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באופןהשטח,אתהותיר)1995(הבינייםהסכםלפלסטינים.ישראלביןמריבה''אזורהואCשטח
זמני, תחת אחריות ישראלית. ישראל המשיכה גם לאחר הסכם הביניים לצמצם את מרחב המחייה

הפלסטיני בשטח ולהרחיב את אחיזתה, תוך שהיא מנהלת את כלל תהליכי התכנון והבנייה, מרחיבה
את שטחי ההתנחלות ו'אדמות המדינה', ומתחמת לעצמה 'אזורים צבאיים' ו'שמורות טבע'. קריסת

חד-צדדי.באופןבשטחלפעול)2009(משנתהפלסטיניתהרשותאתגםעודדההמדיניהתהליך
הפלסטיניםוביטחון,להתיישבותחיונימרחבCבשטחורואה'מפצלת'גישהנוקטתישראלבעוד

נוקטים גישה 'הוליסטית' ורואים בשטח מרחב הכרחי למדינה רציפה ובת-קיימא. המערכה המתנהלת
כיום בשטח מנציחה חיכוך ומאבק מדמם על קרקע ותשתיות, מרחיקה סיכוי להסדר יציב, מונעת
פיתוח ובנייה לפלסטינים, גוררת סכנה מוחשית לטבע ולסביבה, ומעמיקה אתגרים הומניטריים

ומשפטיים של גירוש והעברת אוכלוסיות.

–מדיניותשלסוגיםשנימצריךמדיניתלהתקדמותלבסיסCשטחישלהקריטיהמרחבהפיכת
מדיניות תגובתית לטווח הקצר למניעת הדרדרות נוספת, ומדיניות ארוכת טווח לשיתוף פעולה פרקטי

מומלץלישראל,Cשטחשלמעשיבסיפוחהדוגלתהחדשה,הימיןממשלתמדיניותנוכחבשטח.
שמחנה תומכי השלום ינקוט בצעדי מנע: יקדם קמפיין ש'יסיר את המסכה' מעל מהלכי הממשלה
ויחשוף את סכנות הסיפוח - פגיעה אנושה בזהות, בביטחון, ובמעמד המדיני והכלכלי של ישראל;
להרחיב מחאות בשטח, אשר ישתלבו עם המחאה הכוללת נגד המדיניות האנטי-דמוקרטית של

הממשלה החדשה; ולהגיש התנגדויות לבניית התנחלויות, ולמניעת מהלכים פוגעניים נגד הפלסטינים.
במעלה הדרך, על ישראל והפלסטינים לנטוש את הגישה של 'משחק סכום אפס', לגבש יחד תכנית

פלסטיניתלבנייהמתארתוכניותלאשר:Cבשטחחיובייםצעדיםולקדםמשותפת,מערכתית
שהועברו זה מכבר לאישור ישראל, לפעול למניעת פעילות פלילית ופיראטית בשטח, ולקדם פרויקטים

משותפים בסיוע בינלאומי וערבי, בכלל זה: שדות חשמל סולארי, שטחי חקלאות ומזון, מתקני מים
וטיפול בשפכים ואזורי תעשייה. קידום הצעדים הללו ללא אופק מדיני יוביל לכל היותר לשיפור נקודתי.

תכניתוקידוםCמשטחחלקיםהעברתכולל-מדינילהסדרזיקהעםהצעדיםקידוםזאת,לעומת
כלכלית מקיפה לרשות הפלסטינית - יובילו לשינוי של ממש, יחזקו יכולות ומוטיבציות פלסטיניות
למנוע טרור, ויאפשרו לקדם בהדרגה את חזון שתי המדינות על בסיס אסטרטגיית השלום הזוחל.

במדיניותאסטרטגיה)ומעצבמודיעין(חוקררבותשניםשעסקלאחרסגן-אלוף,בדרגת)2009(מצה"לפרשצנעניעומרד"ר*1
ביןכתבהמדיני.ההסדריציבותעלישראלשלהביטחוןמדיניותבהשפעתעוסקעומרשלהדוקטורטהפלסטינים.מולהביטחון

הביטחוןתפיסתהסדר:לניהולסכסוךו-"מניהול)2015(מורגאנה"לפאטהמדברמנווהאנאפוליס:"תהליךהספרים:אתהשאר
).2018(הפלסטינית"והמדינהישראלשל
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מבוא.1

אחוזים60כ-שהםקמ"ר,3,317פניעלהמתפרשת'מלאכותית',טריטוריאליתיחידהמעיןהואCשטח
'עורף'מעיןמהווההואגיאוגרפית.מבחינהמגווןכפרי,שטחהואברובוהאזורהמערבית.הגדהשטחמכלל

)Hinterland(שטחישל"איים"165ומקיףהפלסטיניות,ולעיירותלעריםA-וB.הפלסטיניםמספר
הממשלה,ראשיכלותחתהשבעים,שנותתחילתמאז2תושבים.אלף300עד260הואבוהמתגוררים

לתיחוםגםהאחרונותובשניםומאחזים,התנחלויותולבנייתצבאיים,לצרכיםישראלאתהשטחמשמש
מתנחלים.אלף461כ-ירושלים)מזרח(ללאCבשטחמתגורריםכיום4תעשייה.אזוריובניית3רועים''חוות
בעומקגםהשניםלאורךמתנחלוגדלהולךחלקאךל'קו-הירוק')(סמוךהתיישבות'ב'גושיהאריחלק

השטח, תוך ניסיון למנוע רציפות טריטוריאלית פלסטינית ובכך לטרפד הקמת מדינה פלסטינית בעתיד.

הפלסטיניםבראייתבו.למתגורריםרקולאהמערביתבגדההפלסטיניתהאוכלוסייהלכללחיוניCשטח
לפיתוחמרחבואיןטריטוריאלי')('רצףוחיבוריותקישוריותאיןזהשטחללאהבינלאומית,והקהילה

מייעדיםהפלסטיניםבת-קיימא.פלסטיניתמדינההקמתתתאפשרלאגםבלעדיולפיכך,כלכלי-תשתיתי.
טיהורמכונימים,אנרגיה,ותחבורה,(דרכיםתשתיותבנייתמגורים,שטחיהרחבתלטובתהשטחאת

ותעסוקה,תעשייהאזוריבנייתהמלח),יםבצפוןמינרליםמחצבות,(מכרות,טבעבאוצרותשימוששפכים)
וכן לשטחים חקלאיים ושטחי מרעה.

שליטהגםמקנותזמניתואחיזהשבנייההפנימוהצדדיםשנימריבה'.ל'אזורהפךCשטחבפועל,
לכךגרמובערפל,לוטהשטחמעמדעתידוהותרתהחוקיתהעמימותבשטח.ומתמשכתאפקטיבית
ומשמשומנותקות,עניותבאוכלוסיותמיושבבטון,ובחומותבגדרותמבותרמפותח,ולאמוזנחשמרביתו

5פלטפורמה לטרור, פשע, זיהום סביבתי, ובנייה ותעשייה פירטית.

המיידיבשלבאשרחדשה,מדיניותעלולהמליץ,Cבשטחההתפתחויותאתלנתח:המסמךמטרת
בהמשך,החדשה.הימיןממשלתשמתכננתדה-פקטוסיפוחשלהמסוכניםהמהלכיםאתלסכלתאפשר

ולהרחיבלקדםוהאזורית:הבינלאומיתהקהילהועםהפלסטיניםעםובשיתוףבהסכמההשטחאתלפתח
לייצבהומניטרית,רווחהלקדםהצדדים,שנישלהאינטרסיםאתשישרתבאופןופרויקטים,תשתיותבנייה,

הקרקעאתולהכשירוהסביבה,הביטחוןמצבאתלשפרהפלסטינית,הרשותשלוהכלכלההמעמדאת
להסדר מדיני ולהקמת מדינה פלסטינית יציבה.

בגווןבטוןשלוחומהבהר,תכלתתפרבבקעה,אדום"קו:Cבשטחהמצבאתרוטבליטיענק'להמתארהגדול','הסיפורבשירו5
.2013האחורית'.'החצרמיוסר".נאנחההרוסוהנוףאפרפר,

למתנחלים.מגוריםבתיבנייתמאשריותרלגיטימייםנחשביםהםיחסית.גדוליםשטחיםעלמתפרסיםCבשטחתעשייהאזורי4
בשטח,האחיזהאתלהגדילנועדוהאזוריםנוספים.ארבעהלבנותומתכננתלהתנחלויות,בסמוךתעשייהאזורי14בנתהישראל
הישראלייםהתעשייה"אזורי.2017יותם.ברגר,ראה:.Cלשטחישראליתאוכלוסייהמעברולעודדלמתנחלים,תעסוקהלספק

מעמיקים את השליטה בגדה". הארץ.

הארץ.בגדה".רועיםחוותמאחזיעשרותשלהכשרהמקדםהאזרחי"המנהל.2022הגר.שיזף,3

ישראלידיעלהמוגדריםבשטחיםאוכלוסיותבספירתטמוןמהבעיהחלקלוויכוח.נתוןCבשטחהפלסטיניתהאוכלוסייהגודל2
בשטחהפלסטיניתמהאוכלוסייהכשליש.Bו-AמשטחיCלשטחשחרגומאוכלוסיותנובעמהבעיהאחרחלקירושלים'.כ'עוטף

Cבשטחינמצאשחלקםביישוביםמתגוררתהאוכלוסייהשארוקהילות.בכפריםמתגוררAאוB.
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היסטוריתסקירה:Cבשטחהמציאותהתעצבות.2

ב'מבוכהראשיתומתמשך.היסטוריתהליךשלתוצאההיאמריבה'כ'אזורCשטחשלהנוכחיתהמציאות
בתהליךהמשכו,6הימים.ששתמלחמתשלאחרבימיםהישראלי,בצדכוחבשיכרוןמשולבתאסטרטגית',

הכבושהלאוכלוסייהשירותיםממתןועברהבשטח,השליטהאתבהדרגהישראלעיצבהבושניםארוך
אתלהניחאמנםנועדאוסלותהליךהפלסטיניים.המתיישביםודחיקתהתנחלויותבנייתשליזוםלמהלך

לגבימשותפתהכרעהבהעדראךפלסטינית,לריבונותCמשטחחלקיםהעברתכללואףלשלום,היסודות
עלהגוברתהמערכהוהתנחלות.זוחלסיפוחשלבפרקטיקהלהמשיךלישראלאפשרוההסכמיםהשטח,
משפיעהמכך,וחשובהשטח,מעמדעלדיפלומטי-בינלאומיומאבקדמיםעימותכיוםגוררתבשטחהאחיזה

על הזהות הבסיסית של מדינת ישראל ושל הפלסטינים.

1967-1993בשטח:האחיזהעיצובתהליך

פלסטינייםמישובים'פנויות'אדמותעלהשתלטותבתהליךישראלהחלההשבעיםשנותתחילתמאז
משנותהחלהפלסטיניות.הבנייהמבקשותאחוזים95כ-אישרהעודהיאהשבעיםשנותבתחילתב-גדה.

