
  פלסטיני-מתווה מעשי לניהול הסכסוך הישראלי: תכנית ההרגעה

  :פתרונות בלבדב"שוק הרעיונות" הישראלי קיימים כיום שני 

הקמת המדינה הפלסטינית על מרבית שטחי יהודה ושומרון או סיפוח מלא של יהודה ושומרון על שני 
מיליון הערבים שבתוכם. הציבור מבין ששני הפתרונות הללו אינם ישימים, ושניהם מסכנים את 

  עתידה של מדינת ישראל מסיבות ביטחוניות, דמוגרפיות וערכיות. 

  

הגיע הזמן להציג פתרון שפוי שמשרת את האינטרסים של מדינת ישראל. תכנית זו, שמצויה בימים 
אלו בתהליכי גיבוש, אינה מתיימרת לפתור "אחת ולתמיד" את כלל הבעיות, כי פתרון זה לא קים. 

ם נטילת הנכסים החיוניי: מעניקה לישראל שלושה יתרונותיוזמה זו, צנועה הרבה יותר במטרותיה, 
ויצירת תנאי , חיזוק מעמדנו הבינלאומי על ידי נטרול מוחלט של טיעון ה"אפרטהייד" עבורנו,

. התכנית נשענת על עמדות מספר בכירים בממשלה קיימא עשרות שנים קדימה-שטח יציבים ובני
(השרים כחלון, סער, כץ ואדלשטין), שקוראים לסיפוח של שטחים מסוימים ביהודה ושומרון לישראל, 

  . יתרונה המוחץ: היא מעשיתיוצקת תוכן קונקרטי לתוך קריאתם זו. ו

  

  



הערה: התכנית מתבססת, בין השאר, על רכיבים ממספר תכניות מן העבר (למשל: מפת האינטרסים 
  הביטחוניים, תכנית "שלום בארץ" של עדי מינץ, "היוזמה הישראלית" ועוד). 

  

  : ערבי ביהודה ושומרון-תכנית שבע הנקודות לניהול הסכסוך הישראלי

- ) באופן חדCהחלת הריבונות הישראלית על השטחים הישראלים ביהודה ושומרון (שטחי  .1
: ישראל תיטול יוזמה ותבצר את האינטרסים החיוניים שלה: ביטחון לגוש דן ולירושלים, צדדי

כפי שמירה על ההתיישבות וריבונות באתרי מורשת ישראל. העולם לא יכיר בריבונותנו שם 
שאינו מכיר בריבונותנו בכותל המערבי, בשכונות רמות וגילה שבירושלים וברמת הגולן. העולם 
יתרגל לכך עם השנים. השטחים שיסופחו יוצרים רצף טריטוריאלי ישראלי, וכוללים את בקעת 
הירדן, ים המלח, גוש נתב"ג, אריאל, מעלה אדומים וכל ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון. 

אביב, גוש דן, ירושלים וכל המדינות יחיו בביטחון ונהיה כולנו מוגנים אל מול איום - שבי תלתו
 ממזרח. 

  

הערבים החיים  50,000אזרוח מלא של  .2
: כך בשטחים הישראליים המסופחים

נשמוט לחלוטין את הקרקע מתחת לטיעון 
 350,000חיים  Cהאפרטהייד. בשטחי 

ערבים. הם יהפכו  55,000 יהודים, ורק
לאזרחים ישראלים לכל דבר. על פי 
מתווה זה אף ערבי ואף יהודי לא מגורש 

 מביתו. 
אוטונומיה מלאה עם רצף תחבורתי  .3

בשטחים שבשליטת הרשות 
: ערבי יוכל להגיע מכל נקודה הפלסטינית

לכל נקודה ביו"ש ללא מחסומים וחיילים. 
כמו שאנו לא אוהבים לעמוד בפקקים 
ארוכים, כך גם הערבים. יצירת רצף כזה 
-אינה דבר פשוט, אך בהשקעה חד

פעמית של מאות מיליוני דולרים ניתן 
להגיע לכך. נדגיש: אין הכוונה ליצור 
מערכות כבישים נפרדות, אלא רק פתיחת 
חסמים בנקודות קריטיות. היום הערבים 
והיהודים נוסעים על אותה מערכת 

משך. נשפר את כבישים, וכך זה צריך להי
חייהם של הערבים, ונסיר מאיתנו לחץ 

 בינלאומי והומניטרי מיותר. 

 

  
: זאת , בניגוד לתפיסת המדינה אף פליט פלסטיני מארצות ערב לא נכנס לתוך יהודה ושומרון .4

ארצות ערב. הפלסטינית אשר מאפשרת קליטת מיליוני פליטים פלסטיניים, שיזרמו לתוכה מכל 
אילן קיבל את הרעיון שפליטים פלסטיניים ייקלטו בשטחי המדינה -מצער שגם נתניהו בנאום בר

הפלסטינית. זו טעות פטאלית שתוביל לאסון דמוגרפי בלתי הפיך. מרגע שמיליוני פליטים 
ל מלבנון, סוריה, מצריים וארצות ערב יכנסו ליו"ש ויציפו את השטח, לא נוכל להחזיר את הגלג

לאחור. לכן אין להסכים לכניסת אף פליט לשטחי יו"ש. צאצאי הפליטים חייבים להיקלט בארצות 
 מגוריהם, ובכל מקרה לא בשטח שממערב לירדן.

