יואב קיש
תכנית האוטונומיה
חבר כנסת במפלגת הליכוד ,יו"ר ועדת הפנים של הכנסת ה .20-טייס קרב בעברו ,היה ממובילי
מחאת המילואימניקים לשוויון בנטל .בעל תואר שני במנהל עסקים.

רציונאל

"לא ארץ נוכריה לקחנו ולא ברכוש זרים משלנו ,כי אם נחלת אבותינו ,אשר בידי אויבינו בעת
מן העיתים בלא משפט נכבשה .ואנחנו כאשר הייתה לנו עת ,הושיבונו נחלת אבותינו"
(שמעון החשמונאי)
• התכנית תמנע הקמת מדינת טרור בלב ארץ ישראל מחד ,ומאידך תאפשר למדינת ישראל
לשמור על אופייה הייחודי כמדינה יהודית ודמוקרטית.
• תכנית האוטונומיה מושתתת על התכנית של ראש הממשלה המנוח מנחם בגין ,בתוספת
שינויים הנדרשים לאור המציאות המשתנה.
• התכנית שוללת הקמת מדינה פלשתינית וכוללת את ביטולם של הסכמי אוסלו .ההסכמים
כבר מבוטלים דה-פקטו כיוון שהרשות הפלשתינית מפרה אותם מדי יום ביומו ,הן
בפעילותה המקומית הטרוריסטית כלפי ישראל והן בפעילותה הבינלאומית ליצירת דה-
לגיטימציה לישראל.
• התכנית היא מורכבת כיוון שהמציאות היא מורכבת ,אך היא ניתנת ליישום מיידי.

גבולות

• אף אדם לא יפונה מביתו ,לא יהודי ולא ערבי.
• ריבונות תוחל על כ 47%-מהשטח ,שבו נמצאים היישובים היהודיים.
• בכ 38%-משטחי יו"ש ,שלא מתגוררים בהם יהודים ,תוקם אוטונומיה פלסטינית.
•  15%הנותרים יכונו שטח ( Iכלומר שטח ישראל –  .)Israelיישמר בו מרקם החיים המשותף
וייבנו בו תשתיות תחבורה שיחברו בין חלקי האוטונומיה השונים .בשטח  Iישנם כיום
שלושה-עשר יישובים יהודיים ובתוכם כ 12-אלף נפש ,וחמישה יישובים ערביים ובתוכם
כ 8.5-אלף נפש.
• תכנית שתבנה במשותף תאפשר התרחבות טבעית של האוכלוסיה הפלסטינית ,כולל
תכנית מתאר לערים ושכונות חדשות.
• ישראל עומדת על זכותה ותביעתה לריבונות על כל יהודה ושומרון .ביודעה כי קיימות
תביעות אחרות ,ישראל מוכנה לעת עתה להשאיר את שאלת הריבונות בשטחי האוטונומיה
פתוחה.
• ירושלים :על מנת לחזק את הרוב היהודי בירושלים ,תחום השיפוט של העיר יורחב
לירושלים-רבתי ויכלול גם את ההתיישבות היהודית שעוטפת את העיר.

אזרחות וזכויות

• תושבי האוטונומיה הערבית יקבלו מעמד של "תושב אוטונומיה" ,ובטווח הארוך תחתור
ישראל להסדר אזורי שיסדיר את המעמד הזה.
• לא תאושר כניסה של פליטים לארץ.
• ערבי המתגורר ביהודה ושומרון אך מחוץ לשטחי האוטונומיה ,יוכל לבחור בתושבות ישראלית
או בתושבות האוטונומיה .במידה ובחר בתושבות ישראלית ,תעמוד לרשותו אפשרות לקבל
אזרחות ישראלית ,כמקובל בחוק האזרחות.
• ירושלים :תושבי השכונות שינותקו מירושלים הינם בעלי תושבות ישראלית כיום.
בתכנית המוצעת מעמדם לא ישתנה ,אך תוצע להם האפשרות לבחור לוותר על התושבות
הישראלית ולקבל מעמד של 'תושב האוטונומיה' בדומה לערבים המתגוררים בשטח I
ביהודה ושומרון.
• יוצעו תמריצים על מנת להעביר את מערכת החינוך בשכונות שינותקו מירושלים ,ממערכת
החינוך הפלסטינית למערכת הממלכתית-ערבית.