לפלסטיניםבאישוריםחדהירידהחלההגדה,תוככיאלהתרחבההתנחלויותשמפעלוככלהשמונים,
בודדים.לאחוזיםהפלסטיניותלבקשותהאישוריםמספרכברירדהאלפייםבשנותבלבד).אחוזים25-30(

התכנוןבחוקישראלשביצעהשינוייםבעקבותהתאפשרההמדיניות7בלבד.אחוז0.5עלעומדהואכיום
בידיוהתכנוןהשליטהאתריכזוהצווים).1971מ-,418מצו(החלצבאייםצוויםבאמצעות,1966מ-הירדני
ייצוגמנעווהמקומיות,המחוזיותהוועדותאתביטלוהאזרחי,המנהלשל)HPC(העליונה'התכנון'מועצת

התחזקהישראלשליטתשהופקדו.לתוכניותהתנגדויותלהגישיכולתםאתוצמצמובמוסדות,לפלסטינים
אשרהכפרייםבאזוריםפיתוחלמנועלהאפשרואלההבריטי.המנדטמתקופתתכנוןחוקיאימוץידיעלגם

8המקומית.האוכלוסייההתפתחותחשבוןעלהמרכזיהמשטרמעמדאתחיזקוגםהם'חקלאיים'.הוגדרו

נוצרכךמלאה.וייצוגיותמקומיותועדותהכוללתלמתנחלים,תכנוןמערכתהאזרחיהמנהליצרבמקביל,
9מצב בו קיימת מערכת תכנון מודרנית וסדורה למתנחלים, בעוד לפלסטינים התכנון מגביל וארכאי.

בעקבותבהמשך,צבאיים.צוויםבאמצעותפרטיות,אדמותתפיסתעלהתבססההישראליתההשתלטות
עלישראלהכריזה10צבאיים','צרכיםפיעלשלאהתנחלויותבנייתמנעאשר)1979(מורה'אלוןדין'פסק

מהפלסטיניםלרכושישראליםעודדהגםכךותוך11מדינה','אדמותכעלהמערביתבגדהנרחביםשטחים
המערבית.הגדהמשטחיאחוזיםבעשרותאחיזתהאתהגדילההיאזו,בדרךהפרטי.בשוקקרקעות

שלל'פרגמנטציה'הובילוההתנחלויות,ובשטחיהתפרבמרחבתנועה,הגבלותבשילובזה,מנהליאמצעי
בהסכםהפלסטינית''האוטונומיהמעצביאתשהנחתההגישהעםבשילובזו,גישהלימים,המרחב.

האדמותכלנותרובמסגרתההביניים,בהסכםהגדהשלהמנהליתלחלוקההבסיסאתהיוותהקמפ-דיויד,

אדםבחזקתהיוולאשנים,3במשךעובדושלאהמערביתבגדהקרקעותהןאלההישראלית,ההגדרהפיעלמדינה:אדמות11
התנחלות.לצורכיישראלמדינתידיעלמוקצותאלהמאדמות99%מ-למעלהשנים.10במשך

).22.10.1979מיוםדין(פסקישראלממשלתנ'דויקאת390/79בג”צהתנחלויות:הקמתלצורךפרטיתקרקעתפיסת10
https://hamoked.org.il/document.php?dID=Documents1240.

בצלם..המערביתהגדהשלCבשטחישראלמדיניותשלה:כבתוך.2013נגה.קדמן,גם:ראה.35עמ'.האסורהתחום9

8 Khamaisi, Rassem. 1997. "Israeli use of the British Mandate planning legacy as a tool for the control of
Palestinians in the West-Bank". Planning Perspectives, 12.

'במקום':עמותת.Cבשטחהפלסטינייםבכפריםהישראליתהתכנוןמדיניותהאסור:התחום.2008אלון.וכהן-ליפשיץ,נירשלו,7
ראיון..2022אלון.כהן-ליפשיץ,-וגםלישראל.החדשהוהקרןOXFAMתכנון.זכויותלמעןמתכננים

ומפניהדמוגרפיהאיוםמפניחששאמנםהובע)1967יוני14-19(אשכולהממשלהראשבראשותהחשאייםהממשלהבדיוני6
מהפרקהורדהישראל,שלהמזרחי'כ'גבולהירדןבקעתאתלהגדירהוחלטזאת,אףעלהפלסטינית.האלימותהחרפת

התנחלויות.להקמתמכןולאחרלישראל,ירושליםוצפוןמזרחלסיפוחהבסיסוהונחחוסיין,המלךעםומתןלמשאהאפשרות
ביתן.הוצאת.המבוכהניצחון.1996ראובן.פדהצור,ראה:

https://hamoked.org.il/document.php?dID=Documents1240
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מתאר''תוכניותהאזרחיהמנהלגיבשהשמונים,שנותסוףלקראת12ישראל.בידיCבשטחמיושבותהלא
באופןהקיים,הבנייהמרחבסביבהכפריםובתיחוםבסימוןהתמקדוהתוכניותהמערבית.בגדהלכפרים

לשימושהקרקעעתודותאתישראלהבטיחהבמקביל,13בשטח.היישוביםהתרחבותאתשמנע
ההתנחלויות ולצורכי הצבא.

1995-2009אוסלו:בהסכמיCשטחכינון

).1995בספטמבר28(הבינייםבהסכםלראשונההוגדרעצמו,בפניהעומדמבודל,כאזורCשטחמעמד
Aמשטחיבשונה14ישראל,שלואזרחיתביטחוניתבאחריותככללנותרהשטח B(22ושטחיאחוזים)18)

במהלךהפלסטיניתלרשותבמדורגיועברCשטחשלהארישחלקהייתהההסכםמעצביכוונת15אחוזים).
ומתןהמשאבמסגרתלדיוןנותרואשרהאזוריםלמעטזאת,השיחות.מתחילתשנים5ותוךומתן,המשא

הבינייםהסכםאשרורלאחרחודש16מיוחדים'.צבאייםו'אזוריםהתנחלויות,ירושלים,-הקבעהסכםעל
שמעוןמקומו,ממלאידיעלבחלקויושםוההסכם)1995(נובמבררביןיצחקהממשלהראשנרצחבכנסת,

נוספיםשטחיםהעברתעלהאמריקאי,הממשלבלחץומגעים,דיוניםהתנהלו1997-1998בשניםפרס.
לאוההעברהכשלוהמגעיםאךפעימות,3ב-הביניים,להסכםבהתאםהפלסטיניתלרשותCמשטח
13העברתעללחתוםנתניהוהסכיםבהריבר')(ב'וואיפסגהועידתנערכה1998באוקטובריושמה.
Bולשטחיאחד)(אחוזAלשטחיCמשטחאחוזים בלבד,ראשונהפעימהיושמהבפועל,אחוזים).12)
.Aלשטחאחוזים7.1ו-Bלשטחאחוזים2הועברו1998נובמברובמהלך

המשאאתלהאיץובעיקרממזכר-וואי,ישראל'חובות'אתלהסדירנועד),1999(אל-שייח'שארםמזכר
AלשטחיCמשטחיאחוזים10מעלהפלסטיניתלרשותלהעבירהתחייבהישראלהקבע.הסדרעלומתן

אחדואחוזBלשטחאחוזים10העבירהואמההתחייבויות.חלקמימשברקאהודהממשלהראש.Bו-
מקשייםנבעההחלקיתההתקדמותA.17לשטחBמשטחאחוזים7.1להעברתבנוסףזאת,.Aלשטח

קמפ-דיוידועידתבמסגרתערפאתעםממילאיידוןהטריטוריהחלוקתנושאלפיהברקומתפיסתפוליטיים
ולהקפאתומתמשך,עמוקאמוןלמשברקשה,לעימותוהובילנכשלומתןהמשאבפועל,).2000(יולי

העברת שטחים לרשות הפלסטינית.

2009-2022החד-צדדית:הגישהניצחון

אוסלו,בהסכמיישראלכרסמהבטרור,הלחימהוב'צל')2000-2005(השנייההאינתיפאדהבמהלך
הבנייההמשךבצדשרוןשקידםהחד-צדדייםהצבאייםהצעדיםשרון.אריאלהממשלהראשבהובלת

בשטחהצבאהתייצבות.Cשטחמעמדלגביגםבישראלהתודעהאתמחדששינובהתנחלויות,

,Aשטחיוהתפתחותההסכמיםיישוםטבלה:שאול.אריאלי,17 B-וC.

Article-הבינייםהסכם16 3.C:
"Area C" means areas of the West Bank outside Areas A and B, which, except for the issues that will be
negotiated in the permanent status negotiations, will be gradually transferred to Palestinian jurisdiction in
accordance with this Agreement."

ובאחריותפלסטיניתאזרחיתבאחריותלהיותנועדו:Bשטחיפלסטינית.ואזרחיתביטחוניתבאחריותלהיותנועדו:Aשטחי15
ביטחונית של ישראל.

שליטהשבהעדראלאועוד).בריאות(חינוך,Cבשטחפונקציונאלייםאחריותתחומיקיבלההפלסטיניתהרשותההסכם,פיעל14
משימותלמעשההלכהלממשהיכולתהפלסטיניתלרשותאיןהתנועה,הגבלותרקעועלובבנייה,בתכנוןבתשתיות,בטריטוריה,

ה.פישמן,י.רונן,א.לביא,בתוךאוסלו".הסכמיעלמשפטימבטביצורו:אוהכיבושפירוק".2019אייל.גרוס,ראה:אלה.
ירושלים.כרמל,הוצאתאוסלו.לתהליךשנה25(עורכים)

אלון.כהן-ליפשיץ,האזרחי.המנהלידיעל2007ב-גםגובשו,Cבשטחמהכפריםחלקשלמגביללתיחוםדומותתוכניות13
ראיון..2022

גם:ראה.27עמ'.האסורהתחום12
Singer, Joel. 2021. "West Bank Areas A, B and C: How Did They Come into Being?". International
Negotiation 26
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אשרבערים,הנמשכתוהפעילותהצבאיתההשתלטותהאזור.תיחוםתפיסתאתשינתה)2000-2001(
לאורךהביטחון''גדרבנייתהאזורים.ביןהאחריותחלוקתאת'טשטשה')2002('חומת-מגן'במבצעהחלה

שלההתפתחותמרחבאתוהגדילהומבודדים,'כלואים'פלסטינייםמרחביםיצרה)2003(משנתהתפר''קו
התחייבותאמנםכללה)2003(הישראלי-פלסטיניהסכסוךלפתרוןהדרכים''מפת.Cבשטחההתנחלויות

אלא"הזמנית".הפלסטיניתלמדינהטריטוריאלית''רציפותלטובתהשני)(בשלבCמשטחחלקיםלהעברת
ביןהאמוןמבוססהאינטימיהשיחובפרט)2008(אנאפוליסתהליך18למעשה.הלכהיושמהלאשה-'מפה'

19ראש הממשלה אולמרט לאבו מאזן, הניבו אמנם התקדמות מדינית, אך לא צלחו וגם לא שינו דבר בשטח.

