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†††אפשר†גם†לחכותÆ†להמתין†עד†אשר†הפלסטינאים†יתעשתו¨†הישראלים†יתפכחו¨†האמריקאים†יבינוÆ†אפשר¨

אבל†אסור†לחכותÆ†הזמן†פועל†לטובת†הקיצוניים¨†לרעת†תומכי†פתרון†שתי†המדינות†ואת†הזמן†צריך†לנצל¨†לא

Æלבזבז

†††מטה†יוזמת†זßנבה†ערך†ב≠≤±†וב≠¥±†בינואר†∏∞∞≥†כנס†מומחים†שעסק†בשאלה†כיצד†ניתן†להגיע†להסכם

ישראלי≠פלסטיני†בתוך†שנהÆ†הדיון†התמקד†בשאלת†ה¢איך†כן¢¨†לא†בהסברי†ה¢למה†לא¢Æ††קל†לנמק†מדוע†אי

אפשר¨†תמיד†זה†קלÆ†חשוב†יותר¨†לטעמנו¨†ללבן†הצעות†מעשיות†כיצד†כן†ניתן†להתגבר†על†המכשולים¨†והם

לא†מעטיםÆ†בעמודים†הבאים†מובא†מכלול†חלופות†קונקרטיות†ואופרטיביות¨†הראויות†לדעתנו†להישקל†בתהליך

Æהמשא†והמתן†כדי†להגביר†את†הסיכוי†להצלחתו

†††ההיגיון†מאחורי†העשייה†הוא†פשוט∫†יעדים†רבים†אינם†מושגים†לא†בשל†היעדר†רצון¨†אלא†בגלל†פגמים

מהותיים†בתהליכים†שהיו†אמורים†להביא†להשגתםÆ†כשם†שבעבר†הצגנו†מודל†מפורט†למהות†היעד†≠†¢הסכם

Æנבה¢†≠†כך†אנו†מציגים†היום†מודל†לתהליך†שיסייע†בהגעה†אל†המטרהßז

†††הדרך†הבטוחה†היחידה†לנבא†את†המציאות¨†כבר†נאמר¨†היא†ליצור†אותהÆ††אנחנו¨†יחד†עם†חברים†רבים†בשני

הצדדים¨†פועלים†כל†ימות†השנה†למען†מציאות†אחרתÆ†עבורנו¨†חוברת†זו†היא†מרכיב†קטן†במכלול†שלםÆ†אני

מקווה†שהגורמים†העוסקים†בניסיון†ליישב†את†הסכסוך†עם†שכנינו†ימצאו†עזר†בנאמר†כאן¨†כחלק†מהמאמץ

העליון†שנדרש†כדי†למצות†את†ההזדמנות†הניצבת†בפנינוÆ†ההזדמנות†להבטיח†את†קיומה¨†שלומה¨†ביטחונה

Æועתידה†של†ישראל†כמדינה†יהודית†ודמוקרטית

Æאסור†לנו†להתפשר†על†פחות†מזה

שלום†רב¨

גדי בלטיאנסקי

מנכ¢ל יוזמת זßנבה



הסיכוי†הקטן†מחייב†מאמץ†גדול

חה¢כ†יוסי†ביילין

†††מפגש†האינטרסים†הישראלי≠אמריקאי≠פלסטיני†אינו†מתרחש†לעיתים†קרובותÆ†הוא†נוצר†בשלהי†∑∞∞≥¨

כאשר†הנשיא†בוש¨†ראש†הממשלה†אולמרט†והנשיא†מחמוד†עבאס†הגיעו†למסקנה†שעדיף†לקיים†משא†ומתן

על†הסדר†הקבע†הישראלי≠פלסטיני¨†ולהתנות†את†ביצועו†במימוש†החלק†הראשון†של†¢מפת†הדרכים¢Æ†בכך

נסתיימה†תקופה†ארוכה†של†קיפאון†מדיני¨†שהתאפיינה†בכך†שהמשא†ומתן†על†הסדר†קבע†היה†מותנה†בהקמת

Æמדינה†פלסטינית†זמנית¨†ואילו†המשא†ומתן†על†המדינה†הזמנית†היה†מותנה†בביצוע†החלק†הראשון†של†המפה

†††אלא†שכל†הגורמים†הנוגעים†בדבר†מתייחסים†בספקנות†לסיכוי†להגיע†להסכם†שלום¨†והספקנות†הרי†היא

תמיד†במקומה†≠†כיוון†שאין†היא†שלילה†מוחלטת¨†אם†מתרחש†הדבר†הרצוי¨†מברכים†עליו¨†ואם†אין†הוא†מתרחש

≠†ניתן†להתברך†בראיית†הנולדÆ†הבעיה†היא†שהספקנות†היא†תירוץ†או†סיבה†שלא†לעשות†כלום¨†ואם†לא†ייעשה

Æכלום¨†לא†יהיה†הסכם

†††∏∞∞≥†פותחת†בפנינו†חלון†של†הזדמנויותÆ†אם†לא†נגיע†במהלכה†להסכם¨†אנו†עלולים†למצוא†עצמנו†שוב

בתקופה†ארוכה†שבה†לא†ניתן†יהיה†להתקדם¨†אם†משום†שהממשל†האמריקאי†החדש†יזדקק†לפרק†זמן†לא

קצר†עד†אשר†יחליט†להשקיע†עצמו†בפתרון†הישראלי≠פלסטיני¨†אם†משום†שמחליפו†של†מחמוד†עבאס†עלול

להיות†מי†שאינו†שש†להסכם†כזה¨†ואם†משום†שבישראל†יהיה†שלטון†ימני†החושש†מהסכם†הכרוך†בויתור†על

Æהשטחים

†††דאגתנו†נובעת†מכך†שגם†כאשר†כל†הנוגעים†בדבר†מעוניינים†להגיע†להסדר†©כפי†שקרה†ב≠∞∞∞≥†הן†בערוץ

הישראלי≠סורי†והן†בערוץ†הישראלי≠פלסטיני®¨†נוצרים†קשיים†העלולים†לטרפד†נכונות†זו¨†בשל†חוסר†מקצועיות

ובשל†אי≠הבנות†הדדיותÆ†מטרתו†של†ספרון†זה¨†המבוסס†על†הוועידה†שעסקה†בצעדים†הנדרשים†להשגת

Æהסכם†בתוך†שנה¨†היא†להצביע†מראש†על†המכשלות†הצפויות¨†בניסיון†להתגבר†עליהן¨†ולהציע†חלופות†עדיפות

†††הספרות†הענפה†שנכתבה†בעקבות†שני†הכישלונות†המהדהדים†של†שנת†∞∞∞≥†מאפשרת†לנו†ללמוד†מטעויות

העבר†בשורה†ארוכה†של†תחומים†כגוןª†תיווך†צד†שלישי¨†סדר†העלאת†הנושאים¨†האפשרות†לקיים†משא†ומתן

מקביל†©עם†הפלסטינים†ועם†הסורים®†חשיבותו†של†המשא†ומתן†החשאי†כמלווה†את†המשא†ומתן†הגלוי¨†תפקידן

של†מדינות†ערב¨†תפקידן†של†ועידות†בינלאומיות¨†ועודÆ†הכנות†שאפיינה†את†הדוברים†בוועידה†חשפה†רצון†גדול

של†ישראלים¨†פלסטינים†ואמריקאים†לסייע†בהצלחת†המשא†ומתן¨†ללמוד†משגיאות†העבר¨†ולא†להתבייש

Æלחשוף†אותן¨†כדי†שלא†לחזור†עליהן

†††המסמך†המוגש†לכם†הוא†ניסיון†לערוך†עבודה†מצרפית†של†הלקחים†השונים¨†ולסייע†בידי†הנושאים†והנותנים

העכשוויים†במלאכתםÆ†אלא†שבכך†אין†מסתיימת†עבודתם†של†הגורמים†הלא≠ממשלתייםÆ†שיתוף†פעולה†בין

הגוף†הרשמי†של†המשא†ומתן†לבין†גורמים†בלתי†ממשלתיים†אלה†חיוני†להצלחת†המשא†ומתןÆ†הגורמים†הלא

ממשלתיים†לא†המתינו†לרגע†זה¨†וניצלו†את†¢השנים†הרזות¢†מבחינה†מדינית¨†כדי†לערוך†מחקרים†יסודיים

בתחומים†שונים†הקשורים†למשא†ומתן†©כמו†ירושלים¨†פליטים¨†הסדרי†הביטחון¨†מים¨†סביבה¨†גבולות†ועוד®†והם

ישמחו†לשתף†את†הנושאים†והנותנים†הרשמיים†במאגר†הידע†העצום†שיצרוÆ††שימוש†מושכל†בחומרים†אלה

חשוב†מאד†להצלחתו†של†המשא†ומתן¨†וגם†הוא†בבחינת†לימוד†לקח†משגיאות†העבר¨†שבו†שימוש†כזה†היה¨

תמיד¨†מקרי¨†הועלה†ברגע†האחרון¨†ולא†הצליח†לנצל†כראוי†את†העושר†הקיים†בישראל†בתחום†נושאי†הליבה¨

Æולא†רק†בהם

†††תפקידם†של†מי†שמאמינים†בחיוניותו†של†הסכם†השלום†הוא†לעשות†כל†מאמץ†אפשרי†כדי†ששנת†∞∞∞≥

לא†תחזור†על†עצמה¨†וכדי†ששנת†∏∞∞≥†תסתיים†בהסכם†שלום¨†או†≠†אולי†≠†בהסכמי†שלוםÆ†רק†אנשים†נאיבים

Æיכולים†להאמין†כי†גם†בלי†הסדר†כזה†עתידה†של†ישראל†כמדינה†יהודית≠דמוקרטית†מובטח



תוכן†העניינים

מבנה†המשא†ומתן

התנהלות†פומבית†בעת†המשא†ומתן

תפקיד†מערכת†הביטחון†בעת†המשא†ומתן

תפקיד†ארצות†הברית†בעת†המשא†ומתן

תפקיד†הקהילה†הבינלאומית†והעולם†הערבי†בעת†המשא†ומתן

התנהלות†במקביל†למשא†ומתן

נספח†±∫†לקחים†פלסטינים†מניהול†משאים†ומתנים†קודמים

נספח†≥∫†הדוברים†בכנס†¢הסכם†בתוך†שנה¢

∂

±≤

±∂

≤≥

≤∂

≤π

≥μ

≥∏



≠∂≠

מטרת†הדיונים

†††המשא†ומתן†בין†ישראל†לפלסטינים†צריך†להסתיים†בהסכם†מפורט†ככל†הניתןÆ†לפיכך¨†המשא†ומתן†צריך

להתנהל†על†כל†הסוגיות†אשר†במחלוקת†בין†הצדדים¨†מתוך†הבנה†שעד†שלא†הוסכמו†כל†הנושאים†העיקריים¨

למעשה†לא†סוכם†דברÆ†עם†תחילתו¨†צריך†להיות†ברור†לשני†הצדדים†כי†זהו†משא†ומתן†שעניינו†הוא†סיום

Æהסכסוך†וקץ†התביעות†ושלשם†מכוונת†התנהלותו

†††הדיונים†חייבים†להתנהל†באופן†אינטנסיבי†ורצוף¨†תוך†בניית†אמון†אישי†בין†המנהיגים†והנושאים†והנותנים†ומתוך

Æהכרה†כי†שנת†∏∞∞≥†היא†רגע†האמת†בו†צריכות†להתקבל†ההכרעות†האמיתיות

†††ההנחיה†העקרונית†©¢דירקטיבה†מדינית¢®†שמקבלים†הדרגים†המקצועיים†צריכה†להיות†ברורה†ככל†האפשר¨

לא†רק†כדי†שהמדיניות†תוכל†להתבצע†אלא†גם†כדי†להנחיל†את†¢רוח†המפקד¢†ולמנוע†יוזמות†מקומיות†וארגוניות

Æהעלולות†לחבל†בהגעה†ליעד†האסטרטגי†שנקבע

מסגרת†הדיונים

†††המנגנון†שיקיים†את†המשא†ומתן†צריך†להיות†מורכב†מנבחרי†ציבור†ועובדי†ציבור†במערכות†השונות†הרלוונטיות

בתחומי†הדיפלומטיה¨†הביטחון†והנושאים†האזרחיים†≠†זאת†לצד†גורמים†ואישים†מחוץ†למערכת†הממשלתית

Æהיכולים†לתרום†להצלחת†הדיונים

†††במרכז†המערך†הרצוי¨†מצויים†כמובן†ראש†הממשלה†וראש†צוות†המשא†ומתן¨†שרת†החוץÆ†מתוך†הדרג†הפוליטי

Æיבחר†גם†צוות†שרים†מצומצם†אשר†ילווה†את†התהליך†ויהיה†שותף†להתייעצויות†הנדרשות†במהלך†הדיונים

