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 1פרק 

 1מבוא
 רקע

 
אפשר לסיימו. מזה -לישראלים ולפלסטינים כאחד נגרם סבל רב מהסכסוך הממושך ביניהם שלכאורה אי

בינלאומיים, דיפלומטים ומלומדים דנים בסוגיות שמעלה הסכסוך ומנסים , מנהיגים שנים קרוב למאה

לפתור אותן. בתקופה זו העולם, כמו גם אתגרי הביטחון במזרח התיכון, עברו שינויים משמעותיים. רבים 

לשים עת  ה  המנושאי המחלוקת עומדים בעיקרם ללא שינוי, עומדים במריים ומסרבים לבוא על פתרונם. הגיע

כסוך ולשחרר את הפוטנציאל האנושי העצום וההזדמנויות הכלכליות שהשלום צפוי להביא סוף לס

מזה עשורים, מועלים תוכניות ורעיונות, אך מרכיביהם לא ניתנים  לישראלים, לפלסטינים ולאזור כולו.

לוא . אף תוכנית לא תיתן לאחד הצדדים את מבכללותוהתיכון  מזרח  מצב בלמימוש לאור המציאות בשטח וה

 ההגשמה ביותר.-הטובה, המציאותית ובת ,להשקפתנו ,מבוקשו, אך להלן אנו פורסים את התוצאה שהיא

 
ד וכבשל  עצמית, שיפור רמת החיים, שיפור חברתי ומקום  -לפלסטינים יש שאיפות שלא מומשו, ובהן הגדרה

ות הכלכליות העצומות באזור ובקרב אומות העולם. פלסטינים רבים שואפים לשלום ומבינים את ההזדמנוי

ישראל. המצב בעזה מורכב מדינת והיתרונות החברתיים הממתינים להם אם יוכלו לנרמל את יחסיהם עם 

זה נתונה לשליטת החמאס, שהוא ארגון טרור, ובשל מדיניות החמאס מתקרבת למשבר הומניטארי. עמאוד.  

ים לו ולאפשר להם להצטרף למשפחת הגיע הזמן לסייע לפלסטינים להשיג את העתיד והשגשוג שהם מקוו

 העמים.

 
שלום עם הרפובליקה הערבית של כרתה הסכם . ישראל עם שתיים משכנותיה עשתה שלוםמדינת ישראל 

, שתי מדינות שאיתן נלחמה מדינת ישראל 1994מלכה ההאשמית של ירדן בשנת מועם ה 1979מצרים בשנת 

 ,ישראל אף הסכימה להחזרת שטחים גדולים למען השלוםבמספר מלחמות ותקריות גבול רבות. מדינת 

ה מחצי האי סיני תמורת שלום עם הרפובליקה הערבית של מצרים. למרות שאזרחי ישראל גנסואשר כ

 ,שנים  25  -ו  40שנכרתו לפני    ,מאוד מהאלימות והטרור רצונם בשלום שריר וקיים. שני הסכמי השלום  יםבלוס

 אזרחי ישראל, מצרים וירדן. הם שלייעמדו במבחן הזמן ושיפרו את ח

 
עם ישראל, ומלפעול  ןישראל לפלסטינים מנע ממדינות ערביות אחרות לנרמל את יחסיהמדינת הסכסוך בין 

מערבת בין   בעיה זוהיכולת לפתור את הבעיה היא ש-ביחד למען אזור יציב, בטוח ומשגשג. אחת הסיבות לאי

יטחון ופליטים בין ישראל לפלסטינים, וסכסוך דתי בין ישראל שני סכסוכים נפרדים: סכסוך על שטח, ב

לעולם המוסלמי על השליטה במקומות שיש להם משמעות וחשיבות דתית. היעדר יחסים פורמאליים בין 

לפלסטינים. אנו  יםישראלהמדינות ערב רק העצים את הסכסוך בין המוסלמים ומדינת ישראל למרבית 

ת וערביות נוספות ינרמלו את יחסיהן עם ישראל יקדם הדבר פתרון צודק מאמינים שאם מדינות מוסלמיו

והוגן לסכסוך בין ישראל לפלסטינים, וימנע מגורמים קיצוניים מלהשתמש בסכסוך כדי לערער את יציבות 

 האזור.

 
 במילון המונחים. ןשניתן להלמונחים המופיעים במקור האנגלי של מסמך זה באותיות רישיות גדולות יש ליחס את הפירוש    1
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 תהליך אוסלו
 

מספר הסכמי ביניים, המוכרים ביחד בין  הגיעו מדינת ישראל והארגון לשחרור פלסטין לראשון מ  1993בשנת  

 בשם הסכמי אוסלו.

 
על מאמציו להשגת שלום,  1995שחתם על הסכמי אוסלו ושילם בחייו בשנת  ,ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל

הסכסוך. הוא חזה ר עם השלמת תהליך פתרון ציווהמצב שילגבי התווה בנאומו האחרון בכנסת את חזונו 

הגדה המערבית בהם מצויה מרבית החלקים מירושלים שנותרת מאוחדת תחת שלטון ישראל, סיפוח של 

זה תקום ערצועת והאוכלוסייה היהודית ובקעת הירדן לישראל, ואילו על שאר שטחי הגדה המערבית 

בסיס לאישור הרבין היה  אוטונומיה פלסטינית אזרחית במסגרת שלדבריו תהיה "פחות ממדינה". חזונו של

 הסכמי אוסלו על ידי הכנסת, וההנהגה הפלסטינית דאז לא דחתה אותו.

 
אחת ההבנות החשובות ביותר בהסכמים אלה היא בעניין שיתוף הפעולה הביטחוני בין צה"ל לכוחות 

(. הגם ששיתוף הפעולה הביטחוני אינו מושלם, היה מעת לעת נושא PASFהביטחון של הרשות הפלסטינית )

לסכסוכים, ואף הושעה, שיתוף הפעולה הביטחוני קידם רבות את היציבות בגדה המערבית עבור התושבים 

הפלסטינים והישראלים כאחד. היכולת של צה"ל וכוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית לשתף פעולה 

גרים הביטחוניים במסגרת הסכם שלום סופי בין ישראל תהא עלר לגשר מעוררת את התקווה שאפש

 לפלסטינים.

 
מרכזיים רבים ללא פתרון עד להשלמת המשא ומתן על מעמד הקבע,  םואולם, הסכמי אוסלו הותירו נושאי

גבולות, ביטחון, פליטים וירושלים. הסכמי אוסלו לא יצרו דרך יעילה לנטרול  , בין יתר הנושאים,ובהם

קחים ומסורים ימשברים מהסוג שצמח במהלך יישום הסכמי אוסלו, ובהם גלי הטרור והאלימות. אנשים פ

רבים הקדישו את חייהם לחיפוש אחר ה"עסקה האולטימטיבית", אך מה שנדרש, הסכם כולל, חמק מידי 

שיבוא ביחד  ,הצדדים וגלי טרור ואלימות עכבו והסיגו את התהליך אחור באופן משמעותי. רק הסכם כולל

 קיימא לצדדים.-וכל להביא שלום ברי ,עם תוכנית כלכלית חזקה לפלסטינים ולאחרים

 

 פתרון שתי מדינות מציאותי
 

" זה( נועדו לטובת הפלסטינים, חזוןחזון לשלום, שגשוג ועתיד טוב יותר )ביחד, "המובאים בהעקרונות 

למציאות כיום ומתווה עבור הפלסטינים, שאין להם כיום הישראלים והאזור בכללותו. חזון זה מתייחס 

 נה שלבבד מגן על ביטחו מדינה, דרך לחיים לאומיים עם כבוד, כבוד אישי, ביטחון והזדמנות כלכלית ובד

 מדינת ישראל.

 
ללא הכח לאיים על מדינת אך עניק לפלסטינים את מלוא הכח לשלוט בעצמם שיפתרון מציאותי הוא פתרון 

 -ישראל. לכן הוא מחייב בהכרח הטלת מגבלות על סמכויות ריבוניות מסוימות בשטחים הפלסטיניים )להלן  

טחון של ישראל ושליטה ישראלית בשטח האווירי י"( כמו האחריות על שמירת הבמדינה הפלסטיניתה"

שממערב לנהר הירדן. חזון זה יוצר פתרון מציאותי של שתי מדינות שבו מדינה פלסטינית בטוחה ומשגשגת 

 תתקיים בשלום לצד מדינת ישראל בטוחה ומשגשגת, באזור בטוח ומשגשג. 

 

בית יש חיץ מדיני. עזה נשלטת על ידי נכון להיום, נראה הרעיון רחוק מהמציאות. בין עזה לגדה המער

על ישראל ורצח מאות מאזרחיה. בגדה המערבית שולטת הרשות  רקטותהחמאס, ארגון טרור שירה אלפי 

הפלסטינית שמוחלשת על ידי מוסדות כושלים ושחיתות פנימית. חוקיה מעודדים טרור, ואמצעי התקשורת 
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נשיאה באחריות וממשל כושל בוזבזו מיליארדי -אי  ובתי הספר שבשליטתה מקדמים תרבות של הסתה. בשל

 דולרים ויבש זרם ההשקעות לאזור שהיה יכול להביא לשגשוג אצל הפלסטינים.

 
הפלסטינים ראויים לעתיד טוב יותר והחזון הנוכחי יכול לסייע להם להשיגו. המנהיגים הפלסטינים חייבים 

היהודי, לדחות את הטרור על כל צורותיו, לאפשר לאמץ את השלום אל ליבם ולהכיר בישראל כמדינת העם 

הסדרים מיוחדים שיענו על צורכי הביטחון החיוניים של ישראל והאזור, לבנות מוסדות יעילים ולבחור 

בפתרונות מעשיים. אם ינקטו צעדים אלה ויקוימו אמות המידה המפורטות בחזון זה, תתמוך ארצות הברית 

 בהקמת מדינה פלסטינית.

 
ה ממוקד בביטחון ומציע הגדרה עצמית והזדמנות כלכלית משמעותית לפלסטינים. אנו מאמינים חזון ז

שתוכנית זו תאפשר את יישומו המוצלח של החזון. החזון גם מציע הטבות לממלכה ההאשמית של ירדן, 

 לרפובליקה הערבית של מצרים ולמדינות האזור כולו.

 

 הזדמנויות לשיתוף פעולה אזורי
 

התיכון עברו תהפוכות דרמטיות מאז תחילת הסכסוך. ההתמודדות עם איומים משותפים  על המזרח

אפשר היה -והחתירה להגשמת האינטרסים המשותפים מביאה ליצירת בריתות והזדמנויות שקודם לכן אי

שבה  ,על הדעת. לדוגמה, האיום שיוצר המשטר הרדיקאלי באיראן הביא ליצירת מציאות חדשה ןלהעלות

מדינת ישראל ושכנותיה הערביות חולקות נקודות ראות שנעשות יותר ויותר דומות אודות האיומים על 

ביטחונן. אם השלום ניתן להשגה, שיתוף הפעולה הכלכלי והביטחוני בין מדינת ישראל לשכנותיה הערביות 

ליות. יישומו של חזון כזה יכול ליצור מזרח תיכון משגשג שמתחבר לרצון משותף בביטחון והזדמנויות כלכ

יכול להביא לטיסות ישירות בין מדינת ישראל לשכנותיה, תעבורה של אנשים ומסחר ולשחרור הפוטנציאל 

 הכלכלי הגלום במיליוני מבקרים באתרים הקדושים לאמונתם.

 

 חזון כלכלי לעתיד משגשג
 

 ההפלסטינים בהנחה שיהיה שלום. בעבר שררעתידם של מה שיכול להיות תחנו חזון כלכלי מפורט ליפ

התפיסה הכוזבת שמלוא האחריות להיעדר ההזדמנויות לעם הפלסטיני רובצת על מדינת ישראל. פתרון 

ייצור את התנאים ההכרחיים לתחילת זרם השקעות  ,כפי שמתואר במסגרת החזון ,סוגיות המעמד הסופי

ואר עם החזון הכלכלי להשקעות ורפורמות שלטוניות כפי לאזור. אנו מעריכים ששילוב הפתרון המדיני המת

שדורך   ,מי הגולמי של הפלסטיניםמקושתיארנו יוביל לצמיחה כלכלית היסטורית. אנו מעריכים כי התוצר ה

את שיעור האבטלה אל וריד  שנים, ליצור מעל מיליון משרות חדשות, לה  10יכול להיות מוכפל בתוך    ,במקום

. תוכנית זו מוכנה ליישום במקרה שאפשר יהיה 50%העוני בשיעור של שיעור ולהפחית את  10%-פחות מ

 להגיע לשלום בתנאים שעולים בקנה אחד עם חזון זה.

 

 2רק פ

 הגישה
 

על הצדדים באזור נגזר לחיות לנצח בסכסוך בשל ההבדלים האתניים והדתיים ביניהם.  ימאמינים כאיננו 

אפשר לתת דוגמאות היסטוריות רבות מחיי היהודים והערבים ומחיי היהודים, המוסלמים והנוצרים, לחיים 
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ור יחיו יחדיו בשלום . אנו תקווה כי חזון זה נותן השראה לעתיד שבו כל עמי האזזה  בהרמוניה יחסית באזור

 שגשוג.בו

תחנו חזון זה על יסוד האמונה שיכול להתקיים עתיד של שלום ושגשוג עבור הישראלים והפלסטינים כאחד. יפ

חזון זה נועד לאנשים על מנת שיקראו, יבינו וידמיינו כיצד התפיסות שהוא מציע יכולות לשנות בפועל ולשפר 

מאמינים ששני הצדדים מרוויחים יותר ממה שהם מקריבים. על בסיס גישה באופן דרמטי את חייהם. אנו 

זו, אנו ממריצים את כולם ליושר אינטלקטואלי, לגיבוש רעיונות חדשים, לנכונות להיות מעורבים בחזון זה 

 ולצעוד צעדים אמיצים לקראת עתיד טוב יותר לעצמם ולדורות הבאים.

 

ר, ומתוך עקרונות מעשיים, אנו נגשים לסכסוך כשאנו מונעים על על בסיס הלקחים שהופקו מהמאמצים בעב

 ידי הנקודות הבאות:

 
 סקירת מאמצי האו"ם

 

 של האו"ם החלטות, ומועצת הביטחון 700-קרוב ל "םקיבלה העצרת הכללית של האו 1946 שנת מאז <

ולעיתים הן סובלות מפגמי החלטות בנושא הסכסוך. לעיתים החלטות האו"ם אינן עקביות    100-יותר מ

ות אלה לא הביאו לשלום. זאת ועוד, צדדים שונים נתנו פירושים סותרים לאחדות טהזמן שבו נעשו. החל

מיטב המלומדים המשפטיים אכן,  .  242האו"ם ובהן החלטת מועצת הביטחון  החשובות של  החלטות  מה

דות דעים על משמעותן והתוצאות שביקשו לקבוע את משמעותן של החלטות חשובות אלה לא הגיעו לאח

 המשפטיות שלהן.

אנו מכבדים כמובן את התפקיד ההיסטורי שמילא האו"ם בתהליך השלום, אולם חזון זה אינו מתיימר  <

להיות תיקון של ההחלטות של העצרת הכללית, מועצת הביטחון ופורומים בינלאומיים אחרים בנושא, 

ביא את הסכסוך על פתרונו. זמן רב מידי אפשרו החלטות משום שבהחלטות אלה לא היה, ואין, כדי לה

 אלה למנהיגים להימנע מהתמודדות עם מורכבות הסכסוך במקום לאפשר מתווה מציאותי לשלום.

 

 המציאות הנוכחית
 

להכיר בצורך גם  הישראלים והפלסטינים כאחד, גיבשו זה מכבר את עמדותיהם במשא ומתן, אך עליהם   <

בפשרה על מנת להתקדם. בלתי נמנע שכל צד יתמוך בהיבטים של חזון זה ויתנגד לאחרים. חיוני שהחזון 

ל מנת להתקדם יוערך בשלמותו, על כל מרכיביו. החזון מציג חבילה של פשרות שעל שני הצדדים לבחון ע

 ולפעול למען עתיד טוב יותר שיועיל לשניהם ולאחרים באזור.

הסכם שלום יגובש רק כשכל אחד מהצדדים יבין שמצבו טוב יותר עם הסכם שלום מאשר בלעדיו, גם  <

כלכליים  יםאם הוא נדרש לפשרות קשות. שלום בין הישראלים לפלסטינים ייצור תועלות ושיפור

 יציבות וביטחון לישראלים ולפלסטינים כאחד.וחברתיים משמעותיים, 

 יש הנהנים מהמצב הקיים וינסו לפיכך למנוע שינוי שיועיל לשני הצדדים. <

חייב   ,חזרה על נרטיבים על הסכסוך הלקוחים מן העבר איננה מועילה לאיש. על מנת לפתור את הסכסוך <

ואיכות החיים תוך שהוא מכבד את המשמעות עתיד ומכוון לשיפור הביטחון -פני-הפתרון להיות צופה

 ההיסטורית והדתית של האזור ועמיו.
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ההסכמות לפתרון -הסכמים שהיקפם מוגבל והצעות מעורפלות, רבות מלל ומרפרפות, המותירות את אי <

מתמודד במישרין עם כל הסוגיות העיקריות בניסיון לפתור את הסכסוך זה בעתיד לא הועילו. חזון 

  פתרון אמיתי.

-כל הסכסוכים האחרים באזור. אולם, פתרון הסכסוך הישראלי נם שלפתרון הסכסוך לא יביא לפתרו <

לסטיני יסלק את התירוץ ששימש לעורר רגשות ולהצדיק התנהלות קיצונית של 'שחקנים רעים' ותהיה פ

 את היציבות, הביטחון והשגשוג באזור. ריבלו השפעה חיובית שתג

י ישפיע עמוקות על הישראלים והפלסטינים. הישראלים והפלסטינים הם פלסטינ-הסכם שלום ישראלי <

שיצטרכו לחיות עם התוצאות של הסכם שלום. לכן, הישראלים והפלסטינים עצמם חייבים להיות אלה  

הפלסטינים לשקול תועלות ופשרות ו א הסכם השלום. על הישראליםימרוצים מהפשרות והתועלות שיב

כדי ליצור עתיד טוב בהרבה להם ולדורות העתידיים אל מול המשך הסכסוך, שעלול  ןאלה, שיש בה

 להמשך גם בדורות הבאים.