אתעודדהאנאפוליס,בתהליךשחלהבהתקדמות)2009(נתניהוהממשלהראשמצדההכרהאי
מדורג.בתהליךהפלסטינית,המדינהולהקמתהכיבוש'ל'סיוםממשלתית-עצמאיתיוזמהלקדםהפלסטינים

האמריקאיהממשלמצדותמיכהלגיבויזכהאשרפיאד,סלאםהממשלה,ראשידיעלגובשההתכנית
תוואיסביבלמאבקקראההיא.Cבשטחיפלסטיניתלפעילותגםהתייחסההתוכניתהבינלאומית.והקהילה

מתקנישפכים,טיהורמתקניהקמתעלבדגשבינלאומי,בסיועתשתיתפרוייקטיולהקמתההפרדה','גדר
הפעילותכיפיאד,טען2010ב-20כבישים.וסלילתולשתייה,להשקיהמיםצינורותהנחתאשפה,פינוי

הקיפאוןנוכחהנושא,קידוםלחיוניותבנוגעהפלסטיניתבמודעותעלייהניכרתוכי'חובה',היאCבשטח
21בתהליך המדיני.

בגדהלפרויקטיםמקיפהתכניתהפלסטיניתהרשותועםישראלעם22ה'קוורטט'גיבשלכך,במקביל
ושליחנתניהוהממשלהראשהצהירואף,2011בפברוארעזה.וברצועתירושליםבמזרחהמערבית,

מומש.מהתוכניותקטןחלקC.23בשטחפיתוחתוכניותעשרותעלבלייר,טוניהתיכון,במזרחהקוורטט
הצורךאתשהדגישה,2011-2013לשניםפיאד,סלאםשלנוספתממשלתיתתוכניתפורסמהבהמשך,
זכתהזותכניתגם24האזור.למדינות'חיבוריות'וביצירתעצמאית,כלכלהבקידוםמדינית,במתינות
אירופיות,ומדינותהאירופיהאיחודמטעםמומחיםמשלחות25הבינלאומית.הקהילהמצדוגיבוילתמיכה

.Cבשטחפלסטיניבפיתוחהיתרונותאתהדגישואשרדו"חותופרסמובשטחסיירוהעולמי,והבנקהאו"ם
לאוכלוסיותההומניטריהסיועחשיבותהודגשההשטח,מפיתוחועקיפותישירותתועלותנותחובדו"חות

הודגשוהאזרחי.המנהלמצדהמפלהוההתנהלותההתנחלותמדיניותנגדביקורתוהוטחההמוחלשות,
הבדואיתהאוכלוסייהכלפיהלקויוביחסההפלסטינית,הרשותשלובניהולבתכנוןכשליםגםבדו"חות

C.26בשטח

26EU internal report on Area C and Palestinian State building. 2012. Journal of Palestine studies
משה דיין. אונ' ת"א.מרכזפלסטין – המדינה שבדרך?לביא, אפרים וגל, יצחק.25

24 Palestinian National Authority. 2011. National Development plan (2011-2013): Establishing the State,
Building our future. Ramallah. Program of the Fourteenth Government.

:2011הממשלה.ראשמשרדאתרוסיכמו.נפגשובליירלמזה"תהקוורטטושליחנתניהוהממשלהראש23
https://www.gov.il/he/departments/news/eventblair040211

מהלכיעללפקחמטרתו,.רוסיה והמאוחדותהאומות,האירופיהאיחודמארה"ב, שמורכבגוףהתיכון:המזרחלענייניהקוורטט22
לאורךאךמכן,לאחרלפעולהמשיךהגוףבאו"ם.גופיםמספרע"ימומנהפעילותוהדרכים'.'מפתבמסגרתוהפלסטיניםישראל

השנים הפך לא רלוונטי.

21 Tamari, S. Farraj, K. and Mansour, C. 2009. "A Palestinian State in Two Years: Interview with Salam
Fayyad, Palestinian Prime Minister". Journal of Palestine Studies.

20 Palestinian National Authority. 2009. Palestine Ending the Occupation, Establishing the State. Ramallah.
Program of the Thirteenth Government [Fayyad Plan].

(בערבותרשמיתהסכמההשארביןכללהההתקדמות.מורגנהפאטהאומדברנווהאנאפוליס:תהליך.2015עומר.צנעני,19
קמ"ר.6,202עליעמודהפלסטיניתהמדינהוגודל',67גבולותעליתבססשהמו"מכךעל)2008ביולי30הממשל,

המציבהל'מפה',שרוןאהדתאתמתארויסגלס.180-191עמ'.ממשלהראששרון:אריק)2012(דב.ויסגלס,אצלראה18
לפלסטינים תנאים דרקוניים להתקדמות מדינית. כמו כן, ראה: 'מפת הדרכים' - שלב ב:

"Creation of an independent Palestinian state with provisional borders through a process of
Israeli-Palestinian engagement. As part of this process, implementation of prior agreements, to enhance
maximum territorial contiguity, including further action on settlements in conjunction with establishment of a
Palestinian state with provisional borders".

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94
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-27)2010,2014(אובמהממשלבהובלתנוספיםכושליםנסיונותשנילאחר-המתמשךהמדיניהקיפאון
מחמדהפלסטיני,הממשלהראש'.Cשטח'פרויקטאתלקדםהפלסטיניתהרשותהנהגתאתדרבן

לתמיכהזוכהמאזהפעילותבינלאומי.בסיועבשטח,ופעילותבנייהלתכנון,יחידה)2015(הקיםא-שתייה
הרשותהחלה2011משנתכך,בתוך.UN-Habitatו-האירופיהאיחודהבריטים,מצדבעיקרצמודה,

ופיתוחבנייהתוכניותליזוםבמטרהבפיילוטמישראל,פלסטינייםומומחיםבינלאומיבסיועהפלסטינית,
ולאהאזרחיהמנהלעםבתיאוםלהתבצענועדווהיישוםהתכנוןישראל.שלהמגבילהלגישהנגדכמשקל

Development-Oriented(פיתוח"מוכווןנגד"תכנוןכונהשהוקםהמנגנוןחד-צדדי.באופן
Counter-Planning.(בשטחהמקומיותהאוכלוסיותעםומשתףישירשיחעלהתבססהואC,וגובש

הייחודיים.המקומייםלצרכיםהתואמיםקרקעשימושיעלדגששימתתוך)Bottom-Up('מלמטה-למעלה'
שלראשונייזוםתכנוןשלבים:4כללוהואאזורי-מרחבי,תכנוןללאכמעטבכפרים,התמקדהתכנון

'מועצתידיעלאישורההקהילה,ידיעלהתוכניתאישורשאלונים),סקרים,(סדנאות,המקומיתהקהילה
אתלשפרמבנים,והריסותאוכלוסיותהזזתלמנוענועדהזוגישהבשטח.ויישומה),HPC(העליונה'תכנון
מרכזיםלהרחיבהאזורים,ביןחיבוריותלהגדיל,Cשטחלתושביוהתשתיותהתעסוקההחיים,איכות

המנגנוניםביןהפעולהשיתוףאתולהגדיל,28וקלקיליה)רמאללה(דוגמתAבשטחיצפופיםעירוניים
אלף75כ-שלשטחעלכפרים116ל-מתארתוכניותזובדרךהפלסטיניםהגישו2015ב-הפלסטיניים.

האזרחיהמנהלאישרהבקשותכללמתוךפלסטיניים.תושביםאלף260כ-המונהאוכלוסייהולטובתקמ"ר,
נידונותעדייןאחרותתוכניות89ו-להתנגדויות,הועברונוספותתוכניותשבעמלא.באופןתוכניותשבע

התוכניות,אתלאשרישראלעללחציםמפעילים)UN-Habitat(והאו"םארה"בהאירופי,האיחודבמנהל.
חלקרשמי.ישראליאישורללאבשטחתוכניותמספרגםקידמוהאירופיםמבנים.מהריסותולהימנע

29מהתוכניות לא אושר עקב המיקום באזורים המוגדרים על ידי ישראל "רגישים".

Cבשטחפלסטינייםלמגוריםמבניםהקמתהקבינטאישר2017ב-בישראלטרמפהנשיאביקורלקראת
הביטחון,מערכתבהמלצתהתמקדו,המגוריםהטבות30ובחרבתא.בתרקומיאתעשייה,אזוריושני

ישראל31הקבינט.ידיעלאושרולאדברשלבסופואךדיור).יחידותאלף14(קלקיליההעירבהרחבת
טקטייםנראותבמהלכילרובמדוברבפועל,ארה"ב.נשיאיביקורילקראתלפלסטינים'הקלות'לאשרנוהגת

ישראלהכריזה)2022(ביידןהנשיאביקורלקראתגםהמדינות.ביןמתיחויותולשכךעשייהלהפגיןשנועדו
לפנירבזמןניתנושהאישוריםלמרותזאת,בגדה.פלסטינייםיישוביםשישהלפיתוחתוכניותאישורעל

ביוזמההכלכליהחלקטרמפ.תוכניתפורסמה2020בינואר32חדשה.כמחווהלכאורהרקוהוצגוהביקור,
הודגשהבתוכניתשנים.עשרבתוךהפלסטיניתהמדינהלבנייתדולרמיליארד50שלהשקעהעלהתבסס

רעיונותוכללה,Cלשטחגםבעקיפיןהתייחסההיוזמההתיכון.המזרחמדינותעםהכלכליתהשותפות
תיירות,וביוב,מיםדיגיטלי,שירותאנרגיה,תחבורה,תעשייה,עסקים,בתחומיומודרניזציה,לפיתוח

עלנכפתהמוטית,הייתהשהתוכניתאלא33ומכרות).מחצבותהמלח,ים(צפוןהטבעומשאביחקלאות,
הסףעלאותהדחהמאזןאבוהפלסטיניהנשיאישראל.שלדומיננטיתהשפעהתחתוגובשההפלסטינים,

וטען, "לא יקנו את פלסטין בכסף".

33 Peace to Prosperity. https://www.haaretz.com/embeds/pdf_upload/2020/20200128-201549.pdf
ראיון.2022ראסם.ח'מאיסי,32
היום.ישראלהוקפאה".קלקיליה''תוכנית–התנגדו"השרים.2017שלמה.צזנה,31
.הארץבגדה".השליטהאתמעמיקיםהישראלייםהתעשייהאזוריההתנחלויות:"מפעלי.2017יותם.ברגר,30

29 Khamaisi, Rassem. 2019. "Development-Oriented Counter-Planning versus Restrictive Planning in Area C
of the West Bank, Palestine". The Arab world geographer, 22 (1). Haifa University.

