ב

רק בשנים , סימטריה עם אויביו-ל מנהל את כל מלחמותיו בעצימות נמוכה ובאי"צה 1982

והוסיף את , ויים הנדרשים ביחס לפיקוד העורף ומבנה האוגדותהאחרונות הוא חולל את השינ

המסורתיות של  "שלוש הרגליים"ל -אקטיבית ופסיבית  -של הגנת העורף  "רגל הרביעית"ה

 .התרעה והכרעה, ן: הרתעהביטחותפיסת ה

 "לחימה כירורגית"מנהל ככל שניתן , לאומי על הפעלת הכוח-כבול למגבלות המשפט הבין, ל"צה

למחצה בשטחים ובלבנון. הארגונים הללו הם חסרי כל -ארגוני טרור וגרילה וארגונים צבאייםעם 

, כמו גם מבנה כוחותיהם וארגונם, ועיקר אמצעי הלחימה שלהם, יכולת התקפה משמעותית

נתונים להגנה על מרחב המחייה שלהם. יכולתם ליצור מאזן הרתעה מבוססת כל כולה על ירי של 

-שונים שנועדו לפגוע במטרות אזרחיות ובאזרחים יותר מכל דבר אחר. אירקטות בטווחים 

ואת האזרחים , ל מביאה אותם לנצל מתקנים אזרחיים"הסימטריה המוחלטת בינם לבין צה

ענבי "דרך , כחומת מגן לטובת פעילותם. כפי שנוכחנו לדעת מאז מלחמת לבנון הראשונה, עצמם

לאורך זמן הוא  "כירורגיות"הסיכוי לקיים תקיפות , "צוקהעופרת י"וכלה ב "דין וחשבון"ו "זעם

 .ומספר גדול של אזרחים לא מעורבים נפגעים, כמעט אפסי

העובדה שבשנים האחרונות הפך העורף הישראלי חלק מזירת הלחימה חייבה את ישראל להיערך 

צבא בפרקי לבטא את עצמתו של ה, בבניין הכוח באופן שיקצר את זמן המלחמה ככל שניתן. קרי

ישראל , זמן קצרים כדי להלום קשות באויב מבלי להיגרר להתשה ולשיתוק העורף בישראל. בנוסף

נערכת לבנות מנגנונים בינלאומיים או אחרים אשר יאפשרו את סיום המלחמה במועד הקצר 

 .ביותר לאחר השגת מטרותיה

רכה של התשה לאורך במשוואת הכוח נערך בדיוק למטרות ההפוכות: לקיים מע "חלש"הצד ה

הבאה באמצעות אמצעי לחימה  "מדרגה"לפגוע במטרות מה, זמן ארוך ובמחיר נמוך ככל שניתן

 .ולנסות לגבות מחיר גבוה במיוחד במקרה של מתקפה יבשתית ישראלית, משופרים

נים משני הצדדים לא הייתה מנת מזויאולם מסתבר כי הפנמת המציאות החדשה בקרב הכוחות ה

המנוסה הרבה יותר בסוג זה של , הציבור הישראלי ואף לא של הציבור הפלסטיניחלקו של 

מלחמה. שני הציבורים מסרבים להכיר בעובדה כי הם אלה שהפכו ליעד המרכזי של הלחימה; 

, שיעור הנפגעים בקרב האזרחים משני הצדדים גבוה הרבה יותר מזה שבקרב הכוחות הלוחמים

, דות ציבור ותשתיות ולא מתקנים צבאיים לסוגיהם. למרות זאתורוב המתקנים הנפגעים הם מוס

וחלקם , "זבנג וגמרנו"הישראלים עדיין סבורים כי בלחימה מסוג זה תיתכן הכרעה בדפוס של 

. הם רחוקים בתפיסתם "ד עד שיחסלו את החמאס"אני מוכן לשבת כמה שצריך בממ"מצהירים 

, לאומית-ומקומה של ישראל בקהילה הביןק פרסה מההשלכות של פעולה כזו על מעמדה "ת

הנהנית מתמיכת העולם הערבי כולו , ובעיקר מהשלכותיו של חידוש הכיבוש על אוכלוסיה עוינת

 .ובראשו מצרים
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מייחלים לפגיעות מוצלחות בתל אביב ובירושלים. אלה אמנם , מן העבר השני, הפלסטינים

להשפיע כהוא זה על מאזן הכוחות הנוטה  אך אין ביכולתן, תענקנה להם התרוממות רוח רגעית

מהלך כזה יכשיר את דעת הקהל העולמית ויתיר את הרסן בפני , באופן מוחלט לישראל. להיפך

אשר עלולה להיות כרוכה במבצע יבשתי שיגרור בהכרח מספר גבוה , פעולה ישראלית מאסיבית

 .של נפגעים מקרב האזרחים

מחייבת את מעצבי דעת הקהל משני הצדדים להביא סימטרי -מציאות חדשה זו של העידן הא

דרך , לחלחולן של תובנות אלה. הן עשויות להביא ליתר מעורבות וליתר השפעה של הציבור

 על תהליכי קבלת ההחלטות ועל אופן ניהול המלחמה. , נבחריו
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 [5/11/2012, ]הארץ מאזן-הלוואי עלינו אבו .66

ביום שישי , מחמוד עבאס לא יימצא דבר חדש בריאיון שנתן, והופכים בו גם אם הופכים וחוזרים

רעש  -. אין בו דבר שלא נאמר או נכתב על ידו פעמים רבות בעבר. ובכל זאת 2האחרון לערוץ 

להבהיר את עמדותיו ולתקן , מהומה. מדוע? משום שעבאס בחר לענות לדברים הנאמרים בשמו

, הישראלית כאילו היו אמונותיו. הוא אמר את הדברים בקולואי דיוקים המתקבעים בדעת הקהל 

כדי שלא יטענו כי לכל צד הוא משמיע את העמדות הנוחות , ערבית ואנגלית, ואפילו בשתי שפות

 לאוזניו.

הפלסטינים אף פעם "כי , אהוד אולמרט, טען ראש הממשלה לשעבר יש להזכיר כי רק באחרונה

, האלף יהיו גורמים שינסו לטעון שהם דחו את הצעותי וגם אם בפעם, לא דחו את הצעותי

. בעבור הציבור בישראל שסירב להאמין לדברים אלה שב עבאס והדגיש "המציאות היתה שונה

 את ההתקדמות הרבה שעשו השניים יחדיו בכל סוגיות הליבה במשא ומתן באנאפוליס.

ם אחרי נתניהו כי ירושלים מחזיקי-החפצים בסיום הסכסוך אך מחרים, ולאחרים ליאיר לפיד

שאין בלתה ושלא ניתן , "ת החבילהעסק"הציג עבאס את , המאוחדת תישאר בריבונות ישראל

בירה פלסטינית , מדינה פלסטינית מפורזת, 1:1חילופי שטחים ביחס , כבסיס '67לפרקה: קווי 

דה המערבית במזרח ירושלים ופתרון סוגיית הפליטים על ידי שיבה בעיקר למדינת פלסטין בג

 ובעזה.

 -למעט בסוגיית הפליטים , עבאס נמנע בריאיון מלתרגם את העקרונות הללו למונחים מעשיים

מה שהעלה את חמתם של הפלסטינים בעזה עד , מדבריו הובן כי לא תהיה חזרת פליטים לישראל

הרבה  כדי שריפת תמונתו. הוא לא עשה זאת כי במשא ומתן הוא הלך לקראת עמדותיה של ישראל

 יותר מאשר הפרשנות הבינלאומית והערבית.

הרי שעבאס הסכים , '67מכוונת לקווי , המשמשת בסיס למשא ומתן, 242למרות שהחלטה 

ואף פשע , לחילופי שטחים: גם אם הקהילה הבינלאומית רואה בהתנחלויות הפרה של החוק

וררים מעבר לקו מהישראלים המתג %75הוא הסכים כי ישראל תשאיר בריבונותה , מלחמה

ואילו , רואים במזרח ירושלים שטח כבוש לכל דבר, וארצות הברית בראש, הירוק. העולם כולו

בריבונות ישראל.  '67-ומחצית מהשטח שסופח ב, עבאס הסכים להשאיר את השכונות היהודיות

יטה או של, אמורה היתה ליהנות מזכויות טבועות ובכללן הקמת צבא, ככל מדינה אחרת, פלסטין

, הסכים לפירוז המדינה מצבא ומנשק כבד, כמו ערפאת קודמו, מלאה במרחב האווירי. עבאס

והתיר שימוש של חיל האוויר הישראלי במרחב האווירי , מנוכחות של כוחות בינלאומיים בשטחה

 הפלסטיני.

 ומקיים תיאום, שעבאס מונע התפרצות של גלי אלימות פלסטיניים, כבר שבע שנים מאז שנבחר

אנו מצליחים במלחמתנו בטרור בזכות "כי , ןביטחועליו אמר עמוס גלעד ממשרד ה, הדוק בטחוני

 ."והתנגדותם של אבו מאזן וסלאם פיאד לטרור, ן שיש לנו עם הפלסטיניםביטחוקשרי ה

הזה הוא שהצליח בעבר להחריש את אוזני הציבור הישראלי ולמנוע ממנו לשמוע  בטחוניהשקט ה

קופץ עבאס מעל לחומה שבנו הישראלים בינם לבין , לראשונה, נדמה כי הפעם, לםאת שנאמר. ואו

 ומוכיח שיש פרטנר להסכם על פי עקרונות ברורים., הסכסוך
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למפעל הציוני. יש  "אהבה מאוחרת"אין בעמדות עבאס משום קבלת הנרטיב הישראלי או משום 

שהוא הקמת מדינה , פלסטיני היסודיויכולת לומר כן לאינטרס ה, בו ראייה מפוכחת של המציאות

עצמאית שתקלוט חלק מהפליטים. ראייה מפוכחת שכה חסרה לכמה מהמנהיגים הישראלים 

 זהותה ומשטרה של מדינת ישראל., שמטרתה שמירה על אופיה, המתמודדים בבחירות, הנוכחיים
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 [1220/1/11, ]הארץ ישראל בדרך לבידוד עולמי .67

כי ייתכן שממשלת ישראל הבאה תידרש למשא ומתן עם , אפשר להעריך הבחירות לאופקמעבר 

מותנה , בכל הקשור לישראל לפחות, אך סופו, מ שתחילתו תרחיש כזה או אחר"הפלסטינים. מו

 הפלסטיני בפרט.-בתפישת עולמו של ראש הממשלה בכלל ובראייתו את הסכסוך הישראלי

וביתר שאת , זמן רב לטמון את ראשן בחול ולהתעלם מהסכסוךגם אם רוב המפלגות בוחרות זה 

אם לפני הבחירות ואם  -הרי שתרחיש פסימי עלול להמריץ אותן באחת , עם התקרבות הבחירות

אחריהן. הסיבות האפשריות לכך רבות: מתיחות גוברת בהר הבית על רקע ניסיונות של הימין 

, מחאה חברתית של הפלסטינים בגדה, םהמשיחי לשנות את הסטטוס קוו הנוהג מאות שני

קיצוני ואף תנופת בנייה  "תג מחיר"אירוע , שתחילתה כלפי הרשות וסופה כלפי ישראל

 ח אדמונד לוי."אם תמומש כוונת הממשלה לאשר חלקים מדו, בהתנחלויות

עשוי להתממש לאחר בחירה מחודשת אפשרית של ברק , שסיכוייו נמוכים, תרחיש לא אלים

ם מעמד של "שיציג יוזמה אמריקאית חדשה. גם אישור בקשת הפלסטינים לקבל באו, אובמה

מ בלא התנאים שהציב "להתייצב למו, על פי הצהרתו, מדינה שאינה חברה יאפשר למחמוד עבאס

 עד כה.

לבנות את הפתרונות לסכסוך על ידי אימוץ  נסיוןשכל , מ לימדו אותנו"שני עשורים של מו

בשל התהום הפעורה ביניהם. גם הפרשנויות , מוביל בהכרח לכישלון הנרטיבים של הצדדים

, ם"מכתב המנדט ועד החלטות האו, המשפטיות המנוגדות ביחס לזכויות ישראל והפלסטינים

כי קריאה מפוכחת של , מלמדות על פערים קשים לגישור. מאנאפוליס למדנו, 242-ו 194ובראשן 

. איש בצד הישראלי "חצי תאוותו בידו"להסתפק ב המציאות והאינטרסים מחייבת את הצדדים

ובצד הפלסטיני איש לא התנה שיבה של , לא ההין לדרוש נוכחות ישראלית בעזה לאחר שפונתה

הנוכחות הישראלית בגושי ההתיישבות ובשכונות היהודיות , מאות אלפי פליטים לישראל. מנגד

שיאפשרו את הישארותם , חיםבמזרח ירושלים הביאה את הצדדים להסכים על חילופי שט

 בריבונות ישראל.

, השליטה של החמאס בעזה והמורכבות של כל פתרון ידרשו מהצדדים זמן ארוך ודבקות ביישום

 כפי שהיה בתהליך אוסלו., לעומת ניסיונות צפויים של מתנגדי ההסדר לחבל בו

מהקדנציה האחרונה  מ; אך"יידרש להתייצב למו, אם ייבחר שוב, בנימין נתניהו, ראש הממשלה

נתניהו הוא אידיאולוג שעולמו נחלק , שאיננו פרגמטי. בשונה מכל קודמיו כמעט, שלו התברר

ם "הצד שלו. בנאומו האחרון באו, לשחור ולבן. הצדק והחוכמה מונחים באמתחת צד אחד בלבד

בקרי שם גם מקומם של הפלסטינים. את מ, ולפרימטיבי וחשוך, חילק את העולם לנאור ומואר

נע , על פיו, ישראל נתניהו מגדיר כאנטישמים ואת תומכיה כחסידי אומות העולם. עתיד ישראל

מ מתל אביב מהווה איום "ק 15ף שתושתל "מדינת אש", תמיד בין שואה לתקומה. לתפישתו

 ."קיומי עליה

ויביא  ייתן רוח גבית לאמונותיו, הרואה בעבאס מכשול לשלום, אביגדור ליברמן האיחוד שלו עם

, . נתניהו פעל בגלוי נגד נשיא אמריקאי מכהן"עם לבדד ישכון"למעמד של , סופית, את ישראל

ולא מנע פגיעה ביחסים עם מצרים וירדן. לא הוא , בעיני מנהיגי אירופה הוא נתפש כלא דובר אמת

 הם הצמד המתאים ליום הצפוי לישראל., המוקצה על ידי הקהילה הבינלאומית, ולא ליברמן
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, "אפשר לחשוב"] המדומיין "לגוש אריא"לא לסיפוח  .68

22/10/2012] 

שהוצגו במשא ומתן , המתבונן בהצעות הישראלית והפלסטינית לגבול הקבע בין המדינות

יבחין על נקלה כי עיקר הויכוח הטריטוריאלי היה נטוש על , 2008-שהתקיים באנאפוליס ב

בריבונותה של ישראל. הסירוב , שראליםהתושבים הי 0,0005 , בןאריאל "גוש"השארתו של 

זה נתפס בישראל כקהות חושים ביחס לאחת מאושיות ההתיישבות  "גוש"הפלסטיני להכרה ב

 הישראלית ולעובדות הדרמטיות שאריאל קבעה בשטח. האמנם כך?

ביטאה את , 1978בשנת , כמעט במחצית הדרך בין ישראל לירדן, "גב ההר"הקמתה של אריאל ב

ששללה את חלוקת הארץ וביקשה , בראשות מנחם בגין, החדשה של ממשלת ישראל דאזהמדיניות 

פיקדון  "גב ההר"שראה ב "מערך"להתיישב בכל הגדה. בכך ניפצה ממשלת הליכוד את תפיסת ה

קבע בכהונתו הראשונה כראש ממשלה , למשל, להסדר קבע עם ירדן ולכן סבר שאין ליישבו. רבין

אל לנו לדחוק , המאוכלס בצפיפות על ידי הערבים, הגדה המערביתלא! ללב  -בשומרון "כי 

מתיישבים יהודיים. התיישבות דרמטית כזאת יש בה מסממני הראווה וההתגרות בערבים 

 ."תבטחוניואין בה צורך והצדקה מבחינה , ובארצות הברית

אולם , ביתתשעה מכל עשרה ישראלים סבורים כי אריאל היא העיר היהודית הגדולה בגדה המער

מודיעין  -הרחק משלוש הערים הגדולות בגדה , אריאל ניצבת למעשה במקום הרביעי והאחרון

ומעלה אדומים. אריאל צמחה באיטיות ובעשור הראשון לקיומה הגיעה לכדי  עילית, ביתר עילית

 היטיבה עמה 1998-ל 1989נפש בלבד. העלייה של יהודי ברית המועצות לשעבר בין השנים  6,000

כשליש ממספר תושבי , 8,0001-והכפילה את אוכלוסייתה. כיום עומד מספר התושבים בה על כ

-כי בעיר ממוקם כיום מרכז אוניברסיטאי שבו לומדים כ, עם זאת, . ראוי לצייןמודיעין עילית

 סטודנטים. 11,400

ת המיתוס ולקיים א לתעתע בתודעת הציבור הישראלי המיוחס לאריאל כדי "גוש"אין כמו במושג 

. אלא שברדיוס של כמעט חמישה "גוש"בדבר מרכזיותה של העיר הנמצאת בקצהו המזרחי של ה

מ "וברדיוס של עשרה ק, מ ממרכזה של אריאל לא נוכל למצוא ולו התנחלות ישראלית אחת"ק

ים ישראלים קטנים שבהם מתגוררת פחות מרבבה אחת. הגדול יישוביצטרפו לעיירה תשעה 

חברתית או , שלתושביו החרדים אין כל זיקה מוניציפלית, תושבים 2,500 , בןאלשבהם הוא עמנו

מ "ק 10הרי שבטווח של , ירושלים "עוטף"כלכלית לאריאל. אם נשווה זאת להתנחלויות שב

מעבר לישראלים שבמזרח ירושלים , ישראלים 0,00012-ממרכז העיר מתגוררים לא פחות מ

 איש. 0,00020-שמניינם עומד על כ

, (5מ מזרחית לקו הירוק על כביש חוצה שומרון )מספר "ק 21אריאל ממוקמת במרחק של 

לקרוא  נסיוןדומה ל "גוש"ים ישראליים. כינויים בשם יישובשלאורכו מפוזרים אותם תשעה 

. אין מדובר בעיר מרכזית "גוש"ים מתל אביב עד נתניה או מראשון לציון עד מודיעין יישובל

ים במדרג מוניציפלי יישובאלא באוסף של , בדומה לנווה דקלים וגוש קטיף, ים חקלאיםיישובל

אלקנה ואורנית הינן מועצות מקומיות ושאר ההתנחלויות שייכות למועצה , אריאל היא עיר -שונה 

כל יתר התושבים עושים , האזורית שומרון. למעט העובדים המעטים באזור התעשיה וברשויות

לעבודתם בישראל ולמרכזי הבילוי , שלושה מחלפים מפנקים דרך, את דרכם בכביש המהיר
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 והקניות בה.

מבתרות את המדינה הפלסטינית , קדומים "אצבע" -ואחותה הדמיונית אף יותר , אריאל "אצבע"

ים הללו יישובומכאן ההתנגדות הפלסטינית להשארת ה, באזור השומרון ופוגעים ברציפותה

בריבונות ישראל כרוכה בתוספת של החלפת שטחים הותרתה של אריאל , בשטח. מעבר לכך

דונם  0,00011-מה שידרוש מישראל להעביר לפלסטין כ, משטח הגדה %2בשיעור של כמעט 

ים אלה יישובהעברה אשר תשית על , ים חקלאים בתוך ישראליישובאדמות שחלקן מעובד על ידי 

 מכה אנושה.

ות ממזרח לשערי תקווה ואלפי מנשה יסתכם ואת יתר ההתנחלוי לספח לישראל את אריאל נסיוןה

ים באזור פנימה לתוך יישובכלכלית וחברתית גבוהה הרבה יותר מהעתקם של ה, בעלות מדינית

 שטחה הריבוני של ישראל.
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 [3/10/2012, ]הארץ להיפרד משקר ההתנחלויות .69

 "היא עובדה מוגמרת, נות ישראלכשליחיה של ריבו, יותר ויותר אנשים מפנימים שנוכחותנו כאן"

בסרטון הסברה לסיכום השנה האחרונה. הסרטון הוא , ע"ר מועצת יש"יו, כך מכריז דני דיין -

כי מפעל , חסרת הבסיס, חלק ממאמץ אדיר של חסידי ארץ ישראל השלמה להוכיח את הטענה

יבונות הישראלית ולכן יש להחיל את הר, ההתנחלות הצליח לעקר את רעיון שתי המדינות מתוכן

ומקורה באחד משניים: היכרות , על הגדה. טענה זו מופיעה באחרונה בעשרות מאמרים ונאומים

פוליטי מודע  נסיוןאו לחלופין , לא מספקת עם המציאות של מפעל ההתנחלות הישראלי בגדה

 .לעוות אותה כדי ליצור את התחושה שאין ברירה אחרת

ות מערך של טריזים בתוך גושי ההתיישבות הכפריים אמנם לאורך השנים תקעו ההתנחלוי

צדדי. מספר -הפלסטיניים. אך טריזים אלה לא יצרו דומיננטיות יהודית שתאפשר סיפוח חד

-קטן בעשרות אלפים מה, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הישראלים ביהודה ושומרון

הכריז בנימין נתניהו לפני שנה  עליהם 0,00065-ובמאות אלפים מ, עליהם הכריז דיין 0,00040

 .בארצות הברית

מהמתנחלים.  %85מתגוררים , משטח הגדה %6-המשתרעים על פחות מ, בגושי ההתנחלויות

 בשאר השטח יש דומיננטיות פלסטינית ברורה. שיעור הישראלים המתגוררים מחוץ לגושים הוא

השטח הבנוי של ההתנחלויות . %95-מהאוכלוסייה בלבד ואילו בתוך הגושים הוא נוסק ל %2.6

מהשטח הבנוי  17הגדה וקטן פי  משטח %0.4-הישראליות מחוץ לגושים משתרע על פחות מ

ים שנמצאים מחוץ לגושי יישובמה 89%בעוד שבתוכם הוא גדול ממנו פי שישה. בקרב , הפלסטיני

, הגדולות בעוד שבתוך הגושים נמצאות שלוש הערים, תושבים 2,000-ההתנחלויות גרים פחות מ

בני  יישובים 15עוד תושבים ויותר. בתוך הגושים נמצאים  0,0004שמונות מודיעין עילית, כדוגמת 

 .כמו אפרת ואלפי מנשה, נפש כל אחד 10,000עד 

אפשר לציין כי אלה שלא מתגוררים , בנוגע לשימוש שעושים ישראלים בתשתיות התחבורה בגדה

 (443-ו 90הכבישים שמחוץ לגושים )כמו למשל הכבישים מ %10שהם , מ"ק 293-נוסעים רק ב, בה

מהכבישים הנותרים נוסעים רק פלסטינים. לעומת  71%נוספים. על  %19-והמתנחלים נוסעים ב

-מהכבישים נמצאים בשימוש ישראלים. זוהי מציאות של הפרדה דה %83, בתוך הגושים, זאת

 .פקטו

ים הינם עירוניים ללא אזורי מלאכה יישובמה %85-מהבנייה הישראלית בגדה היא למגורים ו %93

ובחקלאות הפורחת , אזורי התעשייה הישראליים רוב העובדים הם פלסטינים 14-או חקלאות. ב

. פירוש הדבר הוא שרוב המתנחלים העובדים מחפשים %95-של בקעת הירדן שיעורם מגיע כמעט ל

 .תם כשייחתם הסכם קבעועל כן לא יצטרכו להחליף את מקום עבוד, תעסוקה בישראל

מספר בתי האב שיידרשו להיקלט בישראל על פי ההצעות הישראלית או הפלסטינית , יתרה מזאת

בעוד שמלאי יחידות הדיור המתוכנן בישראל עומד היום על , 0,0003-באנפוליס לא יהיה גדול מ

 יותר מפי עשרה מכך. 

החוצה ביעף את הגדה בכביש חדיש  צבר העובדות הזה משרטט מציאות שונה מזו שרואה ישראלי

ומהיר שנבנה לטובת ההתנחלויות שלאורכו. אותו ישראלי אינו רואה את הרוב הפלסטיני שמעבר 
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בהשקעה צבאית וכלכלית  "לריבונות ישרא"הנשלט מאז האינתיפאדה הראשונה על ידי , לגבעה

יום להסתיר ובעתיד חסרת תקדים. זהו הרוב הפלסטיני שחסידי ארץ ישראל השלמה מתאמצים כ

ויפה שעה , שואפים להרחיקו מזרחה לירדן. זהו אותו רוב פלסטיני שישראל חייבת להיפרד ממנו

 .אחת קודם
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ר החומות הפיסיות והמנטליות שהצבנו בינינו לבין הפלסטינים מאפשרות לנו להתמקד עד נובמב

כך מקווים במפלגת , ומיד לאחר מכן בבחירות שיוקדמו. במרכזן, "פצצה או הפצצה"באופציית ה

לנוכח התהליכים המתפתחים , תעמוד המדיניות החברתית. אבל בחודשים האחרונים, העבודה

החיים זה "ש, אנו יכולים להיווכח שוב בנכונות דבריו של ג'ון לנון, מצדו השני של מכשול ההפרדה

 ."קורה בזמן שאתה עסוק בלתכנן תוכניות אחרותמה ש

על , מוחמד מורסי, בשבועות האחרונים אנו עדים להשלכות המעשיות של התנהגות נשיא מצרים

הפלסטיני. אמנם ועידת המדינות הבלתי מזדהות בטהראן אישרה שוב את  "הפרטנר"עתידו של 

לתמוך באישור הזה. ממשלתו  אך דווקא מורסי סירב, ף נציג העם הפלסטיני"היותו של אש

, ר הרשות הפלסטינית"מהדקת את יחסיה עם החמאס ומורידה למינימום את התיאום עם יו

, סעודיה ועוד, טורקיהקטאר, מחמוד עבאס. זה רק עניין של זמן עד שמדינות נוספות יצטרפו ל

ינלאומיים בדומה למוסדות ב, שהכירו בפועל בממשלת החמאס ומשקיעות בה פוליטית וכלכלית

לפנות  המשדרגות את שיתוף הפעולה והתיאום עמה. תוכניתו של עבאס, ם"ובראשם סוכנויות האו

השומע מדי יום , מבחינת הציבור הפלסטיני "כוסות רוח למת"ם החודש כמוה כ"לעצרת האו

בתמיכת , ע"והרואה איך ראשי יש "שתי המדינות"אישים ישראלים מכריזים על מותו של פתרון 

 עושים הכל כדי לממש את ההכרזה הזאת., לת ישראלממש

שמקבל החמאס אינה מוגבלת לתחום המדיני. למרות הפגיעה המסיבית  "הרוח הגבית"

והמסים , מצבה הכלכלי של עזה משתפר -על עתיד מעבר רפיח  מצריםוהאיומים ה במנהרות

שות הפלסטינית מתקציב הר %48-שגובה החמאס מהמנהרות תופחים. עזה ממשיכה ליהנות מ

 בגלל רצונו של עבאס לשמור על נאמנות הפקידים לרמאללה., %4אף שהיא תורמת לו רק 

ומכוון בעיקר נגד ראש , בגלל עליית המחירים ששוטף לאחרונה את הגדה בגל המחאה החברתית

הצטרפה , הנתונה רשמית לשליטת פיאד, חלה הסלמה: גם המשטרה, סלאם פיאד, הממשלה

, גם איגודים הנתונים לשליטת פתח. עבאס ופיאד מאבדים את היכולת הפוליטית כמו, למוחים

שעלולות לחסלם פוליטית. , לעמוד מול מגמות אלו, הכלכלית ובמידה מסוימת אף המוסרית

יכל להתפוגג באחת , והמדיניות של עבאס בטחוניבין היתר פרי התיאום ה, בגדה בטחוניהשקט ה

 ירוויח ממנה. ולהטילה לאנרכיה שרק החמאס

שאמר כי ללא , ויאיר לפיד לסוף דעתו של מנואל טרכטנברג 'אולי אז יירדו שלי יחימוביץ

החינוך והבריאות. , התמודדות עם הסוגיה הפלסטינית לא ייתכן שינוי משמעותי בתחומי הדיור

ישראל  שהצהיר כי המשך הסכסוך מונע מכלכלת, אולי אז יקשיב בנימין נתניהו לנגיד סטנלי פישר

 בכל שנה. %6-5לצמוח בשיעורים של 

מהתוצר הלאומי  %8-7ואז אולי ישאל הציבור סוף סוף מדוע ישראל משקיעה בשנים האחרונות 

 קטאראיחוד האמירויות ו, ממדינות העולם. רק סעודיה 190בכך  "משיגה"כשהיא , ןביטחושלה ב

. חלק מהתשובה ניתן על ידי ועדת מקדימות אותה -ג לנפש גדול פי חמישה משל ישראל "עם תמ -

תוך שהיא מציינת , מיליארד שקל על פני עשור 100ן ביטחושהמליצה להוסיף לתקציב ה, ברודט

 ."יותר 'העימות עם הפלסטינים הפך להיות 'יקר"ש
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לצד סקר שערך , שפורסמו באחרונה, ממצאי הסקר העולמי על דת ואתיאיזם של חברת גאלופ

מצביעים על הישגים של הציונות החילונית לעומת הגישה היהודית , המכון הישראלי לדמוקרטיה

עולה מהם שהציונות לא הצליחה להנחיל את ההבנה של הצרכים החיוניים , חרדית. עם זאת

 לקיומה של המדינה.

מקורות פרנסה של  בתגובה לאובדן, בין היתר, 19-הציונות התפתחה באירופה של סוף המאה ה

בשל קריסת עצמאותה של הקהילה היהודית ובגלל , יהודים בחברה מתועשת שהדירה אותם ממנה

 בלי להסתכן בהתבוללות., רצונה להיות חלק מפריחת התרבות החילונית

מדינה.  -הציונות החילונית אימצה פתרון שאינו דתי או חברתי אלא לאומי במתכונתו המודרנית 

שהגדירו אותו  -תרבות ושפה משותפות , טריטוריה -יסודות בעברו של העם היהודי  היא נשענה על

כלאום ושימשו בסיס לדרישה להגדרה עצמית. הציונות גרסה כי העם היהודי מוגדר על בסיס 

מאמינים הם חלק ממנו. הדת על מצוותיה משנית -ולכן המאמינים והלא, לאומי שאינו מותנה בדת

ועליו להתבדל , ת הפוכה. לפיה עם ישראל מוגדר על ידי קיום המצוות בלבדללאום. הגישה החרדי

 כדי לא להיטמע בחברות הקיימות., ולהסתגר חברתית וכלכלית

מהיהודים בישראל רואים  %43-ו, מיהודי העולם מגדירים עצמם כלא דתיים %54, לפי הסקרים

או החשוב ביותר להשתייכותם  עצמם חילונים ומעידים כי קיום המצוות אינו המגדיר הבלעדי

שנימקו , ללאום היהודי. זו עשויה לשמש תשובה ראויה לטענה של הערבים ערב הכרזת המדינה

 את התנגדותם לציונות בטענה שהיהדות היא רק דת ואין לה קשר לשאיפות לאומיות.

א הרי שדווק, מיהודי המדינה המגדירים עצמם כמסורתיים %32אם מוסיפים לחילונים את 

 מבלי להביא להתבוללותם., מדינת ישראל מאפשרת ליהודים להשתתף בתרבות החילונית

לפי הממצאים מתחזקות גם המגמה של חזרה בתשובה בישראל וההקצנה הלאומית. , ואולם

מיהודי ישראל מאמינים שהעם היהודי הוא  %70-הנתונים המאתגרים ביותר הם אלה המראים ש

 התורה והמצוות הן ציווי אלוהי.מאמינים ש %69-העם הנבחר ו

, החברתיים, כי הציונות לא הצליחה עד כה להנחיל את הצידוקים הלאומיים, נתונים אלה מעידים

המוסריים והכלכליים להקמתה ולקיומה של מדינת ישראל. אם מוסיפים לכך את העובדה 

ירים רגליהם שהיהודים החרדים בעולם משתתפים בכוח העבודה ורק בישראל הם הולכים ומד

מתקבלת תמונה שלפיה ישראל צועדת בכיוון הפוך למגמה העולמית של חילון. זו תמונה , ממנו

שיש לה משמעות קשה באשר ליכולתה של ישראל לקיים את מדינת הרווחה ולהמשיך לשאת בנטל 

 .בטחוניה

יונות של ולא מדוע העל, "הארץ"חשובה יותר מן  "המדינה"הציונות לא הצליחה להסביר מדוע 

 "עם לבדו ישכון"חיונית לדמוקרטיה. היא כשלה בהדיפת הגישה של , ץ על פני דין הרבנים"דין בג

. התחזקותו של הצידוק הדתי מסייעת "עם במשפחת העמים"ולא הצליחה לבסס את מעמדו כ

 כי זכותו של העם היהודי למדינה בכל שטחי הארץ גוברת, להסביר מדוע היהודים בישראל סבורים

 על זכותם של השכנים. זוהי מגמה שיכולה להפוך את הישגי הציונות לניצחון פירוס.
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ים שהיצוא מהם יישובהכללתה של העיר מודיעין ברשימה שפרסם אתמול האיחוד האירופי של 

שגוי המנוגד לעקרונות הוא מהלך  -ולכן לא יזכה להקלות במכס , לא יוכר כמיוצר בישראל

והוא סותר את ההבחנה המדינית והמשפטית הנדרשת בין שטחי , קודמים לפיהם נהג האיחוד

 הגדה המערבית לשטחי מדינת ישראל.

נמצא בשטח ההפקר. שטח , 2003-שסופח לעיר ב, מכבים יישובמודיעין נוספה לרשימה משום שה

הסכם שביתת  1949עת נחתם באפריל , נולד בסיום מלחמת העצמאות, ר"קמ 46שהיקפו , זה

שבהם שורטט קו שביתת הנשק , ים אחרים בגדה המערביתאזורהנשק בין ישראל לירדן. בניגוד ל

משום , הסכימו שתי המדינות בנוגע לאזור זה שלא לחלקו, כקו האמצע שבין עמדות שני הצבאות

 שליטתו הטופוגרפית על הכבישים העולים לירושלים.

החילה את חוקי המדינה על השטחים , ה מאז ועד היום להכריז על גבולותיהשנמנע, ישראל

אך לא על שטח ההפקר. כך גם נהגה , שנמצאו מעבר לגבולות החלוקה ונכבשו על ידה במלחמה

 .1950ירדן כאשר סיפחה את הגדה המערבית באפריל 

וזאת בשונה , לא החילה ישראל את חוקי המדינה על שטח ההפקר, מאז מלחמת ששת הימים

גם אל שטח ההפקר התייחסה ישראל כאילו , מהאופן שבו נהגה במזרח ירושלים. ולמרות זאת

 מכבים וחלק מנווה שלום., שילת, ים כפר רותיישובהיה שטח ישראלי לכל דבר והקימה בו את ה

ישנם מספר פסקי דין ישראלים סותרים ביחס למעמדו של שטח ההפקר ויש שתי טענות בסיסיות 

וגע אליו. אלה שרואים בו חלק מישראל טוענים כי בהיות ישראל הראשונה להפגין בו שלטון בנ

ריבונותה חלה בו גם ללא חקיקה ראשית. המתנגדים סבורים כי מציאות זו היא הסדר , אפקטיבי

שאותה ביטאו הפלסטינים , ובשל העובדה כי ישנה תביעה לריבונות פוטנציאלית פלסטינית, שלילי

 הרי שאין שטח זה חלק מישראל., משא ומתן עם ישראלבסבבי ה

רק מכבים נבנתה בתוך תחומי , יש לראות בהחלטת האיחוד האירופי משגה מכמה סיבות. ראשית

כפי שהאיחוד האירופי , שטח ההפקר. מודיעין ורעות נמצאות באופן מלא בשטחי ישראל. לפיכך

כך היה , ות היותן ישות מוניציפאלית אחתלמר, עצמו מבחין בין מזרח ירושלים למערב ירושלים

 עליו להבחין בין מכבים למודיעין.

השירותים והעסקים של , המלאכה, י התעשייהאזורבבדיקה פשוטה ניתן לראות כי כל , שנית

האיחוד , ואילו מכבים היא בעיקרה שכונת מגורים. שלישית, מודיעין נמצאים בתחומי ישראל

בו , 2008-תן בין ישראל לפלסטינים במסגרת ועידת אנאפוליס בהאירופי מודע לפרטי המשא ומ

כי שטח ההפקר יחולק שווה בשווה בין שניהם.  -גם אם לא חתמו  -הסכימו שני הצדדים )כעיקרון( 

, מאזן-אבו ר הרשות הפלסטינית"לבין יו אהוד אולמרט בפועל הוסכם בין ראש הממשלה דאז

ח לעצמה ותפצה את הפלסטינים בשטחים אחרים שישראל תשמור את רובו המכריע של השט

 במסגרת חילופי השטחים.

תהיה זו מן התבונה המדינית אם האיחוד האירופי יסיר את מודיעין מרשימתו המעודכנת וישמור 

הרי הוא , שטח ההפקר ושטח הגדה המערבית. שאם לא כן, על ההבחנה הברורה בין שטחי ישראל

מבקשים למחוק את הקו הירוק כבסיס לגבול בין ישראל ה, בשני הצדדים, משחק לידי אלו

 לפלסטין.
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לא יכל למצוא , מי שמבקש לפגוע בעתידה של ישראל כמדינה דמוקרטית וכמדינת העם היהודי

 ח אדמונד לוי. אם אכן תאמץ ממשלת ישראל את המלצותיו"דו דרך טובה יותר מאימוצו של

שהם העקרונות המנחים , תהיה זו עדות נוספת לעיוורון המדיני ולהפניית העורף לרעיון הציוני

 אותה בניהול הסכסוך עם הפלסטינים.

איבדה את תוקפה המשפטי הבינלאומי בשל  1947-החלטת החלוקה מ, ח"לשיטתם של מחברי הדו

ת ורצועת עזה במלחמת ששת בכיבוש הגדה המערבי, של ערביי ארץ ישראל לקבלה. לפיכך רובםסי

שטח , לאמור, (1922-פ כתב המנדט מ"הושב מעמדו החוקי של השטח למעמדו המקורי )ע"הימים 

בכתב המנדט... אין "כי , ח שבים ומדגישים". מחברי הדו"שנועד לשמש בית לאומי לעם היהודי

הוזכרו "שם  כי, אך גם לא מעלימים את העובדה, "זכר לזכויות לאומיות של העם הערבי...

 ."של תושבי פלשתינה 'הזכויות 'האזרחיות והדתיות

 "תנאי ברור"כ, שנכללה במלואה בכתב המנדט, עובדה זו נקבעה נחרצות בהצהרת בלפור

הבית הזה יקום רק בצורה של , לתמיכתה של בריטניה בהקמת בית לאומי לעם היהודי. לאמור

במציאות שבה , משוויון זכויות. תנאי זה "ותעדות לא יהודי"שבה נהנות גם , מדינה דמוקרטית

היה ברור למנהיגות הציונית , היהודים הם מיעוט או רוב זעום באוכלוסייה שבין הים לירדן

שהכריעה תמיד בעד גריעת השטחים , והכתיב את מדיניותה, החילונית עד בואו של בנימין נתניהו

הדמוקרטי באזורים הנותרים. או המאוכלסים בערבים לטובת הבטחת הרוב היהודי והמשטר 

בין שלמות ", משטחי הארץ %78שהעניקה לישראל , בסוף מלחמת העצמאותגוריון, -בן כדברי דוד

 ."הארץ או מדינה יהודית בחרנו במדינה יהודית

לפעול כמשפטנים שחובתם לפסוק את פסוקם בהתבסס על הדין "שהתחייבו , ח"מחברי הדו

שמשמעותו היא כי מימוש הזכות המנדטורית , עגל המשפטילא טרחו לסגור את המ, "בלבד

מחייב גם את מימוש התנאי  -ח "המתאפשר ממסקנות הדו -להתיישבות יהודית בכל הארץ 

אובדן הרוב והאופי  -המנדטורי של שוויון זכויות לכלל תושבי הארץ. תנאי שהתוצאה שלו ברורה 

 היהודי של מדינת ישראל.

שנועדו להכשיר מציאות , ח"לדון בהיבטים המשפטיים בלבד של הדוממשלת ישראל לא יכולה 

גוריון, -בן הכריז 1947כי כבר בפברואר , התיישבותית המשרתת בית לאומי אחד בלבד. נזכיר לה

לא נעלה על דעתנו לקפח , הערבי בארץ זכות להגדרה עצמית ושלטון עצמי יישובבוודאי יש ל"כי 

 ."זכות זו או להמעיטה

הקו "כי , ח"קביעתם של מחברי הדו, ם שבו ישראל תתעשת ותבקש לחזור למשא ומתןהרי ביו

ותפתח אפשרות , 242תמנע ממנה להיאחז בו בהתאם להחלטה , אינו הבסיס לגבול "הירוק

שבה יש רוב ערבי , לתביעה פלסטינית לגבול חדש המבוסס על המציאות הדמוגרפית. מציאות זו

 78-אר שבע יכולה להותיר את המדינה היהודית עם הרבה פחות מבעוטף ב %40-בגליל ו %77של 

 האחוזים שהקו הירוק מעניק לה.

נדגיש "ח: "אם ממשלת ישראל תאמץ רק המלצה זו שבדו, תהיה בכך תבונה מדינית רבה, לפיכך

ש אינה הולמת התנהגות של מדינה "כי התופעה שנגלתה לעינינו בנושא ההתיישבות הישראלית ביו

י שלטון "שהיו יפים לתקופה שבה שלט בא 'על דגלה את שלטון החוק... 'ימי חומה ומגדלשחרתה 

 "חלפו זה כבר..., זר
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)לפי מבחני  64מתוך  41 -כבר שנים מדורגת ישראל במקצועות המדעים והמתמטיקה במקום נמוך 

במיוחד בעשור האחרון. , ם את התנהלותה של המדינהאם בוחני, ה(. זה לא אמור להפתיע"פיז

היו , שאם היינו לומדים מתמטיקה כמו שצריך בבית הספר היסודי, להלן כמה שאלות פשוטות

 מוציאות יותר מחצי מדינה לרחוב.

ששיעורו , מהאוכלוסייה אינם מצליחים להביא את הסקטור החרדי %92-איך ייתכן ש, למשל

ואף , לשאת בנטל השירות הצבאי ולהשתתף בכוח העבודה, %8על באוכלוסייה אינו עולה 

, שברובו אינו ציוני, ממשיכים לתמוך בו בקיצבאות נדיבות? ולמה מעבר לקו הירוק הסקטור הזה

גדול פי חמישה משיעורו באוכלוסייה היהודית בתוך המדינה? איפה עובדים הישראלים 

וכל , הודה ושומרון היא לחקלאות ולתעשייהמהבנייה בי %7-אם פחות מ, המתגוררים בשטחים

 השאר למגורים ולמבני ציבור?

המתגוררים מעבר לקו הירוק לקבוע את  %9-מהציבור היהודי בישראל מאפשרים ל %91מדוע 

פניה ומעמדה המוסרי של המדינה בקרב הקהילה הבינלאומית? ואיך הדבר מתיישב עם , תדמיתה

ובזכויות הפרט? למה מסכים הרוב לממן , ל ובחייליו"בצה, הפגיעה המתמשכת בשלטון החוק

מבלי לאפשר לאלה שגרים בתוך המדינה , במיליארדים רבים את מדינת הרווחה מעבר לקו הירוק

 ליהנות מאותם תנאים?

שאמור להתפנות מההתנחלויות במסגרת הסכם קבע עם , כיצד אחוז אחד מהאוכלוסייה היהודית

הנותרים במדינת ישראל  %99שעשוי להיטיב עם , הפינוי הזהמצליח למנוע את , הפלסטינים

התנחלויות שבהן מתגוררים פחות מאחוז אחד  20ובגושי ההתנחלויות הגדולים? ואיך הצליחו 

לגרום לממשלה להציע לפלסטינים במשא ומתן קו גבול המספח אותן , מהאוכלוסייה היהודית

 ושבנייתו ואחזקתו יעלו מיליארדי שקלים., קו שהוא ארוך פי שניים מהקו הירוק -לישראל 

משטחה של ארץ  %78-שישראל מסכנת את הרוב היהודי המוצק המתגורר ב, איך קרה הדבר

הנמצאים בגדה המערבית? איך  %3רק בשל תאוותה לספח עוד , ישראל הנמצאים בריבונותה

ות החקלאיות את האדמ, במסגרת חילופי שטחים עם הפלסטינים, ייתכן שהיא מציעה להחליף

ים שחלקם יישוב -בבקעת ערד ובעמק בית שאן , בחבל לכיש, ים הישראליים בעוטף עזהיישובשל ה

, רק כדי לשמור עתודות קרקע נרחבות להתנחלויות ולמתנחלים חדשים -מתקופת חומה ומגדל 

 שטרם נולדו?

של איחוד איך זה שישראל מסרבת לקלוט כמה אלפי פליטים פלסטינים על בסיס הומניטרי 

, אך מכריזה שוב ושוב כי בכל הסדר קבע ירושלים המאוחדת תישאר בריבונות ישראל, משפחות

יש בממשלה מי , תושביה הפלסטינים לאזרחי המדינה )ובאותה נשימה 0,00035מה שיהפוך את 

אף שהמחיר יהיה , מאזרחי המדינה הערבים למדינה הפלסטינית שתקום %10שמציעים להעביר 

 הערבים הנותרים(. %90חסיה עם חורבן י

אני משוכנע שגם כל השרים וסגני השרים הרבים בממשלתו של בנימין , את המתמטיקה הזאת

 נתניהו יתקשו להסביר.
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ישראל "ביחס לשוויון בנטל הסתכמה בהצהרתו ש, אביגדור ליברמן, התלהמותו של שר החוץ

ת שבחקיקה יהיה משפט אחד ברור: שירות צבאי או לאומי חובה על כל אזרח מגיל דורש "ביתנו

. בכלל זה הוא מכוון לערביי ישראל יותר מאשר לחרדים. הוא אפילו יודע להסביר כי גיוסם 18

. להפגנת יחסיו "זו הזדמנות עבורם להשתלב בחברה הישראלית, יותר מתרומה לחברה"הוא 

מעולם לא הוצפתי בכל כך הרבה פניות מהמגזר "במדינה הוא מוסיף: וקשריו עם הציבור הערבי 

 ."רוב מוחלט רוצה בשילוב הזה -הערבי 

ויהיה עלינו להזכיר לו כיצד הוא רואה את עתידם של , נדמה שזיכרונו של שר החוץ שוב בוגד בו

אותה  כשאני מדבר עוד פעם על"הציג את עמדתו:  2004ערביי ישראל. בכנס הרצליה בדצמבר 

ואני מציע שכל הגוש הזה יעבור , אני מדבר קודם כל על אזור ואדי ערה, אוכלוסייה של מיליון איש

. כמה חודשים "אלא הבעיה של ערבים ישראלים, לשם... מה שמטריד אותי זה לא הפלסטינים

 90-אום אל פחם ו, ערביי המשולש"מאוחר יותר בראיון לעיתון תל אביב הוא הוסיף והבהיר: 

אחוזים מערביי ישראל )!( יצטרכו למצוא עצמם באותה ישות ערבית שתקום שם ולא בתוך 

בתגובה , בקמפיין ארצי 2005הוא יצא בקיץ , כדי לקנות חסידים למשנתו, . ולסיום"המדינה

 ."התנתקות מאום אל פחם"של , להתנתקות מרצועת עזה

שעה שהוא מבקש , העומד בראשהכיצד מבקש שר החוץ לקדם יוזמה זו בפני חבריו לממשלה ו

עד אשר ייחתם הסכם קבע , מערביי המדינה להשתלב ולשאת בנטל הלחימה בבני עמם בשטחים

, בנימין נתניהו, שבו הם עצמם יאלצו למצוא עצמם בפלסטין? האמת היא שגם ראש הממשלה

אף , 2003-ב יידרש לענות על שאלה זו באם יאמץ את הצעתו של ליברמן. זכור לנו שבכנס הרצליה

יש לנו בעיה "אמר נתניהו , על פי שהנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הראו אחרת

 ."אלא בערביי ישראל, אבל היא ממוקדת לא בערביי פלסטין, דמוגרפית

התשובה היא אותה תשובה המאפיינת את ממשלת ישראל הנוכחית והעומד , גם היום, כמו אז

ולא מדיניות שקולה המבקשת את עתידה של מדינת ישראל ספינים הישרדותיים  -בראשה 

 כמדינה דמוקרטית של העם היהודי שהמיעוט הערבי בה נהנה משוויון זכויות.

ייטיב לעשות מי שעמד בראש קמפיין הדה לגיטימציה וההדרה של האוכלוסייה הערבית במדינה 

המכריע מבקש להמשיך  רובםמהם נולדו לתוכה ו %97-למרות העובדה כי אלו אזרחי המדינה ש -

של אוכלוסייה זו. באם ירצה באמת לראותה כחלק  "מייצוגה"אם ימשוך את ידיו  -ולחיות בה 

עליו לפעול להשוואת זכויותיה ולחתור להסכם קבע עם , בלתי נפרד מהחברה הישראלית

 שיביא להקמת מדינה פלסטינית שתממש את זכותו של העם הפלסטיני להגדרה, הפלסטינים

עצמית שלא בתוך מדינת ישראל. אז המיעוט הערבי בישראל יהנה מהזכות לבחור את המדינה 

ולהיות בה כאזרח שווה זכויות  -פלסטין או ישראל  -שאתה הוא מבקש להזדהות ובה לחיות 

 וחובות.
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שורטטו , הוקמו שבע ועדות ממשלתיות, אליםישר 650מתחילת האינתיפאדה השנייה נהרגו 

עד שהשבוע לפני עשור  -ן וחמש החלטות ממשלה לא בוצעו ביטחואינספור תוכניות של מערכת ה

מהתוואי  60%התקבלה החלטת ממשלה להתחיל בבניית מכשול ההפרדה בגדה. כיום בנויים 

מיליארד  11-של יותר מ בעלות -פי שלושה כמעט מאורך הקו הירוק  - ק"מה 815 בן המתוכנן

והם מתוחזקים בעלות שנתית של מיליארד שקל. נותרו שלוש פרצות גדולות לאורך הקו , שקל

 .נמצאים מחוץ למכשול הבנוי -קדומים -אריאל, מעלה אדומים, גוש עציון -הגושים "ורוב , הירוק

 ?מה נלמד מאחד הפרויקטים הארוכים והיקרים בתולדות מדינת ישראל, אם כך

עימות או  -בכל תרחיש , שישראל זקוקה למכשול פיסי בינה לבין השטחים הפלסטיניים, ראשית

משני הצדדים. , ברמת אינטנסיביות משתנה אך תמידית, הסדר. מקור הצורך הזה באיום הטרור

, שאין לו אח ורע בעולם, ג לנפש"בתמ 1:15, לא פחות מכך הצורך נובע מהפער הכלכלי בין הצדדים

ומממש באטיות את , גם באופן לא חוקי, עשרות אלפי פלסטינים לבקש עבודה בישראלהמניע 

 .לישראל "השיבה"

שאז תוכל להבטיח משטר גבול , מכשול על קו גבול מוסכם צריך להיות האינטרס של ישראל

עובדים וכלי רכב. השלמת , תיירים, שיכלול מעבר מבוקר של סחורות, בינה לבין פלסטין "נושם"

יקל על ישראל ביום חתימת הסכם למנוע ממתנגדיו בשני הצדדים לפגוע  בטחוניול בתוואי המכש

 .צעדות המונים ועוד, במימושו על ידי אירועים אלימים

כי היה בכוח הציבור בישראל להכריע את ההתנגדות הנחרצת לבניית המכשול מצד , שנית נלמד

ל שאול מופז וסגנו בוגי "הרמטכ, יעזראל-ןב ן בנימיןביטחושר ה, ראש הממשלה אריאל שרון

ראשי המתנחלים ונציגיהם בכנסת. היה בכוחו גם להביא באמצעות בית המשפט העליון , יעלון

 %8משטח הגדה והצטמצם לכדי  %20-שביקש בתחילה לספח כ, לשינוי דרמטי בתוואי המכשול

לות ישראל מאז העדיפו כי כל ממש, עוד נלמד .יותר בטחוניולהופכו ל, בפועל %5-מתוכננים ו

הזרים לצורך ולהצדקה , לקבוע את תוואי המכשול על פי שיקולים מדיניים והתנחלותיים

גם במחיר של השארת פרצות שדרכן חדרו מפגעים ושוהים בלתי חוקיים; קביעת , ת. זאתבטחוניה

ושקילת שיקול דעת מעמיק "ץ; העדר "כפסיקת בג "המסכן את הכוחות המסיירים לאורכו"תוואי 

ח ברודט; וירידה לטמיון של כשני מיליארד "כדברי דו, "ים והכלכלייםבטחוניכל השיקולים ה

סביבה , בערכי היסטוריה, שקל בתכנון ובנייה חוזרת ופגיעה מיותרת במרקם החיים הפלסטיני

 .ונוף

 2001-כי תוואי המכשול הזהה לתוואי גבול הקבע שהציעו אהוד ברק בטאבה ב, כמו כן נלמד

שהוא מוסכם גם על הפלסטינים. מה , יצר בציבור הישראלי את האשליה 2008-ואהוד אולמרט ב

רעיונות להיערכות ולהתכנסות של , או משלימות: האחת, שהוליד שתי מגמות סותרות

בנייה , תוך כדי הרחבת אלה הקיימות בו. השנייה, ההתנחלויות המבודדות אל תוך תוואי הגדר

מתוך כוונה ליצור , המבודדות והקמת עשרות מאחזים לא מורשיםמסיבית בהתנחלויות 

אנחנו פה " -. הרעיון המדיני המכונן של בניית המכשול "הגושים"יהודי בנוי בינן ובין  "מסדרון"

 .נמוג - "והם שם
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 [19/6/2012, ]הארץ צדדיות רק תזיק-חד .77

כיום להסדר קבע החיו את  הקיפאון המדיני במשא ומתן עם הפלסטינים וההנחה שלא ניתן להגיע

ובראשן , שהמגמות הקיימות, צדדי של חלק מהגדה. המצדדים בו סבורים-רעיון הפינוי החד

מוכרחות להיבלם לפני ההכרעה שתעגן את פתרון שתי המדינות. פינוי , הרחבת מפעל ההתנחלות

 נסיון. אך השתקל את ביצוע הסכם הקבע, ייצור מציאות של שתי מדינות, הם סבורים, צדדי-חד

צדדיים מעיד על ההיפך: פינויים ונסיגות שלא במסגרת הסכם נוצלו על -הישראלי במהלכים חד

 .ליצירת מציאות שתקשה את השגתו, ידי גורמים המתנגדים להסדר משני הצדדים

העתיקה מהר מאוד את מאמץ  "אנחנו פה והם שם"בניית מכשול ההפרדה תחת ההצהרה 

, של המכשול. אם במשך עשורים התרכזה רוב הבנייה בגושים "טיניהפלס"ההתנחלות אל הצד 

ומספר הישראלים בהם , ים המבודדיםיישובהרי שבשנים האחרונות נבנות יותר יחידות דיור ב

שהציבור הישראלי סבור שתוואי המכשול ייהפך , . חשובה לא פחות העובדה0,00010-מגיע לכ

שאין ביכולת ישראל להחזיר , משטח הגדה %8מספח בהכרח לקו הגבול. כל זאת אף שתוואי זה 

פי שלושה  -מ "ק 900-ולמרות העובדה שהוא מתפתל לאורך של כ, לפלסטינים בחילופי שטחים

מ ממזרח לקו "ק 20-וחודר למרכז המדינה הפלסטינית במרחק של יותר מ -מאורך הקו הירוק 

 .הירוק

שתקשה על ישראל , עמדה ציבורית זוהאצת מפעל ההתנחלויות בשטחים שממערב לגדר תחזק 

 %2המציעה , להסכים לקו גבול שיהיה תולדה של פשרה בין עמדתה לבין העמדה הפלסטינית

 .מהגדה לחילופי שטחים

להעצים את מפעל ההתנחלות בגדה בתמורה  נסיוןכך גם ביחס לפינוי ולנסיגה מרצועת עזה. ה

נתפש כניצחון צבאי של החמאס על , הכפי שהצהיר אז אריאל שרון ראש הממשל, להתנתקות

. 2006-והיה מהגורמים המרכזיים להצלחתו בבחירות לרשות הפלסטינית ב, חשבון הפתח

הנציג הפלסטיני  -ההשתלטות הצבאית של הארגון על עזה כעבור שנה הרחיקה משם את הרשות 

לי לטעון להשגת הסדר קבע עם ישראל. התפתחות זו שימשה את מתנגדי ההסדר מהצד הישרא

, שדבר דומה יקרה בגדה גם במסגרת הסכם, שלוש טענות: שאין כתובת פלסטינית אחת להסדר

ושזה מסיר בפועל את האיום על המאזן הדמוגרפי כי בסיפוח הגדה יגדל שיעור הפלסטינים 

 .מהאוכלוסייה ויאפשר לשמור על אופיה היהודי %40-ל "רק"במדינה 

שאינה , ים לחלוטין מהאידיאולוגיה של הממשלה הנוכחיתצדדיות מתעלמ-מובילי רעיון החד

אך זוהי אשליה. שני העשורים , ומבקשים להציע לה שליטה בהיקף הפתרון, מעוניינת בהסדר קבע

 .כמאמר הביטוי, שלא ניתן לעבור תהום בשתי קפיצות, האחרונים לימדו

תנועת גוש אמונים  שמתגוררים בהם בעיקר אנשי, ים שמעבר לתוואי הגדריישובבפינוי ה

-תידרש ישראל לשלם את כל המחירים הפנימיים שישולמו בהסכם קבע. נסיגה חד, לדורותיה

בדומה לנסיגת , ובעת שהסכסוך הוא טריטוריאלי בלבד, אם היא מלאה -צדדית עשויה להצליח 

וגיות יר ופינוי כל אזרחיה משם. אין זה המקרה של ישראל משום שכאן מעורבות בו ס'צרפת מאלג

 .כמו הכרה וזכות השיבה לפליטים

צדדיים כדי להוביל לדחייה דווקא בהשגת המטרה -בטווח הרחוק יש במהלכים חד, לפיכך

שתעניק לישראל לגיטימציה לעמוד על זכויותיה , היפרדות מוסכמת מהפלסטינים -האסטרטגית 

 .ועל האינטרסים שלה גם בכוח
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 [24/6/201, ]הארץ קואליציה עם הראש בחול .78

התייחסו בשנה שעברה חלק משרי , ביהירות מהולה בציניות, . כך"אחרי ספטמבר יבוא אוקטובר"

לא יבוא "ם בבקשה להכרה במדינתם. "ע לכוונה הפלסטינית לפנות לאו"הממשלה והנהגת יש

ן אהוד ברק ורבים ביטחוהוסיפו וביטלו את אזהרת שר ה, "כי לא תהיה שום רעידת אדמה, צונאמי

התייחסות זו משקפת את התפישה המשברית המדריכה את דפוס חשיבתה ופעולתה של אחרים. 

מבהילה את  -אך לא עושה דבר כדי למנוע אותן , "המכבה שריפות"ממשלת נתניהו. זו 

הצליח גיוס כללי  2011אך ממשיכה להזניח את מערך כיבוי האש. כך בספטמבר , "הסופרטאנקר"

שיל את המהלך הפלסטיני ולהכניסו להקפאה הנמשכת עד של משרדי ראש הממשלה והחוץ להכ

 אך המציאות המדינית מחוץ והחברתית מבית ממשיכות לאיים על ישראל., ימים אלו

המורכבת מממשלות שלצדן חברות אזרחיות ותאגידי ענק , 21-הקהילה הבינלאומית של המאה ה

לא העלה ולו אדווה  "טמברספ"מתייחסת יותר למגמות מאשר לאירועים נקודתיים. , דעתניים

אך לא חלפה שנה וכבר אנו חוזים בגלים הראשונים שמכים בנו. גם , פלסטינית-יצה הישראליתבבִּ 

לא , מההחלטות האבסורדיות האחרונות של טורקיה בנוגע לאירועי המרמרה, ובצדק, אם נתעלם

בבריטניה ובמדינות  נוכל לנקוט עמדה דומה ביחס לחרם התרבותי והאקדמי ההולך ומתרחב נגדנו

כי מוטב שאהוד ברק לא יבוא , ולהעמיד פנים שלא שמענו את הודעת ממשלת הודו, נוספות

 ."רגישות המצב המדיני"ת שהיא מקיימת בשל בטחונילתערוכה 

מדינות כמדינה הרביעית השנואה ביותר לצדה של  22-בסקר שנערך ב גם את דירוגה של ישראל

לא ניתן להסביר עוד רק באנטישמיות או בקנוניה של העולם  ,צפון קוריאה ואחרי איראן

, ומתברר שחוק החרם שהעבירה הכנסת אינו מפחיד את ממשלת דרום אפריקה, המוסלמי

וגם לא את רשת , שהודיעה שתאסור על סימון תוצרת ההתנחלויות המשווקת בה כתוצרת ישראל

למען השקיפות ונוחות לקוחותיה שהכריזה השבוע כי , "מיגרוס"הסופרמרקטים השווייצית 

 תסמן סחורות המגיעות מההתנחלויות וממזרח ירושלים.

גם אם נדרש לכך פרק זמן , כי מדובר במגמות ההולכות ומתגברות, על נתניהו וממשלתו להבין

ארוך שמקשה עלינו הישראלים לראות דברים נכוחה. בדיוק כמו התהליכים שהחברה הישראלית 

, : הפגיעה בערכי הדמוקרטיה"האח הגדול"שעה שהיתה שקועה ב, ותעברה בשנים האחרונ

בשלטון החוק ותופעת הגזענות בישראל מוצאות את ביטוין באחרונה באופן הולך ומחריף בסדרה 

בהתבטאויות של חבריה ובהתנהגותם במליאה ומחוצה , ארוכה של חוקים והצעות חוק של הכנסת

 נסיוןכן באי מימושן של פסיקות בית המשפט העליון ובו, בהעמדת הדת והארץ מעל למדינה, לה

, למטרות פוליטיות צרות. לצד אלו נרשמים שיאים באלימות גזענית "מסומנים"לעוקפו בחוקים 

 הבאים לידי ביטוי בין השאר במגרשי הכדורגל ובהפגנות נגד המהגרים מאפריקה.

, פינוי מגרון ושכונת האולפנה שאין ברצונה ובכוחה לשרוד את, הממשלה המשותקת של נתניהו

הצליחה על ידי צירופה של קדימה לקנות כמה חודשים שבהם תוכל לטמון את ראשה בחול. אך 

 להתחזק ולאיים על חוסנה ומעמדה של ישראל., מבית ומחוץ, אלו רק יאפשרו לכל המגמות הללו
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-הכושלת והמלחמה הכושלת-המלחמה המוצלחת .79

 [2012/531/, "אפשר לחשוב"]המוצלחת 

 1967-ב "ששת הימים" -מציינת ישראל שתיים ממלחמותיה , באותו חודש ושבוע, מדי שנה

. כל מלחמה חרותה באופן שונה בזכרון הקולקטיבי הישראלי: הראשונה 1982-ב "לשלום הגלי"ו

ובעיני חלק מהחברה אף כשלב , שהסתיימה בנצחון צבאי מפואר "אין ברירה"נתפסת כמלחמת 

בעלת השגים , יך הגאולי של עם ישראל בארצו. האחרונה נתפסת כמלחמת ברירהנוסף בתהל

 .ל"צבאיים מוגבלים שהושגו במחיר גבוה של הרוגים וכרסמו בכושר ההרתעה של צה

כמותיות ועכשוויות ולא על ניתוח מדיני ארוך , ראייה זו נשענת על אמות מידה שהן ברובן צבאיות

המלחמה אינה "הנשענת על אמרתו הידועה של קלאוזביץ כי , נהש 30-ו 45טווח. פרספקטיבה של 

מאפשרת השוואה בין התועלת של שתי המלחמות להשגת , "אלא המשך המדיניות בצורות אחרות

 .הישראלית "תכלית המדינית"ה

הוסיפה לישראל נכסים טריטוריאליים שאותם הייתה יכולה להמיר  "ששת הימים"מלחמת 

והעניקה לישראל  1967שהתקבלה בנובמבר , 242ן ביטחוהחלטת מועצת הבהסכמי שלום על בסיס 

. ממשלת ישראל בחרה בתחילה לדבוק בחלופת 1949-הכרה בכיבושיה במלחמת העצמאות ב

שאחריה השכילה ישראל לממש , 1973-אולם זו נותצה במלחמת יום הכיפורים ב, "סטטוס קוו"ה

 ."שלום תמורת שטחים"דן על פי הנוסחה את הנכסים הללו בהסכמי השלום עם מצרים ויר

לא תורגם , ג"במלחמת של, לרבות הבירה ביירות, כיבושם של שטחים נרחבים בלבנון, לעומת זאת

נכס שישראל לא  -בעיקר בשל כריכתו בנסיגה ישראלית גם מרמת הגולן הסורית , להסכם שלום

ויתרה ישראל על כל כיבושיה , מצאה את הדרך להמירו בהסכם שלום עם סוריה. בסופו של דבר

 .חזבאללה, צדדית לקו הבינלאומי כשעל גבולה ניצב אויב חדש-בלבנון ונסוגה חד

אפשרו את  "ששת הימים"ההישגים הטריטוריאליים של ישראל בגדה המערבית ובעזה במלחמת 

אשר , ף"אך תבוסתן של מדינות ערב חיזקה את מעמדו של אש, פתרון הסכסוך עם הפלסטינים

כולה. דווקא  "שחרור פלסטין"חליף את ירדן כנציג הלגיטימי והיחיד של העם הפלסטיני ודבק בה

ף לבדידות לא מזהירה בתוניסיה ושימשה זרז להכרתו בהחלטה "ג הרחיקה את אש"מלחמת של

מפלסטין  %22וליצירה מחדש של האפשרות להקמת מדינה פלסטינית על , 1988בשנת  242

 .כרה בישראלההיסטורית בתמורה לה

אך תוך פחות , סוריה וירדן, הנחיתה ישראל מכה צבאית ניצחת על צבאות מצרים 1967ביוני 

למלחמה נוספת. גם האיום הפוטנציאלי של , מצויידות להפליא, מעשור התייצבו שתי הראשונות

ו שבה קרס, ג"ירדן ועיראק המשיך להתקיים. דווקא מלחמת של מכיוון סוריה "חזית המזרחית"ה

הובילה אותה וגורמים אחרים עמה לוותר על , חיל האוויר ומערך ההגנה האווירית של סוריה

, קרקע-עם ישראל. החלטתה של סוריה להצטייד במערך טילי קרקע "איזון אסטרטגי"החתירה ל

חזית "הוציאו אותה ממעגל העימות ומוטטו את ה, והזנחתה את חיל האוויר והיבשה שלה

 .ב"נעלמה בחתימת הסכם השלום בין ישראל לירדן וכיבוש עיראק על ידי ארהעד שזו , "המזרחית

ונוהלו בה קרבות שריון בהיקפים , הייתה אחד משיאי המלחמה הקונבנציונאלית "ששת הימים"

שעלו על קרבות במלחמת העולם השנייה. היא הייתה קצרה והשיגה נצחון באמצעות כיבוש שטח 
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הייתה הסנונית של , לעומת זאת, ג"המרכזיים. מלחמת של והשמדת מרבית הצבאות היריבים

סימטריות: תמהיל של לחימה קונבנציונאלית של חילות אוויר ושריון עם -עידן המלחמות הא

נעדרי נשק כבד ומסגרות לחימה גדולות. לישראל נדרש זמן רב , לחימה בארגונים צבאיים למחצה

 25, שה לשלם מחיר יקר במלחמת לבנון השנייהוהיא אף נדר, להפנים את המהפך באופי הלחימה

, ארגון הכוחות, שיטות הלחימה, שנים מאוחר יותר. הלקחים הביאו לתפנית באמצעי הלחימה

 .וגם להבנה כי מדובר במערכות מתמשכות שבמהלכן יש להגן גם על העורף

ין מספקים מלחמה נוספת אינה נדרשת. ההישגים הצבאיים והמדיניים בשתי המלחמות הללו עדי

הסכמים שיש בהם , להשגת התכלית המדינית של הסכמי קבע בין ישראל לשכנותיה ולפלסטינים

 .כדי להעניק יציבות אזורית ושמירת אופיה היהודי ומשטרה הדמוקרטי של מדינת ישראל
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 [14/5/2012, ]הארץ "הנכבה"מי מפחד מיום  .80

ם "שהתקבלה ברוב קולות בעצרת הכללית של האו -לוקה הפלסטינים סירבו לראות בתוכנית הח

את שראתה בה הקהילה הבינלאומית: עשיית צדק באמצעות תיקון המנדט  - 1947בנובמבר  29-ב

שבו נשללה מהם הזכות להגדרה עצמית. הם דחו כל הצעה של חלוקה או איחוד שיש , 1922של 

פישתם ביקשה לשלול מהעם היהודי את בה הכרה בזכויות הלאומיות של העם היהודי. משום שת

היא נדחתה  -ההיסטורית למדינה , לממש במולדתם את הזכות הטבעית -מה שביקשו לעצמם 

משטחי הארץ לא  %45מוסרית ומדינית על ידי הקהילה הבינלאומית. ההכרה בזכותם למדינה על 

מהאדמות  %90ם ומי שבבעלות, נתפשה בעיניהם כהוגנת בשל היותם רוב מכריע באוכלוסייה

 הפרטיות.

, שהשיתו הפלסטינים על השאיפות הלאומיות המנוגדות של הצדדים "הכל או לא כלום"פרדיגמת 

הפכה אותם בסופה לקורבנותיה העיקריים. חוסנו  -שהם מודים שפתחו בה  - '48בדמות מלחמת 

של העולם הערבי למול החולשה והרפיון , בצלה הנורא של השואה, היהודי יישובוהיערכותו של ה

ערים  11להתרוקנות , פליטים 0,00075-לא נקראו נכון על ידי הפלסטינים והביאו ל, ם"והאו

 כפרים וארבעה מיליון דונם אדמות. 400-מתושביהן הערבים ולאובדנם של יותר מ

וקיבלו את החלטות , 1988-לפלסטינים נדרשו ארבעה עשורים עד שהשכילו לשנות את עמדתם ב

 "הנכבה"בנוסף למחיר , . קרי1967מדינה עצמאית לצד ישראל בגבולות  -בינלאומית הקהילה ה

ותוקפנותם בוויתור על מחצית משטחי המדינה שהוצעה להם  רובםהם נדרשו לשלם את מחיר סי

אינן , 242למרות שקיבלו את נוסחת , כמעט שלושה עשורים שממשלות ישראל, . עם זאת1947-ב

 ואף פועלות בשטח בניגוד לה., ת התואמות אותהמציגות במשא ומתן עמדו

מתנגדים לרעיון שתי המדינות לשני , כמו רבים בממשלה הנוכחית, לדורותיו "גוש אמונים"אנשי 

שלשיטתם מבטלת את ההחלטות הבינלאומיות , העמים. הראשונים נתלים בהבטחה האלוהית

מת ששת הימים שלבים בדרך ורואה במלחמת העצמאות ובמלח, והלאומיות ביחס לארץ ישראל

הבטחה זו שוללת מתושביה הלא יהודים של הארץ את זכויותיהם הלאומיות , לגאולה. בעיניהם

היא מעניקה להם את , . קרי"להוריש אותה מיושביה ואז לשבת בה"ומצווה אותם , והפרטיות

חזים ללא לבנות עליהן מא, הזכות המשפטית והמוסרית להשתלט על אדמות פרטיות פלסטיניות

ל המבקשים לאכוף עליהם חוק וסדר "לפגוע בחיילי צה, לחמוס רכוש ערבי, אישור הממשלה

 לראש ממשלה. "דין רודף"ולהוציא 

 "הצהרת בלפור"מבטלים את תוקפן של ההחלטות הבינלאומיות שלאחר , שרי הממשלה מצדם

מה מדינת ישראל; אין אין תוקף להחלטת החלוקה גם אם על יסודה הוק, וכתב המנדט. מבחינתם

גם אם על בסיסה חתמנו על ההסכמים עם הפלסטינים; אין תוקף להכרה  242-תוקף ל

הבינלאומית בזכותם של הפלסטינים למדינה עצמאית לצד ישראל. הם סבורים שעל הפלסטינים 

 .1922-י ב"אשר הופרדה מא, לראות את מולדתם בירדן

ששללו את , הוא מראה שטעותם של הפלסטינים כי, "נכבה"חוששים מהעיסוק ב אלו גם אלו

אנו לא קוראים נכון את המציאות המדינית , '48-לא נלמדה. כי בדומה לפלסטינים ב, זכותנו

מחזקת את אלו בצד השני שאינם מאמינים  "כולה שלי"והאווירה הבינלאומית. כי מדיניות של 

, המשפטית, ההיסטורית בפתרון של פשרה וחלוקה. כי הגישה הזאת מבטלת את ההבחנה

מדינות ערב , אותה הבחנה שהעולם, המדינית והמוסרית בין שייח מוניס לגבעת האולפנה

 והפלסטינים כבר עשו.
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  [2/4/2012, ]הארץהשימוש הציני בשואה  .81

החברתית והמוסרית של כל , על המורכבות המדינית ממלחמת העולם השנייה מי שמבקש ללמוד

הצד הרע והצד הטוב , יותר מאשר בכל מלחמה אחרת בהיסטוריהיתקשה במשימתו. , מלחמה

במלחמה ההיא תויגו באופן חד וברור. גם אם יהיו מי שיבססו את ההסבר לתופעה הזאת על 

הם לא יוכלו לבטל את הטענה ששואת  -המנצחים הם שכותבים את ההיסטוריה  -העובדה הידועה 

היתה זאת שקיבעה בתודעה העולמית , עוזריהםשבאחריות לה נושאים הנאצים ו, יהדות אירופה

 ."לבן"ואת הצד האחר כ "שחור"צד אחד כ

רגשית זאת הולידה את השימוש הציני וחסר הפרופורציה בזכר השואה -דווקא האחדה מושגית

שהביא לזילותה ולפגיעה בקורבנותיה ובלקחיה ההיסטוריים. למרות , ובמונחים הקשורים אליה

עו מהצגתם של מחמוד אחמדינג'אד ויאסר ערפאת כהיטלר ומהשוואה בין מנהיגים לא נרת, זאת

נאום "בין נאום אובמה ל, "נאום צ'כוסלובקיה"בין נאום בוש ל, "הסכם מינכן"הסכמי אוסלו ל

אס -קל היה להציג את תמונתו של יצחק רבין במדי אס, . בתוך עולם המושגים הזה"צ'מברליין

 בהפגנה נגד הסכמי אוסלו.

