
הסכם בין ממשלת מדינת ישראל ובין
ממשלת הרפובליקה של לבנון 

 1983 במאי, 17

ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה של לבנון: 
בזוכרן את החשיבות שבקיומו ובחיזוקו של שלום בין-לאומי המבוסס על חופש,

שוויון, צדק וכיבוד זכויות האדם היסודיות;
באשרן מחדש את אמונתן כמטרותיה ובעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות

ובהכירן בזכותן ובחובתן לחיות בשלום זו עם זו, וכן עם כל המדינות, בגבולות
בטוחים ומוכרים;

לאחר שהסכימו להכריז על סיום מצב המלחמה ביניהן;
ברצותן להבטיח ביטחון בר-קיימא לשתי מדינותיהן ולמנוע איומים ואת השימוש

בכוח ביניהן;
ברצותן לכונן את יחסיהם ההדדיים באופן שנקבע בהסכם זה;

לאחר שמילאו את ידי מיופי-הכוח המייצגים אותן, החתומים מטה, כשברשותם
כתבי

הסכמה כדי לחתום, בנוכחות נציגי ארצות-הברית, על הסכם זה;
הסכימו על ההוראות דלקמן:

1סעיף 

. הצדדים מסכימים ומתחייבים לכבד את ריבונותו, עצמאותו המדינית ושלמותו1
הטריטוריאלית, כל אחד של זולתו. הם רואים את הגבול הבין-לאומי הקיים בין

ישראל ובין לבנון כאסור בפגיעה.

. הצדדים מאשרים כי מצב המלחמה בין ישראל ובין לבנון הגיע לקצו ואינו קיים2
עוד.

, מתחייבת ישראל להוציא את כל2 ו - 1. בהתחשב בהוראות סעיפים קטנים 3
כוחותיה המזוינים מלבנון בהתאם לנספח להסכם זה.

2סעיף 

הצדדים, בהיותם מונחים על-פי עקרונות מגילת האומות המאוחדות והמשפט
הבין-לאומי, מתחייבים ליישב את סכסוכיהם בדרכי שלום באופן אשר יקדם את

השלום והביטחון הבין-לאומיים ואת הצדק.

3סעיף 

כדי לספק ביטחון מרבי לישראל וללבנון, מסכימים הצדדים לכונן ולבצע הסדרי
ביטחון, לרבות יצירתו של אזור ביטחון, כנקבע בנספח להסכם זה.
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4סעיף 

. שטח ארצו של כל צד לא ישמש כבסיס לפעילות עוינת או לפעילות טרור נגד1
הצד

האחר, שטח ארצו או בני עמו.

. כל צד ימנע קיומם או ארגונם של כוחות בלתי סדירים. כנופיות מזוינות,2
ארגונים ,

בסיסים, משרדים או מעשה טרור כלשהו בשטח ארצו של הצד האחר, או פעילות
אחרת שמטרתה איום על ביטחונו של הצד האחר ובטחת בני עמו, או העמדתם

בסכנה.
לתכלית זו כל ההסכמים וההסדרים המאפשרים את נוכחותם ותפקודם, בשטח

ארצו
של כל אחד מהצדדים, של יסודות עוינים לצד האחר, בטלים ומבוטלים.

. בלא לפגוע בזכות הטבעית להגנה עצמית, בהתאם למשפט הבין-לאומי, כל3
צד יימנע:

א. מלארגן ומליזום איומים למעשי לוחמה או מעשי לוחמה, מלסייע להם, או
מלהשתתף בהם, מחדירה, מהסתה או מכל תוקפנות המכוונים נגד הצד האחר,
אוכלוסייתו או רכושו, הן בתחום שטח ארצו והנובעים משם והן בשטח ארצו של

הצד
האחר.

ב. משימוש בשטח ארצו של הצד האחר לשם ניהול התקפה צבאית נגד שטח
ארצה של

מדינה שלישית.

ג. מלהתערב בענייניו הפנימיים או החיצוניים של הצד האחר.

. כל צד מתחייב להבטיח כי פעולה מונעת והליכים הולמים יינקטו נגד בני-אדם4
או

ארגונים המבצעים מעשים המפרים סעיף זה.

5סעיף 

בהתאם לסיום מצב המלחמה, ובמסגרת הוראותיהם החוקתיות, יימנעו הצדדים
מכל

צורה של תעמולה עוינת האחד נגד זולתו.

6סעיף 

כל צד ימנע כניסתם של כוחות צבא, חימוש או ציוד צבאי, של כל מדינה עויינת
לצד

האחר לתוך שטח ארצו ומרחבו האווירי, ובכפוף לזכות המעבר שבתום לב
בהתאם

למשפט הבין-לאומי, למימי חופיו, את התפרסותם בשטח, במרחב ובמים
האמורים, או
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את המעבר דרכם.

