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 מבוא

 מעידות על 1, לעתידה של ירושליםבנוגע העשריםמאה מהלך ה בשהועלווהעמדות הצעות ה 99

 ועל מאבק האינטרסים המתמיד – םאסלנצרות וא,  יהדות–לשלוש הדתות  של העיר חשיבותה

מאזן הכוחות המקומי והעולמי  לשקף את ביקשהמההצעות   אחתכל. םי המדיניןהינציגבין 

 חופש הפולחן והניהול הפנימי של הבטחת תוך ,שליטה בהבגבולות העיר וב בתקופה מסוימת

נדמה .  הר הביתהינוהיה ו שליטה המדיניתה בנושא סלע המחלוקת המרכזי .המקומות הקדושים

עד שיבשילו התנאים לשינוי בו , זמניהוא בחזקת   בשלוש הדתות כל הסדרםהקיצוני שבעיני

גם המתחים  הדתיים של העירמתחים למאה האחרונה נוספו ב. האידיאל הרוחניהגשמת לטובת 

 כל העת על ידי הצדדים עצמם ואף על ידי המועצמים 2,פלסטיני- של הסכסוך הישראליהלאומיים

  3.גורמים נוספים בעולם המוסלמי והנוצרי

ירושלים ב רואהציבור הישראלי של החלק גדול  , המקודשיםאתריםתביעות ב לענוסף 

במעמד מקורה של עמדה זו  4.חלוקתהמ קשה אחת ומסתייג ִמ בגבולותיה הנוכחיםהמאוחדת

האם  ".1980, בירת ישראל: ירושלים"וק היסוד חחקיקת בעקבות לגבולות אלו המיתי שניתן 

 כדי לגשר דשיהוויתור על קול ורושליםחלוקה של יל באמת והעם היהודי נדרשים מדינת ישראל

 או שמא ,כסוך עם הפלסטיניםסוף הסלעל אחד המחסומים המהותיים בדרך להסכם הקבע ו

 ?הגדרה מחדש גבולותיה של ירושלים הוא עניין של פתרון סוגיית

יך המדיני בין ישראל לעולם  שנוצרו בעקבות התהלזוריים האכי התנאים ,במאמר זהטענתי 

מדיני  תרוןלכונן פגם , במקומות הקדושים "סטטוס קוו"על בסיס ה, לים לאפשר יכוהערבי

אציע  גת פתרון מעשי לשני הצדדיםצלצורך ה. מדינת ישראללבין בירושלים בין הפלסטינים 

 : שלביםשני ירושלים בלהגדיר את גבולותיה של 

 את הצרכים ןהמביא בחשבו –  מודל זמני לניהול ירושלים המאוחדתג אציוןראשבשלב ה

מרקם החיים הפלסטיני במזרח ירושלים ובגדה המערבית ואת  את ,של ישראלהביטחוניים 

 כפתרון ביניים עד למימושו של הסדר הקבע – לשולחן המשא ומתן  לחזורשל הצדדים הצורך

 . בירושלים

 תהניהולי ת לשליטה הדתישייכות ה ביןזהותהבשל  ,הסדר קבע כי ב,אטען ,בשלב השני

 המעמד על התאמת ,האפשרככל  , המתבסס,חייב פתרון טריטוריאליתמ ,בית האתריםבמר

כדי  , במקצת שונהארגון פיזיבם  ציעאו,  הדתי המתקיים במקומות הקדושיםמעמדל המדיני

שהתגבשו קריטריונים הפי - עלהגדיר לאציעיתרת שטח העיר את , לבסוף. לאפשר זאת

  .2000ם ובאו לידי סיכום בהצעת קלינטון בדצמבר במהלך המשא ומתן שהתקיים בין הצדדי

                                                 
 .1999 ,מכון ירושלים, ירושלים לאן  ,משה הירש ודבורה האוסן, רות לפידותלפי מניינם של 1
צל הר. ירושליםבמעצבי הציונות המדינית היו מודעים לרגישות הגבוהה הטמונה במקומות הקדושים  2

 .צמן התנגד לצירוף ירושלים העתיקה למדינה העבריתייו; דגל בבינאום המקומות הקדושים
מכון ירושלים לחקר , מרכז טדי קולק למחקרי ירושלים,  סקירת עמדות בהסדרי שלום בירושליםורא 3
 .2000 ,שראלי
 .פהיק על ההואיכוח ו יותר ישראלים מסכימים לחלוקה והו2000מאז שנת  4
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 ?ם האומנ–העיר המאוחדת 

הפכוה לבירתם ונהנו משליטה דתית בה באלף ,  שנה3000-כהיהודים כבשו את ירושלים לפני 

ירושלים הפכה בירתה של ממלכת ישראל עם . תםהשנים הראשונות ומריבונות מדינית במחצי

.  דונם40 עד 30-כשטחה היה ות הנוצרים  לפני ספירבקירוב 1000 בשנת  דודידי המלךבכיבושה 