המגייסת את השואה לכל צורך מתכחשת להייררכיה של הרוע. היא לא מבחינה בין  הגישה

ובאותה נשימה קבעת מיהו הצד  - "שואה"ו "היטלר"שדרות ובושהר. אמרת , טולוז, אושוויץ

הנהנה מהבעלות על הצדק המוחלט. יריביה של ישראל למדו להיכנס מבעד לדלת שגישה , המנצח

וחיילי  "גטו ורשה"גרפיטי של , לדוגמה, ר עם הנאציזם. כך קיבלנוזו פתחה להשוואה של כל דב

 ל שמדיהם מעוטרים בצלב קרס על חומת ההפרדה."צה

, גם אם נרצה לחסוך מחוגים חרדיים ומארגונים קיצוניים את הביקורת על דבקותם בגישה זאת

עלם לא נוכל להימנע מכך ביחס לגופים המעצבים את מדיניות ישראל. לא נוכל להת

ב מתנגדת לבנייה במזרח "השואה לאבן הראשה של המדיניות הישראלית. אם ארה מהפיכת

חוסייני -אמין אל 'שר החוץ אביגדור ליברמן שולח למנהיגיה תמונה של המופתי חאג -ירושלים 

ראש הממשלה בנימין נתניהו שולף את מכתבי , עם היטלר. אם היא מתנגדת לתקיפת איראן

הנעה בין גוני , כבר אין צורך במדיניות זהירה ומתוחכמת, תם של ליברמן ונתניהואושוויץ. לפי גיש

 האפור של המציאות הבינלאומית והמבחינה בין אויבים לידידים ובין עימותים לחילוקי דעות.

גישה זו מקילה על נתניהו וליברמן להציג לבוחריהם את האשליה כאילו הם מבינים את המורכבות 

, הפלסטיני. באמצעותה קל לבטל את ההבחנה בין החמאס לפתח-הישראלי הרבה של הסכסוך

אמי. על פיה כולם בצד הרע. היא גם מבטלת את מגוון התפישות אסלערביי ישראל או הג'יהאד ה

המדיניות הקיימות בחברה הפלסטינית בנוגע לישראל וליחסיה עם הפלסטינים. כך גם בטל 

 יח שעמו אפשר להגיע להסכם קבע.ש בן הסיכוי למצוא בחברה הפלסטינית

של מועצת  242ף את החלטה "אז קיבל אש, 1988בדומה למה שהיה עד  -גישה זו מניחה שגם היום 

הים הוא "למדיניות הישראלית אין כל השפעה על עמדות הפלסטינים.  -ן והכיר בישראל ביטחוה

בחנת של מקל וגזר. כך הופכת ולכן אין כל טעם במדיניות מו, "אותו ים והערבים הם אותם ערבים

משום שהיא משחקת לידי אלה בצד הפלסטיני המבקשים , גישה זאת לנבואה המגשימה את עצמה

דוחפת לשורותיהם גם את אלו שהשלימו עם קיומה ומביאה עדנה , את השמדתה של ישראל

 לשוללי הפשרה בקרב הישראלים.
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לאומית: תודעה כוזבת בחסות גושים -מציאות דו .82

 [14/2/2012, "אפשר לחשוב"] םאמוני

שבה , את המציאות הדמוגרפית המתקיימת בין הים לנהר הירדן מתאר, כמו אחרים, יאיר ולך

. זהו תיאור "לאומית-מציאות דו"כ, משולבים העמים היהודי והפלסטיני לכאורה לבלי הפרד

ואנשים נוטים , ואין כל משמעות מדינית ומשפטית להגדרה ז, מטעה ומבלבל משתי סיבות. ראשית

חצי מיליון הישראלים החיים בגדה , . שנית"לאומית-מדינה דו"לבלבלה עם המושג המוגדר היטב 

 "ביצה"המורכבת מ "חביתה"המערבית עדיין לא הפכו אותה או את השטח שבין הים לנהר ל

 כהגדרתו של מירון בנבנישתי., פלסטינית "ביצה"יהודית ומ

משפטי שונה. במדינת ישראל -ושה אזורים בעלי מעמד מדיניי המנדטורית מתקיימים של"בא

מתקיימת מדינת לאום יהודית דמוקרטית שבקרבה , מהשטח %78-המשתרעת על כ, 1967בקווי 

מאוכלוסייתה. ברצועת עזה מתקיים שלטון עצמי ערבי  %20המונה , שווה זכויות, חי מיעוט ערבי

לאומיות -על פי ההגדרות באמנות בין, תקייםהישראלי. בגדה המערבית מ "סגר"בצל מגבלות ה

למעלה מחצי  בן מפעל התנחלות, למעלה מארבעה עשורים, כיבוש. בחסותו מקיימת ישראל, שונות

 מיליון ישראלים החיים מעבר לקו הירוק.

לאומית כוללת שני לאומים משמעותיים המיוצגים במוסדות השלטון על פי חוק ובאופן -מדינה דו

 %48-ו %52 -יהודים וערבים הם אכן שני הלאומים המשמעותיים בין הים לנהר  יחסי לגודלם.

מיוצגים , שהם כרבע מהאוכלוסיה הערבית בכל השטח הזה, אולם רק ערביי ישראל -בהתאמה 

וזאת על בסיס בחירות יחסיות ולא במסגרת הסדר בדומה , במוסדות הנבחרים של המדינה

אינם חלק , למעט מזרח ירושלים, ועת עזה והגדה המערביתלמשל. זאת משום ששטחי רצ, לבלגיה

 ותושביהם הערבים אינם בעלי אזרחות או תושבות ישראלית., ממדינת ישראל

אולם ביהודה ושומרון מתקיימות בפועל שתי , לאומית מקיימת שוויון בין לאומיה-מדינה דו

ת ישראל. למרות שהערבים אחת עבור הפלסטינים והשנייה עבור אזרחי מדינ, מערכות משפטיות

משטחה ומקצה את  %60-ישראל שולטת באופן מלא ב, מאוכלוסיית הגדה %90מונים כמעט 

: אלה "שקוף"לאוכלוסייה היהודית בלבד. עבור ישראלים הקו הירוק הוא  "אדמות המדינה"

לרבות הגנת החוק , המתגוררים מעבר לו נהנים מחופש תנועה וממערך הטבות של המדינה

ראלי. אולם עבור פלסטינים הקו הירוק הוא מאוד נוכח: הוא מפריד בין אלה הנהנים היש

 מאזרחות ישראלית לתושבי הגדה ועזה המנועים מלהיכנס למדינת ישראל.

היא זו שמספרת את , הנעלמת מעיניהם של ישראלים רבים, המציאות הפיזית בגדה המערבית

משתלב בשטח המחיה הפלסטיני או משלים  הסיפור החשוב: מפעל ההתנחלות הישראלי אינו

במרוצת השנים הוא יצר מערך מפוזר , מתחרה בו ודוחק אותו. אמנם, אלא נפרד ממנו, אותו

שתקע טריזים בתוך גושי ההתיישבות הכפרית הפלסטינית. אולם ההתיישבות לא הגיעה לכלל 

, לאוכלוסייה הפלסטינית לא מבחינת שיעור האוכלוסייה היהודית בהשוואה, דומיננטיות יהודית

ולא בהיקף השטח שתפסו ההתנחלויות בפועל בארבעת מערכי ההתיישבות הישראלים העיקריים 

 ."גב ההר"המרחב המערבי ו, ירושלים "עוטף", בקעת הירדן -

 %75-המביאה גם כיום כ, ים היהודים נשען על התיישבות עירונית ולא חקלאיתיישובמערך ה
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ים אלה משתרעים על רכסי יישובמשיך ולהתפרנס בתחומי הקו הירוק. מתושבי ההתנחלויות לה

ים הערביים. הם יישובולא על מורדותיהם כמו ה, ההרים והגבעות בדומה למוצבים צבאיים

, ל ממערב למזרח"נתמכים על ידי רשת נפרדת של כבישים שנסללו במקורם לתנועת חירום של צה

נים בחלקם הגדול על ידי גדר ההפרדה המחברת אותם ומוג, נהנים מתשתיות מים וחשמל נפרדות

פינויין המלא או החלקי של ההתנחלויות לא יזעזע ולא ירע כהוא זה , פקטו לישראל. לפיכך-דה

לשילובן של , פלסטיני-מ הישראלי"שנערכו בעת המו, את מרקם החיים הפלסטיני. תוכניות שונות

הלחמה של  נסיוןהיו דומות במקרים רבים ל, תההתנחלויות המפונות בתוכנית הפיתוח הפלסטיני

 עץ לאלומיניום ולכן נגנזו.

שכונות במזרח  12-מאחזים ו 100, התנחלויות 124-מתגוררים ב המתנחלים ביהודה ושומרון

הללו לא עולה על שני אחוזים משטח  יישובירושלים. אולם סך השטח הבנוי של כל מקומות ה

מעלה אדומים מודיעין עילית,  -וש הערים היהודיות בגדה הגדה. סיפוחן של השכונות ושל של

סיפוחן של , מתושבי ההתנחלויות בריבונות ישראל. דהיינו %70-יותיר למעלה מ - ביתר עיליתו

יאפשר לכמעט , המשתרעות על פני פחות מאחוז אחד משטח הגדה, היהודיות יישובמנקודות ה %6

 קו הירוק להישאר בבתיהם.שבעה מכל עשרה ישראלים המתגוררים מעבר ל

על  "גוש אמונים"אשליית הנוכחות היהודית הנצחית בגדה המערבית היא הנצחון התודעתי של 

ולך ועל ישראלים רבים מאוד שאינם מכירים היטב את תפרוסת ההתנחלויות בגדה המערבית. 

ששיעורם , םים. החילונייישובמרוכזים בעיקר בשני , מהמתנחלים %40-המונים קרוב ל, החרדים

. אלה ואלה צמודים לקו הירוק "ןביטחומרחבי ה"ב רובםמתגוררים ב, כשליש מהמתנחלים

לדורותיו פיזר את  "גוש אמונים", יהם לישראל במסגרת הסדר קבע. לעומתםיישובויסופחו על 

מה שיצר אשלייה של נוכחות , ים קטנים וזעירים בלב האוכלוסייה הערביתיישובחסידיו בעשרות 

באמצעות מספר היהודים המתגוררים  דית בגדה. אולם השליטה האמיתית בשטח אינה מושגתיהו

של כבישים הנדרשים  ק"מהיוצרים הפרדה לאורך מאות  "ל"כידוני צה"אלא באמצעות , בו

ובאמצעות המפקד הצבאי המאשר , שבתוכם יישובלמרחבי הרתעה הגדולים פי עשרה משטח ה

 עצמו. יישובונים מהשטחי שיפוט הגדולים עשרות מ

ישראלי לכבוש את השטח תוך  נסיוןאלא ב, לאומית-במציאות מדינתית דו, אם כן, אין מדובר

הימנעות מהגדרת הערבים היושבים עליו כנכבשים. בהעדר נכונות משני הצדדים לשליטה 

: דינה של המציאות הנוכחית הוא אחת משתיים, י המנדטורית"על א, חלקית או מלאה, משותפות

שטרם התבססותה ככזו תעבור דפוסים שונים של , מדינת לאום אתנית ערבית בעלת מיעוט יהודי

או חלוקת הארץ לשתי מדינות לאום נפרדות באופן השומר על החזון , משטרי כלאיים לא יציבים

כדאי לממש  הציוני של ישראל כמדינה דמוקרטית של העם היהודי. את האפשרות השנייה

הפליטים וירושלים אך יותיר את רוב המתנחלים , ןביטחושיידרש לסוגיות ה עבמסגרת הסכם קב

 מאשר במסגרת המודל שבו סיימו הצרפתים את הכיבוש שלהם באלג'יר., בבתיהם
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, "אפשר לחשוב"] : חוכמה לפני צדק1967תפיסת  .83

10/1/2012] 

טינים וישראלים הביאו פלס 242שני עשורים של משא ומתן עקר להסדר קבע על בסיס החלטה 

שאינם משתייכים למעגלי המשא והמתן להצביע על הסתירה בין החלטה זו לבין עמדת היסוד 

לא  "1967"תפיסת , מלחמה שלא הסתיימה. לפי גישה זו 1948של  "נכבה"הרואה ב, הפלסטינית

ובשל כך נמנעת ההגעה להסדר. מאחר שהנוסח , הפליטים -הציעה פתרון צודק לליבת הבעיה 

יש , אינו מספק "הצורך להגיע להסדר צודק של בעיית הפליטים"בדבר  242ללי של החלטה הכ

אלא אף מפרטת את  "זכות השיבה"אשר לא רק מעניקה לפלסטינים את , 194להרחיק להחלטה 

בסיס למשא  194ישראל נתבעת להכיר בהחלטה , שיבה בפועל ופיצויים. בהתאם -דפוס הפתרון 

 .ף"שזו אינה מופיעה בהסכמים שנחתמו בין ישראל לבין אשומתן על הפליטים אף 

 "הצהרת בלפור"עמדה זו מתפרשת על ידי רוב הישראלים כשלילת התוקף והלגיטימיות של 

ולפיכך שלילת ההכרה בזכותו של העם היהודי למדינה בארץ ישראל.  (1922וכתב המנדט ) (1917)

, "זכות השיבה"תור של הפלסטינים על לכן ממשלת נתניהו אימצה עמדה חדשה: בנוסף לוי

הם נדרשים להכיר במדינת ישראל כביתו , כהוכחה לכנות כוונותיהם ביחס לשלום עם ישראל

 .הלאומי של העם היהודי. שתי תביעות אלה נדחו על ידי הפלסטינים

אני סבור שאלה אשר מגדירים את התביעות הפלסטיניות והישראליות שתוארו לעיל כבסיס 

מכיוון שהתביעות הללו נוגעות , מתן מעמידים מחסום בלתי עביר בפני הגעה להסכםלמשא ו

בנרטיבים הלאומיים. הפלסטינים יידרשו להיפוך תודעתי מלא בנרטיב הרואה בהקמת ישראל 

ועבורם זו תהיה הודאה באחריותם הפוליטית , משפטי ומוסרי כנגד ערביי פלשתינה, עוול היסטורי

אשר נתפסת בעיניהם , המרות של הסכסוך. התנגדותם להקמת ישראל והמוסרית לתוצאותיו

, ורק עליהם, תהפוך לתוקפנות אשר עליהם, כהגנה עצמית על זכויותיהם הלאומיות והאזרחיות

תהיה קבלת אחריות  "זכות השיבה"ישראל סבורה כי הכרה שלה ב, לשאת בתוצאותיה. מנגד

לפלסטינים לגיטימציה מלאה לתבוע את מימושה ותעניק , מלאה על היווצרות בעיית הפליטים

מבלי להתחשב בפתרונות המעשיים והנקודתיים שאולי יוסכמו על שני הצדדים. , בעתיד הרחוק

 .משמעותו של תרחיש כזה יהיה סופה של המדינה היהודית והחזון הציוני

תה את כל ולפתור במסגר "1967תפיסת "אני מאמין ששני הצדדים יכולים להמשיך ולאמץ את 

ָלה בין , הסוגיות באופן שאמנם יתחכך עם הנרטיבים הלאומיים הסותרים אולם לא יבעיר אש ְמכַּ

טמון דווקא ביכולתה  "1967תפיסת ""ההנהגות לבין מתנגדי הפשרה בשני הצדדים. היתרון ב

גם אם לא , להמנע מהתנגשות חזיתית עם הנרטיבים הללו: היא נותנת תשובה הולמת וחכמה

הן להכרה בזכותו של העם היהודי לבית לאומי בארץ  1948הן לשאלת פליטי , במלואה "דקתצו"

 .ישראל

ישראל תוכל להבטיח כי במסגרת חילופי השטחים היא תעביר לפלסטין שטחים שעליהם ייבנו 

כמו למשל בחבל לכיש. ביחס לתביעה , ים חדשים עבור פליטים שגרו בהם קודם לכןיישוב

, 1947-יהיה לחזור ולשלב בהסכם את הנוסחים שהופיעו בהחלטת החלוקה ב ניתן, הישראלית

בשטחי המריבה. , יהודית וערבית, בדבר כינונן של שתי מדינות - 1988-ף כבר אימץ ב"שאש

יידרשו , או על נוסח דומה, נבה כבר הציעו נוסח שעליו'הישראלים והפלסטינים שיזמו את הבנות ז
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בע: הפלסטינים לחתום במסגרת ה הצדדים מאשרים שהסכם זה מציין את ההכרה "סכם קֶּ

ובהמשך , "בזכותו של העם היהודי למדינה ואת ההכרה בזכותו של העם הפלסטיני למדינה

 ."הצדדים מכירים בפלסטין ובישראל כבתים הלאומיים של עמיהן"

הסכסוך  הנובע מהנרטיבים הסותרים של ההיסטוריה של, עברחוסר היכולת להגיע להסכמה על ה

מחייב את הצדדים להתרכז בהסדרים  - "קוממיות"מול  "נכבה" -בשני הצדדים 

, העונים על שאיפותיהם החיוניות. המסגרת המוכרת של הפרמטרים של קלינטון עתיד צופי

נבה מותחת עד למקסימום האפשרי את מרחבי הגמישות כלפי תביעותיהם של שני 'אנאפוליס וז

, ה יעוגנו בהגדרות כמו סיום הסכסוך וקץ הדרישות ההיסטוריותהצדדים. כאשר הסדרים אל

 .ישראלים ופלסטינים יוכלו לצעוד יחד לפיוס שאינו מבוסס בהכרח על צדק אלא על תלות הדדית
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 [2/12/2011, ]הארץאדישות מסייעת  .84

בה לכמה מבחנים: במדינת ישראל מותנה בתשו -יהודית ודמוקרטית  -הקיום של צמד הזהויות 

והזכות לקיים מאבק , זכויות הנשים ומעמדן, זכויות המיעוטים, מעמד הדת במדינה ובפוליטיקה

פועלת , התובעת מהפלסטינים להכיר בישראל כבמדינה יהודית, ציבורי על אלה. ממשלת ישראל

 .להכשיל את ישראל במבחנים אלה

מגדריים ובסילוק הנשים מהשלטים. די בשיטוט קצר בירושלים כדי להבחין באוטובוסים ה

נבלם קידום מפקדות ביחידות , ל חיילות נאלצות לחגוג במתחמים נפרדים מהחיילים"בצה

לי "החרד-והחיילים הדתיים נעדרים מאירועים שבהם חיילות שרות. המגזר הדתי, מעורבות

כך יש להוסיף ל זקוק להן מאוד. ל"שצה, ל מוביל להדרת נשים ממקצועות לחימה ושירותים"בצה

חוק ועדות הקבלה , "הנכבה"את דחיקת הציבור הערבי מחוץ למדינה שבה בחר רובו לחיות. חוק 

והצעות להעביר ציבור זה לפלסטין סוגרים את הדלתות בפני השתלבותו. השתקת קולות חשובים 

ומים על של עיתונאים ואי "סתימת פיות", נעשית על ידי התקפות מילוליות על פעילי זכויות אדם

 .המגן על הדמוקרטיה, עצמאות בית המשפט העליון

עבור , במקביל יש שורת חוקים נגד הפעילות של ארגוני החברה האזרחית. החל בחוק החרם

ולבסוף שתי ההצעות להשית , חוק איסור לשון הרע, ביוזמה להקמת ועדות חקירה פרלמנטריות

ונות מעמדות הממשלה ולהגביל את סכום מס כפול על אלה שעמדותיהם המדיניות והחברתיות ש

, רים נמצא"של המרכז הבינלאומי לחקיקת אלכ 2008-התרומה להם לשיעור מגוחך. במחקר מ

, עיראק, סעודיה, שאיסור על מימון זר לארגונים חברתיים או פוליטיים קיים רק באפגניסטאן

 .מולדובה ואריתריאה

פלסטיני. -החוסמת כל סיכוי להסדר ישראלי, המגמות אלה הן פרי הבאושים של מדיניות הממשל

שהסכסוך משמש בעבורו , להן מיתוסף המאבק על המשטר והאופי של המדינה שמנהל גוש אמונים

ישנה התהום האידיאולוגית , טריטוריאלית וחברתית. ולבסוף "גאולה-אתחלתא דה"פלטפורמה ל

 .הפעורה בין הממשלה למובילי המחאה החברתית

תשתיק ותוציא אל מחוץ , תשמיץ -הגורסות: אם לא שיכנעת , אנטי דמוקרטיות אלה הן מגמות

לחוק. מגמות אלה מונעות על ידי פוליטיקאים המפרשים את הדמוקרטיה כזכות הרוב לקבל כל 

החלטה. הם פוסלים את העיקרון ולפיו בדמוקרטיה הרוב זכאי לשלוט רק בתנאי שהוא מבטיח 

משחק סכום "השולט בו הוא  הגיוןשה, ונגל'העולם נתפש כג קרטיהמושא הדמו -את זכויות הפרט 

פחות למחנה השני משמעו יותר למחנה שלי. מי שאינו תומך בי הוא בהכרח נגדי. אין  - "אפס

 .הן במישור החברתי והן במישור המדיני, מקום לשונה ולאחר

תי הזהויות של התגברות תופעות אלה במרחב הממסדי והציבורי מונעת אפשרות להכיר בש

. על הציבור בישראל "הכתובת על הקיר"והיא בחזקת , ישראל כזהויות משלימות ולא סותרות

תומכי ההסכם המדיני או מובילי המחאה , הערבים, כי אין הכרח בשנאה כלפי הפמיניזם, להבין

 .די באדישות כדי לאפשר את המשך קיומם -החברתית כדי שדברים כאלה ימשיכו להתרחש 
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 [4/11/2011, ]הארץ סימטרית-רה אשג .85

ן מתמודדים רק בעימותים צבאיים שנהוג ביטחול ומערכת ה"מאז מלחמת לבנון הראשונה צה

סימטריים. ואולם חלפו שני עשורים לפחות עד שנוצרו תובנות מתאימות להיערכות -לכנותם א

ם פלסטינים אסירי 1,000-שגרר שחרור יותר מ, מערכתית עם מציאות זאת. הוויכוח הקשה

הראה כי התובנות הללו לא חילחלו לתודעה של , גלעד שליט, בתמורה לשחרור של חייל אחד

 .הציבור ושל חלק ממקבלי ההחלטות בכל הנוגע לחילופי חטופים ואסירים

העליונות הצבאית של ישראל גרמה למדינות ערב לוותר על מעורבותן הצבאית בסכסוך הישראלי 

והביאה את חלקן לחתום על הסכמי שלום המחזירים אותן , ה עשוריםשנמשכה שלוש, פלסטיני

 -ערב הקונווציונליות והסימטריות -לגבולות שאתם נכנסו לסכסוך. תם עידן מלחמות ישראל

דיוויזיות נעלמו ותחתן , טנקים פינו את מקומם לרקטות וטילים, מלחמות הוחלפו במבצעים

שהגדיר את העידן , בחטופים. התחולל מהפך שלם ושבויים התחלפו, הופיעו חוליות וצוותים

 .סימטריות-החדש של מלחמות א

אך , שהאיום הצבאי על קיומו הוסר, במשוואה הזאת מצאה עצמה ישראל בצד החזק והטכנולוגי

הוא נתון למגבלות חמורות שהקהילה הבינלאומית מטילה עליו בכל הנוגע להפעלת כוחו בסביבה 

ן נאלצו להיערך לאופי החדש של העימות בדפוסים אחרים: ביטחול ומערכות ה"אזרחית. צה

הפעלת כלים לא , נשק מונחה מדויק, מודיעין משובח, כוחות מיוחדים, ןביטחובניית מכשול 

כ נאלץ "סימטריה בלטה מכל אחד מהמרכיבים הללו. השב-ועוד. הא "לכיפת ברז", מאוישים

ן הצטייד ביטחומשרד ה, שהלך ותפח בהתאם להפעיל מערכי איסוף מגוונים ונרחבים בתקציב

שהקמתו  -וישראל בנתה מכשול , ם שעלותו מאות דולריםסאדולר ליירוט ק 0,0005בטיל העולה 

 .כדי למנוע חדירות של מפגעים -מיליארד שקל ותחזוקתו עולה כמיליארד שקל בשנה  11עלתה 

כל עוד הם נמצאים בצד החלש אך , הארגונים הפלסטיניים היו מעדיפים להחליף צד במשוואה

כי , הם מבקשים להפיק ממנו את מרב היתרונות. הם ישגרו קאסמים מתוך שכונות צפופות, שלה

כדי להגיע למוצב ישראלי , מחוץ להן סיכוייהם לשרוד נמוכים; ישקיעו חצי שנה בחפירת מנהרה

כי להבנתם , גועי התאבדותאו לטנק של גלעד שליט כדי לחטוף אותו; ישגרו חולי נפש לפי, ולפוצצו

שבהן הם רוצחים , פעולות טרור, אין להם דרך אחרת להשיג את יעדיהם הלאומיים. לשיטתם

ותשובה מאוזנת למות אזרחים , הן אמצעי לגיטימי בסל אמצעיהם הדלים, נשים ואזרחים, ילדים

 .ל"וילדים כתוצאה מפעילות צה

ות. ישראל נדרשת לשלם מחיר כבד מאוד כדי סימטרי-גם עסקת שליט נכנסת למשוואה זאת של א

סימטריה -לשמר את הערכים התומכים בהישארותה בצד החזק. החמאס אינו רואה בעסקה א

, אלא הצלחה שלו למנף לשיאים חסרי תקדים את ההישג הצבאי הדל שבחטיפת חייל אחד, ערכית

על הציבור , יכךמאנשיו שישראל השקיעה משאבים רבים בכדי לעוצרם. לפ 1,000לשחרור 

ולא , סימטרי-הישראלי להפנים את העובדה שעסקת שליט היא חלק בלתי נפרד מהעימות הא

 .חריגה ממנו
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 [19/8/2011, ]על צד שמאל מאבק האוהלים .86

היא עלולה לפגוע ברוחה האמיתית. היא תיתן מענה , "התפכחות פוליטית"אם תתרחש במחאה 

עד , החיים מתנהלים. על המחאה להישאר כפי שהיא אך לא לשיטה שבה, חלקי ליוקר המחייה

 מחר או בעוד שנים., שתביא את השינוי

אך כאלו שאינן יוצרות כל סדר מוכר. אפילו נציגי , שורות שורות של אוהלים ברחוב רוטשילד

המפלגות שמזוהות עם מחאות חברתיות אינם מצליחים למצוא את הבהירות הנדרשת בשלטים 

אך אין אוהל אחד שבו כל אלו , ם למסרים המוכרים. לכל אוהל דרישה ומחאהכדי להפכ, השונים

אין זו תביעה , מול הממשלה או העירייה. בל נטעה משא ומתןולו לרשימה ראשונית של , מתרכזים

 לאנרכיה אלא לסדר חברתי אחר.

חו מסביר אחד הצעירים לבן שי "אני במאבק"חלומם הגדול של הנאבקים עדיין אינו ברור. 

בלי להדגיש או להוסיף ולו את מטרתו שלו. הוא מרגיש שותף לכל המאבקים  -בטלפון. במאבק 

חינוך ובריאות. אך מעל הכל הוא סוף סוף נלחם. , מחייה, מילואים, השכלה, דיור -הקונקרטיים 

שהוא לא רוצה להמשיך לחיות את  -לזעוק , ובעקבותיו את הזמן, הוא מצא סוף סוף את האומץ

 .רדותו כי סדר העדיפות של נבחריו הוא אחרהיש

השינוי מתחיל "זהו מאבק שמתחיל בשינוי תודעתם של המוחים. באחד השלטים נכתב , ראשית

ולפעול , להפסיק לקבל את המצב כגזירה משמיים, האחריות עוברת אליי, . קרי"לא בביבי, בי

, רחוקים ומתרחקים אחד מהשני - המסרים, המחאות, הדרישות - "למפץ גדו"זהו , לשינויו. שנית

עם סדרי , אך מקור כולם באותו גרעין של פרדיגמה שונה. חברה שמייחלת להתנהל באופן אחר

עדיפויות אחרים. חיבור של כל המסרים מצייר חברה שאמנם לא מתקיימת במציאות בשום מקום 

הנוכחית. היא יושבת אך היא מסמנת את הכיוון שאליו יש להוביל את החברה , על פני הגלובוס

עלינו לדאוג לעולם טוב "שהופיעה על אחת מיריעותיו של אוהל קטן: , הלא נאיבית, על המחויבות

 ."יותר

, נתניהו וחבר מרעיו אינם יכולים להוביל את השינוי. הם חסידים של פרדיגמה חברתית אחרת

המרתיעים , קיםשבו שורדים החז, ונגל'זהה לחלוטין לזו המדינית שלהם: העולם הוא ג

. עולם שבו לא לוקחים כל סיכון לנצל סיכוי כלשהו להפכו לטוב יותר. עולם "הקומבינטורים"ו

אם יש פחות לעניים אז יש יותר לעשירים. פחות  - "משחק סכום אפס"השולט בו הוא  הגיוןשה

נה למחנה השני משמעו יותר למחנה שלי. מי שלא תומך בי הוא בהכרח נגדי. אין מקום לשו

 החברתי כמו גם המדיני.- ולאחר

וחזרה , של קיץ "ונטילציה", זוהי מחאה שסופה המעשי יכל להיגמר בקול ענות חלושה. כביכול

גם אלו שמבקשים את הייצוג הפוליטי של , לשגרה הקיימת. רוב המנהיגות הפוליטית מייחל לכך

, "התפכחות פוליטית"המחאה. האחד בספטמבר הופך ליעד האסטרטגי שלהם. אך אם תתרחש 

היא עלולה דווקא לפגוע ברוח האמיתית של המחאה. היא עלולה להפוך אותה לרשימת דרישות 

וששטייניץ ונתניהו ישמחו לנהל עליה משא ומתן. זו תיצור תמונה פוליטית , שעייני ישמח לייצג

ות של ורדודה יותר מעומק היתד, אך מהותה צרה יותר מרוחבו של רחוב רוטישילד, מוכרת

אך לא לשיטה שבה החיים מתנהלים. היא תמלא , אוהליו. היא תיתן מענה חלקי ליוקר המחייה

אך תכניע את האמונה. היא תעביר שוב את הזעקה מהמגאפונים בשדרה , קמעה את הכיס

על המחאה , גם אם לא תניב תוצאות מיידיות, מטעם במליאת הכנסת. לפיכך-למיקרופונים

 .מחר או בעוד שנים, ד שתביא את השינויע, להישאר כפי שהיא
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 [29/8/2011, "אפשר לחשוב"]אוטמת את אוזניה 

על פיהן מצבה של , ע"חברי כנסת וראשי מועצת יש, התבטאויותיהם של שרים בממשלת ישראל

לעיון מחודש בלקחי מלחמת יום  מחזירות אותנו, ישראל טוב ואין צורך לשנות את הסטטוס קוו

 .בתקווה כי נשכיל ליישמם בעת הזו, הכפורים

הודיעה ישראל בראשותה של גולדה מאיר לנשיא ניקסון  1970-עם סיומה של מלחמת ההתשה ב

, והציעה לערבים שתי חלופות בלבד: הסכם שלום בתנאיה, "מעולם לא היה מצבנו טוב יותר"כי 

או , לית על חלקים מהשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימיםשעיקרם המשך השליטה הישרא

 .המשך המצב הקיים

מדיניות זו התבססה על ההנחה כי עליונותה הצבאית של ישראל תסיר את אופציית המלחמה מסל 

בעיקר לאחר גירוש היועצים הסובייטים על ידי סאדאת. הקיפאון המדיני אף , האפשרויות הערבי

הוא מחליש את אחיזתה של ברית המועצות  ר שטען כי'יקאי קיסינגעל ידי שר החוץ האמר נתמך

במצרים משום חוסר יכולתה לחלץ אותה ממעמד הנחיתות. אך הערבים לא היו שותפים למחשבה 

מ שיוביל להסכם "הישראלית כי בידיהם רק שתי חלופות: השלמה עם הכיבוש או פנייה למו

פנייה נואשת "כ, אבא אבן, על ידי שר החוץ. הם בחרו בחלופה השלישית שתוארה "ישראלי"

בתקווה שאפילו התקפה בלתי מוצלחת שכרה יהיה גדול יותר מאשר השלמה סבילה , למלחמה

אך גם הבטיח את , . השכר אכן היה הסכם שהסיג את ישראל מכל סיני"האש-קווי הפסקת עם

קואליציה כלל ערבית  בדמות ביטול החזית המערבית וניטרול הסכנה של, בין היתר, אינטרסיה

חופש שייט לספנות הישראלית בתעלת סואץ ובים האדום וסיוע צבאי , שתצא למלחמה נגד ישראל

 ב. "ואזרחי נדיב מארה

, וכן הסורים, . הפלסטינים2011למציאות של  1973-ניתן למצוא קווי דמיון רבים בין המצב ב 

אחרי שוך האינתיפאדה , . גם בפניהםנחותים מהבחינה הצבאית הרבה יותר מאשר המצרים בזמנו

וחילופי  '67 מציג נתניהו אותן שתי חלופות בלבד: הסכם קבע שאינו מתבסס על גבולות, השנייה

המשאיר את ירושלים המאוחדת בריבונות ישראל ומחייב נוכחות צבאית ישראלית למשך , שטחים

שמשמעו המשך מפעל , שנה בבקעת הירדן; או המשך המצב הקיים ללא כל ויתור 100-40

בלבד משטח הגדה.  %40ההתנחלויות וקבלת שליטה פלסטינית חלקית על שטחים בהיקף של 

לפחות עד , הממשל האמריקאי בחר להיות משותק ומשתק. הוא אינו מהין להציע הצעות מגשרות

על ידי הסכמה ליוזמות  "להוביל מאחור"ואינו מוכן אף , לבחירות בשנה הבאה לנשיאות

 .פיותהאירו

מ המבוסס "שמטרתה להחזיר את ישראל למו, אך הפלסטינים כבר בחרו בחלופה שלישית מדינית

ם "על הפרמטרים וההסכמות שכבר הושגו עם ממשלות ברק ואולמרט. ראשיתה בפניה לאו

בעיקר בשל העובדה כי גורמים רבים מעורבים בה וחלקם יכולים להפוך , בספטמבר וסופה לא ידוע

הפסקת הסיוע האמריקני לרשות הפלסטינית , ינית לאלימה ובלתי נשלטת. למשלאת הדרך המד

ן שהאמריקאים עמלו על ביטחום עלולה לחסל באחת את כל מנגנוני ה"כתגובה על הפניה לאו

עימם. המחאה העממית עלולה להידרדר  בטחוניוישראל נהנית מהתיאום ה, בנייתם במשך שנים

ף שישפיעו על האזור כולו. הסולידריות הערבית שלה קוראים וצפויים גלי הד, לאלימות וטרור
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אה ועמאן לא תיעצר שם-המפגינים בכיכר תחריר ובכיכרות אל מַּ ותיתבע להירתם להגנת , חַּ

 .זכויותיהם של האחים הפלסטינים

כדי למנוע התפתחויות אפשריות כאלה על ישראל להיפרד מאשליית הסטטוס קוו המיטיב. עליה 

עם יוזמת מדינית שתאפשר את חידוש המשא ומתן שיביא להסכם מדיני עם  לחזור להוביל

להיות הראשונים , וביום בו תתבהר הכתובת בסוריה, "נאום אובמה"הפלסטינים בפרמטרים של 

 .להחיות את יוזמת הליגה הערבית
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 [20/7/2011, ]הארץעלותה של חמדנות  .88

בהתאם , כרם לקלקיליה-ון תוואי גדר ההפרדה באזור שבין טולבימים אלו החלו העבודות לתיק

ן בחודשים ביטחומשלימה מערכת ה, ץ בעתירות שהוגשו לפני כשבע שנים. בכך"להחלטת בג

, את אחד משיאי מצעד החמדנות, בנעלין ובבלעין, יחד עם תיקון התוואי באלפי מנשה, האחרונים

עיית בית המשפט העליון והפגיעה ביוקרתו הט, תבטחוניההפקרות ה, בזבוז כספי הציבור

 .ל"ובאמינותו של צה

משפחות. בשל קירבתן  350-המונות יחדיו כ -סלעית וצופין  -מדובר באזור שבו שתי התנחלויות 

ים יישובשנבנתה במטרה להגן גם על ה, של הגדר "צד הישראלי"לקו הירוק נכללו השתיים ב

ה ועוד מפני גלי הטרור של האינתיפאדה השנייה. אך מעבר טייב, צור יגאל, הישראליים כוכב יאיר

אלפי דונמים של קרקע , באישור ממשלת אריאל שרון, הוסיפו אדריכלי הגדרבטחוני, לצורך ה

, זמנית, תבטחוניכדי לאפשר את הרחבתן העתידית של ההתנחלויות. לא גדר , פלסטינית מעובדת

כפי שהסבירה נשיאת בית המשפט העליון  -רוק שתכליתה להגן על הישראלים משני צדי הקו הי

אנחנו חייבים לאשר את הגדר כדי להציל את חייהם. אבל , אם חיי אדם בסכנה"דורית ביניש: 

אלא גדר המוכתבת על ידי שיקולים זרים  - "היא צריכה להיות קרובה לבתי ההתנחלויות

 .ית של ההתנחלויותהבאה לסמן את מרחב ההתרחבות העתיד, עד כדי הפקרתו, ןביטחול

כי , ץ קבע אז"ביחס לתוואי שממזרח לצופין. בג 2006תחילתה של מסכת זו בפסק דין שניתן ביוני 

בעתירה שלפנינו התגלתה תופעה חמורה: לא הוצגה בפני בית המשפט העליון התמונה בשלמותה. "

, מ"ק 3במרחק , . מסתבר שתוספת השטח"העתירה שלפנינו מצביעה על אירוע שאין להשלים עמו

. רק לאחר יותר משלוש שנים של עיכובים יישובהיתה לטובת הרחבה עתידית לא מאושרת של ה

ן את התוואי. אך דרישתו של היועץ המשפטי לממשלה ביטחותיקן משרד ה, וביזיון בית המשפט

 .למנות ועדת חקירה למניעת הישנות העניין נמוגה

ן ביטחות. לאחר ארבע שנות דיונים קיבלה מערכת ההעתירה השנייה נגעה לאזור שמצפון לסלעי

מ חדשים ותפרק "ק 6ובימים אלו החלה לממשה. היא תבנה , ןביטחואת הצעת המועצה לשלום ול

כדי להמשיך את תיקון הגדר באזור , 2012מ קיימים. העבודות אמורות להסתיים בסוף "ק 4.2

ן להבטיח כי תוקם שכונה חדשה טחובישם ביקשה מערכת ה, שמצפון לצופין, העתירה השלישית

להכריע בין הגדר הקיימת לתוואי שהוצע , אהוד ברק, ןביטחוץ משר ה"לצופין. למרות בקשת בג

בחר האחרון לדחות את  - "ידיד בית המשפט"בתוקף מעמדה כ, ןביטחועל ידי המועצה לשלום ול

גנת ההתנחלויות רק כוונתה בה"כי , הכרעתו במשך יותר משנה. רק לאחר שהנשיאה הבהירה

ל גבי אשכנזי: "ן דיון שבו שמע עמדה ברורה מצד הרמטכביטחוכינס שר ה, "לבתים קיימים

. "ועליו להשאיר את ההחלטה לדרג המדיני, ל אינו צריך להתערב בקביעת תוואי הגדר"צה"

אלא כדי , יםבטחוניל קבע זאת לאחר שגילה שתוואי הגדר באזור לא נקבע משיקולים "הרמטכ

 .לאפשר להקים שכונה בהתנחלות צופין

צד "דונם ל 8,000-אמורים גם להחזיר כ, יותר באזור זה בטחונישנהפך ל, התיקונים לתוואי

 'מיליון שקל. עלות גביע קוטג 180-. משלם המסים הישראלי ישלם בעבור חמדנות זו כ"הפלסטיני

כמו שנאלצה , ן את הגדרביטחולמשך שנה. בכך תתקן מערכת ה, לכל משפחה בישראל, לשבוע

, אך לא את הנזקים שנגרמו לתדמיתה של ישראל בתחום המשפטי, לעשות במקומות נוספים

 .בטחוניהמוסרי וה
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פלסטיני -הסוגיה הטריטוריאלית בסכסוך הישראלי .89

 [7/7/2011, "אפשר לחשוב"]

יכה המדר "משחק סכום אפס"הסוגיה הטריטוריאלית מבטאת במלוא חריפותה את התפיסה של 

, הדתיים, רבים בשני הצדדים ביחס לסכסוך הישראלי פלסטיני. ההבדלים הלאומיים

הכלכליים והחברתיים בין הצדדים כה עמוקים עד שאין ביכולתו של שום משטר , התרבותיים

דמוקרטי להכיל את שני העמים במדינה אחת. תובנה זו הייתה מנת חלקם של הבריטים כבר 

ח החלוקה "אשר הולידה את הפתרון בדמות חלוקת הארץ. בדו, 1937-ח הוועדה המלכותית ב"בדו

רק באמצעות החלוקה יכולות שתי השאיפות הלאומיות המנוגדות הללו לבוא לידי "נכתב  1947-מ

 ."ביטוי ממשי ולאפשר לשני העמים לתפוס את מקומם

כי ישראל תיסוג  שבה נכתב, 242ן ביטחוישראל והעולם הערבי אימצו את החלטת מועצת ה, ככלל 

( לגבולות בטוחים ומוכרים וכי הפירוז יהיה חלק 1967משטחים שכבשה בסכסוך האחרון )

-על הסכם השלום שהסיג את ישראל לגבול שנקבע ב 1979-מההסכם. ישראל ומצרים חתמו ב

 1922-נחתם הסכם השלום בין ישראל לירדן שקבע את הגבול מ 1994-לאומי. ב-והפך לבין, 1906

 .גם אם כלל חילופי שטחים מינוריים, לאומי-ל ביןכגבו

לאחר , קיבלו -ברק ואולמרט  -ף על הסדר קבע "מ עם אש"שני ראשי ממשלה קודמים שניהלו מו 

סירב לפצות את  2000שבקמפ דיוויד , מ. ברק"כבסיס למו 1967 את גבולות, תהליך הבשלה ארוך

לכלול את  2001ים בוועידת טאבה הסכ, מהשטח %8הפלסטינים בחילופי שטחים בשיעור 

מהשטח שהציע  %6המסדרון היבשתי בין עזה לגדה ומרכיבים אחרים במסגרת הפיצוי בשיעור 

מהגדה ותעניק  %6.5הציע אולמרט כי ישראל תספח  2008הנשיא קלינטון. באנאפוליס 

 .משטח ישראל בתוספת המסדרון %5.8לפלסטינים בתמורה 

מרט לא העניקו משקל מיוחד למה שראש הממשלה נתניהו מכנה ברק ואול, יחס לקו הגבול 

שליטה במים ושליטה בצירי התנועה האסטרטגיים או בשטחים השולטים  - "ןביטחותפיסת ה"

ג. הצרכים הלגיטימיים הללו זכו למענה מלא שלא באמצעות שליטה "על נתיבי הנחיתה בנתב

ם הסכימו על פירוז המדינה מהגדה. הצדדי %40מרחבית ישראלית שמשמעותה סיפוח 

, על שימוש של חיל האוויר הישראלי במרחב האווירי הפלסטיני, הפלסטינית מצבא ומנשק כבד

על תחנות התראה ומנגנוני תיאום. מודל לחלוקת , לאומיים בפלסטין-על נוכחות של כוחות בין

בהתאם להמלצת ג שונו "ונתיבי הנחיתה בנתב, המים מאקוויפר ההר כבר הוסכם בקמפ דיוויד

 ."ועדת לפידות"

כדי , כמעט פי שלושה מאורכו של הקו הירוק, מ"ק 800ברק ואולמרט מתחו קו גבול באורך של  

 6-8%מספר הישראלים שיתפנו במסגרת ההסדר. באותם  -לענות על אילוץ פוליטי פנימי אחד 

ים כיום מעבר מחצי מיליון הישראלים הגר %85-משטח הגדה ישראל תוכל להותיר במקומם כ

2-. מול ההצעה הישראלית הניחו הפלסטינים הצעה לחילופי שטחים בהיקף של "קו הירוק"ל

מהישראלים המתגוררים כיום  70-75%המאפשרים לישראל לשמור בריבונותה , מהשטח %2.5

פוליטי זה היה היחיד שהכתיב את העמדה האמריקאית -. אילוץ דמוגרפי"קו הירוק"מעבר ל

ראשית במכתבו של הנשיא בוש לראש הממשלה , 1967ופי שטחים על בסיס גבולות התומכת בחיל

 .2011-בולאחר מכן על ידי הנשיא אובמה , 2004-שרון ב
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אולם , פלסטיני-איננו הפתרון האפשרי היחידי לסכסוך הישראלי "שתי מדינות לשני עמים"פתרון  

אינן יכולות למצוא  -בירדן  "חלופיתהמולדת ה"אתנוקרטיה יהודית או רעיון  -ההצעות האחרות 

לאומית. המציאות הגיאופוליטית של -בעולם הערבי ובקהילה הבין, שותף אמיתי בצד הפלסטיני

 .מותירה את חלוקת הארץ כאפשרות הסבירה היחידה 21-תחילת המאה ה

הוא  ולכן, נכון להיום נראה כי נתניהו אינו מעוניין בהקמתה של מדינה פלסטינית לצד ישראל 

ת ומעמיד תנאי מוקדם בדמות הכרה בישראל כמדינה יהודית. הוא מודע בטחונימשתמש בטענה ה

לכך שאין בישראל פוטנציאל קרקעי לחילופי השטחים הנדרשים לסיפוח גושי ההתנחלויות בהיקף 

הפוטנציאל , של הפלסטינים לקבל שטחי מדבר צחיחים רובםמהשטח. בשל סי %14-12של 

 .ים בתוך שטח ישראליישובתוך פגיעה חברתית וכלכלית ב, 3-4%-ם להישראלי מצטמצ

, פלסטיני איננה רק תנאי לחידושו-מ הישראלי"כבסיס למו 1967ההסכמה על גבולות , לסיכום 

3- אלא גם יוצרת אילוצים המביאים את שני הצדדים למרחב הסכמה של חילופי שטחים בשיעור

 .וקביעת גבול של קבע ביניהם 5%
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 [3/3/2011, ]הארץ צעד אחר צעד, עבאס .90

מנהיגות "כה שקוע במאבקים פנימיים עם אביגדור ליברמן על , בנימין נתניהו, ראש הממשלה

לשביעות רצונם של מרבית חברי , עד שהוא משוכנע שהעדר משא ומתן עם הפלסטינים, "הימין

מהלכים המדיניים הנרקמים על ידי משמעו קיפאון מדיני. נתניהו אינו ער דיו ל, ממשלתו

במדיניות שונה מזאת של  -ובעיקר עיוור למאמץ המדיני האדיר שמנהל מחמוד עבאס , הקוורטט

 .לטובת הכרה בינלאומית בפלסטין בסוף השנה -יאסר ערפאת 

 חצה את הרוביקון כשהצהיר שהוא נכון להמיר את חלום המולדת פלסטין על 1993-שב, ערפאת

הבנוי על רעיון המאבק , נמנע מלהסב את פתח, ממנה %22למדינת פלסטין על  מהארץ 100%

 .לתנועה שייעודה הקמת מדינה בדרך, המזוין

אך בכל זאת ראה באלימות , אמנם במכתב ליצחק רבין התחייב ערפאת לנטוש את המאבק המזוין

יג העם הפלסטיני מ כאשר נתקעה. ערפאת התיימר להיות נצ"אמצעי לגיטימי לדרבן את עגלת המו

יהאד להכתיב את סדר היום באמצעות הפיגועים שביצעו 'אך איפשר לארגוני החמאס והג, כולו

 .בכוונה לטרפד את ההסכם שעליו הוא עצמו חתם

את המאבק המזוין ראה ערפאת כחלופה היחידה למאבק המדיני. בשעה שנתניהו הקפיא את 

, "מזכר וואי"ו "פרוטוקול חברון"ולחתימה על  מ"החזיר אותו ערפאת למו 1996-תהליך אוסלו ב

למרות , לטרור "פרטנר"עבאס מסרב להיות , בעקבות אירועי מנהרת הכותל. בשונה מערפאת

אין פיגועים "ש, התהליך המדיני החלול שנתניהו מנסה לנהל. בזאת הוא מוכיח לישראל ולעמו

, המדיני עוד שתי רגליים: האחת. במקום מאבק אלים הוא מציב למאבק ")ובכל זאת( יש ערבים

, המשלימה לה, והשנייה, בניית מדינה בדרך באמצעות התוכנית של ראש הממשלה סלאם פיאד

 .הכרה בינלאומית במדינה פלסטינית

עבאס פועל לביסוס מחודש של הסמכות המרכזית של הרשות הפלסטינית בהתבסס על רפורמה 

ריסון גדודי חללי , אס מהמרחב הציבורי בגדהכלכלית: הדרת החמ-ת ורפורמה מוסדיתבטחוני

 .אכיפת חוק וסדר ופיתוח כלכלי בדגש על חיזוק מעמד הביניים, אקצא-אל

המקלה עליה להסתיר את קיום הסכסוך , ת בגדהבטחוניממשלת נתניהו אמנם נהנית מהיציבות ה

הוא מראה  עבאס אינו מסתפק בריצוי ישראל;, מעיני רוב הציבור בישראל. אך למורת רוחם

לעולם כי מילא את חלקו במפת הדרכים וכי הוא מצפה שהקהילה הבינלאומית תדרוש מישראל 

 .למלא את חלקה

גיוס הקהילה הבינלאומית נעשה בזהירות; בתחילה ביקש עבאס להשיג גינוי להתנחלויות בכלל 

רקע התהפוכות על , אך הגינוי נמנע על ידי הווטו האמריקאי. המהלך, ולבנייה בירושלים בפרט

הצפוי הפעם , מניע את הקוורטט לקיים פגישות דחופות כדי לגבש מתווה מדיני, בעולם הערבי

, 2011לקראת ספטמבר , בהמשך, להיות קרוב יותר לעמדות הפלסטיניות. על פי תפישת עבאס

שעיקרו , עשויות המדינות שהכירו במדינה הפלסטינית לסלול את הדרך למהלך פלסטיני נועז

 .ם"רה סוחפת של האוהכ

עלולה , אז יוכל נתניהו לצעוד יד ביד עם ליברמן ואלי ישי לקלפי. אולם גם אם ייצא מהקלפי מנצח

ם הכבוי "מתחת למכ "הטיס"שעבאס , לחכות לו מהעבר השני מדינה פלסטינית מוכרת וכבושה

 .שלו



 שאול אריאלי

283 

]קרן  מי מוביל בטנגו הנוכחי של נתניהו ועבאס? .91

 [1/2011 ,פרידריך אברט בישראל

 מבוא

מתאפיין התהליך המדיני בין ישראל , מאז התייצב בנימין נתניהו בשנית בראשות ממשלת ישראל

לפלסטינים במגמה מרכזית הפוכה מזו שהכרנו בשני העשורים שחלפו. בעוד הפלסטינים נהנים 

, המתקיימים כולם בתחום הזירה המדינית, מלגיטימציה בינלאומית הולכת וגוברת למהלכיהם

 לגיטימציה.-הרי שישראל הולכת וסובלת מתדמית של סרבנית שלום ומדה

ף "ר אש"הסיבה העיקרית לכך היא שינוי בדפוסי הפעולה של מנהיגי שני הצדדים בסכסוך. יו

מוכיח יוזמה ופועל בערוצים מגוונים ובמעגלי התייחסות , מחמוד עבאס, והרשות הפלסטינית

יהו וממשלתו נמנעים מנקיטת יוזמה מדינית כלשהי ומתמקדים נתנ, פנימיים וחיצוניים. לעומתו

בעוד שעבאס מעניק משקל רב , בניסיונות למנוע ולבלום את המהלכים הפלסטיניים. זאת ועוד

הרי שנתניהו מתחשב דווקא בשיקולי , יותר לגורמי חוץ בינלאומיים וערביים במערכת שיקוליו

להתנהל  נסיוןיהו לגורמי חוץ מתבטאת בעיקר בבקואליציה שלו. תשומת הלב של נתנ -פנים 

היום בעל רוב רפובליקני אוהד , בטריז שנוצר בין ממשל אובמה לבין בית הנבחרים האמריקאי

ישראל. בדרך זו מבקש נתניהו להסיר מעצמו את הלחץ האמריקאי ולהבטיח את המשך עמידתה 

 ולאחרונה גם הטורקיים., ראנייםכנגד היוזמות הערביות והמהלכים האי, ב לצד ישראל"של ארה

בכוונתי להעריך ולנתח את התפתחות תמונת המצב הנוכחית בכפוף להנחות וההערכות האלו. 

להציב מולן את דרכי הבלימה והמניעה , לתאר את המגמות והיוזמות הפלסטיניות, קרי

המבקש , מחד נמצא נתניהו הישראליות ולהעריך את הסיכויים של כל צד להצליח במשימתו.

ב. הוא מנסה במקביל להבטיח את שרידותו "לשמור על הסטאטוס קוו המדיני באמצעות ארה

באמצעות חיזוק האחיזה הישראלית במזרח ירושלים ובגדה ועל ידי בנייה רחבת  "בביתו הפוליטי"

המבקש לערער את כסאו של נתניהו באמצעות לחץ , נמצא עבאס, היקף מעבר לקו הירוק. מנגד

באופן אשר עשוי להעניק לו נקודות בזירה הפנימית. את כל זאת הוא עושה תוך המשך , בינלאומי

 ."המדינה שבדרך"בניית 

היא ההערכה כי לא צפוי , האחתבבסיס הניתוח וההערכה עומדות שתי הנחות עבודה עיקריות. 

שינוי משמעותי בהרכב של ממשלת ישראל ומכאן גם במדיניותה. הישארותה של סיעת 

רק מחזקת את האופי הנוכחי , בראשותו של ברק, "העבודה"שהתפצלה ממפלגת , "מאותהעצ"

מאחר , של הממשלה.נתניהו חושש ממצב בו יאלץ ללכת לבחירות עם ממשלה שכולה מימין לליכוד

ולהחליש את כוחה , "ישראל ביתנו"בעיקר ל, וקולות המצביעים עלולים לזלוג אל מפלגות הימין

שנתניהו עלול להקשיח את עמדותיו המדיניות בכדי לא להצטייר כגורם , מכאןשל מפלגת הליכוד. 

אין לי ספק כי , ביותר בממשלתו ולסחוף תמיכה רחבה יותר בקרב הבוחרים. בנוסף "יוני"ה

ס בראשותו של אלי ישי תעשנה כל שיידרש בכדי "בראשות אביגדור ליברמן וש "ישראל ביתנו"

יח את הישארותן בממשלה. ההיאחזות בכיסאותיהם משרתת למצוא את נוסחת הקסם אשר תבט

 "קדימה"הסיכוי לראות את , את האינטרסים הפרטיקולאריים של כל אחת מן המפלגות. לפיכך

ובכך מאפשרת , "ישראל ביתנו"בראשות ציפי לבני מצטרפת לממשלה הנוכחית או מחליפה את 

 הראה נתניהו כי ברגעי ההכרעה, מאז היבחרוהינו נמוך ביותר. , בסיס קואליציוני למדיניות אחרת
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 המתנגד ברובו לפתרון שתי המדינות לשני העמים., הימני, להישאר בביתו הטבעי הוא מעדיף

הינה הקביעה כי ההערכה והניתוח מתייחסים למגמות הקיימות ואינם , הנחת העבודה השנייה

ץ. אירועים אלו עשויים להיות לוקחים בחשבון אירועים חריגים ובלתי צפויים שעלולים להתפר

לערב בהתפתחויות  נסיוןתוצאה של התנגשות בין אותן מגמות פעולה סותרות של הצדדים או 

ביחסי  הידרדרות בלתי נשלטת, שחקנים נוספים בזירה. דוגמאות לכך הן מהלך צבאי כנגד איראן

ד החמאס בעזה או בלבנון וכנג חזבאללההידרדרות למבצעים צבאיים כנגד , טורקיה -ישראל 

לדפוס של טרור מהגדה כנגד ישראלים משני צידי הקו הירוק. ביכולתם של  פתחחזרה של ה

אירועים אלו ליצור קו התחלה שונה מהותית להמשך התהליך בין ישראל לפלסטינים מאשר זה 

נלחם  מובארכעת , שמצטייר כיום. כדוגמא לכך ניתן לראות את אירועי השבוע האחרון במצרים

על שרידותו הפוליטית. השינוי בכל עוצמה בשלטון המצרי יביא בהכרח לשינוי במעמדה של 

מ ולכפות גמישות רבה יותר בצד הפלסטיני. "בעיקר ביחס ליכולתה להניע את המו, מצרים

 אירועים דומים העלולים לפקוד את הממלכה הירדנית יהיו בעלי השפעה דומה.

 תמונת המצב

שעיקרה קיפאון מדיני. אי הנכונות הפלסטינית , מונת המצב הנוכחיתאבקש להתחיל בתיאור ת

הוא חוסר הנכונות , והפחות מהותי, מ הישיר נובעת משני אילוצים. האילוץ הראשון"לחידוש המו

פשוט אינו , הישראלית להקפיא את הבנייה בהתנחלויות. תנאי אשר בהיותו אמריקאי ביסודו

ני מהאמריקאים ולוותר עליו. האילוץ השני והמשמעותי מאפשר לעבאס להצטייר פחות פלסטי

 תנאי היסוד הפלסטיניים: הוא חוסר הנכונות הישראלית להסכים על, יותר

כשטחי המדינה  1967שעיקרה הכרה בשטחי , (TORמ )"קבלת מסגרת ההתייחסות למו •

להסדר קבע  ידי אהוד ברק ואהוד אולמרט במשא ומתן-הפלסטינית. הכרה זו כבר ניתנה בעבר על

 שהתקיים בעשור האחרון.

הסרת התנאי המוקדם הישראלי להכרה פלסטינית בישראל כמדינה יהודית. תנאי זה  •

מ וכאמירה "נתפס על ידי ההנהגה הפלסטינית כתביעה ישראלית להסרת תיק הפליטים משולחן המו

 מפלה כלפי המיעוט הערבי בישראל. 

גם אם , יא לסוף הכיבוש ולנסיגה מלאהקבלת התביעה הפלסטינית כי הסדר הקבע יב •

 של כוחות ישראליים מהגדה המערבית., הדרגתית

היא עדיין חסרה את היכולת , למרות האינטנסיביות בדפוס הנוכחי של ההתנהלות האמריקאית

, כי בביקורם האחרון של דניס רוס ומיטשל באזור, להביא את נתניהו לשנות את עמדותיו. נראה

צעותיה לפלסטינים התרחקות מסוימת מעמדותיה בשנים האחרונות ביחס ב הפגינה בה"ארה

ב להיתפס בעיני "ן וללוח הזמנים להשגת הסכם. בכך חוזרת ארהביטחולסידורי ה, לגבולות

הפלסטינים והערבים כמתווכת המוטה לטובת ישראל. השבוע הביע עבאס אכזבה קשה 

מצב מביך "תקדים נגד מה שהגדיר כ מהתנהלות התיווך האמריקאי ואף הביע ביקורת חסרת

שלדבריהם אינם מכירים בחוקיות ההתנחלויות הישראליות ולא , במיוחד בו פקידים אמריקאים

. הערכה "בפועל אינם נוקטים כל פעולה כדי למנוע פעילות זו, בסיפוח ירושלים על ידי ישראל

החורגים מהמשולש , יקאיפלסטינית זו מובילה אותם לשורה של מהלכים מקבילים לתיווך האמר

פלסטין. הפלסטינים מקווים להביא לפריצת דרך משמעותית באחד -ב"ארה-הקבוע של ישראל

 מהם.
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 יוזמות פלסטיניות ותגובות ישראליות

המבוססת על שני ערוצי , עבאס וראש ממשלתו פיאד משכילים לפעול בראיה אסטרטגית רחבה

אסטרטגיה זו מטילה , כאמורבינלאומית בה. בניית המדינה שבדרך והכרה פעולה משלימים: 

 לפתחה של ישראל מציאות קשה יותר להתמודדות מאשר בימיו של ערפאת. 

השניים פועלים בסיוע אמריקאי ובינלאומי לביסוס מחדש של סמכותה המרכזית , בערוץ הפנימי

הרפורמה ת ובטחוניידי מספר מאמצים הנשענים על הרפורמה ה-של הרשות הפלסטינית. זאת על

אכיפת , ריסון גדודי חללי אל אקצא, המוסדית כלכלית: הדרת החמאס מהמרחב הציבורי בגדה

חוק וסדר ופיתוח כלכלי בדגש על חיזוקו של מעמד הביניים. ישראל והרשות הפלסטינית נהנות 

מצמצום במספר כוחותיה המוצבים , הדוק בטחונישתיהן מהצלחה זו. ישראל נהנית מתיאום 

ת המאפשרת את הדרתו של הסכסוך מסדר יומו של הציבור הישראלי. בטחונייציבות בגדה ומ

, תחנותB (34 )-ו Aבתמורה היא מאפשרת את הפריסה מחדש של המשטרה הפלסטינית בשטחי 

פ בשטח וכפועל יוצא גם את כלכלתה. "ומסירה מחסומים וחסימות המחזקים את שליטת הרש

שני הצדדים כבולים לסטאטוס קוו הנוכחי ואינם  ,בשל האינטרס המשותף במאבק בחמאס

הפלסטינים נהנים בנוסף מהיכולת לטעון כי הם עמדו בתנאים , חפצים לערערו. ובכל זאת

לדרוש , לכאורה, יש בידיהם הזכות, הנדרשים לסיום השלב הראשון של מפת הדרכים. בשל כך

    ידי ישראל.-את המשך יישום מפת הדרכים שהוכרה גם על

מתוך , של עבאס להביא להסכם פיוס עם חמאס נסיוןהלך פלסטיני נוסף בזירה הפנימית הוא המ 

המייצגת את העם הפלסטיני. בטווח הזמן הקצר לא נראה שיש למהלך  "כתובת אחת"כוונה להציג 

אף על פי , ואף לא באמצעות מסמך הפיוס מצריםזה סיכוי להתממש במסגרת מאמצי התיווך ה

הוא עשוי לשמוט את , . במידה ופיוס פנים פלסטיני בכל זאת יקרה בעתידפתחה י"שכבר נחתם ע

הוא עלול לסתום את , הסובל מביקורת קשה מבית. כמו כן, עם ישראל בטחוניהבסיס לתיאום ה

הגולל באופן סופי על מה שנותר מהסגר הישראלי על עזה. פיוס שכזה יבטל כמובן את אחד 

 בדבר חוסר היכולת של עבאס לייצג את כלל הפלסטינים כיום. הטיעונים המרכזיים של ישראל

, ת במישור הבינלאומיצדדי-חדעבאס מוביל טקטיקת פעולה בשני כיוונים: פעילות , בערוץ המדיני

במקרה שתושג נוסחת פשרה שתאפשר , מ במתכונתו הקודמת"ושמירה על האפשרות לחידוש המו

תוך כדי קביעת סדר העדיפות ביניהם. , ים במקבילזאת. לשם כך הוא בוחר לפעול במספר ערוצ

ולקידום הקמתה , סדר זה נובע מהערכתו את הסיכויים של כל ערוץ להביא לשינוי בסטאטוס קוו

 של מדינה פלסטינית.

עבאס , של הבנייה בהתנחלויות לא תחודש ונתניהו לא ייסוג מתנאיו "הקפאה"תחת ההנחה כי ה

אותה יוכל , מ"יג הצעה משלהם למסגרת ההתייחסות למויבקש לדחוף את האמריקאים להצ

יחד עם המטרייה המדינית שהעניקה לו וועדת המעקב ליוזמת , להביא עצמו לקבל. בחסות זו

מ הישיר מבלי לספוג ביקורת קשה מדי מבית ויצליח "הוא יוכל לחדש את המו, השלום הערבית

שעשוי לקבל , לחה פלסטינית במהלך זהלעמוד מול החמאס במאבק על דעת הקהל הפלסטינית. הצ

תכריח את נתניהו להשיב להצעה. , ב בתמיכתה בישראל"תמיכה נוספת בשל בידודה של ארה

שכן יהיה עליו להתייחס להצעה אמריקאית ולא , מבחינתו של נתניהו יהיה זה עדיין הרע במיעוטו

מצליחה ישראל למנוע כי לעת עתה , מ. אולם נראה"לעמדה הפלסטינית כנקודת הפתיחה למו

תודות לפעולת הלובי היהודי וידידיו הרפובליקאים של נתניהו בבית הנבחרים. , מהלך אמריקאי
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לדברי , "הצעה מעליבה"הפעולה והלחץ הפנימי על הממשל האמריקאי אף מסבירים את אותה 

 של השליח המיוחד מיטשל לעבאס לפני שבועיים., הפלסטינים

ם באופן זהיר מאוד. הפלסטינים עשויים לבקש "עבאס לגיוס האופועל , צדדי-במישור החד

שההתנגדות לבנייתן והרחבתן נחשבת , להתרכז תחילה בהעברת החלטה בנושא ההתנחלויות

לנושא העומד במרכז הקונצנזוס הבינלאומי. בשל העמדה האמריקאית הברורה נגד המשך הבנייה 

ן של ביטחועל הצעת החלטה כזו במועצת הב להטיל וטו "יקשה עד מאוד לארה, בהתנחלויות

ט ולא כהודעה "הפלסטינים מבקשים להעביר את הגינוי בצורה של החלטת מועבי, ם. ככלל"האו

מטעם מזכירות המועצה אשר תעקר את משקלו של המהלך. הם מתכננים להביא את ההצעה 

במידה ויעלה בידיהם  ב לבוסניה הרצגובינה."יט מארה"המועד בו עברה נשיאות מועב, בימים אלו

של  בהםיהווה המהלך פתיחה טקטית חיובית אשר תחזק עד מאוד את מיצו, לעשות כן

 מ."הפלסטינים בזירת המו

לשכנע את החברות הקבועות  נסיוןישראל נערכת למקרה בו ינקטו הפלסטינים בצעד זה ופועלת ב

רב מרצה בהבטחת הוטו אולם עדיין משקיעה את מי, ן להתנגד להחלטה שכזוביטחובמועצת ה

ט ותיארה אותה כצעד "ב את הכוונה הפלסטינית לפנות למועבי"האמריקאי. עד כה גינתה ארה

מ. זאת "המנוגד לעקרון המקורי של דיון בסוגיות הקבע אך ורק בישיבה לשולחן המו צדדי-חד

על  פ כי להעלאת ההצעה עשויות להיות השלכות שליליות"ב אף הזהירה את הרש"ארה, ועוד

ב אינה מנסה למנוע בפועל את עצם הדיון בהצעה ואינה "ב. חשוב לציין כי ארה"יחסיה עם ארה

 נוקטת עמדה ברורה בשאלה כיצד תנהג במקרה שההצעה אכן תובא לדיון.

ט להכרה במדינה "ף ישקול באם להגיש הצעת החלטה נוספת למועבי"אש, בהתאם להתפתחויות

ה ירושלים המזרחית. במידה והפלסטינים לא ייתקלו שבירת, 6719הפלסטינית בגבולות 

ייתכן , ט"אלא רק בהטלת וטו במועבי, בהתנגדות חריפה מצד הממשל האמריקאי למהלך זה

. משמעותה 377(V) "מתאחדים למען השלום"ויאזרו אומץ ותמיכה להניע מהלך תחת ההחלטה 

כנגד תוקפנות של מדינה  ן אינה מצליחה לפעולביטחושל החלטה זו היא שבמידה ומועצת ה

וכן אינה מצליחה להגיע לידי החלטה בעניין זה של , מסוימת בשל וטו שהטילה אחת מחברותיה

שעות ולדון בעניין.  24היא רשאית לכנס את העצרת הכללית בתוך , ן בינלאומייםביטחושלום ו

להשבת השלום העצרת הכללית תוכל להמליץ על צעדים קולקטיביים יעילים לשמירת השלום או 

אזי ניתן יהיה , והמדינה שהטילה וטו תמצא עצמה במיעוט, על כנו. באם רוב המדינות יתמכו בכך

ל. משמעות "ואף לתמוך אותה באמצעות הקמת כוח צבאי בינ, להוציא לפועל את אותה המלצה

ים יכולה לקבל החלטה על נקיטת צעדים קולקטיבי, ט"ולא מועבי, היא שהעצרת 377(Vההחלטה )

 יעילים ולא רק להמליץ עליהם. 

שכן יש להניח שהפלסטינים יפתחו , במקרה זה תהיה יכולת התגובה של ישראל מוגבלת ביותר

במהלך כזה רק לאחר הבטחה מוקדמת של עשרות מדינות בעולם להכיר במדינתם. לישראל 

בד לאור היווצרות שיהיו נתונות ללחץ כ, במקרה זה יהיה פוטנציאל קטן מאוד של מדינות תומכות

 מגמה כוללת של הכרה במדינה הפלסטינית.

בטווח הזמן הקרוב יבחרו  -באם יצליחו או ייכשלו במאמציהם  -בכל תסריט שהוא , להערכתי

הפלסטינים להמשיך ולפעול ברוח ההסכמים הקיימים עם ישראל ולא ירחיקו עד כדי פירוק 

בריאיון ליומון , סלאם פיאד, לסטינילאחרונה ראש הממשלה הפ פ. כפי שהדגיש זאת"הרש
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, פ היא מפעל של בניית המדינה"פ כאופציה. הרש"אינני רואה את פירוק הרש"חיאת: -הלונדוני אל

זהו צורך לאומי עוד לפני היותו צורך , כלומר השגת עצמאות והיא הצעד החשוב ביותר. לפיכך

פ החלה בה באוגוסט "תית שהרששנ-יומי של העם הפלסטיני וזה מה שהוזכר בתוכנית הדו-יום

 . "תחת הכותרת: 'פלסטין: סיום הכיבוש והקמת מדינה' 2009

היעדר הסכם והיעדר תמיכה , לאחר תקופה ממושכת של קיפאון, בטווח הארוך יותר, יחד עם זאת

ף לסגת מההסכמים עם ישראל בלחץ הציבור הפלסטיני שבהובלת החמאס. "עשוי אש, בינלאומית

 מנהלתידרש להיערך מחדש לניהול האוכלוסייה הפלסטינית במתכונת של  אלבמקרה זה ישר

אזרחי או לבקש מגוף שלישי לקחת אחריות על האוכלוסייה הפלסטינית. סיכויי ההיעתרות של 

 גוף שלישי לבקשה שכזו מוערכים כנמוכים ביותר. 

מאשר הסכם ביניים  נראה כי נתניהו לא יעז להציע יותר, מ הישיר בכל זאת יחודש"והיה והמו

פי פרמטרים אותם הפלסטינים לא יוכלו לקבל. זאת כאמור בשל הרכבה הנוכחי של ממשלתו -על

ומשום הגורמים הפנימיים שתוארו בראשית הדברים. הערכה זאת מתחזקת לאור הפירסומים 

ו באם יתרחש, מ שניהלו הפלסטינים בעשור האחרון. יחד עם זאת"באל ג'זירה אודות פרטי המו

הרי שאפשר , מ"אשר ישנו מהותית את תנאי הפתיחה למו, אותם אירועים חריגים שהזכרתי לעיל

המבוסס על , ודווקא אלו ינוצלו להתנעה מחודשת של התהליך ולהשגת הסכם ביניים ארוך טווח

 ן ומכתבי פיקדון לפלסטינים ביחס לעתיד ירושלים והפליטים.ביטחוהסכמה ביחס לגבולות ול

 יחסי גומלין -הסביבה 

קרובים , החלל בו מתקיימת ההתנהלות העתידית בין ישראל לפלסטינים מכיל שחקנים נוספים

המשפיעים על ההתפתחויות וסופגים את גלי ההדף הרחק מעבר לגבולות הסכסוך בין , ורחוקים

 ירדן והליגה הערבית כמו גם איראן וטורקיה., כגון מצרים, שני הצדדים

טוב עם מצרים ביחס לגבול בין עזה  בטחוניישראל תמשיך ליהנות מתאום , בהיעדר תהליך מדיני

האחים "משום האינטרס המשותף בבלימת החמאס. זאת הן בשל הקשר שלו עם , לסיני

של האינטרסים האיראניים באזור. הערכה זו  "שליח"במצרים והן בשל מעמדו כ "המוסלמים

למרות אירועי , צבא ימשיך לשלוט במצריםבאם עומר סולימן בתמיכת ה, מקבלת משנה תוקף

 "האחים המוסלמים"השבוע האחרון. אך במידה וייקיימו בחירות במצרים אשר יישאו את 

צפוי כי החמאס יהנה מיחס אחר לגמרי ממה שהיה מורגל בימי מובראק. ישראל תהנה , לשלטון

ת בהצלחה ניסיונות המונע, ת הירדנית על גבול ירדן והגדה המערביתבטחוניגם מהפעילות ה

חדירה של מתנדבים מארגונים אסלאמיים קיצוניים והברחת אמצעי לחימה. זאת שוב בעטיו של 

, אינטרס משותף של השתיים. ישראל אף צפויה לזכות לתמיכה שבשתיקה בכל מהלך נגד איראן

ם הערבי אל לה לישראל לצפות כי העול, המאיימת על גוש המדינות הערביות הפרו מערביות. מנגד

, והמוסלמי יחדש את נוכחותם של שמונת הנציגים שהיו לו בישראל בימי תהליך אוסלו. להיפך

האחרון  -עם המשך הקיפאון עלולה ישראל למצוא עצמה מהר מאוד גם ללא השגריר המצרי 

  שנותר.

לום אינני מעריך כי העולם הערבי ימהר למשוך את יוזמת הש, בניגוד להערכות מסויימות, בנוסף

המשך אשרורה של היוזמה מסייע בידו להציג את , של הליגה הערבית מפתחה של ישראל. להיפך

, ידי העולם הערבי אי פעם. עם זאת-ישראל כסרבנית שלום להצעה הנדיבה ביותר שהוצגה על



 זכות החשיבה

288 

יבטל את האינטרס המשותף של , הסרת האיום האיראני במהלך צבאי או באמצעות הסנקציות

 עם ישראל ביחס לקיומה של היוזמה., ערב הסעודית וירדן, מצרים, ותהמדינות המוביל

, אשר תחייב את ישראל להיערך לה בטווח הקצר והבינוני, התפתחות נוספת שעשויה להתרחש

מתייחסת לעלייתן של איראן וטורקיה כמעצמות אזוריות בעלות השפעה רבה על העולם המוסלמי 

אלא לאחרונה , ף לא רק בעזה"דה לפעול לחזקו מול אשמקפי, התומכת בחמאס, והערבי. איראן

-גם במחנות הפליטים בלבנון. היא תומכת בהתחזקותם של החמאס וארגונים סלפיים

פעילות , בהם. לאורך זמן פתחג'יהאדיסטיים הפועלים בתוך המחנות על רקע היחלשות מנגנוני ה

ואף תפגע , גו של העם הפלסטיניכנצי ף"זו עשויה לכרסם את המעט שנשאר מהלגיטימיות של אש

איראן , באם יושג. בטווח הבינוני, בסיכוייו של עבאס לאשר במשאל עם את ההסכם עם ישראל

עד כדי הנעתן להכיר דווקא , תהנה מהשפעה גוברת על מדינות ערב, בעלת יכולת גרעינית צבאית

 ף."במקומו של אש, בחמאס כנציגו הלגיטימי של העם הפלסטיני

מסוג זה עלולה להשלים מהפך של הסכסוך מלאומי לדתי ולסגור בטריקה את חלון  התפתחות

 ההזדמנויות המדיני להשגת הסדר בין ישראל לבין הפלסטינים והעולם הערבי כולו. 

