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 הקדמה

 סיבות היסטוריות, דתיות ומדיניות גרמו לריכוז תשומת לבם של גורמים רבים במדינות
 שונות בשאלת מעמדה של ירושלים. אחת מנקודות המחלוקת החמורות בין הצדדים
 לסכסוך הערבי-ישראלי הינה מעמדה העתידי של ירושלים; אך גם גורמים אחרים שאינם
 מעורבים ישירות בסכסוך מייחסים חשיבות רבה להסדר שייקבע. כל אלה הובילו אישים
 ומוסדות רבים בעולם לנסות ולהציע תוכניות שונות לפתרון המחלוקת. בעבודה זו סקרנו
 וניתחנו למעלה מ־50 הצעות ועמדות שונות שהועלו בדבר הסדר למעמדה של ירושלים.
 אנו תקווה כי מחקר זה יסייע לחוקרים מתחומים שונים, בין היתר היסטוריה, מדעי
 המדינה, יחסים בין-לאומיים ומשפטים. כמו כן, מקווים אנו כי הוא ישמש כלי עזר לאלה

 המחפשים דרכים לפתרון בעיית ירושלים.

 בעבודה זו ניתן לעקוב אחר ההתפתחות ההיסטורית של ההתמקדות בתוכניות מסוג
 מסוים בתקופה מסוימת, זניחתן לאחר מכן והעלאת תוכניות שונות לחלוטין עם שינוי
 הנסיבות (כגון הצעת הפתרון בדבר מנדאט בריטי על העיר בשנות ה־30 וה-40). המחקר
 מציג מודלים מדיניים אחדים, שחלקם נוסו במקומות אחרים בעולם (כגון הסדרי אוטונומיה)
 וחלקם ללא כל תקדים בפועל. ייתכן שניתוח מודלים אלה עשוי לסייע גם בחיפוש הסדר
 למחלוקות מדיניות ודתיות במקומות אחרים בעולם. חלק ניכר מהתוכניות ומהעמדות
 מבוסס על דעתו של המציע בדבר מעמדה המשפטי'של העיר על-פי המשפט הבין-לאומי,

 ולסקירת הצעות ועמדות אלה יש חשיבות גם למשפטנים בין-לאומיים.

 בפרק הראשון סקרנו את הרקע ההיסטורי והמשפטי לשאלת מעמדה של ירושלים,
 החל מכיבוש העיר בידי הבריטים בשנת 1917 ועד היום. העובדות הנסקרות בחלק זה של
 הפרק חיוניות להבנת הרקע להצעות ולעמדות רבות שיוצגו בפרקים הבאים. כפי שנאמר
 לעיל, מתבססות הצעות ועמדות אחדות על ניתוח מעמדה המשפטי של העיר על-פי כללי
 המשפט הבין-לאומי, ולפיכך סקרנו בחלק השני של הפרק הראשון את הגישות השונות
 בעניין זה. לבסוף הבאנו סקירה קצרה של מעמדה של העיר על-פי המשפט הישראלי.
 בפרק השני סקרנו את ההצעות והעמדות השונות בדבר מעמדה העתידי של העיר. בפרק
 זה הבאנו את עיקריה של כל תוכנית ואת עמדתה בנושאים אחדים: שאיפות לאומיות;
 מקומות קדושים; מינהל עירוני. לכל תוכנית ועמדה הקדמנו דברי רקע קצרים המתארים
 את הגורם העומד מאחוריה, ולעתים אף את הרקע והבסיס להצעה. בפרק השלישי נותחו
 ההצעות והעמדות שנסקרו בפרק השני על-פי חתך של נושאים, תוך כדי מיון הדעות
 והשוואה ביניהן. ניתוח זה עשוי לסייע לאלה המתעניינים בהסדר בתחום מסוים בלבד
 (כגון מקומות קדושים) וגם לאלה המבקשים ליצור תוכנית חדשה תוך שילוב הצעות
 שונות. הפרק הרביעי כולל לקסיקון של מונחים מסוימים המופיעים בפרקים הקודמים,
 ובמיוחד בפרק השני. כאן הסברנו בקצרה את משמעותם או משמעויותיהם של המונחים

 (כגון ״במאום״).
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 ו

 עם סיום העבודה חובה נעימה היא לנו להודות לאלה שסייעו לנו רבות בהכנתה.
 תודתנו נתונה בראש ובראשונה לפרופסור רות לפידות שהנחתה אותנו בכל שלבי העבודה
 ואשר כתבה את פרק הלקסיקון. אנו אסירי תודה לשגריר מרדכי גזית שקרא את הפרק
 הראשון והעיר הערות רבות ומועילות. אורה אחימאיר, מנהלת מכון ירושלים לחקר
 ישראל, ניצחה על המלאכה והעניקה לנו תנאי מחקר נוחים. ד״ר יצחק רייטר סייע רבות
 בניסוח שני ערכי הלקסיקון ״הווקף״ ו״המועצה המוסלמית״, נעמי טיסדייל האירה את
 עינינו בהכנת הערכים ״כנסיית הקבר הקדוש״ ו״המקומות הקדושים״, אמנון רמון יעץ לנו
 במידע גיאוגרפי, רונית בן דור סייעה לנו רבות בשלבי המחקר האחרונים, ציונה חזקיהו
 ממכון ירושלים לחקר ישראל הגישה סיוע .מינהלי יעיל ונעים, ואסתי ביהם, אף היא

 ממכון ירושלים לחקר ישראל, עיצבה את כתב היד. יבואו כולם על הברכה.
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 פרק ראשון:

 מעמדה המשפטי של ירושלים

 א. רקע משפטי-ה>סטור>
 ב-11 בדצמבר 1917 נכנס הגנרל אלנבי לירושלים עם כיבוש העיר על-ידי בריטניה מידי
 התורכים. בוועידת סן-רמו (אפריל 1920) החליטה המועצה העליונה של בנות הברית כי
 בריטניה תהיה המעצמה המנדאטורית שתנהל את ״פלשתינה״(ארץ ישראל המנדאטורית
 ובה נכללה גם ירושלים), וב-22.7.1922 קבעה מועצת חבר הלאומים את תנאי המנדאט,
 שנכנס לתוקף ביום 29.9.1923. בסעיף 2 לכתב המנדאט נאמר כי בריטניה תהא אחראית
 ליצירת תנאים פוליטיים, מינהליים וכלכליים שיבטיחו הקמת בית לאומי לעם היהודי,
 לפיתוח מוסדות שלטון עצמי, וכן לשמירת הזכויות האזרחיות והדתיות של כל תושבי

 פלשתינה ללא כל הפלייה על בסיס גזע או דתי.

 ביום 29.11.1947 קיבלה העצרת הכללית של האו״ם החלטה מספר 181(11) בדבר
. בהחלטה זו המליצה העצרת הכללית  עתיד השלטון בארץ ישראל (״החלטת החלוקה״)2
 כי בשטח המנדאט יוקמו מדינה יהודית ומדינה ערבית עם קשר כלכלי הדוק ביניהן.
 החלק השלישי של ההחלטה דן בירושלים ובו כלולה המלצה כי תוקם ישות נפרדת
 (corpus separatum) מפורזת וניטראלית. בעיר יוקם משטר בין-לאומי מיוחד שינוהל
 על-ידי מועצת הנאמנות שתפעל מטעם האו״ם. מועצת הנאמנות התבקשה להכין תוך
 חמישה חודשים הצעת חוקה מפורטת לעיר. על-פי ההחלטה יהיו גבולות העיר במזרח -
 אבו-דיס, בדרום - בית-לחם, במערב - עין-כרם, ובצפון - שועפט (מקומות אלה נכללו

 בשטח הבין-לאומי)3.

 ראשי המוסדות הלאומיים היהודיים בארץ ישראל הביעו את הסכמתם לבצע את
 תוכנית החלוקה, בתנאי שיעשו כן גם התושבים הערבים בארץ. אך הערבים הביעו את
 התנגדותם הנחרצת להחלטת העצרת*, ולמחרת קבלת ההחלטה פתחו בהתקפות דמים

The, .)R. Lapidoth & M. Hirsch (eds ה א ר ל א ר ש , 24.7.1922, על תנאי המנדאט הבריטי לארץ י 1 

 Arab-Israel Conflict and its Resolution: Selected Documents, 1992, p. 25. המנדאט הבריטי חל על
 השטחים שממערב לירדן ושממזרח לו - השטח הידוע כיו• כמדינת ירדן. אך בהתאם לסעיף 25 לכתב המנדאט,
ו• 16.9.1922, הוציאה בריטניה את השטחים שממזרח לירדן מתחולת אותם סעיפי  ובהסכמת מועצת חבר הלאומים מי

Israel: Status, Territory and Occupied ;P. Malanczuk, " י ד ו ה י  המנדאט שנועדו לסייע להקמת בית לאומי לעם ה
pp, 12, 1990. 155, 149. Territories", Encyclopedia of Public International Law, vol 

 י על החלטת העצרת הכללית של האו״ם מספר 181 (II) בדבר עתיד השלטון בארץ ישראל, 29.11.1947, ראה
. p . Lapidoth & Hirsch (supra, note 1), 33 

, עמי 48. 0 ש  נ

Hassan Bin Talal, A Study On Jerusalem, 1979, p. 11; J.B. Tulman, "The International* 
Legal Status of Jerusalem", 3 International Law Students Association Journal, 39, 46 (1979) 
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 נגד היישוב היהודי. עם סיום המנדאט הבריטי הוקמה מדינת ישראל ביום 14.5.1948
 ומייד החלה פלישת צבאות מדינות ערב לארץ (מצרים, סוריה, לבנון, עיראק, ירדן - בסיוע
. כוחות הלגיון הירדני, בסיוע יחידות מצריות, פתחו בהפגזה כבדה על  ערב הסעודית)5
 השכונות היהודיות של ירושלים, העיר היהודית היתה במצור, ורבים מבני העיר נפגעו.
 בעיר ובדרכים אליה התפתחו קרבות קשים, במהלכם נפל ביום 28.5.1948 הרובע היהודי
. ביום 7.7.1948 נחתם בחסות האו״ם הסכם בין  לידי כוחות ירדן לאחר מצור ממושך6
 ישראל וירדן לפירוז הר הצופים, שכן על ההר נותרה מובלעת יהודית. בהסכם נקבע כי
 ישראל תורשה להשאיר במקום מספר מצומצם של אנשי משטרה וכן אנשים שיתחזקו את
 המוסדות בהר הצופים. עוד נקבע בהסכם כי האו״ם יבטיח את הספקת המים והציוד

 לאנשים אלה וכן יסדיר את החלפתם באמצעות שיירה דו-שבועית/

 בסיום מלחמת העצמאות היתה מזרח העיר בשליטת הצבא הירדני ואילו מערבה
 נשלט בידי צה״ל. בהסכם שביתת הנשק בין ישראל וירדן מאפריל 1949 התחייבו שתי
 המדינות שלא לבצע כל פעולת תוקפנות האחת כנגד רעותה8. כן הורה סעיף 8(2) להסכם
 כי הצדדים יקימו ועדה משותפת שתדון בנושאים שיובאו בפניה על-ידי צד להסכם,
 ״עניינים אלה יכללו, על כל פנים, את הסעיפים דלקמן שעליהם כבר הושגה הסכמה
 עקרונית: ... חידוש עבודתם הסדירה של המוסדות התרבותיים וההומניטריים שעל הר
; גישה חופשית אל המקומות הקדושים ואל מוסדות  הצופים וגישה חופשית אליהם
 התרבות, והשימוש בבית הקברות שעל הר הזיתים״'. על אף הוראות מפורשות אלה
 כפרה ירדן בשנים שלאחר מכן בזכות הגישה של יהודים לכותל המערבי, לא איפשרה את
 חידוש הפעילות באוניברסיטה העברית ובבית החולים הדסה שעל הר הצופים ואף סירבה
. מתום מלחמת העצמאות ועד יוני 1967 1  להגיע לידי הסכם עם ישראל בנושאים אלה0

 נשארה העיר מחולקת בין ירדן ובין ישראל, ומדי פעם ארעו תקריות ירי בין הצדדים".

 בחודש ספטמבר 1948 הוקם בית המשפט העליון של מדינת ישראל בירושלים וביום
 20.12.1948 החליטה הממשלה להעביר את משרדי הממשלה לעיר". ביום 5.12.1949
 הכריז ראש ממשלת ישראל, דוד בן-גוריון, מעל בימת הכנסת, כי ירושלים היהודית היא

.Tulman,ibid., p. 46 5 

T. Kollek & M. Perlman, Jerusalem, Sacred City of Mankind: A History of Forty * 
.Centuries, 1968, p. 250 

Lapidoth & Hirsch (supra, note יעל ההסכם בין ישראל וירדן לפירוז איזור הר הצופים, 7.7.1948, ראה 
T. Meron "The Demilitarization of Mount Scopus: A Regime , 1 ל פירוז הר הצופים ראה בהרחבה . ע ) , p. 66 

That Was•", 3 Israel Law Review 501 (1968) 

י אמנה, כרך 1, מס׳ 3, עמ׳ 37.  'סעיף 1 להסכם שביתת נשק ירדן-ישראל, 1949, כתנ

 י סעיף 8, שם.

.Kollek & Perlman (supra, note 6), p. 25210 

1 נ׳ שור, תולדות ירושלים, כיד ג, 1987, עמ׳ 855. 1 

M . Brecher, "Jerusalem: Israel's Political Decisions 1947-1977", 27 The Middle East " 
Journal 1318״ 
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1, וב-13.12.1949 הכריזה הכנסת כי ירושלים  חלק אורגאני ובלתי נפרד ממדינת ישראל3
1. כבר למחרת הועבר משרד ראש הממשלה לעיר וב-26.12.1949 התכנסה  היא בירת ישראל4

 הכנסת לראשונה בירושלים15.

 במהלך הקרבות שהתנהלו בארץ ישראל ועד 1953 דנו מוסדות האו״ם מספר פעמים
 בשאלת ירושלים. העצרת הכללית של האו״ם אימצה ביום 26.4.1948 החלטה מספר
. בהחלטה 1  185(S-II) ובה התבקשה מועצת הנאמנות לבחון אמצעים להגנת ירושלים6
 מספר 187(S-II) מיום 6.5.1948 קראה העצרת הכללית למינוי נציב מיוחד לירושלים; זה
 אכן מונה אך למעשה לא יכול למלא את תפקידיו כנציב העירי1. העצרת הכללית קראה
 להעמיד את ירושלים תחת ״פיקוח אפקטיבי של האו״ם״ בהחלטה מסי 194(111) מיום
 1811.12.1948. אישור נוסף לרעיון הבינאום שנכלל בהחלטת החלוקה, ניתן על-ידי העצרת
 הכללית בהחלטה מספר 303(IV) מיום 9.12.1949'1. העצרת הכללית דנה בשאלת מעמדה
 של ירושלים גם בשנים 1952,1950 ו־3 195 אך לא נתקבלה כל החלטה בנדון. משנת 1953

 ועד 1967 לא עלתה שאלת מעמדה של העיר בדיוני מוסדות האו״ם.

 לאחר תום מלחמת העצמאות ניהלה ירדן את שטחי הגדה המערבית, כולל מזרח
 ירושלים, על-ידי מערכת של מושלים צבאיים, שהחילו את דיני ארץ ישראל המנדאטורית,
Palestine Arab) בכינוס הוועידה הערבית הפלשתינית . 2 0  בכפוף לחקיקה ירדנית מתקנת
י פלשתינה וממלכת ירדן יתאחדו  Conference) ביריחו ב-1.12.1948 התקבלה החלטה ג
 לממלכה אחת תחת שלטונו של עבדאללה מלך ירדן. ביום 7.12.1948 הצהירה ממשלת
 ירדן כי היא מסכימה למהלך זה, וביום 13.12.1948 אישר הפרלמנט הירדני את הצהרת
2. ארבעה חודשים לאחר מכן נערכו בחירות כלליות בירדן ובגדה המערבית,  הממשלה הנ״ל1
 ובמהלכם נבחר פרלמנט ירדני חדש עם ייצוג שווה לשתי הגדות. האסיפה הלאומית
. אך הליגה הערבית 2  שנבחרה אישרה בהחלטה מיום 24.4.1950 את איחוד שתי הגדות2

Brecher, ibid.,:״ דברי הכנסת, מושב שני, ישיבה צג, 5 בדצמבר 1949, עמ׳ 5¡ על הרקע להחלטה זו ראה 
.p. 19 

1 דברי הכנסת, מושב שני, ישיבה צו, 14-13 בדצמבר 1949, עמ׳ 6. 4 

1 דברי הכנסת, מושב שני, ישיבה צח, 26 בדצמבר 1949, עמ׳ 313; יש לציין כי הישיבות הראשונות של 5 

 ״האסיפה המכוננת״ נערכו גם הן בירושלים (בבית הסוכנות היהודית); דברי הכנסת, 17-14 במרס 1949, עמי 52-5.

U.N. Resolutions, Series I, Resolutions of the General Assembly, D.J. Djanovich (ed.), 1 6 

. 1973, vol. 1, p. 355 

.U.N. Resolutions, ibid., p. 357 " 

Ibid., vol. 2, p. 85" 

E. Lauterpacht, ,1953-1948 •ראה סקירה מפורטת על פעילות מוסדות האו״ס בשני .Ibid., p. 305 ״ 
Jerusalem and the Holy Places, 1968, pp. 23-32 

Hassan ראה על כך גם ;M.M. Whiteman, Digest of International Law, vol. 2, 1963, p. 1163 1 0 

. Bin Talal (supra, note 4), p. 24 

.Whiteman,Ibid., p. 1164" 

.Ibid., pp. 1165-1166" 
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 הביעה את התנגדותה ל״סיפוח פלשתינה הערבית על-ידי ירדן״, וטענה כי הדבר מהווה
 הפרת החלטת הליגה הערבית מיום 12.4.1950, שעל-פיה נאסר לספח כל חלק של ״פלשתינה״.
 מצרים, ערב הסעודית, סוריה ולבנון אף הצביעו בעד הצעת החלטה לגרש את ירדן
 מהליגה הערבית בשל הסיפוח. לבסוף הושגה פשרה בתיווכה של ממשלת עיראק, על-פיה
 הכריזה ירדן ביום 31.5.1950 בפני הליגה הערבית כי הסיפוח לא בא לפגוע ביישוב הסופי
 של נושא פלשתינה". רק שתי מדינות הכירו בסיפוח של הגדה המערבית לממלכת ירדן:
 פקיסטאן ובריטניה, אך זו האחרונה הבהירה כי אינה מכירה בריבונות ירדן על ירושלים,

 אלא רק בשליטה הירדנית דה-פקטו במזרח העיר*2.

 ביום 5.6.1967 פרצה מלחמת ששת הימים בגבול ישראל־מצרים ובשעות המוקדמות
 של אותו הבוקר העבירה ממשלת ישראל שדרים למלך חוסיין באמצעות האו״ם וארצות
 הברית כי אין בכוונת ישראל לתקוף את ירדן, וכי אם תישאר ירדן מחוץ למעגל הקרבות,
 ישרור השקט בגבול שבין שתי המדינות. בכל זאת החל צבא ירדן בשעה 10:45 להפגיז את
 מערב העיר ונע לעברה, ובשעות הצהריים כבשו כוחות צבא ירדניים את ארמון הנציב,
 שהיה מוחזק על-ידי אנשי או״ם. יומיים לאחר מכן פרצו כוחות צה״ל למזרח העיר

.2  והשתלטו עליה5

 מספר ימים לאחר סיום מלחמת ששת הימים וגיבוש שליטת צה״ל במזרח העיר,
 חוקקה הכנסת את החוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט(מס׳ £11 התשכ״ז-1967.
 בתיקון זה הוסף סעיף 11ב לפקודה לאמור: ״המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה יחולו
2. החוק נכנס לתוקפו ביום קבלתו  בכל שטח של ארץ ישראל שהממשלה קבעה בצו״6
 בכנסת, דהיינו, 27.6.1967, ולמחרת היום פרסמה הממשלה צו שהטיל את המשפט, השיפוט
2. יחד עם חוק זה התקבל בכנסת חוק  והמינהל של מדינת ישראל על מזרח ירושלים7
, שבו הוסמך שר הפנים להרחיב את תחומה של עיריה על-ידי 2  לתיקון פקודת העיריות8
 הכללת שטח שנקבע בצו שהוצא על-פי סעיף 11ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט הנ״ל,
2. באותו יום אימצה הכנסת את חוק השמירה על המקומות הקדושים,  והצו אכן נעשה9
 התשכ״ז-1967 שבו הובטחו חופש הגישה והפולחן למקומות הקדושים, וכן נקבעו סנקציות

. 5  פליליות חמורות נגד כל המחלל או הפוגע במקומות הקדושים0

.Ibid., pp. 1166-1167" 

. Hassan Bin Talal (supra, note 4), p. 12 '* 

U. Narkiss, The Liberation of Jerusalem, ¡11 ״ ע׳ בנזימן, ירושלים - עיר ללא חומה, 1973, עמ׳ 
.1983, pp. 97-99 

 ״ ספר החוקים, תשכ׳׳ז, מס׳ 449, עמ׳ 74.

 ״ ראה פירוט הגבול החדש בצו סדרי השלטון והמשפט (מס׳ 1), תשכ׳׳ז-1967, קובץ התקנות, תשכ״ז, מס׳
 2064, מיום 28.6.1967, עמ׳ 2690.

 ״ ספר החוקים, תשכ׳׳ז, מס׳ 449, עמ׳ 74.

 ״ קובץ התקנות, תשכ״ז, מס׳ 2065, מיו• 28.6.1967, עמ׳ 2697.

 "י ספר החזקים, תשכ״ז, מם׳ 449 עמ׳ 75.
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 תגובת מוסדות האו״ם לצעדים אלה היתה שלילית וחריפה. ביום 4.7.1967 כונסה
 העצרת הכללית למושב חירום מיוחד ואימצה את החלטה מס׳ 2253 0\-£8)המביעה צער
 עמוק על הצעדים שנקטה ישראל לשינוי מעמדה של ירושלים. כן נאמר בהחלטה זו כי
. ביום־ 14.7.1967 קיבלה 3  צעדים אלה הם מחוסרי תוקף וכי על ישראל לבטל אותם1
 העצרת הכללית החלטה נוספת, מס׳ 2254, החוזרת בעיקרה על החלטה מס׳ 2253 ומביעה
. בחודש נובמבר 1967 אימצה מועצת 3  צער על כך שישראל לא צייתה להחלטה הקודמת2
 הבטחון את ההחלטה 242 ובה נאמר כי ״אין להסכים לרכישת שטח על-ידי מלחמה״ וכי
 שלום צודק ובר־קיימא במזרח התיכון צריך לכלול גם ״נסיגה של כוחות מזויינים ישראליים
. יש לציין כי ההחלטה אינה אומרת במפורש כי 3  משטחים שנכבשו בסכסוך האחרון״3
 היא חלה גם על ירושלים, או כי על ישראל לסגת מהעיר (כך גם לגבי כל מקום אחר).
 בהחלטה 252 של מועצת הבטחון מיום 21.5.1968 הזכירה המועצה את החלטות העצרת
 הכללית הנ״ל והביעה את צערה על שישראל לא צייתה להן. כן הכריזה המועצה כי כל
 הצעדים והפעולות המשפטיים והמינהליים שנקטה ישראל, ואשר יש בהם כדי לשנות את
 מעמדה המשפטי של ירושלים, הס חסרי תוקף ואין בכוחם לשנות מעמד זה*3. באורח
 דומה ביקרה מועצת הבטחון את ישראל בהחלטה מספר 267 מיום 3 ביולי 1969 על כך
 שלא ביצעה את ההחלטות הנ״ל של העצרת הכללית, והמועצה הכריזה כי כל הצעדים

. 3  המשפטיים שנקטה ישראל חסרי תוקף, וקראה לישראל לבטלם5

 הסכמי קמפ-דיוויד משנת 1978 לא קבעו דבר באשר למעמדה של ירושלים והצדדים
 להסכמים הבהירו את עמדותיהם הסותרות במכתבים שנשלחו לנשיא ארצות הברית,
 בסמוך לכריתת ההסכם. במכתבו של נשיא מצרים, אנוואר סאדאת, נאמר: ״1. ירושלים
 הערבית היא חלק בלתי נפרד מן הגדה המערבית ... 2. ירושלים הערבית צריכה להיות
 בריבונות ערבית. 3. התושבים הפלשתינים של ירושלים הערבית זכאים להשתמש בזכויותיהם
 הלאומיות החוקיות, בהיותם חלק מן העם הפלשתיני בגדה המערבית. 4. יש להחיל לגבי
 ירושלים את החלטות מועצת הבטחון השייכות לעניין, במיוחד החלטה 242 ו-267. כל
. 3  הצעדים שנקטה ישראל כדי לשנות את מעמדה של העיר הם אין ואפס ויש לבטלם״6
 במכתב ששיגר ראש ממשלת ישראל מנחם בגין, צוין ״כי ביום 28 ביוני 1967 פירסם וקיבל
 בית הנבחרים של ישראל (הכנסת) חוק לאמור: ׳המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה
 יחולו בכל שטח של ארץ ישראל שהממשלה קבעה בצו׳. על יסוד חוק זה נתנה ממשלת
 ישראל צו ביולי 1967, כי ירושלים היא עיר אחת, שאינה ניתנת לחלוקה, בירת מדינת

G.A. RES. 2253 (ES-V), UN. GAOR, Resolutions adopted by the General Assembly during 3 1 

. its Fifth Emergency Special Session 17-18, September 1967, Supp. 1, at UN Doc. A/6798 (1967) 

G.A. RES. 2254 (ES-V), ibid. " 

S.C. RES. 242 Official Records of the Security Council, Twenty Second Year, Resolutions " 

. and Decisions, 138 2nd Meeting, 22.11.1967 

S.C. RES. 252, ibid., Twenty-Third Year, 1426th Meeting, 21.5.1968" 

S.C. RES. 267, Official Records of the Security Council, Twenty-Fourth Year Resolutions " 
.and Decisions of the Security Council 1969, at 3-4, UN Doc. S/INF/24/Rev. 1 (1970) 

י אמנה, מספר 857, כרך 25, עמ׳ 524.  ״ כתנ
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 ישראל״״. באיגרת התשובה אישר נשיא ארצות הברית את קבלת המכתבים הנ״ל וכתב
 כי ״עמדת ארצות הברית לגבי ירושלים נשארה כפי שהצהירו עליה השגריר גולדברג
 בעצרת הכללית של האומות המאוחדות, ביום 14 ביולי 1967, ולאחר מכן השגריר יוסט,
 במועצת הבטחון של האומות המאוחדות, ביום 1 ביולי 1969״". מובן כי כל נפקותן
 המשפטית של אגרות אלה היא בגדר שמירת זכויות וטענות, והתווית גדר המחלוקת בלבד,

 ואין בהן כדי להכריע בתוכן הטענות.

 במהלך המשא ומתן בין ישראל ומצרים על הסדרי האוטונומיה (1982-1979) היתה
 שאלת עתיד ירושלים אחת מאבני הנגף העיקריות. עמדת ממשלת מצרים בשיחות היתה
 כי משטר האוטונומיה צריך לחול על כל השטחים שנכבשו לאחר 5.6.1967, כולל מזרח
 ירושלים. מצרים טענה כי ״החלטת ישראל לספח את מזרח ירושלים היא בטלה ומבוטלת
 ויש לשים לה קץ. בעניין זה יש לבצע את החלטות מועצת הבטחון, ובמיוחד את החלטה
. נציגי 5  242 ואת החלטה 267 על ירושלים, שהיא חלק בלתי נפרד מן הגדה המערבית״9
 ישראל דחו את עמדת מצרים וטענו כי הסכם קמפ-דיוויד נמנע במתכוון מהתייחסות
 לירושלים, והדגישו כי ״ירושלים היא בירת ישראל, בלתי מחולקת, ואיננה נושא לדיונים

. ,  או למשא ומתן״0

 ביום 30.7.1980 אימצה הכנסת את חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל סעיף 1 לחוק
 קובע כי ״ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל״, וסעיף 2 מורה כי ״ירושלים
 היא מקום מושבם של נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון״1*. למעשה
 חוק זה לא שינה את המצב המשפטי שהיה קיים וחשיבותו במישור ההצהרתי. תגובת
 הקהילה הבין-לאומית לחוק זה היתה שלילית ביותר. מועצת הבטחון של האו״ם אימצה
 את ההחלטה מס׳ 478 המגנה את חקיקת החוק והצהירה כי הוא מהווה הפרה של
 המשפט הבין-לאומי. כן אומרת המועצה בהחלטתה כי כל ההליכים החקיקתיים והמינהליים
 שנקטה ישראל ואשר שינו, או התיימרו לשנות, את מעמדה של העיר - בטלים. בסוף
 ההחלטה הפנתה המועצה קריאה לכל המדינות אשר להן נציגויות דיפלומטיות בירושלים
. גס העצרת הכללית גינתה את ישראל בשל חקיקת החוק, היא 4  שיעבירו אותן מהעיר2
 טענה כי הוא מהווה הפרה של המשפט הבין-לאומי, וכי כל הצעדים החקיקתיים והמינהלייס

 ״ שם, עמ׳ 525.

 ״ על עמדת ארצות הברית ראה בהמשך הפרק, ובפרק הרביעי.

ם עיקריים, 1981, עמ׳ י  ״ מ׳ גמר, המשא ומתן על כינון האוטונומיה (אפריל 1979-אוקטובר 1980) - מסמנ
 41, ראה על כך גם בעמי 66,29.

4 ראה הערותיה של ישראל לדגם המצרי בפגישת משלחות ישראל, מצרים וארה״ב לשיחות האוטונומיה - 0 

 עיקרי הדברים שהושמעו מפי מר חיים קוברסקי, ראש משלחת ישראל, 29 בינואר 1980, מתוך: דברים על האוטונומיה,
 מרכז ההסברה, תשמ״א, עמ׳ 13,12. ראה גם, גמר, שם, עמ׳ 29, 45, 66¡ א׳ שלו, האוטונומיה - הבעיות ופתרונות

 אפשריים, 1979, עמ׳ 127.

 ״ ספר החוקים, תש״ם, מסי 980, עמי 186.

S.C. RES. 478, Official Records of the Security Council, Twenty-Second Year, " 
. Resolutions and Decisions, 20.8.1980 . 
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 שנקטה ישראל כדי לשנות את מעמדה של העיר בטלים". בעקבות החלטת מועצת
 הבטחון העתיקו כל המדינות שהיו להן נציגויות דיפלומטיות בירושלים, לתל-אביב**
 אל-סלוואדור וקוסטה ריקה החזירו את השגרירויות שלהן לירושלים בחודש אפריל 1984".
 בחודש אוגוסט 1994 התפרסמו ידיעות שבוליוויה הציעה לישראל כי תעביר את שגרירותה

 מתל-אביב לירושלים, אם ישראל לא תסגור, כמתוכנן, את שגרירותה בבירה לה-פאז6*.

 ביוזמת השלום של נשיא ארצות הברית ריגן, שפורסמה בראשית ספטמבר 1982,
 נאמר כי ירושלים חייבת להישאר בלתי מחולקת, ומעמדה הסופי צריך להיקבע במשא
 ומתן. יחד עם זאת הבהירה ארצות הברית כי היא תומכת בהשתתפות התושבים הערבים

 של מזרח ירושלים בבחירות לרשויות השלטון העצמי בגדה המערבית וברצועת עזה7*.

 ועידת הפסגה הערבית שהתקיימה בפז אימצה ביום 6.9.1982 החלטה לפיה על
 ישראל לסגת מכל השטחים שנכבשו בשנת 1967, כולל ״ירושלים הערבית״. כן קראה
. גישה דומה השתקפה גם 4  הוועידה להקמת מדינה פלשתינית שירושלים תהיה בירתה8
 בהכרזת אלג׳יר של אש״ף מיום 15.11.1988 (״הכרזת העצמאות״), שם חזר הארגון על
 עמדתו כי על ישראל לסגת מירושלים שתשמש כבירת המדינה הפלשתינית שתוקם.
 השטחים שנכבשו בידי ישראל במלחמת ששת הימים, כולל ירושלים, יועברו לפיקוח של

 האו״ם לפרק זמן קצוב".

. יוזמה זו המליצה 5  ביוזמת השלום של ישראל ממאי 1989 ירושלים אינה מוזכרת0
 על מספר צעדים לקידום תהליך השלום: המשך תהליך השלום של קמפ-דיוויד והרחבתו,
 כינון שלום בין ישראל ומדינות ערב, מאמץ ביןי-לאומי לפתרון בעיית הפליטים, קיום
 בחירות בגדה לבחירת נציגות שתנהל מו״מ עם ישראל על הסדר-ביניים שבעקבותיו יוסכם
 על פתרון קבע. אחת הסיבות לעליית יוזמה זו על שרטון היתה חילוקי הדעות בדבר
 השתתפותם של אישים ממזרח ירושלים במשא ומתן לקראת קיום הבחירות. ממשלת
 ישראל התנגדה להשתתפות זו משום שחששה שהדבר עלול להתפרש כרמז לנכונותה של
 ישראל לוותר על מזרח ירושלים, ואילו אנשי יו״ש ועזה עמדו על השתתפות הנציגים

G.A. RES. 35/169 (E), Resolutions and Decisions Adopted By The General Assembly, 4 3 

.During the First Part of its Thirty-Fifth Session, 1980 

4 המדינות שלהן היו נציגויות דיפלומטיות בירושלים עד אותה עת היו: אורוגוואי, אקוואדור, בוליביה, גבון, 4 

 גוואטמלה, דהומיי, הולנד, וולטה העילית, ונצואלה, חוף השנהב, מדגסקר, ניגריה, פנמה, קולומביה, קונגו-ברזוויל,
 קוסטה ריקה, הרפובליקה הדומיניקנית, הרפובליקה של מרכז אפריקה, הרפובליקה המרכזית של קונגו.

P. Mälanczuk, "Jerusalem", in: R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International 4 5 

.Law, vol. 12, pp. 184,192 

. 5 - 4  האיץ, 10.8.1994, ע׳ א 4

.Lapidoth & Hirsch (supra, note 1), p. 287 ,  י

4 ש0,עמ׳238.  י
27 International Legal Materials^ פורסם גם ;U.N Doc. A/43/827, S/20278, 18.11.1988 יי 

. 1 9 8 8 ) 1 6 6 1 ) 

.Lapidoth & Hirsch (supra, note 1), p. 357" 
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 ממזרח ירושלים כדי להדגיש שאכן רבעים אלה הם חלק מן הגדה, וכי הסדר הביניים יחול
 עליהם.

 בעיית ירושלים עלתה לכותרות בשנת 1990 בשני הקשרים: בחודש מרס הביע נשיא
. 5  ארה״ב, ג׳ורג׳ בוש, את דעתו, שהרבעים היהודיים במזרח העיר כמוהם בהתנחלויות'
 הרקע לוויכוח על נושא זה היה נעוץ בעלייה רבת הממדים מברית המועצות. הנשיא בוש
 דרש מישראל שתתחייב לא להפנות עולים מבריה״מ להתנחלויות כתנאי לקבלת ערבות
 להלוואה לצרכי קליטה. הנשיא ביקש להחיל סייג זה גם על הרבעים היהודיים במזרח
 העיר. התבטאות הנשיא גרמה זעם רב בישראל ובין יהודי ארה״ב, ובתגובה קיבל הקונגרס
 של ארה״ב החלטה משותפת המכירה בירושלים כבירת ישראל. אך מסתבר שהיתה זו

 החלטה מסוג ההחלטות שאינו מחייבות את הנשיא.

 נושא ירושלים עלה שוב לכותרות באוקטובר 1990, כאשר המתפללים המוסלמים
 בהר הבית, עקב מידע לא-נכוו בדבר בואם כביכול של נאמני הר הבית כדי להניח אבן
 פינה לבית מקדש חדש, הוסתו וזרקו אבנים על המתפללים היהודים ליד הכותל. במעשי
 אלימות שהתפתחו בין המשטרה לבין המוסלמים שעל ההר, נהרגו 18 איש. הפרשה
 הטראגית. נבדקה על ידי ועדת חקירה רשמית מטעם ישראל, ונדונה בהחלטה בלתי
 מאוזנת של מועצת הבטחון אשר למעשה הטילה את כל האחריות לתקרית על מדינת

 ישראל.

 באוקטובר 1991 התכנסה ועידת מדריד לשלום במזרח התיכון, ובעקבותיה החל
 משא ומתן בין ישראל ושכנותיה. בעיית ירושלים רלוונטית במיוחד למשא ומתן בין
 ישראל לבין הפלשתינים (שהופיעו במשלחת ירדנית־פלשתינית משותפת). לפי כתב-הזימון
 מאת ארה״ב ובריה״מ", יעסוק המשא ומתן עם הפלשתינים בשלב הראשון בהקמת
 שלטון עצמי למשך תקופת מעבר בת חמש שנים, ובשנה השלישית להקמת משטר זה יוחל

 במשא ומתן על המעמד הקבוע.

 כדי למנוע פגיעה בזכויותיה של ישראל בירושלים, דרשה הממשלה, שירושלים לא
 תידון במשא ומתן וכי לא ישתתפו במשלחת הפלשתינית נציגים שמקום מושבם בירושלים.
 לעומת זאת המשלחת הפלשתינית דרשה השתתפות נציגים מזרח-ירושלמים במשא ומתן,

 הכללת מזרח ירושלים במשטר השלטון העצמי, ונסיגה ישראלית מלאה ממזרח העיר.

 כתב-הזימון אינו דן כלל בירושלים, ואף במכתב הבטחונות לישראל אין העיר נזכרת,
5  אך נאמר בו ש״שום צד אינו חייב לשבת [במו״מ] עם מישהו שעמו אינו רוצה לשבת״3
 לעומת זאת במכתב הבטחונות שנשלח לפלשתינים, נדונה שאלת ירושלים. ארה״ב הבטיחה,
 שהרכב המשלחת לא ישפיע על •תביעותיהם של הפלשתינים לירושלים. כן הביעה ארה״ב
 את דעתה, שמן הראוי שהעיר לעולם לא תחולק שוב, ומעמדה הסופי צריך להיקבע במשא
 ומתן. כמו-כן הצהירה, שאינה מכירה בסיפוח מזרח העיר על-ידי ישראל, ואף לא בהרחבת

American Foreign Policy: Current Documents, 1990, p. 56751 

.Lapidoth & Hirsch (supra, note 1), p. 384 " 

Ibid." 
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 גבולותיה של העיר. לדעת ארה״ב, תושבי מזרח ירושלים רשאים להשתתף בבחירות
 לרשות השלטון העצמי לכשתוקם.

 . כפי שצוין לעיל, עמדת ממשלת ישראל שונה לחלוטין. אך לקראת סיבוב השיחות
 התשיעי(מאי 1993) הסכימה ישראל, שפייסל אל-חוסייני, שהוא תושב ירושלים, ישתתף
 במשלחת הפלשתינית, ואף הובעה נכונות להתיר לתושבים הפלשתינים של מזרח העיר

 להשתתף כבוחרים בבוא העת בבחירות לרשות השלטון העצמי.

 במאי 1993 הורחבו גבולותיה של ירושלים, וזאת כדי להגדיל את האפשרויות לפיתוח
 העיר. ההרחבה היא בכיוון מערב.

 ביום 13 בספטמבר 1993 חתמו נציגי מדינת ישראל והארגון לשחרור פלשתין על
 הצהרת עקרונות להסדר ביניים לממשל עצמי ביהודה ושומרון. ירושלים נזכרת בהסכם זה

 בהקשר לשני נושאים; תחום סמכותה של מועצת המינהל העצמי והבחירות למועצה*5.

 בסעיף ב.1. למסמך ״הבנות והסכמות כלליים״ שצורף להסכם נאמר כי ״תחום
 שיפוטה של המועצה יכסה שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה, למעט נושאים שיידונו
 במסגרת המשא ומתן על מעמד הקבע: ירושלים, התנחלויות, אזורים צבאיים, וישראליים״.
 מסעיף זה, ומסעיפים 4 ו-5(3) להסכם ברור כי למועצת המינהל העצמי לא תהיה סמכות,
 לפחות לא בתקופת הביניים (5 שנים), על ירושלים. באשר להשפעת הסדרי הביניים על
 הסדרי הקבע, הוסכם בין הצדדים בסעיף 5(4) להסכם כי ״תוצאות המשא ומתן על
 הסדרי הקבע לא ייקבעו או ייפגעו מראש על-ידי ההסכמים שיושגו ביחס לתקופת

 הביניים״.

 באשר לבחירות למועצת המינהל העצמי, נקבע בסעיף 3(1) כי מועצה זו תיבחר
 בבחירות פוליטיות, כלליות, ישירות וחופשיות. על הצדדים לשאת ולתת על אופן קיום
 הבחירות והתנאים לקיומן, כאשר המטרה היא לקיים את הבחירות לא יאוחר מתשעה
 חודשים לאחר כניסתו לתוקף של ההסכם (על־פי סעיף 17(1) נכנס ההסכם לתוקף חודש
 ימים לאחר חתימתו). בסעיף 1 לנספח 1 ("פרוטוקול על אופן ותנאי הבחירות״) נקבע כי
 ״לפלשתינים מירושלים הגרים בה תהיה הזכות להשתתף בתהליך הבחירות, בהתאם
 להסכם שבין שני הצדדים״. אחת השאלות החשובות העולות בהקשר זה היא האם יורשו
 התושבים הערבים של מזרח ירושלים להשתתף רק כבוחרים בבחירות הנ״ל, או גם
. כאמור לעיל הביעה ממשלת ישראל במאי 1993 נכונות להתיר לתושבים 5  להיבחר למועצה5
 אלה להשתתף בבחירות אלה רק כבוחרים. נושא זה יידון במשא ומתן בין הצדדים

 לקראת חתימה על הסכם בדבר הבחירות.

 באוקטובר 1993 שלח שר החוץ פרס מכתב לשר החוץ הנורבגי הולסט ובו אישר שיש
 חשיבות למוסדות הפלסטינים במזרח ירושלים וכי יש להמשיך ולקיימם. כמו-כן הוזכרה

 החשיבות של המקומות הקדושים לנצרות ולאיסלאם.

5 ״המועצה״ מוגדרת בסעיף 1 להסכם כ״מועצה נבחרת עבור העם הפלסטיני בגדה המערבית וברצועת עזה״. 4 

 ״ ראה על כך, ד׳ האוסן־כוריאל ומ׳ הירש, מזרח ירישליס והבחירות האמורות להיערך ביהודה, שומרון וחבל
 עזה, לפי יוזמת השלום של ממשלת ישראל, מאי 1989, 1992, עמ׳ 10-4.
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 ניתן להצביע על שתי התפתחויות חדישות מעניינות בנושא המקומות הקדושים.
 בסוף 1993 נחתם ״הסכם יסוד״ בין ישראל לבין הכס הקדוש, ובו יש בין היתר הסכמה
 לתמוך בעליה לרגל של נוצרים לארץ הקודש, וכן התחייבות לקיים את ה״סטאטוס קוו״

 במקומות הקדושים.

 ביולי 1994 נחתמה הצהרת ואשינגטון על-ידי המלך חוסיין וראש הממשלה רבץ.
 בהצהרה זו יש הכרה בתפקידה המיוחד של ירדן בהווה במקומות הקדושים לאיסלאם
 בירושלים, וכן הודעה של ישראל שבעת המו״מ על הסדר הקבע היא תעניק עדיפות גבוהה

 לתפקידה ההסטורי של ירדן במקומות הקדושים האלה.

 ב. דעות ברבר מעמדה המשפטי של העיר על־פי המשפט
 הבץ-לאומי

 הדעות בדבר מעמדה המשפטי של ירושלים על-פי כללי המשפט הבין-לאומי חלוקות בין
 מדינות ומלומדים, ועמדתם של גורמים מסוימים נובעת מגישתם האידיאולוגית-הפוליטית
 לסכסוך הישראלי-ערבי בכלל. כאן נביא בקצרה את הגישות העיקריות מבלי לנקוט עמדה
 באשר לצידקתה של גישה זו או אחרת. בדיון בדבר מעמדה המשפטי של העיר יש להפריד
 בין מעמדם של האזורים המערביים של העיר לבין אלה המזרחיים, וזאת בשל הנסיבות
 ההיסטוריות השונות שהובילו לשליטת ישראל באזורים אלה. נקדים ונאמר כי המחלוקת
 העיקרית נסבה על זכויותיה של מדינת ישראל במזרח ירושלים, ואילו באשר למערבה
 שוררת הסכמה רחבה יותר, לפחות באשר לשליטה במעשה של ישראל בחלק זה של העיר

 (אם כי לא לגבי הריבונות).

ב ירושלים ר ע  (1) מ

 כפי שנאמר לעיל אימצה העצרת הכללית של האו״ם ביום 29.11.1947 את ״החלטת
(corpus separatum) החלוקה״ ובה הומלץ כי העיר כולה תהיה חלק מישות נפ^דת 
״ם" נציגי היישוב היהודי הסכימו לקבל את  הכפופה למשטר בין-לאומי בחסות האו
, בהנחה כי גם היישוב הערבי יעשה כן. נציגי המוסדות 5  התוכנית שהוצעה על-ידי העצרת7
, פתחו בהתקפות 5  הערביים בארץ ומדינות ערב דחו את ההצעה וטענו כי היא בלתי חוקית8
 נגד היישוב היהודי בארץ, ושמו מצור על מערב ירושלים. בתום מלחמת העצמאות היתה
 לישראל השליטה על מערב העיר. כאן עולה השאלה: מהו מעמדה של ישראל בחלק זה של

 ״ ראה לעיל, הערה 2.