7סעיף 

חוץ מכפי שנקבע בהסכם זה, שום דבר לא ימנע את פריסתם בשטח ארצה של
לבנון,

של כוחות בין-לאומיים, שנתבקשו וקובלו על-ידי ממשלת לבנון, כדי לסייע בקיום
סמכותה. משתתפים חדשים לכוחות כאמור, ייבחרו מקרב מדינות המקיימות

יחסים
דיפלומטיים עם שני הצדדים להסכם זה גם יחד.

8סעיף 

1.
א. עם כניסתו של הסכם זה לתוקף, יכוננו הצדדים ועדת קישור משותפת, שבה

תהיה
ארצות-הברית של אמריקה משתתפת, וזו תתחיל בפעולותיה. על ועדה זו תוטל
ההשגחה על ביצועם של כל התחומים הכלולים בהסכם זה. בעניינים שכרוכים

בהם
הסדרי ביטחון. היא תטפל בבעיות שלא יושבו, שתפנה אליה הוועדה להסדרי

הביטחון
המוקמת בפסקה ג' להלן. החלטות הוועדה יתקבלו פה-אחד.

ב. ועדת קישור המשותפת תתמסר, על בסיס מתמשך, לפיתוחם של יחסי גומלים
בין

ישראל ובין לבנון, בין השאר הסדרי תנועתם של טובין, מוצרים ובני-אדם, תקשורת
וכו'.

ג. במסגרת ועדת הקישור המשותפת תהיה ועדה להסדרי ביטחון, שהרכבה
ותפקידיה

מוגדרים בנספח להסכם זה.

ד. יכול שיוקמו ועדות משנה של ועדת הקישור המשותפת, בהתעורר הצורך לכך.

ה. ועדת הקישור המשותפת תתכנס בישראל ובלבנון, חליפות.

ו. כל צד, אם ירצה בכך, ואם לא יתרחש שינוי מוסכם של מעמד, רשאי לקים
משרד

קישור בשטח ארצו של הצד האחר, כדי למלא את התפקידים שצוינו לעיל
במסגרת

ועדת הקישור המשותפת וכדי לסייע בביצוע של הסכם זה.

ז. בראש חברי ועדת הקישור המשותפת מכל אחד מן הצדדים יעמדו פקידי
ממשלה
בכירים.

ח. כל העניינים האחרים הנוגעים למשרדי קישור אלה, לסגל אנשיהם, ולסגל
אנשיו של
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כל צד הנמצאים בשטח ארצו של הצד האחר, בקשר לביצועו של הסכם זה, יהוו
נושא

לפרוטוקול שייערך בין הצדדים בוועדת הקישור המשותפת. עד לעריכתו של
פרוטוקול

זה, ינהגו במשרדי הקישור ובסגל האנשים כנזכר לעיל בהתאם להוראות השייכות
, לרבות אותן1969 בדצמבר 8לעניין של האמנה בדבר נציגויות מיוחדות מיום 

הוראות הנוגעות לזכויות יתר ולחסינויות. האמור לעיל אינו פוגע בעמדותיהם של
הצדדים לגבי אותה אמנה.

. במשך פרק הזמן של ששה חודשים לאחר נסיגתם של כל הכוחות המזויינים2
 להסכם זה והשבתה בה בעת של הסמכות1הישראליים מלבנון בהתאם לסעיף 

הממשלתית הלבנונית לאורך הגבול הבין-לאומי בין ישראל ובין לבנון, ולאור סיום
מצב המלחמה, ייזמו הצדדים, בתוך ועדת הקישור המשותפת, משא-ומתן בתום

לב,
כדי לכרות הסכמים בדבר תנועתם של טובין, מוצרים ובני-אדם, והגשמתם על

בסיס
של אי-הפליה.

9סעיף 

. כל אחד מן הצדדים ינקוט, תוך גבול זמן של שנה אחת מכניסת הסכם זה1
לתוקפו,

את כל האמצעים הנחוצים לשם ביטולם של הסכמים, חוקים ותקנות הנראים
כסותרים את ההסכם הזה, בכפוף לנוהליהם החוקתיים ובהתאם להם.

. הצדדים מתחייבים שלא להחיל התחייבויות קיימות, שלא להתקשר בכל2
התחייבויות או לאמץ חוקים או תקנות, הסותרים הסכם זה.

10סעיף 

. הסכם זה יאושרר על-ידי שני הצדדים לנוהליהם החוקתיים של כל אחד מהם.1
הוא

ייכנס לתוקף עם החלפת מסמכי האישרור, ויבוא במקום ההסכמים הקודמים בין
ישראל ובין לבנון.