אותם , על הקהילה הבינלאומית לנקוט בשלושה כווני פעולה רצויים ביחס לסכסוך, בהקשר זה

מ הישיר והאפקטיבי בין ישראל "ולחתור לחידוש המולהמשיך , יש לבצע במקביל. ראשית

על הקהילה הבינלאומית להיות ערנית דיה בכדי למנוע הידרדרות ביחסים בין , לפלסטינים. שנית

יש להמשיך ולתמוך בחברות , צר או רחב היקף. ולבסוף, שיובילו לסבב אלימות נוסף, הצדדים

 של הסכסוך.האזרחיות בשני הצדדים הפועלות לקרב את סיומו 

ר "מ בין ישראל לפלסטינים ניתן לראות פעולה אסטרטגית אינטנסיבית של יו"בזירת המו, לסיכום

כאשר נתניהו לעומתו עסוק בעיקר , הרשות הפלסטינית במגוון ערוצים פנימיים ובינלאומיים

זוכים  בשיקולי פנים פוליטיים. בעקבות דפוסי הפעולה האלו חל היפוך מגמה ביחס הבינלאומי לו

שני הצדדים וישראל מתקשה להצדיק את צעדיה ומצטיירת כסרבנית הידברות ושלום. עיקר 

כאשר , ם"ב והן מול האו"פ הן מול ארה"פעולתה של ישראל היא לעומתית אל מול פעולות הרש

בזירה האמריקאית ישראל נוחלת הצלחה יחסית בבלימת האג'נדה הפסטינית. מאחר ולא צפוי 

איני רואה באופק סיכוי לפריצת דרך משמעותית , י בהרכב הקואליציה של נתניהושינוי משמעות

מ "או שינוי מדיניות מצידו של ראש הממשלה. אירועים חריגים עשויים להשאיר חותמם על המו

מ "ל לוודא כי כל התפתחות תוביל לכיוון מו"ואף להביא לשינוי כללי המשחק. על הקהילה הבינ

 ר את האזור לסבב אלימות נוסף ולהסגרות של חלון ההזדמנויות. ופתרון קבע ולא תגרו
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 [30/12/2010, ]הארץ הקומקום החשמלי .92

הפלסטיני בעשורים -המדיניות הישראלית כלפי הסכסוך הישראלי, בדומה לקומקום חשמלי

שהיו חסרים את , האחרונים רתחה והתקררה בשלל ניסיונות אמיתיים ומדומים להשגת הסכם

ף. כדרכו "הליגה הערבית ואש, ארצות הברית, ם"נות לשלם את תג המחיר הנקוב על ידי האוהנכו

הציפיות הלא ריאליות הותירו אחריהן בתודעת הציבור הישראלי משקעי אבנית , של כל קומקום

. משקעים אלה משמשים את בנימין נתניהו להסתיר מעיני הציבור את מרחב "ניסינו הכל"של 

כפי שהציגו השבוע במוקטעה מחמוד עבאס בפני נציגי , ת התגבש בקרקעיתוההסכמה שבכל זא

 .נבה'שהוזמנו למקום בידי יוזמת ז, רוב המפלגות הישראליות

וויתורים  "פירות השלום"כי באמצעות , בבסיס הסכמי הביניים בתהליך אוסלו עמדה ההנחה

כמים לנוכח האלימות הדרגתיים תיבנה מציאות התומכת בהשגת הסדר קבע. שבריריות ההס

לא ניתן לעבור תהום בשתי "כי , למיניה של מתנגדי ההסכם בשני הצדדים גרמה לאהוד ברק להבין

. אך כישלונם של ברק וקלינטון דיוויד. לכן גרר את יאסר ערפאת וביל קלינטון לקמפ "קפיצות

של האינתיפאדה  "לרכוב על גב הנמר"להציע את המינימום הדרוש לערפאת וניסיונו של ערפאת 

 .צדדית-השנייה גנזו את התהליך והעלו על נס את הגישה החד

מהגדה שאריאל שרון ניסה  %20כי בתמורה לנסיגה מעזה יכשירו האמריקאים את , האשליה

, התפוגגה עם השתלטות החמאס על עזה והלחץ הבינלאומי, לספח באמצעות גדר ההפרדה

ים מחוץ לגדר הבנויה. אהוד אולמרט חזר לנתיב שהותירו דווקא את גוש עציון ומעלה אדומ

, בטרם התפוטר, ההידברות והלך בו כברת דרך נוספת באנאפוליס. אך אולמרט לא הצליח

להתקרב בהצעתו לסף הנדרש לעבאס כדי למכור אותה כפרשנות סבירה של ההחלטות 

פיאד לבצע הבינלאומיות והערביות שלפיהן הוא מתנהל. הוא לפחות איפשר לעבאס וסלאם 

מפת "ות וכלכליות שהשלימו את המחויבויות הפלסטיניות לשלב הראשון של בטחונירפורמות 

 .והציבו שוב את שאלת הסדר הקבע בפני נתניהו "הדרכים

הוא מציע להקים מדינה , בצל הכרתו המאולצת של נתניהו בעקרון שתי המדינות לשני העמים

בלי לגעת בסוגיות האחרות. , את עול הכיבוש מישראלכדי להסיר , פלסטינית על חלק משטח הגדה

המבקש , משרת נתניהו את האינטרסים של החמאס, בדומה לתוכנית ההתנתקות, אך בכך

 .בלא תמורה, "פלסטין"כברת אדמה נוספת מ "לשחרר"

ולא רק את הכיבוש. , כי אנו מעוניינים לסיים את הסכסוך, לכן יש לחזור ולהזכיר לראש הממשלה

אלא כי , את זכויותיו של האחר "גילה"ל והפלסטינים לא החלו בהידברות משום שהאחד ישרא

והפלסטינים , הבינו שאין ברירה. ישראל חששה מאובדן זהותה היהודית ומשטרה הדמוקרטי

צדדי או -שמהלך חד, חששו מאובדן השטח לטובת מפעל ההתנחלויות. בעשור האחרון למדנו

אלא מחזקים בקרב מתנגדי ההסכם בשני הצדדים את , ותנוהסדר ביניים אינם מקדמים א

יאפשר להם להכריע את הצד האחר. לפני נתניהו עומדות שתי  "הרוויחו"האשליה כי הזמן ש

צדדית לקו הגדר המתוכנן. לפיכך על הציבור -הסכם קבע או בהעדרו נסיגה חד, חלופות בלבד

ח בקרקעית הקומקום זה עשור לתבוע מנתניהו לחשוף את מרחב ההסכמה האפשרי המונ

 .כדי להכריע את שאלת הפרטנר לפתרון הסכסוך, ולהעמידו בפני עבאס
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 [26/7/2010, ]הארץ תורת השלבים של הימין .93

ולהכיר במדינת ישראל כבמדינה , סירובו של מחמוד עבאס להיעתר לתביעתו של בנימין נתניהו

שת בעיני רוב הציבור היהודי כעדות נתפ -יהודית לפני המשא ומתן והחתימה על הסדר קבע 

 .והשאיפה לחסל את ישראל כמדינה ציונית "תורת השלבים"שביסודה , נדה סמויה'לאג

הולכת , "מדינה יהודית"בחסות התביעה ל, אלא שרבים מהסוברים כך עיוורים לתהליך שבו

, ו. לפיכךוהמובילה לאובדנ "האבות המייסדים"ומתפתחת כאן מדינה הזרה לחזון הציוני של 

מן הראוי שהציבור הישראלי יבהיר לעצמו תחילה באיזו מדינה  -בטרם יבקש זאת מהפלסטינים 

מחיר "יתבע מראש הממשלה לפעול כדי לעצבה על פי תפישתו ויהיה נכון לשלם , יהודית הוא חפץ

 .בעבורה "כואב

הם הצורך ביצירת  ,ותכלית הקמתה, עלינו להכריע אם המניע הציוני העיקרי להקמתה של ישראל

או , מקלט בטוח לעם היהודי )שכדי לממשו היה הרצל מוכן להסתפק בריבונות בחבל ארץ כלשהו(

 .כמשנתם של חסידי הרב קוק ". משום שנצטווינו לרשת את הארץ..התנחלנו"שמא 

הציונות ההיסטורית ראתה במדינה כלי מודרני להבטחת קיומו של העם היהודי באמצעות קיבוץ 

ן לאומי ומחוסן כלכלי וחברתי. אלה ביטחומ, מרוב יהודי, ות ובניית חברה הנהנית מריבונותגלוי

ועל כן בגבולותיה של המדינה המוקמת על פי החזון הזה , חשובים יותר מטריטוריה היסטורית

 .אין כל קדושה דתית

על חבלי למוסדותיה הנבחרים יש לגיטימציה וסמכות לוותר , כדי להשיג את מטרות הציונות

לדורותיו  "גוש אמונים"ראשי , רבין ושרון. לעומתם, בגיןגוריון, -בן מולדת בדיוק כפי שעשו

נה אינם אלא נדבכים ראשונים בתהליך הגאולה ביטחותקומת המדינה ו, סבורים שקיבוץ הגלויות

לכנסת ולממשלה אין , שהשלמתו מחייבת את כיבוש הארץ כולה. בעיניהם, של עם ישראל

 "האשה"כי הארץ היא , מציה לוותר על מה שהובטח מפי הגבורה. באחרונה אף התבשרנולגיטי

 .הזמנית "העוזרת"שאיננה יותר מ, שחובה לאחוז בכולה גם במחיר ויתור על המדינה היהודית

המכירה , הישראלים צריכים להחליט אם הם חפצים במדינה שהיא חלק ממשפחת העמים

של  "הזכות ההיסטורית"או במדינה שבה , הילה הבינלאומיתבמשפט הבינלאומי ובהחלטות הק

ומספקת לגיטימציה  -אזרח וקהילה , כולל זכויות אדם -העם היהודי גוברת על כל זכות אחרת 

 .לנישולו ולאפלייתו, לשליטה בעם הפלסטיני

הצדק והשלום והמקיימת , ושתתת על יסודות החירותדהאם אנו מעוניינים במדינה המ, כלומר

, לאומי או בינלאומי, שום חוק, כדברי הרב גורן, או במדינה שבה, וויון זכויות חברתי ומדיניש

על ארץ ישראל כולה. , מכוח דין תורה, אינו יכל לפגוע בבעלות ובזכויות הקניין שיש ליהודים

או לאמץ את העמדה , המשמעות המעשית של שאלה זו היא האם על ישראל לבקש שלום ולרודפו

 ."להוריש את הארץ מיושביה"ן ועלינו דווקא ביטחוכי החתירה לשלום פוגעת ב, הגורסת

שבה יש לו רוב ולצדו חי מיעוט ערבי שווה , ציונות משמעה מדינה דמוקרטית של העם היהודי

זכויות. פירושה מדינה שהיא חלק ממשפחת העמים. כדי להשיג את התנאים למימוש כל מטרות 

 "תורת שלבים"חזון המדינה של הימין אינו אלא , י. לעומת זאת"מא  22%הציונות עלינו לוותר על 

בהטילו כתם שחור על הציונות , בקדשו את האדמה על פני החיים, לחיסולו של החזון הציוני

 ."מצורעת"ובהופכו את ישראל למדינה 
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הצעות חוץ ממסדיות לתיחום גבולות  -יוזמת ז'נבה  .94

 [7/6/2010, שטיינמץ ]מכון תמי ניתוח ביקורתי, ישראל

שהתקיים בין ישראלים ופלסטינים , מ לא רשמי"לאחר מו 2003הושקה בדצמבר  "יוזמת ז'נבה"

, שהחל עשור קודם לכן, בכירים במשך כשנתיים. היא חתמה באופן לא רשמי את תהליך אוסלו

ציג כאשר הציגה מתווה להסדר קבע מלא בין ישראל לפלסטינים. מטרתו של מאמר זה היא לה

 -קשריה לסוגיות הליבה האחרות, ולנתח את סוגיית הגבול שהוסכם בין הצדדים במסגרת היוזמה

זה בכדי  נסיוןמתוך הנחה וכוונה כי יש בתובנות ובלקחים שנלמדו מ, ירושלים ופליטים, ןביטחו

 לסייע בעתיד בידי הנושאים והנותנים הרשמיים.

 רקע ונקודות הסכמה ופתיחה בסיסיות

מ בין הצדדים. לא עוד גישת "אומצה גישה חדשה לניהול המו, 2002ת המפגשים בינואר עם תחיל

שתפסה כל ויתור של האחד כרווח של השני והובילה לדינאמיקה בה כל צד  "משחק סכום אפס"

גישה הרואה בהשגת הסכם אשר ייצור , אלא, חותר לסחוט את המקסימום שאפשר מהצד השני

ובית כאינטרס משותף וחיוני. מקורה של גישה זו בעבודה שנקראה מציאות עתידית יציבה וחי

ל( בראשותו של האלוף "ן לאומי )להלן: המלביטחוי המועצה ל"שהוכנה ע, "היום שאחרי - 2020"

אך לא יושמה , מ בקמפ דיוויד"עבור המו, גדעון שפר )אף הוא שותף בכיר ביוזמת ז'נבה( 'במיל

, תאמצו להימנע מיצירתן של נקודות חיכוך פוטנציאליותהצדדים ה, הלכה למעשה. ברוח זו

 בולטות בפגיעה בריבונות ועוד. 

מ ימשיך מהנקודה בו הופסק בשיחות הרשמיות שהתקיימו בין "הצדדים הסכימו כי המו

. זאת התאפשר בזכות השתתפותם של אישים רשמיים לשעבר 2001בינואר , המשלחות בטאבה

ל אמנון "הרמטכ, ר יוסי ביילין"כמו השר ד, מ הרשמי"ל ביותר במושנטלו חלק פעי, משני הצדדים

ר נביל קסיס ועוד. החלטה "ד, עבד-ר סמיח אל"ד, השרים הפלסטינים יאסר עבד רבו, ליפקין שחק

המשמעותית  ולהינות מההתקדמות, זו חסכה מהצדדים לחזור לנקודות פתיחה חדשות ישנות

, היא כבלה את הצדדים, ם לגשר על פערים. כמו כןמ בטאבה בה הצליחו הצדדי"שהושגה במו

העקרונות והעמדות הרשמיות שהנחו את הצדדים בתהליך אוסלו. , לאינטרסים, שהיו לא רשמיים

אך הבטיח המשכיות ועיקביות של , "מחוץ לקופסא"דבר שאומנם חסם לעיתים רעיונות חדשים 

 דעת הקהל.התהליך המדיני הרשמי ואף הקל על שיווקה של היוזמה ל

הצדדים חזרו והסכימו לראות בחילופי השטחים כפתרון הדרוש למתח המתקיים בנושא 

ואופן יישומה  242ט "הטריטוריאלי. מתח זה מורכב מקוטב אחד הנשען על החלטת מועהב

הקוטב השני , . מנגד1967בהסכמי השלום בין ישראל למצרים וירדן בהם דבקה ישראל בקווי יוני 

מציאות הנוכחית בה מתגוררים למעלה  ועל, ים ותשתיתייםבטחונים ישראלים נשען על צרכי

ים ושכונות יישוב 140-בכ, לרבות במזרח ירושלים, מחצי מיליון ישראלים מעבר לקו הירוק

הפרוסים ברחבי הגדה המערבית. לפתרון הבסיסי למתח זה בדמות חילופי שטחים היה על 

 דות. הנושאים ונותנים לקבוע עקרונות ומי

שגישרה על  "עסקת חבילה"מ וההסכמות על הסוגייה הטריטוריאלית היוו "הגישה שנבחרה למו

שכלום לא מוסכם עד שהכל "העיקרון שתבע ברק בקמפ דיוויד , הפערים בסוגיות כולן. קרי
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ותחת אמון בסיסי בין , נשאר בתוקפו. בהיעדר לחץ חיצוני של מתווכים ותקשורת "מוסכם

שהעניקה גמישות רבה יותר מאשר  בין הסוגיות "תן וקח"התאפשרה גישה של , יםהנושאים ונותנ

במקרים  "win-win"מ בו מתקיימים ויתורים בכל נושא בנפרד. גישה זו יצרה מצבים של "במו

הצד הישראלי נענה , כאשר נידון נושא הריבונות הישראלית על המעבר בין עזה לגדה, רבים. למשל

ניתנה לישראל הזכות  ובתמורה, לחשב שטח זה במניין חילופי השטחים לעמדה הפלסטינית שלא

(. 90-ו, 60, 443להשתמש בכבישים שבריבונות פלסטינית לצורך חציית הגדה המערבית )כביש 

היה קל ונכון יותר להציע בחילופי השטחים אזורים בצד הישראלי בהם היו כפרים ערביים , בנוסף

 בשיווק ההסכם בדעת הקהל הערבית. "נכסים"לסטיני בכדי להעניק לצד הפ, '48טרם 

י הצדדים ושימשה בסיס לשיחות( ")שאושרה ע 2000בהתאם להצעת הנשיא קלינטון מדצמבר 

מהגדה המערבית. ישראל תכננה שלא  %8-6העמדה הישראלית בטאבה עמדה על סיפוח של 

מחויבת לפצות את השטח לו הייתה  %3כי אם להמיר את , שטחים מתוך ישראל "להחליף"

, בשטח המסדרון היבשתי בין עזה לגדה ובנכסים אחרים. באמצעות סיפוח שטח זה, הפלסטינים

, מהישראלים המתגוררים מעבר לקו הירוק. מנגד %81יכלה ישראל לשמור תחת ריבונותה 

 %70-איפשרה לישראל לשמור על כ %2.4ההצעה הפלסטינית לחילופי שטחים שעמדה על 

 מהישראלים.

 ישראל שאפה, מ. ככלל"העקרוני במסגרת המו ביחס לירושלים התקיים ויכוח מהותי על מעמדה

ישראל דרשה , להחיל עליה פרמטרים שונים מאלו של שאר שטחי הגדה המערבית. בטאבה למשל

שיישארו בריבונותה כפי שנכתב  מהמתנחלים %80שהישראלים במזרח ירושלים לא ייכללו במניין 

ראו במזרח ירושלים כשטח כבוש לכל , שנתמכו בעמדה הבינלאומית, ן. הפלסטיניםבהצעת קלינטו

שני , למעט המקומות הקדושים אשר זכו ליחס אחר. יחד עם זאת, על תושביה ושטחה, דבר

הצדדים הסכימו לקבל את הצעת הנשיא קלינטון ביחס לחלוקת השכונות במזרח ירושלים על פי 

הודיות לישראל ושכונות ערביות לפלסטין. העמדות היו חלוקות שכונות י - ידמוגרפהעיקרון ה

בעוד הפלסטינים , והעיר העתיקה. ישראל הציעה בטאבה משטר מיוחד "אגן ההיסטורי"ביחס ל

( המשאירה את מרבית "ועיקרון זה חל גם על העיר העתיקה"דבקו בחלוקתו על פי הצעת קלינטון )

 השטח בריבונותם. 

בלטרון ובירושלים שהשתרע  "שטח ההפקר"תוח בין הצדדים היה ביחסם לויכוח נוסף שנשאר פ

שעה שהציג את עמדותיו , וכל צד, ר. שני הצדדים טענו לבעלות עליו מנימוקים שונים"קמ 48 על

 אף טרח והקפיד לכלול שטח זה בצידו., במפות

 המרת הנוסחה שטחים = ביטחון 

א חוללה בתודעה הישראלית את השינוי הנדרש )הסכם אוסלו( ל "הסכם העקרונות"החתימה על 

ישראל עדיין  2000ן. בפסגת קמפ דיוויד ביטחושטחים ו, ביחס לתפיסת הקשר בין הסכם קבע

שעה , שהוגדרו לאחר מלחמת ששת הימים, "ןביטחואזורי "ביקשה להשאיר בריבונותה 

אליה. ישראל נאטמה שיקפו את יחסו של העולם הערבי  "ועידת חרטום"של  "שלושת הלאווים"ש

כלפי הטענה הפלסטינית כי הסדר קבע והכרזה על סיום הסכסוך יוצרים מציאות שונה המחייבת 

ותוכנית  '60-ן על פי תוכנית אלון מסוף שנות הביטחון. מרחבי הביטחוהתייחסות אחרת לנושא ה

רצועות  משטחי הגדה בהתאמה. הן כללו %60-ו %40השתרעו על פני , שרון כעשור לאחר מכן

גם על הרבה פחות  מסדרון ירושלים ולאורך הקו הירוק., מדבר יהודה, רחבות בבקעת הירדן
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 פלסטיני להסדר קבע.  "פרטנר"שטחים מכך לא היה בנמצא 

לנוסחה שונה שעיקרה , ןביטחושטחים=, היה על ישראל להמיר את הנוסחה, לפיכך

אשר מעניקה הגדה המערבית לישראל ן=פירוז. בתמורה לוויתור על העומק האסטרטגי ביטחו

, טנקים, לרבות מטוסים, הפלסטינים נדרשו לפרז את מדינתם מצבא ומנשק כבד, לאיום ממזרח

, 2008המפורט שפורסם בסוף  בטחוניבנספח ה, טילים ועוד. בהסכם ז'נבה, ספינות קרב, תותחים

וח בינלאומי חמוש בהרכב ן. הוסכם על בניית כביטחותורגם הפירוז לרשימה ארוכה של מרכיבי 

וברצועת עזה לאורך , של ארבעה גדודים שייפרסו בבקעת הירדן לאורך הגבול בין פלסטין לירדן

לי לכוח הבינלאומי שמקום מושבו נקבע "ישראל תכפיף גדוד ממוכן צה, הגבול עם מצרים. כמו כן

ומיכולת לאמן , לבמרכז בקעת הירדן. ישראל תהנה משתי תחנות התרעה בבעל חצור ובהר עיב

 את חיל האוויר במרחב האווירי של פלסטין.

משטחי הגדה מוגדרים כאזורים בעלי פוטנציאל  %23לנושא המים הייתה דינאמיקה דומה; 

-שאיבה גבוה של אקוויפר ההר על שלושת חלקיו. מדובר באזורים שגובהם מעל פני הים נמוך מ

של ישראל בשטח בהיקף זה אינה סבירה משום ששליטה פיזית ישירה , מטרים. לפיכך 400

 פנו הצדדים לפתרונות אחרים של חלוקת המים במנותק מקו הגבול שנקבע., במסגרת הסדרי קבע

 
 קו הגבול בין ישראל ופלסטין :1מפה מספר 

 עקרונות 

לא ניתן להתקדם בצורה , יש לזכור כי כמו בכל תהליך שבו שותפים צדדים בעלי אינטרסים שונים

מ "רית ורצופה כמו בתהליך עבודה המאפיין מיזמים ברמת ודאות ויציבות גבוהה. המוליניא
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לעתים , וההתקדמות בו היו מעגליים. לפעמים הביצה הקדימה לתרנגולת ולעיתים ההיפך. קרי

ולעתים טיוטות המפות באזורים שונים יצרו , העקרונות נקבעו ותיחום הגבול נקבע לאורם

 סתכמו בהדרגה לאורך סבבי השיחות בין הצדדים העקרונות הבאים: עקרונות. כך התגבשו וה

במטרה , פלסטין וישראל -מוכר ומוסכם בין שתי המדינות , סופי, . ההסכם מציב גבול קבוע1

י המערבית והמנדטורית בין הצדדים. הכוונה הייתה "להביא לחלוקה סופית ומוסכמת של א

לגבולות , מיד לאחריו. כל הרעיונות להסכמי ביניים מ להסדר קבע שייושם"להגיע בסופו של המו

 עם ירדן ומצרים בשלב כזה או אחר נדחו. , "משולשים"זמניים ולחילופי שטחים 

ן ביטחושל מועצת ה 242בהתאם להחלטה , 1967 קווי . הגבול בין ישראל לפלסטין יתבסס על2

בדומה  "שטחים תמורת שלום"הצדדים הסכימו כי תיושם הנוסחה של  -ומתווה הנשיא קלינטון 

 1967להסכמי השלום הקודמים שחתמה ישראל עם מצרים וירדן. יחד עם זאת הוסכם כי קווי 

ישמשו כקו התייחסות לקו הגבול החדש בהתאם לרעיונות לחילופי השטחים שעלו בהצעת הנשיא 

 בעיקר ביחס למזרח ירושלים., קלינטון

הסכמה זו  -הצדדים  אופן שמשרת את האינטרסים שלב 1:1. חילופי שטחים יתבצעו ביחס של 3

אולם לא את הקו עצמו. יש להדגיש כי הסכמה זו חרגה  '67שימרה את היקף השטח של גבולות 

מהשטח שהייתה אמורה לספח  %3באופן משמעותי ממתווה קלינטון מאחר וישראל ויתרה על 

, הרעיון הזה בהסתייגויות שהגיש אומנם שלל את, בתגובה למתווה קלינטון, ללא תמורה. ערפאת

והוא אף שלח את המשלחת הפלסטינית לטאבה על בסיסה. , אך לא עד כדי פסילת ההצעה כולה

של הפליטים מנוסח ההסכם.  "זכות השיבה"הצד הישראלי הצליח להוציא את , בתמורה לכך

ני הצדדים ש"אך הוא קבע כי , "אין זכות שיבה ספציפית לישראל"הבהיר ש קלינטון אומנם

. הצד הישראלי "לחזור למולדתם"או  "מכירים בזכות הפליטים לחזור לפלסטין ההיסטורית

בזכות "ביוזמת ז'נבה הצליח להביא לפשרה שהתמקדה בפתרון המעשי של הפליטים ללא שימוש 

אבל , . הוא הביא לאימוץ הרעיון של קלינטון שחייב קליטה מסוימת של פליטים בישראל"השיבה

 לחוקיה הריבוניים ולמדיניות הקליטה שלה. בכפוף

יהיו שווים לא רק בהיקפם  נקודה חשובה נוספת הייתה שהפלסטינים דרשו כי חילופי השטחים

שעה שמבחן האיכות היה טיב הקרקע מבחינה חקלאית. בשלב מסוים של , אלא גם באיכותם

אותו באמצעות  "ניישר" כי, מ הפלסטינים אף הגדילו לעשות וביקשו ביחס למדידת השטח"המו

תוכנה מתאימה. טענה זו נשענה על העובדה כי ישראל סיפחה אזורים הרריים וביקשה לפצות את 

אך החלופות , הפלסטינים באזורים מישוריים. שתי דרישות אלו אומנם נדחו על ידי הצד הישראלי

 מ. "הישראליות של העברת שטחי מדבר הוסרו אף הן משולחן המו

נימוקי שני  - יתחלקו בין הצדדים באופן שווה 1967פקר שהיו קיימים לאורך גבולות . שטחי הה4

, הצדדים ביחס לשטח שהשתרע על כמעט אחוז אחד מסך שטחי הגדה המערבית היו בעלי תוקף

בשל הקרבה של שטח זה למסדרון , ולא נמצאה דרך לחלקם זולת חלוקה שווה. יחד עם זאת

סוכם כי רוב השטח יישאר בריבונות ישראל והפלסטינים יפוצו , עירירושלים ולכביש הגישה אל ה

מ הרשמי "בעבור חלקם במסגרת חילופי השטחים. רעיון זה אומץ מאוחר יותר על ידי הצדדים במו

 באנאפוליס.

עקרון זה בא להבטיח לפלסטינים שלושה  - ים או תושבים של הצד השנייישוב. אף צד לא יספח 5
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 "אצבע"של קו הגבול בהתאם ל "יישור"נוע מישראל את האפשרות לתבוע דברים מרכזיים: למ

ים יישובמעלה אדומים ואחרות( על ידי סיפוח של , שהתנחלות גדולה יוצרת )למשל: גבעת זאב

לקיים חילופי , לה התנגדו הפלסטינים נחרצות, פלסטינים סמוכים לה; לשלול את האפשרות

למנוע אפשרות , ים ערביים ישראליים; ולבסוףיישובתם שטחים מאוכלסים בהם יועברו לריבונו

 להשאיר מובלעות ישראליות אקסטריטוריאליות בשטחי המדינה הפלסטינית.

 עיקרי ההסכמות

סגן שר התכנון הפלסטיני , עבד-ר סמיח אל"בין ד, מ"עסקת הבסיס שגובשה עם תחילתו של המו

גושי "הייתה ביחס ל, לביני, ועד היום 3199-מ הטריטוריאלי מ"והאחראי בצד הפלסטיני על המו

המרכזיים. בטאבה הציגו הפלסטינים את הצעתם לגבול הכוללת את השארת  "ההתנחלויות

אך לא כך לגבי מעלה אדומים וגבעת זאב. ההצעה הפלסטינית זכתה , אריאל בריבונות ישראל

 יישובילגוש , 5ך כביש השטח הבנוי של אריאל חובר לאור, . קרי"בלון על חוט"לכינוי הישראלי 

 'ל במיל"שר התיירות דאז רא, ומשם בכביש צר לאלפי מנשה ולישראל. היה זה, קרני שומרון

אמנון ליפקין שחק )חבר המשלחת הישראלית בטאבה( שהציע כי על ישראל להעריך מחדש את 

משך מ מהקו הירוק. בה"ק 20 -הרחוקים למעלה מ, ים כמו אריאליישובעמדתה ביחס לסיפוח 

ובתמורה , מ כי ישראל תוותר על סיפוח אריאל"הוסכם ממש בהתחלת המו, לגישה מרעננת זו

הפלסטינים יסכימו כי תספח את מעלה אדומים וגבעת זאב. עסקה זו זכתה מאוחר יותר לביקורת 

והיו אף ניסיונות )שכשלו( להמירה בשטחים אחרים. , קשה מצד חלק מחברי המשלחת הפלסטינית

שעה שבמסגרת ההצעה הפלסטינית לאולמרט , של עסקה זו התחוורה מאוחר יותרחשיבותה 

, ים הללו. יחד עם זאתיישובבמהלך תהליך אנאפוליס ניסו הפלסטינים שוב להוריד מהמפות את ה

מעלה אדומים וגבעת זאב תישארנה בריבונות , אז כמו היום היא שבמסגרת הסכם כולל ההערכה

 ישראלית.

ירושלים. רוב האוכלוסייה הישראלית מעבר  "עוטף"יקדה את ישראל באזור עסקה זו חזרה ומ

ים המרכזיים באזור ענה על הצורך הישראלי להרחיב יישובוסיפוח ה, לקו הירוק מתגוררת שם

בדומה לתקופה טרם  "עיר קצה"וכן לא להחזיר את עיר הבירה להיות , ירושלים "מסדרון"את 

עם גוש עציון  ביתר עיליתגבעת זאב בצפון ו, ה אדומים במזרח. היא נהנתה מסיפוח של מעל1967

 בדרום.

ר משטחי "קמ 24ר בהם כל צד נהנה מתוספת של "קמ 124הצדדים הסכימו על חילופי שטחים של 

אולם הם פוצו באזורים אחרים. , ר"קמ 11-ר והפלסטינים ב"קמ 38ההפקר. בפועל ישראל זכתה ב 

מהאוכלוסייה הישראלית מעבר  %75 שכונות בהם מתגורריםים ועשר יישוב 21ישראל סיפחה 

ישראלים שיישארו בבתיהם. בתמורה ישראל תעביר לפלסטינים שטחים  5,00037-כ, לקו הירוק

. ואת %25-ר שיגדילו את שטחה של הרצועה בכ"קמ 86בהיקף של , עזה "עוטף"לא מאוכלסים ב

 היתר באזור חבל לכיש שבמערב יהודה. 

ון אומץ לטובת הפתרון לסוגיית ירושלים; השכונות היהודיות יסופחו לישראל מתווה קלינט

הצהרת "סתרה את  1996-והערביות לפלסטין. מכלל זה הוצאה שכונת הר חומה משום שבנייתה ב

לפיה התחייבו הצדדים להימנע מקביעת עובדות בשטח במהלך תקופת הביניים. העיר  "העקרונות

ר תחת ריבונות ישראלית את הרובע היהודי ומחצית מהרובע העתיקה חולקה באופן המשאי

אולם , ובניהולה, באבטחתה, הארמני בו מתגוררים יהודים. כמו כן ישראל השאירה בשליטתה
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מנהרת החשמונאים ובית העלמין היהודי שבהר הזיתים. , את מצודת דוד, תחת ריבונות פלסטינית

 .לי דתי הפך למדיני ריבוניבהר הבית ובכותל המערבי הסטאטוס קוו הניהו

שעלה בוועידת טאבה אומץ ביחס לעיר העתיקה על מנת להימנע מהקמת  "העיר הפתוחה"מודל 

נקבעו הסדרים מיוחדים על שיתוף כוחות , מכשול פיזי בתוך חומות העיר העתיקה. לבסוף

 בדגש על הר הבית., בינלאומיים באבטחת חלקה הפלסטיני של העיר העתיקה

 ערכהסיכום וה

מ וההסכמות אליהן הגיעו במסגרת יוזמת ז'נבה קיבעו את האינטרס המהותי של כל אחד "המו

כל השטחים תמורת "בדמות  242מהצדדים ביחס לטריטוריה. הפלסטינים עיגנו את החלטת 

של  %100על  1988-הישג שיאפשר להנהגה הפלסטינית להסביר את הוויתור ההיסטורי ב, "שלום

 1967של המדינה. הישראלים עיגנו את עמדתם בדבר אי חזרתם לגבולות  %22המולדת לטובת 

אפשרו לישראל לשמור את מרבית המתנחלים , ואי פינויים של כל ההתנחלויות. חילופי השטחים

 בביתם.

פ "ע 242בנוסף לעיגון החלטה , הבטיח לפלסטינים 1:1העמדת היחס על חילופי שטחים על 

ם שיסופחו יהיו בהיקף מינימאלי ובהשפעה מועטה על רציפות שהשטחים הישראלי, פרשנותם

המדינה הפלסטינית ומרקם החיים של תושביה בסמוך לגבול עם ישראל. היצמדות לקריטריון 

תיבת "מנע את פתיחתה של , הכמותי בלבד והימנעות מהקריטריון האיכותי בשטחים שיוחלפו

 סכמות בנושא הגבולות ובכלל.שעלולה הייתה לפגוע בסיכויים להגיע לה "פנדורה

הגדלתה של רצועת , תוספת השטחים לרצועת עזה נשענה בצד הישראלי על שתי החלטות: האחת

מהפלסטינים  %40מהשטחים אך מרוכזים בה  %7עזה ככל שניתן בגלל ששטחה מהווה רק 

עת גרסה שיש לשתף את המגזר החקלאי של תנו, שהייתה פנימית ישראלית, שבשטחים; השנייה

 הנדרש להסכם קבע.  "המחיר הכואב"העבודה בנטל 

. שיעור זה עשוי לעלות "תורה מסיני"( אינם בחזקת %2.2ר )"קמ 124חילופי שטחים בשיעור של 

תחת שלוש ההנחות: הצדדים אינם , משני טעמים: ראשית, אך לא יותר מכך. זאת, %4עד 

וישראל תימנע , ם לקבלת אדמות מדברהפלסטינים מסרבי, מעוניינים בחילופי שטחים מאוכלסים

נציאל השטחים בישראל לחילוף שיפוט הרי, ים ותשתיות חיוניות בתחומי הקו הירוקיישובמפינוי 

חילופי השטחים בעיקרם אינם קשורים לסוגיות , הינו מוגבל ביותר ואינו עולה על שיעור זה. שנית

הפנים ישראלי המבקש להביא לפינוי של ונשענים על האילוץ , מים או צירים ראשיים, ןביטחושל 

יאפשרו  %4מספר מינימאלי של ישראלים במסגרת ההסדר. חילופי שטחים בשיעור העולה על 

ים הרחוקים מהקו הירוק שייפגעו ברציפות המדינה יישובתביעות ישראליות לסיפוח של 

ועשויות , הפלסטינית ובמרקם חייהם של תושביה. תביעות שהפלסטינים לא מסכימים לקבל

 לזרוע זרעי פורענות עתידיים בין הצדדים.

מ הייתה כי הסוגיה פתירה. מה שנדרש היה זה למצוא את "ההערכה של שני הצדדים בפתח המו

נקודת המקסימום שכל צד יכל לתת ונקודת המינימום שכל צד יכל לקבל. לענין זה הייתה עדיפה 

בין הסוגיות ולא רק בתוכן. כך למשל פתרון  שאפשרה המרות וויתורים "עסקת חבילה"הגישה של 

 ן.ביטחוהסוגיה הטריטוריאלית התאפשר גם בעזרת הגמישות הפלסטינית שהופגנה בנושא ה
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יש המבקרים את יוזמת ז'נבה בטענה כי היה עליה להסתפק בקביעת העקרונות והפרמטרים 

יון שהונח בבסיס ולהשאיר את שרטוט המפות לנושאים ונותנים הרשמיים. לא היה זה הרע

, לאחר העקרונות וההכרזות, להסדר קבע היתכנותהיוזמה. הייתה כוונה מודעת להראות כי ה

מונחת בפרטים. הדקויות והפרשנויות המבקשות לעצב מציאות חדשה הן אילו המראות באם היא 

 מה שיכל להפוך אותה למוסכמת על הצדדים ולנשמרת על ידם. , גם סבירה ואפשרית

אכן הראתה שיתכן קו , ומאוחר יותר בנספחים המפורטים, בהסכם, ומר כי יוזמת ז'נבהאסכם וא

גבול בין ישראל ופלסטין העונה על האינטרסים והאילוצים של שני הצדדים. הוא אינו יכל להבטיח 

קו לשיתוף פעולה  אך הוא משרטט לראשונה גם, לבדו את היציבות הנדרשת לאורך זמן מהגבול

 ישראל ופלסטין.  -י המדינות אפשרי בין שת
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 [3/5/2010, ]הארץ המאבק לשינוי התודעה .95

במידת המאמץ , בין היתר, מ עם הפלסטינים תיבחן"רצינותו של בנימין נתניהו באשר לחידוש המו

נטמעה בו גם בשל סיסמאותיו של  "אין פרטנר"שתודעת ה, שישקיע בעיצוב דעת הקהל בישראל

 .להראש הממש

שמעמדם של השטחים הוא במקרה הטוב שנוי , עליו להתמודד עם התפישה הישראלית, ראשית

בכתב  "שטחים מובטחים"או , "שטחים משוחררים"השטחים נתפשים כ, )על פי רוב "במחלוקת"

שנועדו למדינה  "שטחים כבושים"ם הקובעות שאלו "המנדט או מפי הגבורה(. החלטות האו

, כל אחוז מהגדה היוצא משליטת ישראל הוא בחזקת ויתור, שבות. לפיכךאינן נח -הפלסטינית 

 .אלא אף במעמד הקנייני, לא רק בממד ההיסטורי

. הוויתור "ויתורים הדדיים"המציאות שבה ישראל שולטת בגדה נתפשת כנקודת הפתיחה ל, שנית

ברק ועד נתניהו אינו נחשב רלוונטי. מאהוד  "פלסטין ההיסטורית"מ %78על  1988-בהפלסטיני 

כבשת "אשר משמעה הוא חלוקת , 1:1הופגנה העמדה הישראלית השוללת חילופי שטחים ביחס 

 ."הרש

, "נתן הכל", כברק, שאהוד אולמרט, על נתניהו להתמודד עם הרושם שנוצר בציבור, שלישית

תעלם ומ, מתייחס לסוגיה הטריטוריאלית "להכ"והפלסטינים סירבו. בתודעה הישראלית הביטוי 

ם לטובת "ן. הפלסטינים מתחו את הפרשנות של החלטות האוביטחומהפליטים ומה, מירושלים

, הדרישות הישראליות. אף שהקהילה הבינלאומית שוללת את חוקיותן של ההתנחלויות

מהמתנחלים בריבונותנו; אף שזו  %75הפלסטינים הציעו חילופי שטחים המאפשרים להשאיר 

הסכימו הפלסטינים להשאיר את השכונות , ושלים כשאר הגדהקבעה שמעמדה של מזרח יר

הסכימו הפלסטינים לפתרונה , היהודיות בריבונות ישראל; למרות מרכזיותה של סוגיית הפליטים

המעשי באמצעות קליטתם בפלסטין ובפיצויים; אף שלכל מדינה יש זכויות טבועות ביחס למרחב 

 .סטינים לדרישות הנוגסות בריבונותםנענו הפל, הקמת צבא ועוד, האווירי והימי

על פני חיפוש , יש להתמודד עם הבכורה הניתנת בציבור הישראלי לעיצוב המציאות בכוח, רביעית

. מקורה של תפישה "חשוב מה יעשו היהודים, לא חשוב מה יגידו הגויים" -לגיטימציה בינלאומית 

שהתחוללה על , חמת העצמאותזו בהצלחת ישראל לזכות בהכרת העולם בשטחים שנכבשו במל

רקע מציאות ומאפיינים שונים במהותם מאלו של היום. שילושו של מפעל ההתנחלות במהלך 

 .רק מפני שכבר בנינו אותן, הסכמי אוסלו שיקף את האשליה שנוכל לספחן

, על נתניהו והציבור בישראל להפנים את העובדה שבהסכם אנחנו לא נותנים לפלסטינים מדינה

לא , בלים מחדש את המדינה היהודית ממרחב ערבי שמוכן בפעם הראשונה לקבלהאלא מק

עם עצמה. ברק  , רובם"משחקים מוקדמים"מ הרבה "מחוסר ברירה. ישראל ניהלה במו, מאהבה

אך אף ראש ממשלה לא אזר את האומץ להרחיק , ואולמרט התקרבו יותר מאשר שרון ונתניהו

יעדיפו הפלסטינים , סכם. עד שלא נתייצב שם מרצוננולנקודה שבה ניתן גם להוליד את הה

בתקווה שאלו יתממשו כנגד האינטרסים של , להישאר בחיק הבטוח של ההחלטות הבינלאומיות

 .ישראל
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 [28/2/2010, ]הארץ מיעוט יהודי בפלסטין .96

אחת הסוגיות הקשות במשא ומתן בינינו לבין הפלסטינים נוגעת למספר המתנחלים שאמורים 

לפי הצעתם של אהוד ברק  - 0,0007-ל, לפי הצעת מחמוד עבאס - 0,00011נות. הוא נע בין להתפ

ואהוד אולמרט. זאת מתוך חצי מיליון הישראלים המתגוררים כיום מעבר לקו הירוק. באחרונה 

שוב הצהירה המנהיגות הפלסטינית על נכונות לשקול אפשרות להשארתם של ישראלים תחת 

ולפעמים נשמעות הצהרות דומות גם מצד ראשי המתנחלים. אך בטרם , ריבונות פלסטינית

 .מן הראוי לבדוק אותו לעומק, מאמצים בשמחה את הפתרון הזה

ם כעשרת אלפים יהודים במדינה "הותירה ועדת האו, 1947-ב, בקובעה את גבולות החלוקה

היא ראתה , הודיתכמו גם בנוכחותו של מיעוט ערבי במדינה הי, הערבית המתוכננת. בנוכחותם

נוכחותו של מיעוט יהודי , סוג של עירבון שיבטיח שיתוף פעולה בין המדינות החדשות. ואכן

, שיחייב אותם להתייחס לשאלות של שוויון אזרחי, בפלסטין תציב לפני שתי המדינות אתגר

השאלה אם האתגר הזה ייהפך לאיום על , דאוטונומיה תרבותית והשתתפות בשלטון. ואולם

 .יציבות תלויה ברמת הפנמתם של המיעוטים את מעמדם ככאלהה

אך הוא עשוי לכרסם בעמדתה , פתרון ההישארות יפטור אמנם את ישראל מהתמודדות עם פינוי

בכל הנוגע לחילופי שטחים. העדר קשר מובהק בין עמדתה הטריטוריאלית של ישראל לבין נושאי 

עם אימוץ פתרון , מאפשרים לפלסטינים, נויוהחשש שלה מאיום הפי, מים ותשתיות, ןביטחו

, ההתנחלות החודרות לעומק שטחם "אצבעות"לתבוע ביתר תקיפות את קיצוצן של , ההישארות

 .כמו אריאל וקדומים

ההתנחלויות שאינן נכללות  96שעליו יושבות , פתרון ההישארות יחייב התייחסות להיקף השטח

שמחוץ להצעה הפלסטינית. שטחן הכולל עומד  107-לאו , בתביעותיה הטריטוריאליות של ישראל

בהתאמה לעמדות הצדדים. האם עובדה זו תוליד , משטח הגדה %2-1.5שהם , דונם 4,00011-83על 

ים יישובתביעה פלסטינית שבנוסף לחילופי השטחים תקצה ישראל שטח בהיקף זהה לטובת 

 ?חדשים למיעוט הערבי שבה

, ועד היום 1967תמודדות עם מעמדן של האדמות הללו. מאז הצדדים לא יוכלו להתחמק גם מה

המשיכה ישראל לבנות התנחלויות ומאחזים על אדמות  -ץ שאסרה זאת "למרות פסיקת בג

מאדמות ההתנחלויות שממזרח לגדר. ישראל ופלסטין יצטרכו  %40-פרטיות. שיעורן מגיע כיום ל

 .זה ייאות לקבל את המתנחל כשכנוכדי ש, לגלות נדיבות רבה כלפי בעלי הקרקע שנחמסה

על ישראל לחדול , דרושות שתי החלטות. ראשית, כדי להגדיל את סיכויי הצלחתו של פתרון זה

 1,500-לכ "בשנת ההקפאה"מהרחבת ההתנחלויות שמחוץ לקו עמדותיה. ההרשאה שניתנה 

אינם , בודדיםים מיישובוהענקת מעמד של עדיפות לאומית ל, יחידות דיור חדשות ממזרח לגדר

שעל פי נתוני , ופינויים של המאחזים הלא מורשים "הלבנתם"הפסקת , הדרך לעשות זאת. מנגד

יכולה לצמצם את , על אדמות פרטיות, באופן מלא או חלקי, מהם יושבים 84-כ "שלום עכשיו"

 .בעיית האדמות הפרטיות

הקמתה של מדינה פלסטינית פלסטין וישראל יכולות להתקיים עם מיעוט יהודי וערבי בתחומן. 

, שהפלסטינים יוכלו לממש את זכות ההגדרה העצמית מחוץ לגבולות ישראל, ראשית, תבטיח

, שאלה שאינם מסכינים עם היותם מיעוט יוכלו תמיד להגר אל הבית הלאומי של עמם, ושנית

 .שמעבר לגבול
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 [1/2010, ]מכון ון ליר חומה בסורה .97

 הקדמה

זביץ. והיא אחת מהאמרות הידועות של קלא "יות באמצעים אחריםהמלחמה היא המשך המדינ"

תוכנית מרחב "גדר ההפרדה הנבנית מזה שבע שנים בגדה המערבית משמשת ללא ספק חלק מ

אך האם המלחמה בטרור היא  48,"ות מרכיב בלחימה בטרור הפלסטיניהתפר שנועדה להו

יניות? נרצה לענות על שאלה זו המלחמה היחידה שבה משמשת גדר ההפרדה כמרכיב למימוש מד

כמו גם על אחרות הקשורות בסוגיית גדר ההפרדה. איזו מדיניות הגדר מממשת בעצם בנייתה? 

איזו מדיניות מבקשים לממש באמצעות התוואי המתוכנן? ועיקר ענייננו במאמר זה הוא כיצד 

 ם בעבורה?ל לשל"מהו המחיר המקצועי והערכי הנדרש מצה ל מנהל את המלחמה הזו?"צה

 "אנחנו פה והם שם"המדיניות : 

 ק"מכמה מאות  הינו יצירה ישראלית ייחודית של רצועת אדמה המתפרסת על פני, "מרחב התפר"

מופרדת פיזית ומשפטית מיתר חלקי הגדה , כשהיא מתוחמת בגדר "קו הירוק"רבועים ממזרח ל

וך הישראלי פלסטיני וביטוי נדבך נוסף בהיסטוריה של הסכס וכל כולה איננה אלא, המערבית

 לתוכניתן המדינית של ממשלות ישראל האחרונות ביחס למרכיב הטריטוריאלי שבו. 

, 2000שפרצה בסוף שנת , השנייה "האינתיפאדה"שהולידה  בטחונישנבנתה משום האיום ה, הגדר

ביטאה את התובנה של החברה הישראלית כי חלום ארץ , על שגרת חייהם של תושבי ישראל

אך גם על המאבק , ידמוגרפבעיקר זה ה, הפלסטיני "לקיר הברז"ישראל השלמה התנפץ על 

ן האישי של תושביה והמחיר הנמוך ביטחושל שני העשורים האחרונים. ה, לרבות טרור, המזוין

הצליחו לקיים את העמימות  49,אותו שילמה ישראל בשני העשורים הראשונים לשליטתה בשטחים

י ואת יכולתה של ישראל להימנע מקביעת עובדות פיזיות ביחס לקו כלשהו ביחס לעתידם המדינ

הפכו , הראשונה השנייה "האינתיפאדה"היכולות להתפרש כעמדתה המדינית ביחס לגבולותיה. 

את יחס העלות תועלת והולידו את רעיון ההפרדה הפיזית כחלק מההיפרדות המדינית של ישראל 

רואה בעניין ההפרדה נושא "אמר כי הוא , ראש הממשלה, ביןמהשטחים ובדרך אליה. כך יצחק ר

הזהות , צורך לאומי עליון של הדמוגרפיה"כך גם אהוד ברק שראה בהיפרדות  50."מרכזי

ערב החלפתו  2001בשנת  51."אנחנו פה והם שם"וטבע את המושג , "והדמוקרטיה הישראלית

ישראל בסופו של יום היא היפרדות הדרך היחידה ל..."כראש ממשלה על ידי אריאל שרון קבע 

מדודה , ת יזומהבטחוניהיפרדות , ואם יסתבר שלא ניתן, אם ניתן בהסכם, מהפלסטינים

האמנתי "היטיב לבטא את הפרידה מהדרך אותה הוביל במשך שנים , אריאל שרון 52"דתית...יומ

בה אותי להערכה באזור ובעולם חיי, וקיוויתי שנוכל להיאחז לעד...אך המציאות המשתנה בארץ

גם אלו אשר התנגדו לבניית הגדר הכירו במשמעותה המדינית וגרסו כי  53".אחרת ולשינויי עמדות

                                                        

 .http://www.securityfence.mod.gov.ilאתר מרחב התפר של משרד הביטחון:   48
 (.2005אביב: הוצאת מפה,  )תל 2005-1967המחיר שישראל משלמת,  -ש. סבירסקי, מחיר היוהרה: הכיבוש  49
 .1995בינואר  25, הארץא. בן, "רבין: לא חייבים גדר בכל מקום. פרס: המחסום מדבר אל ליבי",  50
 .422(, 2003)אור יהודה: כנרת,  אהוד ברק: מלחמתו בשדיםר. אדליסט,  51
 .14.2.01, דברי הכנסת52 
 .הממשלה אתר משרד ראש. 2005באוגוסט  15נאום ראש הממשלה שרון, 53 
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 זו תתחום את מדינת הטרור שתקום מעבר לגדר.

או לפחות נהגו , ל וסגנו מחליפו משה יעלון התנגדו להקמת הגדר. הם התעלמו"שאול מופז הרמטכ

שלה. הם ראו  בטחוניעצם הקמת הגדר וטענו בנוגע להיבט המהמטרה המדינית פוליטית של , כך

. 2000ת מלבנון במאי צדדי-חדבעיקר לנוכח הנסיגה ה, בה סימן לתבוסתנות ולפסיביות צבאית

סיורים קבועים והזמנה לאויב להיות , משהו המייצר שיגרה, הייתה מכשול הגנתי, הגדר לתפיסתם

פשוט לא ייתנו לישראל לבנות את הגדר. הם יגבירו את יוזם ותוקפני. הם הזהירו כי הפלסטינים 

וייחפרו מנהרות מתחת לגדר אל תוך ישראל. אנחנו , יגנבו את חומרי הבנייה, עוצמת הפיגועים

אך המציאות  54.יא לא תפתור דברה, ל מופז"נבנה את הגדר ביום ונילחם עליה בלילה אמר הרמטכ

, הובילה את ראש הממשלה שרון 0022 ת והכלכלית העגומה של מחצית שנתבטחוניה

להכריע בעד הקמת הגדר ולהנחות את מערכת , שלו באותם ימים צנחה בסקרים שהפופולאריות

 ל על הקמתה."ן וצהביטחוה

למרות הכרעת הדרג , ל. זה שלא רצה בה"הגדר על צה הדרג הפוליטי היה זה שכפה את הקמת

הצבא ראה עצמו קבלן מישנה המקיים ..."המשיך ונהג בהתאם לעמדתו הראשונית , המדיני

ח וועדת ברודט "בדו 2007נכתב במאי  "...הצבא לא רואה בגדר פרויקט שלו .הוראות לבנות גדר..

למרות המשמעויות וההשלכות , ן לאחר מלחמת לבנון השנייה. קריביטחושבחנה את תקציב ה

ולאחריו משה עלון ודן  לים שאול מופז"הרמטכ, ות האדירות שהיו לעצם הקמת הגדרבטחוניה

כפי , חלוץ נמנעו מלעסוק בה במחויבות המקצועית הנדרשת. ההשלכות להתנהלות זו היו קשות

 :ח ברודט"שהמשיך ונכתב בדו

...ההתנהלות של בניית הגדר היא דוגמה נוספת לחשיבה ולהתנהלות לקויה ובזבזנית. הוועדה "

ל דעת מעמיק ושקילת כל השיקולים לא השתכנעה כי תהליך בניית הגדר נעשה תוך שיקו

תועלת ובחינה יסודית...לא -ים והכלכליים. הוועדה לא ראתה שום ניתוח של עלותבטחוניה

 "התקיים על כך שום דיון.

 מטרת התוואי: גבולות הקבע בין ישראל ופלסטין

, ניסוגיית המדיניות ביחס לתוואי של הגדר הייתה כבר ספור מורכב יותר. הייתה זו ציפי לב

שעה שאמרה כי גדר ההפרדה תשמש , שביטאה זו בצורה הברורה ביותר, בהיותה שרת המשפטים

ץ משרטט באמצעות פסקי הדין שלו בעניין "בג"וכי בפועל , "גבולה העתידי של מדינת ישראל"כ

 55."הגדר את גבולות המדינה

שר אנו בונים גדר ..כא."הבהיר כי , ן בממשלתו של אהוד אולמרטביטחובשמשו כשר ה, גם ברק

שמעבר לגדר לא יהיו  וברור שבהסדר קבע...האזורים האלה, ברור שיש אזורים שהם מעבר לגדר

טען ביחס למטרתו של תוואי הגדר כי , אבי התוואי, ראש הממשלה שרון 56."חלק ממדינת ישראל

תת להם ייתכן וכבר אי אפשר ל, ..הפלסטינים כבר היו צריכים להבין שמה שלא קיבלו היום."

                                                        

 .262(, 2005)ירושלים: כתר,  בומרנגר. דרוקר וע. שלח,  54
. בידיעה צוטט המשנה לנשיא 2005בדצמבר  1, הארץגבולה העתידי של ישראל",  -י. יועז, "לבני: גדר ההפרדה  55

 ."זה לא מה שטענתם בבית המשפט"בית המשפט העליון, מישאל חשין, שאמר בתגובה: 
 .2007מבר בדצ 4צ, "ראיון לגל 56
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י מילא תפקיד חשוב בקביעת תוואי גדר ההפרדה דמוגרפהשיקול ה"והוסיף והדגיש כי  57."מחר

, מחליפו, לאולמרט 58."...בגלל החשש לסיפוח מאות אלפי פלסטינים שיתחברו לערביי ישראל

לקביעת , אנחנו הולכים להיפרדות מהפלסטינים, ...הכיוון הוא ברור"נותר רק להחרות אחריהם 

ישנן מטרות מדיניות ברורות ביחס לגבולות הקבע בין  לתוואי הגדר, קרי 59."קבע של ישראל גבול

תוך , סיפוח השטח בו מרבית הישראלים המתגוררים מעבר לקו הירוק -מדינת ישראל לפלסטין

ראשי , י הקיים בין יהודים ללא יהודים. גם שוללי הפשרה הטריטוריאליתדמוגרפשמירת היחס ה

שביקשו להעביר את הגדר מזרחה ככל שאפשר מן הקו הירוק הודו , ע"ן ומועצת ישמפלגות הימי

אבל , ניסינו לשבש את התוכנית להקים את הגדר על הקו הירוק"במטרת מלחמתם על התוואי 

בוש היכולת להקים מדינה ילא הצלחנו לשבש את התוואי הזה עד כדי ש, אם נהיה כנים עם עצמנו

 60."פלסטינית

אך את מלאכת ההגנה על , טי היה זה שהכריע בהצבעות הממשלה על תוואי הגדרהדרג הפולי

אל מול העתירות , התוואי הפוליטי שגלש עמוק לתוך שטחי הגדה המערבית הנחשבת לשטח כבוש

, ל"ים בפרקליטות המדינה. רק צהבג"ץל לשאת בסיוע מחלקת ה"נאלץ צה, ץ כנגדו"שהוגשו לבג

בוש לפגוע בזכויות היסוד ייכל היה על פי דיני הכ, שויות השלטוןבוש את כל ריהמגלם בשטח הכ

 "צווי תפיסה"ולהוציא  "הכרחי בטחוניכצורך "של התושבים הפלסטינים על ידי הגדרת הגדר 

במכתבו של ראש הממשלה שרון אל  זמניים לקרקע שנדרשה להקמת הגדר. הממשלה הסתפקה

זמני ולא , ולא פוליטי בטחוני..הגדר היא מחסום ."בוש בו הוצהר כי  'נשיא ארצות הברית ג'ורג

 61."ובהן הגדרת גבולות סופיים, ולכן לא תשפיע על סוגיות של הסדר הקבע, קבוע

האלוף עוזי  ן לאומי בראשותו שלביטחול לא יכל היה ולא בחר לנהוג כפי שנהגה המועצה ל"צה 

הייתה אמורה למלא את התפקיד ש..."כתב מבקר המדינה על המועצה  2003ח לשנת "דיין. בדו

הפסיקה ביוזמתה את ריכוז התוכנית )של מרחב התפר( , הזה )גוף מרכז בעל סמכויות ואחריות(

ל הכיר ביתרונות אך גם ". צה"ובלי לקבל את אישור הממשלה לכך, תקין מנהלבניגוד לכללי 

ן וחוץ. ביטחונושאי של ממשלת ישראל ב בחובות בלהיות גוף המטה המשמעותי והדומיננטי ביותר

ן ביחס ביטחוהוא קיבל בעל כורחו את הכרעת ראש הממשלה. תוכניתה הראשונית של מערכת ה

. "קו הירוק"הצמוד וקרוב ל בטחוניקו  הציבה, שהתבססה על עבודות קודמות שנערכו, לתוואי

וף ולבטל את ההצעות לקו שהציע אלוף פקוד המרכז אל, כשהחל שרון להסיט את הגדר מזרחה

האלוף גבי אשכנזי. שרון תמך בהרחקת , ל דאז"התפתח ויכוח בינו לבין סגן הרמטכ, יצחק איתן

מקסימום ישראלים ואפס "שסבר כי התוואי צריך להכיל , בשעה שאשכנזי, הגדר מזרחה

  62ביקש להסיט את התוואי מערבה., "פלסטינים

מנו הזהירו החוקרים משה ליסק גררו אותו למצב מ ל להימנע מלעסוק בכך"חוסר יכולתו של צה

ל אינו יכל לפעול בשטחים הפלסטינים בהסתמך על תורות "צה -ויורם פרי יותר מעשור קודם לכן 

ל יודע לפעול על פי שקולים צבאיים "ן הקלאסיות של ישראל. בעוד שבעת מלחמה צהביטחוה

                                                        

 .2003בנובמבר  YNET ,27הצגה",  -ד. בחור ניר, "שרון: אין פגם בשיחות לונדון, יוזמת ז'נווה  57
 .2005באפריל  22, הארץא. בן וי. ורטר, "גם המלך שלמה מסר שטחים מארץ ישראל",  58
 .2006לפברואר  7, 2בערוץ  "משעל חם"ראיון לתכנית  59
 3, הארץם ש'אנרגיית הטרור' תתנפץ על הגדר ותופנה לאלה שממזרח לה", נ. שרגאי, "בהתנחלויות חוששי 60

 .2003באוקטובר 
 .2004 באפריל 15, הארץמכתב ראש הממשלה שרון לנשיא האמריקאי בוש, פורסם ב  61
 .270-267דרוקר ושלח,  62
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, דיאולוגיים. משום כךבאינתיפאדה הוא אינו יכל לנתק את עצמו משיקולים פוליטיים ואי, בלבד

ל מוצא עצמו בעימותים עם אישים פוליטיים מרכזיים ועם המתנחלים. ליסק הצביע על סכנה "צה

דבר שעלול להביא לכרסום בבסיסי התמיכה , מוחשית של פוליטיזציה של המערכת הצבאית

 63.הן מימין והן משמאל, ל"הציבורית בפקוד העליון של צה

ל "העובדה שהאינתיפאדה היא בבחינת מלחמה בעלת אופי פוליטי צהטען כי כתוצאה מ יורם פרי

נראה  64צבאית פוליטית שסופה פגיעה בניטרליות הפוליטית של הצבא. דוקטרינהנאלץ לפתח 

ל שסוגיית התוואי היתה בתחום אחריותם בחרו להימנע מעימות גלוי "מאלו בצמרת צה שחלק

ל לא נלחם על עמדתו המקצועית "מקצועיות. צהעם הדרג הפוליטי ולא להתעקש על עמדותיהם ה

הוא נרתם , ן. ראשיתביטחווהחל מכופף ורותם אותה במקרים רבים לשיקולים פוליטיים זרים ל

העיקרי היה פוליטי  על מימוש מדיניות שעניינה "במלחמה"להגן על תוואי הגדר ששימש כמרכיב 

 :זר והבהיר זאתץ ח". כפי שבגבטחוניולא 

נקבע כי על פי דיני התפיסה , ן באזורביטחוות המפקד הצבאי להקים את גדר ה...אשר לסמכ

על הקמת גדר הפרדה באזור , משיקולים צבאיים, מוסמך המפקד הצבאי להורות, הלוחמתית

צבאי.  -בטחונייהודה ושומרון...סמכות זו קמה רק כאשר הטעם המונח ביסוד הקמת הגדר הינו 

פוליטיים. גדר  -ן אם טעמיו הם מדיניים ביטחוות על הקמת גדר המפקד הצבאי אינו מוסמך להור

ן אינה יכולה לבוא מטעמים של סיפוח שטחים מהאזור למדינת ישראל. מטרתה של גדר ביטחוה

 65התווית גבול מדיני. ההפרדה אינה יכולה להיות

צרכים נכשל במחויבות המקצועית וביושרה שלו. בחלק מהמקרים הוא הקריב את ה ל"צה, שנית

ים על מזבח השיקולים הפוליטיים הפנימיים. כך לדוגמא אמרה נשיאת בית המשפט בטחוניה

 : מודיעין עילית-העליון דורית בייניש בפסק הדין בתיק בילעין

נקבע תוואי הגדר במקום שהוא , נראה כי נוכח הרצון להבטיח את הקמת השכונה המזרחית בעתיד

שהוא  בטחונישל הגדר מעורר תהיות גם מבחינת היתרון ה . התוואי הקייםבטחונינטול יתרון 

, מעניק. אין חולק כי התוואי עובר ברובו בשטח נחות מבחינה טופוגרפית הן ביחס למודיעין עילית

הן ביחס לבילעין. הוא מותיר מספר גבעות בצד הפלסטיני ושתי גבעות בצד הישראלי. הוא מסכן 

ן שהוצגה לנו במקרים רבים ביטחועל רקע תפיסת האת הכוחות המסיירים לאורך התוואי. 

מעורר , ת להקמת הגדר בשטחים טופוגרפיים שולטיםבטחונילפיה קיימת חשיבות , אחרים

מציג המפקד הצבאי במקרים רבים של תכנון תוואי הגדר את , התוואי הקיים תמיהות. ככלל

שלפנינו נקבע תוואי אשר  ואילו במקרה, משמעותי בטחוניהחזקתן של גבעות שולטות כיתרון 

 66.לפחות בחלקו מצוי בשטח נחות ביחס לגבעות

ל והמערכת המשפטית כתוצאה מהקושי בהגדרת "פרי מוסיף ומזהיר מפני היווצרות מתח בין צה

ומפני פגיעה בתרבות הדיווח , כללי ההתנהגות המותרים במסגרת מלחמה בהתקוממות עממית

                                                        

. מגל )עורך(, מ. ליסק, "האינתיפאדה והחברה הישראלית: פרספקטיבה היסטורית וסוציולוגית", בתוך: ר 63
 (.1990)בני ברק: הקיבוץ המאוחד,  המלחמה השביעית: השפעות האינתיפאדה על החברה בישראל

המלחמה השביעית: השפעות האינתיפאדה על בתוך: ר. מגל )עורך(, י, "השפעת האינתיפאדה על צה"ל", י. פר 64
 (.1990)בני ברק: הקיבוץ המאוחד,  החברה בישראל

 .80  (5)ד נח"פ צת הכפר בית סוריק ואח' נ' ממשלת ישראל ואח',מוע 2056/04בג"ץ   65
אחמד עיסא עבדאללה יאסין, ראש המועצה הכפרית בילעין נ' ממשלת ישראל והמפקד הצבאי  8414/05בג"ץ   66

 .בגדה המערבית
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בתיק צופין  פותם בסופו של דבר. כך לדוגמא הנשיא ברקכל אלו התגשמו במלוא חרי, ל"של צה

 :מזרח

בעתירה שלפנינו התגלתה תופעה חמורה: לא הוצגה בפני בית המשפט העליון בעתירה הראשונה "

התמונה בשלמותה. בית המשפט דחה את העתירה הראשונה על בסיס מידע שרק בחלקו היה 

ולפיו המידע שסופק לבית , שאין להשלים עימומבוסס ]...[ העתירה שלפנינו מצביעה על אירוע 

המשפט לא שיקף את מלוא השיקולים שעמדו לנגד עיניהם של מקבלי ההחלטות ]...[ מקווים אנו 

 67.כי הדבר לא יישנה

 :ח ברודט"ל כפי שהתייחסו לכך מחברי דו"התנהלות זו פגעה בסופו של דבר בצה

ניית גדר מבלי להבהיר לעצמו את משמעות ...הצבא ראה עצמו קבלן משנה המקיים הוראות לב

ההוצאה ואת מחיר האחזקה אשר יגיע למאות מיליוני שקלים בשנה. הצבא...אינו מפנים כי 

 הוצאה כה גדולה תשפיע גם על תקציבו הוא.

 

 "המלחמה"ניהול 

ל באמצעות תוואי הגדר "של צה "המלחמה"הפרק הזה יעסוק בתיאור ובניתוח של ניהול 

שעיקרה היה עצוב , "אחרים להמשך המדיניות אמצעים"חרים של מרחב התפר כומרכיבים א

מקסימום שטח וישראלים ומינימום "גבולות הקבע של מדינת ישראל על פי העיקרון של סיפוח 

 ."פלסטינים

 רטוריקה של עקרונות

 שהציג את התפיסה ל ליוו את הקמת הגדר באתר אינטרנט מפואר ומעודכן"ן וצהביטחומשרד ה

נועדה להוות  'תוכנית 'מרחב התפר"המטרה המוצהרת של הקמת הגדר:  68.המבצעית ביחס לגדר

מרכיב בלחימה בטרור הפלשתיני מתוך כוונה להקטין את יכולת החדירה של מפגעים משטח 

  "הרשות הפלשתינאית לשטח ישראל.

 ביחס לתפיסה המבצעית נכתב כי העיקרון המנחה ]את הפעילות הצבאית[ הוא: 

: המענה הכולל לטרור מושתת על שילוב של הנדבך ההגנתי והנדבך "פחות התקפה, יותר הגנה"

נאלץ , ההתקפי. הגדר הינה מרכיב הגנתי חיוני להשלמת מערך ההתמודדות עם הטרור. בהעדר גדר

מנת לפעול לסיכל הטרור בתוך ריכוזי האוכלוסייה. הדבר -ל להגדיל את הנדבך ההתקפי על"צה

ואף , שהייה בריכוזי אוכלוסייה וכד'(, כוך מתמשך עם הפלסטינים )הגבלות תנועהמביא לחי

 מצריך הפעלת כוחות בהיקפים גדולים.

ל דווקא העמיק את פעילותו ואת התערבותו במרקם "המציאות העידה על ההפך. צה, בפועל

                                                        

ל בגדה המערבית, תקדים "ראש מועצת עירית עזון ואח' נ' מפקד כוחות צה 2732/05בג"ץ    67
 . 36722 (2) 006עליון

68  www.seamzone.mod.gov  
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וקר של סביר למניעת מעבר לא מב פתרוןלמרות שהגדר שהלכה וקמה נתנה , החיים הפלסטיני

פלסטינים וכלי רכב לתוך שטח ישראל. אנו עדים כיום למאות מחסומים מסוגים שונים המבתרים 

ים הפלסטינים בגדה המערבית ומשמשים בחלקם המאויש נקודת יישובבין ה את הרצף התחבורתי

אנו עדים למשטר תנועה בכבישים שמחוץ למרחב , ל לאוכלוסייה. כמו כן"חיכוך יומיומית בין צה

תפר שהעיקרון המוביל בו הוא הדרת התנועה הפלסטינית מהכבישים הראשיים ודחיקתם ה

 לכבישים ישנים או מחודשים באופן המשנה באופן בולט את מרקם החיים שלהם. 

ן כאשר פירסמה את העקרונות שגיבשה ביטחולשיאים של רטוריקה מופרכת הגיעה מערכת ה

. "ן לכוח הפועל לאורך המכשולביטחו", למשל, בקשלהתוויית תוואי המכשול. אחד העקרונות מ

מצאה הנשיאה בייניש לנכון למתוח ביקורת נוקבת על , באופן תקדימי, למשל, אך בתיק בילעין

אין חולק שהתוואי עובר ברובו בשטח נחות מבחינה "שיקולי המפקד הצבאי ביחס לתוואי שם: 

, התוואי. התוואי הקיים מעורר תמיהות טופוגרפית ]...[ המסכן את הכוחות המסיירים לאורך

)ראה מפה  "ואין להסבירו אלא ברצון לכלול את החלק המזרחי של מתתיהו מזרח ממערב לגדר

התוואי סומן במרחק עשרות , (. גם במקומות שניתן היה לתכנן בהם אחרת את התוואי של הגדר1

, בית חנינא, ביר נבאללה, בידּו, מטרים בלבד מבתי הכפרים הפלסטיניים: כך בכפרים בית סּוריק

תיר, נַּחלין, ג'יב-אל גע , חּוסאן, בַּ ומקומות רבים אחרים. מידת קירבה כזו היתה מאפשרת לכל מפַּ

מאחד הבתים הסמוכים. תגובה צפויה ומיידית לירי כזה , תחת מסתור ומחסה, לירות באין מפריע

וכך מביאה להחרפה נוספת , "ורביםבאזרחים פלסטינים בלתי מע"היתה גוררת בהכרח פגיעה 

 באלימות.

 1מפה מס'           

כך לבתי -זאת ועוד: מעצם הקמת הגדר בסמוך כל

סביר להניח כי , התושבים ולאזור מחייתם היומיומי

שהיו , הקרבה היתה מביאה למאות התרעות שווא

מתישות את הכוחות , ידי החיישנים בגדר-נקלטות על

לית מיותרת נגד "ילות צההמוקפצים ומביאות לפע

תמימים שאין להם כוונות פיגוע. באזורים אחרים )כמו 

קּועה בּון, פַּ פין, ג'ילַּ נבחר תוואי טופוגרפי , ניעלין ועוד(, קַּ

שהיה נחות באופן ניכר מתוואי הקו הירוק. במזרח 

ירושלים נקבע תוואי הגדר בליבו של שטח מאוכלס 

, ל הכוח בשטחומשמעות הדבר ּפגיעּות ש, פלסטינים

 הנתון בסכנה משני צידיו של המכשול.

במחקר שטח מפורט שהשווה בין תוואי הגדר לקו הירוק בתשעה אזורים נמצא שבחמש מן 

 בטחונידונם( אין כל יתרון  42,462המובלעות ובנוסף בחלק הצפוני של מובלעת מרג'ה )ששטחן יחד 

בשל קירבה לשטח פלסטיני בנוי ובשל , פיתמבחינה טופוגר, בסטיית הגדר מן הקו הירוק. אדרבה

 .(2006יש אף מגרעת במיקום תוואי הגדר )חן , הבעייתיות של השערים החקלאיים

ן להשיג. ביטחוגם עיקרון זה ביקשה מערכת ה - "לפשטות בתפעול ואחזקה לאורך זמן של המכשו"

האפשרית ביחס לדגמי בתחום אחד היא פעלה כהלכה. היא ביקשה להגיע לאחידות המרבית , ואכן

בגלל האופי , ל"ולשם כך הגבילה את מספר החברות שבנו אותה. בשאר התחומים נאלץ צה, הגדר

להפר עיקרון זה באופן בולט. ניקח לדוגמה את אורכה של הגדר: הסכמי , הפוליטי של התוואי
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ידי הממשלה -מ; תוואי הגדר שכבר אושר על"ק 313יצרו קו ירוק לאורך  1949שביתת הנשק משנת 

במטרה , יםבטחוניבניגוד לעקרונות , הקו הלך והתארך והתפתל עם הזמן, מ! כלומר"ק 760 בן הוא

 לשמור מקסימום התנחלויות מצידו המערבי ולהוציא מתחומו כמעט כל כפר פלסטיני. 

בר לעלות הקמתו של המכשול מיליון שקלים  16 -מ גדר ו"מיליון שקלים לק 12-שהגיעה ל, מעֵּ

שילוש אורכו של הקו הירוק גורר הוצאות מיותרות בהיקף של מאות מיליוני שקלים , מ חומה"לק

הסותרת , ן ניתן למצוא את ההצהרה הבאהביטחו. ואין זה הכול. באתר משרד ה69לתפעולו השוטף

 : "פשטות בתפעול"כל עיקרון של 

להבטיח את הגישה לשמר את רצף התנועה בין הכפרים והערים ו, במטרה לאפשר עיבוד חקלאי

הוקמו , תברואתיים וחברתיים בין הכפרים לבין עיר המחוז לאורך הגדר, לשירותים עירוניים

כ( למעבר "בסה 53שערים )מתוך  37מעברים רבים לשימוש הפלסטינים. במסגרת זו הוקמו עד כה 

 נקודות ביקורת ]...[.  34, חקלאים תושבי כפרי הסביבה

 2' מפה מס                 

, 2003כשבוחנים את תוואי הגדר שאושר באוקטובר 

ניתן לראות כי המכשול תוכנן כך שיקיף מקסימום 

וברור היה , אדמות פלסטיניות ללא הבתים של בעליהן

נם של הכוחות ביטחושצבירת השטח באה על חשבון 

הפועלים. אלה יידרשו להפעיל עשרות שערים חקלאיים 

, שארו מעבר לגדרלמעבר פלסטינים לאדמותיהם שנ

שעליהם טענה המדינה עצמה בתצהירים שהגישה 

כל נקודת מעבר מגדילה את הסיכון הכרוך "כי , ץ"לבג

ומהווה נקודת חיכוך , בהסתננותם של מחבלים לישראל

ן המופקדים על ביטחוהמגדילה את הסיכון לכוחות ה

 70."נקודת המעבר

במקום להוציא את מירב האדמות , במילים אחרות

הפרידו , סטיניות ממרחב התפר בכל מקום שניתןהפל

והמרתקים כוחות  בטחוניולכן נאלצו להקים שערים רבים המהווים איום , אותן מבעליהן

 איכותיים לתפעולם.

ובינם , אבסורד המעברים לפלסטינים מגיע לשיאו באזור ירושלים. שנים עשר המעברים שם

ו בהשקעה של מאות מיליוני שקלים ואחזקתם הוקמ -קלנדיה וזיתים , רחל -שלושה הגדולים 

מעסיקה מאות בודקים. ייעודם הוא לאפשר לפלסטינים במזרח ירושלים לבקר את עמיתיהם 

 בגדה לאחר שהופרדו מהם בחומה. 