שליטה בשטח

• הרשות הפלסטינית תפורק ויבוטל המנהל הצבאי הישראלי ביהודה ושומרון.
• האוטונומיה הפלסטינית תונהג בידי מועצה מנהלית שתיבחר על ידי התושבים .סמכותה
של המועצה תנבע מתוקף חקיקה ייעודית של הכנסת .המועצה תבחר על פי עקרונות
הבחירות הדמוקרטיות המתקיימות בישראל.
• העניינים המנהליים הנוגעים לתושבי האוטונומיה יהיו נתונים לסמכותה של המועצה
המנהלית .המועצה תקים ותפעיל אגפים המקבילים למשרדי ממשלה :אגפי חינוך,
תחבורה ,דת ,בינוי ,בריאות ,חקלאות ,כספים ,מסחר ותעשיה ,תיירות ,עבודה ורווחה,
האגף לשיקום פליטים ואגף למנהל משפטי ופיקוח על המשטרה.
• הביטחון בכל השטח שבין הירדן לים יהיה מופקד בידי מדינת ישראל.
• תוקם ועדה של נציגי ישראל ,ירדן והמועצה המנהלית שתסדיר את נושא החקיקה בשטחי
האוטונומיה .המועצה המנהלית גם תמנה את אחד מחבריה לייצג אותה בפני ממשלת
ישראל למען דיונים בעניינים משותפים .כמו כן ,תמנה המועצה נציג בפני ממשלת ירדן
בעניינים משותפים.
• ירושלים :תוגש הצעה מיוחדת לניהול המקומות הקדושים תוך הבטחת חופש גישה
ופולחן לכל בני הדתות.

יועז הנדל
צמצום שטח המחלוקת
ראש המכון לאסטרטגיה ציונית ,ד"ר להיסטוריה ,סא"ל במיל' ,יוצא שייטת  .13בשנים
 2011-2012כיהן כראש מערך ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה .מגיש רדיו
וכותב טורים עיתונאיים ,חיבר מספר ספרים וביניהם "בארץ לא זרועה – מסע ישראלי"
ו"-תנו לצה"ל לנצח".

רציונאל

"אין פתרון מוחלט לסכסוך .אי אפשר להשיג שלום עם הפלסטינים ,ולא משנה מה
נציע להם .סטטוס-קוו הוא כבר לא אפשרות .האינטרס הציוני הוא מקסימום שטח
עם מינימום ערבים"
• אין אפשרות לספח את כל יהודה ושומרון הן בגלל הסכנה הדמוגרפית ,והן בגלל
ההוצאות הכלכליות הכבדות הכרוכות באזרוח האוכלוסייה הפלסטינית.
• קווי  '67אינם רלוונטיים .קווי ההפרדה בין יהודים לערבים צריכים להיעשות על
בסיס האינטרס הישראלי – במעין "תכנית אלון" מצומצמת.

גבולות

•  30%משטחי יהודה ושומרון ,הכוללים גושי התיישבות ואת בקעת הירדן ,יסופחו.
• ריבונות פלסטינית מוגבלת קיימת היום בכ 40%-בשטחי  Aו .B-השטח הזה ישודרג
מבחינה מדינית (כלומר ,יוגדר כאוטונומיה מורחבת או מדינה מינוס) וישראל תדאג
ליצור בו רצף טריטוריאלי ,עם גשרים באזורים הבעייתיים :מעלה-אדומים ,צומת
תפוח וקריית ארבע-חברון.
• השטח הנותר ,כ 30%-משטחי יו"ש ,בו מתגוררים כ 100,000-יהודים ומספר דומה
של ערבים ,יוכרז כ"שטח שנוי במחלוקת" או "שטח לא מוגדר" ,ולא יסופח לאף אחד
מהצדדים .זוהי ההגדרה של כל שטחי יו"ש היום ,והיא תצטמצם כאמור לכ30%-
מהשטח בלבד ותישאר תחת שליטה ביטחונית ישראלית.
• ירושלים :יש לפתח את מזרח ירושלים ,בדגש על אזור האגן הקדוש ,כחלק מריבונות
ישראלית מלאה .בחמש השכונות שמחוץ לחומה ישנה הריבונות המזויפת; באזור
הזה תישלל התושבות של תושבי השכונות (כ 120-אלף איש) ויופסק המימון העירוני.
• עזה היא מדינת אויב והיחס אליה יהיה ככזו.