. הנספח, התוספת והמפה המצורפת לכך, וזיכרון הדברים להסכם זה, יראו2
אותם

כחלק בלתי נפרד ממנו.

. הסכם זה ניתן לשנותו, לתקנו או להחליפו, בהסכמתם ההדדית של הצדדים.3

11סעיף 

. חילוקי דעות בין הצדדים הנובעים מפירושו או מהחלתו של הסכם זה ייושבו1
במשא-ומתן בוועדת הקישור המשותפת. כל מחלוקת בעלת אופי זה שלא יושבה

כך,
תוגש לפישור, ואם לא יושבה, תוגש לאחר מכן לנוהל מוסכם לשם יישוב סופי.
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, חילוקי דעות הנובעים מפירושו או מהחלתו של1. על אף הוראות סעיף 2
הנספח

ייושבו במסגרת הוועדה להסדרי הביטחון, ואם לא ייושבו, יוגשו, לאחר מכן,
לבקשת

אחד הצדדים, לוועדת הקישור המשותפת לשם יישוב במשא-ומתן.

הסכם זה יועבר אל המזכירות הכללית של האומות המאוחדות לשם רישום,
בהתאם

 של מגילת האומות המאוחדות.102להוראות סעיף 

 במאי17נעשה בקריית-שמונה ובחאלדה ביום זה, ה' בסיוון התשמ"ג, שהוא 
1983,

בשלושה עותקים, בארבעה נוסחים אמינים, בשפות העברית, הערבית, האנגלית
והצרפתית. במקרה של הבדלי פרשנות, יהיו הנוסחים האנגלי והצרפתי מוסמכים

במידה שווה.

בשם ממשלת ישראל:
בשם ממשלת הרפובליקה של לבנון:

ועד לחתימה מטעם ממשלת ארצות-הברית של אמריקה:
מטעם ממשלת ארצות-הברית של אמריקה

נספח
הסדרי הביטחון 

. אזור הביטחון1

א. מוקם בזה אזור ביטחון, שבו מתחייבת ממשלת לבנון לבצע את הסדרי הביטחון
שהוסכם עליהם בנספח זה.

ב. אזור הביטחון מתוחם, כמשורטט במפה המצורפת לנספח זה, בצפון - בקו
המהווה
" ובדרום ובמזרח - בגבול הלבנוני הבין-לאומי.Aאת "קו

. הסדרי ביטחון2

השלטונות הלבנוניים יאכפו אמצעי ביטחון מיוחדים שמטרתם גילוי ומניעה של
פעילויות עוינות וכן של כניסתם של אנשים מזוינים או ציוד בלתי מורשים לאזור
הביטחון, או של תנועתם דרכו. הסדרי הביטחון דלקמן יחולו במידה שווה בכל

אזור
הביטחון, למעט מכפי שצוין:

א. צבא לבנון, משטרת לבנון, כוחות ביטחון הפנים של לבנון, וכוחות העזר
הלבנונים
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(אנסר), המאורגנים תחת מרותה המלאה של ממשלת לבנון, הינם הכוחות
והיחידות

המזוינים המאורגנים היחידים המותרים באזור הביטחון, למעט מכפי שצוין במקום
אחר בנספח זה. הוועדה להסדרי ביטחון רשאית לאשר את הצבתן באזור הביטחון

של יחידות לבנוניות מזוינות רשמיות אחרות הדומות לאנסר.

ב. משטרת לבנון, כוחות ביטחון הפנים של לבנון ואנסר, ניתן להציבם באזור
הביטחון

בלא הגבלה באשר למספרם. כוחות ויחידות אלה יצוידו בנשק אוטומטי אישי וקל
בלבד וכן, לגבי כוחות ביטחון הפנים של לבנון, במכוניות סיור או קומנדו

משוריינות,
כנרשם בתוספת.

ג. ניתן להציב שתי חטיבות של צבא לבנון באזור הביטחון. האחת תהא החטיבה
הטריטוריאלית של צבא לבנון, המוצבת בשטח המשתרע מן הגבול

הישראלי-לבנוני עד
" המשורטט במפה המצורפת. האחרת תהא חטיבה רגילה של צבא לבנון,Bל"קו 

". חטיבות אלו רשאיות לשאת אתA" ל"קו Bהמוצבת בשטח המשתרע מ"קו 
נשקם

וציודם האורגניים הרשומים בתוספת. יחידות נוספות המצוידות בהתאם לתוספת
יכול

שיתפרסו באזור הביטחון למטרות אימון, לרבות אימון משרתי חובה או, במקרה
של

מצבי חירום מבצעיים, בעקבות תיאום בהתאם לנהלים שתקבע הוועדה להסדרי
בטחון.

