
 
 ביטחון – 5סעיף 

 

 הוראות ביטחון כלליות         .א         

הצדדים מכירים בכך שהבנה הדדית ושיתוף פעולה בעניינים הקשורים לביטחון יהוו חלק משמעותי        .א
פלסטין וישראל יבססו את יחסיהן . ויחזקו את הביטחון האזורי, ביחסים הבילטרליים ביניהם
 .חסי שכנות טובה והגנה על האינטרסים המשותפים שלהןי, אמון הדדי, הבטחוניים על שיתוף פעולה

 :פלסטין וישראל       .ב

                                 i.            חופשי מאיומי , יכירו ויכבדו את זכות הצד השני לחיות בשלום בגבולות בטוחים ומוכרים
 .טרור ואלימות, מלחמה

                               ii.             יימנעו מאיום או שימוש בכוח כנגד השלמות הטריטוריאלית או העצמאות המדינית של הצד
 .ויישבו את כל המחלוקות ביניהן בדרכי שלום, השני

                              iii.            או  ברית צבאית, ארגון, לקדם או לשתף פעולה עם כל קואליציה, לסייע, יימנעו מלהצטרף
שמטרותיהם או פעולותיהם כוללות התקפה או פעילויות עוינות אחרות נגד הצד , אמנה ביטחונית

 .השני

                              iv.            לרבות , לעודד או להרשות הקמה של כוח לא סדיר או של כנופיות חמושות, יימנעו מלארגן
במובן זה כל כוח לא סדיר או כנופיות . ת הקמתםשכירי חרב ומיליציות בתוך שטחם וימנעו א

 .ויימנעו מלהתאגד מחדש בשום זמן בעתיד, חמושות קיימות יפורקו

                                v.            ויימנעו , להרשות או להשתתף במעשי אלימות בתוך או נגד הצד השני, לסייע, יימנעו מלארגן
 .הפעלת אחרים במעשים כאלהמלהסכים לפעילות המכוונת ל

על  עליונה משותפת שתתכנס הצדדים יקימו ועדת ביטחון, כדי לקדם את שיתוף הפעולה הביטחוני        .ג
-לוועדת הביטחון המשותפת יהיה משרד משותף קבוע והיא תוכל להקים תתי. חודשי לפחות בסיס

 .תחים מקומייםועדות לפתרון מיידי של מ-כולל תתי, ועדות כפי שתמצא לנכון

 ביטחון אזורי         .ב         

חופשי , ישראל ופלסטין יפעלו יחד עם שכניהן והקהילה הבינלאומית לבניית מזרח תיכון בטוח ויציב       .א

מתמשך , וזאת בהקשר של שלום כולל -קונבנציונאלי או בלתי קונבנציונאלי-  מנשק להשמדה המונית 

 .רצון טוב ובוויתור על השימוש בכוח, המאופיין בפיוס, ויציב

 .ביטחון אזורי  לשם כך יפעלו הצדדים להקמת משטר       .ב

 מאפייני ההגנה של המדינה הפלסטינית         .ג          

 .שלא מפורט בהסכם זה לא יתפרס או יוצב בפלסטיןשום כוח מזוין        .א

ההגבלות , בהתאם. עם כוח ביטחון חזק[ non-militarized state]צבאית -פלסטין תהיה מדינה לא       .ב

יפורטו , או שייווצר בפלסטין, יהיה בבעלות או בשימוש כוחות הביטחון הפלסטינים, על הנשק שיירכש

צדדית המורכבת משני הצדדים והכוח -תיבחן על ידי ועדה תלת X פחכל הצעה לשינוי בנס. X בנספח

 .לתת את המלצותיה א תוכל"הקב, צדדית-אם לא תושג הסכמה בוועדה התלת. לאומי-הרב

                                             i.      כולל הכוח , א"זולת כוחות הביטחון הפלסטינים ומחלקות הקב, אף אדם או ארגון בפלסטין
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  .פרט למותר בחוק, לשאת או להשתמש בנשק, להחזיק, לא יהיה רשאי לרכוש, לאומי-הרב

 כוחות הביטחון הפלסטיניים        .ג

                                             i.      יהיו אחראים לבקרת הגבול; 

                                           ii.      ו על החוק והסדר ויבצעו פעולות שיטורישמר; 

                                          iii.      ימלאו תפקידי מודיעין וביטחון; 

                                          iv.      ימנעו טרור; 

                                            v.      יבצעו משימות הצלה וחרום; 

                                          vi.      ויספקו שירותים קהילתיים חיוניים במקרה הצורך. 

