
ביטחון

•נסיגת כוחות הביטחון הישראליים והעברת אחריות  	
•תחנות התראה מוקדמת 	

•מאפייני ההגנה של המדינה הפלסטינית 	
•מרחב אווירי 	

•מעברי גבול בין-לאומיים 	
•בקרת גבול 	

•תיאום שיתוף פעולה בענינים הקשורים לביטחון 	
•ביטחון אזורי 	

•לוח זמנים לביצוע 	

03



55 ביטחון

.1
נסיגת כוחות הביטחון הישראליים

והעברת אחריות 

איתם,  שעובדים  האנשים  כל  את  והביטחוני,  הצבאי  האדם  כוח  כל  את  תסיג  ישראל  1 .
משטחי  הצבאיים  המתקנים  כל  ואת   – מוקשים  לרבות   – הצבאי-ביטחוני  הציוד  כל  את 
מדינת פלסטין, למעט גורמים ופריטים עליהם יוסכם אחרת במסגרת נספח זה, לא יאוחר 

משלושים חודשים מיום כניסתו לתוקף של הסכם זה. 
הנסיגה תבוצע בשלושה שלבים:  2 .

 .  השלב הראשון יכלול את חלקה הצפוני של הגדה המערבית כפי שהותווה בקו A במפה 1א. 
שלב זה ייושם לא יאוחר מתשעה חודשים מיום כניסתו לתוקף של הסכם זה. 

. שלב זה ייושם לא יאוחר  השלב השני יכלול את כל האזורים שנכללו בקו B במפה 1ב. 
מעשרים חודשים מיום כניסתו לתוקף של הסכם זה. 

ג. השלב השלישי יכלול את שאר שטחי מדינת פלסטין והוא ייושם לא יאוחר משלושים 
חודשים מיום כניסתו לתוקף של הסכם זה. 

ישראל תותיר בבקעת הירדן גדוד חי"ר ממוכן לתקופה בת 36. 3 חודשים. הגדוד יהיה כפוף 
שעל  במחנה  יוצב  והוא   ,)Multinational Force - MF( הרב-לאומי  הכוח  של  לסמכותו 

מיקומו יוסכם בין הצדדים ובין הכוח הרב-לאומי. 
הגדוד יכלול:  4 .

800א.  חיילים עם נשקם האישי. 
60ב.  נגמ"שים. 

6ג.  מרגמות. 
50 משגרי טילים נגד טנקים )נ"ט( ו-100ד.  משגרי רקטות נגד טנקים )מרנ"ט(. 

הגדוד לא יפעל מחוץ למחנה שלו.  5 .
תנועת הציוד וצוותי הביטחון מישראל ולישראל, ומיקומו של המחנה, יתואמו עם המשטרה  6 .
הפלסטינית באמצעות חדר הפיקוד הקדמי )החפ"ק( של הכוח הרב-לאומי. התנועה תלווה 

על-ידי הכוח הרב-לאומי ותעשה דרך כביש מס' 90 בלבד. 
 ) 7 .Status of Forces Agreement-SOFA( הכוחות  מעמד  להסכם  כפוף  יהיה   הגדוד 
ואימות( ביצוע  )קבוצת  קב"א  בנספח  כמפורט  הרב-לאומי  הכוח   של 

 .)Implementation and Verification Group-IVG( 
קב"א תסייע לביצוע הנסיגה, תפקח על שלביה ותוודא ביצועה.  8 .

בכל  ואת המשטרה הפלסטינית לפחות שבועיים מראש  ישראל תיידע את קב"א  מדינת  9 .
הנוגע לכל תכנון הנוגע לנסיגה מכל תת-אזור. קב"א תערוך פגישת תיאום משותפת עם 
צה"ל והמשטרה הפלסטינית ותפרוס משקיפים שמתפקידם יהיה לפקח על נסיגתה של 

ישראל ועל העברת האחריות לכוחות הביטחון הפלסטיניים. 
בכל שלב בנסיגה ימנעו כוחות הביטחון הפלסטיניים כל ניסיון להפריע לנסיגה הישראלית  10 .