תפקידה של ארצות הברית כמאפשרת בתהליך זה היה ללקט רעיונות מכל רחבי העולם, לעבד אותם  <

מציאותי וראוי. תפקידה ולהכין מערכת מפורטת של המלצות שיש בהן כדי לפתור את הסכסוך באופן 

של ארצות הברית הוא גם לפעול עם מדינות וארגונים שוחרי טוב אחרים על מנת לסייע לצדדים לפתור 

את הסכסוך. אולם, בסופו של דבר, רק הישראלים והפלסטינים יוכלו להחליט על כינון שלום בר קיימא 

 ם הסופי שביניהם.והסכם השלביניהם. הצדדים חייבים לעבד ביניהם, באופן ישיר, את פרטי 

הזדמנויות כלכליות יצירה של  קו שבר מרכזי בין מנהיגי המזרח התיכון כיום הוא בין אלה שמעוניינים ב <

דת על מנת לעורר ולהתסיס בלבין אלה שעושים שימוש לרעה באידיאולוגיה ו  ,ושיפור החיים של עמיהם

בד אידיאולוגיה, אמונות דתיות ותביעות מחלוקות כתירוץ לכישלונותיהם. החזון המוצע חותר לכ

 תן קדימות לאינטרסים ולשאיפות של העמים המעורבים.מהיסטוריות, אך ממוקד ב

שבו מנהיגים אמיצים יבינו שאיומים חדשים  ,אנו על סיפו של פרק חדש בתולדות המזרח התיכון <

 ומשותפים מחייבים שיתוף פעולה אזורי מוגבר. ממשל טראמפ מעודד מגמה זו בכל מרצו.

תהום כלכלית ללא  ןלהבין שהסכסוך יצר עבור ןומונע מהכבנות ערובה הסכסוך מחזיק במדינות ערב  <

סוך בין ישראל לפלסטינים, מעוניינות סוף וללא פתרון. רבות ממדינות ערב מוכנות לפתור את הסכ

 צבות בפני האזור.יבשותפות עם ישראל ולהתמקד בבעיות החמורות הנ

 

 השאיפות הלגיטימיות של הצדדים
 

יש להם אינטרס לגיטימי לשלוט בעצמם ולהתוות את עתידם   ,מדינה  ההייתהגם שלפלסטינים מעולם לא   <

וגורלם. כל הסכם שלום חייב להביא בחשבון את השאיפה הלגיטימית של הפלסטינים להגדרה עצמית 

 ,על מנת שיהיה לו סיכוי להתממש. החזון הנוכחי מבקש לתת מענה לאינטרס לגיטימי זה, בין השאר

ית עתידית, חיזוק מוסדות הממשל העצמי של הפלסטינים, מתן באמצעות קביעת השטח למדינה פלסטינ

טחון י( של מדינה, הבטחת הסדרי בlegal status and international standingמעמד חוקי ובינלאומי )

 רשת חדשה של דרכים, גשרים ומנהרות שיאפשרו חופש תנועה לפלסטינים. יתאיתנים ובני

למדינת ישראל שאיפה לגיטימית להיות מדינת הלאום של העם היהודי וכי מעמדה ככזו יוכר בכל רחבי  <

 העולם.



 

7  

החזון חותר להכרה הדדית בין מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי לבין המדינה הפלסטינית  <

 לאום של העם הפלסטיני, שבכל אחת מהן יהיו זכויות אזרח שוות לכל אזרחיהן.כמדינת ה

נורמליזציה עם המדינות שאינן מכירות כיום במדינת ישראל או שאין להן ללהכרה ולהגיע החזון שואף  <

 יחסים עמה.

אין נורמליזציה עם המדינות שאינן מכירות כיום במדינה פלסטינית או שלהכרה והגיע להחזון שואף ל <

 להן יחסים עמה.

 

 עליונות הביטחון
 

פלסטינית ומדינות ערביות נוספות, המציאות היא שתמיד המדינה ה ,בין ישראל כולל גם אם יושג שלום <

 יתקיימו גורמים שיחתרו לחבל ביציבות ובביטחון. על החזון להביא מציאות זו בחשבון תמיד.

 זשמא ,אזרחיה. כלל זה תקף שבעתיים לגבי מדינת ישראלממשלה להתפשר על ביטחון אף מאין לדרוש  <

בים החותרים להשמדתה. לישראל יש גם ניסיון יהקמתה התמודדה, וממשיכה גם כיום להתמודד, עם או

 מר בנסיגה משטחים שהפכו בסיס להוצאת מתקפות נגדה.

אסטרטגיים חריגים. בקיצור, למדינת ישראל אין -מדינת ישראל מתמודדת עם אתגרים גיאוגרפיים וגיאו <

משטר דומה שישלוט ו של ישראל על ביטחונהאיום  איה בשליטת החמאסהסכנה שבעזה טעות. -שולי

 יציב איום קיומי על מדינת ישראל.  בגדה המערבית

עסקת שלום תהיה מדינה שתצויד בכלים להצליח, שתתקיים מסגרת חיוני שמדינה פלסטינית שתוקם ב <

 בשלום ובביטחון ושלא תהיה מצע לחוסר יציבות וסכסוכים. 

שהיא בת ברית קרובה,  ,ארצות הברית אינה יכולה לבקש ממדינה כלשהי, ובפרט לא ממדינת ישראל <

ת הברית תבקש מישראל יציב כבר כיום. ארצו-להסכים לפשרות שיחמירו את מצבה הביטחוני הלא

לעשות פשרות רק אם נאמין שבעקבותיהן מדינת ישראל והעם היושב בה יהיו בטוחים יותר בטווח הקצר 

 והארוך. החזון הנוכחי גובש ברוח זו. מדינות אחרות צריכות לנקוט גישה דומה. 

ת מאמצי איום הטרור מתפשט בכל רחבי העולם. כיום, ממשלות מתאמות באופן הדוק זו עם זו א <

המודיעין שלהן כמכפיל כח במלחמה בטרור. חשוב שממשלות יגנו באופן חד משמעי את הטרור על כל 

 צורותיו וישתפו פעולה במאבק נגד הטרור בכל רחבי תבל.

הישראלים והפלסטינים )והאזור כולו( יפיקו תועלת רבה משיפור הביטחון. הגנה על הפלסטינים מגינה  <

 הגנה על הישראלים מגינה על הפלסטינים.גם על הישראלים, כשם ש

הממלכה ההאשמית של ירדן, הרפובליקה הערבית של  ,בטרור בין מדינת ישראלאבק שיתוף פעולה במ <

ר מצב הביטחון בכל אחת מהן. החזון מבוסס על האמונה ופישהביא לת באזור נוספומצרים ומדינות 

הפלסטינית יועיל אף הוא לשתי המדינות. התיאום הקיים בין ששיתוף פעולה בין מדינת ישראל למדינה 

 הישראלים לפלסטינים נותן מקום לתקווה שאפשר להשיג תוצאה כזו.

החזון פותח תוך הבאה בחשבון של צרכי הביטחון והאיומים האסטרטגיים העתידיים על הישראלים,  <

 הפלסטינים ועל האזור.



 

8  

 סוגיית השטח, ההגדרה העצמית והריבונות
 

הצעה מציאותית לשלום מחייבת את מדינת ישראל לעשות פשרה טריטוריאלית משמעותית על מנת  <

שתענה על השאיפות הלאומיות הלגיטימיות שלהם ותאפשר להם  ,לאפשר מדינה בת קיימא לפלסטינים

 קיום בכבוד.

ת מדיננסיגה משטחים שנתפסו במלחמת מגן היא תופעה היסטורית נדירה. יש להביא בחשבון גם ש <

מדינת ישראל  ,. לפי החזון הנוכחי1967-לפחות מהשטחים שכבשה ב 88%-נסוגה עד היום מכבר ישראל 

שלישראל יש לגביו תביעה חוקית, היסטורית ובת תוקף, ומהווה חלק ממולדתו   -תעביר שטח בעל משקל  

 וזה ויתור משמעותי. - העתיקה של העם היהודי

מובילה  השהייתמבתיהם. עקירה כזו, שסביר  - ערבים או יהודים - אנשיםהשלום לא יחייב עקירה של  <

 קיום.-לחוסר שקט אזרחי, מנוגדת לרעיון הדו

המסדרונות התחבורתיים הנכללים בחזון יוצרים רצף תחבורתי שמפחית במידה רבה את הצורך בנקודות  <

 טינים. התנועה ואיכות החיים והמסחר של הפלס ותביקורת ומשפר מאוד את אפשר

תוך  ,הגדרה עצמית הוא סימן ההיכר של אומה. החזון חותר להגביר ככל האפשר את ההגדרה העצמית <

 .הבאה בחשבון של כל העובדות הרלוונטיות

ריבונות היא רעיון אמורפי שהתפתח במרוצת השנים. עם צמיחת העצמאות, כל אומה בוחרת את דרכה  <

הסכמים המגדירים את המשתנים החיוניים לכל כריתת לקיים קשרים עם אומות אחרות באמצעות 

במשא  יםמשתנה הציבה מכשולים מיותר-אומה. התפיסה לפיה מושג הריבונות הוא מושג קבוע ובלתי

 שיקולים מעשיים ותפעוליים המשליכים על ביטחון ושגשוג הם החשובים ביותר.  בעבר. ומתן

 
  פליטיםה

 

שיאפשרו לה לענות על מספיקים הקהילה הבינלאומית נאבקת כיום על מציאת מקורות כספיים  <

לבדה ביקש האו"ם לקבל מימון חדש   2020. בשנת  ברחבי העולם  מיליון פליטים ועקורים  70צורכיהם של  

לסייע למיליוני פליטים סוריים ואחרים, ברחבי העולם. מרבית כדי מיליארד דולר  8.5בסכום העולה על 

 הפליטים הללו גורשו או נמלטו מבתיהם בשנים האחרונות ונתונים במצב קשה.

 ים.פלסטינערבי יצר בעיה של פליטים יהודים ו-הסכסוך הישראלי <

משחק על לוח השחמט של המזרח -שימשו ככלי  ,השנים האחרונות  70-ב  יםבלושס  ,הפליטים הפלסטינים <

התיכון, וכלפיהם וכלפי המדינות המארחות הושמעו הבטחות חלולות. פתרון צודק, הוגן ומציאותי 

 פלסטיני.-לסוגיית הפליטים הפלסטינים הוא מרכיב הכרחי בפתרון הסכסוך הישראלי

מדינת ישראל, וגם   ה שללאחר הקמתמספר דומה של פליטים יהודים גורשו ממדינות ערב בתוך זמן קצר   <

הם סבלו. יש ליישם פתרון צודק עבור הפליטים היהודים באמצעות מנגנון בינלאומי הולם בנפרד מהסכם 

 פלסטיני.-ם הישראליוהשל

 ירושלים
 

 ירושלים קדושה למספר דתות ויש לה משמעות וחשיבות דתית לחלק גדול מן האנושות. <
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שריף( יש -שלים, ובפרט סוגיית האגן הקדוש )הר הבית/חראם אלבסוגיית המקומות הקדושים בירו <

 לטפל ברגישות מרבית.

(. בחסות ישראל ירושלים נשמרה good custodianשומרת ראויה לירושלים ) ההייתמדינת ישראל  <

 פתוחה ובטוחה. 

 הדתות.כל בני ישאר תמיד פתוחה בפני מאמינים מלהעל ירושלים להיות עיר שמאחדת אנשים ו <

 בעיית עזה
 

למרות הפוטנציאל העצום שטמון בעזה, עזה מוחזקת כיום כבת ערובה על ידי החמאס, הג'יהאד האסלמי  <

הפלסטיני )גא"פ( ועל ידי ארגוני טרור אחרים המחויבים להשמדת ישראל. ארגוני הטרור המנהלים את 

 ןילותבירו את רמת פעג. משקבוצות אלה תפסו את השלטון והתושביהעזה לא הביאו לשיפור בחיי 

 הזדונית, סבלם של תושבי עזה רק גבר.

ישראל הידקה את האבטחה סביב עזה על מנת למנוע הכנסת אמצעי לחימה וחומרים המשמשים לייצור  <

אמצעי לחימה. כל פתרון מקובל חייב לאפשר הכנסת סחורות לעזה על מנת לאפשר שגשוג לכלכלתה תוך 

 דינת ישראל.מתן מענה לחששות הביטחוניים הלגיטימיים של מ

ארצות הברית אינה מצפה ממדינת ישראל לשאת ולתת עם ממשלה פלסטינית שחברים בה אנשי חמאס,  <

ג'יהאד אסלמי או שליחיהם, אלא אם הממשלה הפלסטינית )לרבות חבריה מהחמאס ומהג'יהאד 

, וימלאו אלימות, יכירו במדינת ישראל -האסלמי( יתחייבו באופן מפורש שאינו משתמע לשתי פנים לאי

 . 9לחלוטין את אמות המידה האחרות לעזה המפורטות בפרק 

אם המשא ומתן בין הישראלים לפלסטינים יביא להסכם שלום, מדינת ישראל תצופה למלא את  <

יקבל  ,התחייבויותיה בהסכם השלום רק אם הרשות הפלסטינית, או גוף אחר שיהיה מקובל על ישראל

 שליטה מלאה בעזה, ארגוני הטרור יפורקו מנשקם ועזה תפורז במלואה.

, הטרור שמדהעל העם הפלסטיני להבהיר כי הוא דוחה את אידיאולוגיית הה ,על מנת שיושג שלום כולל <

 והמאבק וכי הוא מתאחד למען עתיד טוב יותר לכל הפלסטינים.

 סיוע בינלאומי
 

במהלך שנות הסכסוך מתמודדות כולן עם אתגרים חשובים אחרים מדינות שתרמו כספים לפלסטינים  <

ומעוניינות להבטיח שהסיוע הניתן לפלסטינים יושקע בתבונה ויתכווץ באופן משמעותי במשך הזמן. חזון 

זה גובש מתוך מחשבה לגרום להקטנת התלות של הפלסטינים בסיוע בינלאומי במשך הזמן. המטרה של 

 יני הוא ליצור מדינה בת קיימא ובה כלכלה פלסטינית משגשגת.פלסט-הסכם השלום הישראלי

 
 
 

 :3פרק 

 חזון של שלום למדינת ישראל, לפלסטינים ולאזור
  

הסכסוך הפך לסכסוך ישן, הטיעונים התבלו, אך הצדדים לא הצליחו להגיע לשלום. כיום, רק בתשובה כוללת 
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פתיר. על שני הצדדים -טמון סיכוי להביא את הצדדים לסיים סכסוך זה הנראה בלתי לסוגיות החיוניות

 לעשות פשרות משמעותיות וכואבות על מנת להשיג יותר משיפסידו.

 
השלום, שאנו מקווים כי משא ומתן עליו יתקיים על יסוד חזון זה, יש ליישם באמצעות הסכמים את הסכם 

 "(.פלסטיני-הסכם שלום ישראליוהסדרים מחייבים )"

 
ארצות הברית מקווה גם שמדינות ערביות באזור שטרם השיגו שלום עם מדינת ישראל יתחילו לאלתר 

 רתו עמה הסכמי שלום.עם ישראל ובסופו של דבר יכ ןבנרמול יחסיה

 
 לחזון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.המצורף כל נספח 

 
 

 :4פרק 

 גבולות
 

 

"( מצורפת למסמך חזון זה והיא מבוססת על העקרונות המנחים שהועברו מפה הרעיוניתמפה רעיונית )ה"
 בו.

 
של מועצת  242החלטה מחדש של גבולות ברוח -תכנות של שרטוטיהמפה הרעיונית נועדה להוכיח את הה

 הביטחון, ובאופן ש:

 

 עומד בדרישות הביטחון של מדינת ישראל; .1
 

 מאפשר הרחבה משמעותית של השטח המיועד לפלסטינים; .2
 

 מביא בחשבון את התביעות ההיסטוריות החוקיות והתקפות של מדינת ישראל; .3
 

 מונע העברה בכפיה של אוכלוסייה יהודית או ערבית; .4
 

 אפשרות התנועה של הישראלים והפלסטינים כאחד, כל צד במדינתו;משפר את  .5
 

מספק פתרונות תחבורה מעשיים העונים על הצרכים של המובלעות הישראליות והפלסטיניות  .6
 ואר להלן;תכמ

 
 משפר את אפשרות הקיום הכלכלית והמסחרית של המדינה הפלסטינית; .7

 
 -זה על מנת לקדם את פיתוחה והצלחתה; ועמאפשר הרחבה משמעותית אפשרית של  .8

 
 מאפשר את שילובה של המדינה הפלסטינית בכלכלה האזורית והעולמית. .9

 

 םמדינת ישראל וארצות הברית אינן סבורות כי חלה על מדינת ישראל חובה חוקית להעמיד לרשות הפלסטיני

החזון הוא פשרה  (.242זו עולה בקנה אחד עם החלטת מועצת הביטחון )וגישה    1967מהשטחים שלפני    100%

הוגנת וצופה מדינה פלסטינית בשטח שהוא בר השוואה סבירה לגודל השטח של הגדה המערבית ורצועת עזה 

 .1967לפני 
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הנה במידה מרבית מקלות נסיעה בתוך גבולות המדינה הפלסטינית יהחזון צופה גם מדינה פלסטינית שת

יקנו תועלות משמעותיות הרבה אשר בסיוע פתרונות תשתית חדשניים שיכללו גשרים, כבישים ומנהרות 

הנה מפתרונות תחבורה שיאפשרו חיבור ימעבר לגבולות המדינה הפלסטינית. לדוגמה, המדינה הפלסטינית ת

 שיעברו מעל או מתחת לשטחה הריבוני של מדינת ישראל. ,ין הגדה המערבית לעזהמהיר ותנועה יעילה ב

ראותם של -פלסטיני מנקודת-ויעלה את ערכו של הסכם השלום הישראלי  1967מעבר כזה לא היה קיים לפני  

הפלסטינים ויהיה חלק מתשתית אזורית חדשה שתחבר את הישראלים והפלסטינים למרחב המזרח התיכון, 

 להלן. כמתואר

 

הנה ייתר על כן, עד שהמדינה הפלסטינית תוכל לפתח נמל משלה )כמתואר להלן(, המדינה הפלסטינית ת

ה ואשדוד, עם אמצעים יעילים לייבא ולייצא סחורות למדינה פמגישה מיוחדת למתקנים ייעודיים בנמלי חי

 הפלסטינית מבלי לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל.

 
תיהנה מגבולות בטוחים ומוכרים. מדינת ישראל לא תהיה חייבת לעקור ישובים, והרוב הגדול מדינת ישראל  

של הישובים הישראליים יכללו בשטחה הרציף של מדינת ישראל. מובלעות ישראליות בתוך שטח פלסטיני 

 רציף ייעשו לחלק ממדינת ישראל ויחוברו אליה במערכת תחבורה יעילה.

 
 המפה הרעיונית כך שתכלול את המאפיינים הבאים:ארצות הברית תכננה את 

 

 97%-מהישראלים המתגוררים בגדה המערבית ישולבו בשטחים ישראליים רצופים, וכ 97%-כ <

מהפלסטינים המתגוררים בגדה המערבית ישולבו בשטחים פלסטיניים רצופים. החלפת שטחי קרקע 

ה לגודל שטחי הגדה המערבית ורצועת תעניק למדינה הפלסטינית שטחי קרקע שהם בני השוואה סביר

 . 1967עזה לפני 

שטח ישראלי רצוף, אך מהוות חלק מהמדינה תוך מצא במובלעות ביהאוכלוסייה הפלסטינית שת <

הפלסטינית תקבל אזרחות של המדינה הפלסטינית, ותהיה לה ברירה להישאר במקומה אלא אם 

ו אותה אל המדינה הפלסטינית. אוכלוסייה תיבחר אחרת. לאוכלוסייה זו תהיה גישה לדרכים שיחבר

תכנון ובניה, בתוך השטח הפנימי של בענייני נהל האזרחי הפלסטיני, לרבות מזו תהיה כפופה ל

המובלעות הפלסטיניות. אוכלוסייה זו לא תופלה לרעה ותיהנה מהגנה ביטחונית הולמת. המובלעות 

 שראלית. ודרכי הגישה אליהן יהיו כפופות לאחריות ביטחונית י

שטח פלסטיני רצוף, אך מהוות חלק ממדינת ישראל תוך  מצא במובלעות בילאוכלוסייה הישראלית שת <

תהיה ברירה להישאר במקומה אלא אם תיבחר אחרת, ולשמור על האזרחות הישראלית הקיימת. 