28 Rassem, Khamaisi, 2018. "Cities under Planning Siege: The Palestinian case". WIT Transactions on The
Built Environment, Vol 179,

הצעהמולכו,יצחקשליחו,באמצעותנתניהוהממשלהראשהעבירקרי,בהובלתהשיחותכישלוןרקעעלאינדיק,מרטיןלדברי27
רובין,ראה:הכנסת.אוהממשלהאישורעללדלגהתחייבותתוך,Cמשטחידונמיםאלפיעשרותהפלסטיניתלרשותלהעביר

סרוגים.חדשות.2022בנצי.
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,Cבשטחהפלסטיניתהרשותפעילותאתהמתאררשמידו"חהממשלהראשמשרדפרסם2021ב-
לרישוםאלטרנטיביקרקעותרישוםערכוהפלסטיניםהדו"ח,פיעל34ממש.שלכאיוםאותהומגדיר

לערעורמהתורכיםקושאןארכיוןעותקוהשיגומבנים,הריסותלמניעתמשפטייםמהלכיםקידמובישראל,
1000מעלנפרצו35והציבורית,הפרטיתהפלסטינית,הבנייההורחבהבנוסף,ישראלים.שלקנייןזכויותעל

פעילותלדו"ח,ברקעחקלאיים.לצרכיםק"ממאותוהוכשרווחשמל,מיםפרוייקטיקודמוצירים,שלק"מ
לקדםקראואשרמהימין,ושריםכנסתוחברייש"ע)מועצת('רגבים',ארגונים-עמותותמצדמתמשכת

בובקבינט,דיוןנערך2019ביולי29ב-הדו"ח,פיעל.Cשטחיעלפלסטינית""השתלטות'למניעתמערכה
פעולותמתאםבהובלתתכניתקידוםעלהוחלטכוללת".לאומית"בראייההשטחעללשמורהצורךהודגש

ובקרהבפיקוחוהוחלואכיפה,תכנוןאתגריוהצפתסקר,מיפוי,לביצועפרוייקטורמונהבשטחים,הממשלה
כללההמרכז,ובפיקודהאזרחיבמנהלשגובשההמענה,תוכניתהכנסת.שלוהביטחוןהחוץועדתמצד

למדיניותעדיפותסדרגםנקבעההשתלטות".ב"תמונתואחיזהלמיפוימודיעיני-מבצעימנגנוןהקמת
עדיפותאש.ושטחיאדומים,מעלהחברון,הרדרוםירושלים,עוטףלמרחביעליונהעדיפותהאכיפה:

מדינה""אדמותעלפלסטיניתהשתלטותמניעתמרכזיים".חיים"עורקיולאורךהירדןלבקעתשנייה,
איןלישראלכיממחישיםלעיל,שתוארוהתיעדוףבנושא,הטיפולאופןיותר.נמוכהבעדיפותהוגדרה
אינההיאמדועברורלאלפיכך,חיוני.אינטרסCשטחבכלרואהאינהוהיאטווח,וארוכתסדורהמדיניות
במסגרתלאחרונה,לאומי'.כ'אינטרסידיהעלמוגדריםשאינםבחלקיםופיתוחבנייהלפלסטיניםמתירה

סודי'פנימי'דו"חשלקיומו'נחשף'השארביןימין.גורמימטעםמגמתימידעמתפרסםהתודעתיתהמערכה
ביהודהישראליות""אדמותעל'להשתלט'לפלסטיניםלסייעסדורהתוכניתהאירופילאיחודלכאורה,לפיו,

קמפייןבמסגרתבישראל,הרדיקליהימיןגורמימצדהאירופיםנגדהסתהבמהלךמדובר36ושומרון.
כלפיהאירופיהאיחודנוקטבהוהמערכתיתההסדריתהגישהאתממחיששנחשףהדו"חבפועל,מתוזמר.

החוץשרימועצתידיעלאושרטרםהואמקרה,ובכלמשמעותי,מידעבוהוצגלאלכך,מעבר.Cשטח
.37האירופים

המצבאקוטית.סביבתיתסכנהוביניהןפרקטיות,ניהולבעיותגםיצרהבשטחמוגדרתהבלתיההתנהלות
הפגיעה38לאומי'.חירום'מצבוהוגדרכ'קטסטרופה'בישראלהסביבהלהגנתהמשרדבכיריידיעלתואר

ואקוויפרקרקעזיהוםובנחלים,בוואדיותביובהזרמתכוללתוהיאהצדדים,שניידיעלנעשיתCבשטח
שלפיראטיותפעולאסורה,אלקטרוניתפסולתפיזורמזהמת,חומריםשריפתממוחזרים,לאבמי-קולחים

שלמצבוהנציחה,Cשטחמעמדלגביגוברתעמימותיצרההצדדיםביןהמדיניהתהליךהקפאתמחצבות.
On('בהמתנה'נמצאהשטחבומצביצרהמדיניהקיפאוןהשנים.עםוהחריףשהלךאפס"סכום"משחק

Hold(עליההכובלתהתפיסהגםלכךתרמהבשטח.הפועליםגורמיםמצדמחתרתיותליוזמותונתון
גישתאחרות,במיליםאומוסכם",שהכולעדמוסכםלאדבר"שוםלפיהבעבר,הצדדיםהנהגותהסכימו

מאפשרתאינהזוגישההצדדים,ביןעמוקאמוןאירקעועלמדיני,תהליךבהעדרכלום".לאאו"הכול
באינטרסיםהפוגעיםומוסווים,מוסתריםחד-צדדיים,למהלכיםמדרבנתוהיאמוסכמים,בצעדיםהתקדמות

הפלסטינית,האוכלוסייהשלוהזנחהפשעופלסטינים,יהודיםמצדוטרוראלימותגורריםהצדדים:שנישל
והרס המרקם הסביבתי והחברתי.

הצופים.בהרהעבריתבאוניברסיטהכנסגבולות'.חוציהטבעעלושמירההסביבה'איכות.382018
https://www.youtube.com/watch?v=7YhAYBOF3rs&list=PLMFMERSsDs6lJDti7xyKiwnfzK21iqvBK&ab_chan

nel=%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%93%D7%94%D7%9B%D7%A
4%D7%A8%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F

.2023בינואר12,הארץ,"גבועלעצומהחטוטרתעםהאירופיהאיחודנגדמסיתהימין"צנעני,ועמרשיאון-צדקיהומאיה37
36"Secret document reveals: EU will help Arabs take over area C". 2022. Channel 7 - Israel National News.

בשטחיסמוכיםבאזוריםבלתי-מותרתבניהגרראשר,Bבשטחיהבניהפוטנציאלעלשעלהטבעיריבוי-לכךברקעכינדגיש,35
C.יחידות500,12כנגדפרטית.פלסטיניתקרקעעלנבנההדיוריחידותרובדיור.יחידותאלף20מ-למעלההקיפההתופעה

הבנייהלהסדרת"מתווה.2017ישראל.ביטחוןלמעןמפקדיםדו"חמתוך:בפועל.נהרסומהן300,3וכ-הריסה,צוויהוצאודיור
".Cבשטחיוהפלסטיניתהישראלית

המודיעין,משרד.ומשמעויותתיאורבשטח,ביטחוניתמציאותעיצוב-Cשטחיעלהפלסטיניתהמערכה.2021המחקר.אגף34
משרד ראש הממשלה. הדו"ח מסתמך בין השאר על מידע רשמי של גופי המודיעין בישראל.

https://www.youtube.com/watch?v=7YhAYBOF3rs&list=PLMFMERSsDs6lJDti7xyKiwnfzK21iqvBK&ab_channel=%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%93%D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=7YhAYBOF3rs&list=PLMFMERSsDs6lJDti7xyKiwnfzK21iqvBK&ab_channel=%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%93%D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=7YhAYBOF3rs&list=PLMFMERSsDs6lJDti7xyKiwnfzK21iqvBK&ab_channel=%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%93%D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/2023-01-12/ty-article/00000185-a0bf-da33-a9e7-ecff43970000
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מהלכיםלקדםהספיקהלאבפועלאךבשטח,המצבלשנויחלקיבאופןלפעולהתכוונההשינויממשלת
בהובלתהדתית''הציונותמפלגתובתוכה-החדשהמלא''עלהימיןממשלתמשמעותיים.קונקרטיים
שלהמעשיסיפוחואתמרכזיכיעדלעצמההציבה-בן-גבירבהובלתיהודית''עוצמהומפלגתסמוטריץ',

טרמפ.בעידןסיפוחלממשהכושלהניסיוןלקחירקעעלכנראהנמוכה,בחתימהזאת,לישראל.Cשטח
נוסףלשרהאזרחיהמנהלהכפפתשמשמעותו,ביו"ש',הסמכויותפיצול'חוקקודםהשארביןכך,לשם

בשליטתהואאףחדש,לאומיות'תשתיות'אגףוהקמתהמתנחלים,אינטרסיאתשישרתהביטחוןבמשרד
גביר,בןלאיתמרמג"ב-איו"שכוחותאתלהכפיףאישרההממשלהבנוסף,האוצר.במשרדהרדיקלי,הימין

לימיןשיאפשרחדשמצבלייצרנועדואלודרסטייםצעדיםלאומי'.לביטחון'המשרדמעתהשיכונהבמשרד
בנייתאתמשמעותיבאופןלהרחיבהמערבית,בגדההישראליתהמדיניותכללאתלהובילהרדיקלי

כלבגדה.הפלסטיניםכלפיביטחוני-ניציקוולהוביללישראל,Cשטחילחיבורתשתיתלייצרההתנחלויות,
מעשיתלספחהעתכלפעלהכאמורישראל.Cשטחשלמעשיסיפוחשלמזורזמתהליךכחלקזאת,

האצהמהוויםופוליטי,ציבורידיוןללאהמתבצעיםכיום,הימיןשמהלכיאלאלישראל,Cמשטחחלקים
מדינהוהקמתמדיניהסדרלקדםהיכולתאתלגמרילנטרלברורהכוונהמתוךהסיפוח,במהלךמשמעותית
בינלאומייםלפשעיםהדיןבביתישראלשלהצבאיתההתנהלותחקירתבצדכאשרזאת,כלפלסטינית.

)ICC,(האו"םעצרתהחליטה)לצדקהבינלאומיהדיןמביתמשפטיתדעתחוותלדרוש)2022דצמבר31
)ICJ(תוךהמערבית,הגדהשטחיאתלעצמהלספחהפועלתישראל,נגדשיינקטוצעדיםעלוהמלצות

שהיא נוקטת גישה מפלה כלפי תושביה הפלסטיניים, ומונעת את מימוש חזון המדינה הפלסטינית.