 .סעיף זה ביצוע לאומי יפקח ויוודא את-הכוח הרב       .ד

 טרור         .ד         

. וינהיגו מדיניות פומבית מתאימה, ים אותםהצדדים מתנגדים לטרור ולאלימות בכל צורותיהם ומגנ       .א

הצדדים יימנעו מפעולות ומאימוץ מדיניות שעלולים לטפח קיצוניות וליצור תנאים התורמים , בנוסף

 .לטרור בכל אחד מהצדדים

נגד כל סוגי , צדדיים כל צד בשטחו-משותפים וחד, הצדדים ינקטו מאמצים כוללים ומתמשכים       .ב

 .מאמצים אלה יכללו מניעה מוקדמת של פעולות כאלה והעמדה לדין של מבצעיהן .האלימות והטרור

 .שיתוף פעולה וחילופי מידע בין כוחות הביטחון שלהם, התייעצות מתמשכת לשם כך הצדדים יקיימו        .ג

עיף ס הברית כדי לוודא את ביצוע-צדדית שתורכב משני הצדדים ומארצות-תוקם ועדת ביטחון תלת       .ד

 .צדדית תפתח מדיניות כוללת וקווים מנחים למלחמה בטרור ובאלימות-ועדת הביטחון התלת. זה

 הסתה         .ה           

ישראל ופלסטין יחוקקו חוקים , מבלי לפגוע בחופש הביטוי ובזכויות אדם אחרות המוכרות בעולם       .א

 .ויאכפו אותם באופן נמרץ, לטרור ולאלימות, לגזענות, שימנעו הסתה לאירידנטיות

 .ותפקח על ציות הצדדים לסעיף, א תסייע לצדדים לקבוע קווים מנחים לביצוע סעיף זה"הקב       .ב

 לאומי-כוח רב          .ו           

להוות גורם מרתיע ולפקח על ביצוע , לאומי שמטרתו לספק ערובות ביטחון לצדדים-יוקם כוח רב       .א

 .ההוראות הרלוונטיות של הסכם זה



 .Xלאומי מפורטים בנספח -המבנה והגודל של הכוח הרב, ההרכב       .ב

הכוח . במדינת פלסטין לאומי יתפרס-הכוח הרב, ת בהסכם זהכדי למלא את הפונקציות המפורטו        .ג

 .עם מדינת פלסטין( Status of forces Agreement)לאומי יתקשר בהסכם של מעמד כוחות -הרב

 :לאומי-הכוח הרב, Xוכמפורט בנספח , בהתאם להסכם זה       .ד

                                             i.      יגן על השלמות הטריטוריאלית של מדינת , צבאי של המדינה הפלסטינית-בשל האופי הלא

 .פלסטין

                                           ii.      ישמש גורם מרתיע בפני התקפות חיצוניות שעלולות לאיים על צד זה או אחר. 

                                          iii.      בהתאם , יפרוס משקיפים באזורים סמוכים לקווי הנסיגה הישראלית במהלך שלבי הנסיגה

 .Xלנספח 

                                          iv.       יפרוס משקיפים לפקח על הגבול הטריטוריאלי והגבול הימי של מדינת פלסטין כמפורט

 (.יג)5בסעיף 

                                            v.      (.יב)5לאומיים הפלסטיניים המצויינות בסעיף -ימלא את הפונקציות במעברי הגבול הבין 

                                          vi.      (.ח)5המצוינות בסעיף , ימלא את הפונקציות הקשורות לתחנות ההתראה המוקדמת 

                                         vii.       (.ג)5ימלא את הפונקציות המצויינות בסעיף 

                                       viii.       (.ז)5ימלא את הפונקציות המצויינות בסעיף 

                                         ix.       01ימלא את הפונקציות המצויינות בסעיף. 