לאוכלוסייה זו תהיה גישה לדרכים שיחברו אותה למדינת ישראל. אוכלוסייה זו תהיה כפופה למנהל 

השטח הפנימי של המובלעות הישראליות. אוכלוסייה תכנון ובניה, בתוך  בענייני  אזרחי ישראלי, לרבות  

זו לא תופלה לרעה ותיהנה מהגנה ביטחונית הולמת. המובלעות ודרכי הגישה אליהן יהיו כפופות 

 לאחריות ביטחונית ישראלית. 

תהיה כפופה לריבונות ישראלית.  ,ישראלשל שיש לה חשיבות חיונית לביטחון הלאומי  ,הירדןבקעת  <

עם ממשלת המדינה הפלסטינית להסכם שלפיו במשא ומתן תה, ישראל תפעל להגיע למרות ריבונו

פלסטינית ימשיכו להתקיים ללא הפרעה או  השליטב ואשבבעלות הקיימים המיזמים החקלאיים 

 ישראל. דינתהפליה, לפי רישיונות או הסכמי חכירה מתאימים מאת מ
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האחראי לרציחתם ופציעתם של  ,שהוא ארגון טרור ,עזה נשלטת על ידי החמאס ,מזה למעלה מעשור <

החמאס, גא"פ וארגוני  ,ם של תושבי עזההאלפי ישראלים. במקום לשים לנגד עיניהם את שיפור חיי

בבד הם מדכאים בגסות את -טרור אחרים מתמקדים בניסיון להשמיד את מדינת ישראל. בד

יהם של הפלסטינים האוכלוסייה הפלסטינית ומסיטים מאות מיליוני דולרים המיועדים לשיפור חי

לתדלק מכונת מלחמה ששיגרה אלפי טילים ורקטות, חפרה עשרות מנהרות טרור ומפתחת אמצעי הרג 

שבי עזה ואחרים. כתוצאה מהטרור ודפוסי השלטון המעוותים שהונהגו על ידי החמאס סובלים ת

בעיות אחרות המאיימות , מחסור עצום בחשמל ומי שתיה, ומשפע של  רב  משיעורי אבטלה גבוהים, עוני

להמיט עליהם משבר הומניטרי. חזון זה מבקש לתת לתושבי עזה עתיד של שגשוג. הוא מעלה את 

האפשרות להקצות לפלסטינים שטחים ישראלים בקרבת עזה )כמוצג במפה הרעיונית( שבתוכם אפשר 

רו בסופו של דבר להקים במהירות תשתיות שיענו על הצרכים ההומניטריים הדחופים של עזה, ויאפש

 הקמת ערים וישובים פלסטיניים משגשגים שיסייעו לתושבי עזה לשגשג.

ק עם ישראל, שתושבי עזה לא יצאו אל הפועל עד להסכם שביתת נשל ם השיפורים משמעותיים בחיי <

עזה, והנהגת מבנה שלטוני שיאפשר לקהילה הבינלאומית להזרים באופן בטוח ונח מלא של פירוז 

 ם לביצוע השקעות בעזה שלא יהיו צפויות להרס בעימותים עתידיים.כספים חדשי

חיוניים לביטחונה ומביאים יציבות , שהם  מדינת ישראל תשמור על ריבונותה על המים הטריטוריאליים <

 לאזור.

 חילופי קרקע שתבצע מדינת ישראל יוכלו לכלול שטחים מיושבים ולא מיושבים כאחד.  <

גרבייה, אום אל פחם, קלנסווה, טייבה, כפר קאסם, -רערה, בקעה אליישובי המשולש: כפר קרע, ע <

טירה, כפר ברא וג'לג'וליה, הינם ישובים המזדהים ברובם כפלסטינים, יועדו, במהלך המשא ומתן על 

ישראל  ,בסופו של דבר ,להיות בשליטה ירדנית, אם כי 1949קו הפסקת האש שהתנהל עם ירדן בשנת 

מסיבות צבאיות שמאז קהה עוקצן. החזון צופה אפשרות, בכפוף  םשמרה בידה את השליטה בה

לשרטט מחדש את גבול ישראל באזור המשולש, כך שישובים אלה יהפכו לחלק  ,להסכמה בין הצדדים

 מהמדינה הפלסטינית. במקרה של הסכמה כזו, זכויות האזרח של תושבי יישובי המשולש יהיו כפופות

 לדין החל ולהחלטות השיפוטיות של הרשויות הרלוונטיות.

מעבר לגבולותיה, יהיו למדינה הפלסטינית קשרי תחבורה מהירים )דוגמת החיבור בין הגדה המערבית  <

לעזה( ועד שהמדינה הפלסטינית תפתח נמל משלה, תהיה לה גישה לשני מתקני נמל ייעודיים בתוך 

 מדינת ישראל.

רכי גישה לטובת המדינה הפלסטינית שיהיו כפופות לדרישות הביטחון של ישראל. דרכים דייבנו שתי  <

לחצות את בקעת הירדן אל מעברי הגבול של הממלכה ההאשמית של ירדן,  אלה יאפשרו לפלסטינים

ויאפשרו לפלסטינים לנסוע אל ממלכת ירדן וממנה, ומעבר לה, ובהתאם לכללי ההגירה של המדינה 

 יאפשרו לתושבי ירדן ותושבי אזור אחרים להיכנס למדינה הפלסטינית. ,הפלסטינית

ייבנו פתרונות תשתית מהמדרגה הראשונה )לרבות מנהרות ומעברים עיליים( על מנת לאפשר את מירב  <

 המדינות ובין המדינות והמובלעות השייכות לכל אחת מהן.שתי התנועה ללא עיכובים דרך 

 לגבולות החדשים. יבנו מעברי גבול חדשים, יעילים ומודרניים. מוהביטחון יותאחסמי  <



 

13  

שרטוט הגבולות לפי המפה הרעיונית ייעשה מבלי לפגוע בתביעות של יחידים לבעלות או זכויות חזקה  <

 הנדונות באופן מסורתי במערכת המשפט הישראלית.

כל הדתות בשתי המדינות, ועל הצדדים לכבד בני מקומות הקדושים לכל היש להסכים על חופש גישה ל <

גישה שיבטיח חופש גישה וזכויות תפילה   םאותו. על מדינת ישראל והמדינה הפלסטינית לחתום על הסכ

בכל האתרים הדתיים במדינה הפלסטינית ובמדינת ישראל. במהלך משא ומתן בין הצדדים תוכן רשימה 

 של האתרים הקדושים.

"( לפיתוח שטחי הקרקע המיועדים להיות קרן בינלאומיתקרן בינלאומית )" החזון צופה הקמה של <

אמצעי הביטחון שיוסכם כל מוחלפים עבור המדינה הפלסטינית, וכן למימון כל שיפורי התשתיות ו

גשרים, מנהרות, גדרות, מעברים   ,פלסטיני, לרבות מתקני נמל, כבישים-עליהם בהסכם השלום הישראלי

ספגו יהאמצעים יועיליים, חיבורי מסילות רכבת, מעברי גבול וכדומה. אין ציפייה כי עלויות השיפורים 

 על ידי מדינת ישראל או המדינה הפלסטינית.

 

 :5פרק 

 ירושלים
 

הרבה משמעות לאנשים ארצות הברית מכירה ברגישות המיוחדת האופפת את ירושלים, עיר שיש לה כל כך 
 כה רבים.

 
ירושלים היא עיר ייחודית בהיסטוריה של הציביליזציה. אין מקום אחר בעולם היכול לטעון לחשיבות כה 

. מידי יום, יהודים מתפללים בכותל המערבי, מוסלמים משתחווים בתפילתם הגדולות רבה לשלוש הדתות

 הקבר.אקצה ונוצרים מתפללים בכנסיית -במסגר אל

 
מושא למלחמות וכיבושים. בעלי כוונות רעות עשו בה שימוש בכדי לעורר   ההייתירושלים    ,לאורך ההיסטוריה

 מחלוקת בין בני אדם. אין שום סיבה שכך יהיה גם בעתיד.

 
ירושלים חייבת להישאר עיר האוספת אליה אנשים מכל הדתות, מקרבת ביניהם ומאפשרת להם לבקר בה 

 יהם, ולהעריך את כובד ההיסטוריה והוד הבריאה מתוך כבוד הדדי אלה לאלה.ולעבוד את אלוה

 

גישת החזון לירושלים היא לשמור עליה כעיר מאוחדת, נגישה לכל ולהכיר בקדושתה לכולם באופן שמכבד 

 את כולם.

 ההיבטים הדתיים של סוגיית ירושלים
 

של יהדות, הלן הדתות השונות. לכן, התיאור המובא לאנו מבינים את הבדלי הפרשנויות התיאולוגיות בין 

שלכל אחת משלושת הדתות  ,נצרות ואסלאם לא נועד להיות פירוש תיאולוגי מחייב. למרות זאת ברור

 הגדולות הללו יש קשר משלה לירושלים.

 
מעט זה המקום שבו אברהם כ ,ירושלים היא מקומו של הר המוריה. לפי המסורת היהודית ,עבור היהודים

והקריב את בנו, יצחק, עד שאלוהים התערב. מאות שנים מאוחר יותר, הפכה ירושלים למרכז הקיום המדיני 

את ירושלים לבירה ומרכז רוחני לעם הפך  איחד את שניים עשר שבטי ישראל, והמלך  של העם היהודי כשדוד  
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הראשון על הר המקדש את בית שנים. בנו של דוד המלך, שלמה המלך, בנה  3,000היהודי, שנותר בה כמעט 

על ידי  שהתגלו לאחרות עשרת הדברות מצוילפי המסורת היהודית, במקדש, בקודש הקודשים,  המוריה.

לפני הספירה. הבית השני נבנה בראש  586למשה בהר סיני. הבית הראשון נחרב על ידי הבבלים בשנת האל 

לספירה. אולם, ירושלים מעולם לא איבדה את  70אותו הר ועמד עליו עד שנחרב על ידי הרומאים בשנת 

ירושלים נותרה היעד שאליו פונים היהודים בכל מקום בו הם מצויים בשעת תפילתם  :קדושתה לעם היהודי

. המקדש ויעד לעלייה לרגל. מידי שנה בט' באב היהודים צמים, מתאבלים ומזכירים את חורבן שני בתי

 ,שהוא שריד מקיר תמיכה של בית המקדש השני  ,לל ליד הכותל המערבילמרות שכיום נוהגים היהודים להתפ

פעמים, באזכורים  700הר הבית עצמו הוא האתר הקדוש ביותר ליהודים. ירושלים מוזכרת בתנ"ך כמעט 

דורות מגולמים חלומותיו ותקוותיו של העם היהודי במשפט "לשנה הבאה  100נפרדים זה מזה. מזה 

 בירושלים".

 
ירושלים היא המקום שבו ישוע מנצרת הטיף, נשפט, נצלב, קם לתחייה ועלה לשמים. מיד לאחר  ,לנוצרים

בראשית המאה הרביעית  ,שהקיסר קונסטנטינוס הכיר בנצרות כדת הרשמית של האימפריה הרומית

ים נוסדו מוסדות דת באתרים חשובים דוגמת כנסיית הקבר הקדוש והר הזיתים. לאחר כיבוש ירושל  ,לספירה

עד שכבשו אותה בשנת  ,, השתוקקו הנוצרים להשיב לידיהם את עיר הקודש637על ידי המוסלמים בשנת 

. בימי הביניים המשיכה ירושלים להיות אתר העלייה 1187ושבו ואיבדו אותה לידי המוסלמים בשנת  1099

על אף  ,שבילי ירושליםלרגל החשוב ביותר בעולם הנוצרי, וזרם קבוע של מבקרים עשה דרכו בעקבות ישוע ב

הוענקו לנוצרים זכויות   ,הסכנות והאתגרים שהיו כרוכים במסע. בתקופת שלטונה של האימפריה העות'מנית

נוצר  ך, וכ19-ואחר כך במאה ה 18-תנו להם במאה הימשפטיות באתרים הקדושים שלהם בפירמנים שנ

ותיקן שנחתם בשנת ושאושרר בהסכם היסוד בין מדינת ישראל למדינת ה ,"סטטוס קוו" נוצרי בירושלים

 . כיום, ירושלים היא בית ליותר מתריסר כתות נוצריות ויש בה אוכלוסייה נוצרית משגשגת.1993

 
מקומה החשוב של ירושלים באסלאם נובע מהאמור בקוראן: "ברוך המנחה את עבדו בלילה מבית המקדש 

חוק! הן ברכנו את מסעו למען הראותו את אותותינו כי אל שומע ומביט אל כל" החרם אל בית המקדש הר

מוחמד ממכה לירושלים; הנביא  )תרגום רקנדורף(. לפי המסורת המוסלמית, פסוק זה עוסק במסעו הלילי של  

שריף ומשם עולה לשמים, לפגוש את הנביאים הקודמים ולקבל את מצוות -מוחמד מגיע להר הבית/ חראם אל

הוא קבע את ירושלים ככיוון   ,פילה. באסלאם המוקדם, כשמוחמד הוביל את עדת מאמיניו ממכה למדינההת

היו שליטים מוסלמים שהדגישו   שאליו יש להתפלל )הקיבלה הראשונה( לפני שזה שונה מאוחר יותר למכה.

ושלים כיעד הציעה את יר ,שמרכזה היה בדמשק ,את חשיבותה הדתית של ירושלים. החליפות האומאית

 1187-דין על הצלבנים ב-בשעה שמכה נשלטה על ידי חליפות יריבה. נצחונו של סלאח א ,חלופי לעליה לרגל

הסולטאן סולימן המפואר חידש את חומותיה   1517עורר התעניינות מחודשת של האסלאם בירושלים, ובשנת  

 בקדושתו באסלאם.כיום מקובל לראות בירושלים אתר שלישי  והאתרים הדתיים בה.

 
 המקומות הקדושים בירושלים

 
, לאחר מלחמת ששת הימים, כשמדינת ישראל נטלה לידיה את השליטה בירושלים כולה, קיבלה 1967בשנת 

עליה מדינת ישראל את האחריות להגן על כל המקומות הקדושים בעיר. אתרים אלה כוללים, מבלי יומרה 

שריף, הכותל המערבי, המסגדים הקדושים למוסלמים, -את: הר הבית/חראם אל  ,כולה  למצות את הרשימה

זה )תחנות הצלב(, כנסיית הקבר הקדוש, כנסיית וירי גליליאה, כנסיית סנט וכנסיית סנטה אנה, ויה דולור

סטפן, מנזר דורמיציון, קבר הבתולה מרים, חדר הסעודה האחרונה, כנסיית אוגוסטה ויקטוריה של העלייה 

שמים, גן גת שמנים, כנסיית מריה מגדלנה, כנסיית דומינוס פלביט, כנסיית פטר נוסטר, כנסיית סנט פיטר ל
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אין גליאקנטו, כנסיית העלייה לשמים, הכנסייה הרוסית, סקור קתוליק 'בית אברהם', הר הצופים, בית 

זכריה ומלאכי, חגי,  נביאים  הכנסת החורבה, קבר אבשלום, קבר זכריה, דרך העולים לרגל לבית השני, קברי ה

 מעיין הגיחון, עיר דוד, הר הזיתים, בית העלמין היהודי סמבוסקי ונקבת השילוח.

 
בניגוד לשליטים רבים קודמים של ירושלים שהרסו אתרים קדושים לדתות האחרות, יש לשבח את מדינת 

בו היא שומרת על הסטטוס ישראל על האופן בו היא שומרת על האתרים הקדושים לכל הדתות ועל האופן ש

 קוו הדתי בירושלים.

 
בהתחשב בעבר ראוי לציון זה של יותר ממחצית המאה, וכן לאור הרגישות המרובה האופפת אחדים 

מהאתרים הקדושים בירושלים, אנו מאמינים שיש לשמר את הנוהג הקיים, ושכל האתרים הקדושים 

 ה( כמו אלה הנוהגים בgovernance regimesסדרים שלטוניים ) םבירושלים צריכים להיות כפופים לאות

 שריף.-על הסטטוס קוו בהר הבית/חראם אל ללא הפרעהכיום. בפרט יש להמשיך לשמור 

 
תיירים בני כל ליש לשמור את המקומות הקדושים בירושלים פתוחים ונגישים למאמינים שוחרי שלום ו

שריף, תוך כיבוד מלא של דתם, ובהתחשב -בהר הבית/חראם אלהדתות. יש לאפשר לבני כל הדתות להתפלל  

 ימי החג של כל אחת מהדתות וכן בגורמים דתיים אחרים.בבמועדי התפילה ו

 

 המעמד המדיני של ירושלים
 

 אחת השאלות הסבוכות ביותר בדרך להשגת שלום היא שאלת המעמד המדיני של ירושלים.
 

ירושלים המחולקת מקור למתיחות רבה באזור, כשבין צבא ירדן לצה"ל הפרידה גדר תיל  ההיית 1967לפני 

 לפים מהצד הירדני.צועל תושבי מערב העיר איימו 

 
 1995עם הצהרת המדיניות לפי חוק השגרירות בירושלים משנת בקנה אחד חלוקת ירושלים אינה עולה 

הסכימו שאין לשוב ולחלק שלום מעורבים בתהליך השהיו  הקודמים  אים  י)שנחקק בארצות הברית(. כל הנש

 .באופן פיסי את ירושלים

 
ארצות הברית. הנשיא אף  מה של, הכיר הנשיא טראמפ בירושלים כבירת ישראל, בש2017בדצמבר  6-ב

קבעו במשא ומתן בין הצדדים על מעמד יהמדויקים של הריבונות הישראלית בירושלים י  יההבהיר כי גבולות

 הקבע. 

לקת, בפרט כשימצאו שני כוחות ביטחון נפרדים באחד האזורים וו מאמינים שחזרה לירושלים מחאנ

 הרגישים בעולם, היא טעות חמורה.

 
כבר שאינו חופף לגבולות העירוניים ו  ם ביטחוניוחסמיום  כ  םהגם שיש להימנע מחלוקה פיסית של העיר, קיי

 החלק המזרחי של שועפט( בירושלים משאר שכונות העיר.מפריד שכונות ערביות )היינו, את כפר עקב ואת 

 
 על המחסום הפיסי להישאר במקומו, והוא צריך לשמש כגבול בין הבירות של שני הצדדים.