הגיעה ירושלים לשיא פריחתה ולשיא ,  לספירה70בשנת ערב חורבנה , בסוף ימי בית שני

 . 19- המאה הבאמצע חזרה רק ואלישיא ש,  דונם2200, התפשטותה

למים המוס. מושא ההזדהות של העם היהודי עם מכורתומאז ומתמיד משמשת ירושלים 

לא הפכוה מעולם ,  לספירה הנוצריתקידשו את ירושלים מעט לאחר כיבושה במאה השביעית

.  שנים1400 שליטה דתית ומדינית של כמעט שלטו בהאך , של ישות מדינית כלשהי הלביר

 שהם כאחוז , דונם2000-האזורים המקודשים וההיסטוריים לשלוש הדתות משתרעים על פחות מ

  .ל ירושלים המאוחדתוחצי בלבד משטחה ש

 19- לן ירדתותירה את העיר העתיקה ריקה מיהודים ובשליטה 1948שנת מלחמת העצמאות ב

את מחדש  הואת הגדה המערבית כולה וקבע  את ירושלים המזרחיתה וכבש ישראל עת שבה5,שנה

.  במקומות הקדושיםקוו סלשמור על הסטאטובחר  הממשל הצבאי הישראלי . יה של העירותגבול

רובו של הר הבית . בכנסיית הקבר ובחלקים של הרובע הנוצרי פאקטו-לנוצרים ניתנה ריבונות דה

. הושאר בידי המוסלמים וליהודים ניתנה גישה חופשית לכותל המערבי ולאורך חומות הר הבית

כמו כן אין מונפים בתחומי ההר דגלים שיש . הותר ליהודים לבקר בהר הבית אך לא להתפלל בו

 . ריבונותסמליבהם 

מרבית  נוכל לטעון כי 6,בקצרה את מעמדה המשפטי של ירושלים המאוחדתלתאר אם נבקש 

 7.מזרחהבלא אך  ,הקהילה הבינלאומית השלימה למעשה עם שליטת ישראל במערב העיר

הקהילה הבינלאומית דוחה אך  8,חלק ממדינת ישראלשלטונות ישראל רואים במזרח ירושלים 

9.זאת
   

עדת ל הקמת וש לא נעשה בדרך המקובלת 1967שנת טח השיפוט של ירושלים בהרחבת ש

השלטון פקודת סדרי " תיקון לבאמצעותאלא , חקירה על ידי שר הפנים ודיון מסודר בנושא

 17תוך ב" איחוד"מלאכת ה פשר את השלמת ִא ב11והנוסח של סעיף  1948מספטמבר " והמשפט

 אלא ,לא על גבי מפהירות הממשלה פירט קו  מזכ למחרתרסמההצו שפ .יום מתום המלחמה

ובולט , בכל ההליך המשפטי לא נזכר שמה של ירושלים. זכור קווים דמיוניים בין נקודות ציוןבִא

אנה חזן  .בו רצון הממשלה להסוות ולטשטש את מעשה הסיפוח מחשש לתגובה בינלאומית קשה

                                                 

 

מקומות הקדושים ואף חיללו את בית העלמין היהודי  הלאגישה לחופש הירדנים הפרו את מחויבותם    5
 .בהר הזיתים 

היבטים משפטיים    6  .1999, מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים
 רק את כוללים ה1967 דורשת נסיגה ישראלית לגבולות ,1967נובמבר , 242הביטחון החלטת מועצת   7

 .העיר המערבית
שחזר על הדברים שנקבעו בחוק לתיקון פקודת סדרי " 1980 ,ירושלים בירת ישראל" פי חוק יסוד-על  8

 .1967-ז" תשכ,)11מספר (השלטון והמשפט 
נה על אזרחים בזמן מלחמה חלה על מזרח ירושלים נבה בדבר הג'מועצת הביטחון קבעה שאמנת ז   9

 פסק בית המשפט 2004 ביולי 9-ב .ומעשיה של ישראל בעיר בטלים ומבוטלים ואין להם כל תוקף
על ,  אינה חוקית וירושליםכי בניית המכשול בשטחי הגדה, בחוות הדעת המייעצת, הבינלאומי בהאג

 ויית ולפצות את הפלסטינים שנפגעו מבנוישראל לפרק
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ותחילה אבקש לבחון , דשים של העירמפרטת את העקרונות המרכזיים שקבעו את גבולותיה הח

  10. להסדר קבע תוך התחשבות במציאות שנוצרה מאזהרלוונטיות של העקרונות האלהאת 

לספח לירושלים שטחים  – דמוגראפי טריטוריאליהחשוב ביותר היה  והראשון ןהעיקרו

יטים מחנות פללכלול בתחום העיר אך להימנע מ, נרחבים כדי להבטיח את התרחבותה ופיתוחה

 דונם 70,000 הוא סך כל השטח שסופח לירושלים , בפועל.וכפרים ערביים המאוכלסים בצפיפות

