
מסכסוך לפיוס: 
חזון חדש לשלום פלסטיני-ישראלי

טיוטה לדיון



בחלקת הארץ שבין נהר הירדן לים התיכון חיים שני עמים – העם הערבי-פלסטיני והעם 
היהודי-ישראלי. שני העמים חשים זיקה עמוקה לארץ הזו או לחלקים ממנה, בין אם הם 
קוראים לה ארץ ישראל או פלסטין, והם רואים בה את מולדתם. שני העמים חיים זה לצד 

זה ולעתים זה בתוך זה בכל רחבי הארץ הזו. 

מתוך המציאות הזו אנחנו, קבוצה של יהודים ופלסטינים, מציבים חזון לפיוס. חזון השולל 
עליונות של עם אחד על השני, חזון של שוויון בזכויות הלאומיות והאישיות של כל מי שחי 
במולדת הזו,  חזון של שותפות אמיתית בין תושבי הארץ הזו. שותפות היא הערובה הטובה 
לשמירה ולקידום האינטרסים של הבנות והבנים של שני העמים, ערובה לשלום יציב ולפיוס.  
לצורך בשותפות בארץ הזו יש  יסוד רגשי עמוק. כפי שהמושג 'פלסטין' בפי הפלסטינים 
מתייחס למרחב כולו שבין הירדן לים, כך גם המושג 'ארץ ישראל' בפי היהודים מתייחס 
לאותו מרחב. המולדת היא אותה מולדת, אף אם קוראים לה בשמות שונים. גם גבולות 
מדיניים לא יוכלו לשנות את המציאות הרגשית הזו ולנתק את הקשר של הפלסטינים ליפו, 

לחיפה או ללוד ואת הקשר היהודי לחברון, לשכם או לבית לחם.

 אנחנו חיים במרחב גיאוגרפי קטן: זיהום מים בנחלים בגדה המערבית משפיע על מי התהום 
במישור החוף; זיהום אוויר במישור החוף משפיע על הגדה המערבית המרחב הגיאוגרפי 

הצר שבו חיים שני העמים דורש רמת שותפות גבוהה לטובת האינטרסים של כולם.

יותר ממאה שנות סכסוך לימדו אותנו ששום עם לא יכול להיות האדון היחיד של הארץ הזו. 
כיבוש, סיפוח ושלילת זכויות של עם שלם רק מעמיקים את הסכסוך ומלבים את השנאה. 
שני  צלחו, משום שהם מתעלמים מהמציאות המורכבת של  לא  רעיונות של הפרדה  גם 

עמים החיים באותה כברת ארץ. גם פתרונות חד-צדדיים נכשלו ושוב ושוב. 

מולדת  משותפת,  מולדת  היא  הזו  שהארץ  הדדית  הכרה  נדרשת  באומץ:  אומרים  אנחנו 
ליהודים-ישראלים כמו שהיא מולדת לפלסטינים. לכן, גם הפתרון המדיני צריך לשקף את 
המציאות הרגשית הזו וליצור מסגרת שתאפשר לבני שני העמים לנוע ולהתגורר ברחבי 

המולדת המשותפת, מבלי שהדבר יפגע ביכולתם ובזכותם להגדרה עצמית. 

הפתרון שאנו מציעים – שהתנסח והתחדד בעקבות דיונים מעמיקים ומאות מפגשים עם 
ישראל/ בארץ  ריבוניות  מדינות  שתי  כולל   - וישראלים   פלסטינים  ציבור  ואישי  אזרחים 

נועדנו לחיות יחד
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פלסטין בהן שני העמים יכולים לממש את זכותם להגדרה עצמית, אבל בין שתי המדינות 
כן.   – ודמוגרפית קשוחה. במלים אחרות: הפרדה מדינית  פיזית  האלה לא תהיה הפרדה 

הפרדה גיאוגרפית ודמוגרפית – לא, הדדיות, שותפות ושוויון – כן. 

על יסוד ההבנה המשותפת הזו, אנחנו מציעים פתרון המתבסס על שלושה יסודות:
עצמאות:  ישראל ופלסטין יהיו שתי מדינות עצמאיות וריבוניות עם שליטה מלאה בשטחן,  
על  מבוסס  יהיה  ומשטרן  דמוקרטיות.  יהיה  המדינות  שתי   .1967 ביוני  הרביעי  בגבולות 
עקרון שלטון החוק ועל ההכרה באוניברסאליות של זכויות האדם כפי שאלו הוכרו במשפט 

הבינלאומי, על ערך השוויון, החירות, שמירה על זכויות המיעוטים ועל קדושת חיי האדם.

הכרה וכבוד הדדיים: שתי המדינות יכירו ויכבדו את הזיקה שחשים הן פלסטינים והן יהודים 
לארץ כולה, שתי המדינות יהיו מחויבות לחזון הארץ הפתוחה, לפיו תעמוד לאזרחי שתי 

המדינות הזכות לנוע, לעבוד ולהתגורר בכל חלקי הארץ.

יפעלו  שבמסגרתו  משותף  מבנה-על   יקימו  המדינות  שתי  המדינות:  שתי  בין  שותפות 
מוסדות משותפים אפקטיביים על בסיס שוויוני שיוסכמו בין שתי המדינות בתחומי הביטחון, 
הזכויות האזרחיות והחברתיות, כלכלה, הגנת הסביבה והאקלים ועוד. המסגרת המשותפת 
תאפשר לשתי המדינות לפעול ביחד בתחומים הדורשים שיתוף ולחוד בעניינים שהן ימצאו 

לנכון לנהל בעצמן. 
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להבדיל מפתרון ההפרדה או מרעיון המדינה האחת, המסגרת המשותפת שאנחנו מציעים 
יכולה להתמודד עם כמה משאלות היסוד של הסכסוך, שאין להן מענה מספק בפתרונות 
האחרים. במסגרת המצומצת של החוברת הזו, אין לנו יומרה לתת מענה לכל השאלות. 
ומנגנונים משוכללים  לנו שנדרשת עוד עבודה רבה כדי להציג תוכניות מפורטות  ברור 
היא  כיצד  וגידים,  עור  לקרום  יכולה  כזו  שותפות  כיצד  לדמיין  ולקוראים  לנו  שיאפשרו 
יכולה לתפקד ומה נדרש כדי להביא את שני העמים מהמצב העגום שהם נמצאים בו היום 
לעתיד טוב יותר. אבל כדי להתחיל לזוז, צריך להצביע על מכשולים הקיימים היום ולהציע 