                                                        

ח ברודט "ההערכה היא כי עלות התפעול השנתית של מרחב התפר מגיעה למיליארד שקלים. כך גם נכתב בדו69 
 "......מחיר האחזקה שיגיע למאות מיליוני שקלים בשנה"
 . 4289/05ץ "בג 70
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 טיעונים והיפוכם

ים בטחונית שעה המדינה השתמשה בנימוקים בטחוניהתיקים הבאים הינם דוגמאות להונאה 

הפוכים  יםבטחוניליטי בתיק אחד ובתיקים אחרים השתמשה בנימוקים להצדקת התוואי הפו

. קבוצת בהםבכדי להצדיק את התוואי הפוליטי , וסותרים לחלוטין את אלו הקודמים. שוב

מ דני "מלווים על ידי אל, ץ"פרקליטים מצומצמת וקבועה ייצגה את המדינה בתיקי הגדר בבג

עופר הינדי. הקבוצה המנוסה אמורה היתה לשמור על מ "על ידי מחליפו אל ומאוחר יותר, תרזה

 אך בפועל לא נשמרה העמדה האחידה. , עקביות בטענות המדינה

נתגלתה בסתירה בין תשובות המדינה לעתירה  "מוכרים או קונים"דוגמה קיצונית לעיקרון של 

ובין , אוסמה חלביד "ד נאסר גיאת ועו"על ידי עו 2006שהוגשה ביולי , נגד תוואי הגדר בגוש עציון

ידי האגודה לזכויות האזרח והמוקד -על "משטר ההיתרים"תשובת המדינה לעתירות שהוגשו נגד 

בעתירה הראשונה ביקשו נציגי  71.ץ עדיין לא פסק בשתיהן(")בג 2006בדצמבר , להגנת הפרט

כפרים  שכלא בשטח שבין גוש עציון לירושלים חמישה, (3המדינה להגן על תוואי הגדר)ראה מפה 

ולכל האחרים , הפלסטינים המתגוררים בהם 0,0002-ידי ויתור ל-על, בניגוד גמור לנהוג, פלסטינים

ץ לא יאפשר להם להחיל את "כי הניחו שבג, על הצורך בהיתרים לכניסה ויציאה, שממזרח לגדר

תו של כי לא תימנע כניס, יודגש ויוצהר"על שטח ואוכלוסייה כל כך גדולים:  72"משטר ההיתרים"

ת( וזאת בכפוף לבדיקתו בטחוניכל אדם למרחב גוש עציון )אף של אנשים מוגבלים מבחינה 

 התחייבה המדינה., "ת. כניסה זו לא תחויב בהיתר כניסה ]...[בטחוניה

 3מפה מס'         

וכבר כתבו , לא עברו ארבעה חודשים

ל את ההפך. הפעם "הפרקליטים בהנחיית צה

י אין כל תחליף למשטר דווקא ניסו להסביר כ

 ת. הם כתבו:בטחוניההיתרים מן הבחינה ה

קיים קשר רציונאלי וישיר בין סגירת שטח 

מרחב התפר וקביעת משטר היתרים לבין 

. הגבלת הכניסה רק למי שיש בטחוניהצורך ה

לו זיקה פרטנית ממשית לשטח זה והתניית 

הכניסה גם בקבלת היתר המותנה בקיום 

מצמצמות בצורה , טניתת פרבטחוניבדיקה 

משמעותית ביותר את אפשרותם של מחבלים 

ן ולהיכנס לאחר מכן ביטחולעבור את גדר ה

 לישראל לשם ביצוע פיגועים.

 )ההערות שלי. ש.א(: י פניםתהם הוסיפו בצורה שאינה משתמעת לש

ידי סגירת מרחב -את המטרה ההחלטית המושגת על, אף לא בקירוב, אין חלופה אחרת שתשיג

                                                        

 '.ל ביהודה ושומרון ואח"צההאגודה לזכויות האזרח בישראל נ' מפקד כוחות  639/04בג"ץ  71
משטר ההיתרים חייב פלסטיני שרצה להיכנס או לשהות במרחב התפר )השטח שבין הגדר לקו הירוק( להמציא  72

 .היתר מהמנהל האזרחי על סמך הוכחה כי הוא תושב המקום או מחזיק באדמות או בעסק במרחב התפר
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על הגוף  בטחוניבידוק , קרי, התפר וקביעת משטר ההיתרים. כאמור החלופה שמציעה העותרת

בלבד בכניסה למרחב התפר ]בדיוק כפי שהמדינה הציעה בתגובתה לעתירה הראשונה[ כלל אינה 

ּפקת מענה ראוי לצורך ה על הגוף כדי למנוע כניסתו של מחבל  בטחוני. אין די בבידוק בטחונימסַּ

תוך שכלי הנשק או המטען יועבר לחזקתו בשטח , פר ומשם להמשיך לשטח ישראללמרחב הת

 או הברחתו בדרכים אחרות., למשל בדרך זריקתו מעל הגדר, מרחב התפר

ידיד בית "שנהנתה ממעמד של , ןביטחוהם תקפו את הצעת המועצה לשלום ול, בעתירה הראשונה

לסטינים המעבדים קרקעות בשטחים אלה הפ"בטענה כי , והציעה חלופה לתוואי הגדר "המשפט

]המועצה דווקא ביקשה להוציא את הכפרים ומרבית האדמות המעובדות שלהם אל מחוץ לגדר[ 

שמדובר בשינוי דרסטי ", הדגישו נציגי המדינה, "ייאלצו למעשה לעבור למשטר היתרים. ברור

 ."לרעה באורחות החיים של תושבים אלה

התועלת ": "שינוי דרסטי לרעה"משטר ההיתרים דווקא לא מחולל , לעומת זאת, בעתירה השנייה

תוך קביעה במקביל של משטר ההיתרים ]...[ הינה מידתית ביחס לקשיים , הרבה בסגירת השטח

 ."שנגרמים לתושבים המקומיים

סחורות ממזרח ומדרום לגדר "ן רוחב לב והודיעה כי ביטחובעתירה הראשונה גילתה מערכת ה

ובשנייה היא  73,"גב אל גב"אך לא יידרש יישום נוהל , למרחב גוש עציון בבידוקיוכלו לעבור 

 :"מרחב התפר"לא ניתן לביצוע ב, המתבקש על ידי העותרים, הסבירה מדוע בדיוק הדבר הזה

לא , העובר במקום. דא עקא, ]...[ מבקשים העותרים כי תינתן אפשרות גישה לכל סוחר מזדמן 

כי משאיות שכאלה , ות ברורות ]...[ קיים חשש ממשיבטחוניו מסיבות ניתן להיענות לדרישה ז

כי בדיקה , מטעני נפץ ואמצעי לחימה שונים לישראל. בהקשר זה יצוין, ישמשו להברחת מחבלים

ת ]ההדגשה בטחוניאינה יעילה או אפשרית מבחינה , ללא מידע על בעליה, של כל משאית מזדמנת

 א[."שלי. ש

 בג"ץמתחת לרגלי  "מושכים את השטיח"

, בהרכב מורחב של תשעה שופטים, 2005עשר בספטמבר -בית המשפט העליון פסק בחמישה

בית המשפט העליון פסק פה  74.באזור אלפי מנשה "גדר ההפרדה"בעתירה העוסקת בחוקיותה של 

ים הנמצאים יישובן הביטחולשם שמירה על  "קו הירוק"אחד כי מותר לבנות את הגדר גם מעבר ל

שנסמכה על חוות הדעת המייעצת של בית , ם. פסק הדין התייחס לממד העקרוני של העתירהש

בניגוד לחוות דעתו של בית הדין , במעמד זה נקבע 2004.75ביולי  הדין הבינלאומי בהאג שנתקבלה

ן בשטחי הגדה על מנת להגן על חייהם ביטחול יש סמכות להקים את גדר ה"כי לצה, בהאג

הגדר יכולה להגן גם על ההתיישבות בגדה ולא  -קרי , יישבים הישראלים באזורנם של המתביטחוו

על פי , רק על שטחה הריבוני של ישראל. פסק הדין קבע גם כי יש לבחון בנפרד כל קטע של הגדר

ן של ישראל לפגיעה בזכויות האדם של ביטחוהאיזון בין צרכי ה -קרי , מבחן המידתיות

מידת השפעתה של חוות הדעת המייעצת של בית הדין "נבחנה גם הפלסטינים. בממד העקרוני 

                                                        

 .דיקה בטחונית למשאית בצד השני של הגדרהכוונה לפריקת כל הסחורה ממשאית אחת והעברתה תוך ב 73
 .3333 (3) 2005יון תקדין על זהראן יונס מחמד מרעאבה ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', 7957בג"ץ  74 

75 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 
opinion of 9 July 2004, ICJ Reports. 
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על המשך התייחסותו של בית המשפט העליון לשאלת חוקיות הגדר לפי המשפט  "הבינלאומי בהאג

, כי בית הדין בהאג ביסס את פסק דינו על תשתית עובדתית, בין השאר, הבינלאומי. נאמר בו

מבלי שנזקק לתשתית עובדתית המתייחסת לצורך , באשר לפגיעה בזכויות התושבים הפלסטינים

צבאי של ישראל בהקמת הגדר. פסק הדין קובע כי בשל העובדה שמידע שהוצג בפני בית -בטחוניה

, הוטל מלוא המשקל על כף הפגיעה בזכויות התושבים, המשפט העליון בהאג כלל אי דיוקים

, צבאיים של ישראל-יםבטחוניהואולם לא ניתן על ידי בית המשפט בהאג כל משקל לצרכיה 

בכל הנוגע לאיזון שבין פגיעה בזכויות התושבים הפלסטינים  וממילא לא נידונה שאלת המידתיות

 (.2008צבאי )ספרד -בטחונילבין השיקול ה

ל הטעה בצורה ברורה את בית המשפט ביחס "צה בהםהתיקים הבאים מתייחסים למקרים 

ל שלל "בעצם ההטעייה צה, ביעת התוואי של הגדר. קרילשיקולים האמיתיים העומדים בבסיס ק

את הטעון המרכזי לדחיית חוות הדעת של בית הדין , וממדינת ישראל, ץ"במידה רבה מבג

. נתחיל בתוואי הגדר בנעלין שליד חשמונאים )ראה ם"אוהבינלאומי בהאג שאומצה על ידי עצרת ה

לאחר פסק הדין , שּונה כשנה וחצי לאחר מכןו, 2003ידי הממשלה באוקטובר -(. זה אושר על4מפה 

ן והורחק ביטחוהמועצה לשלום ול . התוואי החדש תאם את הצעת2004בתיק בית סוריק ביוני 

בטענה שעכשיו הוא קרוב , מבתי הפלסטינים. מאוחר יותר הוחלט לשנות שוב את התוואי במקום

שנציגי  זו. הם זכו לחיזוק שעהדחו טענה , חשמונאים. העותרים הפלסטינים יישובמדי לבתי ה

הציגו במהלך , שהשטח החדש שהתווסף מחדש למרחב התפר נמצא בבעלותה, החברה הקבלנית

מ דני תרזה. "ועליו חתום אל, ן אליהםביטחומכתב ששלח משרד ה, הדיון בבית המשפט כרָאיה

 150מרחק של בלבד שהבתים העתידיים יהיו ב"ו -במכתב מתיר תרזה לחברה לתכנן את הפרויקט 

 ."מטרים מקו הגדר העתידי

 4מפה מס'      

מ דני תרזה בבית המשפט העליון כי "בתגובה לכך טען אל

. הנשיאה דורית "רק לתכנן אך לא לבנות"האישור ניתן 

שנועד , ביניש לא קנתה את התירוץ לתוואי החדש הזה

 .להרחיב את ההתנחלות ולאו דווקא להגן על המתנחלים

ת גוברות לאור בטחוניוגע לשינוי בעמדה ההתמיהות בנ

העובדה שהמפקד הצבאי נתן אישור עקרוני לתכנון 

 150שכונה חדשה באופן שבתי השכונה ייבנו במרחק של 

ן ]...[ לא הוברר לנו כיצד הדבר ביטחומטרים מגדר ה

ן בדבר הצורך במרחב התרעה ביטחומתיישב עם תפיסת ה

 76."ישראלים טרים מבתי תושביםמ מאותומרדף של 

 

 

 

 

                                                        

 .2008באוגוסט  10-, פסק הדין ניתן ב1361/08ץ "בג 76
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 5מפה מס'           

הסיבות האמיתיות להרחקת הגדר מזרחה כמעט בכל 

ים ישראלים נגלו בפני בית יישובמקום שבו נמצאו 

ל "המשפט באופן ברור בתיק צֹופין מזרח. נציגי צה

הסתירו בתיק זה את הגורם המרכזי לקביעת התוואי 

שיא בית במקום זה גם משותפיהם בפרקליטות המדינה. נ

כתב בפסק הדין )ראה מפה , אהֹרן ברק, המשפט העליון

5: ) 

תוואי הגדר באזור זה נידון בפני בית משפט זה בשתי 

עתירות קודמות. בבקשה לדחותן עמדו המשיבים על כך שתוואי הגדר בקטע המזרחי 

מבצעיים בלבד ]...[ על בסיס עמדתם זו של המשיבים נדחו -יםבטחונינקבע משיקולים 

עתירות הראשונות ]...[ בעקבות דחיית העתירות הושלמה בניית הגדר באזור ]...[ ה

 העתירה שלפנינו הוגשה בחלוף שנתיים ]...[

כי בניגוד לדברי המשיבים בעתירות , בפי העותרים שתי טענות מרכזיות. ראשית

, יםבטחוניהסתבר לעותרים שתוואי הגדר בקטע המזרחי לא נקבע משיקולים , הראשונות

צופין  יישובשל הגדר שטחים אשר נועדו להרחבת ה "הישראלי"כי אם נועד לכלול בצידה 

]...[ בעמדת המשיבים בעתירה שלפנינו חל שינוי מהותי ממועד הגשת העתירה ועד לדיון 

 המסכם בה.

 בסופו של פסק הדין כתב נשיא בית המשפט העליון דברים חסרי תקדים בחריפותם: 

גלתה תופעה חמורה: לא הוצגה בפני בית המשפט העליון בעתירה בעתירה שלפנינו הת

הראשונה התמונה בשלמותה. בית המשפט דחה את העתירה הראשונה על בסיס מידע 

, שרק בחלקו היה מבוסס ]...[ העתירה שלפנינו מצביעה על אירוע שאין להשלים עימו

מדו לנגד עיניהם של ולפיו המידע שסופק לבית המשפט לא שיקף את מלוא השיקולים שע

 מקבלי ההחלטות ]...[ מקווים אנו כי הדבר לא יישנה.

 ץ בתיק בילעין כדי לעמוד על הסבות האמיתיות לתוואי שם:"ולסיום נחזור לפסיקת בג

בעניין שלפנינו ניכר בבירור כי קביעת תוואי הגדר הושפעה באופן משמעותי מהתוכניות 

אין מקום בתכנון התוואי לשיקולים  עילית ]...[להקמת שכונות חדשות ממזרח למודיעין 

הקשורים בתוכניות בנייה בלתי תקפות או בתוכניות עתידיות שטרם מומשו ואף אינן 

 צפויות להתממש במועד קרוב.

ן על מזבח השאיפה להרחיב את ביטחובית המשפט קובע בבירור שמתכנני הגדר הקריבו את ה

 ההתנחלות:

ממערב  "מתתיהו מזרח"ברצון לכלול את החלק המזרחי של אין להסביר תוואי זה אלא 

צבאי לקבוע את תוואי הגדר במקום בו  בטחונישאלמלא כן ספק אם קיים טעם , לגדר

 הוא עובר עתה. 
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 לפסול בכדי לאמץ 

, ל אימץ תוואים אשר קודם לכן פסל מכל וכול"צה בהםהתיקים הבאים מתייחסים לאירועים 

 ליטית של התוואי.בכדי לממש את מטרתו הפו

 2005המקרה הבולט ביותר הוא תיק מעלה אדומים. תוואי הגדר שפורסם לראשונה בפברואר 

קידר ואתר הקרוונים בסמוך לו. במהלך הדיונים  יישובאמור היה בחלקו הדרומי לכלול גם את ה

וון לכאורה לתוואי הגדר תוך שהוא מכ "חלופות"ל "ץ בתיק זה הציג נציג צה"שהתקיימו בבג

 (. 6לקבלת התוואי המועדף על ידו. )ראה מפה , באופן ברור

 6מפה מס'                    

לאחר שנה ומחצה של עיכובים במתן  .

ל עם הצעה חדשה "התשובה חזר צה

 "החלופות"התואמת לחלוטין את אחת 

. 2006ונפסלה על ידו במהלך  "שנבחנה"

בכתב התשובה מטעם המדינה בדצמבר 

של ראש  בטחוניובה בתצהיר מג, 2006

נציגיו , המטה של פקוד המרכז דאז

, התייחסו למשמעויות של החלופה הזו 

שעיקרה הוא חציית ואדי אבו הינדי 

המפריד בין קידר למעלה אדומים. כך 

לחלופה  הם תיארו את המשמעויות

שהם שללו בתוקף בזמנו ואימצו 

 :לאחרונה

לחצות את הנחל העמוק והתלול המתואר לעיל..חצייה אם הייתה ממומשת חלופה זו..היה צורך 

בטיחותית והנדסית שכן...היה נוצר תוואי , זו הייתה יוצרת תוואי בעייתי ביותר מבחינה מבצעית

מפותל במיוחד בעל שיפועי צד חדים ושפועים אורכיים אשר הינם על גבול הקריטריונים לתכנון 

בר במבתר שהוא גם נחות מבחינה מבצעית. עקב פטרול מבחינה בטיחותית. חלק מן התוואי עו

המעבר הבוטה וחציית ואדי אבו הינדי הייתה נוצרת גם פגיעה נופית קשה ביותר. , שיפועי הצד

, עלות ביצוע תוואי זה תהייה גבוהה במיוחד.... לאור האמור נמצא כי מבחינה הנדסית, בנוסף

 מורה.לא ניתן לקבל את החלופה הא, ת ומבצעית כאחדבטחוני

ץ על ידי פרקליטות המדינה טרם "סופו הזמני של תיק זה היה בדמות הודעת עדכון שנשלחה לבג

בשל מגבלות תקציביות ובשל צרכים אחרים , לעת הזו "ובה נאמר כי  2009הדיון שהתקיים ביולי 

בניית הגדר בתוואי בו מדובר אינה עומדת במקום גבוה , ןביטחוהמונחים לפתחה שלמערכת ה

 ."ש"ן ברחבי איוביטחודר העדיפויות של המשיבים הנוגע להשלמת בניית גדר הבס

לקלקיליה. בקטע זה  מזרח-צפוןפאלמיה שמ-דוגמא נוספת מתייחסת לתוואי הגדר באזור צופים

ומאז הוגשה עתירה של תושבי הכפרים הפלסטינים המיוצגים  2003תוואי הגדר הושלם במהלך 

ח בישראל. גם בתיק זה הדבר חזר על עצמו. כחלופה לתוואי הקיים על ידי האגודה לזכויות האזר

ל במהלך "ומידתי יותר להבנתה. בתגובה של צה בטחונין תוואי ביטחוהציגה המועצה לשלום ל



 זכות החשיבה

312 

הוצגו שתי חלופות נוספות לתוואי הקיים. אחת מהן הייתה זו של המועצה לשלום , להצעה זו 2006

נמצאה חלופת  "הבחינה המדוקדקת"ל. בגמר "החדשה של צהן והשנייה הייתה החלופה ביטחוול

ת ואף הכי פחות מידתית ביחס לפגיעה בתושבים בטחוניהמועצה כחלופה הגרועה ביותר מבחינה 

ל זכתה בבכורה. גם במקרה זה בית המשפט ביקש "בעוד שהחלופה החדשה של צה, הפלסטינים

אור פסיקות שונות בתיק בילעין את המשיבים לשקול מחדש את התוואי המוצע על ידם ל

מסביב לשכונות שטרם הוקמו. לאחר עיכובים  "הזמנית"ו "תבטחוניה"המתייחסות לבניית הגדר 

כי ראש  2008והשהיות במשך שנה תמימה הודיעה פרקליטות המדינה לבית המשפט ביולי 

פה זהה לזו ן החליטו לשנות את החלופה המוצעת והציגו לבית המשפט חלוביטחוהממשלה ושר ה

שנשללה על ידם במשך שנתיים  לעייל(. זו 5ן)ראה מפה ביטחושהוצעה על ידי המועצה לשלום ול

ל אשכנזי הייתה מכרעת כפי שדיווח "של דיונים. יש לציין במקרה זה כי מעורבותו של הרמטכ

ל אינו צריך להתערב בקביעת תוואי "...רב אלוף אשכנזי: צה"העיתונאי עמוס הראל מהארץ 

ל קבע זאת לאחר שגילה שתוואי הגדר "ועליו להשאיר את ההחלטה לדרג המדיני. הרמטכ, הגדר

, )הראל"אלא כדי לאפשר להקים שכונה בהתנחלות צופין, יםבטחוניבאזור לא נקבע משיקולים 

2008.) 

סמכה הנשיאה בייניש את ידיה על השינוי אך מבלי , 2009בספטמבר  9-שפורסם ב, בפסק הדין

לחלופה אשר הוצעה מלכתחילה על ידי , בעיקרו, ...תוואי זה דומה"את הערתה בדמות לחסוך 

 שקלים. 20,000ופסקה על המשיבים לשאת בהוצאות העותרים בסך  "ןביטחוהמועצה לשלום ול

נכללה גם העתירה כנגד תוואי הגדר בין ההתנחלות סלעית לטול כרם. שם התקיים  אזורבאותו 

אך , ןביטחושל התוואי שהציעה מלכתחילה המועצה לשלום ול "ואימוץ שלילה"תהליך דומה של 

 ץ."וחסך שנתיים מיותרות של הדיינות בבג 2006זה הסתיים כבר באוקטובר 

ל "בתיק אלפי מנשה. במהלך הדיונים הגיש צה 55דוגמא קיצונית אחרת היא מקרה כביש מספר 

 :תצהיר ובו ציין כמופיע בפסק הדין

הוא בעייתי מבחינה  55( ציין בפנינו מר תירזה כי מיקומו של כביש 55ביש בעניין זה )של כ

פי תכנית -ת. ישראלים נפגעו בו מירי מכיוון קלקיליה. מהחומר שלפנינו למדנו כי עלבטחוני

המחבר את אלפי מנשה עם ישראל. תחתיו היה צריך  55היה צריך להתבטל הקטע בכביש , מקורית

 יישובליד ה, מערבית למובלעת-בר את אלפי מנשה עם ישראל דרוםאשר מח, להיסלל כביש חדש

מתן שבתוך הקו הירוק.... מר תירזה ציין בפנינו כי על הכביש המחבר את אלפי מנשה עם ישראל 

 ( יש להשקיף כעל כביש זמני. 55)הוא כביש 

מובלעת ..בהקשר זה יש לבחון את החלופה לפיה ה."כי  2005לפיכך בית המשפט פסק בספטמבר 

תוך העתקת הכביש הקיים המחבר בין אלפי , תכלול את אלפי מנשה בלבד וכביש מחבר לישראל

 ."מנשה לבין ישראל למקום אחר בדרום המובלעת

מסתבר כי כביש , ל"בדיון שהתקיים בתוואי החדש שהוצע על ידי צה, אך להפתעת בית המשפט

ל להצעת המועצה לשלום "בתגובת צה נשאר על כנו ככביש המחבר את אלפי מנשה לישראל. 55

, ל עצמו טען בעתירה הראשונה"ות שצהבטחונין לסלול את הכביש החדש מהסיבות הביטחוול

חסרון  'לחלופה ב"מצאנו את ההתקפה הבאה על הכביש שהם עצמם ביקשו בעתירה הראשונה 

 ."שכן כביש הגישה על פיה יעבור בשטח הנשלט..., תבטחונימבחינה 
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 גה והשהייה מול בית המשפט העליוןקרב נסי 

כלל שטח מצפון לכביש מספר , 2003שאושר באוקטובר , תוואי הגדר הראשוני בדרום הר חברון

ועד לקו הירוק. בעקבות , י דרום הר חברון עם קריית ארבע ועם ישראליישובהמחבר את , 317

את התוואי ולהצמידו לשנות , 2005בפברואר , נאלצה הממשלה, ץ בתיק בית סוריק"פסיקת בג

ולכן אישר את הקמתו , ץ וביקש לעקוף אותה"לקו הירוק. אלא ששרון לא השלים עם החלטת בג

 .(7מ לאורך הכביש )ראו מפה "ס 82של מעקה בטון בגובה של 

 7מפה מס'                  

ל "בעתירה שהוגשה בעניין זה לא הצליחו נציגי צה.

ואמת את ת התבטחונילמצוא למעקה הצדקה 

ל. למרות זאת התעקשו "תורת הלחימה של צה

 -המעקה יצר , . בפועל"ןביטחומעקה "לכנותו 

ובמחיר עשרות , )!( ק"מלאורך ארבעים ואחד 

עמדות ירי ממוגנות לכל מי  -מיליוני שקלים 

 שמבקש לפגוע בישראלים המשתמשים בכביש.

משום שאין , הגן על המכוניות המעקה עמד בסתירה גמורה לתורת הלחימה של הצבא: הוא לא

המעקה מסתיר את היורה מן הנוסעים בכביש ומקשה על הצבא , קושי לירות מעליו. גרוע מכך

, נשים וילדים, של חולים, ללכוד אותו במקרה של פיגוע. מה כן מֹונע המעקה? תנועה של הולכי רגל

 ושל עדרי צאן. 

ולקבוע במרחב , הפלסטינים להגיע לשטחיהם לתכלית אחת: למנוע מן, אם כן, מעקה הבטון נועד

מפעל שנועד לעקוף את המגבלות  -רובה מבוססת על מאחזים לא מורשים , נוכחות ישראלית בלבד

 (. 2005והאילוצים המדיניים והפוליטיים של ממשלת ישראל לחיזוק מפעל ההתנחלות בגדה )ששון 

 ץ בעניין מעקה הבטון:"הכריע בג 2006בדצמבר  14-ב

, טנא יישוב.על המשיבים לפרק בתוך שישה חודשים את מעקה הבטון שבנו בין כרמל לבין ה..

 ...יישוב טנאוהכביש המוביל אל ה 317כביש , 60לאורך כביש 

לבטלה. הוראתו של  ל המשיך לעשות בכדי"למרות שבהירותה של הפסיקה לא מוטלת בספק צה

שכבר הוצע לבית , "חלופי פתרון"ל הציגו "ההשופט ברק לא נענתה במשך שישה חודשים. נציגי צ

, וסגנו, עמיר פרץ, ןביטחוץ. גם שר ה"המשפט ושלא ניתן לראות בו פרשנות סבירה לפסיקת בג

ל כבר ענה בשמם "רק לאחר שצה, שהוכנסו לתהליך קבלת ההחלטות באיחור רב, אפרים סנה

המשנה ליועץ המשפטי  ידי-שנתמכה גם על, נאלצו לקבל את הפרשנות הזאת, לבית המשפט

המדינה "המוצע כי  "פתרון"מייק בלאס. אך השופטת ביניש קבעה נחרצות ביחס ל, לממשלה

 ."בחרה שלא למלא אחר צו בית המשפט

על אף הצו  ...המדינה"ן ואנשי משרד המשפטים החליטו כי ביטחומשרד ה, ל"הקלות שבה צה

הכעיסה את הנשיאה. הדיון , "...ול הקייםונת להשאיר את המכשמתכו, שיצא מלפני בית משפט זה
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שמומשה , ימים 14הסתיים בפסיקה חוזרת לפירוק המעקה תוך  2007בביזיון בית המשפט ביולי 

שקלים הוצאות. במהלך המשפט הביעה השופטת  0,0003והשית על המדינה באופן נדיר , תוך שבוע

צ'יה תרעומת חריפה על המעשה: ּפְ  מה אפשר לבקש , נה ביחס לפסקי דיןאם כך נוהגת המדי"רֹוקַּ

 "מן האזרח הרגיל?!

ץ וניסה להתעלם מהן באה לידי ביטוי שוב "ל לפסיקות ברורות של בג"הקלות בה התייחס צה

על ..."כי  2007בתיק בילעין. למרות שבית המשפט ציין שמונה פעמים בפסק הדין שניתן בספטמבר 

 'בנחל דולב ואת השטחים המיועדים לשלב ב תוואי הגדר החדש לכלול את השטחים המעובדים

תוואי חדש , עשרה חודשים מאוחר יותר, ל"פרסם צה, ".ממזרח לו.. "מתתיהו מזרח"של שכונת 

נאלצה לקיים דיון נוסף , בייניש, המשאיר שטחים אלו ממערב לגדר. נשיאת בית המשפט העליון

 :ובו פסקה, 2008באוגוסט 

את תכנון תוואי הגדר  2-ו 1יכינו המשיבים , עוני הצדדים לפנינונוכח הדברים שהתבררו היום בטי

החלופי באופן שיעלה בקנה אחד עם העקרונות שהותוו בפסק דיננו. המשיבים יגישו תשובה 

 ימים וימי הפגרה במניין. 45המציגה את התוואי המוצע על ידם בהתאם לפסק הדין בתוך 

ץ בפסק הדין "לתוואי הגדר בבלעין. אך שוב קבע בגנוספת  ל הצעה"בספטמבר חזר והגיש צה 16-ב

כי אין בחלופה שנבחרה כדי לקיים את הוראות פסק הדין. , נמצא"בדצמבר כי  15-שפורסם ב

אף פסקו באופן ו "לקיים את הוראות פסק הדין ללא השתהות נוספת..., איפה, המשיבים מצווים

 77לעיל(. 1)ראה מפה  על המשיבים ש"ח 10,000חריג הוצאות בסך 

 ת:בטחונימהתומכים העיקשים בהקמת הגדר ה, כך סיכם זאת העיתונאי דן מרגלית

נקבע  -ל להתמודד מדי ערב שבת עם מפגינים פלשתינים"מקום שבו נכפה על צה -...בבילעין

ן המדינה. השופטים הורו לצמצם את התוואי ביטחוהתוואי עקב שיקולים שאין להם דבר עם 

 (.197, 2009והממשלה חומקת )מרגלית , לבעליהן הפלשתינים ולהחזיר את האדמות

ץ ביחס לפירוק הגדר הקיימת ובניית חדשה "ן מקיימת לאיטה את פסיקות בגביטחומערכת ה

צופין שניתנה  יישובלפירוק קטע הגדר שממזרח ל בג"ץבמקומה. דוגמא קיצונית לכך היא פסיקת 

בתגובתו לבקשת , אבי ליכט, פרקליט המדינה. כך מסביר את העיכוב סגן 2006ביוני  15-ב

  :העותרים להוציא צו על פי פקודת ביזיון בית המשפט

צופין  יישובקבע בית המשפט כי תוואי גדר ההפרדה שנבנה בקטע המזרחי של ה 15.6.06.ביום ..

השגה הגישו העותרים  18.3.07ביום  ש.א(... חודשים!!! 8) הוצא צו תפיסה חדש 6.3.07בטל...ביום 

הודיעו  5.8.07. ביום 5.8.07על צו התפיסה )תוך פחות משבועיים. ש.א(. ההשגה נדחתה ביום 

העותרים כי אין בדעתם לעתור נגד הצו החדש....בעקבות מלחמת לבנון השנייה קוצצו התקציבים 

בשל ההכרח לקיים את פסק הדין במהירות , ן...יחד עם זאתביטחושהופנו להקמת גדר ה

 22)2008 .... בחודש אפריל2008וחלט לתקצב את תיקון התוואי לביצוע במהלך שנת האפשרית ה

ן מערכת תקציבית חדשה. תהליך ביטחול ובמערכת ה"חודשים לאחר פסק הדין. ש.א( נקלטה בצה

התכנון התקציבי להקמת התוואי החדש התעכב בשל קשיי הקליטה של המערכת.... מייד עם סיום 

                                                        

 .2008 בדצמבר 15-ופסק הדין ניתן ב 2008באוגוסט  3-הדיון נערך ב .8414/05ץ "החלטה בתיק בג77 
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) שנתיים וחודש! ש.א( הוחל בגיבוש תוכנית הפעולה   2008 חודש יוליהטמעת המערכת החדשה ב

לסלילת התוואי החדש...... סלילת התוואי החדש צפויה להתחיל בחודש דצמבר השנה )שנתיים 

 2009.78וחצי(...העבודות צפויות להסתיים במהלך שנת 

ץ ביחס לקטע "בגן בכדי ליישם את פסיקת ביטחושלוש שנים ויותר נדרשות למערכת ה, קרי 

 ל(!לעי 5מטרים בלבד )ראה מפה  1300 העומד על

דורית , ן לא נעלמה מעיני שופטי בית המשפט העליון ולכן הנשיאהביטחוהתנהלות זו של מערכת ה

 :כתבה בהחלטתה, ביניש

עשתה המדינה דין לעצמה ולא החלה ביישומו של פסק הדין אלא לאחר הגשתה , במקרה שלפנינו

 -נקבעה אי חוקיותו  15.6.2006לפי פקודת ביזיון בית המשפט. בפסק דיננו מיום  של בקשה לצו

, תוך העלאת ביקורת חריפה כלפי המדינה, של תוואי הגדר נשוא העתירה -ובהתאם לכך בטלותו 

אשר הציגה לפני בית המשפט מידע חלקי ובלתי מבוסס בעת הדיון בעתירה...אין להשלים עם 

דינו של בית משפט זה אינם בגדר המלצות וחובה על המדינה לכבדם -קיהתנהלות מעין זו. פס

 79.נייןוביעילות הדרושים לפי נסיבות הע ולקיימם במהירות

את ההבהרות הבאות ביחס למערכת היחסים  ובפסק הדין האחרון בנושא בילעין בחרה להוסיף

 :הנדרשת בין הרשות השופטת לזו המבצעת

למשיבים לשנות את תוואי הגדר לאחר שמצאנו כי התוואי הקיים  כי בפסק הדין הורינו, יודגש

אולם נמנענו מטעמים מובנים מלקבוע במדויק את החלופה , אינו עומד במבחן המידתיות

, בית המשפט אינו מורה למפקד הצבאי כיצד לפעול היות ואין זו דרכו של בית המשפט..., ההולמת

ובוחן את חוקיותן על פי אמות המידה שהותוו , ותיואלא מעביר את ביקורתו השיפוטית על החלט

מתוך הבנה כי השינוי , בית המשפט לא קצב לוח זמנים מדויק לביצוע פסק הדין, בפסיקה. בדומה

ועל יסוד החזקה כי המשיבים יעשו למימוש פסק , עליו הורינו מחייב היערכות וזמן מתאימים

התברר כי למדינה נדרשו חודשים , . והנה הדין במהירות האפשרית הנדרשת מנסיבות העניין

התוואי שנבחר בסופם של הדברים אינו תואם את אמות , ארוכים לקבוע תוואי חדש. יתרה מכך

 80.המידה אשר נקבעו בפסק הדין

 סוף דבר

ל בסוגיית גדר ההפרדה לא היטיבה עמו בהיבטים שונים. הקמת הגדר "ראינו כי מעורבותו של צה

אחר באותם הימים לגל הטרור  בטחוניש הממשלה שרון בשל היעדר מענה שהוכתבה על ידי רא

ל "ן בעל כורחה לעסוק בהקמת הגדר. מאוחר יותר צהביטחוששטף את ישראל הביא את מערכת ה

ת לגדר והעדיף כי משמר הגבול ישא בכך. אך בטחוניניסה ככל יכולתו להימנע מלשאת באחריות ה

ל לא קיים את עבודת המטה הנדרשת ממנו ולו למען "לה צהגם שויכוח זה הוכרע על ידי הממש

 ות והתקציביות עליו. בטחוניההשלכות ה

                                                        

 .28.10.2008 ,אבי ליכט, סגן בכיר לפרקליט המדינה תגובה לבקשה מטעם המשיבים,78 
 .2009ר טובבאוק 5-החלטה שניתנה ב ,2732/05ץ "בג79 

 . 58414/0ץ "החלטה בתיק בג80
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ע "ל. מדיניותו של שרון שהועצמה על ידי ראשי יש"סוגיית קביעת התוואי צרבה את ידיו של צה

ל כי "סתרה את הבנתו של צה, ים הישראליםיישובלדחוף את הגדר מזרחה כך שתכיל את מירב ה

בלחץ , וחלק מבכיריו אף לא רצו לעמוד, ל לא עמד"תוואי לעבור סמוך יותר לקו הירוק. צהעל ה

ל כשל "ן על מזבח ההתנחלויות. צהביטחואת ה, בחלק ניכר של התוואי, ונאלצו להקריב, הפוליטי

הוא , במחויבותו המקצועית וביושרה הנדרשת ממעמדו. מהרגע שהפסיק להתנגד לתוואי הפוליטי

ת לו והחל נסחף במסכת של אירועים חמורים: הסתרת מידע בטחוניאת הכסות ה "רתופ"החל 

בחירת תוואים ושערים המסכנים את חיי הכוחות , מפרקליטות המדינה ומבית המשפט העליון

הצגת , ות שהוצגו לבית המשפטבטחוניהיעדר עקביות מקצועית בעמדות ה, הפועלים לאורכם

 שללו על ידו באופן ברור ועוד.אמוץ חלופות שנ, חלופות מדומות

ל למד את הלקחים ומבקש לשנות את התנהלותו בסוגיית הגדר. "לא נוכל לקבוע היום כי צה

ל לא חורג "כי צה, כמו בתיק מעלה אדומים ותיק בילעין, בחודשים האחרונים אנו עדיין עדים לכך

ח הקיים בעצם ממנהגו. סוגיית הגדר מצטרפת לשורה ארוכה של סוגיות הסובלות מהמת

, מאחזים לא מורשים -המעורבות הצבאית בהיבטים הפוליטיים של השליטה הישראלית בגדה

 התנחלויות ועוד., חברון, משטר התנועות

ל נכשל לעיתים קרובות ומפיל את הרף הנדרש ממנו להציב בינו לבין הלחץ הפוליטי המופעל "צה

 על פני אלו שהם ייעודו.ן ביטחואו להעדיף שיקולים זרים ל "הלבין"עליו ל
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 [2/11/2009, ]הארץ הימין נגד הרעיון הציוני .98

לתביעות להקפאת הבנייה בהתנחלויות , לשיטתם, לאנשי ארץ ישראל השלמה יש תשובה ניצחת

הצהרת בלפור וכתב  - "חזרה למקורות"ולמימוש פתרון שתי המדינות לשני העמים. הם מטיפים ל

כצידוק היסטורי ומשפטי להתנגדותם לחלוקת הארץ ולדבקותם בהמשך  -ה המנדט על פלשתינ

 .ההתנחלויות

יורשו של חבר , ם"דבקותם של אנשי הימין בהיסטוריה חלקית ומתעלמת מהחלטות האו

על הקמת המדינה. אבל  גוריון-בן שעל יסודה הכריז דוד, 1947-כמו החלטת החלוקה מ, הלאומים

שנקבעה למימוש ההתחייבויות הבינלאומיות להקמת הבית  בעיקר היא מתעלמת מההתניה

הלאומי היהודי. אימוץ הצהרת בלפור וכתב המנדט כלשונם יסתור ויבטל את הרעיון המכונן של 

 .מדינה לעם היהודי -התנועה הציונית 

הקמת בית "היא קריאה ל, שנים 92שניתנה היום לפני , הפרשנות הסבירה ביותר להצהרת בלפור

מתוך הבנה ברורה שלא ". אבל אין להתעלם מההמשך: "ארץ ישראל לעם היהודי ב)כל(לאומי 

שהוענק , . כתב המנדט"ייעשה דבר העלול לפגוע בזכויות האזרחיות והדתיות של עדות לא יהודיות

יים , מנהלליצור בארץ תנאים פוליטיים"מחייב , 1922-לבריטניה על ידי חבר הלאומים ב

. המסמך אינו מזכיר בית לאומי נוסף "ת הקמת הבית הלאומי היהודישיבטיחו א, וכלכליים

שמירת הזכויות האזרחיות והדתיות של כל "אבל חוזר על ההתחייבות ל, לערבים תושבי הארץ

 ."ללא הבדל גזע ודת, תושבי פלשתינה

אינם יכולים לבטל את התנאי המחייב , מי שמבקשים גם היום שבארץ ישראל תהיה מדינה אחת

משום שחלקם הצהירו שהם , נקת זכויות אזרח לרוב הלא יהודי הקיים בה. אין לפקפק בכנותםהע

 .מדינת ישראל, "העוזרת"על פני , ארץ ישראל, "האשה"מעדיפים את 

ביקש  "מדינת היהודים"שבספרו , העדפת הארץ על המדינה חותרת תחת הרעיון הציוני של הרצל

ארץ ישראל , . בראייתו"ו שתספיק לצורכי עמנו המוצדקיםתינתן לנו ריבונות בחבל ארץ כלשה"ש

בגלל הקשר ההיסטורי של , היא אמנם המדינה המועדפת לחידוש ביתו הלאומי של העם היהודי

, והטריטוריה משנית בחשיבותה. ואכן, הוא מדינה "שאלת היהודים"אבל הפתרון ל, העם לארץ

 .1967 התנועה הציונית ידעה לממש את כל יעדיה בגבולות

ציונית של הימין מתעלמת מהכלל שבמשטר דמוקרטי הרוב קובע את אופי -התפישה האנטי

, המדינה ואת סמליה. מיעוט יהודי במדינה דמוקרטית לא יוכל לממש את תכלית הבית הלאומי

לעודד הגירת ההמונים היהודים לפלשתינה כדי שיוכלו לעצב שם את "שהוגדרה בכתב המנדט: 

מן הדין שיהיה מקום ". היא חותרת תחת תפישתו של חיים ויצמן: "שם את ביתםגורלם ולבנות 

אחד בעולם שבו נוכל לחיות את חיינו ולהביע את מהותנו בהתאם לטבענו. אז אולי יבינו יותר 

את מלחמת  גוריון-בן . בשל כך סיכם"ויחסינו עם שאר אומות העולם יהיו יותר נורמליים, לרוחנו

ל יכל לכבוש את כל השטח בין הירדן לים. אבל איזו מדינה תהיה "צה"רורה: העצמאות בהכרעה ב

 ."בחרנו במדינה יהודית, תהיה לנו כנסת עם רוב ערבי. בין שלמות הארץ או מדינה יהודית, לנו

יבטיח את הגשמת חזון הציונות. למבקשים , המבטיח רוב יהודי, מימוש פתרון שתי המדינות

לבן -האפשרות לחיות על אדמת אבותינו תחת דגל שאינו כחול תמיד עומדת, בחירה אחרת

בהסכם קבע עם , ובמעמד של תושבות. בכירים פלסטינים אמרו באחרונה שהם יאפשרו זאת

 .ישראל
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 תנאים והערכתם, רקע -חיותן של ישראל ופלסטין  .99

 [21/9/2009, ]פורסם באנגלית

 ממדינה אחת לשתיים

 

, בארץ ישראל הדריכה את התנועה הציונית מראשית דרכהשאלת חיותה של המדינה היהודית 

, עוד בטרם קמה לה התנועה הלאומית הפלסטינית כמתחרה על אותה כברת שטח. תיאודור הרצל

תינתן לנו ריבונות בחבל ארץ כלשהו על "( כי 1896) "מדינת היהודים"ביקש בספרו , חוזה המדינה

ראש גוריון, -בן . דוד"לכל השאר נדאג בעצמנו שיספיק לצורכי עמינו המוצדקים., פני האדמה

אנחנו "( כי 1918) "לארץ ישרא"הנשיא השני כתבו בספרם , צבי -בן ויצחק, הממשלה הראשון

כארץ העתיד לא אהיום. לא רק כנחלת העבר היהודי  מבקשים לקבוע את גבולות ארץ ישראל של

תבע , לימים נשיאה הראשון של ישראל, יצמן, חיים ונציג ההסתדרות הציונית, . לפיכך"היהודי

המשתרע בצפון עד , ר לבית הלאומי היהודי"קמ 45,000 בן שטח, 1919-ב, בועידת השלום בפריס

 מיםלצידון וכולל את רמת הגולן וחלק מעבר הירדן המזרחי. שטח זה נתבע משום שיקולי 

יציאה ד ובקעת הירדן( ורמת אירבי, מודרנית )רמת הגולן חקלאות, החרמון והירדן(, )הליטאני

 1937-)הנגב ומפרץ עקבה(. כך גם זאב ז'בוטינסקי הרוויזיוניסט טען בפני הבריטים בלים האדום 

מסוגלת לקלוט את מיליוני היהודים , ממזרח ומערב לירדן, רק ארץ ישראל בשלמותה"כי 

מיליון  3-4-)ז'בוטינסקי העריך את כושר הקליטה של שתי הגדות ב "המשוועים לרשות כניסה

 יהודים בלבד(.

 

י והתנגדותם בכוח להחלטת חבר הלאומים בכתב "צמיחתה של התנועה הלאומית של ערביי א

הביאו את הבריטים להיות , להביא להפיכתה של פלסטינה לבית לאומי לעם היהודי, 1922-מנדט ב

 1937-כותית בח הוועדה המל"הראשונים להעלות את רעיון החלוקה של ארץ ישראל המערבית בדו

מאבק בין שתי תנועות לאומיות "משום שסברו כי מודבר ב, )הוועדה בראשותו של הלורד פיל(

שנדחה על , . רעיון זה"חלוקה....זולת .שתביעותיהן בעלות תוקף ולא ניתן ליישב אותן זו עם זו.

י "א היה חוסך את הדיון בחיותה של המדינה הערבית משום שרוב שטחה של, י"ידי ערביי א

( לממלכת עבר הירדן 700,000-( היה אמור להסתפח יחד תושביה הערבים )כ80%המערבית )כמעט 

עקרון החלוקה התקבל עקרונית על ידי הסוכנות היהודית , ללה. מנגדאתחת שלטונו של המלך עבד

( את התנאים 1938והביא אותה להגדיר בהצעתה הנגדית לועדת וודהד ) גוריון-בן בראשות

 10,000שהסתכמו במימד הטריטוריאלי לכדי , להבטיח את חיותה של המדינה היהודית הנדרשים

י המערבית(. הסוכנות היהודית קבעה בהצעתה כי יש הכרח "משטחה של א 34%ר בלבד )"קמ

בהנחה שגבולות שקשה להגן עליהם מזמינים , ןביטחושיבטיחו את צורכי הגבולות בני הגנה ב

עומק אסטרטגי ל. לכן צריכה המדינה לכלול שטח גדול דיו לאפשר לה מעשי תוקפנות וסכסוכי גבו

שיהיה בכוחם להגן על גבולותיה. כמו כן ההצעה כללה  ולאכלס בה מספר מרבי של אוכלוסין

 עצמאות כלכליתלצרכי חקלאות שתעזור להבטיח שליטה במרבית מקורות המים דרישה ל

 העיקריים.צירי התחבורה ולבסוף שליטה ב

 

י ")החלטת החלוקה( שקבעה כי בא 181מספר  ם"און החלוקה הפך תוך עשור להחלטת הרעיו

של ירושלים שבשליטה בינלאומית.  "גוף הנפרד"בנוסף ל, יהודית וערבית - תקומנה שתי מדינות

פריסת האוכלוסייה היהודית , ר ומחציתו מדבר"קמ 28,000שאינו עולה על , י"שטחה הקטן של א
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דלות המשאבים הטבעיים והיעדר תשתית , 66%רץ שהתאפיינה ברוב ערבי של באזורים שונים בא

את האתגר להבטיח בתוכניתו כי המדינות הללו  ם"אוהציבו בפני ה, תחבורתית מפותחת

חלוקה )מדינית( "תתקיימנה ותתנהלנה תחת משטר דמוקרטי. לפיכך נשאה ההחלטה אופי של 

וש יחידות טריטוריאליות משיקות שיצרו קווי גבול . שתי המדינות נבנו משל"עם אחדות כלכלית

ים. בעזרת תיחום זה של הגבולות ובאמצעות השארת מיעוט בכל יישובמפותלים וצמידות של 

את הצדדים לשתף פעולה בעתיד בכדי להתקיים.  "להכריח"ביקשו חברי הוועדה , אחת מהן

-הכבישים הבין, מסילות הרכבת השיתוף הכלכלי היה אמור לבוא לידי מימוש בניהול משותף של

 ושל נמלי חיפה ויפו., הטלפון והטלגרף, שירותי הדואר, ארציים

של ערביי ישראל ומדינות ערב לבטל  נסיוןשפרצה על רקע ה, (1948תוצאות מלחמת העצמאות )

הולידו , בסיומה 1949-והסכמי שביתת הנשק שנחתמו ברודוס ב, בכוח את החלטת החלוקה

מרציפות מלאה ורחבה ותר להתפתחותה ולחיותה של מדינת ישראל. זו נהנתה תנאים טובים י

, משליטה בצירי התחבורה הראשיים, אחוזים 80מרוב יהודי ברור של , יותר של שטחיה

מיציאה דרומית לים סוף ומשליטה ברוב , יפו וחיפה-משליטה מלאה בנמלי הים בתל אביב

 - 1949הציונית להגשים את כל מטרותיה בגבולות . יתרונות אלו אפשרו לתנועה מקורות המים

שרידותן של הגדה , ן ופיתוח כלכלי מואץ. מנגד, ביטחודמוקרטיה, התיישבות, עלייה וקליטה

, ותושביהן קלטו בעל כורחם מאות אלפי פליטים, שאיבדו חצי משטחן, המערבית ורצועת עזה

ירדן והשלטון הצבאי שקיימה מצרים  נתקיימה הודות לחיבור הכלכלי והמדיני של הגדה לממלכת

 ברצועת עזה.

 

( הוליד את 1967כיבושן של הגדה המערבית ורצועת עזה על ידי ישראל במלחמת ששת הימים )

שנועדה לשמר את הקשר הכלכלי בין הגדה המערבית והמזרחית.  "הגשרים הפתוחים"מדיניות 

ואלו נסמכו , יים בעבור תושביהישראל הקפידה לא לפתח בשטחים כל מקורות תעסוקה משמעות

בריאות ובעיקר תעסוקה בענפי הבנייה והשירותים , על שירותים שונים מישראל כמו חשמל

מציאות בה  2009השונים בישראל. במקביל החלה ישראל במפעל ההתנחלות בשטחים שיצר עד 

-ושומרון וכ ים ביהודהיישוב 127-ב 300,000-כ, "קו הירוק"ישראלים מעבר ל 500,000-חיים כ

שכונות במזרח ירושלים. כולם בניגוד למשפט ולעמדות הבינלאומיות. התיישבות זו  11-ב 200,000

ממספר קטן של אזורי תעשייה ומחוברת , תשתיות מים וחשמל, נהנית ממערך כבישים מפותח

 בכלל מרקם חייה למדינת ישראל.

 

 הסכמי אוסלו

 

וחילופי המכתבים בדבר הכרה הדדית בין  242-ו 194 ם"אובהחלטות ה 1988-ף ב"ההכרה של אש

הניבו את הסכמי אוסלו. , 1993באוגוסט  ערפאתף יאסר "ר אש"ראש הממשלה יצחק רבין ויו

, לא עסקה בסוגיות הקבע, 1993שנחתמה בוושינגטון בספטמבר  "הצהרת העקרונות"למרות ש

ה הינן יחידה טריטוריאלית הגדה המערבית ורצועת עזבלט במבוא להסכם הסעיף אשר קבע כי 

תידרש רציפות פלסטינית בין שני חלקי המדינה שתקום. בתקופת , . קריוגיאוגראפית אחת

, . בנוסף"המעבר הבטוח"הביניים הרציפות הזו התקיימה באופן חלקי ביותר באמצעות 

 הפלסטינים הצליחו לבנות שדה תעופה בעזה שפעל במשך תקופה קצרה אך לא נמל ימי. למעט

ייצור חשמל בהיקף מוגבל בעזרת טורבינות גז וגילוי גז בחופי עזה לא ניתן להצביע על כל פיתוח 
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היכולים להצביע כי יש ביכולת , כמו גם בתחומים נוספים, משמעותי בתחום התשתיות

 הפלסטינים לנוע בכוון של עצמאות כלכלית.

 טיבו של הסכם הקבע

 

ינית נעוץ בטיבו של הסכם הקבע ולא בתוכניות ראשיתה ואחריתה של חיות למדינה הפלסט

 - המחויבת בראש ובראשונה למפעל ההתנחלות, כלכליות המתקיימות תחת השליטה הישראלית

ן תושביו. על ישראל לראות בהקמתה של מדינה פלסטינית יציבה ומתפתחת ביטחוהתפתחותו ו

עות הקמתה היא תביא ולא ישות מדינית שבאמצ, צורך ציוני המבטיח את האינטרסים שלה

כמו שיבת הפליטים הפלסטינים. , להסדר בסוגיות שלא ניתן לפותרן לפי ראות עיניה של ישראל

שהפכו לסיכון , מדינה שתפקידה מסתכם באספקת מסגרת פונקציונאלית לתושבים, או לחילופין

באחריות כי אין ביכולתה של ישראל לגרש אותם או לשאת , י ישיר על ישראלדמוגרפו בטחוני

 כלפיהם על ידי סיפוחם.

 

כדי שהסכם הקבע ישמור על היציבות הנדרשת לשני הצדדים לטובת קיומם והתפתחותם עליו 

לענות על האינטרסים המהותיים של כל השחקנים המעורבים בסכסוך תחת רציונאל של פשרה. 

, ל מדינת ישראלעבור ישראל והעם היהודי עליו להבטיח את שימור האופי היהודי והדמוקרטי ש

לגיטימציה בינלאומית וקבלה אזורית. עבור העם הפלסטיני עליו להבטיח , ן ויציבות אזוריתביטחו

קודס כבירת -הכרה באל, סוף לכיבוש בגדה המערבית והקמת מדינה עצמאית בשטחי הגדה ועזה

וכן על , ערבית ואסלאמית, קבלת ההסכם אזורית, תהליך מוסכם לסיום בעיית הפליטים, פלסטין

ם. עבור המיעוט הערבי בישראל עליו להבטיח את הזכות "האיחוד האירופי והאו, ב"ידי ארה

פלסטין או ישראל ולהיות בה אזרח שווה  -לבחור את המדינה שבה הוא מבקש לחיות כאזרח 

זכויות וחובות. עבור העולם הערבי המתון והקהילה הבינלאומית עליו להבטיח חיזוק מנגנון 

לאומית ביחס לפתרון סכסוכים מדיניים ותרומה ליציבות האזורית ולמלחמה -מציה הביןהלגיטי

לאומית -הגלובלית נגד הטרור. עבור הממשל האמריקאי הוא יידרש להבטיח לגיטימציה בין

לאומית שתתמוך במדיניותו ותתרום לתהליך המתמשך -שתאפשר לו לבנות ולהנהיג קואליציה בין

 כחלק מהמלחמה הגלובלית נגד הטרור., ית במזרח התיכוןשל בניית יציבות אזור

 

 סוגיות ופרמטרים

 

הפרמטרים להסכם שעשוי לענות על כלל הדרישות שלעיל מתייחסים לארבע הסוגיות המרכזיות 

פתרון בעיית הפליטים על ידי כך שיוכלו , . ראשיתןביטחוירושלים ו, טריטוריה, פליטיםבסכסוך: 

או להגר למדינה אחרת בהסכמתה  בהםלהישאר בארצות מוש, טיניתלשוב ככלל למדינה הפלס

ובכלל זה ישראל. הקליטה של הפליטים בפלסטין תחייב יצירת מקומות עבודה שעיקרם יבוא 

מהשקעות חיצוניות ומתמיכה של הקהילה הבינלאומית. היא תתבסס בחלקה על תשתית מגורים 

כמו בקעת , חדשה באזורים שיפונו לחלוטיןשל ההתנחלויות הישראליות שתתפנינה ועל בניה 

בה תהיה שותפה ישראל , קרן בינלאומית, פלסטינים. כמו כן 80,000-ישבו בה כ 1967שעד , הירדן

תנהל את חלוקת הפיצויים שינתנו לפלסטינים ואשר יהוו מקור השקעה , על פי תנאי ההסכם

א עם הקמת הקרן "ל אונרלהבטיח את פירוקה ש ם"אומשמעותי במדינה הפלסטינית. על ה

 הבינלאומית על מנת לקיים אחידות בטיפול ומיצוי המשאבים לטובת המדינה הפלסטינית.
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ותחת , '67על בסיס גבולות , 1:1ביחס , פתרון סוגיית הגבולות יינתן על ידי חילופי שטחים, שנית

מום ישראלים עם מקסי, העקרונות הבאים: השטחים שיסופחו לישראל יהיו קטנים ככל האפשר

וללא אוכלוסייה פלסטינית. תיקוני הגבול ייעשו ללא פגיעה משמעותית במרקם החיים הפלסטיני 

בשום צד.  "מובלעות". לא תתקיימנה "קו הירוק"הנוכחי. חילופי שטחים ייעשו רק לאורך ה

 לפלסטין יהיה קשר יבשתי מלא עם ירדן ומצרים. המסדרון בין הגדה המערבית לעזה לא יפגע

 בריבונות ישראל.

באופן הקובע טריזים , בין היתר, יש להזכיר כי מערכי ההתיישבות הישראלים בגדה הוקמו בזמנם

בכדי למנוע רציפות אשר תסייע בהקמתה של מדינה פלסטינית. , במערך ההתיישבותי הפלסטיני

למערך או צירופם , ים הפוגעים באופן בולט ברציפות הפלסטיניתיישובהסרתם של ה, לפיכך

בדומה למוצע בעמדה , יסייעו לרציפות ולחיות של המדינה הפלסטינית, ההתיישבות הפלסטיני

 7%-העמדה הישראלית הגורסת סיפוח של כ, . אם כך2%הפלסטינית לחלופי שטחים העומדת על 

של אריאל וקדומים החודרים למרחק  "האצבעות"מהגדה עשויה לפגוע ברציפות הפלסטינית בשל 

מ "ק 15כמו גם חלק ממרחב מעלה אדומים המגיע למרחק של , מ מזרחית לקו הירוק"ק 21של 

מהקו הירוק. לא ניתן יהיה לקבל את הטענה שאפשר ליצור באמצעות הון עתק וזמן רב רצף 

תחבורתי פלסטיני אחר מזה שהתקיים עד הקמת גדר ההפרדה. את השטחים מישראל על 

ופן שיגדיל אותה בעשרות אחוזים ויאפשר בנייה עתידית הפלסטינים לקבל בעיקר מסביב לעזה בא

יש להבטיח את המסדרון , המתוכננת ונשלטת כולה על ידי הממשלה הפלסטינית. לבסוף

הטריטוריאלי בין עזה לגדה. עליו להיות רחב דיו בכדי לאפשר בנייתם של כביש רב מסלולי 

ושל כבלי חשמל ותקשורת. על  ,גז ודלק, כמו גם להנחתם של צינורות מים, ומסילת רכבת

המסדרון להישמר פתוח כל העת ולהתנהל באחריות פלסטינית. זרימה חופשית של כלי רכב 

תיירות וסדר ציבורי , וסחורות בו תבטיח את הקשר הנדרש בין הגדה לרצועה הן לצרכי כלכלה

של עזה בגדה  והן לצרכים חברתיים שייווצרו כתוצאה מהצורך לקלוט חלק מאוכלוסיית הפליטים

האחד בעזה  -ממנה. בשטחי המדינה הפלסטינית תתאפשר הקמתם של שדות תעופה  הגדולה פי

והשני בבקעת הירדן או באזור ג'נין. יחד עם זאת אין לפסול את האפשרות שישראל תקצה טרמינל 

ול מ, ג או באחד משדות התעופה בנגב לשימוש של התחבורה האווירית הפלסטינית. כמו כן"בנתב

יש לשקול את האפשרות כי , שכלכליותו מוטלת בספק רב, הקמת נמל מים עמוקים מדרום לעזה

ישראל תקצה מזח לתחבורה הימית לפלסטין באשדוד. כך יהיה על הפלסטינים לשקול הקמתם 

של מתקני התפלה בעזה על חשבון חופים לתיירות למול האפשרות לרכישת מים מותפלים 

שליטה פלסטינית מלאה במעברים הבינלאומיים למצרים , ים. לבסוףמישראל או מירדן ומצר

יאפשר לפלסטינים לקבוע באם ברצונם , לאחר התפוגגות הצורך בפיקוח בינלאומי, ולירדן

להמשיך ולקיים מעטפת מכס זהה לישראל או לקיים מדיניות עצמאית משלהם בכפוף לחוזקו של 

 המטבע הפלסטיני שירצו להנפיק.

 

. הקמתה של בירה למדינה הפלסטינית לוקתה של מזרח ירושלים לשתי בירותח, שלישית

תעניק תרומה משמעותית הן ליציבותו של ההסכם והן , בירושלים על פי גבולות שייקבעו על ידם

האגן "ליכולת חיותה של המדינה הפלסטינית. יותר מכל יהיה חשוב לקבוע את עתידו של 

ואם באמצעות , "עיר פתוחה"בונות וניהול משותף בדגם של אם באמצעות חלוקת רי, "ההיסטורי
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וועדה בינלאומית בה תהיינה חברות ישראל ופלסטין. משקלה ההיסטורי והדתי של העיר לשלוש 

הנוצרי והאסלאמי באופן שיכל לתרום , הדתות יעמיד אותה כמוקד תיירותי וצלייני לעולם היהודי

ם תשכלנה לשתף פעולה ביחס לחבילות התיור תרומה משמעותית לכלכלת שתי המדינות בא

לאתרים שבשליטתן. הכרה של הקהילה הבינלאומית בירושלים ואלקודס כבירות המדינות תלווה 

שגרירויות בכל בירה על כל ההשלכות הכלכליות והמדיניות שיש בכך. ישכיל  200-בהצבתן של כ

עתיק חלק ממוסדותיו לעשות באם יבטיח כי במסגרת מימושו של ההסכם הוא י ם"אוה

 לירושלים.

 

הגדרתה וקיומה של המדינה הפלסטינית כמדינה מפורזת מצבא זר ן. ביטחוסוגיית ה, רביעית

תוכל להבטיח כי משאביה הדלים לא יוקדשו להתעצמות אשר עלולה לפגוע ביציבות  ומנשק כבד

הצבת כוחות , ולהגביר את החששהישראלי העשוי להוביל להידרדרות לאלימות. יחד עם זאת

בינלאומיים לאורך גבולות המדינה הפלסטינית תוכל להבטיח מעורבות בינלאומית כנגד פעולה 

 צבאית לא לגיטימית של אחת משכנותיה.

 

 אחרית דבר

חתימה על הסכם קבע עם  .'67 ישראל ידעה להגשים את כל מטרותיה בגבולות, כפי שנכתב כבר

של יוזמת השלום של הליגה הערבית  "המטרייה"תחת  ,כמו גם עם סוריה ולבנון, הפלסטינים

את זינוקה המחודש לצמרת המדינות המפותחות.  בהםתעניק לה יתרונות רבים אשר טומנים בחו

ן באופן שיחזק את ההוצאה ביטחונורמליזציה עם העולם הערבי תביא לצמצום ניכר בהוצאה ל

בחינוך , ומקומות עבודה לטובת הצרכים החברתיים האחרים הקשורים בפתוח תשתיות

ובבריאות. פתיחת שעריה עשויה להביא לגל של תיירים מרחבי העולם כולו הן לביקור בה והן בשל 

היותה ארץ מעבר היסטורית. הכרה ערבית ואסלאמית בישראל עשויים להביא להשתלבותה 

 מדינתיים.מסילות רכבת וכבישים בין , במערך התשתיות האזורי בכל הקשור לנמלי ים ואוויר

 

העולם הערבי , התמונה שצוירה לעיל אינה מבוטחת לאף צד ומאוימת כל העת. שני הצדדים

והקהילה הבינלאומית ייאלצו לעמול קשה כדי למנוע ממגמות רדיקאליות סותרות העשויות לחבל 

אלא יזחלו לפרק זמן , בסיכוי ההסדר להתממש וביציבותו לאורך זמן. מתחים דתיים לא ייעלמו

תחת לפני השטח ויש להבטיח כי יישארו שם זמן מספיק כדי להעניק לצדדים את ההזדמנות מ

, להכיר בתועלות שבהסכם קבע שעיקרו פשרה. כי חיות למדינה אינה תוצר רק של גודל השטח

המשאבים וההון האנושי העומדים לרשותה אלא גם של מערכת ההסכמים האזורית והעולמית 

על האינטרסים המהותיים של כל שחקן המעורב בסכסוך או המושפע אשר עונה באופן מתקבל 

 ממנו.

 

 

 



 שאול אריאלי

323 

 "בבילון"] קיצור תולדות המשא ומתן, פלסטין-ישראל .100

 [5/4/2009, ינורבגה

 מבוא

את השליח האמריקאי של  2009עדכן בפברואר , אהוד אולמרט, ראש ממשלת ישראל היוצא

ף "ר אש"ות שהושגו במשא ומתן עם יובפרטי ההבנ, מיטשל 'סנאטור ג'ורג, הנשיא אובמה

ביחס לסוגיות המרכזיות שבהסדר הקבע בין ישראל לפלסטינים. באם , מחמוד עבאס, פ"והרש

כמו גם ליכולתו , נבחר להתעלם מהסקפטיות הרבה שרוחש הציבור הישראלי למניעיו של אולמרט

הפלסטיני  םומהכרסום המתמשך בקרב הע, של עבאס לממש את ההסכם עליו ירצה לחתום

הרי שנוכל להצביע על התגבשותו של מרחב ההסכמה , בלגיטימציה של עבאס להנהיגו ולייצגו

האפשרי בין המחנות המתונים שבחברה הישראלית והחברה הפלסטינית ביחס לסוגיות הליבה 

ן. מרחב ההסכמה זה הינו תוצר של תהליך ביטחופליטים ו, ירושלים, של הסכסוך: טריטוריה

הן של גורמים רשמיים והן של  ומדיני ארוך השוזר בתוכו את פעילותם של גורמים רבים. היסטורי

 שנטלו חלק רב ערך בהשגתו., גורמים לא רשמיים

-בכדי להכיר ולהבין את הדרך הארוכה אותה צעדו שני הצדדים לבדם ובמסגרת הסכסוך הערבי

על מה עוד נדרש מהקהילה , ותולא פח, בכדי להצביע על מה עוד נדרש מהם, ובעיקר, ישראלי

נידרש להרחיק בסקירתנו עד , הבינלאומית התומכת בפתרון של שתי מדינות לשני העמים

עת התנגשו שתי תביעות לאומיות בעלות תוקף. זכותו של העם , לתחילתה של המאה הקודמת

עם זכותו  ,מולדתו ההיסטורית, להגדרה עצמית בארץ ישראל, שנרדף ברוב מדינות העולם, היהודי

שעה שהופרד מדינית ופיזית משאר העם , של הרוב הערבי הילידי שבפלסטין לעצמאות מדינית

הערבי בגמר מלחמת העולם הראשונה. אך בשל מגבלות המאמר והרצון לאפיינו בפרקטיות אבקש 

המעשיות שהותירה מלחמת  "הירושות"עמדות הצדדים ביחס לשלוש  להתרכז בהתפתחותן של

 הכרה בזכותו - שפתרונן מכתיב גם את הפתרון של סוגיות היסוד, ירושלים ופליטים, לותגבו - '48

שבה ביכולתו לשמור על , המתקיימת בגבולות בטוחים ומוכרים, של כל צד למדינה עצמאית משלו

י. התפתחות העמדות של הצדדים הייתה תוצר של דמוקרטזהותה ואופייה הלאומי ועל משטרה ה

בזירה הערבית והאזורית ובזירה , שינויים בזירה הפנימית של כל אחד מהםמערכות לחצים ו

 הבינלאומית.

 אחרי מלחמת העצמאות

הסתיימה , '48בגמר מלחמת , 1949שהתקיימה מאפריל עד ספטמבר , שוויץ, ועידת הפיוס בלוזאן

 אך ניתן יהיה ללמוד ממנה את הפרטים החשובים הבאים:, בכישלון חרוץ

שנחתמו , מ להסכמי שביתת הנשק עם ישראל"צדדי את המו-שניהלו באופן דולמרות , ראשית

והולידו את , מ ישיר עם ישראל לטובת הסדרי קבע"סירבו מדינות ערב למו, 1949יולי -בפברואר

התובנה העמוקה בישראל כי אלו ידברו עימה רק שעה שיש ביכולתה לאיים על האינטרסים 

העדיפות הישראלית תינתן , בפועל. לפיכך בהםשהיא פוגעת  הפרטיקולאריים של כל אחת מהן או

המחויבות  אשר בכוחו להסיר ממנה את, תמיד למשא ומתן ישיר מול כל אחת מהמדינות

 אמיתיים או מדומים., לנרטיבים ואינטרסים כלל ערביים
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ראל מדינות ערב לא רק כי ניסו בלוזאן לסובב את גלגלי ההיסטוריה לאחור ולתבוע מיש, שנית

אלא הן אף הוסיפו דרישות , שלבטלם הן יצאו למלחמה והובסו, להסתפק בגבולות החלוקה

 81.מפליגות נוספות המצמצמות אף שטח זה לטובתן ולא לטובת הקמתה של מדינה פלסטינית

מהלך זה חיזק בהנהגה הישראלית את התובנה כי מבחינת העולם הערבי אין מדובר בהכרה 

אלא סכסוך גבולות שיכל לבוא על פתרונו במסגרת , י למדינה משלובזכותו של העם הפלסטינ

 חלוקה של שטחי המדינה הערבית בין ישראל למדינות ערב.

שנענתה בתגובה , הפליטים הערביים 0,00070מתוך  0,00010נכונותה של ישראל לקלוט , שלישית

 -לתופעת הפליטים שיקפה את הויכוח המהותי על מי נושא באחריות, ערבית כי אין זה מספק

ית הרוב קובע את דמוקרטתחת ההנחה כי במדינה , וברובד העמוק יותר -ישראל או הערבים

מה יהיה זה של מדינת ישראל באם כל הפליטים יחזרו אליה?! לעמדת , אופייה הלאומי והתרבותי

 מדינה"שקבע כי היא תקום כ, 181מספר  ם"אורוב ערבי בה היה סותר את החלטת ה, ישראל

הן הצהרת בלפור והן המנדט כללו התחייבות בינלאומית "פ שקבע כי "ח אונסקו"ואת דו, "יהודית

 82."לעם היהודי בכללותו

הגוף "גם ירושלים המערבית שהייתה אמורה להיות על פי החלטת החלוקה חלק מ, רביעית

בירת של ירושלים שבשליטה בינלאומית נשארה בשליטת ישראל. ירושלים הוכרזה כ "הנפרד

קיבלה העצרת הכללית  1949למרות שבדצמבר , ישראל ומשכן הכנסת והממשלה הועתקו אליה

גוש הארצות הקתוליות וגוש ברית , שנשען על גוש המדינות המוסלמיות, החלטה ברוב גדול

הלקח  83.ם"אוהקורא לראות בירושלים ישות נפרדת הנשלטת בידי ה, המועצות ולווייניותיה

שנשא באמתחתו ם, "אואל מול עמדת ה של יוזמה מקדימה והפגנת נחישותהישראלי לחשיבות 

 נלמד., '48חוב כלפי ישראל משום שכשל ביישום החלטת החלוקה ובמניעתה של מלחמת 

הצביעו אומנם על יכולתן של  '49וחזרתה לגבולות  '56נסיגת ישראל מסיני בסוף מלחמת 

 "סואץ"ונן על ישראל ושותפותיה למבצע לכפות את רצ, מ"ב וברה"ארה, המעצמות הגדולות

 '49אך גם חיזקה ללא ספק את אחיזתה של ישראל בשטחים שנכבשו במלחמת , המניפולטיבי

התנועה הציונית הוכיחה כי היא יכולה לממש , 1967ושהוחל עליהם החוק והמשפט הישראלי. עד 

הייתה זוכה בהכרה לו , ואף להסתפק בכך, '49את כל מטרות היסוד שלה בתחומי גבולות 

 ובהסכמי שלום עם שכנותיה. 

 אחרי מלחמת ששת הימים

נתגלו , טרם המלחמה, אשר ערבויותיהם לחופש שיט ישראלי ולפירוז סיני, ב"וארה ם"אוה

ט "רק בהחלטת מועבי, לפחות במשתמע, '49השלימו עם גבולות  84,"חתימה על הקרח"לישראל כ

                                                        

 .74-71 (,2005ידיעות אחרונות ועליית הגג,  )תל אביב: ישראל והעולם הערבי :קיר הברזלשליים, א.  81
ח רשמי למושב השני של העצרת הכללית, ניו ", דו"ווח לעצרת הכלליתים לפלסטין, ד"הוועדה המיוחדת של האו" 82

 .146סעיף  ,2, פרק 1947יורק, 
 .8, סעיף 1948בדצמבר  11, 194ם מספר "החלטת העצרת הכללית של האו 83
ם בסיני וברצועת עזה שכוחותיו יעזבו את "במאי דרש נשיא מצרים ממפקד כוח החירום של האו 17. ב־89 ,שליים 84

, או טאנט, ם"ם ונאצר פנה למזכיר האו"ם חיכו להוראה ממזכיר האו"קווי הגבול ויתרכזו במחנותיהם. כוחות האו
במאי נענתה דרישתו של נאצר  22-ם מאדמת מצרים. ב"בבקשה שיורה על פינוי כללי של כוח החירום של האו

בחיוב, ואז הצהיר שלמחרת היום ייסגרו מצרי טיראן בפני כלי שיט ישראליים, ושהוא מוכן ליציאת ישראל 
ות ישראליות. סגירת מצרי טיראן הייתה עילה במאי סגרה מצרים את מצרי טיראן למעבר ספינ 23למלחמה נגדו. ב־

 למלחמה.
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בהדגישה שרכישת טריטוריה בדרך של "פותחת  '. למרות שההחלטה67בגמר מלחמת , 242

פינוי "היא ממשיכה וקובעת כי ישראל תזכה לשלום צודק ובר קיימא עם  "מלחמה היא פסולה

. זו הייתה ")רק ש.א( במסגרת הסכסוך האחרון כוחות מזוינים ישראליים מטריטוריות שנכבשו

רון הסכסוך הישראלי ערבי. שהנחתה בהמשך את פת "שטחים תמורת שלום"הולדתה של הנוסחה 

נכתב , '. יותר מכך49תינתן הכרה בינלאומית לגבולות  '67-תמורת נסיגה משטחים שנכבשו ב, קרי

בהחלטת העצרת הכללית של  11כי בעיית הפליטים תיושב בהסדר צודק מבלי לאזכר את סעיף 

 טרם סיומה של המלחמה. , 1948שהתקבלה בדצמבר , 194מספר  ם"אוה

לחתום , 1967ביוני  19-מ, של מצרים וסוריה להצעה הישראלית באמצעות האמריקאים סרבנותן

של ועידת הליגה הערבית  "שלושת הלאווים", על הסכמי שלום בתמורה לסיני ורמת הגולן

, מחד "פלסטין אחת"לכל פתרון זולת , שאך קם, ף"וסירובו של אש 85'67בחרטום בספטמבר 

, וליד את התיאבון הטריטוריאלי ואת יצר ההתיישבות מאידךושיכרון הכוח שאחז בישראל וה

אך גם הניע את מפעל ההתנחלות הישראלי , חיזק את תפיסתה של ישראל בצורך להחזיק בשטחים

, גבולותביטחון=הישראלית הישנה של התיישבות= . מה שנדמה שהתחיל על פי המשוואהבהם

התחלף , נהביטחוחיוניים ל אזורים סיפוחה למתוך כוונ, שכבר הוכיחה עצמה בהיסטוריה הציונית

של עם ישראל גובר על כל שיקול או  "הזכות ההיסטורית"מהר מאוד בתפיסה לפיה משקלה של 

ולפיכך לגיטימי כי ישראל תשלוט בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה ותפעל , זכות אחרים

תוך שהיא , '48מת כפי שעשתה זאת אחרי מלח, לסיפוחם. ישראל ביקשה לכבוש את הארץ

ופעלה באשליה כי אפשר לעשות זאת מבלי , מתעלמת מהנסיבות והתנאים השונים ששררו אז

לכבוש את העם הפלסטיני היושב עליה. מדיניות שהובילה בהדרגה לנתיב של שליטה מתמשכת 

 עוינת וזרה לישראל., על אוכלוסיה חסרת זכויות

לא מנע מהאחרונה להניע תהליך מדיני שסופו  '73כישלונן הצבאי של סוריה ומצרים במלחמת 

שלא , את כל חצי האי סיני. ירדן היה חתימה על הסכם שלום עם ישראל בו קיבלה לידיה בחזרה

במסגרתם , את האפשרות להסדרי ביניים עם ישראל '74דחתה באוגוסט , השתתפה במלחמה

 "האופציה הירדנית"לל על והחלה לסתום את הגו, יריחו אזורהייתה אמורה לקבל תחילה את 

 1974על פי החלטת הליגה הערבית באוקטובר ערפאת, בראשות , ף"מבחינתה של ישראל. אש

נציג הלגיטימי היחיד "נטל את האחריות לשטחים הכבושים בתוקף הגדרתו כ, ברבאט שבמרוקו

לאמץ  התחזקות זו אפשרה לו 86.ם"אווהוא אף הוזמן לנאום בפני עצרת ה, "של העם הפלסטיני

למרות שבקרב האחרונה , הטומנת בחובה את זרעי הפשרה מול ישראל "תוכנית השלבים"את 

 87.היא נתפסה כשינוי טקטי ולא אסטרטגי במטרתו המוצהרת של הארגון להשמדתה

                                                        

בעקבות מלחמת ששת הימים והשתתפו בה מנהיגי שמונה מדינות  1967בספטמבר  1-ועידת חרטום נערכה ב 85
ערביות. ההצהרה שנוסחה בסופה הנחתה את המדיניות הערבית כלפי מדינת ישראל עד מלחמת יום כיפור. הצהרת 

: לא לשלום עם ישראל, לא להכרה בישראל ולא לעריכת משא "שלושת הלאווים"לה גם את הסיכום של הוועידה כל
 ומתן עם ישראל.