משפטיותועמדותתפיסהפעריC:שטח

המערביתהגדהשטחיכלכלפיההוליסטיתמהגישהנובעCשטחמעמדהפלסטיניתהרשותבראיית
החלטות,ומגווןהבינלאומיהדיןהבינלאומית,הקהילהעמדתאתגםככללתואמתזותפיסתםעזה.ורצועת
ותפיסתהכבוש,שטחכולההיאזוגישהלפיהמערביתהגדה).1973(338ו-)1967(242ובראשן
האריחלקלהיותהאמורבשטחמדוברבנוסף,Inadmissible. (39קבילה'(כ'בלתיהבינלאומיבדיןמוגדרת

המהווהטריטוריאלית,רציפותמקנהCשטחישראלי.כיבושתחתכיוםהנתוןהפלסטינית,הישותשל
פוטנציאלמהווהחיוניות,תשתיותמכילהשטח40('אפקטיבית').בת-קיימאמדינהלהקמתחיונימרכיב
הפלסטינים).Bו-A(משטחיעירוניתבנייהלהתרחבותושטחיםחקלאיים,מרחביםעםמשמעותי,כלכלי

ישראל,שלה-'פרגמנטית'ההבחנהאתמקבליםאינםהםאךישראל,עמדותאתהיטבומכיריםמודעים
שארלביןהירדן,ובקעתהמלחיםצפוןהתפר','מרחבירושלים,מזרחושומרון','יהודהשטחיביןהמפרידה

.Cשטחחלקי

לכאן:אולכאןלהיקבעעתידמעמדוישראל.ממדינתריבוניחלקואינו'מוחזק',Cשטח,ישראלבראיית
אזעדחד-צדדית').'היפרדותשלבמהלךאו(בהסכםלפלסטיניםעיקרומסירתלחילופיןאולישראלסיפוח
ישראל,בעיני'לגיטימית'פלטפורמה,מהווההבינלאומי,לדיןובניגודצבא,לצורכילשמשממשיךהשטח

('חיץ'הירדןבקעת:41חיונייםאינטרסאזוריהמוגדריםאזוריםשלושהכוללהשטחיהודים.להתיישבות
בירתעלמרחבית'ל'הגנה(בסיסירושליםעוטףירדן),לממלכתהפלסטיניםביןמסוכנתומ'חיבוריות'מטרור

סכנתאתומצמצמיםאסטרטגי','עומקהמספקיםצבאי,'חיץ'ומרחבביטחון(גדרהתפר'ו'מרחבישראל),
מחנותנוספים:באזוריםפלסטינייםופיתוחבנייהמונעתישראלאלה,אזוריםמלבדהמדינה).בלבהטרור

איןישראל,בראייתחיוניים.תשתיתואתריאימוןאזורימתוכננים),או(קיימיםמרכזייםציריםלאורךצבא,

השתנומאזהגאו-אסטרטגייםהתנאים.1967משנתאלון','תכניתעלעקרונית,מתבססת,החיוניים''האינטרסיםהגדרת41
היעלמותהפלסטיני,הטרורטילים,מבוססתללוחמההמעברירדן,עםהשלוםהפלסטינים,במספרהגידול–משמעותיבאופן

האיום העיראקי ועוד. לפיכך, הצורך הביטחוני באחיזה מלאה בשטחים אלה פחת מאוד.

40 Crawford, James. 2006. The creation of States in International Law. Clarendon press, Oxford.
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SCRes242%281967%29.pdf:242החלטהנוסחראה39
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15(ההתנחלויותבשטחימדינה','אדמותהמוגדריםבשטחיםפלסטינייםופיתוחלבנייהמקוםכאמור
ישראלבראייתושנועדוהוסדרטרםשמעמדםמהשטח)אחוזים20(סקר'וב-'אדמותמהשטח)אחוזים
האזרחיהמנהלשבפועל,אף.Cמשטחאחוזים70בכ-פלסטיניפיתוחנמנעכך,42מדינה'.ל'אדמותלהפוך

מהשטח.בלבדאחוז0.5ב-ופיתוחבנייהכאמור,לפלסטינים,מתירכיום

,2022לבחירותקודםועוד43בהתנחלויות,הישראליתבבנייההמשמעותיתהעלייהבצדהאחרון,בעשור
נרחביםחלקיםאוהשטחסיפוחאתהמעודדיםימין,גורמיבהשפעתישראל,בעמדתהדרגתישינויחל

Cשטחכלאתכמעטלספחשנועדהההרגעה','תכניתאתהיהודי')('הביתבנטפרסם2014ב-ממנו.
נתניהוממשלתנערכהטרמפיוזמתבעקבות,2020ב-פלסטינית.מדינההקמתלמנועכך,ותוךלישראל,

מתלונניםתיקיהעברתפורמלי:סיפוחלקראתמעשייםצעדיםקודמוואףלישראל,Cמשטחחלקיםלספח
ושומרון',ביהודהההתיישבותלהסדרת'החוקקידוםלבג"צ),(במקוםבירושליםהמשפטלביתפלסטינים

אברהםהסכמיאש'.ל'שטחיהומרואשרמאזוריםהירדן,ובבקעתחברוןהרבדרוםכפריותקהילותוגירוש
בישראלמיליטריסטיותגישותכיוםבולטותמהפרק.הנושאלהורדתתרמוהאמריקאיהממשלולחצי

ביטחוני-צבאינטלולאסף','מגןהשטחבכלובהתנחלויותחיוני',צבאי'צורךCבשטחבאחיזההרואות
מזורבוורואותהפלסטינים,עםהמתמידלחיכוךבחיובמתייחסותאלהגישות44ישראל.מדינתעלחמור
הפלסטינים,בעיניהסטטוס-קוולאיכותכלשהומשקללהעניקמבליזאת,45'הנצחית'.הטרורלתופעתיחיד

עמדותישראל.נגדוטרורלאלימותמרכזימניעוהמהווהמהיכולות,פחותלאהחשובהמוטיבציות,ולמרכיב
המדינהרעיוןאתמלכתחילההשוללותאמוניות-משיחיות,לעמדותליד''ככפפהתואמותאלהרדיקליות

הפלסטינית, ורואות בשטח כולו חלק מהמדינה היהודית 'המובטחת'.

שהוענקההמצומצמתוהריבונותוההסכמית,החוקיתשהעמימותטועניםופלסטיניםישראליםמשפטנים
ומאזCבשטחישראלשלהאפקטיבית''השליטההכיבוש'.ל'ביצורפלטפורמהמהוותהפלסטינית,לרשות

המערביתבגדה'כובש'היאישראללפיההטענהאתמחזקים,Bו-Aבשטחיגםהשנייההאינתיפאדה
השניםלאורךהיאגםהציבהלאCבשטחלנעשה(בג”צ)בישראלהמשפטמערכתהתייחסות46כולה.
בעיקרומתייחס'צרה'גישהלרובנוקטבג”צ.Cבשטחישראלולפעילותלמדיניותממששלאתגר

הנובעהעיקרוןאתומקבלהכיבוש',ל'דיניבנוגעסלקטיביתגישהעלמסתמךהואהקיימות.לפרוצדורות
בידיהנושאכללריכוזאתמאפשרגםבג”צולפלסטינים.לישראליםשונהדיןקייםלפיוהצבאי,מהמצב

47המנהל האזרחי. זאת, על אף ניגוד העניינים המובנה ביחס המנהל כלפי הפלסטינים וכלפי המתנחלים.

47 Kretzmer, D. and Ronen, Y. 2021. p. 294.

לביא,בעריכת:,אוסלולתהליךשנה25מתוך:אוסלו".הסכמיעלמשפטימבטביצורו:אוהכיבוש"פירוק.2019אייל.גרוס,46
.291-312עמ'ירושלים.כרמל,הוצאתופישמן.רונן,

בר-אילן.אוניברסיטתאסטרטגיים,למחקריםבס"אמרכז.קיומיתסכנהושומרון:ביהודהCמשטחיהנסיגהגרשון.הכהן,45

המיסים".למשלםההתנחלויותעולותכמהמיוחד:"פרויקט.2017יניב.מגל,ראה:ההתנחלויות,שלהכלכליהמחירעל44
מרכז.וההתנחלויותהלאומיהביטחון.2017אבישי.גורדיס,בן-ששון,ראה:הכבד,והצבאיהביטחוניהמדיני,המחירעלגלובס.

מולד להתחדשות הדמוקרטיה.

21(חוקייםלאמאחזים130שלשיאחצתהישראל.38%ב-גדלהמתנחליםמס'בשנה.דיוריחידות1500ל-1300ביןנבנו43
מניהיועמ"ש,המלצתאףועלמאחזיםמבנייתלהימנע2001מ-ישראלהתחייבותאףעלזאת,כל'מאושרות').התנחלויותהפכו
.2022הירשברגר.הירש-הפלר,אריאלי,בפירוט:ראהחוקית.לאלהתיישבותממשלתיסיועלהעבירלהפסיק)2004(מזוז

"חוות לגידול סיפוח זוחל". הארץ.

42 Kretzmer, D. and Ronen, Y. 2021. The Occupation of Justice: The Supreme Court of Israel and the
Occupied Territories (second edition) Oxford university press. p. 274.
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והתועלותהפוטנציאל:Cבשטחפלסטיניפיתוח.3

בהעדרגםבפיתוחו,מובהקאינטרסלישראלהמדינה.ל'לב'בצמידותהמצויידייםרחבאזורהואCשטח
התיאוםלחיזוקהבינלאומית,הקהילהעםביחסיםמיידילשיפורלהוביליכולהפיתוחמדיני.הסדר

הזיהוםולצמצוםבוערים,הומניטרייםבנושאיםלטיפולהפלסטינית,הרשותעםוהכלכליהאזרחיהביטחוני,
שפוליטיקאיםנראהבישראל,הביטחוןמערכתשלהמסורתיתעמדתהגםשזוהיאףההרסני.הסביבתי

הגורםהם'קהלת')יש"ע,מועצת'רגבים',תנועת(כגון:המתנחליםאתהמייצגיםוגופיםהקיצונימהימין
לפיתוחוהמתנגדתמבודדות,בהתנחלויותבנייההרחבתהמעודדתהמדיניותאתהאחרונותבשניםהמוביל
עדייןהחיוניים','האינטרסיםלגביישראלשלהמרחיבותההגדרותאףעלמקום,מכללפלסטינים.השטח
בנייהלקדםמדיני,להסדרהגעהטרםכיום,כברניתןבהםאחוזים!)30(כ-משמעותייםמרחביםנותרים

אתויצמצמווהתעסוקה,התנועההמגורים,מצבאתישפרוהפלסטינית,הכלכלהאתשיחזקוופרויקטים
.Cבשטחהסביבתיוהזיהוםבטבעהפגיעה

הקשורבכלרדיקליתלמדיניותלהובילצפויותהחדשה,הימיןממשלתוהקמתהבחירותשתוצאותאלא
מרביתשלמעשיובסיפוחפלסטיניים,מבניםבהריסתההתנחלויות,בבנייתהאצהשתכלול,Cלשטח
גםומצמצמתהפלסטינית,הרשותעםחיוביפעולהלשיתוףסיכוימותירהאינהזוגישהלישראל.השטח

אתלעודדצפוייםבשטחבוטיםישראלייםמהלכים.Cבשטחפלסטינייםופיתוחבנייהלאישוריהסיכויאת
בעיקרישראל,עלהלחץאתולהעמיקהפלסטינים,להגנתלפעולערנות,להגבירהבינלאומיתהקהילה
לצעדיםגםמתורגמיםלהיותיכוליםאלהלחציםבשטח'.עובדות'קביעתולנוכחהומניטריים,בנושאים

משפטיים, חרמות וסנקציות נגד ישראל, ו-'משפטיזציה' של הסכסוך.