 ו סופחשמיעוטם , כפרים28-שאר השטח היה שייך ל. של ירושלים הירדנית דונם 6000- כרקובהם 

  .)1 מפה ורא(  בחלקםשאר והםבמלוא

 

 

 

 ,69,000 הגיע בן לילה ל של ישראל תהוזבעלי תעודות מספר הפלסטינים שהפכו לתושבי ירושלים 

 הסיפוח שנועד לאפשר בניית שכונות יהודיות שיכשילו כל . מאוכלוסיית העיר אחוז23 םשה

אך שאר השטח , שטח שסופחמתוך ה דונם 21,000 הביא להפקעת 11,סיון לחלק מחדש את העירינ

  אחוז33שהם  נפש 231,000 הפלסטינים  מונים כיום .אוכלוסייה פלסטיניתבהתמלא במהירות 

 שהם נפש 179,000 הואהשכונות היהודיות בעשר  ומספר היהודים המתגוררים מאוכלוסיית העיר

 .מהאוכלוסייה היהודית של העיראחוז  40-כ

מזרח ירושלים , בפועל.  היה להפריד כלכלית בין ירושלים לבין אזורי הגדההעיקרון השני

 במזרח ירושלים ובפרברים מרוכזת האוכלוסייה .דהל הגש והכלכלית תהאורבאניה נשארה הליּב

  .ויש בה פעילויות כלכליות רבות,  פלסטינים800,000- כ,הגדולה ביותר בגדה המערבית

                                                 
ירושלים, אנה חזן 10    השיפוט של  דפי. 1995, מכון ירושלים לחקר ישראל: ירושלים, 1993-1948גבולות

 .017' רקע לקובעי מדיניות מס
 .שם 11
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היו בטוחים שהגבולות כיוון שהעוסקים בנושא מ. ביטחוני-סטרטגי היה אהעיקרון השלישי

 מרכסי  חלק ניכר בתוכםלהכלילשהם מסמנים יהיו גבולות המדינה בעתיד הקרוב הם ביקשו 

 ישראל על הרכסים הללו את השכונות בנתה במשך השנים, בפועל .ההרים המקיפים את ירושלים

נבי סמואל , הר גילה בדרום יום כך שכ,גילה בדרום ו,רמות אלון ורמת שלמה בצפון: החדשות

 על העירהשולטים  הם ,שמחוץ לגבולות הסיפוח ,צפון ומשלטי מעלה אדומים במזרחב

לפיכך . מצבא זר ומנשק כבדתהיה מפורזת עתיד לתם מדינש הסכימופלסטינים ה 12.שהתרחבה

ם יהפלסטינימרחבים ה לספח אתשאינו מחייב , פני טרורמהצורך הביטחוני מצטמצם להגנה 

. הבטיחשהחומה מבקשת ל ,מחוץ לעירש ועל אחת כמה וכמה את המרחבים ,בגבולות העירש

 עשוי להקל  מתחום העירים מאוכלסים בצפיפותיזורים פלסטינצאתם של אעצם הו, תרה מכךי

 .יום בירושליםמנדרש לחיי היוההביטחוני  המענהאת מתן 

בית ,  כגון שדה התעופה בעטרות, היה לכלול בתחומי העיר מתקנים חשובים הרביעיןהעיקרו

על וחסרונו אינו מופ אינושדה התעופה , בפועל. המטבחיים בשועפט ובית הקברות בהר הזיתים

  .פסקהש והקבורה בהר הזיתים כמעט ; בית המטבחיים הפסיק לפעול;מורגש

בפועל סופחו . על קרקעות ובהסדרים קודמים  היה להתחשב בבעלויות החמישיןהעיקרו

 דונם של 21,000בירה והופקעו -אלה ואל'בית ג, שטחים שהיו בתחום העיריות של בית לחם

חוק נכסי נפקדים , פי החוק הישראלי-עלאמנם . יין השכונות היהודיות לבנםניטיאדמות פלס

ממשלת אבל ,  אדמותיהם ורכושם של הפלסטינים הממשלה להפקיע אתרשאית, 1950שנת מ

 8- בישיבתה ב, ממשלת ישראל ביקשה הגדרואולם בעקבות בניית. ומליישמנמנעה ישראל 

 13.ווי מאות מיליוני דולרים מבעליהם החוקיים נכסים בשללא זכות ערעורלהפקיע , 2004באפריל 

השכונות  תושארנה בהסדר הקבעשלפלסטינים התקבעה ההבנה   בין ישראלבמשא ומתן

 .ישראלבריבונות היהודיות 

 בנפרד ממערב העיר בפועל מזרח ירושלים הערבית מתנהלת ,"איחוד" שנות 37למרות 

 14.סוגיית ירושלים במכון ירושליםביבה צוות החשמתאר  כפי ש,ומהשכונות היהודיות במזרחה