מצד גורמים חמושים שמקורם בשטחים הפלסטיניים. 
באזורים  בדרכים  שימוש  לעשות  הנסוגים  לכוחות  יאפשרו  הפלסטיניים  הביטחון  כוחות  11 .
תנועות  הישראלית.  לנסיגה  לסייע  במטרה  הפלסטינים,  לאחריות  מכבר  זה  שהועברו 
הנסיגה הללו תתואמנה עם כוחות הביטחון הפלסטיניים ותהיינה בפיקוחם של המשקיפים 

מטעם קב"א. 
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 .2
תחנות התראה מוקדמת

 )Early Warning Stations - EWS(

ישראל תציב שתי תחנות התראה בבעל חצור )ג’בל אל-עצור( ובהר עיבל )ג’בל עיבל( לשם  1 .
והן פסיבי. השטח בשתי תחנות  הן אקטיבי  ואופטי,  פיקוח אלקטרוני  ציוד  הפעלתו של 
במסגרת  ישראל  של  בשליטתה  יהיו  הקיימת  הגדר  על-פי  מותווים  שהם  כפי  ההתראה 

ריבונות פלסטינית כמתואר במפה 2. 
הפעלת  לשם  היותר  לכל  מקצועיים  חיילים  ב-150. 2  תאויש  חצור  בבעל  ההתראה  תחנת 

הציוד, ותאובטח על-ידי צוות שמירה נוסף בן 50 שומרים, לאורך היממה כולה. 
תחנת ההתראה בהר עיבל תאויש ב-50. 3 חיילים מקצועיים לכל היותר לשם הפעלת הציוד, 
יהיו  הצוות  אנשי  ושאר  השומרים  שומרים.   50 בן  נוסף  שמירה  צוות  על-ידי  ותאובטח 

רשאים לשאת נשק אישי, בכל המשמרות. 
על  האחראי  הגורם  שיהא  חי”ר  כוח  הללו  ההתראה  בתחנות  יפרוס  הרב-לאומי  הכוח  4 .

הביטחון ההיקפי שלהן. הביטחון הפנימי בהן יהא באחריותה של ישראל. 
על-ידי  ותלווה  תאובטח  ההתראה  מתחנות  אחת  לכל  והציוד  האספקה  הצוותים,  גישת  5 .
ביום  שני הצדדים  בין  תיאומים  לשבוע  יערוך אחת  הכוח הרב-לאומי  הכוח הרב-לאומי. 
שייקבע מראש ושבו עתידה להיערך התנועה הערה ביותר של צוותים ושל ציוד מתחנות 
ההתראה ואליהן. תנועות מיוחדות אחרות תתואמנה עם הכוח הרב-לאומי שלושה ימים 
על- הפלסטינית  המשטרה  את  יידע  הרב-לאומי  הכוח  כך.  לשם  שנקבע  למועד  קודם 

הצוותים  כפופים  יהיו  ואליהן  לתחנות ההתראה  ובשעת התנועה  הללו,  אודות התנועות 
הישראליים להסכם מעמד הכוחות של הכוח הרב-לאומי. 

הכוח הרב-לאומי יפקח על תחנות ההתראה ויוודא שהן משמשות אך ורק לשם הפעלתו  6 .
של הציוד המפורט לעיל. 

בכל תחנת התראה יוקמו משרד קישור של הכוח הרב-לאומי ומשרד קישור של המשטרה  7 .
24 שעות ביממה על-ידי צוות המונה שלושה  יאוישו  הפלסטינית. משרדי הקישור הללו 

אנשים לכל היותר, בכל אחד מהם. 
רק  ייעשה  שינוי  וכל  שנים,  עשר  כעבור  מחדש  ייבחנו  זה  בסעיף  המפורטים  ההסדרים  8 .
בהסכמה הדדית של שני הצדדים. בתום תקופה זו ומדי חמש שנים, תתקיים בחינה מחדש 