ד. היחידות המקומיות הקיימות ישולבו בתור שכאלה בצבא לבנון, בהתאם
לתקנות

צבא לבנון. המשמר האזרחי המקומי הקיים ישולב באנסר ויוענק לו מעמד נאות
לפי

החוק הלבנוני, כדי לאפשר לו להמשיך ולשמור על הכפרים באזור הביטחון.
התהליך

של החלת המרות הלבנונית על היחידות והמשמר האזרחי הללו, בפיקוח הוועדה
להסדרי בטחון, יתחיל מיד לאחר כניסת הסכם זה לתוקפו ויסתיים לפני השלמת

הנסיגה הישראלית מלבנון.

ה. בתוך אזור הביטחון, רשאיות יחידות צבא לבנון להחזיק בכלי נשקן האורגניים
נגד

מטוסים כמפורט בתוספת. מחוץ לאזור הביטחון, רשאית לבנון לפרוס טילי הגנה
אוויריים אישיים, לגובה נמוך ובינוני. לאחר תקופה של שלוש שנים מתאריך כניסתו

לתוקף של הסכם זה, ניתן לשוב ולבחון בוועדה להסדרי בטחון, לפי בקשת אחד
הצדדים, את ההוראה הנוגעת לשטח שמחוץ לאזור הביטחון.

ו. הציוד האלקטרוני הצבאי באזור הביטחון יהא כמפורט בתוספת. פריסתם של
מכשירי מכ"ם קרקעיים במרחב עשרה קילומטרים מן הגבול הישראלי-לבנוני

תהא
טעונה אישורה של הוועדה להסדרי בטחון. מכשירי מכ"ם קרקעיים בכל אזור

הביטחון יפורסו כך שגזרת החיפוש אשר להם לא תחצה את הגבול
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הישראלי-לבנוני.
הוראה זו אינה חלה על מכשירי מכ"ם של התופעה האזרחית או של הפיקוח על

התעבורה האוירית.

ז. ההוראה הנזכרת בפסקה ה' חלה גם על טילים נגד מטוסים שעל כלי שיט של
צי

לבנון. באזור הביטחון רשאית לבנון לפרוס יחידות צי, ולהקים ולהחזיק בסיסים
ימיים או מתקני חוף אחרים, הנדרשים לביצועה של משימת הצי.

מתקני החוף באזור הביטחון יהיו כמפורט בתוספת.

ח. כדי למנוע תאונות עקב זיהוי מוטעה ימסרו השלטונות הצבאיים הלבנוניים
הודעה

מראש על כל הטיסות מכל סוג שהוא מעל לאזור הביטחון, בהתאם לנהלים
שתקבע

הוועדה להסדרי בטחון. לא נדרש אישור לטיסות אלו.

ט.

) הכוחות, הנשק והציוד שניתן להציבם ולאחסנם באזור הביטחון ולהכניסם1(
לתוכו,

או להעבירם דרכו, יהיו רק אלו שצוינו בנספח זה ובתוספת לו.
) שום תשתית, מתקני עזר או ציוד העשויים לסייע בהפעלתם של כלי נשק2(

שאינם
מותרים לפי נספח זה או התוספת לו לא יוחזקו או יוקמו באזור הביטחון.

) הוראות אלו יחולו גם כל אימת שסעיף בנספח זה מתייחס לשטחים שמחוץ3(
לאזור

הביטחון.

. הוועדה להסדרי ביטחון3

א. במסגרת ועדת הקישור המשותפת תוקם ועדה להסדרי בטחון.

ב. הוועדה להסדרי בטחון תהא מורכבת ממספר שווה של נציגים ישראליים
ולבנוניים,

כשבראשם יעמדו קצינים בכירים. נציג של ארצות הברית של אמריקה ישתתף
בישיבות הוועדה, לבקשת אחד הצדדים. החלטות הוועדה יתקבלו בהסכמת

הצדדים.
ג. הוועדה להסדרי הביטחון תפקח על ביצועם של הסדרי הביטחון בהסכם זה

ובנספח
זה, ועל לוח הזמן והאופנים, וכן על כל ההיבטים האחרים הקשורים בנסיגות

שתוארו
בהסכם זה ובנספח זה. לתכלית זו, ובהסכמת הצדדים, היא:

) תפקח על ביצוע התחייבויותיהם של הצדדים לפי הסכם זה ונספח זה;1(
) תקים ותפעיל צוותי פיקוח משותפים כמפורט להלן;2(
) תזדקק לכל הבעיות הנובעות מביצועם של הסדרי הביטחון שבהסכם זה3(

ובנספח
זה, ותבקש לפותרן, ותדון בכל הפרה שדווחה על-ידי צוותי הפיקוח המשותפים או
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בכל תלונה בקשר להפרה שהגיש אחד הצדדים.