U.N Official Records of the Second Session of the General Assembly, Ad Hoc Committee " 
. on the Palestinian Question, 1947, pp. 12, 15-17 

 יי על עמדת המועצה המוסלמית העליונה ראה: Ibid., pp. 5, 10-11. על תגובת מדינות ערב להחלטת
U.N. Official Records of the Second Session of the General Assembly, Plenary :החלוקה, ראה 
 Meetings, 1947, vol. 2, pp. 1425-1427. על טענות משפטנים ערבי• בדבר אי-חוקיותה של החלטת החלוקה בכלל
"The Palestine Question", Seminar of Arab Jurists on Palestine, Algiers, July 22-27, 1967; :ראה 
 Reprinted in J.N. Moore, The Arab-Israeli Conflict, 1974, vol. 1, pp. 311-328. ולגבי ההסדר שהוצע

.ibid., pp. 349-356 ,לירושלים בהחלטה זאת בפרט 
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;  העירי לשאלה זו הועלו שתי תשובות עיקריות: (א) לישראל הריבונות באיזור זה
 (ב) הריבונות לעם הפלשתיני או ריבונות מושעית.

 א. הריבונות למדינת ישראל

 גישה זו אומצה על-ידי מדינת ישראל ומשפטנים בין-לאומיים שונים, שהבולט ביניהם
 הוא אליהו לאוטרפכט". על-פי גישה זו החלטת החלוקה (המתווה את בינאום העיר) היא
 בגדר המלצה גרידא, כמו מרבית החלטות העצרת הכללית. העצרת הכללית של האו״ם
 יכלה רק להמליץ על פתרון שעשוי להתקבל על־ידי הצדדים לסכסוך ולהוות בסיס להסכם
4. בין השנים 1952-1947 דנו מוסדות האו״ם מספר פעמים בהצעה להקמת משטר  ביניהם0
 בין-לאומי בעיר, אך הנושא לא הועלה על סדר היום של הארגון לאחר מכן, דבר המלמד
. עם סיום המנדאט הבריטי על 6  כי הארגון הכיר במשתמע בחוסר היכולת לממש הצעה זו1
 ארץ ישראל נוצר חלל(vacuum) בריבונות ורק מי שפעל באופן חוקי רשאי היה למלא חלל
 זה". מייד לאחר עזיבת הבריטים פלשו כוחות מצרים, עיראק, ירדן, לבנון וסוריה לארץ
 במטרה להתנגד בכוח למימוש תוכנית החלוקה. פעולות אלה היוו הפרה בוטה של כללי
 המשפט הבין-לאומי בדבר איסור השימוש בכוח" התקפה זו הקנתה לישראל את הזכות
 לנקוט צעדי הגנה עצמית על-פי המשפט הבין-לאומי. גיבוש החזקה במערב ירושלים
 במהלך צעדי הגנה עצמית חוקית מילא את החלל בריבונות והקנה לישראל את הריבונות
 בחלק זה של העיר*6. לפי השקפה זו, גם מוסדות האו״ם הסכימו בשתיקה למסקנות

 הנ״ל65.

 דעה דומה אימץ גם Gruhin הסבור כי עם סיום המנדאט הבריטי בארץ ישראל נוצר
 בירושלים מצב של "limited terra nullius" (שטח ללא ריבון במידה מוגבלת), ובמצב זה
 יכלו ירדן וישראל לרכוש בעיר את הריבונות על-ידי תפיסה אפקטיבית. הסכם שביתת
 הנשק בין שתי המדינות מנע מהן לרכוש ריבונות בעיר כל עוד ההסכם בתוקף. עם סיום
 תוקפו של הסכם שביתת הנשק במלחמת ששת הימים רכשה ישראל את הריבונות על

6  העיר על-ידי תפיסה אפקטיבית6

 ״ Lauterpacht (supra, note 19), p. 1. על גישת בלום ושוובל נפרט בהמשך בעת הסקירה על מעמדה של

 מזרח ירושלים.

Ibid., pp. 16-18׳״ 

Ibid., pp. 23-36" 

.Ibid., pp. 40-42" 

Ibid., p. 43" 

.Ibid., pp. 44-45** 

Ibid., p. 46" 
M.I. Gruhin, "Jerusalem: Legal and Political Dimensions in a Search for Peace", 12 Case " 
 Western Journal of International Law 169, (1980), pp. 205-207 על הסיבות שבגללן מנע הסכם שביתת
 הנשק רכישת ריבונות על-ידי שתי המדינות ועל הסיבות לסיום תוקפו ב-1967, ראה בהמשך בעת הדיון על מעמד מזרח

 ירושלים, בתיאור העמדה כי הריבונות מוקנית לישראל.
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 יש לציין כי פרופסור אנטוני קאססה(Cassese), המצדד בזכות ההגדרה העצמית של
Palestine Yearbook of International Law^ הפלשתינים, פרסם בשנת 1986 מאמר 
. עם זאת, הוא מציע בסוף 6  שבו הוא מפרט את התנגדותו לניתוח הנ״ל של לאוטרפכט7
 המאמר כי יש להכיר בריבונות ישראל על מערב ירושלים בשל שלוש סיבות עיקריות:
 (א) קו שביתת הנשק בין ישראל לירדן משנת 1949 מקביל בעיקרו לחלוקה הדמוגרפית בין
 יהודים וערבים בירושלים; (ב) לאחר מלחמת ששת הימים קראו מספר מוסדות של האו״ם
 לסגת משטחים שנכבשו במהלך מלחמה זאת, ומכאן ניתן להסיק שהאו״ם מוכן לקבל כי
 שליטתה של ישראל במערב ירושלים נהפכה לחוקית; (ג) במכתב של נשיא מצרים, אנוואר
, דחתה מצרים את זכותה של ישראל 6  סאדאת, שנוסח בהקשר של הסכם קמפ-דיוויד8
 להחזיק במזרח ירושלים אך אולי הסכימה במשתמע לשליטת ישראל על החלק המערבי

 של העירי6.

 ב. הריבונות לעס הפלשתיני או ריבונות מושעית

 הנרי קטן טוען כי כבר בעת המנדאט הבריטי היתה שייכת הריבונות על ירושלים, כמו על
7. החלטת החלוקה, שקבעה את עקרון הבינאום,  שאר חלקי ארץ ישראל, לעם הפלשתיני0
 עדיין עומדת בתוקפה ועל מדינת ישראל מוטלת התחייבות לקיים אותה בשל הצהרות
 שנתנה בפני האו״ם בשנים 711949-1948. החלטת החלוקה אינה פוגמת בריבונות הפלשתינית
 על ירושלים כולה מאחר וההחלטה הוועידה למועצת הנאמנות של האו״ם רק תפקיד
 מינהלי ולא יותר. גם אם היתה חפצה העצרת הכללית להעביר את הריבונות על העיר, לא

. שלטון ישראל במערב העיר מאז 1948 היה בלתי חוקי • 7  היה בסמכותה לעשות כן2
7. המשפט הבין-לאומי  ומרבית מדינות העולם לא הכירו בריבונותה על חלק זה של העיר1
 אינו מכיר ברכישת זכות של ריבונות על-ידי שימוש בכוח, ומעמדה של ישראל במערב

 העיר הוא כשל מעצמה כובשת בלבד*7.

A. Cassese, "Legal Considerations on the International Status of Jerusalem", The Palestine " 
Yearbook of International Law, vol. 3, (1986), pp. 13,23-28 

 ״ ראה על כן ליד הערות 37-36.

.Cassese (supra, note 67), p. 38״ 

H. Cattan, Jerusalem, 1981, pp. 104, 107; H. Cattan, "Sovereignty over Palestine", in: 7 0 

Moore (supra, note 40), vol. 1, pp. 191, 193-204; H. Cattan, The Palestine Question, 1988, pp. 
. 324-326 

 ״ Cattan, Jerusalem, ibid., pp. 105-107, קטן מפנה כאן למכתב ששמר שר החוץ דאז ביום 15.5.1948
 למזכ״ל האו׳׳ם, וכן לדברים שנאמרו על-ידי נציג ישראל לאו׳׳• בעת הדיונים על קבלת ישראל לאו׳׳•, שלדעתו הס
 יוצרים התחייבות חד-צדדית של ישראל לבצע את ההסדר שנקבע בהחלטת החלוקה לגבי ירושלים. בספרו משנת 1988
מצטט קטן גם את נאומו של נציג הסוכנות היהודית דאז (משה שרתוק) בפני העצרת ,The Palestine Question 

 הכללית מיום 27.4.1948, שם, עמ׳ 329-328.

.Cattan, Jerusalem (supra, note 70), pp. 107-108 " 

.Ibid., pp. 107,110-111" 

Ibid., p. 12174 
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 עמדה דומה, אם כי פחות ברורה, הביע הנסיך חסאן בן טלל, על-פיה מושעית
. הנסיך טוען כי מדינת ישראל קיבלה על עצמה 7  הריבונות בעיר עד למציאת פתרון כולל5
 לבצע, באופן חד־צדדי(באיגרת שר החוץ דאז מיום 15.5.1948 לאו״ם) לבצע את החלטת
 החלוקה לגבי ירושלים. תפיסת העיר המערבית על^ידי ישראל במהלך 1948 לא הקנתה לה
 ריבונות מאחר והגנה עצמית אינה דרך חוקית לרכישת טריטוריה על-פי המשפט הבין-לאומי,
. גם החלטות האו״ם לאחר מלחמת ששת הימים 7  ומעמדה בעיר הוא כשל כובש צבאי4
 אינן מעידות כי הארגון הכיר מכללא בריבונותה של ישראל על מערב העיר, ומרבית
. בדרך זו הולך 7  מדינות העולם סירבו לקבל כי לישראל הריבונות על חלק זה של העיר7
 גם ג׳.אי.אי.ד. דרייפר הטוען כי ישראל לא רכשה את זכות הריבונות במערב העיר בשנת
 1948 (וכך גם ירדן באשר למזרח העיר), זאת מאחר והקהילה הבין־לאומית התכוונה
 להקים בעיר משטר בין־לאומי בפיקוח האו״ם. אז וגם עתה נשארה לדעתו הריבונות

.7  מושעית ומעמדה של ישראל בעיר הוא כשל כובש צבאי8

רח ירושלים  (2) מז

 כפי שנאמר לעיל כבש הצבא הירדני במהלך מלחמת העצמאות את מזרח ירושלים והאיזור
 הוחזק עד 1950 כשטח תחת ממשל צבאי. בשנת 1950 החליט הפרלמנט הירדני, שהיה
. 7  מורכב מנציגי שתי גדות הירדן, על איחוד שני האזורים תחת שלטון המלך עבדאללה,
 עם פרוץ מלחמת ששת הימים החל הצבא הירדני להפגיז את מערב העיר, נע לעברה ואף
. 8  כבש את ארמון הנציב. יומיים לאחר מכן פרצו כוחות צה״ל למזרח העיר וכבשו אותה0
 מספר ימים לאחר המלחמה נקטה ישראל במספר,צעדי חקיקה שהביאו לאיחוד שני חלקי
8. שלוש גישות עיקריות הוצגו באשר למעמדה המשפטי של מזרח העיר: (א) מדינת  העיר1
 ישראל היא הריבון על חלק זה של העיר; (ב) הריבונות על מזרח ירושלים מוקנית לירדן
 ומדינת ישראל מחזיקה בשטח זה כמעצמה כובשת במשטר של ״תפיסה לוחמתית״ (שאינה

 מקנה זכות ריבונות); (ג) הריבונות בעיר נתונה לעם הפלשתיני.

 א. הריבונות למדינת ישראל

 עמדה זו הוצגה בעיקר במאמרים של המשפטנים סטפן שוובל, אליהו לאוטרפכט ויהודה
 צ׳ בלום. על-פי גישה זו נוצר עם סיום המנדאט הבריטי על ארץ ישראל חלל בריבונות
 ואותו ניתן היה למלא רק על-ידי פעולה חוקית. ירדן לא רכשה זכות חוקית במזרח העיר

.Talal (supra, note 4), p. 25 7 5 

Ibid., pp. 19-22" 

Ibid., pp. 26-27, 39" 

G.I.A.D. Draper, "The Status of Jerusalem as a Question of International Law", in: H. 7 1 

Kochler (ed.), The Legal Aspects of the Palestine Problem with Special Regard to the Question 
. of Jerusalem. 1980, pp. 154,162-163 

ה על כך ליד הערות 24-20. א  ״ ר

ה על כך ליד הערה 25. א  °* ר

ה על כך ליד הערות 29-26. א  ״ ר
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 משום שהיא כבשה אותה בשנת 1948 במעשה תוקפנות, פעולה העומדת בסתירה לכללי
. קווי שביתת הנשק שהותוו בהסכם שבין ישראל וירדן בשנת 1949 8  המשפט הבין-לאומי2
 ואשר חילקו את העיר, לא נועדו להיות גבולות סופיים בין הצדדים. בהסכם שביתת הנשק
. 8  נאמר במפורש כי הוראותיו אינן משפיעות על זכויותיהם ותביעותיהם של שני הצדדים3
 סיפוח מזרח ירושלים (יחד עם אזורי הגדה המערבית) בשנת 1950 לממלכת ירדן בוצע
. הוראות הסכם שביתת הנשק 8  בניגוד למשפט הבין-לאומי ועל כן הוא נעדר כל תוקף4
 עמדו בתוקפן עד פרוץ מלחמת ששת הימים. ירדן הפרה את ההסכם הפרה מהותית
 במעשה התוקפנות שעשתה כנגד ישראל עם פתיחת מלחמת ששת הימים. דבר זה הקנה
. 8  למדינת ישראל את.הזכות לראות את ההסכם כבטל, וכך היא הכריזה באשר לבטלותו5
 ישראל כבשה את מזרח העיר ביוני 1967 במהלך צעדי הגנה עצמית חוקיים (לאחר
 שהותקפה על-ידי ירדן) והיא רכשה את זכות הריבונות בחלק זה של העיר". ההבדל
 (הקל) בין עמדתו של לאוטרפכט לבין זו של בלום ושוובל הוא בכך שלאוטרפכט סבור כי
 ישראל תפסה את מזרח ירושלים בצורה חוקית ועל כן עמדה לרשותה הזכות למלא את
8, ואילו בלום ושוובל בוחנים את המצב המשפטי לאחר 1967 תוך השוואת  חלל הריבונות7
 הזכויות של ישראל וירדן על מזרח ירושלים, ומסיקים כי ישראל רכשה את הריבונות

. 8  בשטח מאחר שזכותה עדיפה8

 ב. הריבונות לירדן(ישראל מחזיקה במזרח ירושלים כמעצמה כובשת)

 בסידרת מאמרים שפרסם יורם דינשטיין מאוניברסיטת תל-אביב בשנת 1971 בכתב העת
 ״הפרקליט״, הוא הסביר כי מדינת ישראל פעלה במלחמת ששת הימים בהגנה עצמית
 חוקית, ובמהלך צעדים אלה נתפסה גם מזרח ירושלים. עם זאת הוא גורס כי כיבוש בזמן
. העובדה שהמשפט הבין־לאומי 8  מלחמה אינו מקנה למדינה זכות קניין על השטח שנתפס'
 אינו מקנה למדינה זכות קניין על מזרח ירושלים אין פירושה שלישראל אין זכות כלשהי
 עליה. כל עוד נמשך המצב של כיבוש בזמן מלחמה (כולל בתקופה של הפסקת אש) מוקנית
 לישראל זכות החזקה גרידא. מצב זה יכול להימשך ללא הגבלת זמן, עד לכריתת אמנת
 שלום עם ירדן0'. המסמך הקובע את מעמדה של ירדן בעקבות מלחמת השחרור הוא

Lauterpacht (supra, note 19), p. 47; S.M. Schwebel, "What Weight To Conquest?" 64 " 

American Journal of International Law (1970), pp. 344, 346 

' י״צ בלו•, ״ציון במשפט הבינלאומי נפדתה״, הפרקליט כז(1971), עמ׳ 320,315.  ג

 ״ שס,עמ׳ 319.

י שס,עמ׳ 320. 5 

Schwebel (supra, note 320 ¡,)82 בלום, (לעיל, הערה 82), עמ׳ ; p , )19Lauterpacht (supra, note . 48 ״ 
 p .346, ראה גם י״צ בלום, ״מזרח ירושלים אינה שטח כבוש״,הפרקליט כח (1972), .183עמ׳

. p , 48. Lauterpacht (supra, note 19) " 

י 320 עמדתו של בלום מובאת גם מ ע ; בלום, , )83לעיל הערה ( p , )82Schwebel (supra, note . 346 ״ 
p, 1974, 5-ב. Y.Z. Blum, The Juridical Status of Jerusalem 

 ״ י׳ דינשטיין, ״ציון במשפט הבין-לאומי תיפדה״, הפרקליט כז(1971), עמ׳ 5.

 °' י׳ דינשטיין, ׳״והפדה לא נפדתה׳ או •לא הפגנות אלא מעשים״/ הפרקליט כז(1971), עמי 521,519.
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 הסכם שביתת הנשק". בהסכם זה אישרו ירדן וישראל זו את שלטונה של זו בגבולות
 שנקבעו במסמך, ובהסכם זה קיבלה ירדן מישראל הכשר לשליטה במזרח ירושלים".
 ממאמרים אלה ואחרים" עולה, כי לדעת דינשטיין הריבונות על מזרח ירושלים שייכת

 לירדן.

 ביום 31.7.1988 נשא המלך חוסין נאום ובו הוא הכריז על התרת הקשר המשפטי
 והמינהלי בין ירדן לבין שטחי הגדה המערבית (כולל ירושלים)4'. דברים אלה, שטרם זכו
 לתגובה פומבית על-ידי המחברים האחרים המוזכרים בפרק זה, לא גרמו ליורם דינשטיין
 לשנות את דעתו הנ״ל. בראיון שפורסם בעיתון ״הארץ״ טען הוא כי אין לנאום זה ״שום

 קשר לזכות קניין על הגדה ומזרח ירושלים״5'.

 ג. הריבונות לעס הפלשתיני או ריבונות מושעית

 כפי שנאמר לעיל בדיון על מערב העיר גורס הנרי קטן כי הריבונות על כל ארץ ישראל,
 כולל ירושלים, היתה שייכת כבר בעת המנדאט הבריטי לעם הפלשתיני, והדבר לא השתנה
. באשר לצעדי 9  גם בעקבות החלטת החלוקה, מלחמת העצמאות ומלחמת ששת הימים4
 ירדן בשנת 1950 שהובילו לאיחוד מזרח ירושלים עם ירדן7', סבור הנרי קטן כי אלה לא
 פגמו בריבונות העם הפלשתיני על חלק זה של העיר. זאת מאחר ובהחלטת הפרלמנט
 הירדני מיום 24.4.1950 נקבע כי זכויות הפלשתינים יישמרו^ והאיחוד לא יגרע מזכויותיהם
 בפתרון הקבע של שאלת פלשתינה8'. לדעתו מהווים צעדי ישראל לאחר מלחמת ששת
 הימים נסיון לספח את מזרח ירושלים" וגם מוסדות האו״ם הכריזו מספר פעמים כי
. 1 0  צעדי ישראל מהווים הפרה של המשפט הבין-לאומי והם נעדרים כל תוקף משפטי0
 המשפט הבין-לאומי אינו מתיר העברת טריטוריה שהושגה כתוצאה משימוש בכוח, ומדינות

 העולם סירבו להכיר בסיפוח מזרח ירושלים לישראלי10.

 תומאס וסאלי מאליסון סבורים גם הס כי יש להקנות את הריבונות במזרח העיר
 לעם הפלשתיני. לדעתם מוקנית לעם הפלשתיני זכות ההגדרה העצמית, הכוללת גס את

 ״ י׳ דינשטיין, ״תשובה למר דוויק׳׳, הפרקליט כז(1971), עמ׳ 292, 293.

 ״ דמשטיץ(לעיל, הערה 90), עמי 521.

Y. Dinstein (ed.). Models of Autonomy' :in:,1981, Y. Dinstein, "Autonomy", ״ ראה במיוחד 
pp. 291,300 

.International Legal Materials 2 7  ״ הנוסח של נאום המלך חוסיו פורסם ב-(1988) 1673 ,

 ״ י׳ דינשטיין, ״ישראל אינה יכולה לספח השטחים לפי המשפט הבין-לאומי״, הארץ, 4.8.1988, עמי 1.

 ״ ראה ליד הערות שוליים מס׳ 73-70.

 ״ ראה על כך ליד הערות שוליים 24-20.

.Cattan, Jerusalem (supra, note 70), p. 64" 

H. Cattan, Palestine and International Law, 1973, p. 71 " 

Ibid., pp. 139-141100 

Cattan, Jerusalem (supra, note 70), pp. 111-121 1 0 1 
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 הזכות לריבונות (לא ברור לחלוטין אם זכות זו חלה על כל השטחים שהוקצו למדינה
 הערבית ב״החלטת החלוקה״ או על השטחים שתפסה מדינת ישראל במהלך מלחמת ששת
. החלטת החלוקה, 1 0 ; אך נראה כי החלופה השנייה מקובלת יותר על המחברים)2  הימים
, מאפשרת מימוש זכות ההגדרה העצמית לעם הפלשתיני ולעם 1 0  שעדיין עומדת בתוקפה'
 היהודי. יש להקים מדינה פלשתינית בשטחי המנדאט הנמצאים מחוץ לגבולות מדינת
 ישראל שלפני 1967 בשינויים קלים, ומזרח ירושלים תועבר, בעקבות שלב ביניים, למדינה

. 1 0  הפלשתינית שתוקם4

 הנסיך חסן בן טאלל סבור כי ירדן לא רכשה זכות ריבונות על מזרח ירושלים בין
. הכיבוש הצבאי של ישראל 1 0  השנים 1967-1948 ומעמדה בעיר היה כשל כובש צבאי5
 בשנת 1967 לא הקנה לה זכות ריבונות ומוסדות האו״ם אישרו עמדה זו בהחלטות
. מעמדה של ישראל כיום במזרח ירושלים הוא כשל כובש צבאי. צעדי החקיקה  רבות"1
 שנקטה ישראל לאחר מלחמת ששת הימים מהווים סיפוח עקיף או סיפוח משתמע, דבר
. הקהילה הבין-לאומית לא הכירה בריבונותה 1 0  העומד בסתירה לכללי המשפט הבין-לאומי7
 של ישראל על מזרח ירושלים והאו״ם לא זנח את תוכנית הבינאום. הריבונות על העיר

. דעה כמעט זהה לזו של הנסיך הביע ג׳.אי.אי.ד. דרייפר109. 1 0  עדיין מושעית8

 ג. מעמדה המשפטי של ירושלים על-פי המשפט הישראלי
 עד כה דנו במעמדה של ירושלים על-פי המשפט הבין-לאומי, ועתה נסקור את מעמדה לפי
 המשפט הישראלי הפנימי. כאמור לעיל נקטה מדינת ישראל לאחר מלחמת ששת הימים
 צעדי חקיקה שתוצאתם היתה החלת החוק, המשפט והמינהל הישראלי על מזרח ירושלים110.
 משמעותם המשפטית של דברי חקיקה אלה נדונה במספר פסקי דין של בתי המשפט

W.T. Mallison & S.V. Mallison, The Palestine Problem in International Law and World 1 0 2 

Order, 1986, pp. 197-201 

.Ibid., pp. 171-173 m 

Ibid., pp. 206, 233; S.V. Mallison & W.T. Mallison, "The Status of Jerusalem as a Question104 

of International Law", in: H. Kochler (ed.).The Legal Aspects of the Palestine Problem, 1980, pp. 
M. Van Dusen,-n 110-112 ,98. הדים לדעה כי הריבונות על ירושלים שייכת לפלשתינים ניתן למצוא גם 
"Jerusalem, the Occupied Territories and the Refugees", in: M . Khadduri (ed.), Major Middle 
 Eastern Problems in International Law, 1978, p. 51. ראה עמדה דומה התומכת בריבונות של העם
J. Quigley, "Old Jerusalem: Whose to ,(אך אינה מסתמכת על החלטת החלוקה) הפלשתיני על מזרח ירושלים 

Govern", 20 Denver Journal of International Law & Policy (1991), pp. 145,164-166 

.Talal (supra, note 4), p. 27 1 0 5 

Ibid., pp. 29-30 1 0 4 

.Ibid., p. 39 1 0 7 

.Ibid., pp. 30-3110* 

.Draper (supra, note 78), pp. 162-163109 

1 ראה ליד הערות 27-26. 1 0 
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 בישראל והמסקנה העולה מהם היא כי מזרח ירושלים מהווה כיום חלק משטחה של
 מדינת ישראל.

 רמז ראשון למגמה זו ניתן היה לראות באימרת אגב של השופט אגרנט בבג״ץ גן דב
 נ. שר הדתות, ממנה ניתן להסיק כי בית המשפט רואה את מזרח ירושלים כחלק ממדינת
 ישראלי". שאלת מעמדה של מזרח ירושלים עלתה בצורה בולטת יותר בפסק דינו של בית
 המשפט הגבוה לצדק בעניין חאנזאליס נ. גית הדין של הכנסיה היוונית אורתודוכסית2".
 שם עסק בית המשפט בהחלטת בית הדין של הכנסיה הנ״ל, שמושבו במזרח ירושלים,
 שנטל לעצמו סמכות לדון בצוואה בניגוד להוראות חוק הירושה הישראלי. בית המשפט
 ביטל את החלטתו של בית הדין הכנסייתי, ובחוות דעת נפרדת הביע השופט הלוי את
 דעתו כי מיום קבלת צעדי החקיקה הנ״ל ״ירושלים המאוחדת מהווה חלק בלתי נפרד

 מישראל״1".

 פסק הדין החשוב ביותר בעניין מעמדה של מזרח ירושלים על-פי המשפט הישראלי
 ניתן בשנת 1970 על-ידי בית המשפט העליון בעניין רוידי ומאצ׳ס נ. בית המשפט הצבאי,
 נפת חברון4". נגד שני העותרים, שניהלו חנות לממכר עתיקות במזרח ירושלים, הוגש כתב
"  אישום בשל יצוא עתיקות ללא היתר מהגדה המערבית לחנותם במזרח ירושלים5
 השאלה העיקרית שעלתה בפני בית המשפט היתה אם אכן מהווה מזרח ירושלים ״חוץ
 לארץ״ כלפי הגדה המערבית, ואם אכן כך הדבר, היתה העברת העתיקות ״יצוא״ בניגוד
 לדין. בית המשפט קבע אכן כי כתב האישום הוגש כדין וכי מזרח ירושלים מהווה ״חוץ
 לארץ״ כלפי שטחי הגדה המערבית. השופט י׳ כהן קבע שם: ״... לדידי אין צורך בכל
 תעודה של שר חוץ או רשות מינהלית כלשהי לשם קביעה שמזרח ירושלים ... סופחה
 למדינת ישראל ומהווה חלק משטחה ... על ידי שני חיקוקים אלה ... וכתוצאה מכך שטח

 זה מהווה חלק משטח ישראל ...״"'.

 פסק דין זה שימש נושא למאמרים סותרים של יורם דינשטיין ויהודה צ׳ בלום.
 דינשטיין מתח ביקורת על החלטת בית המשפט. לדעתו מן הדין לפרש את החוק, שעה
 שהוא משתמע לשתי פנים, ותוכנו אינו מחייב פירוש אחר, כתואם את כללי המשפט
 הבין-לאומי. כך יש לפרש גם את החוק מיוני 1967 בדרך שתמנע התנגשות בינו לבין
 המשפט הבין-לאומי. ״פירוש זה אפשרי ומעשי גם יחד, אם מכירים בכך שתחולת המשפט,
" דינשטיין גורס 7  השיפוט והמינהל של ישראל על מזרח ירושלים אינה מגיעה כדי סיפוח״

י בנ׳׳ץ 223/67 בן דב ג. שי הדתית, פד׳׳י כ״ב(1) עמ׳ 442-440. " 

 "1בג׳׳ץ 171/68 חאנזאליס נ. בית הדיו של הפטריארכיה הימנית-אורתודוכסית, פד״י כ״ג(1) עמי 260.

 "ישם, עמי 269.

 י״בג׳יץ 283/69 מידי ומאצ׳ס נ. בית המשפט הצבאי, נפת חברון, פד״י כ״ד(2) עמ׳ 419.

ש0, עמ׳ 422-421. 1 1 5 

 "ישם, עמי 423-422.

 '"דינשטיין(לעיל, הערה 89), עמ׳ 7.
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 במאמר כי כללי המשפט הבין-לאומי אינם מתירים לישראל לספח את מזרח ירושלים
."  לשטחה, ומעמדה של ישראל באיזור זה הוא כשל כובש חוקי בזמן מלחמה8

 בעקבות מאמר זה פרסם בלום מאמר תגובה המבקר את דעתו הנ״ל של דינשטיץ'".
 בלום מסכים עם דינשטיין כי אין להשתמש במונח ״סיפוח״ כדי לתאר את צעדי החקיקה
 שנקטה מדינת ישראל ביוני 1967, אך זאת מאחר ולדעתו החלת המשפט הישראלי על
 חלקים מארץ ישראל אינה בגדר סיפוח שטח זר, אלא שחרור מעול זרים. לדעתו לא היתה
 לירדן הריבונות על מזרח ירושלים בטרם המלחמה והחלת המשפט הישראלי על חלק זה
 של העיר אינה נבדלת במהותה מהחלתו על חלקי ארץ ישראל האחרים שמעבר לגבולות

."  החלטת החלוקה0

 חשוב לציין כי מבחינת המשפט הישראלי הפנימי אין כיום משמעות רבה למחלוקת
 זו, ובמלותיו של רובינשטיין: ״מזרח ירושלים הפכה לכל תכלית ולכל עניין להיות שטח
 משטחה של המדינה. דינה של ירושלים המזרחית כיום אינו שונה מדינה של מערב
1. עמדה זו אושרה 2  ירושלים ומשטחים אחרים שצורפו למדינה לאחר מלחמת השחרור״1
 לאחרונה שוב על-ידי בית המשפט המחוזי בירושלים בעת הדיון בפסק הדין היועץ
. כאן דן בית המשפט בבקשת היועץ 1 2  המשפטי לממשלה נ. יואל בן בנימין דיוויס2
 המשפטי להסגיר את דיוויס לארצות הברית על-פי אמנת ההסגרה שבין שתי המדינות.
 סעיף 1 לאמנת ההסגרה מורה ״... על הסגרה הדדית של בני-אדם הנמצאים בשטח ארצו
א כוחו של דיוויס טען כי אמנת ההסגרה שבין שתי המדינות אינה ב J . 1 2 ״ . .  של הצד האחר .
 חלה על מרשו, מאחר שזה מתגורר בעיר העתיקה, שבה גם בוצע מעצרו ובה הומצאה לו
. השופט צמח דחה טענה זו מאחר שהן ארצות הברית והן ישראל גילו 1 2  בקשת ההסגרה4
 דעתן כי הן מסכימות כי האמנה חלה על מבוקש הנמצא במזרח ירושלים. על דעתה של
 ארצות הברית למד השופט מעצם בקשת ההסגרה (שכללה את ציון מקום מגוריו של
, ובאשר למדינת ישראל ציטט השופט את פסקי הדין הנ״ל 1 2  המבוקש, בעיר העתיקה)5
 בענייו מעמדה של ירושלים וקבע כי: ״לא רק המשפט של המדינה, אלא גם השיפוט
 והמינהל שלה הוחל על ירושלים המזרחית. כתוצאה מכך שטח זה מהווה חלק משטח

 ישראל״"1.

, עמ׳ 8-7. את גירסתו של דינשטיין באשר למעמדה של מזרח ירושלים ראה ליד הערות 93-89.  '"שס

 י" בלום (לעיל, הערה 83), עמ׳ 315.

 "״ שם, עמ׳ 318-317; על עמדתו של בלום באשר למעמדה של מזרח ירושלים על-פי כללי המשפט הבין-לאומי,
 ראה ליד הערות 88-82.

׳ רובינשטיין, המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל, מהדורה שלישית, שוקן, ירושלים ותל-אביב, א 1 1 1 

 1991, עמ׳ 68. למעשה העניקה מדינת ישראל הקלות מסויימות לתושבי מזרח ירושלים, כגון בענייני חינוך. כמו-כן קבעה
 הסדרי מעבר נוחים - ראה חוק הסדרי משפט ומינהל [נוסח משולב], תש׳׳ל - p»n ,1970 כרך 8, עמ׳ 4860-4840.

ם מחוזיים, תשמ׳׳ט (ג) עמ׳ 1 ב״ש (י-ס) 186/87 היועץ המשפטי לממשלה נ. יואל בן בנימין דיוויס, פסקי  ״
.336 

, עמ׳ 338. ם ש 1 " 

שם. 1  ״

"שם, עמ׳ 339. 5 

 יי" שם, עמ׳ 342.
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 פדק שני:

 הצעות ועמדות שהועלו 1קשד לפתרון
 שאלת ירושלים

(Sykes-Picot)1) הסכם ס״קס־פיקו 

 תאריך: ההסכם נכלל במכתב שר החוץ הבריטי (Sir Edward Grey) לשגריר צרפת
 בלונדון(Paul Cambon) מיום 16.5.1916.

J.N. Moore (ed.), The Arab-Israeli Conflict, Readings and :מקור ההסכם 
Documents, Princeton University Press, New Jersey, 1977, p. 880. 

 הרקע להוראות ההסכם על ארץ ישראל: י׳ מינרבי, הותיקאן, ארץ הקודש והציונות, יד
 בן-צבי, ירושלים, 1985, עמ׳ 28-21.

D. Fromkin, A Peace To End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and 
the Creation of the Modern Middle East, Avon Books, New York, 1989, 
pp. 188-193. 

 רקע: המשא ומתן על עתיד הקיסרות העות׳מאנית החל בנובמבר 1915 בין בריטניה
 וצרפת. בראשית 1916 הגיעו נציגי שתי המדינות (סייקס מטעם בריטניה, ופיקו מטעם
 צרפת) להסכמה בדבר עתיד המזרח התיכון לאחר מלחמת העולם הראשונה. באשר לארץ
 ישראל, הוסכם בין שני הצדדים כי השטחים שבמרכז הארץ יהיו כפופים למינהל בין-לאומי.
 בשנים שלאחר מכן, עם שינוי הנסיבות, סברו קובעי המדיניות הבריטים כי הסדר הבינאום

 אינו הולם את האינטרסים של בריטניה במזרח התיכון וההסכם לא מומש.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ  שאי

 סעיף 3 להסכם קובע כי ״באיזור המסומן בצבע חום יוקם מינהל בין-לאומי, שאופיו
 ייקבע לאחר התייעצות עם בנות הברית האחרות, ועם נציגי השריף ממכה״. על-פי המפה

 המצורפת להסכם כולל ״האיזור החום״ את כל ארץ ישראל, למעט חיפה ועכו.
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 2) כתב המנדאט הבריטי על ארץ ישראל

 תאריד: 24 ביולי 1922.

League of Nations Official Journal, August 1922, pp. 1007-1012. :מקור 

A. Ginio, "Plans for the Solution of the Jerusalem Problem", in: J.L. Kraemer (ed.), 
Jerusalem: Problems and Prospects, Praeger, N.Y., 1980, pp. 41,43-44. 

 רקע: כתב המנדאט העניק לבריטניה סמכויות ניהול באיזור פלשתינה בפיקוח חבר
 הלאומים. תוכן כתב המנדאט נבע ישירות מהתוצאות הפוליטיות של מלחמת העולם
 הראשונה ושיקף הסדרים שסוכמו בין המעצמות האירופיות (בעיקר בריטניה וצרפת)
 במשך המלחמה. כתב המנדאט לא הזכיר במפורש את העיר ירושלים אלא רק את

 המקומות הקדושים.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. בריטניה נקבעה כמעצמה המנהלת של שטח המנדאט תחת פיקוח חבר הלאומים.

 2. נושא הריבונות על שטח פלשתינה לא נקבע במפורש בכתב המנדאט (ראה ״מנדאט״
 בפרק הלקסיקון) אך בסעיף 3 נקבע כי המעצמה המנדאטורית תעודד אוטונומיה
 מקומית. עוד נאמר שם כי על המעצמה המנדאטורית ליצור תנאים שיבטיחו הקמת

 בית לאומי יהודי ופיתוח מוסדות שלטון עצמי.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. בריטניה היא האחראית על המקומות הקדושים בפלשתינה ועל שמירת הזכויות
 הקיימות באתרים אלה (ראה ״סטאטוס-קוו״ בפרק הלקסיקון).

 2. המעצמה המנדאטורית תבטיח את חופש הגישה למקומות הקדושים, כפוף לדרישות
 הסדר הציבורי.

 3. המעצמה המנדאטורית תבטיח את חופש הפולחן במקומות הקדושים, כפוף לדרישות
 הסדר הציבורי.

 4. נאסר על בריטניה להתערב בניהול מקדשים מוסלמיים ובחסינויות המוקנות להם.

 5. ועדה מיוחדת תתמנה על-ידי המעצמה המנדאטורית ללמוד ולהגדיר את הזכויות
 והתביעות ביחס למקומות הקדושים, וזאת כדי להחליט בנושאים אלה. דרך מינוי

 הוועדה, הרכבה ותפקידיה יוגשו לאישור מועצת חבר הלאומים.
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 3) הצעת ר״ר חיים ארלהורוב

 תאריך: ינואר 1932.

 מקור: מכתב חיים ארלוזורוב להרברט סמואל מיום 7 בינואר 1932 (הארכיון הציוני).
 מכתב מחיים ארלוזורוב לקמבל מיום 19 בינואר 1932 (הארכיון הציוני).

 מכתב הרברט סמואל לחיים ארלוזורוב מיום 21 בינואר 1932 (הארכיון הציוני).

 רקע: ההצעה הוצגה על-ידי ד״ר חיים ארלוזורוב, ראש המחלקה המדינית של הסוכנות
 היהודית, במכתב להרברט סמואל (שהיה שייך באותה עת למשרד הפנים הבריטי). התוכנית
.B. Campbell גובשה לאחר שיחות בין ארלוזורוב לבין נציב המחוז הבריטי מיג׳ור 
 בתשובתו הדגיש סמואל כי הוא מחווה את דעתו האישית בלבד (מאחר שהנושא היה
 מופקד בידי משרד המושבות הבריטי). לדעתו, יצירת שתי רשויות עירוניות כה סמוכות זו

 לזו עלולה להביא לחיכוכים, אך ייתכן שזה הרע במיעוטו.

ת ו מי ת לאו ו פ  שאי

 נראה כי הנחת היסוד היתה כי ירושלים, כמו שאר חלקי פלשתינה, יישארו תחת מנדאט
 בריטי.

ל עירוני ז  ממו

 1. העיר תחולק לשני רבעים: יהודי וערבי.

 2. הרובע היהודי יכלול את החלקים החדשים של העיר ויאוכלס ברובו ביהודים. הרובע
 הערבי יכלול בעיקר את העיר העתיקה (שגרו אז בה כ-5,000 יהודים) ותלפיות, והוא

 יאוכלס בעיקר בערבים.

 3. לכל רובע תוקם מועצת רובע עם סמכויות מיסוי מסוימות.

 4. העיריה המרכזית תמשיך לתפקד כרשות מתאמת ומפקחת.
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( P e e l ) 4  דו״ח ועדת פיל (

 תאריך: דו״ח הוועדה נחתם ביום 22 ביוני 1937 ופורסם ביום 7 ביולי 1937.

Excerpts from the Report of the Palestine Royal Commission (The Peel :מקור 
Commission), June 22,1937, in: J.N. Moore (ed.), The Arab-Israeli Conflict, vol. 
HI: Documents, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1974, p. 150. 

H.E. Bovis, The Jerusalem Question, Hoover Institution Press, Stanford University, 
California, 1971, pp. 21-25. 

 רקע: הוועדה המלכותית הוקמה על-ידי ממשלת בריטניה בעקבות המהומות שפרצו
 בפלשתינה באפריל 1936. בראש הוועדה עמד Earl Peel, מזכיר המדינה של הודו לשעבר.
 הוועדה שמעה עדויות מנובמבר 1936 ועד פברואר 1937, הן בפלשתינה והן במדינות
 אחרות באיזור. הדו״ח פורסם ביום 7 ביולי 1937 ובאותו יום הכריזה ממשלת בריטניה כי

 היא מאשרת את מסקנותיו וכי תנקוט בצעדים הדרושים למימושו.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. הוועדה המליצה לסיים את המנדאט הבריטי במתכונתו הנוכחית ולהקים שתי
 מדינות עצמאיות, יהודית וערבית, בשטח המנדאט.

 2. מובלעת, שתכלול את ירושלים, בית לחם, נצרת, הכינרת, ופרוזדור מאיזור ירושלים
 ־לים התיכון, תישאר תחת מנדאט בריטי.

 3. מטרת המנדאט הבריטי על איזור זה לא תהיה ליצור שלטון עצמאי בעתיד אלא
 שמירת המקומות הקדושים.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. המעצמה המנדאטורית תבטיח את חופש הגישה למקומות הקדושים.

 2. המעצמה המנדאטורית תבטיח את שמירת הזכויות הקיימות במקומות הקדושים
 (ראה ״סטאטוס־קוו״ בפרק הלקסיקון).

 3. בריטניה גם תהיה אחראית להגנת האתרים המקודשים ליהודים ולערבים בשתי
 המדינות העצמאיות שתוקמנה.
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 5) הצעת הסוכנות היהודית - 1938

 תאר>ן: דו׳׳ח ועדת וודהד (Woodhead), הכולל את הצעת הסוכנות היהודית הנ״ל, פורסם
 בחודש אוקטובר 1938.

Palestine Partition Commission Report, Cmd. 5854, H. M . Stationary :מקור 
Office, London, 1938, p. 73. 

J. Le Morzellec, La question de Jérusalem devant l'Organisation des Nations 
Unies, Etablissements E. Bruylant* Bruxelles, 1979, p. 50. 

 רקע: ועדת וודהד הציעה בדו״ח המסכם שלוש חלופות לחלוקתה של ארץ ישראל המנדטורית
 ובשלושתן הוצע כי ירושלים תישאר תחת מנדאט בריטי. ההצעה המפורטת בהמשך
 מתוארת על־ידי הוועדה כהצעה של ״מקור יהודי״ אך ממקורות אחרים ברור כי המדובר
 בהצעה של הסוכנות היהודית שהוגשה במזכר של הסוכנות לוועדה. במזכר זה מביעה
 הסוכנות את התנגדותה להכללתה של כל ירושלים בשטח המנדאט הבריטי. עמדת הסוכנות
 היהודית לא התקבלה על-ידי ועדת וודהד בשל ההערכה כי המוסלמים והנוצרים יתנגדו
 לצירוף חלק מירושלים למדינה היהודית ובשל בעיות מינהליות הכרוכות במימוש ההצעה.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ  שאי

 1. העיר העתיקה ושטחים מצפון ומדרום לה, המאוכלסים בעיקר על-ידי מוסלמים
 ונוצרים, יישארו תחת מנדאט בריטי.

 2. ״ירושלים היהודית החדשה״, הכוללת את הרבעים ממערב לעיר העתיקה לאורך
 הכביש לעין-כרם, הרבעים מקור חיים ורמת רחל, ואיזור האוניברסיטה העברית
 ייכללו במדינה היהודית. שטחים אלה, על-פי הדו״ח, מאוכלוסים ברובם ביהודים

 (71,000 מתוך 74,500).

 3. בין האיזור היהודי בירושלים והמדינה היהודית במישור החוף יוקם פרוזדור.
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( F i t z g e r a l d ) 6  דו״ח זקן השופטים סר ויליאם פיצג׳רלר (

 תאריד: 28 באוגוסט 1945.

Report by Sir William Fitzgerald on the Local Administration of :מקור 
Jerusalem, 28th August 1945, Government Printer, Palestine. 

A. Ginio, "Plans for the Solution of the Jerusalem Problem", in: J.L. Kraemer (ed.), 
Jerusalem: Problems and Prospects, Praeger, N.Y., 1980, pp. 41,54-56. 

 רקע: סר ויליאם פיצג׳רלד, שופט בית המשפט העליון של פלשתינה, התמנה על-ידי הנציב
 העליון ביום 11.7.1945 לחקור, לדווח, ולהמליץ בנוגע למינהל העירוני של ירושלים.
 משימה זו הוטלה על פיצג׳רלד בעקבות משבר בתפקוד מועצת עירית ירושלים ומינוי

 שישה פקידים בריטים לנהל את מנגנון העיר יה.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 בריטניה תמשיך לנהל את פלשתינה (כולל ירושלים) בתוקף תפקידה כמעצמה מנדטורית,
 אך יונהגו שינויים משמעותיים במבנה. העירוני של ירושלים, על-פי המודל של עירית

 לונדון.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. כל הנושאים הקשורים למקומות הקדושים יהיו באחריות המועצה המינהלית.

 2. כל סכסוך אם מקום מסוים הוא מקום קדוש יופנה לנציב העליון.

 3. כל שאלה אם נושא מסוים נוגע למקום קדוש תופנה למועצה המינהלית. ׳

 4. המועצה המינהלית תהיה רשאית למנוע ביצוע מפעלים מסוימים במקומות הקדושים.

ו במקומות הקדושים (ראה  5. המועצה המינהלית תבטיח את שמירת הסטאטוס־קו
 ״סטאטוס-קוו״ בפרק הלקסיקון).
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 מינהל עירוני

 1. העיר תכלול שני רבעים, יהודי וערבי; כל רובע יתנהל על-ידי מועצת הרובע, כפוף
 לסמכויות פיקוח מסוימות של המועצה המינהלית (על מועצה זו ראה בהמשך).

 המטרה המוצהרת היתה להעניק מידה רבה של אוטונומיה לכל רובע.

 2. גבולות העיר יורחבו והשטחים הנמצאים מחוץ לשני הרבעים ינוהלו על-ידי המועצה
 המינהלית.

 3. מועצת הרובע תיבחר על-ידי התושבים הקבועים המשלמים מסים ברובע.

 4. מועצת הרובע תבחר בישיבתה הראשונה את האיש שיעמוד בראש הרובע, כפוף
 , לזכות וטו של הנציב העליון.