של ההסדרים המפורטים בסעיף זה, וניתן יהיה להאריכם בהסכמה הדדית. 
(, תורשה  9 .Regional Security Regime( אם במשך התקופה הנ”ל יקום משטר ביטחון אזורי
או שינויים של השימושים המבצעיים  קב”א לבקש מהצדדים לבחון מחדש את המשכם 
בתחנות ההתראה בהתאם להתפתחויות הללו. כל שינוי שכזה יחייב את הסכמתם ההדדית 

של הצדדים. 
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.3
מאפייני ההגנה של המדינה הפלסטינית 

( ללא כוחות צבאיים, למעט כוחות  1 .Non-Militarized State( פלסטין תהא מדינה ללא צבא
ביטחון חזקים הכוללים כוחות משטרה, משטרה ימית, שוטרי פריפריה חמושים, ביטחון 

פנים, ארגוני מודיעין וביקורת גבולות. 
יגן על השלמות הטריטוריאלית של מדינת פלסטין והוא ישמש כגורם  הכוח הרב-לאומי  2 .

מרתיע נגד מתקפות חיצוניות. 
סוגי  את  לייצר  או  שימוש  לעשות  בעליהם,  להיות  לרכוש,  יורשה  לא  בפלסטין  גורם  אף  3 .

הנשק המפורטים להלן : 
א. טנקים. 

שריוניות, למעט 400ב.  שריוניות לכל היותר, שישמשו את כוחות הביטחון הפלסטיניים 
ויישאו אך ורק את סוגי הנשק המותרים להם. 

ג. רקטות. 
ד. טילים מונחים. 

ה. נשק נגד מטוסים )נ”ט(. 
ו. נשק נגד כלי שייט. 

ז. מערכות ארטילריה. 
ח. מרגמות. 
ט. מוקשים. 

מקלעים שקוטרם עולה על 7.62י.  מ”מ. 
יא. נשק לייזר או נשק קרינה אחר. 

יב. מסוקי קרב, מטוסי קרב וכלי טייס בלתי-מאוישים. 
כלי שייט חמושים למעט סירות קלות )בעלות משקל שלא יעלה על 25יג.  טון( חמושות 

בנשק קל שקוטרו לא יעלה על 7.62 מ”מ. 
יד. נשק להשמדה המונית. 

אמצעי לחימה חודרי שריון, חומרי נפץ, ורימונים של כוחות הביטחון הפלסטיניים יאוחסנו  4 .
ויישמרו על-ידי הכוח הרב-לאומי והשימוש בהם ייעשה אך ורק בכפוף לאישורו. 

הקב”א יערוך הסדרים לשימוש לצרכיי שלום בחומרי נפץ במחצבות. הסדרים אלה ימנעו  5 .
שימושים אחרים בחומרי הנפץ. יישום ההסדרים הללו יפוקח על-ידי קב”א. 

 ) 6 .Coordination Committee - CC( כל הצעה לשינוי בנספח זה תיבחן על-ידי ועדת תיאום
בוועדת התיאום,  לא תושג הסכמה  ומהכוח הרב-לאומי. אם  אשר תורכב משני הצדדים 

תמסור קב”א לצדדים את המלצותיה. 
לרבות  הקב”א,  ויחידות  הפלסטיניים  הביטחון  כוחות  זולת  בפלסטין,  ארגון  או  אדם  אף  7 .
יורשה  לא  הישראליים בתחנות ההתראה המוקדמת,  וכוחות הביטחון  הכוח הרב-לאומי 

לרכוש נשק, להחזיק בו, לשאתו או לעשות בו שימוש, פרט למותר בחוק הפלסטיני. 
הכוח הרב-לאומי יוודא ביצועו של סעיף זה ויפקח עליו. הכוח הרב-לאומי יערוך רישום  8 .
של כל כלי נשק שיגיע לפלסטין באמצעות ייבוא או כל כלי נשק שייוצר בה. כוחות הביטחון 
הפלסטיניים יידעו את הכוח הרב-לאומי על-אודות רכישה של נשק על-ידי פלסטין, ייצורו 
ייבוא של נשק אליה. הכוח הרב-לאומי יערוך במתקני הביטחון הפלסטיניים  על-ידה או 

ביקורות שוטפות ומעמיקות במטרה לוודא שההגבלות החלות על כלי הנשק מיושמות. 
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יורשו  לא  פוליטיים  וארגונים  תנועות  בפלסטין.  חמושות  מיליציות  של  קיומן  יורשה  לא  9 .
לרכוש כלי נשק, להחזיק בהם, לשאתם או לעשות בהם שימוש. 