 משטחי מזרח ירושלים אין  אחוז50-ל. מים וניקוז  רשתהם בלימשטחי מזרח ירושלים אחוז  50

  מערכות כבישים ותשתיותלתכנןמה שמקשה ,  מפורטות ומאושרות, מותאמותתוכניות מתאר

 חופשיתהלמרות גישתו  .פי תוכניות מתאר-עלהאמורים להינתן  על מתן אישורי בנייה ומקשה

 של כוח עבודה ערבי לשוק התעסוקה היהודי בירושלים אפשר לדבר על המשך קיומם של כמעט

מזרח . כך גם בתחום התחבורה והחינוך 15.ם בשני חלקי העירישני שוקי תעסוקה סקטוריאלי

, מבוטלרק מיעוט .  של תושבי הגדהתהאורבאניה את הליּב  ,ירושלים ופרבריה מהווים גם כיום

שך מ את האפשרות לבחור באזרחות ישראלית בהו ניצל מקרב האוכלוסייה הערבית, איש6000

הטבות הניתנים לכל מ משירותים וםסים ונהני ִמיםמשלמהפלסטינים  . תושב ישראל שללמעמד

.  חלופה אחרתאם אין להםפונים לרשויות הממלכתיות הישראליות רק   אך הם,תושב ישראלי

 מחוץ גםכתובת יש לו  שמיו אך הלכו להצביע ,תהמוניציפאליות הבחירות  מחרימים אםה

                                                 

  

 .כולם נכללים או מתוכננים כיום בתחום הגדר 12
 .לממשלההחלטה זו הוקפאה בינתיים על ידי היועץ המשפטי . 2005 בינואר 22 ,הארץ ,מירון רפופורט 13
בירושלים 14 שלום  .2000, מכון ירושלים לחקר ישראל, רושליםמרכז טדי קולק למחקרי י, הסדרי
 ,אלא בענפי התעשייה, אינם נקלטים במפעלים עתירי ידע וטכנולוגיהשערבים ממזרח ירושלים כמעט  15

 .ההנעלה והאבן, המתכת, הטקסטיל
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מועצה הפלסטינית שהתקיימו  הרשות הפלסטינית ולאשרשב יו להצביע בבחירות לךלירושלים הל

  .2005ינואר  באש הרשותרובבחירות ליושב , 1996בינואר 

כתיבו את הצעת  ה2000ויד ביולי ו בפסגת קמפ דייבמשא ומתןתקדמות יאות זו וההמצ

 זמניים צעדים"בשכונות הרואה  ,ית המסורתיתנ האמריקהעמדשונה מה בקלינטון להסדר קבע

 16." על הסדרי הקבעמשא ומתןאין בהם כדי להשפיע על הסטטוס הנוכחי או העתידי של העיר בש

ם ואלו היהודיים הינם יהשטחים הערביים הינם פלסטיני"בחלוקת העיר ש  הציעקלינטון

תרונה הצדדים קיבלו הצעה זו והתקדמו לפ ".קרון זה יחול גם על העיר העתיקהיע. םיאליישר

גבול הצדדים קו  התווהלא רשמית " נבה'יוזמת ז" ב,לבסוף 2001.17בסבב השיחות בטאבה בינואר 

  ).2 מפה ורא (18קלינטוןהלכה למעשה את הצעתו של הנשיא  המממש

 קמפ דיוויד הביאה למציאות שונה של אלימות בה קריסתו של התהליך המדיני בעקבות פסגת

הלחץ הציבורי בשל . לפתרון המקובל עליהם" פרטנר"שני הצדדים מרגישים נבגדים וחסרים 

 אילץ את ממשלת ,את המציאות של ארבע השנים האחרונות האלימות והטרור המאפיינים

י שאושר בממשלה ביוני התווא. לרבות בירושלים, "תפר"ישראל להחליט על הקמתו של מרחב ה

כל . לכאורה להעניק לגבולותיה של ירושלים מרחב ביטחוני נוסף  ביקש2003 ר ובאוקטוב2002

הר גילה ". תפר" נכללו במרחב הההרכסים השולטים על ירושלים והממוקמים מחוץ לגבולותי

ולטים גם על בצפון הש זייתון נבי סמואל ורכס שייח, אלה'השולט גם על בית לחם ובית ג, בדרום

  . ורמאללהביתונייא

 

 

                                                 

     

 . 1969שנת יוסט במועצת הביטחון בארלס 'צ השגריר דבריום "גולדברג בעצרת האוארתור דברי השגריר  16
ידיעות :  תל אביב).עורך (רמי טל.  עדות,2001 -1999ומתן לשלום -המשא: במרחק נגיעה, גלעד שר 17

עורף ,שלמה בן עמי. 2001, אחרונות ללא השלום :חזית תהליך גבולות :  תל אביב,)עורך ( רמי טל.מסע אל
 .2004 ,ידיעות אחרונות