דרכים להתגבר עליהם. הנה שבעה מהם 

עיקרי
המתווה:

גבולות מוכרים הם אחד הסממנים הכי מובהקים של ריבונות של 
כל מדינה בעולם. לכן מובן מדוע הושקע מאמץ כה רב בשרטוט 
המבוסס  עתידי  הסכם  במסגרת  ופלסטין  ישראל  של  הגבולות 
ויותר  סכסוך,  שנות  ממאה  יותר  אחרי  המדינות.  שתי  רעיון  על 
וייגמר השטח הריבוני של מדינת ישראל  מחמישים שנות כיבוש, חיוני לדעת היכן יתחיל 

והיכן יתחיל וייגמר השטח של מדינת פלסטין. 

ההנחה  עמדה  אחד  מצד  יסוד.  הנחות  על שתי  הגבולות התבססו  על  הדיונים  היום,  עד 
שרק הפרדה מוחלטת וחדה בין ישראל לפלסטין -  "אנחנו פה והם שם"  -  תוכל להביא 
שלום. מצד שני, בגלל קושי פוליטי של ישראל לפנות מתנחלים, התקבעה ההנחה שרוב 
ההתנחלויות אמורות להישאר בתחומי מדינת ישראל. השילוב בין שתי ההנחות האלה הוביל 
לרעיון של חילופי שטחים, לפיו ישראל תספח את "גושי ההתנחלויות", ובתמורה תעניק 

למדינה הפלסטינית שטחים בתוך ישראל הריבונית. 

אולם לרעיון "חילופי השטחים" שתי מגרעות בולטות: האחת, כדי שהמדינה הפלסטינית 
תיהנה מרציפות טריטוריאלית,  ישראל תצטרך  לפנות כ-100 אלף מתנחלים לכל הפחות, 
דבר המהווה מכשול פוליטי גדול. השנייה, הוא משאיר פתוח את מיקומו של הגבול הסופי, 
שכן הוא תלוי בגודלם של "גושי ההתנחלויות", מה שדוחף את ישראל להרחיב עוד ועוד 

את ההתנחלויות. 

1.גבולות, 
פתוחים
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אנחנו מבקשים לצאת ממעגל הקסמים הזה. הנחת המוצא שלנו היא שקו הגבול בין ישראל 
זה משום שגבולות אלה מקודשים, אלא  אין   .1967 ביוני  גבול ה-4  יתבסס על  לפלסטין 
משום שיש סביבם הסכמה מוצקה,שבאה לידי ביטוי גם בהחלטות האו"ם.. אין הדבר אומר 
שהצדדים למשא ומתן לא יהיו חופשיים להסכים על שינויים לגבולות אלה, אם ירצו בכך. 
אבל לא גודלם או מיקומם של "גושי ההתנחלויות" הם שיקבעו את הגבול, אלא ההסכמה 

ההדדית בין שני הצדדים. 

ייעלמו. לכל מדינה תהיה ריבונות מלאה בשטחה. אבל  הגבולות בין ישראל ופלסטין לא 
הגבולות יהיו פתוחים בפני אזרחי שתי המדינות העצמאיות שיקימו ביניהן שותפות עמוקה. 
מרגע שהגבולות בין שתי המדינות יסמנו הפרדה פוליטית אבל לא הפרדה דמוגרפית או 
ושאלת הגבולות תחדל  יאבד מחשיבותו הקריטית,  גיאוגרפית, מיקומו הסופי של הגבול 

להיות המוקש שהיא היום.     

במסגרת המלחמה והקרבות שהתחוללו בארץ ישראל/פלסטין 
בשנים 1947 עד 1949, כ-750 אלף פלסטינים נעקרו מבתיהם, 
לא הורשו לשוב לתחומי מדינת ישראל והפכו לפליטים. עשרות 
אלפי פלסטינים נוספים הפכו לעקורים פנימיים בתוך ישראל. 
החלטה 194 של עצרת האו"ם קבעה שיש להרשות לפליטים 
הפלסטינים לשוב למולדתם "בהקדם האפשרי", ובלבד "שיחיו 

בשלום עם שכניהם." 

מאז עברו 70 שנה. כיום, כמחצית מהעם הפלסטיני חי בתפוצות מחוץ למולדתו.  השאיפה 
והדרישה לחזור למולדת נוגעת כמעט לכל משפחה פלסטינית, לא משנה היכן היא חיה 

היום. היא גם עומדת במרכז הנרטיב הלאומי הפלסטיני בשבעים השנים האחרונות.

הסכסוך הישראלי-פלסטיני לא נולד ב-1967. שורשיו נטועים 1948 ואף מוקדם יותר. כדי 
יישובו של הסכסוך, צריך לגעת  בשורשים האלה, גם אם הם כואבים  להתקדם לקראת 
וקשים. לפיכך, יישוב הסכסוך אינו יכול להתעלם או להתחמק מ״שאלת 1948״. פיוס אמיתי 

ויציב צריך להתבסס על ההכרה שלפלסטינים בתפוצות יש זכות לחזור למולדתם. 

מאז 1948 עד היום, ישראל התנגדה בתוקף לכל שיבה של פליטים פלסטינים. גם ביוזמות שלום 
לא-רשמיות שונות שהוצגו בעשרות השנים האחרונות, הצד הישראלי סירב לאפשר שיבה של 

ממש והסתפק בהצעת פיצויים או יישוב מחדש במדינה הפלסטינית או במדינות שלישיות. 

2. פליטים 
פלסטינים 

חוזרים
למולדת
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שותפות  של  מסגרת  בתוך  פתרון  לקבל  יכול  מוצא,  ללא  כבעיה  פניו  על  שנראה  מה 
לכל  העמים  שני  ובני  בנות  של  בשייכותם  המכירות  עצמאיות,  מדינות  שתי  בין  שוויונית 
הארץ. על פי המתווה שאנחנו מציעים, מדינת פלסטין תהיה ריבונית לאזרח את הפליטים 
רחבי  בכל  חופשי  באופן  לנוע  יוכלו  הם  פלסטינית,  אזרחות  שיקבלו  מרגע  הפלסטינים. 