המדיני  המשטר  של  ערעורו  מניעת  כוללת  הפלסטיניים  הביטחון  כוחות  של  משימתם  10 .
ותמיכה בשלמותה של מדינת פלסטין ובכבודה, לרבות: 

א. אחריות על ביקורת הגבולות. 
ב. שמירה על החוק והסדר וביצוע פעולות שיטור. 

ג. מילוי תפקידי מודיעין וביטחון. 
ד. מניעת כל גילוי של אלימות. 

ה. ביצוע משימות הצלה וחירום. 
ו. אספקת שירותים קהילתיים חיוניים במקרה הצורך. 

.4
מרחב אווירי 

תעופה אזרחית  1 .
המופיעות  השני  הצד  של  ובמחויבויות  בפריבילגיות  בזכויות,  מכירים  א. הצדדים 
באמנה  ובפרט  להם,  מחויבים  הצדדים  שני  אשר  הרב-צדדיים  התעופה  בהסכמי 
הבינלאומי  ובהסכם  שיקגו(  )אמנת   1944 משנת  אזרחית  לתעופה  הבינלאומית 

למעבר שירותים אוויריים משנת 1944. 
)Trilateralב.   תלת-צדדית  ועדה  הצדדים  יקימו  לתוקף,  זה  הסכם  כניסת  עם  בנוסף, 
Committee( המורכבת מחברי שני הצדדים ומנציגי קב”א, שתגבש את מערכת הניהול 

מערכת  של  הרלוונטיים  ההיבטים  לרבות  האזרחית,  התעופה  עבור  ביותר  היעילה 
בקרת התנועה האווירית. בהיעדר הסכמה, תמסור קב”א לצדדים את המלצותיה. 

אימונים  2 .
אימון  לצורכי  הפלסטיני  האווירי  במרחב  להשתמש  יורשה  הישראלי  האוויר  א. חיל 

בהתאם להוראות ולתנאים הבאים: 
ייאסרו טיסות אימון בימי שישי, בחגים מוסלמיים ובחגים נוצריים.  i .

ייאסרו טיסות אימון מתחת לגובה של ii .8,000 רגל. 
טיסות אימון לא יורשו לחצות נתיבי תעופה אזרחיים.  iii .

ב. קב”א תוודא ביצועו של סעיף זה ותפקח עליו. כל צד יורשה להגיש תלונה לקב”א, 
והחלטתה תהא סופית. 

חברת התעופה של פלסטין תהא זכאית לאותן זכויות טיסה במסדרון האווירי של ישראל  3 .
להן זכאיות חברות התעופה הירדניות. חברות התעופה הישראליות תהיינה זכאיות לזכויות 

הטיסה המקבילות בשטחה האווירי של פלסטין. 
או  לשנותם  יהיה  וניתן  שנים,  עשר  מחדש כל  ייבחנו  זה  בסעיף  המפורטים  ההסדרים  4 .

להביאם לידי סיום בהסכמת שני הצדדים. 
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 .5
מעברי גבול בין-לאומיים 

ההסדרים הבאים יחולו על מעברי הגבול בין פלסטין וירדן ובין פלסטין ומצרים, ועל נקודות  1 .
הכניסה לפלסטין בנמלי התעופה ובנמלי הים. 