 5. למועצת הרובע יהיו סמכויות בענייני מסים, חינוך, בריאות, שירותים חברתיים וביוב
 (צינורות בתוך הרובע).

 6. המועצה המינהלית תורכב מארבעה אנשים והיושב ראש יתמנה על-ידי הנציב העליון.
 מועצת כל רובע תבחר נציג אחד למועצה המינהלית, ושני חברי מועצה נוספים (שלא
 יהיו ערבים או יהודים) ייבחרו על-ידי הנציב העליון. ממשלת פלשתינה תשלם את

 משכורתם של חברי המועצה המינהלית.

 7. למועצה המינהלית יהיו סמכויות חשובות בענייני המקומות הקדושים (ראה בהמשך),
 אישור תוכניות בנייה ברבעים, הקצאת מים לרבעים ופיקוח על מערכת הביוב

 המרכזית.

 8. פעולות המועצה המינהלית למען הרבעים ימומנו על-ידי הרבעים על-פי דרישות
 תשלום שתשגר המועצה המינהלית אליהם.
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( M o r r i s o n - G r a d y ) > 7  דו״ח ועידת מוריסון־גר«ד (

 תאריך: הדו״ח הוגש ב-25 ביולי 1946 ופורסם ביום 30 ביולי 1946.

A. Ginio, "Plans for the Solution of the Jerusalem Problem", in: J.L. Kraemer :מקור 
(ed.), Jerusalem: Problems and Prospects, Praeger, N.Y., 1980, pp. 41, 56-57. 

H.E. Bovis, The Jerusalem Question, Hoover Institution Press, Stanford University, 
California, 1971, pp. 39-40. 

H.M. Sachar, A History of Israel, Knopf, N.Y., 1979, pp. 270-272. 

 רקע: הרברט מוריסון (מבריטניה) והנרי גריידי (מארצות הברית) עמדו בראש הוועדה
 המשותפת שתפקידה היה להציע צעדים מפורטים למימוש ההצעה האנגלו-אמריקאית
 (שהציעה בראשית מאי 1946 להפוך את המנדאט הבריטי על פלשתינה לנאמנות בפיקוח
 האו״ם). על-אף זאת, חלק מעיקרי דו״ח ועדת מוריסון-גריידי עמדו בניגוד למסקנות
 הוועדה האנגלו-אמריקאית. הקבינט הבריטי אישר מייד את התוכנית המוצעת אך נציגי
 היישוב היהודי ומנהיגי המוסדות הערבים בפלשתינה דחו אותה. ב-12 באוגוסט הודיע
 נשיא ארצות הברית, טרומן, לראש ממשלת בריטניה, אטלי, כי ארצות הברית לא תתמוך

 בתוכנית.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. התוכנית הציעה כי המנדאט הבריטי ייהפך לנאמנות תחת פיקוח האו״ם, וכי הארץ
 תחולק לארבעה מחוזות: שני מחוזות אוטונומיים (יהודי וערבי), ושני מחוזות בשליטת-

 הממשל המרכזי(מחוז ירושלים והנגב).

 2. בראש המינהל המרכזי יעמוד הנציב העליון הבריטי.

 3. המחוז היהודי יכלול את עמק הירדן - מצפון לבית שאן, מישור החוף - בין עכו וואדי
 רובין, וכן פרוזדור משני האזורים הנ״ל לעפולה. המחוז הערבי יכלול את שאר חלקי
 הארץ מחוץ לשני המחוזות שיהיו בשליטת הממשל המרכזי. מחוז הנגב (כפוף לממשל

 המרכזי) ישתרע מדרום לבאר-שבע, ומחוז ירושלים יכלול גם את בית לחם.

 4. תושבי כל מחוז יבחרו את חברי מוסדות המחוקקים שלהם, אך ראש המיניסטרים
 והקבינט בכל מחוז יתמנו על-ידי הנציב העליון הבריטי.

 5. כל הסמכויות בענייני הגנה, יחסי חוץ, מכס ובלו, משטרה, בתי משפט ותקשורת
 יישמרו לממשל המרכזי.
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ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 אחת המשימות המרכזיות של הממשל המרכזי(הבריטי) במחוז ירושלים תהיה להגן על
 האינטרסים של שלוש הדתות במקומות הקדושים.

נהל עירוני  מי

 1. מרבית חברי מועצת מחוז ירושלים ייבחרו על-ידי תושבי המחוז, אך מספר חברים
 יתמנו על-ידי הנציב העליון.

 2. למועצת מחוז ירושלים יהיו סמכויות בדומה לאלה של מועצת עיריה.
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( U N S C O P ) 8  הצעת המיעוט בדו׳׳ח אונסקו״פ (

 תאריך: הדו״ח הוגש לעצרת הכללית ביום 31 באוגוסט 1947.

United Nations Special Committee on Palestine, Report to the General :מקור 
Assembly, vol. 1, Official Records of the Second Session of the General Assembly, 
Supp. No. 11, pp. 59-63. 

H.E. Bovis, The Jerusalem Question, Hoover Institution Press, Stanford University, 
California, 1971, pp. 41-43. 

 רקע: ב-2 באפריל 1947 ביקשה בריטניה מהעצרת הכללית של האו״ם לדון בשאלת
 פלשתינה. על-פי בקשת בריטניה, כונסה ישיבה מיוחדת של העצרת הכללית של האו״ם
 ב-28 באפריל ובה הכריז נציג בריטניה כי ממשלתו תקבל אמנם את המלצת העצרת, אך
 לא תקבל אחריות למימוש החלטה שלא תהיה מקובלת על-ידי היהודים והערבים. ב-15
United Nations) במאי 1947 הקימה העצרת הכללית ועדה מיוחדת בת 15 חברים 
 Special Committee on Palestine) שהגישה את המלצותיה לעצרת הכללית. ב-31 באוגוסט
 הגישה הוועדה דו״ח לעצרת הכללית שכללה חוות-דעת רוב וחוות-דעת מיעוט. הצעת
 המיעוט (שנתמכה על־ידי נציגי הודו, איראן, יוגוסלביה) לא נתקבלה על-ידי העצרת
 הכללית (חוות-דעת הרוב נתקבלה עם מעט שינויים על-ידי העצרת הכללית, והיא מתוארת

 בהמשך (ראה ״תוכנית החלוקה״).

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. תוקם מדינה פדראלית עצמאית שתורכב משני מחוזות אוטונומיים (יהודי וערבי)
 בפיקוח הממשלה הפדראלית המרכזית. העיר ירושלים תהיה בירת המדינה הפדראלית.

 2. לכל ממשלת מחוז יוקנו סמכויות בענייני חינוך, מס מקומי, זכות למגורים באיזור,
 רישוי עסקים, אישורי מקרקעין, הגירה, התיישבות, משטרה והענשת עבריינים, מוסדות
 ושירותים חברתיים, שיכון, בריאות הציבור, דרכים מקומיות, חקלאות ותעשייה

 מקומית.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. החוקה הפדראלית תכלול סעיפים שיבטיחו:
 א. אי-פגיעה באופיים הקדוש של המקומות הקדושים;
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 ב. גישה חופשית למקומות הקדושים על-פי הזכויות הקיימות וכפוף לדרישות הסדר
 הציבורי;

 ג. חופש הפולחן במקומות הקדושים בכפוף לדרישות הסדר הציבורי;
 ד. שמירת הזכויות הקיימות של העדות הדתיות במקומות הקדושים (ראה ״סטאטוס-

 קוו״ בפרק הלקסיקון);
 ה. אם יידרש תיקון דחוף במקום קדוש, יקרא הממשל הפדראלי לאחת העדות
 הדתיות לבצע את התיקון. אם הבקשה לא תתמלא תוך זמן סביר, יבצע הממשל

 המרכזי את התיקון;
 ו. לא יוטלו מסים על מקומות קדושים שהיו פטורים ממס על־פי הדין ביום מתן

 העצמאות.

 2. יוקם מנגנון שיפוטי חסר פניות ליישוב סכסוכים הקשורים למקומות הקדושים.

 3. האו״ם יקים גוף בין-לאומי קבוע לפקח על הגנת המקומות הקדושים בפלשתינה:
 א. גוף זה יכלול שלושה נציגים שיתמנו על-ידי האו״ם, ונציג אחד מכל דת מוכרת

 שיש לה אינטרס במקומות הקדושים.
 ב. גוף זה יהיה אחראי להגנת המקומות הקדושים בפלשתינה, כפוף לשמירת הזכויות

 הקיימות.
 ג. גוף זה יהיה המוסד המייצג כלפי הממשלה הפדראלית בכל הנוגע למקומות

 הקדושים, והוא יכין דו״חות לאו״ם בנושאים אלה.

 פגעהל ע>רומ

 1. ירושלים, בירת המדינה הפדראלית, תכלול שתי עיריות נפרדות: עיריה ערבית שסמכותה
 תשתרע על החלקים הערביים של העיר כולל העיר העתיקה; ועיריה יהודית שסמכותה

 תחול על אזורים המאוכלסים ברובם ביהודים.

 2. לשתי העיריות יהיו סמכויות של מינהל עירוני באזורים שתחת שליטתן, והן גם
 תשתתפנה במוסדות שלטון עצמי משותפים, ובתנאי שיישמר ייצוג שווה למאמיני

 הדתות החיים בקהילות.

 3. שתי העיריות תספקנה ביחד שירותים משותפים כגון ביוב, איסוף אשפה, שירותי
 כיבוי, הספקת מים, תחבורה מקומית, טלפון וטלגרף.
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 תוכנית החלוקה של העצרת הכללית של האו׳׳ם (9
((ID 181 החלטה) 

 תאריך: 29 בנובמבר 1947.

Official Records of the Second :G.A. RES. 181 (II), 29 November 1947, מקור 
1947,Session of the General Assembly: Resolutions, 16 September-29 November 
p. 131. 

 רקע: בהחלטה זו אימצה העצרת הכללית של האו״ם את המלצת הרוב של UNSCOP (ראה
 על ועדה זו ברקע להמלצת המיעוט) בשינויים קלים: צירוף יפו, באר-שבע, ורצועה ליד
 הגבול עם מצרים למדינה הערבית שהוצעה (במקום למדינה היהודית, כפי שהוצע על-ידי
 הרוב ^UNSCOP). ההחלטה נתקבלה ברוב של 33 נגד 13. בהחלטה הומלץ לחלק את

 פלשתינה לשתי מדינות עצמאיות, יהודית וערבית, שתהיינה קשורות באיחוד כלכלי.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. ירושלים תיחשב כגוף נפרד (corpus separatum) תחת שלטון בין-לאומי בשליטת
 האו״ם (״בינאום״).

 2. לעיר יוספו שטחים נוספים וגבולותיה החדשים של העיר יהיו: במזרח - אבו-דיס,
 בדרום • בית-לחם, במערב - עין-כרם, ובצפון ־ שועפט.

 3. העיר תהיה מפורזת וניטראלית (ראה על ״פירוז״ ו״ניטראליות״ בפרק הלקסיקון).

 4. העיר תהיה חלק מהאיגוד הכלכלי שאליו תהיינה שייכות המדינות היהודית והערבית.

 5. תושבי המדינות הערבית והיהודית יהנו מחופש כניסה ומגורים בעיר, כפוף למגבלות
 של בטחון ורווחה כלכלית.

 6. אזרחי העיר יקבלו אוטומטית אזרחות של העיר ירושלים אלא אם הם יבקשו לקבל
 אזרחות של המדינה שבה הם היו אזרחים.

 7. לעיר תהיה מערכת עצמאית של בתי משפט ולה יהיו כפופים כל תושבי העיר.

 8. ערבית ועברית תהיינה השפות הרשמיות של העיר.

 9. לאחר 10 שנים של ניהול העיר על־ידי האו״ם ייערך משאל עם באשר לשינויים
 בצורת השלטון בעיר.
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ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

״ בפרק ו  1. הזכויות הקיימות במקומות הקדושים תישמרנה (ראה ״סטאטוס-קו
 .הלקסיקון).

 2. יובטחו חופש הגישה והפולחן במקומות הקדושים על-פי הזכויות הקיימות וכפוף
 לדרישות הסדר הציבורי.

 3. לא תורשה פגיעה באופיים הקדוש של המקומות הקדושים.

 4. אם ייראה למושל העיר כי דרוש תיקון דחוף במקום קדוש, הוא רשאי לקרוא לאחת
 הקהילות הנוגעות לבצע את התיקון, ואם לא בוצע התיקון תוך זמן סביר רשאי

 המושל לבצע את התיקון בעצמו.

 5. לא יוטלו מסים על מקומות קדושים שהיו פטורים ממס בעת הקמת העיר.

 6. המושל יהיה אחראי להגנת המקומות הקדושים בעיר.

 7. המושל יחליט, על בסיס הסמכויות שיוקנו לו בחוקות שתי המדינות (הערבית והיהודית
 שתוקמנה), אם הוראות החוקות ביחס למקומות הקדושים מכובדות כיאות.

 8. למושל תהיה הסמכות להחליט, על יסוד הזכויות הקיימות, במקרים של סכסוכים
 בין עדות דתיות שונות בנוגע למקומות הקדושים בכל חלקי פלשתינה.

הל עירוני נ  מי

 1. המושל לעיר ירושלים יתמנה על-ידי מועצת הנאמנות של האו״ם.

 2. המושל ייצג את האו״ם בעיר ויבצע בשם הארגון את כל סמכויות המינהל ויחסי חוץ.

 3. היחידות האוטונומיות בשטחי העיר (כפרים, ערים ועיריות) יהנו מסמכויות רחבות
 של ממשל עצמי.

 4. המושל יגיש למועצת הנאמנות תוכנית ליחידות עירוניות מיוחדות שיכללו את החלקים
 היהודיים והערביים של העיר.

 5. המושל יקים כוח משטרתי מיוחד לשמירת הסדר הציבורי והגנת המקומות הקדושים.
 כוח זה יורכב מאנשים שיגויסו מחוץ לפלשתינה.

 6. למועצה המחוקקת של העיר, שתיבחר על-ידי תושבי העיר, תהיינה סמכויות חקיקה
 ומיסוי. אך סמכות החקיקה של המועצה תוגבל בהוראות החוקה לעיר (שתיקבע

 על-ידי מועצת הנאמנות).

 7. למושל תהיה סמכות וטו לגבי הצעות חוק שאינן מתיישבות עם ההוראות החוקה,
 ותהיה לו גם הסמכות להוציא צווים זמניים במקרה שהמועצה המחוקקת לא תאמץ

 בזמן הצעת חוק החיונית לתפקוד סדיר של המינהל בעיר.
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 10) הצעת הארכיבישוף מקנטרברי

 תאריך: 31 באוקטובר 1949.

A. Ginio, "Plans for the Solution of the Jerusalem Problem", :מקור 
in: J.L. Kraemer (ed.), Jerusalem: Problems and Prospects, Praeger, N.Y., 1980, 
pp. 41, 74 . 

H.E. Bovis, The Jerusalem Question, Hoover Institution Press, Stanford University, 
California, 1971, pp. 65-66. 

 רקע: הארכיבישוף מקנטרברי הגיש תוכנית זו לאו״ם כהצעה אישית. עיקרי התוכנית,
 שהדגישו את הבינאום הטריטוריאלי, היו מנוגדים לעמדת מרבית הגורמים הפרוטסטנטים

 באותה עת שדגלו בבינאום פונקציונלי של ירושלים (ראה בפרק הלקסיקון על ׳׳במאום״).

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. העיר העתיקה, האיזור המסחרי הסמוך אליה, הר הזיתים, הר הצופים, טרה-סאנטה
 ודרך בית-לחם יושמו תחת משטר בין־לאומי בחסות האו״ם.

 2. העיר החדשה מחוץ לחומות, חוץ מהאזורים הנ״ל שייכללו במשטר הבין-לאומי,
 יועמדו תחת ריבונות מדינת ישראל.

 3. ליהודים תינתן האפשרות לחזור לרובע היהודי.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 המקומות הקדושים בירושלים, בית לחם ונצרת יהיו נתונים לפיקוח בין־לאומי.
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 11) מועצת הנאמנות של האדים: הצעת חוקה לירושלים

 תאריך: ההצעה אושרה על-ידי מועצת הנאמנות של האו״ם ביו• 4.4.1950.

.U.N. Doc. A/1286 :מקור 

 רקע: בהחלטה מספר 181(11) של העצרת הכללית של האו״ם (״החלטת החלוקה״) הוצע כי
 ירושלים תהיה איזור נפרד (corpus separatum) משתי המדינות שהיו אמורות לקום
 בשטחי המנדאט הבריטי (ראה לעיל סקירה מפורטת של ההחלטה). בהחלטה זו הטילה
 העצרת הכללית על מועצת הנאמנות את תפקיד ניהול העיר בשם האו״ם וביקשה מהמועצה
 להכין חוקה מפורטת לעיר. בהחלטה מספר 303(IV) של העצרת מיום 9.12.1949, התבקשה

 מועצת הנאמנות להשלים את טיוטת החוקה לירושלים.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

corpus) 1. העיר ירושלים, על-פי הגבולות שנקבעו בהחלטת החלוקה, תהיה איזור נפרד 
 separatum) ותנוהל על-ידי מועצת הנאמנות שתפעל בשם האו״ם.

 2. העיר תוכרז כאיזור ניטרלי והיא תפורז מכל נשק.

 3. יובטח חופש הכניסה והיציאה מהעיר לעולי רגל ולמבקרים מכל הדתות ללא כל
 הפלייה; זאת, בכפוף לדרישות הסדר, המוסר ובריאות הציבור.

 4. הרשות המבצעת - מועצת הנאמנות תמנה מושל לעיר:
 א. המושל יהיה נציג האו״ם בעיר.

 ב. המושל יעמוד בראש הרשות המבצעת והמינהל בעיר.
 ג. המושל יפעל על-פי הוראות החוקה והנחיות מועצת הנאמנות.

 ד. המושל יהיה אחראי לכוחות המשטרה בעיר.
 ה. בעיתות חירום יהיה המושל רשאי לנקוט צעדים הסותרים את החקיקה הקיימת.

 ו. המושל יהיה אחראי לניהול יחסי החוץ של העיר.

 5. הרשות המחוקקת - סמכות החקיקה תוקנה ל״מועצה המחוקקת״, ובמקרים מיוחדים
 למושל העיר:

 א. המועצה המחוקקת תורכב מ-25 נציגים שייבחרו על-ידי תושבי העיר,.ונציגים
 נוספים שיתמנו על-ידי ראשי הקהילות הדתיות בעיר (לכל היותר 15 נציגים).

 ב. 25 הנציגים ייבחרו על-ידי 4 קבוצות (colleges): יהודית, נוצרית, מוסלמית,
 וקבוצה שאליה ישתייכו התושבים שיבריזו כי אינם חפצים להשתייך לאחת
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 משלוש הקבוצות הנ״ל. כל אחת משלוש הקבוצות הראשונות תבחר שמונה
 נציגים למועצה, והקבוצה הרביעית תבחר נציג אחד.

 ג. ראשי הקהילות הדתיות ימנו את הנציגים הנוספים, תוך שמירה על שוויון
 במספר הנציגים שימנה כל ראש קהילה.

 ד. המועצה החקיקתית תיבחר לארבע שנים עם אפשרות להארכה לשנה נוספת
 על-ידי המושל.

 ה. חוקי המועצה ייכנסו לתוקף עם פרסומם על-ידי המושל. למושל תהיה הזכות
קה העומדים בסתירה לחוקה, או שהם עלולים לפגוע  שלא לפרסם צעדי חקי
 בניהול התקין של העיר, או שהם עלולים לגרום לקיפוח לא הולם של חלק

 מסוים מתושבי העיר.
 ו. בפרקי הזמן שבהם לא קיימת מועצה מחוקקת, רשאי המושל לקבוע הסדרי

 חקיקה, אך אלה עשויים להשתנות על-ידי המועצה שתתמנה לאחר מכן.
 ז. למושל תוקנה הסמכות להוציא צווים זמניים במקרים שבהם נבחרה המועצה אך

 טרם אימצה דברי חקיקה החיוניים לתפקוד תקין של המינהל העירוני.

 6. הרשות השופטת - תוקם מערכת שיפוט עצמאית והיא תכלול כמה ערכאות:
 א. שופטי בית המשפט העליון יתמנו על-ידי מועצת הנאמנות.

 ב. לחוקה יהיה מעמד עליון בכל הסכסוכים שבהם יכריעו בתי המשפט של העיר.
 ג. דברי חקיקה וצווים מינהליים, שיוכרזו על-ידי בית המשפט העליון כעומדים

 בסתירה לחוקה, ייחשבו כבטלים.

ם (כולל בניינים ואתרים דתיים) י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. המושל יהיה אחראי להגנת המקומות הקדושים.

 2. המושל יחליט אם מקום מסוים, שאינו נחשב עד עתה כמקום קדוש, יקבל מעמד זה.

 3. המושל יכריע בסכסוכים שייתגלעו בין הקהילות הדתיות בקשר למקומות הקדושים.

 4. במקרים שבהם סבור המושל כי נדרש בדחיפות ביצוע תיקון במקום קדוש, רשאי
 הוא להורות לקהילה הנוגעת בדבר לתקן את האתר. אם התיקון לא יבוצע תוך זמן
 סביר, רשאי המושל להורות על תיקון האתר על חשבון העיריה, ולאחר מכן ייגבה

 הסכום מהקהילות הנוגעות בדבר.

 5. המקומות הקדושים שהיו פטורים ממסים ביום 29.11.1947, יהיו פטורים גם בעתיד.
 אין לשנות מסים בדרך שתעמיד את הבעלים או המחזיקים במקומות הקדושים

 בעמדה נחותה מזו שהיו במועד הנ״ל.

 6. המושל יבטיח את כיבוד זכויות הקניין של כנסיות, משלחות וגופים דתיים.
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 7. המושל יבטיח את כיבוד הזכויות הקיימות במקומות הקדושים ויפעל למניעת פגיעה
 בהם.

 8. המושל יבטיח את חופש הגישה למקומות הקדושים ואת חופש הפולחן בהם. כל אלה
 כפופים לדרישות הסדר, המוסר ובריאות הציבור.

 9. המושל יבטיח את שימורם של המקומות הקדושים.

 10. המושל יבטיח את הגנת המקומות הקדושים מפני חילול.

נהל ע«רונ>  מי

 1. היחידות האוטונומיות הקיימות והיחידות החדשות שיוקמו, ייהנו מסמכויות נרחבות
 של מימשל ומינהל מקומי.

 2. המושל יגיש למועצת הנאמנות, לאחר התייעצות עם המועצה המחוקקת, תוכנית
 לחלוקת העיר ליחידות אוטונומיות.

 3. המושל יגיש למועצת הנאמנות, לאחר התייעצות עם המועצה המחוקקת, הצעה
 לחלוקת הסמכויות בין רשויות העיר המרכזיות לבין רשויות היחידות האוטונומיות.
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 12) הצעת ממשלת ישראל - 1950

 תאריו: 26.5.1950.

General Assembly Official Records, Fifth Session, Supp. No. 9 (A/1286), :מקור 
p. 29. 

 רקע: ביום 26.5.1950 הגישה ממשלת ישראל למועצת הנאמנות מזכר ובו הצעה להסדר
 בדבר המקומות הקדושים בירושלים. הצעת מדינת ישראל הועלתה בתגובה להצעת החוקה
 של מועצת הנאמנות (שנסקרה לעיל) ובמכתב הנלווה להצעה הוסברו הנימוקים להתנגדות
 ישראל להצעת מועצת הנאמנות. על-פי עמדת ממשלת ישראל דאז צריכים מוסדות האו״ם
 להפנות את תשומת ליבם למקומות הקדושים (שרובם היו אז בשליטת הצבא הירדני) ורק

 להם יש לקבוע משטר מיוחד.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. תנוסח חוקה שתתקבל על-ידי כל הצדדים הנוגעים לדבר והיא שתקבע את סמכויות
 האו״ם במקומות הקדושים.

 2. האו״ם ימנה נציג או גוף אחר שיבצע את תפקידי האו״ם במקומות הקדושים. נציג
 זה יהווה רשות עצמאית וישאב את סמכותו מהעצרת הכללית של האו״ם, ללא תלות

 בממשלה מסוימת.

 3. תפקידיו העיקריים של נציג האו״ם ביחס למקומות הקדושים יהיו:
 א. פיקוח והגנה על המקומות הקדושים.

 ב. הכרעה בסכסוכים בין הקהילות הדתיות ביחס לזכויות במקומות הקדושים.
 ג. שמירת הזכויות הקיימות במקומות הקדושים.

 ד. ביצוע תיקונים במקומות הקדושים.
 ה. הבטחת פטור ממס למקומות הקדושים.

 ו. פיקוח על קיום גישה חופשית ועלייה לרגל למקומות הקדושים - כפוף לדרישות
 הסדר הציבורי.

 ז. הכנת דו״חות למוסדות האו״ם בנושאים הנ״ל.

 4. הגדרת המקומות הקדושים תהיה כפי שנקבעה והוחלה בעת סיום המנדאט הבריטי
 על ארץ ישראל. כל הצדדים הנוגעים בדבר יפתחו במשא ומתן על הגדרה ואיתור

 המקומות הקדושים שבהם יפעל נציג האו״ם.
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 5. נציג האו״ם יהיה גם רשאי לשאת ולתת עם מדינות נוספות ביחס להגנת המקומות
 הקדושים מחוץ לירושלים.

 6• ,המדינות הנוגעות יפרסמו הכרזה שבה יובטח:
 א. לכבד את זכויות האדם, ובמיוחד את חופש הפולחן והחינוך.

 ב. לכבד את חסינותם וקדושתם של המקומות הקדושים.
 ג. לקיים גישה חופשית למקומות הקדושים בשטחיהן ולאפשר עלייה לרגל אליהם.

 ד. לשמור ולקיים את הזכויות הקיימות של הכנסיות והמוסדות הדתיים בשטחיהן,
 ובמיוחד את אלה הנוגעות למקומות הקדושים.

 ה. שלא להטיל מס על המקומות הקדושים שזכו לפטור ביום סיום המנדאט הבריטי.
 ו. לשתף פעולה בתום לב עם נציג האו״ם בביצוע כל התפקידים שהוטלו עליו.
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 13) הצעת שבדיה

 תאריך: ההצעה הוגשה לעצרת הכללית של האו״ם ביום 5.12.1950.

L/38/63: מקור.U.N. Doc. A 

 רקע: נוכח העדר היכולת להגשים את הוראות החלטת העצרת הכללית של האו״ם מיום
 29.11.1947 (״החלטת החלוקה״ - ראה לעיל), הגישו כמה מדינות הצעות החלטה לעצרת
 הכללית בדבר הסדר שאלת ירושלים. הצעת שבדיה הלכה בדרכן של הצעות נוספות
 שהעלו את הרעיון של בינאום פונקציונלי(ראה פרק הלקסיקון) של המקומות הקדושים,
 כמו הצעות בוליביה, הולנד וקובה, אך זו של שבדיה זכתה לתשומת לב מיוחדת עקב

 פירוט ההסדר המוצע.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. גבולות העיר ייקבעו על-פי האמור בהחלטת החלוקה.

 2. השליטה וסמכות השיפוט על חלקי ירושלים יהיו בידי ישראל וירדן - כפוף לסמכויות
 נציב האו״ם באיזור.

 3. נציב האו״ם יעסיק צוות שומרים לביצוע תפקידיו באיזור ירושלים ולהבטחת בטחונו
 האישי. ממשלות מדינות האיזור יספקו לנציב, על-פי דרישתו, כוחות משטרה שיסייעו

 לו בביצוע תפקידיו.

 4. הממשלות המנהלות את איזור ירושלים יקטינו בהדרגה את הכוחות הצבאיים באיזור
 על-פי האמור בסעיף 7 להסכם שביתת הנשק שבין ישראל לירדן מיום 3.4.1949.

 5. כל סכסוך שבין הנציב לבין ממשלת ישראל או ירדן, ביחס לפירוש ויישום החלטה זו,
 שלא ימצא את פתרונו במשא ומתן, יופנה לטריבונל בוררות אד-הוק. בורר אחד
 יתמנה על-ידי ממשלת ירדן, אחד על-ידי ממשלת ישראל, ואחד על-ידי המזכיר

 הכללי של האו״ם.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. ההסדר המוצע לא יוחל על מקומות קדושים למוסלמים הנמצאים בשטח שבשליטת
 ירדן או על מקומות קדושים ליהודים הנמצאים בשליטת ישראל.
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 2. המקומות הקדושים בכל שטחי המנדאט הבריטי לשעבר בפלשתינה יישמרו ולא
 תורשה כל פעולה העלולה לפגוע באופיים הקדוש.

 3. "הזכויות, החסינויות וזכויות היתר של הקהילות והמוסדות הדתיים ביחס למקומות
 הקדושים יישמרו כפי שהיו ביום 14.5.1948.

 4. נציב האו״ם יהיה אחראי בפני העצרת הכללית ותפקידיו יהיו:
 א. הכנת רשימה מחייבת של המקומות הקדושים על־פי המצב שהיה קיים ביום
 14.5.1948. במידה שתועלה טענה כי מקום מסוים, שלא נחשב מקום קדוש
 במועד הנ״ל, צריך לקבל מעמד כזה, והמדינה הנוגעת בדבר תסרב להצעת נציב

 האו״ם להכיר בכך, תוגש השאלה לטריבונל הבוררות הנ״ל.
 ב. יישוב סכסוכים שיתגלעו בין הקהילות הדתיות ביחס למקומות הקדושים על-פי

 הזכויות הקיימות.
קה ומינהל  ג. לדרוש מהממשלות באיזור ירושלים לשנות או לבטל אמצעי חקי
 הפוגעים בהגנה על המקומות הקדושים, בגישה החופשית אליהם או בזכויות,

 חסינויות וזכויות היתר שהוקנו להם כאמור.
 ד. לדרוש מהממשלות הנ״ל לנקוט בפעולות הדרושות לשמירת הבטחון הציבורי
 במקומות הקדושים, להבטחת הגנתם, הגישה החופשית אליהם ולשמירת הזכויות,

 החסינויות וזכויות היתר בהם.
 ה. על הממשלות הנוגעות בדבר להוציא לפועל מייד בקשות אלה של הנציב. במידה
 שממשלה מתנגדת לעשות כן, יוגש העניין ׳לטריבונל הבוררות הנ״ל (ראה סעיף 5

 ב״שאיפות לאומיות״).
 ו. אם הנציב סבור כי יש צורך דחוף בתיקון מקום קדוש, הוא רשאי להורות
 לקהילה הדתית הנוגעת בדבר לבצע את התיקון. אם התיקון לא בוצע, רשאי

 הנציב לבצע את הדבר ולהטיל את ההוצאות על אחת הקהילות הדתיות.

41 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



׳ בנימין אקצין  ׳14) הצעת פתפ

 תאריך: 8.6.1967.

 מקור: צילום ההצעה המקורית.

 רקע: פרופ׳ בנימין אקצין שימש פרופסור למשפט ציבורי ולמדע המדינה באוניברסיטה
 העברית, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ורקטור ראשון של אוניברסיטת

 חיפה.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 הריבונות על מזרח ירושלים תהיה בידי מדינת ישראל.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. ״הסדר של מעין במאום״ המקומות הקדושים בעיר העתיקה. ניתן גם לשקול הכללת
 כמה מקומות קדושים בעיר החדשק (כגון כנסיית דורמיציון והר ציון).

 2. הקמת ועדה בין-דתית שתקבל סמכויות מסוימות במקומות הקדושים.

 3. הוועדה תורכב מנציגי הרבנים הראשיים, מועצת הקאדים בישראל, האפיפיור, הכנסייה
 היוונית-אורתודוכסית, הארכיבישוף מקנטרברי, התאחדות הכנסיות הפרוטסטנטיות

 האחרות, הכנסייה הארמנית, הכנסייה האתיופית.

 4. בראש הוועדה יעמוד שר הדתות של ישראל.

 5. לרשות הוועדה לא יעמדו כוחות מזוינים, משטרתיים או אחרים.

 6. השומרים על המקומות הקדושים ימונו על-ידי יעדה דתית בודדת, ומינוים יהיה טעון
 אישור שר הדתות.

 7. ניתן לשקול שחרור מנגנון הוועדה ממסים ישירים, הקלות חלקיות ממכס, רשות
 להדפיס בולים מיוחדים לשימוש במקומות הקדושים.
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 15) הצעת פרופ׳ אביגדור לבונטץ

 תאריך: 10.6.1967.

 מקור: תזכיר שהכין פרופ׳ א׳ לבונטין, מהאוניברסיטה העברית.

 ע׳ בנזימן, עיר ללא חומה, שוקן, ירושלים ותל-אביב, 1973, עמ׳ 282.

 רקע: מייד לאחר כניסת כוחות ישראל למזרח ירושלים התבקש פרופסור אביגדור לבונטין
ה הלאומית  מהאוניברסיטה העברית, במסגרת צוות חשיבה מיוחד שפעל ליד האקדמי
 למדעים, להעלות על הכתב רעיונות בדבר פתרון מדיני למעמדה של העיר; ביום 10.6.1967
 הגיש ״תזכיר על ירושלים״. היה צפוי אז שהממשלה תכריז בימים הקרובים ביותר על
 איחוד מוחלט של כל חלקי העיר וסיפוחם לישראל - מהלך שהיה עשוי לגרום קשיים עם
 העולם הנוצרי, ויותר מכך להתסיס עימות עם העולם המוסלמי (שכבר אז אפשר היה
 להבחין בראשית היערכותו לג׳יהאד לשם שחרור מקומותיו הקדושים) וכן לעודד הלכי
 רוח קיצוניים בעולם היהודי, ובכלל זאת חתירה להקמת בית המקדש במקום המיבנים

 המוסלמיים שעל הר הבית.

 בזמן התזכיר היו פני השטח, כולל סביבתו המיידית של הכותל המערבי, שונים מאוד
 מהיום. לא הוחל עדיין בהקמת שכונות המגורים הגדולות, שנועדו בחלקן לכתר את מזרח
 העיר, וגם לא בבנייה המוסדית על הר הצופים, ולא במפעל שיכון כמעלה אדומים. זאת
 ועוד: לפני ההרחבות המפליגות של תחום השיפוט העירוני, היתה הישות הירושלמית,
 שעליה נסב התזכיר (ואשר עסק בשאלת צירופה אל ישראל), קטנה הרבה בשטחה ובאוכלוסיה,

 מירושלים של היום.

 המציאות הבין-לאומית ־ אף היא לא היתה אז כהיום. לפני מלחמת יום כיפור, מבצע
 שלום הגליל בלבנון, האינתיפאדה ומהלומת הסקאדים במלחמת המפרץ, הצטייר כוחה
; וכן גם כוחה  הפעיל של ישראל לכפות על אחרים באיזור להתחשב ברצונה, אחרת מהיום

 הסביל להחזיק במה שבידיה תוך פסיחה על רצונם של אחרים.

 זאת ועוד: הדברים קדמו להתעצמות הפונדמנטליזם האיסלאמי. לפני עידן חומייני,
 לא נראה הסיכוי לשיתופם של גורמים מוסלמים מסוימים במועצה המוסלמית הבין-לאומית

 (המוזכרת להלן) מרוחק כפי שהוא נראה היום.

ת ו י מ ו א ת ל פו  שאי

 בתזכיר הוצע לשקול:

 1. לצרף את כל חלקי ירושלים (בגבולותיה דאז) לשטח הריבוני של המדינה.
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 2. עם זאת, להפריד ב״ירושלים הירדנית״ בין שתי חטיבות: (א) ירושלים שמחוץ לחומה;
 (ב) ירושלים שבתוך החומה (״העיר העתיקה״), הראשונה ברובה חילונית ונטולת
 אסוציאציות רגשיות חזקות. השנייה עמוסה משקעי קדושה והיסטוריה, והיא

 ה״ירושלים״ המועדת לעורר רגשות עזים והסתבכויות מדיניות.

 3. להכריז כי ממשלת ישראל החליטה לשמור על הסטטוס-קוו בירושלים שבתוך החומה,
 להבטיח לא רק את חופש הפולחן, וגישה שווה לבני כל הדתות, אלא גם את שימור
 אופיו הייחודי של השטח. הרעיון היה שלא יחולו על השטח החוקים הכלליים של
 תכנון ובניין ערים, אלא תקנות מיוחדות, ושהוא יהיה מעין שמורה היסטורית,
 ״בין-לאומית״ באופיה - אף אם לא במעמדה. והדבר לא נראה תלוש מהמציאות: גם
 משום שירושלים שבתוך החומה היתה אף אז פחות ערבית ופחות הומוגנית מירושלים

 שמחוץ לחומה (אשר לרובע היהודי, ראה להלן).

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. ליד משרד הדתות תקום מועצה מוסלמית בין-לאומית עבור המקומות הקדושים
 למוסלמים, וייעשה מאמץ לשתף בה נציגים מוסלמים שאינם ערבים (למשל, מאיראן,
 מתורכיה וממזרח אפריקה), וכן ממוסלמי ישראל. במקביל, תקום מועצה נוצרית
 בין-לאומית עבור המקומות הקדושים לנוצרים. לשני הגופים תהא סמכות דיון

 והמלצה.

 2. הרובע היהודי של העיר העתיקה, כולל הכותל המערבי (כפי מצבו אז), אינו זקוק
 למועצה בין-לאומית, אלא מדינת ישראל עצמה היא אפוטרופסית על האינטרס

 הלאומי-דתי היהודי.

ל עירוני ה נ י  מ

 1. משרד הדתות יישא באחריות מינהלית לשטח העיר העתיקה ׳(להוציא, אולי, הרובע
 היהודי - ראה להלן), וישמש כתובת חיצונית מוסמכת, גם אם בפועל יתוגבר לעניין

 על-ידי משרד החוץ וגורמים אחרים.

 2. השירותים לעיר העתיקה יסופקו על-ידי עיריית ירושלים.

 3. אשר לרובע היהודי של העיר העתיקה (כולל הכותל המערבי כמצבו אז), הוא ניתן
 לחיבור אל עיריית ירושלים במישרין, בדומה ל״ירושלים הירדנית״ שמחוץ לחומה.
 לחלופין, אפשר להטיל עליו משטר דומה לזה שבשאר חלקי העיר שבתוך החומה,

 אבל ללא מועצה בין-לאומית.

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 16) הצעת ממשלת ישראל לאחר מלחמת ששת הימים

 תאריך: 1969-1967.

 מקור: ע׳ בנזימן, עיר ללא חומה, 1973, שוקן, ירושלים ותל-אביב, עמ׳ 114-110, 275.

 ש׳ ברקוביץ, המעמד המשפטי של המקומות הקדושים, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור
 למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל״ח, 1978, עמ׳ 326-323,208-204.

 אמנת וינה בדבר יחסים דיפלומטיים, 1961, כתבי אמנה מס׳ 749, כרך 22.

Security Council Official Records, 1969, S/9537, p. 148. 

 רקע: לאחר מלחמת ששת הימים העלתה מדינת ישראל את ההצעה להעניק למקומות
 הקדושים באיזור ירושלים מעמד של נציגויות דיפלומטיות. הנושא נדון בין נציגי המדינה
 לבין שליחי הוותיקאן וטיוטת הסכם ברוח זו נוסחה בין הצדדים. ההסדר המוצע נועד גם
 לשנות את תחומי החזקה של הכיתות הנוצריות במקומות הקדושים ולהכיר כאפיפיור
 כמייצג את כל העדות הנוצריות בעיר. לבסוף סירב האפיפיור לחתום על ההסכם, בטענה

 כי הדבר יתפרש כהכרה בשליטת ישראל בשני חלקי ירושלים.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ  שאי

 הריבונות על העיר תישאר בידי מדינת ישראל (הקניית חסינות דיפלומטית למקום מסוים
 אינה פוגעת בריבונות על המקום).

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. למקומות הקדושים באיזור ירושלים יוענק מעמד הדומה לזה של נציגות דיפלומטית.

 2. לאנשי הדת הנוצרים והמוסלמים המכהנים במקומות הקדושים יוענק מעמד מיוחד
 הדומה לזה של נציגים דיפלומטים בישראל.

 3. כמדינה המשגרת של אנשי הדת המוסלמים תיחשב ירדן; הוותיקאן ייחשב כמדינה
 המשגרת של אנשי הדת הנוצרים.

 4. כל מקום קדוש יהווה מסגרת נפרדת ומיוחדת לצורך החסינויות הנ״ל.
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 כדי להבהיר את מהות ההצעה נביא כאן בקצרה את עיקרי המשטר שנקבע באמנת
 וינה בדבר יחסים דיפלומטיים, 1961:

 א. חצרי נציגות דיפלומטית (לענייננו - המקומות הקדושים) יהיו מחוסנים מפגיעה.
 לנציגי המדינה המקבלת (לענייננו ־ מדינת ישראל) לא תותר הכניסה אליהם אלא
 בהסכמת ראש הנציגות. חובה מיוחדת מוטלת על המדינה המקבלת לנקוט בכל
 הפעולות הנאותות כדי להגן על חצרי הנציגות מפני כל חדירה או היזק, ולמנוע
 כל הפרעה לשלום הנציגות או פגיעה בכבודה. חצרי הנציגות, רהיטים ורכוש אחר
 שבהם ואמצעי התחבורה של הנציגות, יהיו מחוסנים מפני חיפוש, תפיסה, עיקול

 או הוצאה לפועל.
 ב. המדינה המשגרת (לענייננו - ירדן או הוותיקאן) וראש המשלחת הדיפלומטית
יקה במקום קדוש) פטורים מכל מס  (לענייננו - ראש הקהילה הדתית המחז
 ותשלומי חובה לאומיים, אזוריים או עירוניים ביחס לחצרי הנציגות, למעט

 תשלומים עבור הספקת שירותים ספיציפיים.
 ג. הארכיון והמסמכים של הנציגות יהיו מחוסנים מפגיעה בכל עת ובכל מקום שבו

 יימצאו.
 ד. בכפוף לדינים בדבר אזורים שהכניסה אליהם אסורה או מוסדרת מטעמי בטחון
 לאומי, תבטיח המדינה המקבלת לכל אנשי הנציגות חופש תנועה ונסיעה בשטחה.
 ה. המדינה המקבלת תתיר תקשורת חופשית של הנציגות לכל מטרה רשמית ותגן

 עליה.
 ו. כל פגיעה בגופו של נציג דיפלומטי (לענייננו י איש דת המכהן במקום קדוש)
ה אסורה. הוא לא יהיה צפוי לכל צורה של מאסר או מעצר. המדינה  תהי
 המקבלת תנהג בו בכבוד הראוי ותנקוט בכל הפעולות הנאותות למניעת כל

 התקפה על גופו, חירותו או כבודו.
 ז. נציג דיפלומטי ייהנה מחסינות מפני השיפוט הפלילי של המדינה המקבלת.

 ח. נציג דיפלומטי ייהנה מחסינות משיפוט אזרחי, למעט שלושה חריגים: תביעה
 המתייחסת לנכסי דלא ניידי בשטח המדינה המקבלת, תביעה המתייחסת לירושה

 או לפעילות מקצועית או מסחרית שבוצעה מחוץ למסגרת תפקידיו הרשמיים.
 ט. המדינה המקבלת רשאית בכל זמן להודיע כי נציג דיפלומטי הוא ״אישיות בלתי
 רצויה״ - והמדינה המשגרת תחזיר את האדם הנוגע או תפסיק את תפקידיו

 בנציגות.
 י. נציג דיפלומטי חייב לכבד את דיני המדינה המקבלת.
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 17) הצעת ד״ר מ>רון בנבנשתי

 תאריך: 27.1968.

 מקור: ההצעה פורסמה במעריב, 4.5.1971.

 ע׳ בנזימן, עיר ללא חומה, 1973, שוקן, ירושלים ותל-אביב, עמ׳ 291.

 רקע: ההצעה הועלתה בכינוס שיזם השגריר מרדכי גזית, יועץ במשרד החוץ. ד״ר מירון
 בנבנשתי היה באותה עת יועץ ראש העיר לענייני מזרח ירושלים, אך ההצעה הוגשה

 מטעמו בלבד.

ה ר ט מ  ה

 1. יצירת איזור מוניציפאלי מאוחד לשטחים הנמצאים בתחום ההשפעה המטרופוליטנית
 של ירושלים, שישמש כמסגרת נאותה להתפתחות העיר.

 2. יצירת תאים מוניציפאליים עצמאיים במסגרת האיזור המוניציפאלי הנרחב, תוך
 שימת לב לסוגי היישובים הכלולים בתוכו!כפרים, עיירות) ולרצון המיעוטים לשלטון

 עצמי(מזרח ירושלים).

 3. ניסיון לספק את דרישת הערבים לשליטה בחלק של ירושלים תוך הבטחת הריבונות
 הישראלית על שטחיה של ירושלים בגבולותיה הנוכחיים.

ם י ע צ מ א  ה

 1. התוויית קו תחום מוניציפאלי המקיף שטחים בריבונות ישראלית וירדנית. דהיינו,
 עיר דו-ריבונית וחד-מוניציפאלית.

 2. הקמת מועצת-גג משותפת (מועצת ירושלים רבתי) לחמש עיריות משנה והן: ירושלים
 היהודית, ירושלים הערבית, הכפרים, בית-לחם, בית־ג׳אללה.

 3. יצירת אוטונומיה מוגבלת לעיריית ירושלים הערבית ולאיזור הכפרי, שחלקים מהם
 יהיו בריבונות ירדנית.
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ה ט י ש  ה

 א. האיזור יחולק לפי המפה המצ״ב*. פירוט האזורי• יהיה כדלהלן:

 עיריית המשנה היהודית: תהיה מורכבת מכל תחום העיר העברית וכן רצועה בין סנהדרייה
 והר-הצופים, הרובע היהודי והארמני, הר הזיתים, עיר דוד, איזור ארמון הנציב - רמת-רחל,
 איזור מר אליאס - בית-צפאפה ואיזור נווה-יעקב. שטח זה מבטיח אפשרויות פיתוח
 והתיישבות לכ-30,000 משפחות - 100,000 נפש. הוא כולל לא יותר מ-9,000 תושבים

 ערבים. כולו בתחום ריבוני ישראלי.