המולדת המשותפת, בישראל כמו גם בפלסטין, לצרכי עבודה, תיירות ומגורים. 

בישראל,  תושבות  של  מעמד  לקבל  יוכלו  לשעבר,  פליטים  כולל  פלסטין,  מדינת  אזרחי 
וליהנות מכל הזכויות שהמעמד הזה מעניק, כולל הזכות להצביע לרשויות המקומיות. 

כדי למנוע הצפה, בשלב הראשון יוסכם על מספר משמעותי של פליטים פלסטינים, שיוכלו 
לקבל מעמד של תושבות במדינת ישראל. 

החזון הוא שבסופו של תהליך, כל פלסטיני, כולל פליטים לשעבר, יוכלו לחיות בכל רחבי 
המולדת המשותפת, בתחומי מדינת ישראל או במדינת פלסטין. אולם השלבים המובילים 

למימוש החזון הזה ייעשו בהסכמה ובאופן הדדי. 

מודל כזה יאפשר מצד אחד לפלסטינים לשוב למולדתם ההיסטורית שממנה גלו או גורשו, 
ומצד שני יאפשר ליהודים-הישראלים לשמור על אופיה של מדינת ישראל. ייקבעו מנגנונים 
להשבה ולפיצוי של רכוש הפליטים שאבד והופקע, ללא יצירת עוולות חדשות. תיבחן גם 
הקמתם מחדש של ישובים פלסטינים שנהרסו אחרי 1948, כמו גם  תיקון שאלת העקורים 
הפנימיים בתוך ישראל. ישראל ופלסטין גם יפעלו למען הענקת פיצוי הולם ליהודים שגורשו 

או נאלצו לעזוב את בתיהם ורכושם במדינות ערב עקב הסכסוך הישראלי-ערבי.  

אין זה פתרון קל, רגשית ומעשית. אולם הוא מכבד את האינטרסים והרגשות העמוקים של 
שני הצדדים, והוא מבטיח ששאלת הפליטים הפלסטינים וזכות השיבה לא יטואטאו מתחת 

לשולחן, ולא יישארו כפצצת זמן שתאיים על יציבותו של כל הסדר ישראלי-פלסטיני. 

תיקון העוול שנעשה לפליטים פלסטינים גם יוכיח שלאומיות וריבונות יהודית במדינת ישראל 
הפלסטיני.  העם  של  ההיסטוריות  זכויות  חשבון  על  לבוא  מבלי  ולפרוח  להתקיים  יכולים 

בתיקון העוול הזה מצוי גם המפתח ליחסי שכנות הוגנים ויציבים בין שני העמים.

כ-600 אלף ישראלים מתגוררים כמתנחלים היום בשטחים שנכבשו במלחמה ב-1967. יותר 
מ400 אלף מהם מתגוררים בגדה המערבית/יהודה ושומרון, וכ-200 אלף בשכונות במזרח 
ירושלים, בשטחים שסופחו לישראל מיד בתום המלחמה. על פי החוק הבינלאומי והחלטות 

האו"ם, כל ההתנחלויות האלה אינן חוקיות.  
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3. במקום התנחלויות, 
ישראלים תושבי פלסטין 

06

ההתנחלויות  של  חוקיותן  אי  אולם 
כי  העובדה  את  להשכיח  יכולה  לא 
חלקי  בכל  רואה  היהודית  המורשת 
שטחי  כולל  מולדת,  ישראל  ארץ 
יהודה ושומרון/הגדה המערבית, ולפיכך פיוס אמיתי והכרה הדדית בין שני העמים צריכים 
לכלול גם האפשרות ליהודים לחיות בכל חלקי המולדת המשותפת, בתחומי מדינת פלסטין 
כמו גם בתחומי ישראל. איסור על יהודים לחיות בחלקים מהמולדת המשותפת לא עולה 
בקנה אחד עם פיוס. יש גם לזכור שפינוי ההתנחלויות והמתנחלים, כולם או חלקם, הוא 
בעיה פוליטית משמעותית, המקשה על הגעה לפתרון המבוסס על קיומן של שתי מדינות 

עצמאיות, ישראל ופלסטין. 

יתר  זכויות  על פי המתווה שאנו מציעים, ההתנחלויות כמבנה פוליטי ומשפטי המאפשר 
ועליונות יהודית-ישראלית במרחב יחדלו להתקיים, ויהפכו לישובים תחת ריבונות פלסטינית 
המערבית,  ושומרון/בגדה  ביהודה  היום  החיים  אלה  כולל  ישראלים,  אזרחים  אבל  מלאה. 
יוכלו לגור באופן חופשי ובטוח במדינת פלסטין העצמאית, ובלבד שיקבלו על עצמם את 
וייהנו מכל  יזכו למעמד של תושבות  ויכבדו את חוקיה. הם  ריבונותה של מדינת פלסטין 

הזכויות הנלוות למעמד זה, כולל הזכות לבחור לרשויות המקומיות.

כמו לגבי חופש המגורים של אזרחי פלסטין בישראל, חופש המגורים של אזרחי ישראל 
בפלסטין ייעשה באופן מדורג ומוסכם כדי לא "להציף" פלסטין באזרחים ישראלים. החזון 
הוא שבסופו של דבר נגיע למצב  שבו כל ישראלי יוכל לבחור את מקום מגוריו, במדינת 

ישראל או במדינת פלסטין, כפי שיוכל גם כל אזרח פלסטיני. 

התהליך הנוכחי של הרחבת ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית תוך הפקעת אדמות 
מידי בעליהן הפלסטינים או מידי הציבור הפלסטיני פוגע פגיעה קשה בציבור הפלסטיני, 
אינו חוקי ולכן צריך להיפסק. ראוי להזכיר כאן שוב כי בכל מקרה לפי מתווה "ארץ לכולם", 
הרחבתה של התנחלות זו או אחרת לא תשמש שיקול בקביעת גבולות הקבע בין ישראל 

ופלסטין.