 
מחולקת. הבירה הריבונית של -ירושלים תישאר הבירה הריבונית של מדינת ישראל ועליה להישאר עיר בלתי

חי מזרח ירושלים הנמצאים ממזרח טירושלים הכולל את כל ש המדינה הפלסטינית תהיה במקטע של מזרח

. שטחים אלה כוללים את כפר עקב, החלק המזרחי של שועפט ואבו דיס, הקיים ומצפון למחסום הביטחוני

 קודס או בשם אחר כפי שתקבע המדינה הפלסטינית. -ואפשר לכנותם אל
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 1949שנמצאים מחוץ לגבול שביתת הנשק משנת  החזון יאפשר לתושבים הערבים של בירת ישראל, ירושלים,  

 ש חלופות:וחור באחת משלבאך בתחום מחסום הביטחון הקיים ל

 

 להיעשות אזרחים של מדינת ישראל .1
 

 להיעשות אזרחים של המדינה הפלסטינית .2
 

 .לשמור על מעמדם כתושבי קבע של מדינת ישראל .3
 

בקירוב( בחרו להפוך לאזרחי ישראל, ואפשרות   6%מקצת התושבים הערבים בשטחים אלה )  ,במהלך השנים

 זו חייבת להישאר פתוחה בפני התושבים הערבים של שטחים אלה גם בעתיד.

 
תושבים ערבים אחרים בשטחים אלה יהיו מעוניינים לאמץ את הזהות המדינית הפלסטינית ולבחור אפשר ש

 ינית, וגם אפשרות זו חייבת להישאר פתוחה בפניהם.באזרחות של המדינה הפלסט

 
שטחים אלה ירצו בזהות מדינית נפרדת מישראל או מפלסטין וגם להם יש  ם הערבים שלתושביהרבים מ

 לאפשר לבחור בזהות ובהיסטוריה הייחודיות שלהם. גם אפשרות זו חייבת להישאר פתוחה בפניהם.

 

 זכויות יתר, יתרונות וחובות
 

מעמד של תושבי אלה שיבחרו לשמור על שטחים בערבים התושבים הזכויות היתר, היתרונות והחובות של 

 .שאר כמות שהןלהי ותקבע בישראל צריכ

 
זכויות היתר, היתרונות והחובות של התושבים הערבים בשטחים אלה שיבחרו להיות אזרחי המדינה 

 יקבעו על ידי חוקי המדינה הפלסטינית ועל ידי חוקי מדינת ישראל, לפי העניין.יהפלסטינית 

 
זכויות היתר, היתרונות והחובות שיש לאזרחי כל לתושבי שטחים אלה שיבחרו באזרחות ישראלית יהיו 

מדינת ישראל. זכויות היתר, היתרונות והחובות של תושבי שטחים אלה שהם כיום אזרחי מדינת ישראל 

 כיום. ןימשיכו להתקיים כפי שה

 

 אזור תיירות מיוחד
 

למדינה הפלסטינית לפתח אזור תיירות מיוחד בעטרות, בשטח מסוים שיוסכם עליו מדינת ישראל תאפשר 

בין הצדדים. בחזוננו אנו רואים אזור זה כאזור תיירות ברמה עולמית שיתמוך בתיירות המוסלמית לירושלים 

ולמקומות הקדושים בה. אנו חוזים שאזור זה יהפוך למרכז תיירות שוקק חיים ומשגשג שיכלול מערך 

 חבורה ציבורית מודרני שיאפשר גישה קלה ונוחה למקומות הקדושים ומהם.ת

 
על מנת לתמוך במיזם פיתוח חדש זה, תוכנית הפיתוח הכלכלי תזהה מקורות למימון הבניה של מסעדות, 

תרבות ומתקני תיירות אחרים בתוך אזור זה. יש לפתח ולתחזק נגישות במסלול  יחנויות, בתי מלון, מרכז

קומות הקדושים למוסלמים. הפרטים הספציפיים שיחולו על אזור זה, לרבות, בין השאר, מיסוי, מהיר למ

 תכנון ובניה ייקבעו במשא ומתן בין הצדדים.
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 ענייני תיירות בזיקה לעיר העתיקה של ירושלים
 

פלסטיני ובכפוף -ישראלימבלי לגרוע מהריבונות של מדינת ישראל, במהלך המשא ומתן על הסכם שלום 

 לדרישות הביטחון של מדינת ישראל, הצדדים:

 

יישאו ויתנו על מנגנון למתן רישיונות למדריכי תיירים פלסטיניים להפעלת סיורים בעיר העתיקה של  .1
 ירושלים ובאתרים הקדושים לנצרות ולאסלאם באזורים אחרים בירושלים;

 
(. רשות זו תפעל לקידום התיירות JTDAקודס )-אל-בירושליםיקימו רשות משותפת לפיתוח התיירות   .2

. ישראל תנהיג מנגנון שיעביר כאחד  היהודית, מוסלמית ונוצרית במדינת ישראל ובמדינה הפלסטינית

לצורך השקעות  JTDA-ירושלים לשל חלק מההכנסות ממיסים מהגידול בתיירות בעיר העתיקה 

תשתף פעולה גם עם הממלכה ההאשמית של  JTDA-ם. הירושלישל נוספות בתיירות בעיר העתיקה 

   ירדן לקידום התיירות באזור.

 

 הכרה בבירות
 

קודס )או שם אחר לפי בחירת המדינה -ירושלים תוכר על ידי הקהילה הבינלאומית כבירת מדינת ישראל. אל

 הפלסטינית( תוכר על ידי הקהילה הבינלאומית כבירת המדינה הפלסטינית. 

 
אף צד לא יעודד או יתמוך במאמציהם של אנשים או מדינות אחרות לפגוע בלגיטימיות של בירת הצד האחר 

שיתוף להתייעצויות סדירות ולננו מנגנון ואו בריבונותו. ראשי הערים של ערי הבירה של שתי המדינות יכ

 פעולה וולונטרי בעניינים שיש להם חשיבות לשתי הבירות.

 

-השלום הישראלי שגרירות ארצות הברית במדינת ישראל תישאר בירושלים. לאחר החתימה על הסכם

 ,ארצות הבריתקודס באתר שייבחר על ידי  -פלסטיני, שגרירות ארצות הברית במדינה הפלסטינית תהיה באל

בהסכמה עם המדינה הפלסטינית. ארצות הברית תכיר בבירותיהן של מדינת ישראל והמדינה הפלסטינית, 

 קודס, לפי העניין.-לירושלים ולאל שלהן תיוירורשגהבהתאמה, ותעודד מדינות אחרות להעתיק את 

 :6פרק 

 התוכנית הכלכלית של טראמפ
 

ארצות הברית, בחודש יוני האחרון, במנמה, את התוכנית הכלכלית של בהזמנת ממלכת בחריין הציגה 

 .חזון חדש לעם הפלסטיני :שלום לשגשוג שכותרתה: הממשל למזרח התיכון,

 

פלסטיני ויישום מוצלח שלו תהיה השפעה -ארצות הברית מכירה בכך שלכריתת הסכם שלום ישראלי

משמעותית על סיכויי ההצלחה הכלכלית באזור. בבחריין, הדגישה הקהילה הבינלאומית את מחויבותה  

 תכנותה לאחר החתימה על הסכם שלום.יואת נחיצותה, וכן את ההכלכלית לתוכנית 

 
התוכנית הכלכלית תעצים את העם הפלסטיני ותאפשר את שגשוגה וחיותה של החברה הפלסטינית. התוכנית 

הממשל. תוכנית ו  השונים של החברה הפלסטינית: הכלכלה, העם  ווךכוללת שלוש יוזמות שיתמכו בעמודי הת

, והיא המאמץ הבינלאומי יםשנעשר מיליארד דולר במהלך  50צופה השקעות חדשות בהיקף  שלום לשגשוג
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השאפתני והמקיף ביותר שנעשה עד כה למען העם הפלסטיני. טמונה בה היכולת להביא לשינוי יסודי בגדה 

מנות וכבוד ולא על ידי דשיוגדר על ידי הז ,המערבית ובעזה ולפתוח פרק חדש בדברי הימים של הפלסטינים

 יריבות ואובדן.

 
טנציאל הכלכלי הטמון בעם הפלסטיני. היוזמה צופה רפורמות היוזמה הראשונה היא לשחרר את הפו

במדיניות ובממשל למען פיתוח זכויות קניין, זכויות חוזיות, שלטון חוק, אמצעים למאבק בשחיתות, שוקי 

בצירוף   ,רפורמות אלה  .הון, מערכת מיסוי תומכת צמיחה ותוכנית למכסים נמוכים שתפחית את חסמי הסחר

סטרטגיות, יביאו לשיפור הסביבה העסקית ולעידוד הצמיחה של המגזר הפרטי. לבתי השקעות בתשתיות א

לבתים ולעסקים תובטח נגישות לחשמל זמין, מים נקיים ושירותים דיגיטליים. השקעות לבתי ספר, חולים, 

חדשות בהיקף של מיליארדי דולרים יזרמו למגזרים השונים של הכלכלה הפלסטינית. תוגדל הנגישות של 

תחובר לשותפי סחר מהותיים כמו מצרים, ישראל, ירדן ולבנון.  עסקים להון ולשווקים בגדה המערבית ועזה

ה דלחסל את משבר האבטלה הנוכחי ולהפוך את הג ההצמיחה הכלכלית שתבוא בעקבות שינויים אלה עשוי

 המערבית ועזה למרכז הזדמנויות.

 
תהיה העצמה של העם הפלסטיני להגשמת שאיפותיו ומאוייו. התוכנית תפתח אפשרויות  יההיוזמה השני

חדשות בתחום החינוך שיהפוך מכוון נתונים ומבוסס תוצאות, ותאפשר חינוך ביתי, הרחבה של פלטפורמות 

תוך כדי , יםבינלאומי םחילופילוהזדמנויות  ,חינוך מקוונות, שיפור ההשכלה הטכנית וההכשרה המקצועית

התוכנית  וונות לשפר באופן ישיר את רווחתו של העם הפלסטיני.קשיפור והרחבה של מגוון התוכניות המ

תחזק את מערכת החינוך הפלסטינית על מנת להבטיח שתלמידים וסטודנטים יוכלו לממש את היעדים 

 החינוכיים שהציבו לעצמם ויהיו מוכנים לעולם העבודה.

 
לשירותי בריאות איכותיים שישופרו באופן דרמטי, כאשר בתי החולים והמרפאות חשיבות דומה יש לגישה 

טכנולוגיית הבריאות והציוד החדשניים. בנוסף לכך, הזדמנויות חדשות לפעילות  בהפלסטיניים יצוידו במיט

תרבותית, לנופש, לבילוי ישפרו את איכות החיים של העם הפלסטיני. הפרויקטים הנכללים ביוזמה, החל 

רקים ובמוסדות תרבות, וכלה במתקני אתלטיקה וספריות, יעשירו את החיים הציבוריים בגדה אבפ

 המערבית ובעזה.

 
שפר את יכולתו של המגזר הציבורי לשפר את מערכות הממשל של הפלסטינים ונועדה להיוזמה השלישית 

ורי בביצוע השיפורים לשרת את האזרחים ולהביא לצמיחה במגזר הפרטי. יוזמה זו תתמוך במגזר הציב

והרפורמות הנחוצים על מנת להבטיח הצלחה כלכלית לטווח ארוך. מחויבות לשמירה על זכויות קניין, שיפור 

מערכות המשפט והרגולציה לעסקים, אימוץ מערכת מס מכוונת צמיחה ואכיפה, ופיתוח שוקי הון חסונים 

שפט עצמאית והוגנת תבטיח שהסביבה מעודדת יגדילו את הייצוא ואת ההשקעות הזרות הישירות. מערכת מ

הצמיחה תהיה מוגנת ושהחברה האזרחית תעלה ותפרח. מערכות ומדיניות חדשות יסייעו להגביר את 

השקיפות והנשיאה באחריות של הממשל. שותפים בינלאומיים יסייעו למגזר הציבורי הפלסטיני להשתחרר 

הארוך למערכת פיסקלית בת קיימא. טווח יב המוליך במתלותו בתרומות ולהעלות את הפלסטינים על הנת

המוסדות יעברו מודרניזציה ויעילותם תוגבר על מנת שיספקו את השירותים לאזרחים בצורה היעילה ביותר. 

יש ביוזמות אלה לפתוח עידן חדש של שגשוג והזדמנויות לעם הפלסטיני  ,בתמיכת ההנהגה הפלסטינית

 על מנת להביא לשינוי כלכלי מוצלח.הנדרשת ולמסד את המדיניות 

 
שלושת היוזמות שתוארו הן יותר מחזון גרידא לעתיד מבטיח לעם הפלסטיני. הן גם היסוד לתוכנית בת 

שתנוהל על ידי בנק רב חדשה מי שתואר יופקדו בקרן יישום. הכספים שיגויסו באמצעות המאמץ הבינלאו
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צדדי מוכר לפיתוח. נשיאה באחריות, שקיפות, מאבק בשחיתות והתניה כאמצעי הגנה יגנו על ההשקעות 

ויבטיחו הקצאה יעילה ומועילה של ההון. הנהגת הקרן תפעל עם מוטביה לגיבוש מתווה השקעות שנתי, 

. שלום לשגשוגו ביישום פרויקטים בתחומים שזוהו במסגרת תוכנית מטרות פיתוח ורפורמות ממשל שיתמכ

 מענקים, הלוואות בתנאים נוחים, ותמיכות אחרות יחולקו לפרויקטים שיהיו חייבים לעמוד באמות מידה

 , בתהליך רזה, שיאפשר גמישות ונשיאה באחריות כאחת. מוגדרות

 
פלסטיני, תותנה -אחר הסכם השלום הישראליבנוסף לדרישה שהמדינה הפלסטינית תמלא מכל הבחינות 

מוסדות פיננסיים שקופים, עצמאיים, בעלי   על ידי המדינה הפלסטינית שלהקמה  (  iב: )  שלום לשגשוגתוכנית  

כמו מוסדות פיננסיים  נאותות אשראי שיהיו מסוגלים להתקשר בעסקאות בשוקי הכספים הבינלאומיים, 

( הקמת מערכת משפט iii)  -( הקמת ממשל הולם שיבטיח שימוש ראוי בכספים, וiiבדמוקרטיות המערביות, )

 ת.ציפיות המסחריוטפל בשתגן על ההשקעות ות

 
קודס ותכלול -ארצות הברית תעבוד ביחד עם הרשות הפלסטינית על מנת לזהות פרויקטים כלכליים לאל

 .שלום לשגשוגאותם בתוכנית 

 
ואת קיומה  ףשוא ואהלבנות את החברה שאליה  והתוכנית הכלכלית תעצים את העם הפלסטיני ותאפשר ל

יותר ולממש את חלומותיהם. אנו סמוכים ובטוחים לדורות. היא תאפשר לפלסטינים לממש עתיד טוב 

 הכח לממשה הוא בידי העם הפלסטיני., בסופו של דבר ,שהקהילה הבינלאומית תתמוך בתוכנית זו. אך

 

  :7פרק 

 ביטחון
 

 נועד לאפשר לישראלים ולפלסטינים לחיות בשלום ולהפחית את סיכון הטרור. זה חזון 
 

 אין זה מציאותי לבקש ממדינת ישראל לעשות פשרות ביטחוניות שעלולות לסכן את חיי אזרחיה.
 

מתאר בקווים רחבים ותמציתיים אחדים מאתגרי הביטחון החמורים עמם מתמודדת מדינת  א2נספח 

ישראל. מטרת החזון היא לאפשר לצדדים לעמוד ביעדים ביטחוניים אלה ולאפשר למדינה הפלסטינית ליטול 

 חלק גדול ככל האפשר מהאחריות הביטחונית שלה, בהקדם האפשרי, בכל רחבי המדינה הפלסטינית. 

 
הממלכה  םע דזון צופה אפשור של תיאום ביטחוני הדוק בין מדינת ישראל למדינה הפלסטינית, ביחהח

ההאשמית של ירדן והרפובליקה הערבית של מצרים. פרק זה מתאר את הדרך הטובה ביותר להגשים יעד זה 

ה מוגן בכל אפשר להגיע לרמה הנדרשת של תיאום ביטחוני, אזי ביטחונה של ישראל יהי-במציאות. אם אי

 זאת במסגרת חזון זה. 

 
איומים חיצוניים. על המדינה הפלסטינית לא ירבוץ פני כל מדינה מוציאה סכומי כסף נכבדים על הגנתה מ

ה של המדינה הפלסטינית, תנטל כזה, מכיוון שמדינת ישראל תישא בו. מדובר בתועלת משמעותית לכלכל

להוצאה על שירותי בריאות, חינוך, תשתיות ועניינים אחרים שישפרו   הגנהשתוכל להסיט כספים מהוצאה על  

 את רווחתם של הפלסטינים. 

 
לביטחון   (overridingפלסטיני, מדינת ישראל תשמור בידה אחריות גוברת )-עם חתימת הסכם שלום ישראלי

ם שלהם, בכפוף , בשאיפה שהפלסטינים יהיו אחראים עד כמה שאפשר לביטחון הפניניתפלסטיה המדינהשל  
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, על ניתפלסטיה הביעת הרגל הביטחונית שלה במדינט. מדינת ישראל תשקוד על מזעור זה להוראות חזון

מדינת ישראל לעשות פחות. מדינת ישראל על היה יבסיס העיקרון שככל שהמדינה הפלסטינית תעשה יותר, 

כה ההאשמית של ירדן לסייע תדון עם הממלכה ההאשמית של ירדן באיזו מידה, אם בכלל, תוכל הממל

 למדינת ישראל ולמדינה הפלסטינית בקשר לביטחון במדינה הפלסטינית.

 
ת בכלליות ו"( מתוארניותאמות מידה ביטחועים של הפלסטינים בתחום הביטחון )"ואמות המידה לביצ

 .ב2נספח ובתמציתיות ב
 

ותשמור עליהן, תופחת המעורבות של מדינת  ניותביטחוהכשהמדינה הפלסטינית תעמוד באמות המידה 

ישראל בביטחון בתוך המדינה הפלסטינית. לישראלים ולפלסטינים יש אינטרס משותף לשפר את היכולות 

כוחות  הפלסטיניות במהירות האפשרית. ארצות הברית וישראל ימשיכו את עבודתן לחיזוק היכולות של

 הביטחון של הרשות הפלסטינית.

