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 סוגיית גבולות וטריטוריה
 מערכתיותסדר יום וזיקות 

 מבוא
של סוגיית הגבולות וההסדרים הטריטוריאליים בין ישראל לבין הפלסטינים. בסדר היום תמקד ממסמך זה 

  אשכולות של נושאים:שני באופן בסיסי, סוגיה זו מתחלקת ל

 ;ניתיסטבין ישראל לישות הפל שרטוט גבולהעקרונות ל  – גבולתוואי ה •

ליות במרחב האווירי, הימי אחלוקת הסמכויות הריבוניות והפונקציונ - הסדרים טריטוריאליים •
 ;יניתסטהפלוהמדינה והקרקעי של ישראל 

בהסדרים ( 2; )מיקום הגבולב'במּפֹות', קרי בתוואי או ( 1בסוגיות הבאות: )עוסק  אינומסמך זה יש לציין ש
משטר באגן הקדוש בירושלים ובמקומות קדושים )כגון ב (4הגבול; )( במשטר 3; )הטריטוריאליים הפרטניים
 מערת המכפלה וקבר רחל(. 

 סדר היום
סוגיית הגבולות וההסדרים הטריטוריאליים עוסקת בחלוקת המרחב הריבוני בין ישראל לבין הישות ככלל, 

  הפלסטינית. במסגרת זו, הסוגיה חובקת את הנושאים הבאים:

,שיקולים 4/6/67 -כגון הבסיס המשפטי )קווי ה או העקרונות לשרטוט הגבולתוואי הגבול )מפה(  •
 וגרפיה, מיקום, גודל, חילופים..(; לחילופי שטחים )דמ

מהו שטח הגדה שהוא מושא למשא ומתן. עפ"י הפלסטינים הוא כולל את השטח  – ?100% -מה ה •
 שסופח לירושלים, מובלעת לטרון וצפון ים המלח. 

  :ובכלל זהסדרים המיוחדים )חלוקת כוחות וסמכויות( המקומות של הה •

o ;הגבולות עם ירדן ומצרים 

o דרכים לשימוש משותף ; 

o 'מאוכלסים בישראלים או פלסטינים בתוך הטריטוריה של הצד האחר )יש  שטחים – 'מובלעות
 לציין שזוהי סוגיה בעלת משמעויות אסטרטגיות מרחיקות לכת ביותר)!((; 

o המעבר הבטוח ; 

o חב האווירי והספקטרום האלקטרומגנטיהמר ; 

o האגן הקדוש בירושלים ; 

o הבעלות השימוש והניהול של האקוויפרים ושל מערך המים של מקורות הירדן,  – מקורות המים
 הכנרת, הירדן, וים המלח; 

o הסדרי תעופה אזרחית בין הגדה לרצועה ; 

o של ישראל ושל הפלסטינים;  נקודות כניסה ויציאה 

o או מתקן בנתב"ג מזח באשדוד ; 

o תחנות התראה, שטחי היערכות וכיו"ב; ועוד...אתרים ביטחוניים : 

 )כגון בין המרחב האווירי לבין המעבר הבטוח(.  יצירת זיקות ברורות בין הסדרים חודרים •

 סופיות תביעות.  •

 

 שיקולים
 : יית הגבולות והטריטוריהככלל, קיימים מספר שיקולים ישראליים מרכזיים בסוג
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 .יטחוןב •

אלא פרק הגבולות . עיגון רוב יהודי בשטחהיה היהודי של מדינת ישראל ע"י ישמירת אופ  – דמוגרפיה •
וההסדרים הטריטוריאליים עלול ליצור תקדימים ביחס למעמד מיוחד של יהודים בשטח הפלסטיני 

 ולכן של ערבים בשטח ישראל. 

