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. בינ  ובי� רעי ובי� רעי  כי אנשי� אחי� אנחנוויאמר אבר� אל לוט אל נא תהי מריבה ביני ו"
בראשית . "א� השמאל ואימנה וא� הימי� ואשמאילה. היפרד נא מעלי. הלא כל האר! לפני 

  ח:יג
  ר"המנו� בית, בוטינסקי' זאב ז"ב� נצרת ובני, ש� ירוו שפע ואושר ב� ערב"
  

 מבוא
ועלו הצעות להסדר על ידי ישראלי באשר לשליטה על אר$ ישראל ה+מראשית הסכסו* הערבי

�חלק מהצעות אלה קיבלו את התמיכה של . גורמי� בינלאומיי� ואזוריי� ועל ידי הצדדי� עצמ
אחרי� ). הליגה הערבית, טמ הקווארט"או(וארגוני� בינלאומיי� ) ישראל, ב"ארה(ממשלות 

ל ממשלותיה� הועלו בחוגי� אקדמיי� או כיוזמות של כוחות פוליטיי� שבהיעדר מנופי השפעה ע
�  .בחרו לפעול באמצעות החברה האזרחית כדי לגייס תמיכה ציבורית לרעיונותיה

�רוב ההצעות לסיו� הסכסו* מקור� בשיקולי� פוליטיי� וביטחוניי � וה� מנוסחות במושגי
�אול� ג� בתפישות הדמוגרפיות והכלכליות המובנות בתפישות הפוליטיות טמונה . פוליטיי

  . על עתיד העמי� הקשורי� בה�לכת+ השפעה מרחיקת
על סדר כיו� מסמ* זה הינו מאמ$ לקב$ בכר* אחד את תוכניות השלו� השונות העומדות 

במיוחד , היו� הציבורי באופ� שיסייע להשוות ביניה� ולהערי* את השלכותיה� האפשריות
  .בתחומי� המשפיעי� על העתיד הדמוגראפי של מדינת ישראל

ניתוח של הפרדיגמות הפוליטיות והכלכליות  +בכר* הראשו� : ל�המסמ* מורכב מהפרקי� לה
; טבלאות להשוואה נוחה של האלמנטי� הכלולי� בתוכניות השונות; של תוכניות שלו� קיימות

 �  . של תוכניות השלו� השונות�והדמוגראפייותמציות של ההיבטי� הגיאוגרפיי
שחלק� הוכנו , יות ההסדרמפות המתארות אחדות מתוכנ: ערכת מפותג� המסמ* כולל 
מפות של חלופות ; ישכ� רוב התוכניות אינ� משלבות מפות באופ� אינטגרל, במיוחד למסמ* זה
�הצעות הסדר של גבולות וומפות ; מכו� ירושלי� לחקר ישראלפרי עבודה של , להסדרי� בירושלי

    .ולרבות החלוקה של הגדה המערבית לפי הסכמי אוסל, שהותוו או התקיימו בעבר
הפרק המנתח את . המסמכי� הרשמיי� ותקצירי התוכניות המובאי� כא� מוגשי� באנגלית

מסמכי� שניסוח� בשפת . התוכניות וכ� טבלאות ההשוואה ותחזיות דמוגרפיות מובאי� בעברית
 חשיבות פוליטית או משפטית מובאי� ג� בשפת המקור יבעלוה� – עברית או ערבית –המקור 

  .תקצירי� של תוכניות הובאו לאישור יוזמיה�. ליבצמוד לנוסח האנג
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  מות של תוכניות שלו�פרדיג
  

רוב הצעות . מאבק על גיאוגרפיה ודמוגרפיה, במהותו, פלסטיני הינו+הסכסו* הישראלי
כאשר שההיבט הדמוגרפי הוא בעת ובעונה ) שרטוט גבולות(ההסדר מתמקדות בפ� הגיאוגרפי 
�ה ה� מוצעי� במטרה להכיל בתו* גבולות מדינת ישראל כמ. אחת מחולל של הגבולות ותוצר לה

יהודי� בתו* מדינת +שנית� מגושי ההתיישבות היהודית וה� מגדירי� את מספר� של הלא
של פלסטיני� וערבי� ישראליי� ועד " עידוד הגירה"פתרונות לסב* הדמוגרפי נעי� מ. ישראל

�. לקביעת הגבול באופ� שיותיר מחו$ לגבולות המדינה אוכלוסייה גדולה של ערבי� ישראליי
בשיתו) מדינות ( הבעיה הגיאוגרפית כוללות חילופי שטחי� אזוריי� הצעות התוקפות את

  ).איי� מלאכותיי�(על ידי יצירת שטח " הרחבת עוגת השטח"וא) ) נוספות
�  :כל ניסיו� להשוות את תוכניות השלו� השונות נתקל מאליו במספר קשיי� מתודולוגיי

• � צמחו תילי תילי� של אשר סביב�, רבות מהתוכניות הינ� בבחינת רעיונות היוליי
  .משנה ללא פרשנות מוסמכת+כ* שנוצר שפע של תוכניות, פרשנויות

בעוד שאחדות  + זאת ועוד . אי� שתי תוכניות התואמות בתחומי� שבה� ה� מטפלות •
ג� נושאי הפירוט של התוכניות . אחרות מסתפקות בכמה עקרונות מנחי�, מפורטות ביותר

 �  .כניות אלהזהי� בכל תוהמפורטות יותר אינ

, על כ�. תכנית או חזו� כלכליי� תואמי�, בדר* כלל, הפרדיגמות הפוליטיות אינ� כוללות •
 בחיבור ע� תכנית פוליטית אשר, אלטרנטיבות כלכליות שונותהוצעו ומובאות במסמ* זה 

  . יכולות להיות בעלות השפעה מרחיקת לכת על מהותה של אותה תכנית, מסוימת
לו� המוצעות מוביל למסקנה שההשלכות הדמוגרפיות של ההצעות ניתוח של תוכניות הש

 כאלה או תבי� א� גושי התיישבו, לדוגמה. כשלעצמוהשונות אינ� נגזרות דווקא מהמודל הפוליטי 
� המתיישבי–המרכיב הדמוגרפי שלה� , אחרי� ייכללו בתו* מדינת ישראל �� ייכלל במניי– עצמ 

�יהודית של מדינת ישראל ינבע +דל של האוכלוסייה הלא הגו,אול�. תושבי ישראל היהודיי
�  :משלושה גורמי
 או חלקיה הערבי� ישראליי� במשולש+ ע� או בלי יישובי� ערביי�( הגבולות .1

�את יקטינו  הזזת הגבול מערבה וויתור על המשולש +) של ירושלי
הזזת . אל) נפש 250עד  200+יהודית שלמדינת ישראל ב+ האוכלוסייה הלא

 הערבית התקטי� ג� היא את האוכלוסיימערבה הנוכחי של ירושלי� הגבול 
  . אל) איש200+של ישראל בכ

 ללא קשר לשיקולי� פוליטיי� – קליטת פליטי� בתו  ישראל .2
�השוהי� יעדיפו פליטי� , גרידאנראה שמטעמי� כלכליי� , ואידיאולוגיי

 זכות לממש את, משוללי� זכויות אזרח במדינות אלהו, בלבנו� ובסוריה
�א� תהיה לה� הבחירה בי� מדינת ישראל המבוססת כלכלית . השיבה שלה

�, סביר שיעדיפו, למדינה פלסטינית בראשית דרכה ועמוסת קשיי� כלכליי
 �  .את ישראל, בלבדמטעמי� כלכליי

או " מדינה אחת" המודלי� המדיניי� המבוססי� על – המודל הכלכלי .3
כמו ג� , מודלי� כאלה.  כלכליתפדרציה מחייבי� רמה גבוהה של שותפות

א* כוללות תנועה חופשית של , "שתי מדינות"מודלי� המושתתי� על 
�י� בחוב� סכנה של הגירה כלכלית של פלסטיני� מהפריפריה נטומ, פועלי

  .יחסית" עשירה"הפלסטינית מוכת העוני לישראל ה
   ;פוליטיות� אידיאולוגיותתביעות ) 1: (כל תוכניות ההסדר מנסות לפתור ארבע סוגיות ראשיות

  . כלכלה) 4( ;ביטחו�) 3 (;דמוגרפיה) 2(
קיימי� , בנוס). בתכניות שלו�, הרלוונטיי� לו, כליל נושאי� שוני�לכל צד יש אינטרס לה

��"האו, האיחוד האירופי, ב"ארה, אינטרסי� של צדדי� שלישיי� כמו ירד� או מצרי , �הוותיק
האינטרסי� . מ שיהיה"זכות להתייחסות בכל תוצר של המואשר צריכי� ל, מותורוהמדינות הת

   :טבלה להל�והנושאי� השוני� מוצגי� ב
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  הפלסטיני� וצדדי� שלישיי�, פ אינטרסי� של ישראל"מ ע"סוגיות למו
�                      גור
  נושא       

�אינטרסי�   אינטרסי� ישראליי
 �  פלסטיניי

 �, ב"ארה(אחרי
  )האיחוד האירופי

זכות  רשמית בהכרה  שאי� פוליטיי� נו
מה של ישראל קיו

סיו� ; כמדינה יהודית
 ע� כל מדינות הסכסו*

הפסקת ההסתה ; ערב
; והתעמולה העוינת

הגבלות על שיתופי פעולה 
ע� גורמי� חיצוניי� ועל 

  .בריתות

; ריבונותעצמאות ו
הכרה באחריות 

 /סבלישראלית ל
  .פליטי�לבעיית ה

ל "מעורבות בינ
על יישו� בפיקוח 
�  .ההסכמי

 גבול יתיחו� קוו  מדיניי�גבולות 
�שמירת גושי ; ברורי

התנחלויות בתו* גבולות 
; מי�; מדינת ישראל
 אזורי� ;מרחב אווירי

של ריבונות משותפת או 
, סביבה; ריבונות מוגבלת

 �משאבי טבע ושיקולי
תכנוניי� ארוכי טווח 

  .בנוגע לפיתוח

חיבור ; מעבר בטוח
� הגדה טריטוריאלי בי
; מי�; המערבית ועזה

  .חופש תנועה

 �קשר יבשתי לפלסטי
)�  ). מצרי�, ירד

הרכב ; הפסקת הטרור  ביטחו�
 �כוחות הביטחו

�אזורי ; הפלסטיניי
סמכות /אחריות

נוכחות כוחות ; ביטחונית
תחנות התראה ; ישראל

� ; מוקדמת ומודיעי
בקרת גבולות בגבולות 

גבולות בי� ישראל /ל"בינ
�דיניות נגד מ; ופלסטי
, זכות רדיפה(טרור 

הגבלות על ; )'הסגרה וכו
�; נשק ואזורי� מפורזי

מניעת נשק השמדה 
שליטה בגבול ; המונית

  .הימי

הבטחת יכולת הגנה 
 ית נגד חתרנותמעצ
נוכחות ; חדירותו

שליטה ; ל"כוחות בינ
  .בגבול הימי

 �הרכב כוחות הביטחו
�מדיניות ; הפלסטיני

זכות (לוחמה בטרור 
; )'הסגרה וכו, )המרד

בקרת גבולות 
)�  ).ירד�, מצרי

יישוב מתיישבי�   היאוכלוסי
יהודיי� מחדש או הגעה 
להסדרי� שיאפשרו 
הישארות� במקומות 

�תפקיד� ; מגוריה
וזהות� הלאומית של 

  . ערביי ישראל

 אזרחות פלסטינית
�הורדת ; לפלסטיני

כל ההתנחלויות וכל 
  .נוכחות יהודית

ביטול האזרחות 
תושבי ית של הירדנ

 הגדה המערבית
�  .הפלסטיני

ירושלי� והמקומות 
�  הקדושי

ירושלי� צריכה להישאר 
מאוחדת כבירתה 
; המוכרת של ישראל

מעמד הר הבית 
המקומות הקדושי� ו

�ליהודי;;  
מקומות קדושי� מחו$ 

�  .;לירושלי
�   .חופש פולח

קודס +הכרה באל
�; כבירת פלסטי

מעמדו ; גבולות העיר
+חרא� א"של ה

   ."שרי)

על ירושלי� להישאר 
תפקיד , "עיר פתוחה"

אסלאמי , ירדני
�ירד� (שרי) + אבחר

ארגו� , סעודיה
; )הועידה האסלאמית

�; תפקיד הותיק
�   .חופש פולח

�זכות /"פליטי
  "השיבה

יישוב מחדש של 
הפליטי� במדינות 

או במדינות " מארחות"

194� "החלטת האו .
 קבלת .שיבה לישראל
על ידי אחריות 

שקיפות בניהול 
 �כספי� לשיקו

�הגבלות על ; פליטי
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הגבלות /מכסות ;אחרות
�   ;על שוב� של פליטי

ידי הקהילייה פיצוי על 
 אי� שיבה ;ל"הבינ

פליטי� פיצוי . לישראל
  . יהודי� ממדינות ערביות

זכות החלטה . ישראל
 של פורמאלית
 �שיבה או (הפליטי

�  . י�פיצוי; )פיצויי

 �יישוב פליטי
 מארחות או במדינות

; מדינה שלישית
 �פיצוי הפליטי

  . ל"במסגרת קר� בינ

�תפקיד� של כוחות   גורמי כוח חיצוניי
�  .ירדניי�, מצריי

  

