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פתח דבר
מזה שנים רבות מסרבת מדינת ישראל
להכריע בין שני עולמות אידיאולוגיים,
המתנגשים זה בזה .האחד ,חולם על ארץ
ישראל השלמה – והשני ,מאמין במדינת
ישראל יהודית ודמוקרטית .כל צד מטפח
את החששות והפחדים מפני חלומו של
האחר ,כאשר האחד מעצים את האיום
הביטחוני והאחר מעצים את האיום
הדמוגרפי.
בהינתן כל העובדות והנתונים ,ברור
לחלוטין כי האיום הדמוגרפי מהווה את
הסכנה הגדולה ביותר לקיומה של מדינת
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית .אדרבא,
ההתפתחויות האחרונות מוכיחות פעם
נוספת כי לאיום הדמוגרפי השלכות
ביטחוניות קשות ביותר.
על מנת להתמודד עם האיום הדמוגרפי ,יש
להציג בפני הציבור תוכנית ברורה וממוקדת,
חפה מכל טיוח ,שלא מתחמקת מהשאלות
הבוערות .תכנית זו היא המענה ההולם
היחיד למדיניות הממשלה הנוכחית ,המנסה
ליצור מציאות בלתי הפיכה והרת אסון.
אנו חוזרים אל הכרעות דומות לאלה של
ערב הקמת המדינה .בימים ההם ,נידרש
דוד בן גוריון להכריע האם לקבל את תוכנית
החלוקה של האו"ם  -שהציעה פחות
ממאוויינו וחלומותינו  -או להתנגד לה
ולהשאיר את החלום הציוני בלתי מיושם.
היום אנו נדרשים להכריע בעד הפרדה
לאומית ביננו לבין הפלסטינים .כואבת
וקשה ככל שתהיה ,להפרדה זו השלכות
אסטרטגיות קיומיות ארוכות טווח ,והיא
מבטיחה את עתידה של מדינת ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית.
למדינת ישראל אין גבולות בין-לאומיים
ברורים ומוכרים ,והרגע בו נאבד את הרוב
היהודי הולך וקרב.
הייאוש מהיעדר הסדר מדיני ,ההסלמה
באלימות הפוגעת בביטחון האישי של
אזרחי ישראל ,והבידוד הבינלאומי הגובר -
מכרסמים ביסודות קיומנו.

הזמן פועל לרעתנו.
הממשלה זורה פחד וייאוש ,כתחליף ציני
לחוסר היכולת שלה להתמודד עם היעדר
ביטחון אישי ,פערים חברתיים גדלים ,מחירי
דיור מופקעים ,ויוקר מחייה מרקיע שחקים.
מספר הצעירים שאינם רואים פסול בירידה
מהארץ ויצירת חיים חדשים במדינות
אחרות בעולם המערבי  -הולך וגדל.
העולם סביבנו עובר תמורות ושינויים
עמוקים .מדינות באזור מתפרקות.
ארה"ב בתקופה שלאחר המלחמות
באפגניסטן ובעיראק ,אינה ממהרת יותר
להתערב בסכסוכים ברחבי העולם.
רוסיה משקמת מעמדה כמעצמת על,
ומנגד  -טורקיה ואיראן מנסות לחזור
אל ימי הזוהר שלהן כאימפריות.
"דעאש" נלחם על הקמת החליפות
האסלאמית ואינו בוחל באמצעי טרור
אכזריים ,והטלת אימה הגוברת מיום ליום.
במקום להתמודד עם המציאות בחוכמה
ובאומץ ,מנהלת ממשלת ישראל מדיניות
בדלנית של התכנסות בתוך עצמנו ,תוך
הפרחת סיסמאות חסרות תכלית של
"ניהול סכסוך" .במקביל מאמצת ממשלת
ישראל את המונח "לנצח נאכל חרב" כתירוץ
ערכי  -מסוכן מאין כמוהו  -למדיניות של
"שב ואל תעשה".
אסור לנו לקפוא בתוך הפחד .עלינו להפוך
את המשבר הנוכחי להזדמנות ,ולהציג חזון
אמיץ ,ברור ומאתגר – שיוציא את ישראל
ואת האזור כולו לדרך חדשה של תקווה.
דווקא בימים אלה אנו חייבים לחדש ביתר
שאת את החיפושים אחר בני ברית מתונים
בעולם הערבי ,ולקדם הסכם עם הפלסטינים,
שבבסיסו עקרון "שתי מדינות לשני עמים".
אסור לנו לקבל את המציאות הנוכחית כגזירת
גורל .אנו חייבים להציג בציבור מנהיגות
אחרת ,יוזמת ואחראית ,בעלת חזון מרחיק
ראות ואומץ לב לממש אותו.
כך עשו בן גוריון ,בגין ורבין בזמנם,
כך אפשר וצריך לעשות גם היום!!!