  



  

"ש .5 התנאי להצלחת כל התכנית הוא שקט  :מטריה ביטחונית ישראלית מלאה על כל שטחי יו
חי יו"ש. אם צה"ל ייצא, החמאס בשטח. השקט מושג רק בגלל שצה"ל הוא השולט העליון בשט
  ייכנס. כך קרה בעזה עם החמאס, ובדרום לבנון עם החזבאללה. 

  

 

: קיבוע הניתוק בין עזה ליהודה ושומרון .6
בניגוד לרעיון "המעבר הבטוח", אין לחבר 
בין עזה לבין יהודה ושומרון. חיבור כזה 

כל צרותיה של עזה לתוך יהודה יזרים את 
ושומרון השקטים. עזה מסתפחת 

בהדרגה למצריים. זה כבר קורה. אל לנו 

לקחת אחריות על עזה. הלוא גירשנו 
ישראלים מבתיהם בגוש  8000בכוח 

קטיף, יצאנו עד הסנטימטר האחרון 
ובתמורה קמה מדינת חמאס, עכשיו צריך 

 להעביר את הנטל למצריים.
מסיבית לדו קיום השקעה כלכלית  .7

: בפועל של ישראלים וערבים בשטח
בניית מחלפים, שיפור תשתיות, אזורי 

 –תעשייה משותפים. שלום צומח מלמטה 
דרך התושבים, האנשים בשטח וחיי 
היומיום. במקום לבלות לריק בקוקטיילים 

דיוויד, -דיפלומטיים באוסלו, ז'נבה וקמפ
צריך לייצר שיפור ממשי בשטח, אצל 

ם האמיתיים. למשל: מזמן היה האנשי
צריך לבנות מחלף באזור חיזמה שבחבל 
בנימין. כל בוקר אלפי ישראלים וערבים 
עומדים בפקק משותף ומיותר, וכבישים 
אלו גם הם מקור לתאונות דרכים. צריך 
להודות: אין אהבה גדולה בין הערבים 
ליהודים ביו"ש, אבל שני הצדדים כבר 

לא מתכוון הגיעו להכרה שהצד השני 
להתאדות. לכן, במקום להמשיך ולכלות 
את זמננו, משאבינו ודמנו בפתרונות 
שמובילים לתסכול ולאלימות, עדיף 
להתמקד בפעולות מעשיות לשיפור וייצוב 
המצב. הגיע הזמן למחשבה רעננה בה 
מוותרים על המושלם למען הטוב. הגיע 

.מן שמדינת ישראל תיטול את היוזמההז



  נספח א'

  : התבטאויות ראשי תנועת הליכוד בעניין החלת הריבונות על שטחים ביהודה ושומרון

  

  ראש הממשלה בנימין נתניהו

"אם תוכרז מדינה פלסטינית הטומנת בחובה סכנה למדינת ישראל כולה, תספח אליה מדינת ישראל 
  ). 2002את יש"ע" (

  ).2009צדדית לצעדים חד צדדיים מצד ישראל" ("הכרזה חד 

  

  השר גדעון סער

  )2011"אם צד מסוים יפעל באופן חד צדדי, גם לנו תהיה זכות לשקול לפעול באופן חד צדדי" (מאי 

  

  השר משה כחלון

  )2011"אני חושב שצריכים מיד סיפוח של כל השטחים ביום ההכרזה" (אפריל 

  

  השר ישראל כץ

נקטו בצעדים חד צדדיים, יש לספח לישראל את כל היישובים ביהודה ובשומרון" "אם הפלסטינים י
  )2011(מאי 

  

  השר יולי אדלשטיין

"אם ביוזמת הפלסטינים תהיה החלטה על הכרה באופן חד צדדי, על ישראל לעשות גם כן צעדים חד 
  )2011צדדיים, כמו סיפוח גושי ההתיישבות" (אפריל 

  

  ןיו"ר הקואליציה זאב אלקי

  )2010"צריך לשאוף ולנסות להגיע לסיפוח ההתיישבות היהודית ביו"ש" (נובמבר 

  

  ח"כ אופיר אקוניס

אם הם יכריזו על הקמת מדינה, אנחנו נחיל את הריבונות  –"לפלסטינים ועולם כולו צריך להיות ברור 
  )2011הישראלית ביהודה ושומרון" (ספטמבר 

  

  



  ח"כ יריב לוין

  )2011לנקוט במהלך של סיפוח" (מאי  –"מענה נחוש להכרזה פלסטינית חד צדדית 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  נספח ב'

  : וכמות תושביהם Cרשימת יישובים ערביים שמצויים בשטחי 

  מספר תושבים  שם הכפר  מספר תושבים  שם הכפר
  176  ח'לית אל בלוטה  645  אבו על עסניה
  90  ח'לית זקריא  מידעאין   אבו סוחווילה
  5  ח'לית עפאיה  אין מידע  אבו קאקום