צבא ישראלי לא יישאר בתחומי המדינה הפלסטינית, אולם ייבנו מנגנוני ביטחון משותפים 
המדינות,  אחת משתי  כל  של  למחויבות  בנוסף  זאת  סמכויות,  ובעלי  יעילים  המדינות,  לשתי 
פלסטין וישראל, לערוב לביטחונם של כל מי שיחיו בשטחן, יהודים ופלסטינים. הישובים שבהם 

יחיו יהודים-ישראלים במדינת פלסטין ייהנו מניהול עצמי בתחומי התרבות, החינוך והדת.  

הסדר כזה אינו פשוט אבל הוא טומן בחובו גם הבטחה גדולה: ההכרה ההדדית שהמרחב 



יותר מכל מקום אחר, ירושלים מקפלת בתוכה את כל מורכבות 
שלהם,  מהזהות  מהותי  חלק  בה  רואים  הצדדים  שני  הסכסוך. 
שני הצדדים חשים אליה קשר דתי והיסטורי עמוק, שני הצדדים 
בה  לקבוע  ושניהם מבקשים  ריבונות,  בה  להם  דורשים שתהיה 

את בירתם. 

בידי  שנשאר  בצד  שחיו  הפלסטינים  מרבית  ב-1948.  המלחמה  במהלך  חולקה  ירושלים 
מדינת ישראל אולצו לעזוב. מרבית היהודים שחיו בצד שנשאר בידי ממלכת ירדן אולצו 
לעזוב. מיד לאחר 1967, ישראל הרחיבה את תחומי ירושלים תוך סיפוח שטחים שנתפסו 
במלחמה, סיפוח שלא הוכר על-ידי החוק הבינלאומי. בשנים שחלפו מאז הקימה ישראל 
ככולם  רובם  ישראלים,  אלף  מ-200  יותר  היום  חיים  בהן  מגורים  שכונות  אלה  בשטחים 

יהודים. 

נתן  קלינטון"  "מתווה  לכאורה,  ההפרדה.  רעיון  בפני  פשוט  לא  אתגר  מעמידה  ירושלים 
תשובה לאתגר הזה על ידי חלוקת המרחב האורבני הנוכחי של ירושלים לפי זיהוי אתני: 
שכונות "יהודיות" לישראל, שכונות "פלסטיניות" לפלסטין. אולם בפועל, חלוקה של ירושלים 
לפי המתווה הזה תיצור שכונות מוקפות חומה וגדרות, המחוברות אלה לאלה במנהרות, 

בגשרים או בכבישים צרים ומבוצרים. 

אתגר ההפרדה נעשה כמעט בלתי אפשרי כשמגיעים לעיר העתיקה ולמקומות הקדושים 
בתוכה או מסביב לה. לפיכך, אפילו על פי מתווי ההפרדה הכי נוקשים, מרחב העיר העתיקה 
אמור להתנהל במשותף, ללא הפרדה, ותחת חסות בינלאומית או לכל הפחות תוך מעורבות 

בינלאומית עמוקה. 

ירושלים היום איננה עיר עיר משותפת ושוויונית. לפלסטינים בעיר – קרוב לארבעים אחוז 
כן, להפרדה  פי  על  מופלים לרעה כמעט בכל תחום. אף  והם  אזרחות  אין   – מהתושבים 
בירושלים יהיה מחיר גבוה מבחינה אנושית וכלכלית. היא תפגע קשות במרקם ובתפקוד 
של העיר, בתעסוקה של תושביה, בחופש הגישה למקומות הקדושים, בתיירות, בחיי המסחר 

והכלכלה, בטיפול בענייני סביבה, ברפואה ועוד.   

4. ירושלים /
אל קודס – 
מחוז בירה 

משותף
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בין הירדן לים הוא מולדת משותפת לשני העמים. הכרה זו כוללת גם הכרה פלסטינית בכך 
שיהודים הם חלק מהמולדת הזו, ולכן רשאים לחיות בכל חלקיה, בין אם במדינת ישראל 
או במדינת פלסטין. הכרה כזו היא יסוד חיוני לפיוס של ממש בין שני העמים. עצם הנכונות 
הפלסטינית להכיל מיעוט יהודי-ישראלי בתוך מדינת פלסטין תוכל להפוך למנוף לקידום 

הפיוס בין שני העמים. 



בחומות  מחולקת  לא  משותפת,  פתוחה,  אחת,  כעיר  ירושלים  על  לשמור  מציעים  אנחנו 
ובגדרות, בירה של שתי המדינות, ישראל ופלסטין. יקום בה משטר מיוחד, ששתי המדינות, 
ישראל ופלסטין, יאצילו לו סמכויות שונות הנדרשות לתפקודו התקין. לא תהיה בירושלים 
בלעדיות או עליונות של צד אחד, והיא תנוהל במשותף לטובת כל תושביה, יהודים וערבים. 
ההחלטות על ניהול העיר יצטרכו להתקבל בהסכמה על ידי שתי הקהילות החיות בה – 

הערבית והיהודית.  

האם  בירושלים:  מיוחד  משטר  אותו  יפעל  כיצד  יחליטו  ופלסטין,  ישראל  המדינות,  שתי 
באמצעות עירייה אחת משותפת שתיבחר בקולות כל התושבים או באמצעות שתי עיריות 
עצמאיות – אחת במזרח העיר ושנייה במערבה – שיפעלו תחת עיריית גג. שתי המדינות גם 
יחליטו מהן סמכויות השיטור והשיפוט שיוענקו למשטר המיוחד בירושלים. שתי המדינות 
ירושלים המשותפת – גבולות העיר הנוכחיים,  גם יחליטו במשותף מהו המרחב שתכלול 
תחומי העיר לפני 1967, מחוז ירושלים בתקופה המנדטורית או כל שטח אחר שיוסכם עליו. 
הקרובה,  ובסביבתה  בה  הקדושים  ולמקומות  העתיקה  לעיר  תינתן  מיוחדת  לב  תשומת 
תוך הבנה שיש לאפשר גישה חופשית אליהם למאמיני כל הדתות, תוך שמירה על ניהולם 

העצמאי ותוך כבוד הדדי ושיתוף פעולה.  