חיוני†ששר†הביטחון†ייטול†חלק†בצוות†זהÆ†מתחת†לראש†הממשלה†וראש†צוות†המשא†ומתן†יפעלו†כל†ערוצי

ההידברות†השוניםÆ†כן†תוכפף†אליהם†מנהלת†מיוחדת†שתתפקד†אד≠הוק†ואשר†תשמש†כזרוע†הביצועית

Æוהמתאמת†של†המשא†ומתן

†††האיור†הבא†מציג†מבנה†אפשרי†למכלול†המערך†שיופקד†על†ניהול†המשא†ומתן†מהצד†הישראלי∫

מבנה†המשא†ומתן



≠∑≠

ערוץ†גלוי

†††הערוץ†המרכזי†הוא†כמובן†הרשמי†והגלוי¨†על†קיומו†ידוע†בפומבי†≠†גם†אם†לא†נמסרים†פרטים†על†תכני

הדיוניםÆ†למרות†חשאיות†הדיונים†עצמם¨†ילווה†מסלול†זה†בכיסוי†תקשורתי†ובהודעות†ומסרים†פומביים†של†שני

הצדדים†לפני†המפגשים†ואחריהםÆ†מעבר†לחשיבות†הטמונה†בעצם†השיח†בין†הצדדים†ובתכניו¨††מסלול†זה†גם

יחזק†את†האמון†האישי†ויציג†כלפי†חוץ†תמונה†אמינה†ורציפה†על†כנות†כוונותיהם†של†המנהיגים†ונחישותם

Æלהגיע†להסדר

ערוץ†חשאי

†††לצד†הערוץ†הרשמי†הגלוי¨†חובה†לקיים†ערוץ†רשמי†חשאיÆ†רק†מסלול†כזה¨†המנותק†מאירועים†חיצוניים†ואינו

מחויב†להיות†מושפע†מהם†או†להגיב†עליהם¨†יכול†להניב†תוצאה†ענייניתÆ††משתתפי†הערוץ†הזה†יהיו†למעשה

שליחי†שתי†ההנהגות†ודיוניהם†ימשכו†ברציפות†באופן†המשלים†את†המשא†ומתן†הגלויÆ†מוטב†כי†גם†האישים

הפוליטיים¨†המובילים†את†המשא†ומתן†בערוץ†הגלוי¨†יטלו†חלק†בזה†החשאי¨†וינועו†בין†שני†המסלולים†על†פי

הצורךÆ†קיומו†של†מסלול†חשאי†מאפשר†צמצום†דרמטי†של†השפעת†הפער†הקיים¨†הבלתי†נמנע†והמזיק¨†בין

Æהדיונים†סביב†השולחן†למציאות†בשטח†≠†שכן†הוא†מתנהל†בצורה†נפרדת†וסמויה†מהעין

ומתן עץ†מבנה†למערך†המשא†

ערוץ†≥

ערוץ†גלוי

ערוץ†חשאי

ראש†הממשלה

צוות†היגוי
שרים

מערך†להכנת
המשא†ומתן

וממשקיו

מטה
המנהלת

ראש
המנהלת

ראש†צוות
המשא†ומתן



≠∏≠

ערוץ†≥

Æבנוסף¨†רצוי†מאד†לקיים†ערוץ†שני¨†לא†רשמי¨†שמשתתפיו†אינם†מחויבים†פורמאלית†להנהגות†ולמדיניותן†††

ערוץ†כזה†נהנה†מחופש†לא†מוגבל¨†ניתן†להכחשה†גורפת†כל†העת¨†אינו†חלק†מהמערך†הפורמאלי¨†אך†פירותיו

עשויים†להיות†בעלי†תרומה†מכרעת†להצלחת†המשא†ומתן†הרשמיÆ†נושאים†רגישים†ובלוני†ניסוי†יכולים†להידון

במסלול†כזה†כשהממצאים†מובאים¨†בצורה†חשאית¨†למקבלי†ההחלטות†כרעיונות†אפשריים†לקידום†המשא

Æומתן

†††כל†הערוצים†צריכים†להיות†מתועלים†לראש†צוות†המשא†ומתן†ולראש†הממשלה†כדי†שאלה†יידעו†לנתב

Æולנווט†את†הצוותים†השונים†בהתאם†למתפתח†בהם

מנהלת†המשא†ומתן

†††במוקד†ההיערכות¨†לצד†צוותי†המשא†והמתן†עצמם¨†צריכה†לעמוד†מנהלת†משא†ומתן¨†בראשות†אדם†מקצועי

ולא†פוליטיÆ†המנהלת†צריכה†להוות†את†הגוף†המקצועי†אשר†מספק†את†עבודת†המטה†למנהלי†המשא†ומתן

ולדרג†הפוליטי≠מדיניÆ†מכאן¨†שבינה†לבין†הדרג†המדיני†חייב†להיות†תיאום†מלא†ולהתקיים†¢פינג≠פונג¢†של†תהליכי

Æהחלפת†עמדות¨†דעות†ומידע†מתמשכים

†††בין†תפקידיה†של†המנהלת¨†עליה†לשמש†כגוף†מרכז†ומתאם†של†משרדי†הממשלה†השונים†הקשורים†במשא

ומתן¨†היא†צריכה†לחבר†ניירות†מטה†למקבלי†ההחלטות¨†לספק†להם†חלופות†שונות†לפתרון†הסוגיות†השונות

אשר†עולות†במשא†ומתן¨†עליה†לעזור†בסיפוק†עזרה†משפטית≠חוזית†לצוות†המשא†ומתן¨†לאפשר†תובנות

מעמיקות†לגבי†רצונותיו†וצרכיו†של†הצד†הפלסטיני¨†לדעת†להצביע†על†זיקות†בין†נושאים†שונים†במשא†ומתן¨

לתרום†בגיבוש†עמדות†ישראליות†ריאליות†וישימות†וכינון†מסד†מוצק†©היסטורי¨†גיאוגרפי¨†משפטי†ואחר®†שיתמוך

בהן¨†לאסוף†את†כל†העבודות†שכבר†נעשו†בנושאים†הרלוונטיים†על†ידי†גופים†ממשלתיים†ולא†ממשלתיים

Æולהוות†את†יד†ימינו†של†הגוף†הפוליטי†המנהל†את†המשא†ומתן†בכל†צרכיו

מערך†לטיפול†בממשקי†המשא†ומתן

†††לצד†המנהלת¨†או†כחלק†ממנה¨†יוקם†מערך†אשר†מקיים†קשר†הדוק†עם†גופים†אשר†הנושאים†בטיפולם†הם

בעלי†השלכות†משמעותיות†על†המשא†והמתןÆ†כדי†למנוע†מצב†בו†איש†או†ארגון†אחרים¨†שאינם†מצויים†בתמונת

המשא†ומתן¨†מקבלים†החלטות†המנוגדות†לאינטרס†או†העמדה†הישראלים†המוצגים†במשא†ומתן¨†ראוי††שמערך

Æמיוחד†יחבר†בין†הנעשה†בגופים†החיצוניים†למתרחש†סביב†שולחנות†הדיונים

†††האיור†הבא†ממחיש†דוגמא†להתנהלות†של†מערך†כזה∫



תוכן†הדיונים

†††הדיונים†עצמם†צריכים†לכלול†הן†את†נושאי†הליבה†והן†את†הנושאים†הגנרייםÆ†סוגיות†אלה¨†כמו†משטר†הגבול¨

מים¨†איכות†סביבה¨†מרחב†אלקטרו≠מגנטי¨†יחסים†אזרחיים†וכלכליים¨†תשתיות¨†חינוך†ועוד¨†אינן†צריכות†להמתין

לפתרון†הנושאים†הרגישים†יותרÆ††התקדמות†בהן†עשויה†להקל†הן†על†המשא†ומתן†עצמו†והן†על†האמון†הציבורי

Æבתהליך¨†וזאת†מתוך†ידיעה†שעד†שלא†הכל†מוסכם†≠†שום†דבר†לא†מוסכם

נושאי†הליבה†יכולים†להידון†בדרך†הבאה∫

†הדבר†הראשון†שעל†הצדדים†להגיע†להסכמות†לגביו†הוא†נושא†הגבולותÆ†זהו†הנושא†הראשון†שניתן†לסכמו¨

Æומבחינת†¢סוגיות†הליבה¢¨†זהו†גם†הנושא†ה¢קל¢†ביותר††††

†נגזרת†של†נושא†הגבולות†תהיה¨†כמובן¨†הפתרון†לעניין†ההתנחלויות∫†אילו†מהן†יכללו†בשטח†ישראל†ואילו

Æיצטרכו†להיות†מפונות†††

†סידורי†הביטחון†צריכים†להיות†נדונים†מתחילת†המו¢מ†ובמקביל†לכל†שאר†הדיוניםÆ†הם†ישיקו†ויהיו†תלויים

Æ®בפתרונות†לסוגיות†השונות†©ובעיקר†לגבולות†ולאופי†ההסדר†בירושלים†ובמקומות†הקדושים†††

†††שני†נושאי†ליבה†אחרים†≠†ירושלים†והפליטים†≠†קשים†יותר†לפתרון†וההכרעה†בפרטיהם†תיפול†כנראה†בשלב

בו†מתבצעת†עסקת†החליפין†©Æ®Trade off†סביר†להניח†כי†לאחר†שיסוכמו†שאר†הנושאים¨†ניתן†יהיה†לפתור

≠π≠

ם י י נ ו י ח † ם י ק ש מ מ

©מהלכים†המתקיימים†במקביל†למשא†ומתן®

פינוי≠פיצוי

החמאס
בעזה

שיקום†הכלכלה
הפלסטינית

גדר†ההפרדה

משטר†התנועה

התנחלויות
ומאחזים

אסירים

הכשרת
דעת†הקהל

מיזמים

המשא†ומתן



Æגם†אותם¨†כשהוויתור†הישראלי†הגדול†יהיה†בנושא†ירושלים†והוויתור†הפלסטיני†המשמעותי†יהיה†בסוגיית†הפליטים

יש†לעסוק†בסוגיות†אלה†בערוצים†חשאיים†ולנסות†לקדם†פתרון†בהן¨†אך†להכיר†בכך†שהן¨†ככל†הנראה¨†יפתרו

Æאחרונות†ולכן†אסור†שהמשא†ומתן†ייעצר†בשלבים†מוקדמים†בגלל†חוסר†הסכמות†לגביהן

את†נושא†ירושלים†ניתן†לפתור†באופן†הדרגתי∫†קודם†למצוא†פתרון†לגבולות†ירושלים¨†ללא†העיר†העתיקה

והמקומות†הקדושים¨†כחלק†מפתרון†נושא†הגבולותÆ†רק†לאחר†מכן†יהיה†דיון†על†העיר†העתיקה†והמקומות

Æהקדושים

אופי†הדיונים

†††טכניקה†מוצעת†לדרך†התנהלות††הדיונים†היא†כבר†בתחילתם†לשחק†ב¢חילופי†תפקידים¢Æ†קרי¨†כל†צד†יציג

כיצד†הוא†רואה†את†העמדות†והאינטרסים†של†הצד†השני†בסוגיה†הנדונהÆ††הצד†השני†יגיב¨†יתקן†בעת†הצורך¨

ויבהיר†לעמיתו†את†העמדה†האמיתית†המדויקת¨†השונה†לעתים†קרובות†מהפרספציה†שלהÆ††אמצעי†זה†עשוי

Æלסלק†כבר†בתחילת†הדרך†אי†הבנות¨†להבהיר†את†הפערים†האמיתיים†ולהקל†על†המשתתפים†להגיע†לפשרה

†††בנוסף¨†מוצע†לא†לקיים†את†הדיונים†בצורת†התנהלות†שוק†או†¢בזאר†מזרח≠תיכוני¢¨†עם†עמדות†פתיחה

גבוהות†ולא†מציאותיות†שככל†שעובר†הזמן†כך†נוצר†פיחות†במעמדן†ואמינותן¨†אלא†במיפוי†מרחבי†הפשרה

Æהאפשריים†וקיום†הדיונים†בתוך†מרחבים†אלה

≠±∞≠

ה ד ו ב ע ה † ת ל ו כ ת

מקומות
קדושים

משפט

כלכלה

סביבה

מים

טווח
אלקטרומגנטי

תאום
ביטחוני

מרחב†אווירי

החלטת
או¢ם

נושאים
גנריים

שתי†מדינות
לאום

קץ†התביעות
ההדדיות

ביטחון

פירוז

בריתות
צבאיות

אתרי
התרעה

כוחות
בינלאומיים

צירי†תנועה

משטר†הגבול ממשקי
תשתית†ועוד

מסדרון
גדה≠עזה

הר†הבית פיצויים

התנחלויות אגן†היסטורי מנגנון
בינלאומי

גבולות ירושלים פליטים



†††במהלך†המשא†והמתן¨†ראוי†כי†הצוותים†הרשמיים†ייעזרו†בארגונים†לא†ממשלתיים¨†אשר†להם†ידע¨†ניסיון