 
מדינת ישראל תפעל להגביר את שיתוף הפעולה עם כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית ותסייע לה בפיתוח 

 : את אלה יכולותיה להיאבק בטרור. השגת היעד כך שיוגבר הביטחון של שתי המדינות תצריך

 

 .ג2נספח כאמור ב ,ותישאר מפורזתהמדינה הפלסטינית תהיה מפורזת לחלוטין  .1
 

למדינה הפלסטינית יהיו כוחות ביטחון שיהיו מסוגלים לשמור על ביטחון הפנים, ולמנוע מתקפות  .2

הממלכה ההאשמית של ירדן והרפובליקה  ,מדינת ישראלנגד המדינה הפלסטינית ו תוךבטרור 

ית יהיו שמירה על הסדר הערבית של מצרים. המשימות של כוחות הביטחון של המדינה הפלסטינ

הציבורי, אכיפת חוק, מלחמה בטרור )ביחד עם מדינת ישראל, הממלכה ההאשמית של ירדן 

והרפובליקה הערבית של מצרים כמתואר להלן(, הבטחת גבולות )ביחד עם מדינת ישראל, הממלכה 

ה על פקידי ההאשמית של ירדן והרפובליקה הערבית של מצרים, לפי העניין, וכמתואר להלן(, הגנ

( לא )א( יפרו את העיקרון שהמדינה iזרים ותגובה לאסונות. יכולות פרטניות אלה ) מכובדיםממשל ו

מפורזת לחלוטין, או )ב( יגרעו  ,הפלסטינית תהיה בכל השטחים שבשליטתה, לרבות עזה, ותישאר

 ( יוסכמו בין מדינת ישראל למדינה הפלסטינית.ii)-מהאחריות הגוברת של ישראל בענייני ביטחון, ו

 
פרוטוקול ביטחוני זה ימשיך לעמוד בתוקפו אלא אם ועד שיושג הסכם אחר בין מדינת ישראל למדינה  .3

 הפלסטינית.
 

להילחם בטרור. שותפות זו יצרה  תשל הרשות הפלסטיני הבמאמציארצות הברית תומכת מזה שנים רבות 

המדינה הפלסטינית תמשיך שיסוד של אמון שחזון זה מקווה לבנות עליו. החזון מבוסס על האמונה והציפיה  

במאמצים אלה ותפעל להגבירם. כאשר מדינת ישראל תקבע שהמדינה הפלסטינית הוכיחה כוונה ברורה 

שהוא חלק מהמדינה  ,חם בטרור, תתחיל תוכנית לניסיון בשטח בגדה המערביתויכולת בת קיימא להיל

ינה הפלסטינית מסוגלת לעמוד באמות דיקבע על ידי מדינת ישראל, על מנת לקבוע האם המיש ,הפלסטינית

. אם המדינה הפלסטינית תצליח לעמוד באמות המידה הביטחוניות ולשמור עליהן בשטח הביטחוניותהמידה  

 ניסיון, תורחב התוכנית לניסיון גם לשטחים אחרים הנכללים במדינה הפלסטינית.שנקבע ל

 
ארצות הברית תסייע לתמיכה במדינה הפלסטינית בכדי שזו תעמוד באמות המידה הביטחוניות ותשמור 

דים כמותיים ראשוניים דעליהן. במהלך המשא ומתן, הצדדים, בהתייעצות עם ארצות הברית, ינסו להגדיר מ

ובשום מקרה לא  ,יבחר לתחילת תוכנית הניסיון שיהיו מקובלים על מדינת ישראלימחייבים לאזור ש ולא
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יפחתו מהמדדים הכמותיים המשמשים את הממלכה ההאשמית של ירדן או את הרפובליקה הערבית של 

מכיוון שאיומים ביטחוניים מתפתחים, המדדים  ניות.מצרים )המחמירים מהם( כאמות מידה ביטחו

הכמותיים יהיו מנחים ולא מחייבים. אולם קביעת מדדים כמותיים לא מחייבים אלה תביא בחשבון מדדים 

תאפשר למדינה הפלסטינית להבין טוב יותר את היעדים המינימאליים הנדרשים ואזוריים מינימאליים 

 ממנה.

 
תעמוד בכל אמות המידה הביטחוניות במועד כלשהו, תהיה למדינת ישראל זכות אם המדינה הפלסטינית לא  

, להפוך את כיוון התהליך המתווה לעיל. במקרה כזה, תוגדל טביעת הרגל הביטחונית של מדינת ישראל בכל

גדל המדינה הפלסטינית בהתאם לקביעה של מדינת ישראל שצורכי הביטחון שלה התרחבו ושל  או בחלקים

 נדרש לה לטפל בהם.הזמן ה

 
צדדי על מנת לשמור על השלום, -במציאות השלום החדשה, הצדדים יגבירו את התיאום הביטחוני הדו

 פלסטיני.-היציבות והיישום החלק של הסכם השלום הישראלי

 

"( שתורכב מנציגים שימונו על ועדת פיקוחצדדי תוקם ועדת פיקוח )"-לתיאום הביטחוני הדו כצעד משלים

הנציג של ארצות הברית יקבל  ועות הביטחון של מדינת ישראל, המדינה הפלסטינית וארצות הברית.ידי זר

חודשים, תשמש כפורום  6-אחת לתכנס תש ,הסכמה של מדינת ישראל והמדינה הפלסטינית. ועדת הפיקוח

תומך בבניה ותחזוקה של היכולות הביטחוניות של המדינה הפלסטינית לקראת עמידה באמות המידה 

שמירה על אמות המידה הם וו(, תסקור ענייני מדיניות בקשר להתקדמות היישב2נספח הביטחוניות )ראה 

ון הקרן משקעות הקשורות )במי, ותאפשר שינויים הכרחיים בשטח בתשתיות ואת ההניתביטחוה

 הבינלאומית(.

 
למדינת ישראל, למדינה הפלסטינית, לממלכה ההאשמית של ירדן ולרפובליקה הערבית של מצרים יש 

אינטרס משותף למנוע אחיזה בשטח ופיתוח בסיס לפעילות מכל גורם או פעילות לוחמניים, קיצוניים, 

עור היציבות של המדינה הפלסטינית או שכנותיה. מדינה טרוריסטים או פליליים ולמנוע כל צורה של ער

פלסטינית בטוחה, מפורזת ושוחרת שלום תתרום לצורכי הביטחון של שני הצדדים ולביטחון האזורי, וכן 

לשגשוג הכלכלי. כמתחייב מקידום ביטחון הפנים והאינטרסים המשותפים שלהן, המדינה הפלסטינית, 

של ירדן והרפובליקה הערבית של מצרים ישתפו פעולה זו עם זו באופן מדינת ישראל, ההמלכה ההאשמית 

 מקיף ומתמשך.

 
(. משימתה של הוועדה לביטחון אזורי RSCועדה לביטחון אזורי ) ה שלארצות הברית ממליצה על הקמת

תהיה לפקח על המדיניות האזורית למלחמה בטרור ולתאם אותה. ההרכב הרצוי של הוועדה לביטחון אזורי 

ציגים מארצות הברית, מדינת ישראל, המדינה הפלסטינית, ההמלכה ההאשמית של ירדן, הרפובליקה ניכלול  

 וד האמירויות הערביות.הערבית של מצרים, ממלכת ערב הסעודית ואיח

 
למדינת ישראל תהיה תחנת התראה אחת לפחות במדינה הפלסטינית שתופעל על ידי כוחות הביטחון של 

תחנת ההתראה  לישראל, כפי שמתואר במפה הרעיונית. תובטח גישה ביטחונית לא מופרעת של ישראל א

 וממנה.

 
ככל שקיימת אפשרות סבירה לעשות זאת, לפי קביעה בלעדית של מדינת ישראל, תסתמך מדינת ישראל על 

בלוני תצפית, רחפנים וציוד אווירי דומה לצורכי ביטחון על מנת להקטין את טביעת הרגל הביטחונית של 
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 ישראל במדינה הפלסטינית.

הוצאת היתרי בניה בשטחו, התכנון לרקע ואחראי על קביעת הכללים לשימושי הקיהיה למרות שכל צד 

והבניה במדינה הפלסטינית בשטחים הסמוכים לגבול בין מדינת ישראל למדינה הפלסטינית, לרבות בין 

 יהיו כפופים לאחריות ביטחונית גוברת של מדינת ישראל. ,קודס-באזור הגבול בין ירושלים לאל ,השאר

 
תוכנית הביטחון המתוות בפרק זה תחסוך לתורמים הבינלאומיים מיליארדי דולרים שהיו מושקעים בהקמת 

 כח ביטחון רב לאומי חדש שיורכב מחיילים אמריקאים ו/או ממדינות אחרות.

 
 על מנת להגן על ישראלים ופלסטינים כאחד.הצדדים יפעלו ביחד, בתום לב, בענייני ביטחון, 

 
 

 :8פרק 

 המעברים
 
 

איומי הטרור גרמו להקטנת האמון והאטו מעבר של סחורות ואנשים באזור. חזון זה שואף לזרימה מהירה 

של אנשים וסחורות דרך גבולות באופן מכובד, דרך מערכת יעילה במיוחד של מעברים, שאינה מתפשרת על 

 הביטחון.

 
מדינת ישראל תפעל בשיתוף פעולה הדוק עם הממלכה ההאשמית של ירדן, הרפובליקה הערבית של מצרים 

מעברי הגבול. מערכת מעברי הגבול תיושם בכל מערכות הוהמדינה הפלסטינית על מנת להמשיך לשפר את 

כך שהנראות של התפקיד הביטחוני של מדינת ישראל תופחת ככל האפשר. ככל שהחוק מאפשר זאת, אנשי 

 הביטחון במעברים יהיו לבושים בבגדים אזרחיים אחידים ללא ציון השתייכות למדינה מסוימת. 

 
ים ישראלים, שלושה נציגים פלסטינים ונציג "( שתורכב משלושה נציגהמעבריםועדת ועדת פיקוח )"

אמריקאי תתכנס אחת לרבעון על מנת לטפל בבעיות שיתעוררו בנושא המעברים. הנציג של ארצות הברית 

. מטרתה של ועדת המעברים אינה התערבות כאחד יקבל הסכמה של מדינת ישראל והמדינה הפלסטינית

סטרוקטיביות לשפר את הזרימה והיחס לאנשים באמצעי הביטחון במעברים אלא מציאת דרכים קונ

המשתמשים במעברים. במהלך המשא ומתן, הצדדים יפתחו פרוטוקול לטיפול בתלונות על היחס במעברים, 

למדוד האם היא כדי שלא נפתרו בין הצדדים, על ידי ועדת המעברים. ועדת המעברים תפתח יעדים ומדדים 

המעברים במישרין דוח ביצועים, המלצות לא מחייבות לשיפורים  משיגה את יעדיה. מידי שנה תמסור ועדת

ויעדים לשנה הבאה, לממשלות המדינה הפלסטינית, ישראל, ההמלכה ההאשמית של ירדן והרפובליקה 

 הערבית של מצרים.

 
מעברי גבול מוסדרים המנוטרים על  ךכל תנועת האנשים והסחורות הנכנסת למדינה הפלסטינית תעבור דר

תהיה זכות   ,ינת ישראל. לפקידי רשות המעברים של ישראל, שישתמשו בציוד סריקה והדמיה מתקדםידי מד

או פרטים אחרים שיש להם   ,של נשק, חומרים לשימוש כפול  למדינה הפלסטיניתלאמת, שלא הותרה כניסה  

זיקה לסיכונים ביטחוניים. אם תיאסר הכנסה של פריט, ייאסר גם יצואו ממדינת ישראל למדינה הפלסטינית 

על מנת למנוע יתרון תחרותי מעסקים בישראל. במקרה של מחלוקת בשאלה האם מניעת הכנסה של פריט 

למדינה הפלסטינית תהיה  ועדת המעברים.לטיפולה של  המחלוקת , תועבראו לא יוצרת יתרון תחרותי

סמכות לקבוע מדיניות סחר עצמאית ולאסור על ייבוא פריטים כלשהם למדינה הפלסטינית מסיבות כלכליות 



 

23  

 או חוקיות.

 
בטרור תוך מתן אפשרויות כלכליות מרביות למדינה הפלסטינית ייעשה כל מאמץ להפחית אבק על מנת להי

חומרי גלם או תת מערכות של מוצר סופי ייחשבו כמסוכנים ויש לפקח על ייבואם את עלות הייצור אם 

למדינה הפלסטינית. במקום לאסור על פריטים וחומרים שיש להם שימוש כפול, יש לעשות כל מאמץ לפתח 

אמצעי ניטור על תובלה, אחסון ושימוש סופי בכדי למנוע הסטה של רכיבים מסוכנים לשימוש לא חוקי. רק 

ידים וחברות שעברו תהליך של אישור ביטחוני יוכלו לעסוק בתובלה, אחסון וניצול של פריטים שיש להם יח

שימוש כפול לא ישמשו   םשימוש כפול ויינקטו אמצעים הולמים להבטיח שחומרי גלם או תת מערכות שיש לה

 לייצור של כלי נשק.

 
במהלך המשא ומתן, ובהתייעצות עם ארצות  ,הצדדיםלגבי הטיפול בבני אדם בכל המעברים, ייקבעו על ידי 

הברית, מדדים כמותיים ראשוניים לא מחייבים שיהיו מקובלים על הצדדים ושבשום מקרה לא יפחתו 

מהמדדים הכמותיים המשמשים בממלכה ההאשמית של ירדן או ברפובליקה הערבית של מצרים 

, המדדים הכמותיים יהיו מנחים ולא מחייבים. )המחמירים מהם(. מכיוון שאיומים ביטחוניים מתפתחים

עם זאת, קביעת מדדים לא מחייבים כאמור תאפשר לצדדים לפתח דרכי טיפול יעילות, בטוחות ושעובדות 

בשטח בכל המעברים, ולהביא בחשבון מדדים אזוריים מינימאליים. דבר מהאמור בפרק זה לא יחתור תחת 

 ג.2העקרונות המפורטים בנספח 

 

 :9פרק 

 אמות מידה לעזה 
 

תושבי עזה סובלים זמן רב מדי תחת שלטונו המדכא של החמאס. הם מנוצלים כבני ערובה ומגינים אנושיים 

ומופעלת כלפיהם בריונות שנועדה לגרום להם לציית. החמאס אכזב את תושבי עזה והסיט כספים השייכים 

תורמים הבינלאומיים, משימוש לשיפור לתושבים הפלסטינים של עזה, לרבות כספים שנתרמו על ידי ה

 חייהם של תושבי עזה, למתקפות על מדינת ישראל.

 
שנים נועדה לקרב את השלום. אולם, במקום זאת, החמאס, שהוא  15-ה לפני קרוב לזהנסיגה של ישראל מע

השתלט על השטח והגביר את המתקפות על מדינת  ,קבוצת טרור המוכרת ככזו על ידי הקהילה הבינלאומית

ישראל, לרבות שיגור אלפי רקטות. תחת הנהגת החמאס סובלים תושבי עזה מעוני וחסך קיצוניים. לאחר 

שנים ללא התקדמות, עייפה קהילת התורמים ואיבדה את רצונה להשקיע השקעות נוספות בעזה כל עוד 

שכל פועלם הוא הרס וסבל  ,טים מתגרים ומחפשי עימותיםשמבנה הממשל העזתי מנוהל על ידי טרוריס

 לתושבי עזה. אפשר לשבור מעגל שוטה זה אם הקהילה הבינלאומית תתאחד לחיפוש אחר דרך חדשה.

 
 פלסטיני רק אם:-מדינת ישראל תיישם את התחייבויותיה לפי הסכם שלום ישראלי

 

 )א(
 

המקובל על מדינת ישראל ישלוט שליטה מלאה הרשות הפלסטינית או גוף לאומי או בינלאומי אחר  .1

 ( להלן;2בדרך שתעלה בקנה אחד עם זו המפורטת בפסקה )ב() ,בעזה

 
 -חמאס, גא"פ וכל המיליציות וארגוני הטרור האחרים בעזה יפורקו מנשקם; ו .2
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 עזה תפורז פירוז מלא. .3

 

 לעיל.( 3( עד )1במהלך המשא ומתן, הצדדים יסכימו על ציות לפריטים )א()
 

 )ב(
 

אם המאמצים להשבת כל השבויים הישראלים וגופות החיילים הישראלים לא יסתיימו בהצלחה  .1
פלסטיני יוחזרו כל השבויים הישראלים ושרידי -קודם לכן, אזי עם החתימה על הסכם שלום ישראלי

 גופות החיילים.
 

להתחייב לדרך השלום עם מדינת אם החמאס מבקש למלא תפקיד כלשהו בממשלה הפלסטינית, עליו   .2

הכוללים הכרה מפורשת שאינה משתמעת לשתי   ,עקרונות הרביעייה הבינלאומית  ץישראל על ידי אימו

התחייבויות הקודמים בין הפנים במדינת ישראל, התחייבות לאי אלימות, וקבלת ההסכמים ו

ממשלת המדינה הצדדים, לרבות פירוק מנשק של כל קבוצות הטרור. ארצות הברית מצפה ש

הפלסטינית לא תכלול חברי חמאס, גא"פ, או שלוחותיהם, אלא אם יתקיימו כל התנאים המפורטים 

 לעיל.

 

על הקהילה הבינלאומית להביע נכונות לפצות את עזה על פירוז מלא ובר אימות שלה באמצעות השקעות 

 נרחבות. 

 
הכלכלי בגישה מדורגת שלפיה ההשקעות  , אפשר יהיה ליישם את החזוןאלה לאחר שיתקיימו אמות מידה

 והסיוע בבניית המדינה ישוחררו כנגד השגת אבני דרך.

 
 ."אמות המידה לעזהו "אמות מידה לעזה" ייקראו "תכל אמות המידה המפורטות בפרק זה שכותר

 
 

   :10פרק 

 אזור סחר חופשי
 

בין הממלכה ההאשמית של ירדן לבין בכפוף להסכמת הממלכה ההאשמית של ירדן יוקם אזור סחר חופשי 

 המדינה הפלסטינית על מנת להאיץ את שיתוף פעולה הכלכלי בין שתי המדינות.

 
מיקומו וגודלו של אזור הסחר החופשי יוסכמו על ידי הצדדים, כך שאזור הסחר החופשי לא יפגע בשימושי 

באזור הסחר החופשי ייוצאו דרך נמל הקרקע הקיימים באזור ובדרישות הביטחון ההכרחיות. סחורות 

 תעופה בממלכה ההאשמית של ירדן.

 

  :11פרק 

 הסכם סחר עם ארצות הברית
 

 

ארצות הברית תאפשר פטור ממכס לסחורות שמקורן בכל האזורים הנהנים מפטור כזה כיום ותישא ותיתן 
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על הסכם סחר חופשי עם המדינה הפלסטינית. ארצות הברית מקווה שמדינות באירופה, במזרח התיכון 

 ובמקומות אחרים יגיעו אף הן להסכמי סחר חופשי עם המדינה הפלסטינית.

 

 : 12פרק 

 מתקני נמל
 
 

תובלה חיונית לפיתוח כלכלי, שילוב באזור ושילוב בשוקי הכלכלה העולמית. כיום עלות הסחורות 

שהפלסטינים משלמים גבוהה במיוחד בשל אתגרי התחבורה. העדר נמלים מייקר את עלות הפעילות 

הביטחון הופכים את הבניה הכלכלית הפלסטינית. הגם שהמדינה הפלסטינית תכלול את רצועת עזה, אתגרי  

הפעילות הכלכלית הפלסטינית, להגנת הגברת של נמל בעזה לדבר בעייתי בעתיד הנראה לעין. החזון חותר ל

 ביטחון ישראל ולהציע דרך למדינה הפלסטינית שתוביל בעתיד לכך שלמדינה הפלסטינית יהיה נמל משלה.