תפקיד� של כוחות 
�חו$ , מצריי�, ירדניי

 �, ב"ארה(אזוריי
, איחוד אירופי

  .)ו"נאט

תפקיד� של כוחות 
�, מצריי�, ירדניי

 �, ב"ארה(חו$ אזוריי
, איחוד אירופי

  .)ו"טנא
 �תנועה חופשית של   קשרי� כלכליי

שער ; סחורות ישראליות
מ ומס "מתוא� של מע

ניקוי תקבולי ; קניה
מס קניה , מ"מע, ייבוא

הגנה על ; ומיסוי ישיר
�   ;נכסי� אינטלקטואליי
, מניעת מיסוי כפול

תנועת עובדי� מוגבלת 
לפי דרישות השוק 

; מכסות/ הישראלי
השארת השקל הישראלי 

הירדני כמטבעות והדינר 
�הגנה לא ; החוקיי

מפלה על השקעות 
�מנגנוני� ליישוב ; ועידוד

�  . סכסוכי

 תנועה חופשית של 
; סחורות פלסטיניות

תנועה חופשית של 
�ומת� יחס , עובדי

מועד) על ידי ישראל 
�  ;פלסטיניי�; לעובדי

; תנועת סחורות
הסכמי ; הסכמי מס

 �איחוד (מכסי
�איזור סחר ; מכסי
הענקת מעמד ; חופשי

  . )של מדינה מועדפת

תמיכה של ישראל 
במשק הפלסטיני על 
ידי תנועה חופשית 

 �; )ירד�(שלפועלי
 �הסכמי סחר אזוריי

 –אזור סחר חופשי (
�  ).ירד

ממשל במדינה 
  הפלסטינית 

סמכות ; אופי הממשל
   ; הרשות השופטת

 �היחסי� החוקתיי� בי
הממשלה הפלסטינית 

  .וישראל

ה שוב התערבות זר
במנה הממשל 

  .הפלסטיני

דמוקרטיה וחירות 
; במדינה הפלסטינית

   .יציבות

 
  פרדיגמות פוליטיות

פלסטיני ניתנות לסיווג על פי מספר +הפרדיגמות הפוליטיות לפתרו� הקונפליקט הישראלי
�על ; )תכניות ביניי� או תכניות להסדר קבע(על פי אור* הטווח של ההסכ� בו ה� דנות : פרמטרי
פלסטיניות או תכניות הכוללות גורמי� +תכניות בילטראליות ישראליות(די� המעורבי� פי הצד

שתי , מדינה אחת ממערב לירד�(על פי התוצאה הסופית ; )נוספי� כמו משטר נאמנות או פדרציות
ממשלות רשמיות או מנהיגי� אשר (על פי מעמד� השלטוני של הוגי התכנית ; )מדינות או פדרציה

; )עת שהציעו את התכנית או נציגי� של מפלגות פוליטיות או של החברה האזרחיתהיו בתפקיד ב
י הוגיה� או תכניות "תכניות אשר עדיי� מוצעות ע(או על פי מידת התקפות של התכניות 

,  החלוקה הבסיסית תהיה לתכניות ביניי� ולתכניות להסדר קבע,בניתוח שלהל�"). היסטורית"
י גופי� או פרטי� פוליטיי� "מול תכניות אשר הוצעו ע" רשמיות"ע� חלוקה שניונית לתכניות 

�; "פתרונות של שתי מדינות: "חולקו לקטגוריות הבאות" בעהסדר ק"התכניות ל. ואקדמיי
חילופי שטח  ("אופציות אזוריות"; "ירדניות/אופציות פדרטיביות"; "פתרונות של מדינה אחת"

�  ). רב צדדיי
 

�  הסדרי ביניי
נכנס תהלי* השלו� שהתפתח על ) "אקצא+ אלתאינתיפאד"(שלב הנוכחי בסכסו* מאז פרו$ ה

צדדי� +מצב זה הוליד הצעות שונות למהלכי� חד.  פי דפוסי ועידת מדריד והסכ� אוסלו להשעיה
הצעות אלה מבוססות על לפחות אחת ההנחות . מעורבות בינלאומיתלאו לחלופי� , מצד ישראל

� הסדר ו� בשלי� לקבל את ההחלטות האסטרטגיות הדרושות לייששני הצדדי� אינ) 1: (להל�ש
הפלסטיני� איבדו את כושר� לשלוט בעצמ� ) 2( או ;קבע ולכ� זקוקי� לתקופת הסתגלות

  .שיכי� אות� לעצמאות ולמוסדות דמוקרטיי�" משטר חסות"וזקוקי� ל
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 ע� תקופות ,וני לתקופה שבי� הטווח הקצר לטווח הבינתההצעות של הסדרי ביניי� מתייחסו
בי� ( –כול� מניחות שהסדר הקבע ילבש צורה של מדינה פלסטינית . ביניי� של שלוש שני� ויותר

שו� . בגדה המערבית ובעזה) א� עצמאית לחלוטי� או בזיקה פוליטית ע� ירד� או ע� ישראל
  ".מדינה אחת"הצעות לא הועלו להסדר ביניי� שיולי* לפתרו� של 

   : רשמיי� כוללי�י גורמי� שלטוניי�"מוצעות עהקיימות ההתוכניות 
 על ידי ראש הוצעה. התוכנית הרשמית של ממשלת ישראל – צדדית�התנתקות חד .1

 � . בממשלה ובכנסתההתקבלו) 2003דצמבר (בכנס הרצליה הרביעי הממשלה אריאל שרו
  ).1' ראה מפה מס(

2. � התוכנית שהוצגה מבוססת על, ב והקוורטט" התוכנית הרשמית של ארה– מפת הדרכי
רוסיה , האיחוד האירופי, ב"ארה" (קוורטט"ה. 2002 אפריל 4+בנאו� הנשיא בוש מ

 הקוורטט 2003 ספטמבר 17+ב. הוק� לאחר מכ� כדי לארג� ועידת בינלאומית) �"והאו
הנוסח הרשמי של התוכנית . שעברה מאז שינויי�" רכי�דמפת "פרס� הצהרה בדבר 

 . על ידי ישראל והרשות הפלסטיניתהתוכנית התקבלה. 2004 במאי 1+העדכנית פורס� ב
  

של " גדר ההפרדה הציונית ("גורמי� פרטיי� על ידי ותכנית ההתנתקות הוצעל י�וריאנט
�ג� גורמי� אקדמיי� פלסטיניי� העלו רעיונות לתכניות ביניי� המבוססות על ). אריה חסקי

ת ביניי� לחיזוק הכלכלה והחברה צדדית והדגשת תקופ+ של ההפרדה החדלכותיהמיתו� הש
  . תכניות אלו לא הוצגו באופ� רשמי על ידי מחבריה�. האזרחית הפלסטיניות

ב ובקרב הפלסטיני� העלו רעיו� להסדר ביניי� או "בארה, גורמי� באקדמיה בישראל, בנוס)
 "סאפוטרופו"הות הזוני� במטתכניות אלו ההבדלי� בי� ". משטר נאמנות"לתהלי* המבוסס על 

האפשרויות המוצעות מתפרסות מנוכחות . וכוח הביטחו� אשר יקבלו את האחריות על האזור
פ "הארגו� לביטחו� ושת (OSCE+ה, ו"דר* כוחות תחת פיקוד של נאט, �"של האו" קלאסית"

פלסטיניי� + עד כוחות ירדניי� או ירדניי�, בריטיי�+ ב או כוחות אמריקאיי�"ארה) באירופה
  :יות העיקריות הנמצאות כעת על סדר היו� ה�שתי התכנ). פ"רש(

הוצע אול� , י השגריר מרטי� אינדיק"ע, בפרוטרוט, רעיו� אשר הוצג –ל "משטר נאמנות בינ. 1
� יצוי� כי .אחרי�ו, שלמה ב� עמי,  הישראלי לשעבר בשמו של שר החו$כולל, ג� קוד� לכ

) כדי לחל$ את הפלסטיני� "ל ארעית הייתה במש* תקופה ארוכה דרישה של אש"חסות הבינ
מוסרת , ל"אלא הקהילה הבינ, מהכיבוש הישראלי בהקד� וליצור מצב שלא ישראל

�   .לפלסטיני� את מדינת
המבוסס על ההנחה כי , ל" מודל זה הינו וריאנט של הנאמנות הבינ–  מצרית/ חסות ירדנית. 2 

מצד , ל"נדט זר או ביננאמנות ערבית אזורית תהיה מקובלת יותר על הפלסטיני� מאשר מ
, ומצד שני על ההנחה שירד� הינה האופציה המועדפת על ישראל מבי� המדינות הערביות, אחד

תחלי) לשליטה , מהותוב,  משטר נאמנות ירדני מהווההמודל של. בכל הנוגע ללוחמה בטרור
 ביטחונית פלסטינית באזורי� מה� החליטה ישראל להתנתק במסגרת ההתנתקות החד צדדית

�רעיונות . ובה� היא שואפת להחלי) את הצעד החד צדדי בהסדר ביניי� טרילטראלי מוסכ
י בכירי� פלסטיניי� ונידונו בצוותי "פרטיות עשיחות למעורבות ירדנית הועלו לאחרונה ב

�, בסופו של דבר, העיקרו� המנחה של מודל זה הינו ההנחה כי הוא יוביל. חשיבה פלסטיניי
  . המבוססת על משאל ע� בקרב שני העמי�, פלסטינית+לקונפדרציה ירדנית

  הסדרי קבע
�ההערכה לגבי קיומו של שות) :   ההצעות השונות להסדרי קבע נבדלות בשני תחומי� עיקריי

ההצעות ניתנות לחלוקה .  ודרגת הזיקה שמבקשי� לקיי� בי� ישראל לישות הפלסטינית,פלסטיני
אופציות של ; "מדינה אחת"; "שתי המדינות"כניות של תו:  עיקריותפרדיגמות פוליטיותלארבע 

אלה קרמו עור וגידי� מפרדיגמות חלק . וחילופי שטחי� אזוריי�; )בעיקר ע� ירד�(פדרציות 
. רעיונות אחרי� נותרו היוליי� ולא חרגו מתחו� הדיו� האקדמי. כתוכנית רשמית אחת או יותר

� יובאו העקרונות העוד שלגבי הקטגוריה השניייובאו להל� עיקרי התוכניות ב, לגבי הראשוני
  . הכללי� כפי שה� עולי� בדיו� הציבורי

+ תלוי במשתני� של גורמי� גיאו+ א� ה� תיושמנה –התוצר הסופי של ההצעות להסדר קבע 
סוריה , מצרי�, ירד�: כלכליי� ובמעורבות של צדדי� שלישיי� בתוכנית השלו�+פוליטיי� וסוציו
היעדר שתו) פעולה מצד אחד או . רוב ושאר העול� הערבי במעגל הרחב יותרולבנו� במעגל הק

חלק ממשתני� אלה ניתני� . יתכנות היישו� של תוכנית ההסדרהיותר מגורמי� אלה משלי* על 
אול� תוצאת ההסדר בטווח ). שיקולי ביטחו�, גידול אוכלוסי�, משאבי טבע, מי�(לניתוח כמותי 

� הרחוק יושפע בעיקר ממשתני"�, )ערביי ישראל וירדני�, של פלסטיני�(כגו� זהות לאומית " רכי
  .שקשה להעריכ� מראש, ב"ודתיות וכי+מגמות חברתיות, דנטהיאיר

שתי מדינות לשני "ססי� על ולכאלה המב" מדינה אחת"האבחנה בי� פתרונות המבוססי� על 
� מובנה בקושי להבחי� טשטוש התחומי�. משמעית+ופתרונות של פדרציה אינה תמיד חד" עמי

 ומאוחדות והוא מחרי) בתוכניות המשלבות מנגנו� למימוש קונפדרטיביות, פדרטיביותבי� ישויות 
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שתי "ל" שתי מדינות לשני עמי�" תביעה הטומנת בחובה הפיכה של רעיו� –" זכות השיבה"
  ).פלסטיניהע� ה ("מדינות לע� אחד

 פתרונות של "שתי מדינות" 
רצועת מו או מכולה הגדה המערבית  של ה ישראלית מחלקי�גות על נסיהצעות אלה מבוסס

. חלוקה של אר$ ישראל המנדטורית שממערב לנהר הירד� בי� ישראל לפלסטיני�ועל עזה 
הצור* לספק ) 2(; הצור* להפריד בי� ישראלי� לפלסטיני�) 1(פתרונות אלה מתבססי� על  

, )לרבות ירושלי�(יחד ע� הסוגיה הטריטוריאלית . לפלסטיני� ביטוי מוחשי של עצמאות לאומית
הכרה בזכות קיומה של מדינת : לב המחלוקת בתוכניות אלה קשור לשתי סוגיות הכרוכות זו בזו

הכרה בזכות הע� היהודי להגדרה עצמית ולא רק בקיומה : קרי(ישראל כמולדתו של הע� היהודי 
  .  אחד ושל היהודי� מצד שנישל הפלסטיני� מצד" זכות השיבה"; )של מדינת ישראל

החל , רעיונות לחילופי שטחי�, בי� היתר,  כוללי�" שתי מדינות"פתרונות המבוססי� על 
ירד� או , מצרי�, משינויי גבול קלי� וכלה בחילופי שטחי� נרחבי� בי� ישראל לישות הפלסטינית

�  .א) סוריה ולבנו
. ל"י גופי� בינ"ממשלות או עי "מי עשלוש תוכניות השייכות לפרדיגמה זו הוצגו באופ� רש

  : אלו כוללות
בקמפ ההצעה הישראלית שהוצגה על ידי ראש הממשלה אהוד ברק  –"הצעת קמפ דיוויד" .1

ההצעה כללה ויתורי� ). 2001ינואר (ומאוחר יותר בשיחות טאבה ) 2000יולי (דיוויד 
רי� בירושלי� ובהר לשקול ויתו, לראשונה, טריטוריאליי� מרחיקי לכת ונכונות ישראלית

ההצעה עמדה בתוקפה באופ� רשמי רק בזמ� השיחות וא) חלק בודד לא עמד בפני . הבית
בקרב הפלסטיני� נתפשת , א) על פי כ�").  מוסכ�לשו� דבר אינו מוסכ� עד שהכו("עצמו 

  .4)' ראה מפה מס( .מ עתידי"מולהצעה זו לרוב כנקודת מוצא 
וס) עקרונות המבוססי� על עמדותיה� של שני  א– התפישה הנשיאותית האמריקאית .2

ב "אשר נחשבי� כעיקרו� המנחה הבסיסי של מדיניות ארה, פי� אמריקאיי� רצומשלי�מ
 העמדות אשר הנחו –" עקרונות קלינטו�"המסמ* הבסיסי הינו . כלפי מבנה הסדר הקבע

מבר י הנשיא קלינטו� בדצ"את המשלחת האמריקאית לקמפ דיוויד והוצגו לצדדי� ע
, י הנשיא כתקפי� רק כל עוד הוא מכה� בתפקידו"הוצגו ע" עקרונות קלינטו�"בעוד . 2000

ע� , י ממשל בוש"אשר אומצה ע, ב"ה� נותרו כייצוג תק) של עמדתה הבסיסית של ארה
 אריאל שרו� והצהרתו במהל* מ"לרהכמה תיקוני� המבוססי� על מכתבו של הנשיא בוש 