24ד. הוועדה להסדרי בטחון תטפל בכל תלונה שהוגשה לפניה לא יאוחר מאשר 
שעות

לאחר הגשתה.

ה. ישיבות הוועדה להסדרי בטחון יתקיימו לפחות אחת לשבועיים בישראל ובלבנון,
 שעות.24חליפות. במקרה שאחד הצדדים מבקש ישיבה מיוחדת, זו תכונס תוך 

 שעות לאחר כניסתו לתוקף של הסכם זה.48הישיבה הראשונה תתקיים תוך 

ו. צוותי פיקוח משותפים
) הוועדה להסדרי בטחון תקים צוותי פיקוח משותפים (ישראל-לבנון), שיהיו1(

כפופים לה, ואשר יורכבו ממספר שווה של נציגים מכל צד;
) הצוותים ינהלו בדיקה סדירה של ביצוע ההוראות להסדרי הביטחון בהסכם2(

ובנספח. הצוותים ידווחו מיד על כל הפרות שאומתו לוועדה להסדרי בטחון, ויוודאו
כי ההפרות תוקנו;

) הועדה להסדרי בטחון תיעד צוות פיקוח משותף, לכשתתבקש לכך, כדי3(
לבדוק

הסדרי בטחון על הגבול מן הצד הישראלי של הגבול הבין-לאומי, בהתאם לסעיף
4

להסכם זה;
) הצוותים ייהנו מחופש התנועה באוויר, בים וביבשה, כנחוץ לשם ביצוע4(

תפקידיהם
בתוך אזור הביטחון;

) הוועדה להסדרי בטחון תקבע את כל ההסדרים המינהליים והטכניים הנוגעים5(
לתפקודם של הצוותים, לרבות נוהלי עבודתם, מספרם, איושם, חימושם וציודם;

) עם הגשת דו"ח לוועדה להסדרי בטחון, או עם אימותה של תלונה של אחד6(
הצדדים

 שעות24בידי הצוותים, יתקן הצד המתאים מיד, ועל כל פנים לא יאוחר מאשר 
מן

הדיווח או מן האימות, את ההפרה. הצד יודיע מיד לוועדה להסדרי בטחון על
התיקון.

עם קבלת ההודעה יוודאו הצוותים כי ההפרה תוקנה;
 יום מאחד90) צוותי הפיקוח המשותפים יכול שיובאו לידי גמר בהודעה של 7(

הצדדים, שעשויים לתיתה בכל עת לאחר שנתיים מתאריך כניסת הסכם זה
לתוקפו.

לפני גמר כאמור ייקבעו הסדרי בדיקה חילופיים, באמצעות ועדת הקישור
המשותפת.

על אף האמור לעיל, רשאית ועדת הקישור המשותפת להחליט, בכל עת, כי אין
צורך

עוד בהסדרים אלה.

ז. הוועדה להסדרי בטחון תבטיח כי יקוימו מגעים מעשיים ומהירים בין שני הצדדים
לאורך הגבול, כדי למנוע תקריות ולהקל על התיאום בין הכוחות שעל הקרקע.

 מובן כי ממשלת לבנון רשאית לבקש פעולה מתאימה במועצת הביטחון של.4
האומות

המאוחדות, לשם הצבתה של יחידה אחת של הכוח הזמני של האומות המאוחדות
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בלבנון (יוניפיל) במרחב צידון. נוכחותה של יחידה זו תסייע לממשלת לבנון
ולכוחות

המזוינים של לבנון בקיום הסמכות וההגנה הממשלתית בשטחי מחנות הפליטים
 חודשים רשאית היחידה שבמרחב צידון12הפלשתינאיים. למשך פרק זמן של 

לשלוח
צוותים לשטחי מחנות הפליטים הפלשתינאיים שבסמוך לצידון ולצור, כדי להשקיף

ולהשגיח, אם ביקשה זאת ממשלת לבנון, לאחר הודעה לוועדה להסדרי בטחון.
תפקידי השיטור והביטחון יישארו באחריותה הבלעדית של ממשלת לבנון, אשר

תבטיח כי הוראות הסכם זה יבוצעו בשלמותם במרחבים אלה.

 שלושה חודשים לאחר השלמת הנסיגה של כל הכוחות הישראליים מלבנון,.5
תקיים

הוועדה להסדרי בטחון עיון מחדש כולל, האם די בהסדרי הביטחון שהותוו בנספח
זה,

כדי לשפרם.