שדרות ,כ"ט בנובמבר 2015
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התכנית להפרדה לאומית
ח"כ עמיר פרץ
מבוא
הממשלה הנוכחית עושה הכול כדי
להטעות את הציבור ולגרום לו להאמין
שהמצב בשטחי יהודה ושומרון בלתי
הפיך .שרי ממשלה בכירים יוצרים מצג
שווא ,לפיו בהסדר שלום עתידי יהיה צורך
לפנות כ 570,000-יהודים הגרים מעבר
לקו הירוק .זה לא נכון והגיע הזמן לעשות
סדר ולדבר אמת אל הציבור.
עקרונות החלוקה הגיאוגרפית במסגרת
הסדר עתידי ,המוצגים להלן ,כבר סוכמו
בעבר בין הצדדים באופן חלקי.
 490,000יהודים החיים היום מעבר לקו-
הירוק  -יישארו במקומותיהם ,אשר יכללו
בתוך הגבולות המוכרים של מדינת
ישראל ,שייקבעו בהסדר עתידי.
הם כוללים את השכונות היהודיות
במזרח ירושלים ,על כ 200,000-תושביהן
וכן את גושי ההתיישבות הגדולים,
על כ 290,000-תושביהם.
יחד עם זאת ,הגיע הזמן לומר באומץ
ובקול ברור את מה שכולם כבר יודעים:
הישובים שמחוץ לגושי ההתיישבות
הגדולים ביהודה ושומרון  -בהם מתגוררים
היום כ 80,000-יהודים  -לא יישארו
בריבונות ישראלית ,ואותם נידרש לפנות
במסגרת הסכם שלום עתידי.

את הישובים נצטרך לפנות ,אבל את
המתיישבים עצמם לא נפקיר .חובתנו
להתמודד באומץ ,תוך הכלה והתחשבות,
וליישם מדיניות אופרטיבית של פנוי ,פיצוי
וישוב מחדש .כל ההערכות המקצועיות
מצביעות על כך כי לפחות מחציתם,
כ 40,000-מתיישבים ,יתפנו מרצון,
במסגרת הליך מסודר וחבילת סיוע הוגנת,
אשר תיושם גם לאור הפקת לקחים
קפדנית של ההתנתקות מעזה.
באשר לכ 40,000-הנותרים ,יהיה צורך
לנקוט בכל הצעדים המכילים  -תוך הקפדה
בכבודם ושמירה על זכויותיהם  -כדי
שבסופו של דבר יקבלו עליהם את הדין.
זאת מתוך כוונה נחושה ונחרצת להגן על
האינטרס הלאומי ולהבטיח את עתידה של
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
התכנית להפרדה לאומית  -שעיקריה
מוצגים להלן  -עושה סדר בדברים ומפריכה
את מבול הדיסאינפורמציה המכוונת אשר
מבלבלת את הציבור .אימוץ חד-משמעי של
התכנית ,ישנה בסופו של דבר את המציאות
באזורנו.
אילו רק יהיו בנו האומץ והתבונה
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עיקרי התכנית להפרדה לאומית
שלב א'

צעדים הדדיים בוני אמון
בתוך  30הימים הראשונים מרגע פתיחת המשא ומתן
 .1ישראל והרשות הפלסטינית יחלו בנקיטת צעדים משותפים נגד כל פעילות טרור
ואלימות המתקיימת באזור.
 .2הרשות הפלסטינית תפעל נגד הסתה ותכריז על הפסקת כל פעילות בינלאומית נגד
מדינת ישראל – ומנגד ,ישראל תכריז על הקפאה מוחלטת של הבניה מחוץ לגושי
ההתיישבות הגדולים.
 .3ישראל תכריז כי המשא ומתן יתבסס על גבולות  ,'67תוך התחשבות במציאות
הדמוגרפית ,ופתרון באמצעות חילופי שטחים .מנגד – יכריזו הפלסטינים כי מטרת
המשא ומתן הינה השגת הסכם שלום וקץ הסכסוך.

שלב ב'

משא ומתן לפתרון נושאי הליבה
יסתיים עד שנה מרגע תחילתו
 .1קביעת קו גבול בין מדינת ישראל למדינה הפלסטינית שעתידה לקום ,שיבטיח רוב
יהודי למדינת ישראל ויזכה להכרה בינלאומית.
 .2קביעת הסדרי ביטחון הכוללים מדינה פלסטינית מפורזת ,ושמירה על היתרון
האיכותי ועל עוצמתה הצבאית של ישראל.
 .3שחרור ירושלים מהסכנה הביטחונית ,מהאיום הדמוגרפי ומהעול הכלכלי .השכונות
היהודיות תהיינה בריבונות ישראל ,והכפרים הפלסטינים בריבונות פלסטינית.
 .4האגן ההיסטורי בריבונות ישראל ובתוכו תוקם מנהלת משותפת שתבטיח חופש
תנועה ופולחן ואת הסטאטוס-קוו במקומות הקדושים .יוקם צוות מו"מ ייעודי לגיבוש
משטר מיוחד באזור זה.
 .5לא תהיה חזרת פליטים לתוך מדינת ישראל .שאלת הפליטים תמצא את פתרונה
בשטח הריבוני של המדינה הפלסטינית החדשה ,ו/או במסגרת תכנית סיוע
בינלאומית רחבה בהן תהיינה מעורבות גם מדינות האזור.
 .6עתידה של רצועת עזה יוכרע במסגרת המשא ומתן עם הרשות הפלסטינית ובתיאום
עם הקהילה הבינלאומית.
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שלב ג'

חילופי הריבונות
והשלמת ההסדרים הביטחוניים
תהליך שיימשך חמש ועשר שנים בהתאמה
מדינת ישראל תחיל את ריבונותה על כ 5%-משטחי יהודה ושומרון ותעביר בתמורה שטח
זהה בגודלו ,המהווה אחוז אחד ( )1%משטחה הריבוני.