מבנה עירוני דו-לאומי כזה אמנם חריג אך אינו חסר תקדים. האזור הדו-לשוני של בריסל 
מתנהל באופן משותף על ידי הפלמים והוולונים; מחוז Brčko, שהיווה סלע מחלוקת בלתי 
הקהילות  שלוש  בין  משותף  כקונדומיניום  מנוהל  הרצגובינה,  בבוסניה  בסכסוך  פתורה 
הלאומיות המרכיבות את המדינה )בוסנים סרבים, בוסניאקים מוסלמים ובוסנים קרואטים(. 
עם השאלות האלה צריך להתחיל להתמודד כבר עכשיו. אולם אנחנו משוכנעים שהאינטרסים 
של שני הצדדים מוליכים לקיומה של ירושלים כעיר פתוחה ומשותפת, שתיתן לשני הצדדים 
יכולת לממש את זיקתם אליה מצד אחד ומצד שני לחיות בה בשוויון ללא אפליה. גישה זו 
לסוגיית ירושלים יכולה להפוך את ירושלים מבעיה כמעט בלתי ניתנת לפתרון למודל של 

חיים משותפים בפלסטין/ארץ ישראל כולה. 
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כל הסדר חייב להעניק ביטחון במובן הרחב שלו: גם ביטחון 
לכל אחת מהמדינות מפני התקפה חיצונית של צבא זר או 
של ארגונים חמושים, וגם ביטחון אישי לכל האזרחים מפני 
פגיעה על רקע לאומי, אתני או דתי. זהו תנאי יסוד. שני 

הצדדים, יהודים ופלסטינים, זקוקים לביטחון הזה. 

רבים מאמינים, בעיקר בצד הישראלי, שהפרדה מוחלטת 
היא הפתרון לשאלת הביטחון. אם לא יהיה חיכוך בין ישראלים ופלסטינים, גורסת תיאוריה 

5. ביטחון 
היקפי משותף, 

והתמקדות 
בביטחון הפרט



זו, לא תהיה אלימות. בשני הצדדים, בעיקר בצד הישראלי, שולטת התפיסה שאי אפשר 
חד- בפתרונות  לתמוך  לעתים  נוטים  בישראל  הזו  הגישה  חסידי  השני.  הצד  על  לסמוך 

צדדיים למיניהם, שעל פיהם ישראל – הצד החזק בסכסוך – תקבע בעצמה את הגבול שלה 
ותדאג בעצמה לביטחונה, בלי להיות תלויה בצד הפלסטיני.

אולם כל הסדר המבקש להעניק ביטחון לאורך זמן חייב להיות מבוסס על אמון והסדרים 
הדדיים. כך היה בהסדר השלום בין ישראל למצרים, וכך היה גם בהסדר השלום בין ישראל 
מחיצה  ביניהן  שאין  ופלסטין,  ישראל  בין  הביטחוני  בהסדר  להיות  צריך  בוודאי  כך  וירדן. 

גיאוגרפית טבעית ושהאוכלוסיות וההיסטוריה שלהן מעורבבות. 

הנוכחי,  הכוחות  מאזן  על  ורק  אך  להתבסס  יכול  אינו  הרחב  במובנו  ביטחון  מכך:  יתרה 
שמטבעו מעניק יתרון לצד החזק, אבל עשוי להשתנות בעתיד. ביטחון במובנו העמוק חייב 
אינטרס  יצירת  ידי  על  בעתיד  השני  בצד  לפגוע  המוטיבציות  את  האפשר  ככל  להפחית 

משותף בשגשוגה של המולדת המשותפת ובביטחון תושביה כולם. 

לפיכך אנחנו מציעים מתווה המשלב בין אחריות ביטחונית מלאה של כל מדינה בשטחה 
הריבוני ובין שותפות ביטחונית בין שתי המדינות. לפי מתווה זה, כוחות הביטחון של פלסטין 
וישראל יהיו עצמאיים. בשטחה של פלסטין יפעלו אך ורק כוחות ביטחון פלסטיניים, ובשטחה 
של ישראל יפעלו אך ורק כוחות ישראליים. אולם בין שתי המדינות יתקיים מנגנון הדוק של 

שיתוף פעולה ביטחוני, מודיעיני ומשטרתי.

העובדה שבין ישראל לפלסטין תתאפשר תנועה חופשית, אין פירושה שכל אחת מהמדינות 
לא תוכל למנוע כניסתם של גורמים עוינים לתחומה ולעשות בדיקות בגבול, במקרה שיהיה 

בכך צורך. הגבולות יהיו פתוחים, אבל לא פרוצים.  

שיתוף הפעולה יבוא לידי ביטוי גם בשמירה על הגבולות החיצוניים שיפרידו בין ישראל/
הגבולות  לאורך  ייפרשו  לכך,  יסכימו  המדינות  שתי  אם  שסביבן.  המדינות  ובין  פלסטין 

החיצוניים של שתי המדינות כוחות ישראלים-פלסטינים משותפים, לצד כוח בינלאומי.

שתי המדינות יחתמו על ברית הגנה, שתאסור על כניסת צבא של מדינה שלישית לתחומה 
של אחת מהן ללא הסכמה של המדינה האחרת. שתי המדינות יחתמו על הסכמי פירוז, 
שתי  בין  כן,  כמו  עוינות.  מפעולות  להימנע  הצדדים  שני  מחויבות  את  לבטא  שתכליתם 
ל״מדינת  תהפוך  לא  המדינות  מן  אחת  שאף  שיבטיחו  הסגרה,  הסכמי  ייחתמו  המדינות 

מקלט״ לעבריינים שביצעו עבירות במדינה השנייה. 

09



10

רק מסגרת של שותפות הדוקה בין שתי מדינות עצמאיות, ישראל ופלסטין, תוכל להעניק 
שותפות  ולנוע.  להתגורר  יבחרו  שבו  מקום  בכל  המדינות,  שתי  לאזרחי  אמיתי  ביטחון 
ביטחונית עדיפה על הסדרים חד-צדדים, כפי שלימד אותנו הלקח של הנסיגה החד-צדדית 

מרצועת עזה. שותפות היא המפתח לאמון, ואמון הוא המפתח ליציבות ולביטחון.