הביטחון  כוחות  מאנשי  המורכבים  משותפים  צוותים  על-ידי  יפוקחו  הגבול  מעברי  כל  2 .
אלה  צוותים  מודרניים.  ומעקב  ביקורת  בציוד  ויצוידו  הרב-לאומי,  והכוח  הפלסטיניים 

ימנעו כניסה לפלסטין של נשק, חומרים או ציוד המנוגדים להוראות הסכם זה. 
ונפרדת  משותפת  סמכות  תהא  הרב-לאומי  הכוח  ולנציגי  הפלסטיניים  הביטחון  לכוחות  3 .
הביטחון  כוחות  בין  מחלוקת  תתגלע  אם  לפלסטין.  אלה  כגון  פריטים  של  כניסה  למנוע 
הפלסטיניים ובין נציגי הכוח הרב-לאומי בנוגע לכניסה של סחורה או חומרים, יוכלו כוחות 
הביטחון הפלסטיניים להעלות זאת בפני קב”א, שמסקנותיה המחייבות יינתנו בפרק זמן 

בן 24 שעות לכל היותר. 
הסדר זה ייבחן מחדש על-ידי קב”א כעבור חמש שנים במטרה לקבוע אם יימשך, ישונה  4 .
יוכל הצד הפלסטיני לבקש לבחון מחדש את  יגיע לידי סיום. מקץ חמש השנים הללו  או 

ההסדר פעם בשנה. 
החל מיום מסירת מסופי הנוסעים לשליטה פלסטינית, תורשה ישראל להותיר בכל אחד  5 .
חודשים.  שלושים  של  לתקופה  בלתי-נראית  נוכחות  כך  לשם  שיוקצו  ובמתקנים  מהם 
הנוכחות הבלתי נראית תאויש על-ידי הכוח הרב-לאומי ועל-ידי לא יותר מ-12 ישראלים 
בכל מסוף נוסעים, תוך שימוש במצלמות טלוויזיה שיכסו את שטחי הביטחון והמכס ואת 
אזורי ביקורת הגבולות. לרשות הצוות הישראלי והכוח הרב-לאומי יעמדו אמצעי תקשורת 
הרב- והכוח  הפלסטיניים  הביטחון  כוחות  של  המשותפים  הצוותים  עם  אותם  שיקשרו 

לאומי במטרה לבצע ביקורת ובדיקה נוספת במקרה בו חושד הצוות הישראלי שמא נערך 
זה.  ו/או בהכנסת טובין או בהכנסת פריטים באופן הנוגד הוראות הסכם  ליקוי בביקורת 
הטובין או הפריטים לא יורשו לעבור במסוף עד לעריכתן של הבדיקות וביצוע הפעולות 
המבוקשות. הכוח הרב-לאומי יהא הגורם האחראי על הבטחת הגישה של הצוות הישראלי 

וביטחונו בשטחים הפלסטיניים עד להגעתו למתקן במסוף. 
בשנתיים שלאחר מכן, ייערכו הסדרים אלה במתקן מיוחד שימוקם במשרדים של רשות  6 .
בשלט  וידיאו  במצלמות  שימוש  תוך  בן-גוריון,  התעופה  בנמל  בישראל  התעופה  שדות 
רחוק ובאמצעי תקשורת ישירים הולמים. פעולות אלו לא יגרמו לעיכובים מעבר להליכים 

שתוארו בסעיף זה. 
במתקן  בלתי-נראית  נוכחות  המטען  במסופי  ישראל  תותיר  חודשים  שלושים  במשך  7 .
המיועד לכך. הנוכחות הבלתי נראית תאויש על-ידי ישראלים ועל-ידי הכוח הרב-לאומי 
תוך שימוש במצלמות וידיאו בשלט רחוק שיכסו את שטחי הביקורת והמכס וכשלרשותם 
עומדים אמצעי תקשורת ישירים לשם תקשורת עם צוות הכוח הרב-לאומי וכוחות הביטחון 
הביטחון  וכוחות  הרב-לאומי  הכוח  מצוות  יבקש  הישראלי  שהצוות  ייתכן  הפלסטיניים. 
הפלסטיניים לערוך ביקורת נוספת ולנקוט בפעולות מתאימות. אם הצד הישראלי לא יהא 
שבע רצון מפעולת הכוח הרב-לאומי וכוחות הביטחון הפלסטיניים, תעמוד לרשותו הזכות 
לתבוע עיכובו של המטען עד להחלטת מפקח מטעם הכוח הרב-לאומי. החלטת המפקח 
שעות   12 של  זמן  בפרק  להינתן  ועליה  וסופית,  מחייבת  תהא  הרב-לאומי  הכוח  מטעם 

ממועד הגשתה של התלונה הישראלית. 
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שיוקצה  במתקן  ינוהלו  שלאחריה  שנים,  שלוש  בת  תקופה  לאורך  יימשכו  אלה  הסדרים  8 .
לשם כך בנמל אשדוד ושיצויד במצלמות וידיאו בשלט רחוק ובאמצעי תקשורת ישירים. 