קבוצה א'
הישובים הצמודים לקו הירוק
הכוללת בין היתר את אלפי מנשה ,אלקנה ,אורנית ,שערי תקווה ,עץ-אפריים ,מודיעין עילית,
מתתיהו ,חיננית ,ריחן ,סלעית ,צופין ,חשמונאים ,כפר-האורנים ,לטרון ,מבוא חורון ,הר אדר,
בית"ר עילית ,אשכולות ,סנסנה ומצדות-יהודה.
יחד מהווים ישובים אלה שטח של כ 1.75%-בלבד משטחי יהודה ושומרון,
ובהם חיים כ 150,000-ישראלים.

קבוצה ב'
ירושלים רבתי
הכוללת בין היתר את ישובי גוש עציון  -ובהם :אלון שבות ,אפרתה ,מגדל עוז ,נווה דניאל,
ראש צורים ,אלעזר ,בת עיין ,גבעות  -את מעלה אדומים ,גבעון החדשה ,נווה יעקב ,רמות
אלון ,כפר אדומים ,קדר ,עלמון ,גבעת זאב ,בית חורון ושכונות מזרח ירושלים.
יחד מהווים ישובים אלה שטח של כ 1.75%-בלבד מכלל שטחי יהודה ושומרון,
ובהם חיים כ 290,000-ישראלים.

קבוצה ג'
אצבע אריאל
הכוללת בין היתר את עופרים ,בית אריה ,עלי זהב ,פדואל ,ברוכין ,ברקן ,קריית נטפים,
רבבה ואריאל.
יחד מהווים ישובים אלה שטח של כ 0.8%-בלבד משטחי יהודה ושומרון,
ובהם חיים כ 30,000-ישראלים.

קבוצה ד'
אצבע קדומים
הכוללת בין היתר את מעלה שומרון ,קרני שומרון ,נופים ,יקיר ,עמנואל וקדומים.
יחד מהווים ישובים אלה שטח של כ 0.7%-בלבד משטחי יהודה ושומרון,
ובהם חיים כ 20,000-ישראלים.
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סוף דבר וראשיתו

קץ הסכסוך
כחלק מההסכם הישראלי-פלסטיני ,יכירו מדינות ערב בסיומו של הסכסוך הערבי-ישראלי,
ויחתמו על הסדרים עם ישראל להחלת נורמליזציה וחיזוק שיתוף הפעולה הביטחוני והכלכלי.

בימים אלה חובה עלינו להעלות ביתר שאת
לשיח הציבורי את היתכנות רעיון שתי
המדינות לשני העמים.
רק באמצעות
שיהיה ,אפשר
הלחץ הציבורי
י קרבו את קץ
יותר לכולנו.

דיון ציבורי רחב ,נוקב ככל
יהיה ליצור אמון ,ליצור את
ולחדש את התקווה – שיחד
הסכסוך ויביאו לימים טובים

שדרות ,כ"ט בנובמבר 2015
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כ570,000-
יהודים חיים ביהודה ושומרון.
מתוכם

כ490,000 -
חיים בתוך  5%בלבד מהשטח.
יישוביהם יסופחו לישראל ,והם
יישארו בריבונות ישראלית.

הישובים שיסופחו:
קבוצה א'
הישובים הצמודים לקו הירוק
אלפי מנשה ,אלקנה ,אורנית,שערי
תקווה ,עץ-אפרים ,מודיעין עלית,
מתתיהו ,חיננית ,ריחן ,סלעית ,צופין,
חשמונאים ,כפר האורנים ,לטרון,
מבוא חורון ,הר אדר ,בית"ר עלית,
אשכולות ,סנסנה ,מצדות יהודה.

קבוצה ב'
ירושלים רבתי
ישובי גוש עציון ,מעלה אדומים,
גבעון החדשה ,גבעת זאב ,בית
חורון ,נוה יעקב ,רמות אלון ,כפר
אדומים ,קדר ,עלמון ושכונות מזרח
ירושלים.

קבוצה ג'
אצבע אריאל
אריאל ,עופרים ,בית אריה ,עלי זהב,
פדואל ,ברוכין ,ברקן ,קרית נטפים,
רבבה.

קבוצה ד'
אצבע קדומים
מעלה שומרון ,קרני שומרון ,נופים,
יקיר ,עמנואל ,קדומים.

ישראל
פלסטין
שטחים שיסופחו
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מפה
סכמתית
בלבד
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