Æוכלים†שהצטברו†במהלך†שנים†רבות†של†מגעים†לא†פורמאליים†בין†הצדדים

סדר†הדיונים

†††צוותי†המשא†ומתן¨†לאחר†דיונים†בכל†הסוגיות¨†צריכים†למפות†את†כל†ההסכמות†ואי≠ההסכמותÆ†בכל†נושא

בו†לא†הגיעו†הצדדים†לכלל†הסכמה¨†יתוארו†שתי†העמדות†השונותÆ†בתום†שלב†זה†יוגשו†הממצאים†לצד†שלישי

©ארה¢ב®†אשר†יוכל†להציע†הצעות†גישור†בכל†הסוגיות†השנויות†במחלוקתÆ†הצוותים†ישובו†וידונו†בהצעות†הגישור

וינסו†לצמצם†את†המחלוקות†עד†למינימוםÆ†רק†בתום†שלב†זה¨†יתכנסו†הצדדים†לפסגה¨†בהשתתפות†הקברניטים¨

Æכדי†לקבל†את†ההכרעות†בנושאים†שנותרו†פתוחים

מנגנון†ליישום†ההסכם

Æבמקביל†לדיונים†על†מהות†ההסכם¨†ראוי†לכונן†מנגנון†שתפקידו†לייצר†הצעה†מפורטת†ליישום†ההסכם†††

ההצעה†תכלול†לוח†זמנים¨†תנאים†ומגבלות¨†פירוט†תפקידם†של†גורמים†שלישיים¨†שלבים†ביישום†ומעברים†בין

Æשלב†ושלב¨†תרגום†מעשי†של†סיכומים†על†שיתוף†פעולה†בתחומים†השונים†ועוד

†††השקת†היישום†תלויה†בהחלטה†מדינית¨†אולם†השגת†הסכם†והצגתו†ללא†קיומו†של†מתווה†יישום†ברור†ומפורט

לוקה†בחסר†מהותי†ועלולה†גם†לפגוע†באמון†ובתמיכה†הדרושיםÆ†מנהלת†היישום†יכולה†לקום†תחת†מנהלת

Æהמשא†ומתן†ובכל†מקרה†לעבוד†בצמידות†אליה

≠±±≠



≠±≤≠

†††תגובות†ציבוריות†להתפתחויות†במשא†והמתן†עשויות†לחרוץ†את†גורלוÆ†במצב†בו†הציבור†מנהיג†את†מנהיגיו¨

בו††סקרי†דעת†קהל†מונחים†תדיר†על†שולחן†הקברניטים†ובו†אישים†פוליטיים†נוהגים†על†פי†תפיסתם†את†הלכי

Æהרוח†הציבוריים†≠†במצב†זה¨†אין†להפחית†מחשיבות†ההתנהלות†הפומבית†שמלווה†את†המשא†ומתן

†††למרות†שכל†המחקרים†והסקרים†מציגים†תמיכה†רחבה†בציבור†הישראלי†במשא†ומתן†להסכם†קבע†ובפשרה

מקיפה†ומרחיקת†לכת†שתידרש†להשגתו¨†הרי†שהפסימיות¨†הסקפטיות†וחוסר†האמון†בצד†השני†מביאים†לאבדן

אמון†גם†במשא†ומתן†עצמוÆ†תחושה†זו†עלולה†להקשות†על†הנושאים†והנותנים†לבחון†לעומק†את†מרחב†הפשרה

האפשרי†ולהסכים†לויתורים†קשים¨†וזאת†בשל†החשש†מהיתקלות†בתגובה†ציבורית†ספקנית†עד†עוינת¨†מעין

Æ¢תנועת†ביטול†האומרת†¢בשביל†מה†לוותר¨†הרי†ממילא†לא†ייצא†מזה†כלום

†††יחד†עם†זאת¨†על†הקברניטים†ללמוד†מניסיון†העבר†ולדעת†כי†הציבור†הישראלי†תומך†בהסדרים†מדיניים

לאחר†השגתם¨†גם†אם†לפני†כן†נמצא†רוב†למתנגדי†אותו†הסדר†בדיוקÆ†כך†בדיוק†קרה†בעת†החתימה†על†שני

Æ®ההסכמים†בהם†ישראל†נהגה†באופן†הפוך†לעמדה†המוצהרת†שלה†©השלום†עם†מצרים†וההסכם†עם†אש¢ף

לפיכך¨†על†המנהיגות†להיות†פחות†קשובה†לסקרי†דעת†קהל†מזדמנים†ולהתרכז†יותר†בהכשרת†דעת†הקהל

Æלתמיכה†בתהליך†ובהסכם†שעשוי†להיות†מושג†בסופו

בין†היתר¨†ראוי†לבחון†את†הרעיונות†הבאים ∫

win-win situation†≠†ל††zero-sum game≠†מעבר†מ

†††¢החלפת†הדיסקט¢†הראשונה†שדרושה†בהתנהלות†הפומבית†בעת†משא†ומתן†מחייבת†מעבר†חד†משפת

¢משחק†סכום†אפס¢†לשפה†בה†שני†הצדדים†מנצחיםÆ†קרי¨†הערכת†אירועים†והתבטאויות†על†פי†השלכתם†על

המשא†ומתן†ולא†על†אחד†הצדדיםÆ†יש†להרגיל†את†הציבור†לתפיסה†הקובעת†היא†כי†ישראל†והפלסטינים

Æימשיכו†להפסיד†מהמשכו†של†הסכסוך†וינצחו†רק†עם†הגעה†ליישובו

התנהלות†פומבית
בעת†המשא†ומתן



≠±≥≠

קווים†אדומים†ולא†מדומים

†††הגדרה†ציבורית†פומבית†חדשה†של†הקווים†האדומים†האמיתייםÆ†בעבר¨†הדגשת†קווים†מדומים†שרק†לכאורה

משקפים†אינטרסים†ישראליים†חיוניים†©אחדות†ירושלים¨†התנגדות†למדינה†פלסטינית®†רק†הפחיתה†את†היכולת

להגיע†להסכם†שיגן†על†הצרכים†האמיתיים†של†ישראלÆ†לדוגמא¨†מוטב†להתחייב†לירושלים†יהודית†כבירת

ישראל†הנצחית†מאשר†לירושלים†דו≠לאומית†תחת†שלטון†ישראל¨†ומוטב†לדבר†על†שמירת†האופי†היהודי

והדמוקרטי†של†ישראל†מאשר†להצהיר†כי†אף†פליט†פלסטיני†לא†ישוב†לעולםÆ†הצגת†האינטרסים†האמיתיים¨

Æגם†אם†הם†שונים†מאלה†שהציבור†הורגל†אליהם¨†תקל†גם†להציג†את†תוצאות†המשא†ומתן†כהישג†ישראלי

הרחבת†קהל†היעד

†††על†כל†צד†לדבר†אל†הצד†השניÆ†עיקר†הספקנות†בשני†העמים†נובעת†מהאמונה†כי†הצד†השני†אינו†תומך

בהסדר†שלום†ולראיה†מובא†המתרחש†בשטח†©פיגועים¨†בנייה†בהתנחלויות¨†מחסומים†וכוß®†כדי†להוכיח†את

הטיעוןÆ†ככל†שהמנהיגים†של†צד†אחד†ינסו†לשכנע†את†הצד†השני†בכנות†כוונותיהם†ובנחישותם†להגיע†להסכם

Æשכרוך†בפשרות†כואבות¨†כך†יגבר†אמון†הציבור†בתהליך

אלמנט†ההפתעה

†††יש†להימנע†מפרסום†פרטי†המשא†ומתןÆ†כוחם†של†מתנגדי†התהליך†הוא†בעיקר†בניסיון†למנוע†את†עצם

ההגעה†להסכם¨†לא††בגיוס†רוב†לאחר†השגתוÆ††לכן¨†אסור†לצייד†את†המתנגדים†בתחמושת†מיותרת†במהלך

תקופת†הדיונים†ומוטב†להימנע†מפרסום†של†כל†התקדמות¨†גם†אם†היא†כרוכה†בויתור†של†הצד†השניÆ†ככל

Æשההפתעה†בפרטי†ההסכם†תהיה†גדולה†יותר¨†כך†יקטן†כוחם†של†המנסים†לחבל†בו

השלם†גדול†מסך†כל†חלקיו

†††יש†להציג†כל†העת†את†מטרת†המשא†ומתן†כחבילה†ולא†כאוסף†סעיפים†על†נושאים†שוניםÆ†התמיכה†הציבורית

בעסקת†חבילה†המביאה†לסיום†הסכסוך†וקץ†התביעות†היא†גדולה†הרבה†יותר†מהתמיכה†בכל†סעיף†וסעיף

שמרכיבים†את†החבילהÆ†קל†יותר†להתנגד†לנסיגה††ממוקדת†ולויתור†ספציפי†מאשר†להסכם†קבע†שכולל†את

Æהצגה†חוזרת†ונשנית†של†מטרת†העל†של†המשא†ומתן†תסייע†בחיזוק†התמיכה†Æהנסיגות†והוויתורים†הללו

הסברה†נגטיבית

†††אל†מול†מסעות†ההפחדה†שבוודאי†ינהלו†המתנגדים†לתסריט†הסכמי¨†חובה†להציג†את†הסכנות†הכרוכות

במצב†לא†הסכמיÆ†הציבור¨†החרד†בדרך†כלל†משינוי†דרמטי†במצבו¨†צריך†להפנים†כי†סטאטוס≠קוו†אינו†אופציה¨

והשאלה†היחידה†היא†אם†המצב†ילך†ויתדרדר†©אלימות¨†סכנת†הדו≠לאומיות†או†האפרטהייד®†או†ישתפר†במקרה

Æשל†גבול†קבוע†בין†ישראל†לשכנתה†הפלסטינית



≠±¥≠

הגדלת†העוגה

†††הבהרה†חוזרת†ונשנית†כי†הסכם†עם†הפלסטינים†יביא†עימו†שינוי†דרמטי†ביחסי†ישראל†עם†כלל†העולם

Æהערבי¨†עם†האיחוד†האירופי†ועם†שאר†הקהילה†הבינלאומית

עידוד†הידברות†עממית

†††ראוי†להראות†כי†תהליך†ההידברות†אינו†מתנהל†רק†בין†הנציגים†הרשמיים†בצמרת†הגבוהה†של†שני†הצדדים

וכי†הוא†מחלחל†לכל†הרמותÆ†כך†יוקהה†העוקץ†מהטיעון†השגרתי†שמדבר†על†תהליך†אליטיסטי†ומנותקÆ†למשל¨

טוב†יעשו†הצדדים†אם†יכריזו†על†הקמת†מרכז†לדיאלוג†שיהפוך†במהרה†למקום†של†הידברות†בין†המרכיבים

השונים†של†החברה†האזרחית†בשני†הצדדיםÆ†כיום¨†קיים†קושי†פיזי†וטכני†לקיים†מפגשים†ברמה†האזרחית†ואם

Æבעיה†זו†תיפתר†על†ידי†סיכום†אופרטיבי†משותף†לשני†צוותי†המשא†ומתן¨†יהיה†בכך†משום†מסר†חשוב†ומעשי

מינוח†מחודש†של†הסוגיות

†††הקפדה†על†טרמינולוגיה†מסייעת¨†כמו†שימוש†של†כל†הצדדים†במונח†¢בעיית†הפליטים¢†ולא†¢זכות†השיבה¢¨

הדגשה†כי†המחלוקת†≠†והחלוקה†≠†היא†סביב†¢מזרח†ירושלים¢†ולא†¢ירושלים¢†והבהרה†כי†כשמתדיינים†על

¢השטחים¢¨†מתכוונים†בעצם†לשטחים†שמערבית†לגדר†ההפרדה¨†שהרי†מוסכם†על†הכל†≠†גם†על†יוזמי†מכתב

Æבוש†לשרון†והמריעים†לו†≠†כי†ישראל†כבר†ויתרה†למעשה†על†השטח†שמזרחה†לגדר

שינוי†ההסברה†בחו¢ל

†††אסור†שמסרים†הנשמעים†בחו¢ל†מפי†נציגים†רשמיים†יפגעו†בתמיכה†הבינלאומית¨†המדינית¨†הציבורית†והיהודית¨

שדרושה†להשגת†הסכםÆ†לפיכך¨†במקום†להמשיך†ולחזור†על†מנטרות†ישנות†המאשימות†את†הצד†השני†באי

הגעה†להסדר†מדיני¨†ראוי†להתרכז†בתקופת†המשא†ומתן†בנחישות†ישראל†להגיע†להסכם¨†בנכונותה†לפשרות