. נסיגת הכוחות הישראליים6

 שבועות מכניסתו לתוקף של הסכם זה, ייסוגו כל הכוחות12 עד 8א. תוך 
הישראליים

מלבנון. הדבר מתיישב עם מטרתה של לבנון שכל הכוחות הזרים ייסוגו מלבנון.
ב. צבא הגנה לישראל והכוחות המזוינים הלבנונים יקיימו סידורי קישור רצופים

במשך הנסיגה ויחליפו את כל המידע הנחוץ באמצעות הוועדה להסדרי הביטחון.
צבא

הגנה לישראל והכוחות המזוינים הלבנונים ישתפו פעולה במשך הנסיגה כדי להקל
על

ביסוסה מחדש של סמכות ממשלת לבנון כאשר ייסוג צבא הגנה לישראל.

תוספת 

בהתאם להוראות הנספח, רשאים הכוחות המזוינים הלבנונים לשאת, להכניס,
להציב

ולאחסן באזור הביטחון, או להעביר דרכו, את כל כלי הנשק והציוד האורגניים
לגבי

כל חטיבה תקנית של הכוחות המזוינים הלבנונים. כלי נשק אישיים וכלי נשק
כיתתיים. לרבות כלי נשק אוטומטיים קלים, הנמצאים כרגיל ביחידת חיל רגלים

ממוכנת, אינם אסורים לפי תוספת זו.

. מערכות הנשק הרשומות להלן, שהן אורגניות עתה לכל חטיבה באזור1
הביטחון,

מורשות במספרים הנקובים:
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טנקים
 טנקים40

 כלי רכב חילוץ זחליליים בינוניים4

רכב קרבי משוריין
AML-90/saladin 10'וכו 

נגמ"שים
M113A1/VCC-L 127 כלי רכב ממשפחת 44 בתוספת M113

ארטילריה / מרגמות
 מ"מ)122 מ"מ / 105 מ"מ (וכן 155 הוביצרים נגררים 18
 מ"מ120 מרגמות 12
)M-125 מ"מ (ממותקנות על נושאי מרגמות זחליליים 81 מרגמות 27

נשק נגד טנקים
RPG 112

)TOW/MILAN מ"מ 106 כלי נשק נגד טנקים (תותחי תול"ר 30
כלי נשק להגנה אווירית

תותחים
 מ"מ או פחות מכך (שאינם מונחי מכ"מ)40 12

. ציוד קשר חטיבתי2

 -AN/GRC - 160 482
 -AN/VRC - 46 74
 -AN/VRC 47 16
 -AN/VRC - 49 9
 -GRA - 39 43
 -TA - 312 539
 -SB - 22 27
 -SB - 993 8
 -AN/GRC - 106 4

. ציוד עקיבה3

מכ"ם לאיתור מרגמות
מכ"ם לאיתור ארטילריה

מכ"ם עקיבה קרקעי
ציוד לראיית לילה

חיישני קרקע לא מאוישים

. בהתאם להוראות הנספח יהיו כלי רכב משוריינים לכוחות בטחון הפנים4
כדלקמן:

 מ"מ.40 כלי רכב גלגלי משוריינים עם תותחים עד לקליבר של 24

. בהתאם להוראות הנספח אין שום הגבלות על מתקני חוף באזור הביטחון,5
למעט

לגבי ארבעת הסוגים כדלקמן:
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5מכ"ם עקיבה חוף-ים - 
 מ"מ או פחות מכך40, 15תותחים להגנת החוף - 

 מ"מ או פחות מכך40, 15תותחים כ"מ חופיים (שאינם מונחי מכ"ם) - 
טילי חוף-ים - שום טילים

. חטיבת חיל הרגלים והחטיבה הטריטוריאלית של צבא לבנון באזור הביטחון,6
יאורגנו, כל אחת מהן, כאמור להלן: -

14קצינים: 173חוגרים: 
מפקדת החטיבה ופלוגת המפקדה של

החטיבה
1

 (כל654חוגרים: 
אחד)

 (כל31קצינים: 
אחד)

3גדודי חיל רגלים

1גדוד ארטילריה39קצינים: 672חוגרים: 

1גדוד טנקים37קצינים: 579חוגרים: 

3פלוגות טנקים

1פלוגת סיור

1גדוד לוגיסטי26קצינים: 344חוגרים: 

1פלוגת הנדסה6קצינים: 125חוגרים: 

1פלוגה נגד טנקים4קצינים: 117חוגרים: 

1פלוגת תותחים נ"מ4קצינים: 146חוגרים: 

4341 סה"כ4223קצינים: 4118חוגרים: 

זיכרון דברים מוסכם 

: לבנון מאשרת כי המשפט הלבנוני כולל את כל האמצעים הנחוצים4.4סעיף 
כדי להבטיח

את ביצועו של סעיף קטן זה.

: בלא לפגוע בהוראות הנספח לעניין אזור הביטחון, מוסכם כי כלי טיס6סעיף 
צבאיים

שאינם קרביים של מדינה זרה במשימות שאינן צבאיות לא ייראו כציוד צבאי.