דבר זה לא יגרום לעיכובים מעבר ללוחות הזמנים המצוינים בסעיף זה. 
באופן  תתכנס  וקב”א,  ישראל  פלסטין,  מנציגי  המורכבת  גבוה,  בדרג  תלת-צדדית  ועדה  9 .
קבוע במטרה לפקח על יישום הסדרים אלה ולתקן חריגות וליקויים. הוועדה תוכל להתכנס 

גם על-פי דרישה. 

.6
 בקרת הגבול 

יורשו לעבור לפלסטין למעט במסופי הגבול המפוקחים על-ידי צוות  אף אדם או טובין לא  1 .
המורכב מכוח רב-לאומי ומכוחות ביטחון פלסטיניים אלא אם צוין אחרת בהסכם ובנספחיו. 

מסופי  על  לפקח  יהיה  שמתפקידם  הולמים  כוחות  יפרסו  הפלסטיניים  הביטחון  כוחות  2 .
הגבול בין פלסטין לירדן ובין פלסטין למצרים. הכוחות יפעלו נגד כל ניסיון להבריח אנשים 
או טובין, בין אם באמצעות מסופי הנוסעים הבין-לאומיים ובין אם דרך הגבול תוך שימוש 

במנהרות או באמצעים אחרים. 
גדר הביטחון הקיימת בבקעת הירדן תישמר לשם מטרה זו במשך חמש שנים מיום סיומה  3 .
של נסיגת הכוחות הישראליים משטחיה של מדינת פלסטין. גדר דומה לה תיבנה בגבול 
בין פלסטין למצרים והיא תישמר לשם מטרה זו במשך תקופה זהה. ישראל תעביר לצד 

הפלסטיני את כל המידע הנדרש לשם תפעולה של גדר הביטחון הקיימת. 
מדינות הקוורטט יתבקשו לספק לכוחות הביטחון הפלסטיניים ציוד מעקב מודרני למניעת  4 .

הסתננויות וחדירות, לרבות ציוד למעקב אחר מנהרות. 
הכוח הרב-לאומי יוודא תחזוקתה של בקרת הגבול על-ידי כוחות הביטחון הפלסטיניים  5 .
לאורך  סיורים  ויערוך  תצפית  עמדות  הרב-לאומי  הכוח  יפרוס  כך  לשם  עליה.  ויפקח 
לזהות  שיאפשרו  מודרניים  מעקב  באמצעי  שימוש  ייעשה  הבידוק  בעמדות  הגבולות. 

הסתננויות וחדירות בשעות היום ובשעות הלילה. 
לכוחות  מיידי  באופן  ההסתננות  תדווח  הרב-לאומי,  הכוח  על-ידי  הסתננות  תתגלה  אם  6 .
הביטחון הפלסטיניים. כוחות הביטחון הפלסטיניים ישלחו כוח מיוחד במטרה לבלום את 

המסתננים ולמנוע את ההברחה. 
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.7
תיאום ושיתוף פעולה בעניינים הקשורים 

לביטחון 

הצדדים מכירים בכך שהבנה הדדית ושיתוף פעולה בעניינים הקשורים לביטחון יהוו חלק  1 .
וישראל  פלסטין  האזורי.  הביטחון  את  ויחזקו  ביניהם,  הבילטרליים  ביחסים  משמעותי 
תבססנה את יחסיהן הבטחוניים על שיתוף פעולה, אמון הדדי, יחסי שכנות טובה והגנה 

על האינטרסים המשותפים שלהן.
פלסטין וישראל:  2 .