אזרחות וזכויות

• ערבים שיסופחו יקבלו אזרחות מלאה.
• ירושלים :מדינת ישראל תצטרך לקבל החלטה לגבי השכונות שיוצאו מירושלים
אם השטח הוא חלק מ"עוטף ירושלים" – כלומר ,רשות מוניציפלית חדשה – או חלק
משטחי הרשות הפלסטינית.

שליטה בשטח

• כבר היום ,האוטונומיה הפלסטינית היא למעשה מדינה מפורזת לפי כל ההגדרות
של מדעי המדינה .הרשות העתידית רשאית להגדיר את עצמה בכל שם שימצא חן
בעיניה.
• השליטה הפנים-פלסטינית תהיה בנושאים מדיניים וכלכליים ,אך הביטחון וההחלטה
על סוגיית הפליטים תישאר בידי ישראל.
• הר הבית יוכרז כשייך למדינת ישראל ,תוקם בו תחנת משטרה ישראלית וליהודים
יוקצה שטח שבו יהיה להם חופש פולחן מלא.

ישראל אומן
אוטונומיה ערבית
והפרדה מוחלטת
מתמטיקאי ,זוכה פרס נובל לכלכלה ופרסים רבים נוספים .תחום
מחקרו העיקרי הוא מצבי עימות וקבלת החלטות .פרופסור
אמריטוס באוניברסיטה העברית ,חבר "חוג הפרופסורים לחוסן
מדיני וכלכלי".

רציונאל

"יהיו למעשה שתי ישויות נפרדות...
הדבר היחיד שיישאר בידינו יהיה הביטחון,
ומלבד זה הכל יהיה בידיהם".

גבולות
• אף אדם לא יועבר מביתו ,יהודי או ערבי.
• תוקם ישות ערבית מפורזת שתהיה לה האחריות על כל תחומי
החיים של הערבים ,מלבד ביטחון .שטחה יכלול את כל ,או כמעט
כל ,היישובים הערביים ביו"ש.
• החלק של יו"ש הכולל את היישובים היהודיים יסופח למדינת
ישראל.
• יוקמו שתי רשתות כבישים נפרדות ביו"ש ,ערבית ויהודית.
בהצטלבות כביש ערבי עם יהודי ,אחד יעבור מעל לשני ,ללא
אפשרות מעבר ביניהם .אפשר להעמיד מספר קטן של חיילים
או שוטרים בכל הצטלבות כזאת.
• יושארו מעברי גבול בודדים שבהם אפשר יהיה לעבור מהישות
הערבית למדינה היהודית.
• ירושלים תישאר ישראלית .השכונות שמחוץ לגדר יועברו
לישות הערבית ,ואפשר גם לשקול להזיז את הגדר כך שהישות
הערבית תכלול עוד שכונות ערביות.
אזרחות וזכויות
• ערבים יהיו אזרחי הישות הערבית.
• ערבים שיסופחו למדינת ישראל יקבלו אזרחות וזכויות מלאות.
• לא תותר כניסת פליטים ערבים .אם המצב בעתיד ישתנה –
הנושא ייפתח לדיון שוב.
שליטה בשטח
• לישות הערבית תהיה האחריות המלאה על כל תחומי החיים
האזרחיים.
• השליטה הביטחונית בכל המרחב תישאר בידי ישראל.

נפתלי בנט
'תכנית מרשל' ישראלית
ביהודה ושומרון
יו"ר מפלגת הבית היהודי ,שר החינוך והתפוצות בכנסת ה 20-וחבר קבינט .היה מנכ"ל מועצת יש"ע
ומייסד תנועת "ישראל שלי" .יוצא סיירת מטכ"ל ויזם היי-טק ,היה פעיל ב"מחאת המילואימניקים"
ולאחר מכן כיהן כראש המטה של ראש האופוזיציה דאז ,בנימין נתניהו.