                                           x.      יסייע לאכוף את הצעדים נגד הטרור. 

                                         xi.      יסייע באימון כוחות הביטחון הפלסטינים. 

 .Xא בהתאם לנספח "לאומי ידווח ויעדכן את הקב-הכוח הרב, בכל הקשור לנזכר לעיל      .ה

 .ייסוג או שישונה המנדט שלו רק בהסכמת הצדדיםלאומי -הכוח הרב         .ו

 פינוי           .ז          

את כל הציוד , את כל האנשים שעובדים אתם, ישראל תסיג את כל כוח האדם הצבאי והביטחוני       .א

פרט למה שהוסכם , ואת כל המתקנים הצבאיים משטח מדינת פלסטין, כולל מוקשים, ביטחוני-הצבאי

 .בשלבים, Xאחרת בנספח 

ללוח הזמנים ובדרך הנסיגה המדורגת תתחיל מיד עם כניסת ההסכם לתוקף ותיעשה בהתאם        .ב



 .Xהמפורטים בנספח 

 :שלבי הנסיגה יעוצבו בהתאם לעקרונות הבאים        .ג

                                             i.      הצורך ליצור רציפות ברורה ומיידית ולקדם ביצוע מוקדם של תכניות פיתוח פלסטיניות. 

                                           ii.      העלויות וחוסר הנוחות  חרף. לשכן ולקלוט מתנחלים, היכולת של ישראל ליישב מחדש

 .פעולות אלה לא יפריעו שלא לצורך, הטבועים בתהליך זה

                                          iii.      הצורך להקים גבול בין שתי המדינות ולהפכו לפעיל. 

                                          iv.      בפרט בגבול המזרחי של פלסטין, לאומיים-הכניסה והתפקוד האפקטיבי של הכוחות הרב. 

 :בהתאם תתבצע הנסיגה בשלבים הבאים       .ד

                                                   i.      כמוגדר במפה , השלב הראשון יכלול את האזורים של מדינת פלסטיןX , 9ויושלם תוך 

 .חודשים

                                                 ii.       10השלבים השני והשלישי יכללו את יתרת שטחי המדינה הפלסטינית ויושלמו תוך 

 .חודשים מסיום השלב הראשון

, ים מכניסת הסכם זה לתוקףחודש 01ישראל תשלים את נסיגתה משטחה של מדינת פלסטין בתוך        .ה

 .ובהתאם לו

לאומי ותחת -ישראל תותיר נוכחות צבאית קטנה בבקעת הירדן שתהא תחת סמכות הכוח הרב        .ו

. חודשים נוספים 03לתקופה של , Xכמפורט בנספח , לאומי-הסכם מעמד הכוחות של הכוח הרב

ותוכל , פתחויות אזוריות רלוונטיותי הצדדים במקרה של הת"התקופה האמורה תוכל להיבחן מחדש ע

 .להשתנות בהסכמת הצדדים

 .לאומי יפקח ויוודא את ביצוע סעיף זה-הכוח הרב X  בהתאם לנספח       .ז

 תחנות התראה מוקדמת         .ח         

בצפון ובמרכז הגדה  "(תחנות התראה: "להלן)ישראל תוכל להשאיר שתי תחנות התראה מוקדמת        .א

 .Xבמיקום המפורט בנספח , המערבית

ויתפרסו על פני , ידי המספר המינימלי הנדרש של מפעילים ישראלים-תחנות ההתראה יאוישו על       .ב

 .Xכמפורט בנספח , השטח המינימלי הנחוץ להפעלתן

 .לאומי-י הכוח הרב"גישה לתחנות ההתראה תובטח ותלווה ע        .ג

הביטחון ההיקפי של תחנות ההתראה . הביטחון הפנימי של תחנות ההתראה יהיה באחריות ישראל       .ד