ף כנציג הלגיטימי הבלעדי של העם הפלסטיני. גם "( הכירו מנהיגי מדינות ערב באש1974אוקטובר בוועידת רבאט ) 86
 3237ם "ת העצרת הכללית של האו( הכירה בכך והחלט1974)אוקטובר  3210ם "החלטת העצרת הכללית של האו

 ם."ף כמשקיף באו"( קבעה את מעמדו של אש1974נובמבר )
של המועצה הלאומית הפלסטינית שנערך  12-ף הוא הכינוי לתוכנית שהתקבלה בכינוס ה"תוכנית השלבים של אש 87

בראשונה מאבק מזוין, הארגון לשחרור פלסטין ינקוט בכל האמצעים, בראש ו"בתוכנית קובע:  2. סעיף 1974ביוני 
לשחרור טריטוריה פלסטינית, ולהקמת רשות לאומית לוחמת למען העם, על כל חלק מטריטוריה פלסטינית 

 ."שישוחרר. דבר זה ידרוש שינויים נוספים שיתבטאו במאזן הכוחות לטובת עמנו ומאבקו
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קבע שתי מסמרות ביחס לסוגיה  1979הסכם השלום בין ישראל למצרים שנחתם במרץ 

חיזקה את  242הסעיף הטריטוריאלי של החלטה מספר  הטריטוריאלית: הפרשנות היישומית של

ושרצועת עזה היא עניינם של , "כל השטחים תמורת שלום" -העמדה והפרשנות הערבית בדמות

ראש , על ידי מנחם בגין 1977הפלסטינים למול ישראל. תוכנית האוטונומיה שהועלתה בדצמבר 

אך היא התפוגגה , יון המדינה אחת ניסתה לחדש את רע, "הליכוד"הממשלה החדש מטעם מפלגת 

 ף והתנגדות פנים ישראלית. "לאור שלילתה המוחלטת על ידי אש, וירדה מהר מעל סדר היום

על ידי ראש , 1987שגובש בין שמעון פרס למלך חוסיין באפריל , "הסכם לונדון"טרפודו של 

לצאת , 1988לי ביו, הביא גם את ירדן שנה מאוחר יותר, "הליכוד"הממשלה יצחק שמיר מ

מהמשחק הטריטוריאלי על ידי הכרזת המלך חוסיין על הינתקות ממלכת ירדן מהגדה המערבית 

בוש הירדני את הגדה יכך תם גם פרק הכ 88.ף"והעברה סופית של כל האחריות והסמכות לידי אש

'. בניגוד להצלחה הישראלית ביחס לשטחי המדינה הערבית 48המערבית בעקבות מלחמת 

בוש הירדני בזמנו להכרה של מדינות העולם למעט ילא זכה הכ, ת שכבשה באותה מלחמההמיועד

ישראלית של חלוקת שטחי המדינה הערבית בינן פסה לאחר -בריטניה ופקיסטן. העסקה הירדנית

ישראל , את שני השחקנים הלגיטימיים, והעמידה מחדש זה מול זה, שנה מעל סדר היום 40

 ה של ארץ ישראל. לדון בחלוק, והפלסטינים

, . מחד80-נקלע למגמות סותרות בשלהי שנות הערפאת, לאחר שני עשורים בראשות יאסר , ף"אש

הוא נתמך בזירה האזורית על ידי מהלכים נוספים: , בנוסף ליציאת ירדן מהזירה הטריטוריאלית

כואבים שהבהירה לראשונה לישראל כי שלטון על עם אחר כרוך במחירים  '87האינתיפאדה של 

ושל  1991ולעיתים בלתי נסבלים מבחינתה ועיקורן של ועידת מדריד שהתכנסה באוקטובר 

השיחות הדו צדדיות בין ישראל והפלסטינים שהתקיימו בדצמבר אותה שנה בוושינגטון בלא 

תהליכים אזוריים ועולמיים חזקים יותר הביאו להיחלשותו ולכרסום , נוכחותו. אך מנגד

המצב הכלכלי , 1991ה והתפרקותה של ברית המועצות פטרוניתו בדצמבר במעמדו: התרסקות

 סדאם חוסייןב ערפאתבארצות המפרץ עם הירידה במחירי הנפט ובחירתו הלא מוצלחת של 

, שהמציאות החד מעצמתית שנוצרה, . סופו של דבר1991במלחמת המפרץ הראשונה בתחילת 

בנובמבר  15-ף לשנות את עמדותיו. ב"ל אשהביאה להצלחת מאמציו ולחציו של ממשל רייגן ע

שמשמעה הכרה בזכותה של , 181 ם"אוקיבלה המועצה הלאומית הפלסטינית את החלטות ה 1988

מקבל את תנאי  ערפאתובדצמבר אותה שנה , מדינתי-שראל להתקיים ואימוץ הפתרון הדוי

ך הייתה קצרה להכרה . משם הדר338-ו 242ט "החלטות מועבי ף ובינן גם"ב לשיחות עם אש"ארה

ערב , 1993הדדית עם ישראל במסגרת חילופי המכתבים עם ראש הממשלה רבין באוגוסט 

 בוושינגטון. 1993בספטמבר  13-( ב"הסכם אוסלו") "הצהרת העקרונות"החתימה על 

 תהליך אוסלו

תהליך אוסלו ידע עליות ומורדות רבים ונכשל מלהביא הסכם קבע כתוצאה מגורמים רבים 

ת במציאות שברירית ומאוימת על ידי יעיקר משום: שנקבעה התקדמות הדרגתית המותנוב

מלחמתו , הפרשנות השונה של הצדדים את סעיפי ההסכם, גורמים קיצוניים משני הצדדים

בטרור של החמאס והג'יהאד האסלאמי שמטרתו הייתה עצירת התהליך  ערפאתהכושלת של 

                                                        

 7-והמנהליים עם הגדה המערבית. בהודיע המלך חוסיין כי ירדן מנתקת את קשריה המשפטיים  1988ביולי  31-ב 88
 באוגוסט אמר המלך במסיבת עיתונאים כי ירדן שוב לא תמלא לעולם תפקיד של נושא ונותן למען הפלסטינים.
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קיומו של הערוץ הסורי המתחרה על , על ידי ישראל האצת מפעל ההתנחלות בשטחים, המדיני

ב. "מ ותווך לקוי של ארה"ניהול כושל של הצדדים את המו, תשומת הלב והיכולת הישראליים

ביחס  2001-1993המרכזיות בתהליך אוסלו שהתנהל בשנים  "אבני הדרך"אתייחס בקצרה ל

 לסוגיות הליבה.

 טריטוריה

ית מתחילת הדרך ובכל הסכמי הביניים שנחתמו. אי פתרונה הסוגיה הטריטוריאלית הייתה מרכז

שימש גורם מפתח בכישלון הצדדים להגיע להסכם קבע. למרות שישראל חתמה בהסכמי אוסלו 

 338ומספר  242ן מספר ביטחוהסדר הקבע יבוסס על החלטות מועצת ה"על הסעיף האומר כי 

כל השטחים תמורת "טריטוריאלי של היא לא ראתה את העיקרון ה 89,"והמיישם את הוראותיהן

חל גם על ההסדר עם הפלסטינים. ראש , כפי שיושם בהסכמי השלום עם מצרים ועם ירדן, "שלום

הממשלה יצחק רבין היה הראשון לשרטט את עמדת ישראל במונחים גיאוגרפיים ברורים בעת 

, הפלסטינית למפה היה מביא את המדינה . תרגום של דבריו1995נאומו בכנסת באוקטובר 

משטחי הגדה המערבית ורצועת  %57-להסתפק בלא יותר מ, "הישות הפלסטינית"שנקראה על ידו 

מדינת "נאלץ לתמרן בין עמדתו שגרסה כי , 1996-בנימין נתניהו שנבחר לראשות הממשלה ב 90.עזה

ם לבין מחויבותו להסכמי 91"א תהווה איום קיומי למדינה היהודית"מ מת"ק 15ף שתושתל "אש

ב לקיימם. נתניהו הצליח להעביר החלטת "שישראל חתמה וללחץ הבינלאומי בראשות ארה

השטח האפשרי למדינה  שצמצמה את, לישראל "מפת האינטרסים החיוניים"על  1998-ממשלה ב

 בלבד. %40-הפלסטינית ל

שפתרון  החל את דרכו תחת ההגדרה, 1999שנכנס למשרד ראש הממשלה במאי , אהוד ברק

. "חלוקה צודקת של שטחי יהודה ושומרון"ה הטריטוריאלית יבוא על סיפוקו על ידי הסוגי

 %66מדינה פלסטינית על , מ על הסדר הקבע"המו הפרשנות המעשית לעמדה זו ייצרה בתחילת

. הפלסטינים דחו מכל וכל 2000ערב ועידת קמפ דיוויד ביולי  %80מהשטח שהלכה וצמחה לכמעט 

של  %100" - 242עמידו נוסחא משלהם התואמת להבנתם את החלטה את העמדה הישראלית וה

חודש לפני קמפ ישראל אימצה,  ."השטחים מינוס הצרכים הקריטיים של ישראל בחילופי שטחים

כקו התייחסות לנושא הגבולות. דבר  '67 גבולות, רק את חלקה הראשון של הנוסחה. קרי, דיוויד

 מ ושנשאר תקף עד היום."שיצר לראשונה בסיס משותף לניהול המו

חילופי השטחים היו הפגנת גמישות פלסטינית נוספת לעמדה הערבית הבסיסית של נסיגה 

, ופירוק כל ההתנחלויות. ישראל כבר חוותה חילופי שטחים עם מדינות ערב '67 ישראלית לקווי

ירה . שם קיבלה את אזור ואדי ערה לשליטתה והעב1949-החל בישום הסכמי שביתת הנשק ב

כמו גם שעה שקיבלה את השטח שמצפון , הגדה המערבית מערב-דרוםלירדן שטח שכבשה ב

בהסכם , הרצועה. מאוחר יותר מזרח-דרוםלרצועת עזה והעבירה בתמורתו למצרים שטח ב

ביצעו השתיים חילופי שטחים קטנים בערבה על מנת לאפשר לראש , 1994-השלום עם ירדן ב

ים הישראלים בערבה אשר השתלטו במשך השנים על אדמות יישובהממשלה רבין להציל שליש מה

ידע כי אין ביכולתה של שום ממשלה בישראל להביא לפינויים המוחלט של  ערפאתומים ירדניים. 

                                                        

 .1993בספטמבר  13ף, וושינגטון, "הצהרת העקרונות בדבר הסדרי ביניים של ממשל עצמי עם אש 89
 .תאתר הכנס, 1995באוקטובר  5-נאום רבין בכנסת ב 90
 (.1995ידיעות אחרונות,  )תל אביב: מקום תחת השמשנתניהו,  .ב 91
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שמרו מצד אחד  1:1מאות אלפי הישראלים המתגוררים מעבר לקו הירוק. חילופי השטחים ביחס 

 ציבוראך גם הקלו על ממשלת ישראל לשווק ל, 224על האינטרס הפלסטיני הנשען על החלטה 

 הישראלי את ההסכם שיושג במחיר פינוי של רק חלק קטן מהמתנחלים.

87-הביאה בסופה מחד לגמישות בעמדה ישראלית שנעה בין  2000הפסגה שכשלה בקמפ דיוויד 

בד בל %2 אך הייתה רחוקה מהעמדה הפלסטינית שנעה סביב השארת, למדינה הפלסטינית %29

כפי שישראל דרשה. מפגש  1:9ולא  1:1והתעקשה על חילופי שטחים ביחס , בריבונות ישראל

, לאחר שהצדדים קיבלו באופן עקרוני את עקרונות הנשיא קלינטון, 2001טאבה שהתקיים בינואר 

3--בעוד הפלסטינים טיפסו ל %8-6-צמצם את הפער. ישראל ירדה ל, 2000שפורסמו בדצמבר 

צוי לשטחים שישראל תספח מהגדה ברק סבר להעניק באמצעות המסדרון בין עזה . את הפי%5.3

 לגדה המערבית ומרכיבים נוספים.

 ירושלים

כפי שנקבע , באופן פרטני רק במסגרת הסדר הקבע הצדדים פנו לעסוק בסוגיית ירושלים

 עם הסוגיה "ירושלים המאוחדת". ישראל שאפה לנתק את קשריה של "הצהרת העקרונות"ב

מעמדה , . קרי242בעוד הפלסטינים התעקשו על כך בהתאם להחלטה , הטריטוריאלית הכוללת

זהה , 1967-ר של הגדה המערבית ושסופחה לישראל ב"קמ 70של מזרח ירושלים המשתרעת על פני 

למרות , לכל שאר השטחים הפלסטינים הכבושים. כמו שאר הסוגיות המרכזיות גם ירושלים

תן "ה שבאה לסכם ולגשר על כל "עסקת חבילה"הייתה חלק מכל , ותההמימד הדתי האופף א

של הצדדים בסך כל הסוגיות. בכפוף לגמישות שהפלסטינים הפגינו בעמדתם בנושאי  "וקח

הפתרון שהסתמן בסופו של תהליך אוסלו היה חלוקה של השכונות במזרח , ןביטחוהפליטים וה

שכונות יהודיות בריבונות ישראל , יר העתיקה. קרילרבות בע, ידמוגרפירושלים על פי העיקרון ה

ושכונות ערביות בריבונות פלסטין. וחלוקת הריבונות בהר הבית ובכותל המערבי על פי הסטאטוס 

קוו הניהולי הקיים. למרות שנשלפו מפות לא התגבשה עמדה רשמית מגובה בקווים ברורים ביחס 

ראתה את כל הרובע הארמני , לפלסטיניםבדומה , להסכמות ולמחלוקות. כמו למשל שישראל

 נשאר בריבונותה.

 פליטים

בסוגיית הפליטים הפלסטינים נדרשו לעשות את הויתור המשמעותי ביותר מבחינתם לאחר 

(. הנוסחה שהחלה להתגבש עוד '67מפלסטין )ישראל בגבולות  %78על  1988-שויתרו להבנתם ב

, רו פתרון בעיית היעדר האזרחות של הפלסטיניםשעיק, טרם קמפ דיוויד יצרה את הפתרון המעשי

שלא על ידי שיבה למדינת ישראל ומתן פיצויים באמצעות מנגנון בינלאומי. המחלוקות בנושא 

הנרטיב של הפליטות והאחריות לתופעה לא יושבו לגמרי אך לא היו רחוקות מדי מכך. יחד עם 

הם  סוגיה הטריטוריאלית ובירושליםכל אימת שהפלסטינים חשו כי אינם מקבלים דיים ב, זאת

עומדת , שאינה מופיעה בהסכם העקרונות עליו חתמו, 194שהחלטה  מיהרו לחזור לעמדות

 בבסיסן.

מ בערוץ הסורי שלא הביא לכדי הסכם שלום. "ניהל ברק מו, מ עם הפלסטינים"במקביל למו

ם "אושעה שה, '49לגבולות הניבה אומנם חיזוק מה , 2000בקיץ , ת מדרום לבנוןצדדי-חדהנסיגה ה

אך גם יצרה את התמונה כי ישראל נסוגה בפעם הראשונה , 425הכיר בכך כמילוי אחר החלטה 
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. לכך הייתה משמעות כבדה מבחינת חזבאללהה, משום הלחץ הצבאי שהפעיל כנגדה גורם ערבי

לי לשלם הפלסטינים. בקרב רבים מהם נולדה מחדש התחושה כי ניתן להחזיר שטחים מישראל מב

, "המאבק המזוין"בתהליך המדיני במקום  ערפאתהבחירה של , בעדם בתמורה מדינית. קרי

, מהמולדת פלסטין %22הייתה ויתור רב מדי ומוקדם מדי בתמורה למדינה פלסטינית על פני 

שנראית גם היא בלתי ניתנת להשגה מידי ישראל. למרות שמהלך זה חיזק את תנועת החמאס 

, ת מעזהצדדי-חדעל נסיגה ה 2005חזרה ישראל בראשות שרון בקיץ , יתור שהואהמתנגדת לכל ו

תוך התעלמות מכוונת מדרישתו של עבאס לקיימה , 2006שסייעה לניצחון החמאס בבחירות 

 בהסכם. 

 2001אחרי 

עת חודש במסגרת ועידת אנאפוליס , 2007-ל, מ להסדר הקבע"בה נפסק המו, 2001שש השנים בין 

התאפיינו בשלל אירועים דרמטיים בזירה המקומית. האינתיפאדה השנייה שפרצה , ב"שבארה

, 2004-ועלייתו של מחמוד עבאס ב ערפאתמותו של , 2001עליית שרון בפברואר , 2000באוקטובר 

ניצחון החמאס בבחירות , 2005נסיגת ישראל מעזה ופינוי כל ההתנחלויות הישראליות בה בקיץ 

בחירתו של אולמרט ומלחמת , 2007-והשתלטותו הצבאית על עזה ב 2006 -לפרלמנט הפלסטיני ב

. בשנים הללו צמח מספר הישראלים המתגוררים מעבר לקו הירוק והגיע 2006לבנון השנייה בקיץ 

בגדה  0,00029-ו, השכונות היהודיות במזרח ירושלים 14-ב 4,00019היום לכמעט חצי מיליון נפש. 

 שרות מאחזים בלתי מורשים.ים ועיישוב 130-המערבית ב

ח "( ודו2001)אפריל  ח מיטשל"למרות שבשנים אלו היינו עדים לשורה ארוכה של תוכניות כמו דו

היו אלו דווקא היוזמות , (2002) ומפת הדרכים של הקוורטט, ( האמריקאים2001טנט )ספטמבר 

-שהושקה ב "ייבהנוס-אילון"שהביאו לצמצום הפערים בין הצדדים. יוזמת , הלא פורמאליות

, . אלו2003שהושקו בדצמבר  "הבנות ז'נבה"ובעיקר  92,בדמות עקרונות להסדר הקבע 2002

בראשות יאסר עבד רבו , חתומות על ידי רשימה ארוכה של אישים בכירים לשעבר משני הצדדים

האחרונה שעל הצדדים היה לצעוד בערוץ הפורמאלי:  "לאבן המיי"השלימו את , ויוסי ביילין

. חלוקת מזרח ירושלים על פי הפרמטר 1:1כבסיס לגבול וחילופי שטחים ביחס  '67בולות ג

. פתרון בעיית הפליטים על ידי שיבתם "עיר פתוחה"י ושמירת העיר העתיקה במודל של דמוגרפה

או הגירה למדינה שלישית ובכלל זה ישראל על פי  בםאו הישארותם במקום מוש, למדינת פלסטין

 93.החלטתה של המדינה הקולטתשיקול דעתה ו

 גדר ההפרדה

גורם רב השפעה לנושא הטריטוריאלי וירושלים היתה דווקא גדר ההפרדה שישראל בנתה. למרות 

עצם , 2003-2001אל מול גל הטרור ששטף את ישראל בשנים  בטחונישהיא הוקמה משום הצורך ה

ה מדויקת להפליא את העמדה והתוואי בו נבנתה ביטא בצור, הקמתה חיזק את רעיון ההיפרדות

 2003הישראלית ביחס לסוגית הגבולות. הוא החל את דרכו בהחלטת ממשלת שרון באוקטובר 

בתוספת כוונה לבנות גדר נוספת , אחוזים בצידה המערבי של הגדה המערבית 20לנגוס בהיקף של 

ערבית. בצידה המזרחי באופן שיפריד את בקעת הירדן ומדבר יהודה משאר שטחי הגדה המ

                                                        

 .http://www.mifkad.org.ilראה אתר  92
 .http://www.heskem.org.ilראה אתר  93
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. התוואי 2000תאם להפליא את ההצעה המדינית של ישראל בקמפ דיוויד  "בטחוניה"התוואי 

בשל הלחץ הבינלאומי ולאור פסיקות  %9והצטמצם באופן דרסטי לכדי  2005השתנה בפברואר 

 %8השלים אולמרט את המהלך ואישר תוואי חדש ל  2006בית המשפט העליון בישראל. באפריל 

ראוי לציין כי במסגרת בניית הגדר  2001.94את עמדת ישראל בטאבה בינואר  שתאם להפליא

בית , שלה. כמו כן "הצד הישראלי"תושביהן מ 0,0006שכונות פלסטיניות על  5בירושלים הוצאו 

 2004פרסם ביולי , הדין הבינלאומי בהאג שדן בחוקיות של גדר ההפרדה שישראל בונה בשטחים

אומנם קבע כי תוואי הגדר והמשטר הנלווה אליה מפירים את המשפט  את חוות דעתו המייעצת בה

כגבולותיה  '67 הכרה בינלאומית ניצחת בגבולות, אך גם העניק לראשונה לישראל, הבינלאומי

 המוכרים.

 אנאפוליס

ף הסתכם לכדי "מ שהתקיים בשנה האחרונה ברמות שונות של גורמי ממשל בין ישראל לאש"המו

באים. באלו שהתמונה אינה ברורה דיה בחרתי להשלימה באמצעות הבנות ההבנות והפערים ה

 המתקיימות בין הצדדים בערוצים לא רשמיים.

 טריטוריה

פחות , כגבול הקבע %8-ישראל עדיין מתעקשת על תוואי הגדר המתוכנן ל, בסוגיה הטריטוריאלית

למרות שהצהיר , באס. מחמוד ע%8.6המעמיד את עמדתה על , שטחה של מזרח ירושלים הערבית

 %2כי הוא יסכים לחילופי שטחים בשיעור של , ערב כינוסה של ועידת אנאפוליס, 2007בנובמבר 

מ גמישות רבה יותר והתקרב לשלושה אחוזים מותנים בעסקת החבילה "הפגין במו, בלבד

 העשויות לצמצם את הפער הזה הן העובדה כי ישראל טרם השלימה "החדשות הטובות"הכוללת. 

משטח הגדה לרבות בירושלים. העבודות  %5.4וזו משתרעת כיום רק על פני , את גדר ההפרדה

ומקומות רבים עומדים ותלויים בעתירות שהוגשו  2007לבניית הגדר הופסקו כמעט כולן בנובמבר 

או שטרם פורסמו להם צווי תפיסה לקרקעות. סלע המחלוקת האמיתי , לבית המשפט העליון

פתרונו יקדם משמעותית את הסיכוי לפתרון , תר הינו הויכוח על גוש אריאלוהמשמעותי ביו

, "שטח ההפקר"הסוגיה הטריטוריאלית כולה. מחלוקת נוספת עדיין ניטשת על מעמדו של 

מהגדה המערבית(. ישראל טוענת כי זהו שטח הפקר  %0.8ר )"קמ 46בהיקף של , שבמובלעת לטרון

, לטון אפקטיבי ולכן על פי המשפט הנהוג הוא נתון לריבונותהשהיא הייתה ראשונה להחיל עליו ש

גם אם היא לא פירסמה צו המחיל את החוק הישראלי עליו בדומה למה שעשתה במזרח 

לכן הוא בתכולת  '67מנגד הפלסטינים טוענים ששטח זה נכבש על ידי ישראל במלחמת  95.ירושלים

יכלל במדינה הערבית על פי החלטת שטח זה היה אמור לה, השטחים הכבושים. יתרה מכך

מחלוקת זו לא תהווה אבן נגף לסכום הגבול ופתרונה ידמה לפתרון , . להערכתי1947-החלוקה מ

שהוצע ביוזמת ז'נבה בדמות חלוקה שווה שלו בין הצדדים. כך שגם אם כל השטח יישאר בריבונות 

חריפה יותר נטושה עדיין על הפלסטינים יפוצו עליו במסגרת חילופי השטחים. מחלוקת , ישראל

מסביב לרצועת עזה ומדרום לגדה המערבית ואת היתרה היא  %5.5יחס החילופין. ישראל מציעה 

למרות ששטחו , מבקשת להשלים באמצעות המסדרון הטריטוריאלי בין עזה לגדה המערבית

                                                        

ידיעות ספרים ועליית הגג, )תל אביב:  חומה ומחדל, גדר ההפרדה ביטחון או חמדנות?ספרד,  .אריאלי ומ .ש 94
2008). 

 .1193/04, פ 2004במרץ  3איתן קרמר,  'מדינת ישראל נ 95
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חמה ביוני על העובדה כי קשר כזה לא התקיים טרם המל ר בלבד(. הצידוק לכך נשען"קמ 4אפסי)

ורואים במסדרון כפיצוי ישראלי לכל  1:1'. הפלסטינים מתעקשים על יחס חילופין של 67

לרבות שימוש ישראלי בהסדר מיוחד שהם מבטיחים , הגמישויות שהם הפגינו בסוגיות האחרות

בחלק מהכבישים הראשיים של מדינת פלסטין. באם הפלסטינים ירצו להקשיח את עמדתם 

מ הם יחזרו לתביעתם לחילופי שטחים זהים לא רק בגודלם אלא גם "ויי המוולהכביד על סיכ

 4-3באיכותם. דבר שיחריף את הקושי הישראלי למצוא כאלה בתחומי הקו הירוק בהיקף של 

 האחוזים הנדרשים.

 ירושלים

י של דמוגרפחלוקה על הבסיס ה, בסוגית ירושלים הפתרון נשען על שני מרכיבים עיקריים. האחד

ונות היהודיות והערביות במזרח ירושלים ברוח הפרמטר שהציע הנשיא קלינטון. במילים השכ

התושבים  0,00030בת , שיסופחו למערב העיר, יהודים 4,00019חלוקת מזרח ירושלים בין , נוספות

החלת משטר , תושביה הנוכחיים של העיר המאוחדת. השני, כולם, פלסטינים 0,00026-ו, היהודים

הכולל את מרבית המקומות  "האגן ההיסטורי"על , בהשתתפות ישראל ופלסטין, נלאומימיוחד ובי

עיר , הר ציון, דונם )העיר העתיקה 2500-ומשתרע על פני כ, הקדושים וההיסטוריים בירושלים

הר הזיתים והר המשחית(. ניהול המקומות הקדושים יישאר ללא שינוי ועל פי , נחל הקדרון, דוד

 הסטאטוס קוו. 

 פליטים

וסוכם באופן  2000סוגיית הפליטים נשענת רובה ככולה על הפתרון שהוצע בתחילה בקמפ דיוויד 

, שרת החוץ, אהוד אולמרט, לא רשמי ביוזמת ז'נבה. יחד עם זאת בניגוד לראש הממשלה היוצא

 ולו סמלית., מתנגדת לחזרה כלשהי של פליטים לישראל, ציפי לבני

 ןביטחו

ן ששימש את תביעות ישראל מאז הקמתה הינו יחסית קל יותר לסיכום. תחת ביטחודווקא נושא ה

הרציונאל הגורס כי יש להימנע מהסדר הקבע אשר ייצור מציאות בעלת פוטנציאל איום גדול יותר 

שהמדינה הפלסטינית , מבקשת להבטיח שני אינטרסים: האחד ישראל, לישראל באם ההסדר יופר

לתקיפתה של ישראל באם תיווצר קואליציה כזו ממזרח בטווח  לא תשמש פלטפורמה נוחה יותר

למנוע טרור כנגד ישראל שמקורו במדינה הפלסטינית או העובר , הזמן הבינוני והרחוק. השני

דרכה. במהלך המשא ומתן ישראל הפנימה את טענת היסוד הפלסטינית שלא ניתן מצד אחד 

ומצד שני לקיים , ת טובה יותרבטחונייאות מצ לחתום על הסכם קבע האמור לייצר באופן מובנה

היערכות צבאית בשטח המתאימה למציאות של קונפליקט ואלימות והמשמרת את הכיבוש. 

שבאופן מעשי , ישראל נדרשה עקב כך לוותר על מירב תביעותיה הטריטוריאליות בבקעת הירדן

ישראל נדרשה לוותר  ותודעתי שימשה כמרחב המגננה של ישראל כנגד כל איום ממזרח. כמו כן

 %37על שליטה בשטחים שממזרח לקו הירוק השולטים על מישור החוף בו מרוכזים 

מהאוכלוסייה בישראל ופועלים בו שדות התעופה האזרחיים והצבאיים. לפיכך לא נמצא בקו 

י פוליטי דמוגרפאלא בעיקר לשיקול הבטחוני, הגבול המוצע על ידי ישראל התאמה לרציונאל 

, עם השנים, ואפס פלסטינים יסופחו לישראל. מנגד הבטיח כי מקסימום ישראליםהמבקש ל

הפלסטינים הקשיחו את עמדתם ביחס לתביעה כי הם נדרשים לכוח אשר יגן עליהם בעתיד מכל 
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היה בתגובה לגל  2002-על ידי ישראל ב A-ו Bבוש מחדש של שטחי יפלישה ישראלית. למרות שהכ

נתפס הדבר בעיני הפלסטינים , ואלפי פצועים מהצד הישראלי הטרור שגבה מאות קורבנות

 כהפעלת כוח והפרת הסכמים בקלות בלתי נסבלת מצידה של ישראל.

דפוס ההסדר הנדרש לענות על הצרכים הישראלים והפלסטינים מכיל בתוכו מספר מרכיבים 

על הזמנה או  מרכזיים. הראשון בתוכם הוא פירוז המדינה הפלסטינית מצבא פלסטיני ואיסור

תותחים ונשק , טנקים, פלסטין תפורז מנשק כבד כמו מטוסים, חנייה של צבא זר בשטחה. כמו כן

רקטי ותותר להחזיק ברשימה מוסכמת של אמצעי לחימה. המרחב האווירי ישמש את חיל האוויר 

הפלסטינים יקימו כוח , הישראלי בנוסף לשימוש האזרחי לטובת התעופה הפלסטינית. השני

ישראל תשמור , משטרתי חזק אשר יהיה ביכולתו לאכוף חוק וסדר ולהילחם בטרור. השלישי

כוחות בינלאומיים יפרסו באזורים רגישים , אתרים להתרעה מוקדמת. הרביעי שניבניהולה 

במעברים , בגבול בין פלסטין לירדן ולמצרים, בגבול בין ישראל לפלסטין - מבחינת הצדדים

באתרים להתרעה מוקדמת ולאורך צירים מוסכמים. תיאום וקישור , ליםבירוש, הבינלאומיים

 יופעלו בין כל הצדדים. 

 בין חתימה ליישום

 על רקע העובדה כי, אחד המכשולים המרכזיים להשגת ההסכם מתייחס לשאלת יישומו, לבסוף

ית. החמאס שולט בעזה ומסרב להכיר בישראל ולחתום עימה על הסדר הנוגד את ההלכה האסלאמ

לא ארצה להיכנס במאמר זה לסוגיית הקונפליקט הפנים פלסטיני אך אבקש להתגבר על המכשול 

בין החתימה על ההסכם לבין יישומו. ההסכם שייחתם על ידי הצדדים  הזה בדמות הפרדה עניינית

משאלי עם.  או\יידרש לעבור את האישורים הנדרשים בשני הצדדים כמו הצבעות בפרלמנט ו

כל צד יצטרך להפגין , ישום תהיה מותנת באבני דרך ביצועיים ולא כרונולוגיים. קריתוכנית הי

יכולת אפקטיבית להבטיח את האינטרס של הצד השני טרם הצד השני מבצע את מה שנתפס כבעל 

ישראל לא תעביר את השליטה על המעברים על הירדן למדינה , פוטנציאל סיכון מבחינתו. לדוגמא

מתו של מנגנון בינלאומי ופלסטיני היכל להבטיח בשקיפות סבירה סיכל של הפלסטינית טרם הק

ישראל , שאינם מותרים למדינה הפלסטינית. דוגמה נוספת, ניסיונות הברחה של אמצעי לחימה

לא תעביר לפלסטינים שטחים ישראלים הצמודים לרצועת עזה במסגרת חילופי השטחים טרם 

אל מול ארגוני  "רשות אחת נשק אחד"את העיקרון של  הפלסטינים יממשו בצורה ברורה בעזה

א ולביטול מעמד הפליט עד אשר "הפלסטינים לא יסכימו לפירוקה של אונר, הטרור. מצד שני

 מחדש והפיצויים. יישוביוקם מנגנון בינלאומי אשר ישא באחריות לנושאי ה

בה , ארוכה ומורכבתאחזור ואציין כי הצדדים עברו דרך , כפי שפתחתי את המאמר, כוםילס

לשחקנים האזוריים והעולמיים הייתה השפעה רבה ביותר ביחס להתפתחות של עמדותיהם. הנייר 

יש להתנות את , לא עסק דיו בהקשרים האזוריים ופסח כמעט לגמרי על אלו העולמיים. לפיכך

גורמים בשורה של תהליכים ו, וחשוב יותר להביא כדי מימושו, הסיכוי להביא לכדי הסכם קבע

 2002-משפיעים שלא נותחו בנייר זה. החל משרידותה של הצעת השלום של הליגה הערבית מ

הבאה לסיים את הסכסוך הישראלי ערבי בכפוף לתנאים ומחירים נקובים והכוללת הסכמי שלום 

לבנון והפלסטינים בדרך לנורמליזציה של ישראל עם העולם הערבי. דרך , בין ישראל לסוריה

, מעורבים הסונים והשיעים בהםחברתיים ודתיים אזוריים , מתחים לאומייםעימותים ו

המרכז והפריפריה במזרח התיכון , הפרו מערביים והרדיקליים, הפונדמנטליסטים והמתונים

ועד עתידה של עיראק והמעורבות , וההיערכות הנגדית לה איראןועוד. דרך תוכנית הגרעין של 
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 האמריקאית בה ובאפגניסטן. 

אינטנסיבית וכנה של המדינות , כם קבע בין ישראל לפלסטינים מחייב מעורבות עמוקההס

שעה שצריך. מבלי  "למק"לצדדים אך גם ב "גזרים"על ידי שימוש מאסיבי ב התומכות בכך.

השגתו של הסכם כזה תביא לנטרולו של אחד  -ישנות  "מטבעות לשון"ב שימושלהירתע מ

א להתלקחות מקומית ואזורית שגלי ההדף שלה יגיעו כמעט מהנפצים הרגישים העלולים להבי

 ויפה שעה אחת קודם., בזירה העולמית לכל מקום ולכל תחום
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תוצאות , התנהלות, גורמים - "עופרת יצוקה"מבצע  .101

 [2/2009, 362]סנאט  ראשוניות והמשמעויות שלהם

 תקציר מנהלים .1

דרך נוספת בעימות שבין ישראל לחמאס אך הוא חורג משמש כאבן  "עופרת יצוקה"מבצע  ●

הרבה מעבר לרצועה עזה הצרה. תוצאותיו של המבצע , כמו בגורמיו ובתוצאותיו, במשמעויותיו

ייבחנו בעיקר ביכולתן למנף תהליכים ארוכי טווח בהקשר האזורי ולאו דווקא ביחס לתוצאות 

 בעין.

מטרה הלאומית פלסטינית לזו החברתית שני מהלכים מכוננים לתנועת החמאס: צירוף ה ●

 .2006-והצטרפות למאבק הפוליטי מפלגתי ב 1987-אסלאמית ב

התבססות החמאס הושתתה על: היעדרה של התקדמות משמעותית בתהליך המדיני בין  ●

המחסומים ועוד. חטיפתו , בוש הישראלי בגדה בדמות גדר ההפרדהיהעמקת הכ, ף"ישראל לאש

, תוצאות מלחמת לבנון השנייה, על מנת לשחר את אסירי החמאס 0062של גלעד שליט ביוני 

עוטף "פגיעה מתמשכת בשגרת חייהם של תושבי , התעצמות צבאית, סורית -התמיכה האיראנית

 האחרונה שהושגה לחצי שנה. "הרגיעה"ואף , "המצור"על מנת להסיר את  "עזה

קת הירי מהרצועה לישראל היעדים הגלויים של המבצע הוגבלו לשניים מרכזיים: הפס ●

 הכתובת להשגת היעד הראשון היא והפסקת ההברחות של אמצעי הלחימה מסיני לרצועה.

והאמצעי המרכזי שנמצא לכך הוא פגיעה משמעותית בכוח הלוחם של החמאס. הכתובת , החמאס

של  ומולה ישראל מנהלת את מאבקה הן בערוץ המדיני והן בקיומומצרים להשגת היעד השני הינה 

 איום סמוי.

ומצרים  מובארכהחזירה את , 1860ט "על רקע החלטת מועבי, יוזמת התווך המצרית ●

מבקשים , האזורי והבינלאומי. המצרים, למרכז ההשפעה והעשייה בשלושת המעגלים: המקומי

יאד למגרש פ בראשות עבאס ופ"להביא פתרון לפרץ האלימות הנוכחי תוך כדי החזרתה של הרש

תי. כך המצרים מבקשים להבטיח כי החמאס המאבדת מכוחה ומתמיכת המשחקים העז

ותביא ליצירת כתובת , ף"ואולי באש, פ"תשולב מחדש בעמדת נחיתות ברש, האוכלוסייה

מצרים עיקרה את הציר , לעת עתה, במעגל האזורי מ עם ישראל."להמשך המו פלסטינית אחת

 מיכה מהקהילה האירופית.ובמעגל הבינלאומי אף זכתה למצעד ת סורי-איראניה

יחזירו את הגלגל להסתובב שוב אחורה: התעצמות , כישלון בהשגת היעדים ארוכי הטווח ●

חידוש האש ברצועה , עדהאק-זו של אל העמקת החדירה האיראנית ואף, ף"היחלשות אש, החמאס

 ואף בגדה ובמזרח ירושלים וערעור היחסים בין ישראל למצרים ירדן ואחרות.

משמש כאבן דרך נוספת בעימות שבין ישראל לחמאס אך הוא חורג  "רת יצוקהעופ"מבצע 

הרבה מעבר לרצועה עזה הצרה ואף מעבר לגבולותיו של , כמו בגורמיו ובתוצאותיו, במשמעויותיו

חברתיים , הסכסוך הישראלי פלסטיני. אלו כולם נעוצים במעגלי סכסוך מקומיים ואזוריים

, ישראל, ף"אש, החמאס -ה משתנה שחקנים מרכזיים רבים ודתיים בהם נוטלים חלק במיד

, ב"ואף שחקנים נוספים במעגל הרחב כמו ארה ירדן וטורקיה, סוריהמצרים, חזבאללה, איראן, 

המבצע הצבאי ברצועת עזה ותוצאותיו אינם ניתנות , ועוד. לפיכך ם"אוהאיחוד האירופי ה

לשלות והתפתחות האירועים שהובילו אליו התייחסות מעמיקה להשת ללא ניתוח והסבר, לתיאור

ולמעגלי הסכסוך השונים המשתקפים בו. הלחימה אומנם מתבצעת ברצועה אך גורמיה כמו גלי 
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באזורינו ואף רחוק מכך. במידה  למדינות השכנות, ההדף שלה מגיעים בין השאר לגדה המערבית

ארוכי טווח בהקשר האזורי ולאו רבה תוצאותיו של המבצע ייבחנו בעיקר ביכולתן למנף תהליכים 

השמדת מנהרות ופגיעה בתשתיות. אלו , "ספירת גופות"דווקא ביחס לתוצאות בעין בדפוס של 

 האחרונות בעלות השפעה זמנית משום היותן הפיכות בנקל על ידי המגמות העמוקות יותר.

 החמאס עולה לבמה הלאומית והפוליטית  .2

עת החמאס אימצה שתי החלטות מכריעות לגבי מעמדה תנו 1987-מאז האינתיפאדה הראשונה ב

היא נאלצה להוסיף את הרעיון , עם פרוץ האינתיפאדה, ועתידה החברתיים והלאומיים. בראשונה

הורתה , "האחים המוסלמים"הנשאב מחזונה ועמדתה של תנועת , הלאומי למצעה החברתי דתי

ואף להעניק לו , ולארי לפעילותההפלסטיני הפרטיק לצרף את ההיבט הלאומי, ומולידה. קרי

של ההיבט האסלאמי כדת בעלת שליחות , ולעיתים על חשבונו, מקום בקדמת הבמה לצידו

בדפוס  "להתמסד"החמאס בוחרת , . בהחלטה השנייה"דעווה"שבא לידי ביטוי ב, אוניברסאלית

הצטרפותה  י על ידידמוקרט-וליטול חלק במאבק הפוליטי, "תנועת הרפורמה והשינוי", מפלגה

. שני מהלכים אלו לא באו על מנת ליישר קו עם 2006-למערכת הבחירות לפרלמנט הפלסטיני ב

שנאלצה לנטוש את המאבק המזוין לטובת התהליך המדיני פתח, תנועת ה, האחות הבכירה

תוך , אלא על מנת לתפוס את מקומה, כאסטרטגית יסוד להקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית

י במטרותיהם ובמדיניות הפעולה של הפלסטינים. כך התבטאו טרם הבחירות ראשי שינוי קיצונ

ליצירת שינוי  מטרת החמאס היא להביא", לימים ראש הממשלה, החמאס: איסמעיל הנייה

ראש הלשכה , וחאלד משעל, "ף חדש"היסטורי רחב... חמאס מכוון את מאמציו... ליצירת אש

אופציה אסטרטגית עד שישוחרר השעל האחרון מאדמת ההתנגדות היא "הבהיר כי , המדינית

 פתרוןתנועת החמאס במשנתה הדתית לאומית שוללת כל , . קרי"אחרון הפליטים יישובפלסטין ו

אחד , זהאר-האסור על פי ההלכה האסלאמית. אף כי מחמוד אל, קבע עם ישראל שפשרה ביסודו

 "אמר: , אחמד יאסין ויורשו רנטיסילאחר חיסולם של השייח , ממנהיגיה הבולטים של התנועה

היא רואה בפועל בג'יהאד הכוחני כדרך  "נעשה כן..., אם נוכל להשיג את מטרותינו בלי אלימות

, על מנת לכונן את הישות האסלאמית פלסטינית. לפיכך "שחרור כל פלסטין"היחידה האפשרית ל

, בועידת אלג'יר 1988בר ף נאלץ להסכים לה בנובמ"החמאס שוללת מכל וכל את ההפרדה שאש

 "המדינה הפלסטינית"לטובת  על כל פלסטין "המולדת"שעה שויתר על , "הסכמי אוסלו"ובמהלך 

מבקשת החמאס לאחוז , תחת ההכרה בכוחה הנוכחי של ישראל, ממנה. יחד עם זאת %22על 

ה כדרך הפעולה להשגת מטרתה המלאה. אך היא מדגישה כי כל שלב ייכפ "השלבים"בתפיסת 

 בכוח על ישראל ללא כל מתן תמורה מדינית מצידה.

 התבססות ובידוד -החמאס  .3

, פ"לצד תופעת השחיתות השלטונית של בכירי הרש, ף"כישלון התהליך המדיני בין ישראל ואש

מ המדיני שקיימו "שעשתה כל שביכולתה על מנת לפגוע במו, הזין וחיזק את כוחה של החמאס

, ת של ישראל מדרום לבנוןצדדי-חדי טרור למינם. הנסיגה הף וישראל באמצעות פיגוע"אש

הביאה את מנהיגי החמאס להדק , "ההתנגדות"חזבאללה, שנתפסה ונזקפה לזכותו ולדרכו של ה

פעילי החמאס המגורשים  415לאחר שאלו נוצרו בעת שהותם של חזבאללה, את קשריהם עם 

נישואי "הניעו את החמאס בהמשך ל, תבלבנון. הבדידות המדינית והיכולת הפיננסית המוגבל

האיראנית למרות חילוקי הדעות האידיאולוגיים המהותיים שבינן. אך  "הספונסרית"עם  "נוחות

בעת , קיבלה החמאס דווקא מישראל, את זריקת העידוד המשמעותית ביותר למדיניותה ולדרכה
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, שלת ישראל בראשות שרון. זו ניתנה שעה שממ2005ביצוע תוכנית ההתנתקות מרצועת עזה בשנת 

במופגן למרות  צדדי-חדוהתעקשה על מהלך , מאזן-סירבה בתקיפות לכל הידברות והסכם עם אבו

האזהרות הרבות שהושמעו באוזניה ביחס להתחזקותם של הגורמים הקיצוניים בחברה 

 הפלסטינית על חשבון אלו המתונים.

שנכפו על ידי האמריקאים , נט הפלסטיניהתוצאות לא איחרו לבוא. בבחירות הדמוקרטיות לפרלמ

מפלגת החמאס זכתה בניצחון גורף והרכיבה את ממשלתה. אך הממשלה , עיוורון מדיני ותרבותי

לחמאס וסופו של דבר היתה השתלטותה  פתחהפלסטינית לא שרדה את המתחים הבסיסיים בין ה

ה: הידוק הבידוד מדיני . התגובה מנגד היית2007הצבאית של החמאס על כל רצועת עזה בקיץ 

ורובה המכריע של הקהילה הבינלאומית כפו על החמאס עד שתקבל את  , מצריםף"אש, שישראל

התנערות , אוסלו הסכמילרבות , ישראלו ף"אששלושת התנאים: הכרה בהסכמים שנחתמו בין 

מהתמיכה בטרור והכרה בישראל. לכך התווסף בידוד כלכלי פיזי על ידי סגירת מעבר רפיח 

ות במעברים לישראל למוצרי יסוד חיוניים בלבד. כולם הניחו כי וצמצום הסחורות הנכנס

השלטוני  נסיוןיכריע את דעת הקהל העזתי וזה ימשוך את תמיכתו מהנהגתה חסרת ה "המצור"

 של החמאס.

חמאס סירבה לשתף פעולה עם תוכנית זו ועשתה הכל להבטיח את שרידותו של הניסוי האסלאמי. 

וסוריה ולזכות בתמיכתן המדינית  איראןלחזק את קשריה עם החמאס פעלה בעקביות על מנת 

מצידה שמחה על ההזדמנות לתקוע את הלחי השנייה  איראןוהכספית ובהכשרת כוחה הצבאי. 

. חזבאללהלישראל בדמות ה והדרומית של הצבת הפונדמנטליסטית שכבר הציבה קודם לכן מצפון

לשמש אקדח טעון לעורף הישראלי , חתשתיהן יחד אמורות לשרת שתי מטרות איראניות: הא

ולהסיט את תשומת , באם זו תיבחר להפעיל את חיל האוויר שלה כנגד תוכנית הגרעין האיראנית

להגמוניה אזורית  איראןלשמש יתדות מסייעות בדרכה של , הלב הבינלאומית ממנה. השנייה

 מצרים וסעודיה. , וחברתית אל מול ישראל

ולכוון  ה להשליט את מרותה על הפלגים הפלסטינים ברצועת עזהבתוך הרצועה החמאס הצליח

 הצבאית למול ישראל בשני מהלכים עיקריים: את פעילותם

ביצירת מאזן הרתעה מקומי למול ישראל באמצעות פיתוח והברחת נשק רקטי ארוך טווח , ראשית

וזלת יד שעה שהמצרים מפגינים א, "פילדלפי"דרך סיני באמצעות המנהרות שמתחת לציר 

 נסיוןבסגירת המעברים מישראל לעזה ובניתוק עזה מהגדה כ, בהתנתקות ראה מובארכ מכוונת.

. להבנות בגובה מסוים בין ישראל לחמאס יבטיחו מצריםישראלי לדחוף את עזה על צרותיה לחיק 

יל להבנתו את הקשר בין הרצועה לגדה ביחס לכל פתרון מדיני שיושג עם אבו מאזן. לכן פעל במקב

 לחידוש הדיאלוג הפלסטיני הפנימי ולהכלת החמאס מחדש בכתובת אחת בראשות אבו מאזן.

והיערכות קרקעית המבוססת על מלכודה של , הכשרת הכוח ואימונו במסגרות סמי צבאיות, שנית

 עזה לקראת כניסה ישראלית קרקעית במודל לבנון.

 "היום שלפני"תמונת  .4

השנים האחרונות יצרו בקרב תנועת החמאס תחושת כוח שורה של התפתחויות בשלוש , אם כך

 2006ן ביחס לבחירת האסטרטגיה שלה להשגת מטרותיה: חטיפתו של גלעד שליט ביוני ביטחוואף 

ברצועה שנסתיים ללא תוצאות  "גשמי קיץ"על מנת לשחר את אסירי החמאס הניבה את מבצע 

http://he.wikipedia.org/wiki/ישראל
http://he.wikipedia.org/wiki/ישראל
http://he.wikipedia.org/wiki/הסכמי_אוסלו
http://he.wikipedia.org/wiki/הסכמי_אוסלו
http://he.wikipedia.org/wiki/הסכמי_אוסלו
http://he.wikipedia.org/wiki/הסכמי_אוסלו
http://he.wikipedia.org/wiki/הסכמי_אוסלו
http://he.wikipedia.org/wiki/הסכמי_אוסלו
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שריסנו אומנם את , 2006בקיץ , שנייהוכרסם בכושר ההרתעה הישראלי. תוצאות מלחמת לבנון ה

אך גם העצימו את כוחו בדרך להשתלטות פוליטית על לבנון כולה. היעדרה של  חזבאללהה

לרבות , בתווך האמריקאי פתחף/"התקדמות משמעותית בתהליך המדיני בין ישראל לאש

חוסר הקלה על החמאס לשווק את משנתה. היא הדגישה הן את , "תהליך אנאפוליס"במסגרת 

מ שאומצה על ידי אבו מאזן לקדום האינטרסים של העם הפלסטיני והן "התוחלת באופציית המו

פגיעה מתמשכת  המחסומים ועוד., בוש הישראלי בגדה בדמות גדר ההפרדהיאת העמקת הכ

האחרונה  "הרגיעה"ואף , "המצור"על מנת להסיר את  "עוטף עזה"בשגרת חייהם של תושבי 

על ישראל. בעיקר  תפסה בעיני החמאס כהצלחה משום שהצליחה לכפותהשהושגה לחצי שנה נ

החלה , להבנתה, ביחס לסעיף בו נאמר כי זו תוחל גם על הגדה המערבית כעבור חצי שנה. החמאס

בספירה לאחור של השלב השני להשלמת ניצחון תפיסתה ומדיניותה הלאומית חברתית על זו של 

 דה המערבית.בקרב הציבור הפלסטיני גם בג פתחה

יוהרת החמאס הגיעה לשיאה. יוהרה שאת תחילת ביטוייה ניתן לראות  "עופרת יצוקה"ערב 

וניסיונותיה , בתווך מצרי פתחהחמאס לקיים את הדיאלוג הפלסטיני הפנימי למול ה בסירובה של

לרבות האשמתה בנטייה פרו ישראלית. במשור , כמתווכת יחידה מצריםלקעקע את מעמדה של 

, י ישראל"י החליטה החמאס לקבוע תג מחיר אחר לחיסול החוליה בצפון הרצועה עהצבא

בהמשך ניתן לסמן  כחודש לפני מועד פקיעתה. "רגיעה"באמצעות ירי רקטות שהביא לשבירת ה

שעה שראשיה , ושיאה בקריאת התגר חסרת התקדים, "רגיעה"את סירובה של החמאס לחידוש ה

, . קרי"הבייעה" -לשבועת האמונים לתנועת האחים המוסלמים ,על כל במה, החלו לתת פומבי 

תנועת החמאס נופפה בהישגיה בפני העולם הערבי והאסלאמי תוך שהיא מתיימרת לשמש מודל 

 "המושחתים"ביחס למאבקם במשטרים הפרו מערביים  "האחים המוסלמים"לכל הסניפים של 

 )ישראל(. "כופרים"( ובמצריםפ ו")רש

 על ידי ישראל "הדרוךהקפיץ "שחרור  .5

פרי לקחי וועדת וינוגרד וחילופי , ההכנות וההתכוננות המתמדת של ישראל לקראת העימות

תוך כדי צבירת נקודות בקרב מדינות רבות בשל האיפוק הרב , ל"ן ובצהביטחוהגברא במשרד ה

ת הניבו את התוצאות הקשו, בשילוב עם הפתעה צבאית טקטית, שהפגינה במשך חודשים רבים

. העמימות בהגדרת "עופרת יצוקה"שפתחו את מבצע , לחמאס כבר בשני גלי התקיפה האוויריים

הישראלי  ציבוראת יעדי המבצע התבהרה בהדרגה. ל -ברק ולבני , אולמרט -הדרג המדיני 

ולקהילה הבינלאומית התחוור שאין בכוונתה של ממשלת ישראל להביא למיגור שלטון החמאס 

ל יחליף את החמאס בשליטה על רצועת עזה "ישראל אינה מעוניינת כי צה, יהמשתי סיבות. הגלו

ישראל , התקציביים והאחרים הכרוכים בכך. הסמויה, יםבטחוניה, על כל המחירים המדיניים

כידוני "את בני בריתה על  "המליך"נמנעת מטעויות העבר בהן ביקשה והצטיירה כמבקשת ל

החמאס ככתובת אפקטיבית זמנית אשר תמנע את הכאוס  התובנה בדבר הצורך בהשארת ."ל"צה

יצר את השלביות במבצע , ליון פלסטיניםימ 1.5ברצועת עזה ותמשיך לשאת באחריות כלפי 

 באם הוא יספק את השגת היעדים שנקבעו., מתוך כוונה להבטיח נקודת יציאה בכל שלב לי"הצה

מהרצועה לישראל והפסקת ההברחות היעדים הגלויים הוגבלו לשניים מרכזיים: הפסקת הירי 

והאמצעי המרכזי , החמאס הכתובת להשגת היעד הראשון היא של אמצעי הלחימה מסיני לרצועה.

משום שהוא זה המבטיח את , שנמצא לכך הוא פגיעה משמעותית בכוח הלוחם של החמאס

רצועה שרידותו של שלטון החמאס במהלך ובגמר המבצע. יכולתה של החמאס לחזור ולשלוט ב
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של התנועה ומנהיגיה מבית ומחוץ. הכתובת להשגת היעד השני הינה  הוגדרה כיעד האולטימטיבי

ומולה ישראל מנהלת את מאבקה הן בערוץ המדיני והן בקיומו של איום גלוי לתסיסה מצרים 

המצרי ואיום סמוי של גל פליטים עזתים שישטוף את הגבול עם מצרים כתוצאה מכבוש  ציבורב

 ל."הרצועה על ידי צה מלא של

התבסס על שימוש , בעיקר עם כניסתם של הכוחות הקרקעיים, ל"דפוס הפעולה הצבאי בו נקט צה

חיפוי אווירי צמוד לכוחות הקרקע ושימוש בטכנולוגיה , התקדמות איטית וזהירה, מסיבי באש

ם תחת היערכות מוקדמת וכוללת של שרותי ההצלה והחירו, מתקדמת לשליטה ובקרה. בנוסף

כ לחץ פנימי להפסקת "שרביטו של פקוד העורף אשר מונעת את הפגיעה בעורף המביא עימו בד

דפוס זה של פעילות בשטח  ואף משטרת ישראל שנערכה במגזר הערבי ובמזרח ירושלים., המבצע

גרר בעקבותיו , בנוסף לשימוש הציני שעשו חמושי החמאס לעיתים בתושבי הרצועה, בנוי בצפיפות

והעצים את ההשלכות של המבצע על מדינות ערב והעולם , ל בחפים מפשע"ה מרובה של צהפגיע

ל יזם לטובת תושבי "של המסדרון והסיוע ההומניטארי שצה כולו. זעם שלא עומם על ידי תמונות

 סיוע רפואי ואחר. , הרצועה בדפוסים של מאות משאיות מזון וציוד

, ים וקהלים פרו פלסטינים ואחרים כנגד ישראלציבור אך בעוד שאנו עדים לתגובות והפגנות של

 ממשלותיהם נוטים להפגין עמדה יותר מאוזנת כלפיה.

 וון?יהאם שינוי כ .6

לא כובדה על ידי הצדדים הלוחמים עם , בינואר 9-שנתקבלה כבר ב, 1860ט מספר "החלטת מועבי

מיות מדינית מסוימת לה לגיטי פרסומה. למרות העובדה כי חמאס לא הוזכרה בה היא העניקה

ת. למרות העובדה כי ניתן צדדי-חדגם במחיר של נסיגה , לצידה של ישראל שמתעקשת למנוע זאת

ובקרה  ביצועהיא לא הצביעה על מנגנוני , למצוא בה את כל האלמנטים לסיום העימות הנוכחי

 15תמיכת מוגדרים כפי שישראל דרשה. יחד עם זאת היא סימנה בארבעת סעיפיה האחרונים את 

ובתפיסת פתרון הקבע , חברותיה ביצירת כתובת פלסטינית אחת בהנהגתו של מחמוד עבאס

 . 1850שאושרה כבר בהחלטה , "שתי מדינות לשני העמים"במודל של , העתידי

מומשו השבוע בפועל באמצעות , אם כי בשלב זה הראשונים בלבד, סעיפי ההחלטה, יחד עם זאת

ומצרים למרכז ההשפעה והעשייה בשלושת  מובארכזירה את שהח, יוזמת התווך המצרית

למורת , שחזרו להיות הגורם המרכזי במשחק, האזורי והבינלאומי. המצרים, המעגלים: המקומי

מבקשים להביא פתרון לפרץ האלימות הנוכחי תוך כדי החזרתה של , רוחו של החמאס ובעל כורחו

זתי. כך המצרים מבקשים להבטיח כי פ בראשות עבאס ופייאד למגרש המשחקים הע"הרש

ואולי , פ"תשולב מחדש בעמדת נחיתות ברש, החמאס המאבדת מכוחה ומתמיכת האוכלוסייה

, מ עם ישראל. במילים אחרות"להמשך המו ותביא ליצירת כתובת פלסטינית אחת, ף"באש

ל לא בכדי להביא בהמשך למצב בו ישרא המצרים מבקשים למנף את התווך שלהם לטווח הקצר

תוכל להתחמק מפתרון כולל של העניין הפלסטיני שעה שמולה יישב אבו מאזן כמייצג של כל העם 

מצרים תפעל באפקטיביות רבה יותר למניעת התעצמות החמאס , הפלסטיני בשטחים. בתמורה

 מצריםהיום גם את אינטרסיה של  עניין זה משרת על ידי הברחות הנשק באמצעות המנהרות.

את יכולת ההתססה של , ובעיקר בשבועות הלחימה, שרה בחודשים האחרוניםשחוותה על ב

 התמונות המשודרות מעזה.  על רקע מצריםב "האחים המוסלמים"על ידי  הציבור המצרי והערבי
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הצליחה לעקר ולבלום את הציר המיליטנטי של , ף"מצרים יחד עם סעודיה ואש, במעגל האזורי

ישות ". שם הושמעו הצעות בדבר הכרזה על ישראל כקטארשזכה לבמה באיראן, סוריה ו

שנים מתחת לחוטמה  7המונחת זה , ובדבר משיכת יוזמת השלום של הליגה הערבית "טרוריסטית

 של ישראל. מצרים בחרה השבוע להפוך את הכינוס בכוות ליצירת חזית ערבית מתונה הקוראת

בות האיראנית. למול הסיוע הכספי והן לאחדות ערבית למול המעור, הן לפיוס פנים פלסטיני

בסך  הבטחותהצליח הציר המתון להעמיד , המובטח לחמאס מאיראן לשיקומה של רצועת עזה

ועבדאללה לחזק את אבו מאזן  מובארכמבקשים  הזו "החבילה". על כנפי דולרמיליארד  שנישל 

כי אם ישראל , םתוך שאינם שומטים את האיו, מ עם ישראל"וליצור כתובת פלסטינית אחת למו

יוזמת הליגה הערבית תעבור לארכיון ההיסטוריה. להוקרה , תתייחס אליה ברצינות הראויה לא

ן נרתמו בכירי ביטחוותמיכה על כי מצרים הפכה המוציאה והמביאה בפועל של החלטות מועצת ה

 בשארם ולמחווה צנועה יותר לישראל בירושלים. מובארכמנהיגי אירופה למפגש שארגן 

חשפה ואף השפיעה על יעדיו של הממשל האמריקאי החדש בראשות ברק אובמה.  "ופרת יצוקהע"

רואה בתוכנית הגרעין האיראנית והאידיאולוגיה שבבסיס שלטון המולות , כמו ישראל, ב"ארה

היא מעדיפה להיערך לכך מאשר להתיש , ולפיכך, כאיום ואתגר גדול יותר למדיניות החוץ שלה

הסכסוך , כי בניגוד להערכות קודמות בעזה. כך התבשרנו ה החמאסיתעצמה למול שלוחת

ואין כוונה לקדם את זה הסורי על פניו.  אמור להישאר בקדמת סדר העדיפויות, פלסטיני-הישראלי

אך הנשיא ומזכירת המדינה החדשים מתכוונים לטפול מעמיק יותר בסכסוך בדמות הסדר קבע 

ב כמוציאה ומביאה הסכמים שוליים ביחס למעברים "רהויבקשו להימנע משחיקת מעמדה של א

ישראל תרמה את חלקה בכך שהעניקה לממשל  או למספר המאחזים והמחסומים בשטחים.

 .2009בינואר  20-ב ל מרצועת עזה בערב הכתרתו לנשיא"אובמה את השלמת הנסיגה של צה

מיידית באם יתברר שאין שבריריותה של הפסקת האש הזמנית ידועה לכולם. זו יכולה להתחדש ב

או על ידה עצמה ככלי לשיפור תדמיתה , ביכולתה של החמאס לכפותה על כל הפלגים הפלסטינים

 315,1-שנפגעה אנושות. זאת לאור העובדה שמספרם של הנפגעים הפלסטינים עומד על למעלה מ

ניזוקו בצורה  בניינים 0,0003-מהמנהרות נפגעו וקרוב ל %80, פצועים 5,000-הרוגים ולמעלה מ

המכריע של שירותים השלטוניים של החמאס. האש יכולה  רובםחלקית או מלאה תוך קריסה של 

של החמאס להשיג יותר ביחס  נסיוןתחת ה, גם בדפוס של פיגועים בגדה, להתחדש מאוחר יותר

 היעד המרכזי מבחינתה לביסוס מחדש של שלטונה.  -לפתיחת המעברים

מאופק אך עדיין , ל בעמדות המתנה מחוץ לרצועה "הבאים לראות את צהלכן אנו עתידים בימים 

, ושליטתה של ישראל במעברים, מוכן לחדש את האש. על רקע הצורך בשיקום מסיבי של עזה

כושר המיקוח של ישראל הן ביחס לעסקה לשחרורו של גלעד שליט והן ביחס לאינטרס של החמאס 

 עולה. , לשמור על הפסקת האש

למניעת ההברחות על ידי מצרים ובעיקר  ת הצלחתו של המבצע תתייחס לא פחות ביחסאך הערכ

מ עם ישראל מיד "ביכולתה של האחרונה להביא לפיוס פלסטיני בהנהגת אבו מאזן ובחידוש המו

יחזירו את הגלגל להסתובב שוב אחורה: , לאחר הבחירות בפברואר. כישלון בהשגת היעדים הללו

חידוש , עדהאק-העמקת החדירה האיראנית ואף של אל, לשות אבו מאזןהיח, התעצמות החמאס

 האש ברצועה ואף אולי בגדה וערעור היחסים בין ישראל למצרים ירדן ואחרות.
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YNET ,] היוזמה הסעודית: אל תיתפסו לפרטים .102

19/12/2008] 

 של הליגה הערבית מתקרבים ליוזמת השלום הררי הניתוחים המוקדשים בימים האחרונים

. אז התנהל הוויכוח התאורטי ביחס להיקפה של 242החלטה  במספרם לאלו שנכתבו בזמנו על

'. ויכוח זה הוכרע עת חתמה ישראל 67-שנכבשו ב "שטחים"או מ "השטחים"הנסיגה הישראלית מ

 את הסכמי השלום עם מצרים וירדן.

לי וכן על סעיף הוויכוח אודות היוזמה הסעודית שב ונסוב על הפרשנות לסעיף הטריטוריא

הפליטים. אך היישום המעשי של הסעיפים הללו הוא החשוב. לא הוויכוח התאורטי על פרשנותם. 

חובתה של ישראל לברר את הסוגיות שלעיל עם העולם הערבי מתוך כוונה כנה להגיע להסדר. היא 

 עשויה לגלות כי היוזמה מתיישבת היטב עם פרשנותה ועם האינטרסים שלה.

כל השטחים "היה הראשון ליישם את המשוואה של  1979-ם בין ישראל למצרים בהסכם השלו

של שרון  נסיוןתוך השארת רצועת עזה תחת תוכנית האוטונומיה של ישראל. גם ה, "תמורת שלום

עליהן תמורת סיפוח  "וותר"לשבור את המשוואה על ידי בניית התנחלויות הדמה בסיני כדי ל

נוכח פוטנציאל הפגיעה שלו , זה נרא היום מגוחך וחסר אחריות נסיוןכשל.  -י פתחת רפיח יישוב

השנים  30-הוצאת מצרים אל מחוץ למעגל העימות ב -במה שהפך כיום למציאות מבורכת 

 האחרונות. 

התחזקה המשוואה. בזכות האמון ההדדי בין רבין וחוסיין גם  1994-בהסכם השלום עם ירדן ב

 נוסף לה תקדים חילופי שטחים.

אך חילופי , '67תנגדי היוזמה הערבית טוענים כי מנסחיה תובעים נסיגה מלאה לגבולות מ

השטחים עם הירדנים הדגימו כיצד ניתן להיצמד באופן הצהרתי לעמדה הבינלאומית והערבית 

 ובפועל להגיע לקו מוסכם אחר. 

הביאה , השטחיםאינה חלה על  242עמדתה של ישראל בראשות ברק לפיה , מ עם הפלסטינים"במו

כחודש , לחודשים ארוכים של דיונים עקרים בסוגיית הגבולות. רק כשאימצו את המשוואה שלעיל

 מ מהותי."החל להתקיים מו, לפני פסגת קמפ דיוויד

הלא רשמיות שגיבשו אנשי אבו מאזן וזכו  "הבנות ז'נבה"ו "נוסייבה-עקרונות אילון"במסגרת 

ניתן לחזור ולזהות את הפרשנות הערבית לסעיפים הללו. , לברכת חלקים נרחבים בעולם הערבי

הצדדים קושרים את הסכמותיהם ליוזמה הערבית שעה שהם  "הסכם ז'נבה"כבר במבוא ל

וסולל את הדרך לפיוס , מצהירים שהסכם זה מציין פיוס היסטורי בין הפלסטינים והישראלים"

בהתאם , שלום בין מדינות ערב לישראלבין העולם הערבי וישראל וליצירת יחסים נורמליים של 

 ."לסעיפים הרלוונטיים בהחלטת הליגה הערבית בביירות

לפיהן משמעותה , מפריכים את טענות המתנגדים ליוזמה, ביחס לסוגיה הטריטוריאלית, בהמשך

היא נסיגה מלאה ופירוק כל ההתנחלויות לרבות בירושלים. בתחילה חותמי ז'נבה קובעים כי 

אך מיד הם מוספים , "1967ביוני  4מדינת פלסטין לבין ישראל יהיה מבוסס על קווי הגבול בין "

. כך שבפועל מתקיימים חילופי שטחים שבאמצעותם ישראל "1:1עם שינויים הדדיים ביחס של "
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 %57-כמו גם עשרות התנחלויות ו, שומרת בריבונותה את השכונות היהודיות במזרח ירושלים

 מעבר לקו הירוק.מהישראלים המתגוררים 

מנסחי היוזמה הערבית קבעו כי בירת המדינה הפלסטינית תהיה ירושלים המזרחית ולא מזרח 

וכוללת את השכונות היהודיות החדשות שנשארות בריבונות ישראל  12ירושלים הגדולה ממנה פי 

את ממחיש  "עיר פתוחה"על פי ז'נבה. גם הפתרון השומר את העיר העתיקה בירושלים במודל 

שלא הוסיפו שום אמירה מפורשת ביחס , ניצול מרחב הגמישות שהותירו מנסחי היוזמה הערבית

אלא לאפשר סידורים מיוחדים לניהול , לא על מנת לוותר על שליטתם בו, להר הבית. זאת

 האתרים הקדושים.

חיה נמנעו פתרון סוגיית הפליטים בהבנות ז'נבה נשען אף הוא בצורה בולטת על יוזמת הליגה. מנס 

לא נמצא כל אזכור למושג. בז'נבה  "נוסייבה-אילון". גם ב"זכות השיבה"מלאזכר את המושג 

ם ויוזמת השלום הערבית בנוגע לזכויות "של האו 242-ו 194הצדדים מכירים בכך שהחלטות 

וישר מדלגים להסכמה , "מציגות את הבסיס לפתרון נושא הפליטים"הפליטים הפלסטינים 

חזרה של פליטים לפלסטין או , . עיקרו"בהסכם זה 7לה ימומשו בהתאם לסעיף זכויות א"ש

מחייבת את הסכמתה של , ובכלל זה ישראל, . הגירה למדינת שלישיתבהםהישארותם במקום מוש

 המדינה הקולטת.

מ הפורמאלי. הצדדים "הבנות אלו קונות שבת במו, גם תחת המטרייה של ועידת אנאפוליס, כיום 

ונושאים ונותנים על היקף ומיקום חילופי השטחים. בסוגיית , כבסיס '67בולות מכירים בג

 ."הבנות ז'נבה"ל "נוסייבה-אילון"הפליטים הם נעים בין 

אם אין די בהצגה פוזיטיבית כדי לדרוש את ממשלת ישראל לדון ולבדוק ברצינות את יוזמת 

, אמיאסלכמו מנהיג הג'יהד האולי התגובה החריפה של מתנגדיה , השלום של הליגה הערבית

, יכולה לתרום את חלקה. זה טען כי היוזמה גרועה הרבה יותר מהצהרת בלפור בזמנו, ראמדן שלח

מי שאיננו הבעלים של פלסטין )בריטניה( נתן למי שאיננו זכאי "משום שבעוד שבאחרונה 

מי שאיננו זכאי מי שפלסטין היא בבעלותו )העולם הערבי( נתן ל"הרי שבראשונה  ")היהודים(

 .")ישראל(
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עיצוב המרחב "]התכנסות עם חילופי שטחים  .103

 [13/4/2008, "בישראל

רעיון חילופי שטחים מכיל בחובו את ההכרה וההסכמה לחלוקתה של ארץ ישראל לשתי מדינות 

במסגרת הסכם קבע. חילופי השטחים הינם הפתרון שבא לענות על המתח המתקיים בין מפעל 

ת הישראלי לבין התביעה הפלסטינית המעוגנת בהחלטות הקהילה הבינלאומית לנסיגה ההתנחלו

לאחר כיבושה , מפעל ההתנחלות הישראלי בשטחי הגדה המערבית .'67 ישראלית מלאה לגבולות

ים יישוב 130-ישראלים ב 5,00027מגיע כיום להיקף של , על ידי ישראל במלחמת ששת הימים

הפלסטינים והקהילה , ישראלים במזרח ירושלים. ישראל 000,018-ו, ביהודה ושומרון

הבינלאומית מודעים לאי יכולתה של כל ממשלה בישראל להביא לפינויים של כחצי מיליון 

דורשים כי הבסיס הטריטוריאלי להסכם , בהנהגת מחמוד עבאס, הפלסטינים, ישראלים. מנגד

אך מציעים גם חילופי שטחים , לוםבפרשנות של כל השטחים תמורת ש 242הקבע יהיה החלטה 

ר(. בכדי להתמודד עם המתח הזה ולהציע הצעות המאפשרות להפיגו יש "קמ 124) %2בהיקף של 

להכיר ולהבין את הגישות השונות ביחס למסגרת הפוליטית של שני העמים ותנועותיהם 

ל ההתיישבות שילוב או הפרדה. את הגישות השונות ביחס לפריסתה ש - הלאומיות בארץ ישראל

כלכלית ודתית. ואת העקרונות לקביעת גבולות בכל שעה , תבטחוני - היהודית בגדה המערבית

 שנבחרת חלופת ההיפרדות. 

 הערבי  יישובהגישות והעקרונות להתיישבות היהודית בארץ ישראל ולהפרדה בינה לבין ה

המסתופפות בשטחי ארץ , תשתי חלופות מדיניות עומדות בפני שתי הקהילות ותנועותיהן הלאומיו

המתבססת על החלטות  -ישראל: הפרדה מדינית וטריטוריאלית בדמות שתי מדינות לאום 

, או ישות מדינית אחת לשני העמים, בינלאומיות מוכרות ועל הסכמים והבנות שנוצרו בין הצדדים

קה ואף יצאו התנגדו בעבר לכל אפשרות של חלו, ערביי ארץ ישראל, בין הים לירדן. הפלסטינים

(. הם לא הכירו 181 )החלטה מספר 1947ט בנובמבר "ם בכ"למלחמה בה בעקבות החלטת האו

את נוסח המנדט הבריטי ואת , שללו את הצהרת בלפור, בזכותה של מדינה יהודית להתקיים

והכריזו כי בכוונתם להקים מדינה ערבית דמוקרטית חילונית שבה יחיו יחדיו , החלטת החלוקה

אך אלה האחרונים יוכלו להישאר בפלסטין רק אם גרו בה לפני , נוצרים ויהודים, םמוסלמי

נציגו , ף(". ארבעים שנה מאוחר יותר נאלץ הארגון לשחרור פלסטין )אש"הצהרת בלפור"

המכירות בחלוקת , 338-ו 242ן ביטחולהשלים עם החלטות מועצת ה, הלגיטימי של העם הפלסטיני

ר "החליף יו 1993-ישראל להתקיים במסגרת גבולות בני קיימא וב ובזכותה של מדינת, הארץ

, תנועת החמאס, מכתבים להכרה הדדית. יחד עם זאת, עם ראש הממשלה רבין, ערפאת, ף"אש

זכתה בבחירות למועצה המחוקקת של הרשות הפלסטינית שנערכו , 1988-שקמה ברצועת עזה ב

השתלטותה על כל רצועת עזה בכוח ביוני הרכיבה את ממשלתה שפורקה לאחר , 2006בינואר 

ועל  "פלסטין אחת בין הים לנהר"ממשיכה לדבוק בפומבי בתפישה על פיה מתקיימת רק , 2007

 הפליטים הפלסטינים לשוב לבתיהם שבישראל. 