מרחיקות†לכת†ובמאמץ†המשותף†שנעשה†עם†ההנהגה†הפלסטינית†להתקדם†בתהליך†המדיניÆ†ההסברה

יכולה†להיות†משותפת†ישראלית≠פלסטינית†ויכולה†להיות†נפרדת¨†אך†המשך†אפיונה†כמתעמתת†עשוי†להפחית

את†האמון†הבינלאומי†בכוונותיה†האמיתיות†של†ישראל†ולפגוע†בתמיכה†שתידרש¨†הן†במקרה†של†הצלחת

Æהשיחות†והן†במקרה†של†כישלונן

דוברות†משותפת

†††לצד†המערכות†ההסברתיות†הנפרדות¨†הקיימות†ממילא†אצל†כל†צד¨†טוב†יהיה†להקים†צוות†מצומצם†שינהל

מדיניות†תקשורתית†משותפתÆ†כך¨†למשל¨†ילוו†אירועים†חיצוניים†בהודעה†משותפת†של†שני†הצוותים†©כמו†גינוי

לפיגוע†טרור†או†שבח†להצהרה†של†אישיות†בינלאומית®†וגם†האירועים†הפנימיים†יזכו†להודעות†לעיתונות

משותפות†©כמו†פגישות†שני†מנהיגים®Æ†עצם†קיומו†של†מכניזם†משותף†לא†יבוא†כמובן†על†חשבון†ההתנהלות



≠±μ≠

התקשורתית†הנפרדת¨†אבל†ימחיש†לציבור†ולתקשורת†כי†לשני†הצדדים†אינטרס†אחד†משותף¨†ויעזור†בשינוי

Æהפרדיגמה†הציבורית†של†התהליך†המדיני

הרחבת†מעגל†הדוברים

†††מוטב†לא†להשאיר†את†הסברת†התהליך†המדיני†לאנשי†מדיניות†בלבדÆ†כדאי†לבנות†מאגר†של†אישים

מתחומים†שוניםª†רוח¨†דת¨†ביטחון¨†מוסר¨†דמוגרפיה¨†כלכלה¨†חברה¨†מנהיגות†מקומית†ועוד¨†אשר†ינהלו†באופן

Æשוטף†מערכה†ציבורית†שמבהירה†את†יתרונות†ההגעה†להסכם

אי†ייחוס†משקל†יתר†למתנגדים

Æבמציאות†הישראלית¨†ברור†כי†קיים†מיעוט†משמעותי†שיתנגד†לכל†הסכם†ולכל†תהליך†שעשוי†להביא†הסכם†††

מיעוט†זה†אינו†ניתן†לשכנוע†והוא†יפעיל†את†אותו†כוח†בין†אם†מדובר†בפינוי†חמש†התנחלויות†או†חמישיםÆ††אין

להתעלם†מציבור†זה¨†אך†מוטב†לזכור†שאין†בהכרח†קורלציה†בין†עוצמת†התנגדותו†למהות†הוויתור†ובוודאי†שלא

למשקלו†באוכלוסיהÆ††לפיכך¨†את†עיקר†המאמץ†ההסברתי†יש†למקד†בציבור†הממוקם†במרכז†ומעט†ימינה

Æממנו†ולא†באלה†החולקים†פומבית†על†כל†תהליך†ויתנגדו†לכל†הסכם

מסביר†לאומי

†††מינוי†אישיות†ציבורית†שתזוהה†עם†הסברת†המשא†ומתן†וההסכם¨†על†פי†מודל†חיים†הרצוג††ב≠∑∂ß†ונחמן†שי

Æמאפיינים†רצויים†הם†אמינות†ציבורית¨†בקיאות†ביטחונית¨†אמונה†נחושה†בתהליך†המדיני†והופעה†רהוטה†Æßπ±≠ב†

דמות†כזו†תופיע†כמובן†בנוסף†לדוברים†הרשמיים†ותפעל¨†לצד†גורמים†מקצועיים†שיהיו†אחראים†על†האחדת

Æהמסרים†וניסוחם



†††הרמטכ¢ל†הנוכחי†של†צה¢ל†תיאר†כך†את†ראייתו†על†ייעוד†הגוף†בראשו†הוא†עומד∫†¢הצבא†יודע†רק†שני

מצבים∫†או†שהוא†מתכונן†למלחמה¨†או†שהוא†נלחם¢Æ†ואכן¨†תפקידו†של†הצבא†אינו†להתכונן†לשלום†או†להשיג

אותוÆ†המשימה†עליה†הוא†מופקד†היא†ביטחון†המדינה†ואזרחיה†וכל†הנושאים†המובאים†לפתחו†נבחנים†רק

Æבפריזמה†הזאת

†††הסוגיות†הביטחוניות†מהוות†את†אחד†מנושאי†הליבה†של†המשא†ומתן¨†על†פי†ההגדרה†הישראלית¨†ובנוסף

לכך†מלווה†ההיבט†הביטחוני†גם†סוגיות†אחרות†כמו†ירושלים¨†גבולות†ופליטיםÆ†כן†מיוחסת†לזווית†הביטחונית

חשיבות†גדולה†בכל†דיון†ציבורי†שמלווה†את†התהליך†המדיניÆ†מכאן¨†ברור†שגורמי†הביטחון†צריכים†ליטול†חלק

Æבתהליך†וראוי†שדעתם†תישמע

†††עם†זאת¨†נדמה†כי†לאורך†השנים¨†נטלה†על†עצמה†מערכת†הביטחון†תפקידים†שאינם†נופלים†בהכרח†ב¢מגרש

הטבעי¢†שלה¨††אם†בשל†החוזק†הארגוני†שלה¨†אם†בשל†חולשתם†של†אחרים†ואם†בשל†הנוחות†הציבורית††של

Æהקברניטים†להיעזר†בה

†††הצבא¨†באופן†טבעי¨†מקדש†את†שיקולי†הביטחון†השוטף†ומעדיף†לנהוג†באופן†שמרני†מול†שינויים†מוצעים

הכרוכים†בסיכונים†ביטחונייםÆ†לפיכך¨†קיים†חשש†כי†ייחוס†משקל†עודף†לטיעונים†הביטחוניים†ינציח†מצב†שהסיכון

Æבו†©לאו†דווקא†הביטחוני®†גדול†מזה†הכרוך†בשינוי†המוצע

†††כדי†לקדם†את†הסיכוי†להצלחת†המשא†ומתן¨†ראוי†להגדיר†ולתחום†את†מרחבי††המעורבות†של†המערכת

הביטחונית†ובמקביל†להעצים†את†מרחבי†התרומה†של†גופים†אזרחיים†אחריםÆ††שאלת†הסרתו†של†מחסום¨

שחרורו†של†אסיר†או†קביעתו†של†גבול†היא†רחבה†הרבה†יותר†מהיקפה†של†חוות†דעת†ביטחונית†ולכן†ראוי†לוודא

Æכי†גם†התשומות†האחרות†משולבות†בתהליך†קבלת†ההחלטות

מקומו†של†הצבא†במשא†ומתן

†הצבא†צריך†להוביל†את†הדיונים†המבצעיים†והטכניים†מול†גורמי†הביטחון†הפלסטיניםÆ†מעבר†למומחיות

††הנדרשת†בתחום†ולחילופי†הדעות†המקצועיים¨†אמון†בין†שתי†המערכות†הביטחוניות†הוא†חיוני†הן†להשגת

Æההסכם†והן†ליישומו††

≠±∂≠

תפקיד†מערכת†הביטחון
בעת†המשא†ומתן



†הצבא†צריך†להשתתף†בדיונים†על†ההיבטים†הביטחוניים†של†מכלול†הנושאים†הנדונים¨†הן†בסוגיות†הליבה

Æוהן†באותם†נושאים†גנריים†בהם†השיקול†הביטחוני†הוא†רלוונטי†††

†הצבא†צריך†להתאים†את†תפקודו†בשטח†להתפתחויות†במשא†ומתןÆ†סתירה†מוחלטת†בין†עמדות†המובעות

Æסביב†שולחן†הדיונים†ובין†התנהגות†מערכת†הביטחון†מחוץ†לחדר†תפגע†באמון†ותחבל†בסיכויים†להצלחה†††

††גם†פעולות†שבימים†עברו†לא†חייבו†אישור†מדיני¨†צריכות†במהלך†משא†ומתן†כה†קריטי†להיבחן†על†ידי†גורמים

Æמדיניים†האמונים†על†המשא†והמתן†ועל†ההשלכות†שיכולות†להיות†לכל†מעשה†צבאי†על†התפתחות†התהליך†††

†הצבא†צריך†לקחת†חלק†בתהליכי†העבודה†המכינים¨†הפנים†ישראליים¨†ולהתכונן†לתסריטים†השונים†היכולים

†††לנבוע†מסיכומים†אפשריים†של†המשא†ומתןÆ†קרי¨†לדוגמא¨†אם†המשא†ומתן†הטריטוריאלי†מצטמצם†למרחב

Æנתון†וידוע¨†על†הצבא†לסייע†לנושאים†והנותנים†בכך†שהוא†יכין†תכניות†להגנה†על†ישראל†מהגבולות†הנדונים†††

יחסי†דרג†צבאי†≠†דרג†מדיני

אחריותו†של†הדרג†המדיני†היא†להציג†בפני†הדרג†הצבאי†יעד†מוגדר¨†סדר†יום†ברור†והנחיות†הנגזרות†מכך

©¢דירקטיבה†מדינית¢®Æ††הצבא†יתקשה†לשרת†מדיניות†שאינה†נהירה†לו†ולא†אחת¨†גם†אם†שלא†במתכוון¨

Æהוא†אף†עלול†לפגוע†בה

בנוסף†לאמירה†ברורה†©פנימית¨†לאו†דווקא†פומבית®†של†הדרג†המדיני†למערכות†הביטחוניות¨†מחויבים

האחראים†על†המשא†ומתן†להשרות†¢רוח†מפקד¢¨†המבטאת†את†נחישותם†להגיע†להסדר†ואת†החשיבות

Æבה†הם†רואים†את†הצלחת†המהלך†המדיני†או†כישלונו

Æהדרג†הצבאי†צריך†לספק†לדרג†המדיני†אבחנות¨†הערכות†מצב†ופתרונות†אפשריים†לתרחישים†השונים

הצבא†צריך†לפרוס†כל†העת†תמונה†מודיעינית†על†המתרחש†בצד†השני†ובזירה†הרחבה†יותר¨†אך†זאת†מבלי

להעמיק†בנושאים†מדיניים†בינלאומיים†או†ציבוריים†ישראלים†≠†כפי†שאירע†לא†אחת†בעבר†©ראו†בהקשר

Æ®זה†את†דו¢ח†הביניים†והדו¢ח†הסופי†של†ועדת†וינוגרד

יישור†הקו†בין†הדרג†הצבאי†והדרג†המדיני†צריך†להתחיל†מהצמרת†הגבוהה¨†קרי¨†בין†ראש†הממשלה¨†שרת

החוץ†ושר†הביטחוןÆ†הכרחי†ששר†הביטחון†וראשי†המערכות†הביטחוניות†יציגו†את†עמדותיהם†בפני†ראש

הממשלה†וראש†צוות†המשא†ומתן¨†ואף†יתכנו†כמובן†חילוקי†דעותÆ†אולם¨†מהרגע†שמתקבלת†הכרעה†חייב

להתקיים†שיתוף†פעולה†מלא†בין†שלושת†האישים†ואסור†שייתפס¨†על†ידי†הצבא¨†הצד†השני†או†הציבור¨†כי

Æנדה†נפרדת¨†שונה¨†מזו†המובלת†על†ידי†ראשי†המשא†והמתןßלשר†הביטחון†אג

≠±∑≠



שיתוף†גורמים†אחרים

†††במטרה†להרחיב†את†מגוון†החלופות†הביטחוניות¨†לגוון†את†נקודות†המבט†ולעתים†אף†לשמוע†את†ה¢איפכא

מסתברא¢¨††על†ראשי†המשא†ומתן†ומנהליו†לשמוע†תובנות†של†גופים†אחרים†ואישים†בעלי†ידע¨†ניסיון†והבנה

Æבנושאים†הביטחוניים†והצבאיים

†††שיגרת†הדיונים†צריכה†לכלול†נציגי†ארגונים†ואישים†שאינם†מחויבים†לפקודות†הצבא†ותכניותיו¨†ואינם†נתונים

למרות†מפקדיוÆ†לפיכך∫

Æיש†לחזק†את†המועצה†לביטחון†לאומי†ולשלב†את†אנשיה†בדיונים†עם†אנשי†הצבא

ראוי†לשקול†להציב†אישים†בעלי†רקע†ביטחוני†ליד†שרת†החוץÆ†אישים†אלה†עשויים†הן†להביא†תובנות