 .לאומי-יהיה באחריות הכוח הרב



הכוח . לאומי וכוחות הביטחון הפלסטינים יהיו נוכחים בתחנות ההתראה-נציגי קישור של הכוח הרב   .ה

 .Xרות מוכרות בהסכם זה כמפורט בנספח הרב לאומי יפקח ויוודא שתחנות ההתראה משמשות למט

י "כאשר כל שינוי יהיה מוסכם ע, ההסדרים המפורטים בסעיף זה ייבחנו מחדש כעבור עשר שנים         .ו

, מדי חמש שנים תתקיים בחינה מחדש של ההסדרים המפורטים בסעיף זה, לאחר מכן. שני הצדדים

 .וניתן יהיה להאריכם בהסכמה הדדית

לבקש מהצדדים לבחון האם  א תוכל"הקב,ל יקום משטר ביטחון אזורי"אם במשך התקופה הנ        .ז

כל . להמשיך או לשנות את השימושים המבצעיים של תחנות ההתראה בהתאם לאותן התפתחויות

  .שינוי כזה יחייב הסכמה הדדית של הצדדים

 מרחב אווירי         .ט         

 תעופה אזרחית       .א

                                             i.      פריבילגיות ובמחוייבויות של הצד השני המופיעות בהסכמי , הצדדים מכירים בזכויות

בפרט באמנה הבינלאומית , צדדיים אשר שני הצדדים מחויבים להם-התעופה הרב

אוויריים ובהסכם הבינלאומי למעבר שירותים ( אמנת שיקאגו) 4411-לתעופה אזרחית מ

 .4411-מ

                     ii.   צדדית המורכבת משני -הצדדים יקימו ועדה תלת, עם כניסת הסכם זה לתוקף, בנוסף

לרבות , שתעצב את מערכת הניהול היעילה ביותר עבור תעופה אזרחית, א"הצדדים והקב

א "בבהיעדר הסכמה הק. ההיבטים הרלוונטיים של מערכת בקרת התנועה האווירית

 .רשאית לקבוע את המלצותיה תהא

 אימונים       .ב

                                             i.       חיל האוויר הישראלי יהיה רשאי להשתמש במרחב האווירי הפלסטיני לצורכי אימון

שיבוסס על חוקים הנוגעים לשימוש של חיל האוויר הישראלי במרחב , Xבהתאם לנספח 

 .של ישראל האווירי

                                           ii.      א"כל צד רשאי להגיש תלונה לקב. א תפקח ותוודא את ביצוע סעיף זה"הקב ,

 .שהחלטתה תהא סופית

                                          iii.      לים להשתנות או ויכו, בכל עשר שנים ההסדרים המפורטים בסעיף זה ייבחנו מחדש

 .להסתיים בהסכמת שני הצדדים

 המרחב האלקטרומגנטי         .י          

 .י מי מהצדדים לא יפריע לשימוש הצד השני"שימוש במרחב האלקטרומגנטי ע       .א

   .יפרט הסדרים הקשורים בשימוש במרחב האלקטרומגנטי X נספח       .ב



 .X ותוודא את ביצוע סעיף זה ונספח א תפקח"הקב        .ג

 .א שהחלטתה תהא סופית"כל צד רשאי להגיש תלונה לקב       .ד

 אכיפת חוק          .יא          

סחר לא חוקי בעתיקות , מנגנוני אכיפת החוק הישראליים והפלסטיניים ישתפו פעולה במאבק בסחר בסמים

תחנות , זייפנות, סחר בנשים ובקטינים, פשע מאורגן, ולל גניבה והונאהפשע חוצה גבולות כ, וחפצי אומנות

 .טלוויזיה ורדיו פיראטיות ופעילות לא חוקית אחרת

 לאומיים-מעברי גבול בין         .יב         

, בין מדינת פלסטין ומצרים, ההסדרים הבאים יחולו על מעברי הגבול בין מדינת פלסטין וירדן       .א