רציונאל

"הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא לא סך מדינת ישראל .יש לנו עוד הרבה תחומים ומשימות,
והמפתח הוא לעמוד חזק ...כל אדם ,משפחה ואומה חיים לאורך שנים עם בעיות בלתי פתורות.
אדם עם סוכרת נעורים יכול לחיות חיים טובים עם בעיה לא פתורה .הוא מנהל את זה .יש משהו
ילדותי בהתעקשות שכל בעיה היא בת פתרון ,והרבה פעמים כשאתה חותר לפתרון המושלם אתה
מביא לאסון .זה משהו מערבי מאוד ,לחשוב שכל דבר הוא פתיר .השגיאה הגדולה היא להפוך
עצמך לבן ערובה של הדבר האחד שאתה לא יודע לפתור".
• התכנית לא מקודשת בפני עצמה .היא מציגה מסגרת למדיניות ארוכת-טווח וצריכה תמיד
להיות פתוחה למחשבה ולשינוי .עם זאת ,יש מספר עקרונות מנחים:
• ריבונות ממערב לירדן לא תימסר לגורם שאיננו מדינת ישראל.
• האחריות הביטחונית על כל השטח שבין הירדן לים תישאר בידי ישראל.
• לא יהיה ויתור על אדמה ולא יפונו יישובים יהודיים.

גבולות

• שטחי  Cיסופחו באופן הדרגתי ,ובראשם מעלה אדומים וגוש עציון .תינתן אוטונומיה אזרחית
לערביי שטחי  Aו .B-אף אדם לא יגורש מביתו.
• באוטונומיה לא יהיה רצף טריטוריאלי אך יהיה רצף של תנועה ותחבורה .כל ערבי יוכל לנוע
בחופשיות ברחבי יהודה ושומרון בלי לעבור במחסום .כדי לאפשר זאת ,תיבנה מנהרה או גשר
שיחברו את אזור רמאללה (בנימין) לאזור בית-לחם (יהודה).

אזרחות וזכויות

• ערביי שטח  Cשיסופחו יקבלו אפשרות לאזרחות או תושבות ישראלית.
• בתי ספר ערביים באזורים המסופחים יקבלו אפשרות לגשת לבגרות ישראלית ,או להציע
לתלמידיהם את האפשרות הזו לצד האפשרות להיבחן בבגרות הירדנית.
• תושק "תכנית מרשל" ישראלית ביו"ש :פיתוח תשתיות משותפות והשקעה בתשתיות תחבורה;
הפיכת כביש  60לאוטוסטרדה; הקמת מסלול תיירות מיוחד ,חוצה-גבולות (עם בידוק בכניסה
בלבד) ,שיכלול את חיפה ,נצרת ,שכם ,ירושלים ובית-לחם; תיבחן אפשרות להקמת נמל יבשתי
ביו"ש ,והקצאה של מספר רציפים בנמל חיפה לסחר פלסטיני ,שניהולם יהיה בידיים פלסטיניות
והאחריות הביטחונית בהם תהיה בידי ישראל.
• ייבנו עוד ערים ושכונות במתכונת של רוואבי – ערים מודרניות עם בניה לגובה.
• ירושלים :דגש מיוחד על שירותים לאזרח ועל אכיפת חוק במזרח ירושלים ,במיוחד באזור עוטף
העיר העתיקה .משילות בירושלים היא דגם למשילות בכל השטחים שיסופחו.

שליטה בשטח
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והאחריות הביטחונית בהם תהיה בידי ישראל.
• ייבנו עוד ערים ושכונות במתכונת של רוואבי – ערים מודרניות עם בניה לגובה.
• ירושלים :דגש מיוחד על שירותים לאזרח ועל אכיפת חוק במזרח ירושלים ,במיוחד באזור עוטף
העיר העתיקה .משילות בירושלים היא דגם למשילות בכל השטחים שיסופחו.
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