מעשיים:מהלכיםולקידוםCשטחכלפיגישהלשינויהזדמנותמייצרותהתפתחויותמספרמנגד,

לכךתהיהאםמאפשרת,אזורית,ראייה.אברהםהסכמיבסיסעלאזוריתגישהקידום.1
הפעולהשיתוףגבולות'.'חוציפרוייקטיםכוללגדולים,פרוייקטיםלקדםהצדדים,בשניהסכמה

השפעהלייצרוגםאזורית,נורמליזציהבקידוםלסייעכספים,לגייסמאפשרערבמדינותעם
פלסטיניתהסכמהלגייסוהדרךיתכןהגזרות.בשתיהפלסטיניםועלישראלעלממתנתערבית
הפלסטינים)כיוםמתנגדים(לכךהמפרץלמדינותישירהבפנייהבהכרחטמונהאינהלסיוע
הנגב','פורוםכגון:רב-צדדיות,מסגרותמצדותמיכהובסיועמשותף,בתכנוןאלא

I2U2שלהגזו'פורוםהאמירויות),ואיחודהודוארה"ב,ישראל,אתהמאגדתכלכלית(מסגרת
הפלסטינית).הרשותחברהבו,EMGF(התיכון'היםאגןמזרח

האקליםמשברהשלכותהזדמנויות.גםהקיומי,האיוםבצדמציב,והסביבההאקליםמשבר.2
זועובדהבמרחב.הישויותכללואתישראלאתמסכנותהןהמדיניים.לגבולותתואמותאינן

לקידוםהירתמותומחייבתהפלסטינית,הישותכלפיגםומקיימתחדשהגישהמחייבת
אנרגיה,וביוב,מיםבתחומיהצדדים,שלהאינטרסיםאתשישרתומשותפיםפרוייקטים

ויכולותידעבידיהויש)SDG's(ה-האו"םביעדילעמידהמחויבתישראלועוד.ותזונהחקלאות
מחדשתחקלאותאורגנית,מפסולתאנרגיהחלופית,אנרגיה(התפלה,מוכחותטכנולוגיות
ביןמדיגדוליםותשתיתייםכלכלייםפערים.Cבשטחגםליישםיכולההיאאותןומדייקת)

ולהיפך,האקלים.משברעםבהצלחהלהתמודדישראליכולתעליאיימווהפלסטיניםישראל
מביטחוןותיהנהיותררבחוסןבעלתתהיההפלסטיניתשהאוכלוסייהככל

תזונתי-אנרגטי-תשתיתי, כך גם הביטחון האנושי בישראל יגבר.
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'מלמטה-למעלה'.שלוםלקדםבפוטנציאלמחזיקותהאזרחיתהחברהידיעלמובלותיוזמות.3
2020מ-שלום'מהלכילקידוםהתיכוןהמזרח'שותפותתכניתבולטתזאת,במסגרת

)MEPPA(קרןבכספיושימושLoweyפעולהושיתופיפרויקטיםלקידום
ניתןנוספותדוגמאות.Cבשטחוהכלכליתהאזרחיתהחברהשלישראלים-פלסטינים-אזוריים

'ירוקים'פרויקטיםלקידוםהמיועדותEco-Peaceארגוןשמקדםותוכניותברעיונותלמצוא
(דוגמת'ישראל-יוזמת'פעילותבמסגרתשגובשואזוריותבפלטפורמותוכן,משותפים,

Regionomix.(

השטחהמערבית.בגדההפלסטינילתמ"גמשמעותיתתוספתלהניביכולCבשטחהכלכליהפוטנציאל
אוצרותרובאתומכילטריטוריאליתרציפותכאמורמקנההואהמדינתית.הישותלביסוסמפתחמהווה
עצמאיתכלכלהלקדםההכרחאת)2014(שפרסםמיוחדבמחקרמדגישהעולמיהבנקבשטחים.הטבע
הפלסטיניתלרשותפוטנציאלייםהכנסהמקורותמתארהדו"ח48התורמות.ובכספיבישראלתלויהשאינה

בשטח.ישראלשלובהתנהלותבמדיניותבסיסישינוישיחולבתנאילקדםשניתן,Cשטחמפיתוחכתוצאה
Cשטחמפיתוחמדיני)מטען(הנושאותכלכליאופיבעלותתועלותלמרכזיותדוגמאותמספרלהלן

לכלכלה הפלסטינית:

דונםאלף180שקלללא(הדו"חלהשקיהולמיםפוריותלקרקעותישירהגישההענקת:חקלאות.1
שיצרוךחקלאי,דונםאלף326.5כ-שלשטחלפלסטיניםתעניקלהתנחלויות)המשויכותאדמות

אחוזים7(דולרמיליון704כ-שלהיאמכךהמוערכתהכלכליתהתוספתבשנה.מים189MCMכ-
גםיאפשרהירדן,בבקעתבעיקרוהסכמה,פעולהבשיתוףהחקלאותפיתוחהפלסטיני).מהתמ"ג

לקדם חקלאות מקיימת, שתשפר את מצב הקרקע והסביבה, ותפחית פליטות מזהמות.

כיוםמפיקותוירדןישראלואשלג.ברוםשלגדולותכמויותמכילההימההמלח:יםבצפוןמינרלים.2
דולרמיליארד4.5כ-שלבסכום)2014ל-(נכוןאותםומשווקותאלהחומריםשלגדולותכמויות
עשויהבינלאומי,בסיועבתחום,הפלסטיניהעיסוקהעמקתלגדול.מוסיףהעולמיוהביקושבשנה,
קייםכיום,לתמ"ג.אחוזים9כ-שלתוספתיהוואשרדולר,מיליון918הפלסטיניתלכלכלהלהניב
המערבית,לגדההמלחאתמשווקהצפוני,בחוףשניםעשרותהפועלקטן,פרטימלחמפעל

49ומעביר תמלוגים לאפוטרופוס הכללי הישראלי.

עלנלחמתהתעשייההפלסטינית.הרשותשלביותרהגדולההיצואתעשייתזוהיוכרייה:חציבה.3
אישוריםמתןישראל.מצדנוספיםאתריםלפתיחתאישוריםמתןואירישיונותמתןאיעקבחייה

כיום,).2011(לתמ"גאחוזים2שהםדולרמיליון241ולהוסיףהתוצראתלהכפיליוכלשכאלו
המחצבות פועלות בשטח ללא פיקוח וללא אישורים, ומייצרות נזק סביבתי חמור.

הפלסטיניםבקשותאלפילמולבודדיםאחוזים-לבנייהישראלשלהסלקטיביהאישורבנייה:.4
משינויהרווח.Bו-Aבשטחיהדיורבמחיריועלייהפנימיים,לחציםצפיפות,גורר-מגוריםלהוספת

מהתמ"ג.אחוזים2שהםדולר,מיליון239כ-יהיההעולמיהבנקחישובילפיהמדיניות

לאבפרט.Cבשטחילאתריםישירהולגישהתיירותבאזורילהשקעותאישורכיוםאיןתיירות:.5
זהבאזורותיירותמלונאותשלפיתוחהביניים).הסכםלפיפלסטיניתיירות(יעדהמלחיםבצפון
לתמ"ג.נוסףאחדאחוזשלתוספתשהםדולר,מיליון126להסיףיכולהבלבד

כלכליסט.".Cשטחשלהמלחנציבהפלסטינית:"הכלכלה.2013דני.רובינשטיין,49

48 Orhan Niksic, Nur Nasser-Eddin, and Massimiliano Cali. 2014. Area C and the Future of the Palestinian
Economy. A world bank study, Washington D.C.
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בגדהוהאינטרנטהסלולריתהתקשורת,Cבשטחיותאיםקוויםפריסתאיעקבטלקומוניקציה:.6
שינויהפלסטינית.בתעשייהגםפוגעהדברגבוהים.ההתחברותומחירימאחור,מפגריםהמערבית

מהתמ"ג.אחוז0.5שהםדולר,מיליון48שלאפשריתלתוספתיובילמדיניות

הגולמיהמקומילתוצרבתוספתמוערכתCשטחימפתיחתהפלסטיניתלכלכלההתרומהכוללת,בראייה
גםלהובילצפויCשטחפיתוחהפלסטיני.לתקציבתוספתדולרמיליארד3.4ומשמעותהאחוזים,35כ-של

שלהחיצוניהחובהפחתתפלסטינית,כלכליתעצמאותקידוםהאבטלה,לצמצוםתרומהעקיפות:לתועלות
התחבורה,החינוך,בתחומימדינתייםיסודמרכיבילפיתוחואפשרותחיצוניות,השקעותהגדלתהרשות,

בסיסשיהוותשתיותלקידוםיתרוםCשטחפיתוחהפלסטינית,לכלכלההתרומהבצדוכדומה.המשילות
בתחומיפרויקטיםלקדםניתןלדוגמא,כךישראליים.אינטרסיםשיקדמולפרויקטיםוגםהפלסטיניתלמדינה

תחבורה וכבישים, תחומי מים וביוב, חקלאות ואנרגיה מתחדשת (ראה בהמשך).

והמלצותמנחיםעקרונות:Cבשטחחדשהמדיניות.4

צעדילשניים:מחולקיםהמומלציםהצעדים.Cבשטחישראליתלמדיניותהמלצותיפורטושלהלןבחלק
שאותםאסטרטגייםוצעדיםהנכנסת;הימיןממשלתשלהמתהווההסיפוחמדיניותנוכחמיידיים,מניעה

עלהבינלאומית,הקהילהועםהפלסטיניתהרשותעםפעולהבשיתוףולממשהדרך,במעלהלקדםראוי
ישCלשטחבוהמדינות,שתיחזוןאתלקדםכך,ותוך,Cבשטחהעגוםבמצבחיובישינוילייצרמנת

חשיבות מיוחדת.

יעדי מניעה בטווח הזמן המיידי.1

הלאומילאינטרסבניגודלפעולהחדשההימיןממשלתכוונתובמיוחדהמסוכנות,הפוליטיותההתפתחויות
אשרהסיפוחאתלסכלבשאיפהמסונכרנתמדיניותלקדםמחייבת,Cשטחאתבחטףולספחישראלשל

לנקוטמומלץזאת,במסגרתיציבה.פלסטיניתמדינההקמתולמנועהארץאתלחלקהיכולתאתלבטלנועד
בצעדים הבאים:

מעלהמסכה"את"להסירהממשלה.מהלכישלבחשיפההמתמקדתתודעתיתמערכהלקדם.1
לסיפוחלקרואמבליזאת,לישראל.Cשטחאתבפועלולספחהציבוראתלהונותהממשלהכוונת

רשמי. מערכה תודעתית כזו צריכה להדגיש מספר מסרים מרכזיים:

בעידןהסיפוחכישלוןאתהפניםבישראלכיוםהשולטהקיצוניהימין:במחתרת''מספחים)1
הציבורבקרבהתנגדותגםאלאואזוריתבינלאומיתהתנגדותרקלאעורראשרטרמפ,

השטחאתדה-פקטולספחכעתפועלהואהישראלי,בציבורתמיכהבהעדרהישראלי.
הסדרחזוןשללמימושסיכויכלשימנעאל-חזורמצבלייצרכדיהלאומי,לאינטרסבניגוד

הרבותהסכנותאתהלאומיתברמהלשקולובליציבורי,דיוןללאזאת,המדינות.שתי
הכרוכות בכך.