 ישראל
 

מבלי  ,נמלי חיפה ואשדודבולנהל מתקנים מסומנים  מדינת ישראל תאפשר למדינה הפלסטינית להשתמש

. מטרת מתקני הנמל הללו לפגוע בריבונותה הבלתי נתונה במחלוקת של מדינת ישראל בשני המקומות

מבלי לפגוע  ,המסומנים תהיה לאפשר למדינה הפלסטינית להפיק תועלת כלכלית מגישה לים התיכון

 בביטחונה של מדינת ישראל.

 
מדינת ישראל במתקני נמל מסומנים אלה יוגבל לביטחון ולהבטיח שכל הסחורות שישונעו לתוך תפקידה של  

איום על מדינת ישראל. הסדרי הביטחון במתקני נמל מסומנים  תמהוו ןמתקני הנמל המסומנים ומהם אינ

דינת אלה יהיו דומים להסדרי הביטחון הנקוטים במעברי גבול בינלאומיים אחרים המנוהלים על ידי מ

 ישראל.

 
מתקני הנמל המסומנים ישמשו רק ספינות מטען. מדינת ישראל תסייע למדינה הפלסטינית להקים מערכת 

תובלה מהירה, שתאפשר למדינה הפלסטינית לשנע את כל המטענים ממתקני הנמל המסומנים אל המדינה 

 הפלסטינית, בכפוף לשיקולי ביטחון של מדינת ישראל. 

 
הפלסטינית תהיה אחראית להטיל מיסים על הסחורות הנכנסות למתקני נמל מסומנים אלה המדינה 

 ולגבותם. כל המיסים שייגבו על סחורות המיובאות אל המדינה הפלסטינית יהיו שייכים למדינה הפלסטינית.

את מנמלים מדינת ישראל והמדינה הפלסטינית ישתפו פעולה זו עם זו בהגינות בנוגע לתעבורה הנכנסת והיוצ

אלה. הצדדים אף יסייעו זה לזה בפעילויות אזרחיות משותפות בעת הצורך במקרי חירום )לדוגמה, דליקות, 

 שיטפונות וכו'(.

 
מתקני הנמל המסומנים וכל כלי השיט שישתמשו במתקני הנמל המסומנים יהיו כפופים לחוקים הישראלים 

 מכס. ם הנוגעים לתעריפיא יפרו הסכמיהחלים, לרבות, אך לא רק, בנושא סביבה ועבודה ול

 
לצורך  ,בישראלקיימים וכן במתקני עזר  ,מתקני הנמל המסומנים ישתמשו בנמלים הישראלים הקיימים

תדלוק ותיקון כלי שיט. מדינת ישראל והמדינה הפלסטינית יתקשרו בהסכם שיאפשר למדינה הפלסטינית 

ינית תשלם את חלקה הצודק בעלויות התחזוקה להשתמש במתקנים אלה באופן צודק. המדינה הפלסט

מתקנים המשותפים. עם זאת, לא ישולמו דמי חכירה על ידי המדינה הפלסטינית למדינת של כל הוהתיקונים  
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 ישראל עבור השימוש, או בקשר למתקני הנמל המסומנים.

 ירדן
 

 ןהממלכה ההאשמית של ירדן, המדינה הפלסטינית תהיה רשאית להשתמש ולנהל מתק  ה שלבכפוף להסכמת

בנמל עקבה, מבלי לפגוע בריבונותה הבלתי שנויה במחלוקת של הממלכה ההאשמית של ירדן  ןנמל מסומ

תהיה לאפשר למדינה הפלסטינית להפיק תועלת כלכלית מגישה  ןהנמל המסומ ןבנמל עקבה. מטרת מתק

 מבלי לפגוע בביטחון של הממלכה ההאשמית של ירדן. ,םולים האד

 
ה יוגבל לביטחון ולהבטיח שכל הסחורות ז ןנמל מסומ ןתפקידה של הממלכה ההאשמית של ירדן במתק

אינן מהוות איום על הממלכה ההאשמית של ירדן. הסדרי הביטחון מנו  ומ  ןהנמל המסומן  שישונעו לתוך מתק

דומים להסדרי הביטחון הנקוטים במעברי גבול בינלאומיים אחרים המנוהלים ה יהיו ז ןנמל מסומ ןבמתק

 על ידי הממלכה ההאשמית של ירדן.

 
ישמש רק ספינות מטען. הממלכה ההאשמית של ירדן תסייע למדינה הפלסטינית להקים   ןהנמל המסומ  ןמתק

אל  ןהנמל המסומ ןמערכת תובלה מהירה, שתאפשר למדינה הפלסטינית לשנע את כל המטענים ממתק

 המדינה הפלסטינית, בכפוף לשיקולי ביטחון של הממלכה ההאשמית של ירדן. 

 
ולגבותם.   כאמור  ןנמל מסומ  ןהמדינה הפלסטינית תהיה אחראית להטיל מיסים על הסחורות הנכנסות למתק

 כל המיסים שייגבו על סחורות המיובאות אל המדינה הפלסטינית יהיו שייכים למדינה הפלסטינית.

 
הממלכה ההאשמית של ירדן והמדינה הפלסטינית ישתפו פעולה זו עם זו בהגינות בנוגע לתעבורה הנכנסת 

משותפות בעת הצורך במקרי חירום והיוצאת מהנמל. הצדדים אף יסייעו זה לזה בפעילויות אזרחיות 

 )לדוגמה, דליקות, שיטפונות וכו'(.

 
יו כפופים לחוקים הירדנים החלים, לרבות, אך לא רק, ו יהוכל כלי השיט שישתמשו ב ןהנמל המסומ ןמתק

 מכס. ם הנוגעים לתעריפיבנושא סביבה ועבודה ולא יפרו הסכמי

 

בירדן לצורך תדלוק ותיקון כלי קיימים במתקני עזר  ישתמש בנמל הקיים בירדן וכן ןהנמל המסומ ןמתק

שיט. הממלכה ההאשמית של ירדן והמדינה הפלסטינית יתקשרו בהסכם שיאפשר למדינה הפלסטינית 

להשתמש במתקנים אלה באופן צודק. המדינה הפלסטינית תשלם את חלקה הצודק בעלויות התחזוקה 

שמית של ירדן תהיה זכאית לחייב בדמי חכירה והתיקונים בכל המתקנים המשותפים. הממלכה ההא

הנמל  ןשישולמו על ידי המדינה הפלסטינית לממלכה ההאשמית של ירדן עבור השימוש במתק ,ראויים

 .וובקשר אלי ןהמסומ

 אפשרות לנמל ים ונמל תעופה בעזה
 

יתקיימו במלואן, פלסטיני, ובהנחה שאמות המידה לעזה -חמש שנים לאחר חתימת הסכם השלום הישראלי

תהיה למדינה הפלסטינית זכות, בכפוף להתמלאות הדרישות בענייני ביטחון וסביבה של מדינת ישראל, 

ד ע"( וכן נמל תעופה המיונמל עזהלהקים אי מלאכותי מול חופי עזה על מנת לפתח בו נמל שישמש את עזה )"

ופה קטן( ייקבעו במסגרת המשא ומתן. עם לכלי טיס קטנים. הפרטים )או מיקום חלופי לנמל עזה ולנמל תע

( i)-פיתוח נמל עזה, אם בכלל, למדינה הפלסטינית לא יהיו עוד זכויות להשתמש במתקני הנמל המסומנים ב

( עקבה, אלא אם יסוכם אחרת על ידי הממלכה ii) -חיפה ואשדוד, אלא בהסכמה של מדינת ישראל, ו
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 ההאשמית של ירדן.

  :13פרק 

 בים המלחאזור נופש 
 

מדינת ישראל תאפשר למדינה הפלסטינית לפתח אזור נופש בצפון ים המלח מבלי לפגוע בריבונותה של מדינת 

ישראל במקום, לרבות, מבלי להגביל, ריבונותה של ישראל על קו החוף. נוכחותו של אזור נופש פלסטיני 

 המלח בין מדינת ישראל לביןלאורך חוף ים המלח לא תשנה את הסדרי החלוקה של משאבי הטבע בים 

מדינת ישראל והמדינה הפלסטינית יסללו כביש שיאפשר לפלסטינים לנסוע  .הממלכה ההאשמית של ירדן

 מהמדינה הפלסטינית לאזור הנופש, בכפוף לשיקולי ביטחון של מדינת ישראל. 

 

  :14פרק 

 מים וטיפול בשפכים
 

הצדדים מכירים בזכויות המים ההדדיות ומסכימים לחלק בצורה צודקת את מקורות המים חוצי הגבולות 

מים ולשתף פעולה בפיתוח מקורות נוספים שיהיו זמינים באמצעות טכנולוגיות קיימות או מתפתחות. הקיי

אקוות המים המשותפות ינוהלו לשימוש בר קיימא ולמניעת פגיעה באיכות מי התהום או לפגיעה באקוות 

שיקולים הידרולוגיים ואקלימיים.  ,בין השאר ,בניהול שאיבת המים יובאו בחשבון המים בשל שאיבת יתר.

הצדדים יעדיפו השקעה בהתפלה וטכנולוגיות מתפתחות אחרות שיש בהן כדי ליצר כמויות ניכרות נוספות 

לכל השימושים ויחתרו במשותף לספק מים שיהיו זמינים בקלות ויתומחרו בסבירות לשני הצדדים.   של מים

ים ומחזור מים לשימוש חוזר על מנת לשלוט בזיהום מי הצדדים גם מסכימים לקדם השקעות בטיפול בשפכ

התהום המשותפים ולצמצם אותו. הצדדים יפעלו ביחד בתום לב על מנת לנהל את הפרטים הנוגעים לנושאי 

 המים וטיפול בשפכים.

  :15פרק 

 אסירים

 

המוחזקים בכלא פלסטיני יקבע שהאסירים הפלסטינים והעצירים המנהליים -הסכם השלום הישראלי

( מי שהורשע בקשירת קשר לרצח )בכל ii( מי שהורשע ברצח או ניסיון רצח, )iמלבד ) 'הישראלי ישוחררו

מלבד אלה ) ( אזרחים ישראלים. שחרור האסיריםiiiמקרה, רצח כולל רצח על ידי ביצוע מעשה טרור(, )

מנת לאפשר העברה ויישוב מחדש של האסירים ( יתנהל בשני שלבים על iii)-( וi( ,)ii) המתוארים בסעיפים

למען הסר ספק, אסירים  בצורה מסודרת. כל האסירים שישוחררו ייעשו אזרחי המדינה הפלסטינית.

 פלסטיני.-לעיל לא ישוחררו לפי תנאי הסכם השלום הישראלי ( iii)-( וi( ,)ii)כמתואר בסעיפים 

 

יכלול קטינים, נשים   ,פלסטיני-הסכם השלום הישראלייתבצע מיד לאחר החתימה על  ש  ,השלב הראשון <

 , אסירים חולים ואסירים שריצו יותר משני שלישים מתקופת מאסרם.50ואסירים שגילם עולה על 

 הצדדים יסכימו על עיתוי השלב השני שיכלול את שאר האסירים הזכאים שריצו יותר ממחצית עונשים. <

 .בהסכמה ישראליתאסירים נוספים יהיה תלוי של שחרור  <

כחלק מההסכם בנושא האסירים תסכים ישראל לתת חנינה לפלסטינים שביצעו עבירות לפני החתימה  <
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פלסטיני ומתגוררים מחוץ למדינה הפלסטינית, שכניסתם תאושר למדינה -על הסכם השלום הישראלי

 פלסטיני.-הפלסטינית בהתאם להסכם השלום הישראלי

לעיל ואנשים אלה ( iii)-( וi( ,)ii)בסעיפים  יםמתוארהחנינה לפלסטינים למרות האמור לעיל, לא תינתן 

 לא יורשו להיכנס למדינה הפלסטינית.

קיום בין ישראלים -כל אסיר שישוחרר יידרש לחתום על התחייבות לקדם בקהילתו את יתרונות הדו <

ום על התחייבות כזו קיום כאמור. אסירים שיסרבו לחת-לפלסטינים ולהתנהג באופן המהווה דוגמה לדו

 ימשיכו לרצות את מאסרם.

 כל אסיר שישוחרר יוכל לבקש מקלט במדינה שלישית. <

 
לא ישוחררו אסירים או עצירים מנהליים פלסטינים לפי סעיף זה אם לא יוחזרו כל השבויים הישראלים 

 וגופות החיילים ההרוגים למדינת ישראל.

 

  :16פרק 

 פליטים

 
ערבי יצר בעיית פליטים פלסטינים ובעיית פליטים יהודים. מספר זהה כמעט של פליטים -הישראליהסכסוך 

ערבי. כמעט כל היהודים נתקבלו מאז על ידי מדינת ישראל -יהודים וערבים נעקרו בשל הסכסוך הישראלי

ם משמעותיים במספרי  ,וזכו לישיבת קבע בישראל או במדינות אחרות ברחבי העולם. הערבים שנעקרו בודדו

ונמנע מהם לחיות כאזרחים במרבית הארצות הערביות באזור. לדוגמה, לאחר שממשלת כוויית הושבה   ,מאד

בעקבות מלחמת המפרץ על ידי ארצות הברית ומדינות הקואליציה, החלה זו בניקוי שיטתי של  ,על כנה

איש   400,000-פלסטינים מהמדינה באמצעים אלימים ובלחץ כלכלי. אוכלוסיית הפלסטינים בכוויית צנחה מ

 איש. 25,000-לפני הפלישה העיראקית ל

 
כשהם תלויים באוויר על מנת לשמור על הסכסוך בעינו. כקבוצה באכזריות ובאופן ציני    יםוחזקמהפלסטינים  

על אחיהם הערבים מוטלת אחריות מוסרית לשלבם במדינותיהם, כפי שהיהודים שולבו במדינת ישראל. 

החזקת הפלסטינים במצב ביניים הוא תופעה נפוצה. לדוגמה, בלבנון, הפלסטינים מופלים ונמנע מהם 

גם אם הם ילידי לבנון. נאסר עליהם, ברובם, להיות בעלים של רכוש מלהיכנס לשוק העבודה מזה עשורים, 

או לעסוק בעיסוקים מבוקשים, ובהם להיות עורכי דין, רופאים ומהנדסים. על מנת לקבל עבודה, הפלסטינים 

 נדרשים לקבל היתרי עבודה ממשלתיים, אולם רק מועטים במספר יוצא דופן מוענקים לפליטים פלסטינים.

 
ארצות ערב, ממלכת ירדן היא היחידה שעשתה ניסיון ראוי לדאוג לפלסטינים כל יין, שמבין עלינו לצ

 המתגוררים בירדן.

 
ממדינת ישראל להסכים לקבל אליה פליטים פלסטינים, או המבטיחות עשרות מיליארדי  הצעות הדורשות

ימון אמינים לפתרון מעין זה. מעולם לא היו מציאותיות ומעולם לא זוהו מקורות מ  ,דולרים כפיצוי לפליטים

מיליון פליטים  70-למעשה, העולם מתאמץ לאתר מקורות כספיים מתאימים על מנת לתמוך ביותר מ

 ,רכיהם של הפליטים הפלסטיניםוועקורים ברחבי העולם. מזה עשורים, ארצות הברית מחויבת לתמוך בצ

מיליארד  6.15-ל, ארצות הברית תרמה כועד בכל 2017עד  1950-שסבלו מאד בשבעים השנים האחרונות. מ

מיליארד דולר  3.16מיליארד דולר )  2.99-דולר לאונר"א. רק בעשר השנים האחרונות תרמה ארצות הברית כ

מכל התרומות לאונר"א. למרבית הצער, נהגו בפליטים הפלסטינים ככלי  28%(, סכום המכסה 2017במונחי 
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ם ולמדינות המארחות אותם הובטחו הבטחות חלולות. יש משחק על לוח השחמט של המזרח התיכון ולה

-למצוא פתרון צודק, הוגן ומציאותי לסוגיית הפליטים הפלסטינים על מנת לפתור את  הסכסוך הישראלי

 פלסטיני.

 
הפליטים היהודים שאולצו לברוח מארצות ערב ומארצות האסלאם סבלו אף הם. מרביתם התיישבו במדינת 

ומיעוטם במקומות אחרים. סוגיית הפליטים היהודים, לרבות פיצוי על רכושם האבוד, חייבת אף היא ישראל  

בנוסף, מדינת ישראל זכאית לפיצוי על עלות קליטת הפליטים היהודים שנמלטו ממדינות  לקבל התייחסות.

מיושם באמצעות מנגנון אלה. פתרון צודק ומציאותי לסוגיות הכרוכות בפליטים היהודים חייב להיות 

  פלסטיני.-בינלאומי הולם ונפרד מהסכם השלום הישראלי

 

 לפי החזון, סוגיית הפליטים הפלסטינים תיפתר לפי הקווים שלהלן:

 
 מסגרת כללית

 
הנוגעות למעמד פלסטיני יסיים באופן סופי ויכלול ויתור מלא על כל תביעות -הסכם השלום הישראלי

 לפליטים פלסטינים לא תהיה זכות לחזור למדינת ישראל או להיקלט בה.מהגרים. הפליטים או ה

 
אדם חייב להיות   ,פלסטיני-ם הישראליועל מנת להיות זכאי לזכויות כלשהן המוענקות לפליטים בהסכם השל

בתאריך פרסום חזון זה. אזכור הגדרת הפליטים של אונר"א נועד רק  ,בעל מעמד של פליט רשום באונר"א

פליטים הפלסטינים )כהגדרתה ל הקרןת קבוצת התובעים ולתת לנאמנים )המוגדרים להלן( של להגדיר א

שבהיעדר  ,להלן( גמישות מרבית לקבוע את שיטת החלוקה, אך לא יתפרש כהסכמה של ארצות הברית לכך

א יקבע לפי הגדרה זו, לרבות לדורות רבים ולפרק זמן ליפלסטיני, מעמד של פליט -הסכם שלום ישראלי

דורית שלה של פליטים החמירה את משבר הפליטים. בשום מקרה, -מוגבל. המנדט של אונר"א וההגדרה הרב

-פלסטיני( לא יהיה זכאי ליישוב-)כפי שיוגדר בהסכם השלום הישראלי  אדם שכבר יושב מחדש במקום קבוע

 מחדש, ויהיה זכאי לפיצוי בלבד, כפי שמתואר להלן.

 
 חלופות לפליטים המחפשים מקום מגורים קבוע:תוכנית זו צופה שלוש 

 

 קליטה במדינה הפלסטינית )בכפוף להגבלות שלהלן(; .1
 

 השתלבות מקומית במדינה המארחת הנוכחית )בכפוף להסכמה של מדינה זו(; או .2
 

פליטים בסך הכל( באחת מהמדינות  50,000פליטים מידי שנה, במשך עשר שנים ) 5,000קבלה של  .3

שיתוף פעולה של המדינות המוסלמיות שיסכימו להשתתף ביישוב מחדש של החברות בארגון ל

 )בכפוף להסכמה של מדינות אלה(. הפליטים הפלסטינים

ארצות הברית תעבוד עם מדינות אחרות על הקמת מסגרת ליישום חלופות אלה, לרבות בהתחשב בחששות 

 ובמגבלות של המדינות המארחות כיום.