 .נבה' בפגישה עם יוזמי הבנות ז2003י שזה הודה בדצמבר כפ 18
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 אך היא , ושטחים נוספים1967-את השטח שסופח ב "תפר"במרחב הכלול ממשלת ישראל בחרה ל

 ת את מהותימשנה הנבניתהגדר  19. הפלסטינית בחברה הישראליתהאוכלוסייהנמנעת מלשלב את 

 200,000. ליםסדרי החיים של האוכלוסייה הפלסטינית במזרח העיר ובמטרופולין ירוש

ייאלצו לפתח דפוסי חיים חדשים  "קו הירוקה"בין  בין הגדר לתגוררההאמורים להפלסטינים 

 ם הפלסטיניתתביע אלו לא ישנו כפי הנראה את המשך אך, בתוך הגדר כמו אלו שמחוצה לה

בשבתו כבית הדין   העליוןפסיקתו של בית המשפט. מדינתם לכשתוקםתהיה בירת ירושלים ש

אליה שהצטרפו ו,  בעתירה שהגישו תושבי הכפר הפלסטיני בית סוריך2004לצדק ביוני הגבוה 

 2005ממשלת ישראל לאשר בפברואר הכריחה את , תושבי מבשרת ציון והמועצה לשלום וביטחון

של רכי הביטחון ואיזון בין ציקרון המידתיות המבקש לשמור על העומד בע, תוואי חלופי לגדר

 את השטח הפלסטיני מעט  יצמצםאי חדש זה תוו. הפלסטיניקם החייםמר צרכי לבין ישראל

אך אינו משנה מהותית את  ,של הגדר" צד הישראלי"את מספר הפלסטינים בוהמופרד מבעליו 

 .)3 מפה ורא( הפרדתה של מזרח ירושלים מהאוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית

 

 

 

משתרעים שלוש הדתות  המקודשים לושליםביר  ההיסטורייםהאזורים כי עולהלעיל הסקירה מ

העיר " איחודה"למרות .  של שטח השיפוט של ירושליםםדונ 126,400 מתוך  דונם2000-כעל פני 

 כל 20.נפרדות לישראל ולפלסטינים בגדה המערבית מתפקדת ברוב תחומי החיים כשתי בירות

                                                 
  

    

בירושלים ,יעקב גארב 19 העבריות נובמבר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, גדר ההפרדה והשכונות
2004. 

להתוו, רסם מכון ירושליםהמעיד על כך פנתון מרשים  20 בירושליםיחלופות הביטחון גדר דצמבר , ית
 מאלו שלושה עשרהתנועות היומיות החוצות את הקו המוניציפאלי גדול פי המראה כי מספר , 2004

 .החוצות את הקו הדמוגראפי
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 משום אם – עודוונטיים  אינם רל1967-חמשת העקרונות שהובילו לקביעת גבולותיה של העיר ב

ות בשל ההתפתחויות המדיניות המייתר ואם ,כמו ניתוק מזרח ירושלים מהגדה, שלון מטרתםיכ

בהנחה שהסיפוח ובניית השכונות היהודיות החדשות  , אם כך21.את הצורך בהגנה מפני צבא סדיר

 תחילה רשנדנדמה כי , להניא את הפלסטינים מלחתור להקמת בירתם במזרח העיר לא הצליחו

 שלב שניוב ,שתי מדינות לשלשתי בירות " מאוחדת"במעבר מעיר  תקופת הביניים תלהסדיר א

בפתרון הטריטוריאלי של ירושלים בהסדר הקבע שכדי  המקודשים האזוריםאת ארגן מחדש ל

תישען על  בשלב השניהפתרון  תקפותו של .נוכל לאחד את ההיבט הדתי עם ההיבט המדיני

 למנוע מהצד החזק כדיימומש רק במסגרתו  דים במסגרת הסכם קבע והואהסכמת שני הצד

 .להשליט את הדומיננטיות שלו בהסדר ביניים

 

 תקופת המעבר

ת המשפט העליון בעתירת בית סוריך לא הביאה לשינוי מהותי יפסיקת ב, לעילכפי שהוזכר 

מרקם החיים של תושבי .  במרחב ירושלים מערכת הביטחון וממשלת ישראלשקבעובתוואי הגדר 

ושל האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית ייפגעו מאוד עם  מזרח ירושלים הפלסטינית

 כמו הכוונה לבנות שכונות יהודיות בלב ,ריית ירושליםימהלכים נוספים של ע. השלמתה של הגדר

 ,וגראפיעשויים להכביד עד מאוד על ההיתכנות להפרדה על בסיס דמ 22האוכלוסייה הפלסטינית