ביטחוניות†למערכת†השיקולים†המדינית≠דיפלומטית¨†והן†להעביר¨†מתוקף†סמכותם†ומומחיותם¨†למערכת

הביטחונית†היבטים†מדיניים†ובינלאומייםÆ†השתתפותם†של†גורמים†כאלה†בדיונים†הפנימיים†ובצוות†המשא

Æומתן†עשויה†לגוון¨†להעשיר†ולעיתים†לאזן†את†התשומות†הצבאיות†השגרתיות

מוטב†להיעזר†גם†באנשי†צבא†וביטחון†לשעבר¨†אשר†עסקו†בעבר†במשאים†ומתניםÆ†בהקשר†זה¨†כדאי

Æלהסתייע†בגוף†כמו†המועצה†לשלום†וביטחון†המאגד†בתוכו†מאות†רבות†של†בכירים†ביטחוניים†לשעבר

≠±∏≠



נשיא†המדינה¨†שמעון†פרס

דב†וייסגלס

תמר†הרמן¨†קלמן†גייר¨†חליל†שיקאקי†וגדי†בלטיאנסקי

אשרף†אל†עגßרמי†ויוסי†ביילין

±≥≠±¥Ø±Ø≤∞∞∏†¨כנס†¢הסכם†בתוך†שנה¢¨†הרצליה

≠±π≠

דן†קרצר



ניסרין†חאגß†אחמדשאול†אריאלי

משתתפים†בכנס

±≥≠±¥Ø±Ø≤∞∞∏†¨הרצליה†¨

דייב†קמחי

≠≤±≠

נמרוד†נוביק†ורוב†מאלי



נשיא†המדינה¨†שמעון†פרס†ודן†קרצר עפר†שלח†ושלמה†גזית

אלון†פנקסאשרף†אל†עגßרמי†ועמרם†מצנע

כנס†¢הסכם†בתוך†שנה¢¨

≠≤∞≠

רון†פונדק מנחם†קליין



±≥≠±¥Ø±Ø≤∞∞∏†¨כנס†¢הסכם†בתוך†שנה¢¨†הרצליה

≠≤≤≠

אמנון†ליפקין†שחק גדי†בלטיאנסקי†ויוסי†ביילין

רוברטה†פאן≠שופמןאורחים†בכנס

דב†וייסגלס¨†מוטי†קריסטל†ואבי†גיל



מעמד†ארצות†הברית

†††את†תפקיד†¢הצד†השלישי¢†במשא†ומתן†תמלא†בעיקר†ארה¢בÆ†ללא†תמיכתה¨†גם†אם†הצדדים†ירצו†בכך¨

לא†יושג†הסכם†בר≠יישוםÆ†רמת†מעורבותה†והתנהלותה†בפועל†גם†ישפיעו†על†ההנהגות†והציבור†בשני†הצדדים¨

ובעיקר†בישראל¨†באשר†לעמדה†שתינקטÆ††לכל†צד†קל†יותר†להגיד†¢כן¢†לארה¢ב†מאשר†לצד†השני¨†וקשה

Æ¢יותר†להגיד†¢לא

שינויי†תפיסה†בעמדה†האמריקאית

†††על†ארה¢ב†לשנות†מספר†תפיסות†שלה†לגבי†הסכסוך¨†כדי†להגביר†את†יעילות†מעורבותה∫

±Æ†עליה†לגשת†למשא†ומתן†במחשבה†שהצלחתו†היא†אינטרס†אמריקאי†מרכזי†ולתת†לו†עדיפות†בסדר†היום

Æהלאומי¨††ולא†לראותו†כ¢טובה¢†שהיא†עושה†לישראלים†ולפלסטינים†††

≥Æ†עליה†לקיים†מערכת†יחסים†טובה†עם†שני†הצדדים†במשא†ומתןÆ†תפקידה†הוא†לא†רק†שכל†צד†יחוש†קרוב

Æאליה¨†אלא†שיחוש†שגם†הצד†האחר†קרוב†לה†ושהיא†קשובה†באופן†שווה†לצרכי†שני†הצדדים†††

≤Æ†ארה¢ב†צריכה†לבוא†למשא†ומתן†לאחר†שעשתה†¢שיעורי†בית¢Æ†עליה†להיזהר†מליפול†לשני†פחים†בהקשר

†††זה∫

Æחוסר†הכרה†מספקת†של†החומר†לפרטיו¨†אשר†עלול†לגרור†אחריו†מניפולציות†משני†הצדדים† Æא†††

††††בÆ†התבססות†גדולה†מדי†על†המידע†והפרספקטיבה†של†צד†אחד¨†אשר†תגרום†לה†לקבל†החלטות†שאולי

Æלא†יהיו†טובות†למשא†ומתן†ובוודאי†ייתפסו†כלא†הוגנות†על†ידי†הצד†השני†††††††

≠≤≥≠

תפקיד†ארצות†הברית
בעת†המשא†ומתן



התפקיד†האמריקאי†במהלך†המשא†ומתן

†††תפקידה†של†ארה¢ב†במהלך†המשא†ומתן†הוא∫

±Æ†לנווט†את†קצב†התקדמות†המשא†ומתן†ואת†הנושאים†שיידונו†בכל†אחד†מהשלביםÆ†בעוד†שהיא†עצמה†אינה

†††נושאת†ונותנת¨†עליה†להשפיע†על†סדר†היום†של†דיוני†המשא†ומתן†ולדאוג†לניהולו†הנכון†כדי†שלא†יגיע†לידי

Æפיצוץ†††

≥Æ†לדעת†ליצור†הזדמנויות†ולמצוא†את†המקומות†בהם†ניתן†לפרוץ†דרך†במשא†ומתן¨†לקדמו†ולמנוע†את

Æבהקשר†זה†≠†להציע†הצעות†גישור†לאחר†שימופו†ההסכמות†והפערים†בין†הצדדים†Æ¢תקיעתו¢†††

≤Æ†לקדם†את†המשא†ומתן†לעבר†¢סוף†הסכסוך¢†ולנסות†למנוע†מהצדדים†להתפשר†על†הסכמים†¢קלים¢†יותר¨

Æחלקיים†או†זמניים†††

¥Æ†לשמש†כגורם†הבקרה†וההערכה†אשר†מבטיח†שהצדדים†עומדים†במחויבויותיהם¨†כדי†שניתן†יהיה†להתקדם

Æבין†שלב†לשלב†בתוך†המשא†ומתן†ובין†שלב†לשלב†בעת†יישומו†††

Æμ†להיות†יותר†מתוחכמת†ומשוכללת†בשימושה†בכלים†הדיפלומטים†השונים†≠†הרשמיים†והבלתי†רשמיים†≠

†††העומדים†לרשותהÆ†לדוגמא¨†אחד†הכלים†הדיפלומטיים†בו†היא†מיעטה†לעשות†שימוש†הוא†תמריצים†כלכליים¨

†††אשר†עשויים†לשנות†באופן†משמעותי†את†עמדת†הציבור†הפלסטיני†להסכם†ואת†האווירה†סביב†המשא†ומתן

Æופירותיו†הפוטנציאליים†††

∂Æ†להפעיל†את†מלוא†ההשפעה†בקרב†מדינות†ערב†השונות¨†כדי†לרתום†אותן†לתהליך†ולוודא†את†תמיכתן

Æכשידרש†††

∑Æ†לסייע†להעמקת†הדיאלוג†ושיתוף†הפעולה†בין†שתי†החברות†האזרחיות†ולתרום†להרחבת†החינוך†לשלום

Æבשני†הצדדים†והתמיכה†הציבורית†בתהליך†††

מבנה†מוצע†למעורבות†האמריקאית

±Æ†הצוות†אשר†ינהל†מטעם†ארה¢ב†את†המשא†ומתן†והקשר†עם†הצדדים†חייב†להיות†מיומן¨†בעל≠ניסיון¨†עם

Æשונות†פנימית†ורב≠גוניות†בתוכו†††

≥Æ†על†הממשל†האמריקאי†למנות†נציג†בכיר†שיעסוק†בנושא†ברמה†קבועה¨†בין†אם†תהיה†זו†שרת†החוץ

Æהאמריקאית†או†שליח†בכיר†אחר†מטעמו††††

≤Æ†לרשות†השליח†הבכיר†יעמוד†מטה†קבוע¨†אשר†יתאם†את†פעילותם†של†כל†הגורמים†האמריקאים†הקשורים

Æבמאמץ†לפתור†את†הסכסוך†††

¥Æ†שליחי†הממשל†האמריקאי†צריכים†להימצא†באזור†באופן†קבועÆ†תפקידם†יהיה†ללוות†את†כל†שלבי†המשא

Æומתן†הישראלי≠פלסטיני†ובמקביל†להדק†את†קשרי†העולם†הערבי†כולו†עם†ישראל†††

≠≤¥≠



≠≤μ≠

יהודי†ארה¢ב

†††ליהודים†בארה¢ב†תפקיד†חשוב†בקביעת†האגßנדה†האמריקאית†כלפי†ישראלÆ†במצב†הדברים†כיום¨†קיימת

Æהטייה†גדולה¨†כאשר†רוב†הדוברים†היהודיים†אותם†שומע†הממשל†האמריקאי†מזוהים†עם†הימין†הפוליטי†הישראלי

Æזאת¨†בעוד†שבפועל†עמדותיהם†של†יהודי†ארה¢ב†מתונות†ופרגמטיות¨†קרובות†יותר†למרכז†ולשמאל†הישראליים

סקרים†שונים†אף†מראים†שיחסה†של†ארה¢ב†לישראל†לא†מהווה†מרכיב†ראשי†בבואם†של†יהודים†אמריקאים

Æלבחור†את†נשיאם†הבא

התנהלות†יהודי†ארה¢ב†ויחס†ישראל†כלפיהם

†††כדי†שקולם†האמיתי†של†יהודי†ארה¢ב†יישמע¨†יש†לנקוט†מספר†צעדים∫

±Æ†על†ראש†ממשלת†ישראל†לקיים†דיאלוג†ישיר†עם†יהודי†ארה¢ב†לא†רק†דרך†ההנהגה†היהודית†של†ארגונים

Æמסורתיים¨†בעלי†אינטרסים†ואמונות†משל†עצמם†††

≥Æ†על†יהודי†ארה¢ב†לייצר†שיח†שעניינו†הוא†שינוי†ושיפורª†שיח†אשר†כלל†אוכלוסיית†ארה¢ב†מזדהה†אתו†כעת

Æורוצה†בו†††

≤Æ†על†הארגונים†היהודיים†לחבור†וליצור†קואליציות†חדשות¨†גם†עם†ארגונים†לא≠יהודיים¨†במטרה†משותפת

Æ®להשפיע†על†התנהלות†הממשל†©לדוגמא∫†קואליציות†עם†ארגוני†עובדים¨†תנועות†שלום†עולמיות†ועוד†††

¥Æ†כדאי†לקיים†סקרים†רחבים†בקרב†כלל†אוכלוסיית†יהודי†ארה¢ב†אשר†יבהירו†לממשל†את†הפער†בין†הקול

†††הימני†אותו†הוא†שומע†מארגונים†ועסקנים†מסויימים¨†לבין†דעת†הקהל†הקיימת†בפועל†בקרב†הציבור†היהודי

Æבארה¢ב†††

Æμ†על†ממשלת†ישראל†להגביר†את†ההסברה†בקרב†יהודי†ארה¢ב¨†הממחישה†כי†רק†פתרון†של†שתי†מדינות

†††יבטיח†את†המשך†קיומו†של†הבית†הלאומי†הדמוקרטי†של†העם†היהודיÆ†חיבור¨†טבעי†ומתבקש¨†בין†נושא

†††ההמשכיות†היהודית†שכה†מעסיק†את†הקהילה†לבין†יישוב†הסכסוך†הישראלי≠פלסטיני†באופן†שמבטיח†את

Æהמשך†קיומה†של†המדינה†היהודית¨†צריך†לעמוד†במוקד†ההסברה†הישראלית†לקהל†יעד†חשוב†זה††



≠≤∂≠

†††בקונסטלציה†של†הסכסוך†הישראלי≠ערבי¨†על≠מנת†שהמשא†ומתן†יצליח†והצדדים†יגיעו†להסכם¨†יש†להיעזר

בשחקנים†נוספים†בזירה†הבינלאומיתÆ†עזרה†זו†חיונית†להמשך†קיום†המשא†והמתן†וההצלחה†בו¨†וכן†לשם

Æהגברת†התמיכה†בתהליך†ובהסכם†≠†אם†יושג

תפקיד†הקהילה†הבינלאומית

Æהעולם†אינו†אדיש†לנעשה†במזרח†התיכון†והוא†מבין†היטב†את†ההשלכות†שיש†לאי≠יציבות†נמשכת†באזורנו†††