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

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

ברית  ארגון,  קואליציה,  כל  עם  פעולה  לשתף  או  לקדם  לסייע,  מלהצטרף,  ג. יימנעו 
או  התקפה  כוללות  פעולותיהם  או  שמטרותיהם  ביטחונית,  אמנה  או  צבאית 

פעילויות עוינות אחרות נגד הצד השני. 
ד. יימנעו מלארגן, לעודד או להרשות הקמה של כוח לא סדיר או של כנופיות חמושות, 
לרבות שכירי חרב ומיליציות בתוך שטחם וימנעו את הקמתם. כל כוח לא סדיר או 

כנופיות חמושות קיימות יפורקו, ויימנעו מלהתאגד מחדש בכל זמן בעתיד. 
ה. יימנעו מלארגן, לסייע, להרשות או להשתתף במעשי אלימות בקרב הצד השני או 

נגדו, ויימנעו מלהסכים לפעילות המכוונת להפעלת אחרים במעשים כאלה. 
עליונה משותפת  ביטחון  ועדת  יקימו הצדדים  לקדם את שיתוף הפעולה הביטחוני,  כדי  3 .
)Joint Security Committee - JSC( שתתכנס אחת לחודש לפחות. לרשות ועדת הביטחון 
שתמצא  כפי  תתי-ועדות  להקים  תורשה  והיא  קבוע  משותף  משרד  יעמוד  המשותפת 

לנכון, לרבות תתי-ועדות לפתרון מיידי של מתחים מקומיים. 
משותפות  אזוריות  ביטחון  ועדות  שתי  תקים  התיאום  . 4 ועדת 
)Joint District Security Committees - JDSC(, אחת בגדה המערבית, והשנייה ברצועת עזה. 

כל ועדה תעסוק בתיאום היומיומי בעניינים הקשורים לביטחון באזור עליו היא מופקדת. 
הביטחון  כוחות  של  בכירים  ומנציגים  הרב-לאומי  הכוח  ממפקד  שתורכב  תיאום,  ועדת  5 .
הרב- והכוח  הצדדים  בין  תיאום  לשם  ביותר  הבכיר  כפורום  תפעל  וצה”ל,  הפלסטיניים 

הסכם  במסגרת  הנדונים  הביטחוניים  והצעדים  ההליכים  של  ליישומם  הנוגע  בכל  לאומי 
זה. הוועדה תתכנס פעמיים בשנה לפחות. אם יבקש אחד הצדדים לכנס את הוועדה, היא 

תכונס תוך 48 שעות, ומפקד הכוח הרב-לאומי ישמש כיו”ר הוועדה. 
אמצעי תקשורת ישירים יותקנו בין המרכזים האופרטיביים של שלושת הצדדים במטרה  6 .

להתמודד עם מצבי חירום. 
וכל צד יעשה בשטח מדינתו כל שביכולתו, באופן שאינו מותנה  הצדדים ישתפו פעולה,  7 .
בצד השני, לפעול נגד כל גילוי של אלימות וטרור. מאמצים אלה יכללו מניעתם של מעשי 

אלימות וטרור והעמדתם לדין של מבצעיהם. 
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לשם כך, ידאגו הצדדים לקיומם של היוועצויות שוטפות, שיתוף פעולה והחלפת מידע בין  8 .
כוחות הביטחון שלהם. 

הצדדים  משני  המורכבת   ) 9 .Trilateral Security Committee( תלת-צדדית  ביטחון  ועדת 
ומארצות-הברית תוקם במטרה להבטיח את יישום ההתחייבויות שנועדו להמשיך ולפעול 
מדיניות  תגבש  התלת-צדדית  הביטחון  ועדת  וטרור.  אלימות  נגד  ומקיף  שוטף  באופן 

מקיפה וקווים מנחים במטרה להילחם באלימות ובטרור. 
מנגנוני אכיפת החוק הישראליים והפלסטיניים ישתפו פעולה במאבק בסחר בסמים, סחר לא  10 .
חוקי בעתיקות ובחפצי אמנות ופשע חוצה גבולות, ובכלל זה גם גניבה והונאה, פשע מאורגן, 
 סחר בנשים ובקטינים, זייפנות, תחנות טלוויזיה ורדיו פיראטיות וכל פעילות לא חוקית אחרת.