 .שעדיין מתקיימת היום בירושלים

 את ההצעה לשילוב המענה הביטחוני הנדרש לשכונות היהודיות ותמתאר 1וטבלה  4מפה 

 מרקם החיים של האוכלוסייה הפלסטינית במרחב ירושלים שמירתעם , במזרח העיר ובמערבה

ע בזכויותיהם בלי לפגוו בלי לשנות את מעמדם החוקי של העיר ושל תושביה ,ובעיר עצמה

 .החברתיות

 :הם מצומצם יותר "מרחב תפר"לעליהם מתבססת ההצעה שהעקרונות 

די המכשול עד להשגת הסדר בין שטרה  משני צמהכ ו"השב, ל"צההמשך פעילות  .1

 .הצדדים

שכונות ההמופרד מ  בירושלים במרחב מוגןיהודיותאבטחת השכונות ה .2

 לשלב גדר ניתן. ונה מהקיים דפוס ההפרדה יתבסס על פרופיל ש23.הפלסטיניות

ענת על התוואי שלקיים הפרדה הנבחלק מהמכשול ובחלקו אלקטרונית דקורטיבית 

  .הטופוגראפי הקיים

 ם הגדולים במטרופוליןיישובים הישראליליבין ירושלים  יצירת רצף קרקעי .3

 . והכללתם במרחב המוגן)מעלה אדומים וגבעת זאב(

 ישראלים –  של תושבי ישראליצירת מערכת מעברים שתאפשר תנועה .4

 . )היציאה ממנו לא תבוקר(  הישראלי למרחב המוגן– ופלסטינים

 Normally" סבסטאטו שיהיו מעברים שבעה  עםם הקיימכשולמור מרבית היש .5

Open"  הישראלית עוקפת ירושליםתנועה הומרקם החיים הפלסטיני  בהתאם לצורכי ,

                                                 
 ). 2005ינואר  (17, אופקים חדשים, " נאבד אותה– אם לא נחלק את ירושלים", משה עמירב 21
 .וז ואחרות'י גדאושכונה בו, בל מוכבר'שכונת נוף ציון בג, שכונת קידמת ציון באבו דיס 22
 . 2004פברואר ,מבוסס על הצעתה של המועצה לשלום וביטחון 23

 7



. עדכניותת מצב ובכפוף להערכ, מוחלטתתוך קיום שגרת בדיקות אקראיות או בקרה 

 . למרחב המוגןע טרם הגעתה" מוקדם של פחניטורלייצור מרחב  מכשול זה

 . של שתי האוכלוסיות למקומות הקדושים לשלוש הדתותןשמירת גישת .6
 

 

 

  נתונים למרחב ירושלים בתקופת המעבר:1טבלה 

 )1967לשטח ולאוכלוסיה שמחוץ לגבולות כוונים כל הנתונים מ(

מזרח  נתוןמסד

 ירושלים

מרחב 

ירושלים 

 24המאושר

מרחב 

ירושלים 

 iהמוצע

מרחב 

 הניטור

המרחב 

 המוגן

 95,344 165,359125,37630,032 70,000 )דונם(שטח  1

 231,000199,485158,161132,90625,255 פלסטינים 2

209,188 179,000215,458212,3623,174 ישראלים 3

 

גוש הכפרים מלצאת יוכל בלבד   של הרשות הפלסטיניתתיני נושא תעודת זהופלסט, הלדוגמ

 למרחב הניטור ליד בית סלהיכנ, על הכבישנסוע ל) גבעת זאב –מודיעין  (443שמדרום לכביש 

 בנקודה לחצותו ולצאת לביתוניא באזור מחנה עופר, "פתוחה בשגרה" בנקודת שהיא חורון

 ולעבור , ובית חנינאתאשועפ, ות הפלסטיניות בצפון ירושליםלופין יוכל להגיע לשכונלח. דומה

בהתאם להערכות .  ללא כל עיכובתאשועפמזרחה ודרומה מתחת לגשר באזור מחנה הפליטים 

 אם .של ישראלידי כוחות הביטחון ב כניסה זו למרחב הניטור תבוקר ,המצב הביטחוניות

                                                 
    )ט"של משהב" מרחב התפר"אתר (  2005 בפברואר 20-בישיבתה ב ממשלת ישראל שאישרהכפי  24
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להשתמש באחד משלושת המעברים יוכל הוא  מורשה כניסה לירושלים  גםהואוהפלסטיני 