: מוסכם כי במקרה של מחלוקת האם מדינה מסוימת היא "עוינת"6סעיף 
למטרות סעיף
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 לגבי כל מדינה שאינה מקיימת יחסים6 להסכם, יחולו איסורי סעיף 6
דיפלומטיים עם שני הצדדים גם יחד.

.ב . מוסכם שוועדת הקישור המשותפת, לבקשת אחד הצדדים, תחל1.8סעיף 
לבחון את

שאלת התביעות של אזרחי כל צד לגבי רכוש בשטח ארצו של הצד האחר.

.ח. מובן בין הצדדים שכל צד יאשר לזולתו אם אחד מסגל אנשיו היה1.8סעיף 
בתפקיד

רשמי או ביצע תפקידים רשמיים בכל זמן מסוים.

. מוסכם כי המשא ומתן יסתיים בהקדם האפשרי.2.8סעיף 

: מובן בין הצדדים כי הוראה זו תחול, בשינויים המחויבים, על הסכמים9סעיף 
.2, סק' 8שנכרתו בידי הצדדים בהתאם לסעיף 

: מוסכם כי שני הצדדים יבקשו מארצות הברית של אמריקה לסייע11סעיף 
ביישובם

המהיר של חילוקי דעות הנובעים מפירושו או מהחלתו של הסכם זה.

: מוסכם כי הביטוי "נוהל מוסכם ליישוב סופי" משמעותו מנגנון מוסכם11סעיף 
של צד

שלישי, אשר יעבד פתרון לחלוקי הדעות, שיהא מחייב את הצדדים.

נספח

ב1פסקה 

מוסכם כי באותו חלק של ג'בל ברוך, המסומן על המפה המצורפת לנספח, ניתן
לקבוע רק מתקני תקשורת אזרחיים, כגון מתקני טלוויזיה ומכ"ם למטרות
פיקוח על התעבורה האווירית. ההגבלות על נשק וציוד צבאי המפורטות

בתוספת לנספח יחולו גם לגבי מרחב זה.

נספח

ד2פסקה 

6ממשלת לבנון מאשרת את החלטתה כי החטיבה הטריטוריאלית שהוקמה ב - 
, שצוינה בפסקת משנה ג, תכלול את היחידות המקומיות1983באפריל 

הקיימות שעוצבו ליחידה בגודל של חטיבה בקרוב, יחד עם אנשי צבא לבנון
מקרב תושבי אזור הביטחון, בהתאם לתקנות צבא לבנון. חטיבה זו תהא

"Bמופקדת על הביטחון בשטח המשתרע מן הגבול הישראלי-לבנוני עד ל"קו 
המשורטט במפה המצורפת לנספח. כל הכוחות והיחידות המזוינים הלבנונים
בשטח זה, לרבות משטרת לבנון, כוחות ביטחון הפנים של לבנון ואנסר, יהיו

כפופים למפקד החטיבה. ארגונן של היחידות המקומיות הקיימות יותאם
בפיקוח הוועדה להסדרי ביטחון, לטבלת התקן של החטיבה.
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נספח

ז2פסקה 

. שטח המשתרע מן:1
 צפון33 15

 מזרח; עד35 12.6
 צפון33 05.5
 מזרח; עד35 06.1

 צפון33 15
 מזרח; עד35 08.2
 צפון33 05.5
 מזרח;35 01.4

הסגור עתה בפני שיט אזרחי, יקוים בידי לבנון.

. לשם מניעת תקריות יהיה קשר רצוף בין חיל הים הישראלי ובין הפיקוד2
הדרומי של חיל הים הלבנוני כדי להחליף מידע בנוגע לכלי שייט חשודים.

הנהלים לחילופי המידע הנזכרים לעיל ייקבעו על-ידי הוועדה להסדרי בטחון.

. חיל הים הלבנוני יפעל מיד כדי לברר את זהותם של כלי שיט חדושים3
כאמור. במקרי חירום, יהיה קשר ישיר בין כלי שיט.

נספח

ו3פסקה 

. צוותי הפיקוח המשותפים יבצעו את תפקידיהם מתוך הכרת העובדה כי1
האחריות לפעולות הצבאיות, לפעולות המשטרה ולפעולות פיקוח אחרות

נשארת
בידי הכוחות המזוינים הלבנונים, המשטרה, וארגונים לבנונים מוסמכים

אחרים ולא בידי הצוותים.

. גילו צוותי הפיקוח המשותף ראיה להפרה או להפרה אפשרית, יבואו במגע2
עם הרשויות הלבנוניות המתאימות באמצעות מרכזי הפיקוח על הסדרי

) לנספח,5 (ו) (3הביטחון שהוקמו בהתאם לזיכרון הדברים המוסכם לפסקה 
כדי להבטיח כי הרשויות הלבנוניות ינקטו פעולה מנטרלת ומונעת מתאימה
במועד הנכון. הם יוודאו כי הפעולה שננקטה תיקנה את ההפרה וידווחו על

התוצאות לוועדה להסדרי ביטחון.