עם סיום מלחמת 1948 והסכמי שביתת הנשק ב-1949, נותרו 
בתחומי מדינת ישראל כ-160,000 פלסטינים שנעשו לאזרחי 
ישראל. כ-750 אלף פלסטינים שחיו בשטחים שעליהם קמה 
של  אדמותיהם  רוב  ברחו.  או  הוברחו  גורשו,  ישראל  מדינת 
מהם  אלפים  עשרות  הופקעו,  בישראל  שנשארו  הפלסטינים 

הפכו לעקורים פנימיים ועד 1966 הם חיו תחת משטר צבאי.
 

היום מונה המיעוט הפלסטיני בישראל כמיליון וחצי נפש, כ-17 
אחוז מכלל האוכלוסייה )לא כולל תושבי ירושלים המזרחית(. זהו מיעוט לאומי גדול בכל 
קנה מידה. במהלך השנים חל שינוי במעמדם של הערבים אזרחי ישראל, אבל עובדת יסוד 

אחת לא השתנתה: מעמדם בתוך ישראל עדיין נחות ושולי. 

תהליך אוסלו פסח במידה רבה על הפלסטינים בישראל. יותר מכך, רבים ב"מחנה השלום" 
היהודי בישראל הציגו את השמירה על ישראל כמדינה "יהודית ודמוקרטית" כנימוק מרכזי, 
אם לא בלעדי, לתהליך השלום ולסיום הכיבוש. בשם השמירה על "רוב יהודי" הועלו גם 
הפלסטינית  למדינה  פלסטינים  ישובים  "להעביר"  ואף  מהפלסטינים  "להתגרש"  הצעות 
ישראל  למדינת  כתיאור  יהודית"  "מדינה  המושג  אולם  שלום.  הסכם  במסגרת  העתידית 
מבטא היום עליונות ואף בלעדיות יהודית בכל מוסדות המדינה – חינוך, תרבות, קרקעות, 

ביטחון, ועוד. חוק הלאום הוא ניסיון לקבע את העליונות הזו.

הוא  מכך  להתעלם  ניסיון  וכל  הפלסטיני,  מהעם  חלק  הם  בישראל  הפלסטינים  אולם 
אשליה שרק תרחיק אותנו משלום של ממש. בכך שיהפוך את היחסים בין ישראל לפלסטין 
ליחסים של שותפות בין שתי המדינות, ישראל ופלסטין, ובין שני העמים החיים הארץ הזו,  
המתווה של "ארץ לכולם" ירפה את המתח בין שני העמים ויכול להביא לחיזוקו של המרחב 

הדמוקרטי והאזרחי גם בכל הנוגע לזכויות המיעוט הפלסטיני בתוך ישראל.

הפחתת המתח בין העמים, וקבלת המורכבות הזהותית שלו, תקל גם על המיעוט הפלסטיני 
שווים  אזרחים  של  מעמד  ולקבל  ישראל,  מדינת  בתוך  האזרחית  זהותו  את  לפתח  בישראל 
בתוכה. המתווה המוצע כאן סולל את הדרך להסכמה מחדש על חלוקת הכוח והמשאבים בתוך 
מדינת ישראל באופן שיהיה בנוי על הסכמה, שותפות ושוויון בין הרוב היהודי למיעוט הפלסטיני.   

6. הפלסטינים 
אזרחי 

ישראל: 
שותפות 

ושוויון מהותי
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יש צורך לפעול לתיקונם של חוקים  מעבר לשינוי המהותי שטומן בחובו ההסדר הכולל, 
ישראל  אזרחי  הפלסטינים  של  השווה  השתתפותם  את  מונעים  אשר  קיימים  והסדרים 
חוקים  ביטול  שווה,  ייצוג  כוללים  אלה  תיקונים  נגדם.  ומפלים  במדינתם  שווים  כאזרחים 
ולפיתוח,  לתכנון  לקרקעות,  שיווינית  גישה  שוויונית,  משאבים  חלוקת  מפלים,  ומנגנונים 
הסדרת נושא הבנייה, לרבות הכרה במעמדם החוקי של הבדואים בנגב. יש להסדיר ניהול 
עצמי למיעוט הפלסטיני בתחומים שונים, ומעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית יוחזר. 
יחסים של שותפות צריכים לאפיין הן את היחסים בין שתי המדינות, והן את היחסים בין 

הקבוצות הלאומיות בתוך כל אחת מהן.

כוחו  עליית  היהודי.  הרוב  עם  גדולה  בקרבה  היום  כבר  חי  בישראל  הפלסטיני  המיעוט 
הפוליטי, הכלכלי והאזרחי של המיעוט הפלסטיני בשנים האחרונות יצרה בסיס לשותפויות 
חדשות עם הציבור היהודי על בסיס שוויוני יותר. הסדר המבוסס על שותפות וכבוד הדדי 
בין שני העמים בכל המרחב יוכל להפוך את הקרבה הזו ואת הידע שצבר הציבור הפלסטיני 

בתוך ישראל למנוף של פיוס.  

לכאורה רצועת עזה לא זקוקה לפרק נפרד, שכן היא חלק מפלסטין 
המנדטורית, חלק מכל ההסכמים שישראל חתומה עליה מול אש"ף, 
והקהילה הבינלאומית רואה בה חלק מפלסטין. כל הסכם שייחתם 

בין הפלסטינים וישראל אמור לחול גם על רצועת עזה. 

אולם המציאות המיוחדת השוררת ברצועת עזה מחייבת התייחסות נפרדת. כידוע, ב-2006 
פינתה ישראל את צבאה ואת ההתנחלויות שהקימה ברצועת עזה באופן חד צדדי. שנה 
אחר כך הקים חמאס ממשלה בעזה שאינה מקבלת את מרותה של הממשלה הפלסטינית 
ברמאללה. שני האירועים יחד יצרו את התחושה שעזה היא "מקרה מיוחד", שהיא ישות נפרדת. 

אולם דווקא המקרה של עזה יכול ללמד אותנו עד כמה שגוי ולא יעיל הוא רעיון ההפרדה 
בהקשר הישראל-פלסטיני. במקום שתפחית את העימות, הנסיגה החד צדדית של ישראל 
מעזה  רק העצימה אותו. "הגבול" בין רצועת עזה לישראל הפך למוקד הכי בוער בסכסוך. . 
הפגנות "צעדת השיבה הגדולה" הזכירו שוב כי כ-70 אחוז מתושבי הרצועה הם פליטים או 
צאצאי פליטים שלא שכחו את הערים והכפרים שמהם הוגלו 70 שנה קודם לכן. עזה היתה 
ונשארה חלק מהסיפור הפלסטיני. לא יהיה פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני בלי לפתור 

את עניינה של עזה, ולא יהיה פתרון לעניינה של עזה בלי פתרון לסכסוך כולו.       