 עיריית המשנה הערבית: תהיה מורכבת מהרובע המוסלמי והנוצרי, שייך ג׳ראח, המושבה
 האמריקנית, ואדי ג׳וז, א-טור, שועפאט ובית-חנינה העירוניות, סלואן, כולן בתחום ריבוני

 ישראלי, וכן אלעזריה ואבו-דיס שמחוץ לתחום הריבוני הישראלי.

ה מורכבת מהכפרים החצי חקלאיים שבסביבת העיר.  עיריית משנה ־ כפרים: תהי
; ובחלקם בריבונות ירדנית:  בחלקם בריבונות ישראלית: עיסאוויה, צור בחר, אם טובא

 ראם, ענאתא, כפר-עקב, בית-חנינה, ביר-נבאלא, קלנדיה, ג׳ודידה.

 עיריית משנה ־ בית־לחם: כל התחום המוניציפאלי הקיים של בית-לחם.

 עיריית משנה ־ בית־ג׳אללה: כל התחוq המוניציפאלי הקיים של בית-ג׳אללה.

ם י י ד ו ס ם י י נ תו  נ

 מספר תושבי ירושלים רבתי 298,000
 מספר תושבי ירושלים בריבונות ישראל 261,000
 מספר תושבי ירושלים בריבונות ירדן 37,000

 מספר תושבים לפי עדות
 יהודים 195,000 (66%)
 מוסלמים 77,000 (25%)
 נוצרי• 26,000 (9%)

 סה״כ 298,000

 * המפה לא פורסמה.

48 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 מספר התושבים לפי עיריות-משנה
 עיריית ירושלים היהודית 203,000

 (מהם 8,500 ערבים)
 עיריית ירושלים הערבית 61,000
 בית-ג׳אללה 5,500

 בית־לחם 13,500
 מועצה כפרית 15,000

 סה״כ 298,000

 מועצת ירושלים רבתי
 מספר חבריה 51

 נבחרים על-ידי עיריות המשנה לפי המפתח
 עיריית משנה יהודית ־

 יהודים - 31
 ארמנים - 1
 מוסלמים - 1
 עיריית משנה ערבית -

 מוסלמים - 9
 נוצרי• - 2

 עיריית בית־לחם ־
 נוצרים - 2
 מוסלמים - 1

 עיריית בית־ג׳אללה ־
 נוצרים - 1

 כפרים -
 מוסלמים - 3

 חלוקה לפי עדות
 יהודים - 31
 נוצרים - 6

 מוסלמים - 14

 סה״כ - 51

 מועצת ירושלים רבתי תעסוק בנושאים הבאים:
 1. הכנת תכנית מיתאר (שתאושר על-ידי גופיי התכנון של שתי המדינות).

 2. תיאום תכניות ופעולות עיריות המשנה.
 3. פיתוח אזורי וכפרי.

 4. כלכלה ותיירות.
 5. כבאות.

 סה״כ 33

 סה״כ 11

 סה״כ 3

 סה״כ 1

 סה״כ 3
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 6. ביוב אזורי.
 7. מפעלים משותפים: סילוק מי שפכים ואשפה וניצולם, חשמל, נמל התעופה קלנדיה,

 אזורי תעשייה.
 8. מפעלי מים אזוריים וחלוקת מים!

 9. תחבורה אזורית.
 10. פארקים ומבנים היסטוריים.

 11. שיכון.

 לצורך עבודתה תקיים המועצה ועדות, בחלקן בהשתתפות אישי ציבור ובעלי מקצוע.

 עיריות המשנה יממנו את פעולות המועצה על-ידי הפרשת אחוז מסוים מתקציביהן.
 הממשלות ישתתפו בתקציבי הפיתוח של המועצה לפי מפתח של גודל השטח, מספר
 האוכלוסין וסוג המפעל. ההקצבות יימסרו ישירות למועצה ולא באמצעות העיריות

 המרכיבות.
 יו״ר המועצה ייבחר מתוך חבריה.

 ועדת ההנהלה של המועצה תורכב מראשי הערים.
 ועדת הכספים תורכב לפי מפתח הנציגות של כל עיר.

 שלטונות המדינה יהיו מוסמכים לבטל כל החלטה הנוגעת לתחום הריבוני שלהן.

 שמה של מועצת ירושלים רבתי (או ^ז״ס) יופיע ביחד עם שמה של עיריית המשנה.
 למשל: מועצת ירושלים רבתי-עיריית בית-לחם. או: מועצת ירושלים רבתי-עיריית ירושלים

 המזרחית.

 עיריות משנה
 יהיו שני סוגים של עיריות משנה:

 סוג א׳ - עיריות משנה עצמאיות, דהיינו, בעלות סמכויות מוניציפאליות מלאות והן:
 עיריית בית-לחם, בית-ג׳אללה ועיריית הכפרים.

 סוג ב׳ - עיריות משנה תלויות, שבהן תהיה סמכות מועצת עיריית המשנה כפופה בעניינים
 מסוימים לאישור מועצה משותפת והן: עיריית ירושלים הערבית ועיריית ירושלים

 היהודית. בעיריות המשנה התלויות תהיה רוב האדמיניסטרציה מאוחדת.

 מבחינת הריבונות יהיו שני סוגים של עיריות משנה:
 סוג א׳ - עיריות ששטחן נמצא כולו בריבונות אחת המדינות והן: בית-לחם, בית-ג׳אללה

 וירושלים היהודית.
 סוג ב׳ - עיריות ששטחן נמצא בריבונות של שתי מדינות והן: עיריית הכפרים ועיריית

 ירושלים הערבית.

 העיריות מסוג א׳ תהיינה כפופות ל״פקודת העיריות״ ולנוהלים הנוהגים במדינה שבה
 הן נמצאות.

 העיריות מסוג ב׳ תפעלנה לפי הפירוט המופיע בסעיפים ״עיריית הכפרים ועיריית
 ירושלים הערבית״.
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 עיריות הכפרים
 כל כפר יבחר לעצמו ועד כפר. בכפרים שבריבונות ירדן ייבחר ועד הכפר לפי החוק הירדני

 ובכפרים שבריבונות ישראל ייבחר הוועד לפי חוקי ישראל.
 מועצת הכפרים תיבחר לפי מתכונת המועצות האזוריות הנהוגה בישראל, ועדה
 המורכבת מנציגי משרד הפנים הירדני והישראלי תקבע את הסמכויות החוקיות של

 מועצה זו.
 ועדה משותפת תקבע את עקרונות המיסוי.

 ממשלות ישראל וירדן יכסו את תקציבי הפיתוח של העירייה.

 עיריית ירושלים הערכית
 סמכויותיה העצמאיות יהיו בתחומים הבאים:

 1. ועדת בניין ערים מקומית (לאחר אישור תכנית המיתאר).
 2. חינוך (כפוף לחוקי ישראל ביחס לתחום הריבוני-הישראלי ולחוקי ירדן ביחס לתחום

 הריבוני הירדני).
 3. עבודות ציבוריות, מאור וגנים.

 4. תחבורה.
 5. בריאות הציבור.
 6. תברואה ונקיון.

 7. מלאכה, תעשייה, קיוסקים ורוכלים.
 8. מכרזים וקניות.

 9. סעד.

 עצמאות הפעולה בתחומים אלה תהיה מוגבלת בנוהל הבא:
 שישה נציגי העירייה יצורפו למועצת עיריית ירושלים השלמה, ויהוו יחד עם 21
 החברים היהודים את מועצת ירושלים השלמה. מועצה זו תאשר את תקציב העיר השלמה.

 לאחר אישורו, תהיה העירייה הערבית רשאית להוציאו כראות עיניה.
 חברים ערבים יצורפו לוועדות סטטוטוריות משותפות המתחייבות מן החוק הישראלי.
 ועדות אלה יעבירו, לאחר קביעת עקרונות משותפים וגופי תיאום, את הסמכויות המפורטות

 למעלה והנוגעות לאיזור הערבי לידי הוועדות המקבילות של העירייה הערבית.
 בכל מקרה של חילוקי דעות בין עיריות המשנה, יובא העניין להכרעת ועדה המורכבת
 מראש עיריית ירושלים השלמה, אחד מסגניו וראש עיריית ירושלים הערבית. סיכומי ועדה

 זו לא יהיו טעונים אישור מוועדת העירייה.
 האדמיניסטרציה העירונית של העיר השלמה תישאר מאוחדת ותוקם ועדת מנגנון
 משותפת. העירייה הערבית תזמין שירותים ועבודות במסגרת תקציבה המאושר. זכותה

 להזמין שירותים אלה אצל גופים מסחריים.
 לעירייה הערבית יהיה סגל אדמיניסטרטיבי מקצועי קטן, שיעסוק בהזמנת השירותים

 והעבודות ובפיקוח על טיב הביצוע.

 חוק הבחירות, המיסוי וחוקי העזר יהיו לפי החוק הישראלי. אם ירדן תעמוד על כך
 שבחלק העיר שבריבונותה יישאר החוק הירדני, יבחרו תושבי האיזור הירדני במספר
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 נציגים (לפי משקלם באוכלוסיה) למועצה הערבית לפי החוק הירדני, וכן ייגבו המסים לפי
 החוק הירדני ויועברו לקופה המשותפת.

 מאחר שחלק מירושלים הערבית יהיה בריבונות ירדן (אלעזריה, אבו-דיס וחלק
 מא-טור) ייקבע הסדר לפיו יקיים משרד הפנים הירדני פיקוח מסוים (שתחומיו ייקבעו

 במו״מ) על פעולות העירייה הערבית.
 שמה של עיריית ירושלים השלמה יהיה - עיריית ירושלים ובערבית - בלדיה אורשלים

 אלקדס.
 שמה של עיריית ירושלים הערבית יהיה - בלדית (או אמנת) אלקדס אשרקיה

 ובעברית - עיריית ירושלים המזרחית.
 שמה של עיריית ירושלים העברית יהיה - עיריית ירושלים ובערבית - בלדית אורשלים.
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 18) הצעת פרופ׳ אליהו לאוטרפכט
(Prof. E. Lauterpacht, CBE, Q.C) 

 תאריך: 1968.

E. Lauterpacht, Jerusalem and the Holy-Places, The Anglo-Israel :מקור 
Association, London, 1968. 

 רקע: אליהו לאוטרפכט,.CBE, Q.C, שימש מרצה למשפט בין-לאומי באוניברסיטת קמברידג׳
 עד 1989 ועתה הוא מנהל המרכז למשפט בין-לאומי באוניברסיטת קמברידג׳.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ  שאי

 הריבונות על ירושלים כולה שייכת למדינת ישראל.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. ישראל תפרסם הצהרה חד-צדדית מחייבת בעניין המקומות הקדושים (שעיקריה
 מובאים בהמשך). מדינות נוספות יוכלו להצטרף להסדר.

 2. סכסוכים שיתגלעו בין המדינות שיצטרפו להסדר יוכרעו על-ידי בית הדין הבין-לאומי
 או גוף שיפוטי אחר.

 3. ההכרזה תבטיח את חופש הגישה והפולחן במקומות הקדושים, כפוף להגבלות הנובעות
 מהגנה על בטחון המדינה.

 4. המקומות הקדושים יוחזקו על-ידי הקהילות הדתיות הנוגעות בדבר ויישמר הסטטוס-
 קוו כפי שהיה ערב הקמת מדינת ישראל.

 5. סכסוכים על זכויות במקומות הקדושים יוכרעו על-ידי הנציב על המקומות הקדושים,
 שיתמנה על-ידי מזכ״ל האו״ם בהסכמת מדינת ישראל.

 6. הדין הישראלי יחול על המקומות הקדושים, ולבתי המשפט בישראל תהיה סמכות
 שיפוט על פעולות המבוצעות בהם.

 7. לקהילות הדתיות תהיה סמכות שיפוט על אנשי סגל של הקהילות בנושאים שהוסדרו
 לפי המנהג על-ידי קהילות אלה.
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 8. חילוקי דעות בדבר סמכות השיפוט על אנשי הסגל של הקהילות הדתיות יוכרעו
 על־ידי הנציב על המקומות הקדושים.

 9. אנשי הרשויות הציבוריות של מדינת ישראל לא ייכנסו למקומות הקדושים אלא
 בהסכמת הקהילה הדתית המחזיקה את האתר, פרט למקרה של חירום.

 10. הקהילות הדתיות תשלמנה מסים עירוניים עבור השירותים שתספק להן עיריית
 ירושלים.

 11. כל הוראות ההסדר כפופות לאינטרסים הבטחוניים של מדינת ישראל ובמסגרתם
 רשאית הממשלה להגביל את החירויות שנקבעו לעיל.
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(S. J o n e s ) 1 9  הצעת פרופ, שפרד ג׳ונס (

 תאריך: 1968.

S. Jones, "The Status of Jerusalem: Some National and International :מקור 
Aspects", 33 Law and Contemporary Problems 169 (1968). 

 רקע: שפרד ג׳ונס, מרצה באוניברסיטת צפון קרוליינה שבארצות הברית, פרסם מאמר
 בשאלת מעמדה של ירושלים במשפט הבין-לאומי, ובו הוא העלה גם קווים מספר להסדר

 עתידי בעיר.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. העיר שבתוך החומה תוכרז כאיזור נפרד(corpus separatum) ותהיה נתונה למשטר
 בין-לאומי.

 2. הצדדים לסכסוך יפתחו במשא ומתן על ניסוח חוקה בין-לאומית שתחול על השטח
 שיהיה נתון למשטר בין-לאומי.

 3. מדינות העולם יכירו במערב ירושלים כבירת מדינת ישראל.

 4. להסדר זה יינתנו ערבויות של המעצמות הגדולות.

נהל עירוני  מי

 1. העיר תישאר מאוחדת ולא יושמו הגבלות על תנועת בני אדם וטובין בין חלקי העיר.

 2. ההסדרים שייקבעו באשר לניהול העיר יקחו בחשבון את האינטרסים של כל התושבים
 ושל הקהילות היהודית, הנוצרית. והמוסלמית.
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 20) תוכנית שר החוץ של ארצות הברית ויליאם רוג׳רס
(W. Rogers) 

 תאריך: 9 בדצמבר 1969.

Y. Lukacs (ed.), Documents on the Israeli-Palestinian Conflict: :מקור 
1967-1983, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, pp. 18-23. 

 ראה על התוכנית, ו״ב קוונדט, עשור של החלטות: המדיניות האמריקנית כלפי הסכסוך
 הערכי ישראלי 1967-1976, משרד הבטחון, ההוצאה לאור, 1980, עמ׳ 109-106 (תרגום

 מאנגלית).

 רקע: התוכנית הוצעה על-ידי ויליאם רוג׳רס, מזכיר המדינה של ארצות הברית באותה עת,
 בעיצומה של מלחמת ההתשה. התוכנית כוללת את עקרונות הממשל האמריקני (בהנהגת
 הנשיא ניקסון) ליישוב הסכסוך הערבי-ישראלי. התוכנית נדחתה הן על-ידי מצרים והן
 על-ידי ישראל. סירוב ישראל לקבל את התוכנית נבע בין היתר מכך, שהתוכנית לא קבעה

 שירושלים תישאר תחת שלטון ישראלי.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. אין לקבל פעולות חד-צדדיות באשר למעמדה הסופי של העיר.

 2. מעמדה הסופי של העיר ייקבע בהסכם בין הצדדים הנוגעים, בעיקר ממשלות ישראל
 וירדן, שיביאו בחשבון גם את האינטרסים של המדינות האחרות באיזור ושל הקהילה

 הבין־לאומית.

 3. ירושלים תישאר עיר מאוחדת.

 4. יש להבטיח את חופש הגישה לעיר למאמינים מכל הדתות והאזרחויות.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 התוכנית אינה אומרת דבר מפורש לגבי המקומות הקדושים אך כוללת התייחסות בדבר
 חופש הגישה לעיר, והתחשבות באינטרסים של הקהילות היהודיות, המוסלמיות והנוצריות

 בעת קביעת ההסדרים לניהול העיר.

ל עירוני ה נ י  מ

 1. העיר תישאר מאוחדת ולא ייושמו הגבלות על תנועת בני אדם וטובין בין חלקי העיר.

 2. ההסדרים שייקבעו באשר לניהול העיר יקחו בחשבון את האינטרסים של כל התושבים
 ושל הקהילות היהודית, הנוצרית והמוסלמית. י
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(E.M. W i l s o n ) 2 1  הצעת אוון וילסון (

 תאריך: 1969.

E.M. Wilson, "The Internationalization of Jerusalem", 23 Middle East :מקור 
Journal 1 (1969). 

 רקע: וילסון מילא תפקידים רבים במשרד החוץ של ארצות הברית ותפקידו האחרון, לפני
 כתיבת המאמר הנ״ל, היה קונסול כללי של ארצות הברית בירושלים. את הצעתו מבסס
 וילסון על כמה הנחות יסוד: הגדה המערבית תחזור לשליטה ערבית; ירושלים לא תחולק
; הגנת האינטרסים של ישראל, ירדן ושל תושבי הגדה המערבית; גישה  מבחינה פיסית

 חופשית לעיר; הכרה באינטרס של הקהילה הבין-לאומית בעיר.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. ירושלים תחולק לשלושה חלקים: (א) ישראל תשלוט על מערב העיר (כל השטחים
 שהיו בשליטתה עד 1967 למעט הר ציון); (ב) ירדן תשלוט על מזרח העיר; (ג) בינאום
 העיר העתיקה, הר הצופים, הר הזיתים והשטח שבין שני ההרים הנ״ל, בית הממשל

.(UNTSO מטה) 

 2. הסמכות העליונה באיזור הבין-לאומי תהיה נתונה לנציג האו״ם בעיר.

 3. ישראל וירדן יקבלו חלק מההכנסות מתיירות באיזור הבין-לאומי.

 4. ייכרת הסכם בין הצדדים ביחס להסדרי מכס, מטבע ואזרחות של תושבי החלק
 הבין-לאומי.

 5. יובטח חופש התנועה בין האיזור הבין-לאומי לבין ישראל, ירדן והגדה המערבית.

 6. הניהול השוטף של החלק הבין-לאומי יופקד בידי מועצת האיזור שתיבחר על-ידי
 תושבי איזור זה. מועצה זו תפקח על הספקת השירותים העירוניים לאיזור.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. יובטח חופש הגישה למקומות הקדושים באיזור שהותווה בהצעת החלוקה של העצרת
 הכללית של האו״ם (ראה פרק ראשון).

 2. נציג האו״ם בירושלים יהיה אחראי להגנת המקומות הקדושים באיזור הבין-לאומי
 ולשם כך הוא יחזיק כוח משטרה.

 3. האתרים הקדושים ינוהלו על-ידי הקהילות הדתיות.
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 23) הצעת ד׳׳ר רפאל בנקלר

 תאריך: 1972.

 מקור: ר׳ בנקלר, ״הצעות לקביעת מעמדה של ירושלים״, בעיות בינלאומיות, כרך ח,
 1970, עמ׳ ח.

 ר׳ בנקלר, ״שלום ירושלים״, בעיות בינלאומיות, כרך יא, 1972, עמ׳ יא.

 רקע: ד״ר רפאל בנקלר הוא ד״ר למשפט בין-לאומי מטעם אוניברסיטת פריס, ועבודת
 המחקר שלו נסבה על איחוד ירושלים במשפט הבין-לאומי. הצעתו היוותה נספח לעבודת
ה הבין-לאומית לשלום  המחקר הנ״ל. ההצעה הוגשה למושב הקיץ 1971 של האקדמי
 שהתכנסה בהלסינקי. ד״ר בנקלר מדגיש כי התנאי היסודי להצלחת תוכניתו הוא קיום

 שלום יציב בין שני העמים היושבים בארץ ישראל.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. ירושלים תהיה הבירה של שתי המדינות - ישראל והמדינה הערבית (נראה כי המחבר
 סבור שתהיה זו ״פלשתין, ירדן או איחוד פדרטיבי - ירדן-פלשתין״).

 2. ירושלים תהיה עיר חופשייה ופתוחה לאזרחי שתי המדינות.

 3. העיר תפורז: שתי המדינות לא תורשינה להחזיק יחידות צבא בעיר, פרט ליחידות
 משמר מיוחדות. הסדר הציבורי יישמר על-ידי המשטרה המקומית של הרבעים.

 4. תחום השיפוט של עיריית ירושלים יורחב במידה ניכרת ותיווצר ״ירושלים רבתי״.
 המחבר מעדיף שלא להתוות את פרטי המבנה הטריטוריאלי של העיר והוא משתמש
 בגבולות שהוצעו בהצעת בנבנשתי (ראה לעיל). העיקרון המנחה הוא כי תתקיים
 ריבונות ישראלית על כל השטחים הנכללים בצו איחוד העיר מיוני 1967, אך ייתכנו

 שינויים קלים. יש להוסיף לעיר שטחים שיהיו תחת ריבונות ערבית.

 5. כמה מקומות המקודשים לאיסלאם, בכללם המסגדים בהר הבית, יימסרו ״למעין
 ריבונות״ ערבית.

 6. תובטח גישה ישירה משטח המדינה הערבית אל המקומות הקדושים בירושלים
 שיהיו תחת שליטה ערבית.
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 7. כל תושבי ירושלים יהיו אזרחי מדינת ישראל או המדינה הערבית הנ״ל ותיאסר
 אזרחות כפולה.

 8. ^על כל תושב תוטלנה החובות של המדינה שבה הוא אזרח (כגון בענייני צבא ומסים)
 והתושבים ייהנו מהזכויות שהיא מעניקה.

 9. סמכות השיפוט של המדינה המתאימה תחול גם על ירושלים על-פי המיקום של
 ביצוע העבירות.

ים מערכת כלכלית משותפת לפיתוח הבירה  10. בין ישראל והמדינה הערבית תתקי
 המשותפת, שתכלול קביעת מטבע אחיד או תיאום בין שערי המטבע.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. יובטח חופש הפולחן והגישה אל המקומות הקדושים לבני שני העמים.

 2. המקומות הקדושים ינוהלו על-ידי הרשויות הדתיות של כל מקום קדוש על-פי
 הסטטוס-קוו.

 3. שתי המדינות יחוקקו חוק שייתן תוקף משפטי להסדר הנ״ל במקומות הקדושים,
 ויסמיך את עיריות המשנה ואת עיריית הגג לפקח על הנעשה במקומות הקדושים

 ובסביבתם.

 4. כמה מקומות מקודשים לאיסלאם, כולל המסגדים על הר הבית, יימסרו ל״מעין
 ריבונות״ ערבית.

 5. תובטח גישה ישירה משטח המדינה הערבית למקומות הקדושים שיהיו תחת שליטה
 ערבית.

נהל עירוני  מי

 1. ירושלים רבתי תכלול חמש עיריות משנה של הרבעים השונים: ערבית; יהודית;
 כפרים; בית לחם! בית ג׳אללה (החלוקה לקוחה, כאמור, מהצעת בנבנשתי שצוינה

 לעיל).

 2. עיריות המשנה תעסוקנה בתחומים רבים, למעט עניינים מרכזיים שטיפול עיריית הגג
 יפשט וייעל אותם.
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 3. עיריית הגג תעסוק בתחומים הבאים: הכנת תוכנית מיתאר; תיאום הפעולות של
 עיריות המשנה; פיקוח מסוים על עיריות המשנה; פיתוח אזורי כפרי; כלכלה ותיירות;
 שירותים מרכזיים כגון מערכת ביוב אזורית, תיאום ופיקוד על מנגנוני כבאות, מפעלי
 מים, חשמל, סילוק שפכים ואשפה, נמל תעופה עירוני, אזורי תעשייה; תחבורה;

 שיכון; פארקים ומבנים היסטוריים; פיקוח על הפעילות במקומות הקדושים.

 4. עיריית הגג(״מועצת ירושלים רבתי״) תורכב מנציגי חמש עיריות המשנה, ביחס ישר
 למספר תושביהן(מבנה עיריית הגג על-פי הצעת בנבנשתי).

 5. שתי המדינות תאמצנה חוק שיכלול את הדרכים לאישור תקציב העיר, הקצבת
 כספים לעיריית הגג, ההליכים הדרושים לאישור תוכנית מיתאר, לתיאום בין החוקים
 השונים בדבר הניהול העירוני וההגירה בין הרבעים השונים בעיר. החוק יעניק
 לעיריית הגג סמכויות לגבות מסים, לחוקק חוקי עזר עירוניים וכן סמכות שיפוט

 מתאימה לטריבונלי העיריה על-פי חוקי העזר הנ״ל.

r 
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 24) הצעת הסנטורים ניקסון ופולבר״ט
(R. Nixon and W. Fulbright) 

 תאריך: ניקסוץ - 24.6.1967¡ פולברייט - 7.7.1974.

 מקור: מעריב, 25.6.1967, עמ׳ 3 (ניקסון); ידיעות אחרונות, 8.7.1974, עמ׳ 2 (פולברייט);
 ש׳ ברקוביץ, המעמד המשפטי של המקומות הקדושים בארץ ישראל, חיבור לשם קבלת

 תואר דוקטור למשפטים, האוניברסיטה העברית, תשל״ה, עמ׳ 316;
M.H. Mendelson, "Diminutive States in the United Nations", 21 International & 
Comparative Law Quarterly 609 (1972); J.H.M. Verzijl, International Law In 
Historical Perspective, Nijhoff, the Netherlands, 1969, vol. 2, p. 297; B.J. Wersen, 
"Vatican City", The New Encyclopedia Británica, Macropedia vol. 19, 15th ed., 
United Kingdom, 1983, p. 36; "Italy - The Holy See Agreement to Amend the 1929 
Laterañ Concordat, February 18 1984", 24 International Legal Materials 1589 
(1985). 

 רקע: בחרנו לצרף כאן את הצעות הסנטורים ניקסון ופולברייט עקב הדמיון הרב שביניהן.
 הסנטור ריצ׳רד ניקסון הציע, בעת ביקורו בישראל לאחר מלחמת ששת הימים, כי ״תימצא
 נוסחה לפיה ניתן יהיה להעמיד את המקומות הקדושים שבעיר העתיקה תחת שלטון דמוי
 הוותיקאן, שיחד עם זאת לא יפגע בריבונותה של ישראל על ירושלים השלמה״. הסנטור
 פולברייט הביע את דעתו בתוכנית הטלוויזיה האמריקנית ״פגוש את העיתונות״ של רשת
 NBC, כי יש להעניק ״מעמד מיוחד לירושלים בדומה למעמד הוותיקאן״. מאחר ששני
 הסנטורים הציעו להקים בירושלים ישות דומה לזאת של הוותיקאן, ומאחר ששניהם לא
 פירטו את הצעתם, נסקור בקצרה את מעמדה של עיר הוותיקאן (על אף שברור כי חלק

 מהדברים אינם מתאימים כלל לירושלים).

קאן תי ו  עיר הו

 שטח העיר הוא 0.4 קמ״ר והאוכלוסייה מונה כ-1,000 איש. הסכמי הלטראן שנכרתו בין
 איטליה לבין הכס הקדוש ביום 11.2.1929 (שאחד מהם, הקונקורדט, תוקן ביום 18
 בפברואר 1984) מסדיר את מעמדה של עיר הוותיקאן באיטליה. בהסכם זה הכירה
 איטליה ב״בעלות המלאה, בסמכות הבלעדית והמוחלטת, ובריבונות״ של האפיפיור על
 העיר. במפה שצורפה לאמנה סומנו גבולות העיר (כנסיית סנט פטר ושטחים הסמוכים
 לה). איטליה התחייבה שלא להתערב בפעילות הכס הקדוש והגופים שלו, והכס הקדוש
 התחייב להבטיח את חופש הגישה של הציבור לאוצרות הוותיקאן. כמו כן נאסר על
 הוותיקאן להתערב בסכסוכים חילוניים בין מדינות אחרות, אך נשמרה לו הזכות להפעיל
 את השפעתו המוסרית, בהסכמת כל הצדדים לסכסוך מסוים. עיר הוותיקאן הוכרה
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 כמדינה ניטרלית וחסינה מכל פגיעה. בהסכם הוכרה גם זכותן של רשויות הוותיקאן
 להנפיק בולים ומטבעות. איטליה התחייבה לספק שירותים ציבוריים מסוימים לעיר (כגון
 מים, תקשורת, רכבות) ולפטור משירות צבאי אנשי כמורה בשירות הכס הקדוש. על
 משטרת איטליה נאסר להיכנס למבני תפילה ללא רשות הממונה על המקום, למעט בעתות

 חירום.

 על-פי חוקת הוותיקאן, שנכתבה על-ידי האפיפיור פיוס ה־11 בשנת 1929, מוענקות
 לאפיפיור סמכויות חקיקה, שיפוט וביצוע מוחלטות בעיר. לאחר מכן נחקקו גם חוקים
 בדבר הדין החל בעיר הוותיקאן ובעניין אזרחות העיר. רוב אזרחי העיר הם עובדים
 קבועים של הוותיקאן. כאשר עוזב אזרח הוותיקאן את העיר מושעית אזרחותו, ואזרחותו
 הקודמת נכנסת מחדש לתוקפה. אם מדינת האזרחות הקודמת אינה מכירה באזרחות

 כפולה, מקבל אדם כזה אזרחות איטלקית באופן אוטומטי.

 לעיר הוותיקאן יש שלוש ערכאות של בתי משפט עצמאיים, כוח ״צבאי״ של כ-100
 שומרים שווייצרים, ומערכת בנקאות נפרדת. משטרת איטליה מבצעת סיורים בעיר ושלטונות
 הוותיקאן חייבים להסגיר לאיטליה פושעים מבוקשים. העיר מקיימת יחסים דיפלומטיים
 עם מדינות רבות בעולם והיא חברה בכמה ארגונים בין־לאומיים. משפטנים בין-לאומיים
 חלוקים בדעותיהם אם אמנם מהווה עיר הוותיקאן ״מדינה״ על-פי תנאי המשפט הבין-לאומי

 (אוכלוסייה, שטח, שליטה אפקטיבית, כושר לקשור יחסים עם מדינות אחרות).
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( A s p e n ) 2 5  דו״ח מכון אספן (

 תאריך: יוני 1975.

Jerusalem: A Proposal for the Future of the City (Unpublished), :מקיר 
Aspen Institute for Humanistic Studies, New York City, June, 1975. 

 רקע: צוות היגוי של מכון אספן ניתח את האינטרסים של הגורמים השונים בקשר
 למעמדה העתידי של העיר ירושלים, בדק מספר תוכניות שהועלו בעבר, ופיתח הצעה

 חדשה שעשויה, לדעת מחברי הצוות, להתקבל על דעת כל הצדדים.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. על-פי ההצעה נראה כי הריבונות על מרבית חלקי העיר תישאר בידיי מדינת ישראל.

 2. מסגד אל-אקצה וסביבתו הקרובה יהיו תחת סמכות ערבית-מוסלמית.

 3. איזור הר הבית יהיה נתון לקונדומיניום (ראה בפרק הלקסיקון) של מדינת ישראל
 ומדינה ערבית, או למשטר בין-לאומי (עדיפות׳לקונדומיניום עקב התנגדות ישראל

 והערבים למשטר בין-לאומי).

 4. (א) יוקם פרוזדור מיוחד לעולי רגל בין המקומות הקדושים למוסלמים בעיר לבין
 מדינה ערבית קרובה (ירדן או ישות פלשתינית בגדה המערבית)! (ב) דרך זו תהיה
 תחת שליטת רשות בין-לאומית או קונדומיניום; (ג) מעבר זה יהיה סגור מצדדיו כדי
 שלא לסכן את בטחון מדינת ישראל; (ד) שיטור הפרוזדור יהיה באחריות רשות

 בין-לאומית.

 5. ייעשה מאמץ בין-לאומי להפוך את העיר העתיקה למרכז תרבותי מוסלמי־ערבי.

 6. (א) שטח מסוים בעיר העתיקה, סמוך למקומות הקדושים (שייקבע על-פי גורמים
 טבעיים ונוחות מנהלית), יהיה נתון לסמכות ערבית-מוסלמית ״מינימלית״; (ב) ייתכן
 כי במשך הזמן יתחבר איזור זה לרובע הערבי במזרח ירושלים; (ג) בשטח זה יאסר

 לשאת נשק, ואיסור זה ייאכף על-ידי גוף שיטור בין-לאומי.

 7. לתושבי העיר תהיה אזרחות כפולה. כל תושב יהנה מאזרחות של העיר ושל אחת
 המדינות הסמוכות על-פי בחירתו. במקרים מיוחדים תיתכן אזרחות של שתי המדינות

 הגובלות.
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ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. (א) מסגד אל-אקצה וסביבתו הקרובה יהיו תחת סמכות ערבית-מוסלמית (ראה
 ב״שאיפות לאומיות״); (ב) באיזור זה ייאסר לשאת נשק, חוץ מאשר לכוח שיטור

 מקומי(במתכונת הנוכחית).

 2. (א) איזור הר הבית יהיה נתון לקונדומיניום או למשטר בין-לאומי(ראה ב״שאיפות
 לאומיות״); (ב) האחריות להגנתם ולשימורם של מסגד כיפת הסלע והחצרות המקיפות
 אותו תהיה בידי רשויות ערביות-מוסלמיות; (ג) האחריות לשיטור האיזור תהיה בידי
 רשות בין-לאומית מיוחדת; (ד) עבודות ארכיאולוגיות יבוצעו תחת פיקוח הרשות

 הבין-לאומית, ואפשר כי הן תיאסרנה באופן זמני.

ל עירוני ה נ י  מ

 1. העיר ירושלים תישאר מאוחדת.

 2. העיר תחולק לחמישה רבעים, לפחות שניים מהם במזרח העיר והמאוכלסים ברובם
 בערבים־מוסלמים.

 3. אפשר שהאיזור של מסגד אל-אקצה והאיזור שיהיה תחת סמכות ערבית ״מינימלית״
 (ראה ב״שאיפות לאומיות״) יוגדר כרובע.

 4. הרבעים הנפרדים יהיו אוטונומיים מבחינה מינהלית, ויוקנו להם סמכויות משמעותיות
 (על-פי המודל של עיריית לונדון ולא עיריית ניו-יורק).

 5. הרבעים יוכלו לרכוש שירותים ממועצת העיר המטרופוליטנית.

 6. הפקיד הבכיר של מועצת העיר המטרופוליטנית יתחלף ברוטציה.

66 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



( B r o o k i n g s ) 2 6  דר׳ח מכון ברוקמגס (

 תאריך: דצבמר 1975.

The Brookings Institution, Toward Peace in the Middle East: Report of :מקור 
A Study Group, December 1975, The Brookings Institution, New York, 1975. 

ן  ״מכון ברוקינגס, לקראת שלום במזרח התיכון, דצמבר 1975״, י׳ נדבה (עורך), סבסו
 ישראל־ערב, רביבים, תל-אביב, 1983, עמ׳ 259.

 רקע: את הדו״ח הכינה קבוצת דיפלומטים ואקדמאים שהוזמנו בקיץ 1974 על-ידי מכון
 ברוקינגס בוושינגטון לבחון כיצד יכולה ארצות הברית לסייע במציאת פתרון מעשי, הוגן
 ובר-קיימא לסכסוך הערבי-ישראלי. בראש הצוות עמד רוג׳ר היינס (Heyns) מהמועצה
 האמריקאית לחינוך. הדו״ח מייצג במקרים רבים פשרות בין דעות שונות של חברי הצוות.
 הדו״ח זכה לתמיכתו של ג׳ימי קרטר, המועמד לנשיאות ארצות-הברית באותה עת. הדו״ח
 אינו מציע שום פתרון ספיציפי לירושלים אך ממליץ על מספר עקרונות שצריכים להיכלל

 בכל פתרון.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. ישראל תיסוג בשלבים לגבולות 5 ביוני 1967 בצירוף שינויים שיוסכמו בין הצדדים.
 הגבולות החדשים יובטחו על-ידי אזורים מפורזים בפיקוח כוחות האו״ם.

 2. הדו״ח מציין כי ניתן לספק את העקרונות המצוינים בו בעיר הנתונה לריבונותה של
 מדינת ישראל, לריבונות מחולקת בין מדינת ישראל ומדינה ערבית, או לפי אחד משני

 ההסדרים האלה בתוספת סמכות בין-לאומית באיזור המוסכם, כגון העיר העתיקה.

 3. תוקם ישות פלשתינית, מדינה עצמאית או ישות מדינית במסגרת פדרציה עם ירדן.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. יובטח חופש הגישה למקומות הקדושים.

 2. כל מקום קדוש יושם תחת משמורת בני הדת שלהם מקודש המקום.

הל עירוני נ  מי

 1. העיר תישאר מאוחדת ולא יושמו מכשולים לתנועה חופשית בתוכה.

 2. כל קבוצה לאומית בעיר תהנה מאוטונומיה פוליטית נרחבת באזורים המאוכלסים
 ברובם על־ידי אותה קבוצה.
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 27) תוכנית השר יגאל אלון

 תאריך: אוקטובר 1976.

Y. Lukacs (ed.), Documents on the Israeli Palestinian Conflict, :מקור 
1967-1983, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, pp. 98-105. 

 ש׳ הטיס-רולף, לקסיקון פוליטי של מדינת ישראל, כתר, ירושלים, 1988, עמ׳ 20.

 רקע: יגאל אלון מילא תפקידים בכירים בצבא ובממשל הישראלי עד שנת 1977. את
 התוכנית חיבר בעת שכיהן כשר חוץ. תוכנית אלון לא נתקבלה מעולם כמדיניות הרשמית
 של ממשלת ישראל, אבל עד סוף 1977, כל עוד היתה מפלגת העבודה בשלטון, הצטמצמו
 מרבית פעולות ההתיישבות בשטחים שנתפסו על-ידי ישראל במלחמת ששת הימים בתוך

 גבולות התוכנית. ב-1973 נכללו עקרונות התוכנית במצע מפלגת העבודה.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. מדינת ישראל תוותר על מרבית האזורים שתפסה במלחמת ששת הימים, ותישאר
 באזורי בטחון שיאפשרו לצה״ל להדוף התקפות אפשריות של מדינות ערב.

 2. שטחים ביהודה, שומרון וחבל עזה המאוכלסים בצפיפות יועברו לריבונות ירדנית-
 פלשתינית.

 3. ירושלים לא תחולק, העיר והאזורים המקיפים אותה החיוניים להגנתה ולתקשורת
 עמה יישארו תחת שלטון מדינת ישראל.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 נציגי העדות הדתיות במקומות הקדושים יזכו למעמד מיוחד.

ל עירוני ה נ י  מ

 המבנה העירוני של העיר יושתת על תת-רבעים על בסיס אתני ודתי.
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(J. G e o r g e ) 2 8  הצעת השגריר ג׳ימס ג׳ורג׳ (

 תאריך: 1978.

J. George, "Jerusalem: The Holy City, A Religious Solution for a :מקיר 
Political Problem", International Perspectives, April/March 1978, p. 18. 

 רקע: ג׳ורג׳ מילא תפקידים שוני• בשירות החוץ של קנדה עד שנת 1977. תפקידו האחרון
 היה שגריר קנדה באיראן ובכווית.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. המקומות הקדושים שעל הר הבית ומסביבו יועמדו תחת משטר בין-לאומי מיוחד.

 2. תוקם מועצה בין-דתית עליונה שתורכב מנציגי היהדות, האיסלאם והנצרות. המועצה
 תהיה הסמכות העליונה באיזור הבין-לאומי הנ״ל.

 3. ייתכן שלמועצה יהיה תפקיד מייעץ ומכוון באשר למקומות הקדושים הנמצאים
 בישראל ובגדה המערבית.

 A כל החלטות המועצה תתקבלנה פה אחד.

 5. יובטח חופש הגישה לכל, אך תוטל חובה על כל הנכנס לאיזור לצאת ממנו בדרך שבה
 הוא נכנס.

הל עירוני נ  מי

 המבנה העירוני של העיר יושתת על תת-רבעים על בסיס אתני ודתי.
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 29) הצעת ד״ר שמואל ברקוביץ

 תאריך: 1978.

 מקור: עו״ד שמואל ברקוביץ, המעמד המשפטי של המקומות הקדושים, חיבור לשם
 קבלת תואר דוקטור למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשל״ח, עמ׳ 377-344.

 רקע: במסגרת עבודת המחקר הנ״ל, בהנחיית פרופ׳ ר׳ לפידות ופרופ׳ י׳ אנגלרד, הביא
 ברקוביץ את הצעתו המתמקדת במקומות הקדושים. בהצעה ישנם מספר קווים הדומים
 לאלה שהועלו בהצעתו של לאוטרפכט, ובהצעת מדינת ישראל לאחר מלחמת ששת הימים

 (ראה סקירה לעיל).

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. ירושלים תישאר שלמה ומאוחדת תחת ריבונות מדינת ישראל.

 2. א. מדינת ישראל תפרסם הצהרה חד-צדדית וחוקה בעניין המקומות הקדושים.
 הצהרה זו תחייב את ישראל ביחסיה עם מדינות אשר תודענה בפומבי על
 הסכמתן להוראות החוקה ותתחייבנה לקיים את הוראותיה לגבי המקומות

^ ו ח ת  הקדושים לדתות השונות, הנמצאים ב
 ב. החוקה תחול על המקומות הקדושים בירושלים, פרט למקומות הקדושים אך
 ורק'ליהודים, כמפורט ברשימה שתצורף לחוקה, ואשר תוכן בהתייעצות עם

 ראשי הדתות.

 3. ממשלת ישראל תקבל על עצמה את סמכות השיפוט של בית הדין הבין-לאומי בכל
 הנוגע לסכסוך משפטי אשר יתגלע בינה לבין מדינה אחרת, שתקבל על עצמה את
 החוקה כנ״ל, ובלבד שאותה מדינה קיבלה גם היא את סמכות השיפוט של בית הדין

 הבין-לאומי על בסיס של הדדיות.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 א. מממן הפיקוח:

 1. יוקם מנגנון פיקוח בין-לאומי על המקומות הקדושים ותפקידו יהיה לפקח על ביצוע
 החוקה.

 2. בראש מנגנון הפיקוח יעמוד נציב מיוחד שיתמנה על-ידי המזכיר הכללי של האו״ם,
 כפוף להסכמת מדינת ישראל.
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 3. תפקידי הנציב יהיו: (א) הכרעה בסכסוכים בין העדות הדתיות בנוגע לזכויותיהן
 במקומות הקדושים; (ב) שינוי רשימת העדות הדתיות והמקומות הקדושים בהסכמת
 שר הדתות של מדינת ישראל, ולאחר התייעצות עם מועצת המקומות הקדושים
 (שתיסקר בהמשך); (ג) קביעת סדרי הגישה למקומות הקדושים לאחר התייעצות עם
 נציגי העדות הדתיות, (ד) אישור סדרי הפולחן במקומות הקדושים אשר נקבעו
 על-ידי נציגי העדות הדתיות; (ה) מתן הוראות בדבר ביצוע תיקונים דחופים במקומות

 הקדושים; (ו) ניהול מועצת המקומות הקדושים וייצוגה כלפי מדינת ישראל.

 •4. סגל מנגנון הפיקוח יתמנה על-ידי המזכיר הכללי של האו״ס, ויקבל את משכורתו
 מהאו״ס.

 5. הנציב וכל יתר חברי הסגל של מנגנון הפיקוח ייהנו בישראל ובשטחים המוחזקים
 על-ידה מחסינויות וזכויות יתר כפי שמקובל להעניק לנציגי ארגון בין-לאומי.

 6. כל החלטה של הנציב על-פי הוראות החוקה היא סופית בהתאם למשפט הישראלי,
 ותהא ניתנת לאכיפה על-ידי בתי המשפט ומשרדי ההוצאה לפועל הישראליים.

 ב. מועצת המקומות הקדושים:

 7. תכונן מועצת המקומות הקדושים אשר תורכב ממספר שווה של נציגים מכל דת
 שהיא בעלת זכויות במקומות הקדושים, ובראשה יעמוד הנציב.

 8. תפקידי מועצת המקומות הקדושים יהיו: (א) ייצוג העדות הדתיות בכל הנוגע למקומות
; (ג) בירור  הקדושים; (ב) ייעוץ לנציב ולשר הדתות בעניינים המוסדרים בחוקה
 מוקדם של סכסוכים בין העדות בנוגע לזכויותיהן במקומות הקדושים. אם העדות

 לא יגיעו לידי הסכמה בדבר אופן פתרון הסכסוך, הוא יובא להכרעת הנציב.

 9. מעמד חברי המועצה יהיה כמעמד• של אנשי הדת המשרתים במקומות הקדושים
 על-פי החוקה (יפורט בהמשך).

 10. ההשתפות בדיון ובהצבעה במועצה בכל עניין או סכסוך שבו מעורבות עדות דתיות
 שונות תוגבל לנציגי העדות הנוגעות בלבד.

 11. בכל הצבעה שתיערך במועצה בעניין שבו מעורבות כמה עדות דתיות, או בסכסוך
 ביניהן, יהיה לכל דת קול אחד, ללא תלות במספר העדות הדתיות מאותה דת

 המעורבות בענייו או בסכסוך הנ״ל.

 ג. מעמד המקומות הקדושים:

 12. המקומות הקדושים יהיו מוגנים מפני כל פגיעה בשלימותם, כבודם או קדושתם.
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 13. המקומות הקדושים וכל המטלטלין המצויים בהם, והשייכים לאתרים אלה, יהיו
 מחוסנים מפני כל חיפוש, תפיסה או הליכי הוצאה לפועל, למעט מקרים שהחיפוש
/או בטחון המדינה. את האישור /או התפיסה דרושים להבטחת שלום הציבור ו  ו

 לחיפוש או לתפיסה יתן מפקד משטרת ירושלים.

