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תוכנית המפקדים נשענת 
על חזון מדינה יהודית - 

דמוקרטית בטוחה ומשגשגת. 
היא קוראת להיפרדות לאלתר 

מהפלסטינים בסדרת מהלכי 
ביניים עצמאיים, במטרה 

להגביר את ביטחון אזרחי 
המדינה, להרגיע את השטח 

וליצור מציאות מדינית טובה 
 יותר, שתאפשר מהלכים

מדיניים בעתיד.



ההיגיון
שמאחורי
התוכנית



אין בעת הזאת כל היתכנות להסדר    n
קבע עם הפלסטינים - הצדדים נעולים  

בעמדות והפערים נראים בלתי ניתנים    
לגישור.  

ארץ ישראל השלמה הוא רעיון      n
חסר כל בסיס מעשי.   

אין תחליף לנוכחות צה"ל בשטח -    n
התנתקות אינה אופציה.   

ביהודה ושומרון - 2.5 מיליון פלסטינים.   n
     סיפוח השטח ותושביו הפלסטינים 

     פירושו סוף המדינה היהודית - 
     פגיעה קשה, ערכית, חברתית, כלכלית 

     וביטחונית. 
בפני ישראל רק שתי אפשרויות: לחיות  n

עם הפלסטינים, זה בתוך זה או זה לצד זה.  
ישראל משלמת מחיר יקר על היעדר    n

יוזמה ונמצאת תחת מתקפה של יוזמות   
     חיצוניות מזיקות.



מה
אנחנו 

מציעים?



לצאת ביוזמה ישראלית ביטחונית-מדינית    n
עצמאית, ללא תלות בקיומו של 'פרטנר'.  

להמשיך את שליטתו של צה"ל בגדה   n
     המערבית כל עוד אין הסדר קבע –

     בביטחון לא מתפשרים.
להיפרד מהפלסטינים, להשלים את  n
'גדר הביטחון' ולאכוף משטר גבול  
אפקטיבי לחיסול תופעת השב”חים.  

מסירים את העמימות המדינית באשר לפתרון    n
הסכסוך ועתיד הגדה המערבית - המרחב  
שממזרח ל'גדר הביטחון' יוחזק כפיקדון    

מטעמים ביטחוניים כל עוד לא יקום הסדר    
שיבטיח את ביטחון ישראל לטווח ארוך.  

לקדם מהלכים אזרחיים כלכליים לחיזוק   n
     הכלכלה הפלסטינית והקטנת תלותה   

     בכלכלת ישראל - עידוד החיים העצמאיים,  
חיזוק הרשות הפלסטינית ויכולת המשילות    

שלה.   
לפעול בגדה המערבית, בירושלים     n

     וברצועת עזה משום השפעות הגומלין ביניהן.



אז איך 
מתקדמים?

ביטחון  
תחילה

משנים את כללי המשחק

מתווה לשיפור מצבה הביטחוני-מדיני של ישראל

פירוט המהלכים המוצעים מוצג בהרחבה
בחוברת 'ביטחון תחילה' באתר התנועה



אין היום עוד תוכנית אחרת לבד   n
      מ'ביטחון תחילה' שהיא ישימה, בלתי 

      תלויה ונבחנה לעומק באשר להשלכותיה 
      על הביטחון הלאומי של ישראל. 

התוכנית הוצגה למקבלי ההחלטות    n
וקיימת הסכמה רבה בקרב נבחרים   

      מהמפלגות הציוניות, המאמינים
     בחזון המדינה היהודית.

"מפקדים למען ביטחון ישראל"     n
מאמינים בכוחו של הציבור הרחב    

לקיים שיח ציבורי פתוח ולחץ ציבורי   
     אפקטיבי. על נבחרי הציבור לגלות 
     אחריות וחובה לאומית ולקדם את 

     המהלכים המוצעים.
תמיכתך חשובה ואנו נספק לך  n 

     את כל המידע הדרוש.



מי
אנחנו?



אנחנו יותר מ-240 בכירים בדימוס בדרגות   n
     תא"ל ומעלה, מכל חילות צה"ל, שב"כ,

     מוסד ומשטרה.  
התנועה אינה תומכת בשום מפלגה ואינה    n

מריצה מועמד לראשות הממשלה.  
אנו מומחים לביטחון לאומי. זאת מתוקף    n
הניסיון המקצועי ארוך השנים, וההרכב    

המיוחד של הקבוצה הכוללת בכירים     
מכל תחומי הידע הביטחוני.   

אנחנו מכירים את המציאות הביטחונית    n
המורכבת; משוכנעים שעוצמתנו הביטחונית    

יכולה לכל אתגר; מודעים ליתרונות     
שבהפעלת כוח מושכלת, כמו גם למגבלותיו.   

אנחנו מונעים מתוך דאגה עמוקה לעתיד    n
המדינה והחברה.  

לחמנו בכל מלחמות ישראל ועתה התגייסנו  n
למאבק להבטיח לדורות הבאים מדינה יהודית  

ודמוקרטית, בטוחה ומשגשגת.  



מפקדים למען ביטחון ישראל

לתמיכה והצטרפות «

לתוכנית 'ביטחון תחילה' «

http://www.cis.org.il/support-us
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