 וסיועמסגרת לפיצויים 
 

ארצות הברית סבורה שהגם שפיצוי הפליטים הוא דבר חשוב ורצוי, לכספים תהיה השפעה גדולה הרבה יותר 

אם הכסף ישמש ליישום  ,על כושר החיות הכלכלי והחברתי של המדינה הפלסטינית ועל הפליטים עצמם

התוכנית הכלכלית של טראמפ. המדינה הפלסטינית תקבל סיוע משמעותי לפיתוח כל מגזרי הכלכלה 



 

30  

תקבל   ,שתמכה בפליטים הפלסטינים באופן ראוי לציון  ,. הממלכה ההאשמית של ירדןהמרכזיים  והתשתיות

ים שכבר מתגוררים במדינה פלסטינהאף היא הטבות במסגרת התוכנית הכלכלית של טראמפ. הפליטים 

 הפלסטינית ואלה שישובו ויקלטו בה יהיו מוטבים ישירים של חבילת השקעות רחבת היקף זו.

 
למרות זאת, נעשה מאמץ לגייס כספים על מנת לספק פיצוי כלשהו לפליטים הפלסטינים. כספים אלה יופקדו 

"( שימונו על ידי המדינה נאמניםה")"( שתנוהל על ידי שני נאמנים הקרן לפליטים הפלסטינים")בקרן 

יקבעו על יהפלסטינית וארצות הברית. הנאמנים ינהלו את הקרן לפליטים הפלסטינים בהתאם לעקרונות ש

ויאושרו על ידי המדינה הפלסטינית וארצות הברית. הנאמנים יפעלו בתום לב לאמץ שיטת נאמנים ידי ה

קבע על ידי הנאמנים מתוך סך כל הכספים יימויות שיחלוקה שתפצה פליטים באופן הוגן בהתאם לסדר קד

 אספו לקרן לפליטים הפלסטינים.ישי

 
לאחר שהנאמנים יקבלו וינתחו את כל תביעות הפליטים, הם יקצו את הכספים מהקרן לפליטים הפלסטינים 

 לתובעים באופן שישקף את סדר הקדימויות.

 
כון באים ממדינות שהפכו לאזורי קרבות שסועים חשוב להדגיש שרבים מהפליטים הפלסטינים במזרח התי

תוקם ועדה של ישראלים  ,כמו סוריה ולבנון והן עוינות ביותר לישראל. על מנת להתמודד עם חשש זה

ופלסטינים שתטפל בסוגייה זו ותפתור סכסוכים שייווצרו בנוגע להכנסה של פליטים פלסטינים ממקומות 

אלה למדינה הפלסטינית. הזכות של פליטים פלסטינים להגר אל המדינה הפלסטינית תוגבל בהתאם להסדרי 

 הביטחון שיוסכם עליהם.

 
הצדדים על קצב הכניסה של פליטים מחוץ לגדה המערבית ולרצועת עזה אל המדינה זאת ועוד, יוסכם על ידי  

הפלסטינית, וקצב זה יוסדר בהתאם למספר גורמים, לרבות כוחות כלכליים ומבנה של תמריצים, כך שקצב 

הכניסה לא יעלה על קצב פיתוח התשתיות והכלכלה במדינה הפלסטינית ולא ישבש אותו או יגדיל את 

 ם הביטחוניים למדינת ישראל. קצב תנועה זו יותאם כמתחייב עם חלוף הזמן.הסיכוני

 
פלסטיני, מעמד של פליט פלסטיני יחדל להתקיים, אונר"א תפסיק -עם חתימת הסכם השלום הישראלי

להתקיים והאחריות שלה תועבר לממשלות הנוגעות בדבר. חלק מהתוכנית הכלכלית של טראמפ יוקדש 

טים במדינה הפלסטינית במיזמי דיור חדשים במדינה הפלסטינית. כך, הסכם השלום להחלפת מחנות הפלי

 פלסטיני יוביל לפירוק מחנות הפליטים הפלסטינים ולבניית מגורי קבע.-הישראלי

 

 : 17פרק 

 הקמת מדינה פלסטינית
 

מדינה נוספת  המעבר לקיום מדינתי מורכב והרה סכנות. האזור אינו יכול לקלוט לתוכו עוד מדינה כושלת,

תהיה חייבת להיאבק  ,כמו כל מדינה אחרת ,שאינה מחויבת לזכויות אדם ולשלטון החוק. מדינה פלסטינית

י שכנותיה להיות חברה מועילה ולא מאיימת בקהילה פשאת באחריות כללבטרור על כל צורותיו ו

היו מרכיבי היסוד ההכרחיים הבינלאומית. למען אזרחיה העתידיים ושכנותיה, חיוני שלמדינה הפלסטינית י

 להסתברות הצלחה גבוהה.

 

אמות המידה הבאות הן תנאי להקמת מדינה פלסטינית, ומדינת ישראל וארצות הברית, ביחד ובתום לב, 

 לאחר היוועצות ברשות הפלסטינית, חייבות לקבוע כי הן התמלאו:
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שיבטיח  ,להבטחת החלת שלטון החוקהפלסטינים יישמו שיטת ממשל שיש לה חוקה או שיטה אחרת  <

חופש עיתונות, בחירות חופשיות והוגנות, כיבוד זכויות האדם של אזרחיה, הגנה על חופש הדת וחופש 

נאות לפי  יךיות חוזיות, הלולמיעוטים דתיים לחיות לפי אמונתם, אכיפה אחידה והוגנת של החוק וזכ

 וענישה, נאותות על הפרות חוק. חוק, ומערכת משפט עצמאית שתחיל תוצאות משפטיות,

הפלסטינים יקימו מוסדות פיננסיים שקופים, עצמאיים ובעלי נאותות אשראי שיהיו מסוגלים להתקשר  <

ם עבעסקאות בשווקים הבינלאומיים באותו אופן כמו המוסדות הפיננסיים בדמוקרטיות המערביות 

ממשל נאות שימנע שחיתות ויבטיח שימוש הולם בכספים, ומערכת משפט שתגן על השקעות ותתייחס 

לציפיות מסחריות המבוססות על השווקים. המדינה הפלסטינית תעמוד באמות המידה העצמאיות 

 והאובייקטיביות שיאפשרו את צירופה לקרן המטבע הבינלאומית.

ים שהפלסטינים יפסיקו את כל התוכניות, לרבות תוכניות לימוד בבתי הספר וספרי הלימוד, המשמ <

 התנהגות אלימה או פלילית. יםאו מעודד יםאו מתגמל ,שכנותיהלליבוי והפצה של שנאה ועוינות כלפי 

 פרזו את האוכלוסייה מנשק. יבכל שטחיהם ו  חוקהת  שליטה אזרחית ושל רשויות אכיפתהיה  לפלסטינים   <

 מלאו אחר כל התנאים האחרים של חזון זה.יהפלסטינים  <

 
מועיל ובתום לב עם המנהיגות הפלסטינית על ן  פארצות הברית, מדינת ישראל וכל השכנות באזור יפעלו באו

 מנת להושיט לה את הסיוע הנחוץ להשגת אמות המידה המפורטות.

 
תיהנה המנהיגות הפלסטינית מסיוע בינלאומי בעיצוב הכלים המדיניים  ,בשלב המעבר לממשל מדינתי

 והלוגיסטיים שעושים מדינה.

 
ניע מאמץ כלל עולמי לסייע לפלסטינים להגיע לממשל הולם. בשל הקרבה להתהקהילה הבינלאומית על 

הטריטוריאלית והתרבותית ובשל קשרי המשפחה, הממלכה ההאשמית של ירדן נמצאת בעמדה טובה למלא 

תפקיד ייחודי לסייע בתחומי המשפט, הרפואה, החינוך, השירותים העירוניים, השימור ההיסטורי ובבניית 

שיהלום את הכבוד והעצמאות של המדינה הפלסטינית העתידית, הממלכה ההאשמית של מוסדות. באופן 

ירדן תציע סיוע ארוך טווח, בשטח, בעיצוב המוסדות הרלוונטיים, קביעת נהלים והכשרת כח האדם 

 ראוי. ממשלהמתאים. המטרה של סיוע זה תהיה לסייע לפלסטינים לבנות מוסדות חזקים בעלי 

הקהילה  דו לסייע לפלסטינים בתחומים שבהם יש להן מומחיות או ניסיון מיוחדים.מדינות אחרות יעוד

הבינלאומית מכירה בכך שיישום החזון יחייב את הרחבה של טווח הפעולה של הממשל הפלסטיני ושל יכולתו 

ד על פני מנעטכני לספק שירותים לאוכלוסייה נוספת בשטח גדול יותר. הקהילה הבינלאומית תושיט סיוע 

השירותים שהממשלה הפלסטינית תהיה חייבת לספק, לרבות ביטחון. המדינות התורמות ישימו דגש מיוחד 

על שדרוג תשתיות, ציוד, תנועה ותקשורת, על מנת להבטיח שהממשלה הפלסטינית תוכל לשטר באופן 

 מקצועי את המדינה הפלסטינית העתידית.

דינות אחרות לקדם את המדינה הפלסטינית כחברה יושלמו צעדים אלה תעודד ארצות הברית מלאחר ש

ם אמלאה בארגונים בינלאומיים. אולם, המדינה הפלסטינית לא תוכל להצטרף לארגונים בינלאומיים 

לפירוז ולהפסקת הלוחמה המדינית של המדינה הפלסטינית חברותה תעמוד בסתירה להתחייבויותיה 
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מדינות אחרות יעודדו את  ,רגונים בינלאומייםוהמשפטית נגד מדינת ישראל. באמצעות חברות בא

 השתתפותה של המדינה הפלסטינית כחברה מכובדת ואחראית בקהילה הבינלאומית.

 

 קשרים דיפלומטיים עם מדינות אחרות.כונן המדינה הפלסטינית תוכל ל

 

 :18פרק 

 חינוך לשלום ותרבות של שלום
 

בלנות לאלימות, מממנת ואף ושורש בסביבה שמגלה סהנשיא טראמפ אמר: "השלום אינו יכול להכות 

מתגמלת אותה." לכן, חשוב מאוד שהחינוך יתמקד בשלום על מנת להבטיח שהדורות העתידיים יהיו 

פלסטיני יישמר. קידום תרבות של שלום הוא -מחויבים לשלום ויוכלו להבטיח שהסכם השלום הישראלי

קיום והכבוד -שיחתור ליצירת סביבה המחבקת את ערכי הדו  פלסטיני-מרכיב חיוני בהסכם השלום הישראלי

 ההדדי ברחבי האזור.

 
וכן  ,לרבות באמצעי תקשורת בשליטה ממשלתית ,יצירת תרבות של שלום חייבת לכלול את סיום ההסתה

סוף להאדרת האלימות, הטרור וקידוש המוות בשם הדת והמאבק הלאומי. יש לאסור גם על הפצת תעמולה 

-וחומרים נלווים המנוגדים למטרה של הסכם השלום הישראלי יםפרי לימוד, תוכניות לימודעוינת, ס

 פלסטיני, לרבות שלילת זכותו של הצד השני להתקיים.

 
תוקם ועדת קבלה וסובלנות משותפת שתתמקד בצעדים שאפשר לנקוט על מנת לסייע לאנשים משתי 

 שיח.-מצעות דוהמדינות לרפא את פצעי הסכסוך ולקרב בין העמים בא

 

 

 

 

  :19פרק 
 ערב; -יחסי ישראל 

 שותפויות כלכליות אזוריות 
 

החלטותיהן של הרפובליקה הערבית של מצרים ושל הממלכה ההאשמית של ירדן לחתום על הסכמי שלום 

עם ישראל היו פריצות דרך היסטוריות משמעותיות. למרות זאת, יש צורך לפתח שיתוף פעולה משמעותי 

יותר בין מדינות אלה לטובת הרפובליקה הערבית של מצרים, הממלכה ההאשמית של ירדן ומדינת ורחב 

ערב הסעודית ביוזמת השלום הערבית הגדילה את מספר השותפים האפשריים ת  ישראל. המעורבות של ממלכ

לקה ערב הסעודית ראויה להערכה מרובה על חת לשלום והוסיפה רעיונות חשובים לתהליך השלום. ממלכ

 ת הרעיונות שחזון זה עוסק בהם.צמקור ההשראה למק השהייתביצירת יוזמת השלום הערבית, 

 
לתועלתן של כל המדינות  ישראלהיא להביא לשיתוף פעולה מלא של מדינות ערב עם מדינת  זה מטרת חזון

באזור. לדוגמה, יש לאפשר טיסות בין מדינות ערב לישראל ולעודד תיירות בין המדינות ולשפר את האפשרות 

 .ראלבישלערבים לבקר במקומות הקדושים לאסלאם ולנצרות 

 
 ות ערב להתחיל לנרמל את יחסיהן עם מדינת ישראל ולשאת לתת אתה עלמדינארצות הברית תמריץ את 
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 הסכמים לשלום יציב.

 
יש להרחיב את הקשרים הכלכליים בין מדינת ישראל לשכנותיה לטובת כל הצדדים, במיוחד לאור האינטרס 

שיש למדינות ערב לעבור מכלכלות המבוססות על נפט לכלכלות המבוססות על תשתיות וטכנולוגיות חדשות. 

מוקד עולמי לשינוע סחורות ושירותים מאסיה חיבור תשתיות התנועה שלהן יאפשר למדינות האזור להפוך ל

לאפריקה ולאירופה. שילוב כזה בין מדינת ישראל, המדינה הפלסטינית והממלכה ההאשמית של ירדן יאפשר 

לשלושת המדינות לפעול ביחד על מנת לסייע בשינוע סחורות מאירופה למפרץ הפרסי ולהפך. מדינת ישראל 

צריכות לכונן שותפויות כלכליות ולחתום על הסכמי סחר. במיוחד  ,יתומדינות ערב, ובהן המדינה הפלסטינ

יש להתמקד בשיפור משמעותי במגזרי הכלכלה והתיירות במדינה הפלסטינית, בממלכה ההאשמית של ירדן 

 וברפובליקה הערבית של מצרים.

 
זירה הדיפלומטית, יצירת מציאות חדשה של שילוב אזורי תחייב שינוי משמעותי בפוליטיקה הבינלאומית. ב

בפרט, על מדינות ערב לחדול, ביחד על המדינה הפלסטינית, מלתמוך ביוזמות המכוונות נגד מדינת ישראל 

לאומיים אחרים. בפרט, עליהן להימנע מתמיכה בכל מאמץ המכוון לשלול את -באו"ם ובגופים רב

דינת ישראל ולהתנגד לתנועה הלגיטימיות של מדינת ישראל. מדינות אלה מצופות להפסיק כל חרם על מ

( ועל כל מאמץ אחר להטיל BDS -הקוראת לחרם, מניעת השקעות והטלת עיצומים על ישראל )המוכרת כ

כגורם שיש לו השפעה הרסנית על השלום, ותתנגד  BDS-חרם על ישראל. ארצות הברית רואה את תנועת ה

 חר המכוונות נגד מדינת ישראל.סלות באו כל ניסיון אחר להטלת מג BDSלכל פעילות שמקדמת את 

 
היסטורי המכוונות להטיל ספק בקשר האמיתי של עם ישראל לארץ   רביזיוניזםכמו כן יש לחדול מיוזמות של  

אלא גם להיסטוריה המוסלמית. מטרה   ,ישראל. יוזמות אלה מנוגדות לא רק להיסטוריה היהודית והנוצרית

 ראו במדינת ישראל חברה לגיטימית בקהילה הבינלאומית.חשובה של החזון היא להביא לכך שהכל י
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 הזדמנויות חדשות ליוזמות של ביטחון אזורי
 

ההתמודדות עם איומים משותפים והחתירה להגשמת האינטרסים המשותפים מביאה ליצירת בריתות 

 על הדעת. ןאפשר היה להעלות-איוהזדמנויות שקודם לכן 

 
, דעאש, החמאס )אם תנועת ההחיזבאללמדינת ישראל, המדינה הפלסטינית ומדינות ערב יפעלו ביחד נגד 

החמאס לא תשנה את דרכה בהתאם לאמות המידה לעזה( ונגד כל ארגוני וקבוצות הטרור האחרים וקבוצות 

 אחרות של קיצונים.

 
הרדיקלי באיראן יצרו מציאות חדשה שבה למדינת ישראל ולשכנותיה הערביות האיומים שמקורם במשטר 

יש תפיסות שהולכות ונעשות דומות על האיומים על ביטחונן. זאת ועוד, לישראל ולשכנותיה הערביות חזון 

שנעשה הולך ודומה של יציבות אזורית ושגשוג כלכלי. קידום שיתוף הפעולה האסטרטגי בין מדינות באזור 

 ין את הדרך לפריצות דרך דיפלומטיות ומערך רחב יותר של ביטחון אזורי בעתיד.יכ

 
מדינת ישראל אינה מאיימת על האזור בדרך כלשהי. התנאים הכלכליים ופעולות הזדון של איראן, לעומת 

 זאת, יוצרים איום קיומי על רבות ממדינות האזור. שילוב ישראל באזור יאפשר לה לסייע במגוון רחב של

אתגרים כלכליים וכן להתמודד עם האיומים האיראניים. ההתקפה האיראנית על המתקנים של ארמקו בערב 

לדוגמה, זעזעה את כלכלת העולם והבהירה את ההכרח שמדינות האזור יפעלו ביחד  ,2019הסעודית בשנת 

 בסוגיות ביטחון.

 
המשותף שיש להן להיאבק בקבוצות וארגוני טרור, מדינת ישראל ומדינות ערב גילו זה מכבר את האינטרס 

הגלומה במגמות ההתפשטות של איראן. מדינות אלה מתמודדות עם אתגרי  ןואת הסכנה המשותפת לה

על מנת להגן  ,ביחד עם ארצות הברית ,ביטחון דומים לחוף הים התיכון והים האדום. עליהן לפעול במשותף

ים לנוכח האיומים הגוברים מצד איראן, שלוחיה וקבוצות טרור על חופש השיט בנתיבי השיט הבינלאומי

 אחרות.

 
אינטרסים משותפים אלה באזור חייבים לבוא לידי ביטוי בקשרים הדוקים יותר בין מדינת ישראל למועצה 

לשיתוף פעולה של מדינות המפרץ. זאת ועוד, על המדינה הפלסטינית, הרפובליקה הערבית של מצרים, 

ית של ירדן ומדינת ישראל )וכן מדינות נוספות באזור שיהיו מעוניינות להצטרף( להקים הממלכה ההאשמ

(, בדומה למודל ששימש את הארגון לביטחון ושיתוף OSCMEארגון לביטחון ושיתוף פעולה במזרח התיכון )

התראות  מתן ,בין השאר ,פעולה באירופה. המנדט של הארגון לביטחון ושיתוף פעולה במזרח התיכון יכלול

 ל משברים.והניעל סכסוכים, מניעת סכסוכים ו

 

  :20פרק 
 הכרה הדדית בין מדינות לאום

 

פלסטיני יקבע כי הצדדים יכירו במדינה הפלסטינית כמדינת הלאום של העם -הסכם השלום הישראלי

 הפלסטיני ובמדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.
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  : 21פרק 
 סוף הסכסוךסיום התביעות / 

 

פלסטיני יסיים את הסכסוך בין הישראלים לפלסטינים, וישים סוף לכל התביעות -הסכם השלום הישראלי

( החלטה חדשה של העצרת ii)-( החלטה חדשה של מועצת הביטחון, וiבין הצדדים. הסכמה זו תקבל גיבוי ב: )

 הכללית של האו"ם.