לאומית. -פלסטיני יזכה ללגיטימציה בין-ההנחה היא שכל הסכם ישראלי – לאומית-לגיטימציה בין •
אלא שבמקרה הנוכחי עלול להתארך משך הזמן בין החתימה על ההסכם לבין מימושו. במקרה זה, 

-לאומית ולעמוד באמות המידה הבין-מיקום גבול הביניים ומתכונת ניהולו צריכים לזכות להסכמה בין
 לאומיות המקובלות. 

מהם התקדימים שייווצרו כתוצאה מן ההסכם? האם הם יקשו או יקלו על ישראל בזירות   – תקדימים •
 או מול הערבים אזרחי ישראל?  אחרות כגון מול סוריה ולבנון

האם ההסדרים יוצרים שיווי משקל מבחינת התמריצים לשמור על ההסכם וליישמו  – יציבות מדינית •
 לערער על תוקפו? מאו שהם יוצרים תמריצים לפתוח את ההסכם ו

הסדרים מורכבים וקשים ליישום עלולים להוות אבן נגף במצב הקבע. נקודה  – פשטות ויכולת ליישם •
 זו חשובה בעיקר בהסדרים הטריטוריאליים.  

 .איכות סביבה •

 ממשקים עם סוגיות ליבה אחרות
 יציאההכניסה והנקודות  ;שלו מתווה המעבר הבטוח, הריבונות עליו וסידורי האבטחה – ביטחון •

 ;יןסטהחיצונית של פל שליטה במעטפתהמרחב האווירי; ה ;ואולי אף של ישראל מהמדינה הפלסטינית
  ;בין ישראל למדינה הפלסטינית גבולהאזורי ו התראה, אזורי הערכות תחנות: אתרים צבאיים

ממדים והאם: סוגיית הגבולות וההסדרים הטריטוריאליים מתממשקת לסוגיה הירדנית במספר  – ירדן •
פלסטין וההסדרים לאורכו; -משולשי גבולות חדשים בין ישראל, ירדן והמדינה הפלסטינית; גבול ירדן

 מעמד הר הבית; חלוקת מקורות המים )ובמיוחד ים המלח והירמוך(. 

 מעמד האתרים הקדושים כגון מערת המכפלה או קבר רחל והסדרי התנועה אליהם;  – מקומות קדושים •

 ; תפיםצירים משו •

סדרים מוניציפאליים מיוחדים בעיר. לסוגיית הגבולות וההסדרים וה האגן הקדוש בירושלים •
הטריטוריאליים קשר הדוק לסוגיית ירושלים. למעשה, דיון בסוגיית הגבולות כמוהו כדיון בסוגיית 

 ירושלים בשל התקדימים . 

 קיומו של חיץ פיזי, טבעו וטיב ההסדרים לאורכו; – משטר הגבול •

 ;מרחב אווירי ואלקטרומגנטי •

ים המלח; -ירדן-כנרת-חלוקת זכויות המים באקוויפרים ובמערכת המים של מקורות הירדן – מים •
 אתרי התפלה במישור החוף; הסדרת הביוב; 

ת כלכלייה סוגיפלסטיני באשדוד, מתקן בנמלי התעופה; וכל  מזח', כלכליים'אתרים  – סחרכלכלה ו •
 ;ת למרחב הריבוני של השנייהיש בה חדירה הדדית אחש

שת"פ משפטי לעסוק גם בעשויה בהקשר של סוגיית גבולות וטריטוריה, ועדה זו  – משפט ינושא •
; הסדרי תנועה וגישה לאגן הקדושבחקיקה ואכיפת ההסתה לטרור ולאלימות; ב ;בלחימה בפלילים

 ;משטר בנקודות הכניסה והיציאה לפלסטיןב

; מעבר תשתיות )כגון נפט וגז( מישראל למדינה הפלסטינית תשתיותר מעב – אחריםנושאים אזרחיים  •
 .ארכיאולוגיה; איכות סביבהבין הגדה לרצועה ובין ירדן ומצרים לגדה ולרצועה; 

 

 סוף. 