 .)3' ראה מפה מס(. 2004� באפריל ביקורו של שרו� בוושינגטו

 התכנית הינה העמדה – )התכנית הסעודית(תוכנית השלו� של הליגה הערבית  .3
+הקולקטיבית של הליגה הערבית ושל כל החברי� המרכיבי� אותה כלפי הסדר ישראלי

התוכנית ). 2002מרס (החלטות הפסגה הערבית בבירות תו* היא מנוסחת ב. פלסטיני
� תוכנית השלו� הסעודית ועמדותיה של סוריה ולכ� נמנעת מנוסחאות מהווה פשרה בי
של מדינת ישראל או במהותה כמדינה "  קיומהזכות"כגו� הכרה ב, שנויות במחלוקת

יחד ", 1967התוכנית מבוססת על נסיגה ישראלית מלאה מהשטחי� שנכבשו מאז . יהודית
גשר החצבאני ואזורי� , שגב ע� מללי� אתוהכ" (בושי� נותרי� בדרו� לבנו�ע� שטחי� כ

 בשטח שלבנו� טוענת שנמצאי� בתו* ,2000ממאי אחרי� שבצד הישראלי של קו הנסיגה 
� ודוחה כל צורה של התוכנית ג� קוראת לשיבה מלאה של הפליטי). ל שלה"הגבולות הבינ

�ראה ()". לבנו�: קרי(המתנגשת ע� הנסיבות המיוחדות של המדינות המארחות ", יישוב
 .5)' פה מסמ

  :אלו ה�. י גורמי� ציבוריי� או אקדמיי�"שלוש תכניות נוספות הועלו ע
סרי ' עמי איילו� ופרופ.) מיל(אוס) עקרונות שהוצע על ידי אלו)  –המפקד הלאומי  .1

א* קובע כי קו הגבול בי� המדינות יתבסס על , המפקד הלאומי אינו מציג מפה .נסייבה
, דמוגרפיה,  על בסיס קריטריוני� של בטחו�1:1 של  ע� חילופי שטחי� ביחס67 יקוו

  .ורציפות טריטוריאלית
 יוסי ביילי� ויאסר עבד ר"דשהוכ� על ידי צוות בראשות " מודל" הסכ� – נבה’יוזמת ז .2

  .)2' ראה מפה מס( .רבה
 רעיו� להחלפה נרחבת של שטחי� – שטחי� בי� ישראל לפלסטי�אוכלוסי� ו (חילו .3

ישראליי� +ראלי� בגדה המערבית בתמורה ליישובי� ערביי�המאוכלסי� על ידי יש
חילו) זה הינו הבסיס לתכנית אשר הועלתה בחוגי� אקדמיי� ). ואדי ערה, המשולש(
ישראל "מפלגת (י אביגדור ליברמ� "ולאחרונה ע) שלמה אבינרי' פרופ, ארנו� סופר' פרופ(

ישראל "ספציפית לתוכנית  מתייחסת לפרדיגמה באופ� כללי ולא 6' מפה מס(. ")ביתנו
 .)"ביתנו

 פתרונות של "מדינה אחת" 
�ה� נבדלות אלה . הצעות אלה מבוססות על קיו� של מדינה אחת בלבד ממערב לנהר הירד

זיקה ) 1: ( הדפוסי� להל�דמאלה במהות הזיקה בי� האזרחי� באותה מדינה לבי� המדינה לפי אח
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 �מסגרת ככל אזרח יוגדר כיהודי או פלסטיני (" לאומיות"ל" אזרחות"קהילתית המבחינה בי
 שבה לא קיימת זיקה קהילתית ,"מדינה לכל אזרחיה "–זיקה פרטית ) 2(; )לזיקתו למדינה

לפיה חלק , בחנה בי� אזרחות לתושבותה –חו$ +אזרחות) 3(; מתווכת בי� הפרט למדינה
של " טרנספר" + ה שליל) 4(; מהתושבי� יהיו תושבי� א* בעלי זיקת אזרחות למדינת חו$

 �, למדינות ערב) באמצעות לחצי� ופיתויי�" עידוד הגירה"א� בכוח וא� על ידי (פלסטיני
�הביטוי להגדרה העצמית של :  לאמור–" מדינה הפלסטינית"שאז תוגדר כ, ובמיוחד לירד

�  . הפלסטיני
 זה תכניות מסוג". מדינה אחת"פתרו� המבוסס על , באופ� רשמי, א) ממשלה לא אימצה

  : ה� כוללות. י דמויות ציבוריות"קודמו כול� ע
יוש� במסגרת של   פתרו� כזה מ  �או ערבית ממערב לירד� " לאומית�דו" , אחתמדינה .1

התנאי� הדמוגראפיי� באזור , בפועלכאשר , מדינה אשר אופיה הלאומי נקבע על פי הרוב
 �רה זו הינה מרכיב מט. פלסטינית+יהפכו אותה למדינה ערבית "זכות השיבה"ויישו

כפי , "מדינת כל אזרחיה"או " פלסטינית+לאומית יהודית+ מדינה דו"אינהרנטי ברעיו� ה
תפישה זו זוכה למודעות ). ועדיי� לא נוסח כתכנית קוהרנטית(י עזמי בשארה "שמוצע ע

�  .)7' ראה מפה מס(. הולכת וגוברת בחוגי� אירופיי
י קביעת ריבונות ישראלית על הגדה "ה יושג עפתרו� ז – מדינה יהודית אחת ממערב לירד� .2

מחנות הפליטי� והעברת " פרוק"י "ללא הענקת אזרחות לתושביה� וע, המערבית ועזה
של ") טרנספר("ועידוד הגירה ) כולל הגדה המערבית ועזה(תושביה� מחו$ לישראל 
ירד� כמדינה "וריאנט בולט של תכנית זו מבוסס על .  הפלסטיני� באופ� כללי

כ "תכניתו של ח(על שטח אחר " מדינה פלסטינית"או על הקמת ) ראה להל�" (פלסטיניתה
הביטוי הטריטוריאלי של ריבונות ישראלית על כל  ).בסיני" מדינה פלסטינית"אפי אית� ל

הביטוי הדמוגרפי ייגזר ). לאומית+מדינה דו (7' השטח ממערב לירד� נית� במפה מס
  . מהיחס לאוכלוסייה הפלסטינית

 מדינה פלסטינית תיווסד על בסיס קשר פדרטיבי ע� – פלסטינית�פדרציה ישראלית .3
א* ייצור " פדרציה" רציפות של זהות לאומית בשני חלקי האפשרזה יקשר . מדינת ישראל

 .)9' ראה מפה מס( .ל"ויחסי� בינ, ביטחו�, הגנה, ישות מאוחדת מבחינת כלכלה

 –ת בעלות ריבונות מוגבלת ממערב לירד� קונפדרציה אחת או שתי מדינות לא רציפו .4
מבוסס על חלוקה של הגדה המערבית או של כל השטח ממערב לירד� ליחידות לאומיות 

–Aרעיונות כאלה מתבססי� על החלוקה של אוסלו לאזורי� ). קנטוני�(מנהליות קטנות 

B–Cו  לחלוקת אוסל29' ראה מפה מס( . הישנה של האדמהת או על החלוקה העותומאני
  .)עליה מתבססת פרדיגמה זו

 תכניות המבוססות על "אופציות ירדניות"
ובמיוחד בישות הפלסטינית , לירד� אינטרסי� רבי� בצורת הפתרו� של הבעיה הפלסטינית

" פלסטיניזציה" העניי� לבלו� כל אפשרות של –בראש אינטרסי� אלה . שתקו� בגדה המערבית
כמה צדדי� מחו$ לאזור ראו מדי פע� יתרונות ישראל ו, בו בזמ�. של הממלכה ההאשמית

 של ישראל וחלק מהקהילה �האינטרסי. מ"במעורבות ירדנית מוגברת בתהלי* ובתוצר המו
הרצו� למת� רדיקליז� פלסטיני על ידי : ה�" אופציה ירדנית"הפועלי� בזכות הבינלאומית 

�הגבלת (ישות הפלסטינית הצור* למצוא פתרו� לפירוז ה; קשירת פלסטי� למשטר הירדני המתו
וההערכה שמדינה פלסטינית בגדה ; על ידי קשירתה למדינה ריבונות רחבה יותר) ריבונותה

  . המערבית לא תהיה בעלת כושר קיו� כלכלי ולכ� תזדקק לעור) כלכלי
 �תסמונת "נבעה מחשש ש) 1988(הקשר ע� הגדה המערבית על ניתוק הודעתה של ירד

חשש זה גבר .  תגלוש מזרחה לירד�– סמכות פוליטית וחברתית  קריסה של–" האינתיפאדה
ההתפוררות המואצת של הרשות הפלסטינית ושל החברה ; " אקצא+אינתיפאדת אל"בעקבות 

ככל שישראל מתנתקת מהפלסטיני� . צדדית+הפלסטינית ותוכניותיה של ישראל להתנתקות חד
 � נתונה ללחצי� פנימיי� וערביי� תהיהשהיא וחוסמת בפניה� את הגישה אליה חוששת ירד

עבודה למדינות המפר$ עלולה +ללא המוצא המסורתי של הגירת. לפתוח בפניה� את שעריה
  .האוכלוסייה של פלסטיני� מתוסכלי� ומשוללי זכויות לגדול ולאיי� על יציבותה של הממלכה

יד היחסי� בי� על כ� נשמעו לאחרונה קולות בירד� ובקרב פלסטיני� בכירי� לעיי� מחדש בעת
�במסגרת זו . ובאפשרות של חידוש מעורבותה של ירד� בהסדר קבע ע� הפלסטיני�, הצדדי

+ ישראלית") בנלוקס("פדרציה משולשת , פלסטינית+עולי� שוב רעיונות כגו� פדרציה ירדנית
, א� לאזרחי� או קנטוני� פלסטיני� בגדה המערבית ובעזה+ירד� כמדינת, פלסטינית+ ירדנית
כ� . קונפדרציה רופפת בי� שתי מדינות ריבוניות, ות ירדנית במשטר חסות בתקופת ביניי�מעורב

 �  . של מעורבות ירד� בחסות להסדר ביניי�) המוזכר לעיל(עולה הרעיו
  :העולי� בהצעות אלה ה�" אופציה ירדנית"האלמנטי� הראשיי� של כל 

, נה או כישות לא מדיניתפלסטי� כמדי, ירד�– הזהות הלאומית של המדינה או מדינות •
  .בלי קשר לישראל         ע� או 
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רפובליקני ע� +רפובליקה או משטר כלאיי� מלוכני,  ממלכה האשמית– זהות המשטר •
  .משותפת        ריבונות 

• �  .פלסטינית+ של הישות הירדניתהגבולות הפנימיי� והחיצוניי

 . הנמוכות או להיפ*ואצל לרמתיבידי משטר הפדרציה ויהיה הא�  –מקור הסמכות  •

  .'ביטחו� וכו, כלכלה, בענייני הגנההגבלות על חלקי המדינה  •

• �  ".חוק השבות" בתו* המדינה העתידית ושל הפליטי� שישובו לפי גורל הפליטי

 . בי� חלקי המדינהוהתשתיתי הקשר הכלכלי •
  
שלוש . ד�פלסטי� ויר, ישראל: תכניות כוללות שילובי� שוני� של קשרי� בי� שלושת הצדדי�ה

�  : הפרדיגמות העיקריות הינ
של " הממלכה המאוחדת"מבוסס על תוכנית  ( פלסטינית�קונפדרציה ירדנית/פדרציה .1

  .)10' ראה מפה מס(. )1985+ערפאת מ+ והסכ� חסי�1972+ המל* חסי� מ
רעיו� מבית מדרשו  (ישראלית�פלסטינית�קונפדרציה משולשת ירדנית/פדרציה/איחוד .2

� .)11' אה מפה מסר(. )של הנסי* חס

) בטרמינולוגיה הירדנית, "ירד� כמולדת פלסטינית אלטרנטיבית"או ( ירד� היא פלסטי�  .3
�הפלסטיני.  הינה הביטוי הפורמאלי של הזהות הלאומית הפלסטיניתירד�,  לפי תפישה זו– 

בגדה בעוד שיתגוררו ,  ובעזה יחזיקו באזרחות ירדנית ובזכות הצבעה בירד�בגדה המערבית
על תפישה זו ". תושבות"ו" לאומיות", "אזרחות"תפישה זו מבחינה בי� .  או בעזהערביתהמ

 .)12' ראה מפה מס(. ")האיחוד הלאומי/מולדת("כ בני אלו� "מבוססת תכניתו של ח
�   אזוריי� תוכניות לחילופי שטחי

�ו� שכל צד ביסודו מונח העיקר. הרעיו� של חילופי שטחי� בא לידי ביטוי ברוב תוכניות השלו
א* התיחו� המדויק של השטח נתו� לעיצוב על פי שיקולי� דמוגראפיי� , שומר על זכאות לשטח

�השטח שיש " איכות"אלא ג� ל, אי� הכוונה להגדרת היק) השטח בלבד" זכאות"ב. וביטחוניי
ריא שבסיומו צד אחד יקבל שטח  שקלא וטיתכ�לכ� . לקחת בחשבו� וחשיבותו לצד שמקבל אותו

    .ר גדול תמורת שטח קט� יותר א* בעל חשיבות לאינטרס הלאומי של צד השנייות
הצעת ראש הממשלה ברק והצעת הנשיא קלינטו� בעקבותיה כללו סיפוח ישראלי של גושי 

יוזמת . "שיועבר למדינה הפלסטינית") הקו הירוק"בתו* (התנחלות בתמורה לשטח ישראלי 
 מקו� לחילופי שטחי� בי� שטחי התנחלויות לשטחי� א) ה� רואי�" המפקד הלאומי"ו" נבה’ז

ניסוח המפקד הלאומי א) אינו שולל העברת שטחי�  (בלתי מאוכלסי� בתו* מדינת ישראל
�+ הצעה מרחיקת.  לטובת ישראל6+7:1+3+ ל1:1היחס לחילופי� ברעיונות אלה נע בי� . )מאוכלסי

ישראל ("ומימי� )  אפרי� סנה–" עבודה("לכת יותר הועלתה על ידי חוגי� ישראלי� משמאל 
אזורי� המאוכלסי� על ידי ת המרחיבה את הרעיו� כדי לכלול העבר) אביגדור ליברמ�" ביתנו

 �בתמורה לשטחי� נוספי� בגדה לידי הפלסטיני� ") המשולש/ "ואדי ערה(ערבי� ישראליי
 נדו� בהקשר של רעיו� אחרו� זה. ובכ* להקטי� את אחוז הלא יהודי� במדינת ישראל, המערבית

  ".שתי מדינות"הצעות של 
� יצדדי+ הדני� בחילופי שטחי� דו,יחד ע� הרעיונות לעיל)� הועלו שתי ,)בי� ישראל לפלסטי
הרציונל מאחורי . המשלבי� מדינה שלישית, "חילופי שטחי� אזוריי�"הצעות המתבססות על 

  :הצעות אלה הינו
 במיוחד לאחר הפרמטרי� של הנשיא –ערבי +היקלטותו בשיח סביב הסכסו* הישראלי .1

 �עמדת . מלכוד הדמוגרפי והביטחונישטחי� כמוצא להעיקרו� חילופי  של –קלינטו
השינויי� פלסטיני אינ� יכולי� להתעל� מ+ הנשיא בוש שגבולות הקבע במקרה הישראלי

 � דמוגרפי�חלו) הזמ� וחייבי� להתחשב בשיקולי� שהתחוללה בשטח ע
�� מגמה זומחזקי, והומניטאריי.  