  612  נג'אדה-חמידה א  אין מידע  אבזיק
  400  לחם- ח'ראיב אום א  279  דבעה- א
  14  ח'רבת אבו ענקר   80  דווא- א
  120  טוויל- ח'רבת א  407  דיראת- א
  אין מידע  ח'רבת אל ת'ראבא  305  דמאיירה- א

  90  ח'רבת אל מג'אז  385  ריחן-אום א
ח'רבת אל מונטאר אל   אין מידע  אום פג'רה

  ר'רבייה
36  

 -ח'רבת אל מונטאר א  608  זווידין- א
  שרקייה

26  

  אין מידע  ח'רבת אל מנטרה  72  טובא- א
  אין מידע  ח'רבת אל מדאג'ם   537  אל בוויב
  68  ח'רבת אל פתיית  322  אל בירה

  80  נחלה- ח'רבת א  189  אל חדאריה
ראט אל -אח'רבת   185  אל חלקום 

  אחמר
100  

  אין מידע  רהווה- ח'רבת א  165  אל חפאסי
  358  תאיה- ח'רבת א  79  אל חפירה
  95  תבאן- ח'רבת א  976  אל כעאבנה
  אין מידע  תוואמין- ח'רבת א  213  אל מלאח
  351  ח'רבת ביר אל עיד  802  אל מניה

  אין מידע  ח'רבת בסם  154  אל מנסורה
  336  ח'רבת ג'בארה  212  אל מסקזפה
  50  ח'רבת זנותה  42  אל מרכז
  183  ח'רבת חומסה  אין מידע  אל עזאמה
  200  ח'רבת טאנא  300  אל עקבה

  194  שייח'- ח'רבת טוויל א  220  אל פאריסיה
  75  ח'רבת ירזה  738  אל פורדיס
  אין מידע  ח'רבת מסעוד  134  אל פחית
   246  ח'רבת מעין   424  אל פקיר
  מידעאין   והא-ח'רבת מראח א  277  אמנזיל

  אין מידע  ח'רבת סארדוה  438  מריחה- א
  27  ח'רבת סבעין   אין מידע  נבי מוסא- א
  אין מידע  ח'רבת סוסה  244  נבי סמוויל- א
  30  ח'רבת סרה  131  סעאידה- א

  43  ח'רבת סרוג'  109  אספיי אל פוקא
ח'רבת עבדאללה אל   83  תחתא- אספיי א

  יונס
145  

  44  ח'רבת ריווין פוקא  172  אסקייק



  126  ח'רבת תל אל חימה  110  רהניה- א
  80  ח'רבת תקוע  157  רוואעין- א
  780  ח'רמלה   336  ריפאעיה- א
  20  טארוסה  23  רקיז- א
  186  שרקייה- טורה א  350  תוואני- א

  2000  כפר עקב  826  בדו אל מוערפאת
  170  כרדלה  100  דבע-בטן א

  9332  מחנה פליטים קלנדיה  1344  ביר אל באשא
  144  מנטיקת שעב אל בטן  197  ביר מוסלם

  47  מר'אייר אל עביד  180  בירין 
  אין מידע  סוסיה  303  בית נובא

  100  סעדת ת'עלה  50  ג'בל אל אקרע
  171  עאבא  250  ג'בל הראסה

  אין מידע  עורקן עווד  976  ג'בא (בדואים)
  10  עזבת אבו אדם   200  דיב- ג'בת א
  218  טביב-עזבת א  37  גוואוויס
  70  רעדיה-עזבת א  216  ג'ינבה

  432  אשקר- עזבת אל  4536  ג'ייפתליק
  147  עזבת ג'לעוד  אין מידע  נון- ג'פא א

  181  עין סאמיה  223  ד'אהר אל מאלח
  50  נתאף -עראק א  382  ד'אהר אל עבד
  150  ערב אבו פרדה  אין מידע  דאר אבו בסל

  1205  ערב אל ג'האלין  אין מידע  נג'אב-דאר א
  אין מידע  ערב אל חמדון   אין מידע  דיר אל קלט
  440  ערב אל פוריג'את   339  דיר ראזח
רמאדין אל -ערב א  400  דקייקה

  ג'נובי
201  

-רמאדין א-ערב א  1200  הדאלין
  שמאלי

71  

  אין מידע  ערב עאסין  50  נבי-הריבת א
  331  פוקייקס  381  רבע- ואד א

  1191  פורוש בית דג'ן  119  ואדי דעוק
  263  ר'ולפרדה אל   171  ואדי מוחמד
  300  פסאיל אל פוקא  75  ואדי קנה
  20  פראסין  180  ואדי רשא

  136  קייקס  894  זיף 
  אין מידע  רשאידה  אין מידע  חומסה
  120  תל אל ח'שבה   52  חלאווה
      30  דבעא-ח'לית א

  47,560 –סך הכול 
  

 , ולהערכתנו אין שינוי משמעותי במספר2007: הרשימה נכונה לשנת הערה

  

 