לפי המתווה של "ארץ לכולם", רצועת עזה תהיה חלק מהמדינה הפלסטינית ולפיכך גם 
חלק מהשותפות בין ישראל ופלסטין. הגבול בין רצועת עזה לישראל יהיה פתוח, ואזרחים 

7. עזה 
היא לא

אי
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פלסטינים המתגוררים בעזה יוכלו להיכנס לישראל. במצב עניינים זה, גם לא יהיה קושי 
לסלול כבישים שיחברו בין רצועת עזה לגדה המערבית. 

אולם התנאי לכך שרצועת עזה תהיה חלק מההסכם הוא שלא תמשול בה ממשלה נפרדת 
מהממשלה הפלסטינית המרכזית, ולא יפעל בה כוח צבאי עצמאי או מיליציה צבאית שלא 
של  פעולה  תתאפשר  לא  ההסכם  במסגרת  מרכזית.  פלסטינית  לממשלה  כפופה  תהיה 

מיליציות צבאיות חמושות, לא של פלסטינים לא של ישראלים. 

כמו למרכיבים אחרים של הסכסוך, שנראים לכאורה בלתי ניתנים לפתרון, גם הפתרון לעזה 
נראה רחוק, אבל מי שזוכר את הימים שלפני האינתיפאדה  זה  היום  יבוא דרך שותפות. 
הראשונה יכול לספר על עשרות אלפי פועלים מעזה שעבדו בתחומי ישראל. אפשר לחזור 

לכך, רק הפעם מתוך שותפות, שוויון וללא כיבוש ודיכוי. 



עומד  העמים,  שני  ובין  ופלסטין,  ישראל  עצמאיות,  מדינות  שתי  בין  השותפות  רעיון 
במידה  המבוססת  יחסים  מערכת  במקום  מציעים.  ששאנו  התפיסתי  השינוי  במרכז 
רבה על שימוש בכוח ואלימות כפי שקיים היום, אנחנו מציעים  שותפות בין שני צדדים 

שווים.

אולם שיתוף פעולה בין שתי המדינות ובין שני העמים לא יכול להתקיים בחלל הריק. 
מוסדות   . הזה.  הפעולה  שיתוף  את  שיסדירו  ומוסדות  כללים  מסגרת,  מצריך  הוא 
משותפים מייצרים את המסגרת שבה חילוקי דעות בין הצדדים יכולים להתברר בדיון 
ובוויכוח, ולהיות מיושבים תוך קבלת החלטות משותפת במקום באמצעות כוח ואלימות.

האיחוד  ויציבות.  לשלום  כערובה  ושוב  שוב  הוכח  ומדינות  עמים  בין  השותפות  רעיון 
שתי  במהלך  באלה  אלה  שנלחמו  עצמאיות  מדינות  בין  שותפות  על  בנוי  האירופי 
ביותר  לאירופה את תקופת השלום הארוכה  חולשותיו הביא  כל  ועם  עולם,  מלחמות 
 power(  "בתולדותיה. הסכם "יום שישי הטוב" בצפון אירלנד בנוי על "שותפות בשלטון
sharing( ועל "כבוד הדדי" )parity of esteem( בין שתי קהילות שנלחמו זו בזו שנים 
ארוכות והביא להפסקת האלימות. הסכם השלום בבוסניה הביא לסיומה של מלחמת 
אזרחים עקובה מדם על ידי יצירת מערכת מורכבת של שותפויות בין שלוש הקבוצות 
ביניהן  המתחים  כל  שחרף   – והקרואטים  הסרבים  הבוסניאקים,   – במדינה  האתניות 

ממשיכה להתקיים.  

אין באפשרותנו כרגע לתאר לכל פרטיה כיצד תיראה מסגרת-העל המשותפת לשתי 
ואיך  הזו  למסגרת  שיינתנו  המדויקות  הסמכויות  יהיו  מה  ופלסטין,  ישראל  המדינות, 
כבר  אולם  רבה.  עבודה  עוד  נדרשת  לכך  לרשותה.  שיעמדו  המנגנונים  יפעלו  בדיוק 
עכשיו ברור לנו שכדי שתוכל להבטיח שהשותפות בין שתי המדינות ובין שני העמים 
תהיה בנויה על כבוד הדדי, הגינות ושוויון, זו אמורה להיות מסגרת משמעותית ובעלת 

סמכויות של ממש.   

לפי המתווה של "ארץ לכולם", שתי המדינות יהיה צריכות להבטיח שורה של זכויות 
ויבטיחו את  יימצאו, בפלסטין או בישראל,  יסוד שיחולו על האזרחים בכל מקום שבו 
יהיה  מעמדם של המיעוטים הלאומיים בכל אחת מהמדינות. בית משפט על-מדינתי 
זכויות אלה. מערכת של שיתוף פעולה הדוק  ישמרו על  ערובה לכך ששתי המדינות 

מוסדות משותפים: 
מסגרת לגיבוש הסכמות בין שווים
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ושל מוסדות משותפים בתחומי הביטחון, המודיעין והמשטרה תערוב לביטחון האישי 
והקולקטיבי של האזרחים בשתי המדינות, כולל בשמירה על הגבולות החיצוניים של 

שתי המדינות. 

 יוקמו מוסדות משותפים  גם בתחומי הזכויות החברתיות, העבודה, הרווחה, הפיתוח 
ונמלי הים  הכלכלי, מעטפת המכס והמערכת הפיננסית, החינוך, התיירות, התחבורה 
והאוויר, הגנת הסביבה, ניצול משאבי טבע ועוד, ככל ששתי המדינות ימצאו לנכון שראוי 
ולפתח,  יש לשכלל  וההיקף של המוסדות האלה  ומועיל לנהלם במשותף. את האופי 
אבל ישנו עקרון אחד שלא ניתן לסטות ממנו: מוסדות אלו יהיו בנויים על יסודות של 

שוויון, שותפות וכבוד הדדי, במטרה לשרת את האינטרסים  של שני הצדדים. 