דואגהואאוסלו,הסכמיאתתוקףהקיצוניהימיןבעוד:'סיפוחיסטים'בשירות'אוסלו)2
להפיכתפועלהואזמניים,להיותשנועדואלה,הסדריםבחסותכך,מטרותיו.לקידוםלנצלם
לפלסטיניםהקבועהמחייהשטחולהצרתועניין,דברלכל'ישראלי'לשטחCשטח

פתרוןולמניעתהדמים,סכסוךלהנצחתשיובילבאופןזאת,.Bו-Aבשטחיהמתגוררים
שתי המדינות.
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תהליכי:המערביתבגדהפלסטיניםמיליוןלשלושההאחריותבנטלתישאישראל)3
מהסדריכחלק(שהוקמההפלסטיניתהרשותלהחלשתכעתכברמוביליםהזוחלהסיפוח
סיפוחהמערבית.בגדההפלסטיניםחייבניהולתפקידהאתלמלאביכולתהולפגיעהאוסלו)

מלאהבאחריותלשאתישראלאתויגרורהסופית,להתפרקותהואףנוספתלהחלשהיוביל
נוספיםרביםומשאביםקשבישאבהסיפוחבגדה.פלסטיניםמיליוןמשלושהלמעלהעל

מישראל ומצה"ל, ויגזול מחירים בלתי נסבלים.

וברצועה,בירושליםבגדה,ההסלמהמעגלי:('לבנוניזציה')הצבאי-ביטחוניהאיוםהחרפת)4
ויובילישוכללהפלסטיניהאיוםהלאומניות-דתיות.המוטיבציותמהחרפתכתוצאהיחמירו

מדינתלתוךלזלוגיוסיףהסכסוךהביטחון.תחושתולערעורבהרתעהחמורהלפגיעהגם
יאיץה'שבטים',ביןהשסעיםאתיעמיקמעורבות,בעריםאלימותלמהומותויובילישראל

גילויי פשע ואנרכיה, ויוביל לירידה משמעותית באחוז המתגייסים לצה"ל (סדיר ומילואים).

ביותרקשהלפגיעהמוביליםהקיצוניהימיןמהלכי:סוררת'ל'מדינההופכתישראל)5
גופיםונגדהאירופיהאיחודהתנהלותנגדההסתהישראל.שלהבינלאומיבמעמד

פיקוחהגברתלגרורצפויה,Cבשטחרגליהםאתלהצרבניסיוןובינלאומיים,ישראליים
כמצבהנוכחילמצבוהתייחסותחד-צדדיתוהתנהלותסיפוחבשטח.בינלאומיתומעורבות

בעייתית.בעמדהישראלאתיציבוהבינלאומיהמשפטלעקרונותבניגוד'זמני',ולא'קבוע'
ואתדוד',נגדכ'גולייתהפלסטיניםעםהיחסיםמערכתאתתתפוסהבינלאומיתהקהילה
היעדראתתהפוךהירוקהקומחיקתו-'אפרטהייד'.כ'קולוניאליזם'הישראליהמשטר

כבריחריפוהביקורותעצמה.ישראלשללקיומהבלגיטימציהלפגיעהלכיבוש,הלגיטימציה
ישראלאתלשפוטדרישהקשות,בינלאומיותהחלטותהיתר,ביןויכללו,הקרובה,בעת
גילויילריבויגםיובילהחדשהמצבוסנקציות.חרמותעליהולהטילהבינלאומי,הדיןבבתי

אנטישמיות, ולהעמקת הקרע עם החלק הארי של יהדות העולם.

הדמוגרפיהמאזןארוך,לטווחבראייה:מסוכסכתל'ישראטין'תהפוךישראל)6
להפיכתהויובילודמוקרטית,יהודיתכמדינהישראלחזוןעליערערהישראלי-פלסטיני

הפלסטיניםשלההיטמעות50אחת'.ערביתל'מדינהאויהודית'אפרטהיידל-'מדינת
להגדלתתובילמשותפת,מדיניתמהסדרהכחלקולאמתמשךעימותבאווירתבישראל
ולאתגריאלימות,למחאותוצבאית,מדיניתלהסלמהקשים,זהותלאתגריהשלילי,החיכוך

משילות גוברים.

:לקדם ולתמוך בפעילות בשטח.2

מחנהשלהכוללתהציבוריתהמחאהעםאותהולשלבבשטח,המחאהאתלהרחיב)1
הממשלהשלוהמסוכנתהאנטי-דמוקרטיתמדיניותהנוכחבישראל,הליברליהמרכז-שמאל

בפניהניצבותאחרותלסכנותהסיפוחסכנותביןברורהזיקהלייצרזאת,במסגרתהנכנסת.
הדמוקרטיוהמבנההחוקשלטוןאדם,זכויותבתחומיהחדשה,הממשלהמצדהדמוקרטיה

לסיוםמאבקגםכוללהישראלית,הדמוקרטיהעלהמאבקכיההכרהאתלבססישהמוסדי.
.Cבשטחילקדםשישפלסטינילפיתוחמהלכיםמגווןדרךועוברהמתמשך,הכיבוש

כללישובוגםאליהאשרלאומית,דואחת,מדינהתוקםלפיו,קדאפי,מעמרלשעבר,לובשליטלחזוןבהתאם'ישראטין':50
.Ynetישראטין".מדינתאתלהקיםמציע:"קדאפי.2002עלי.ואקד,ראה:מהפזורה.הפלסטינייםהפליטים
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ולקדםמאושרים,בלתיומאחזיםהתנחלויותולהרחבתבנייהלהצעותהתנגדויותלהגיש)2
מצדמשפטיים,ומהלכיםגבוה)תקשורתיהד(עםתודעתייםמאמציםכוללנגד,מהלכי
ועםמעשי,סיפוחשלהשלכותעםלהתמודדבג"ץאתלאלץזאת,במסגרתועמותות.גופים
זאת,בצדל'סטטוס-קוו'.המשפטיהבסיסאתהיווהאשרהצבאי-לוחמתיהשיקולזניחת

.Cבשטחוסיפוחגירושאפליה,ומהלכיבפלסטינים,פוגענייםמהלכיםולמנועלחשוף

ולמדינותהאירופי,לאיחודלאו"ם,לאמריקאים,פנייה:הדיפלומטיבשיחהסיפוחסכנתאתלהציף.3
אתשיבהירו'איתותים'שלולדרישהישראל,ממשלתמהלכיהשלכותלהבהרתהנורמליזציה,

להמשיךהבינלאומיתהקהילהאתלעודדזאת,בצדעמה.היחסיםעלסיפוחמהלכישלההשלכות
לאישורםלחציםולהפעיללפלסטינים,ופיתוחלבנייהלפרויקטיםותוכניותרעיונותלישראלולהעביר

ולקידומם.

יעדי פיתוח וקידום שלום זוחל - בשיתוף פעולה עם הפלסטינים.2

ישראלהשטח,אתלפתחמנתעלבת-קיימא.פלסטיניתלמדינההבסיסאתכאמורמהווהCשטח
ולקדםפעולה,ושיתוףתיאוםשללגישהחד-צדדיתמגישהלעבורהדרךבמעלהחייביםיהיווהפלסטינים

פיתוח מתוכנן וסדור של השטח, באופן שיאפשר לקדם את האינטרסים המשותפים לשני הצדדים:

סובלמהאוכלוסייהרבע-קשותמבעיותהסובלתפלסטיניתלאוכלוסייהחיוניהומניטרימענהלספק.1
ירודה,ברמהוהתברואההחינוךמים.לרשתמחובריםאינםממנהאחוזים70תזונתי.ביטחוןמאי

51ודרכי הגישה והתנועה בשטח במצב גרוע.

ניהוליתעצמאותלהקנותבישראל.תלותהאתולהפחיתהפלסטינית,הרשותכלכלתאתלשפר.2
(אנרגיה מתחדשת, מים וטיהור שפכים, בנייה ועוד), ולחזק את יכולותיה בתחום הלחימה בטרור.

לאפשר לקדם צעדים חיוניים לשמירה על הסביבה, ולעצור תהליכי זיהום אוויר, מים וקרקע ב-גדה..3

קבעלהסדרערב,מדינותעםובשותפותבהדרגה,שיובילמדינילתהליךראויהתשתיתליצור.4
ולהקמת מדינה פלסטינית בת קיימא, מתפקדת, יציבה, המרוצה מהסטטוס-קוו החדש.

הראויים לקידום:פרויקטים וצעדים קונקרטייםלהלן, דוגמאות ל

לאישורשנמסרוהפלסטיניותלתוכניותבהתאם,Cבשטחפלסטיניופיתוחבנייהאישוריהרחבת.1
זהחשובפרויקט).DOCP(הפלסטיניתהתכנוןועדתידיעל2017משנתהחלהאזרחי,המנהל

יתרום למצב הבנייה בכפרים ובערים הפלסטיניות, וצפוי לשפר גם את הכלכלה הפלסטינית.

52:קידום פרויקטים מרחביים משותפים.2

תלותלהפחיתבמטרהזאת,הירדן.ובבקעתחברוןהרבדרום,סולארייםשדותהקמת)1
והןהמערביתבגדההןחיונייםלצרכיםחשמלולספקבישראל,הפלסטיניםשלאנרגטית
אחתכהעדלהםואושרההצעותארבעהאזרחילמנהלהגישוהפלסטיניםעזה.ברצועת

יוסכםהקרקעותעלהבעלותנושאאםרקלהתממשיכולהזהבתחוםההתקדמותבלבד.

ראיון..2022גדעון.ברומברג,52
51Khamaisi, Rassem. 2019.
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בשטחיםמדוברשכןישראל,מצדשטח'לגזול'כניסיוןהפלסטיניםידיעליתפרשולא
וערבותבמעורבותהמהלכיםאתלממשראויכך,לשםהמערבית.בגדהנרחבים

אמריקאית/בינלאומית.

ולשווקלגדללפלסטיניםיאפשרוהירדן,בבקעתשדותהכשרת:חקלאייםשדותהקמת)2
הדברשלישוני).טיפולשעברו(מי-קולחיםממוחזריםבמיםשימושתוךוירקות,פירות

לישראליםוגםלפלסטינים,מזוןביטחוןיספקגםכךותוךהאקוויפר,מיזיהוםלמנועיאפשר
לגיבושולפעולהמשותפת,המיםועדתאתלחדשרצויכך,לשםבאזור.המתגוררים

הסכמות עדכניות התואמות את תמונת המצב החדשה בתחום המים בישראל וברשות.

הרשותאתלשלביאפשרCבשטחשימוש:אזורייםבפרויקטיםהפלסטיניתהרשותשילוב.2
במזכרהפלסטיניםאתלשלבניתןלמשל,כךהפרק.שעלאזורייםפרויקטיםבמגווןהפלסטינית

ולקדםאנרגיה',תמורת'מיםשלהחבילהעסקתעלהאמירויות,ואיחודירדןישראל,ביןההבנות
עם(בפרטהפרקשעלאחריםבפרויקטיםגםזוגישהלקדםראויפלסטינית.אנרגטיתעצמאות

להסתייע,ורצויניתןאלהמהלכיםלקידוםועוד.תחבורהתעסוקה,תיירות,מים,בתחומיירדן),
,I2U2הנגב',('פורום'רב-צדדיות'מסגרותשלותמיכהבסיועגםכאמור, EMGF,ותוכנית

MEPPAבשטחישראלים-פלסטיניםפעולהושיתופיפרוייקטיםלקידום)C.