לחילופי שטחי� ישירי� בי� ישראל לפלסטיני� הטריטוריאליות העובדה שהאופציות  .2
�  .על ידי עירוב מדינות שלישיות וניתני� להרחבה רק מוגבלי

ירד� (באמצעות חילופי שטחי� " קולוניאליי�"תקדימי� בעול� הערבי לתיקו� גבולות  .3
 אלכסנדרטה+חבל הטאי" אבד�"ע� בפועל סוריה השלמת ; עיראק וסוריה, ע� סעודיה
 ועל אחת כמה וכמה גבולות שה� תוצאה של – שגבולות אלה ממחישי�) לתורכיה

 אינ� צריכי� להיתפש – 1967 ביוני 4פעולות איבה כגו� גבולות שביתת הנשק וקווי 
�  .כמקודשי

  :נית� להוסי) כי, בהקשר לזירה הסורית
  . בשתי המדינותהתחלפו ההנהגות, יסור+ מאז הסבב האחרו� של משא ומת� ישראלי .1
2.  �עשוי לסייע למשטר ) לעומת גבולות ספציפיי� (לשטח כולל" זכאות"העיקרו� של קיו

שכ� לא נגרע דבר משטחה הכולל של סוריה , הסורי לטעו� שנשאר נאמ� לעקרונותיו
  .בסופו של דבר
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עיל של הדרישה הישראלית לקו בתו* רמת הגול� יתבסס על העקרונות המוזכרי� ל .3
 ואילוצי� דמוגרפי�שיקולי� , )הגנה על מקורות המי� בירד� ובכנרת(שיקולי ביטחו� 
�  ).להקטי� את הצור* לעקור אוכלוסייה (הומניטאריי

�  : שתי ההצעות המתבססות על רעיו� זה ה
מצרי� מעניקה לפלסטיני� שטח בסיני לאור* החו) שיצור)  – מצרי��פלסטי��ישראל .1

ל מעניקה לפלסטיני� ואלה מעבירי� למצרי� שטח גדול במדבר בתמורה ישרא; לעזה
צינורות נפט ועוד , קווי תקשורת, סלילת כבישיאפשר שפאר� ומסדרו� משטח זה מזרחה 

פלסטי� מעבירה לישראל את ; שיחברו בי� מצרי� וירד� ודרכה לשאר העול� הערבי
ושטחי� נוספי� ) תגושי ההתנחלויו(השטחי� המאוכלסי� ביהודי� מעבר לקו הירוק 

�יהושע ב� אריה ובגרסה חלקית ' על ידי פרופ, בי� היתר, הצעה זו הועלתה. בבקעת הירד
 .על ידי ישראל הראל

כולל העיר " קו המצוקי�" תשאיר בידה ברמת הגול� את  ישראל� סוריה� ירד��ישראל .2
� ירד� סוריה תפוצה על ידי. תמורת שטח זה תעביר ישראל לירד� שטחי� בערבה; קצרי

 . הירמו*ירדני  ובאזור +בשטח לאור* הגבול הסורי
לצרפ� יחד וא) להוסי) את תוכנית א* נית� , כל אחת מההצעות לעיל עומדת בפני עצמה

המפה שתיווצר תהיה בעלת משמעות לא רק עבור המדינות . פ"חילו) השטחי� בי� ישראל לרש
ות מדיניי� מאז קבעו אות� המעצמות היא תייצג את השינוי המהותי הראשו� בגבול. המעורבות

  הג� שהתבצעו חילופי שטחי� מסוימי� בי� +הקולוניאליות בתו� מלחמת העול� הראשונה 
שבירת טאבו זה עשויה להקרי� על חשיבה דומה ). עיראק+ירד�; סעודיה+ ירד�(מדינות שכנות 

 � ).עיראק(במקומות אחרי

  .)14' ראה מפה מס( .ירד� תפוצה על ידי ישראל בשטחי� בערבה.  •
. כל השלושאת א* נית� לצר) כל שתיי� מה� או , כל אחת מההצעות לעיל עומדת בפני עצמה

 הג� שהתבצעו חילופי  + המפה שתיווצר תהיה בעלת משמעות לא רק עבור המדינות המעורבות
 הותיהמהשינוי את היא תייצג , )עיראק+ ירד�; סעודיה+ירד�(שטחי� מסוימי� בי� מדינות שכנות 

 �הראשו� בגבולות מדיניי� מאז קבעו אות� המעצמות הקולוניאליות בתו� מלחמת העול
 ).עיראק( להקרי� על חשיבה דומה במקומות אחרי� השבירת טאבו זה עשוי. הראשונה

 
  יצירת שטח

יחד ע� הפתרונות המסורתיי� של קביעת גבולות של שטח קיי� והרעיונות היצירתיי� יותר 
עלו רעיונות לפתרו� מצוקת האדמה , צדדיי�+ גות שונות של חילופי שטחי� רבהמתייחסי� לדר

הרציונאל מאחורי רעיונות אלה הוא שלא רק הגבולות . של הצדדי� על ידי יצירת אדמה
אלא ג� הטופוגרפיה עצמה והמאבק על אדמה ומי� נית� , והאוכלוסייה ניתני� לשינוי ולניוד

�  .לפתרו� על ידי הוספת
  ):א� כי אינ� מפורטות(ת ברוח זו הועלו שתי הצעו

1.  �הצעת משרד המסחר והתעשייה לבניית איי� מלאכותיי� בי� התיכו� עשויה להוות פתרו
  .להרחבת השטח של עזה

לייבוש שטח בחו) המזרחי של הכנרת כדי לאפשר פשרה ע� סוריה ) משה צביקל(הצעה  .2
  .ללא סיכו� מקור המי� המתוקי� העיקרי של ישראל

  י� הנוגעי� לירושלי�נושא
�מספר מפות . סוגיית ירושלי� הינה מרכזית בכל תכניות השלו� הנמצאות על סדר היו

, כלכלה, ביטחו�, בנסיו� ליישב בי� השיקולי� של ירושלי� מאוחדת) 16+20ראה מפות (שורטט 
  :הנושאי� המרכזי� הקשורי� לסוגיה זו ה�. ודמוגרפיה, דת

  ;או כבירת פלסטי�/ וכבירת ישראלמעמדה של העיר  .1
את לכבד  "ירד�ע� " הצהרת וושינגטו�" ישראל התחייבה ב– ל בירושלי�"אינטרסי� בינ .2

הממלכה ההאשמית של ירד� במקומות קדושי� מוסלמיי�  תפקידה המיוחד הקיי� של
� . בטאו ג� ה� אינטרסי� בגורל העירארגו� הועידה האסלאמית  ו�הוותיק". בירושלי

 היה שטחה של 1967+  ב–" אזור ירושלי�" או של יפאליי� של העירגבולותיה המוניצ .3
שטחה הנוכחי . ר" קמ6ר ושטח מזרח ירושלי� הירדני " קמ39מערב ירושלי� הישראלית 

 שנבנו מעבר לקו שטח זה כולל שכונות יהודיות ופרברי�. ר" קמ126של ירושלי� הינו 
כמה . ירושלי�להסמוכי� גבעו� ופסגת זאב , מעלה אדומי�א* לא פרברי� כמו , הירוק

 �הגבולות הקיימי� :  ביניה�, הועלו") מעטפת  ירושלי�("אלטרנטיבות לגבולות ירושלי
כולל הפרברי� אשר תלויי� " (ירושלי� הגדולה"; של תחו� הסמכות המוניציפאלי

"�יהודי� בתו* גבולות + הקטנת מספר הלא(גבולות דמוגראפיי� ; )ירושלי�" במטרופולי
אשר " התנחלויות"הצד הפלסטיני רואה בשכונות אלו , מכל מקו�. )לי� הישראליתירוש
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 �הרחבת השטח , למעשה, הינו" ירושלי� הגדולה"אינ� כלולות בירושלי� וטוע� כי רעיו
 . הישראלי על חשבו� שטח פלסטיני השיי* לגדה המערבית

 ;)דתבתפישות אשר משאירות אותה עיר מאוח (מעבר בי� ירושלי� וישראל .4

5.  � ;")האג� הקדוש("הגדרת אזור הליבה של ירושלי

 ;)אלקדס/ירושלי�( של העיר או חלק ממנו שמה .6

הר הבית במיוחד המקומות הקדושי� בכללות� ו,  על רבעי� שוני� של העירריבונות .7
 ;בפרט) שרי)+ חרא� א(

 ;על המקומות הקדושי�) סמכות שיפוטית(שליטה בפועל  .8

 ; במקומות הקדושי�חופש פולח� .9

 . חפירות ארכיאולוגיותכולל מגבלות על , שימור אתריה ההיסטוריי� והדתיי� של העיר .10
  

  פרדיגמות כלכליות
ההיבטי� הפוליטיי� של ההסדר כגו� , באופ� טבעי, המוקד הראשי של כל הצעות השלו� הוא

ת כל הערכה של הצע, אול� מאחר שיעד ההסדר הוא שלו� בר קיימא. גבולות וביטחו�, ריבונות
הסדר צריכה לקחת בחשבו� לא רק את ההשפעות המידיות של התפישה הפוליטית שמאחוריה 

  . השלכותיה החברתיות והתפישה הכלכלית הקשורה בה, אלא ג� השפעותיה הדמוגרפיות
� לחזק את  כלכליי� לתוכניות שלו� הוצעו על מנתלמרות שמגוו� רחב של רעיונות ונספחי

�הצעות אלה בדר* כלל אינ� חלק אינטגראלי מתוכנית שלו� זו או , יציבות� של הסדרי� מדיניי
קונפדרציה ואיחוד כלכלי מתייחסות אמנ� , תוכניות המתבססות על פדרציה, יתר על כ�. אחרת

לפתרו� של שתי מדינות א* יש בה� אלמנטי� המאפייני� דווקא תפישה של מדינה אחת ויש לכ* 
  .של המדינות הנוגעות בדברהשפעה עמוקה על הדמוגרפיה והכלכלה 

 �מאז הסכמי אוסלו הועלו הצעות רבות בעניי� המבנה העתידי הרצוי של היחסי� הכלכליי� בי
 זכתה לביקורת רבה כנוטה לטובת – פרוטוקול פריס –נקודת המוצא . ישראל למדינה פלסטינית

כל ,  העתידיתאול� לאור האסימטריה הבסיסית הקיימת בי� ישראל לישות הפלסטינית. ישראל
  .ההצעות העומדות על הפרק נוטות בבירור לטובת האינטרס הכלכלי הפלסטיני

הפרדיגמות של יחסי� כלכליי� בי� ישראל לישות פלסטינית מתייחסות בדר* כלל לשש 
) 5(; מדיניות מוניטרית) 4(; תמדיניות פיסקלי) 3(; עבודה) 2(; הסכמי סחר) 1: (סוגיות עיקריות

מפת ) "1: (נחות לפי שעה על סדר היו� כוללותוההצעות המ. קופות ביניי�ת) 6(; השקעות
ועדת ) 3(;  IPCRI-Konrad Adenhauer Fundתוכנית ) AIX ;)2הדרכי� הכלכלית של קבוצת 

 �הבדיקה של משרד האוצר הישראלי לבחינת עקרונות היחסי� הכלכליי� בי� ישראל לפלסטיני
  :פרדיגמות העיקריות ה�שלוש ה. EPSמודל ) 4(; בהסדר קבע

 מודל זה –)  א� מוסיפי� את ירד� Beneluxמודל ( בי� ישראל לפלסטי� איחוד כלכלי .1
") מדינת כל אזרחיה"לאומית או + דו" (מדינה אחת"הינו הבסיס להצעות המבוססות על 

 �במסגרת המש* השליטה הישראלית בגדה " שלטו� עצמי"ולתוכניות המציעות לפלסטיני
זהו ג� המודל הבלתי נמנע הנלווה להצעות המבוססות על ). תוכנית בני אלו�(עזה המערבית וב

  ).א� או בלי ירד�(בי� הישות הפלסטינית לישראל " קונפדרציה"או " פדרציה"
המפקד " ("שתי מדינות" מודל זה הינו המתאי� ביותר להצעות הגורסות – פ כלכלי"שת .2

מודל זה מתבסס על רמות שונות של סחר חופשי ותנועה חופשית "). נבה’יוזמת ז"ו" הלאומי
�  .של עובדי

3. �צדדיות המתבצעות בנסיבות של המש* +  זהו המודל הסביר לתוכניות חד– גבולות סגורי
� –אול� ג� במודל זה נשאר בעינו היק) מסוי� של סחר . הטרור והעימות הצבאי בי� הצדדי

 .בעיקר מישראל לשטח הפלסטיני
י הסוגיות העיקריות הנוגעות לעתיד היחסי� הכלכליי� בי� הצדדי� ה� משטרי שת
, פרוטוקול פריס היה מבוסס על איחוד מכסי� בי� ישראל לרשות הפלסטינית. סחר ועבודה

 �א) על .  א* בעיקר של הצד החלש–שמשמעותו צמצו� של הריבונות הכלכלית של שני הצדדי
ה שכ� היה לה� אינטרס שבתמורה תשאיר ישראל את שוק פי כ� הסכימו הפלסטיני� להסדר ז
�כיו� רוב ההצעות מתבססות לא על איחוד מכסי� אלא על . העבודה פתוח לפועלי� פלסטיני