 14. בעלי הזכויות במקומות הקדושים יהיו פטורים מתשלום כל מס, אגרה או היטל
 חובה אחר, להוציא אגרת שירותים.

 ד. הר הבית:

 15. המקומות הקדושים שעל הר הבית, אשר כניסת יהודים אליהם תותר לפי החלטת
 הרבנות הראשית, יהיו בתחום סמכותו הבלעדית של משרד הדתות, והוא יהא רשאי

 לאסור את כניסתם של לא-יהודים למקומות אלה.

 16. מסגד אל-אקצה ומסגד כיפת הסלע יהיו בתחום סמכותה הבלעדי של המועצה
 המוסלמית העליונה.

 17. הר הבית ושעריו, להוציא המקומות המותרים ליהודים, והמסגרים הנ״ל, ינוהלו
 במשותף על-ידי משרד הדתות והמועצה המוסלמית העליונה.

 18. הכניסה להר הבית דרך כל השערים תהיה חופשית לכל וללא כל תשלום, כפוף
 להוראות החוקה.

 ה, חופש הגישה:

 19. יובטח חופש הגישה למקומות הקדושים לבני כל הדתות, בכפוף לזכויות הקיימות
 שלהן במקומות אלה.

 20. סדרי הגישה למקומות הקדושים ייקבעו על-ידי הנציב ולאחר התייעצות עם נציגי
 העדות הדתיות אשר המקומות מקודשים להן.

 21. ממשלת ישראל תדאג לקיום דרכי גישה ויציאה נוחןת למקומות הקדושים ומהם.

 22. ממשלת ישראל תהיה רשאית להגביל או למנוע כניסת כל אדם ושהותו במקומות
 הקדושים, מטעמי בטחון, בריאות הציבור או עקב אינטרס ציבורי חיוני אחר.

 23. נציגי רשויות השלטון בישראל לא יהיו רשאים להיכנס למקומות הקדושים ללא
 אישור מוקדם של אחד מראשי העדות הדתיות שהן בעלות זכויות במקום הנדון,
 להוציא מקרים שהכניסה חיונית מטעמי שלום הציבור ו/או בטחון המדינה, והצורך

 בכך אושר מראש ובכתב על-ידי מפקד משטרת ירושלים.
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 ו. חופש הפולחן:

 24. יובטח חופש הפולחן במקומות הקדושים לבני כל העדות אשר המקומות מקודשים
 להן, בכפוף לזכויות הקיימות של בני כל הדתות השונות במקומות אלה.

 25. סדרי הפולחן במקומות הקדושים ייקבעו על-ידי נציגי העדות הנ״ל ובאישור הנציב.

 ז. הזכויות במקומות הקדושים:

 26. בחוקה זאת תהיה למונח ״זכויות קיימות״ המשמעות שלהלן: לגבי המקומות הקדושים
 לנוצרים - הזכויות הקיימות בהם כיום בפועל מכוח הסדר הסטטוס־קוו העות׳מאני

 ו/או מכוח הסכמים מאוחרים יותר בין העדות הנוצריות.
 לגבי המקומות הקדושים גם ליהודים ולמוסלמים (כהר הבית והכותל המערבי)

 הזכויות הקיימות בהם כיום בפועל, כפי שקבעו שלטונות ישראל לאחר יוני 1967.
 לגבי יתר המקומות הקדושים - הזכויות הקיימות כיום בהם בפועל, לפי המסורת

 המקובלת בהם משכבר הימים.

 27. הזכויות הקיימות של העדות הדתיות במקומות הקדושים תישמרנה.

 28. התעוררה שאלה לגבי קיומה של זכות לעדה מסוימת, או אם הזכות עומדת בניגוד
 לחוקה - יכריע בה הנציב.

 29. הנציב יכריע בכל סכסוך בין העדות הדתיות בקשר לזכויות כלשהן במקומות הקדושים.

 ח. ניהול המקומות הקדושים:

 30. ניהול המקומות הקדושים ואחזקתם יופקדו בידי העדות השונות לפי זכויותיהן
 הקיימות במקומות אלה.

ה סמכות שיפוט ייחודית לגבי סגל אנשיהן  31. לרשויות המוסמכות של העדות תהי
 במקומות הקדושים בעניינים המסורים לשיפוטן על-פי דיניהן והסטטוס־קוו. בכל
 יתר העניינים תימסר סמכות השיפוט לבתי המשפט הישראליים על-פי המשפט

 הישראלי.

 32. בכל מקרה שתתעורר שאלה בדבר סמכות השיפוט בעניין הקשור לחוקה זאת, יכריע
 בדבר שר הדתות של מדינת ישראל.

 33. בהעדר הסכמה בין העדות הדתיות בנוגע לביצוע תיקונים דחופים במקומות הקדושים,
 יבוצע התיקון על-פי הוראות הנציב ועל חשבון מי שיורה הנציב.
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 ט. מעמד אנשי הדת במקומות הקדושים:

 34. רשימת אנשי הדת האמורים לשרת במקומות הקדושים תימסר מראש לשר הדתות,
 והוא יהיה רשאי לסרב לאשר את שירותו של איש דת במקום קדוש, אם שוכנע כי
 האיש מסוכן לבטחון או לשלום של ישראל, לסדר הציבורי, או לאינטרסים חיוניים

 אחרים של מדינת ישראל.

 35. אנשי הדת של העדות הדתיות, למעט אנשי הדת היהודים, המשרתים במקומות
 הקדושים ליהודים, ואשר ייחשבו כאזרחים רגילים של מדינת ישראל, ייהנו מזכויות
 יתר ומחסינויות אישיות דומות לאלו המוענקות באמנת וינה בדבר יחסים דיפלומטיים,

 1961, בלא שיחשבו לנציגים דיפלומטיים של מדינה כלשהי.

 36. ממשלת ישראל תהא מוסמכת להורות על השעיית איש דת המשרת במקום קדוש,
 אם שוכנעה כי התנהגותו מסכנת את הבטחון, השלום או הסדר הציבורי, או שהתנהגותו

 פוגעת באינטרסים חיוניים של מדינת ישראל.

 י. עבירות ועוולות במקומות הקדושים:

 37. כל מעשה או מחדל שבוצע במקומות הקדושים, אשר אילו בוצע מחוץ להם היה
 מהווה עבירה פלילית או עוולה אזרחית על-פי החוק הישראלי, יהיה בתחום שיפוטם

 של בתי המשפט בישראל על-פי הדין הישראלי.

 38. סמכות שיפוטם של בתי המשפט הישראליים בעניינים אזרחיים הקשורים למקומות
 הקדושים כאמור, תהיה כפופה לחסינותם של אנשי הדת המשרתים במקומות הקדושים.

 39. על אף האמור לעיל, אם בירור משפטי של סכסוך אזרחי כלשהו הקשור למקום
 קדוש, כרוך בהכרעה מהותית בין שתי עדות דתיות או יותר בזכויותיה של עדה דתית
 כלשהי במקום קדוש כלשהו, לא יהיה העניין בסמכות בתי המשפט בישראל, אלא

 בסמכותו של הנציב, בכפוף לבירור מוקדם בפני מועצת המקומות הקדושים כנ״ל.
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(J. Le Morzellec) 30) הצעת ד״ר יואלה לה־מורזלק 

 תאריך: 1979.

J. Le Morzellec, La question de Jérusalem devant l'Organisation des :מקור 
Nations Unies, Etablissements Emile Bruylant, Bruxelles, 1979, pp. 463-472. 

 רקע: יואלה לה-מורזלק היא ד״ר למשפטים והצעתה מפורטת בספר המבוסס על עבודת
 דוקטוראט של המחברת שהוגשה בשנת 1976 המחברת סבורה שיש לפתור את בעיית
 ירושלים בשלבים. השלב הסופי יהיה הקמת קונפדרציה - ולאחר מכן פדרציה - ישראלית-
 ערבית שירושלים תהיה בירתה. בשלב הראשון מוצע להעניק לרבעים הערבים של העיר
 אוטונומיה מוניציפאלית. בהסתמך על התקדים של לונדון רבתי ושל פאריס, ממליצה
 המחברת על שלושה מאפיינים לאוטונומיה המוניציפאלית בירושלים: אוטונומיה של

 הרבעים, ניהול משותף של השירותים המשותפים, וקיום בירה.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ  שאי

 המחברת מציעה שבסופו של דבר ירושלים תשמש כבירה לקונפדרציה, או פדרציה, ערבית-
 ישראלית.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. חופש הגישה והפולחן במקומות הקדושים יובטח לכל.

 2. המקומות הקדושים ייהנו מחסינויות משמעותיות שיובטחו על-ידי ערבויות בין-
 לאומיות.

הל עירוני נ  מי

 עד שתוקם הקונפדרציה דלעיל, יחולו ההסדרים הבאים במסגרת המינהל העירוני:

 1. ירושלים תחולק לרבעים על-פי האוכלוסיה הדומיננטית באיזור מסויים: ערבית,
 ארמנית וישראלית.

 2. תוקם ״המועצה העירונית של ירושלים״ שתורכב מנציגים שייבחרו בכל הרבעים;
 מספר הנציגים מכל רובע ייקבע על-פי גודל האוכלוסיה של הרבעים.
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 3. למועצה העירונית של ירושלים תהיינה סמכויות בתחום של הספקת שירותים כלליים
 לכל תושבי העיר: תכנון כולל לעיר, ניהול כלכלי, כבישים, ביוב, כיבוי אש, דיור,

 אספקת מים, הגנת מיקומה של העיר, ושימור מורשת תרבותית.

 4. ראש המועצה, שיהיה גם ראש העיר, יהיה ישראלי והוא ייעזר בסגן ראש עיר ערבי.
 ראש העיר וסגנו ייבחרו על-ידי המועצה העירונית של ירושלים.

 5. כל החלטה צריכה לקבל את אישור ראש העיר וסגנו בטרם תיכנס לתוקף.

 6. בכל רובע תוקם עיריית משנה (municipalité déléguée) שתהיה מורכבת מראש
 הרובע (maire délégué) ומועצת הרובע.

 7. ראש הרובע ייבחר על-ידי חברי מועצת הרובע ומביניהם, והוא יהיה אחראי על
 מינהל האוכלוסין ועל המשטרה. בעזרת מועצת הרובע יפקח ראש הרובע על הניהול

 השוטף של ענייני הרובע.

 8. מועצת הרובע תורכב מהנציגים שנבחרו ברובע למועצה העירונית של ירושלים ומכעשרה
 אנשים שיהיו אחראים על ענייני חברה, חינוך, תרבות, ומשפחה ברובע.

 9. א. לערכאות ראשונות של בתי משפט ישראליים וערביים תהיה סמכות שיפוט
 מקבילה ונאשמים יוכלו לבחור את בית המשפט שיידון בעניינם.

 ב. כל ערעור יידון על-ידי בית משפט מעורב שיורכב ממספר שווה של שופטים
 ערבים וישראלים. בראש ההרכב יישב שופט ערבי או ישראלי על-פי גורל שיוטל.

 10. בכל רובע יהיה צוות עובדים עירוני, וכן עיריית משנה.

 11. מפקד משטרה ישראלי יהיה אחראי לשמירת הבטחון והסדר הציבורי בכל העיר.
 מפקד המשטרה ייעזר בסגן ערבי שעיקר סמכויותיו יהיו בענייני הרבעים הערבים:
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( C a r a d o n ) 3 1  הצעת הלורד קאראדון (

 תאריך: 1980.

Lord Caradon, The Future of Jerusalem: A Review of Proposals for :מקור 
the Future of the City, Research Directorate, National Defence University, 
Washington D.C., 1980; "Why Palestinians See the Holy City as a Gateway to 
Peace", The Times, 7 January 1977; "Jerusalem, Gateway to Peace", Washington 
Post, December 12,1977 

 רקע: הלורד קאראדון היה פקיד בממשל המנדטורי בארץ ישראל בתחילת שנות ה-30
 ולאחר מכן מילא תפקידים שונים בשירות החוץ הבריטי. בשנת 1967 היה הלורד קאראדון

 שגריר בריטניה באו״ם והיה פעיל בניסוח החלטת מועצת הבטחון 242.

ת ו י מ ו א ת ל פו  שאי

 1. הריבונות על מערב ירושלים תינתן למדינת ישראל ואילו מזרח ירושלים תהיה תחת
 ריבונות ערבית .(נראה כי הכוונה למדינה פלשתינית שתכלול את שטחי יהודה,

 שומרון וחבל עזה).

 2. הגבול בין שני חלקי העיר ייקבע על-ידי מועצת הבטחון של האו״ם לאחר שתקבל
 את המלצותיה של ועדה מיוחדת שימנה המזכיר הכללי של האו״ם.

 3. הוועדה תשמע את טיעוני הצדדים ביחס להתוויית הגבול והיא תודרך' כיצד לקבוע
 שני שינויים בגבול שהיה קיים בטרם מלחמת ששת הימים: (א) הרובע היהודי
 והכותל המערבי ייכללו בחלק הישראלי; (ב) הר הצופים, כולל האוניברסיטה העברית,

 ייכלל בחלק הישראלי עם אפשרות מעבר למדינת ישראל ב״גשר פתוח״.

 4. בין שני חלקי העיר לא יהיו כל מחסומים ויובטחו חופש הגישה והתקשורת ביניהם.

 5. העיר כולה תפורז.

 6. המזכיר הכללי של היאו״ם ימנה ועדה לשיתוף פעולה שתכין ותפעיל הסדרים מעשיים
 לשיתוף פעולה כלכלי ופיננסי בין שתי המדינות.

 7. המזכיר הכללי של האו״ם ימנה נציב עליון שיוצב בירושלים. הנציב ייצג את האו״ם
 ויפעל יחד עם הצדדים המעורבים לבצע את התוכנית.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 נציב האו״ם הנ״ל יבטיח את חופש הגישה למקומות הקדושים.
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 ו

 32) הצעת >עקג חזן
 תאריך: 1980.

 מקור: הצעתו של יעקב חזן, נספח להחלטות הוועידה ה-8 של מפ״ם, 1980.

 רקע: יעקב חזן היה מראשי הקיבוץ הארצי, השומר הארצי ומפ״ם. היה חבר במוסדות
 המרכזיים של ההסתדרות הכללית וחבר כנסת מראשיתה ועד 1974.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. ירושלים המאוחדת היא בירת מדינת ישראל.

 2. לתושבים הערבים של ירושלים תישמר הזכות לבחור בין נתינות ישראלית לבין זו של
 המדינה הערבית אשר ממזרח למדינת ישראל. לתושבים הערבים שיבחרו בנתינות
 הערבית תישמרנה כל הזכויות האזרחיות במדינת ישראל, כולל הזכות להשתתף

 בבחירות לכנסת.

 3. העיר העתיקה תוכרז כקריית שלום ותוקם בה מועצה דתית שתורכב מנציגי שלוש
 הדתות באופן שווה. המועצה הדתית תנהל את העיר העתיקה בכל הנוגע לצביונה

 הדתי והתרבותי.

 4. העניינים האזרחיים-החילוניים של העיר העתיקה יתנהלו על-ידי ועדה מיוחדת שבה
 ישתתפו חברים ערבים על-פי שיעורם באוכלוסיית ירושלים, בצירוף חבר העדה

 הארמנית.

 5. לאתרים מרכזיים לאיסלאם ולנצרות בעיר העתיקה יובטח מעמד אקסטריטוריאלי
 והם ינוהלו על־ידי נציגי העדות הדתיות במועצה הדתית (ראה בהמשך).

 6. להר הבית יוקנה מעמד אקסטריטוריאלי והוא ינוהל על־ידי הנציג המוסלמי למועצה
 הדתית. ניתן יהיה להוציא מתחום זה את החלק בהר שבו מותר ליהודים להתפלל.

 7. מדינת ישראל תהיה אחךאית לקיום החוק והסדר גם בעיר העתיקה, לרבות אתרים
 דתיים אקסטריטוריאלייםי

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. האתרים הדתיים אשר יוקנה להם מעמד אקסטריטוריאלי ינוהלו על-ידי נציגי הדתות
 המתאימות במועצה הדתית.

 2. יובטח חופש הגישה לעולי הרגל המוסלמים להר הבית מכל העולם.
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הל עירוני נ  מי

 1. עיריית ירושלים תחולק לעיריות משנה, אשר תתנהלנה על-ידי נבחריהן.

 2. החלוקה לעיריות משנה תתבצע, בין היתר, על-פי נתונים דמוגרפיים.

 3. בידי עיריית ירושלים יופקד הניהול הכללי של ירושלים רבתי.

 4. למועצות הנבחרים של העיריה ושל עיריות המשנה, שבהן יהיה רוב ערבי, תובטח
 אוטונומיה רחבה בתחום החברה, התרבות, החינוך, ובכל תחום אחר אשר לא יפגע

 בתכנונה הכללי של ירושלים ובזכויותיהם האזרחיות של כל תושביה.

 5. התנאי לקיום אוטונומיה בחינוך הוא חינוך לנאמנות למדינת ישראל, לאזרחות טובה,
 לסובלנות הדדית ולהעמקת שיתוף הפעולה בין שני העמים.

 6. לבני הדת הארמנית תוענק הזכות להקים ארגון עדתי-פרסונלי אוטונומי בכל התחומי
 של חיי החברה, התרבות והחינוך.
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(M. G r u h i n ) 3 3  הצעת מרק גרוהץ (

 תאריך: 1980.

M.I. Gruhin, "Jerusalem: Legal and Political Dimensions in a Search :מקור 
for Peace", 12 Case Western Reserve Journal of International Law 169 (1980). 

 רקע: מרק גרוהין כתב מאמר זה בלימודיו לקראת תואר דוקטור באוניברסיטה האמריקנית
 בוושינגטון. המחבר סבור כי הריבונות על ירושלים כולה נתונה בידי מדינת ישראל מאז
 מלחמת ששת הימים. עם זאת גורס המחבר, כי על מדינת ישראל להסכים לפתרון המוצע

 בהמשך.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. הריבונות על ירושלים תישאר בידי מדינת ישראל, אך ישראל תיטול על עצמה את
 ההגבלות שיפורטו בהמשך.

 2. מדינת ישראל תעניק לכל הערבים הפלשתינים הרוצים לחיות בירושלים אזרחות
 ישראלית וזכויות של תושבי העיר הזהות לאלה של יהודים המתגוררים בעיר.

 3. מדינת ישראל תסכים ליצירת אזרחות כפולה לתושבי ירושלים. הנציג העתידי של
 הפלשתינים (ירדן, אש״ף או מדינה ערבית אחרת) יאפשר לפלשתינים שבירושלים

 להחזיק גם באזרחות המדינה הפלשתינית.

 4. ישראל תרשה לקונסול של המדינה הפלשתינית לשכון בירושלים ולהפעיל סמכות
 שיפוט על אזרחים פלשתינים המעורבים בסכסוכים אזרחיים ובהפרות הדין הפלילי,

 אך זאת רק אס יחפוץ בכך הנתבע/הנאשם.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. ישראל תתיר פיקוח בין-לאומי על המקומות הקדושים.

 2. אנשי הדת המחזיקים במקומות הקדושים יהיו אחראים לשמירתם ולהגנתם.

 3. המקומות הקדושים יזכו לחסינות דיפלומטית מיוחדת ויהיו פטורים ממסים ארציים
 ועירוניים.

 4. אפשר שבתי הדין של כל דת יקבלו סמכות שיפוט בסכסוכים דתיים במקומות
 הקדושים.
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 5. סכסוכים שיתגלעו בין שתי קהילות דתיות יוכרעו על-ידי בית דין מיוחד שיורכב
 מנציגי כל הקהילות הדתיות.

ל ע>רמ« ה ע  מ

 1. ירושלים תחולק לשני אזורי בחירה: ישראלי וערבי(אין הכוונה לחלוקת העיר לשני
 רבעים ־ לכך מתנגד המחבר).

 2. תושבי שני האזורים יבחרו את נציגיהם לשני בתי מחוקקים.

 3. לבית המחוקקים הראשון ייבחרו הנציגים על-ידי תושבי שני האזורים ביחס ישר
 למספר התושבים בכל איזור. נציגי בית המחוקקים השני ייבחרו על-ידי תושבי שני

 האזורים והוא יורכב ממספר שווה של יהודים ופלשתינים.

 4. מספר הנבחרים בשני הבתים יהיה קטן כדי לאפשר מנגנון חקיקה אפקטיבי.

 5. על בתי המחוקקים תוטל חובה ליצור מערכות משותפות של שיטור, כיבוי אש, צוותי
 הצלה, ומערכות מאוחדות להספקת מים וחשמל.

 6. ראש העיר ייבחר על-ידי כל תושבי העיר.

ה לו קה הנ״ל, אך תהי  7. תפקידו של ראש העיר יהיה להוציא לפועל את דברי החקי
 זכות וטו על חקיקה זו.
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 34) תוכנית השלום של הנסיך פאהד

 תאריך: 6 באוגוסט 1981.

Y. Lukacs (ed.), Documents on the Israeli-Palestinian Conflict, :מקור 
1967-1983, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, pp. 236-237. 

 רקע: התוכנית נוסחה על-ידי נסיך הכתר פאהד (לאחר מכן המלך) של ערב הסעודית
 בתגובה להסכם השלום בין ישראל ומצרים. התוכנית נדחתה על-ידי ישראל, עיראק

 וסוריה.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. ישראל תיסוג מכל השטחים שתפסה במלחמת ששת הימים, ״כולל החלק הערבי של
 ירושלים״.

 2. ישראל תפרק את כל ההתנחלויות שהוקמו על אדמות ערביות מאז 1967.

 3. הקמת מדינה פלשתינית שבירתהימזרח ירושלים.

 4. שליטת האו״ם על הגדה המערבית וברצועת עזה למשך תקופת מעבר שלא תעלה על
 מספר חודשים.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 יובטח חופש הפולחן לכל הדתות במקומות הקדושים.
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(T. P r i t t i e ) 3 5  הצעת טרנס פריטי (

 תאריד: 1981.

London, .T. Prittie, Whose Jerusalem?, Frederick Muller L t d  1981 :מקור ,

 רקע: פריטי היה עיתונאי בריטי שפרסם בשנת 1981 ספר על ירושלים. בפרק האחרון של
 הספר סוקר המחבר כמה הצעות שהועלו בקשר למעמדה של ירושלים, ובסופו הוא מציג
 את הצעתו. ניתן לראות בהצעה זו כמה יסודות דומים לאלו שבהצעת מירון בנבנשתי

 (ראה לעיל).

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. בעיר יוקם משטר מיוחד של ״ריבונות מינהלית״, שבו תהיינה לרשויות העיריה
 סמכויות מוניציפליות נרחבות, בדומה לעיריית ברלין המערבית (בטרם איחוד גרמניה

 בשנת 1990).

 2. ירושלים תהיה עיר הבירה של מדינת ישראל ושל הישות הפלשתינית, או של המרכיב
 הפלשתיני בפדרציה עתידית בין ירדן ופלשתין.

 3. ישראל תהיה הנאמן(trustee) על ירושלים ותיחשב כמעצמה המגינה שלה.

 4. לאזרחים הערבים במזרח ירושלים תהא הזכות להחזיק באזרחות ירדנית או פלשתינית,
 והם גם יהיו רשאים להצביע בבחירות המתקיימות במדינות ערב השכנות.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. למוסלמים תינתן שליטה מלאה על המקומות הקדושים להם ודגלים מוסלמיים יונפו
 מעל למקומות אלה.

 2. ישראל תנסח הכרזה (או חוקה) שתבטיח את הזכויות הדתיות של הנוצרים והמוסלמים
 בירושלים.

הל עירוני נ  מי

 1. העיר תחולק לרבעים. הנהלת כל רובע תעסוק בענייני הרובע.

 2. תוקם רשות משותפת לכל הרבעים, שבה ישתתפו יהודים וערבים, על-פי שיעורם
 באוכלוסיית העיר.
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 36) הצעת שאול פהן
 תאריך: 1981.

Jerusalem Unity and West Bank Autonomy Paired"מקור :S.B. Cohen, 
Middle East Review8 , "Principles).1981 (27 

 רקע: בעת כתיבת המאמר היה דייר שאול כהן נשיא Queens College באוניברסיטת
 ניו־יורק. את הצעתו להסדר בעיית ירושלים הוא קושר להסדר שייקבע לגבי הגדה
 המערבית. לדעתו, על ישראל להסכים לוויתורים משמעותיים יותר באשר לאוטונומיה
 בגדה המערבית, ואילו על הערבים להציג יותר ויתורים באשר למעמדה העתידי של

 ירושלים.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. הריבונות בירושלים כולה תהיה בידי מדינת ישראל, אך סמכויותיה תוגבלנה כמפורט
 בהמשך.

 2. התושבים הערבים של ירושלים יוכלו לקבל אזרחות ישראלית או אזרחות של העיר
 ירושלים. תושבים אלה יוכלו גם להחזיק באזרחות כפולה, כאשר האזרחות השנייה

ק• בגדה המערבית.  יכולה להיות גם זו של הישות שתו

 3. יוקם פרוזדור גיאוגרפי בין ירושלים לבין הישות שתקום בגדה המערבית.

 4. הכנסת תקים ועדה לענייני ירושלים שתפקידיה יקיפו תחומי בטחון ציבורי (צבא
 ומשטרה), ביטוח סוציאלי, מתקני רפואה, תעסוקה, מימון של מפעלי השיכון, מפעלי
 תעשייה, תשתית תחבורה ובניית בתי ספר. פעולות אלה ימומנו על-ידי מסים ארציים.

 5. יוקמו גופים מיוחדים שתפקידם יהיה לספק הדרכה אידיאולוגית בענייני חינוך,
 תרבות ודת. גופים אלה יורכבו מאזרחים שתמנה העירייה במשלחות מיוחדות
 לפרלמנטים הלאומיים ולארגונים בין-לאומיים. פעולותיהם של גופים אלה ימומנו

 ממסים שיוטלו על-ידי מוסדות הדת ומתרומות.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. כל קהילה דתית תשמור על המקומות הקדושים לה.

 2. יוקמו גופים שייצגו את הקהילה הערבית, היהודית והנוצרית, בנפרד מהמדינות
 הריבוניות.
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 3. לגופים אלה תהיה שליטה על כל המוסדות הדתיים ועל חלק מהמוסדות התרבותיים,
 כולל מובלעות אקסטריטוריאליות בתוך העיר העתיקה (אין פירוט).

 4. מדינת ישראל תבטיח את חופש הגישה למקומות הקדושים.

ל עירומ ז  ממו

 1. ברמת העיר״ה: (א) מועצת העיר תיבחר בבחירות חופשיות, על-פי גודל הקהילות;
 (ב) ראש העיר ייבחר ישירות על-ידי כל תושבי העיר; (ג) מועצת העיר תפעל בתחומים
 הבאים: כיבוי אש, תחבורה, הספקת מים, חשמל, מתקני תברואה וביוב, בניית
 כבישים ואחזקתם, פיקוח עירוני, פיתוח ושמירה על בניינים ציבוריים, תכנון מקרקעין,

 קביעת תקנים סביבתיים; (ד) פעולות אלה ימומנו על-ידי המדינה.

 2. ברמת הרבעים: (א) הנהלת הרובע תיבחר בבחירות ישירות; (ב) הנהלת הרובע
 תעסוק במתן היתרי בנייה, אכיפת דיני תכנון ואיכות הסביבה, מינהל סגל בתי
 הספר, הכוונת תוכניות לימודים, החזקה של פארקים ומפעלי זיכרון; (ג) פעולות אלה

 ימומנו על-ידי המדינה וממסים שיוטלו על מקרקעין ברבעים.

 3. ברמת השכונות: (א) יוקמו מינהלות שכונתיות שתעסוקנה בחינוך לגיל הרך, פעולות
 תרבות וספורט וגנים, (ב) פעולות אלה תמומנה על-ידי הנהלת הרובע.

 4. ברמה המטרופוליטנית: (א) יוקמו רשויות ישראליות־ערביות ותפקידן יהיה לפקח
 על פעילות בתחומי התחבורה, סילוק אשפה, מיתקני פנאי, כבישים, בניינים ושווקים;
 (ב) פעולות אלה ימומנו על-ידי מדינת ישראל ועל-ידי הרשות שתוקם בגדה המערבית.

 5. ברמה העירונית-אזורית: (א) תוקם רשות טריטוריאלית-מינהלית לערבים וליהודים
 החיים בירושלים ומחוצה לה; (ב) גבולות המסגרת יורחבו לשטחים מאוכלסים בגדה
 המערבית וליישובים יהודיים בפרוזדור ירושלים; (ג) הרשות תורכב ממספר שווה של
 יהודים וערבים; (ד) הרשות תעסוק בתחומים המערבים פעולות ״החוצות את גבולות״
 ישראל והגדה המערבית: פיתוח תעשייתי, חקלאות, תיירות, מיתקני רפואה, התיישבות,
 תחבורה, חילופי עובדים, מיתקני חשמל ומים; (ה) פעולות אלה ימומנו על-ידי מדינת

 ישראל והישות שתוקם בגדה המערבית.
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(H. C a t t a n ) 3 7  הצעת דייר הנר> קטן (

 תארין: 1981.

H. Cattan, Jerusalem, St Martin's Press, New Yoric, 1981, p. 143 :מקור 

 רקע: הנרי קטן היה חבר במשלחת שייצגה את הערבים הפלשתינים באו״ם בטרם הוקמה
 מדינת ישראל וחבר במועצה הלאומית הפלשתינית ובאגודת המשפטנים הפלשתינים. הוא

 סבור כי הריבונות על ירושלים, כמו על ארץ ישראל כולה, שייכת לפלשתינים.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

״ם ינקוט צעדים על מנת להפסיק את פעילות מדינת ישראל ל״ייהוד״  1. האו
 (Judaization) ירושלים, לבטל את הפעולות שבוצעו על-ידי ישראל לשם כך ולשמור

 על המורשת הדתית וההיסטורית של העיר.

 2. צעדים אלה של האו״ם צריכים לכלול: (א) אכיפת ההחלטה של העצרת הכללית מס׳
 181 (II) (״החלטת החלוקה״ ־ ראה פירוט לעיל); (ב) החזרת הפליטים לירושלים;
 (ג) ביטול כל האמצעים שהפעילה ישראל לשנות את המנהל, המצב הדמוגרפי והבעלות
 על המקרקעין בירושלים; (ד) פירוק כל ה״התנחלויות״ מירושלים ופינוי כל ה״מתנחלים״

 ממנה.

 3. לשם פיקוח על ביצוע כל הצעדים האלה תוקם ״רשות בין-לאומית זמנית״
 (Temporary International Authority) שתתמנה על־ידי מועצת הבטחון והעצרת

 הכללית.

 4. רשות זו תוסמך גם לנהל את העיר בתקופת הביניים. לאחר ביצוע הצעדים הנ״ל
 תוקם ״מועצה קהילתית משולשת״(Tripartite Communal Council) שתורכב מנציגי

 הנצרות, האיסלאם והיהדות על בסיס ייצוג שווה.

 5. המועצה הקהילתית המשולשת תתמנה על-ידי מועצת הבטחון והעצרת הכללית והיא
 תירש את סמכויות המועצה הבין-לאומית.

 6. המועצה הקהילתית המשולשת תנהל את העיר עד ליישוב סופי של בעיית ירושלים
 ובעיית פלשתין.

 7. הקמת מועצה קהילתית משולשת לא תשפיע על פתרון הקבע לבעיה הפלשתינית:
 המועצה תוכל להשתנות או להתבטל על-פי פתרון הקבע שיושג.

86 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



(G.I.A.D. D r a p e r ) 3 8  פרופ׳ ג׳.אי.אי.ד. דר״פר (

 תאריך: 1981.

G.I.A.D. Draper, "The Status of Jerusalem as a Question of International :מקור 
Law", in: H. Kochler (ed.), The Legal Aspects of the Palestine Problem With 
Special Regard to the Question of Jerusalem, Wilhelm Braumuller, Wien, 1981, 
p. 154. 

 רקע: פרופסור דרייפר היה מרצה למשפט בין-לאומי בחוג ללימודים אירופיים באוניברסיטת
 ססקס (Sussex) שבאנגליה. הוא גם סייע לנסיך חסן בן-טלאל לכתוב את ספרו על
 ירושלים (ראה פרק ראשון). דרייפר סבור כי הריבונות על העיר אינה מוקנית למדינת
 ישראל או לירדן, מאחר ששתיהן השיגו את שליטתן בעיר תוך שימוש בכוח. לדעתו
 מושעית הריבונות בירושלים ומעמדה של ישראל בעיר הוא כשל כובש צבאי. בכל פתרון

 של בעיית ירושלים יש להתחשב בזכות העם הפלשתיני להגדרה עצמית.

 יש להדגיש כי במאמרו זה סוקר המחבר שלושה פתרונות אפשריים לבעיית ירושלים
 (בינאום, חלוקה ובינאום חלקי) אך אינו מזדהה-במפורש עם אחד הפתרונות. בהמשך

 נפרט את ההצעה שזכתה ליתר פירוט במאמרו זה.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. העיר תחולק לשלושה חלקים: (א) מערב העיר יהיה בירת מדינת ישראל; (ב) מזרח
ה כפופה  העיר יהיה בירת מדינת פלשתין; (ג) העיר העתיקה (שבתוך החומה) תהי

 למשטר בין-לאומי.

 2. תושבי העיר העתיקה יוכלו לקבל אזרחות פלשתינית או ישראלית, על-פי בחירתם.
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 39) החלטת ועידת הפסגה הערבית בפאז

 תאריך: 6 בספטמבר 1982.

R. Lapidoth & M . Hirsch (eds.), The Arab-Israel Conflict and its :מקור 
Resolution: Selected Documents, Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1992, p: 296. 

 רקע: תוכנית זו נוסחה על-ידי ועדת הפסגה הערבית בתגובה לתוכנית ריגן שפורסמה ב-1
 בספטמבר באותה שנה. ההחלטה מבוססת על תוכנית פאהד (ראה לעיל) אך שונה ממנה

 בכמה פרטים מהותיים.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. ישראל תיסוג מכל השטחים שתפסה במלחמת ששת הימים, כולל מזרח ירושלים.

 2. תוקם מדינה פלשתינית ובירתה תהיה ירושלים (שלא כמו בתוכנית פאהד, לא נאמר
 כאן ״מזרח. ירושלים״).

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 חופש הפולחן יובטח לבני כל הדתות במקומות הקדושים.

c 
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 40) הצעת השופט פרופ׳ חיים כהן

 תאריך: 1982.

 מקור: הצעת החוקה שהוכנה על-ידי חיים כהן.

 רקע: הדין וחשבון שהוכן על-ידי שופט בית המשפט העליון(בדימוס) ח׳ כהן, הוגש לראש
 עיריית ירושלים והוצג בכנס פנימי סגור לחברי ועד ירושלים הבין-לאומי.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 מסעיפי התוכנית עולה, כי הריבונות הטריטוריאלית על ירושלים תהיה בידי מדינת ישראל
 (על אף שהדבר לא נאמר במפורש בתוכנית).

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1, תוקם מועצת המקומות הקדושים אשר תכלול, נציגים מכל הקהילות הדתיות.

 2 מועצת המקומות הקדושים תמנה את הנציב על המקומות הקדושים והוא שיעמוד
 בראש המועצה.

 3. המועצה תדון בדו״חות הנציב ובכל עניין ותלונה הקשורים למקומות הקדושים.
 המלצות המועצה יובאו למועצת העיר. קוורום מינימלי של המועצה ייווצר בנוכחות

 נציג אחד מהקהילה היהודית, המוסלמית, הדרוזית והנוצרית.

 4. החזקת המקומות הקדושים תישאר בידי הקהילות הדתיות המחזיקות במקומות
 אלה על־פי הדין והמנהג.

 5. במקרים של טענות סותרות לחזקה במקום קדוש ייקבע משטר של חזקה משותפת.
קה  בהעדר הסכמה על ניהול חזקה משותפת, יקבע הנציב הנחיות למימוש החז

 משותפת.

 6. לאנשי משטרה, ממשלה, עיריה ורובע לא יותר להיכנס למקומות הקדושים בעת
יקה במקום - או במקרי  מילוי תפקידם, אלא אם יוזמנו על-ידי הקהילה המחז

 חירום.

 7. המקומות הקדושים יהיו פטורים ממסי ממשלה, עיריה ורובע אך הקהילות הדתיות
 תשלמנה עבור שירותים המסופקים לאתרים אלה.
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 8. יובטחו חופש הגישה והפולחן במקומות הקדושים. אנשים מחוץ לארץ הרוצים לבקר
 במקומות הקדושים בלבד יקבלו אשרות כניסה מיוחדות לישראל ל-14 יום.

 9. כל הנושאים הקשורים למקומות הקדושים, למעט עבירות פליליות, יוכרעו על-ידי
 הנציב של המקומות הקדושים והכרעתו תהא סופית. עניינים הנוגעים לעבירות
 פליליות שבוצעו בתוך או בקשר למקומות הקדושים יידונו על-ידי בתי המשפט של

 מדינת ישראל.

 10. לקהילות הדתיות תהא סמכות שיפוט ייחודית על אנשי הסגל שלהן בנושאים הנתונים
 על-פי הדין והמנהג למשמעת הפנימית של אותה קהילה, למעט עניינים פליליים.

 מחלוקת באשר לסיווג עניין מסוים תוכרע על-ידי הנציב.

ל עירוני ה נ י  מ

 1. העיר תנוהל על-ידי מועצת העיר ובראשה יעמוד ראש העיר שתבחר המועצה.

 2. מועצת העיר תורכב משלושה נציגים ממועצת כל רובע (סך הכול עשרים ושבעה
 נציגים ממועצות הרבעים), נציג המקומות הקדושים, נציג הרבנות הראשית, נציג
 המועצה המוסלמית העליונה, נציג הקהילות הנוצריות, אחד-עשר נציגים ממשרדי
 ממשלה ישראליים, שני מומחי תכנון ובנייה׳ שיתמנו על-ידי המועצה הארצית לתכנון

 ובנייה, נציג המועצה להשכלה גבגהה וראש העיר לשעבר.

 3. העיר תחולק לתשעה רבעים שינוהלו על-ידי מועצת הרובע שתיבחר בבחירות נפרדות
 על־ידי תושבי אותו רובע.

 4. מועצת הרובע תיחשב כוועדה מקומית לתכנון ולבנייה, ומועצת העיר תיחשב כוועדה
 מחוזית לתכנון ובנייה.

 5. לבתי המשפט בישראל תוענקנה סמכויות חשובות בהכרעת מחלוקות הקשורות
 לניהול הבחירות למועצת העיר ולמועצות הרבעים (התוכנית מפרטת את הסדרי

 הבחירות לכל גוף).

 6. ־הרבעים יהיו אוטונומיים. תקציב כל אחד מהם ימומן ממסים שהם יהיו רשאים
 להטיל באישור מועצת העיר. מיסוי זה יבוא במקום המיסוי הישיר הישראלי. מועצות

 הרבעים יממנו את הוצאות מועצת העיר וזו לא תגבה מסים או ארנונות.

 7. האוטונומיה של כל רובע תחול על ענייני לשון, חינוך ותרבות, דתות, שירותים
 סוציאליים ויתר שירותים עירוניים. תפקידים וסמכויות שניתן להעניק לאיגודי ערים

 יהיו בידי מועצת העיר.
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 41) הצעת השגריר גדעון רפאל

 תארין: ההצעה פורסמה ב-25 בדצמבר 1983.

p, 25,1983Jerusalem Post, December 8: מקיר. G. Rafael, "Steps to Peace", 

 רקע: גדעון רפאל מילא תפקידים שונים בשירות החוץ הישראלי מהקמת מדינת ישראל
 ועד שנת 1978, בין היתר הוא כיהן כשגריר ישראל בבלגיה ולוכסמבורג, שגריר בבריטניה

 וכן מנכ״ל משרד החוץ בשנים 1971-1967.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. א. יהודה, שומרון וחבל עזה יהוו חבל פלשתיני אוטונומי שיצור קונפדרציה עם
 ממלכת ירדן.

 ב. החבל הפלשתיני האוטונומי יכרות הסכמים עם מדינת ישראל בדבר הסדרי
 ביטחון, פירוז, ונוכחות צבא ישראלי בחבל לתקופה מסוימת.

 ג. החבל האוטונומי וישראל יקימו מספר גופים משותפים לשיתוף פעולה.
 ד. ישראל תכרות מספר הסכמים לשיתוף פענלה עם המרכיב הירדני בקונפדרציה.

 2. ירושלים תישאר מאוחדת ובירת מדינת ישראל.

 3. מקום מושבם של המוסדות המשותפים לקונפדרציה הנ״ל ולמדינת ישראל יהיה
 בירושלים (וזאת מבלי לפגוע בריבונות ישראל בעיר).

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. תוקם רשות דתית (אקומנית) שתורכב מאישים בעלי שם בין-לאומי מקרב היהדות,
 הנצרות והאיסלאם.

 2. תפקיד הרשות יהיה לערוב לזכויות בני כל הדתות, חופש הפולחן והגישה למקומות
 הקדושים, ולקדם שיתוף פעולה וכיבוד הדדי בין הקהילות השונות בעיר.

הל עירוני נ  מי

 1. לקהילות האתניות השונות בעיר תוענק מידה רחבה של מינהל עצמי.

 2. המינהל העירוני של העיר יתבסס על מערכת רבעים בתיאום מירבי עם העיריה
 המרכזית של ״ירושלים רבתי״.
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(A. Cassese)הצעת פרופ׳ אנטומו קססה M 

 תאריך: 1986.

A. Cassese, "Legal Considerations on the International Status of :מקור 
Jerusalem", 3 The Palestine Yearbook of International Law 13 (1986). 

 רקע: פרופסור אנטוניו קססה הינו מרצה באוניברסיטת פירנצה, באוניברסיטה ללימודים
 אירופיים בפירנצה ובמכון ללימודים בין-לאומיים בג׳נבה. משנת 1986 הוא עומד בראש
 ועדת ההיגוי של מועצת אירופה בנושא זכויות האדם, ומאז 1993 הוא משמש כנשיא בית
 הדין הבינלאומי האמור לדון את פושעי המלחמה בשטח שהיה בעבר יוגוסלביה. את
ה על המצב המשפטי הקיים, לדעתו, בירושלים. לדעתו התחייבה ס ס  הצעתו מבסס ק
 ישראל בפני האו״ם להימנע מפתרון שאלת ירושלים ללא הסכמת מוסדות האו״ם. עקב
 התחייבות זו אין ישראל רשאית לשנות באופן חד-צדדי את מעמדה של העיר. גס ירדן
 הסכימה (בשתיקה) שלא לשנות את מעמדה של העיר ללא הסכמת האו״ם. הן לישראל והן
 לירדן אין ריבונות על העיר מאחר ששתיהן תפסו שטחים בעיר תוך הפעלת כוח צבאי.
 לדעתו מבצעת ישראל בעיר ״שליטה דה-פקטו״ בלבד. הכלל של הגדרה עצמית מחייב
 שיתוף נציגי:העם הפלשתיני בתהליך קבלת ההחלטות על עתיד ירושלים. (על הסיבות
 המניעות אותו, בכל זאת, להציע כי הריבונות על מערב העיר תוענק למדינת ישראל, ראה

 בהרחבה בפרק הראשון).

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. לישראל תוקנה הריבונות על מערב ירושלים.

 2. הריבונות על מזרח ירושלים תוקנה לנציגות הלגיטימית של העם הפלשתיני.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 יובטחו חופש הגישה והפולחן במקומות הקדושים.
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 43) הצעת פרופ׳ תומאס וגג׳ סאל> מאליסוו
(T.&S. Mallison) 

 תאריך: 1981, 1986.

T.W. Mallison & S. Mallison, The Palestine Problem in International :מקוד 
Law and World Order, Longman, London, 1986, pp. 207-239; "The Jerusalem 
Problem in Public International Law - Juridical Status and a Start Toward Solution", 
in: H. Kochler (ed.), The Legal Aspects of the Palestine Problem with Special 
Regard to the Question of Jerusalem, Wilhelm Braumuller, Wien, 1981, p. 98. 

 רקע: תומס מאליסון הוא פרופסור למשפטים בדימוס ולשעבר מנהל המכון למשפט ביו-
 לאומי באוניברסיטת ג׳ורג׳ וושינגטון. סאלי מאליסון היא חוקרת במכון למשפט בין-לאומי
 באוניברסיטת ג׳ורג׳ וושינגטון. במאמר ובספר סוקרים בני הזוג מאליסון מספר הצעות
 לפתרון שאלת ירושלים, ובמאמר הם ממליצים על הפתרון שיפורט בהמשך. המחברים
 סבורים כי ניתן להצדיק את חלוקת העיר עקב העדר מחאות ושתיקת הקהילה הבין-לאומית
 לאחר שנת 1967, ולנוכח טענות ישראל וירדן לזכות על חלקי העיר שנתפסו על-ידם לפני

 מלחמת ששת הימים.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. מדינת ישראל תיסוג לגבול שלפני מלחמת ששת הימים, והחלק המערבי של העיר
 ישאר בשליטתה.

 2. החלק המזרחי של העיר יועבר ישירות לשליטה ערבית או למשטר ביניים של האו״ם
 שיפעל כנאמן של הפלשתינים עד למימוש מלא של זכות ההגדרה העצמית שלהם.

 3. פתרון של קבע עשוי להיות בינאום של כל ירושלים או חלקה, או חלוקה קבועה של
 העיר בין מדינת ישראל לבין מדינה פלשתינית.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. המקומות הקדושים יזכו להגנה מתאימה.

 2. יובטח חופש הגישה למקומות הקדושים.
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(W. K h a l i d i ) > 4 4  הצעת ד״ר ואליד חאל>ד (

 תאריך: 1978, 1988.

W. Khalidi, "Thinking the Unthinkable: a Sovereign Palestinian State", :מקיר 
56 Foreign Affairs 695 (1978); "Toward Peace in the Holy Land", 66 Foreign 
Affairs 71 (1988). 

