
 1 

 2007מאי, ב 11  
 , תשס"זאיירב כ"ג

 

 

 נחמו

 'מבחני הביצוע'

 הגדרה

צעדים שעל ישראל ביטחון אמריקאית המתווה מתייחס לתוכנית  benchmarks)  ;04/07) 'מבחני ביצוע' מושגה
את הפעלת מעבר לאפשר על חופש התנועה של הפלסטינים בגדה המערבית, אמורים להקל והפלסטינים לנקוט אשר 

 . וברצועת עזה תבגדה המערבי המצב הביטחוניולשפר את רפיח  

 רקע
את ו החרימו את ממשלת החמאס(, ישראל והקהילה הבינ"ל 01/06בעקבות נצחון החמאס בבחירות הפלסטיניות )

התנועה הקיימות על תנועת הפלסטינים הגבלות השילוב של החרם ושל ( שהחליפה אותה. 03/07ממשלת האחדות )
 .את מצב הכלכלה הפלסטיניתהחריף , בגדה המערבית

 ו התכופה שלסגירתו (11/06)המעברים נולדה על רקע כישלון הצדדים ליישם את הסכם  'ביצועהמבחני 'כנית תו
מאז נסיגת  ששרר  קיפאון המדינייתה לשבור את הישל התוכנית התה הלא מוצהרת מטר. ע"י ישראלמעבר רפיח 

     (. 08/05ישראל מרצועת עזה )

 :וע'ביצהמטרות עיקריות של תוכנית 'מבחני 

להסיר מחסומים כדי ישראל שעל התוכנית קובעת  – חופש התנועה של הפלסטינים בגדה המערביתשיפור  .1
  קל על תנועת פלסטינים בגדה המערבית, במיוחד בנפת חברון, שכם ובקעת הירדן;לה

דרכים ליישום מציעה התוכנית מציבה תאריכי יעד ו – יישום 'המעבר הבטוח' בין עזה והגדה המערבית .2
   ;המלווים בסידורי ביטחון לאנשים וסחורות סעיף 'המעבר הבטוח' 

ישראל( -רפיח )בין עזה למצרים( וכרם שלום )עזהשל מעברי הגבול  – מעברי הגבול של עזההסדרת פעילות  .3
  ;ויאפשרו מעבר אנשים וסחורות אופן רציףיפעלו ב

בצורה פעילה ויסכלו פעולות  סדרהכוחות הביטחון הפלסטינים יאכפו את החוק ו – סידורי ביטחון הידוק .4
  .  1טרור

 מקורות:

 05/04/07, הארץ

 01/06/07, הארץ, רוזנר שמואל ואלוף בן

 )באנגלית( Israelinsider 03/30/07,ד"ר לרנר אהרון, 

 סוף.

                                                      
לסיכול הברחות ולפעול  לאורך הגבול בין עזה למצרים להתפרס :דורשת מכוחות הביטחון הפלסטיניםהביטחון  , תוכניתמעשית  1

כוחות ליורה הנשיא הפלסטיני גם קובעת כי התוכנית  ;מוברחים אמצעים אלו ןדרכאשר מנהרות ההריסת לשל כלי נשק וכסף ו
 אל ישראל; משגרי טילי הקסאם  ד נגשל הרש"פ לפעול ביטחון ה

  חימוש כוחות הביטחון הפלסטינים.באמורה לאשר ולתמוך )באופן רציף(  , מצידה, ממשלת ישראל 

מרכזי תיאום לייסד ו ,מרכזי התיאום בגדה המערביתמחדש את   להקיםנדרשים ל "וצה לסטיניםהפכוחות הביטחון יתר על כן, 
       מצרים.-גבול עזהבם' תאי תיאום משותפיו' עזהבגבולות 
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