העניין†והנכונות†לפעול†שמגלה†הקהילה†הבינלאומית†אינם†יכולים†להישאר†ברמה†התיאורטית†בלבד¨†ועל

השחקנים†הראשיים†שמובילים†את†תהליך†המשא†ומתן†לנצל†היטב†את†המעורבות†והאכפתיות†ביחס†למתרחש

Æבסכסוך†הישראלי≠פלסטיני

†††עמדת†הקהילה†הבינלאומית¨†באופן†כללי¨†מתיישבת†עם†היעד†שהציבו†לעצמם†מנהיגי†שני†העמים†≠†הגעה

להסדר†על†בסיס†פתרון†של†שתי†מדינותÆ†עמדה†זו¨†כמו†גם†רמת†המעורבות†והעניין¨†אינן†מובטחות†לעדÆ†לפיכך¨

Æשיתוף†העולם†הינו†אינטרס†חיוני†של†המצדדים†בהצלחת†תהליך†אנאפוליס

תפקידי†הקהילה†הבינלאומית†במהלך†המשא†ומתן

Æלתמוך†במשא†ומתן¨†לעודד†התקדמות†ולהבטיח†את†המשך†קיומו†גם†נוכח†קשיים†שבוודאי†ילוו†אותו

להציג†בפני†שני†הצדדים†פירות†עתידיים†אפשריים†להסכם¨†אותם†העולם†יביא†לשולחןÆ†למשל¨†האיחוד

האירופי†יכול†לפרט†כיצד†ישראל†והמדינה†הפלסטינית†שתקום†יכולות†להתקרב†אליו†במקרה†של†הסכם¨

Æהיקפי†הסיוע†הכלכלי†וסוגיו†הצפויים¨†ואופי†שיתוף†הפעולה†המדיני≠אסטרטגי†שיוצע†לצדדים

לפעול†מול†מדינות†ערב†כדי†לרתום†אותן†לתהליך¨†לגייסן†לתמיכה†במשא†ומתן†ובכל†סיכום†שיושג†בין

Æהצדדים¨†ולגרום†שיבצעו†צעדי†נורמליזציה†עם†ישראל†במקביל†להתקדמות

תפקיד†הקהילה†הבינלאומית
והעולם†הערבי†בעת†המשא†ומתן
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ליצור†ולעודד†דעת†קהל†אוהדת†ברחבי†העולם¨†אשר†תיתן†ביטוי†לתמיכה†המדינית†ותוסיף†דחיפה†ותמריץ

Æלצדדים†להגיע†להסכם

לסייע†לפעילות†בישראל†ובשטחי†הרשות†הפלסטינית†אשר†מיועדת†להגביר†תמיכה†ציבורית†בתהליך

Æובהסכם†עתידי¨†אשר†מגבירה†את†הדיאלוג†בין†שתי†החברות

התפקיד†המרכזי†של†הקהילה†הבינלאומית†לקראת†ההגעה†להסכם

†††על†הקהילה†הבינלאומית†להפיק†את†הצהרות†התמיכה¨†רשימות†ה¢גזרים¢†הפוטנציאליים†והעקרונות†המדיניים

לכלל†התחייבויות†קונקרטיותÆ†לשם†כך¨†יש†לקיים†שלוש†ועידות†בינלאומיות†אשר†יענו†על†שלושה†צרכים

מרכזיים†ביישום†ההסכם∫

μ∞≠ועידה†בינלאומית†לריכוז†ההתחייבויות†של†המדינות†השונות†למימון†סעיפי†ההסכם†השונים†©לפחות†כ

Æ®מיליארד†דולר

ועידה†בינלאומית†לקביעת†הכללים†הנדרשים†לגיבוש¨†תיאום†ויצירת†כוח†רב≠לאומי†שייפרס†באזור†עם†השגת

Æההסכם†ובהתאם†לנאמר†בו

ועידה†בינלאומית†בהשתתפות†כל†המדינות†אשר†יביעו†נכונות†לקלוט†פליטים¨†במהלכה†יוכרז†על†ההיקפים

Æהשונים†של†הקליטה†ומשמעויותיהם

תפקיד†העולם†הערבי

†††יוזמת†הליגה†הערבית¨†ואישורה†מחדש¨††היא†עדות†ברורה†לנכונות†של†מדינות†ערב†לכונן†יחסים†דיפלומטיים

ונורמליזציה†עם†ישראלÆ†על†ישראל†לנצל†נכונות†זו¨†אשר†לא†תמיד†היתה¨†ולא†ברור†אם†תימשך†לעד†במצב

Æשל†המשך†הסכסוך†הישראלי≠פלסטיני¨†כדי†לרתום†את†מדינות†ערב†לתהליך†השלום

†††תמיכת†העולם†הערבי†הינה†¢קלף¢†חשוב¨†הן†להנהגה†הפלסטינאית†והן†להנהגה†הישראליתÆ†באמצעות†קלף

זה¨†יקל†על†אבו≠מאזן†להסביר†ולשווק†את†המשא†ומתן¨†את†ההסכם†ואת†הוויתורים†הכרוכים†בו†≠†שהרי†העולם

הערבי¨†ורצוי†גם†העולם†המוסלמי¨†יתייצב†מאחוריוÆ†ראש†ממשלת†ישראל†יכול†להסתייע†בקלף†זה†כדי†להגדיל

את†התמורה†שישראל†מקבלת†עבור†ויתורים†שהיא†עושה†ולהסביר†כי†בעוד†שהמחיר†משולם†לפלסטינאים¨

Æהרווח†מתקבל†ממעגל†אזורי†רחב†הרבה†יותר
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תפקיד†העולם†הערבי†במהלך†המשא†ומתן

מול†הפלסטינאים∫†במהלך†המשא†ומתן†מנהיגי†העולם†הערבי†צריכים†לתמוך†באבו≠מאזן¨†להעניק†לו†את

התחושה†כי†הם†עומדים†מאחוריו†ולגבות†אותו†בכל†צעד†במהלך†המשא†ומתן†ובהסכם†אליו†יגיעÆ††גיבוי†כזה

גם†יעמיד†בפרופורציה†נכונה†את†ההתנגדות†הפלסטינית†הפנימית†לתהליך†ולהסכםÆ†אופי†התמיכה†והגיבוי

של†העולם†הערבי†במשא†ומתן†ובהנהגה†הפלסטינית†צריך†להיות†גלוי†ולהתבטא†במהלכים†פומביים†כמו

Æתמיכה†כלכלית†גלויה¨†צילומים†משותפים††והצהרות†ברורות

מול†העולם∫†מדינות†ערב†צריכות†גם†להביע†את†תמיכתן†ולהסביר†את†המשמעות†של†תמיכה†זו†במגעיהן

עם†הקהילה†הבינלאומית†וארה¢ב†בראשהÆ††התגייסות†כלל†ערבית†תקל†על†כל†צד†שלישי†בניסיונותיו†לגשר

Æעל†הפערים†בין†הצדדים

מול†ישראל∫†מצרים†וירדן†יכולות†לשמש†גשר†בין†ישראל†לכמה†מדינות†ערביות†מרכזיות¨†עימן†אין†עדיין

לישראל†יחסים†דיפלומטיים†מלאיםÆ†מדינות†אלה†צריכות†להבהיר†לישראל¨†גם†אם†הדבר†נעשה†באמצעות

Æצד†שלישי¨†כיצד†ישתנה†יחסן†במקרה†של†הסכם†ואילו†צעדים†הן†מוכנות†לנקוט†כדי†לסייע†בהשגתו

תפקיד†העולם†הערבי†לקראת†סיום†המשא†ומתן

†††לקראת†סיומו†של†המשא†ומתן¨†על†מדינות†ערב†להתחיל†בתהליך†הנורמליזציה†עם†ישראל†וחימום†היחסים

עמהÆ†רמת†היחסים†תיגזר†מן†הסתם†מאופי†ההסכם†©הסכם†עקרונות¨†הסכם†מסגרת†או†הסכם†קבע®¨†אולם

כל†הסכם†צריך†להביא†עמו†בשורה†על†כינון†יחסים†בין†מדינות†ערב†לישראל¨†גם†אם†הם†עדיין†לא†יהיו†יחסים

Æדיפלומטיים†מלאים

†††מדינות†ערב†שאין†להן†יחסים†פורמאליים†משום†סוג†שהוא†עם†ישראל†©ובראשן†ערב†הסעודית®†צריכות

להודיע†על†פתיחת†משרדי†אינטרסים†בשלב†מוקדם†יחסית¨†אשר†ישתדרגו†ככל†שההסכם†הישראלי≠פלסטיני

Æיהיה†מפורט†וקבוע†יותר

†††מדינות†ערביות†אשר†כבר†מקיימות†יחסים†עם†ישראל†ברמה†כזו†או†אחרת†ישדרגו†את†האופי†הרשמי†של

היחסיםÆ†במסגרת†זו¨†ניתן†לפתוח†משרדי†אינטרסים†במדינות†ערב†ובישראל¨†להקל†על†המסחר†הכלכלי†בין

העולם†הערבי†לישראל¨†לפתוח†בהדרגה†שערים†לתיירות†ולתת†ביטוי†לנורמליזציה†בשורת†תחומים†כמו†תרבות¨

Æספורט†ותקשורת
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†††במקביל†למשא†ומתן†הרשמי¨†יש†לפעול†בכמה†מישורים†אשר†יכולים†לתרום†להצלחתו¨†או†לחילופין¨†לשמש

כמקדם†הגנה†במקרה†וייכשל∫

משא†ומתן†עם†סוריה

†††הנחה†רווחת†אומרת†כי†ישראל†אינה†יכולה†לנהל†משא†ומתן†בשני†ערוצים†במקביל†ובוודאי†לא†להגיע†לשני

הסכמים†בו†זמניתÆ†מוצע†לשקול†מחדש†הנחה†זו¨†מהטעמים†הבאים∫

המצב†הגיאו≠אסטרטגי†הנוכחי†במזרח†התיכון†הוא†כזה†שלישראל†אסור†להחמיץ†הזדמנות†לנרמל†את

יחסיה†עם†שכנותיהÆ†הדרך†היחידה†לבדוק†האם†ניתן†להגיע†להסכם†עם†סוריה†היא†באמצעות†בחינת†אופציית

Æהמשא†ומתן

מקובל†להניח†כי†אף†גורם†ערבי†לא†ירצה†להישאר†אחרון†ברשימת†חותמי†הסכמי†השלום†עם†ישראל¨†שכן

אז†הוא†עלול†לקבל†תמורה†פחות†גבוהה†ממדינה†שכבר†הסדירה†את†יחסיה†עם†מרבית†שכנותיהÆ†לפיכך¨

הוספת†¢תחרות¢†גלויה†או†סמויה†לנושאים†והנותנים†הפלסטינים†עשויה†להמריץ†אותם†להגיע†להסדר†מוקדם

Æככל†שניתן

משא†ומתן†עם†סוריה†עשוי†להקהות†את†עוקץ†ההתנגדות†של†ארגונים†כמו†חמאס†וחיזבאללה†לקיומו†של

תהליך†ישראלי≠פלסטיניÆ†ראשי†שני†הארגונים†הללו¨†היושבים†בדמשק†או†מצויים†בקשר†קרוב†עמה¨†יתקשו

לצאת†בביקורת†חריפה†על†אבו≠מאזן†שמדבר†עם†הישראלים¨†בעוד†מארחם†או†פטרונם†≠†הנשיא†אסד†≠

Æנוהג†בדיוק†באותה†דרך

כחלק†מהדיאלוג†הישראלי≠סורי¨†מותר†להניח†שאחת†הדרישות†הישראליות†הראשונות†תהיה†שינוי†יחסה

של†דמשק†כלפי†חמאס†וחיזבאללהÆ†אם†סוריה†תהיה†אמנם†מעוניינת†בהמשך†קידום†המשא†והמתן†שלה¨

Æקיים†סיכוי†כי†אכן†תצליח†לרסן†את†פעילות†החמאס†ולפחות†להנמיך†את†עוצמת†התנגדותו

חיזוקו†של†הקשר†הסורי≠איראני†אינו†רצוי†כמובן†לישראל¨†והדרך†לבודד†את†טהרן†הינה†באמצעות†משא

Æומתן†בין†ירושלים†לדמשק

התפתחויות†חיוביות†העשויות†לנבוע†מהסכם†ישראלי≠פלסטיני†עלולות†להתעכב†או†להימנע†בהיעדר†משא

ומתן†ישראלי≠סוריÆ†כך¨†למשל¨†יוזמת†הליגה†הערבית†המדברת†על†נורמליזציה†מלאה†בין†ישראל†לעולם

