
המטרה
להוביל סדר יום ביטחוני-מדיני שיבלום את הגלישה המסוכנת למציאות של מדינה אחת, יהודית-ערבית, וישפר את 

מצבה הביטחוני והמדיני של מדינת ישראל.

רקע 
בישראל אין כיום סדר יום לאומי מוגדר וגם לא חזון מלכד ומחזק. נהפוך הוא, השסע בעם מעמיק, וככול שהדברים 

נראים, יש לכך יד מכוונת. 
לממשלת ישראל אין מדיניות מוצהרת בתחום המדיני-ביטחוני כמרכיב הכרחי בביטחון הלאומי. מנגד, היא נגררת לסדר 
יום מאוד ברור, שתוצאתו מציאות בלתי הפיכה. אחריתה של מציאות זו צפויה להיות סיפוח שטחי יהודה ושומרון, בפועל 

או אף בחקיקה – ומציאות של מדינה אחת ליהודים וערבים ואובדן הזהות היהודית של מדינת ישראל. 

בנייה בהתנחלויות המבודדות, חוק ההסדרה, חוק הלאום, סיפוח מעלה אדומים, חוק ירושלים, טרפוד הסדר הבנייה 
בקלקיליה – כל אלה ממחישים את תהליך הסיפוח הזוחל.

מול סדר יום זה לא מוצגת חלופה צלולה וברורה, שתכליתה, לבלום את ההידרדרות ולשרת טוב יותר את הביטחון הלאומי 
והמטרות הלאומיות של מדינת ישראל. 

מהו אותו סדר יום ביטחוני-מדיני ש-270 בכירי מערכת הביטחון לשעבר רוצים להוביל, ומה צריכים לעשות כדי לגייס 
לשם כך את ההנהגה הישראלית והציבור מקיר לקיר, ללא הבדל בשיוך מפלגתי, דתי או חברתי?

סדר יום ביטחוני-מדיני 
המשימה הדחופה והחשובה שעומדת היום בפני אזרחי ישראל היא לעצור את ההידרדרות למציאות ההרסנית של מדינה 
אחת ואת האיום המוחשי על החזון הציוני. משימה זו חייבת לעמוד בראש סדר היום הלאומי כל עוד איום זה מרחף מעל 

ראשינו. 
אנחנו מאמינים שניתן ללכד ולגייס את הציבור הישראלי מכל חלקי העם, 'ימנים' ו'שמאלנים', דתיים וחילוניים, לעמוד 

מול אתגר זה. כיום יש קונצנזוס רחב סביב שתי הנקודות הבאות:
לישראל לא יהיה אופי יהודי אם היא תוותר על הרוב היהודי המוצק בתחום גבולותיה, ולא יהיה אופי דמוקרטי אם   	n

בגבולותיה יחיו תושבים סוג ב'.  
מרבית הישראלים אינם רוצים בסיפוח 2.5 מיליון פלסטינים )נוסף על 1.8 מיליון ערביי ישראל(, אך הם חוששים   	n

שמדינה פלסטינית שתוקם לצד מדינת ישראל תהפוך למדינת טרור שתאיים על ביטחון תושבי ישראל.  
 

ה‘אני מאמין‘ שלנו
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אנחנו מבקשים להפריך את השקר שהבחירה היא בין שתי חלופות בלבד: הקמת מדינה פלסטינית, שתהפוך למדינת  
טרור או סיפוח מיליוני ערבים כדי להבטיח את הביטחון. אלו סיסמאות שאינן עומדת במבחן האמת ברמה הלאומית.

המצב אכן מורכב ואין פתרון זמין מושלם. גם פתרון 'שתי המדינות' אינו בר ביצוע בשלב זה. אבל זו לא סיבה לאמץ 
פתרונות מסוכנים וחד צדדיים כמו התנתקות מצד אחד או סיפוח מהצד השני. גרועה לא פחות היא אשליית הסטטוס קוו 

הגוררת אי מעש - מפחד או בשל קיבעון מחשבתי.

במרחב שבין הסדר קבע )שכאמור אינו זמין בעת הזו( לבין הקיבעון הנוכחי, יש מרחב פעולה רחב, ויש להתמקד בו.
אנו שהורגלנו כל חיינו להקדים חשיבה למעשה ולבחינת חלופות, מציגים תוכנית לאומית קונקרטית ומעשית לתחילת 
תהליך היפרדות מהפלסטינים. תהליך הממוקד בביטחון, מיטיב את מצבה של ישראל, אינו מחייב מעורבות של הצד 

השני, אינו סוגר אופציות ומותיר דלת פתוחה להסדרים מדיניים, לכשיבשילו התנאים.
ההיפרדות מהפלסטינים חיונית להבטחת רוב יהודי מוצק לדורות וביטחון העם והמדינה. למימוש מטרה זו דרוש ביצוע 

מיידי של הצעדים הבאים:
השלמת 'גדר הביטחון' בגוש עציון ומעלה אדומים. זהו צעד ראשון והכרחי להיפרדות וליצירת חיץ פיזי בינינו לבין  	n