עםמדינילשיחבמקביליתבצעהשינויותהליךבמידה:לפלסטיניםCמשטחחלקיםהעברת.3
זאת,הרשות.לאחריותCמשטחנוספיםחלקיםתעבירשישראלראויהפלסטינית,הרשותהנהגת

האזרחייםמוסדותיהולשיפורלחיזוקמהמאמציםוכחלקהטרור,נגדאפקטיביתלעשייהבמקביל
בצפוןראשוןבשלב(רצויטריטוריאליתרציפותליצירת'פיילוט'לשמשיכולהמהלךהרשות.של

שלבדו"חהפלסטיניות.בעריםהאוכלוסייהגידולעקבבנייהלצורכימענהיספקוגםהשומרון)
ופרויקטיםתשתיותלפיתוחלפלסטינים,Cמשטחיאחוזים25להעבירלמשל,הוצע,INSSה-

מיזמיירוקה,ואנרגיהתעשייהמפעליולהקמתמגורים,שטחילהרחבתהכלכלה,לעידודכלכליים,
קידוםאתלשקולגםראוי53הבינלאומית.הקהילהעםמשולבבמאמץזאת,כלוהייטק.תיירות
התיישבותהרחבתלטובתשטחיםהעברתהפלסטינית:הרשותעםחבילה''עסקתשלהרעיון

הרשותשלאחרותלדרישותהיענותגםואוליהפלסטיניותולעיירותלעריםבסמוךפלסטינית
'גושיובתוךהירוקלקובסמוךורקאךישראליתהתיישבותהרחבתמולאלהפלסטינית;

לרעיוןכהרחבהזאת,הפלסטינית.מהרשותישראלשלהביטחוניותהדרישותוחידודההתיישבות',
54שהוצע בדו"ח 'מפקדים למען ביטחון ישראל'.

היאהפלסטיניתהכלכלהלייצובחיוניתפלטפורמה:הפלסטיניתברשותבינלאומיבנקהקמת.4
שהוקםהאירופיהבנקלמודלבדומהזאת,ערביות).מדינותבהשתתפות(רצויבינלאומיבנקהקמת
הבנקאירופה.ומזרחמרכזמדינותכלכלותאתלבנותבמטרה)1991(הקרההמלחמהסיוםלאחר
במצבהממשילשיפורותוביל,Cבשטחפרויקטיםמגווןשתכלולמקיפהכלכליתפיתוחתוכניתינהל

עזהלרצועתגםמערכתיתבראייהלהתייחסתצטרךהתוכניתהפלסטינית.הרשותשלהכלכלי
55ולמזרח ירושלים, ותחייב שתוף פעולה עמוק בין ישראל לרשות הפלסטינית ולקהילה הבינלאומי.

עמ'אביב.תל).INSS(לאומיביטחוןלמחקריהמכון.179מזכר.הישראלית-פלסטיניתלזירהאסטרטגימתווהב:ישיב.ערן55
99-104.

.Cבשטחוהפלסטיניתהישראליתהבנייהלהסדרתמתווה.2017ישראל.ביטחוןלמעןמפקדים54

ביטחוןלמחקריהמכון.179מזכר.הישראלית—פלסטיניתלזירהאסטרטגימתווה.2018קים.ולביאאודי,דקלעמוס,ידלין53
תל-אביב.).INSS(לאומי
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לקדםחסמים,לעקוףשיאפשרונוספיםמערכתייםצעדיםלקדםנדרשיםהצדדיםשנילהתקדם,מנתעל
מדיני:להסדרהקרקעאתולהכשירCבשטחובנייהתכנוןתהליכי

נציגיםעםועדההקמתויכללוממשלה,החלטתעליתבססוהמהלכים.ממסדייםשינוימהלכי.1
ואחריותסמכויותעם'פרוייקטור',יעמודהוועדהבראשהרלוונטיים.הממשלהממשרדי

המנהלועםבשטחיםהפעולותמתאםעםבשיתוףבנושאהטיפולאתשיובילמיניסטריאלית,
וניהוללתכנוןנוספים,ענייןבעליועםהפלסטיניתהרשותעםבתיאוםתפעלהוועדההאזרחי.
האזרחי,המנהלצעדיועלההתקדמותעלבקרהתבצעהיאההיבטים.בכללCבשטחהפיתוח
מדיניים,(בירוקרטיים,חסמיםלפתרוןותפעלפירטיים-עברייניים,צעדיםלמניעתדרכיםעלתמליץ

ביטחוניים).

המקצועייםהמשרדיםביןישירשיחערוציתכונןישראלממשלת.הבין-ממשלתיהשיחהרחבת.2
האנרגיהשמשרדראוילמשל,כךהאזרחי.המנהלבמעורבותהצדדים,משניהרלוונטייםוהגופים

ומשרדסולאריים,שדותבנייתלגביהפלסטינימקבילועםהשיחאתשינהלהואהישראלי
החקלאות יהיה בקשר עם מקבילו ברשות הפלסטינית בכל הקשור לפיתוח שדות חקלאים.

Cשטחלפיתוחוהתוכניותהרעיונותקידום.אזוריפעולהשיתוףוקידוםהאזוריהמרכיבשילוב.3
לקדםראויזאת,במסגרתהמפרץ.ממדינותמשקיעיםעםשלום,לקידוםהנורמליזציהלמינוףככלי

לקידוםחיוביתפלטפורמהתהווהCבשטחיהפעילותכך,הפלסטינים.עםבשיתוףמגה-פרויקטים
ישראל,אתשיכלולעתידימדיניולהסדרלנורמליזציההקרקעאתשתכשיראזורית''גישה

הפלסטינים ומדינות האזור.

מרכיביאתויעדכןמחדשיסדירההסכם.הפלסטיניתלרשותישראלביןעדכניהבנותהסכם.4
הרחבתהמשותפות,הוועדותעבודתוהתאמתחידושכולל:תחומים,במספרהפעולהשיתוף
,Cבשטחוהבנייההתכנוןתהליכיעדכוןהפלסטינית,וברשותבישראלהממשלהמשרדיביןקשרים

מנגנוניעםמשותפתעבודהתכניתקידוםתוךפירטית,ופעילותפשיעהמולפעולהשיתוףוכינון
הביטחון הפלסטיניים.

סיכום.5

ויפגעוהמדינות,שתיחזוןקידוםאתלחלוטיןשיטרפדומהלכיםלמנועהואהנוכחיתבעתהמרכזיהאתגר
שלולמניעהלחשיפההמרץבמלואלפעולישכך,לשםישראל.שלובביטחונהבמעמדהקשהבאופן

מהלכים מצד ממשלת הימין הקיצוני, הפוגעים באפשרות לממש חזון זה בעתיד באופן בלתי הפיך.

אתלישראללספחבכוונתהאיןכילהצהירשלוםלקדםהמעוניינתישראליתהנהגהעללהמשך,בראייה
השטח,בעומקומאחזיםהתנחלויותהקפאתעלשתתבססמערכתיתמדיניותלקדם,Cשטחמרבית
הפלסטיניתהרשותהנהגתעםהמדיניהשיחאתתחדשזוהנהגההפלסטינים.לטובתהשטחאתולפתח

לקדםישראלעלמקיפה.אזוריתיוזמהעלשתתבססשלוםתוכניתותקדםהנורמליזציה,מדינותועם
אתלשנותגםעליההאזרחי.המנהלופעילותמדיניותאתולבקרלהכוויןשיאפשרוממסדייםמהלכים
באלימותהצבאיהטיפוללביןCבשטחובנייהפיתוחביןהזיקהאתלנתקלשאוףהביטחונית,גישתה

ויזמים,משקיעיםמצדהרתיעהאתיפחיתוגםכאלהמהלכיםקולקטיבית'.מ'ענישהולהימנעובטרור,
מספרלקדםאחריותמוטלתהפלסטיניתההנהגהעל.Cבשטחגבוהכלכליומסיכוןיציבותמאיהנובעת
עםכלכליופיתוחפעולהשתוףתיאום,שללמדיניותלשובנכונותהעללהצהירעליהשלה.מהצדפעולות
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ושתוףשיחלקדםנכונותלהביעעליהכן,כמוהליבה.סוגיותעלולהסכמותלהסדרהגעהטרםגםישראל,
פעולה עם מדינות ערביות, ועם גופים אזוריים שיכולים לתרום ליצירת שינוי חיובי בשטח.

כחלקפלסטיניתוהנהגהישראליתממשלהשתובלנהבשטחשינוישלום,תהליךבהעדראולם,
נקודתייםופיתוחבבנייהויתמקדבלבד,ונקודתיחלקילהיותצפויהסכסוך','צמצוםשלמאסטרטגיה

שתקנההיחידההאפשרותהואהמדינות''שתיפתרוןחזוןיישום56והומניטריים.סביבתייםובתחומים
המזרחולמרחבלישראלעמוק''ביטחוןתקדםוגםהלאומית,זהותםשלמלאמימושולפלסטיניםלישראל
אלוצעדים.Cבשטחופיתוחבנייהבפרטבשטח,בצעדיםמלווהלהיותחייבהחזוןיישוםכולו.התיכון
בסיועולקדםזה,במסמךהמוצגיםהרעיונותאתלממשויאפשרוהמדינייםהתנאיםשיבשילובכךתלויים
הישראלי-פלסטיני.הסכסוךלפתרוןכוללתמהתקדמותכחלק,Cבשטחחיובישינויובינלאומיאזורי

חברהארגוני–אחריםשחקניםעלשלום,וקידוםמדינילתהליךהמחויבותפוליטיותהנהגותבהיעדר
שתיפתרוןשלההיתכנותאתלשמר–ומעצמותאזורייםשחקניםבינלאומיים,מוסדותעסקים,אזרחית,
ובנייהפיתוחמהלכילקידוםלפעוליש.Cבשטחיפלסטיניפיתוחלקדםשניתןככלולפעולהמדינות,

הביטחוניים,האיומיםאתיצמצמווכלכלתם,הפלסטיניםחיירווחתלשיפורשיביאו,Cבשטחלפלסטינים
ותשתיותיכולותיפתחוופלסטינים,ישראליםביןפעולהושיתופיקשריםיקדמוולסביבה,לטבעסכנותימנעו

שלוםהסדרשלראויוליישוםמדיני,תהליךלחידושיותרטובהמציאותייצרוולבסוףלפלסטינים,עצמאיות
57עתידי.

ולפרופסור('במקום')ליפשיץ-כהןלאלוןמיוחדתתודההתורמות.וההערותהליווי,התמיכה,על'מיתווים'למכוןלהודותברצוני57
ראסם ח'מאיסי, על תרומתם בנתונים ובידע מעמיק.

ליברל).המלא"המאמרהסכסוך:לצמצוםצעדיםשמונה".2019מיכה.גודמן,(למשל:הסכסוך''צמצוםשלהיומרניתהגישה56
ולשינויופיתוחבנייהלקידוםמשמעותייםמהלכיםהמאמר,כותבלדעתבישראל.המרכזממחנהפוליטיקאיםאצללעדנהזוכה

ממשי בשטח אינם יכולים להתקיים לאורך זמן ללא זיקה כלשהי להסדר מדיני המבוסס על עיקרון חלוקת הארץ לשתי מדינות.