שניתן לחלקן לשתי תקופות עיקריות: את , העמדה הישראלית בסכסוך זה עברה גם היא תהפוכות

שילוב )העם הפלסטיני מוכל כפרטים במדינה "ניתן לכנות מ, 1967ועד  1922ם בין השני, הראשונה

תקף  "השילוב")פוליטית ופיזית בין שני העמים(.  "הפרדה"היהודית בכל ארץ ישראל המערבית( ל

ששלטה  "ההפרדה"בה אומצה גישת  1937-עד להצעת וועדת פיל ב, לחלקה הראשון של התקופה



 שאול אריאלי

343 

ל העם הפלסטיני שנותר במדינה היהודית זכה לשילוב(. את התקופה .)אם כי חלקו ש1967-עד ל

מתאפיינות  1993-1967. השנים "הכלה להפרדה"ניתן לכנות מ, 2007-1967בין השנים , השנייה

של שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה בשטחי המחייה של הישראלים אך  "ההכלה"במדיניות 

. יחד עם זאת התקיימה פעילות בהםינית המתגוררת של האוכלוסייה הפלסט "שילוב"ללא כוונה ל

אוטונומיה  בהםמדינית להעברת השטחים המאוכלסים בצפיפות לירדן או להעניק לפלסטינים 

בין שני העמים לשתי ישויות  "ההפרדה"ועד היום חזרה לשלוט בכיפה מדיניות  1993-תרבותית. מ

ויש כאלו המבקשים , יםצדדי-חדבמהלכים הן באמצעות מהלכים מדיניים והן , פוליטיות נפרדות

 . 96להחיל את ההפרדה היזומה אף על חלק מערביי מדינת ישראל

וכתב  "הצהרת בלפור"בהמשך ל, 1923-1920קביעת גבולותיה של ארץ ישראל המנדטורית בשנים 

הגדירה את המרחב הטריטוריאלי שהועמד אז לרשות העם היהודי לבנות את ביתו , המנדט

בתמיכתם , ראשי הציבור היהודי בארץ היו בטוחים שעלייתם לארץ של מיליוני יהודיםהלאומי. 

תגרום לכך שבתוך שנים מעטות ייווצר , של הבריטים ובהתאם לכתב המנדט של חבר הלאומים

וישלוט רוב יהודי בכל שטחה של ארץ ישראל המערבית. זו תוכרז כמדינת העם היהודי. בגבולותיה 

אשר לא ינושל מאדמתו וייהנה מן הפריחה הכלכלית שיביאו , עוט הערבישל זו יחיה גם מי

צמיחתה של התנועה הלאומית הפלסטינית ויציאתה כנגד החזון הציוני בגל של אירועי  97.היהודים

הבהירו להנהגה , ואי עלייתם של המוני היהודים, 1936-ששיאם במרד הערבי שהתחולל ב, דמים

לימים גוריון, -בן ודוד, לימים נשיאה הראשון של מדינת ישראל, ןהציונית בראשות חיים ווייצמ

כי קיומן של שתי התנועות הלאומיות הללו במסגרת , ראש ממשלתה הראשון של מדינת ישראל

וכי אין מנוס מחלוקתה של הארץ ביניהן. אנשי התנועה , מדינית אחת איננו אפשרי

ללו את רעיון החלוקה וטענו כי מהלך כזה ש, בראשותו של זאב ז'בוטינסקי, הרוויזיוניסטית

. שלילת כל אפשרות של 98יחסום את האפשרות לקלוט את מיליוני היהודים הממתינים בגולה

גבולות "שהתנגד לצמצום מרצון של , חלוקה הייתה גם עמדתו של הזרם הדתי בתנועה הציונית

-בפעם הראשונה בוקה: לטובת רעיון החל, . המחלוקת הזאת הוכרעה מדינית פעמיים"ההבטחה

 1947.99-ם על החלוקה ב"ח וועדת פיל ובפעם השנייה עם קבלת החלטת האו"עם פרסום דו, 1937

אל של הוועדה המלכותית הבריטית השלמתה של התנועה הציונית עם רעיון חלוקת ארץ ישר

היהודי נסמכה על ההכרה כי צמצום שטחו של הבית הלאומי , 1937-ב, ועדת פיל( בפעם הראשונה)

הוא תנאי להקמתה של מדינה יהודית עצמאית ודמוקרטית בשטחי ארץ ישראל. השלמה זו הביאה 

בהכרח לצורך לקבוע את עקרונות ההפרדה המדינית והטריטוריאלית בין שני העמים. הסוכנות 

 1938תוכנית חלוקה משלה והגישה אותה במאי  (פיל) ח הוועדה"היהודית גיבשה בתגובה לדו

                                                        

הוצאת הספרים של אוניברסיטת )חיפה:  ישראל והישות הפלסטינית :כורח ההפרדהשיפטן,  .ד :להרחבה ראו 96
 תפשת מרובה לא תפשת, גישות במאבק על גבולותיה של מדינת ישראלאריאלי,  .ש (;1999חיפה/זמורה ביתן, 

על ההצעות להעביר יישובים ערביים : עוון ואיוולתתגרי,  .שורץ וה .אריאלי, ד .ש (;2006הוצאת כרמל, )ירושלים: 
 .(2006מכון פלורסהיימר, )ירושלים:  מישראל לפלסטין

הנהגת משטר המנדטים בארץ בכלל והמנדט  "נכתב:  ,3, בפרק הפותח, סעיף 1937ח הוועדה המלכותית, "בדו 97
ת הימים יתברר כי ההתחייבויות שהתחייבו כלפי הערבים וכלפי הפלסטיני בפרט, נבעה מתוך האמונה כי במרוצ

היהודים תהיינה מתיישבות אלה עם אלה, שכן הברכה החומרית שהעלייה היהודית תביא לארץ בכלל תפעל פעולה 
 ."מרגיעה על ערביי פלסטינה. אמונה זו לא היה לה יסוד, ולדעתנו אין תקווה כי יהיה לה יסוד להבא

 מיליוני יהודים. 4-3סבר כי רק ארץ ישראל על שתי גדות הירדן תהיה מסוגלת כלכלית לקלוט ז'בוטינסקי  98
. שיתוף "חלוקה )מדינית( עם אחדות כלכלית"ם לעניין פלסטינה זכתה לתואר "המלצת הוועדה המיוחדת של האו 99

דואר, הטלפון והטלגרף הפעולה הכלכלי כלל ניהול משותף של מסילות הרכבת, הכבישים הבינארציים, שירותי ה
 ונמלי חיפה ויפו.
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החלוקה הבריטית בראשותו של סר וודהד. בתהליך זה נתקבעו בתודעת ההנהגה היהודית לוועדת 

 שלושה עקרונות מנחים ביחס להפרדה בין שני העמים ואלה ליוו אותה עד ימינו. 

ת. בניגוד להצעת ההסתדרות הציונית בוועידת בטחוניהעיקרון המנחה הראשון התייחס לסוגיה ה

נקבע בעיקרון , שהתבססה על שיקולים כלכליים, יה של ארץ ישראללקביעת גבולות 1919-ורסאי ב

. בדיוני 1936-וזאת כלקח מאירועי הדמים של המרד הערבי ב, זה כי יש לקבוע גבולות בני הגנה

הנהלת הסוכנות וועדת הגבולות נטען כי גבולות שקשה להגן עליהם מזמינים מעשי תוקפנות 

ות וביקשו גבולות בני הגנה לא רק כנגד שימוש ברובים וסכסוכי גבול. המתדיינים הרחיקו רא

אווירונים , ארטילריה כבדה, ציוד משוכלל משני הצדדים"ובמכונות ירייה אלא גם כנגד 

כי שטח המדינה יעניק עומק , בנוסף לגבולות ברי הגנה ביקשה הסוכנות היהודית 100."וכדומה

ם שיהיה בכוחם להגן על גבולות אסטרטגי אשר יאפשר מרחב מחיה למספר מרבי של אזרחי

  101המדינה ההולכת וקמה.

 5,000י. הסוכנות היהודית ביקשה להוסיף על דמוגרפהעיקרון המנחה השני התייחס להיבט ה

הרבועים שהוקצו למדינה היהודית על ידי ועדת פיל שטחים המאוכלסים במספר  קילומטריםה

למתוח קווי גבול , מממשלת בריטניהקטן של ערבים. בנוסף להנחיה שקיבלה ועדת החלוקה 

ולאור , שיכללו מספר מועט ככל שאפשר של ערבים ושל מפעלים ערביים במדינה היהודית ולהיפך

ראתה , העובדה כי ממשלת בריטניה שללה את המלצת ועדת פיל להעברה כפויה של תושבים

ופוליטי מן  חוניבטהנהלת הסוכנות ברוב יהודי ניכר במדינה היהודית והדמוקרטית אינטרס 

 המעלה הראשונה. 

הביאו את הסוכנות , תוך איזון השפעותיהם המנוגדות, ידמוגרפוה בטחוניה, שני היבטים אלה

, לדוגמה, שערבים אינם יושבים בהם. בשומרון, היהודית לתבוע שטחים נוספים למדינה היהודית

ר יותר בעקבות מלחמת ולמקמו בדומה לקו שנוצר מאוח, היא ביקשה להרחיק את הקו מזרחה

מבית שאן דרך ואדי ערה ועד ללטרון. ביהודה ובדרום הארץ היא  -הקוממיות והסכמי רודוס 

מתוך ההנחה כי תוכל לספח אותו , העדיפה להשאיר את מרביתו של השטח תחת מנדט בריטי

 באמצעות התיישבות יהודית. , בעתיד

שי. הצעת הוועדה המלכותית הבהירה כי העיקרון המנחה השלי, אכן, התיישבות יהודית היתה

לאחר , ים יהודים יכללו בתחומי המדינה היהודית. לפיכךיישובאזורים בהם תהיה נוכחות של 

ראתה הסוכנות היהודית בפריסת , דחיית ההצעה הציונית ורעיון החלוקה על ידי וועדת וודהד

. בעשור האחרון לשלטון ההתיישבות היהודית מכשיר לקביעת גבולותיה של המדינה היהודית

, הבריטי בארץ ישראל התגברה תנופת ההתיישבות היהודית וזו נפרסה אל עבר הגליל המערבי

לקראת השלב הבא של חלוקת שטחי , מתוך כוונה לקבוע עובדות דמוגרפיות, עמק בית שאן והנגב

  102ארץ ישראל.

                                                        

כץ,  .אצל י 39, הערה "14.4.38הצעות לחלוקת הארץ מיום  -ועדת הגבולות "ח מסכם של זלמן ליפשיץ. "דו 100
 .24 ', עמ(2000הוצאת מגנס, )ירושלים:  מדינה בדרך

כמחצית משטחה של  -ד ר בלב"קמ 10,000-מעניין לציין כי גדולה של המדינה היהודית המתבקשת עמד על כ 101
 מדינת ישראל בגבולות הקו הירוק.

 .209 (,2001גוריון בנגב, -)באר שבע: אוניברסיטת בן ארץ רבת גבולותביגר,  .ג 102
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 הכלת השטחים תוך שילוב כלכלי והפרדה התיישבותית  - 1967-1977

פתחה מחדש את הוויכוח , בה כבשה ישראל את הגדה המערבית ורצועת עזה, מלחמת ששת הימים

בכל הנוגע לקשרים שבין מדינת ישראל לעם הפלסטיני. הוא ניטש ראשית  -בין הכלה להפרדה 

שהנהיגה את המדינה באותן שנים. בראש המחנה שצידד בהכלה , לכל בתוך תנועת העבודה עצמה

, י"מראשי רפ, ן משה דייןביטחוח תוך שילוב כלכלי בין שני העמים עמד שר המדינית של השט

י "ראשי מפא, ומנגד עמדו שוללי האינטגרציה 103,י"אף הוא מרפ, אשר נתמך על ידי שמעון פרס

שר , ישראל גלילי, שר האוצר, פינחס ספיר, ראש הממשלה, לוי אשכול 104,"אחדות העבודה"ו

הראשונים ראו בשילוב כלכלי ובמתן  105ואף יגאל אלון., תיישבותר וועדת שרים לה"ההסברה ויו

תוך כיבוד , דרך למימוש היעדים הלאומיים הציוניים, חופש תנועה לערבים בכל שטחי ארץ ישראל

זאת מבלי להעניק להם זכות להגדרה , חירותם האישית והקהילתית של הפלסטינים, תרבותם

 עצמית בדמות מדינה ערבית עצמאית. 

רונים ביקשו להיפרד מהשטחים המאוכלסים בצפיפות על ידי פלסטינים לטובת ירדן. הם האח

 -ראו במרבית שטחה של הגדה פיקדון מדיני שיישמר בידי ישראל לקראת הסדר שלום עם ירדן 

  106שבמסגרתו תיסוג ישראל משטחים המאוכלסים בצפיפות על ידי פלסטינים.

על  -התשתית והבריאות , התעסוקה, התיירות, המסחר מדיניות השילוב של דיין צלחה בתחומי

אך היא נבלמה בכל הנוגע לנושא  -חשבון התפתחותה האוטונומית של הגדה המערבית 

הגיש דיין לממשלה תוכנית לביסוסה ופיתוחה של האחיזה  1968ההתיישבות. באוגוסט 

, ה מרכזים עירונייםארבע "גב ההר"אשר במסגרתה ביקש להקים על , הישראלית בגדה המערבית

אך , י הקיים שםדמוגרפכדי לשנות את המאזן ה, שיהיו סמוכים לערים הפלסטיניות הראשיות

 ממשלת אשכל דחתה אותה. 

אשר הוצגה לממשלה כבר , בתחום ההתיישבות נחלה הצלחה ראשונית דווקא תוכניתו של אלון

תוך התחשבות , נהביטחול וומטרתה היתה להבטיח את אופייה היהודי של ישרא, 1967ביולי 

אלון ביקש להשיג זאת על ידי השארתן של עזה  107בזכויותיה של האוכלוסייה הפלסטינית.

בידי ישראל ובאמצעות פריסתה של התיישבות יהודית בבקעת הירדן ועל המורדות  108וירושלים

                                                        

. כך דיין "פשרה פונקציונאלית", בעוד אצל פרס היא כונתה "חלוקה פונקציונאלית"מדיניותו של דיין כונתה  103
וע, איני גורס תחימה של גבול מדיני בין ישראל לשכנתה המזרחית, בין שזו כיד": 1968ל בספטמבר ובמכתב לאשכ

הקיבוץ  )תל אביב:, עשור של שיקול דעתאדמוני,  .)י "ירדן ובין שזו מדינה פלסטינית, מערבית מנהר הירדן
בין  -מסגרת היחסים אשר תיקבע ליהודה ושומרון ולרצועת עזה "(. כך פרס בספרו כעת מחר: (1992המאוחד, 

צריכה להבטיח את היסודות האלה: גבולות פתוחים, תשתית כלכלית  -בהסדר שלום ובין בהסדר ביניים לקראתו
 (.(1978ספרי מבט, )ירושלים:  כעת מחרפרס,  .)ש "משותפת...

י על "ממפא "אחדות העבודה", פרשה 1944-שינתה את עמדתה ההיסטורית. ב "אחדות העבודה"ראוי לציין כי  104
 י המנדטורית.", שעיקרה היה הקמת מדינה יהודית בחלק מא"לטמוריתוכנית ב"נגדותה לרקע הת

הורה יגאל אלון לראשי אגף המדידות למחוק את הקו הירוק מכל המפות שהופקו  1967באוקטובר  30-אם כי ב 105
 מאז ואילך.

ביוני  19-ל קיבלה פה אחד במעניין לציין כי ממשלת הליכוד הלאומי בהשתתפות מנחם בגין ובראשות לוי אשכו 106
החלטה המביעה נכונות לסגת מכל סיני ורמת הגולן תמורת פירוזם במסגרת הסכמי שלום, חופש שיט  1967

וערבויות למי הירדן. לגבי רצועת עזה עמדת ראש הממשלה היתה כי זו היוותה סיכון בטחוני לישראל תחת הכיבוש 
 המצרי ולכן יש להשאירה בשליטת ישראל.

תל אביב: ) כלים שלוביםלון ביקש למצוא את הפשרה הטריטוריאלית במתח שבין ביטחון לדמוגרפיה. בספריו א 107
אין "( הוא כותב כי 1989הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב: ) בחתירה לשלום( ו1980הוצאת הקיבוץ המאוחד, 

. עם זאת הוא הקפיד "יד הלא רחוקכי חזרה אל גבולות בלתי בטוחים היא מלחמה בטוחה בעת 1967לסגת לגבולות 
 לאומית.-לציין כי תמיד התנגד למדינה דו

שהוסיפה  1967ביוני  26-פרי החלטת הממשלה מ "המאוחדת"אלון, כמו כל שאר ההנהגה, כיוון לירושלים  108



 זכות החשיבה

346 

וצה את המזרחיים של מדבר יהודה והשומרון. אלון אף הציע לקבוע את נהר הירדן ואת הקו הח

, ים המלח כקו הגבול של ישראל עם ממלכת ירדן. כדי שגבול זה יתקיים למעשה ולא רק להלכה

עד , לאורך הבקעה ק"מעשר -לספח לישראל רצועה ברוחב עשרה עד חמישה, לדעתו, צריך היה

להתבסס על שורה של מאחזים , לדעתו, לים המלח. גבולה המערבי של בקעת הירדן חייב היה

תוך הימנעות מרבית מהכללת אוכלוסייה ערבית גדולה באזורים אלה. , ם מתאימיםטופוגרפיי

ים יישובבריחתם של חמישים אלף פלסטינים מבקעת הירדן יצרה למעשה חיץ של מרחב ריק מ

ים הערביים באזור ההר לבין ממלכת ירדן. ממשלת ישראל. אף שלא אימצה יישובערביים בין ה

במטרה להגן על גבולה המזרחי , את בקעת הירדן לחבל התיישבות החלה להפוך, את תוכנית אלון

 (. "החזית המזרחית"עיראקית )-סורית-מפני התבססותה האפשרית של קואליציה ירדנית

ביקש אלון , שהיה מאוכלס בצפיפות על ידי אוכלוסייה פלסטינית, בגבולה המערבי של הגדה

שבגדה הוא תבע להימנע מהקמת  "גב ההר"ילו בוא "הקו הירוק"להנהיג תיקוני גבול מזעריים של 

את  109ים יהודיים וגרס שיש לשמר אזור זה כאוטונומיה ערבית לטובת הסדר קבע עתידי.יישוב

 לקבוע בהסדר שלום עם ירדן. , גולדה מאיר, כמו ראש ממשלתו, כל אלה ביקש אלון

הונתו כראש ממשלה סיכם יצחק רבין ביחס למרכיב ההתיישבות את כ, "פנקס שירות"בספרו 

לאחר שהחליף את גולדה מאיר וחתם את התקופה בה תנועת העבודה שמרה , 1977-1974בשנים 

 בדברים הבאים: , ברציפות על שלטונה מאז קום המדינה

מאז , "קו הירוק"ים שקמו מעבר ליישובכחמישים אחוז מכלל ה, יםיישובשלושים ושלושה 

כפוף לכללים , וש שנות כהונתה של הממשלה בראשותיהוקמו בשל - 1967-מלחמת ששת הימים ב

ת באשר לגבולות השלום במזרח התיכון. הממשלה אימצה לה מדיניות בטחונישל תפישה מדינית ו

באזור ירושלים , בבקעת הירדן, היכן ראוי להתיישב והיכן לא. ברמת הגולן, ת מוגדרתבטחוני

 -בשטחים אלה מדברת בזכות עצמה. בשומרוןכן. מגילת ההישגים  -ובפתחת רפיח , ובגוש עציון

אל לנו לדחוק מתיישבים יהודיים. , המאוכלס בצפיפות על ידי הערבים, לא! ללב הגדה המערבית

ואין בה , התיישבות דרמטית כזאת יש בה מסממני הראווה וההתגרות בערבים ובארצות הברית

 . "תבטחוניצורך והצדקה מבחינה 

בגוש אמונים ראיתי תופעה "בגוש אמונים שביקש את ההיפך:  בהמשך הוא מדגיש את מאבקו

הנוגדת את , סרטן בגופה של הדמוקרטיה הישראלית. נגד תפישתם הבסיסית - חמורה ביותר

החושף את המשמעות , היה הכרח להיאבק מאבק אידיאי, בסיסה הדמוקרטי של ישראל

 110האמיתית של עמדות הגוש ודרכי פעולתו.

עמדה אוכלוסיית , 1977וערב המהפך הפוליטי בבחירות של  "המערך"טונו של לאחר עשר שנות של

שהתגוררו , אלפים נפש-המתנחלים בגדה המערבית וברצועת עזה )ללא מזרח ירושלים( על חמשת

ן ביטחומרחב ה -בבקעת הירדן רובםים חקלאיים בשלושה אזורים בלבד: יישובבעשרים ושמונה 

                                                        

 דונם. 6,000דונם מהגדה המערבית ובכלל זה ירושלים המזרחית שהשתרעה רק על  70,000לירושלים המערבית 
להקים שכונה יהודית ליד חברון, ובעקבות כך הוקמה אז קרית ארבע,  1968למרות עמדתו זו ביקש אלון בינואר  109

, על פיה תחזיר ישראל לירדן את יריחו "תוכנית יריחו"הציע אלון את  1974-. כמו כן, ב1971שאכלוסה החל בשנת 
 צרים וסוריה במהלך אותה שנה.וסביבותיה בתמורה להסכם ביניים הדומה להסכמים שהושגו עם מ

 .549-551, (1979ית מעריב, יספר)תל אביב:  פנקס שירותיצחק רבין,  110
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-שנקבעו ב, ן והפריסה הדמוגרפיתביטחועקרונות ה 111חבל עזה.ויתרתם בגוש עציון ו, המזרחי

כשאלה שבאו לקבוע את מקומה והיקפה של , הנחו בשנים הללו את קובעי המדיניות 1937

 באזורים מעוטי אוכלוסייה ערבית. , ההתיישבות הישראלית בגדה המערבית

 "יורשים את הארץ"  - 1993-1977

. הוא חבש 1977משלת בגין הראשונה ונכנס לתפקידו ביוני אריאל שרון נתמנה לשר החקלאות במ

למרות שטען בריאיון  112ר ועדת השרים להתיישבות."בהיותו יו, ביצועי נוסף-אז כובע פוליטי

, "...החלטותיי יהיו חקלאיות ולא אידיאולוגיות"שהעניק לידיעות אחרונות בסוף אותו חודש כי 

טחים שנכבשו במלחמת ששת הימים באמצעות הש יישובביקש שרון להקדיש את כהונתו ל

מתנחלים יהודים. הוא גרס כי הכיבוש הצבאי הינו זמני ובסופו של דבר ייקבעו גבולות הארץ על 

ושלל , י"ידי המחרשה והדמוגרפיה. הוא ראה בגישה זו המשך טבעי לתפישת ההתיישבות של מפא

ה הציונית טרם הקמת המדינה את האבחנה המדינית והמשפטית בין התקופה בה פעלה התנוע

 לתקופה בה זכה העם היהודי להגדרה עצמית ולמדינה עצמאית משלו. 

שהתכנס לדיון מיוחד על עתיד  בטחוניהגיש שרון את תוכניתו לקבינט ה, 1977כבר בספטמבר 

על הבעיות המרכזיות הניצבות בפני מדינת , לתפיסתו, יהודה ושומרון. תוכנית זו באה לענות

שמתאפיינת בהתרבות טבעית  -ובהן התפשטות האוכלוסייה הפלסטינית , בגבולה המזרחיישראל 

ההולך ומתפוגג; שליטתו  "קו הירוק"אל שטחים שממערב ל -מהירה ביחס לזו הישראלית 

ומורדותיו המערביים של השומרון על מישור החוף המאוכלס  "גב ההר"הטופוגרפית של אזור 

המורכבת  "חזית מזרחית"; היעדר עומק אסטרטגי לישראל אל מול בצפיפות רבה על ידי יהודים

 113סוריה ועיראק., מקואליציה צבאית של ירדן

התוכנית כללה מספר מרכיבים שחלקם הופיעו כבר בתוכניתו של יגאל אלון ויושמו אז הלכה 

 אשר לא אושרה בזמנו. , של משה דיין "תפישת הגושים העירוניים"וב, למעשה

, ועל המורדות המערביים של השומרון "גב ההר"ים עירוניים על יישובהקמת  -הראשון בהם 

ליצור חיץ יהודי בינה לבין ערביי , של אוכלוסייה פלסטינית לתוך ישראל "זליגה"שנועדו למנוע 

ולשלוט על גבעות המפתח החולשות על מישור  "במשולש הקטן"ישראל היושבים בוואדי ערה ו

, ים בעלי אופי עירוני משום שהינם יחסיתיישוב. יש לציין כי שרון בחר בהחוף ושדה התעופה בלוד

וזאת בשונה מן האופי החקלאי שאפיין עד כה את ההתיישבות , שיווק ואכלוס, קלים להקמה

שביקש , שהוקמה בהשראת תוכניתו של אלון, הישראלית בבקעת הירדן בגוש עציון ובחבל עזה

בדומה לשרון , חסיד הגישה המשלבת, . גם שמעון פרס"בדתארץ ישראל העו"להמשיך את מסורת 

ההתיישבות בשיפוליהם המערביים של ", החשיב למדי את המרכיב הזה. לדעתו, ובניגוד לאלון

מרכיב זה בתוכנית  114"הרי שומרון ויהודה תגאל אותנו מקללת המותניים הצרים של ישראל...

תחת הכינויים , להיתחם על ידו באמצעות גדרועתיד היה , "ן המערביביטחומרחב ה"שרון כונה 

                                                        

 .1975-למעט קרית ארבע שהוזכרה, ועפרה שפרס אפשר את הקמתה ב 111
ממשלה שבה ומסמיכה את הוועדה להתיישבות, ה"נקבע כי  1977ביולי  27מיום  803בהחלטת הממשלה מספר  112

 ."הנהלה הציונית, להחליט על הקמת יישובים חדשיםהמשותפת עם ה
חשף העיתונאי אהרון בכר בידיעות אחרונות כי  ,"תוכנית שרון", שלושה ימים לפני הצגת 1977בספטמבר  23-ב 113

שהגיש הארכיטקט אברהם וכמן בינואר  "השדרה הכפולה"התוכנית מתבססת במידה רבה על נייר העבודה, שכונה 
 .314, (2005משכל, )תל אביב:  הרועהבלום,  .חפץ וג .רבין אשר דחה אותה. אצל נ לראש הממשלה 1976

 .כעת מחרפרס,  114
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 עשרים וחמש שנים מאוחר יותר. - "גדר ההפרדה"ו "מרחב התפר"

ים היהודים שהוקמו במסגרת תוכנית אלון לאורך יישובהמרכיב השני היה השלמת שרשרת ה

על מנת ליצור אזור חיץ , שממערב לבקעה "מדרגה"לרבות ה, מבית שאן ועד לים המלח, הירדן

, י בשטחים שהתרוקנו מתושביהם הפלסטיניםדמוגרפוחיץ , "החזית המזרחית"אל מול  חוניבט

בין תושבי הגדה המערבית לאלה המתגוררים בגדה המזרחית. מרכיב זה זכה גם הוא להיקרא בפי 

 . "ן המזרחיביטחומרחב ה"שרון 

והפרדה בין צפון  חיזוק הבירה ירושלים, שהופיע אך לא מומש בתוכנית אלון, המרכיב השלישי

ים יהודיים מסביב למזרח ירושלים יישובבאמצעות הקמת חגורה של שכונות ו, הגדה לדרומה

( במזרח ובית אל "שומרוני הטוב"מרחב מעלה אדומים )עד ל, מגוש עציון ואפרת בדרום, הערבית

כעת ועופרה בצפון. זהו מרכיב המתיישב היטב עם תפישתו של שמעון פרס אותה פירט בספרו 

, ממזרח, מצפון, ביצור ירושלים והריה"תוך כדי , על פיה יש ליצור רצף חדש של התיישבות, מחר

, בית אל , גילה, עופרה, מעלה אדומים -ים יישובפרברים ו, על ידי הקמת ערי משנה, וממערב

וטף ע"יזכה אזור זה לכותרת , על כס ראש הממשלה, ואחריו שרון, עת ישב פרס, לימים 115"גבעון...

 . "ירושלים

בעיקר , ן המערבי לזה המזרחיביטחוסלילת כבישי רוחב שיחברו בין מרחב ה, המרכיב הרביעי

ים יהודיים שיוקמו יישובואבטחתם באמצעות , לצורך הנעת כוחות מזרחה בשעת חירום

ים לאורך הצירים לא השתנתה גם ארבעים שנה מאוחר יישובשיטה זו של הקמת  116לאורכם.

ששרון וממשלתו העלימו עין והכשירו את שרשרת המאחזים הלא חוקיים שנבנו לאורך שעה , יותר

בקטע המחבר בין חוצה שומרון לבית אריה בכדי ליצור רצף התיישבותי נוסף במרחב  446כביש 

 . "קו הירוק"בין אריאל ל "תפר"ה

יד בממשלה יניק היח"אני המפא"את הצגת תוכניתו סיכם שרון בפני הממשלה במילים הבאות: 

אני הולך , הזו. אני לא מדבר כאן כדי שדברי יוקלטו לפרוטוקול. שיקלו היטב. ברגע שזה יאושר

 117."לעשות זאת

, הממשלה אכן אישרה את התוכנית בשני באוקטובר והיא הוצגה בפני הכנסת בתשיעי בנובמבר

וועדת שעה ש, כדי ששרון ימשיך את מה שממילא התחיל כבר שלושה חודשים קודם לכן

להכיר באלון , בישיבה שארכה עשרים דקות, 1977בעשרים ושישה ביולי , ההתיישבות אישרה

 118ים חוקיים לכל דבר.יישובמעלה אדומים ועופרה כ, מורה

האישור שנתנה הממשלה לביצוע תוכנית שרון אפשר להעמיד את התקציבים הנדרשים לביצור 

על פי תפיסתו של האיש. בכך הושם  119שלה נה של מדינת ישראל ולעיצוב גבולות הקבעביטחו

באופן זמני הקץ לאופציה של חלוקת הארץ והקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית בשטחי הגדה 

                                                        

 שם. 115
...לאשר את סלילת הדרכים ביהודה "נקבע בין היתר  1978בינואר  3-מיום ה 262בהחלטת הממשלה מספר  116

 ."נמצאת במזכירות הממשלה( ובשומרון כפי שהציע שר החקלאות ובהתאם למפה שהביא לידיעת הממשלה )המפה
 .88, (2004כנרת זמורה ביתן דביר, )אור יהודה:  אדוני הארץזרטל,  .אלדר וע .אצל ע 117
 .313 ,הרועה ,חפץ ובלום 118
על פי הערכות שונות, מדינת ישראל השקיעה בגדה המערבית וברצועת עזה כמאה שבעים וחמישה מיליארד  119

 שקלים בארבעים שנות שלטונה שם.
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 "גב ההר"שראו ברציפות ובצפיפות האוכלוסייה הפלסטינית ב, ורצועת עזה. בניגוד לאלון ורבין

, תו לקראת ולטובת הסדר קבעמרכיב שיש להימנע מלשלוט בו ולשמר או "קו הירוק"ובסמוך ל

ת ומדינית של בטחוניעל מנת לאפשר שליטה , שרון התייחס אליו כגורם שיש להחלישו ולבתרו

 ישראל בשטחי הגדה והרצועה. 

נולדו , "עוטף ירושלים"ו "מרחב התפר המערבי"כמו , מושגים המלווים את השיח הציבורי היום

, יטוריאלי להסדר עם ירדן או הפלסטיניםשביקשה לנכס את הפיקדון הטר, באותה החלטה

 ה של הגדה המערבית ביהודים. יישובבאמצעות 

 "גוש אמונים" -לשרון ולממשלת הליכוד בראשות בגין היה שותף פעיל ביותר במפעל ההתנחלות 

ואשר השקפת עולמו נסמכה ונשענה על תורתם של הרבנים אברהם יצחק הכהן , 1974-שהוקם ב -

הרב צבי יהודה , ובנו, מקים הרבנות הראשית לישראל ומייסד ישיבת מרכז הרב, ה("קוק )הראי

וכי תנועת שיבת , ה האמין כי קדושת עם ישראל וארץ ישראל היא נצחית"ה(. הראי"קוק )הרצי

הקמת מדינת ישראל היתה צעד חשוב , ציון המתחדשת מבשרת את ימות המשיח. על פי תפיסה זו

יבת ציון המודרנית. כיבוש שטחי ארץ ישראל ואיחוד ירושלים היוו שהחל עם ש, בתהליך הגאולה

לחובה להם להשלים את  "הגוש"ראו אנשי , שלב נוסף וחשוב בקידום התהליך המשיחי. לפיכך

בתוך ארבע שנים , ואכן 120רמת הגולן וסיני., רצועת עזה, של שטחי הגדה יישובהםהמפעל הציוני ב

ים יהודיים בגדה המערבית. יישובויורשיו שישים וארבעה  "ניםגוש אמו"הקים שרון לבד ויחד עם 

אבל אלה יצרו תשתית פיזית , בשלב הראשון היו מרביתם לא יותר מאשר קומץ אוהלים וצריפים

עד , להוציא מזרח ירושלים, ומשפטית להתיישבותם של רבע מיליון ישראלים בגדה המערבית

  2005.121לסוף שנת 

שתקע טריזים , י מפוזריישובת ההתנחלות היהודית בשטחים מערך במרוצת השנים יצרה תנוע

לא נוצרה שם עקב כך שליטה יהודית , בין גושי ההתיישבות הכפרית הפלסטינית. עם זאת

ולא בהיקף , לא מבחינת שיעור האוכלוסייה היהודית בהשוואה לזו הפלסטינית -דומיננטית 

הישראלים היה מקביל לזה הפלסטיני ולא  יםיישובהשטח שתפסו ההתנחלויות בפועל. מערך ה

התפרס על רכסי ההרים והגבעות ולא , משלים לו. הוא נשען על התיישבות עירונית ולא חקלאית

מקשרים בין ההתנחלויות לישראל ולא כאלה שהתחברו -נתמך ברשתות כבישים, על מורדותיהם

ה על עתידם המדיני במסגרת ים אליישובלימים יילחמו חלק מ, לערים פלסטיניות קיימות. לכן

המפלסות את דרכן , של אריאל או קדומים "האצבעות"ויכללו במושגים כמו  "מרחב התפר"

 . "קו הירוק"מזרחה ל ק"מים הפלסטיניים לעומק של עשרים יישובבפיתולים אינסופיים בין ה

ינתה לא ש, בראשותם של שמעון פרס ויצחק שמיר, ממשלת האחדות של אמצע שנות השמונים

החלו , 1987-את מדיניות ישראל בכל הנוגע לעתיד השטחים. רק עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה ב

עת , 1991להיחרץ סדקים ראשונים במדיניות זו ואלה התרחבו לאחר ועידת מדריד באוקטובר 

                                                        

 .267-258 ,אדוני הארץאלדר וזרטל, הרחבה ראו ל 120
לאשר את הקמתם של הייישובים המפורטים להלן, ביהודה ושומרון, "נקבע  12בהחלטת ממשלה מספר שהת/ 121

-. ב"לחודש -יישובים( היישובים יעלו על הקרקע בקצב של שני יישובים או ייישוב אחד  10)רשימה של  1978בשנת 
מחליטים )פה אחד(: להרחיב את  -מדיניות ההתנחלות "של הממשלה, נכתב  145ה מספר , החלט1979בנובמבר  11

ההתנחלות ביהודה, בשומרון, בקעת הירדן, חבל עזה ורמת הגולן, על ידי תוספת אוכלוסים לייישובים הקיימים ועל 
בנובמבר נכתב  25-ה, יום  2. בהחלטת הממשלה מספר נח/"ידי הקמת יישובים נוספים על קרקע שבבעלות המדינה

ל... לבצע "היאחזויות הנ 12היישובים שאושרו להקמה...להתחיל באזרוח  19...להקים  -הרחבת התנחלויות"
 ."יחידות דיור לשנה 10-15,000תכניות בינוי רב שנתית של 
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עם נעיצת הסיכה האחרונה בחלום ארץ ישראל  "הושלמו"ו, שימש יצחק שמיר כראש ממשלה

 1992-ך שהתרחש בד בבד עם התייצבותו של יצחק רבין בראשות ממשלת ישראל במהל -השלמה 

 . 1993-והתגבשותם של הסכמי אוסלו ב

להוציא את מזרח  -הגיע מניין המתנחלים בשטחים , 1993-ב "התפיסתי"ערב המהפך הפוליטי ו

שבות תפיסת ההתיי 122ים.יישובאשר התגוררו במאה שלושים וארבעה , 109,100-ל -ירושלים 

ת של שרון וההתנחלות המשיחית שחדרו ללב השומרון וללב יהודה המאוכלסים בצפיפות בטחוניה

עמה נאלץ להתמודד ראש הממשלה רבין בהסכמי , יצרו מציאות החדשה, על ידי הפלסטינים

 אוסלו ושרון עצמו שעה שנאלץ לתחום את גבולות ההתיישבות היהודית בגדר. 

 ת צדדי-חדדות המוסכמת ולידתה של ההפרדה הכשלון ההיפר - 2002 -1993

, אך בתקופת כהונתו הראשונה כראש ממשלה, "תפיסת ההפרדה"רבין היה אמון מראשיתו על 

וזאת בעיקר לנוכח , את מדיניות האינטגרציה של דיין ששלטה בכיפה "לשבור", לא הצליח

ן. בהיותו ראש ממשלה ן שמעון פרס ושל ראש האופוזיציה מנחם בגיביטחוהתנגדותם של שר ה

, 1989במאי , הציג רבין תפיסה ברורה של תהליך היפרדות. גם מאוחר יותר 1977-1974בשנים 

 123אף יצא ביוזמה מדינית שביקשה לממשו באמצעות הסכם שלום עם ירדן., ןביטחובהיותו שר 

שלחות תחילת כהונתו השנייה כראש ממשלה עמדה בסימן השיחות שהתקיימו בוושינגטון בין מ

על רקע הסלמתה של האינתיפאדה בשטחים. רבין חתר אז להיפרדות , ישראל והרשות הפלסטינית

שנרקם באותם ימים על ידי יוסי ביילין , אך הסכם אוסלו 124כלכלית ופיזית יזומה על ידי ישראל,

ושמעון פרס אומץ על ידו ויצר את האפשרות להיפרדות במהלכים מוסכמים. הסכם זה ביקש 

בדומה מאוד לרעיון , מציאות מורכבת של הפרדה מדינית ושילוב כלכלי בין שתי הישויות ליצור

שבעקבותיה תקום , . מצד אחד הוסכם על תהליך אשר יוביל להפרדה מדינית1947-החלוקה מ

מדינה פלסטינית מוגבלת בריבונותה. מהצד האחר הכירו קברניטי התהליך בעובדה כי למשך 

-שנחתמה בהסכמי פאריס ב, יש לכונן מסגרת כלכלית אינטגרטיבית תקופת ביניים לא קצרה

עד שתהיה מסוגלת לעמוד כלכלית ברשות , על פיהם תתמוך ישראל ברשות הפלסטינית, 1995

מחשש כי מצוקה כלכלית קשה ומתמשכת בקרב , עצמה. רבין תמך בסופו של דבר בפתרון זה

 125יך אוסלו כולו.הפלסטינים תמוטט את היסודות הפוליטיים של תהל

לקראת אישור הסכם , 1995בחמישי באוקטובר , ראוי להזכיר בהקשר זה כי בנאומו בכנסת

קדומים( שיכללו בהסדר -)גוש אריאל י השומרוןיישובנמנע רבין מלהזכיר את שמות , הביניים

שתכלול גם את מעלה , ...בראש ובראשונה ]יכלול הסדר הקבע את[ ירושלים המאוחדת" :הקבע

 . ", ביתר...אפרת, שינויים שיכללו את צירוף גוש עציון, אדומים וגבעת זאב...ה

                                                        

 .1993השנתון הסטטיסטי לישראל,  122
ף. "מ עם אש"בשטח שבין ישראל לירדן ומורבין שלל ביוזמתו את רעיון הקמתה של מדינה פלסטינית נוספת  123

הוא ביקש להגיע להסדר עם ירדן, לאחר שראש הממשלה שמיר טרפד את הסכם לונדון שהושג על ידי שר החוץ פרס 
. להרחבה אודות היוזמה 1988ולאחר הודעתו של המלך על התנתקותו מהגדה ביולי  1987אפריל -והמלך חוסיין ב

 .301-304, 3, נספח (1999זמורה ביתן, )תל אביב:  דתפתאים במלכוגזית,  .ש :ראו
... תכלית הסגר הזה ליצור, לא במכה אחת, יתר הפרדה, בלי ", בדבריו בכנסת אמר רבין: 1993בשמיני באפריל  124

כל קשר לשאלת התהליך המדיני... נוצרה לדעתי הזדמנות לפתור בעיות נוספות בכלכלה ובחברה הישראלית... אני 
ימה ומאמין שאפשר ליישם את האמצעים שהתחלנו לנקוט בתהליך מדורג, כי אי אפשר לעשות זאת מסתכל קד

 "שנים... 26-25במכה אחת. אי אפשר לשנות דברים שהשתרשו במשך 
 .50-51 ', עמשםשיפטן,  125
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בו , ל לתכנן על ידי שרטוט המפות"הותיר רבין לצה B 126-ו Aאת ההפרדה המדינית בדמות שטחי 

הסמכויות על  1994-1999ייקבע היקף השטחים שיועברו לפלסטינים ומיקומם. כך הועברו בשנים 

 "מרחב התפר"ב, שעה שבבקעת הירדן, ערבית לידי הרשות הפלסטיניתמשטחי הגדה המ %40

הועברו הסמכויות רק  - ישראל תיכננה תיקוני גבול בהםהאזורים  - "עוטף ירושלים"המערבי וב

 . Bבמעמד שטח , הםיללא רציפות טריטוריאלית בינ, על שטחם הבנוי של הכפרים הפלסטינים

בתור , ארבע שנים אחר כך, יות הותיר דווקא את אהוד ברקרצח רבין בידי יהודי בעל דעות משיח

מ על הסדר הקבע. את העמדה הישראלית הטריטוריאלית בעניין הסדר קבע בין ישראל "מנהל המו

 לפלסטינים אפשר לסכם בקצרה בתיאור שנתן ברק עצמו: 

טחי רצועת של ש %100ֿ-משטחי הגדה המערבית ו %92-כינון מדינה פלסטינית מפורזת על פני ֿכ

; פירוק רוב 1967לרבות פיצוי מסוים בשטח לפלסטינים משטחי ישראל של טרום , עזה

משטחי הגדה המערבית העתידים להיות מסופחים  %8-בכההתנחלויות וריכוז עיקר המתנחלים 

שבה יעברו כמה מן השכונות לריבונות , לישראל; כינון בירה פלסטינית במזרח ירושלים

; ריבונות פלסטינית במחצית מהעיר העתיקה "אוטונומיה תפקודית"ייהנו מ ואחרות, פלסטינית

בהר הבית; שיבת  -אף כי לא ריבונות  - "טרופוסותואפ")הרובע המוסלמי והרובע הנוצרי( ו

לישראל גופא; וארגון תכנית  "זכות השיבה"אף כי ללא , פליטים למדינה הפלסטינית העתידית

 127ינלאומית לשם הסדרת שיקומם של הפליטים.סיוע ענקית על ידי הקהילה הב

תיקוני גבול ביחס , הכרה בישראל -מול ההצעה הזאת עמדה ההצעה הפלסטינית בקמפ דיוויד 

ן לישראל ופתרון בעיית ביטחוסידורי , חלוקת ירושלים המזרחית, '67על בסיס גבולות  1:1

 הפליטים. 

ד גם מבעיית המיעוט הערבי בישראל. הוא ברק היה מוטר, י של הסכסוךדמוגרפבהקשר המדיני וה

, "פצצת זמן"מהווים ערביי מדינת ישראל , הסכים כי בהיעדר הסדר שלום עם הפלסטינים

ערביי ישראל ישמשו כחוד "ושאיפתם להצטרף אל הקבוצה הלאומית שאליה הם משתייכים: 

ח את אופייה החנית במאבק. זה עלול להצריך שינוי בכללי המשחק הדמוקרטיים כדי להבטי

. ברק מעלה אפוא את האפשרות שבהסכם עתידי יועברו כמה אזורים "היהודי של מדינת ישראל

על  -הגובלים בגדה המערבית , ואום אל פחם "משולש הקטן"כמו ה -בעלי ריכוז ערבי גדול 

 128יושביהם אל המדינה הפלסטינית שתוקם.

תחילתו באירועי טרור של תנועות החמאס לּווה מ, שכשל להגיע לכדי הסדר קבע, התהליך המדיני

שנתפסו על ידן , אשר ביקשו לטרפדו בעיקר באמצעות פיגועי התאבדות, והג'יהאד האסלאמי

, בוצעו עשרים ושישה פיגועי התאבדות, 2000ועד אוקטובר  1993-כנשק אסטרטגי לכל דבר. מ

ר מן הפיגועים הללו עש-בהם נהרגו מאה שישים ושלושה ישראלים ומאות רבות נפצעו. שישה

                                                        

, והסכם הביניים שנחתם בספטמבר 1993ף בספטמבר "שנחתמה בין ישראל לאש "הצהרת העקרונות"עֿל פי  126
שטח תחת אחריותה המלאה של הרשות הפלסטינית,  - A, נקבעו שלושה סוגי אזורים ביהודה ושומרון. שטח 1995

, למעט Aכמו שטח  - Bשנטלה את כל הסמכויות האזרחיות, והסמכות לביטחון ולסדר ציבורי מידי ישראל. שטח 
שטח שבו ישראל החזיקה  - Cשטח  זאת שישראל החזיקה בסמכות גוברת לביטחון ולמלחמה בטרור בשטחים אלו.

בסמכויות האזרחיות לתשתית בלבד, בסמכות הביטחון ובסמכויות לסדר הציבורי. שאר הסמכויות 
 הפונקציונאליות והפרסונאליות ביחס לפלסטינים הועברו לידי הרשות הפלסטינית.

 .101-100 (,2003ית הגג, )תל אביב: עלי מה באמת קרה שם? - 2000קמפ דיוויד  רובינשטיין )עורך(,ד.  127
 .121רובינשטיין,  128
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מחציתם בירושלים. אירועים אלה חיזקו את עמדתו של רבין בעניין , בוצעו בשטח ישראל

אלא כביטוי לתפיסה פוליטית , לא רק כאמצעי להתמודדות עם האלימות הפלסטינית, ההפרדה

 לא רק"ו, "אלא כתפיסת עולם, לא רק כסגר טכני לכמה ימים" "ההפרדה"כוללת. הוא דיבר על 

בפועל נדרש רבין בראש ובראשונה להיבט  129."כטכניקה לזמן מוגבל אלא גם כפתרון מדיני

 "רואה בעניין ההפרדה נושא מרכזי"כי הוא  1995. לכתבים בכנסת אמר בסוף ינואר בטחוניה

אי אפשר להמשיך ולאפשר למחבלים מתאבדים להיכנס לישראל. היעד שלהם הוא ", והוסיף כי

והם משקיעים כדי , הם יודעים שפה יש מטרות גדולות יותר לפיגוע מבשטחיםכי , להגיע לישראל

החלטה זו הולידה מאותה עת ועד  130."לרצוח ישראלים ולטרפד את השלום -להשיג את מטרתם 

כלי רכב וסחורות , שנועדו למנוע מעבר לא מבוקר של פלסטינים, ועדות ותוכניות רבות 2001לשנת 

פרס וברק ביקשו לעשות זאת תוך כדי , ראל. אך יש להדגיש כי רביןמשטחי יהודה ושומרון ליש

לאחר הפיגוע בצומת , כך רבין 131התקיימותו של תהליך מדיני שיביא להיפרדות מתוך הסכמה.

ותשאף ליצור , תנהל מלחמת חורמה בטרור, ישראל תמשיך בתהליך השלום": 1995השרון בינואר 

צורך לאומי עליון של "שראה בהיפרדות , ברק כך גם 132."הפרדה בין ישראל לפלסטינים

ברק הוא  133."אנחנו פה והם שם"וטבע את המושג , "הזהות והדמוקרטיה הישראלית, הדמוגרפיה

, לאחר כשלון פסגת קמפ דיוויד ופרוץ האינתיפאדה השנייה, 2000שקבע בישיבת הקבינט בנובמבר 

למיצוי הסיכוי להגיע להסכם מלווה  ההיערכות הנוכחית של ישראל תתבסס על מאמץ מדיני"כי 

נם של ביטחושמירת  - בטחוניבהיערכות טריטוריאלית כלכלית ואזרחית המונחית על ידי הצורך ה

 . "ע ובתחומי מדינת ישראל ומתן מענה לשגרת החיים המתהווה"הישראלים ביש

ל סופי בין המתח שהתקיים בין הצורך להגן על תושבי ישראל לבין החשש כי המכשול יקבע גבו

מסמס את כל התוכניות שגובשו בתקופתם של , ישראל לפלסטינים לפני הדיון בו בהסדר הקבע

בלחצו של , פרס וברק להפרדה ולבניית מכשול פיזי. ראוי לציין שלעומת התנהלות זו בגדה, רבין

היא סביב רצועת עזה.  1994ת במהלך בטחוניהוקמה גדר , מתן וילנאי, אלוף פיקוד הדרום דאז

וללא השפעה , ת מורכבתבטחונישזכו למעטפת , יםיישובללא פינוי  "הקו הירוק"הוקמה לאורך 

לאחר פסגת , מ המדיני שהתנהל באותם ימים על הסכם הביניים. בשלהי כהונתו הקצרה"על המו

ניסה ברק לענות על מתח זה בהחלטה על הקמתה , "האינתיפאדה השנייה"קמפ דיוויד ותחילת 

שתיבנה במהירות כדי למנוע כניסת פלסטינים , "הקו הירוק"ולה גם בגדה. האחת על של גדר כפ

תוך התחשבות ברעיונות קמפ דיוויד ועל פי , לתחומו והשנייה סביב לגושי ההתיישבות הישראלים

ומקסימום ישראלים ומינימום פלסטינים בשטח , שני עקרונות: שמירה על הרציפות הפלסטינית

משום שבפועל כבר "סיבה לתפיסה מצמצמת זו בבחירת תוואי הגדר נעשתה שבשליטת ישראל. ה

לפיכך אין , וגם את האזור הכללי בו יעבור הגבול, כולם מבינים שעומד להיות גבול עם הפלסטינים

ובכך לסכן את אזרחי ישראל... אסור , כל טעם להסתתר מאחורי טענות שונות של משא ומתן

כבסיס לקו הגבול בין ישראל לפלסטינים. , כבר בשנים הקרובותייתכן , לשכוח כי הגדר תשמש

על מנת שלא יצטרכו לפרק את הגדר , ל יצמיד אותה לקו הירוק"במקומות שניתן צה, לפיכך

                                                        

 .415-414, (1996, : משרד החוץירושלים) 1994שנתון המסמכים הרשמיים משרד החוץ,  129
 .1995בינואר  25, הארץ 130
הוצאת כרמל,  )ירושלים: סיפורה של גדר ההפרדה, האומנם הפקרת חיים?פולמן,  .לפירוט התוכניות ראה י 131

2004) ,178-188. 
 .1995בינואר  25, הארץ 132
 .422מלחמתו בשדים,  -אדליסט, אהוד ברק  133
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הפסדו הצורב של ברק לשרון  134."ולהרכיבה מחדש בעקבות השיחות עם הפלסטינים על הגבולות

תוך חתירה , תבטחוניכנית הזאת לבניית גדר הותיר גם את התו 2001135בבחירות שנערכו בשנת 

 136ללא מימוש., להסכם מדיני

 ת באמצעות תוכנית ההתנתקות וגדר ההפרדה צדדי-חדהפרדה  - 2002-2004

ל אליה הביאו למחיר דמים ולמחיר כלכלי כבד ביותר לשני "האינתיפאדה השנייה ותגובת צה

זה נהרגו למעלה מאלף ומאה ישראלים  הצדדים. מתחילת אינתיפאדה זו ועד למועד כתיבת ספר

ונהרגו למעלה מארבעת אלפים פלסטינים ונפצעו עשרות אלפים. בלט בזמנו היקף , ונפצעו אלפים

עשר פיגועי התאבדות ונרצחו תשעים ותשעה -בו אירעו שבעה, 2002הנפגעים בחודש מרץ 

ששוויים , שלה מהתוצר הלאומי השנתי %3-%4איבדה ישראל  2001-2002ישראלים. בשנים 

, . בצד הפלסטיני%15-ורמת החיים בארץ ירדה ב, עשר עד עשרים מיליארדי שקלים-חמישה

 העומד על שני דולר ליום. , של האוכלוסייה נמצאים מתחת לקו העוני הבינלאומי %80-למעלה מ

העצימו מאוד את הלחץ , 2002באפריל  "חומת מגן"גלי הטרור שלא נבלמו גם לאחר מבצע 

ר מפלגת העבודה והתמודד מול שרון "ורי להיפרדות ולהקמת גדר. כך עמרם מצנע שנבחר ליוהציב

לאחר כישלון תהליך אוסלו )ולא ": 2001בדברים שאמר בספטמבר , 2003-על ראשות הממשלה ב

אכנס עכשיו לסיבות( הגעתי למסקנה כי בנקודת הזמן שבה המציאות בלתי אפשרית ובלתי 

בכינוס של תנועות להיפרדות  137."ה הנראית לי שפויה ונכונה היא היפרדותהדרך היחיד, הגיונית

לשרטט גבול אמיתי מאובטח "ן ביטחותבעו נציגי המועצה לשלום ול 2002ת שנערך במאי צדדי-חד

 138,"ל להגן בצורה הרבה יותר יעילה על אזרחי ישראל כנגד מתקפת הטרור"כהלכה שיאפשר לצה

מהציבור  %69נמצא כי  2002בעשרים ואחד ביוני  "מעריב"ון בסקר שערך העית, ובהמשך לכך

המתנגד לה. הלחצים הרבים מוססו במידה רבה גם את התנגדות  %25לעומת , תומך בהקמת הגדר

שחשש כי הקמת הגדר תביא לוויתור על מימושו של מפעל ההתנחלות בכל שטחי , הימין הפוליטי

. "הקו הירוק"הציבור היהודי המתגורר בתחומי אך ידע לקרוא את רחשי לב  139הגדה המערבית,

להתחיל לעסוק ברצינות בהקמתה של , שהחל מאבד את תמיכת הציבור, כל אלה הביאו את שרון

  140הגדר.

לאחר שהוקמו שבע ועדות  141ישראלים נהרגו מתחילת האירועים, 650 -לאחר ש, לראשונה

ולאחר שחמש החלטות ממשלה , ןביטחוממשלתיות ושורטטו אינספור תוכניות של מערכת ה

בעקבות שני דיונים מקדימים במרץ ובאפריל של שנה , 2002ביוני  23-התקבלה ב, בנושא לא בוצעו

ן להקים בקו התפר מכשול הפרדה לאורך ביטחוהחלטת ממשלה המאשרת את תוכנית משרד ה, זו

צפון ובדרום מכפר סאלם בצפון ועד כפר קאסם בדרום וכן בשני קטעים נוספים ב, מ"ק 110

                                                        

 .2000בדצמבר  YNET ,25, "מערכת הביטחון תקים גדר מערכת לאורך קו התפר"פריש, פ.  134
 לברק. %37.4-לשרון ו %62.5 135
לתוכנית אושרו , אישר ברק תוכנית להקמת מכשול נגד כלי רכב ממושב מי עמי ועד למחלף לטרון. 2000בנובמבר  136

להקים בקטעים קטנים של התוואי שאושר מעקה  צ"ח שאפשרו למע"מיליון ש 15ח אך הוקצבו רק "מיליון ש 100
 בטיחות המונע מעבר כלי רכב.

137 NRG 2001, ספטמבר. 
 .2001באפריל  14, היום השביעי 138
 .321 פולמן,. אצל "אתה לא בונה גדר באמצע הבית"כפי שהתבטא השר אפי איתם,  139
 ממידת שביעות הרצון של הציבור ממנו. %8, נמצא כי שרון איבד תוך שבועיים 2002ביוני  21-מהבסקר מעריב  140
 אזרחים ואנשי כוחות הביטחון. 141
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ן מנהלת הנושאת באחריות לכל ביטחוירושלים. בעקבות החלטה זו הוקמה לראשונה במשרד ה

ן ביטחול משרד ה"מ )מיל'( נצח משיח. מנכ"בראשותו של אל, היבטי הביצוע של הקמת המכשול

נקבע להיות אחראי לביצוע התוכנית ולמתאם משרדי הממשלה ומערכות , עמוס ירון, דאז

 ן. ביטחוה

, ומהקו בירושלים פרוצים. לחץ ציבורי נוסף "הקו הירוק"אחוזים מ %70החלטה זו עדיין הותירה 

של התוכנית וזו הורתה להקים מכשול  'את שלב ב 2002הביא את ממשלת ישראל לאשר בדצמבר 

 מ נוספים. "ק 62-מסאלם ועד לטירת צבי שבבקעת הירדן באורך של כ

נה מגמה חדשה שהעידה על כוונותיו של שרון ביחס לגדר. כבר בהחלטות ראשוניות אלה הסתמ

אותה הוא נושא , התברר יותר ויותר שהוא מתכוון לממש את תוכניתו להסדר עם הפלסטינים

מזה שנים מספר וטורח להציג בפני אישים רבים בשנים שקדמו לבחירתו לראש הממשלה. 

בגדה ולתחום אותם בשתי רצועות תוכניתו היתה פשוטה: יש לקבוע שלושה אזורים פלסטינים 

ולחלק  "הקו הירוק"שיפרידו אותם מהירדן ומ, מרוכזת רוב האוכלוסייה היהודית , בהןןביטחו

אותן באמצעות צירי הרוחב העיקריים. כשהחל פיקוד המרכז בהכנת תכנית לתוואי הגדר הלכה 

, . אך שרון"ו הירוקהק"על תוואי שברובו חפף את , יצחק איתן, המליץ אלוף הפיקוד, למעשה

 בסדרה של סיורים ואישורים בשטח החל להרחיק את הגדר מזרחה לעומק השטח הפלסטיני. 

ן ביטחומרחב ה"ביקש ליצור את  2003תוואי המכשול שאושר על ידי הממשלה באוקטובר 

השתרע ק"מ,  610ששרון ייחל להם. תוואי המכשול נמתח לאורך  "עוטף ירושלים"ואת  "המערבי

ישראלים  330,000ובו התגוררו , ללא אזור מעלה אדומים, ( משטח הגדה%16.35) קמ"ר 920על 

 לרבות תושבי מזרח ירושלים. , פלסטינים 320,000ונכלאו בו 

 ת צדדי-חדוגניזתה של תוכנית ההתכנסות ה "הגדר המידתית"בנייתה של  - 2004-2006

המערבי והמזרחי. גורמים רבים פעלו כדי  "מרחב התפר"לא הכל הסכימו עם תוכניותיו של שרון ל

למנוע את הקמת הגדר באזור זה. בד בבד היו מי שתמכו בהקמתה אך ביקשו לשנות את התוואי 

, שלה. השחקנים הראשיים לעניין זה היו הקהילה הבינלאומית ובראשם האמריקאים והאירופים

בשבתו כבית דין , שפט העליוןומעל כולם בית המ 142תנועות ציבוריות שונות, ולצדם הפלסטינים

 גבוה לצדק בעתירות שהוגשו על ידי פלסטינים וישראלים בכל הקשור לתוואי הגדר. 

בטענה כי הדבר יפגע , התנגדו האמריקאים לפלישתו של התוואי אל עומק השומרון, 2003בקיץ 

יקאי הביא הלחץ האמר, 2004ברציפות המדינה הפלסטינית וביכולתה להתקיים. בסוף יוני 

בין בית אריה , השנייה, 443לביטולן של שתי גדרות עומק שתוכננו: האחת מצפון לכביש מספר 

וממזרח לנילי נעלה. הלחץ האמריקאי הביא גם לביטולו של החלק הצפוני בגדר  מודיעין עיליתל

 המזרחית. 

מהלך ישראלי שנועד להוסיף שטחים להרחבת  "מרחב התפר"הפלסטינים ראו בקביעת 

תוך כדי ביצוע טרנספר סמוי לפלסטינים משטחים אלה. לקראת פגישתו של ראש , נחלויותההת

                                                        

מתכננים למען זכויות בתכנון,  -ניתן למנות בין המרכזיות שביניהן את האגודה לזכויות האזרח בישראל, במקום  142
ורבנים למען זכויות אדם, שהיו שותפות לחלק ניכר מן העתירות כנגד תוואי  "ר עמיםעי"המוקד להגנת הפרט, 

 הגדר.
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הגישה ההנהגה הפלסטינית מסמך , 2003במאי , עם שרון, מחמוד עבאס, הממשלה הפלסטיני

 הדורש מישראל להפסיק את הקמת הגדר. 

פסק , צדק שבהאגהדעת של בית הדין הבינלאומי ל-כשבוע בטרם ניתנה חוות, 2004ביוני  30-ב

-צפוןבית המשפט הגבוה לצדק בעתירה שהגישו תושבי הכפר בית סוריק ותושבי מבשרת ציון שמ

לירושלים כנגד צווי תפיסת הקרקעות שהוצאו לצורך הקמת הגדר באזורם. לעתירה  מערב

עקרון  -בפסיקתו קבע בית המשפט כי על שאלת חוקיות תוואי הגדר יחלוש עיקרון המידתיות 

ן מחד והפגיעה ההומניטארית מאידך. בית המשפט קיבל ביטחורר את היחס בין התועלת להמב

תוך שהוא מכוון לתוואי שהוצע על , ן לתכנן תוואי אחרביטחואת העתירה והנחה את מערכת ה

 ן. ביטחוידי המועצה לשלום ול

ן ביטחוגדר ה ל יש סמכות להקים את"כי לצה בג"ץפסק , בניגוד לחוות דעתו של בית הדין בהאג

קו "ות ואף הרחיק לכת וקבע כי מותר לבנות את הגדר גם מעבר לבטחוניבשטחי הגדה מסיבות 

לא , מנשה-בפרשת אלפי בג"ץפי פסיקת -על, ן ההתנחלויות. כלומרביטחולשם שמירה על  "הירוק

רשאי רק שמותר לבנות גדר בשטח כבוש כדי להגן על שטחה הריבוני של ישראל אלא שתוואי הגדר 

 להיקבע משיקולי הגנה על המתנחלים בגדה. 

הביא לשינוי דרסטי בתוואי הגדר , 2004שניתן כאמור בסוף יוני , פסק הדין בתיק בית סוריך

. בתוואי החדש כללה 2005והתוואי המחודש אושר על ידי ממשלת ישראל בעשרים בפברואר 

ין נוספים של בית המשפט הגבוה הממשלה גם את הגדר המקיפה את מרחב מעלה אדומים. פסקי ד

הביאו את ממשלת אולמרט בשלושים באפריל , י גורמים שונים"בנוסף ללחצים שהופעלו ע, לצדק

כמעט מבלי , משטח הגדה( %8.6) קמ"ר 484-ל "מרחב התפר"לצמצם שוב את שטחו של  2006

 מ. "ק 790-כו לאך תוך כדי הגדלת אור, לשנות את מספר הישראלים והפלסטינים המתגוררים בו

לשטח קטן יותר ממה  2007הצטמצם בשנת , מהגדה %45כתיכנון לספח  2002-מה שהתחיל ב

בפועל קרוב יותר , בטאבה 2001מ להסדר קבע בינואר "שישראל דרשה במפגש האחרון של המו

צדדיות -למה שהוסכם בהבנות ז'נבה הלא פורמאליות. יחד עם זאת ישראל שהתאהבה בחד

למעשה וללא הסכמה של למעלה משמונה -סיפוח, גם בימים אלו, שיכה ליישם בשטחממ, הכוחנית

. זאת היא עושה באמצעים צבאיים ומשפטיים "תפר"הוא מרחב ה, אחוזים של הגדה המערבית

מאסיבי  , יישוב"תפר"היוצרים מציאות של הרחקה כפויה של התושבים הפלסטינים ממרחב ה

 מסחרית ופוליטית. , כלכלית, ת ישראל בכל רמה חברתיתשל המרחב ביהודים וחיבורו למדינ

בממשלתו הראשונה המשיכו שרון ושרים אחדים להשלות את בני בריתו המתנחלים כי אם 

ן ביטחוים מבודדים למרחבי היישובחוקיים יצליחו לחבר בעתיד -ימשיכו בבניית המאחזים הלא

יש בו כדי להטעות: משתמע  "חוקיים-אמאחזים ל"ולישראל. כדאי לזכור כי עצם השימוש במונח 

אך ורק בעיניים  "חוקיות"ממנו כאילו שאר ההתנחלויות בשטחים הן כן חוקיות. ולא היא: הן 

העולם כולו )ולא מעט ישראלים( ם, "אועל פי המשפט הבינלאומי והחלטות ה, שכן, ישראליות

המאחזים הם אפוא לכל היותר פעם. -ודומה שאין סיכוי רב שיכיר בהן אי, אינו מכיר בחוקיותן

 בסדר.  "בלתי מורשים"

, . למעשה90-החלה במחצית שנות ה, כתופעה בהיקף נרחב, הקמת המאחזים הבלתי מורשים

. אך בעוד 1967תופעת המאחזים הבלתי מורשים היא המשך מפעל ההתנחלות בשטחים לאחר 
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דוד רשמיים מצד ממשלות להכרה ולעי -לפחות בחלק מהתקופה  -שבעבר זכה מפעל ההתנחלות 

הוא שינה את פניו. ממשלות ישראל לא היו מעורבות יותר  1990-הרי מתחילת שנות ה, ישראל

ככל הנראה מחמת מצבה הבינלאומי של ישראל ועמדתן השלילית , יםיישובבאופן רשמי בהקמת 

 וכן הביקורת בישראל. , של רוב מדינות העולם כלפי מפעל ההתנחלות

שהמשיכו ליטול חלק מרכזי בהקמת , בי רשויות ציבוריות וגופים מטעם המדינהשונה המצב לג

אך ללא החלטה של  י...בחלקם בהשראת הדרג המדינ", המאחזים הבלתי מורשים יחד עם אחרים

ידי -לאחר שהבנייה בשטחי יהודה ושומרון הוקפאה על "הדרג המדיני המוסמך מטעם המדינה

אך קצב האישורים הלך ופחת , אושרה אומנם בנייה בהתנחלויותעדיין , 1993ממשלת רבין בשנת 

ככל שהלך ותפס תאוצה התהליך המדיני מול נציגי העם הפלסטיני. לנוכח עמדת הממשלה החלה 

לשעבר מנהלת המחלקה , ד טליה ששון"להתרחב תופעת המאחזים הבלתי מורשים. כך כתבה עו

 ל המאחזים הבלתי מורשים: ח ע"בדו, לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה

בהתאם להחלטת , ההסתדרות הציונית אליה שייכת החטיבה להתיישבות הינה גוף מיישב

ים ישראלים יישובהממשלה בעניין. מתפקידה של החטיבה להתיישבות לסייע לממשלה בהקמת 

ידי אוצר המדינה. החטיבה להתיישבות פעלה רבות -ש. היא מתוקצבת כולה על"בשטחי איו

ח מלמדים שהיא הקימה בעיקר מאחזים "י הדוממצאש. "ים ישראלים בשטחי איויישובקמת לה

ללא אישור הדרג המדיני המוסמך. מעשיה של החטיבה מעלים שלא קיים , בלתי מורשים רבים

 "ירדה מדרגה"ים יישובים חדשים בשטחים. ההחלטה על הקמת יישובעוד מנגנון מדיני להקמת 

שיש לו אחריות , אף שלא הוסמכו לכך. אין זו החלטה של דרג נבחר, יםוהפכה להחלטה של פקיד

מועצות , ככל הנראה, להחלטה על הקמת מאחזים הן "המניע קטרה"ציבורית כלפי ציבור בוחריו. 

חדורי אידיאולוגיה ומוטיבציה להגברת ההתנחלות , מתנחלים ופעילים, ש"אזוריות באיו

ם חלק מפקידי החטיבה להתיישבות של ההסתדרות ש. עימם שותפי"הישראלית בשטחי איו

ומי מבין עובדי משרד הבינוי והשיכון שפעלו לקידום תופעת המאחזים הבלתי מורשים. , הציונית

מי מהם , ככל הנראה בהשראת שרי שיכון שונים, החל מאמצע שנות התשעים ואילך, כל אלה נעשו

, ן עזרה ותמיכה של משרדי ממשלה אחריםתוך מת, בעצימת עין ומי מהם בתמיכה עידוד וזירוז

2000-בין מיוזמת פקידים מסוימים ובין מיוזמה ועידוד של הדרג המדיני של אותו משרד ]בשנים 

 [. ש"ח 71,870,000שילם משרד הבינוי והשיכון עבור מאחזים בלתי מורשים סכום של  2004

הממחישים את , ים הבאיםאת הדבר 'אמר ל'הארץ, ע"ל מועצת יש"מי שהיה מנכ, עדי מינץ

 : "השראת הדרג המדיני"המשמעות של 

לאורך השנים סבר הדרג המדיני שרצוי וניתן ליצור את הרצפים ההתיישבותיים הללו. 

המאחזים אינם נוער גבעות. מדובר בתכנון מדוקדק. בתפיסה של מקומות אסטרטגיים. 

הנקודה הזאת "ר לו: המאחזים תואמו עם ראש הממשלה. ישב מי שישב עם שרון ואמ

, אתה צודק". ראש הממשלה חזר אליו אחרי כמה ימים ואמר לו: "אסטרטגית וחשובה

. המאחזים כולם עלו בתיאום עם הדרג המדיני. "זאת נקודה חשובה. צריך לתפוס אותה

קלט , ן אצל שרוןביטחוכשר , אליעזר-ןב הדרג המדיני ידע עליהם. זה היה התהליך. אפילו

והנחה את המערכת לשתף פעולה. לכן הליך האישור , אישר, התיישר, "פקדרוח המ"את 

 . "והרישוי של מרבית המאחזים יצא לדרך

כפי שמינץ , הביאה, שהשתנתה להבנתו של שרון בקדנציה השנייה שלו, אך המציאות המדינית
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אותו בשלב מסוים שרון הפך את עורו ושינה את גישתו במאה שמונים מעלות. ב"לכך ש, מתאר

 . "...אבל בשטח היו כבר מאה מאחזים, המערכת חדלה לשתף פעולה, שלב

במטרה להוציא את הצדדים ממעגל , במסגרת מהלכים לא רשמיים שנעשו עֿלידי תומכי הסדר קבע

 - "המפקד הלאומי"אפשר לציין את , האלימות של האינתיפאדה השנייה ולהחזירם להידברות

ופרופסור סרי , כ לשעבר וכיום שר מטעם מפלגת העבודה"בראש הש, יוזמתם של עמי אילון

ובה הוסכם על , 2002ֿ-שהחזיק בתיק ירושלים ברשות הפלסטינית. היוזמה הושקה ב, נוסייבה

 העקרונות לפתרון הסכסוך. אשר להיבטים הדמוגרפים והטריטוריאליים הם קובעים: 

 שתי מדינות לשני העמים.  .1

. תיקוני הגבול יהיו ביחס שווה. לא 1967ביוני  4קווי גבולות הקבע ייקבעו על בסיס  .2

 יישארו מתנחלים במדינה הפלסטינית. 

, בירת שתי המדינות. שכונות ערביות תחת ריבונות פלסטינית, ירושלים תהיה עיר פתוחה .3

 שכונות יהודיות תחת ריבונות ישראלית. 

מהסכמה בין קבוצה של אישים ונבעה  2003ֿ-שהושקה ב, מהלך משמעותי יותר היה יוזמת ז'נבה

אנשי אקדמיה , קציני צבא ומשטרה בכירים, חברי כנסת ופרלמנט, ישראלים ופלסטינים: שרים

 ועיקריו: , הבנות ז'נבה לוו בהסכם ובמפות מפורטות 143ואנשי רוח משני הצדדים.

 שתי מדינות לשני העמים. תום הסכסוך וסוף כל התביעות.  .4

 . 1:1עם שינויים הדדיים ביחס של  1967ביוני  4גבול סופי המבוסס על קווי  .5

 ( מסופחים לישראל. %75גושי התנחלויות ורוב המתנחלים ) .6

הקמת שתי בירות בירושלים על בסיס חלוקה דמוגרפית )חלוקת מזרח ירושלים עֿלפי  .7

 (. 2000הצעת הנשיא קלינטון מדצמבר 

הצדדים על ידי ארצות הברית  הצעת להיפרדות עלו גם במסגרת סיבוב האלימות האחרון בין

מפת "ם( העומד מאחורי "האיחוד האירופי והאו, רוסיה, ב")הרביעייה: ארה "הקוורטט"ו

לאחר שכמעט שנתיים לא חלה כל התקדמות בתהליך המדיני על רקע , 2002ביוני  24. ֿב"הדרכים

תווה לחידוש התהליך המדיני בין ישר, האינתיפאדה השנייה אל לפלסטינים. הציג הנשיא בוש מִּ

תווה קובע בתור מטרה סופית הקמתה של מדינה פלסטינית , "מפת הדרכים"שזכה לתואר , המִּ

תוך , מטרה שתושג לאחר שיושם קץ לאלימות ולטרור הפלסטיני נגד ישראל, לצדה של ישראל

שיתוף פעולה ישראלי בתהליך הקמת המדינה הפלסטינית. מסמך רשמי של מפת הדרכים הוצא 

הן , . המסמך מתאר שלבי ביצוע ברורים2003באפריל  30ֿ-ופורסם ב, 2002בדצמבר  20ה ֿבלראשונ

מבחינת תאריכי יעד והן מבחינת ההישגים בכל שלב ושלב. כל התהליך אמור להתבצע בחסות 

 הקוורטט. 

התקיימו חילופי מכתבים  2004ב את הדיאלוג עם ישראל. באפריל "במקביל המשיכה ארה

שבה פירטה ישראל את , "תכנית ההתנתקות"ושיאם בהגשת , ב"שראל לארהומסמכים בין י

ים בצפון השומרון. במכתב נלווה התחייב שרון יישובכוונתה לסגת באופן חֿדצדדי מעזה ומארבעה 

                                                        

המחבר הינו מיוזמי הבנות ז'נבה והיה אחראי בין היתר על המשא ומתן הטריטוריאלי ועל שרטוט קו הגבול  143
 במסגרתה.
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 לבצע את הצעדים המתבקשים עֿלפי מפת הדרכים. 

