
1967תכנית אלון, 

  מיד לאחר מלחמת26.7.1967הוגשה לראש הממשלה דאז לוי אשכול ז"ל ב- 
ששת הימים.

התכנית: הנחות היסוד העומדות בבסיס
א
.

 השלום עם ארצות ערב והפלסטינאים אפשרי והכרחי. עברה התקופה שבה חוסר
.או מצב של איבה יכול להביא תועלת לשני הצדדים הסדר

ב
.

 נשמרת השלמות הגיאו-אסטרטגית של ארץ ישראל, שלמות המאפשרת גבולות
.והמנעות ממלחמות בעתיד בני הגנה

 מבחינה דמוגרפית נשמר רוב יהודי במדינת ישראל, מצב המאפשר קיומה של.ג
.יהודית דמוקרטית, עפ"י החזון הציוני מדינה

ד
.

 ניתנת האפשרות לעם הפלסטינאי לממש חיים לאומיים עצמאיים מבלי לפגוע
.ישראל מדינת ישראל ולבחור בקשרים פוליטיים למדינת ירדן ו/ או למדינת בבטחון

ה"קו הירוק": ההסדרים המוצעים על בסיס

1
.

 הגבול המזרחי של מדינת ישראל יהיה נהר הירדן והקו החוצה את ים-המלח לכל
.אורכו, והמשכו הגבול המנדטורי לאורך הערבה

2
.

 ק"מ ממערב לירדן תצורף למדינת ישראל ותהווה חלק15רצועה ברוחב של 
. ממנה

  ק"מ וישמש25באזור מדבר יהודה, כולל קרית ארבע, יגיע רוחב הרצועה עד 
.מקשרת לנגב מכאן ולבקעת הירדן מכאן חוליה

3
.

.באזור יריחו יהיה פרוזדור מעבר מהגדה המזרחית של הירדן לגדה המערבית

4
.

 תהיה רצועת מעבר בין יהודה ושומרון לחבל עזה, אשר תאפשר קשר אוכלוסיה
.שני החלקים ומעבר חופשי לנמל בעזה בין

5
.

.אזור ירושלים כולו יצורף למדינת ישראל

6
.

 לגבי האזורים המאוכלסים בצפיפות ע"י ערבים ביהודה שומרון וחבל עזה, יתקיים
.מו"מ בין מדינת ישראל, והתושבים ומדינות ערב ויקבע בהם ממשל מוסכם

7
.

.הכרחיים בשאר הגבולות יעשו רק תיקוני גבול

אלון מקורות ביבליוגרפיים לתכנית
1973הוצאת הקיבוץ המאוחד  ירוחם כהן, תכנית אלון

 ואילך124 ע' 1996 הוצאת יד טבנקין ראובן / נצחון המבוכה פדהצור,
 115 ע' 1988עורך) / מדינת ישראל וארץ ישראל הוצאת בית ברל  (אדם דורון
וגנר יגאל / פוליטיקה ואידיאולוגיה במחלוקת על א"י השלמה המאמר:

 ,27ויחסים בין לאומיים מס'  כתב עת: מדינה ממשל
 המאמר: כפכפי איל / מן בחכמה אל התבונה

מפות:
35ע'  / אטלס כרטא לתולדות מדינת ישראל - עשור שני
103אלבום יצחק רבין / הוצאת אביבים / מפה / ע' 
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