  .העדפה הדדית של משקיעי� משני הצדדי� ותיאו� מיסי�,  (FTZ)איזור סחר חופשי 
 ההשלכות שאלת התנועה החופשית של פועלי� תהיה בעלת, מבי� נושאי� אלה

 בפרדיגמות פוליטיות  יותרקריטיתהשאלה הופכת .  החשובות ביותרביטחוניותהחברתיות וה
�  :השיקולי� בהקשר זה ה�. שבה� צפויה כניסה לשטח של מספר רב של פליטי

1. �  : מבחינת הפלסטיני
הבטחת תעסוקה לחלק מכוח העבודה ) א (–בזכות תנועה חופשית של עובדי�  .א

א� כי א) (רדרות כלכלית נוספת ושיפור היציבות הפנימית מניעת היד, הפלסטיני
, ההערכה האופטימית ביותר לגבי מספר העובדי� הפלסטיניי� שישראל תוכל לקלוט
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 פחות מרבע מכוח העבודה –כלומר ,  פועלי�100,000הינה , תחת פרדיגמה זו
  ;כהכנסה לממשלה הפלסטינית גביית מיסי�) ב(; )הפלסטיני

 של התלות מוגברת בישראל תקרי� לשלילה על האוויר) א (– כזהכנגד קשר הדוק   .ב
הפחתת התמריצי� ) ג(; החרפת האיבה לשכנה העשירה יותר) ב(; "בניית אומה"

תלות במשק הישראלי תעשה את המשק ) ד(;  לבניית תשתית תעסוקתית מקומית
וב ע� המגע הקר) ה(; הפלסטיני רגיש ביותר לכל שינוי כלכלי או פוליטי בישראל

  ; ישראל עשוי ליצור יצירת ציפיות שיפגעו ביציבות
  : מבחינת ישראל .2

העלאת רמת החיי� של הפלסטיני� תעלה ג� את צריכת ) א (– בזכות הקשר  .א
כי המשק הפלסטיני הוא זעיר ביחס לישראלי והשפעת +א�(הסחורות תוצרת ישראל 

י תהווה גשר המעורבות במשק הפלסטינ) ב(; )גור� זה שולית מבחינה כלכלית
החייאת הקשר הכלכלי תשרת את תהלי* ) ג(; )ג� יתרו� זה מוגבל(למדינות ערב 

�; בנייתו מחדש של אמו� בי� העמי� ותפחית את כוח המשיכה של הזרמי� הקיצוניי
מילוי עבודות שחורות על ידי פלסטיני� החוזרי� לבתיה� עדי) על פני ההשלכות ) ד(

איוש עבודות כפיי� בעובדי� פלסטיניי� ) ה(; י�החברתיות של ייבוא פועלי� זר
  . מעלה הינו בעל השפעה חיובית על שוק העבודה הישראלי ועל רמות השכר בו

מספר מסוי� של פועלי� פלסטיני� עשוי להעדי) להישאר בישראל ) א (– נגד הקשר  .ב
�חידוש הקשר ההדוק בי� ערביי ישראל לפלסטיני� יפגע ) ב(; כמהגרי� בלתי חוקיי

  .איו� הטרור והפשע) ג(; בהשתלבות הראשוני� בחברה הישראלית
קיומי עבור , בסופו של דבר, נויקיו� יחסי� כלכליי� פתוחי� בי� ישראל למדינה פלסטינית ה

 לשפר את –הפלסטיני� בעוד שמבחינתה של ישראל המשמעות העיקרית היא פוליטית 
בה של ירד� במערכת היחסי� הוא בעל שילו, מבחינה כלכלית. היציבות הפוליטית של שכנתה

ומתחרי� זה בזה בשעה "  עתירי עבודה" ה� – הירדני והפלסטיני –שני המשקי� . משקל שולי
יכולתו , ללא תמורות משמעותיות במשק הירדני. שהמשק הישראלי זקוק לידיי� עובדות

�  .לקלוט פועלי� פלסטיני� תישאר מוגבלת לטווח הנראה לעי
 

  רפיותמשמעויות דמוג

האינטרס האסטרטגי ארו* הטווח , כ* נראה, הפתרו� ארו* הטווח של הבעיה הדמוגרפית הוא
 �אול� .  אחד המחוללי� העיקריי� של הצעות ההסדר–החשוב ביותר של שני הצדדי� ועל כ

בעוד שמרבית : האינטרסי� של שני הצדדי� מבחינה זו עלולי� להיות מנוגדי� באופ� קוטבי
ליות מציבות כיעד אסטרטגי ראשו� במעלה את קיומו של רוב יהודי יציב התפישות הישרא

" חלו�"הפרדיגמה הפלסטינית המועדפת חותרת להותיר בעינו את ה, בגבולות מדינת ישראל
 א� לא באמצעי� פוליטיי� אז בדר* – �של פלסטי� ערבית מאוחדת בגבולותיה ההיסטוריי

�  .של תהליכי� דמוגרפי
� הרלוואנטיי� שישפיעו על השלכות הצעות ההסדר השונות כוללי�הנתוני� הדמוגרפי) :1 (

 תפוטנציאל הגידול באוכלוסיי) 2(; בגדה המערבית ובעזה, גודל האוכלוסייה היהודית בישראל
בירד� , בעזה,  בגדה המערביתתפלסטיניגודל האוכלוסייה ה) 3(; ישראל כתוצאה מעליה

ההצעות . מדינות אלה ובשאר התפוצה הפלסטיניתמספר הפליטי� ב) 4(; ובלבנו� וסוריה
השונות צריכות לקחת בחשבו� הכללת אוכלוסיות אלה בתמונה הדמוגרפית הסופית ממערב 

�אול� נתוני� אלה ה� רק נקודת המוצא של כל חיזוי של המצב שינבע מהצעות ההסדר . לירד
�אלה ושל כוח העבודה נתוני� חשובי� אחרי� ה� הריבוי הטבעי של אוכלוסיות . למיניה
�מוטיבציה הכלכלה וביטחו� ו, )המשפיעי� ג� ה� על ריבוי טבעי(חינו* ומעמד האישה , שלה
, מוטיבציה שיכולה לנבוע מאפליה(מארחות להגר למדינה הפלסטינית הפליטי� במדינות השל 

  ).אבטלה ועוני, רדיפה
עלת השפעה מזערית על בעוד שדרגת היחסי� הכלכליי� של ישראל ע� הפלסטיני� תהיה ב

הפרדיגמות הכלכליות השונות טומנות בחוב� השלכות דמוגרפיות לשני , המשק הישראלי
� :כדלקמ�, הצדדי

בי� א� (גבולות פתוחי� בי� ישראל לישות הפלסטינית סביר להניח כי  – ריכוזי אוכלוסי� .1
ספר הפועלי� יביאו לגידול במ) פלסטינית או כמדינה עצמאית+ כחלק מקונפדרציה ירדנית

מאחר שכושר הקליטה של המשק הישראלי של . הפלסטיני� בשוק העבודה הישראלי
מעבר של אוכלוסי� לאזורי הגבול ע� ישראל הרי אפשר לצפות ל, פועלי� אלה מוגבל

  .ומעברי הגבול כדי להבטיח לעצמ� עבודה
ירדני  הישראלי מצד אחד והפלסטיני וה– לאור הפער בי� המשקי� – הגירה כלכלית .2

 כיוו� ההגירה הכלכלית יהיה משתי מדינות אלה –" עתירי עבודה" שניה� –מהצד השני 
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לא נראה שזהות לאומית או , כל עוד החלופה הישראלית שרירה וקיימת. לתו* ישראל
  .אזרחות ירדנית של הפלסטיני� יביאו להעדפת ירד�  כיעד להגירה

ועת עזה ה� חלק מישות פוליטית  ברוב התוכניות הגדה המערבית ורצ– עזה/ע"גדמ .3
 מתוכננת –היעדר תנאי� כלכליי� נאותי� ברצועת עזה עשוי לעורר הגירה . וכלכלית אחת
  . מעזה לגדה המערבית–או סטיכית 

יישארו פלסטיני� בשטחי� שבשליטה , בחלק מהפרדיגמות –פלסטיני� בתו  ישראל  .4
 של פלסטיני� תחת שליטה תיצור אוכלוסייה גדולה" קנטוני�"תוכנית ה. ישראלית
תוכניות אחרות ישאירו מספר מסוי� של פלסטיני� בישראל כתוצאה מסיפוח . ישראלית
� .שטחי

, לפחות להלכה,  בחלק מהמודלי�  קיימת– ישראלי� בתו  שטחי� שבשליטת פלסטי� .5
בעבר הועלו רעיונות . אפשרות להישארות נוכחות יהודית בשטחי� שבשליטה פלסטינית

��טריטוריאליות  או שהמתיישבי+ יישובי� יהודיי� כיחידות אקסטרהשל קיו � עצמ
  ".פלסטי�"יישארו אזרחי מדינת ישראל א) על פי שה� חיי� פיזית בשטח 

 קשרי� פתוחי� ע� הישות הפלסטינית ואיחוד משפחות טומני� בחוב� – ערביי ישראל .6
  .סכנה של עידוד אירידנטה בקרב ערביי ישראל

7.  �ממחנות פליטי� מחו$ " חוזרי�" במיוחד אלה ה–יות ליישוב פליטי�  תוכנ–פליטי
 � תהיינה בעלות השלכות מרחיקות לכת על המציאות הכלכלית של –לאזורי� הפלסטיניי

פעילות בנייה יכולה לתרו� לצמיחה כלכלית וליצירת , מצד אחד. והאזורי� שבה� יתיישב
עולי� "על ידי מספר גדול של ) בטלהוא(הגדלת כוח העבודה , מצד אחר. מקומות עבודה

�הפוליטית והכלכלית , טומנת בחובה סכנה לערעור היציבות החברתית" חדשי
  . בטריטוריה הפלסטינית
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 טבלה השוואתית של תוכניות הסדר
 עיקרו� כללי

                      
                                המצע                                                          התכנית
נבה 'יוזמת ז  ביוני 4+שתי מדינות לשני עמי� על בסיס קווי ה: טיוטת הסכ� מפורטת 

 ע� שיבת פליטי� לישראל 1:1 הדדי� ביחס של ע� שינויי גבול, 1967
  .בהתא� להחלטתה הריבונית

 ביוני 4+ י ה על בסיס קוולשני עמי�שתי מדינות : מ"בסיס כללי למו המפקד הלאומי
 וללא זכות שיבה של פליטי� 1:1ע� שינויי גבול הדדי� ביחס של , 1967

  .לישראל
התפישה  � ב "ארה

 הנשיאותית 
�שתי מדינות : רשימת עקרונות העוסקי� בסלעי המחלוקת העיקריי

;  לטובת ישראלע� שינויי גבול, 1967 ביוני 4+ לשני עמי� על בסיס קווי ה
  .י� לישראלללא זכות שיבה של פליט

" דהצעת קמפ דיווי"
  )"תכנית ברק"(

�שתי מדינות לשני עמי� על בסיס קווי : טיוטת הסכ� שהוצע לפלסטיני
  . לטובת ישראלע� שינויי גבול, 1967 ביוני 4+ ה

 ביוני 4לקווי מלאה על בסיס נסיגה ישראלית , שתי מדינות לשני עמי�  הערביתהתכנית 
  .בכל החזיתות, 1967

האזורי המתווה 
 �)בני אלו�(לשלו  

�שתי מדינות לשני ; ריבונות ישראלית על כל השטח ממערב לנהר הירד
�  . עמי� משני עברי נהר הירד

/ מדינה דו לאומית
  אזרחיהלמדינת כ

מדינת " הציוני של מדינת ישראל והפיכתה להרעיו� כללי של ביטול אופיי
אומית על שטח מדינת ל+מדינה דואו ל) מדינה ערבית בפועל" (כל אזרחיה

  .הגדה המערבית ורצועת עזה, ישראל
קנטוני�תוכנית ה השייכי� למדינת , יהודיי�" קנטוני�"לולקות ועזה מחה המערבית הגד 

על בהתבסס , זאת. שמהווי� ביחד מדינת פלסטי�,  ופלסטיניי�ישראל 
 � תמאניוהעותאו על החלוקה ) A,B,C(החלוקה של הסכ� אוסלו לאזורי

רכוש פרטי אשר אוכלס בערי� " (מלכ"דמות בי� אדמות של הא
    ).אדמות ציבוריות" (מירי"ואדמות ) פלסטיניות

אוכלוסי� חילופי 
  )ליברמ�(שטחי� ו

כדי לצמצ�  רשות הפלסטינית ישראל לבי�ושטחי� אוכלוסי� חילופי 
 .את החיכו* בי� העמי� ולמת� את האיו� הדמוגרפי והפנימי לישראל

ישובי� ערבי� החלפת גושי התנחלויות ישראליות ב זאת באמצעות
 �  ישראליי

 �חילופי שטחי
�פלסטי��ישראל
 � מצרי

 ע� מצרי� והרשות הפלסטינית+ בי� ישראלי� שטחי� משולשפיחילו
 �שיעברו דר* טריטוריה של  כבישי� בריבונות צד אחד(הסדרי� כלכליי

 . כחלק מהפיצוי עבור שטח) הצד האחר
  

 
 הכרה הדדית וסו( הסכסו 

          
  המצע                                                                                        התכנית
נבה 'יוזמת ז   �יישו� ההסכ� יישב את כל תביעות הצדדי� שיסוד� באירועי

הצדדי� יהיו מנועי� מלהעלות כל תביעה . שהתרחשו לפני חתימתו
הכרה בזכותו . ירועי� שמועד� לפני חתימת ההסכ� זההמתייחסת לא

, של הע� היהודי למדינה ואת ההכרה בזכותו של הע� הפלסטיני למדינה
  .כאשר פלסטי� הינה המולדת של עמה וישראל הינה המולדת של עמה

, כי פלסטי� היא מדינתו היחידה של הע� הפלסטיני, שני הצדדי� יכריזו המפקד הלאומי
ע� יישומ� המלא של . מדינתו היחידה של הע� היהודיוישראל היא 

יוש� ק$ לכל התביעות של שני הצדדי� והסכסו* , העקרונות הללו
  .פלסטיני יבוא לכלל סיו�+ הישראלי

התפישה  � ב "ארה
 הנשיאותית

המדינה הפלסטינית היא מולדת הע� הפלסטיני כפי שמדינת ישראל היא 
� בבירור את סו) הסכסו* ההסכ� צרי* לציי. מולדת הע� היהודי