 בתמורה מדגיש הנשיא בוש: 

רון בעיית הפליטים הפלסטינים כחלק מהסכם הוגנת ומציאותית לפת, ברור כי מסגרת צודקת

ולא בישראל. כחלק , שבה ייקלטו הפליטים, סופי תצטרך לכלול הקמה של מדינה פלסטינית

מ בין שני הצדדים "שייקבעו במו, לישראל יהיו גבולות מוכרים ובטוחים, מהסדר שלום קבוע

ובהן קיומם של מרכזי  ,. לאור העובדות החדשות בשטח338ֿ-ו 242ם "ובהתאם להחלטות האו

מ יסתיימו בחזרה "יהיה זה בלתי מציאותי לצפות שתוצאות המו, אוכלוסייה ישראלים גדולים

זאת הייתה גם המסקנה בכל המאמצים הקודמים לשאת  - 1949מוחלטת לקווי שביתת הנשק מֿ 

רק על  יהיה זה מציאותי לצפות שהסדר קבע יושג, ולתת על פתרון של שתי מדינות. לעומת זאת

 ושישקפו את המציאות בשטח. , בסיס שינויים שעליהם תהיה הסכמה הדדית

העדיף להשפיע על קביעת גבולות הקבע של מדינת ישראל באמצעות מדיניות , כמתואר, שרון

ן. אם נבחן את תוואי המכשול שאישרה ממשלת שרון ביטחוהמבוססת על התיישבות ובטענה ל

עם , גלה מחדש כי במהלך חֿדצדדי חיפש שרון לספח שטח מרבינ, 2003ובאוקטובר  2002ביוני 

ישראלים רבים ופלסטינים מעטים ככל האפשר. המפה המתקבלת דומה להפליא להצעה 

, . הדמוגרפיה היהודית נתחמת בטריטוריה שבה היא רוב2000הישראלית של ברק בקמפ דיוויד 

מרחב "נשמטים מ, השנים שקדמו לכך 35ֿ-יצירי כפיו של שרון ב, אחרים יישובואילו מקומות 

 : 2005באפריל  22ֿ-. כך אמר שרון בריאיון ב"התפר

השיקול הדמוגרפי מילא תפקיד חשוב בקביעת תוואי גדר ההפרדה בגלל חשש לסיפוח מאות אלפי 

פלסטינים שיתחברו לערביי ישראל. אי אפשר לאורך תקופות ממושכות גם לשלוט באזורים צפופי 

  144י שבסופו של דבר הם יצטרכו לקבל זכויות.אוכלוסין מבל

-חדנישא בבחירות על כנפי תוכנית ההתכנסות ה, 2006שירש את שרון בתחילת , אהוד אולמרט 

ממערב לה על מנת לחזק  יישובהםים והמתנחלים שממזרח לגדר ויישובפינוי ה, ת. עיקרהצדדי

ותר בעקבות מלחמת לבנון השנייה את האחיזה היהודית בשטחים אלו. תוכנית זו נגנזה מאוחר י

 ברצועת עזה.  בטחוניוהמצב ה

-ממשלות ישראל בראשות שרון ואולמרט העניקו תנופה מחודשת להתנחלויות שבמרחב התפר על

ידי הקמת עשרות אלפי יחידות דיור חדשות לחיזוק הנוכחות היהודית. שלוש הערים הישראליות 

נמצאו בתהליך הרחבה מואץ.  - מודיעין עיליתו ת, ביתר עילימעלה אדומים -בגדה המערבית 

, E1בשם , דורשת העירייה לבנות שכונה חדשה, נוסף לתנופת הבנייה הקיימת, במעלה אדומים

שמספר תושביה עומד , יחידות דיור ועשרה בתי מלון. בביתר עילית 3,500 היתר ןיב שבה מתוכננות

, מיועדת להכפיל כמעט את מספר תושבי העירה, 'נמשכת בנייתה של גבעה ב, תושבים 5,0003על 

שמספר תושביה הגיע לכמעט , בתכנון. מודיעין עילית 5,800-יחידות דיור בבנייה ו 1,102עם 

, תושבים 0,00015-הנרחבת בה אמורה להביא אותה תוך עשור ל "חוקית"והבנייה ה 30,000

הנעשית ללא היתר ובחלקה על  בנייה -התפרסמה נוסף לכך עם בניית השכונה החדשה מול בלעין 

יחידות דיור  400אדמות פרטיות פלסטיניות. אלפי מנשה השלימה בימים אלה את מכירתן של 

                                                        

 .2005באפריל  22, הארץ, "גם המלך שלמה מסר שטחים מארץ ישראל" 144
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 2,100ץ כדי להוסיף "ובצופין ממתינים לפסיקת בג, המתוכננות להיבנות בגבעת טל 1,400מתוך 

 הקיימות.  200-יחידות דיור ל

לויות ברחבי יהודה חיו בהתנח 2007כי ביוני מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה 

-. בסך2006בהשוואה ליוני  %55.4מתוכם חרדים(. זוהי עלייה של  %3.47פש )נ 275,156ושומרון 

 9,300-, כנפש. כשני שלישים מתוספת זו 5,0001-הכל נוספו במהלך השנה האחרונה להתנחלויות כ

 כשליש מהגירה אל תוך ההתנחלויות.  ורק, שנתי( %3.5נובעים מריבוי טבעי גבוה ), נפש

, י בין שני העמים ימשיך להתפתח לטובת הערביםדמוגרפיחד עם זאת ברור למדי שהמאזן ה

שאצלם שיעור הריבוי גבוה יותר. פוטנציאל העלייה מקרב שמונה מיליון היהודים החיים מחוץ 

נהנים , ת העולם הראשוןמן הפזורה היהודית חיים במדינו %90-לישראל מיצה את עצמו: יותר מ

מתוכם מתחתנים בנישואי תערובת ואינם  %50-וכ, מרמת חיים דומה או גבוהה מזו שבישראל

לא תרצה להעניק אזרחות , נאמנה לעקרון הרוב היהודי, מתכוונים לעלות בשנים הקרובות. ישראל

 לכל הערבים המתגוררים תחת שליטתה. 

ומשום כך הגיעה ישראל , ל התסריט היא ברורההמדינית והחברתית ש, משמעותו הפוליטית

למסקנה שעליה להיפרד מהאוכלוסייה הפלסטינית בשטחים בטרם יוותרו הפלסטינים על פתרון 

, שתי המדינות וימירו אותו במאבק לשוויון זכויות אזרחי במדינת ישראל. האפשרות השנייה

אזרחות  -וקרטית שלהם ע וממפלגות הימין מעדיפים אותה בגרסה האתנ"שחלק מראשי יש

בקהילה  "המצורעת"תדחוק את ישראל לעמדת  -ליהודים ותֹושבּות לערבים בכל ארץ ישראל 

 שעד שנים לא רבות החזיקה בה דרום אפריקה הלבנה. , הבינלאומית

שנהנה , צבאי היקר ביותר מאז מלחמת ששת הימים-הפרויקט הציבורי האזרחי, מפעל ההתנחלות

זה על -לא השפיע כהוא, ישראל וסקטורים רחבים בחברה הישראלית מתמיכת כל ממשלות

העולם הערבי והקהילה הבינלאומית בכל מה שנוגע לקבלה ולהכרה בתביעות , הפלסטינים

הישראליות לשנות את גבולותיה באמצעותו. למרות שכפי הנראה לא יחול שינוי בממדיה של 

אם יסופחו לישראל , כתוצאה מחילופי שטחיםקווי הגבול שלה עשויים להשתנות , מדינת ישראל

 ההתנחלויות בגדה המערבית הקרובות לקו הירוק וישראל תעביר בתמורה שטחים מתחומה. 

 אודות האפשרות לחילופי השטחים המאוכלסים 

פלסטיני בשנים האחרונות הוא על עתיד השליטה בשטחי הגדה -מוקד הסכסוך הישראלי

קיימא לצדה של -או שמא תקום מדינה פלסטינית בת, ישראליהמערבית. האם יימשך השלטון ה

מ "ן ובשלום. נושאי המוביטחובאופן שיבטיח את קיומן של שתי המדינות ב, מדינת ישראל

, פליטים וירושלים המזרחית. הערבים אזרחי מדינת ישראל, העיקריים שעל סדר היום הם גבולות

לא היו חלק , הפלסטיני בשטחי ארץ ישראלהמהווים חמישית מאזרחי ישראל וכחמישית מהעם 

 ף ועניינם לא עלה לדיון. "מנושאי הסדר הקבע בין ישראל לאש

ובאופן , מ בין ישראל לפלסטינים"הצעות לחילופי שטחים לא מאוכלסים הועלו במסגרת המו

על פי התקדים שנקבע בהסכם השלום , (2000מפורש עלו לראשונה בהצעת הנשיא קלינטון )דצמבר 

 (. 1994ין ירדן לישראל )ב
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בעיקר לאחר אירועי , על רקע התגברות המתח והניכור בין הציבור היהודי לערבי, בעת האחרונה

עלתה הקריאה בציבור היהודי בישראל להעברת שטחים המאוכלסים באזרחים , 2000אוקטובר 

תוך גבולות הורחב אל  "המאזן הדמוגרפי"ערבים מישראל למדינה הפלסטינית לכשתקום. שיח 

כ "נוסח ח, מדינת ישראל. הקולות נשמעים לא רק מהכיוון הימני של המפה הפוליטית בישראל

כמו ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. עד , אלא גם מפי חוגים הרחוקים ממנו, אביגדור ליברמן

ולא התקיים דיון מהותי , כה לא הוצגה תכנית מפורטת ובה תיחום השטח ונתוני האוכלוסייה

 באינטרסים ובהשלכות הנגזרים מרעיון זה. יתכנות, הב

המטרה שביסוד רעיון העברת שטחי מדינת ישראל המאוכלסים בערבים למדינה הפלסטינית היא 

זהה , בראש ובראשונה חיזוק הרוב היהודי במדינת ישראל. הרעיון המסדר שבבסיס ההצעה

אום על פי הפריסה הדמוגרפית חלוקת הארץ לשתי מדינות ל - 1947לעקרונות החלוקה משנת 

הצעה זו היא , משמש קו התייחסות. לחלק מתומכיה "הקו הירוק"ופריסת ההתיישבות בעוד ש

 סיפוח גושי התנחלויות וחיזוק הרוב היהודי.  - "שתי ציפורים במכה אחת"בחזקת 

ין ו של רעיון זה תלויה בראש ובראשונה בהסכמה פלסטינית. צעד של קביעת גבול בהיתכנות

צדדי. -אלא רק כחלק מהסכם דו, צדדי-מדינות והעברת אוכלוסייה אינו יכל להתבצע באופן חד

אין לרעיון זה שותף פלסטיני. לצד הפלסטיני אין כל אינטרס להגשים , לפי מצב הדברים היום

תכנית זו. גם לא נראה שמנהיגי הפלסטינים יסכימו לצעד שמתנגדים לו אזרחים ערבים שאמורים 

מה עוד שיישום התכנית הוא חלק מחילופי שטחים שבמסגרתם יושארו , ך לאזרחי מדינתםלהפו

 גושי התנחלויות בעומק המדינה הפלסטינית. 

עוד לפני שהפך לחלק מעמדה ישראלית , להצבתו של הנושא על סדר היום הפוליטי הפנימי בישראל

רה הערבית בפרט. נראה כי ועל החב, השלכות רבות על החברה הישראלית בכלל, מ כלשהו"במו

הצעה מסוג זה תחסל את המעט שעוד נותר מרגשי ההשתייכות של הערבים בישראל למדינה ואת 

סיכויי ההצלחה של מגמות האינטגרציה שלהם בחברה הישראלית. האוכלוסייה הערבית בישראל 

העברת פועלת בעקביות להשגת שוויון ולהגברת השתלבותה בכלל החברה הישראלית. תכנית ל

שטחים המאוכלסים באזרחים ערבים עלולה להיות השלב האחרון בתהליך פוליטי וחברתי של 

, לגיטימציה אזרחית והדרה של האוכלוסייה הערבית מן המערכת הישראלית. כתוצאה מכך-דה

עלולים ללבוש שוב צביון אלים על רקע , היחסים בין רוב ומיעוט ובין המדינה לאוכלוסייה הערבית

 כזה שמחפש עימות ולא פיוס. , לאומי

הכללת סוגיה זו במשא ומתן לשלום עם הפלסטינים מעבירה את ההתדיינות מן , בזירה החיצונית

התיישבותיים ויוצרת תקדים לנכונות -לדיון על גבולות חלוקה אתניים 1967הוויכוח על גבולות 

ל. צירופו של נושא הערבים ישראלית לוותר על שטחים נוספים מאוכלסי ערבים בתוך מדינת ישרא

יגרור עמו גם דיון , מ על הסדר הקבע"בישראל אל שאר הסוגיות העומדות להכרעה במסגרת המו

הפקעת הקרקעות הערביות  145,"הפליטים הפנימיים"כמו , בסוגיות אחרות הקשורות לציבור זה

עד כה היה מענייניה נושא ש -ויביא לבינאום היחסים ביו רוב למיעוט , ויחסי רוב ומיעוט במדינה

                                                        

פלסטינים שעזבו או גורשו ממקום מושבהם במהלך מלחמת העצמאות, לא -ם הפנימיים הם ערביםהפליטי 145
הורשו לחזור לביתם על ידי מדינת ישראל, והפכו תושבים של כפרים ערביים אחרים שנשארו בתחומי מדינת 

רכז לחקר החברה המ)ירושלים:  1948הפליטים הפלסטינים בישראל מאז  -הנפקדים הנוכחים כהן,  .ה 'ישראל. ר
 .(2000הערבית בישראל, מכון ון ליר, 
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 הפנימיים של המדינה. 

שאינו , בני שיח פלסטינים פנימיים וחיצוניים לרעיון חילופי שטחים מאוכלסים, כאמור, היות ואין

אפשרי בכפייה מבחינת המשפט הישראלי או מבחינת המשפט הבינלאומי והוא בעל משמעות 

יר אוכלוסייה ערבית לריבונות המבקשת להעב, יש לראות הצעה זו, דמוגרפית שולית ביותר

שבו נוצרות הסכמות פוליטיות , כחלק מתהליך פוליטי בחברה היהודית בישראל כיום, פלסטינית

על בסיס ההנחה המקבלת , וקואליציות חדשות בין אישי שמאל וימין )שלא היו אפשריות בעבר(

חלק מדיון על הרחבת את עקרון חלוקת הארץ לשתי מדינות לאום. הדיון ברעיון זה הוא בעצם 

חלק מהוויכוח על עתיד גושי ההתנחלויות ועל עיצוב , הלגיטימציה הציבורית להסדר הקבע המוצע

אופייה של מדינת הלאום היהודית בעידן שלאחר הסכמי השלום. דיון זה הוא חשוב ולגיטימי כל 

ישבים עם החוק עוד הוא מוצג כהווייתו ולא על ידי הכרעה מראש באמצעות מהלכים שאינם מתי

ויבואו על חשבון זכויותיו ועתידו של , חסרי משמעות דמוגרפית בפועל, הבינלאומי והישראלי

יהודים ובאופייה הדמוקרטי -הציבור הערבי כולו במדינת ישראל תוך פגיעה אנושה ביחסי ערבים

 של מדינת ישראל. 

עזה כדי לממש את זכותו כינונה של מדינה פלסטינית עצמאית בשטחי הגדה המערבית ורצועת 

תאפשר לכלל אזרחי ישראל הערבים להגדיר את זהותם , של העם הפלסטיני להגדרה עצמית

את המדינה שאתה הם מזדהים , מעמדה לאומית שוויונית, והשתייכותם למדינת ישראל ולבחור

 ובה הם מבקשים לממש את אזרחותם. 

 מה אם כך ההצעה? 

בהנחה שרק באמצעות הסכם קבע נוכל להכריז על סוף , לעתיד הסכסוך הישראליֿהפלסטיני

אבקש למנות את המרכיבים שעל פתרון אפקטיבי להבטיח , התביעות ההדדיות בין הצדדים

 לצדדים המעורבים בו: 

על הפתרון להבטיח את שימור האופי היהודי והדמוקרטי של מדינת , עבור ישראל והעם היהודי

 לגיטימציה בינלאומית וקבלה אזורית., אופטימליתן ויציבות אזורית , ביטחוישראל

פלסטין או  -הזכות לבחור את המדינה שעמה הוא מבקש להזדהות , עבור המיעוט הערבי בישראל

 ולהיות בה אזרח שווה זכויות וחובות. , ישראל

על הפתרון לספק את הדברים האלה: סוף לכיבוש בגדה ובעזה והקמת , עבור העם הפלסטיני

קבלה , תהליך מוסכם לסיום בעיית הפליטים, הכרה באֿלקודס כבירת פלסטין, מאיתמדינה עצ

 ם. "האיחוד האירופי והאו, ב"וכן של ארה, ערבית ואסלאמית, אזורית

על הפתרון להבטיח חיזוק מנגנון הלגיטימציה , עבור העולם הערבי והקהילה הבין לאומית

רומה ליציבות האזורית ולמלחמה הגלובלית נגד ות, הביןֿלאומית ביחס לפתרון סכסוכים מדיניים

 הטרור. 

ב לבנות "לאומית שתאפשר לארה-על הפתרון להבטיח לגיטימציה ביןֿ , עבור הממשל האמריקאי

לאומית שתתמוך במדיניותה ותתרום לתהליך המתמשך של בניית יציבות -ולהנהיג קואליציה ביןֿ 

 נגד הטרור. כחלק מהמלחמה הגלובלית , אזורית במזרח התיכון
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, הנה עיקרי הצעה טריטוריאלית המבקשת, כדי להפוך הצעה זו לקונקרטית ופתוחה לביקורת

 לענות על התנאים שהוזכרו: , ויכולה

 הנחות העבודה להצעה 

 מ והסכם מדיני שיוביל להכרה בשתי מדינות. "הגבול במשמעותו המדינית יהיה פרי של מו .1

הצעת קלינטון , בסיס לכל פתרון. יחד עם זאתתשמשנה כ 338ֿ-ו 242ם "החלטות האו .2

 מ וחילופי שטחים. "למו '67והצהרת בוש תאפשרנה פתיחת גבולות 

, מ בקמפ דיוויד ובטאבה תשמשנה נקודת מוצא לקביעת הגבול בין הצדדים"תוצאות המו .3

 . 1:1לרבות חילופי שטחים ביחס של 

רם ראשון במעלה לתביעות פריסת ההתיישבות הישראלית הסמוכה לקו הירוק תהיה גו .4

 התשתיות וצירי התחבורה. , המים, ןביטחוואחריה נושא ה, ישראל לתיקוני גבול

 חילופי שטחים ישראליים מאוכלוסים בערביי ישראל ייעשה אך ורק בהסכמתם.  .5

 ותעביר שטחים לגדה ולעזה. , ישראל תקבל שטחים רק מהגדה .6

 עקרונות לחילופי השטחים 

עם מקסימום ישראלים וללא , שראל יהיו קטנים ככל האפשרהשטחים שיסופחו לי .1

 אוכלוסייה פלסטינית. 

 תיקוני הגבול ייעשו ללא פגיעה משמעותית במרקם החיים הנוכחי של הפלסטינים. .2

 חילופי שטחים ייעשו רק לאורך הקו הירוק.  .3

 בשום צד.  "מובלעות"לא תתקיימנה  .4

 . לפלסטין יהיה קשר יבשתי מלא עם ירדן ומצרים .5

 המסדרון בין הגדה המערבית לעזה לא יפגע בריבונות ישראל.  .6

 לא יועברו שטחים מאוכלסים ממדינת ישראל שלא בהסכמת תושביהם.  .7

 הפריסה הדמוגרפית )מתווה קלינטון(. פי  מזרח ירושלים תחולק עלֿ  .8

  146באגן הקדוש יתקיים משטר מיוחד נוסף על חלוקת הריבונות בין הצדדים. .9

 ותעופה ילוו את חלוקת הריבונות ללא פגיעה בה.  הסדרי תחבורה .10

 אתרים להתרעה מוקדמת בשטח פלסטין.  3ֿ-2-ישראל תיהנה מ .11

 הנחות ועקרונות אלו מובילים אותי לשרטוטה של המפה המציעה את הדברים הבאים: 

 .ר"קמ 255 - %4חילופי שטחים בהיקף של  .1

ים וכל השכונות היהודיות ובייש 43-ב 0,00034 - מהישראלים בריבונות ישראל %75 .2

 במזרח ירושלים. 

 .יםיישוב 94-ב 5,00011 - מהישראלים לפינוי %52 .3

פלסטינים מועברים לריבונות פלסטינית ומאבדים  0,00025ללא אוכלוסייה פלסטינית ) .4

 את התושבות הישראלית(.

, ל לפלסטיניםמשמשים כבסיס לפתרון הסוגיה הטריטוריאלית בין ישרא '67 גבולות יוני, לסיכום

                                                        

 .24-17, 2005, מאי 1, גיליון 8, כרך עדכן אסטרטגי, "בדרך להסדר קבע -ירושלים "אריאלי,  .להרחבה ראו ש 146
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בשל מפעל ההתנחלות הישראלי בשטחים. פריסת  1:1אך הם כרוכים בחילופי שטחים ביחס 

ההתיישבות הישראלית בגדה המערבית בסמוך לקו הירוק מעצבת מחדש את קו הגבול בין ישראל 

ממנה בריבונות ישראל  %57לפלסטין ותחייב תיקוני גבול באופן שיבטיח את הישארותם של 

 אשר ישראל תעביר לפלסטינים. , לשטחים ברי התיישבות וללא אוכלוסייהבתמורה 
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YNET ,] ננו בשם שיקולים זריםביטחומפקירים את  .104

10/3/2008] 

בישיבת מרכז הרב במחבל  הרצחני הפיגוע ממשלת ישראל רשאית למקד את הזעם והתגובה על

, ן והצלחה של מאה אחוזים במלחמה בטרורביטחוכי אין , ובצדק, ואף לטעון להגנתה, ובחמאס

ן. אך ביטחולמערכת ה הודות, וכי יש להוקיר את השקט היחסי של השנים האחרונות בירושלים

, ממשלת ישראל לא יכולה לטעון כי עשתה את שמחובתה ואת שביכולתה להגנת תושבי ישראל

 .מול האיום הקיים והאפשרות של הסלמה בפעילות הטרור מיהודה ושומרון

כשלו באחריותם , ן שלהם ושרי ממשלותיהםביטחושרי ה, שרון ואולמרט, ראשי ממשלות ישראל 

. זאת לא רק מפני שטעו בשיקולים ביחס להתמודדות עם החמאס ולהשלכות ניבטחולתת מענה 

בהיעדר תהליך מדיני משמעותי ובהיעדר נכונות לנקוט , הפעילות הצבאית בעזה על האזור כולו

בפעולה שתביא ליציבות הנדרשת לתהליך כזה. חמור מכך: הם חטאו כששיקולים זרים ולחץ 

 .הולם בטחוניענה פוליטי פנימי גברו על הצורך במ

לקבוע אותה בתוואי , הם מועלים באמון הציבור כשהם בוחרים במודע לא להשלים את הגדר 

קובעים עשרות , ת במעבריםבטחונינמנעים מהשלמת ההיערכות ה, המסכן לא פעם את הכוחות

מביאים לפגיעה , ל עקב חמדנות האדמות הפלסטיניות"שערים חקלאיים שמסכנים את חיילי צה

, המדיניות לחיזוקו של אבו מאזן הבטחותנמנעים ממימוש ה, ותרת בפלסטינים שמלבה טרורמי

 .והכל תוך בזבוז אדיר של כספי הציבור

מתוואי גדר ההפרדה לא  %40שבע שנים תמימות חלפו מתחילת האינתיפאדה השנייה ועדיין 

ים יישוברצונם לצרף ן נמנעים מסגירת הפרצות בגדר עקב ביטחוהושלמו. ראשי הממשלה ושרי ה

ממנה , נוספים או לספח אדמות פלסטיניות לשטח שממערב לה. כך לדוגמא הפירצה בבית איכסא

ץ פסק את דברו כבר לפני ארבע שנים. כך נותרה "למרות שבג, 1יצא בזמנו מחבל לכביש מספר 

עקב החשש להשאיר את מרחב מעלה אדומים מחוץ לגדר , במזרח ירושלים ק"מפירצה של 

ים בטחוניישראל חוזרת ומצהירה כי השיקולים לתוואי הגדר הינם , ולגבולות הקבע. עם זאת

 .בלבד

העובדות לא הפריעו למקורביו של אולמרט להאשים אחרים באי סגירת הפרצות בעקבות חדירת  

. גם הבטחתו והנחייתו לסגור מייד את כל 2006-המחבל שהתאבד בתחנה המרכזית בתל אביב ב

שנוצלו לא מזמן על ידי מפגעים מחברון שהגיעו לדימונה.  "חתימה על הקרח"יו בחזקת הפרצות ה

, ץ בגין חוסר מידתיות"היעדר התקציב להשלמת הגדר מותיר גם על כנם קטעים שפסל בג

 ץ ממתין מזה". בג"שהוא מסכן את הכוחות המסיירים לאורך התוואי"שיקולים זרים ואף משום 

, ן כדי לפסוק ביחס לתוואי סביב למעלה אדומיםביטחומדינה ומערכת הלתשובת ה( !)חודשים 22

אילו קמה הגדר היה נחסך מותם של מאות "זה שהאשים לפני שנים את שרון ש, ןביטחואך לשר ה

לא אצה הדרך לענות לבית המשפט. לא עונים ואף לא בונים. מזה ארבעה חודשים , "..ישראלים

 .כל העבודות במרחב התפר פסקו

מיליארד שקלים בפרויקט מרחב התפר. אך למרות הסכום  13-דינת ישראל השקיעה למעלה ממ 

והפכה אותה , האגדי הממשלה לא הקצתה את התקציב הנדרש לאמצעי בידוק במעברים שבגדר

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3515978,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3515978,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3515978,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3515978,00.html
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. הסיבה אינה כלכלית אלא פוליטית. הממשלה אינה רוצה להתעמת עם המתנחלים "פיל לבן"ל

שעלול להוביל לעימותים , הנדרש בטחוניהחיל עליהם את הבידוק ההמתגוררים ממזרח לגדר ול

במעברים או לנטישה של ההתנחלויות. התוצאה: הפקרות בלתי נסבלת שנוצלה בקלות לפני כשנה 

 .למעבר משאית תופת מקלקיליה שבנס לא הצליחה להתפוצץ בתל אביב

ת. יש לה השלכות בטחוניה וחסרה מהבחינה, כל ההיערכות הצבאית הזו היא פוליטית ביסודה 

כבדות משקל על יכולתה של ממשלת ישראל לממש את מחויבותיה והצהרותיה ביחס לתהליך 

 .המדיני עם הפלסטינים

הפלסטינים ממודרים מהכבישים הראשיים משום שאלו מובילים למעברים המופקרים לישראל.  

, לכאורה "תבטחוניה"כי לזו ץ "חבוקה בחומה משום שהמדינה הודיעה לבג "המאוחדת"ירושלים 

פעילי השטח של החמאס השולטים במזרח ירושלים נהנים מחופש , . לפיכך"יש השלכות מדיניות"

ייאלצו כוחות , תנועה למערבה ולתוך ישראל ללא כל בקרה. במקרה של הסלמה במזרח העיר

דה בין ן לפלס את דרכם דרך שכונות ערביות בוערות רק כדי להגיע לחומה המפריביטחוה

 .שהתוואי שלה נקבע כדי לקדש את הגבולות הבלתי הגיוניים של הבירה, פלסטינים לפלסטינים

בשל מאות המחסומים אין ביכולתה של הכלכלה הפלסטינית להשתקם ואף לא לקלוט את  

 .והתרומות האחרונות של ועידת פאריס הבטחותה

האחרון בתגובה לירי הגראדים על הריסת החומה בפילדלפי והמבצע  -אירועי עזה האחרונים  

מעידים על קוצר הראייה המדהים של הממשלה ביחס להשלכות של המתרחש בעזה על , אשקלון

הגדה המערבית ועל מדינות האזור. האשליה כי נוכל לרסק את שלטון החמאס בסגר ובכוח מבלי 

וגם , ועהשמזלם לא שפר עליהם בהרבה מאחיהם ברצ, להקים עלינו את הפלסטינים בגדה

להתחמק מהחרפת היחסים עם מצרים ולהצליח אף לצלוח את דעת הקהל העולמית כשמעלים 

 .היא בלתי סבירה בעליל -רעיון תעתועים להפגיז משגרי קאסם גם בריכוזי אוכלוסייה 

שבהיעדר תהליך מדיני משמעותי עם אבו מאזן תוביל בהכרח , זוהי מציאות בעלת מגמה ברורה 

בדרום הר , נותר מהפתח ומהרשות ישירות לידי החמאס. כוחו במזרח ירושליםלקריסת המעט ש

חברון ובמקומות נוספים נמצא כל הזמן בעלייה. לאולמרט וממשלתו עדיין יש היכולת לתרגם את 

גם אם לא תוכל להתחמק מנכונות אמרתו של אבא , המדיניות המדוקלמת למציאות אחרת בשטח

 ."ההחלטות הנכונות לאחר שמיצו את כל שאר האפשרויות ממשלות נוטות לקבל את"אבן ש
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שני צדדים לאותה  -רצועת עזה והגדה המערבית  .105

 [7/2007, ]סנאט מטבע מדינית

ותומכיו מהרצועה הולידו ויכוח  דחלאןהשתלטותו הצבאית של החמאס על עזה והרחקתם של 

האיחוד , העולם הערבי, ישראלח, פת-  ביחס להתנהלות הרצויה של השחקנים המרכזיים בעימות

, אל מול שלטון החמאס. הגישה השלטת הנתמכת על ידי מרבית השחקנים - ב"האירופי וארה

לבידודה המוחלט מכל , גורסת לאי לגיטימיות של ממשלת החמאס בראשות איסמעיל הנייה

לה משיח עם ישראל ועם הקהי, פעולה עם הרשות הפלסטינית בראשות מחמוד עבאס שיתוף

בעיקר על ידי לחץ הציבור הפלסטיני בעזה שנפשו עתידה , מתוך כוונה למוטטה, הבינלאומית

לחזק את שלטונם של , מבקשים המחזיקים בגישה זו, לנקוע מרמת החיים ומאיכותם. במקביל

במהלכים שונים בדפוס שחרור כספי , ראש ממשלת המעבר הפלסטינית, ם פיאדאעבאס וסל

ן ביטחואימון של כוחות ה, שחרור אסירים, הוקפאו בידי ישראלהמיסים הפלסטינים ש

הפלסטינים ומחוות נוספות בסדר גודל דומה. חיזוק זה נועד להבטיח בשלב הראשון את שלטונו 

בגדה ועם קריסת החמאס את חזרתו בשלב השני גם לרצועה. המבקרים גישה זו סבורים  פתחשל ה

למול  "גזר"כבד למול החמאס ו "שוט"רוכות בהפעלת כי היא לוקה בהערכתה את המשמעויות הכ

הפתח בטווח הקצר והשלכותיהן על הסיכוי להגעה להסדר קבע בר יישום בין ישראל לפלסטינים 

 בטווח הארוך יותר. 

חיזוק שלטונו של עבאס בגדה כרוך במהלכים הרבה יותר משמעותיים מאשר ישראל מציעה ויותר 

 ממה שעבאס נוקט עד כה.

לחזק את הכלכלה הפלסטינית אין די בהעברת כספי המיסים שלהם. על ישראל לבטל את בכדי 

משטר הכבישים הנהוג זה שש שנים בגדה. זה אינו מאפשר את תנועתם של פלסטינים לרבות 

ומונע את כניסתם לאזור בקעת , סחורות ואנשי עסקים ומימשל במרבית הכבישים הראשיים

זרח ירושלים. למהלך משמעותי נדרש זה תהיינה השלכות כבדות הירדן ומדבר יהודה ובעיקר למ

באמצעות מאות  "לבידו"ו "ביתור"ל בגדה המערבית המבוססת על "על תפיסת הפעולה של צה

חסימות ומחסומים. הוא יחייב זמן ארוך להיערכות הקשורה לתיקוני תוואי הגדר הנדרשים 

ולהקניית יכולות לבידוק של  ,"רחב התפר"מ, מ1-ו 443, 60 כמו, להוצאתם של כבישים ראשיים

 הישראלים במעברים לישראל משום חזרתם של הפלסטינים להשתמש בכבישים אלו. 

בכדי לחזק את יכולת השלטון ואכיפת החוק של הממשלה הפלסטינית על ישראל יהיה להרחיק 

עבאס  מעבר להכנסתם של אפודי מגן ותחמושת קליעית ואף מעבר להיתר המבוקש על ידי

לכניסתה של חטיבת באדר הפלסטינית שבצבא ירדן לגדה. לטובת המלחמה בטרור ואכיפת הסדר 

פ "הציבורי על ידי הפלסטינים עצמם על ישראל יהיה להתיר מחדש נשיאת כלי נשק על ידי המש

לקיים , Bלפרוש מחדש את תחנות המשטרה בשטחי , ל"מבלי להיירות על ידי צלפי צה  Aבשטחי

ן בין האזורים השונים ואף חידוש של מנגנון היידוע יותר מאשר של ביטחונועה לכוחות ההסדרי ת

 . בטחוניהתאום ה

 

שינוי משמעותי בעמדות הציבור הפלסטיני בכלל ובעזה בפרט מחייב יצירת חלופה פוליטית ראויה 

ם נדרשת לשידוד מערכות עמוק בכל הקשור להסדרת המאבקים הפנימיי פתחלחמאס. תנועת ה
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למלחמת חורמה בשחיתות ולמנהיגות כריזמטית במודל מרואן , וותיקים וצעירים, בין חוץ ופנים

ברגותי. מהלכיו המאולצים של עבאס בדמות הצווים הנשיאותיים השונים כמו אלו שהוציא לתום 

חברי  41המושב הנוכחי של הפרלמנט ולבחירת בעלי התפקידים המרכזיים בו בצל מעצרם של 

או פיזורו של הפרלמנט בכדי להעניק לעבאס את היכולת להגדיר , ל החמאס בידי ישראלפרלמנט ש

פוגעים בלגיטימיות של , את ממשלת פיאד כממשלת מעבר ולא חירום הזקוקה לאישור הפרלמנט

 שלטונו יותר מאשר מחזקים אותו.

ב לשבור את "רהשל ישראל וא נסיוןבידודה של החמאס ברצועה נתפס על ידי הציבור הפלסטיני כ 

מאבקו של העם הפלסטיני בהיעדר כל משא ומתן משמעותי בין הצדדים ובהיעדר הצעה ישראלית 

מאז , לפתרון מדיני. תפיסה זו מסבירה כי למרות הנהגתה של מדיניות זו בשנה וחצי האחרונות

 מתחזק באופן משמעותי. התמיכה פתחאין כוחו של החמאס נחלש ואין ה, הבחירות לפרלמנט

הכספית לה זוכה החמאס מאיראן ומחלק מהעולם הערבי אינה מאפשרת לו לשקם את הכלכלה 

הפלסטינית אך שומרת על יכולתו לשלם משכורות ושירותים בסיסיים. המטרות האסטרטגיות 

מדיניות , כמו גם היעדר תהליך מדיני, אמיתאסלשל החמאס להגמוניה שלטונית ולהקמת מדינה 

יום בכניסתו לעזה מדרבנות את החמאס להמשיך בהתעצמותו מתוך כוונה ל והא"הפעולה של צה

ארגון הכוחות במסגרות מורכבות , ח לסוגיו"לקיים הרתעה כלפי ישראל באמצעות הברחות האמל

ברצועה והזרמת הידע  קאעדה-המשך התבססות אל, יותר מחוליות הפיגועים שהכרנו

 .חזבאללהמה

העושה בימים האחרונים כל מאמץ להפגין , להביא את החמאסעלולה , של עזה אם כך "חניקתה" 

על מנת  פתחלנסות ולערער את השקט והזמן הדרוש לישראל ול, חוק סדר ואפקטיביות שלטונית

ים והארגוניים לשיקומו וחיזוקו של האחרון. נוכחותו של בטחוניה, ליצור את התנאים הכלכליים

ל יכולתו "ן ובקלקיליה. בשל נוכחותו של צההחמאס בגדה מורגש בכל מקום ובעיקר בחברו

מוגבלת לפעולות רחבות היקף אך יש בכוחו להוציא מהגדה פיגועים בישראל או באישים 

ימנעו כל שינוי , שעה שיקרו, פלסטינים בכירים בטווח זמן של שבועות או חודשים מספר. אלו

 .ים את מותו גם בגדה המערביתל מונע"מדמם וגווע שרק כידוני צה פתחנדרש בשטח ויותירו את ה

מדיניות אלטרנטיבית אינה בהכרח היפוכה הגמור של הראשונה. גישה זו הנתמכת בעיקר על ידי 

סבורה שבטווח הארוך , הישראלי ציבורכמו גם על ידי חוגים ב, סעודיה וחלק ממדינות אירופה

אחת הפועלת תחת  מתקיים אינטרס משותף של איחוד השורות הפלסטיניות עם הנהגה מייצגת

תנאי הקוורטט לטובת השגתו של הסדר מדיני אחד בין ישראל לבין הפלסטינים שיוחל על שני 

כי על מחמוד , הגדה המערבית ורצועת עזה. אלו סבורים לפיכך- האזורים של המדינה הפלסטינית

תהליך עבאס לקיים דיאלוג עם החמאס לגבי המשך תפקודה של הרשות הפלסטינית ולגבי המשך ה

המדיני מול ישראל. התנאים שהציב לחמאס כמו קבלת מרותה של ממשלת פיאד אינם הדרך 

להכלת החמאס אלא להביא אל קיצו את העידן הקצר של השתתפות החמאס במערכת הפוליטית 

דחיקתו מחדש לשימוש באמצעים צבאיים בלבד וסתימת הגולל על דרך ההתמתנות , הפלסטינית

 בעל כורחו.בה החל החמאס צועד 

על ישראל לנהל מדיניות שעיקרה הפסקת אש מול החמאס שמטרתה להעניק את האפשרות ואת 

הזמן הנדרש למהלכים משמעותיים בגדה. התאום לקיום היומיומי של הרצועה יחייב הידברות 

מסוימת כפי שנציגי החמאס הביעו את נכונותם לקיים עם ישראל ופתיחתו של מעבר רפיח בפיקוח 

והמנהרות שמתחתיו.  "פילדלפי"לאומי והמצרי לא יאיים על ישראל יותר מהפרצות שבציר הבינ
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שאסף את מרבית כלי הנשק בשבועות האחרונים ושולט , הפרה של הפסקת האש על ידי החמאס

תביא לתגובה לגיטימית ומידתית של ישראל שאינה מתיישבת עם , שליטה אפקטיבית בשטח

ת לביסוס שלטונו. מדיניות זו אכן כרוכה בסיכון של התבססות אינטרס החמאס לשקט ויציבו

אך בהנחה כי זה קורה ויקרה ממילא יש בהפסקת האש , החמאס ברצועה והתעצמותו ללא מפריע

משום מחיר סביר בטווח הקצר לאינטרסי ישראל בטווח הארוך , המחייבת אותו לנצור את אישו

 יותר.

את אותם מהלכים נדרשים בגדה המערבית ביחס לממשלת מדיניות זו מחייבת את ישראל לקיים 

 ציבורפיאד על מנת לבססה כחלופה לשלטון החמאס. הימנעות מהם תחזק את התפיסה הרווחת ב

ותעניק את תמיכתה לחמאס. הימנעות זו תחזק את  "ישראל מבינה רק כוח"הפלסטיני כי 

, שהודבקה להם "פים"משתה"שירצו להתרחק מסטיגמת פתח, הגורמים המיליטנטים יותר ב

ולחבירתם לחמאס ולשיתוף פעולה עימו. אנו עדים כבר היום  פתחועלולה להביא לפיצולם מה

אקצא קראו לפיאד להתפטר ופרשו -להבנות בין הארגונים בחברון ולכך שחלק מגדודי חללי אל

 .פתחמה

, ירושלים - הליבהבמרכזם של הצעדים ההכרחיים יעמוד חידושו של משא ומתן מהותי על נושאי 

, וכפי שעבאס, כפי שהציעה קונדוליסה רייס לפני כחודשיים לאהוד אולמרט -ות פליטים וגבול

העולם הערבי והאיחוד האירופי תובעים מישראל. הנחת הסדר קבע במודל קלינטון או הבנות 

אבק נבה באמתחתו של אבו מאזן יציב מחדש בפני הציבור הפלסטיני חלופה אחרת להמשך המ'ז

האלים. בהליכת הפלסטינים למשאל עם או בחירות הוא יהווה איום כבד ביותר על עתידו הפוליטי 

והציבורי של החמאס באם זה לא ימצא את הדרך להשתלב במערכת הפוליטית תחת הנהגתו של 

. על עבאס לעודד את השתלבותו של החמאס אחרת ימצא אותו מוביל את פתחאבו מאזן וה

תרון בנושא הפליטים עד כדי ערעור מוחלט של הלגיטימיות הרופפת ממילא של ההתנגדות לכל פ

 ף בקרב הפזורה הפלסטינית."אש

מ והוא האחדות "על הצדדים לשמר את אחד ההישגים המשמעותיים של הפלסטינים במו, לסכום

חד הטריטוריאלית והמדינית של הגדה והרצועה ולהבטיח כי בטווח הארוך שתיהן זוכות לייצוג א

לא יוכל ליצור  פתחמ עם ישראל על הסדר הקבע ובפתרון שיוסכם בו. בדרך למטרה זו ה"במו

-של הפלסטינים הדחוסים ב %40-חלופה ראויה לשלטון החמאס באם יתעלם יחד עם ישראל מ

דולר ליום המגיעים מהחמאס בעיקר. יציבות המבוססת על  2-מהשטחים והחיים מפחות מ %6

עשויה להעניק את הזמן הנדרש למיצוי ההזדמנות המדינית שהאירועים הפסקת אש והידברות 

 האחרונים ברשות הפלסטינים הניבו. 
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 [YNET ,10/10/2006] אמרתם לנו? אמרנו לכם! .106

 -במדים ובלעדיהם  -קשת רחבה של דוברים , מאז החלה המערכה בלבנון, זה שלושה חודשים

היא התפרשה כחולשה ", "ההתנתקות הייתה התאבדות"מגלגלת עיניים ומרעיפה עלינו הכרזות: 

. את "המתנחלים עצרו בגופם את הטרור מלהגיע לאשקלון ושדרות"וגם , "ולא תרמה לשלום

מחזיקים אחריהם -ומחרים, טיפוסי "אמרנו לכם"חותמים הדוברים ב "גילויים"ה

עד כי נדמה , ברהטוקבקיסטים במשרה מלאה. אלו גם אלו מכוונים אצבע מאשימה כמעט לכל ע

או שכח את שקרה במהלכן. זה הזמן להזכיר כמה , שאיש מאיתנו לא היה פה בשנים האחרונות

 אמיתות לאלו שכבר יודעים הכל: 

יהודים  7,000היינו חלשים. יצאנו מעזה כי היינו חלשים מכדי לנצח דמוגרפית באמצעות , כן

י המערבית. יצאנו כי היינו חלשים "של אהמרוכזים באחוז ורבע משטחה , מיליון ורבע פלסטינים

, הקובעים כי עזה היא שטח כבוש, ם ואת המשפט הבינלאומי"לנצח מדינית את כל החלטות האו

גם אם מבחינתנו היא בחזקת חבל מולדת. יצאנו כי היינו חלשים מוסרית מלהחזיק משטר הפרדה 

לשאת על כידוניו את המציאות ל נחלש מ"בין שתי האוכלוסיות באותו שטח כבוש. יצאנו כי צה

 שנכפתה עליו. -דמוגרפית ומוסרית , מדינית, תבטחוני -הבלתי אפשרית 

  

גים קטארנבחריהם של המ, ההתנתקות לא תרמה לשלום. כי הממשלה ומי שעמד בראשה, כן

לא ביקשו שלום ולא רדפו הסדר קבע כפי שאנו ביקשנו. שרון השיק את התוכנית שבועיים , דהיום

ומשום  "להקיפאון הגלום במצב הנוכחי מזיק לישרא"כי טען ש, נבה'י פרסומה של יוזמת זאחר

 "ההתנתקות מספקת את כמות הפורמלין הנדרשת כדי שלא יהיה תהליך מדיני עם הפלסטינים"ש

אינה "צדדי של ממשלה שהדגישה בהחלטתה כי זו -. ההתנתקות הייתה מהלך חד(כך לפי וייסגלס)

. "על ישראל ליזום מהלך שלא יהיה מותנה בשיתוף פעולה פלסטיני"וש "םחלק ממפת הדרכי

לחיזוק "אלא הצעד , כפי שהשמאל אשר תמך בו דרש שיהיה, הפינוי לא היה צעד לשלום

. ההתנתקות ". אשר ברור כי יישארו בריבונות ישראל..ההתיישבות היהודית ביהודה ובשומרון

מהלך שישלול את תוקפן של הטענות כנגד "נית אלא לא הייתה מהלך להקמתה של מדינה פלסטי

, בים, גם אם ישראל ממשיכה לשלוט באוויר, "ישראל בדבר אחריותה לפלסטינים ברצועת עזה

 במים בסחר ובמה לא. , בחשמל, במעברים

מיליון  3.5החזקת "היפרדות פוליטית וטריטוריאלית מהפלסטינים בשטחים אינה התאבדות. , לא

החזקתם תחת ..."היא התאבדותה של ישראל כמדינה היהודית. , כדברי שרון, "...פלסטינים

היא התאבדותה של ישראל כמדינה דמוקרטית. הזרמת עשרות , ומשטר של הפרדה "כיבוש

מיליארדים להתנחלויות מחד ואובדן מיליארדים של השקעות והכנסות מהקהילה הבינלאומית 

תופעת המאחזים הבלתי חוקיים והפגיעה של חלק  הם ההתאבדות הכלכלית של ישראל., מאידך

המשפט העליון והחלטות -פסיקות בית, שאפילו קריאות היועץ המשפטי, מהמתנחלים בפלסטינים

 .זו כבר התאבדותה של ישראל כמדינת החוק -הממשלה לא עזרה לעצרם 

ל "צההמתנחלים בעזה לא עצרו את הטרור בגופם. הם לא הלכו לשם כדי להחליף את , לא

שדרות ונתיבות , בתפקידו אלא להתנחל על כידוניו. חלקם הגיעו כדי לצאת מהשכונות באשקלון

י עוטף עזה נאלצו לשאת בעול הסכסוך עוד יישוב. "רשת את הארץ המובטחת"וחלקם הגיעו ל

קסאמים ופצצות מרגמה רבים יותר היו מנת חלקם גם , בשנים בהן המצרים שלטו בעזה. פיגועים
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ריתקו לאבטחתן אלפי , משפחותיהן 1,800על , י גוש קטיף עמדו על תילם. ההתנחלויותביישוכש

ן ישראל וגבולות ביטחוכשהסיכוי האפסי כי ישפיעו בשימורן על , חיילים ומאות מיליוני שקלים

לא תהיה , בכל הסדר קבע עתידי"שעה שקבע כי , ידי שרון-הקבע של שלה נקלט אפילו על

 ."אביב-כי דין נצרים כדין תל"גם אם בתחילה סבר  "ברצועההתיישבות ישראלית 

אך , ל מעזה ללא הסכם". אמרתם לנו כי הנכם מתנגדים לפינוי וליציאת צה"אמרתם לנו"לא , לא

, כמו שהצענו, או לפחות להחליף שטחים, לא אמרתם שתסכימו לפנות גם את יהודה ושומרון

ארץ ישראל שייכת רק לעם "ש, "ין עם פלסטיניא"תמורת הסכם קבע. דאגתם כל העת להכריז ש

. אמרתם כי על הממשלה לדאוג "עדיף להתנתק ממדינת ישראל מאשר מארץ ישראל"ו, "ישראל

אך לא סיפרתם כי הנכם פוסלים את סמכותן של ממשלת ישראל וכנסת , נכם ולכלכלתכםביטחול

מרתם שההחלטה אינה ישראל הנבחרת לוותר על חלקי מולדת גם בתמורה להסכמי שלום. א

רק כדי לפסול לאחר מכן את החלטתו שדחתה את , ץ"חוקית אך לא אמרתם לנו שהלכתם לבג

ושתצאו כאדוני הארץ להשבית את מהלך החיים בכבישי המדינה ובעריה. אמרתם , עתירתכם

אך לא גיליתם לנו כי אינכם מוכנים לדבר עם כל , שההתנתקות תיתן רוח גבית לחמאס ולטרור

 גם אם הוא הכיר בישראל ומבקש להמשיך ולנהל משא ומתן עימה., סטיני אחרפל

היא , שעמדה ביסוד ההתנתקות ועדיין מבקשת את ההתכנסות, צדדית-התפיסה הכוחנית והחד

הכישלון האסטרטגי של ממשלות ישראל האחרונות. אנחנו אלה שביקשנו ליישם גם עם 

. אך אתם רציתם "שטחים תמורת שלום" -ירדן הפלסטינים את הנוסחא שהצליחה עם מצרים ו

את שניהם רק בצד הישראלי של המשוואה. עליכם להפנים כי לא נוכל לשכנע את הערבים להצטרף 

ידי -אך נוכל להבטיח שיקבלונו כעובדה קיימת במזרח התיכון. זאת על, מרצונם לתנועה הציונית

המהווה תנאי הכרחי , ת היתריםשאינה נשחקת במחסומי הדרכים ובבדיק, עליונות צבאית

המהווה , ידי הקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית בהסכם-אך גם על, לקיומה של מדינת ישראל

 תנאי הכרחי להישארותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 
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YNET ,] בצפון יוכרע גורל המזרח התיכון .107

17/7/2006] 

כבר יש בה בכדי להאיר לצדדים המעורבים את הכיוון , אף שהאש בוערת בצפון רק חמישה ימים

כמו גם להתנהלותם במערכת האזורית. העימות בלבנון פותח בפני הקהילה הבינלאומית , לכיבויה

הזדמנות להציג את הבחנתה בין העימותים שישראל מנהלת בימים אלו מול הפלסטינים ולבנון; 

ת בעזה תוך כדי השגת מטרותיה בטווח הקצר; לישראל הוא פותח את האפשרות לסיים את העימו

סורי. -את הסיכוי להשלטת ריבונותם בדרום ולהשתחררות מהחיבוק האיראני -ואילו ללבנונים 

 .בידי מי הם מבקשים להשאיר את המפתח לעתידם, הם וגם הפלסטינים צריכים להחליט עכשיו

יותר  -ם "על אירופה והאו, ת כוחהם אם צרפת ורוסיה גינו את ישראל על היעדר מידתיות בהפעלג

להמשיך ולהעניק לישראל את הלגיטימיות והתמיכה להפעלת כוחה  -הברית -מאשר ארצות

הצבאי להגנתה. מדיניות הפוכה או הססנית של הקהילה הבינלאומית תעקר מתוכן את ההכרה 

כשר לאוזלת ותעניק ה, ל מלבנון"עם נסיגת צה, 425שנתנה לישראל ביישומה המלא של החלטה 

 .ולארגונים הפלסטיניים הפועלים בקרבה חזבאללהביחס ל 1559היד הלבנונית ביישום החלטה 

מ שניהלה עם סוריה "ת לישראל בכל מוביטחוהערבויות הבינלאומיות המו, יתרה מכך

והפלסטינים תאבדנה ממהימנותן וממשקלן ביחס לסיכונים שישראל תסכים ליטול על עצמה. 

יה מכל אחריות למהלך שטביעות אצבעותיה ניכרות בה )כמו גם של איראן( עלול שחרורה של סור

באופן  -לאלץ את ישראל לנסות ולגבות ממנה מחיר שהוא יותר ממטס מעל ארמונו של אסד 

, שידרדר את העימות לאזורי. ההוראות שיוצאות מדמשק שמות לצחוק את שאיפת הלבנונים

גם אם כוחותיו של אסד עזבו את אדמתה. , סורית בעתידםלסיים את השליטה ה, ם"בגיבוי האו

מצליחות איראן וסוריה לקבוע את סדר היום האזורי ולמנוע חזבאללה, אך חמור מכך: באמצעות 

 .פלסטיני-מהלכים שאפשר שיובילו ליציבות בעימות הישראלי

ה סיכוי לשינוי רק בה יש ל, משום שלעת עתה, על ישראל לבחור בזירה הצפונית כמרכזית במאבקה

ידי מהלך -על חזבאללה-אמיתי וארוך טווח. עליה לנצל את ההזדמנות להחלשת הקשר חמאס

שחרור , שירגיע את האש ברצועה בדמות עסקת חבילה הכוללת את שחרורו של שליט, מתווך

הפסקה , מאזן מאולמרט טרם האירועים-פי ההבטחה שניתנה לאבו-מאוחר של אסירים על

הקסאמים והפסקת הסיכולים נגד כל מי ששותף להפסקת האש בצד הפלסטיני.  מוחלטת של ירי

התמקדות בגזרה הצפונית תאפשר לישראל להימנע מכישלון בגזרה בה אינה יכולה לסיים כשידה 

 .תוצאה שתביא לטלטלה עזה בכל רחבי העולם הערבי ביחס לעתיד יחסיו עם ישראל, על התחתונה

בקו הגבול עם ישראל תרחיק את האצבע של נסראללה  זבאללהחחיסול הנוכחות הצבאית של 

תמנע מחסידי הפשרה עם ישראל  -אך חשוב יותר , מהדק האקדח הצמוד לרקתם של ישראל ולבנון

על הסכמי השלום. השיעור האלים שכפה נסראללה  להתנצל, ובראשם מצרים וירדן, בעולם הערבי

י לא ניתן לתבוע את כיבוד הריבונות מישראל כ, על ממשלת לבנון חפצת השיקום חייב ללמדה

הן בהיבט הצבאי והן בהיבט האזרחי. תמיכה , בשטח שהיא עצמה לא עשתה כדי לממשה

כדי , בינלאומית אמיצה יותר בממשלת לבנון יכולה להניע אותה לשלוח את כוחותיה לדרום

הן , ידי הפלסטינים-לחסוך מישראל את הצורך לחזור לשם. הלקח הצפוני הזה ראוי שיילמד על

והן  -שנלקחה מיושבי עזה ורמאללה בידי יושבי דמשק  -ביחס לעצמאות ההחלטה הפלסטינית 
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 .ביחס לפעולות נגד ישראל שייצאו מהשטח שיעבור לאחריותם

הינה רבה לאין ערוך , "שינוי כיוון"לשהפך בינתיים , "שכר הולם"שיבותו האסטרטגית של מבצע  

בעזה. זהו מאבק על המשך תהליך הפשרה  "גשמי קיץ"ואף מ, שהכרנו "וחשבוןדין "ו "ענבי זעם"מ

, אד'נג-והשלום בין ישראל לגורמים המתונים בעולם הערבי. הצלחתם של נסראללה ואחמדי

תערער את היציבות האזורית המבוססת על עליונותה , הקוראים להשמדת ישראל בכל תנאי

ותביא לחזרה לדפוסי העימות שקדמו לה. על גורמי , הצבאית של ישראל והסכמי השלום עימה

לתעדף את פעילותם באופן שימנע זאת עוד בטרם , כמו גם על ישראל, הקהילה הבינלאומית

יידרשו שנים לשיקום  -אף שהצדדים המתונים ינצחו  -שבעקבותיה , המבצע הופך למלחמה

 .ההריסות
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 [YNET ,0629/6/20] מלחמה בלי אופק .108

ומעצר שרים  "ל הממוקדוסיכ"בדגש על ה, ביסודה של הפעילות הישראלית הנוכחית בעזה ובגדה

ניתן לזהות פרק נוסף במאבק המחודש בין הפלסטינים , וחברי פרלמנט פלסטינים מהחמאס

תוך שלילתה מהאחר. זה נכון ביחס לפעילות  -לישראל על הלגיטימציה אותה מבקש כל צד לעצמו 

 .הכרה בשלטון ולזכות למדינה עצמאיתל, הצבאית

העושה ככל , הצליחה אמנם ישראל לתייגו כארגון טרור, שנות קיומו של החמאס 19במשך כל 

ף )זאת מבלי שפעלה לשמר את "שביכולתו לפגוע בפשרה ההיסטורית הנרקמת בינה לבין אש

של  -וסף לפעילי השטח בנ -(. תיוג זה הצליח להצדיק את חיסולם פתרוןהאחרון כשותף לגיטימי ל

הכושל לחיסולו של חאלד משעל בירדן.  נסיוןאו את ה, מנהיגי חמאס כמו יאסין ורנטיסי בשטחים

שחרגה לתוככי הקו הירוק ונתמכה באמנה הקוראת , הפעילות האלימה של חמאס נגד ישראל

 "התנגדות"שללה ממנו את ההכרה הבינלאומית למה שכינה ה, לחיסולה של מדינת ישראל

מ "ף להביא בערוץ של מו"וליומרתו לייצג את העם הפלסטיני. אך בהיעדר הצלחה של אש

 .זכה הוא לבסוף באמון הבוחר הפלסטיני, להקמתה של מדינה פלסטינית ולסדרי שלטון תקינים

השלילה , עם ניצחונו של החמאס בבחירות למועצה המחוקקת והרכבת הממשלה בראשותו

יון בזכות להגדרה עצמית בארץ ישראל. שני הצדדים הרקיעו וחזר הד -ההדדית החריפה 

מהים "אך גם רמזו לאפשרות אחרת: החמאס קרא למדינת פלסטין , בהצהרות השוללות כל הכרה

 "הודנה"כפשרה אפשרית ל '67אולם קבע את גבולות , והחזרת הפליטים לבתיהם "ועד הנהר

. ירושלים מצידה ניסתה להכשיר את "םמסמך האסירי"עד שחתם בימים אלו על , ארוכת טווח

בה ישראל תזכה לגבולות קבע בתוכם , "התכנסות"דעת הקהל והממשלות בעולם לתוכנית ה

ן ומקומות ביטחואזורי ה, ההתיישבות "גושי", "המאוחדת"תשמור בין היתר על ירושלים 

שותף שלחה אותה לחפש מחדש , לה זכתה מכל עבר, קדושים בריבונותה. אך הכתף הקרה

 .תוך שהיא נגררת לפעולות צבאיות שתוחלתן המדינית אינה ברורה, פלסטיני לתוכניותיה

היה הפעולה הפלסטינית בכרם שלום וחטיפת  "גשמי קיץ"ל למבצע "הטריגר האחרון ליציאת צה

בנוסף להחזרתו של  -החייל. אך יש בתגובה זו של ממשלת ישראל כדי להעיד כי היא מבקשת 

גם לשלול את  -למצוא תשובה מבצעית אחרת לירי הקסאמים  נסיוןיט ולט גלעד של"רב

אף שבוצעה נגד חיילים בלבד ועוד במסגרת פעילותם , הלגיטימציה של פעולה פלסטינית מסוג זה

המבצעית. כך מנסה ישראל לשמור את הלגיטימיות של פעולותיה בעזה תחת ההגדרה של 

לשלול הכרה בינלאומית  -ומנגד , מעט חפים מפשעגם אם נפגעים ממנה לא , "מלחמה בטרור"

 .בכל פעילות אלימה של הפלסטינים

מעצר שרי החמאס וחברי הפרלמנט מטעמו מבקש לשלול גם את הלגיטימציה מההליך הדמוקרטי 

על הסכמים שישראל דורשת מהחמאס ודומיו דווקא להכיר  -למרבה ההפתעה  -הנשען , ברשות

ל נבחרים ופעילי שטח מבקש לשדר כי למרות דפוס המאבק השונה . המעצר בכפיפה אחת שבהם

  כולם שייכים לאותה משפחה המבקשת להשמיד את מדינת ישראל., שלהם

, לא ישיג שינוי אמיתי. על ישראל -אך בלי אופק אמיתי , המבצע הנוכחי כשלעצמו הוא לגיטימי

מונו של אסד יכולים רק להזכיר להפסיק ולטמון את ראשה בחול. מטסים מעל אר, כמו על החמאס

וקסאמים על שדרות אינם הדרך למדינה פלסטינית. אין גם , הגולן-לעולם כי אנו מחזיקים ברמת
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ואין , 242שהעולם קבע בדמות  פתרוןביכולתם של התדרוכים של שרת החוץ לשנות את נוסחת ה

. "נות לשני העמיםשתי מדי"הפשרה של  פתרוןבדרישה להשבת הפליטים לאדמתם כדי להגיע ל

תוך התבוננות ליום שאחרי:  -לרבות זו המתקיימת בימים אלו  -על ישראל לכוון את כל פעילותה 

אך יש לחזק ולדבר עם אלו , ניתן לשלול את הלגיטימציה מארגון הקורא להשמדת ישראל

לכבוש דפוס השולל כל פרטנר ימשיך להביא אותנו בכל פעם לשקול , המכריזים את ההיפך. אחרת

 .את עזה מחדש
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 [15/5/2006, 285]סנאט  תכנית ההתכנסות .109

אמורה ומבקשת להיות ליבת כהונתו של אהוד אולמרט כראש ממשלת  "התכנסות"תוכנית ה

בתקופה הקרובה נשאף "כי  17-ישראל. זה הצהיר במסגרת נאום הניצחון בבחירות לכנסת ה

. "יתדמוקרטמדינת ישראל כמדינה יהודית עם רוב יהודי וכמדינה  להביא לעיצוב גבולות הקבע של

אין תחליף טוב יותר ..."וכי  "..תפעל לעשות כך במשא במתן והסכם...."בנאום הודגש כי ישראל 

תיקח ישראל את גורלה בידה ועל בסיס , .אם )הפלסטינים( לא יעשו כן.."אך  "..להסכם שלום.

נפעל גם בהעדר , ב"ובראשם ארה, נו בעולםיבנה עמוקה עם ידידוה, הסכמה לאומית רחבה בתוכנו

 "הסכמה איתם.

בכדי לעמוד על מהותם ותוכנם של גבולות הקבע אותם מבקש אולמרט נפנה לתוכנית המדינית 

 ונשרטט את המפה המיוחלת לאור שלושת העקרונות המופיעים בה: , "קדימה"שבמצע מפלגתו 

בכדי להגיע לקונקרטיזציה של אזורים אלו נוכל  - "לישרא ןביטחוהכללת אזורים נדרשים ל"

ולהגדיר , 1998-שאושרה על ידי ממשלתו של נתניהו ב "יםבטחונימפת האינטרסים ה"להיעזר גם ב

 בקטגוריה זו את בקעת הירדן בחלופה המורחבת שלה. 

ל "האש של צהואת שטחי , "המדרגה שמעליה"ו "דרך אלון"את , על פי משנתו של שרון, זו כוללת

 10,000-ומתגוררים בה כ -מהגדה  %33-כ -ר "קמ 850,1-משתרעת על פני כ, במדבר יהודה

ים מוכרים. נציין כי לבקעת הירדן ישנה חלופה צנועה יותר המבוססת על יישוב 29-ישראלים ב

 שעה שזו תאמץ מהלך, יישמר בשליטת ישראל, כפי הנראה, וכן נדגיש כי שטח זה, 90כביש מספר 

 שלא במסגרת הסכם קבע.  צדדי-חד

, ירושלים המאוחדת, הכללת מקומות קדושים לדת היהודית וחשובים כסמל לאומי ובראשם"

בקטגוריה זו נגדיר את ירושלים בגבולותיה החדשים כפי שאלו הוצבו באמצעות  - "לבירת ישרא

פר כמעט זהה מס, ר"קמ 74על  "ירוק"גדר ההפרדה והעמידו את היקף השטח שממזרח לקו ה

היהודי  יישובר. לכך נוסיף רק את קריית ארבע וה"קמ 70העומד על , לגודלה של מזרח ירושלים

ר נוספים "קמ 65המשתרעים על , לרבות הציר המוביל אליהן מהקו הירוק, עיר האבות, בחברון

 ישראלים.  7,000-כ בהםומתגוררים 

יהיה זה נכון  - "גושי ההתיישבות בדגש על, הכללת מקסימום מתיישבים יהודיים בפועל"

ונזכיר כי מרחב , ההתיישבות "גושי"להיעזר בגדר ההפרדה ההולכת ונשלמת בכדי להגדיר את 

שלושת , על פי משנתו של שרון. ראשית "ן המערביביטחומרחב ה"מהווה גם הוא את  "תפר"ה

עציון המורחב. אלו מעלה אדומים וגוש , גבעת זאב -ירושלים  "עוטף"המהווים את  "גושים"ה

 "גוש", התנחלויות. שנית 17-ישראלים ב 88,000-כ בהםר ומתגוררים "קמ 165-משתרעים על כ

, "אצבעות"יתפצל בעתיד לשתי , 2006באפריל  30-שעל פי החלטת הממשלה מ, אריאל קדומים

 "גוש", התנחלויות. שלישית 14-ישראלים ב 38,000-ר ומתגוררים בו כ"קמ 123המשתרע על פני 

, ים. לבסוףיישוב 5-ישראלים ב 36,000-ר ומתגוררים בו כ"קמ 12-המשתרע על פני כ, חשמונאים

צופין ואחרים המשתרעים על פני , אלפי מנשה, כמו שקד, הקטנים "גושים"ניתן להוסיף את ה

 התנחלויות.  14-ישראלים ב 25,000-כ בהםר ומתגוררים "קמ 153-שטח של כ

, עם גדר ובלעדיה, ת מניתוח זה מצביעה על כך שאולמרט יבקש לשמורהתמונה הכוללת המתקבל
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משטח הגדה  %43-ר המהווה כ"קמ 2,440-על שטח בהיקף של כצדדי, -חדבמהלך ההתכנסות ה

ישראלים )לרבות השכונות היהודיות במזרח  377,000, יםיישוב 52-בו מתגוררים ב, המערבית

. בשטח זה עדיין ייוותרו "ירוק"וררים מעבר לקו המהישראלים המתג %90-ירושלים( המהווים כ

יבקש , שבחברון. ביתרת השטח H2במזרח ירושלים וחלקם בשטח  , רובםפלסטינים 270,000-כ

, עופרה, ביניהם, ים מוכריםיישוב 31-ישראלים המתגוררים ב 40,000-כ "לכנס"אולמרט לפנות או 

 בית אל ואלון מורה. , שילה, עלי

, והבנה עמוקה עם ידידנו בעולם, הסכמה לאומית רחבה בתוכנו"מפה זו ליהנות ממה סיכוייה של 

? מפה זו תזכה ללא ספק לתמיכה כמעט מקיר לקיר במערכת הפוליטית בישראל "ב"ובראשם ארה

ניתן להניח כי המפלגות , באם מובטח היה כי הייתה הופכת לגבולות קבע מוכרים. יתרה מכך

ות אף מבקעת הירדן ומדבר יהודה במסגרת הסכם קבע שהיה ושמאלה היו נפרד "קדימה"מ

נראה כי כל , תצדדי-חדה "התכנסות"מהגדה. אך במסגרת תוכנית ה %10מותיר בריבונות ישראל 

משמעותי הכרוך  צדדי-חדיתנגדו לכל מהלך , "הליכוד"ובראשן , "קדימה"המפלגות מימין ל

 .ל והאיחוד הלאומי יתנגדו לכל פינוי"המפדים ללא כל תמורה מדינית והמפלגות יישובבפינוי 

, אך בעוד הראשונים, והחמאס יברכו בצנעה על כל נסיגה ישראלית פתחה, בקרב הפלסטינים

ויחזרו ויטענו כי הבסיס לגבולות , יסתייגו מהמהלך שיחזק לטענתם את יריביהם הקיצוניים

, אם להצהרותיהם עד כהבהת, האחרונים, והסכם בין הצדדים לאורה 242הקבע היא החלטה 

 ויחזיקו בעמדתם השוללת הכרה בישראל בכלל., יפסלו כל הכרה בגבולות שישראל מבקשת לקבוע

הקוראת לשלום מלא ונורמליזציה עם ישראל  2002העולם הערבי חזר ואימץ את החלטתו ממרץ 

זרח והקמת מדינה פלסטינית שבירתה במ 1967בתמורה לנסיגה ישראלית מלאה לקווי יוני 

 ירושלים. 

 1980בעמדה האירופית מאומה לא השתנה מאז שתשע חברות בקהילה האירופית הכריזו ביוני 

לא יקבלו "וש , "1967..לשים קץ לכיבוש הטריטוריאלי שהיא מקיימת מאז "בוונציה כי על ישראל 

. ביחס לגושי ההתנחלויות "צדדית שתכליתה לשנות את מעמדה של ירושלים-זמה חדוכל י

כמו גם השינויים במערך האוכלוסייה , הינן סבורות כי התנחלויות אלה"ישראל מבקשת לספח ש

. כך שלישראל "לאומי-חוקיות בהתאם לחוק הבין-הן בלתי, והרכוש בשטחים הערביים הכבושים

זו תילך ותגביר את צעדי ההחרמה כנגד הנוכחות , לא צפויה עדנה מהיבשת האירופית. נהפוך הוא

 בשטחים. הישראלית 

שעה שזה הציג , חרגה מהעמדה הבסיסית האמריקאית, ב בראשות הנשיא לשעבר קלינטון"ארה

את תוכניתו להסדר קבע על פיו מעבר לסיפוח הישראלי ופיצוי טריטוריאלי מסוים  2000בדצמבר 

ללא כל פיצוי לפלסטינים. , נוספים משטחי הגדה יהודה ושומרון %3-ישראל תיהנה מ, לפלסטינים

הודיע כי אומנם , במכתב התשובה לשרון, 2004שבאפריל , אך היה זה דווקא הנשיא הנוכחי בוש

מ יסתיימו בחזרה מוחלטת לקווי שביתת הנשק "יהיה זה בלתי מציאותי לצפות שתוצאות המו"

יהיה זה מציאותי לצפות שהסדר קבע יושג רק על בסיס שינויים "אך מיהר להוסיף כי  "1949-מ

 ."ה הסכמה הדדיתשעליהם תהי

ממשלת ישראל בראשותו של אולמרט יכולה לפנות התנחלויות ממזרח לגדר או להוציא , לסכום

, שכונות פלסטיניות בירושלים מחוצה לה. השיקולים למהלכים אלו יכולים להיות רבים ושונים

פרדה ת ישראלית טובה יותר וחיזוק התודעה הישראלית בדבר הצורך בהבטחונישעיקרן היערכות 
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ים ניתן צדדי-חדמדינית ודמוגרפית בין שני הצדדים. אך קשה יהיה להניח כי באמצעות מהלכים 

העולם הערבי והקהילה , יהיה להגיע לגבולות קבע מוכרים לישראל. עמדת הפלסטינים

בוש הישראלי יהבינלאומית ברורה ומוצקה. תתמוך היא ככלל בכל מהלך שיצמצם את הכ

-חדעניק שום הכשר למציאות שישראל מבקשת ליצור באמצעות מהלכים אך היא לא ת, בשטחים

 . "ההתכנסות"ים בנוסח צדדי
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ירושלים בהסדר הקבע ובדרך אליו: חלוקה או ארגון  .110

 [5/2005]עדכן אסטרטגי |  והגדרה מחדש?

 מבוא

מעידות על  147שליםההצעות והעמדות שהועלו במהלך המאה העשרים בנוגע לעתידה של ירו 99

ועל מאבק האינטרסים המתמיד בין  -נצרות ואסלאם , יהדות -חשיבותה של העיר לשלוש הדתות 

נציגיהן המדיניים. כל אחת מההצעות ביקשה לשקף את מאזן הכוחות המקומי והעולמי בתקופה 

ות תוך הבטחת חופש הפולחן והניהול הפנימי של המקומ, מסוימת בגבולות העיר ובשליטה בה

הקדושים. סלע המחלוקת המרכזי בנושא השליטה המדינית היה והינו הר הבית. נדמה שבעיני 

עד שיבשילו התנאים לשינוי בו לטובת , הקיצונים בשלוש הדתות כל הסדר הוא בחזקת זמני

הגשמת האידיאל הרוחני. במאה האחרונה נוספו למתחים הדתיים של העיר גם המתחים 

המועצמים כל העת על ידי הצדדים עצמם ואף על  148פלסטיני,-שראליהלאומיים של הסכסוך הי

 149ידי גורמים נוספים בעולם המוסלמי והנוצרי.

חלק גדול של הציבור הישראלי רואה בירושלים המאוחדת , נוסף על תביעות באתרים המקודשים

מקשה אחת ומסתייג מחלוקתה. ניתן מקורה של עמדה זו במעמד המיתי ש 150בגבולותיה הנוכחיםִּ

. האם מדינת ישראל "1980, ירושלים: בירת ישראל"לגבולות אלו בעקבות חקיקת חוק היסוד 

והעם היהודי נדרשים באמת לחלוקה של ירושלים ולוויתור על קודשיה כדי לגשר על אחד 

או שמא פתרון סוגיית , המחסומים המהותיים בדרך להסכם הקבע ולסוף הסכסוך עם הפלסטינים

 רושלים הוא עניין של הגדרה מחדש? גבולותיה של י

 

כי התנאים האזוריים שנוצרו בעקבות התהליך המדיני בין ישראל לעולם הערבי , טענתי במאמר זה

גם לכונן פתרון מדיני בירושלים , במקומות הקדושים "סטטוס קוו"על בסיס ה, יכולים לאפשר

שני הצדדים אציע להגדיר את בין הפלסטינים לבין מדינת ישראל. לצורך הצגת פתרון מעשי ל

 גבולותיה של ירושלים בשני שלבים: 

 

המביא בחשבון את הצרכים  -אציג מודל זמני לניהול ירושלים המאוחדת  בשלב הראשון

את מרקם החיים הפלסטיני במזרח ירושלים ובגדה המערבית ואת הצורך , ים של ישראלבטחוניה

 ן ביניים עד למימושו של הסדר הקבע בירושלים. כפתרו -של הצדדים לחזור לשולחן המשא ומתן 

 

בשל הזהות בין השייכות הדתית לשליטה הניהולית במרבית , כי בהסדר קבע, אטען, בשלב השני

על התאמת המעמד המדיני למעמד , ככל האפשר, המתבסס, מתחייב פתרון טריטוריאלי, האתרים

כדי לאפשר זאת. , י שונה במקצתארגון פיז בהםואציע , הדתי המתקיים במקומות הקדושים

פי הקריטריונים שהתגבשו במהלך המשא ומתן -את יתרת שטח העיר אציע להגדיר על, לבסוף

                                                        

 .(1999, לחקר ישראל מכון ירושלים)ירושלים:  ירושלים לאןהאוסן,  .הירש וד .לפידות, מ .לפי מניינם של ר 147
י הציונות המדינית היו מודעים לרגישות הגבוהה הטמונה במקומות הקדושים בירושלים. הרצל דגל מעצב 148

 בבינאום המקומות הקדושים; וייצמן התנגד לצירוף ירושלים העתיקה למדינה העברית.
ר מרכז טדי קולק למחקרי ירושלים, מכון ירושלים לחק)ירושלים:  סקירת עמדות בהסדרי שלום בירושליםראו  149

 .(2000ישראל, 
 יותר ישראלים מסכימים לחלוקה והוויכוח הוא על היקפה. 2000מאז שנת  150
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 . 2000שהתקיים בין הצדדים ובאו לידי סיכום בהצעת קלינטון בדצמבר 

 

 האומנם? -העיר המאוחדת 

 

שליטה דתית בה באלף הפכוה לבירתם ונהנו מ, שנה 3000-היהודים כבשו את ירושלים לפני כ

השנים הראשונות ומריבונות מדינית במחציתם. ירושלים הפכה בירתה של ממלכת ישראל עם 

דונם.  40עד  30-בקירוב לפני ספירת הנוצרים ושטחה היה כ 1000כיבושה בידי המלך דוד בשנת 

א הגיעה ירושלים לשיא פריחתה ולשי, לספירה 70ערב חורבנה בשנת , בסוף ימי בית שני

 .19-שאליו חזרה רק באמצע המאה השיא , דונם 2,200, התפשטותה

מאז ומתמיד משמשת ירושלים מושא ההזדהות של העם היהודי עם מכורתו. המוסלמים קידשו 

לא הפכוה מעולם לבירה של , את ירושלים מעט לאחר כיבושה במאה השביעית לספירה הנוצרית

שנים. האזורים  1400ת ומדינית של כמעט אך שלטו בה שליטה דתי, ישות מדינית כלשהי

שהם כאחוז וחצי , דונם 2000-המקודשים וההיסטוריים לשלוש הדתות משתרעים על פחות מ

 ל ירושלים המאוחדת.בלבד משטחה ש

 19-הותירה את העיר העתיקה ריקה מיהודים ובשליטת ירדן ל 1948לחמת העצמאות בשנת מ

ם המזרחית ואת הגדה המערבית כולה וקבעה מחדש עת שבה ישראל וכבשה את ירושלי 151שנה,

את גבולותיה של העיר. הממשל הצבאי הישראלי בחר לשמור על הסטאטוס קוו במקומות 

פאקטו בכנסיית הקבר ובחלקים של הרובע הנוצרי. רובו -הקדושים. לנוצרים ניתנה ריבונות דה

ת לכותל המערבי ולאורך חומות של הר הבית הושאר בידי המוסלמים וליהודים ניתנה גישה חופשי

הר הבית. הותר ליהודים לבקר בהר הבית אך לא להתפלל בו. כמו כן אין מונפים בתחומי ההר 

 מלי ריבונות. דגלים שיש בהם ס

נוכל לטעון כי מרבית  152אם נבקש לתאר בקצרה את מעמדה המשפטי של ירושלים המאוחדת,

 153אך לא במזרחה., שראל במערב העירהקהילה הבינלאומית השלימה למעשה עם שליטת י

אך הקהילה הבינלאומית דוחה  154שלטונות ישראל רואים במזרח ירושלים חלק ממדינת ישראל,

 155זאת.