 

  :22פרק 
 התנהלות במהלך המשא ומתן

 

מקווים כי הצדדים יקבלו את החזון בזרועות פתוחות וינצלו את ההזדמנות לפתוח במשא ומתן.  במהלך אנו  

 המשא ומתן ביניהם על הצדדים להתנהל באופן שמאמץ את החזון ומכין את העמים לשלום.

 
 במהלך המשא ומתן על שלום מצופים הצדדים:

 
 מדינת ישראל

 
 להיות חלק ממדינת ישראל, ישראל לא: זה חזוןמסגרת צפויים בבשטחי הגדה המערבית שאינם 

 

 תבנה ישובים חדשים, תרחיב ישובים קיימים או תקדם תוכניות לבנות בשטחים אלה; .1
 

או תקדם תוכניות להרחבתן בשטחים שמעבר  4תרחיב את המובלעות הישראליות שנזכרו בפרק  .2
 לתכסית הנוכחית שלהן;

 
ותבטיח את החקיקה ו/או ההחלטות המשפטיות  זה קיים בתאריך חזון השהי המבנכל תהרוס  .3

שתחילתה לאחר פרסום  ,הנחוצות להבטחת תוצאה זו. מסמך זה אינו מונע הרס של בניה לא חוקית

 ,יקבע על ידי מדינת ישראלי. מסמך זה אינו חל על הרס מבנים שיוצרים סיכון בטיחותי, כפי שזה  חזון

 או הרס מבנים כענישה על מעשי טרור.

משפטי ומדינת ישראל תאפשר את פיתוח הסטטוס קוו היישמר  ,4במובלעות הפלסטיניות שנזכרו בפרק 

 .שלהן במסגרת התכסית הקיימתהללו  ותהפלסטיניקהילות ה

 הפלסטינים

 אש"פ והרשות הפלסטינית:
 

 הסכמה של מדינת ישראל;ימנעו מכל ניסיון להצטרף לארגון בינלאומי ללא  .1
 

לא יתבעו, וימחקו כל תביעה תלויה ועומדת נגד מדינת ישראל, ארצות הברית ואזרחיהן בבית המשפט  .2

 הפלילי הבינלאומי, בית המשפט הבינלאומי לצדק ובפני כל בית דין אחר;

 
ה לא יפעלו נגד אזרחי מדינת ישראל או ארצות הברית באינטרפול או בכל מערכת משפט שאיננ .3

 ישראלית או בארצות הברית )לפי העניין(;
 

בתי כלא כל פעולה נחוצה לסיים לאלתר תשלום משכורות למחבלים הכלואים ומרצים מאסר בינקטו   .4

ת ותוכני ופתחי"(, ותשלומים לאסירים ושהידיםים שמתו )ביחד "לבחישראל וכן למשפחות של מב
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ת על ומבוסס ןותמיכה חיוניים לפלסטינים נזקקים שאינלמתן שירותים ותוכניות רווחה הומניטרית 

כך שיעלה בקנה אחד עם החוק האמריקאי,  ,ביצוע מעשי טרור. המטרה היא לשנות את הדין החל

פלסטיני; -ולהפסיק לחלוטין תשלומים לאסירים ולשהידים ממועד חתימת הסכם השלום הישראלי

 -ו

 
 עצמי.-לממשללפתח מוסדות נחוצים ימשיכו  .5

 

 ארצות הברית
 

 ככל שהחוק מאפשר זאת, ארצות הברית:
 

 הנציגות הכללית של אש"פ;משרד תתיר את הפתיחה מחדש של  .א
 

תקים משלחת קישור לרשות הפלסטינית במקום מתאים בשטחים המיועדים למדינה  .ב
 קבע על ידי ארצות הברית;יהפלסטינית, כפי שי

 
עדים מתאימים לחדש את הסיוע האמריקאי לגדה המערבית ולעזה, בהיקף סביר צתנקוט  . ג

 -ווהולם, בהתייעצות עם הקונגרס; 
 

לרבות תוכניות  ,תפעל עם הקהילה הבינלאומית לתמוך ביוזמות חדשות עבור העם הפלסטיני .ד
 לשיפור הספקת החשמל והמים, הקלה על תנועת סחורות וסיוע ביצירת מקומות עבודה.



 

 

 

 1נספח 

 מפות רעיוניות
  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 א 2נספח 
 שיקולי ביטחון 



 

 

שכנותיה. ישראל נלחמה מלחמות מגן רבות, כל  מאז הקמתה, לא ידעה מדינת ישראל יום אחד של שלום עם  

במאבקים לא סימטריים עם קבוצות טרור. מדינת ישראל נמצאת במצב מלחמה חלקן קיומיות באופיין, וכן  

עם שתיים משכנותיה )לבנון וסוריה( וחשופה לסיכון חריג ממלאי הטילים והרקטות בגבולה הצפוני. מדינת 

צועת עזה, וניצבת בפני איום חמור של רישראל נאלצת להתמודד פעם אחר פעם עם ירי רקטות ללא אבחנה מ

בליסטיים מאיראן, לרבות טילים שיש להם יכולת לשאת ראשי נפץ גרעיניים, ואיומי מלחמה מאיראן   טילים

 למחוק את מדינת ישראל מהמפה.

 
, לגדה המערבית ולרצועת עזה יש משקל רב בביטחון מדינת ישראל, 1967מאז מלחמת ששת הימים בשנת 

הגדה המערבית בלבד, מדובר בשטח צמוד למישור אסטרטגיות. אם נביא בחשבון את -בעיקר מסיבות גיאו

מכושר הייצור התעשייתי של מדינת  80%-מהאוכלוסייה וכ 70%שבו מרוכזים  של מדינת ישראל, החוף

 ישראל.

 
מייל בלבד בנקודת הצרה ביותר. מישור החוף הוא בגובה פני הים  9היה רוחבו של מישור החוף  1967לפני 

כס הררי מצפון לדרום המקנה לכל כח עוין יכולת להשיג שליטה טופוגרפית על ואילו בגדה המערבית עובר ר

של מדינת ישראל. זאת לרבות, לדוגמה, נמל התעופה בן גוריון, הלאומיות  החלק הרגיש ביותר של התשתיות  

תעשיות הטכנולוגיה העילית ורשת הכבישים מצפון לדרום המחברת את תל אביב לחיפה בצפון ולירושלים 

 רח.במז

 
החלק הביטחוני של החזון פותח על יסוד מיטב הבנתנו את דרישות הביטחון של מדינת ישראל, כפי שהוצגו 

 על ידי ממשלות ישראל לדורותיהן לארצות הברית. 

 

 צורכי הביטחון של מדינת ישראל
 

 בקעת הירדן
 

רגל בנקודה   3,318-לדרום, שמגיע לסמוך לרכס הררי מצפון  אך    ,רגל מתחת לפני הים  1,300-נהר הירדן זורם כ

רגל מפני מתקפה חיצונית   4,600-של כ  ,הגבוהה ביותר. פירוש הדבר שבקעת הירדן יוצרת מחסום פיסי תלול

של כוחות מהמזרח. כוחותיה של ישראל הפרוסים על המדרונות המזרחיים של הרכס ההררי של הגדה 

ה"ל ישלים את גיוס המילואים שלו, תהליך שיכול המערבית יכולים לעכב כח צבאי עדיף במספרו עד שצ

שעות. למדינת ישראל אין כיום חששות ביטחוניים מהממלכה ההאשמית של ירדן שעמה כרתה  48לקחת 

, אלא מכוחות מזרח תיכוניים שינסו לחצות בכח את שטח ירדן כבסיס למתקפה על 1994הסכם שלום בשנת  

 מדינת ישראל.

 
אלא גם כמחסום מפני מתקפות  ,קונבנציונליתרק כמחסום מפני תקיפה צבאית לבקעת הירדן יש ערך לא 

צדדית מרצועת עזה, למדה מדינת ישראל את ההשלכות של אובדן השליטה -טרור. לאחר הנסיגה החד

בשטחים שמעבר להיקף השטח שנתון במחלוקת על הפעילות הצבאית של המאבק בהתקוממות אזרחית. 

הג'יהאד הבינלאומי, דוגמת גא"פ, כמו אלא גם לקבוצות  ,לא רק לחמאס ,בטוחרצועת עזה הפכה למסתור 

החותרות תחת ביטחונה של מצרים משטח חצי האי סיני. אם קבוצות אלה יסתננו לגדה המערבית, יעלה 

 ל ירדן וגם עבור מדינת ישראל.ש ההאשמיתבממלכה  םבידיהן ליצור מצב ביטחוני כאוטי שיפגע ג

 
 יהיו לכך השלכות משמעותיות על הביטחון האזורי במזרח התיכון. ,ישראל תיסוג מבקעת הירדןאם מדינת 



 

 

 בקעת הירדןלקווי הספקה מובטחים 

קה בטוחים לכוחותיה בבקעת הירדן ויכולת להניע חיילים פמדינת ישראל חייבת להבטיח לעצמה קווי הס

 והספקה אל האזור וממנו.

 
 אזור נמל התעופה בן גוריון 

. 1967מייל מקו הגבול שלפני    5.9נמל התעופה הבינלאומי העיקרי של ישראל, נמל התעופה בן גוריון, מרוחק 

בין האיומים על ביטחון נמל התעופה בן גוריון כיום יש לציין טילי כתף נגד מטוסים בשימושם של ארגוני 

( הופכות נפוצות MANPADSה אווירית נישאות בידי אדם )טרור. מערכות אלה, המוכרות כמערכות הגנ

 במזרח התיכון.

 
יש צורך באמות מידה ביטחוניות מיוחדות להגנת שדות תעופה, על מנת למנוע איומים מנתב"ג והתעבורה 

 האווירית המתנהלת בקרבתו.

 
 

 שליטה של מדינת ישראל במרחב האווירי ממערב לנהר הירדן

שלה, אין למדינת ישראל זמן ומרחב כפי שיש למדינות רבות אחרות על מנת להתמודד עם בשל המבנה הצר 

מייל. מטוס  40-איומים שמתקרבים במהירות, בפרט בדרך האוויר. המרחק מנהר הירדן לים התיכון הוא כ

יירט דקות על מנת ל  3-דקות. מטוסי חיל האוויר הישראלי זקוקים לכ  3-קרב מודרני טס מרחק זה בפחות מ

איום כזה. אם מדינת ישראל לא תשלוט במרחב האווירי של הגדה המערבית, לא יהיה לה זמן מספיק להתגונן 

מדינת ישראל חייבת לשמור בידה שליטה במרחב  ,ממטוסי אויב או טילים. מסיבה זו, בכל הסדר שלום

 האווירי שממערב לנהר הירדן.

 
 הבעיה בכוחות בינלאומיים

(, בלבנון, ברצועת עזה ובגולן. 1967התנסתה בכישלונם של כוחות בינלאומיים בסיני )לפני מדינת ישראל 

שהיא חייבת להגן על עצמה  ,היינו - לאור ניסיון זה, העיקרון הראשון של תורת הביטחון של מדינת ישראל

ל תמשיך פעם. לארצות הברית יש אינטרס אסטרטגי חיוני שמדינת ישרא-כיום יותר מאי ףתק - בעצמה

 להיות חזקה ובטוחה, כשהיא מוגנת על ידי צה"ל, ותמשיך לשמש כעוגן של יציבות באזור. 

 
 איראן

בשנים האחרונות, איראן הפכה לגורם בעל השפעה במזרח התיכון, שיכול לפגוע בביטחון ישראל.  

ר את ממלכת האסטרטגיה האיראנית חותרת לכתר את מדינת ישראל באמצעות לבנון, סוריה ועזה, ולכת

עיראק -ערב הסעודית >באמצעות< עיראק, בחריין ותימן. איראן מקווה ליצור "גשר יבשתי" מגבול איראן

עד לחוף הים התיכון. יש להביא בחשבון את כל פעילותה של איראן בקביעת צורכי הביטחון של מדינת 

 ישראל.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב2נספח 
 ביטחוניותאמות מידה 



 

 

 אמות המידה הביטחוניות הפרטניות יכללו את אלה:
 

מגילוי  ,המלחמה בטרור של המדינה הפלסטינית חייב לכלול את כל יסודות המלחמה בטרור ךמער .1

ראשוני של פעילות לא חוקית ועד למאסר ממושך של מבצעים. מערכת זו חייבת לכלול: קציני מודיעין 

לגילוי פעילות טרור אפשרית, כוחות למלחמה בטרור שעברו אימונים מיוחדים לפשוט על אתרים 

נים שיבטיחו וללכוד מבצעים, מומחי זיהוי פלילי לסריקת אתרי התפוצצויות, מעצר לפני משפט, קצי

שמירת אסירים במתקני מאסר, מערכת תביעה ושיפוט שתוציא צווי מעצר ותנהל משפטים, וסוהרים 

חייב לכלול מתקני מעצר עצמאיים  ךשיבטיחו כי אסירים שפוטים ירצו את תקופת מאסרם. המער

 שיועסקו בהם אנשים שעברו תהליך אישור.

 
 תלחם מלחמה ברורה בטרור, לרבות על ידי:המדינה הפלסטינית תקים ותנהל מערכת משפט ש .2

 

ר על כל הסתה וחקיקה ואכיפה של חוקים שאוסרים על כל פעילות טרור ועל ארגוני טרור ואיס .א
 לטרור, וכן על מימון ארגוני טרור וארגוני טרור;

 

הבאה לדין באופן יעיל, פסיקת פסקי דין וגזרי דין הולמים על המעורבים בפעילות טרור,  .ב
 במישרין ובעקיפין;

 

הפסקה של כל תשלומים המתגמלים טרור, במישרין או בעקיפין, מעורבים בטרור ואת בני  .ג
 משפחותיהם.

 

 קבע על ידי:יעומק ורוחב המלחמה בטרור במדינה הפלסטינית י .3
 

 היקף המעצרים וההעמדה לדין של חשודים, מבצעים וסייענים; .א
 

והתשאולים שנועדו לעקור את כל רשתות ותשתיות האופי השיטתי והמקיף של החקירות  .ב
 הטרור מהשורש;

 כתבי אישום ושיעור הענישה; .ג
 

האופי השיטתי והמקיף של האיסורים, והמאמצים לתפוס אמצעי לחימה וחומרי נפץ ולמנוע  .ד
 את ייצורם; 

 

המדינה הצלחת המאמצים למנוע הסתננות של מחבלים וארגוני טרור אל כוחות הביטחון של  .ה
 הפלסטינית;

 

במהלך המשא ומתן, הצדדים, בהתייעצות עם ארצות הברית, ינסו להגדיר ממדים כמותיים ראשוניים  .4

ובשום מקרה לא  ,ולא מחייבים עבור אמות המידה הביטחוניות שיהיו מקובלים על מדינת ישראל

ליקה הערבית יפחתו מהמדדים הכמותיים המשמשים את הממלכה ההאשמית של ירדן או את הרפוב

. מכיוון שאיומים ביטחוניים מתפתחים, ניותשל מצרים )המחמירים מהם( כאמות מידה ביטחו

קביעת מדדים כמותיים לא מחייבים אלה  ,המדדים הכמותיים יהיו מנחים ולא מחייבים. אולם

א תאפשר למדינה הפלסטינית להבין טוב יותר את היעדים המינימאליים שהיא מצופה להשיג, ולהבי

 בחשבון מדדים אזוריים מינימאליים.



 

 

 

 

 

 ג 2נספח 
 אמות מידה לפירוז והסדרי ביטחון אחרים



 

 

בנוסף לאחריות הביטחונית הגוברת של מדינת ישראל על המדינה הפלסטינית, תהיה מדינת ישראל אחראית 

יוסכם על הסדרים  ,הבינלאומיים למדינה הפלסטינית. לגבי מעבר רפיחכל מעברי הגבול ביטחון של ל

 פרטניים בין הרפובליקה הערבית של מצרים למדינת ישראל שיגשימו את צורכי הביטחון שתוארו בחזון זה.

 
מדינת ישראל תמשיך לשמור בידה שליטה במרחב האווירי והאלקטרומגנטי שממערב לנהר הירדן. במהלך 

 מתן, על הצדדים לשאת ולתת בתום לב על הסוגיות הכספיות הרלוונטיות.תקופת המשא ו

 
לייצור אמצעי המשמשים אסורים לחיל הים הישראלי תהיה זכות למנוע כניסה של אמצעי לחימה וחומרים 

 למדינה הפלסטינית, לרבות לעזה. ,לחימה

 
מודיעין או ביטחון עם מדינות או ארגונים למדינה הפלסטינית לא תהיה זכות לכרות הסכמים בענייני צבא, 

 תקבע על ידי מדינת ישראל. המדינה הפלסטינית לא תהיה רשאיישיש בהם כדי לפגוע בביטחון ישראל, כפי שי

 צבאיות בגבולות המדינה הפלסטינית או מחוץ להם.-לפתח יכולות צבאיות או קדם

 
בהן כדי לאיים על מדינת ישראל, לרבות:  על המדינה הפלסטינית המפורזת יאסר להחזיק יכולות שיש

מאוישים(; כלי רכב משוריינים כבדים; מוקשים; טילים; -כגון מטוסי קרב )מאוישים או לא ,מערכות נשק

רקטות; מקלעים כבדים; אמצעי לחימה מבוססי לייזר או קרינה; כלי נשק נגד מטוסים; נגד טנקים; נגד כלי 

ויכולות של לוחמה אלקטרונית; ייצור אמצעים ורכישת מנגנונים שיט; מודיעין צבאי; סייבר התקפי 

 למערכות נשק; תשתיות צבאיות ומתקני אימון; או כל כלי נשק של הרס המוני.

 
כל הרחבה של יכולות הביטחון של הפלסטינים מעבר ליכולות שהיו קיימות בתאריך פרסום החזון תהיה 

 כפופה להסכמה של מדינת ישראל.

 
אל תהיה זכות לפרק ולהשמיד מתקנים של המדינה הפלסטינית שישמשו לייצור אמצעי לחימה למדינת ישר

אסורים או למטרות עוינות אחרות. הגם שמדינת ישראל תעשה את מיטב מאמציה לצמצם למינימום כניסה 

לשטח המדינה הפלסטינית, תהיה לה זכות להפעיל אמצעי ביטחון הכרחיים על מנת להבטיח שהמדינה 

 לסטינית תמשיך להיות מפורזת ושלא תהווה איום על מדינת ישראל, לרבות בשל איומי טרור.הפ

 
 