 ישראלי שאינו מעוניין להיכנס .בדרום והר הצופים במזרח" 300", בידו בצפון: הבאים

. לא כל עיכובב ים המלחל דרך ולהמשיך לבקעת הירדן או הלירושלים יוכל להשתמש באות

 . במפת ההצעהותהמופיע נקודות הביקורת לישראליםעשה דרך יכניסה לעיר עצמה ת

יכולים לסיים את הסכסוך רק באמצעות  ף"ואש הנחת העבודה שממשלת ישראל  תחת

 :מ והסדר קבע הצעה זו נהנית מהיתרונות הבאים"שיבה לשולחן המו

הכללתה במרחב מוגן בשל  טוב יותר ביטחוני לאוכלוסייה היהודית בעירהמענה ה •

 .פה למאבק הפלסטינית השוללא אוכלוסייה פלסטינית

 אינו נפגע והתושבים הפלסטינים העיר ותושביה החוקי של מעמדה •

 עם . משירותי העירייה ומתשלומי הביטוח הלאומי ושאר המוסדותליהנותיכו ימש

 להעביר את אפשר ות הפלסטיניתממשלת ישראל תסכם זאת עם הרשאם , זאת

  .B חלקן לאחריותה במעמד שטחאת השכונות או 

 יישמר לים ובעיר עצמהמרקם החיים הישראלי והפלסטיני במרחב ירוש •

מדינת ישראל והשכונות ב מערב העיר והשכונות היהודיות :תבמתכונתו הנוכחי

 של הגירת פלסטינים ם המגמה המתרחבתתיבל בכך. גדה המערביתבהפלסטיניות 

 הירידה ברמת החיים של תיעצר וכן 25,תוך ישראל לא ישראלית תהובעלי תעודת ז

לגיוסם של פרטים לפעילות  מכשירה את הקרקעה, הערבים  ,תושבי מזרח ירושלים

 .הטרור ארגונישל 

אינה מעכבת את השלמת הגדר ולבנייתה היתכנות פיזית  ההצעה בעלת •

 .הממשלהשאישרה 

על גבולותיה של הפרטני  הויכוח הפוליטי לדחות אתההצעה מאפשרת  •

 פך ההמי שיטענו בדיוק אתאם כי יש ,  קוו העירוניסהסטאטו בשל שמירת ירושלים

 .בשל קביעת גבולות המרחב המוגן על בסיס הקו הדמוגראפי

מערימה  הסכסוך ואינה  מדיני שללפתרון אפשרותההצעה מעניקה  •

 . מימושו של הסכם המבוסס על הצעת קלינטוןמכשולים על

חיסכון של מאות מיליוני שקלים בבניית המעברים ההצעה מצביעה על  •

 .הנדרשים למרקם החיים הפלסטיני
 

פי - חלוקה על– בבסיסההמונחת  מתנגדים להנחה ויש, חסרונותגם הצעה יש כמובן ל

 :הצעת קלינטון

 התנגדות מימין לקביעת תוואי מדיני על בסיס הקו הדמוגראפיצפויה  •

 .מהשטח הישראליוהר הזיתים  המוציא את עיר דוד

ממזרח התנגדות של תושבי העיר הפלסטינים לבקרת מעברם צפויה  •

 26.הבלמעריר עה

                                                 
 .תוך ירושלים לא 5000בשנתיים האחרונות  אלף תושבים היגרו 63,000 המונה ,רם-ֵמארק , הלדוגמ 25
 .ל" גם היום באמצעות מחסומים ניידים של משטרת ישראל וצה שבפועל בקרה חלקית מתקיימתאף 26
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ביקורת פלסטינית על היכולת לסגור את מרחב הניטור בפני צפויה  •

 .של הגדה המערביתהאוכלוסייה הפלסטינית 

שתי כמעט  בשל קיומם של יגדלו  של המכשולתפעולהבנייה והעלויות  •

      .מערכות

,  לפעול במערב העירהבא משטחי הגדה כדימרחב למפגע הזמן והצמצום  •

בחלקו  הגובל מרחב הניטורהכניסות ל של" Normally Open" בשל תפיסת ה וזה

 .במרחב המוגן
 

 נראה כי הצעה זו תכשיר את מרקם החיים ואת דעת הקהל בשני הצדדים להגדרה מחדש ,לסכום

 .לשתי בירות לשתי מדינות עצמאיות" מאוחדת"של ירושלים ה

 

 ההיסטוריארגון המרחב : הצעה לפתרון קבע

 5מפה  .ההיסטוריתרון למרחב  שלב הקבע של ירושלים תוך הצעת פבשלב זה אבקש להתמודד עם

של מוסדות דת המקומות המקודשים לשלוש הדתות בדפוסים  רכז את הְמהאזורמתארת את 

 16-ניות שנבנו בתחילת המאה האמ'חומות העותב תזור זה מתוחם פיזיחלק מא. ובתי קברות

 .יבלעד ןכקריטריו שימוש בהןהמחייבת ,  נהנות מקדושה כלשהישאינןו

 יביא 27,בלי לפגוע בחומות הקיימות, מסביב לאזור המתוחם,  חדשות"חומות"בנייתן של 

 ייבנו "חומות" ה.)2 וטבלה 5 מפה ורא (לבידול פיזי של המקומות המקודשים משאר העיר

, התפיסה בבנייתן תהיה של מרחב בעל שימוש משותף ולא של קו גבול מפריד. כפרויקט משותף

  אפשר שהן תכלולנה28.קיימיםמתבססת על פתרונות אדריכליים היים יכולת הפרדה ק כי תתאם

 מיצגים וכדומה לשלוש הדתות החיות במשותף ,םמוזיאוני, בילוי, סחר ,תרבות, מתחמי תחבורה