לא נעשה בדרך המקובלת של הקמת ועדת חקירה  1967הרחבת שטח השיפוט של ירושלים בשנת 

 "סדרי השלטון והמשפטפקודת "אלא באמצעות תיקון ל, על ידי שר הפנים ודיון מסודר בנושא

יום מתום  17בתוך  "איחוד"אפשר את השלמת מלאכת הב' 11והנוסח של סעיף  1948מספטמבר 

אלא באזכור קווים , המלחמה. הצו שפרסמה למחרת מזכירות הממשלה פירט קו לא על גבי מפה

                                                        

הירדנים הפרו את מחויבותם לחופש גישה אל המקומות הקדושים ואף חיללו את בית העלמין היהודי בהר  151
 הזיתים.

 .(1999מכון ירושלים לחקר ישראל,  )ירושלים: ירושלים היבטים משפטיים 152
הכוללים רק את העיר  1967, דורשת נסיגה ישראלית לגבולות 1967, נובמבר 242מועצת הביטחון  החלטת 153

 המערבית.
שחזר על הדברים שנקבעו בחוק לתיקון פקודת סדרי השלטון  (1980)ירושלים בירת ישראל : פי חוק יסוד-על 154

 .1967-ז"(, תשכ11והמשפט )מספר 
ר הגנה על אזרחים בזמן מלחמה חלה על מזרח ירושלים ומעשיה של מועצת הביטחון קבעה שאמנת ז'נבה בדב 155

פסק בית המשפט הבינלאומי בהאג, בחוות הדעת  2004ביולי  9-ישראל בעיר בטלים ומבוטלים ואין להם כל תוקף. ב
 המייעצת, כי בניית המכשול בשטחי הגדה וירושלים אינה חוקית, על ישראל לפרקו ולפצות את הפלסטינים שנפגעו

 מבנייתו.
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צון ובולט בו ר, דמיוניים בין נקודות ציון. בכל ההליך המשפטי לא נזכר שמה של ירושלים

הממשלה להסוות ולטשטש את מעשה הסיפוח מחשש לתגובה בינלאומית קשה. אנה חזן מפרטת 

ותחילה אבקש לבחון את , את העקרונות המרכזיים שקבעו את גבולותיה החדשים של העיר

 156הרלוונטיות של העקרונות האלה להסדר קבע תוך התחשבות במציאות שנוצרה מאז.

לספח לירושלים שטחים נרחבים כדי  -י טריטוריאלי דמוגרפהיה והחשוב ביותר  העיקרון הראשון

אך להימנע מלכלול בתחום העיר מחנות פליטים וכפרים , להבטיח את התרחבותה ופיתוחה

דונם ובהם רק  70,000סך כל השטח שסופח לירושלים הוא , ערביים המאוכלסים בצפיפות. בפועל

שמיעוטם סופחו במלואם , כפרים 28-היה שייך לדונם של ירושלים הירדנית. שאר השטח  6000-כ

 והשאר בחלקם.

, 69,000-לילה ל בן מספר הפלסטינים שהפכו לתושבי ירושלים בעלי תעודות זהות של ישראל הגיע

 נסיוןאחוז מאוכלוסיית העיר. הסיפוח שנועד לאפשר בניית שכונות יהודיות שיכשילו כל  23שהם 

אך שאר השטח , דונם מתוך השטח שסופח 21,000ת הביא להפקע 157לחלק מחדש את העיר,

אחוז  33נפש שהם  231,000התמלא במהירות באוכלוסייה פלסטינית. כיום מונים הפלסטינים 

נפש שהם  179,000מאוכלוסיית העיר ומספר היהודים המתגוררים בעשר השכונות היהודיות הוא 

  אחוז מהאוכלוסייה היהודית של העיר. 40-כ

מזרח ירושלים נשארה , היה להפריד כלכלית בין ירושלים לבין אזורי הגדה. בפועל יהעיקרון השנ

הליבה האורבאנית והכלכלית של הגדה. במזרח ירושלים ובפרברים מרוכזת האוכלוסייה הגדולה 

 ויש בה פעילויות כלכליות רבות., פלסטינים 800,000-כ, ביותר בגדה המערבית

. מכיוון שהעוסקים בנושא היו בטוחים שהגבולות שהם חוניבט-היה אסטרטגי העיקרון השלישי

מסמנים יהיו גבולות המדינה בעתיד הקרוב הם ביקשו להכליל בתוכם חלק ניכר מרכסי ההרים 

במשך השנים בנתה ישראל על הרכסים הללו את השכונות , המקיפים את ירושלים. בפועל

נבי סמואל , כך שכיום הר גילה בדרום, וגילה בדרום, החדשות: רמות אלון ורמת שלמה בצפון

הם השולטים על העיר , שמחוץ לגבולות הסיפוח, בצפון ומשלטי מעלה אדומים במזרח

הפלסטינים הסכימו שמדינתם לעתיד תהיה מפורזת מצבא זר ומנשק כבד. לפיכך  158שהתרחבה.

יניים שאינו מחייב לספח את המרחבים הפלסט, מצטמצם להגנה מפני טרור בטחוניהצורך ה

שהחומה מבקשת להבטיח. , ועל אחת כמה וכמה את המרחבים שמחוץ לעיר, שבגבולות העיר

עצם הוצאתם של אזורים פלסטיניים מאוכלסים בצפיפות מתחום העיר עשוי להקל , יתרה מכך

 הנדרש לחיי היומיום בירושלים. בטחוניאת מתן המענה ה

בית , כגון שדה התעופה בעטרות, שוביםהיה לכלול בתחומי העיר מתקנים ח העיקרון הרביעי

שדה התעופה אינו מופעל וחסרונו אינו , המטבחיים בשועפט ובית הקברות בהר הזיתים. בפועל

 מורגש; בית המטבחיים הפסיק לפעול; והקבורה בהר הזיתים כמעט שפסקה.

טחים היה להתחשב בבעלויות על קרקעות ובהסדרים קודמים. בפועל סופחו ש העיקרון החמישי

דונם של אדמות  21,000בירה והופקעו -בית ג'אלה ואל, שהיו בתחום העיריות של בית לחם

                                                        

ירושלים: מכון ירושלים ) 17דפי רקע לקובעי מדיניות מס' , 1948-1993גבולות השיפוט של ירושלים חזן,  .א 156
 (.1995לחקר ישראל, 

 .שם 157
 כולם נכללים או מתוכננים כיום בתחום הגדר. 158
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, 1950חוק נכסי נפקדים משנת , פי החוק הישראלי-פלסטינים לבניין השכונות היהודיות. אמנם על

אבל ממשלת ישראל נמנעה , רשאית הממשלה להפקיע את אדמותיהם ורכושם של הפלסטינים

, 2004באפריל  8-בישיבתה ב, ולם בעקבות בניית הגדר ביקשה ממשלת ישראלמליישמו. וא

במשא ומתן  159להפקיע ללא זכות ערעור נכסים בשווי מאות מיליוני דולרים מבעליהם החוקיים.

בין ישראל לפלסטינים התקבעה ההבנה שבהסדר הקבע תושארנה השכונות היהודיות בריבונות 

 ישראל. 

מזרח ירושלים הערבית מתנהלת בפועל בנפרד ממערב העיר ומהשכונות , "איחוד"שנות  37מרות ל

משטחי  %50 160כפי שמתאר צוות החשיבה בסוגיית ירושלים במכון ירושלים., היהודיות במזרחה

משטחי מזרח ירושלים אין תוכניות מתאר  50%-הם בלי רשת מים וניקוז. למזרח ירושלים 

לתכנן מערכות כבישים ותשתיות ומקשה על מתן  מה שמקשה, מפורטות ומאושרות, מותאמות

פי תוכניות מתאר. למרות גישתו החופשית כמעט של כוח -אישורי בנייה האמורים להינתן על

עבודה ערבי לשוק התעסוקה היהודי בירושלים אפשר לדבר על המשך קיומם של שני שוקי 

חינוך. מזרח ירושלים כך גם בתחום התחבורה וה 161תעסוקה סקטוריאליים בשני חלקי העיר.

, איש 6000, את הליבה האורבאנית של תושבי הגדה. רק מיעוט מבוטל, ופרבריה מהווים גם כיום

מקרב האוכלוסייה הערבית ניצלו את האפשרות לבחור באזרחות ישראלית בהמשך למעמד של 

 סים ונהנים משירותים ומהטבות הניתנים לכל תושבמִּ  תושב ישראל. הפלסטינים משלמים

אך הם פונים לרשויות הממלכתיות הישראליות רק אם אין להם חלופה אחרת. הם , ישראלי

אך הלכו להצביע ומי שיש לו כתובת גם מחוץ לירושלים , מחרימים את הבחירות המוניציפאליות

הלך להצביע בבחירות ליושב ראש הרשות הפלסטינית ולמועצה הפלסטינית שהתקיימו בינואר 

 .2005יושב ראש הרשות בינואר ובבחירות ל, 1996

 

הכתיבו את הצעת קלינטון  2000ביולי  דיווידמציאות זו וההתקדמות במשא ומתן בפסגת קמפ 

זמניים שאין בהם  צעדים"בשכונות הרואה , להסדר קבע בשונה מהעמדה האמריקנית המסורתית

קלינטון  162."קבעכדי להשפיע על הסטטוס הנוכחי או העתידי של העיר במשא ומתן על הסדרי ה

השטחים הערביים הינם פלסטיניים ואלו היהודיים הינם ישראליים. "הציע שבחלוקת העיר 

. הצדדים קיבלו הצעה זו והתקדמו לפתרונה בסבב השיחות "עיקרון זה יחול גם על העיר העתיקה

הלא רשמית התוו הצדדים קו גבול המממש  "יוזמת ז'נבה"ב, לבסוף 2001.163בטאבה בינואר 

 .164לכה למעשה את הצעתו של הנשיא קלינטוןה

קריסתו של התהליך המדיני בעקבות פסגת קמפ דיוויד הביאה למציאות שונה של אלימות בה שני 

לפתרון המקובל עליהם. הלחץ הציבורי בשל  "פרטנר"הצדדים מרגישים נבגדים וחסרים 

אילץ את ממשלת ישראל , האלימות והטרור המאפיינים את המציאות של ארבע השנים האחרונות

                                                        

 פטי לממשלה.. החלטה זו הוקפאה בינתיים על ידי היועץ המש2005בינואר  22, הארץמירון רפופורט,  159
 .(2000מרכז טדי קולק למחקרי ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל,  )ירושלים: הסדרי שלום בירושלים 160
ערבים ממזרח ירושלים כמעט שאינם נקלטים במפעלים עתירי ידע וטכנולוגיה, אלא בענפי התעשייה, הטקסטיל,  161

 המתכת, ההנעלה והאבן.
 .1969ם ודברי השגריר צ'ארלס יוסט במועצת הביטחון בשנת "רת האודברי השגריר ארתור גולדברג בעצ 162
טל )תל אביב: ידיעות אחרונות,  בעריכת ר. ,, עדות2001-1999במרחק נגיעה: המשא ומתן לשלום שר,  .ראו: ג 163

, טל )תל אביב: ידיעות אחרונות. ר , בעריכתחזית ללא עורף: מסע אל גבולות תהליך השלוםעמי, -בן. ש (;2001
2004). 

 בפגישה עם יוזמי הבנות ז'נבה. 2003כפי שזה הודה בדצמבר  164
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 2002לרבות בירושלים. התוואי שאושר בממשלה ביוני , "תפר"להחליט על הקמתו של מרחב ה

נוסף. כל הרכסים  בטחוניביקש לכאורה להעניק לגבולותיה של ירושלים מרחב  2003ובאוקטובר 

, רוםהר גילה בד. "תפר"השולטים על ירושלים והממוקמים מחוץ לגבולותיה נכללו במרחב ה

נבי סמואל ורכס שייח זייתון בצפון השולטים גם על ביתונייא , השולט גם על בית לחם ובית ג'אלה

 . ורמאללה

אך היא , ושטחים נוספים 1967-את השטח שסופח ב "תפר"ממשלת ישראל בחרה לכלול במרחב ה

ית הגדר הנבנית משנה מהות 165נמנעת מלשלב את האוכלוסייה הפלסטינית בחברה הישראלית.

 200,000את סדרי החיים של האוכלוסייה הפלסטינית במזרח העיר ובמטרופולין ירושלים. 

ייאלצו לפתח דפוסי חיים חדשים  "הקו הירוק"הפלסטינים האמורים להתגורר בין הגדר לבין 

אך אלו לא ישנו כפי הנראה את המשך תביעת הפלסטינים , בתוך הגדר כמו אלו שמחוצה לה

רת מדינתם לכשתוקם. פסיקתו של בית המשפט העליון בשבתו כבית הדין שירושלים תהיה בי

ושהצטרפו אליה , בעתירה שהגישו תושבי הכפר הפלסטיני בית סוריך 2004הגבוה לצדק ביוני 

 2005הכריחה את ממשלת ישראל לאשר בפברואר , ןביטחותושבי מבשרת ציון והמועצה לשלום ו

ן של ביטחומידתיות המבקש לשמור על איזון בין צורכי ההעומד בעיקרון ה, תוואי חלופי לגדר

ישראל לבין צרכי מרקם החיים הפלסטיני. תוואי חדש זה יצמצם מעט את השטח הפלסטיני 

אך אינו משנה מהותית את , של הגדר "צד הישראלי"המופרד מבעליו ואת מספר הפלסטינים ב

 המערבית.הפרדתה של מזרח ירושלים מהאוכלוסייה הפלסטינית בגדה 

מהסקירה לעיל עולה כי האזורים ההיסטוריים בירושלים המקודשים לשלוש הדתות משתרעים 

העיר  "איחודה"דונם של שטח השיפוט של ירושלים. למרות  126,400דונם מתוך  2000-על פני כ

כל  166מתפקדת ברוב תחומי החיים כשתי בירות נפרדות לישראל ולפלסטינים בגדה המערבית.

אם משום  -אינם רלוונטיים עוד  1967-רונות שהובילו לקביעת גבולותיה של העיר בחמשת העק

ואם בשל ההתפתחויות המדיניות המייתרות , כמו ניתוק מזרח ירושלים מהגדה, כישלון מטרתם

בהנחה שהסיפוח ובניית השכונות היהודיות החדשות , אם כך 167את הצורך בהגנה מפני צבא סדיר.

 תחילהנדמה כי נדרש , הפלסטינים מלחתור להקמת בירתם במזרח העיר לא הצליחו להניא את

שלב שני וב, לשתי בירות של שתי מדינות "מאוחדת"להסדיר את תקופת הביניים במעבר מעיר 

לארגן מחדש את האזורים המקודשים כדי שבפתרון הטריטוריאלי של ירושלים בהסדר הקבע 

תישען על  בשלב השניי. תקפותו של הפתרון נוכל לאחד את ההיבט הדתי עם ההיבט המדינ

הסכמת שני הצדדים במסגרת הסכם קבע והוא ימומש רק במסגרתו כדי למנוע מהצד החזק 

 להשליט את הדומיננטיות שלו בהסדר ביניים.

 ופת המעברתק

פסיקת בית המשפט העליון בעתירת בית סוריך לא הביאה לשינוי מהותי בתוואי , כפי שהוזכר לעיל

ן וממשלת ישראל במרחב ירושלים. מרקם החיים של תושבי מזרח ביטחושקבעו מערכת ה הגדר

ירושלים הפלסטינית ושל האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית ייפגעו מאוד עם השלמתה של 

                                                        

 .(2004מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, )ירושלים:  גדר ההפרדה והשכונות הערביות בירושליםגארב,  .י 165
, 2004, דצמבר חלופות להתוויית גדר הביטחון בירושליםנתון מרשים המעיד על כך פרסם מכון ירושלים,  166

המראה כי מספר התנועות היומיות החוצות את הקו המוניציפאלי גדול פי שלושה עשר מאלו החוצות את הקו 
 הדמוגרפי.

 (.2005)ינואר  17, אופקים חדשים, "נאבד אותה -אם לא נחלק את ירושלים "עמירב,  .מ 167
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כמו הכוונה לבנות שכונות יהודיות בלב האוכלוסייה , הגדר. מהלכים נוספים של עיריית ירושלים

שעדיין , ידמוגרפלהפרדה על בסיס  היתכנותים להכביד עד מאוד על העשוי 168הפלסטינית

 מתקיימת היום בירושלים. 

 

הנדרש לשכונות היהודיות במזרח  בטחונימתארות את ההצעה לשילוב המענה ה 1וטבלה  4מפה 

עם שמירת מרקם החיים של האוכלוסייה הפלסטינית במרחב ירושלים ובעיר , העיר ובמערבה

 החברתיות.נות את מעמדם החוקי של העיר ושל תושביה ובלי לפגוע בזכויותיהם בלי לש, עצמה

 מצומצם יותר הם: "מרחב תפר"העקרונות שעליהם מתבססת ההצעה ל

 המשך פעילות צה"ל, השב"כ והמשטרה משני צדי המכשול עד להשגת הסדר בין הצדדים. .1

 169נות הפלסטיניות.אבטחת השכונות היהודיות בירושלים במרחב מוגן המופרד מהשכו .2

ונית דקורטיבית בחלק קטארדפוס ההפרדה יתבסס על פרופיל שונה מהקיים. ניתן לשלב גדר אל

 מהמכשול ובחלקו לקיים הפרדה הנשענת על התוואי הטופוגראפי הקיים.

ים הישראליים הגדולים במטרופולין )מעלה יישוביצירת רצף קרקעי בין ירושלים ל .3

 ם במרחב המוגן.אדומים וגבעת זאב( והכללת

למרחב  -ישראלים ופלסטינים  -יצירת מערכת מעברים שתאפשר תנועה של תושבי ישראל  .4

 המוגן הישראלי )היציאה ממנו לא תבוקר(.

" Normall Openשימור מרבית המכשול הקיים עם שבעה מעברים שיהיו בסטאטוס " .5

שלים, תוך קיום שגרת בהתאם לצורכי מרקם החיים הפלסטיני והתנועה הישראלית עוקפת ירו

בדיקות אקראיות או בקרה מוחלטת, בכפוף להערכות מצב עדכניות. מכשול זה ייצור מרחב 

 לניטור מוקדם של פח"ע טרם הגעתה למרחב המוגן.

 שמירת גישתן של שתי האוכלוסיות למקומות הקדושים לשלוש הדתות. .6

 

 

 : נתונים למרחב ירושלים בתקופת המעבר 1טבלה 

 (1967ם מכוונים לשטח ולאוכלוסיה שמחוץ לגבולות )כל הנתוני

מזרח  נתון
 ירושלים

מרחב 
ירושלים 
 170המאושר

מרחב 
ירושלים 

 171המוצע

מרחב 
 הניטור

המרחב 
 המוגן

שטח 
 95,344 30,032 125,376 165,359 70,000 )דונם(

 25,255 132,906 158,161 199,485 231,000 פלסטינים

 209,188 3,174 212,362 58215,4 179,000 ישראלים
 

 

                                                        

 ואחרות. דיס, שכונת נוף ציון בג'בל מוכבר, שכונה בוואדי ג'וז-שכונת קדמת ציון באבו 168
 .2004מבוסס על הצעתה של המועצה לשלום וביטחון, פברואר  169
 .2005בפברואר  20-כפי שאישרה ממשלת ישראל בישיבתה ב 170
 המרחב המוצע הוא חיבור של מרחב הניטור והמרחב המוגן. 171
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פלסטיני נושא תעודת זהות של הרשות הפלסטינית בלבד יוכל לצאת מגוש הכפרים , לדוגמה

להיכנס למרחב הניטור ליד בית חורון , לנסוע על הכביש, גבעת זאב(-)מודיעין 443שמדרום לכביש 

ר בנקודה דומה. לחצותו ולצאת לביתוניא באזור מחנה עופ, "פתוחה בשגרה"בנקודת שהיא 

ולעבור מזרחה , שועפאת ובית חנינא, לחלופין יוכל להגיע לשכונות הפלסטיניות בצפון ירושלים

ודרומה מתחת לגשר באזור מחנה הפליטים שועפאת ללא כל עיכוב. בהתאם להערכות המצב 

הוא ן של ישראל. אם הפלסטיני ביטחוכניסה זו למרחב הניטור תבוקר בידי כוחות ה, ותבטחוניה

, גם מורשה כניסה לירושלים הוא יוכל להשתמש באחד משלושת המעברים הבאים: בידו בצפון

בדרום והר הצופים במזרח. ישראלי שאינו מעוניין להיכנס לירושלים יוכל להשתמש באותה  "300"

דרך ולהמשיך לבקעת הירדן או לים המלח בלא כל עיכוב. כניסה לעיר עצמה תיעשה דרך נקודות 

 לישראלים המופיעות במפת ההצעה. רתהביקו

ף יכולים לסיים את הסכסוך רק באמצעות שיבה "תחת הנחת העבודה שממשלת ישראל ואש

 מ והסדר קבע הצעה זו נהנית מהיתרונות הבאים:"לשולחן המו

  המענה הבטחוני לאוכלוסייה היהודית בעיר טוב יותר בשל הכללתה במרחב מוגן ללא

 תפה למאבק הפלסטיני. אוכלוסייה פלסטינית השו

  מעמדה החוקי של העיר ותושביה אינו נפגע והתושבים הפלסטינים ימשיכו ליהנות

אם ממשלת , משירותי העירייה ומתשלומי הביטוח הלאומי ושאר המוסדות. עם זאת

ישראל תסכם זאת עם הרשות הפלסטינית אפשר להעביר את השכונות או את חלקן 

 .Bלאחריותה במעמד שטח 

 החיים הישראלי והפלסטיני במרחב ירושלים ובעיר עצמה יישמר במתכונתו  מרקם

הנוכחית: מערב העיר והשכונות היהודיות במדינת ישראל והשכונות הפלסטיניות בגדה 

המערבית. בכך תיבלם המגמה המתרחבת של הגירת פלסטינים בעלי תעודת זהות 

, ם של תושבי מזרח ירושליםוכן תיעצר הירידה ברמת החיי 172ישראלית אל תוך ישראל,

 המכשירה את הקרקע לגיוסם של פרטים לפעילות של ארגוני הטרור., הערבים

  פיזית לבנייתה ואינה מעכבת את השלמת הגדר שאישרה הממשלה. היתכנותהצעה בעלת 

  ההצעה מאפשרת לדחות את הויכוח הפוליטי הפרטני על גבולותיה של ירושלים בשל

אם כי יש מי שיטענו בדיוק את ההפך בשל קביעת גבולות , רונישמירת הסטאטוס קוו העי

 י.דמוגרפהמרחב המוגן על בסיס הקו ה

  ההצעה מעניקה אפשרות לפתרון מדיני של הסכסוך ואינה מערימה מכשולים על מימושו

 של הסכם המבוסס על הצעת קלינטון.

  הנדרשים למרקם ההצעה מצביעה על חיסכון של מאות מיליוני שקלים בבניית המעברים

 החיים הפלסטיני. 

פי -חלוקה על -ויש מתנגדים להנחה המונחת בבסיסה , להצעה יש כמובן גם חסרונות

 הצעת קלינטון: 

י המוציא את עיר דוד דמוגרפצפויה התנגדות מימין לקביעת תוואי מדיני על בסיס הקו ה

 והר הזיתים מהשטח הישראלי.

                                                        

א 172  אל תוך ירושלים. 000,5היגרו בשנתיים האחרונות  ,תושבים 63,000רם, המונה -לדוגמה, רק מֵּ
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 173ינים לבקרת מעברם ממזרח העיר למערבה.צפויה התנגדות של תושבי העיר הפלסט 

  צפויה ביקורת פלסטינית על היכולת לסגור את מרחב הניטור בפני האוכלוסייה

 הפלסטינית של הגדה המערבית.

 .עלויות הבנייה והתפעול של המכשול יגדלו בשל קיומם של כמעט שתי מערכות 

  וזאת בשל , העירצמצום הזמן והמרחב למפגע הבא משטחי הגדה כדי לפעול במערב

 של הכניסות למרחב הניטור הגובל בחלקו במרחב המוגן.  "Normally Open"תפיסת ה 

 

נראה כי הצעה זו תכשיר את מרקם החיים ואת דעת הקהל בשני הצדדים להגדרה מחדש , כוםילס

 לשתי בירות לשתי מדינות עצמאיות.  "מאוחדת"של ירושלים ה

 יסטורי עה לפתרון קבע: ארגון המרחב הההצ

 

ההיסטורי. מפה  בשלב זה אבקש להתמודד עם שלב הקבע של ירושלים תוך הצעת פתרון למרחב

ז את המקומות המקודשים לשלוש הדתות בדפוסים של מוסדות דת כֵּ רַּ הְמ  מתארת את האזור 5

 16-ניות שנבנו בתחילת המאה העות'מאובתי קברות. חלק מאזור זה מתוחם פיזית בחומות ה

 המחייבת שימוש בהן כקריטריון בלעדי. , נות מקדושה כלשהיושאינן נה

 

תביא לבידול  174בלי לפגוע בחומות הקיימות,, מסביב לאזור המתוחם, חדשות "חומות"בנייתן של 

ייבנו כפרויקט  "חומות"(. ה2וטבלה  5פיזי של המקומות המקודשים משאר העיר )ראו מפה 

אם כי , שימוש משותף ולא של קו גבול מפריד משותף. התפיסה בבנייתן תהיה של מרחב בעל

אפשר שהן תכלולנה  175תתקיים יכולת הפרדה המתבססת על פתרונות אדריכליים קיימים.

מיצגים וכדומה לשלוש הדתות החיות במשותף , מוזיאונים, בילוי, סחר, תרבות, מתחמי תחבורה

שהוצע ביוזמת ז'נבה לעיר , "עיר פתוחה"זו תאפשר להחיל את המודל של  פיזיתבעיר. הפרדה 

-על האזור כולו. בתוך האזור תחולק אמנם הריבונות בין הצדדים באופן רשמי על, העתיקה בלבד

ובאופן מעשי יישמר הסטאטוס קוו בכל האתרים , אך ללא הצבת מכשול פיזי, פי הצעת קלינטון

 המקודשים לשלוש הדתות.

היא הוגנת לשני הצדדים. , על העיר העתיקהנוסף , החלת המודל של עיר פתוחה על השטח המוצע

ישראל תחיל את המשטר המיוחד על הר ציון והפלסטינים על עיר דוד והאתרים בנחל קדרון. לא 

יחול שינוי במעמד המיוחד שיש לבית הקברות היהודי בהר הזיתים ולמצודת דוד בניהול ישראלי 

ים הנדרשים כדי להבטיח את חופש . ייחסכו כל הסידורים המיוחד"הסכם ז'נבה"כפי שנקבע ב

ניות. ישראלי יהודי שיבקש לבקר בשטח עות'מאהפולחן הדתי באתרים שמחוץ לחומות ה

ללא כל , יבקר בעיר דוד, שבריבונות פלסטינית ייכנס באחד מארבעת השערים שבריבונות ישראל

ני נוצרי שירצה ויחזור באותה הדרך. כך גם פלסטי, צורך בהצגת דרכון או שימוש בשאטל מלווה

לבקר בכנסייה בהר ציון או פלסטיני מוסלמי המבקש לבקר שם בבית הקברות המוסלמי. תושב 

                                                        

 ל."אף שבפועל בקרה חלקית מתקיימת גם היום באמצעות מחסומים ניידים של משטרת ישראל וצה 173
 ו."אלה נכללות במסגרת העיר העתיקה ברשימת הנכסים התרבותיים העולמיים של אונסק 174
הטכניון, , עבודת גמר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, טרמינל בקו הגבולשפירא,  .או ברכה. לד, קיגרינפ .י 175

 .2004חיפה, 
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לא יידרש להקיף את העיר העתיקה כדי להיכנס לשוק ברובע  "עיר דוד"סילוואן בחלק של 

המוביל לשער , המוסלמי דרך שער האריות אלא יוכל לעשות זאת בקלות דרך השער הדרומי החדש

פי -ן יהיו עלביטחותושבות שירותים מוניציפאליים ו, אשפות. כל הפרטים הקשורים לתנועהה

. נוהלי הקניין הפרטי יהיו שווים לאלה שייקבעו בעניין זה לגבי "הסכם ז'נבה"ירושלים ב-6סעיף 

שהתיאום בין , בהסכמת שני הצדדים בלבד, כל השטח של מדינת פלסטין ומדינת ישראל. אפשר

יהודים  -יות לגבי ניהול האזור המשותף יכלול את האפשרות להמשך המגורים ההדדיים שתי העיר

 או להפך. , "עיר דוד"כמו , באזורים שבריבונות הפלסטינית

 

תוך הסדרת , ציפאלי של ירושלים המאוחדת תחולק על בסיס הצעת קלינטוןייתרת השטח המונ

 ם הקיימת והמתוכננת. משטר הגבול במעברים שייבנו על בסיס מערכת הכבישי

 

 : המרחב ההיסטורי 2טבלה 

 

 נתונים פרמטר

 מטר 6700 היקף

 דונם 1791 שטח

 מטר 4600 בניית "חומה" חדשה

 4/5 שערים קיימים/חדשים

 36,400 פלסטינים

 3,000 ישראלים
 

 סיכום 

 

אל ההצעה המוצגת מספקת תשובות מעשיות והוגנות למתחים הדתיים והלאומיים בין ישר

 "win-win"המגיעים לשיאם בעיר ירושלים. ההצעה בפרטיה נשענת על תפישה של , לפלסטינים

. הפתרון אינו מעמעם את החלוקה הריבונית ולכן מונע תמריץ להפרת "משחק סכום אפס"ולא על 

הסכם על ידי ניסיונות לקבוע עובדות בשטח. אימוץ הפתרון המוצע יאפשר להתגבר על אחת מאבני 

המהותיות ביותר בדרך לכינון הסדר קבע בין הצדדים. בדור שייכון בו גם שלום בין הצדדים הנגף 

יהיה אפשר להרחיב את המודל לאזורים נוספים בירושלים או במקומות אחרים ללא בניית מכשול 

 פיזי. 
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 24  ור(ו  חוזה לוזאן )מבטל את חוזה ס   |  1923ביולי 

 בעקבות מלחמת העצמאות הטורקית, מהווה הכרה בינלאומית בגבולותיה     

 טוריות החדשים של טורקיה בתמורה לוויתור טורקי רשמי על הטרי    

 העות'מאניות לשעבר    

 25  1924הקדושים(,  דבר המלך במועצתו על ארץ ישראל )המקומות |  1924ביולי 

 קבע כי טענות בדבר המקומות הקדושים יידונו בפני הנציב העליון או ועדה     

 מיוחדת, ולא בבתי דין אזרחיים    

 2  ולבנון הסכם השכנות הטובה בין א"י, סוריה |  1926בפברואר 

 קבע הסדרים תפקודיים בנוגע לגבולות וליחסים בין הטריטוריות    

 23  פרוץ מאורעות תרפ"ט |  1929באוגוסט 

  200מהומות שפרצו בעקבות מחלוקת סביב הכותל המערבי, בהן נהרגו מעל     

 ערבים, והביאו לקצן של הקהילות היהודיות בחברון ובעזה 100יהודים ומעל     
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  פרסום דו"ח קאסט  |  1929ספטמבר(Cust) 

 סקירה מקיפה של הסטטוס קוו במקומות הקדושים בירושלים ובסביבתה    

  1930מרץ  | ( פרסום דו"ח ועדת שוShaw) לחקירת מאורעות תרפ"ט 

 תלה את האחריות הישירה לפרוץ המאורעות בצד הערבי, אולם ציין את     

 הקרקעות על ידי יהודים, והמליץ  התסיסה שנבעה מהמשך ההגירה ורכישת    

 שינוי המדיניות הבריטית על     

 1  פרסום דו"ח ועדת הופ |  1930באוקטובר-( סימפסוןHope Simpson) 

 הכיל המלצות מדיניות ברוח ועדת שו ששולבו בספר הלבן של פאספילד    

 20  1930באוקטובר  | ( פרסום הספר הלבן של פאספילדPassfield) 

 ך מדיניות בריטי שקרא להגבלת ההגירה ורכישת הקרקעות על ידי מסמ    

 יהודים והדגיש את המחויבות השווה של בריטניה ליהודים ולערבים לפי     

 הצהרת בלפור    

 19  1931דבר המלך במועצתו על ארץ ישראל )הכותל המערבי(,  |  1931במאי 

 ת תפילה מוגבלות ליהודיםקבע כי הכותל הוא בבעלות מוסלמית אך עם זכויו    

 1936-1939  | תרצ"ט(-המרד הערבי בארץ ישראל )מאורעות תרצ"ו 

 מרד ערבי כנגד שלטונות המנדט והאוכלוסיה היהודית בא"י שדוכא בכוח     

 ובמהלכו נהרגו מאות יהודים ובריטים ואלפי ערבים    

 30  פרסום דו"ח  |  1937בנובמבר( ועדת פילPeel) 

 ניתנות ליישוב של הצדדים, -ורעות המרד הערבי והשאיפות הבלתילאור מא    

 המליץ על חלוקת א"י למדינה יהודית, אזור בריטי ושטח שיסופח לעבר הירדן    

 9  1938בנובמבר  | ( פרסום דו"ח ועדת וודהדWoodhead) 

 כלל שלוש הצעות חלוקה מפורטות ברוח ועדת פיל והמליץ על איחוד כלכלי    

 7 ועידת השולחן העגול )ועידת סט. ג'יימס( בלונדון |  1939ואר בפבר 

 ועידת פיוס בהשתתפות נציגים בריטים, יהודים וערבים שכונסה לאור כשלון     

 וודהד ולא הביאה לתוצאות-ועדות פיל ו    

 23  1939במאי  | ( פרסום הספר הלבן של מקדונלדMacDonald) 

 רעיון החלוקה וקרא להכנת א"י לעצמאות מסמך מדיניות בריטי שדחה את     

 ולהגבלת ההגירה כך שחלקם של היהודים באוכלוסיה יגיע לשליש    

 1939-1945  | מלחמת העולם השניה ושואת יהודי אירופה וצפון אפריקה 

 28  1940תקנות העברת הקרקעות,  |  1940בפברואר 

 משטח ארץ ישראל 95%-איסור או הגבלה על רכישת קרקעות בידי יהודים ב    

 11  יורק-אימוץ תוכנית בילטמור בוועידה הציונית בניו |  1942מאי 

 דחיית הספר הלבן של מקדונלד ודרישה להקמת "קהיליה יהודית" בא"י    

 27  1945תקנות ההגנה )שעת חירום(,  |  1945בספטמבר 

 חתרות הענקת סמכויות נרחבות לכוחות הביטחון המנדטוריים במאבק נגד המ    

 היהודיות והערביות, כולל מעצרים מנהליים, הריסת בתים ומגבלות תנועה    
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 30  אמריקאית-פרסום דו"ח ועדת החקירה האנגלו |  1946באפריל 

 המליץ על המשך המנדט, פירוק המחתרות מנשקן, ביטול המגבלות על רכישת     

 פליטים יהודים לא"י 100,000קרקעות והגירת     

 31 גריידי-פרסום תוכנית מוריסון |  1946לי ביו 

 המליצה על הקמת פדרציה בראשות נציב בריטי שתכלול שני קנטונים     

 בריטיים, אחד יהודי ואחד ערבי    

 7  תוכנית בווין |  1947בפברואר 

 גריידי-קראה להקמת משטר נאמנות לחמש שנים למימוש תוכנית מוריסון    

 9  אונסקו"פ( דו"ח הועדה המיוחדת של האו"ם לארץ ישראל פרסום |  1947בספטמבר( 

 כלל את הצעת הרוב )חלוקה למדינה יהודית, מדינה ערבית ואזור בריטי עם     

 איחוד כלכלי( והצעת המיעוט )מדינה פדרלית(    

 29  של העצרת הכללית של האו"ם 181החלטה  |  1947בנובמבר 

 על בסיס הצעת הרוב של אונסקו"פאישור תוכנית החלוקה לארץ ישראל     

 30  פרוץ מלחמת העצמאות |  1947בנובמבר 

 לחימה בין יהודי וערביי א"י בעקבות דחיית האחרונים את הצעת החלוקה    

 25  הצעת נשיא ארה"ב טרומן לחסות זמנית של האו"ם על ארץ ישראל |  1948במרץ 

 והצפי לסיום המנדט הישימות של חלוקה תוך כדי לחימה-הוצעה לאור אי    

 14  סיום המנדט על ארץ ישראל והכרזת העצמאות של מדינת ישראל |  1948במאי 

 פלישת שבע מדינות ערב    

 28  תכנית ברנדוט הראשונה |  1948ביוני 

 הצעה לחידוש רעיון החלוקה עם גבולות שייקבעו במו"מ    

 11  םשל העצרת הכללית של האו" 194החלטה  |  1948בדצמבר 

 לבחירתם כללה קריאה לשיבת הפליטים הפלסטינים לביתם או קבלת פיצוי    

  הכרזת ממשלת ישראל על ירושלים כחלק מישראל |  1949פברואר 

 24  חתימת הסכם שביתת הנשק בין ישראל ומצרים |  1949בפברואר 

 , למעט רצועת עזה1906-קביעת קו שביתת הנשק על בסיס הגבול מ    

 23  חתימת הסכם שביתת הנשק בין ישראל ולבנון |  1949במרץ 

 1923-קביעת קו שביתת הנשק על בסיס הגבול מ    

 ועידת הפיוס בלוזאן | 1949ספטמבר -אפריל 

 ועידה בחסות האו"ם שכללה נציגים מישראל וממדינות ערב והסתיימה ללא     

 תוצאות    

 3  וירדןחתימת הסכם שביתת הנשק בין ישראל  |  1949באפריל 

 יצירת "הקו הירוק" כקו שביתת הנשק, כולל שטחי הפקר    

 11  קבלת ישראל כחברה באו"ם |  1949במאי 

 20  חתימת הסכם שביתת הנשק בין ישראל וסוריה |  1949ביולי 

 , כולל אזורים מפורזים; 1923-קביעת קו שביתת הנשק על בסיס הגבול מ    

 סיומה הרשמי של מלחמת העצמאות    
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 12  אמנת ז'נבה הרביעית |  1949באוגוסט 

 אמנה בינלאומית בדבר ההגנה על אזרחים בשעת מלחמה    

 5  הכרזת ממשלת ישראל על ירושלים כבירת ישראל |  1949בדצמבר 

 הבטחה לשמירה על המקומות הקדושים וקריאה לכנסת לעבור לירושלים    

 13  שבה לירושליםהכרזת הכנסת על העברת מקום מו |  1949בדצמבר 

 22  מצרים-הסכם "מודוס ויוונדי" לשביתת הנשק ישראל |  1950בפברואר 

 הסכם הבנות שקבע הגבלות על נוכחות צבאית באזורי הגבול וכן חילופי     

 שטחים    

 24  החלטת הפרלמנט הירדני בדבר סיפוח הגדה המערבית |  1950באפריל 

 וכר בידי בריטניה ופקיסטן בלבדעל פי הודעת המלך עבדאללה; הסיפוח ה    

 1953-1955  | תוכנית אלפא 

 מגעים דיפלומטיים סודיים בהובלת ארה"ב ובריטניה לכינון שלום בין ישראל     

  75,000ומדינות ערב בתמורה לנסיגה ישראלית מחלק מן הנגב וקליטת     

 פליטים    

  תוכנית ג'ונסטון |  1953אוקטובר 

 שיא ארה"ב לניהול משותף של משק המים באזור עמק הצעת שליחו של נ    

 הירדן בידי ישראל, ירדן, סוריה ולבנון    

 18  ועידת באנדונג |  1955באפריל 

 -ועידה של מדינות מאסיה ואפריקה שהובילה להקמת ארגון המדינות הבלתי    

 מזדהות והביעה תמיכה בצד הערבי כנגד ישראל    

 29  באוקטובר– 

 מלחמת סיני )מבצע קדש( |  1956 בנובמבר 7

 כיבוש חצי האי סיני בידי ישראל במבצע משותף עם בריטניה וצרפת, ולאחריו     

 נסיגה ישראלית בלחץ אמריקאי וסובייטי    

 31  תוכנית ג'ונסון |  1962באוגוסט 

 ליישוב מחדש ופיצוי של הפליטיםתוכנית מטעם השליח המיוחד של האו"ם     

 13  בקהיר 1-הפסגה הערבית ה |  1964בינואר 

 הקמת פיקוד משותף לצבאות ערב וקריאה להקמת מועצה לאומית פלסטינית    

 28  הקמת אש"ף ואשרור האמנה הפלסטינית |  1964במאי 

 החלטות שנתקבלו בכינוס במזרח ירושלים בהתאם להחלטת הפסגה הערבית    

 2  באלכסנדריה 2-הפסגה הערבית ה |  1964ביוני 

 אשרור הקמת אש"ף ומחויבות מדינות ערב להשמדת ישראל    

 8  ביטול הממשל הצבאי באזורי הספר בישראל |  1966בנובמבר 

 1945בהכרזת רה"מ אשכול על פי תקנות ההגנה )שעת חירום(,     

 5-11  מלחמת ששת הימים |  1967ביוני 

 י צה"לביד כיבוש סיני, רצועת עזה, הגדה המערבית ורמת הגולן    

 19  החלטת ממשלת ישראל על נסיגה מסיני ורמת הגולן תמורת שלום |  1967ביוני 

 נדחתה על ידי סוריה ומצרים    
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 27  1967-תשכ"זהחוק השמירה על המקומות הקדושים,  |  1967ביוני 

 הבטחת הגישה החופשית למקומות קדושים ומניעת פגיעה ברגשות דתיים    

 28  1967-(, התשכ"ז1י השלטון והמשפט )מס' צו סדר |  1967יוני 

 החלת המשפט והמנהל הישראליים על ירושלים בגבולותיה המורחבים    

 26  תוכנית אלון |  1967ביולי 

 הצעת שר העבודה יגאל אלון לחלוקת הגדה המערבית בין ישראל, שתשלוט     

 בבקעת הירדן ובמסדרון לירושלים, ובין ירדן    

 1  בח'רטום 4-הפסגה הערבית ה |  1967בספטמבר 

 לא לשלום עם ישראל, לא למו"מ עם ישראל, לא  –אימוץ "שלושת הלאווים"     

 להכרה בישראל    

 26  ממפות ישראל שר העבודה יגאל אלון מורה להסיר את הקו הירוק |  1967באוקטובר 

 30  על נסיגה תמורת שלום ת ממשלת ישראלביטול החלט |  1967באוקטובר 

 בעקבות "שלושת הלאווים"    

 22  של מועצת הביטחון של האו"ם 242החלטה  |  1967בנובמבר 

 שלילת רכישה של טריטוריה בדרך של לחימה וקריאה לישראל לסגת     

 משטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים כחלק מהסדר שלום כולל    

 1968   | תוכנית האגרופים" של משה דיין" 

 חמשת מוקדים צבאיים והתיישבותיים בלב הגדה המערביתתוכנית ליצירת     

 10  תיקון האמנה הפלסטינית |  1968ביולי 

 ערבית-את הזהות הפלסטינית הנפרדת לעומת זו הפאן שדגיה    

 8  פרוץ מלחמת ההתשה |  1969במרץ 

 לחימה בעצימות נמוכה בין ישראל ומצרים לאורך תעלת סואץ    

 9  רוג'רס הראשונהיוזמת  |  1969בדצמבר 

 ערבי כולל -יוזמה לקידום הפסקת אש במלחמת ההתשה והסדר שלום ישראלי    

 242על בסיס החלטה     

 19  יוזמת רוג'רס השניה |  1970ביוני 

 יוזמה נוספת לקידום הפסקת אש, שהושגה חודשיים מאוחר יותר    

 7  הותום מלחמת ההתש מצרית-ישראלית הפסקת אש |  1970באוגוסט 

  אירועי "ספטמבר השחור" בירדן |  1970ספטמבר 

 חיסול מוקדי הכוח של אש"ף בירדן בידי הצבא הירדני     

 4  יוזמת השלום של סאדאת |  1971בפברואר 

 תוכנית לנסיגת ישראל מאזור תעלת סואץ ופתיחת התעלה לשיט כצעד ראשון     

 242ביישום החלטה     

 8  ינגתוכנית יאר |  1971בפברואר 

 תוכנית לנסיגה ישראלית לגבול הבינלאומי עם מצרים בתמורה לפירוז סיני,     

 הבטחת חופש השיט בתעלת סואץ ומיצרי טיראן וסיום מצב המלחמה    
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 4  תוכנית רוג'רס השלישית |  1971באוקטובר 

 מצרי-תוכנית לפתיחה מחודשת של תעלת סואץ וקידום הסדר ישראלי    

 15  תוכנית המלך חוסיין לממלכה ערבית מאוחדת |  1972במרץ 

 תוכנית ליצירת פדרציה בין ירדן ופלסטין תחת מלכי השושלת ההאשמית     

 6-25  מלחמת יום כיפור | 1973באוקטובר 

 מצרית על ישראל שהסתיימה ללא הישגים -מתקפת פתע סורית    

 טריטוריאליים משמעותיים לאף צד    

 22  של מועצת הביטחון של האו"ם 338לטה הח |  1973באוקטובר 

 החלטה שנועדה להביא להפסקת אש במלחמת יום כיפור ולהשגת שלום צודק     

 242קיימא על בסיס החלטה -ובר    

 12  הסכם לייצוב הפסקת האש בין ישראל ומצרים |  1973בנובמבר 

 ותהסכם שאפשר חילופי שבויים וקבע את המסגרת לשיחות על הפרדת הכוח    

 21  ועידת השלום בז'נבה |  1973בדצמבר 

 ערבית בחסות האו"ם, ארה"ב וברה"מ-ועידת שלום ישראלית    

 10  תוכנית יריחו |  1974בינואר 

 שר החוץ יגאל אלון להעברת אזור יריחו לירדן כחלק מהפרדת כוחות הצעת    

 18  הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל ומצרים |  1974בינואר 

 לת סואץ בפיקוח האו"םלפריסה מחדש של הצדדים משני עברי תע הסכם    

 1  לחקר מלחמת יום כיפור פרסום דו"ח הביניים של ועדת אגרנט |  1974באפריל 

 ביקר בעיקר את הדרג הצבאי אך הביא להתפטרות רה"מ מאיר    

 31  הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל וסוריה |  1974במאי 

 ם אזור חיץ בפיקוח האו"ם, וכן חילופי שבוייםהסכם לפריסה מחדש ע    

 8  של אש"ף ("תוכנית השלבים"תוכנית "עשר הנקודות" )אימוץ  |  1974ביוני 

 הכרה באפשרות לשחרור הדרגתי של פלסטין ולשילוב דיפלומטיה ומאבק מזוין    

 14  הזמנת אש"ף להשתתף בדיוני האו"ם |  1974באוקטובר 

 26  ברבאט 7-סגה הערבית ההפ |  1974באוקטובר 

 הכרה באש"ף כנציגו הלגיטימי של העם הפלסטיני    

 22  הענקת מעמד של ארגון משקיף באו"ם לאש"ף |  1974בנובמבר 

 4  מצרי-הסכם הביניים הישראלי |  1975בספטמבר 

 התחייבות שני הצדדים לשמור על הפסקת האש ולפתוח במגעים להסדר שלום    

 10  של העצרת הכללית של האו"ם 3379ה החלט |  1975בנובמבר 

 פרטהיידקביעה כי ציונות היא צורה של גזענות והשוואתה למשטר הא    

 2  תוכנית שרון |  1977באוקטובר 

 תוכנית שהוצגה בידי שר החקלאות אריאל שרון לעיבוי מאסיבי של     

 ההתיישבות הישראלית בגדה המערבית    

 9  ים סאדאת מביע נכונות לנאום בפני הכנסתנשיא מצר |  1977בנובמבר 

 לאחר הנאום הוזמן סאדאת לישראל בידי רה"מ בגין    
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 20  ביקור סאדאת בישראל ונאומו בפני הכנסת |  1977בנובמבר 

 338-ו 242ערבי כולל על בסיס החלטות -קריאה למשא ומתן על הסדר ישראלי    

 14  ועידת קהיר |  1977בדצמבר 

 עת שיחות השלום בין ישראל ומצריםועידה להתנ    

 28  ישראל פרסום תוכנית האוטונומיה הפלסטינית של ממשלת |  1977בדצמבר 

 תוכנית לביטול הממשל הצבאי בגדה המערבית וברצועת עזה והקמת רשות     

 מצרי-פלסטינית נבחרת שהוצעה כחלק מתהליך השלום הישראלי    

 14-21  ום לבנוןמבצע ליטני בדר |  1978במרץ 

 מבצע של צה"ל לחיסול נוכחות אש"ף מדרום לנהר הליטני    

 19  של מועצת הביטחון של האו"ם 425החלטה  |  1978במרץ 

 קראה להפסקת אש בין ישראל ואש"ף ולנסיגה ישראלית מדרום לבנון,     

 והביאה להקמת יוניפי"ל להבטחת יישומה    

 17  בין ישראל ומצריםהסכמי קמפ דיוויד  |  1978בספטמבר 

 הסכם מסגרת לחתימת הסכם שלום בין ישראל ומצרים, וכן להקמת ממשל     

 שנים, במהלכה יתנהל מו"מ להסדר קבע 5עצמי פלסטיני לתקופת ביניים של     

 2  בבגדד 9-הפסגה הערבית ה |  1978בנובמבר 

 גינוי הסכמי קמפ דיוויד    

 10  לום למנחם בגין ואנואר סאדאתהענקת פרס נובל לש |  1978בדצמבר 

 על חלקם בהסכמי קמפ דיוויד    

 26  הסכם השלום בין ישראל ומצרים |  1979במרץ 

 ( בתמורה לפירוזו1982-כולל נסיגה ישראלית מחצי האי סיני )שהושלמה ב    

 13  הצהרת ונציה |  1980ביוני 

 על בסיס  ערבי-קריאת מנהיגי הקהיליה האירופית להסדר שלום ישראלי    

 , כולל הכרה בזכות הפלסטינים להגדרה עצמית338-ו 242החלטות     

 30  חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל |  1980ביולי 

 הכרזה על ירושלים "השלמה והמאוחדת" כבירת ישראל ומושב השלטון    

 7  מבצע אופרה |  1981ביוני 

 ויר הישראליהפצצת הכור הגרעיני "תמוז" בעיראק בידי חיל האו    

 7  תוכנית שמונת הסעיפים של יורש העצר הסעודי פהד |  1981באוגוסט 

 כללה נסיגה ישראלית מהשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים, הקמת     

 מדינה פלסטינית וזכות שיבה או פיצוי לפליטים הפלסטינים לבחירתם    

 14  החלת החוק הישראלי ברמת הגולן |  1981בדצמבר 

 6 פלישת ישראל ללבנון ותחילת מלחמת לבנון הראשונה |  1982 ביוני 

 בוצעה במטרה להרחיק את כוחות אש"ף מלבנון, אולם הביאה ללחימת צה"ל     

 מול הצבא הסורי ולמעורבות במלחמת האזרחים בלבנון    

 

 1  תוכנית רייגן |  1982בספטמבר 

 שנים,  5ני לתקופה של תוכנית שהציג נשיא ארה"ב להקמת ממשל זמני פלסטי    
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 בסופה תוקם מסגרת פלסטינית בזיקה לירדן    

 8  בפס 12-הפסגה הערבית ה |  1982בספטמבר 

 קריאה להקמת מדינה פלסטינית בגדה המערבית ורצועת עזה    

 16-18  הטבח במחנות הפליטים סברה ושתילה בביירות | 1982בספטמבר 

 ות נוצריות טבח שבוצע על ידי מיליציות לבנוני    

 7  ן על הטבח בסברה ושתילהה  פרסום דו"ח ועדת כ   |  1983בפברואר 

 המליץ על העברת שר הביטחון אריאל שרון מתפקידו    

 17  הסכם בין ישראל ולבנון |  1983במאי 

 הסכם בחסות אמריקאית לסיום מצב הלוחמה בין המדינות ונסיגה ישראלית     

 1984מציה רחבה ובוטל במרץ בשלבים, שלא זכה ללגיטי    

 21  עסקת ג'יבריל |  1985במאי 

 המפקדה הכללית,  –עסקת חילופי שבויים בין ישראל לארגון החזית העממית     

 חיילי צה"ל שנשבו בלבנון 3אסירים פלסטיניים כנגד  1,150במסגרתה שוחררו     

  נסיגת ישראל לרצועת הביטחון בדרום לבנון |  1985יוני 

 צועה ברוחב מספר ק"מ בשליטת צה"ל וצבא דרום לבנון )צד"ל(ר    

 11  חוסיין(-הסכם לונדון )פרס |  1987באפריל 

 הבנות בין שר החוץ פרס למלך חוסיין, שנדחו בידי רה"מ שמיר, אודות ועידת     

 ירדנית-שלום שתכלול שיחות ישירות בין משלחת ישראלית ופלסטינית    

 9  ץ האינתיפאדה הראשונהפרו |  1987בדצמבר 

  2,000ישראלים ומעל  160-התקוממות עממית פלסטינית במהלכה נהרגו כ    

 פלסטינים, שדעכה לאחר ועידת מדריד ותחילת תהליך אוסלו    

 4  מסמך שולץ |  1988במרץ 

 הצעת מזכיר המדינה האמריקאי שולץ למו"מ בין משלחת ישראלית     

 338-ו 242קבע על בסיס החלטות  ירדנית להסדר-ופלסטינית    

 31  המערבית הכרזת המלך חוסיין על התנתקות ירדן מהגדה |  1988ביולי 

 29  הכרעה בבוררות הגבולות בין ישראל ומצרים על טאבה |  1988בספטמבר 

 הכרעה לטובת מצרים בבוררות שנערכה לפי תנאי הסכם השלום    

 15  338-ו 242ינת פלסטין וקבלת אש"ף את החלטות הכרזת העצמאות של מד |  1988בנובמבר 

 ארגון מבאותו יום שינתה העצרת הכללית של האו"ם את ציונו של אש"ף     

 מדינות 82פלסטין הוכרה בידי  1988ל"מדינת פלסטין", ועד סוף     

 14  יוזמת השלום של ממשלת האחדות בישראל |  1989במאי 

  5-ית ורצועת עזה להקמת ממשל זמני לתוכנית לקיום בחירות בגדה המערב    

 שנים, תוך קיום מו"מ להסדר קבע בשיתוף ירדן, מצרים והפלסטינים,     

 ושלילת האפשרות למדינה פלסטינית עצמאית    

 19  תוכנית "עשר הנקודות" של מובארכ |  1989בספטמבר 

 זהמסגרת לקיום בחירות לממשל עצמי פלסטיני בגדה המערבית ורצועת ע    

 10  תוכנית "חמשת הסעיפים" של מזכיר המדינה בייקר |  1989באוקטובר 

 פלסטיני בקהיר-הכרה ביוזמת ממשלת האחדות כבסיס למו"מ ישראלי    
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 17  בינואר–  

 מלחמת המפרץ הראשונה |  1991בפברואר  28

 מבצע של קואליציה בינ"ל בהובלת ארה"ב כנגד הכיבוש העיראקי של כווית    

 13 הכרזת הנשיא בוש על יוזמת שלום חדשה במזה"ת |  1991ץ במר 

 נאומו של נשיא ארה"ב לסיכום מלחמת המפרץ, כולל קריאה למו"מ על הסדר     

 ועיקרון "שטחים תמורת שלום" 338-ו 242ערבי על בסיס החלטות -ישראלי    

 30  באוקטובר– 

 ועידת מדריד |  1991בנובמבר  1

 ירדנית -רה"ב וברה"מ ובהשתתפות משלחת פלסטיניתועידת שלום בחסות א    

 שהתניעה שיחות בין ישראל לפלסטינים ולמדינות ערב    

 23  יצחק רבין נבחר לראשות הממשלה |  1992ביוני 

 19  ביטול החוק האוסר על מפגשים עם אנשי אש"ף |  1993בינואר 

 אפשר מגעים גלויים עם אש"ף במסגרת תהליך אוסלו    

 25-31 מבצע "דין וחשבון" בדרום לבנון |  1993יולי ב 

 מבצע של צה"ל נגד חזבאללה שהסתיים בהבנות על הפסקת אש    

 10  החלפת מכתבי הכרה הדדית בין ישראל ואש"ף |  1993בספטמבר 

 חלופת מכתבים בין רה"מ רבין ויו"ר אש"ף ערפאת, כולל התחייבות של     

 לסטינית העוסקים בהשמדת ישראלהאחרון לביטול סעיפי האמנה הפ    

 13  הצהרת העקרונות )הסכם אוסלו א'( |  1993בספטמבר 

 שנים, במהלכן יתקיים  5-הסכם מסגרת על הקמת ממשל זמני פלסטיני נבחר ל    

 338-ו 242מו"מ על הסדר קבע על בסיס החלטות     

 4  הסכם עזה ויריחו )הסכם קהיר( |  1994במאי 

 ישראל מאזור יריחו ומרבית רצועת עזה ועל הקמת הרשות  הסכם על נסיגת    

 הפלסטינית למנהל אזורים אלו    

 25  הצהרת וושינגטון על קץ מצב הלוחמה בין ישראל וירדן |  1994ביולי 

 26  הסכם השלום בין ישראל וירדן |  1994באוקטובר 

 אזור נהריים, כולל הסדרים תפקודיים ב1922-קביעת הגבול על בסיס הגבול מ    

 30  ועידה כלכלית ראשונה למזה"ת וצפון אפריקה בקזבלנקה |  1994באוקטובר 

 10  הענקת פרס נובל לשלום ליצחק רבין, שמעון פרס ויאסר ערפאת |  1994בדצמבר 

 28  פלסטיני )הסכם אוסלו ב'(-הסכם הביניים הישראלי |  1995בספטמבר 

 "מ על הסדר הקבע, כולל חלוקת קביעת הסדרים זמניים למשך תקופת המו    

 השטחים לשלושה סוגי אזורים לפי חלוקת הסמכויות בין ישראל והפלסטינים    

 25  הסכם הסחר בין ישראל וירדן |  1995באוקטובר 

 הסכם מסחרי שנחתם בהמשך להסכם השלום    

 1  אבו מאזן-מסמך ביילין |   1995בנובמבר 

 ר קבע שסוכם בין השר יוסי ביילין ובכיר פורמלי להסד-מסמך הבנות בלתי     

 אש"ף אבו מאזן     
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 4  רצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין |  1995בנובמבר 

 הרצח בוצע בידי יגאל עמיר במטרה לסכל את תהליך אוסלו    

 29  ועידה כלכלית שניה למזה"ת וצפון אפריקה בעמאן |  1995בנובמבר 

 13  שייח'-ה נגד טרור בשארם אועידת פסג |  1996במרץ 

 ועידה בינלאומית שנערכה במטרה להפגין תמיכה בתהליך אוסלו ולחזק את     

 שיתוף הפעולה כנגד הטרור    

 11-27  מבצע "ענבי זעם" בדרום לבנון | 1996באפריל 

 מבצע של צה"ל נגד חזבאללה שהסתיים לאחר הפגזה של מחנה או"ם    

 29  ניהו נבחר לראשות הממשלהבנימין נת |  1996במאי 

 14  ועידה כלכלית שלישית למזה"ת וצפון אפריקה בקהיר |  1996בנובמבר 

 15  פרוטוקול חברון |  1997בינואר 

 פרוטוקול להסכם הביניים שכלל נסיגה ישראלית ממרבית העיר חברון    

 22  איתן-מסמך ביילין |  1997בינואר 

 וד והעבודה אודות עמדות הקונצנזוס של מסמך הבנות שסוכם בין נציגי הליכ    

 ישראל לקראת המו"מ עם הפלסטינים על הסדר הקבע    

 16  הסכם הסחר בין ישראל, ירדן וארה"ב |  1997בנובמבר 

 (QIZהסכם להקמת אזורי סחר משותפים הנהנים מפטור ממכס אמריקאי )    

 19  ריקה בדוחהועידה כלכלית רביעית למזה"ת וצפון אפ |  1997בנובמבר 

 23  מזכר וואי |  1998באוקטובר (Wye) 

 הסכם לקידום מימוש התחייבויות הישראלים והפלסטינים על פי הסכם     

 הביניים, כולל שתי נסיגות ישראליות נוספות    

 17  אהוד ברק נבחר לראשות הממשלה |  1999במאי 

 4  שייח'-מזכר שארם א |  1999בספטמבר 

 וש התחייבויות הישראלים והפלסטינים על פי הסכם הסכם לקידום מימ    

 הביניים ולהמשך המו"מ על הסדר הקבע    

 5  פרוטוקול המעבר הבטוח |  1999באוקטובר 

 פרוטוקול להסכם הביניים שמטרתו מימוש "המעבר הבטוח" המחבר בין     

 רצועת עזה והגדה המערבית    

  וסוריה שיחות וושינגטון בין ישראל |  1999דצמבר 

 1996-סורי שהוקפא ב-ועידת פסגה להתנעה מחודשת של המו"מ הישראלי    

 3-11  ועידת שפרדסטאון בין ישראל וסוריה |  2000בינואר 

 סורית שעסקה בעיקר בנושא הגבולות-ועידת פסגה ישראלית    

 24  נסיגת צה"ל מרצועת הביטחון בדרום לבנון |  2000במאי 

 קביל להתפרקות צבא דרום לבנוןצדדית במ-נסיגה חד    

 11-25  ועידת קמפ דיוויד |  2000ביולי 

 פלסטינית לקידום המו"מ על הסדר הקבע במסגרת -ועידת פסגה ישראלית    

 תהליך אוסלו שהסתיימה ללא תוצאות    
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 28  ביקור יו"ר האופוזיציה אריאל שרון בהר הבית ופרוץ האינתיפאדה השניה |  2000בספטמבר 

 פלסטינים 3,000-ישראלים ומעל ל 1,000-במהלך האינתיפאדה נהרגו כ    

 23  הצגת מתווה קלינטון |  2000בדצמבר 

 פלסטיני-תוכניתו של נשיא ארה"ב המכילה קווי יסוד להסדר קבע ישראלי    

 21-27  ועידת טאבה |  2001בינואר 

 האלימות פלסטינית שנערכה בנסיון לבלום את גל -ועידת פסגה ישראלית    

 ולקדם את המו"מ על הסדר הקבע    

 6  אריאל שרון נבחר לראשות הממשלה |  2001בפברואר 

 30  דו"ח מיטשל |  2001באפריל 

 דו"ח ועדת החקירה לאירועי פרוץ האינתיפאדה השניה שקבע כי אף אחד     

 מהצדדים לא הסלים את האלימות בצורה מתוכננת    

 2  בטחוני בנושא מרחב התפר-ונה של הקבינט המדיניהחלטה ראש |  2001ביוני 

 26  תוכנית זיני |  2002במרץ 

 פלסטינית בסיוע נסיגה ישראלית -תוכנית להפסקת האלימות הישראלית    

 ומימוש האחריות הבטחונית הפלסטינית    

 28  בפסגה הערבית בביירות הצגת יוזמת השלום הערבית |  2002במרץ 

 מצה בידי הליגה הערבית לשלום מלא ונורמליזציה בין יוזמה סעודית שאו    

 ופתרון בעיית הפליטים 1967ישראל ומדינות ערב בתמורה לנסיגה מלאה לקווי     

 29  במרץ– 

 מבצע "חומת מגן" בגדה המערבית |  2002במאי  10

 כיבוש מחדש של ערי הגדה בידי צה"ל לאחר הפיגוע במלון פארק    

 23  גדר ההפרדה לקביעת תוואי ראשונהלטת ממשלה הח |  2002ביוני 

 24  חזון השלום של הנשיא בוש |  2002ביוני 

  242תוכניתו של נשיא ארה"ב לקידום פתרון שתי המדינות על בסיס החלטות     

 , כולל דמוקרטיזציה ופיתוח כלכלי בקרב הפלסטינים338-ו    

 27  נוסייבה-מסמך אילון |  2002ביולי 

 רונות להסדר קבע שנוסח בידי סרי נוסייבה, נציג אש"ף בירושלים, מסמך עק    

 ועמי אילון, ראש השב"כ לשעבר    

  שגיא-תוכנית שר |  2002אוגוסט 

 צדדית של ישראל מרצועת עזה וממרבית הגדה המערבית -תוכנית לנסיגה חד    

 במטרה לקבוע את גבולות ישראל כצעד מקדים למו"מ על הסדר קבע    

 6 שייח'-פסגת שארם א |  2003מרץ ב 

 ערבית במטרה לתמוך במתווה מפת הדרכים המתגבש-ועידת פסגה ישראלית    

 20  פלישת ארה"ב לעיראק |  2003במרץ 

 30  מפת הדרכים"פרסום  |  2003באפריל" 

 מתווה שפורסם בידי הקוורטט )ארה"ב, רוסיה, האו"ם והאיחוד האירופי(     

 פלסטיני במטרה להגיע -ת בתהליך השלום הישראלילהתקדמות הדרגתי    

 על בסיס חזון הנשיא בוש 2005להסדר קבע עד     
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 4  פסגת עקבה |  2003ביוני 

 פלסטינית לקידום "מפת הדרכים"-ועידת פסגה ישראלית    

 1  גדר ההפרדה שניה לקביעת מתווההחלטת ממשלה  |  2003באוקטובר 

 19  של מועצת הביטחון של האו"ם 1515החלטה  |  2003בנובמבר 

 מפת הדרכים אימוץ    

 1  פרסום יוזמת ז'נבה |  2003בדצמבר 

 פורמלית הכוללת מתווה מפורט להסדר קבע-פלסטינית בלתי-יוזמה ישראלית    

 18  רה"מ שרון בכנס הרצליהנאום  |  2003בדצמבר 

 הצגה ראשונה של רעיון תכנית ההתנתקות    

 14  לופת מכתבים בין רה"מ שרון והנשיא בושח |  2004באפריל 

 הכרה אמריקאית בשמירת גושי היישובים בכל הסדר עתידי    

 16  רה"מ שרון מציג את תכנית ההתנתקות |  2004באפריל 

 צדדית ישראלית מרצועת עזה ומצפון השומרון-תכנית לנסיגה חד    

 6  נתקותהחלטת ממשלה לאישור עקרוני של תכנית ההת |  2004ביוני 

 30  פסק הדין של בג"ץ בפרשת בית סוריק |  2004ביוני 

 בג"ץ פסק כי תוואי גדר ההפרדה באזור הכפר בית סוריק מהווה פגיעה שאינה     

 מידתית באוכלוסיה האזרחית הפלסטינית ויש לשנותו    

 11  אסר ערפאתימותו של  |  2004בנובמבר 

 טר ממחלה קשה בפריזיו"ר אש"ף והרשות הפלסטינית ערפאת נפ    

 14  2004בדצמבר  | ( הסכם הסחרQIZבין ישראל, מצרים וארה"ב ) 

 (QIZהסכם להקמת אזורי סחר משותפים הנהנים מפטור ממכס אמריקאי )    

 9  אבו מאזן נבחר ליו"ר הרשות הפלסטינית |  2005בינואר 

 כחודש לפני כן מונה ליו"ר אש"ף בידי הוועד הפועל של הארגון    

 7  שייח'-פסגת שארם א |  2005בפברואר 

 פלסטינית במטרה להכריז על סיום האינתיפאדה -ועידת פסגה ישראלית    

 השניה ופתיחה במו"מ על בסיס "מפת הדרכים"    

 18  פיצוי(-אישור חוק יישום תכנית ההתנתקות )חוק פינוי |  2005בפברואר 

 20  וצפון השומרון רצועת עזה החלטת ממשלה לאישור פינוי |  2005בפברואר 

 אישור פינוי יישובים במסגרת תכנית ההתנתקות    

 20  גדר ההפרדה שלישית לקביעת תוואיהחלטת ממשלה  |  2005בפברואר 

 הטמעת פסק הדין של בג"ץ בפרשת בית סוריק    

 8  ששוןדו"ח פרסום  |  2005במרץ 

 -ל המאחזים הבלתידו"ח שהוזמן בידי רה"מ שרון לטובת בירור מצבם ש    

 מורשים ביהודה ושומרון והאפשרות לפינוים    

 17  קהיר הצהרת |  2005במרץ 

 פלגים פלסטיניים וביטאה את מחויבותם  13הצהרה שאומצה בידי נציגי     

 לאחדות הלאומית ולהתנגדות לצעדים כגון בניית ההתנחלויות וגדר ההפרדה    
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 15-23  ת ההתנתקותיישום תוכני | 2005באוגוסט 

 תושבים בהתנחלויות שפונו 9,000-, כולל כרצועת עזה וצפון השומרון פינוי    

 15  הסכם רפיח,  |  2005בנובמבר( הסכם המעברים ברצועת עזהAMA) 

 פלסטיני שנועד להסדיר את פעילות המעברים אל רצועת עזה -הסכם ישראלי    

 וממנה לאחר יישום תוכנית ההתנתקות    

 4 רה"מ אריאל שרון נופל לתרדמת ומוחלף בידי אהוד אולמרט |  2006ר בינוא 

 25  נצחון חמאס בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית |  2006בינואר 

 בעקבות הבחירות הוקמה ממשלת חמאס בראשות אסמאעיל הניה    

 רה"מ אולמרט מעלה את רעיון ההתכנסות |  2006מאי -מרץ 

 רדה ונסיגה ישראלית ממרבית הגדה המערביתתוכנית להשלמת גדר ההפ    

 30  גדר ההפרדה רביעית לקביעת תוואיהחלטת ממשלה  |  2006באפריל 

 10  מסמך האסירים )מסמך ההסכמה הלאומית( |  2006במאי 

 מצע לאחדות לאומית שנוסח בידי אסירים פלסטיניים מחמישה ארגונים    

 25  די החמאסחטיפת רב"ט גלעד שליט בי |  2006ביוני 

 12  ביולי- 

 מלחמת לבנון השניה |  2006באוגוסט  14

 במלחמה, שהחלה בעקבות חטיפת שלושה חיילי צה"ל בידי חזבאללה, נהרגו     

 לבנונים 1,000-ישראלים וכ 165    

 8   הסכם מכה בין פתח וחמאס |  2007בפברואר 

 אעיל הניההסכם פיוס במטרה ליצור ממשלת אחדות לאומית בראשות אסמ    

 27  בריאד 25-הפסגה הערבית ה |  2007במרץ 

 אשרור יוזמת השלום הערבית    

 10-15  השתלטות חמאס על רצועת עזה |  2007ביוני 

 הביאה לפיצול בין שלטון חמאס ברצועה ובין שלטון הרש"פ בגדה המערבית    

 27  דועידת אנאפוליס במרילנ |  2007בנובמבר 

 פלסטינית שהביאה להתנעת מו"מ להסדר קבע -יתועידת פסגה ישראל    

 2008)"תהליך אנאפוליס"(, שנקטע עם התפטרות רה"מ אולמרט בספטמבר     

 27  2008בדצמבר – 

 מבצע "עופרת יצוקה" ברצועת עזה |  2009בינואר  18

 מבצע של צה"ל לבלימת התעצמות חמאס והירי על יישובי עוטף עזה, במהלכו     

 פלסטינים 1,000-ישראלים ולמעלה מ 13נהרגו     

 10  שלאחריהן מתמנה בנימין נתניהו לראשות הממשלה18-בחירות לכנסת ה |  2009בפברואר , 

 14  אילן של רה"מ נתניהו-נאום בר |  2009ביוני 

 נתניהו הביע נכונות להקמת מדינה פלסטינית בתנאים הבאים: הכרה בישראל     

 שיבת פליטים לישראל-ל אחדות ירושלים ואיכמדינה יהודית, שמירה ע    
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  תוכנית פיאד |  2009אוגוסט 

 , במרכזה מאמצי רפורמות במטרה 13-תוכנית פעולה לממשלה הפלסטינית ה    

 להוביל להסדר קבע עם ישראל ועצמאות פלסטינית תוך שנתיים    

 25  פרסום דו"ח גולדסטון על מבצע "עופרת יצוקה" |  2009בספטמבר 

 דו"ח ועדת החקירה, שמונתה בידי המועצה לזכויות אדם של האו"ם, טען כי     

 הן ישראל והן חמאס ביצעו פשעי מלחמה במהלך הלחימה    

 31  על המשט הטורקי לעזה 13פשיטת שייטת  |  2010במאי 

 במהלך הפשיטה נהרגו תשעה אזרחים טורקים    

 2  ל לפלסטיניםפסגת וושינגטון בין ישרא |  2010בספטמבר 

 פלסטינית להתנעה מחודשת של שיחות ישירות-ועידת פסגה ישראלית    

 4  הסכם קהיר בין פתח לחמאס |  2011במאי 

 18  עסקת שליט |  2011באוקטובר 

 אסירים  1,027-שחרור החייל החטוף גלעד שליט משבי החמאס בתמורה ל    

 פלסטיניים    

 7  תח לחמאסהסכם דוחה בין פ |  2012בפברואר 

  2007הסכם פיוס במטרה לסיים את העוינות ששררה בין הצדדים מאז     

 ולהקים ממשלת אחדות    

 23  תוכנית ההרגעה" של נפתלי בנט" |  2012בפברואר 

 בגדה המערבית Cצדדי של שטחי -תוכנית לסיפוח ישראלי חד    

 20  הסכם קהיר בין פתח לחמאס |  2012במאי 

 א מומש להקמת ממשלת אחדות והתנעת תהליך בחירותהסכם פיוס של    

 21  דו"ח אדמונד לויפרסום  |  2012ביוני 

 מורשים שקבע כי ניתן להכשירם וכי -דו"ח בנושא המאחזים הבלתי    

 ההתנחלויות חוקיות על פי החוק הבינלאומי    

 14-21  מבצע "עמוד ענן" ברצועת עזה | 2012בנובמבר 

 פלסטינים 200של צה"ל ברצועה, במהלכן נהרגו מעל  תקיפות אוויריות    

 29  חברה-שינוי מעמדה של מדינת פלסטין באו"ם למדינה משקיפה לא |  2012בנובמבר 

 23  הסכם הפיוס בין פתח לחמאס |  2014באפריל 

 2007הוביל להקמת ממשלת אחדות פלסטינית לראשונה מאז     

 8  ביולי– 

 ק איתן" ברצועת עזהמבצע "צו |  2014באוגוסט  26

 פלסטינים 2,000ישראלים ומעל  72לחימה בין צה"ל לחמאס במהלכה נהרגו     

 17  החלטת הפרלמנט האירופי על הכרה במדינת פלסטין |  2014בדצמבר 

 החלטה סמלית שהתקבלה במקביל למספר החלטות דומות של פרלמנטים     

 במדינות אירופה    

 

 