. צוותי הפיקוח המשותפים יתחילו בפעילויות מוגבלות בהקדם האפשרי3
לאחר כניסת הסכם זה לתוקפו לשם השגחה על ביצוע הסדרי הנסיגה של צבא
הגנה לישראל. פעילויות הפיקוח והבדיקה האחרות אשר להם המורשות בנספח

יתחילו עם נסיגתו הסופית של צבא הגנה לישראל.

. צוותי הפיקוח המשותפים ינהלו בדיקות מדי יום, אם נחוץ הדבר, במשך4
היום והלילה. הבדיקות יבוצעו על הקרקע, בים ובאוויר.
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. כל צוות פיקוח משותף יימצא בפיקודו של קצין לבנוני, אשר יכיר באופים5
המשותף של הצוותים בקבלו החלטות במצבים בלתי צפויים, במשך ניהולה של

משימת הבדיקה.

. בהיותו במשימה, יוכל ראש צוות הפיקוח המשותף, לפי שיקול דעתו, להגיב6
על כל מצב בלתי צפוי העשוי לתבוע פעולה מיידית. ראש הצוות ידווח על כל

מצב כאמור ועל הפעולה שננקטה למרכז הפיקוח על הסדרי הביטחון.

. צוותי הפיקוח המשותפים לא ישתמשו בכוח אלא להגנה עצמית.7

. הוועדה להסדרי ביטחון תחליט, בין השאר, על מתכונת פעולתם של צוותי8
הפיקוח המשותף, כלי נשקם וציודם, אופן הובלתם, והשטחים שבהם יפעלו

הצוותים, על יסוד שיקולים הגיוניים ומעשיים.
הוועדה להסדרי ביטחון תקבע את המתכונת הכוללת של הפעילות במטרה

למנוע הפרעה שלא לצורך לחיים האזרחיים הרגילים, וכן כדי למנוע מן
הצוותים מלהיות מטרות להתקפה.

. עד שמונה צוותי פיקוח משותפים לכל היותר יפעלו בעת ובעונה אחת.9

נספח 

5.ו.3פסקה 

. הוועדה להסדרי ביטחון תקים שני מרכזי פיקוח על הסדרי הביטחון באזור1
הביטחון. מיקומם המדויק של המרכזים ייקבע על ידי הוועדה להסדרי ביטחון,

בהתאם לעיקרון כי המרכזים צריכים להיות ממוקמים בסביבת חצביה
ומייפדון, ואל להם להימצא בשטחים מאוכלוסים.

. בהדרכתה הכוללת של הוועדה להסדרי ביטחון, מטרתו של כל מרכז היא:2
א. לשלוט ולהשגיח על צוותי פיקוח משותפים הפועלים בגזרת אזור הביטחון

שיועד לו, ולהנחותם.
ב. לשמש כמרכז תקשורת הקשור לצוותי הפיקוח המשותפים ולמפקדות

מתאימות.
ג. לשמש כמקום מפגש בלבנון לוועדה להסדרי ביטחון.

ד. לקבל, לנתח ולעבד את כל המידע הנחוץ לתפקודם של צוותי הפיקוח
המשותפים, מטעם הוועדה להסדרי ביטחון.

. הסדרים מבצעיים:3
א. המרכזים יהיו בפיקודם של קציני צבא לבנוניים.

 שעות ביממה.24ב. המרכזים יתפקדו 
ג. על המספר המדויק של סגל האנשים בכל מרכז תחליט הוועדה להסדרי

ביטחון.
ד. סגל האנשים הישראלי יוצב בישראל כאשר לא יועסקו בפעילויות במרכזים.

ה. ממשלת לבנון תהא אחראית למתן ביטחון וסיוע לוגיסטי למרכזים.
ו. צוותי הפיקוח המשותפים יתחילו ברגיל במשימותיהם מן המרכזים לאחר

שיקבלו תדרוך מתאים, וישלימו את משימותיהם במרכזים לאחר תחקיר.
ז. כל מרכז יכלול חדר מצב, ציוד קשר, סידורים לישיבות הוועדה להסדרי
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ביטחון, וחדר תדריך ותחקיר.

נספח

כדי למנוע תקריות ולהקל על התיאום בין הכוחות שעל הקרקע, יכללו "מגעים
מעשיים ומהירים" קשרי רדיו וטלפון ישירים בין המפקדים הצבאיים

המתאימים ומטותיהם באזור הגבול הסמוך, וכן התייעצויות ישירות פנים אל
פנים.
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