נבה לעיר ' שהוצע ביוזמת ז,"פתוחה עיר"זו תאפשר להחיל את המודל של  יתזפי הפרדה .בעיר

-על רשמי בין הצדדים באופן ריבונותהמנם א תחולק זורהאבתוך .  כולוזורעל הא, העתיקה בלבד

טוס קוו בכל האתרים אשמר הסטיבאופן מעשי יו,  פיזימכשולהצבת  ללאאך ,  הצעת קלינטוןפי

 .המקודשים לשלוש הדתות

לשני הוגנת  היא ,עיר העתיקה הלענוסף , החלת המודל של עיר פתוחה על השטח המוצע

נחל האתרים בו הר ציון והפלסטינים על עיר דוד  את המשטר המיוחד עלתחילישראל  .הצדדים

 דוד מצודתמעמד המיוחד שיש לבית הקברות היהודי בהר הזיתים ולבלא יחול שינוי . דרוןִק

כדי  המיוחדים הנדרשים כל הסידוריםייחסכו  ".נבה'ז הסכם"בניהול ישראלי כפי שנקבע ב

שיבקש יהודי ישראלי . ניותאמ' באתרים שמחוץ לחומות העותהדתי להבטיח את חופש הפולחן

בעיר יבקר , השערים שבריבונות ישראלארבעת יכנס באחד מי בשטח שבריבונות פלסטיניתלבקר 

פלסטיני גם  כך  .דרךהויחזור באותה ,  ללא כל צורך בהצגת דרכון או שימוש בשאטל מלווה,דוד

 או פלסטיני מוסלמי המבקש לבקר שם בבית הקברות ןהר ציוכנסייה בנוצרי שירצה לבקר ב

כדי להיכנס ידרש להקיף את העיר העתיקה לא י" עיר דוד"ן בחלק של א תושב סילוו.המוסלמי

 ,לשוק ברובע המוסלמי דרך שער האריות אלא יוכל לעשות זאת בקלות דרך השער הדרומי החדש

                                                 

  

 .ו"רשימת הנכסים התרבותיים העולמיים של אונסקב במסגרת העיר העתיקה אלה נכללות 27
הגבול, איה שפירא, ברכה-קרן לי, יהודה גרינפלד 28 בקו עבודת גמר בפקולטה לארכיטקטורה  ,טרמינל

 .2004 ,חיפה, הטכניון, ובינוי ערים
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 וביטחון םמוניציפאליישירותים  שבותתו,  כל הפרטים הקשורים לתנועה.המוביל לשער האשפות

 ויקבעשי לה לאשוויםנוהלי הקניין הפרטי יהיו  ".נבה'הסכם ז"ירושלים ב-6פי סעיף - עלויהי

 , בהסכמת שני הצדדים בלבד,אפשר. כל השטח של מדינת פלסטין ומדינת ישראללגבי בעניין זה 

ת האפשרות להמשך המגורים  יכלול אזור המשותףהול האיאום בין שתי העיריות לגבי נישהת

 . או להפך ,"עיר דוד" כמו ,תיריבונות הפלסטינשבזורים אביהודים – ההדדיים

ך הסדרת תו, בסיס הצעת קלינטון  תחולק עלהמאוחדתיתרת השטח המונציפאלי של ירושלים 

 .בנו על בסיס מערכת הכבישים הקיימת והמתוכננתימשטר הגבול במעברים שי
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 סטוריההי המרחב :5מפה 

 

 

 

 ההיסטורי המרחב :2טבלה 

 נתונים הפרמטרמסד

  מטר6700 היקף 1

  דונם1791 שטח 2

 מטר 4600  חדשה"חומה"בניית  3

 4/5 חדשים/שערים קיימים 4

 36,400 פלסטינים 5

 3000 ישראלים 4

 

 סיכום

אל תשובות מעשיות והוגנות למתחים הדתיים והלאומיים בין ישרהמוצגת מספקת הצעה ה

 "win-win"ענת על תפישה של שנההצעה בפרטיה  . המגיעים לשיאם בעיר ירושלים,לפלסטינים

מונע תמריץ לכן תרון אינו מעמעם את החלוקה הריבונית והפ ".משחק סכום אפס"ולא על 

יאפשר להתגבר על  ץ הפתרון המוצעאימו.  עובדות בשטחועסיונות לקביידי נ להפרת הסכם על

שלום גם בו  ייכוןשבדור  . ביותר בדרך לכינון הסדר קבע בין הצדדיםותהמהותיאחת מאבני הנגף 

זורים נוספים בירושלים או במקומות אחרים ללא להרחיב את המודל לא אפשר בין הצדדים יהיה

 .בניית מכשול פיזי
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i המרחב המוצע הוא חיבור של מרחב הניטור והמרחב המוגן. 
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