 רקע: ואליד חאלידי כיהן כמרצה למדעי המדינה באוניברסיטה האמריקנית בבירות עד
 1982 ומאז הוא ״עמית מחקר״ במרכז ללימודי המזרח התיכון שבאוניברסיטת הרווארד.
 בעבר הוא היה חבר במועצה הלאומית הפלשתינית ומילא שליחויות מדיניות שונות מטעם

 אש״ף.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. מזרח ירושלים תהיה בירת המדינה הפלשתינית ומערב ירושלים בירת מדינת ישראל.

 2. שתי המדינות יתוו הסדרי תנועה חופשית בין שני חלקי העיר.

 3. שני חלקי העיר יפורזו ורק כוחות •בטחון פנימי יורשו לשהות בעיר.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. למקומות הקדושים ליהדות במזרח ירושלים יוקנה מעמד אקס-טריטוריאלי ויובטח
 חופש הגישה אליהם.

 2. תוקם מועצה בין-דתית המורכבת מנציגי העדה הנוצרית, היהודית והאיסלאמית.
 בראש המועצה יעמוד נציג האו״ם או שנשיאות המועצה תתחלף ברוטציה בין נציגי

 העדות.

 3. המועצה הבין־דתית תפקח על האינטרסים של כל הצדדים במקומות הקדושים
 ותפעל כמוסד פישור ובוררות בסכסוכים שיתגלעו בקשר למקומות הקדושים.

ל עירוני ה נ י  מ

 1. בעיר תפעלנה שתי עיריות נפרדות אשר תספקנה שירותים לתושבי העיר.

 2. מועצה עירונית משותפת תפקח על הספקת שירותים חיוניים משותפים.
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 45) הצעת דוד איש שלום

 תאר?ן: 1987.

 מקור: ד׳ איש שלום, האימה והתקווה, הוצאת קשת, ירושלים, 1987¡ הנ״ל, ״לוותר על
 החלומות״, הארץ, 1.7.1993, עמ׳ ב־4.

 רקע: דוד איש שלום הוא איש עסקים עצמאי, פעיל בתנועת ״המזרח אל השלום״ ו״הוועד
 לדיאלוג ישראלי-פלשתיני״.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. ירושלים תישאר מאוחדת ובירת מדינת ישראל.

 2. השליטה האסטרטגית הכוללת בירושלים רבתי תישאר בידי מדינת ישראל.

 3. השכונות היהודיות החדשות במזרח העיר יהיו תחת ריבונות ישראל.

 4. ירושלים תהיה עיר בירה סמלית ומינהלית של ׳הישות הפלשתינית המפורזת (שתקום
 ביהודה, בשומרון ובחבל עזה) והיא תשכון ברובע המוסלמי שבעיר העתיקה (וייתכן
 שגם ברבעים נוספים כפי שיסכימו הצדדים). הבירה הסמלית תהיה במתכונת מדינת

 הוותיקאן. משרדי המוסדות הפלשתיניים ישוכנו בתחומי הבירה הפלשתינית.

 5. כוחות שיטור פלשתיניים ישמרו על החוק והסדר הציבורי בשטח הבירה הסמלית
 והמינהלית הפלשתינית הנ״ל, וכוחות ישראליים יאבטחו את השטח שמסביב.

 6. כל תושביה הערבים של מזרח ירושלים יהיו אזרחים של הישות הפלשתינית והם יהיו
 זכאים לבחור ולהיבחר לישות הפלשתינית.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. המקומות הקדושים לאיסלאם ינוהלו על-ידי המוסדות העליונים הפלשתיניים.

 2. דגל פלשתיני ו/או איסלאמי יונף במקומות הקדושים לאיסלאם.
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(G. L i t t k e ) 4 6  הצעת דייר גרנט ליטקה (

 תאריך: 1988.

G. Littke, "The Jerusalem Dispute: Settlement Proposals and Prospects", :מקיר 
Middle East Focus 11 (Summer 1988). 

 רקע: גרנט ליטקה היה בעת כתיבת המאמר תלמיד דוקטורט בכיר בחוג למדעי המדינה
 ועוזר מחקר במרכז למחקרים אסטרטגיים בין-לאומיים באוניברסיטת יורק שבקנדה.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. ירושלים תשמש עיר בירה למדינת ישראל ולמדינה הפלשתינית שתוקם.

 2. הריבונות המוחלטת על העיר לא תהיה שייכת לשום מדינה ואף לא לגורם חיצוני
 אחר. פתרון של ״חלוקת ריבונות״.

 3. העיר תחולק לרובע יהודי ולרובע ערבי.

 4. העיר תישאר בלתי מחולקת מבחינה פיסית. יובטח חופש התנועה של התושבים בכל
 חלקי העיר.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. הקמת משטר בין-לאומי למקומות הקדושים.

 2. הרשויות הדתיות המקומיות תשמורנה על שליטתן המינהלית במקומות הקדושים
 להן, אך הן תהיינה כפופות לפיקוח גוף חיצוני שיתמנה על-ידי האו״ם.

 3. הגוף שיורכב על-ידי האו״ם יבטיח את חופש הגישה ואת שמירת קדושת המקומות
 הקדושים.

 4. כל שינוי בסטטוס-קוו במקומות הקדושים יהיה כפוף לאישור הגוף שיורכב על-ידי
 האו״ם, וכל הפרה של קדושת האתרים תהיה נתונה לסנקציות מצידו.
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הל עירוני נ  מי

יוקמו שני רבעים לאומיים בירושלים, יהודי וערבי, על-פי מיקום השכונות היהודיות  1. ג
 והערכיות בעיר.

 2. לכל רובע תהיה מועצה והיא תקבל סמכויות עירוניות.

 3. תוקם עיריה אחת לכל ירושלים והיא תורכב מנציגי שני הרבעים הנ״ל.

 4. העיריה תספק שירותים בסיסיים לכל חלקי העיר ותתאם את פעולותיהן של שתי
 מועצות הרובע.

97 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 47) הצעת רפאל סידור

 תאריך: ההצעה נכללת במכתב ששלח המחבר בערב ראש השנה תשמ״ט (ספטמבר 1989).

 מקור: מכתב המחבר. לא פורסם.

 רקע: רפאל סידור הוא עיתונאי ברשות השידור (״קול ישראל״). את ההצעה הנ״ל הוא
 מכתיר כ״קווים לאמנת שלום בין מדינת ישראל למדינה פלשתינאית עצמאית שבדרך״
 והיא נכללת במכתב לתושב ערבי של העיר ג׳נין (״חסן״) שפגש כחודשיים לאחר מלחמת
 ששת הימים ולאחר מכן כעבור שתים-עשרה שנה. סידור ניסח את ההצעה הנ״ל בתקווה

 שזו תוכל לשמש בסיס לדיון בין שני העמים.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. מדינת ישראל תכיר בזכות העם הפלשתיני לעצמאות במדינה ריבונית (לאחר תקופת
 ביניים של ממשל עצמי). המדינה הפלשתינית תשתרע מגבולות 1967 במערב, תוך
 תיקונים שיוגדרו במשא ומתן, עד גבולות סוריה, עיראק וערב הסעודית; היא תכלול

• את ממלכת ירדן במזרח, וכן את רצועת עזה.  ג

 2. נציגי העם הפלשתיני יכירו בזכות קיומה העצמאי והריבוני של מדינת ישראל.

 3. הגבול בין שתי המדינות יהיה פתוח לתנועת אנשים וסחורות.

 4. ירושלים תהיה בירתן המשותפת והמאוחדת של מדינת ישראל ופלשתין, מושב בתי
 הנבחרים והממשלות של שתי המדינות, ומרכז רוחני של היהודים, המוסלמים והנוצרים.

 5. גבול בין-לאומי לא יחצה את ירושלים.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. השמירה על המקומות הקדושים תופקד בידי המוסדות הדתיים המוסמכים של כל
 דת: כל דת תשמור על המקומות הקדושים לה.

 2. יובטח חופש הגישה למקומות הקדושים.

98 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



הל עירוני נ  מי

 1. מדינת ישראל והמדינה הפלשתינית יאצילו את סמכויותיהן בחלקי ירושלים השונים
 למוסדות המוניציפאליים של הבירה.

 2. ראש העיר יהיה יהודי ושני סגניו יהיו מוסלמי ונוצרי; שלושתם ייבחרו בבחירות כלל
 עירוניות.

 3. ירושלים תחולק לרבעים ולכל אחד תהיה מועצת רובע.

 4. חברי מועצות הרובע יבחרו מביניהם את חברי מועצת העירייה המרכזית (למעט ראש
 העיר וסגניו).

 5. שמירת החוק והסדר בעיר תופקד בידי כוח משטרה מיוחד המשותף לכל העדות
 שבעיר.
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(J.V. W h i t b e c k ) 4 8  הצעת ג׳ון ויטבק (

 תאריך: ההצעה פורסמה ב-14 במאי 1989.

J.V. Whitbeck, "The Road to Peace Starts in Jerusalem", Middle East :מקור 
International, 14 April 1989; "Confederation Now - A Framework for Middle 
East Peace", Middle East International, 27 May 1994. 

 ג׳ון ויטבק, ״וגר ישראלי עם פלשתינאי״, הארץ, 6.10.1991, עמ׳ ב-4.

 רקע: ג׳ון ויטבק הוא משפטן בין-לאומי המתגורר בפריס והוא יועץ משפטי לחברות
 בין־לאומיות. הצעתו של ויטבק באשר לעתידה של ירושלים היא חלק מהצעתו לפתרון
 כללי של הסכסוך הערבי-ישראלי על-פיה תוקם ב״ארץ הקודש״ קונפדרציה שתורכב

 ממדינת ישראל והמדינה הפלשתינית.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. ירושלים תהיה עיר הבירה המשותפת והבלתי מחולקת של שתי המדינות.

 2. משרדי הממשלה הישראליים יהיו בחלק המערבי של העיר ומשרדי הממשלה
 הפלשתיניים יהיו בחלקה המזרחי. משרדים עירוניים יהיו בשני חלקי העיר.

 3. אם אחת משתי המדינות תרצה לפקח על אנשים או סחורות המגיעים אליה מהמדינה
 השנייה, יוכל הדבר להיעשות בנקודות היציאה מהעיר ולא בנקודות הכניסה אליה.

ל עירוני ה נ י  מ

 1. את העיר תנהל מועצת עיריה אוטונומית ונבחרת.

 2. בעיר תוקם מערכת רבעים בסגנון צרפתי("arrondissements") שתקרב את המינהל
 העירוני אל הקהילות השונות בעיר.
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 49) הצעת פרופ׳ גדעון גוטליב

 תאריך: התוכנית פורסמה בחורף 1989.

G. Gottlieb, "Israel and the Palestinians", 67 Foreign Affairs 109 :מקור 
(Fall 1989). 

 רקע: גדעון גוטליב הוא פרופסור למשפט בין-לאומי ודיפלומטיה באוניברסיטת שיקגו וכן
 מנהל פרוייקט השלום במזרח התיכון (Middle East Peace Project) של ״המועצה

 ליחסי חוץ״ האמריקנית.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. תוקם קונפדרציה בין ישראל, הפלשתינים וירדן. מבנה זה ישלב מאפיינים של איחוד
 והפרדה: ההפרדה תאפשר הגנה על האופי הלאומי השונה של מרכיבי הקונפדרציה,
 ומאפיינים של איחוד יאפשרו פתרון בעיות שונות המתייחסות, בין היתר, למסחר

 ולמשאבי מים.

 2. ירושלים תהיה עיר בלתי מחולקת.

Capital") 3. ירושלים תישאר בירת ישראל והיא עשוייה להיות גם בירת הקונפדרציה 
.("District 

 4. הגבולות העירוניים של העיר יורחבו, דבר שיאפשר למקם את מוסדות הקונפדרציה
 בירושלים. בירושלים ישהו גם משלחות ישראל, הפלשתינים וירדן לקונפדרציה.
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(F. B o y l e ) 5 0  הצעת פרופ, פרנסיס 1ו>ל (

 תאריך: 7 באוגוסט 1990.

Transcript of a Mock Arbitration on Israeli Palestinian Disputes, :מקור 
American Bar Association, 7 August 1990, 2 Arbitration Materials 5, December 
1990. 

 רקע: בקיץ 1990 ערכה לשכת עורכי הדין של ארצות הברית משפט מבוים בנושא הסכסוך
 הערבי-ישראלי. את ישראל ייצגו עו״ד יעקב רובין, אז ראש לשכת עורכי הדין, ופרופסור
 מלבינה הלברסטם Cardozo Law Schools בניו־יורק. את הפלשתינים ייצגו פרופסור
 פרנסיס בויל מאוניברסיטת אילינוי וג׳ונתן כותאב מרמאללה. בדיונים שנערכו הציג פרופ׳
 בויל את עמדתו באשר לפתרון הרצוי לסכסוך בין ישראל והפלשתינים, כולל שאלת
 ירושלים. פרופ׳ בויל ביסס את הצעתו על כך, שלדעתו, ישראל סיפחה את מערב ירושלים
 ואת מזרח ירושלים, אך צעדים אלה גונו על-ידי מועצת הבטחון, העצרת הכללית וארצות

 הברית.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. העיר תשמש בירה משותפת של מדינת ישראל ושל המדינה הפלשתינית העצמאית
 שתוקם.

 2. הצבא הישראלי ייסוג מהעיר ושום מדינה לא תחזיק בעיר כוחות חמושים למעט
 משמרות טקסיים.

 3. כוחות האו״ם יהיו אחראים לשמירת הבטחון בעיר.

 4. ההסדר לא יפגע בטענות הצדדים לריבונות על העיר.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה
 1. יישמר חופש הגישה למקומות הקדושים לבני כל הדתות.

 2. יובטח חופש הפולחן לבני כל הדתות.

ל עירוני ה נ י  מ

 1. העיר תישאר בלתי מחולקת.
 2. שירותים בסיסיים יסופקו לעיר כמקודם.

 3. החיים היום־יומיים בעיר יימשכו כפי שהיו בטרם האינתיפאדה.
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 51) הצעת שמואל טול>דאנו

 תאריד: התוכנית הוצגה לציבור בראשית שנת 1991.

 מקור: ״שלום בשלבים״, 1991.

 רקע: את ההצעה ניסח ש׳ טולידאנו, שהיה בעבר יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, והיא
 נתמכת על-ידי מועצת ״שלום בשלבים״ שעם חבריה נמנים 90 קציני מילואים מדרגת

 אל״מ ומעלה, 70 פרופסורים, 18 שגרירים ואישי ציבור שונים - יהודים וערבים.

 על-פי התכנית תודיע ממשלת ישראל על נכונותה לפנות את שטחי הגדה המערבית
 וחבל עזה, עם תיקוני גבול קלים, כעבור חמש שנים, ולא תתנגד לכינונה של מדינה
 פלשתינית. תוכנית זו מותנית בהפסקת הטרור והאינתיפאדה, ויתור על מימוש זכות
 השיבה על-ידי אש״ף והכרתו בישראל - כל זאת בפרק הזמן של חמש השנים. ארצות ערב
 יבטלו את מצב הלוחמה. אם יהיה איום ממשי על ישראל מהחזית המזרחית יהיה צה״ל

 רשאי להיכנס לתחומי המדינה הפלשתינית בעשור הראשון לקיומה.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 הריבונות על ירושלים תהיה ישראלית.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 המקומות הקדושים ינוהלו על-ידי נציג כל אחת משלוש הדתות שהמקום קדוש לה.

הל עירוני נ  מי

 תיערכנה בחירות עירוניות נפרדות, אחת למערב העיר ואחת למזרחה.
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׳ דניאל אלעזר  52) הצעת פמפ

 תאריך: ההצעה פורסמה בשנת 1991 ומבוססת על הצעה שהוגשה לראשונה בשנת 1967.

D.J. Elazar, Two Peoples One Land: Federal Solutions for Israel, :מקור 
The Palestinians, and Jordan, University Press of America, Lanham, New York, 
London,1991, pp. 147-174. 

 רקע: דניאל אלעזר מכהן כפרופ׳ למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, והוא עומד בראש
 המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. פרופ׳ אלעזר כתב ספרים ומאמרים רבים על
 מבנים פדרליים ובספרו הנ״ל הוא מנתח אחד-עשר מבנים פדרליים אפשריים שיכולים
 להוות את הבסיס לפתרון הסכסוך בין ישראל, הפלשתינים וירדן. פרק אחד במחקר הנ׳׳ל
 מוקדש לירושלים ובו סוקר המחבר מספר מנגנונים חלופיים למינהל עירוני בערים בעלות
 אוכלוסיה הטרוגנית שאחד מהם או ׳צירוף שלהם עשויים להיות מאומצים בעתיד בירושלים.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 פרופ׳ אלעזר מניח כי ירושלים תישאר עיר מאוחדת בשליטת מדינת ישראל: שליטה
 בלעדית ברוב העיר, ואולי משותפת עם גורם אחר במספר אתרים או חלקים שבה.

ל עירוני ה נ י  מ

 החלופות האפשריות המוצגות במחקר (שניתן לאמץ אחת מהן או צירוף מסוים שלהן) הן:

 1. הסדרים מחוזיים-עירוניים(city-county arrangements): אם פתרון הסכסוך הערבי-
 ישראלי יכלול הקמת מחוזות שונים, עשוייה ירושלים הנוכחית להוות מחוז עם
 סמכויות עירוניות מלאות, ויחידות טריטוריאליות בתוכה יקבלו מעמד עירוני. הקשרים
 שבין המחוז והעיריות שבתוכו יכולים להיות הירארכיים, פדרליים או חוזיים, או

 צירוף כלשהו של השלושה.

 2. פדרציה של עיריות(Federated Municipalities): על-פי חלופה זו ניתן להקים מערכת
 של רבעים (כגון זו של לונדון) עם חלוקת סמכויות בין הנהלת הרבעים לבין עיריית

 הגג, או ־ ליצור פדרציה של מספר עיריות הנמצאות במרחב מסוים.

 3. מינהלות רבעים(Neighborhood District Programs): על-פי חלופה זו מוקמות ברבעים
 לשכות שכונתיות לנהל תוכניות מיוחדות, לגייס תמיכה ולקלוט את תגובות תושבי
 הרובע. באמצעות מנגנונים אלה יכול המנגנון העירוני להגיב בצורה טובה יותר
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 לדרישות תושבי הרובע ולספק משאבים שונים (כגון כספים וכוח אדם) על-פי התשומות
 שהוא מקבל דרך המינהלות.

 A י תוכניות פונקציונליות (Functional Programs): על-פי חלופה זו ניתן ליצור מנגנונים
 ניהוליים מיוחדים בתוך המינהל העירוני הקיים באיזור, ולעתים בין מספר מינהלים
 (כגון בין מספר ערים), וזאת כדי לשרת איזור גאוגרפי מסוים או אוכלוסיה מסוימת

 עם צרכים מיוחדים (כגון רשויות ניקוז, מינהלי חינוך, פרוייקט שיקום שכונות).

 5. מודלים חיצוניים(Extralocal Models): מבין המודלים הרבים הנכללים בחלופה זו
 שניים רלבנטים לעיר ירושלים: (א) Consociational Arrangements, שהם הסדרים
/או  בין-קהילתיים לא פורמליים המתפתחים לאורך זמן בין קבוצות אתניות, דתיות ו
 אידיאולוגיות שונות והמביעים מחוייבות לפלורליזם מבני (לדוגמה, הסדרים בדבר
 שיעור הייצוג לקבוצה מסוימת במנגנון עירוני או לאומי, או הסדרים בדבר אזורי
 השפעה נפרדים); (ב) מחוז הבירה - מחוז הקיים במספר מדינות והנשלט במספר
 מקרים על-ידי הממשל המדינתי, או במדינות פדרליות (כגון אוסטרליה או ארצות־

 הברית) כמחוז פדראלי.

105 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 53) הצעת פעילים פלשתינים וישראלים

 תאריך: ההצעה נוסחה במפגש שנערך בין ה-15 ל-19 ביולי 1991, והוצגה במסיבת
 עיתונאים ביום 16.9.1991.

Framework For a Public Peace Process, Toward a Peaceful Israeli- :מקור 
Palestinian Relationship, Stanford Center on Conflict and Negotiation and the 
Beyond War Foundation, 1991. 

 הארץ, 17.9.1991, עמ׳ א-2 ו-24.9.1991, עמ׳ ב-2.

 רקע: ההצעה גובשה במפגש סגור בחסות המרכז למשברים ומשא ומתן של אוניברסיטת
 סטנפורד והארגון ״מעבר למלחמה״. מנחה המפגש היה ד״ר הרולד סונדרס, מנהל התוכניות
 הבין-לאומיות של קרן קארנגי, שכיהן בעבר כעוזרו של מזכיר המדינה של ארצות הברית
 הנרי קיסינג׳ר. בקבוצה השתתפו עשרה פעילים ישראלים ופלשתינים! מהצד הישראלי
 השתתפו משה עמירב, אלוף (מיל׳) גיורא פורמן, ד״ר שלמה אלבז, ד״ר גלית חזן־רוקם
 וסא״ל (מיל׳) עודד מגידו; מהצד הפלשתיני השתתפו חנא סניורה, ד״ר ברנרד סאבלה, ד״ר
 ממדוח על-עקר, ד״ר ריהאב עסאווי. להצעה הנ״ל צורף מכתבו של נביל שהט, יו״ר הוועדה
 המדינית של המועצה הלאומית הפלשתינית, שבו הוא מצהיר כי המל״ף מקבל את ההצעה

 כבסיס לדיאלוג לקראת שלום.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. עיקרי ההצעה הם: הקמת מדינה פלשתינית לצד מדינת ישראל בגבולות שקדמו
 למלחמת ששת הימים עם תיקוני גבול מינימליים, סיום מצב הלוחמה וכל הפעולות
 העוינות במזרח התיכון, נקיטת הסדרי בטחון כוללים לישראל ולמדינה הפלשתינית,

 הקטנת מאגרי הנשק, לרבות נשק השמדה המוני.

 2. לאחר שייכרת הסכם שלום ותחלוף תקופת מעבר של חמש שנים, תהיה מזרח
 ירושלים בירת המדינה הפלשתינית. מערב ירושלים תהיה בירת מדינת ישראל.

 3. יובטח חופש התנועה לעיר וממנה לכל האזרחים והמבקרים.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה
 1. יובטח חופש הגישה למקומות הקדושים.

 2. יובטח חופש הפולחן במקומות הקדושים.

ל עירוני ה נ י  מ
 1. לא תהיה כל חלוקה פיסית של העיר.

 2. לכל אחד מחלקי העיר תהיה עיריה משלו.
 3. תוקם עיריית גג לירושלים רבתי, ובה יהיה ייצוג שווה לשני חלקי העיר.
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 54) הצעת ד׳׳ר נוס״בה וד״ר הלר
-6 

 תאריך: ההצעה כלולה בספר שפורסם בשנת 1991.

 מקור: סרי נוסייבה ומרק א׳ הלר, בלי תופים וחצוצרות: הסדר לסכסוך הישראלי
 פלשתיני, הוצאת שוקן, ירושלים ותל-אביב, תשנ״ב-1991, עמ׳ 97-89.

 רקע: ההצעה לפתרון לסכסוך בין מדינת ישראל לפלשתינים המובאת בספר זה היא פרי
 דיונים שהתנהלו במשך מספר חודשים בין שני המחברים. ההצעה מבוססת על אחדות בין
 כל חלקי העיר אך פרטיה אינם תמיד ברורים. חוסר בהירות זה אינו מקרי והמחברים
 מציינים כי ״הדבר הנחוץ כעת הוא שילוב של בהירות וטשטוש ברמות שונות״ (שם, עמ׳
 93). סרי נוסייבה הוא מרצה לפילוסופיה ומנהל מכון המחקר ״מקדס״ שבמזרח ירושלים,
 מהדמויות הבולטות בהנהגה הפלשתינית בשטחים. מרק הלר הוא חוקר בכיר במכון

 ללימודים אסטרטגיים ע״ש יפה שבאוניברסיטת תל-אביב.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. העיר כולה תתוחם על-ידי קו גבול מסומן ור,צוף, וקו זה יוכל לשמש למטרות שונות
 (למשל גבול איזור סחר חופשי של העיר).

 2. בתוך העיר יסומנו קווי גבול בין-קהילתיים והם גם יציינו גבולות מוניציפליים של
 שתי מערכות שכונות - מערכת יהודית ומערכת ערבית. ככלל יבדילו קווים אלה בין
 ריכוזי אוכלוסין פלשתינים לבין ריכוזי אוכלוסין ישראלים. קווי התיחום הנ״ל יוכלו
 גם לסייע בהגדרת המעמד הקהילתי של נכסים, בתי עלמין וגושי בניינים השוכנים

 משני עברי הגבול הבין-קהילתי.

 3. קווי הגבול הנ״ל לא יערערו בדרך כלשהי את המשך האחדות הפיסית והפונקציונלית
 של העיר.

 4. ירושלים הישראלית תהיה בירת ישראל וירושלים הפלשתינית תהיה בירת פלשתין
 ובה ישכנו מוסדות הממשלה.

 5. ענייני דת ומעמד אישי יתנהלו בשיטת ה״מילתים״ ־ רשויות קהילתיות בניהול עצמי,
 כפי שהיתה קיימת בימי השלטון העות׳מאני.

 6. בעניינים אזרחיים ופליליים, שאינם נכללים בתקנות ובצווים העירוניים, יהיו הערבים
 כפופים בדרך כלל לחוק הפלשתיני והיהודים כפופים לחוק הישראלי. סכסוכים
 משפטיים ותיקים פליליים, שבהם יהיו מעורבים בני הקהילות השונות יוכרעו על-פי
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 מערכת החוקים המיוחדת של המטרופולין. מערכת חוקים זאת תנוסח על-ידי אנשים
 שיושאלו ממשרד המשפטים של ישראל ושל פלשתין. מערכת חוקים זאת תסדיר גם

 ענייני תעבורה ומסחר בין־קהילתי.

 7. בתחומי העיר ניתן יהיה להשתמש במטבעות ישראליים ופלשתיניים.

ל ע«ר1נ> ז ו מ  מ

 1. קווי הגבול הנ״ל יציינו קווי גבול מוניציפליים של שתי מערכות שכנות - יהודית
 וערבית.

 2. תוקמנה שתי מועצות מוניציפליות נפרדות וכן עיריית גג.

 3. התושבים יוכלו לבטא את זהותם הנפרדת על-ידי פעולות תרבות מטעם המועצה
 שלהם: תוכניות הלימוד בבית הספר ושפת ההוראה, עיסוקי פנאי וענייני תרבות,

 אופן ציון החגים, חלוקת רשיונות ואישורים מסוגים שונים.

 4. את הפעולות של שתי המועצות המוניציפליות ניתן יהיה לממן באחוזים יחסיים של
 מס רכוש, מענקי סיוע מן הממשלה הלאומית ותרומות פרטיות.

 5. עיריית הגג תיבחר על-ידי כל ׳אזרחי ירושלים, והרבעים ישלחו נציגים לממשל
 המטרופוליטני.

 6. הממשל המטרופוליטני יפקח על עניינים משותפים כגון מים וביוב, כבישים ותחבורה
 עירונית, מכבי אש, תברואה, תעבורה ותיירות, והוא גם יהיה אחראי למשטרת

 ירושלים.

 7. הממשל המטרופוליטני יתחום את האזורים תוך התייחסות מיוחדת להתפתחות
 הדמוגרפית.

 8. מערכת בתי משפט מוניציפליים תשפוט בעניינים הכלולים בספר החוקים המשותף.
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 55) הצעת עדגן אבו עודה

 תאריך: המאמר פורסם באפריל 1992.

Adnan Abu Odea, "Two Capitals in an Undivided Jerusalem", :מק1ר 
70 Foreign Affairs 183 (1992). 
 עדנן אבו עודה, ״מאחורי אבק קדושה״, הארץ, 23 באפריל 1992, עמ׳ ב-3 !תרגום

 לעברית).

 רקע: עדנו אבו עודה הוא ראש סגל חצר המלכות ההאשמית בירדן, לשעבר ראש ממשלת
 ירדן. במאמר זה מציע אבו עודה שלא לדחות את הטיפול בבעיית ירושלים לסופו של
 המשא ומתן בין ישראל למדינות ערב אלא לדון בו בשלבים הראשונים של המשא ומתן.
 המחבר אינו מתווה את פרטי ההסדר המוצע והוא גורס כי ״את הפרטים המינהליים של
 העיר הרוחנית של ירושלים יש להשאיר למוחות היצירתיים שיחליטו עליהם במשא ומתן״.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. ירושלים שבתוך החומות לא תהיה שייכת לשום מדינה או דת ולא תהיה עליה
 ריבונות פוליטית; היא תכונה"Jerusalem" והיא תנוהל על-ידי מועצה המייצגת את
 הרשויות הדתיות העליונות המוסלמיות, הנוצריות והיהודיות (ראה פירוט ב״המקומות

 הקדושים״).

 2. ״החלק הערבי של העיר״(האזורים העירוניים המשתרעים מעבר לחומת העיר העתיקה
 בכיוון מזרח, צפון מזרח ודרום מזרח) ייקרא ״אל-קודס״ ומעליו יונף הדגל הפלשתיני.
 הערבים יהיו אזרחים פלשתינים ויצביעו למוסדות הלאומיים שלהם. ה״התנחלויות
 היהודיות״ בחלק זה של העיר יהיו כפופות לאותו פתרון שיושג לגבי ההתנחלויות

 ב״שטחים הכבושים״.

 3. החלק הכולל את האזורים העירוניים המשתרעים מחוץ לחומות בכיוון מערב, צפון
 ודרום מערב ייקרא ״ירושלים״ ומעליו יתנוסס הדגל הישראלי. הישראלים יצביעו כפי

 שהם עושים כיום בבחירות הארציות שלהם.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. ירושלים העתיקה היא החלק הקדוש של העיר ויש להפרידה משאר חלקי העיר: חלק
 זה של העיר ישמש כאגן רוחני ליהדות, לאיסלאם ולנצרות.

 2. בעיר העתיקה לא יתנוסס שום דגל והיא תהיה פתוחה לכל.

 3. כל רשות דתית תהיה אחראית לניהול ולתחזוקה של האתרים הקדושים לדתה.
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 56) הצעת ד״ר ססיליה אלבין, משה עמירב וחנא סניורה

 תאריך: ההצעה המלאה פורסמה בחורף 1991/2.

C. Albin, M . Amirav & H. Siniora, Jerusalem: An Undivided City :מקור 
as Dual Capital, Israeli-Palestinian Peace Research Project, Working Paper Series, 
No. 16, Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace and the 
Arab Studies Society, Jerusalem, Winter 1991/2: M . Amirav, Blueprint for Jersualem, 
The Jerusalem Report, March 12,1992, p. 41. 

 רקע: ססיליה אלבין היתה בשעתו תלמידה לתואר דוקטור באוניברסיטת ג׳ון־ הופקינס
 בוושינגטון, ארצות הברית. משה עמירב היה נציג סיעת שינוי במועצת עיריית ירושלים,
 וכיהן כיושב-ראש ועדה לענייני מזרח ירושלים. חנא סניורה היה עורך העיתון אל-פאג׳ר
 שהתפרסם במזרח ירושלים. הצעה זו פורסמה במסגרת פרוייקט המחקר של מכון טרומן
 הנ״ל שמטרתו לנתח מספר נושאי מפתח הכרוכים ביישוב הסכסוך הערבי-ישראלי והפלשתיני-
 ישראלי. הצעת המחברים מבוססת על מספר הנחות יסוד, ביניהן: שוויון בתחומי החיים
 האזרחיים, הפוליטיים והדתיים בין יהודים ובין ערבים בירושלים; חלוקה פונקציונלית
 של סמכויות בין יהודים ובין ערבים בעיר; קיום שתי מדינות ריבוניות, ישראל ופלשתין,

 כשירושלים תהיה עיר הבירה של כל אחת מהן.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. שטח העיר יוכפל פי ארבעה על-ידי תוספת שטחים מישראל ומיהודה ושומרון במידה
 שווה. המטרופולין החדש יכלול את רמאללה בצפון, מבשרת ציון במערב, בית-לחם
 בדרום, ומעלה אדומים במזרח. בעיר המורחבת יהיו כ-400,000 תושבים יהודים

 וכ-400,000 ערבים.

 2. איזון האוכלוסייה יישמר בעתיד על-ידי הסדר ההגירה לעיר שיבוסס על גידול שנתי
 של 3%.

 3. העיר המטרופוליטנית תחולק ל-20 עיריות.

 4. הממשלות של מדינות ישראל ופלשתין ימשיכו לטפל ברוב העניינים המוסדרים בדרך
 כלל על-ידי שלטונות מדינתיים (כולל ענייני חוץ, בטחון לאומי ומטבע). חלק מסמכויות
 הממשלות הנ״ל יועברו ל״עצרת המטרופולין״ ולעיריות (ראה בפרק על מינהל עירוני).

 5. המטבעות של שתי המדינות יהיו הילך חוקי ובר-המרה בכל חלקי המטרופולין.

 6. שתי המדינות יקיימו סמכויות שיפוט במטרופולין: בתי המשפט המדינתיים יעסקו
 בפשעים חמורים (כמו אלה המערבים איומים לבטחון המדינה או לחיי אדם). סמכות
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 השיפוט של בתי המשפט הישראליים או הפלשתיניים תיקבע על־פי המקום שבו
 בוצע הפשע (ולא על-פי אזרחות האדם שביצע אותו).

 7. ^ תושבים ישראלים יצביעו לכנסת ותושבים פלשתינים יצביעו לפרלמנט הפלשתיני
 ללא קשר למיקום מגוריהם בעיר.

 8. אזרחותם של תושבי העיר תיקבע על-פי רצונם ולא על-פי האיזור שבו הם מתגוררים.

 9. מקור הסמכות בירושלים יהיה ״מגילת ירושלים״ שיאמצו הפרלמנטים של ישראל
 ופלשתין. הוראות המגילה יכללו את ההסדרים המותווים בהצעה.

 10. האיזור המטרופוליטני של ירושלים יהיה איזור פיזי אחד ופתוח, ללא נקודות בדיקה
 או מחסומים פיזיים, שימנעו תנועה חופשית של אנשים וסחורות.

 11. שלושה דגלים יונפו בעיר: דגל ישראל, דגל פלשתין ודגל ירושלים. כל אדם יורשה
 להניף את אחד מהרגלים הנ״ל על-פי בחירתו (ראה הסדר מיוחד באשר למקומות

 הקדושים).

 12. תוקם קרן בין-לאומית מיוחדת לירושלים. משאבי הקרן יוקדשו לתמיכה במטרות
 לקידום השלום והדו-קיום בעיר. כמו כן תסייע הקרן לפרוייקטים שישפרו וישוו את
 רמת החיים בשתי הקהילות; פרוייקטים המחזקים את מעמדה של ירושלים כמרכז
 של מספר תרבויות; פרוייקטים בתחומי החינוך והתיירות, וכאלה המיועדים להעלאת

 הרמה הכלכלית של העיר.

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 1. לעיר העתיקה תהיה עיריה משל עצמה (כמו העיריות האחרות), היא תתנהל על-ידי
 מועצת העיריה (ראה על מעמד העיריות בפרק על מינהל עירוני).

 2. החלטות ביחס לתכנון פיזי ופיתוח בעיר העתיקה יאושרו פה אחד על-ידי חברי
 מועצת העיר.

 3. לכל קהילה דתית תהיה סמכות מינהלית במקומות הקדושים לה.

 4. במקומות הקדושים לא יונף שום דגל.

הל עירוני נ  מי

 1. העיר המטרופוליטנית תתחלק ל-20 עיריות ובראשה תעמוד העצרת המטרופוליטנית
 (להלן: העצרת).

 2. העצרת תהיה המוסד החשוב בעיר והיא תנהל את ענייני העיר.

 3. העצרת תורכב מנציגי שתי המדינות, שיתמנו על-ידי כל ממשלה, ומנציג אחד מכל
 עיריה במטרופולין(ללא קשר לגודל העיריה).

111 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 4. חברי העצרת יבחרו יושב ראש ערבי ויושב ראש יהודי ברוטציה.

 5. כל החלטות העצרת יתקבלו ברוב, אך לנציגי הממשלה של ישראל ופלשתין תהיה
 זכות וטו.

 6. לעצרת יהיו סמכויות מלאות באזור המטרופוליטני בעניינים הנוגעים לתכנון המרכזי
 ופיתוח (כולל כבישים ותחבורה), מים, אנרגיה, שיכון, סילוק פסולת ונושאים אחרים

 הקשורים לאיכות הסביבה.

 7. העצרת תאשר("clear") החלטות ברמה העירונית המקומית.

 8. העצרת תספק מימון לפרוייקטים ברמה העירונית המקומית ותקים רבעים חדשים
 כדי להגיע לאיזון במספר ובגודל בין רבעים ישראליים ופלשתיניים.

 9. העצרת תהיה אחראית ליצירת מערכת תחבורה אחידה בכל אזורי המטרופולין.

 10. העצרת תפתח אזורי• מיוחדים עבור מוסדות בין-לאומיים שירצו שמושבם יהיה
 בעיר, וכך גם באשר לאתרים הקיימים עבור סוכנויות ממשלתיות ומוסדות דתיים.

 11. העצרת תהיה אחראית להקמתו וקיומו של כוח משטרה בירושלים. כוח המשטרה
 יכלול ישראלים ופלשתינים: תפקיד ראש המשטרה ותפקידים דומים יתחלקו בין

 שתי הקהילות על בסיס של שוויון.

 12. העצרת תהיה מופקדת על איסוף מס רכוש ומס ערך מוסף שיהווה את מקור ההכנסה
 העיקרי של העצרת, ולכך יתוספו גם תשלומים משתי הממשלות ומקרן ירושלים

 (ראה על הקרן בפרק על שאיפות לאומיות).

 13. העצרת תהיה אחראית לשירותים חברתיים רבי• כגון תפעול בתי הספר ובתי החולים
 העירוניים.

 14. העצרת תקיים מערכת בתי משפט עירוניים לעבירות לא חמורות (כגון עבירות תנועה
 ובניה בלתי חוקיות).

 15. בעיר יהיו 10 עיריות ישראליות ו-10 פלשתיניות״וכל אחת תתנהל על-ידי מועצת
 העיריה.

 16. את הגבולות המדויקים של העיריות יקבעו מתכננים עירוניים ישראלים ופלשתינים
 שיכבדו במידת האפשר את דפוסי האוכלוסייה בעיר: אזורים המאוכלסים בעיקר

 ביהודים ייכללו בעיריות ישראליות וכך באשר לעיריות פלשתיניות.

 17. תושבי כל איזור יבחרו את ראש העיריה לשלוש שנים.

 18. העיריות ינהלו את ענייניהן המקומיים באותה דרך כפי שהן עושות זאת כיום, אך
 זאת בקשר ותיאום עם הממשלות הלאומיות שלהן ועם עצרת המטרופולין.

 19. מקור ההכנסה של העיריות יהיה ממסים עירוניים ותרומות מהממשלות.
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 57) הצעת המרכז הישראלי-פלשתמי למחקר ומידע

 תאריך: ההצעה פורסמה בפברואר 1993.

"Israeli-Palestinian Roundtable Forum on the Future of Jerusalem", :מקור 
A Model for the Future of Jerusalem, Working Draft Number 2, Israel-Palestine 
Center for Research and Information (IPCRI), Jerusalem, 1993. 

 רקע: המרכז הישראלי-פלשתיני למחקר ומידע הוא צוות חשיבה למדיניות ציבורית.
 משתתפים בו חוקרים ישראלים ופלשתינים העוסקים בחקר פתרונות אפשריים לסכסוכים
 שבין ישראל והפלשתינים. זוהי ההצעה השנייה שפרסם המרכז הנ״ל (הראשונה פורסמה
 ב-1.12.1991 בעיתון ״הארץ״) והיא נוסחה לאחר מפגשי הפורום על עתיד העיר שנערכו
 במסגרת המרכז בשנת 1992. על-פי ההצעה ינסחו נציגי ממשלת ישראל והפלשתינים את
 ״חוקת ירושלים״ שתכלול את קווי ההסדר לפתרון שאלת עתידה של העיר. במבוא
 מובאות הנחות היסוד של ההצעה: (א) העיר ירושלים חשובה לפיתוח זהותם הלאומית של
ה פתוחה  היהודים והפלשתינים; (ב) כל פתרון פוליטי לעיר חייב להבטיח שהעיר תהי
 ובלתי מחולקת מבחינה פיזית; (ג) העיר צריכה לכלול את האיזור שנמצא עתה תחת
 סמכות עיריית ירושלים וכן מספר אזורים סמוכים הקשורים אורגנית לעיר; (ד) הפתרון
 לעתיד העיר צריך להביא בחשבון את שאיפת העם הישראלי והפלשתיני לראות את
 ירושלים כבירתם הלאומית. עוד נאמר בהקדמה י להצעה כי הפתרון צריך לאפשר לכל
 קהילה בעיר לחוש כי האינטרסים שלה מוגנים, ומכאן עולה הצורך להגדיל את הנוכחות
 הפלשתינית בעיר. זאת כדי להבטיח שאוכלוסיית העיר תשקף מבחינה דמוגרפית וחברתית

 את החשיבות שמייחסים ישראלים ופלשתינים לירושלים.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. העיר לא תהיה מחולקת מבחינה פיזית ויישמר אופייה הפתוח.

 2. יוקמו אזורים נפרדים על-פי הרכב האוכלוסייה, והריבונות בהם תוענק לרשות
 ישראלית ופלשתינית.

 3. לכל קהילה תהיה מערכת משפטית שתוחל בשטחים שבהם יש רוב דמוגרפי על-פי
 הגבולות בין העיריות או בין הרבעים (ראה גם בפרק על מינהל עירוני). קביעת
 סמכות השיפוט והדין החלים על עבירה מסוימת תהיה על-פי המקום שבו בוצעה

 העבירה.

 4. לתושבי העיר תהיה, בנוסף לאזרחות הלאומית, גם אזרחות של העיר ירושלים.
 אזרחות זו תקנה להם את האפשרות ליהנות מזכויות האדם בכל איזור של העיר שבו
 הם יתגוררו, תבטיח להם את חופש המצפון, הדת והפולחן, השפה, החינוך, הדיבור

 והביטוי, וכן את כיבוד המעמד האישי של הקהילות השונות.
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 5. לכל רשות לאומית תהיה הזכות להניף את הדגל הלאומי שלה בחלקי העיר ״שבהם
 יש לאזרחים שלה שליטה״. בנוסף, הדגל של ירושלים יונף מעל כל הבניינים הציבוריים

 שבעיר וכל אזרח של העיר יוכל להניף אותו בכל מקום שירצה.

 6. השפות הרשמיות של העיר יהיו ערבית, עברית ואנגלית.

 7. בטחון הפנים יובטח על־ידי כוח משטרה שיורכב ממספר שווה של ישראלים ופלשתינים.
 הכוח הישראלי יפעל בעיקר בחלקי העיר עם אוכלוסייה ישראלית ואילו הכוח

 הפלשתיני יפעל באזורים שבהם אוכלוסייה פלשתינית. מימון הכוח יהיה משותף.

 8. יובטח חינוך יסודי ותיכוני לכל תושבי העיר בשפה שהם יבחרו. תלמידים בבתי ספר
 ישראליים ילמדו את השפה הערבית ותלמידים בבתי ספר ערביים ילמדו את השפה

 העברית.

 9. ייקבעו הוראות שיחייבו את כל הצדדים הנוגעים להגן על הסביבה מרעש, מים,
 זיהום אוויר, וכן ייקבעו תקנות באשר לשימוש בחומרים מתאימים לבנייה באזורים

 רגישים.

 10. (א) יוקם ״בית דין לצדק של ירושלים״ עם ייצוג שווה משתי הקהילות; (ב) בית הדין
 יוסמך לפסוק בעניינים הקשורים למעמד הבין-לאומי של העיר. כן ניתן יהיה להפנות
 שאלות לבית הדין מבתי המשפט הלאומיים. תושבי העיר יוכלו להגיש לבית הדין
 עתירות ושופטי בית הדין יחליטו באיזה מהעתידות הם ידונו! (ג) כדי להגיע להכרעה
 במקרים שבהם תהיינה מחלוקות׳ בין שופטי בית הדין על-פי קווים לאומיים, ניתן
 יהיה לבחור, בהסכמה, שלושה אנשים בעלי שם בין-לאומי שישמשו גם הם שופטים

 בבית הדין.

 11. נושאים הקשורים לתכנון כללי של העיר יידונו בשלב מוקדם של הדיונים בין
 הצדדים. שטחים מסוימים בעיר ייקבעו כאזורי פיתוח ואחרים בפארקים לציבור.
 העיר העתיקה תוכרז כאיזור שבו לא תתבצענה פעולות פיתוח משמעותיות ללא
 הסכמת הרשויות הלאומיות של שני הצדדים, וללא הסכמת הקהילה הבין-לאומית
 בעניינים הנוגעים למקומות הקדושים. יש להשתדל שאזורי מגורים עם בניינים
 גבוהים יוקמו בפריפריה של העיר וכן לקבוע בעיר שטחים פתוחים. יש לשקול

 העברת סכסוכים בין שתי העיריות הנוגעים לפיתוח העיר לטריבונל בוררות.

 12. יש לנסות לשפר את המצב הדמוגרפי של הפלשתינים על-ידי הקצאת שטחי פיתוח
 גדולים לקהילה הפלשתינית ועל-ידי עידוד הגירה פלשתינית לעיר עד לשוויון בין

 שתי הקהילות.