 .ועל נקודות הכניסה בנמלי התעופה ונמלי הים למדינת פלסטין

י צוותים משותפים המורכבים מאנשי כוחות הביטחון הפלסטינים "כל מעברי הגבול יפוקחו ע       .ב

חומרים או ציוד המנוגדים להוראות הסכם , ימנעו כניסה של נשק צוותים אלה. לאומי-והכוח הרב

 .למדינת פלסטין, זה

למנוע , או נפרדת/לאומי תהא סמכות משותפת ו-לכוחות הביטחון הפלסטינים ולנציגי הכוח הרב        .ג

אם תתגלע מחלוקת בין כוחות הביטחון הפלסטינים לבין . אלה לפלסטין כניסה של פריטים כגון

כוחות הביטחון הפלסטינים , לאומי בנוגע לכניסה של סחורה או חומרים-גי הכוח הרבנצי

 .שעות 41שמסקנותיה המחייבות יינתנו תוך , א"להעלות זאת בפני הקב יוכלו

. ישונה או ייפסק, א כעבור חמש שנים כדי לקבוע אם יימשך"י הקב"הסדר זה ייבחן מחדש ע       .ד

 .לבקש בחינה מחדש פעם בשנה כלהצד הפלסטיני יו לאחר מכן

ישראל תהא רשאית להותיר נוכחות בלתי נראית במתקנים המיועדים לכך במסופי הנוסעים       .ה

. ושישתמשו בטכנולוגיה מתאימה, לאומי וישראל-שיאוישו על ידי הכוח הרב, חודשים 03למשך 

יים לערוך בדיקות נוספות לאומי וכוחות הביטחון הפלסטינ-הצד הישראלי יוכל לבקש מהכוח הרב

 .ולנקוט בפעולות מתאימות

ושיצויד , ממתקן מיוחד שיוקצה לכך בישראל, הסדרים אלה יימשכו בשנתיים שלאחר מכן         .ו

 .דבר זה לא יגרום לעיכובים מעבר להליכים המצוינים בסעיף זה. בטכנולוגיה מתאימה

במתקנים מיועדים לכך , חודשים 03נראית למשך ישראל תהא רשאית להותיר נוכחות בלתי         .ז

הצד . ושישתמשו בטכנולוגיה מתאימה, לאומי וישראל-שיאוישו על ידי הכוח הרב, במסופי המטען

לאומי וכוחות הביטחון הפלסטיניים לערוך בדיקה נוספת -הישראלי יוכל לבקש מהכוח הרב

לאומי וכוחות -מפעולת הכוח הרבאם הצד הישראלי לא יהיה מרוצה . ולנקוט פעולות מתאימות

-מפקח מטעם הכוח הרב הוא יוכל לתבוע שהמטען יעוכב עד להחלטת, הביטחון הפלסטיניים

שעות  44ותינתן בתוך , לאומי תהיה מחייבת וסופית-החלטת המפקח מטעם הכוח הרב. לאומי

 .התלונה הישראלית

ושיצויד , שיוקצה לכך בישראל ממתקן, הסדרים אלה יימשכו בשלוש השנים שלאחר מכן      .ח



 .דבר זה לא יגרום לעיכובים מעבר ללוחות הזמנים המצוינים בסעיף זה. בטכנולוגיה מתאימה

תתכנס באופן קבוע , א"ישראל והקב, המורכבת מנציגי פלסטין, צדדית בדרג גבוה-ועדה תלת      .ט

 .לפי דרישה הוועדה תתכנס גם. כדי לפקח על יישום הסדרים אלה ולתקן חריגות

 .Xל מפורטים בנספח "פרטי הסעיף הנ         .י

 בקרת הגבול         .יג          

 .Xכוחות הביטחון הפלסטיניים יהיו אחראים לבקרת הגבול כמפורט בנספח        .א

 .לאומי יפקח ויוודא את פעולת בקרת הגבול של כוחות הביטחון הפלסטיניים-הכוח הרב       .ב

 