הפלסטינים: 'הם שם ואנחנו כאן'.  
כינוס השכונות היהודיות במזרח ירושלים וגושי ההתיישבות לתוך המרחב הביטחוני הישראלי ממערב ל'גדר 	n

הביטחון', דבר שישדרג מיד את ביטחון המתיישבים וכלל אזרחי ישראל.   
המשך הנוכחות הצבאית והביטחונית בגדה המערבית, כולל בקעת הירדן.  	n

המרחב שממזרח ל'גדר הביטחון' יישמר כפיקדון ביטחוני עד כינון הסדרי ביטחון נאותים במסגרת הסדר מדיני. 	n

הסדרת הבנייה בתוך גושי ההתיישבות וב-12 השכונות היהודיות במזרח ירושלים וגם במספר יישובים פלסטיניים   	n

בשטחי C, כדי לענות על צרכי הגידול הטבעי בשני הצדדים. ההסדרה תשחרר את גושי ההתיישבות והשכונות    
היהודיות מהקפאת הבנייה; תפחית לחצים בינלאומיים ותתרום לרגיעה ברחוב הפלסטיני.  

החלת חוק וסדר במרחבים פלסטיניים נטולי שיטור )ועתירי פשע, התחמשות ופוטנציאל לטרור(; חיזוק הממשל   	n

העצמי הפלסטיני; והרחבת שיתוף הפעולה הביטחוני באמצעות יצירת רצף טריטוריאלי בשטח שבאחריותם.  

ישראל, היא המדינה החזקה ביותר במזה"ת – ביטחונית, טכנולוגית ובהיבטים אחרים. ישראל אינה מצוייה תחת איום 
קיומי חיצוני, ויש ביכולתה להתמודד עם כל האיומים החיצוניים. איראן, דאע"ש, חיזבאללה וחמאס מהווים אויבים שאין 

לזלזל בהם, אך אף לא אחד מהם, וגם לא שילובם ביחד, אינו איום על עצם קיום המדינה. 
עם זאת, עוצמתנו לא תעמוד בתוצאות ההרסניות של סיפוח מעל שני מיליון פלסטינים. מנגד, יש בכוחנו לפעול להפרדות 

מהפלסטינים ולהתמודד עם כל האתגרים הכרוכים בכך, והכול בהתבסס על המהלכים המוצעים בתוכניותינו.
סוד כוחה של ישראל הוא בחוסן הלאומי ובצבא העם. אלו עמדו לנו בכל מלחמות ישראל. לפיכך, יש לשמר את צה״ל 
מחוץ למשחק הפוליטי, לחזק את אחדות העם והאמונה בצדקת הדרך ולא לאפשר לרפות את ידיו באיומים קיומיים 

מופרכים ומוגזמים.
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אנחנו קוראים למנהיגות הישראלית בממשלה ומחוצה לה, מכול גווני הקשת הפוליטית, לשים את עתיד המדינה מעל כל 
מחלוקת ואינטרס מפלגתי ולאמץ את עקרונות התוכנית. לא בדיבורים אלא במעשים.

גיוס הציבור 
אנו קוראים לציבור להצטרף אלינו בדרישה מכל מנהיג להציג את משנתו המדינית-ביטחונית בצורה ברורה ומחייבת, 

ובראש וראשונה להבהיר כיצד בדעתו למנוע את אסון המדינה האחת.
אנו קוראים לציבור לתמוך בכול מנהיג אשר:

לא ימעיט בעוצמתנו ולא יעצים את אויבינו כדי להפחיד את העם, אלא יציג את האתגרים כהווייתם; 	n

לא יערפל כוונותיו באשר לאתגרים אלה, אלא יבהיר את עקרונותיו ואת דרכי הפעולה שינקוט;  	n

יחזק את רוח העם וילכד אותו סביב תוכנית מעשית; 	n

ומעל לכל, יתחייב לפעול ויציג תוכנית מעשית להבטחת הרוב היהודי המוצק לדורות. 	n

 
כמו בצו 8, כשגורל המדינה על הכף, כך נתייצב כולנו, נשים בצד את המחלוקות  ונסתער ביחד להבטחת עתיד   
המדינה. כמו בכל מלחמות ישראל, בצוות הטנק או בכיתת החי"ר; בספינת הטילים או בסוללת הטילים; 'ימני'   

ו'שמאלני'; ספרדי ואשכנזי; דתי וחילוני כתף אל כתף מתחת לאלונקה, על בסיס העקרונות הבאים:
מדינה דמוקרטית של העם היהודי, בטוחה ומשגשגת לדורות – המשך דרכה של הציונות. 	n

ביטחון ישראל לפני הכול. 	n

שלמות ואחדות העם, כולל התפוצות, קודמים לשלמות הארץ. 	n

חברת מופת היא סוד כוחנו וניצחונותינו בכל מערכות ישראל. 	n
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