 13. העיר תפורז: יחידות מעין-צבאיות (paramilitary) לא יורשו להתקיים בעיר וכן לא
 יתקיימו בשטחה אימונים או תמרונים צבאיים.
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ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 הפרלמנט הישראלי והפלשתיני יאמצו חוק שיכלול את העקרונות הבאים:
 ג-

 1. המקומות הקדושים, הבניינים והאתרים הדתיים (להלן: ״המקומות הקדושים״) לא
 יהיו תחת ריבונות לאומית של ישראל או פלשתין. מפת האו״ם מספר 249 מנובמבר

 1949 תשמש כהפניה לסימון המקומות הקדושים.

 2. מינהל המקומות הקדושים יישאר כפי שהוא בשנת 1992.

 3. הזכויות הקיימות במקומות הקדושים תישמרנה.

 4. יובטחו חופש הגישה למקומות הקדושים וחופש הפולחן בהם, זאת על-פי הזכויות
 הקיימות במקומות הקדושים וכפוף לדרישות הסדר והמוסר הציבורי.

 5. ממשלת ישראל ופלשתין יבטיחו את הגנת המקומות הקדושים, בין היתר, מפני כל
 פעולה העלולה לפגוע בהם או לחלל את אופיים המקודש.

 6. לא ייגבו מסים מהמקומות הקדושים. מאפייני המיסוי לא ישונו בדרך שתפלה את
 בעלי המקומות הקדושים או מחזיקיו.

 7. לזכות הפולחן במקום קדוש לא תהיה השלכה לעניין זכות הבעלות על האתר.

 8. לזכות הפולחן האישי במקום קדוש לא תהיה השלכה לעניין זכות הפולחן הקולקטיבי.

 9. התקנות שהיו קיימות בשנת 1922 לעניין פולחן קולקטיבי יישמרו.

 10. תוקם ועדת תכנון משותפת לשתי העיריות לתיאום בין הרשויות הדתיות השונות.

 11. לעיר העתיקה (המוגדרת כעיר שבתוך החומות הטורקיות שהוקמו עד המאה ה-16)
 יש חשיבות מיוחדת. ייתכן שיהיה צורך להקים ועדת תכנון לעיר העתיקה שבה
 ישתתפו נציגים ישראלים ופלשתינים, ובהם יהיו גם אנשים מקהילות מיעוט שלהן
 קשר עתיק יומין עם העיר העתיקה. כל תושבי העיר העתיקה יוכלו לבחור חברים
 בוועדה זו על בסיס נוסחה מוסכמת שתשקף את הרכב אוכלוסיית האיזור. הוועדה
 תדון בעניינים שונים כגון תיירות, איכות החיים בעיר העתיקה ויחסים שבין הקהילות
 שבה. ההגדרה המדויקת של סמכויות הוועדה תיקבע לאחר דיון בצורת הממשל לעיר

 כולה (ראה בפרק מינהל עירוני).

הל עירוני נ  מי

 בהצעה מוצגות שתי חלופות אפשריות למינהל העירוני העתידי של העיר. על-פי שתי
 החלופות יש לעודד מינהל מקומי ברמה השכונתית ולהקים ברמה השכונתית גופים

 שכונתיים על-פי מבנה המינהלות הקיימות כיום במספר אזורים בעיר.
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 חלופה א׳

 1. תוקמנה שתי עיריות, אחת ישראלית ואחת פלשתינית.

 2. כל עיריה תיבחר בנפרד: חברי העיריה הישראלית ייבחרו על-ידי אזרחי מדינת ישראל
 וחברי העיריה הפלשתינית על-ידי אזרחים פלשתינים.

 3. אזרחים שאינם תושבים ("non-resident citizens") יבחרו על-פי הרכב האוכלוסייה
 של האיזור שבו הם גרים - לעיריה הישראלית או לעיריה הפלשתינית.

 4. לכל עיריה תהיינה סמכויות באזורי העיר שייקבעו על-פי קווים דמוגרפיים.

 5. כל עיריה תגבה בנפרד מס מאזרחים שבתחום סמכותה על-פי אמות מידה שייקבעו.

 6. יוקמו ועדות תכנון משותפות שיעסקו בעניינים המשותפים לשתי העיריות וחברי
 הוועדות יתמנו על-ידי שתי הרשויות העירוניות. לוועדות אלה תהיה סמכות להמליץ
 על דרכי פעולה לשתי העיריות ולאתר פתרונות מוסכמים על שני הצדדים. הוועדות
 יעסקו, בין היתר, בתחומים הבאים: מינהל המקומות הקדושים (הוועדה שתדון בכך
 תכלול גם את נציגי העדות הדתיות השונות), מינהל העיר העתיקה, תחבורה, תקשורת,
 חשמל, סילוק אשפה, הספקת מים, תוכניות פיתוח, תיירות, ייזום ופיקוח על מחקרים

 ארכיאולוגיים, תכנון פארקים וקביעת שטחים פתוחים.

 7. יוקם פורום ראשי ערים ("Mayors' forum") כדי לקדם שיתוף פעולה בין שתי
 העיריות, ליצור מסגרת לדיונים לא-פורמליים בנושאים הקשורים לעיר כולה ולעבודת
 ועדות התכנון המשותפות (ראה בסעיף הקודם). שאלות שלא תיפתרנה על-ידי ועדות
 התכנון תועברנה לפורום זה, אך לשם כך יצטרכו ראשי הערים לקבל את תמיכת

 המועצות העירוניות שלהם, שנבחרו בצורה דמוקרטית.

 8. תיערכנה התייעצויות בעניינים אחרים השייכים בעיקר לרמה המקומית אך דורשים
 גם תכנון משותף (כגון שירותים חברתיים ובריאותיים).

 9. במקרים שבהם נדרשות הוצאות משותפות על-ידי שתי העיריות, ייקבע שיעור
 ההשתתפות של כל עיריה על-פי נוסחה המביאה בחשבון את המצב הפיננסי היחסי

 של שתי העיריות.

 חלופה ב׳

 1. תוקם עיריית גג שבה ישתתפו ישראלים ופלשתינים. יש לקבוע אם הייצוג ברשות זו
 יהיה על-פי ההרכב הדמוגרפי של העיר או שיש להשתדל ליצור מנגנון שבו יהיה ייצוג

 שווה לשתי הקהילות.
 ההצעה מעלה גם את האפשרות שמועצת העיריה המשותפת תיבחר על-פי נוסחה
 שתיתן לכל קהילה ייצוג הולם. לאחר מכן נאמר כי אם עיריית הגג תיקבע על-פי
 ״המציאות הדמוגרפית הקיימת״ (ולא על-פי ייצוג שווה לכל קהילה), הדבר עשוי
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 להעניק השפעה לא הולמת לקבוצה הדמוגרפית הגדולה בעיר (הישראלית). האפשרות
 האחרונה דורשת בדיקה אם הדבר מתיישב עם המאמץ לשנות את הרכב האוכלוסייה

 עשל העיר כדי לאפשר גידול באוכלוסייה הפלשתינית.

 2. תוקמנה מועצות רובע שתהיינה להן סמכויות ברבעים שייקבעו על-פי קווים אתניים
 (כך שייווצרו רבעים ישראליים ופלשתיניים). מועצות הרובע תיבחרנה על־פי ההרכב
 הדמוגרפי של האוכלוסייה המתגוררת ברובע (כלומר, אזרחים ישראלים יצביעו ברבעי

 ישראלים ולהפך).

 3. עיריית הגג תהיה אחראית לכל התחומים הדורשים התייעצות משותפת (כפי שנקבע
 בחלופה א׳). מועצות הרובע יהיו אחראיות לחינוך, לתרבות מקומית ולשירותים
 חברתיים. ניתן לחלק סמכויות בין עיריית הגג למועצות הרובע על־פי חלוקת הסמכויות
 בעבר בין ״מועצת לונדון הגדולה״ והרבעים שבעיר, או על-פי החלוקה הקיימת עתה

 בעיר ניו-יורק.
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 58) עמדת אש״ף

 תאריך: 1988.

 מקור: ״הכרזת העצמאות״ וההצהרה הפוליטית שאימצה המועצה הלאומית הפלשתינית
November, 20278/15.11.1988 ,נכללים במסמך :U.N. Doc. A/43/827, S באלג׳יר ביום 

. International Legal Materials 27 1661 (1988)18,1988¡ הודפס גם ב־ 

 ראה גם מ׳ קליין, עמדות ערביות בשאלת ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל, 1989.
 על עמדת אש״ף ניתן גם ללמוד מהצעת פעילים ישראלים-פלשתינים - 1991 שאושרה

 על-ידי המועצה הלאומית הפלשתינית (ההצעה נסקרה לעיל).

 רקע: העמדה המוצהרת של אש״ף ביחס לפתרון הסכסוך הישראלי-ערבי עברה שינויים
 מספר מאז ניסוח האמנה הפלשתינית (1968). עמדתו המהותית של הארגון ביחס לעתיד
 ירושלים לא השתנתה ורק ההקשר שבתוכו מובאת העמדה עבר כמה שינויים. עמדת
 אש״ף קיבלה ביטוי בולט בהחלטות המועצה הלאומית הפלשתינית ובנאום ערפאת בעצרת
 הכללית של האו״ם בג׳נבה ביום 13.12.1989. הוראות ההסכם שבין אש״ף וישראל מספטמבר

 1993, הנוגעות לירושלים, תוארו בפירוט בפרק הראשון.

ת ו י מ ו א ת ל ו פ י א  ש

 1. ישראל תיסוג מכל השטחים שנכבשו בשנת 1967, כולל ירושלים.

 2. השטחים שכבשה ישראל במלחמת ששת הימים, כולל ירושלים, יועברו לפיקוח
 האו״ם לפרק זמן קצוב.

 3. ירושלים תשמש בירת המדינה הפלשתינית (מהדברים האמורים במסמכים הנ״ל
 נראה כי הכוונה למזרח ירושלים בלבד).

ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ  ה

 יובטחו חופש הפולחן והגישה וקיום הטקסים הדתיים במקומות הקדושים בפלשתין לבני
 כל הדתות.

0 
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 59) עמדת הוותיקאן

 תקופה: 1994-1989.

The Holy See and the Middle East, Adress by Archbishop Renato R. :מקור 
Martino, Middle East Colloquium, Fordham University, 10.4.1989. 

R.P. Stevens, "The Vatican, the Catholic Church and Jerusalem", in: H. Kochler 
(ed.), The Legal Aspects of the Palestine Problem with Special Regard to the 
Question of Jerusalem, Wilhelm Braumuller, Wien, 1981, p. 172. 

G.E. Irani, The Papacy and the Middle East, 1962-1984, University of Notre 
Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1986, pp. 75-81. 

 ש׳ ברקוביץ, המעמד המשפטי של המקומות הקדושים בארץ ישראל, חיבור לשם קבלת
 תואר דוקטור למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשל״ח, עמ׳ 279-238.

 הארץ, 30 ביולי 1992, עמ׳ 2-1.

 רקע: לוותיקאן יש אינטרס מובהק בירושלים מאחר׳שעל-פי התפיסה התיאולוגית הנוצרית
 נקבר ישו בירושלים. בעיר נמצאים גם מקומות קדושים נוספים לנצרות, ובה שוכנים
 כ-18,000 נוצרים קתולים. עד לסוף שנת 1993 לא הכיר הוותיקאן באופן רשמי במדינת
 ישראל, על אף שהוא קיים עם נציגיה הרשמיים מגעים שוטפים, והאפיפיור נפגש עם
 מנהיגיה. נציגי הכס הקדוש טענו בשעתו כי הסיבה לאי הכרה רשמית נעוצה בהעדר פתרון
 לבעיות זכויות הפלשתינים, מעמד ירושלים, גבולות מדינת ישראל, ו״המצב של הכנסיה
 הנוצרית בשטחים הכבושים ובישראל״. יש שהביאו סיבה נוספת: החשש לקהילות הנוצריות
(homeland) במדינות ערב. האפיפיור הביע את דעתו פעמים מספר כי יש להעניק מולדת 
 לפלשתינים אך משמעות מונח זה לא הובהרה על-ידי נציגיו. הכס הקדוש לא הכיר
 ב״מדינה״ הפלשתינית שהוכרזה באלג׳יר בסוף 1988, אך האפיפיור נפגש פעמיים עם ראש
 אש״ף, ערפאת. ביום 30.12.1993 חתמו נציגים של הוותיקאן ומדינת ישראל על הסכם
 לכינון יחסים רשמיים ביניהם. עם אשרור ההסכם ותחילת יישומו יכוננו הצדדים יחסים

 דיפלומטיים מלאים.

ס לירושלים ח י קאן ב תי ו ת הו ד מ  ע

 כבר בראשית המאה ה־20 הביע הכס הקדוש את התנגדותו לשליטת גורמים יהודיים על
 המקומות הקדושים בירושלים והוא הציע הקמת משטר בין-לאומי לעיר. עמדה זו חוזקה
 בצורה משמעותית לאחר ״החלטת החלוקה״ של העצרת הכללית מנובמבר 1947. שאיפת
 הוותיקאן לבינאום העיר הובעה על-ידי נציגי הכס הקדוש בפורומים רבים עד מלחמת
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 ששת הימים. מאז יוני 1967 התבטאו מספר גורמים בכירים בוותיקאן כי הכס הקדוש זנח
 את דרישתו לבינאום העיר כולה, אך גישה זו לא מצאה ביטוי רשמי מפורש. נראה כי הכס
 הקדוש מסתפק עתה בהענקת מעמד מיוחד לעיר העתיקה, שיזכה לערבויות בין-לאומיות,
 שיבטיח את הזכויות של שלוש הדתות המונותאיסטיות בעיר ואת הזכויות הפוליטיות

 והדתיות של הקהילות החיות בעיר.

 בנאום שנשא הארכיבישוף מרטיני, המשקיף הקבוע של הוותיקאן באו״ם, באוניברסיטת
 פורדהם באפריל 1989, הוא הרחיב לגבי הפתרון המוצע על-ידי הכס הקדוש לירושלים
 העתיקה (בלבד). בנאום זה הובעה הדעה כי העיר העתיקה חייבת להישאר מאוחדת ויש
 להעניק לה מעמד מיוחד שיזכה לערבויות בין-לאומיות. ״משטר מיוחד״ זה יבטיח את
 שוויון הזכויות לשלוש הדתות בעיר, כולל חופש הפולחן וחופש הגישה למקומות הקדושים.
 כן יש להגן על הפריבילגיות המוענקות כיום לקהילות הדתיות בעיר, וזאת במסגרת שימור
 תרבותי והיסטורי של העיר. יש ליצור הסדרים שיבטיחו כי שלוש הקהילות הדתיות בעיר
 תוכלנה להמשיך לחיות בדו-קיום בשלום. באשר לריבונות, הבהיר הארכיבישוף כי הכס
 הקדוש אינו מייחס לסוגייה זו חשיבות עליונה. השיקול העליון צריך להיות שמירה על
 האופי הקדוש והאוניברסלי המיוחד של העיר. יש ליישב את בעיית הריבונות על-פי
 עקרונות צודקים שיתקבלו בהסכם שלום, הסכם שיבטיח גם את קיום הערבויות הביו-
 לאומיות הנ״ל. בנאום זה הובעה גם התנגדות לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל (1980),
 מאחר שלדעת הארכיבישוף הוא מנוגד למשפט הבין-לאומי, ומבוסס על תפיסה צבאית

 ללא הסכמת הצדדים המעורבים או האו״ם.

 במסיבת עיתונאים שנערכה בתום טקס החתימה על ההסכם שבין ישראל לכס
 הקדוש מיום 30.12.1993, אמר סגן שר החוץ של הוותיקאן, מונסניור קלאודיו מאריה
 צ׳לי, כי הרצון למצוא פתרון אמיתי למעמדה של ירושלים מצריך סטאטוס-קוו עם הכרה
 בין-לאומית, מטרייה שיכולה לשמר את ייחודה של עיר הקודש, וערבויות בין-לאומיות
 המכירות בייחודה לשלוש הדתות. המונסניור צ׳לי הדגיש כי הכס הקדוש לא ידון בעניין

 הריבונות על ירושלים, אלא על מצב שיאפשר הגנה בין-לאומית על מצבה המיוחד.

 מ-
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 60) עמדת מצרים

 תקופה: 1994-1978.

 מקור: המכתבים הנלווים להסכם המסגרת לשלום במזרח התיכון שהוסכם עליה בקמפ-
 דיוויד, 1978 (״הסכם קמפ-דיוויד״), כתבי אמנה 857, כרך 25, עמ׳ 525,507.

 מ׳ גמר, המשא ומתן על כימן האוטונומיה (אפריל 1979-אוקטובר 1980), מסמכים
 עיקריים, מכון שילוח לחקר המזרח התיכון, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, 1981, עמ׳

.66 ,41,28 

 א׳ שליו, האוטונומיה ־ הבעיה ופתרונות אפשריים, המרכז למחקרים אסטרטגיים,
 אוניברסיטת תל-אביב, 1979, עמ׳ 124.

 מ׳ קליין, עמדות ערביות בשאלת ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים, 1989.

 רקע: במכתבים שנלוו להסכם קמפ-דיוויד הבהירו מנהיגי ישראל ומצרים את עמדותיהם
 באשר למעמדה של ירושלים. העמדה המצרית, שנזכרה במכתבו של הנשיא סאדאת,
 השתקפה לאחר מכן גם במשא ומתן על כינון האוטונומיה ולא עברה שינויים מהותיים עד
ים  היום. במכתבו של ראש ממשלת ישראל דאז, מנחם בגין, תוארו הצעדים החקיקתי
 שנקטה מדינת ישראל לאיחוד העיר ביוני 1967, ובסופו נאמר ״ירושלים היא עיר אחת,
 שאינה ניתנת לחלוקה, בירת מדינת ישראל״. יש לציין כי מכתבים אלה אינם מחייבים את
 הצדדים האחרים להסכם, ומטרתם היתה להבהיר את עמדות הצדדים בנושא ולשמור על

 טענות הצדדים לקראת משא ומתן עתידי.

ס לירושלים ח י ם ב ת מצרי ד מ  ע

 בירושלים יתקיימו שתי רשויות ריבוניות: ״ירושלים הערבית צריכה להיות בריבונות
 ערבית״ (נראה כי הכוונה היא למזרח ירושלים). ירושלים היא חלק בלתי נפרד מהגדה
 המערבית, יש להחזיר את הזכויות החוקיות וההיסטוריות הערביות בעיר, והסדר האוטונומיה
 צריך לחול גם עליה. התושבים הפלשתינים של ירושלים רשאים להשתמש בזכויותיהם
 הלאומיות, בהיותם חלק מן העם הפלשתיני בגדה המערבית. כל הצעדים שנקטה ישראל
 כדי לשנות את מעמדה של העיר אינם תופסים, ויש לבטלם. יש לבצע את החלטות מועצת

 הבטחון, ובמיוחד את ההחלטות 242 ו-267.

 ירושלים צריכה להיות עיר חופשית ופתוחה לכל המאמינים, הם ייהנו מהחופש לבקר
 במקומות הקדושים ולעבור אליהם בלא כל הבחנה או הפלייה. כל העמים בירושלים
 צריכים ליהנות מחופש הפולחן. אפשר שהמקומות הקדושים של כל אמונה יועמדו תחת

 המינהל והפיקוח של נציגיה.

 העיר תישאר מאוחדת מבחינה מינהלית ומוניציפלית. פעולות חיוניות בעיר צריכות
 להיות בלתי מחולקות. מועצה עירונית משותפת, המורכבת ממספר שווה של חברים

 ערבים וישראלים, יכולה לפקח על ביצוען של הפעולות החיוניות.
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 61) עמדת החמא״ס

 תקופה: 1994-1989.

 מקור: אמנת ההתנגדות האיסלאמית: גילוי דעת מספר 28 מטעם תנועת החמא״ס, 18.8.1988
 (תרגום לעברית), ז׳ שיף וא׳ יערי, אינתיפאדה, שוקן, ירושלים-תל-אביב, 1990, עמ׳

.371-351 ,245-222 

 מ׳ קליין, עמדות ערביות בשאלת ירושלים מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים, 1989.

 רקע: הכינוי חמא״ס הוא ראשי התיבות של תנועת ההתנגדות האיסלאמית. זהו ארגון
 חשאי דתי שצמח מתוך האחים המוסלמים (תנועה איסלאמית פוליטית שנוסדה במצרים
 בשנת 1929 ולה סניפים בקרב הציבור הפלשתיני). ארגון החמא״ס החל לפעול בשנת 1987
 ברצועת עזה והתרחב בשנת 1988 לגדה המערבית ולמזרח ירושלים. הארגון רוחש משטמה

 עזה לציונות ופוסל כל הידברות עם ישראל.

 עמדת היסוד של הארגון הקיצוני היא כי ״אדמת פלשתין היא וקף איסלאמי של
 המוסלמים לדורותיהם״ (סעיף 11 לאמנת הארגון), ועל כן ״כל ויתור על פיסת אדמה
 מפלשתין הוא ויתור על חלק מהדת״ (סעיף 13 לאמנה). הארגון מייחס חשיבות מיוחדת
 לירושלים, מאחר ״שהיא הראשונה בכיווני התפילה והשלישית במקומות המקודשים,
 המקום שאליו הוסע הנביא״(סעיף 14). לפיכך ״שחרורה הוא חובה אישית לכל המוסלמים

 באשר הם״(סעיף 14).

 הארגון קורא למלחמת ג׳יהד במדינת ישראל למען סילוקה מכל ״פלשתין״(״שחרור
 עכו ויפו בנוסף לעזה וג׳נין - ואז תשוחרר גם ירושלים - תחנת מסעו של שליח אללה ללב

 ליבה של פלשתין״(גילוי דעת מספר 28 מטעם תנועת החמא״ס).
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 62) עמדת ארצות הברית

 תקופה: 1994-1947.

S. Slonim, "The United States and the Status of Jerusalem", 19 Israel :מקיר 
Law Review 179 (1984). 

S.M. Averick, U.S. Policy Toward Jerusalem The Capital of Israel, AIPAC 
Papers on U.S. - Israel Relations, The American Israel Public Affairs Committee, 
Washington D.C., 1984. 

Hearing Before the Committee on Foreign Relations, United States Senate, 
Ninety-Eighth Congress, Second Session on S. 2031, U.S. Government Printing 
Office, Washington D.C., 1984. 

J. Boundreavit & Y. Salaam (eds.), U.S. Official Statements: The Status of 
Jerusalem, Institute for Palestine Studies, Washington D.C., 1992. 

 רקע: חשיבות עמדתה של ממשלת ארצות הברית באשר לעתידה של ירושלים נובעת בין
 היתר מכך, שלממשל האמריקני יש תפקיד נכבד בשיחות השלום שבין מדינת ישראל
 ושכנותיה. ארצות הברית הביעה את עמדותיה באשר למעמדה של ירושלים החל מהשלבים
 המוקדמים של ניסוח הצעת UNSCOP לעצרת הכללית ועד היום. כפי שיפורט בהמשך,
ד היא היתה  עמדת ארצות הברית עברה מספר שינויים מאז 1947 ועד היום, לא תמי

 ברורה, ולעתים נתגלו סתירות בין הכרזותיהם של אנשי ממשל שונים באשר לסוגיה זו.

ת הבר>ת ת ארצו ד מ  ע

 בשנים 1948-1947 הפגינה ארצות הברית את עמדתה בדבר בינאום טריטוריאלי של
 ירושלים, והדבר התבטא, בין היתר, בתמיכתה בהחלטת החלוקה של העצרת הכללית
 בנובמבר 1947. נראה כי המניע העיקרי לעמדה זו היה הרצון להבטיח את מעמד המקומות
 הקדושים ואת אופייה הבין-לאומי של העיר המקודשת ליהדות, לאיסלאם ולנצרות. החל
 מסוף שנת 1948, ואף לאחר מכן, הביעו גורמים שונים בממשל האמריקני את הדעה כי
 בינאום העיר אינו פתרון מציאותי (הן עקב מגבלות הארגון לבצע תוכנית בהיקף נרחב
 כנדרש והן עקב התנגדות ירדן וישראל לפתרון זה). בשנים אלה אף נשמעו קולות בממשל

 האמריקני שתמכו, אם כי לא במפורש, בבינאום פונקציונלי של המקומות הקדושים.

 משנת 1949 ואילך סירבה ארצות הברית להכיר בריבונות ישראל או ירדן על חלקי
 העיר שתפסו במלחמת העצמאות, והסתייגה מגילויי ריבונות של שתי מדינות אלה בעיר.
 הממשל האמריקני סרב לשגר את נציגיו לישיבת הפתיחה של הכנסת בירושלים בשנת
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 1949, וסרב להעביר את שגרירות ארצות הברית מתל-אביב לירושלים. בשנות ה-50
 הבהירו נציגי ארצות הברית מספר פעמים כי יש לקבוע לירושלים מעמד בין־לאומי מיוחד
 שיספק הגנה מתאימה למקומות הקדושים ושיתקבל על-ידי ישראל, ירדן, האו״ם (שלו
 אינטרס במעמד העיר), והקהילה הבין-לאומית. עם זאת הכירה ארה״ב למעשה בתחולת

 המשפט הישראלי במערב העיר.

 בשנים 1969-1967 הכריזו נציגי ארצות הברית במוסדות בין־לאומיים כי מעמדה של
 העיר ייקבע במשא ומתן בין הצדדים במסגרת פתרון כולל של הסכסוך הערבי-ישראלי,
 ואין לקבל נקיטת צעדים חד-צדדיים על-ידי אחד מבעלי הסכסוך באשר לעתידה של
 העיר. על כן הביע הממשל האמריקני את התנגדותו לצעדי החקיקה שאימצה הכנסת ביוני
 1967 באשר לאיחוד ירושלים, וטען כי אין בהם כדי לשנות מעמדה של העיר. כמו כן נאמר
 כי יש להבטיח את מעמד המקומות הקדושים בירושלים ואת הגישה החופשית אליהם.
 עמדה זו קיבלה ביטוי בולט בנאום נציג ארצות הברית לאו״ם (ארתור גולדברג) בעצרת

 הכללית.

 בשנת 1969 חל שינוי בעמדת ארצות הברית באשר למעמד ירושלים. נציג ארצות
 הברית במועצת הבטחון (צ׳רלס יוסט) הכריז כי מזרח ירושלים היא שטח כבוש וחלים
 עליה דיני התפיסה הלוחמתית הנכללים באמנת ג׳נבה הרביעית, 1949. יש לציין כי ארצות
 הברית מעולם לא טענה כי ירדן היא׳ הריבונית על מזרח ירושלים אך המשיכה לדגול גם
 בשנים שלאחר מכן, לפחות עד שנת 1978, בעמדה כי חלק זה של העיר מהווה שטח כבוש.

 הסכמי קמפ-דיוויד משנת 1978 אינם מזכירים את ירושלים, אך במכתבים שצורפו
 להסכמים ביטאו מנהיגי ישראל ומצרים את עמדתם באשר למעמדה של העיר. במכתבו
 של נשיא ארצות הברית, קרטר, נאמר כי ״עמדת ארצות הברית לגבי ירושלים נשארה כפי
 שהצהירו עליה השגריר גולדברג בעצרת הכללית של האומות המאוחדות, ... ולאחר מכן
 השגריר יוסט, במועצת הבטחון...״. כאמור לעיל, ביטאו גולדברג ויוסט עמדות שונות
 באשר למעמדה של ירושלים. בסוף שנת 1978 הכריזו גורמים בממשל קרטר, כי מעמדה
 של מזרח ירושלים שונה מזה של יתר שטחי הגדה המערבית, אך יש לאפשר לתושבים
 הערבים של מזרח ירושלים שאינם אזרחי מדינת ישראל להצביע בבחירות לרשות עצמית
 ביהודה ושומרון על-פי הסכמי קמפ-דיוויד, כל זאת מבלי לפגוע בשאלת מעמדה הקבוע
 של העיר. ב-1 במרס 1980 תמכה ארצות הברית בהחלטת מועצת הבטחון מספר 465
 (המביעה .ביקורת על מדיניות ההתנחלויות של :ישראל) והכוללת התייחסות לירושלים
 כחלק מהשטחים הכבושים. יומיים לאחר מכן הכריז דובר הבית הלבן, כי תמיכת ארצות
 הברית בהחלטה זו נבעה מליקויים בתקשורת בין גורמי הממשל. בהזדמנות זו הכריז
 הדובר כי ירושלים צריכה להישאר בלתי מחולקת, עם גישה חופשית למקומות הקדושים

 לכל הדתות, ומעמדה צריך להיקבע במשא ומתן להסדר שלום כולל.

 הנשיא ריגן הכריז ב-1 בספטמבר 1982, במסגרת תוכנית השלום שפרס בנאומו, כי
Talking׳׳o .ירושלים צריכה להישאר בלתי מחולקת ומעמדה הסופי ייקבע במשא ומתן 
 Points" ששיגר הממשל האמריקני ערב ההודעה הפומבית לממשלות מדינות במזרח התיכון
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 נאמר כי ארצות הברית תתמוך בהשתתפות תושבים פלשתינים של מזרח ירושלים בבחירות
 לרשות השלטון העצמי בגדה המערבית על-פי הסכמי קמפ-דיוויד. בשנים שלאחר מכן
 הכריז מספר פעמים מזכיר המדינה האמריקני, ג׳ורג׳ שולץ, כי מזרח ירושלים הוא שטח
 כבוש. לא ברור אם ההבדלים שבין התבטאויות נשיא ארצות הברית (שלא הכריז כי מזרח
 ירושלים הוא שטח כבוש) לבין התבטאויות הפוכות של מזכיר המדינה הם תוצאה של
 מדיניות מתוכננת או חוסר תיאום בין גופי הממשל השונים. יש לציין כי גם מחלקת
 המדינה בעצמה, שהתבקשה מספר פעמים להבהיר את עמדתה באשר למעמדה של העיר,
 לא תמיד גילתה גישה עקבית, ולעתים לא כללה בהצהרותיה הרשמיות את הדעה כי מזרח

 ירושלים הוא שטח כבוש.

 בשנת 1990 נקט הנשיא בוש בעמדה, שהרבעים היהודים במזרח העיר דינם כדין
 התנחלויות.
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 פרק שלישי:

 ניתוח השוואתי של ההצעות והעמדות
פי נושאים  על־

 א. כללי
 בפרק הקודם הצגנו את ההצעות והעמדות שהעלו מחברים וגופים שונים לפתרון שאלת
 ירושלים מאז 1916 ועד היום. בפרק זה ננתח את ההצעות הנ״ל על-פי חתך של נושאים
 המופיעים בהצעות רבות. ניתוח זה מציג את החלופות העיקריות שהוצעו לפתרון ההיבטים
 השונים של שאלת ירושלים. ראשי הפרקים בניתוח ההצעות והעמדות יהיו: שאיפות
 לאומיות, מקומות קדושים ומינהל עירוני. בכל נושא ננתח את האפשרויות שהוצעו בפרק

 השלישי ונסווג אותן על־פי מדדים שונים שיפורטו בהמשך.

 כל ניתוח כללי מחייב ויתור על פרטים מסוימים. ניתוח ההצעות והעמדות השונות
 על-פי נושאים מדגיש כמובן את המאפיינים העיקריים שחזרו בהצעות רבות, אך בהכרח
 נזנחים הבדלים דקים המאפיינים תוכנית זו או אחרת. מכאן שלימוד יסודי של נושא זה
 או אחר הנסקר בהמשך חייב לכלול את קריאת ההצעות והעמדות עצמן, ולכן מצאנו לנכון
 לכלול בהמשך הפרק הפניות רבות להצעות אלה. אחדות מבין התוכניות מעורפלות בנושאים
 מסוימים (לעתים במתכוון, מסיבות פוליטיות או עקב הרצון להשאיר מקום לגמישות
 במשא ומתן עתידי), דבר שאילץ אותנו לעשות הכללות והנחות מסוימות בהתבסס על
 פרטי התוכניות והמגמה העולה מהן. ולבסוף, בכל הצעה מושם הדגש על נושא מסוים
 (ריבונות, מקומות קדושים או מינהל עירוני) ובדרך כלל קיימים קשרי גומלין בין המוצע
 במישור אחד לבין המוצע במישור שני. כך, למשל, הציעו מחברים מסוימים כי הריבונות
 על העיר תוענק לאחת המדינות המעורבות בסכסוך - וכפיצוי על כך מוצע להעניק
 אוטונומיה פנימית נרחבת ליחידות-משנה של העיר או לנציגי העדות הדתיות בניהול
 המקומות הקדושים. בהמשך הדברים נעמוד מדי פעם על היחס שבין ההצעות במישורים
 שונים, אך יש להדגיש כי הבנה נכונה של נקודת האיזון בין המישורים השונים בכל
 תוכנית מחייבת קריאת ההצעה בשלמותה בפרק הקודם. פרק זה יתמקד בעיקר בניתוח

 כל נושא בפני עצמו ופחות ביחסי הגומלין בין הנושאים.

 ב. שאיפות לאומיות
 הנושא השנוי ביותר במחלוקת בכל הסדר עתידי של שאלת ירושלים מצוי במישור השאיפות
 הלאומיות. הדבר אמור בראש וראשונה לגבי שאלת הריבונות על העיר, אך חשיבות רבה
 נובעת גם להסדרים בעניין אזרחות תושבי העיר, זכויותיהם הפוליטיות, פירוז וניטרא5יות

 העיר, וכן צורות שונות של פיקוח בין־לאומי על הגוף שבידיו יופקד ניהול העיר.
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 בתקופת המנדאט הבריטי על ארץ ישראל (ראה על כך בפרק הראשון) הציעו מספר
 גורמים כי ירושלים תהיה נתונה גם בעתיד למנדאט בריטי עם סמכויות פיקוח שיוענקו
 לחבר הלאומים או לאו״ם (ראה הצעת ארלוזורוב - 1932¡ ועדת פיל - 1917, הצעת
 הסוכנות היהודית - 1938¡ פיצג׳רלד - 1945¡ תוכנית מוריסון-גריידי - 1946). נראה כי

 רעיון זה נזנח לאחר סיום המנדאט הבריטי על ארץ ישראל, והקמת מדינת ישראל.

 מספר הצעות מאשרות את המצב הקיים כיום בירושלים ודוגלות בהכרה בריבונות
 ישראל על כל העיר (אקצין ־ 1967¡ לבונטין ־ 1967¡ עמדת מדינת ישראל מאז 1967¡
 לאוטרפכט - 1968¡ מכון אספן - 1975¡ אלון - 1976¡ ברקוביץ - 1978¡ גרוהין - 1980¡ כך
 גם ניתן לדעתנו להסיק מהצעות חזן - 1980 ושאול כהן - 1981). עמדה זו מבוססת על
 שיקולים משפטיים ומדיניים (ראה על כך בהרחבה בפרק הראשון). יש לציין כי מרבית
 ההצעות והעמדות שנוסחו לאחר 1949 מאשרות את שליטתה של מדינת ישראל על מערב
 ירושלים או מציעות שכך יהיה גם בעתיד. אך החמא״ס (תנועת ההתנגדות האיסלאמית)
 טוענת לריבונות ערבית על כל ירושלים, ועל כל ארץ ישראל בכלל. גישה זו מוכתבת

 מנימוקים דתיים קיצוניים (ראה על כך בהרחבה בסקירה על עמדת החמא״ס).

 מספר מחברים שהציעו כי תוקם פדרציה או קונפדרציה בין ישראל, ירדן והפלשתינים
 הצביעו על האפשרות כי ירושלים תהיה מקום המושב למוסדות המשותפים, וזאת מבלי
 לפגוע במעמדה כבירת מדינת ישראל (גדעון גוטליב - 1989¡ דניאל אליעזר - 1991¡ ראה גם

 הצעת המיעוט בדו״ח אונסקו״פ - 1947).

 מספר גורמים דוגלים בחלוקת העיר בין מדינת ישראל לבין מדינה ערבית נוספת. יש
 שהציעו להשיב את המצב כפי שהיה קיים ערב מלחמת ששת הימים (ה״סטאטוס-קוו
 אנטה״), כאשר מדינת ישראל שלטה על החלק המערבי של העיר וירדן על העיר המזרחית
 (הצעת שבדיה - 1950). בעשור האחרון הועלו גם הצעות להעניק את הריבונות על מזרח
 ירושלים למדינה פלשתינית (קאראדון - 1980¡ דרייפר - 1981¡ המלך פאהד - 1981¡
 מאליסון - 1986¡ קאססה - 1986¡ פעילים ישראלים-פלשתינים - 1991¡ כך גם ניתן לדעתנו
 להסיק מהצעות וואליד חאלידי - 1988¡ ברז׳נייב - 1982). גם מצרים דוגלת בהעמדת
 מערב העיר תחת שלטון ישראלי אך דורשת כי הסדר האוטונומיה שנקבע בהסכם קמפ-דיוויד
 יחול גם על מזרח ירושלים, וכי חלק זה של העיר יוחזר לריבונות ערבית. חלק מאלה
 הדוגלים בחלוקת העיר הציעו כי העיר תפורז (שבדיה - 1950¡ קאראדון - 1980; וואליד

 חאלידי - 1988), אך יש להדגיש כי פירוז אינו פוגע בריבונות (ראה בפרק הלקסיקון).

 אחד הנושאים החשובים בפתרון שאלת ירושלים נוגע למעמדה כעיר בירה. מובן כי
 כל הגורמים המצדדים בריבונות ישראל על ירושלים (ראה לעיל) דוגלים גם בכך שהיא
 תישאר בירת מדינת ישראל, וברור כי אלה המציעים כי העיר (או חלק ממנה) תהיה תחת
 ריבונות פלשתינית (ראה לעיל) סבורים כי היא צריכה לשמש כבירת הישות הפלשתינית.
 מספר מחברים הציעו בעשור האחרון כי ירושלים תשמש כעיר הבירה הן של מדינת ישראל
 והן של הישות הפלשתינית (דוד איש שלום - 1987¡ פרנסיס בוייל - 1990), ובדרך כלל
 נכללה בתוכניות אלו גם ההצעה לייסד בעיר ״שיטת רבעים״ (גרנט ליטקה ? 1988¡ רפאל
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 סידור - 1989¡ ג׳ון ויטבק - 1989¡ נוסייבה והלר - 1991). על ״שיטת הרבעים״ ראה בפירוט
 בפרק על המינהל העירוני.

 השאיפה למצוא פתרון שיספק הן את דרישותיה של מדינת ישראל הן את דרישות
 העולם הערבי, ובכל זאת לקיים את הריבונות הישראלית על מרבית חלקי ירושלים,
 הובילה מספר מחברים להציע את הרחבת גבולות העיר וחלוקת הריבונות בה בין שתי
 מדינות. על-פי הצעות אלה יתוספו לעיר שטחים נוספים שלא נכללו בה בעבר, לישראל
 תוענק הריבונות על האזורים שנכללו בצו איחוד העיר מיוני 1967, ואילו הריבונות על
 חלק מהשטחים הנוספים תהיה בידי מדינה ערבית. הצעת בנבנשתי (1968) מתייחסת
 לירדן כמדינה הערבית ונראה כי בנקלר (1972) מתכוון לירדן, מדינה פלשתינית, או
 פדרציה בין השתיים. מרכיב חשוב בהצעות אלה הוא הענקת אוטונומיה מינהלית מסוימת

 ליחידות משנה של העיר, ועל כך נרחיב בעת הדיון בנושא המינהל העירוני.

 המחלוקת באשר לריבונות על העיר הובילה גורמים לא מעטים להציע כי העיר
 תועמד תחת משטר בין-לאומי שאינו כפוף לשום אחד מהצדדים לסכסוך הערבי-ישראלי
 (במאום - ראה בפרק הלקסיקון). גישה זו מנסה לעקוף את שאלת הריבונות ומטרתה
 למנוע את הרגשות השליליים העלולים להתעורר עקב הענקת הריבונות על העיר, שהיא
 קדושה למספר דתות, למדינה זו אחרת. בינאום העיר זכה לתמיכת גורמים מרכזיים
 בכנסיה הקתולית עקב הרצון למנוע שליטת מדינה יהודית או ערבית על אתרים המקודשים
; וראה מגמה זו גם  לנצרות (ראה הצעת הארכיבישוף מקנטרברי - 1949¡ עמדת הוותיקאן
 אצל ג׳ורג׳ - 1978). השאיפה להוציא את העיר מתחום שליטתה של אחת המדינות
 המעורבות בסכסוך הערבי-ישראלי לוותה לעתים בהצעות לחזק את אופייה הבין-לאומי
 על-ידי פירוזה או ניטרולה (ראה בפרק הלקסיקון)(אונסקו״פ - 1947¡ החלטת החלוקה -

 1947; הצעת החוקה של מועצת הנאמנות - 1950¡ בויל - 1990).

 הצעת הבינאום הועלתה כבר במאה ה-19, והיא צברה תאוצה רבה עם החלטת
 החלוקה של העצרת הכללית של האו״ם בנובמבר 1947. הצעה זו זכתה לפירוט נרחב
 בהצעת החוקה של מועצת הנאמנות בשנת 1950 שהוכנה על-פי בקשת העצרת הכללית.
 לאחר שנת 1952 לא נזכרה הצעת הבינאום בהחלטות מוסדות האו״ם, ויש הסוברים כי

 למעשה הארגון זנח בכך את הרעיון(ראה על כך בפרק הראשון).

 בין ההצעות הרבות לבינאום העיר ישנם הבדלים ניכרים ובעלי משמעות רבה.
 ההבדל הבולט ביותר נוגע לתחולה הגאוגרפית של המשטר הבין־לאומי המוצע. יש שגרסו
 בעבר כי משטר זה יוחל על כל ארץ ישראל (הסכם סייקס-פיקו - 1916), יש שהציעו
 להחילו על ירושלים כולה, ולעתים אף בצירוף שטחים שמסביבה (הצעת אונסקו״פ -
 1947; החלטת החלוקה - 1947), ויש שהסתפקו בבינאום העיר העתיקה בלבד (הארכיבישוף
 מקנטרברי ־ 1949¡ ג׳ונס - 1968! וילסון ־ 1969¡ דרייפר - 1981¡ בויל - 1990 ביחס
 לאחריות על שמירת הבטחון בעיר; אבו עודה - 1992). יש גם כאלה ששמו את הדגש על
 האינטרסים הדתיים במקומות הקדושים והסתפקו בבינאום אתרים אלה בלבד (הצעת
 ישראל - 1950! ג׳ורג׳ - 1978¡ ליטקה - 1988). בין אלה הדוגלים בבינאום יש שהציעו
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 לשלב את המשטר הבין־לאומי עם חלוקת העיר בין ישראל ומדינה ערבית. כך הציע וילסון
 (1969) כי מערב העיר יהיה בשליטת ישראל, מזרח העיר בשליטת ירדן, והעיר העתיקה

 תהיה תחת משטר בין-לאומי(ראה שילוב מסוים גם בהצעת ג׳ונס - 1968).
 ג.

 הבדל חשוב נוסף בין ההצעות השונות לבינאום העיר נעוץ בזהות הגורם שבידיו
 תופקד השליטה בפועל על העיר. חלק מהתוכניות מציעות למסור תפקיד זה למוסדות
 האו״ם (אונסקו״פ ־ 1947¡ החלטת החלוקה - 1947; הצעת החוקה של מועצת הנאמנות ־
 1950¡ הצעת מדינת ישראל - 1950¡ וילסון - 1969¡ ליטקה - 1988; בויל - 1990 - באשר
 לאחריות על קיום הבטחון בעיר), ויש שהציעו להקים ועדה בין-דתית שתורכב מנציגי
 היהדות, האיסלאם והנצרות, והיא שתנהל את האיזור שיהיה נתון למשטר הבין-לאומי

 (ג׳ורג׳ - 1978¡ קטן - 1981¡ אבו עודה - 1992).

 המחברים השונים הדוגלים בבינאום ירושלים חלוקים בדעותיהם גם בעניין משך זמן
 הבינאום. יש הרואים בבינאום העיר פתרון של קבע (אונסקו״פ - 1947¡ החלטת החלוקה ־
 1947¡ וילסון ־ 1969; ג׳ורג׳ - 1978; ליטקה - 1988; אך שני הראשונים מעלים את
 האפשרות של עריכת משאל עם ושינויים מסוימים לאחר תקופה של 10 שנים), ויש
 הרואים בכך רק שלב ביניים עד ליישוב סופי של הסכסוך הערבי-ישראלי (קטן - 1981;

 מאליסון - 1986).

 השאיפה להקנות לעיר מעמד מיוחד ונפרד מהצדדים לסכסוך הערבי-ישראלי קיבלה
 ביטוי מרחיק לכת בהצעה להקים בירושלים מדינה־ ריבונית עצמאית במתכונת הוותיקאן:
 ניקסון(1967) התייחס לעיר העתיקה בלבד, ונראה כי זאת היתה גם כוונתו של פולברייט
 (1974), על אף שהדברים לא נאמרו שם במפורש. שני אלה לא פירטו את הצעתם ובסקירת

 הצעתם הרחבנו מעט על מעמד הוותיקאן(ראה גם בפרק הלקסיקון).

 ג. המקומות הקדושים
 חלק נכבד מחריפותה של המחלוקת על עתיד ירושלים נובעת מקדושתה של העיר ליהדות,
 לאיסלאם ולנצרות, דבר שהוביל גם להתעניינות של גורמים רבים בשאלת מעמדה של
 העיר. קיומם של אתרים המקודשים לבני דתות אלה הוביל לעתים לניסוח עמדה בלתי
 מתפשרת באשר לריבונות על מקומות אלה (ראה למשל עמדת החמא״ס). מרבית המחברים
 הכירו במספר עקרונות בסיסיים שצריכים להדריך כל גורם המופקד על המקומות הקדושים:
 חופש הפולחן, חופש הגישה, ניהול האתרים בידי אנשי דת, ולעתים אף שמירת הסטאטוס-קוו.
 בתחומים אלה מגלים הצדדים לסכסוך נכונות רבה יותר לפשרות מאשר בתחומים אחרים.