התנהלות†במקביל†למשא†ומתן
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הערבי†כפופה†ליישום†רק†לאחר†השגת†הסכמים†עם†הפלסטינים†ועם†סוריהÆ†גם†התפתחויות†מדיניות

וכלכליות†אחרות†©יחס†האיחוד†האירופי¨†השקעות¨†תיירות†וכוß®†יתרחשו†ביתר†קלות†אם†במקום†מתיחות

Æבגבולות†הצפוניים†של†ישראל¨†יתקיים†משא†ומתן†מדיני†מתקדם†בין†סוריה†לישראל

בהיעדר†משא†ומתן††ישראלי≠סורי¨†עלולה†סוריה†להגביר†את†מעורבותה†כ¢גורם†מקלקל¢†לערוץ

הישראלי≠פלסטיניÆ†בידודה†והותרתה†מחוץ†לתהליכים†המדיניים†עלולים†לדחוף†אותה†למדיניות†ומעשים

Æשיפגעו†בסיכוי†להגיע†להסכם†עם†הפלסטינים†בתוך†שנה

מבחינה†ציבורית¨†למרות†המחיר†הנדרש†בשתי†החזיתות¨†תתקשה†החברה†הישראלית†לדחות†שני†הסכמים

המגלמים†את†קץ†הסכסוך†עם†כל†שכנותינו†ופתיחה†אמיתית†של†עידן†חדש†באזורÆ†קשה†יותר†לשווק†הסכם

בחזית†אחת¨†כאשר†בחזית†אחרת†קיימים†אלימות†או†איומי†אלימותÆ†בכל†מקרה¨†הסכם†עם†הפלסטינים

יהיה†כרוך†בויתורים†קשים†שיגרמו†התנגדות†וכאב†בקרב†שכבות†רחבות†באוכלוסיהÆ†גם†הוויתור†מול†הסורים

יהיה†דומה¨†ולפיכך†מוטב†לעשותם†בה†בעת†ולהגדיל†באופן†משמעותי†את†התמורה∫†הסכמים†ויחסים

Æדיפלומטיים†עם†כל†המדינות†השכנות†וכל†העולם†הערבי¨†תוך†השגת†סידורי†ביטחון†נאותים

התנהלות†מול†החמאס

†††כל†עוד†נשלטת†רצועת†עזה†על†ידי†גורמים†שאינם†מוכנים†להכיר†בישראל†ואינם†מעוניינים†להגיע†עמה

להסכם†קבע¨†ברור†כי†גם†הסכם†שיכלול†התייחסות†לרצועה†לא†יכול†להיות†מיושם†בשטח†זהÆ†אולם¨†צריך

להתייחס†לגדה†המערבית†ולרצועת†עזה†כאל†מיקשה†אחת†והדיונים†צריכים†לתת†מענה†הן†לשני†חלקים†אלה

של†המדינה†הפלסטינית†העתידית†והן†למה†שיחבר†ביניהן¨†כאשר†המעבר†מהסכמה†תיאורטית†ליישום†בפועל

Æשל†נושא†כמו†המעבר†הבטוח†יהיה†כמובן†מותנה†במציאות†בשטח

†††במקביל†למשא†ומתן†המדיני†שמתנהל†מול†אש¢ף¨†אסור†להתעלם†מתנועת†החמאס†שזכתה†לתמיכה

ציבורית†רחבה†בבחירות†האחרונות†וששולטת†ברצועת†עזהÆ†בעוד†שהדעות†חלוקות†לגבי†הצורך†לקיים†עמה

משא†ומתן†והיתרונות†והחסרונות†שבחזרה†למצב†של†ממשלת†אחדות†לאומית†פלסטינית¨†ברור†כי†אי≠התייחסות

לסוגיה†רק†תנציח†מצב†בו†לחמאס†יש†אינטרס†ברור†לחבל¨†תרתי†משמע¨†בתהליך†המדיניÆ†לפיכך¨†מוצע

להתמקד†בדרכים†הבאות∫

לחתור†להשגת†הפסקת†אש†כוללת†בין†ישראל†לחמאס†©באמצעות†צד†שלישי¨†כשעדיף†שצד†זה†יהיה

הרשות†הפלסטינית†בראשות†נשיאה¨†אבו≠מאזן®¨†כך†שלא†יהיו†מעשי†אלימות†משני†צידי†הגבול†בין†ישראל

לעזהÆ††המשך†שיגור†טילים†למרכזי†אוכלוסיה†אזרחיים†בישראל†מגביר†את†חוסר†האמון†הציבורי†בתהליך

מדיני†ומעודד†נקיטת†צעדים†שיפגעו†בו†או†שיגרמו†להפסקתוÆ†פעילות†צבאית†ישראלית†ברצועה†עלולה

דווקא†לחזק†את†פופולאריות†החמאס¨†להחליש†את†מעמד†אבו≠מאזן†ולהגביר†את†חוסר†אמון†של†הציבור

Æהפלסטיני†בכל†תהליך†מדיני

לחתור†להרחבת†הסכמות†על†הפסקת†אש†גם†לתחומים†אחרים†שיכולים†לסייע†ביצירת†האווירה†הדרושה

להצלחת†המשא†ומתן¨†כמו†שחרור†גלעד†שליט†ושחרור†אסירים†פלסטינים¨†הסדרת†נושא†המעברים†לרצועת

Æעזה†ושורת†צעדים†שנועדו†לשפר†את†מצב†האוכלוסייה†ברצועת†עזה
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לתמוך†בדיאלוג†פנים≠פלסטיני†שעשוי†להביא†להבנות†רחבות†באשר†לתהליךÆ†כך¨†למשל¨†עשוי†החמאס

לקבל†הסכם†ישראלי≠פלסטיני†רק†כשביתת†נשק†ארוכת†טווח†מבחינתו¨†אך†די†יהיה†בכך†כדי†למנוע†מעשים

העלולים†לפגוע†בתהליך¨†בסיומו†המוצלח†וביישום†ההסכםÆ†כשם†שכל†ראש†ממשלה†ישראלי†מבקש†להגיע

להסכם†מדיני†עם††הקואליציה†הרחבה†האפשרית†לצידו¨†כך†יש†לאפשר†לאבו≠מאזן†לנסות†ולהגיע†להסדר

Æעם†הבנה†ותמיכה†גדולה†ככל†האפשר†בצד†שלו

להודיע†באופן†חד†וברור†כי†האסטרטגיה†הישראלית¨†שהשגת†הסכם†עד†סוף†השנה†היא†היעד†המועדף

שלה¨†לא†תשתנה†גם†אם†החמאס†ינקוט†במעשי†טרור†או†יאשר†לארגונים†אחרים†הפועלים†ברצועת†עזה

לנקוט†מעשים†כאלהÆ†הצהרה†כזאת¨†שמשמעותה†אי≠כניעה†בכל†מקרה†לטרור¨†תבהיר†גם†לחמאס†כי†את

Æרווחיו†יוכל†להפיק†דווקא†מתמיכה†שקטה¨†או†לפחות†אי†התנגדות†לתהליך¨†ולא†מפעילות†חבלנית

המצב†בשטחי†הגדה†המערבית

†††כדי†לצמצם†את†הפער†בין†המתרחש†בשולחן†הדיונים†לקורה†בחיי†היום†יום¨†כדי†להגביר†את†אמון†הציבור

בתהליך¨†וכדי†להפוך†את†המצב†בשטח†לכזה†שיוכל†להשתנות†ללא†קושי†גדול†במיוחד†במצב†הסכמי¨†יש

Æלהתחיל†לנקוט†צעדים†אופרטיביים†במקביל†למשא†ומתן†ולא†להמתין†עד†לסיומו

††††בין†הצעדים†שיש†לנקוט†היכולים†לסייע†בקידום†הסיכויים†להצלחת†המשא†ומתן∫

חקיקת†חוק†פינוי≠פיצוי†למתנחלים†המתגוררים†מזרחית†לגדר†ההפרדהÆ†צעד†כזה†לא†רק†ישקף†את†השקפת

העולם†של†הממשלה†וימחיש†למתנחלים†את†רצינות†כוונותיה¨†ולא†רק†יבהיר†לכלל†אזרחי†ישראל†את†כיווני

עומק†הנסיגה†הצפויה¨†אלא†גם†יגרום†לשינוי††ממשי†בשטח†שיקל†על†ההגעה†לפתרון†ועל†יישומוÆ†עזיבת

רבבות†מתנחלים†את†בתיהם†תשפר†כמובן†את†ביטחונם†ואת†מעמדם¨†וגם†תקטין†ותבודד†את†המחנה†שיתנגד

Æבכל†מקרה†לכל†הסכם

במקביל†לפינוי†מרצון†שיתבצע†מזרחית†לגדר¨†יש†להגביר†את†אמצעי†הביטחון†בשטח†מערבה†לגדר†עד

הקו†הירוק†≠†השטח†שעליו†ממילא†יתמקד†הדיון†הטריטוריאלי†במשא†ומתןÆ†אסור†שמעשי†טרור†יכתיבו†את

תוואי†הגבול†שייקבע¨†ואסור†שייראה†כאילו†ישראל†נסוגה†משטח†מסוים†רק†בגלל†שבו†מתרחשים†מעשי

Æטרור

Æכינון†מנגנון†מסודר†של†הידברות†שוטפת†בין†נציגי†הממשלה†לנציגים†המוסמכים†והנבחרים†של†המתנחלים

במהלך†הידברות†זו†אין†להיכנס†למשא†ומתן†על†עמדות†הממשלה†הנבחרת†אלא†יש†להציג†באופן†שוטף

עמדות†אלה†ולהסביר†את†השקפת†העולם†העומדת†מאחוריהןÆ†כן†יש†לשמוע†את†הלכי†הרוח†בקרב†המתנחלים

Æולתת†מענה†לצרכיהם†באופן†שישרת†את†התהליך†המדיני†ולא†יפגע†בו

נקיטת†צעדים†שיקלו†על†חיי†הפלסטינאים†בגדה¨†בעיקר†בהקשרים†של†מעבר†אנשים†וסחורותÆ†לצד†הסרת

מחסומים†והסדרת†גישה†יותר†חופשית¨†יש†לנקוט†שורה†של†¢צעדים†בוני†יציבות¢¨†כמו†שחרור†אסירים†≠

במיוחד†כאלה†שיגבירו†את†התמיכה†בתהליך¨†הימנעות†מבניית†קטעים†בגדר†הפוגעים†במרקם†החיים

Æהפלסטיני¨†הימנעות†מבנייה†חדשה†בהתנחלויות†ופינוי†המאחזים†הלא†מורשים
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שיתוף†פעולה†מלא†עם†כל†הגורמים†הבינלאומיים†הפועלים†לחיזוק†הכלכלה†הפלסטינאית¨†לבניית†המוסדות

המדינתיים¨†לשדרוג†השירותים†האזרחיים†שנותנת†הרשות†הפלסטינית†ולהרחבת†הדיאלוג†האזרחי†בין†שני

Æהצדדים

הגברת†שיתוף†הפעולה†הביטחוני†בין†גופי†הביטחון†הישראליים†והפלסטיניים¨†תוך†הותרת†יותר†ויותר†מרחב

פעולה†לכוחותיו†של†אבו≠מאזןÆ††יעדי†שיתוף†הפעולה†של†שני†הצדדים†צריכים†להיות†מוגדרים†כזהים†≠

Æמניעת†התחמשות¨†התחזקות†ופעילות†של†גורמי†טרור¨†והגנה†על†חיי†אזרחים¨†ישראלים†ופלסטינאים†כאחד

הכנת†ברירות†מחדל

†††במקביל†למשא†ומתן¨†על†ישראל†להיערך†לאפשרות†שהדיונים†לא†יבשילו†לכלל†הגעה†להסכם†שיכלול

פתרון†לכל†הסוגיות†המרכזיות†שעומדות†על†הפרקÆ†כדי†למנוע†מצב†כמו†זה†שנוצר†לאחר†פסגת†קמפ≠דיוויד

בקיץ†∞∞∞≥†וכדי†לא†לעמוד†בסיטואציה†של†הכל†או†לא†כלום¨†יש†להכין†מספר†תכניות†מגירהÆ†תסריטים†אלה

יהיו†פחות†טובים†מהגעה†להסכם†שמתווה†את†הפתרון†לסוגיות†הליבה¨†אולם†הם†עדיפים†על†מצב†בו†המשא

ומתן†נכשל†והצדדים†נגררים†למעגל†אלימות†נוסף†בהיעדר†כל†אופק†אחרÆ†ברירות†המחדל†עשויות†לכלול

כמה†מהמרכיבים†הבאים∫

Æהסדר†ביניים†שיכלול†נסיגה†משמעותית¨†הסדרי†ביטחון†ומכניזם†עם†לוחות†זמנים†להמשך†המשא†ומתן

הסכם†עקרונות†כללי†שכולל†את†מתווה†החזון†המשותף†לפתרון†בליווי†שורה†של†צעדים†שיתרחשו†בעתיד