.8
ביטחון אזורי 

לבניית מזרח תיכון בטוח  והקהילה הבינלאומית  יחד עם שכניהן  יפעלו  ופלסטין  ישראל  1 .
ויציב, חופשי מנשק להשמדה המונית – קונבנציונאלי או בלתי קונבנציונאלי – וזאת בהקשר 

של שלום כולל, מתמשך ויציב, המאופיין בפיוס, רצון טוב וויתור על השימוש בכוח. 
לשם כך יפעלו הצדדים להקמת משטר ביטחון אזורי.  2 .
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לוח זמנים לביצוע  
 

עד שלושה חודשים לכל היותר מיום כניסתו לתוקף של הסכם זה:  1 .
א. יוקמו ועדת ביטחון משותפת ומשרד משותף קבוע. 

ב. תוקם ועדת ביטחון תלת-צדדית. 
ג. תוקם ועדה לתכנון מערכת ניהול לתעופה אזרחית. 

ד. תוקם ועדה תלת-צדדית עם ארצות-הברית למאבק באלימות ובטרור. 
 .) תוקם נציבות גבול טכני משותפת )Joint Technical Border Commissionה. 

עד שישה חודשים לכל היותר מיום כניסתו לתוקף של הסכם זה:  2 .
א. תוקם המפקדה הראשית של הכוח הרב-לאומי. 

עד תשעה חודשים לכל היותר מיום כניסתו לתוקף של הסכם זה:  3 .
א. ייערך תיחום הגבול בין ישראל לפלסטין. 

ב. ייפרסו הכוחות הראשוניים של הכוח הרב-לאומי, לרבות יחידת התצפית. 
ג. יושלמו ההסדרים הנוגעים לתחנות ההתראה המוקדמת. 

יושלם שלב 1ד.  בנסיגת ישראל. 
בעיר  מיוחד  משותף   ) )Situation Roomה.  וחדר-מצב   )PU( שיטור  יחידת  תוקם 

העתיקה בירושלים. 
ו. יוקמו עמדות הכניסה והיציאה בעיר העתיקה בירושלים. 

 .) יוסדרו ההליכים הנוגעים לשימושים בכבישים הייעודיים )Designated Roadsז. 
ח. יוסדרו דרכי הגישה לאתרים הקדושים. 

עד עשרים חודשים לכל היותר מיום כניסתו לתוקף של הסכם זה:  4 .
יושלם שלב 2א.  בנסיגת ישראל. 

ישראלית  צבאית  נוכחות  לרבות  הרב-לאומי,  הכוח  של  המלאה  פריסתו  ב. תושלם 
קטנה בבקעת הירדן. 

עד שלושים חודשים לכל היותר מיום כניסתו לתוקף של הסכם זה:  5 .
א. תושלם הקמתו של הפרוזדור המקשר בין הגדה המערבית ורצועת עזה.

ב. תושלם הנסיגה הישראלית. 
ג. יוקמו מעברי גבול בין-לאומיים בגבול הישראלי-פלסטיני. 
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קווי 1967 )הקו הירוק(
B קו נסיגה שלב

קו נסיגה שלב C )גבולות ז’נבה(

קו נסיגה שלב A )צפון הגדה המערבית(
שטח שיסופח לישראל

שטח שיסופח לפלסטין

מפה 1.
שלבי נסיגה ישראליים וגבולות הקבע

תל אביב

ג’נין

טול כרם

קלקיליה

יריחו

בית לחם

רפיח

חברון

רמאללה

ירושלים

ישראל

פלסטין

פלסטין ים המלח
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פלסטין תחנות התראה מוקדמתישראל

פלסטין

ישראל

תל אביב

ג’נין

טול כרם

קלקיליה

יריחו

בית לחם

רמאללה

ירושלים

מפה 2. 
תחנות התראה מוקדמת

הר עיבל )ג’בל עיבל( בעל חצור )ג’בל אל-עצור(

גבול על פי הסכם ז’נבה