נית� לממש זאת באמצעות . ויישומו צרי* לשי� ק$ לכל התביעות
 יושמו ובאמצעות 338+ ו242 שתקבע שהחלטות מועצת הביטחו�החלטת 

�  .שחרור אסירי� פלסטיני
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הצעת קמפ "
תכנית " ("דדיווי
")ברק  

: כנציג הלגיטימי היחיד של הע� הפלסטיני, )"מדינת ישראל ואש
� הדדית בזכותו של הצד האחר לקיו� בשלו� ובביטחו� של מכירי

�, בגבולות בטוחי� ומוכרי�, השטח ושל הע� של כל אחד מהצדדי
היחסי� בי� ישראל ופלסטי� . חופשיי� מאיומי� או מפעולות אלימות

הצדדי� חוזרי� ומאשרי� כי לע� הפלסטיני .  קיו� בשלו�+ייוסדו על דו
הסכ� המסגרת על מצב  .ל"י המשפט הבינעצמית על פ+יש זכות להגדרה

�ישראל ופלסטי� תיצורנה  .הקבע מסמ� את סו) הסכסו* בי� הצדדי
 חוקי� שישימו חקיקתקיימא בדר* של + אוירה נאותה לשלו� ולפיוס בני

י אכיפת� הנמרצת באמצעות תוכניות "וע, לטרור ולאלימות, ק$ להסתה
�  .הולמות במערכות החינו* של כל אחת מה

הערביתכנית הת ישראל נקראת לקבל את ייסודה של מדינה פלסטינית עצמאית וריבונית  
 בגדה המערבית וברצועת 1967 יוני 4בשטחי� הפלסטיני� שנכבשו מאז 
מדינות ערב יחשיבו את , בתמורה. עזה ע� מזרח ירושלי� כבירתה

יעניקו , יעשו הסכ� שלו� ע� ישראל, ישראלי כגמורה+הסכסו* הערבי
� לכל מדינות האזור ויקיימו יחסי� נורמליי� ע� ישראל בהקשר ביטחו

  .של שלו� כולל
המתווה האזורי 

 �)בני אלו�(לשלו  
 ב והקהילייה הבינלאומית יכירו בממלכה"ארה, ישראל. פ יבוטל"הרש

�הממלכה תכיר . ההאשמית כנציגה הלגיטימית היחידה של הפלשתיני
פלסטי� יכריזו +ישראל וירד� .הלאו� הפלשתינית מחדש בהיותה מדינת

  .על סיו� סכסו*
/ מדינה דו לאומית
 מדינת כל אזרחיה

  .אי� התייחסות

קנטוני�תוכנית ה   .אי� התייחסות 
אוכלוסי� חילופי 

)ליברמ�(שטחי� ו  
שני הצדדי� יכריזו כי ישראל היא מדינה יהודית ציונית והרשות 

�סי� והשטחי� החלפת האוכלו. הפלסטינית היא בית� של הפלסטיני
  .תשי� ק$ לכל התביעות של הצדדי� שיתחייבו להימנע מתביעות בעתיד

 �חילופי שטחי
�פלסטי��ישראל
 � מצרי

 �הסכ� קבע לשלו� בי� ישראל יסלול את הדר* לסיו� הסכסו* ולההסכ
� .לפלסטי

  
 

 חילופי שטחי�/גבולות 

 
                                              המצע                                            התכנית
נבה 'יוזמת ז    .1:1ע� תיקוני גבול הדדיי� ביחס של ,  ביוני4קווי גבולות יתבססו על  

, אלפי מנשה, גוש עציו�: י ישראל ה�"ההתנחלויות אשר יסופחו ע
, גבעת זאב, הר אדר, מודיעי� עלית, שערי תקווה, ע$ אפרי�, אלקנה

�כמו ג� רצועת ,  וכל השכונות היהודית במזרח ירושלי�מעלה אדומי
�בתמורה תקבל . אדמה בגדה המערבית הסמוכה לנמל התעופה ב� גוריו

�מערב לגוש עציו� וממזרח לרצועת +המדינה הפלסטינית שטחי� מדרו
תחת ריבונות , פרוזדור. ר" קמ124 –כ השטח הכלול בחילופי� "סה. עזה

  .רצועת עזה וערביתיחבר בי� הגדה המ, ישראלית
שינויי . 1967 ביוני 4גבולות הקבע בי� שתי המדינות יקבעו על בסיס קווי  המפקד הלאומי

) 1:1של (גבול יתבססו על חילופי שטחי� בהסכמה הדדית וביחס שווה 
�רצ) , ובכלל זה ביטחו�, בהתא� לצרכי� החיוניי� של שני הצדדי

�קיה הגיאוגרפיי� של מדינת שני חל. טריטוריאלי ושיקולי� דמוגרפיי
�  .יהיו קשורי� ביניה�, הגדה המערבית ורצועת עזה, פלסטי
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התפישה  � ב "ארה
 הנשיאותית

לרבות ריכוזי אוכלוסייה ישראליי� , לאור המציאות החדשה בשטח
�מ להסדר קבע תניב "אי� זה מציאותי לצפות שתוצאה של מו, חדשי

 כל הסכ� קבע צרי* .1949+נסיגה מלאה לגבולות שביתת הנשק מ
המדינה הפלסטינית . להתבסס על שינויי� מוסכמי� שישקפו מציאות זו

במסגרת .  משטחי הגדה המערבית ועל כל רצועת עזה94+96%תשתרע על 
בתמורה ,  משטח הגדה המערבית4+6%חילופי שטחי� תספח ישראל 

 שיצור) למדינה  משטח הגדה המערבית1+3%+שטח בגודל השווה לל
השיקולי� . קו הירוקגבולות הנית מתו* שטחי ישראל שבהפלסטי

; רציפות; גושי התנחלויות:  השטחי� יהיופיהעיקריי� שינחו את חילו
; נזק מינימאלי למתיישבי� פלסטיני�; סיפוח מינימאלי של אדמות

 מהמתנחלי� 80%; מדינה פלסטינית ע� רציפות טריטוריאלית
ישראל תאפשר לפלסטיני� . הישראלי� יהיו תחת ריבונות ישראלית

אשר יהיה תחת ריבונות , מעבר בטוח בי� הגדה המערבית ורצועת עזה
, במידת הצור* .מופרע של פלסטיני�+אול� יבטיח מעבר בלתי, ישראלית

  . נית� ללוות את חילו) השטחי� בהחכרת קרקעות
הצעת קמפ "

תכנית " ("דדיווי
")ברק  

 80%+לטרו� המהווי� כ גושי התנחלויות ואזור + הגדה המערבית
 לישראל בתמורה לשטח וע יסופח" משטח הגדמ6% +מהמתנחלי� וכ

 משטחי�  שישראל תעביר לפלסטי�מהגדה המערבית 3%+בגודל של
רצועת .  לישראלוע יוחכר" משטח הגדמ2%עוד . שבגבולות הקו הירוק

המעבר . " כולה תהיה תחת ריבונות פלסטינית וההתנחלויות יפונועזה
אחרי� ימנו כחלק מהשטח אשר יינת� לפלסטיני� " נכסי�" ו"הבטוח

  .תמורת סיפוח חלקי� מהגדה המערבית
הערביתהתכנית   4 לקווי 1967נסיגה ישראלית מלאה מכל השטחי� אשר נכבשו מאז  

כולל רמת הגול� הסורית והשטחי� הלבנוני� שנותרו , 1967ביוני 
�* ג� לאזורי� נוספי� התייחסות לאזור שבעא א (לבנו�+ כבושי� בדרו

  ..)כגו� משגב ע� וגשר החצבאני
המתווה האזורי 

 �)בני אלו�(לשלו  
�אוטונומיה מוגבלת לריכוזי , ריבונות ישראלית מלאה בי� הירד� לבי� הי

  .לירד�פוליטית יה ערביי� בזיקה יאוכלוס
/ מדינה דו לאומית
 מדינת כל אזרחיה

  .ו� לנהר הירד�לאומית על השטח שבי� הי� התיכ+מדינה דו

קנטוני�תוכנית ה הגבול המזרחי של ישראל יהיה נהר הירד� וגבולה של פלסטי� יהיה לפי  
 ורצועת עזה  תכאשר השטח הכולל של הגדה המערבי, 1967 ביוני 4קווי 

�" משולש"מועלית אפשרות להעברת יישובי� ערביי� ב. יחולק לקנטוני
�הועלו בהתבסס על החלוקה רעיונות לקנטוניזציה . הישראלי לפלסטי

או על בסיס " ציבורי"ו" פרטי" המסורתית של אדמה למניתוהעות
  .A,B, C +חלוקת השטח בהסכמי אוסלו ל

אוכלוסי� חילופי 
)ליברמ�(שטחי� ו  

ישובי� ערבי� . בי� ישראל לבי� הפלשתיני�ושטחי� אוכלוסי� חילופי 
 באזור המשולש )כפר קאס�, גרביה+בקה אל, טייבה, פח�+כמו או� אל(

 �צריכי� , מזרחית לירושלי�) אבל מוכבר'ג, ר�+כמו א(ושכונות וכפרי
את ריבונותה על תחיל בתמורה ישראל  . להישאר מחו$ לגבולות המדינה

�ע� השלמת חילופי . ריכוזי אוכלוסיה יהודית ביהודה ושומרו
, לראשונה, פ''מו הגבולות בי� ישראל לרשייתא , והשטחי�וכלוסי�הא
עקב . קווי הפריסה הדמוגרפית של שני העמי�לאופ� אופטימאלי ב

 � 450+מספר ערביי ישראל המוסלמי� יפחת ב, ושטחי�החלפת אוכלוסי
לא מ� הנמנע שלמהל* זה יהיה אפקט הרתעתי עבור ערבי� . אל) איש

   .מוסלמי� שיישארו בישראל
 �חילופי שטחי

�פלסטי��ישראל
 � מצרי

, בנגב ש�ממדבר פארר " קמ250+500ח של  ישראל תעביר  למצרי� שט
, מצרי� .את מצרי� ע� ירד�וכ� רצועה שתחצה את הנגב ותחבר 

ר מדרו� לרפיח " קמ500+1000 שטח של  לפלסטי�תעביר , בתמורה
ר בגדה " קמ500+1000 שטח של  יעבירוהפלסטיני� . עריש+ לכיוו� אל

שכונות ה: השטח אותו תקבל ישראל יכלול את .המערבית לישראל
גושי ; כולל אזור מעלה אדומי�, "קו הירוק"בירושלי� מעבר ל

�בה� לא , אזורי� אחרי�; ההתנחלות הגדולי� כמו אריאל וגוש עציו
ה מדבר יהוד. מעמק הירד�כמו חלקי� , אוכלוסיה פלסטיניתת מתגורר

    .יהיה אזור אקולוגי משות) של שתי המדינות
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  תפלסטיני/ יהודית אוכלוסייה 

 
תכניתה   המצע                                                                                        

נבה 'יוזמת ז   �בנוס) ,  מתיישבי�110,000ישראל תקלוט גושי ישובי� המכילי
� 110,000.  ישראלי�200,000הכוללות , לשכונות יהודיות במזרח ירושלי

וכל ,  ההתנחלויות בגדה המערבית140  מתו*120+ישראלי� הגרי� ב
  . לא יהיה סיפוח של פלסטיני� לישראל. יפונו, ההתנחלויות ברצועת עזה

  . לאחר פינוי השטחי� לא יישארו מתנחלי� במדינה הפלסטינית המפקד הלאומי
התפישה  � ב "ארה

 הנשיאותית
א) כי לא ( אחוזי� מהמתיישבי� בגושי התיישבות יסופחו לישראל 80
   ). היתר יפונו–מר במפורש נא

" דהצעת קמפ דיווי"
")תכנית ברק("  

כל יישובי .  אחוזי� מהמתיישבי� בגדה המערבית יסופחו לישראל80
   .רצועת עזה יפונו

הערביתהתכנית  נית� להבי� שהנסיגה הישראלית אמורה לכלול ג� כל . אי� התייחסות 
  .נוכחות אזרחית

המתווה האזורי 
 �)בני אלו�(לשלו  

�פינוי מחנות הפליטי� ושיקו� כל יושביה� מחו$ . אי� פינוי מתיישבי
 הערבית בשטחי� שיועברו תחת ריבונות ההאוכלוסיי. לתחומי ישראל

+אול� תהיה בעלת אזרחות ירדנית, ישראלית תורשה להישאר ממקומה
  . פלסטינית

  
/ מדינה דו לאומית
 מדינת כל אזרחיה

�  . התייחסותאי

י�קנטונתוכנית ה   �  .התייחסותאי
אוכלוסי� חילופי 

)ליברמ�(שטחי� ו  
�, התכנית ניתנת לביצוע ללא גירוש יהודי� או ערבי� מאדמת� ובתיה

  .י הזזת הגבול בלבד"אלא ע
 "האזרחות חוק"יש להשלי� בשינוי והשטחי�  החלפת האוכלוסי� את

 : בגרסתו החדשהשיכלולשל מדינת ישראל 

דגל , העצמאותמגילת (וסמליה שבועת אמוני� למדינת ישראל  .1
�כל אד� הרוצה לקבל ,  קבלת תעודת זהות או החלפתהבעת). והמנו

חייב להישבע , או להמשי* להיות אזרח המדינה,  ישראליתאזרחות
). הדגל וההמנו�, מגילת העצמאות( ריבונותה וסמליאמוני� למדינה 

 יקבל מעמד של תושב קבע ההשבעהאד� שמסרב לעבור את טקס 
 . רולהיבח* תישלל אזרחותו וג� זכותו לבחור א,

 אזרח מדינת ישראל חייב לבצע שירות כל +שירות צבאי  .2
 " לאומישרות" וערבי� מוסלמי� חייבי� לבצע חרדי�יהודי� .צבאי

. במקו� מגוריה�) 'מערכת החינו* וכדו, אבות+בתי, חולי�+ בבתי(
 לשירות  יגלו רצו� להתנדבמוסלמיבמקרה ויהודי חרדי או ערבי 

 המסרב אד�. הביטחו�יצטרכו לקבל אישור מיוחד ממערכת , צבאי
,  קבעתושביקבל מעמד של , לשאת בחובו לשירות הצבאי או הלאומי
 . רולהיבחא* תישלל אזרחותו וג� זכותו לבחור 