מדינת  בין  שותפות  על  המבוסס  שלום   - מציעים   שאנו  שהרעיון  לכך  מודעים  אנו 
פלסטין למדינת ישראל - נשמע לרבים כמנותק מהמציאות וכבלתי אפשרי. התשובה 
יכולה  כזו  ששותפות  מדגימה  אחרים  ממקומות  המציאות  ראשית,  כפולה:  היא  שלנו 

להיבנות, גם היכן שקיימת היסטוריה של  סכסוכים קשים. 

שאנו  המתווה  הפרדה,  על  המבוסס  ה"קלאסי"  המדינות  שתי  לפתרון  בניגוד  שנית, 
מבוסס  שאינו  בכך  יותר  מציאותי  הוא  משמעותיים.  יתרונות  ארבעה  מציג  מציעים 
יותר, בהיותו מבוסס על עקרונות של  הוא ערכי  זכויות;  או שלילת  כפויה  על עקירה 
צדק, שותפות ושוויון; הוא עונה טוב יותר על אינטרסים עמוקים של הצדדים ובראשם 
השייכות שחשים רבים לכל רחבי הארץ; והוא שולח אותנו - את כל מי שמאמין ורוצה 

לחיות בארץ הזו בכבוד, בשלום ובגאווה - לפעול בכדי להגדיל את הטוב המשותף.
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הדרך לשלום המבוסס על שותפות בין שני העמים ובין שתי המדינות עוד ארוכה. אחרי יותר 
ובמיוחד אחרי עשרים השנים האחרונות, אחרי הכישלונות החוזרים  ממאה שנות סכסוך, 
ונשנים של משאים ומתנים לשלום, ואחרי סבבים חוזרים ונשנים של אלימות, רמת האמון 

בין שני העמים נמוכה מאוד.   

בין שני הצדדים. אולם הלקחים מהעבר  בנוי על רמת אמון גבוהה  "ארץ לכולם"  מתווה 
הקרוב והרחוק מלמדים אותנו שאמון ניתן לבנות וחוסר אמון איננו צו גורל. אמון או חוסר 

אמון בין עמים אינו תוצאה של אופי העמים, אלא של אופי ההסדרים ביניהם. 

לכולם", שבמסגרתה פלסטינים  "ארץ  ישראלית-פלסטינית כמו  בנייתה של תנועה  עצם 
וישראלים מתאחדים תחת חזון משותף לפתרון הסכסוך, הוא שלב חשוב בבניית אמון כזה. 
השנים בהן אנחנו פועלים יחד הוכיחו שישראלים ופלסטינים, אף שהם באים מרקעים שונים 

ומגישות פוליטיות שונות, יכולים לפעול יחד. 

את מה שעשינו עד כה – מאות מפגשים עם ישראלים ועם פלסטינים, פגישות עם פוליטיקאים, 
מנהיגי ציבור, אישי דת, ודיפלומטים, אירועים נפרדים ואירועים משותפים, כנסים, קבוצות 
חשיבה, ניירות עבודה, מאמרים וראיונות בתקשורת בעברית, ערבית ובשפות זרות ועוד – 
צריך וניתן להכפיל. המטרה שלנו היא לבנות כוח פוליטי ישראלי-פלסטיני שידחוף את שני 

העמים לקראת פתרון של שותפות. 

הלקסיקון  לתוך  הפלסטינית-ישראלית  השותפות  רעיון  את  להכניס  הצלחנו  היום,  כבר 
הישראלית  בחברה  שונות,  עולם  בתפיסות  האוחזים  תומכים  לגייס  הצלחנו  הפוליטי. 
המעגלים  להרחבת  פועלים  אנחנו  לה.  ומחוצה  הפוליטית  המערכת  בתוך  והפלסטינית, 
האלה ולשיתוף כמה שיותר קבוצות ונקודות מבט, ומשוכנעים שניתן לגייס לטובת החזון 

הזה כוחות פוליטיים קיימים, ישראליים ופלסטיניים.  

האמון  את  להגביר  שיוכלו  נוספים  פעולה  נתיבי  לבנות  יש  הזו,  הפוליטית  הפעולה  לצד 
דרך  זכויות,  ושלילת  אפליה  ונגד  שוויון  למען  ומשותפת  ישירה  העמים. מפעולה  שני  בין 
יוזמות מקומיות בתחומי סביבה, תרבות וכדומה, ועד פעולות משותפות שיקדמו את צמצום 

איך הולכים
קדימה
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מכרעת  להיות השפעה  יכולה  לחינוך  העמים.  ושני  החברות  בין שתי  הכלכליים  הפערים 
של  המטרות  אחת  העמים.  שני  בין  אמון  של  בסיס  ויצירת  הדדית  הכרה  קידום  לקראת 
"ארץ לכולם" היא ליצור שפה חדשה שתאפשר לכל צד לשמור על זהותו מצד אחד ולהכיר 

ולהפנים את ההיסטוריה ואת השאיפות של הצד האחר. 

פעולות  משלים  משותפת  במולדת  עצמאיות  מדיניות  שתי  של  פוליטי  חזון  של  הצבתו 
נוספות  יוזמות  של  ביצירתן  ולתמוך  לעודד  ונועד  לשינוי,  ופועלות  קיימות  ויוזמות שכבר 
יוזמות אלה, מעבר לחשיבות של כל אחת מהן באופן נפרד, הן נדבכים חשובים  בעתיד. 
לקראת בנייתה של תנועה פוליטית רחבה לשלום, תנועה הרואה בשותפות את חזון השלום 
המתאים לישראל-פלסטין, את  קיומן של שתי מדינות עצמאיות בתוך מסגרת משותפת 

ואת סיומו של מצב הכיבוש. 

הגיאוגרפית  ההיסטורית,  במציאות  מעוגן  הוא  פנטזיה.  אינו  לכולם"  "ארץ  של  הפתרון 
והרגשית של הסכסוך ומסתמך על תקדימים היסטוריים. הוא גם אינו פתרון סגור. להפך: 
הוא מזמין דיונים, הערות, תיקונים ותוספות. אבל כדי לפעול למענו, צריך גם לדעת לחלום, 

ובעיקר לדעת איך להפוך חלום למציאות. זה בידינו.
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