הקרוב¨†אשר†נועדו†לשפר†את†מצבן†של†שתי†האוכלוסיות¨†וסיכום†על†חידוש†הדיונים†במסגרת†שתתואם

Æמול†הממשל†האמריקאי†החדש

נסיגה†חד≠צדדית†עד†גדר†ההפרדה¨†תוך†הבטחת†מקסימום†תיאום†עם†הרשויות†הפלסטיניות†ושיפור†מרקם

החיים†של†הפלסטינאים†שיישארו†בשטחים†בשליטת†ישראל¨†לרבות†במזרח†ירושלים†ובכפרים†הסמוכים

Æלה

כינון†מדינה†פלסטינית†בגבולות†זמניים¨†תוך†קביעת†תאריך†יעד†לסיום†ה¢זמניות¢¨†לאחר†נסיגה†ישראלית

Æמהשטח†והסדרת†נוכחות†שלטונית†פלסטינית†במזרח†ירושלים†π∞•≠מלמעלה†מ

פתיחת†משא†ומתן†במטרה†להגיע†לשביתת†נשק†של†עשרות†שנים†תמורת†נסיגה†מרובם†ככולם†של†שטחי

Æהגדה†המערבית
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נספחים
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תמצית†הרצאתה†בכנס†המומחים†של†הגבß†ניסרין†חאגß†אחמד¨†יועצת†לצוות†המשא†ומתן†הפלסטיני

†††הלקחים†והתובנות†של†הצד†הפלסטיני†לגבי†ניהול†המשא†ומתן†מתרכזים†בחמישה†נושאים†עיקריים∫

±Æ†תפיסת†תהליך†המשא†ומתן

אסור†להסתכל†על†המשא†ומתן†כעל†אירוע†חד≠פעמיÆ†ראייה†כזו†נכשלה†בעברÆ†במקום†זאת¨†צריך†להבינו

Æכתהליך†ארוך¨†מתמשך†ובעל†הקשר†רחב

כל†חלק†בתהליך†צריך†להיות†מבוסס†על†השלב†הקודם†של†המשא†ומתן†וכמכין†לקראת†השלב†הבאÆ†אסור

Æלראות†את†השלבים†כעומדים†כל†אחד†בנפרד

כדאי†להחליט†על†מבנה†המשא†ומתן†מראש†ולדבוק†בוÆ†אין†טעם†להחליף†מבנה†וצורת†התנהלות†בכל

Æאחד†מהשלבים†השונים

Æישנה†חשיבות†רבה†לכך†שהצדדים†יהיו†מוכנים†לאפשר†לצד†השני†להחליט†איך†ייראה†וייבנה†השלב†הבא

מוכנות†זו¨†שבאופן†מסורתי†נתפסת†כ¢ויתור¢¨†מוסיפה†לכבוד†ההדדי†ולאווירה†הטובהÆ†הרבה†פעמים¨†גם†אם

Æהמבנה†שהצד†השני†מציע†אינו†אידיאלי¨†הרי†ששיפור†היחסים†שווה†את†המחיר†הזה

הכרחי†לדעת†היטב†מה†קורה†בשטח†ולא†להיות†מנותקים†ממנוÆ†המשא†ומתן†לא†יכול†להתקדם†לכיוון†מסוים

Æ®בעוד†בשטח†המגמות†הפוכות†לחלוטין†©לדוגמא∫†עיסוק†בפירוק†התנחלויות†בעוד†הן†מתרחבות†בפועל

לקחים†פלסטינים†מניהול
משאים†ומתנים†קודמים

נספח†±
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≥Æ†מבנה†המשא†ומתן†והצוותים

Æלמשא†ומתן†צריך†להיות†מבנה†אחיד†וברור

בהיעדר†מבנה†ברור†של†צוותי†המשא†ומתן¨†נוצרים†קונפליקטים†פנימיים†בתוכם¨†הנגזרים†מתפקידים†מנוגדים

Æאו†מתחרים†של†חברי†הצוות

מבנה†צוות†המשא†ומתן†צריך†לכלול∫

±Æ†נושא†ונותן†ראשי

≥Æ†משרד†לתיאום†המשא†ומתן

≤Æ†ראש†צוות†טכני

¥Æ†יועץØיועצים†משפטיים

Æμ†אסטרטג†תקשורתי†ודוברØים

∂Æ†אסטרטג†לדיפלומטיה†בינלאומית

Æמבנה†הצוותים†והוועדות†צריך†להיות†מוסכם†על†שני†הצדדים

Æהאם¨†לדוגמא¨†ביטחון†וגבולות†נדונים†בוועדה†אחת†או†בשתיים†שונות†Æנושאי†הוועדות†צריכים†להיות†מוסכמים

Æהאם†מוטב†שירושלים†תידון†כנושא†נפרד¨†או†כחלק†מוועדת†הגבולות

כדאי†להקים†ועדות†משותפות†לבחינת†השאלה†איך†ייראה†יישום†ההסכם†בעוד†∞±†ו≠∞≥†שנה¨†דבר†אשר

Æיאפשר†קבלת†החלטות†טובה†יותר†בהווה

האדמיניסטרציה†ושיתוף†המידע†צריכים†להשתפרÆ†שיתוף†פעולה†¢טכני¢†טוב†מונע†חיכוכים†ובעיות†במהלך

Æßהמשא†ומתן†שנובעים†מאי≠ידיעה¨†חוסר†תקשורת†וכד

≤Æ†יישום†ההסכם

ועדות†היישום†חייבות†לקום†עוד†בזמן†המשא†ומתן¨†ללוותו¨†להבין†את†ההסכם†ואת†אופן†ההגעה†אליו¨†כדי

Æשידעו†להוציאו†לפועל

Æבכל†שלב†בהסכם†צריך†לברר†כי†הוא†אכן†ישים

Æצוותי†המשא†ומתן†חייבים†להיות†חלק†מתהליך†היישום†והביצוע¨†מתוך†היכרות†עמוקה†עם†הנושאים

בניגוד†לתפיסה†לפיה†יש†להגיע†להסכם†ואז†להתחיל†ליישמו¨†ניתן†להתחיל†ביישום†כבר†עכשיו†לפני†הגעה

Æבתחומים†שונים¨†אפשר†כבר†לשתף†פעולה†כאילו†ההסכם†נחתם¨†גם†אם†פרטי†פרטיו†אינם†סופיים†Æאליו
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¥Æ†דיפלומטיה†פומבית

במידה†ויושג†הסכם¨†הבאתו†כפי†שהוא†למשאל†עם†עשויה†להיות†בעייתיתÆ†אם†רוצים†לעשות†זאת¨†כדאי

קודם†לקיים†קמפיין†ממושך†לתמיכה†בוÆ†כחלק†מהקמפיין†אפשר¨†לדוגמא¨†שהנהגת†כל†צד†תנסה†דווקא

Æלשכנע†את†הציבור†בצד†השני

Æיש†לנסות†לדבר†עם†הציבור¨†לתקשר†אתו¨†להיפגש†אתו†ולהסביר†לו†את†ההסכם

Æבמקביל†למשא†ומתן†ולהסכם†חייבים†להתבצע†שינויים†בשטח†אשר†יוכיחו†לציבור†כי†אכן†יש†תזוזה†חיובית

Æיש†לפעול†לשינוי†הנרטיב†ומיסגורו†באופן†שיאפשר†הגעה†להסכם†ושיתופי†פעולה†הדדיים

Æμ†תפקיד†הצד†השלישי

†††לצד†שלישי†שישה†תפקידים†עיקריים∫

±Æ†הובלת†התהליך

≥Æ†גישור†בין†הצדדים

≤Æ†אספקת†דעה†מקצועיתØדעת†מומחה

¥Æ†כתיבת†טיוטות†להסכמים†וסעיפים

Æμ†בקרה†על†המתרחש

∂Æ†תמיכה†ביישום†ההסכם

†††שלושה†קווים†מנחים†לפעילותו†של†הצד†השלישי∫

±Æ†נייטרליות

≥Æ†ייצוג†תמיכה†בינלאומית†רחבה

≤Æ†מתן†לגיטימציה†בינלאומית†תוך†סטנדרטיזציה†של†כללי≠משחק†ועמידה†על†כללי†המשפט†הבינלאומי
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אורח†הכבוד∫†נשיא†המדינה¨†שמעון†פרס

אל†עגßרמי†אשרף†≠†השר†לענייני†אסירים†ברשות†הפלסטינית

אריאלי†שאול†≠†אל¢מ†במילÆ¨†לשעבר†ראש†מנהלת†השלום

ביילין†יוסי†≠†חבר†כנסת¨†לשעבר†שר†המשפטים†ואדריכל†תהליך†אוסלו

בלטיאנסקי†גדי†≠†מנכ¢ל†יוזמת†זßנבה¨†לשעבר†יועץ†ראש†הממשלה†לתקשורת

Israel Policy Forum (IPF)≠וזף†פיטר†≠†יושב†ראש†הßג

גזית†שלמה†≠†אלוף†במילÆ¨†לשעבר†ראש†אמ¢ן

גייר†קלמן†≠†יועץ†אסטרטגי¨†לשעבר†יועצם†של†יצחק†רבין†ואריאל†שרון

גיל†אבי†≠†יועץ†אסטרטגי¨†לשעבר†מנכ¢ל†משרד†החוץ†ומנהל†לשכת†ראש†הממשלה

הרמן†תמר†≠†דיקן†הלימודים†האקדמיים†של†האוניברסיטה†הפתוחה

וייסגלס†דב†≠†לשעבר†מנהל†לשכת†ראש†הממשלה†ויועצו†המיוחד

חאגß†אחמד†ניסרין†≠†יועצת†לצוות†המשא†ומתן†הפלסטיני

ליפקין†שחק†אמנון†≠†רב†אלוף†במילÆ¨†לשעבר†רמטכ¢ל†ושר†התחבורה

מאלי†רוב†≠†חוקר†בכיר†ב≠ICG¨†לשעבר†עוזר†מיוחד†לנשיא†ארה¢ב

נוביק†נמרוד†≠†יושב†ראש†ה≠ECF¨†לשעבר†יועץ†בכיר†לראש†הממשלה†ושר†החוץ

פאן≠שופמן†רוברטה†≠†יועצת†אסטרטגית¨†לשעבר†יועצת†ראש†הממשלה†לתפוצות

פונדק†רון†≠†מנכ¢ל†מרכז†פרס†לשלום¨†לשעבר†חבר†בצוות†המשא†ומתן†עם†אש¢ף

פנקס†אלון†≠†יועץ†אסטרטגי¨†לשעבר†קונסול†ישראל†בניו†יורק†וראש†מטה†שר†החוץ

קמחי†דייב†≠†נשיא†המועצה†ליחסי†חוץ¨†לשעבר†מנכ¢ל†משרד†החוץ

קריסטל†מוטי†≠†מומחה†למשא†ומתן†וניהול†משברים¨†לשעבר†חבר†בצוותי†המשא†ומתן

קרצר†דן†≠†פרופסור†באוניברסיטת†פרינסטון¨†לשעבר†שגריר†ארה¢ב†במצרים†ובישראל

שיקאקי†חליל†≠†ראש†המרכז†הפלסטיני†למחקר¨†סקרים†ומדיניות

†הנהגה†וחברה שלח†עפר†≠†עיתונאי¨†מחברם†של†מספר†ספרים†שעניינם†צבא¨

נספח†≥

הדוברים†בכנס
¢הסכם†בתוך†שנה¢



צילום†השער∫†רויטרס

צילומים∫†אביגיל†עוזי

עיצוב†גרפי†והפקה∫

† סטודיו



אהוד†אולמרט∫

¢אם†לא†נעשה†מעשה¨†נאבד†את†האפשרות

ÆÆÆנהיה†מדינת†אפרטהייד†Æלקיומן†של†שתי†מדינות

יגיע†יום†שבו†פתרון†שתי†המדינות†יתרסק†ונעמוד

בפני†מאבק†בסגנון†דרום≠אפריקאיÆ†ברגע†שזה

Æ¢יקרה†≠†מדינת†ישראל†גמורה

ציפי†לבני∫

¢הזמן†פועל†לרעתנו¨†לא†רק†מבחינה†דמוגרפית¨

אלא†גם†מבחינת†הלגיטימיות†לה†זוכה†מדינת

Æ¢הלאום†בראייתה†של†הקהילה†הבינלאומית

אבו≠מאזן∫

¢אם†ממשל†בוש†לא†יעמוד†בהתחייבותו†לעשות

הכל†כדי†להגיע†להסכם†ב≠∏∞∞≥¨†לא†תהיה†עוד

Æ¢לעולם†הזדמנות†להשיג†מטרה†זו

w w w . h e s k e m . o r g . i l