אי� בו כל .  יחול בצורה שווה על יהודי� וערבי�החדש" האזרחות חוק"
הוא מעניק זכויות וחובות שווי� , היפ*ל,  או דתילאומיאפליה על רקע 

  .  ולאו�דתלכל אזרחי המדינה ללא הבדלי 
 �חילופי שטחי

�פלסטי��ישראל
 � מצרי

 מהמתנחלי� להישאר  80% +חילופי השטחי� בגדה המערבית יאפשרו ל
�.  אי� התייחסות לפלסטיני� באזורי� אשר יועברו לישראל. בבתיה

עבר ממצרי� לפלסטיני� יוכלו המתיישבי� הבדווי� באזור אשר יו
להישאר במקומ�  ולעבור להיות תחת ריבונות פלסטינית או יוכלו 

   .לבחור לקבל פיצוי ולעבור למקומות אחרי� בחצי האי סיני
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 הסדרי ביטחו� 

                                                                                        
                                                                                        המצע  התכנית
נבה 'יוזמת ז ע� כוח ביטחו� חזק ,  (non–militarized)צבאית� מדינה לאפלסטי� תהיה  

לפי המצוי� בנספח , בעל הגבלות על הנשק אותו יהיה רשאי להחזיק
�, אמצעי� נגד כל סוגי האלימותשני הצדדי� מחויבי� לנקוט . להסכ

הצדדי� יקימו ועדת . כולל פירוק בריתות צבאיות עוינות, הטרור וההסתה
כוח זה . כוח רב לאומי יהיה פרוס במדינת פלסטי�. ביטחו� עליונה משותפת

ישמש ה� להגנה על שלמותה הטריטוריאלית של פלסטי� וה� לסיוע 
 בבקעת ות צבאית קטנהישראל תותיר נוכח. באכיפת צעדי� נגד טרור

� חודשי� 36לתקופה של , לאומי+ שתהא תחת סמכות הכוח הרב, הירד
שתי תחנות התראה מוקדמת ישראליות בצפו� ובמרכז . לאחר הנסיגה

 ובמחויבויותפריבילגיות ,  הצדדי� מכירי� בזכויות–מרחב אווירי . הגדה
הצדדי� צדדיי� אשר שני + של הצד השני המופיעות בהסכמי התעופה הרב

�חיל האוויר הישראלי יהיה רשאי לעשות שימוש במרחב . מחויבי� לה
�   .האווירי הפלסטיני לצורכי אימו

והקהילה , (de-militarized) המדינה הפלסטינית תהיה מפורזת מנשק המפקד הלאומי
   .ל תערוב לביטחונה ולעצמאותה"הבינ

 � ב "ארה
התפישה 

 הנשיאותית

בנוס) לכוחות .   (non–militarized)איתצב�מדינה לאפלסטי� תהיה 
�ל לש� ביטחו� גבולות "יהיה בפלסטי� כוח בינ, ביטחו� פלסטיניי� חזקי

לאחר הנסיגה הישראלית תישאר נוכחות ישראלית באתרי� . והתרעה
� 36למש* תקופה של , ל"תחת סמכות הכוח הבינ, מוגדרי� בבקעת הירד

�ע� ,  מוקדמת בגדה המערביתישראל תחזיק שלוש תחנות התראה. חודשי
). נתו� לבחינה מחדש לאחר שלוש שני�. (כוח קישור פלסטיני נוכחות 

מדינת  ל.  יש לעבוד על מפות של אזורי� ודרכי� רלוונטיי�–ת חירו�ספרי
שני הצדדי� על אול� , ת על המרחב האווירי שלהופלסטי� תהיה הריבונ

וי צרכי� מבצעיי� של הצד  לסידורי� מיוחדי� שיאפשרו אימו� ומיללהגיע
   .הישראלי

" דהצעת קמפ  דיווי"
")תכנית ברק ("  

�כלכליי� או , ישראל ופלסטי� לא ייכנסו לאיחוד או קונפדרציה צבאיי
�אשר מטרותיה� מכוונות נגד , מדיניי� כלשה� ע� צדדי� שלישיי

ללא התייעצות ע� הצד האחר וקבלת , האינטרסי� של הצד האחר
תחזיק  (de-militarized)מדינה הפלסטינית המפורזת  ה.הסכמתו לכ*

, המורכב מאלמנטי� יבשתיי� וימיי�, כוח משטרה וביטחו� פלסטיני
�אכיפת החוק והסדר הציבורי והלחימה נגד , למטרת הבטחת ביטחו� הפני

תחזיק נוכחות , למטרת הגנה על האינטרסי� החיוניי� שלה, ישראל. טרור
במיקומי� ובאזורי� , עה מוקדמת בגזרותשל כוח יבשתי ומתקני התר
במקרה של . כפי שיותווה במפה מצורפת, ספציפיי� שייקבעו למטרה זו

לתגבר , בהודעה לפלסטי�, איו� קרוב בהתקפה מזוינת רשאית ישראל
, במיקומי� או באזורי�, באופ� זמני את כוחותיה הצבאיי� בגזרות

�מכירות בריבונות פלסטי� ישראל ופלסטי� . לתקופת קיומו של האיו� דנ
, בנוס) לזה, ומאשרי�, מגנטי שלה+ האלקטרווהמרחב על המרחב הריבוני 

מגנטי +האלקטרווהמרחב המרחב האווירי , כי מסיבות ביטחו� ובטיחות
לאור . באופ� מעשי, הישראלי והפלסטיני הינ� בלתי ניתני� לחלוקה

אווירי ומתו* הכרה בחשיבות החיונית של המרחב ה, האמור לעיל
הצדדי� כי המרחב האווירי  סכימוי, לאינטרסי� הביטחוניי� של ישראל

  .יישאר תחת פיקוח ומנהל ישראלי
התכנית 
 הערבית

   .יספקו ביטחו� לכל מדינות האזור... מדינות ערב 

המתווה האזורי 
 �)בני אלו�(לשלו  

הרשות הפלסטינית תפורק ותחדל , ראשי המחבלי� והמסיתי� יגורשו
ל ישא במלוא האחריות "צה.  גו) מדיני לגיטימי בעיני ישראללהיות

  . לביטחו� בכל שטח אר$ ישראל המערבית
מדינה דו 
מדינת כל / לאומית
 אזרחיה

   .אי� התייחסות

תוכנית 
קנטוני�ה  

קווי "ישראל תחזיק ב. אזור הקנטוני� יהיה מפורז מכל נשק פלסטיני
  .אחרי�" הגנה
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אוכלוסי� חילופי 
)ליברמ�(שטחי� ו  

כלכלית , סו) הסכסו* יושג רק על ידי הריסת התשתית המבצעית
ובכ* לכפות על הרשות הפלסטינית להתנער , ותעמולתית של ארגוני הטרור

�הרשות הפלסטינית תהיה . מטרור כאמצעי להשגת יעדי� פוליטיי
לא תהיה לה הזכות לכרות בריתות ולא יוצבה בה כוחות . מפורזת מנשק

�  .זרי
פי שטחי� חילו

�פלסטי��ישראל
 � מצרי

הסדרי הביטחו� בשטח שיועבר למצרי� יהיו זהי� להסדרי הביטחו� בסיני 
 . מצרי�+ שנקבעו בהסכ� השלו� ישראל

  
 

  ל "משטר גבולות ומעברי גבול בינ

 
     המצע                                                                                     התכנית
נבה 'יוזמת ז כאשר התנועה ביניה� תהיה כפופה , בי� שתי המדינות יהיה משטר גבול 

�כל צד ינקוט בשטחו את . לדרישות החוק המקומי של כל אחת מה
רכב או סחורה לא , כדי לוודא ששו� אד�, הצעדי� שהוא מוצא לנחו$

 כל + ל "מעברי גבול בינ  .ייכנסו לשטח של הצד השני באופ� בלתי חוקי
י צוותי� משותפי� המורכבי� מאנשי כוחות "מעברי הגבול יפוקחו ע

לשני הכוחות תהא הסמכות . לאומי+הביטחו� הפלסטיני� והכוח הרב
�בא� מתגלעת מחלוקת בי� שניה� נתונה . למנוע הכנסת פריטי� לפלסטי

הסדר זה נתו� ). א"קב(ההחלטה בידי ההחלטה בידי קבוצת ביצוע ואימות 
 ישראל תהא רשאית + מסופי נוסעי� ומטע� .   שני�5דש לאחר לבחינה מח

,  חודשי�30להותיר נוכחות בלתי נראית במתקני� המיועדי� לכ* למש* 
ושישתמשו בטכנולוגיה , לאומי וישראל+שיאוישו על ידי הכוח הרב

  .מתאימה
  .  מ בי� ההנהגות הנבחרות"יסוכ� במו המפקד הלאומי

 � ב "ארה
התפישה 

 הנשיאותית

מסדרונות לשימוש משות) יוקמו בשטחי� ישראליי� ופלסטיניי� לתנועת 
�  .ע לעזה"מעבר בטוח יוק� בי� הגדמ. רכב וסחורות, אנשי

" דהצעת קמפ דיווי"
")תכנית ברק("  

�כלי , שתי המדינות יאמתו משטר גבולות ע� פיקוח מלא על מעבר אנשי
�  . ל"ינאי� התייחסות למעברי גבול ב. רכב וסחורות ביניה

התכנית 
 הערבית

  .אי� התייחסות

המתווה האזורי 
 �)בני אלו�(לשלו  

  .אי� התייחסות

מדינה דו 
מדינת כל / לאומית
 אזרחיה

  .לא רלוונטי

תוכנית 
קנטוני�ה  

  .אי� התייחסות

אוכלוסי� חילופי 
)ליברמ�(שטחי� ו  

  .אי� התייחסות

 �חילופי שטחי
�פלסטי��ישראל
 � מצרי

   .אי� התייחסות

 
 מעורבות בינ"ל

 
  המצע                                                                                        התכנית
נבה 'יוזמת ז  �שתכלול את , )א"קב(קבוצת ביצוע ואימות . כוח רב לאומי בפלסטי

תוק� על מנת , � וגורמי� אחרי�"האו, האיחוד האירופי, רוסיה, ב"ארה
ל וקר� "ועדה בינ. לפקח ולפתור מחלוקות הנוגעות ליישו� ההסכ�, לסייע

תפקיד בשימור המורשת . ל יוקמו ליישו� פתרו� בעיית הפליטי�"בינ
  .התרבותית בעיר העתיקה ובשיטור בה

ל בשמירה על ביטחו� פלסטי� ועצמאותה ובעניי� הפיצויי� "מעורבות בינ המפקד הלאומי
�  .לפליטי
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 –ב "ארה
 תפישהה

 הנשיאותית

המוקדמת +כמו ג� בתחנות ההתרעה, ל בביטחו� גבולות"מעורבות בינ
  .הישראליות

" דהצעת קמפ דיווי"
")תכנית ברק("  

 . ובהשגת יציבות באזור, ל בעניי� הפליטי�"מעורבות בינ

 
  

התכנית 
 הערבית

  .אי� התייחסות

המתווה האזורי 
 �)בני אלו�(לשלו  

  .ת בדגש על ירד�"מרשל לשיקו� המזהב תנהיג תהלי* של תוכנית "ארה
  .ל בסוגיית הפליטי�"מעורבות בינ

מדינה דו 
מדינת כל / לאומית
 אזרחיה

  .אי� התייחסות

תוכנית 
קנטוני�ה  

   .אי� התייחסות

אוכלוסי� חילופי 
)ליברמ�(שטחי� ו  

רצות אל תפעל לפירוק מחנות הפליטי� וליישוב הפליטי� ב"הקהילה הבינ
 � מדינות ערב השכנות בייחוד מצרי� וירד� חייבות .מתגוררי�שבה� ה

עליה� ליטול חלק פעיל בשיפור המצב הכלכלי . להשתת) בתהלי* המדיני
של האוכלוסייה הפלשתינית ובמקביל לקחת אחריות ביטחונית על הנעשה 

�א� יימנעו או יסרבו . בגדה המערביתמצרי� ברצועת עזה וירד� ; בשטחי
יש להיעזר בארגוני� יהודיי� בעלי , חי�להשתת) בשיפור המצב בשט

 כדי לשי� ק$ לסיוע אמריקאי שמקבלי� מדי שנה ירד� ב"בארההשפעה 
�   .ומצרי

 �חילופי שטחי
�פלסטי��ישראל
 � מצרי

   .אי� התייחסות

 
 

   הקדושי�מקומותירושלי� וה

 
                           המצע                                                              התכנית 

  נבה'יוזמת ז
  מעמד כבירה

באזורי� שתחת ריבונות�  תהיינה הבירות המוכרות של שתי המדינות 
של , תרבותית ודתית, בירושלי� הפלסטיני� יכירו בחשיבות הייחודית

   .האתר לע� היהודי

נות יהודיות שכונות ערביות בירושלי� יהיו תחת ריבונות פלסטינית ושכו  גבולות העיר
 יחידה אחת בעלת בעיר העתיקההצדדי� רואי�  .תחת ריבונות ישראלית

נקודות כניסה ויציאה מהעיר . בתוכה תותר תנועה חופשית, אופי ייחודי
 מאוישות על ידי הרשויות של המדינה שתחת ריבונותה תהיינההעתיקה 

שיטור יחידת ה(וזאת ע� נוכחות של חברי יחידת השיטור , נמצאת הנקודה
ירושלמי� .  בתיאו�נהפעלתשתי העיריות של ירושלי�  ).של העיר העתיקה

פלסטיני� תושבי קבע של ישראל יאבדו מעמד זה ע� העברת הסמכות על 
�  .אזור מגוריה� לידי פלסטי

לאומי +מתח� הר הבית יהיה תחת ריבונות פלסטינית ע� נוכחות רב  קדושי�מקומות 
�אשר תסתייע ,  באחריות מדינת פלסטי�הנייהתהביטחו� במתח� . במתח

תותר גישת מבקרי� . לאומית+לש� כ* ביחידת הביטחו� של הנוכחות הרב
אלא א� כ� , לא יהיו חפירות או בניה במתח�. לאתר ללא כל אפליה

� .הכותל המערבי יהיה תחת ריבונות ישראלית .יאושרו על ידי שני הצדדי
הצדדי� יגבשו הסדרי�  .שראלימנהרת הכותל המערבי תהיה תחת ניהול י

מיוחדי� על מנת להבטיח גישה לאתרי� מוסכמי� בעלי חשיבות דתית 
�קבר רחל בבית , בתוכ� יכללו מערת המכפלה בחברו�, מחו$ לירושלי

  .לנבי סמואבלח� ו
  המפקד הלאומי

  מעמד כבירה

   .בירת שתי המדינות, ירושלי� תהיה עיר פתוחה
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  .ות יהיו תחת ריבונות ישראליתשכונות יהודי  גבולות העיר

�כונות ערביות  שחופש דת וגישה מלאה למקומות קדושי� יובטחו לכל  מקומות קדושי
לשו� צד לא תהיה ריבונות על  ,בירושלי� יהיו תחת ריבונות פלסטינית

�המקומות " שומרת"מדינת פלסטי� תוגדר כ. המקומות הקדושי
�של " שומרת"תוגדר כישראל . הקדושי� לאסלא� לטובת המוסלמי
קוו בנוגע +סהסטאטויישמר . הכותל המערבי לטובת הע� היהודי

לא יתקיימו חפירות כלשה� במקומות . למקומות הקדושי� לנצרות
�  .הקדושי� או מתחתיה� ללא הסכמה הדדית בי� הצדדי

 � ב "ארה
התפישה 

  הנשיאותית
  מעמד כבירה

 
  

  . אי� התייחסות

� של ירושלי� יהיו פלסטיניי� והאזורי� היהודיי� יהיו אזוריה הערביי  גבולות העיר
� . עיקרו� זה תק) ג� עבור העיר העתיקה. ישראליי

  
 החר�ריבונות פלסטינית על : נוגע להר הבית מוצעות שתי אפשרויותב  קדושי�מקומות 

הכותל המערבי והחלל הקדוש ליהודי� אליו הוא "וריבונות ישראלית על 
  ".רבי וקודש הקודשי� אליו הוא שיי*הכותל המע"או " שיי*

מחויבות  חזקה של שני הצדדי� לא לבצע עבודות מתחת להר הבית או 
 החר� ריבונות פלסטינית על – השנייאפשרות . מאחורי הכותל המערבי

 משותפת תפונקציונאליוריבונות  ישראלית על הכותל המערבי וריבונות 
  .    ל המערבי או מאחורי הכותלחר�בנושא החפירות מתחת 

  "תכנית ברק"
  מעמד כבירה

הצדדי� מכירי� בחשיבות האוניברסאלית של ירושלי� ובקדושתה 
כלול את בירותיה� המוכרות של העיר ת. לנצרות ולאסלא�, ליהדות

 �  . קדס+ ירושלי� ואל–ישראל ושל פלסטי
  

אחדותו ש, סביבתי וכלכלי, אזור ירושלי� ינוהל כמכלול פונקציונלי  גבולות העיר
ישראל ופלסטי� יפעלו לערוב לתנועה חופשית ובלתי מופרעת של . תישמר

� –האג� הקדוש של ירושלי�  .כלי רכב וסחורות באזור ירושלי�, בני אד
 יהיו תחת +העיר העתיקה והאתרי� הדתיי� וההיסטוריי� הסמוכי� לה 

 השטח שבתחומי הגבולות המוניציפליי� –אזור ירושלי� . משטר מיוחד
 � –של ירושלי� והאזורי� הפלסטיניי� והישראלי� המאוכלסי� הסמוכי
  .יכלול שטח ריבוני של ישראל של פלסטי� ואזורי� שמעמדי� ייקבע בנפרד

�הצדדי� מחויבי� לחופש הפולח� במקומות הקדושי� ולחופש הגישה   מקומות קדושי
�, הר הבית ומערת המכפלה נתוני� תחת השגחה אלוהית. אליה
שתי המדינות תהיינה ערבות .  כאחד�ולמוסלמישי� ליהודי� ומקוד

�המקומות הקדושי� יישארו . לזכות לגישה אליה� ולפולח� בה
ויהיו כפופי� לשיפוט הקהילות אשר על פי די� ונוהג נהנו  במשמורת

�הר הבית והקבר הקדוש /שרי)+חרא� א. מזכויות במקומות אלה ועליה
) למעט במקו� הקדוש היהודי(ינית יהיו תחת משמורת ואחריות פלסט

הסדרי אכיפת החוק הקיימי� בהר הבית יישארו . וריבונות ישראלית
�יישמר . אתר מוסכ� ייקבע בהר הבית לצור* הפולח� היהודי; בתוקפ

  ; האופי ההיסטורי של הר הבית והעתיקות הארכיאולוגיות שבו
  הערביתהתכנית 

  
  .מזרח ירושלי� בירת המדינה הפלסטינית

המתווה האזורי 
 �  )בני אלו�(לשלו

  מעמד כבירה

  .ירושלי� השלמה בירת מדינת ישראל
  

  .ירושלי� מאוחדת  גבולות העיר
 בכל כמו ליהודי�ישראל תמשי* לשמור על חופש פולח� למוסלמי�   קדושי�מקומות 

  .שטחה
/ מדינה דו לאומית
  מדינת כל אזרחיה

  

  .לאומית+ירושלי� בירת המדינה הדו

  .אי� התייחסות  קנטוני�ית התוכנ
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אוכלוסי� חילופי 
  )ליברמ�(שטחי� ו

  מעמד כבירה

  . בירת ישראל לא ניתנת לחלוקה

  . יועברו רק כפרי� ערביי� הסמוכי� למזרח העירפלשתינאיתלריבונות   גבולות העיר
�  .אי� התייחסות  מקומות קדושי
 �חילופי שטחי

�פלסטי��ישראל
�  מצרי

  

 , כולל אזור מעלה אדומי�, הקו הירוק, 1967 ביוני 4+שכונות מעבר לקו ה
�מזרח . יהיו חלק מהשטח שיועבר לישראל במסגרת חילופי השטחי

 .  ירושלי� תהיה חלק מהמדינה הפלסטינית
  
 �  פליטי� פלסטיניי

  המצע  התכנית 
נבה 'יוזמת ז י " ע ייאס)הפיצוי. הפליטי� יהיו זכאי� לפיצוי בגי� פליטות ואובד� רכוש 

כמה אפשרויות .  י ישראל"כמו ג� ע, ל וקר� מיוחדת" הבינהקהילה
כולל האזורי� , מדינת פלסטי�כניסה ל:  יעמדו בפני הפליטי�למגורי קבע

�תהיה זכות� של , אשר יועברו לידיה על ידי ישראל במסגרת חילופי שטחי
�לפי המספרי� אשר יסכימו , מדינות שלישיות; כל הפליטי� הפלסטיניי

בהתא� , ידי ישראלעל  על פי מספר שיוחלט –מדינת ישראל ; וטלקל
על פי שיקול דעת� , מדינות מארחות נוכחיות; לשיקול דעתה הריבוני

בכל המקרי� תינת� קדימות לאוכלוסיית הפליטי� הפלסטיני� . הריבוני
�סיו� ,  סעיפי� נוספי� כוללי� את סיו� כל התביעות הפלסטיניות.בלבנו

  . בתו* חמש שני�א"אונרר וביטול מעמד הפליטות
יהודי� יחזרו א* ורק ; פליטי� פלסטיני� יחזרו א* ורק למדינת פלסטי� המפקד הלאומי

כדי להיטיב את מצב , הקהילה הבינלאומית תציע פיצויי�. למדינת ישראל
הפליטי� הפלסטיני� המבקשי� להישאר במדינות מושב� הנוכחיות או 

  .ותהמבקשי� להגר למדינות אחר
 � ב "ארה

התפישה 
 הנשיאותית

חמישה מקומות יישוב  .ל לטיפול בפיצוי הפליטי�"תוק� קר� בינ
�שטחי� בישראל אשר יועברו למדינת ; מדינת פלסטי�: אפשריי� לפליטי

�יישוב במדינה ; יישוב במדינות מארחות; פלסטי� במסגרת חילופי השטחי
לפליטי� ). ינות אלהתלוי במדיניות� של מד (.כניסה לישראל; שלישית

 מישראל  לגדה המערבית ולשטחי� שיועברוהפלסטיני� תהיה זכות לחזור
�בעוד שיישוב� מחדש במדינות המארחות , במסגרת חילופי השטחי

יהיו תלויות במדיניות המדינות , ומעבר למדינה שלישית או למדינת ישראל
� לא השיבה של הפליטי� הפלסטיני, על פי הנשיא בוש. הרלבנטיות

    .תהיה למדינת ישראל
" דהצעת קמפ דיווי"
")תכנית ברק("  

פתרו� בעיית הפליטי� הפלסטיניי� על כל היבטיה יושג באמצעות מאמ$ 
סיו� בעיית הפליטי� הפלסטיניי� ישלב שיבה . כולל ישראל, ל"בינ

�השתלבות במדינות המארחות והגירה למדינות , אפשרית למדינת פלסטי
הצד הפלסטיני מכיר בכ* שזכות השיבה של הפליטי� . שלישיות אחרות

�של זו ישראל מכירה בזכות�  והפלסטיניי� תחול בלעדית במדינת פלסטי
�כניסה ישראל תאפשר , שיקול דעתה הריבונילפי . הפליטי� הפלסטיניי
מסיבות ,  של פליטי� פלסטיניי� לשטחיהמסוי�בשלבי� של מספר 

 המשאבי� הנוגעי� לשיקו� יהוללנל "תוק� קר� בינ. הומניטאריות
�שיקומ� של פליטי� במקומות מושב� . ולפיצוי פליטי� פלסטיניי

הנוכחיי� או העברת� למקומות מושב חדשי� ייעשה על בסיס תוכניות 
�את התביעות מצד יחידי� יש ליישב ג� . מקיפות לפיתוח ולשיקו

טורית עקב י המנד"וקהילות יהודיי� שעזבו את מדינות ערב או חלקי� מא
  .  או השלכותיה1948מלחמת 

התכנית 
  הערבית

� "אות ההשגת פתרו� צודק לבעיית הפליטי� הפלסטיניי� על בסיס החלט
194.   

המתווה האזורי 
�)בני אלו� (לשלו  

ב והקהילייה הבינלאומית יקצו משאבי� להשלמת תהלי* "ארה, ישראל
ליטי� תו* קליטת�  ולשיקו� מלא של הפ1948+ב חילופי האוכלוסי� שהחל

יישוב הפליטי� הפלסטיני� מחו$ לתחומי .  והתאזרחות� בארצות שונות
 יציאת –" חילופי אוכלוסי�"מדינת ישראל המורחבת במסגרת מה שמכונה 

פליטי� פלסטיניי� מישראל מול יציאת פליטי� יהודי� ממדינות ערב 
�   .של ירד�מספר מוגבל של פליטי� ייקלט בתחומה . השונות לאור* השני
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/ מדינה דו לאומית
 מדינת כל אזרחיה

  .לאומית+זכות שיבה של הפליטי� הפלסטיניי� למדינה הדו

�  .אפשרות יישוב פליטי� במצרי� קנטוני
אוכלוסי� חילופי 

)ליברמ�(שטחי� ו  
ל תפעל לפירוק מחנות הפליטי� וליישוב הפליטי� ברצות "הקהילה הבינ

�י� יורשו לשוב א* ורק לשטח הרשות פליטי� פלסטינ. שבה� ה� יושבי
  .הפלסטינית בהתא� להתפתחות הכלכלית של הרשות

 �חילופי שטחי
�פלסטי��ישראל
 � מצרי

  .אי� התייחסות
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�   תחזית דמוגרפית�ה יאוכלוסי ו שטחי

  )במיליוני�יה י אוכלוסנתוני(
2004 2020 

� פלסטיני� פלסטיני
 

 התכנית
 

 שטח 
)ר"בקמ(  

� יהודי
ע"ע ואזח"גדמ ישראל  

� יהודי
מדינה  ישראל

 פלסטינית
20,700: ישראל ללא תכנית  

5,922: גדה  
378: רצועה  

6,300: כ"סה  

5.4 1.3 3.873 6.745 2.14 
 

6.642 
 

נבה'יוזמת ז 20,700: ישראל   
5,880: גדה  

420: רצועה  
6,300: כ"סה  

5.4 1.08 4.048 6.745 1.83 
 

  +הערכה נמוכה
8.0 

+הערכה גבוהה  
8.89 

המפקד 
 הלאומי

20,700: ישראל  
5,922: גדה  

378: רצועה  
6,300: כ"סה  

5.4 1.08 4.05 6.745 1.7 
 

  +הערכה נמוכה
8.0 

+הערכה גבוהה  
 8.89  

ה שהתפי
הנשיאותית 
 האמריקאית

:ישראל  
20,800 

5,812: גדה  
378: רצועה  

6,200: כ"סה  

5.4 1.08 4.048 6.745 1.83 
 

  +הערכה נמוכה
8.0 

+גבוהההערכה   
8.89 

 
:ישראל תכנית ברק  

20,800 
5,912: גדה  

378: רצועה  
6,200: כ"סה  

5.4 1.08 4.047 6.745 1.83 
 

  +הערכה נמוכה
8.0 

+הערכה גבוהה  
8.89 

 
התכנית 
 הערבית

20,700: ישראל  
5,922: גדה  

378 רצועה  
6,300: כ"סה  

+פלסטי�+על כל השטח ישראל 6.745 4.047 1.062 5.4  
9.7 – הערכה נמוכה  
10.64 –הערכה גבוהה   

 
רד� המדינה י

 –הפלסטינית 
 בני אלו�

27,000: ישראל  
�: פלסטי�+ירד  

89,206  

5.4 4.435 
 

בישראל  6.745 3.37
 הגדולה

7.57 

�פלסטי� +בירד  
5.32 

 
�מדינה דו
 לאומית

: פלסטי�+ ישראל  
27,000 

)לאומית+במדינה הדו (5.1 5.4   +לאומית+במדינה הדו 6.745 
9.707   +הערכה נמוכה 

10.637   +הערכה גבוהה 
חילופי 

שטחי� בי� 
ישראל 

 לפלסטי� 

20,800: ישראל  
5,522: גדה  

378: רצועה  
5,900: כ"סה  

5.4 0.86 4.278 6.745 1.35 7.387 

חילופי 
 �שטחי
�ישראל
�פלסטי�
� מצרי

: ישראל  
20,800 
�:פלסטי  
6,600 

5.4 1.08 4.048 6.745 1.83 
 

  +הערכה נמוכה
8.0 

+הערכה גבוהה  
8.9 
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