 בהצעות שונות קיים דמיון רב בין המשטר שהוצע לירושלים כולה לבין זה שהוצע
 למקומות הקדושים, אך לעתים הוביל אופיים הדתי של מקומות אלה להצעת הסדר
 המיוחדת להם (לעתים כפיצוי על הענקת הריבונות על העיר כולה לגורם שנתפס כ״זר״
 בעיני המאמינים שהאתרים מקודשים להם). בחלק זה של הפרק נתמקד בעיקר בתוכניות

 שהציעו לקבוע משטר מיוחד למקומות הקדושים.
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 ההכרה באינטרסים הדתיים של בני העדות השונות ביחס למקומות הקדושים,
 וההתנגדות של כל דת לשליטת בני דת אחרת על האתרים המקודשים לה, הובילו מספר
 גורמים להציע את הפקעת הריבונות על המקומות הקדושים מידי הצדדים המעורבים
 בסכסוך והפקדתה בידי גוף בין־לאומי(״במאום״ - ראה בפרק הלקסיקון). הצעות אלה
 לוו בדרך כלל בתקווה כי גוף בין-לאומי חסר פניות ייטיב לשמור על האינטרסים של כל
 העדות הדתיות בעיר ולהכריע בדרך הוגנת בין דרישות מתחרות באתרים מסוימים (ראה

 למשל עמדת הוותיקאן).

 בין ההצעות לבינאום המקומות הקדושים יש להבחין בין הצעות לבינאום טריטוריאלי
 ובינאום פונקציונלי. בינאום טריטוריאלי מתייחס להקמת ישות מדינית על בסיס בין-לאומי
יחס להפקדת השליטה על פונקציות דתיות מסוימות במקומות  ובינאום פונקציונלי מתי
 הקדושים בידי גוף בין-לאומי (על שני מונחים אלה ראה בהרחבה בפרק הלקסיקון).
 ההצעה הנודעת ביותר לבינאום טריטוריאלי של המקומות הקדושים (כחלק מבינאום
 ירושלים כולה) היא זו שנכללה בהחלטת החלוקה (1947). ביו ההצעות שהועלו לאחר מכן
 בולטת הצעת מועצת הנאמנות (1950) אשר גיבשה חוקה מפורטת בעניין המקומות
 הקדושים (ראה הצעות נוספות לבינאום המקומות הקדושים - הצעת ישראל - 1950;
 ג׳ורג׳ - 1978; ליטקה - 1988¡ ראה הצעות לבינאום המקומות הקדושים כחלק מבינאום
 העיר העתיקה כולה: ג׳ונס - 1968; וילסון ־ 1969¡ דרייפר - 1981). ההצעה המפורטת
 ביותר לבינאום פונקציונלי של המקומות הקדושים הוצגה בהצעת שבדיה לעצרת הכללית
 של האו״ם (1950) ועיקרה העברת הפיקוח על פונקצית דתיות לנציב האו״ם בעיר, כולל
 הסמכות ליישב סכסוכים הנוגעים למקומות הקדושים (במאום פונקציונלי נכלל באחת

 החלופות שהעלו מכון ברוקינגס - 1975; גרוהין - 1980).

 לא כל אלה שחפצו לשלול את השליטה על המקומות הקדושים מאחד הצדדים
 לסכסוך הערבי-ישראלי הציעו בינאום אתרים אלה, ויש שהסתפקו במנגנונים בין-לאומיים
 שונים לפיקוח על פונקציות מסוימות במקומות הקדושים (הארכיבישוף מקנטרברי -
 1947; אקצין - 1967; וילסון - 1969¡ ריסמן - 1970, קאראדון - 1980¡ גדעון רפאל - 1983;
 וואליד חאלידי ־ 1988). בחלק מהתוכניות הוצע כי נציג האו״ם הוא שיפקח על הסדרי
 הגישה, חופש הפולחן וההגנה על המקומות הקדושים (וילסון - 1969¡ ברקוביץ - 1978¡
 קאראדון - 1980). היו גם שהציעו כי הפיקוח על פעולות מסוימות יופקד בידי ועדה

 המורכבת מנציגי שלוש הדתות (אקצין - 1967; חזן - 1980¡ וואליד חאלידי ־ 1988).

 דרך נוספת שהוצעה כדי לנתק את ההסדר שיחול על המקומות הקדושים מהסכסוך
 הגיאו-פוליטי בין הצדדים היתה להפקיד את הניהול השוטף של אתרים אלה בידי בני
 הדת אשר עבורם מקודש האתר (מעין אוטונומיה של המקומות הקדושים). ההצעה
 הבולטת בעניין זה היא של לאוטרפכט (1968) שהציע כי נציגי העדות הדתיות הם שינהלו
 את המקומות הקדושים, יפעילו סמכות שיפוט על אנשי הסגל שלהם בתחומים מסוימים,
 ואילו על אנשי הרשויות של הריבון הטריטוריאלי יוטל איסור להיכנס לאתרים אלה ללא
 היתר ראש העדה הדתית (תוכנית מפורטת נוספת, הדומה בהיבטים מסוימים לזר של
 לאוטרפכט, ראה אצל ברקוביץ - 1978¡ ראה גם את הצעותיהם של וילסון - 1969;
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 ריסמן - 1970; בנקלר ־ 1972: מכון ברוקינגס - 1975; גרוהין - 1980¡ שאול כהן - 1981¡
 פריטי - 1981¡ חיים כהן - 1981; רפאל סידור - 1989¡ אלבין, עמירב וסניורה - 1992).

 ־•ההצעות להענקת חסינויות וזכויות יתר דיפלומטיות למקומות הקדושים ולאנשי
 הדת המכהנים בהם נועדו ליצור מכשיר נוסף לביצור מעמדם העצמאי של מקומות ובעלי
 תפקידים אלה ביחס לריבון בעיר (ההצעה הבולטת בעניין זה היא זו שמדינת ישראל
 הגישה לאו׳׳ם לאחר מלחמת ששת הימים, ראה גם לה-מורזלק - 1979¡ ברקוביץ - 1978¡
 גרוהין - 1980¡ חיים כהן - 1981). יש להטעים כי הקניית חסינויות דיפלומטיות למקומות
 הקדושים או לאנשי הדת המכהנים בהם אינה עולה לכדי העברת ריבונות או בינאוס
 אתרים אלה, שכן הענקת חסינויות וזכויות יתר דיפלומטיות אינה מקנה ריבונות או

 שליטה על מקומות אלה לבעלי זכויות אלה (הענקת חסינות עשויה להתלוות לבינאום).

 נסיון קיצוני יותר להבטיח את מעמדם העצמאי של המקומות הקדושים עשו מספר
 מחברים שהציעו כי לאתרים אלה יוענק מעמד ״אקסטריטוריאלי״. הצעה זו לוותה בדרך
 כלל בהצעה להעביר את הריבונות בעיר למדינה שהיא ״זרה״ לבני הדת שלהם מקודשים
 האתרים. כך הציעו בנקלר - 1972, חזן - 1980 ושאול כהן - 1981, כי הריבונות בעיר
 תוקנה למדינת ישראל, אך לאתרים המקודשים לאיסלאם ייקבע מעמד אקסטריטוריאלי
 (ונראה כי זאת גם כוונת רפאל - 1980). וואליד חאלידי(1988) הציע כי הריבונות במזרח
 ירושלים תימסר למדינה פלשתינית, והמקומות הקדושים ליהדות באיזור זה יזכו למעמד
 אקסטריטוריאלי. הצעות אלה לא זכו לפירוט או הסבר נוסף, ונראה כי הכוונה היתה
 להענקת סמכויות נרחבות ביותר לאנשי הדת המנהלים את המקומות הקדושים, וכן

 קביעת מעמד עצמאי לאתר כלפי רשויות המדינה שלה תהיה הריבונות על העיר.

 מרבית התוכניות שהתייחסו למעמד המקומות הקדושים בירושלים כללו הצעה
 להבטיח את חופש הפולחן והגישה באתרים אלה, ונראה כי גם אלה שלא כתבו זאת
 במפורש מסכימים לכך. חלק מהמציעים סבורים כי על המשטר העתידי בעיר להבטיח את
 שמירת הסטאטוס-קוו במקומות הקדושים (ראה בפרק הלקסיקון): כתב המנדאט ־ 1922¡
 אונסקו״פ - 1947; הצעת החלוקה - 1947, הצעת החוקה של מועצת הנאמנות - 1950;
 הצעת שבדיה - 1950¡ לבונטין - 1967; לאוטרפכט - 1968; ברקוביץ - 1978; ליטקה -
 1988; מרכז ישראל-פלשתין למחקר ומידע - 1993. נראה כי מטרת הצעה זו להבטיח
 לעדות הדתיות (ובמיוחד לנוצריות) המחזיקות במקומות הקדושים בעיר כי רשויות השלטון
 לא יסייעו לעדה זו או אחרת לשנות את מעמדה באתרים אלה על חשבון זכויותיה של

 עדה אחרת.

 1. ממוזל עירומ

 מרבית התוכניות שנוסחו בעבר הרחוק בעניין עתידה של ירושלים לא הקדישו תשומת לב
 רבה לנושא המינהל העירוני, אך הנושא צבר תנופה רבה בעשרים השנים האחרונות.
 הצעות רבות מייחסות עתה חשיבות למבנה העתידי של המינהל העירוני בעיר כמרכיב
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 חיוני במציאת פתרון שיספק את דרישות מרבית הצדדים לסכסוך הערבי-ישראלי. החידוש
 העיקרי בתוכניות אלה נעוץ בהצעה להקנות סמכויות חשובות למוסדות המינהל העירוני
 ולבצר את עצמאותם היחסית כלפי הרשויות המדינתיות. חלק מהמציעים דוגלים בהענקת
 תפקידים חשובים לגופים המייצגים יחידות משנה של העיר (בדרך כלל רבעים) כאיזון
 להענקת הריבונות בעיר לגורם מדינתי מסוים. לעתים מוצע להעניק ליחידת המשנה מעמד
 ״אוטונומי״(ראה בפרק הלקסיקון) ובכך מצטמצמת ההשפעה בחיי היום-יום של הענקת
 הריבונות למדינה זו או אחרת. לעתים אף ניסו מחברים לעקוף את הבעיה הקשה של
 הענקת הריבונות למדינה מסוימת על-ידי יצירת ״ריבונות מינהלית״, ובכך חורגות הצעות
 אלה מהתחום של ״ממוזל עירוני״ וגולשות למישור של שאיפות לאומיות. מטרה נוספת
 הניכרת במספר תוכניות המתמקדות במישור המינהל העירוני היא שמירת אחדותה
 המוניציפלית של העיר גם אם יוסכם על חלוקת הריבונות בה בין שתי מדינות (ראה למשל
 עמדת מצרים). ראוי לציין כאן את הצעתו המפורטת של שופט בית המשפט העליון
 (בדימוס) חיים כהן (1980), והיא עשוייה לשמש מקור השראה לניסוח מודלים עירוניים

 נוספים בעתיד.

 מרבית ההצעות שהתייחסו לנושא המינהל העירוני דוגלות בחלוקה עירונית-פנימית
 של העיר ליחידות משנה שתפעלנה בשיתוף פעולה עם עיריית-גג מרכזית. ליחידות המשנה
 תוקנה אוטונומיה מסוימת בניהול היום-יומי של ענייני הרובע (למשל בנושאי תכנון
 ובנייה, הגנת הסביבה, חינוך, ספורט), ועיריית הגג תפקח על תפקוד יחידות המשנה
 ותהיה אחראית להספקת שירותים משותפים (ראה פירוט מיוחד בהצעת שאול כהן ־
 1981, וכן ראה: ארלוזורוב - 1932¡ פיצג׳רלד - 1945; בנבנשתי - 1968¡ בנקלר - 1972; מכון
 אספן - 1975; לה-מורזלק - 1979¡ חזן - 1980¡ פריטי - 1981; ליטקה - 1988; וואליד
 חאלידי - 1988¡ ויטבק - 1989¡ רפאל סידור - 1989¡ דניאל אלעזר - 1991¡ פעילים
 ישראלים-פלשתינים - 1991; אלבין, עמירב וסניורה - 1992! מרכז ישראל-פלשתין למחקר
 ומידע - 1993). חשיבות מיוחדת נודעת בעניין זה למידת עצמאותן (או כפיפותן) של
 יחידות המשנה מעיריית הגג. חלק מהתוכניות מקצות לעיריות המשנה סמכויות נרחבות
 ותפקידה של עיריית הגג מצטמצם לפיקוח על הספקת שירותים משותפים (ראה וואליד
 חאלידי - 1988; עמדת מצרים; נראה שכך גם רוחה של הצעת החוקה של מועצת הנאמנות
- 1950), וחלקן מעניק לעיריית הגג מעמד דומיננטי עם סמכויות פיקוח נרחבות על יחידות
 המשנה (פיצג׳רלד י 1945; בנבנשתי - 1968; שאול כהן - 1981, וברוח זו גם הצעת אלבין,

 עמירב וסניורה ־ 1992).

 בין ההצעות קיים הבדל באשר לבסיס החלוקה הפנימית של העיר ובאשר למספר
 יחידות המשנה שייווצרו. יש הדוגלים ביצירת יחידות המשנה על בסיס אתני - יהודית
 וערבית (אלון - 1976¡ ליטקה ־ 1988), יש המציעים חלוקה על בסיס גאוגרפי - העיר
 המזרחית והעיר המערבית (ועדת פיל - 1937¡ פיצג׳רלד - 1945¡ וואליד חאלידי - 1988;
 עמדת מצרים), ויש הדוגלים בחלוקה משולבת - גאוגרפית-אתנית (בנבנשתי - 1968;
 בנקלר - 1972; רפאל - 1980). באשר למספרן של יחידות המשנה, הטווח הוא משתיים ועד
 עשרים (שתי יחידות משנה: פיצג׳רלד - 1945¡ רפאל - 1980¡ וואליד חאלידי - 1988¡
 ליטקה - 1988¡ פעילים ישראלים-פלשתינים - 1991¡ עמדת מצרים - חמש יחידות:
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; עבירים  בנבנשתי - 1968¡ בנקלר - 1972¡ מכון אספן - 1975¡ תשע יחידות: חיים כהן
 יחידות: אלבין עמירב וסניורה - 1992).

וה ת החלופות המוזכרות במחקרו של אלעזר מציעה שירושלים הנוכחית תהו ח א 0 

 ״מחוז״, ויחידות טריטוריאליות בתוכה יקבלו מעמד עירוני. הקשרים שבין המחוז לעיריות
 יכולים להיות בעלי אופי הירארכי, פדראלי או חוזי, או צירוף כלשהו של השלושה (דניאל

 אלעזר - 1991).

 לסיום יש להזכיר את תוכניתו של פריטי(1981) המציעה להקים בעיר משטר מיוחד
 של ״ריבונות מינהלית״, שבו יהיו לרשויות העיריה סמכויות מוניציפליות נרחבות בדומה
 לאלה של עיריית ברלין המערבית (בטרם איחוד גרמניה). תפקידה של מדינת ישראל
 במשטר זה יהיה כשל נאמן(trustee) על ירושלים. כאמור לעיל, חורגת הצעה זו ממישור
 המינהל העירוני, לפחות במובן הצר של מושג זה, ומציעה להקנות את הריבונות על העיר
 לגוף עירוני (ולא מדינתי). זאת כמובן יחד עם חלוקה פנימית של העיר לרבעים עם

 רשות-על משותפת.
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 פרק רביעי:

 לקסיקון מונחים

 מאת רות לפידות*

(Autonomy)1. אוטונומיה 
(Buffer zone)2. איזור חייץ 

(Internationalization)3. במאום 
(corpus separatum)4. גוף נפרד 

 5. הר הבית
 6. הווקף

 7. הוותיקאן
 8. זכויות יתר וחסמויות דיפלומטיות

 9. הכותל המערבי
 10. כנסיית הקבר הקדוש

(Enclave)11. מובלעת 
 12. המועצה המוסלמית העליונה והרשות המוסלמית העליונה

(Trusteeship Council) 13. מועצת הנאמנות של האו״ם 
 14. מנדאט

 15. המקומות הקדושים
 16. ניטראליות וניטראליזציה
ו בענייני דת  17. סטאטוס־קו

(Annexation)18. סיפוח 
(Demilitarization) 19. פירוז 

(condominium) 20. קונדומיניום 
 21. קפיטולאציות

 22. ריבונות

 * הקתדרה למשפט בין-לאומי על שם בסי ומיכאל גרינבלט, האוניברסיטה העברית בירושלים. המחברת
 מבקשת להביע את תודתה לד״ר יצחק רייטר, לגב׳ נעמי טיסדייל ולמר אמנון רמוץ על עצותיהם הטובות.
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(Autonomy) 1. אוטונומיה 
 מבחינה אטימולוגית מקור המלה אוטונומיה בשתי מלים יווניות: אוטו - עצמי, ונימוס -

 דין, או כלל משפטי.

 בימינו משתמשים בביטוי בשלושה תחומים: בפילוסופיה המונח משמש לציון כוחו
 של האדם להגדיר את עצמו ואת רצונו, במדעי הטבע פירושו אי-תלות אורגאנית, או
 פעולות שאיע תלויות ברצון ובתודעה. במשפט ובמדעי המדינה יוחסו למונח כמה מובנים.
 יש המשתמשים בו כשם נרדף לעצמאות, עבור אחרים מדובר בתיאור כל סמכות כללית
 לפעול בהתאם לשיקול דעת. יש הרואים במלה שם נרדף לדצנטראליזאציה, ואילו קבוצה
 רביעית נעזרת בביטוי לציון משטר שבו מוקנות לאיזור מסוים סמכויות אקסקלוסיביות
 בתחומי החקיקה, המינהל והשפיטה בנושאים מוגדרים. אוטונומיה מסוג זה מכונה בשם

 אוטונומיה פוליטית, בהבדל מאוטונומיה מינהלית המצטמצמת בסמכויות מינהליות.

 המטרה של אוטונומיה פוליטית טריטוריאלית היא להעניק מידה מסוימת של הגדרה
 עצמית לקבוצה, המרוכזת מבחינה גיאוגראפית והשונה מרוב האוכלוסייה שבמדינה, אך
 מהווה רוב באותו איזור. לפיכך האוטונומיה מסייעת להבטחת זכויותיהם של בני מיעוטי•
 אתניים, של קבוצות ילידים (indigenous populations), ושל עמים שמסיבות שונות אינם

 יכולים ליהנות מהגדרה עצמית מלאה.

 הסדרי האוטונומיה שהיו קיימים בעבר וכן אלה הקיימים כיום שונים מאוד זה מזה,
 ולפיכך הסקירה דלהלן אינה מתיימרת לשקף באופן מדויק את כל המקרים.

 אחת השאלות המרכזיות בכל משטר של אוטונומיה היא אופן חלוקת הסמכויות בין
 הרשויות המרכזיות והרשויות האוטונומיות. סמכויות האוטונומיה מצטמצמות בדרך כלל
 לתחומי התרבות, הכלכלה והחברה, אך יש דרגות שונות של אוטונומיה, והיקף הסמכויות
 המוקנות לרשויות האוטונומיה יכול להיות מינימלי או רב יותר, עד כדי ריכוז מירבי של
 סמכויות בתחומים הנ״ל. בדרך כלל יחסי-חוץ ובטחון-חוץ הם בסמכותה הבלעדית של
 הממשלה המרכזית, אך זו לעתים נועצת בגוף האוטונומי שעה שהיא מטפלת ביחסי-חוץ

 שיש להם השלכה ניכרת על האיזור האוטונומי.

 רצוי שבשעה שמוקמת אוטונומיה, יוגדרו הסמכויות של הרשויות האוטונומיות
 בבהירות. בדרך כלל יש ארבעה תחומי סמכויות: סמכויות השמורות לשלטון המרכזי,
 סמכויות המועברות לרשות האוטונומית, סמכויות מקבילות, וסמכויות שהפעלתן מחייבת

 שיתוף פעולה.

 גם הקפדה רבה על ניסוח הסמכויות בעת שמוקמת אוטונומיה אינה יכולה תמיד
 למנוע היווצרות קשיים בשלב יותר מאוחר. למשל: ייתכנו חילוקי דעות בשאלה, כיצד יש
 למיין בעיה מעשית שעלולה להתעורר; כמו-כן ייתכן קושי כשמתעוררת בעיה חדשה
 מתחום שלגביו לא נקבע מראש מי מוסמך לטפל בו; או כאשר מתעוררת שאלה הנוגעת
 לשני תחומים אשר האחד מהם בגדר סמכותו של המרכז והשני בתחום סמכויות האוטונומיה
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 (כגון: אם נקבע, שענייני מכס הם בסמכות הממשלה המרכזית, והמשפט הפלילי בסמכות
 הרשויות האוטונומיות, מי מוסמך לטפל בעבירות מכסז)

 כדי להבטיח את שיתוף הפעולה הדרוש להפעלת סמכויות מסוימות, ולשם פתרון
 בעיות כנ״ל, יש ומקימים גוף משותף לרשויות המרכזיות ולרשויות האוטונומיה. כמו כן יש
 וקובעים מראש פרוצדורה ליישוב בדרכי שלום של סכסוכים בין הממשלה המרכזית והגוף

 האוטונומי.

 סמכויותיה של הרשות האוטונומית כוללות בדרך כלל חקיקה, שפיטה ומינהל באותם
 תחומים שהועברו לרשויות האוטונומיה. אך יש גם מקרים שבהם השפיטה כולה נשארת
 בידי הממשלה המרכזית. החקיקה של האיזור האוטונומי טעונה בדרך כלל אישור הרשויות
 המרכזיות, אך אישור זה צריך להינתן אוטומאטית אלא אם כן חלה חריגה מסמכות או

 פגיעה כבטחון המדינה.

 ההנחה היא, שבשטח האוטונומי מפעילים נציגי האוכלוסייה המקומית את הסמכויות
 הרלוואנטיות. עם זאת יש לציין, שבדרך כלל יש תיאום מסוים בין הממשלה המרכזית
 לבין הרשויות האוטונומיות בדבר איושן של חלק מן המשרות, או לפחות משרה אחת
 בכירה, כגון, נציג השלטון המרכזי באיזור האוטונומי או ראש המינהל האוטונומי; בעל

 התפקיד מתמנה על-ידי המרכז בהסכמת נבחרי השטח האוטונומי, או להיפך.

 באותם תחומים, שבהם יש סמכויות לרשויות האוטונומיה, אין פעולותיהן כפופות
 לפיקוח של הממשלה המרכזית, פרט למקרים מיוחדים כגון חריגה מסמכות או פגיעה

 כבטחון המדינה.

 במקרים רבים הכנסת שינויים בהסדרי האוטונומיה טעונה הסכמה הן של הרשויות
 המרכזיות הן של הרשויות האוטונומיות.

 משטר של אוטונומיה ניתן להקים על-ידי אמנה בין-לאומית, על-ידי חוקה, על-ידי
 חוק, או על-ידי שילוב של מקורות אלה, ואולי אפילו מכוח מינהג.

 בנוסף לאוטונומיה הטריטוריאלית קיימת גם אוטונומיה פרסונאלית: המדובר
 באוטונומיה החלה על כל בני קבוצה אתנית מסוימת בתוך המדינה, באופן בלתי תלוי
 במקום מגוריהם. הקבוצה הזוכה באוטונומיה פרסונאלית היא בדרך כלל מיעוט אתני,
 לשוני או תרבותי. קבוצה בעלת אוטונומיה פרסונאלית רשאית לשמר ולקדם את אופייה
 המיוחד באמצעות מוסדות המוקמים על-ידי הקבוצה עצמה; מוסדות אלה מוסמכים
 לקבל החלטות מחייבות ולהטיל מסים על בני הקבוצה. האוטונומיה הפרסונאלית חלה

 לרוב על ענייני תרבות, לשון, חינוך וסעד.

 כדוגמאות לאוטונומיה פוליטית טריטוריאלית ניתן להצביע על איי אולנד, הנמצאים
; איזור ממל (קלייפדה) בין שתי  במצב של אוטונומיה מאז שנת 1920 ועד עצם היום הזה
; גרינלנד החל משנת ?197; דרום טירול מאז 1948; דרום סודאן משנת  מלחמות העולם
 1972 ועד 1983; אריתריאה בין 1952 ו-1962. מן הראוי להדגיש שוב שיש הבדלים רבים

 בין משטרי האוטונומיה השונים.

136 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 כדוגמאות לאוטונומיה פרסונאלית ישמש משטר המיעוטים שהיה קיים במשך זמן
 מה במדינות הבלטיות אחרי מלחמת העולם הראשונה, ושיטת המילת באימפריה העות׳מאנית.

 ־> האוטונומיה דומה לשלטון עצמי, אך יש סבורים שהיא צרה ממנו, ואילו אחרים
 סבורים שהיא רחבה יותר.

 לעם היהודי קשר הדוק לנושא האוטונומיה. חלק מקהילות ישראל בגולה זכו בתקופות
 שונות, לעתים ארוכות, לאוטונומיה פרסונאלית. אף היישוב היהודי בארץ ישראל, בתקופה
 שהיתה תחת כיבוש זר, קיבל אוטונומיה. בתקופת השלטון העות׳מאני נהנו העדות הדתיות
 הלא־מוסלמיות מאוטונומיה פרסונאלית (משטר המילת); בכתב המנדאט הבריטי לארץ
 ישראל (1922) התחייבה המעצמה המנדאטורית לקדם מוסדות שלטון עצמי של הקהילה
 היהודית (בסעיף 2) ולעודד אוטונומיה מקומית (סעיף 3); בתקופת המנדאט וכן במדינת
 ישראל נתונות סמכויות מסוימות בתחום המעמד האישי בידי העדות הדתיות המוכרות,
 בהסכם בדבר מסגרת לשלום במזרח התיכון שהוסכם עליה בקמפ-דיוויד, 1978, התחייבו
 ישראל ומצרים לפעול למען הקמת אוטונומיה עבור הערבים הפלשתינים בשטחים כפתרון
 ביניים למשך חמש שנים; ביוזמת השלום של ממשלת ישראל ממאי 1989 הוצע להעניק
 להם שלטון עצמי, גם כן לתקופת ביניים. בהצהרת העקרונות שנחתמה על ידי נציגי
 ישראל ואש״ף בשנת 1993 הוסכם על הקמת משטר זמני של ממשל עצמי, תחילה ברצועת

 עזה ובאיזור יריחו, לאחר מכן ביתר חלקי השטחים.

(Buffer zone) 2. איזור ח«ץ 
 הביטוי איזור חייץ אין לו מובן משפטי טכני. למעשה משתמשים בביטוי זה לתיאור איזור
 שבין קווי תיחום מסוגים שונים, כגון, קווי גבול, הפסקת־אש, שביתת נשק; וכן לתיאור
 אזורים שהועמדו במשטר מיוחד כדי להפריד בין מדינות. במציאות הבין-לאומית קיימים
 אזורי חייץ בעלי אופי משפטי מסוגים שונים, כגון: אזורים מפורזים (ע״ע), אזורים במשטר
 של ניטראליזציה (ע״ע), ״אזורים בלתי מוגנים״, ״השטח שבין הקווים״ (דהיינו, שטח

 ההפקר שבין עמדותיהם של צדדים לוחמים), ועוד.

 בהסכמי שביתת הנשק משנת 1949 הוקמו אזורים מפורזים ו״אזורי הגנה״ (דהיינו,
 אזורים משני צדי ה״קו הירוק״ שבהם חלה הגבלה על היקף כוחות הצבא המותרים).
 כמו-כן הוזכר ״השטח שבין הקווים״, במובן של שטח הפקר כנ״ל. גם בירושלים היו
 שטחים מן הסוגים הללו. ״שטח שבין הקווים״ היה בשכונת פאג״י בצפון, מול שער יפו,
 בשכונת אבו-תור, ורצועה צרה באיזור המפורז שעל הר הצופים; איזור ארמון הנציב היה

 שטח מפורז, והעיר כולה נכללה ב״איזור הגנה״.

 בהסכם בין ישראל ומצרים משנת 1974 בדבר הינתקות כוחות בסיני הוקם ״שטח
 שבין הקווים״ במובן אחר: זה היה השטח שבו הוצב כוח האו״ם, ובשטחים שמשני צדדיו

 חלה הגבלה על נשק וכוחות מותרים.
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 בהסכס בין ישראל וסוריה משנת 1974 בדבר הינתקות כוחות בגולן דובר על הקמת
 ״איזור הפרדה״ שבו הוצבו כוחות האו״ם, ובשטחים שמשני צדדיו של איזור זה הוקמו

 ״אזורים של הגבלת כוחות ונשק״.

 מכוח ההסכם בין ישראל ומצרים משנת 1975 הוקם בסיני ״איזור חייץ״ שבו פעל
 האו״ם, ובאזורים משני צדדיו חלה הגבלה על הכוחות והנשק המותרים. בתוך ״איזור
 החייץ״ הוקמו תחנות התראה מוקדמת - ישראלית, מצרית ומערכת נוספת שהופעלה
 על-ידי אזרחים של ארה״ב. הגישה לתחנות אלו היתה כפופה לפיקוחו של כוח האו״ם. גם

 לאורך הגדה המזרחית של מפרץ סואץ הוקמו ״אזורים״ שונים מכוח הסכם זה.

(Internationalization) 3. במאום 
 בינאום פירושו הוצאת שטח מסוים או נהר וכד׳ מתחום.סמכותה הבלעדית של המדינה
 שבה הוא נמצא, והעמדתו תחת החסות או השליטה של מדינות אחדות או של קהילת
 המדינות. שלושה יסודות מאפיינים את הבינאום: ביטול סמכויות המדינה הטריטוריאלית,
 השעייתו או הגבלתן; הקמת הסדר למען כמה מדינות או כלל המדינות; והקמת מסגרת

 מוסדית בין-לאומית, דהיינו, מינהל בין-לאומי.

 קיימים הבדלים גדולים בין הסדרי הבינאום השונים, והפרטים נקבעים בהסכם
 הנוגע לעניין.

 מקובל להבחין בין בינאום טריטוריאלי הכרוך בביטול סמכויותיה של המדינה על
 השטח או השעייתן, מחד גיסא, לבין בינאום פונקציונאלי הכרוך רק בהגבלת הסמכויות,

 מאידך גיסא.

 יש המבחינים בין שלושה סוגים של בינאום פונקציונאלי: הפעלת סמכויות מוגבלות
 על-ידי הקהילה הבין-לאומית בתוך המדינה, כמו, למשל, בשעתו הוועדה הבין-לאומית של
 הדנובה; פיקוח בין־לאומי על הפעלת סמכות מדינתית מסוימת, כגון הפיקוח על הסדרים
 שונים בדבר נהרות, כמו הריין(Rhein) והמוזל(Moselle); והפעלת סמכות על-ידי מדינה
 עבור אינטרס של כלל המדינות לגבי פעולות שבוצעו מחוץ לגבולותיה, כמו הסמכות

 שרשאית להפעיל מדינה שאל נמלה מגיעה ספינה זרה החשודה בזיהום הים הפתוח.

 כדוגמאות לבינאום טריטוריאלי ניתן להצביע על איזור הסאר(Saar) בתקופה 1919-
 1935¡ העיר החופשית דנציג בין 1919 ו-1939; והאיזור הבין־לאומי של טנג׳יר מ-1924 עד
 1956. בשעתו גם נעשה נסיון לבנאם את איזור טרייסטה, על-פי הסכם השלום עם איטליה
 מ-1947, אך התוכנית לא יצאה לפועל. בנובמבר 1947 המליצה עצרת האו״ם על במאום
 טריטוריאלי של ירושלים, אך גם תוכנית זו לא בוצעה. בעת הדיונים בעצרת על ירושלים,
 הציעה שבדיה בינאום פונקציונאלי כדי להבטיח גישה חופשית תחת פיקוח בין־לאומי

 למקומות הקדושים (ע״ע).
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 לאחרונה הוסכם על במאום טריטוריאלי של קרקע לב הים ואוצרותיו וכן על במאום
 החלל החיצון משום שרואים בהם נחלת כלל האנושות. אך יש לציין, שלא השתמשו
 בביטוי בינאום בהקשר זה, אולי משום שהשטח אף פעם לא היה בריבונותה של שום

 מדינה.

(corpus separatum) גוף נפרד A 
 לביטוי זה אין משמעות מדינית או משפטית מיוחדת. למעשה הוא מצביע על קיום גוף
 נפרד מבלי לציין מה מעמדו המשפטי. הביטוי מופיע בהחלטת עצרת האו״ם מנובמבר
ה ״גוף נפרד״  1947 בדבר עתידו של השלטון בארץ ישראל. העצרת המליצה שירושלים תהי

 שיהיה מאוחד כלכלית עם המדינה היהודית והמדינה הערבית שהומלץ על הקמתן.

 5. הר הב>ת
 הר הבית, באנגלית Temple Mount, ובערבית אל-חרם א-שריף, הוא אתר קדוש הן
 למוסלמים הן ליהודים. ההר נמצא בנקודה גבוהה יחסית בירושלים העתיקה, על הר
 המוריה. לפי המסורת של היהדות והאיסלאם, ביקש אברהם להקריב את יצחק בנו על
 הסלע (אבן השתיה), ולפי חלק מן המסורת המוסלמית היה מדובר בישמעאל ולא ביצחק.
 סביב סלע זה נבנתה כיפת הסלע (קבת אל-צח׳רה) על-ידי החליף עבד אל־מאלכ החל
 בשנת 691. מסגד אל-אקצא כנראה נבנה זמן קצר לאחר מכן. ההר נמצא בין שתי בקעות,
 נחל קדרון ועמק הטירופאון. החלק הדרומי של הר הבית נשען על מערכת מרשימה של
 עמודים ואולמות שבנה המלך הורדוס כדי להגדיל את שטחה של רחבת הר הבית, ואשר

 שופצה מדי פעם.

 קדושתו של הר הבית עבור היהודים כרוכה בכך שהמקדש הראשון (בערך מ-950
 לפנה״ס-586 לפנה״ס) והמקדש השני (515 לפנה״ס-70 לספירה) היו ממוקמים עליו. לפי
 המסורת היהודית השכינה עדיין שורה על ההר. יהודים דתיים נמנעים מלבקר בהר הבית

 משום שלא ידוע היכן היה קודש הקודשים שאין אדם רשאי להיכנס אליו.

 קדושת הר הבית עבור המוסלמים מבוססת על הסברה, שהנביא מוחמד ביקר
 במקום ועלה ממנו השמימה. במסורת האיסלאם הר הבית הוא המקום השלישי בחשיבותו
 אחרי המקומות הקדושים לאיסלאם במכה ובאל-מדינה. על הר הבית נמצאים מבנים
 מוסלמיים רבים שהחשובים שבהם הם מסגד אל-אקצא, ובניין כיפת הסלע. המקום נמצא
 בידי הרשויות המוסלמיות (ובראשן מנהל מחלקת ההקדשות במחוז ירושלים) הנהנות
 מאוטונומיה בניהול האתר. בעניינים הקשורים בשמירת הסדר הציבורי קיימים הידברות

 ושיתוף פעולה בין משטרת ישראל, עיריית ירושלים והנהלת הווקף.

 בתקופות מסוימות בימי השלטון המוסלמי בארץ לא הורשו היהודים להיכנס להר
 הבית, ואף בימי השלטון העות׳מאני ידועים רק מקרים ;מעטים שבהם הותר ליהודים
 להיכנס לתחום הר הבית. בתקופת השלטון הבריטי נוצר מתח רב עקב הסכסוך על הכותל
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 המערבי, ובין היתר טען המופתי חג׳ אמין אל-חוסייני שהיהודים מנסים להשתלט על
 מסגד אל־אקצא.

 בתקופת השלטון הירדני(1967-1948) לא הותר ליהודים לגשת למקום, וזאת אף על
 פי שבהסכם שביתת הנשק בין ירדן וישראל מיום 3 באפריל 1949 הובעה הסכמה עקרונית

 (שהיתה מותנית במו״מ נוסף) להתיר ליהודים לבקר במקומות הקדושים(סעיף 8).

 אחרי מלחמת ששת הימים השאירה ישראל את ניהול האתר בידי הווקף המוסלמי,
 אך הובטח חופש הגישה למבקרים ולתיירים בני כל הדתות בשעות מסוימות. עם זאת אין
 משטרת ישראל מתירה ליהודים לעלות להר כדי לקיים תפילה בציבור, וזאת כדי למנוע

 מתח. בית המשפט העליון אישר את חוקיותה של עמדת המשטרה.

 כמו על יתר המקומות הקדושים, חל גם על הר הבית חוק השמירה על המקומות
 הקדושים, תשכ״ז-1967, המבטיח חופש גישה ופולחן.

 כפי שצויין לעיל, הווקף המוסלמי מופקד על ניהול המקום ועל שמירת הסדר בו.
 לאחרונה נשמעו טענות לפיהן הווקף בונה על ההר מבנים חדשים בניגוד למה שהוסכם בין

 אנשי הווקף לשלטונות ישראל.

 בספטמבר 1969 ניסה תייר זר מעורער בנפשו להצית את מסגד אל-אקצא. בשנת
 1984 מנעה המשטרה את המחתרת היהודית מלפוצץ את המסגדים. ב-8 באוקטובר 1990
 אירעה התנגשות אלימה חמורה על הר-הבית, בעקבות זריקת אבנים על מתפללים יהודים
 ליד הכותל המערבי. בשעה שהמשטרה פעלה להחזרת הסדר על כנו, נהרגו 18 איש.
 בעקבות הפרשה נתקבלה החלטת גינוי במועצת הבטחון. כמו כן הוקמה ועדת חקירה

 מטעם מדינת ישראל(ועדת זמיר) וועדה אחרת מטעם הווקף.

 לפי הצהרת ואשינגטון מיולי 4994 הכירה ישראל בתפקיד המיוחד של ירדן במקומות
 הקדושים לאיסלאם (ר׳ ערך מקומות קדושים). הדבר חל במיוחד על הר הבית.

 6. הווקף
 וקף (ברבים אווקף) הוא הקדש מוסלמי דתי. רכוש המוקדש כווקף ניתן לצמיתות, ואין
 לבצע בו כל עיסקה של העברת זכויות בו, כגון העברת בעלות או חזקה, החכרה לתקופה
 ארוכה, משכון או שעבוד. עם זאת נראה שהמשפט המוסלמי מתיר את החלפתו של רכוש
ב ממנו. הכנסותיו של הנכס הן קודש למטרה  הווקף בנכס אחר, שווה-ערך לו או טו
 שנקבעה על-ידי המקדיש בכתב ההקדשה, ומבחינה זאת מבחינים בין שני סוגים של וקף:
 וקף שהכנסותיו נועדו לצורכי ציבור (וקף ח׳ירי), ומאידך וקף שפירותיו נועדו למטרות
 משפחתיות (וקף ד׳רי). כל וקף מנוהל על-ידי נאמן(מותאוואלי) המתמנה על-ידי המקדיש,
 והשיפוט הבלעדי בענייני וקף הוא בידי בתי הדין השרעיים. הרכוש שהוקדש איננו מקבל

 מעמד של קדושה על-ידי הווקף, אלא אם כן נועד לשמש לצורכי פולחן.

 במאה הנוכחית נעשו במדינות ערב השונות מאמצים לצמצום האווקף משום שראו
 בהם אלמנט המפריע להתפתחות הכלכלה. בארץ ישראל המנדאטורית העדיפה ממשלת
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 המנדאט שלא להתערב בענייני העדה המוסלמית ומסרה את הניהול והפיקוח על כל ענייני
 הווקף לידי המועצה המוסלמית העליונה (ע״ע). בסעיפים 52, 53 ו-54 לדבר המלך במועצה
 על פלשתינה (א״י) משנת 1922 נקבע, שהקדשות הם בסמכות הבלעדית של בתי הדין

 הדתיים (המוסלמיים, היהודיים והנוצריים, לפי העניין).

 בתום מלחמת העצמאות באו האווקף שבמזרח ירושלים תחת שליטתה של ירדן. חוק
 הווקף הירדני משנת 1966 הפקיד את הנהלת הווקף בידי מיניסטריון ממשלתי להקדשות

 ולעניינים מוסלמיים בראשות שר הווקף.

 באשר לנכסי הווקף שהיו בשטח ישראל (בתוך הקו הירוק), רובם הוגדרו כנכסי
 נפקדים על פי חוק נכסי נפקדים, תש״י-1950, משום שהמנהלים או הנהנים היו נפקדים.
 בשנת 1965 חוקקה הכנסת את חוק נכסי נפקדים (תיקון מס׳ 3) (שחרור נכסי הקדשות
 והשימוש בהם), תשכ״ה-1965. חוק זה קבע, כי הבעלות בנכס הקדש (דהיינו, לא רק זכות
 הניהול ואכילת הפירות) מוקנית ללא כל סייג לאפוטרופוס לנכסי נפקדים. כמו-כן נקבע ־
 וזאת בהתאם לדפוסי הרפורמות שנעשו במדינות ערב - שאם האפוטרופוס משחרר נכס
 של וקף משפחתי, רשאי הוא להעביר את הבעלות המלאה בו לנהנים, ואילו נכסי וקף
 לצורכי ציבור שישוחררו הוא רשאי להעבירם לוועדי נאמנים שיתמנו על-ידי הממשלה
 במקומות שונים (ת״א-יפו, רמלה, לוד, חיפה, עכו, נצרת, שפרעם). הממשלה רשאית לקבוע
 מקומות נוספים שבהם יתמנו ועדי נאמנים. ועד הנאמנים חייב להשתמש בהכנסות מן
 הנכס למטרות סעד, חינוך, בריאות ופולחן דתי עבור התושבים המוסלמים שבתחום
 פעולתו של הוועד. נכסי וקף שלא ישוחררו על-ידי האפוטרופוס, חייב האפוטרופוס להשתמש

 בהם ובהכנסות מהם לאותן מטרות.

 ירושלים איננה נמנית עם המקומות שבהם הוקמו ועדי נאמנים. נכסים במזרח העיר
 לא הועברו אחרי 1967 לאפוטרופוס לנכסי נפקדים, אלא הושארו בידי מנהליהם המוסלמים.
 נכסי וקף במערב ירושלים השייכים להקדשות המתנהלים במזרח ירושלים, הופקדו בידי
 האפוטרופוס לנכסי נפקדים עוד בשנת 1950, ואחרי 1967 לא הועברו לידיים מוסלמיות

 במזרח העיר.

 . לאחר מלחמת ששת הימים נעשה נסיון לשלב את המוסדות ואנשי הדת המוסלמים
 שבמזרח ירושלים במערכת הדתית-המוסלמית בישראל, אך המוסלמים התנגדו לכך בכל
 תוקף. לפיכך השאירה ישראל בידי המוסדות המוסלמיים אוטונומיה מלאה, והווקף

 במזרח ירושלים נמצא למעשה תחת מרותן ותחת פיקוחן של רשויות הווקף הירדניות.

 7. הוותיקאן
 עד שנת 1870 היה האפיפיור מלך ככל המלכים, ושלט על טריטוריה משלו. עם כיבוש
 רומא על-ידי איטליה, אבד הבסיס הטריטוריאלי לשלטונו. בכל זאת המשיך להיות אישיות
 חלקית של המשפט הבין-לאומי והוכרה זכותו לשגר ולקבל נציגים דיפלומאטיים, ולכרות
 אמנות בין-לאומיות. בשנת 1929 נעשו כמה הסכמים בין האפיפיור לבין איטליה: הסכם
 מדיני, קונקורדאט בדבר מעמדה של הכנסיה הקתולית באיטליה, והסכם פיננסי. בהסכם

141 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 המדיני הוסכם על הקמת מדינת עיר הוותיקאן, שהאפיפיור עומד בראשה. שטח ״המדינה״
 קטן ביותר והאזרחות בה היא פונקציונלית גרידא, דהיינו, אדם רוכש אותה עקב עבודתו
 בוותיקאן ומאבד אותה בסיום תפקידו. השמירה על הסדר והבטחון מסורים בידי שומרים

 שווייצים, ואת השירותים הציבוריים מספקת איטליה.

 בהסכם הנ״ל משנת 1929 הכירה איטליה ״בריבונותו של הכס הקדוש בתחום הביו-
 לאומי כנובעת מטבעו, בהתאם למסורתו ולדרישות שליחותו בעולם״(סעיף 2). האפיפיור
 מצדו הצהיר, שיישאר הרחק מסכסוכים בין מדינות וממפגשים בין-לאומיים הקשורים
 בהם, אלא אם כן הצדדים לסכסוך פונים אליו פה אחד ומבקשים את התערבותו (סעיף
 24). כך, למשל, תיווך האפיפיור לפי בקשת שני הצדדים בסכסוך בין צ׳ילי וארגנטינה
 בפרשת מיצר ביגל (Beagle) בשנים 1984-1979. כמו כן סוכם, שמדינת עיר הוותיקאן
 תישאר תמיד טריטוריה נייטראלית שאין לפגוע בה (סעיף 24). הסכם נוסף משנת 1984

 שינה את הוראות הקונקורדאט משנת 1929, אך לא שינה את ההסדר המדיני.

 במשך תקופה ארוכה, עד סוף 1993, לא הכיר האפיפיור רשמית במדינת ישראל, והוא
 היה מיוצג בירושלים על-ידי הנציג האפוסטולי (apostolic delegate), שלמעשה היה
 דיפלומאט, אך רשמית הוא לא היה מואמן למדינת ישראל בגלל העדר קשרים דיפלומאטיים.
 בנוסף לכך יש להזכיר בהקשר זה את הקוסטוס(custos) - ראש המנזר הפרנסיסקאני שזה
 מאות בשנים תפקידו לשמור על המקומות הקדושים לדת הקתולית. לעומתם, הפטריארך
 הוא ראש הכנסיה הלאטינית מבחינה דתית, בענייני פולחן ודת, אך אין הוא ממונה על
 זכויות הקתולים במקומות הקדושים. בסוף 1993 נחתם ״הסכם יסוד״ בין הכס הקדוש
 לבין מדינת ישראל. במסמך זה הכירו הצדדים במחויבותם לתמוך בחופש הדת והמצפון.
 כמו-כן התחייבו לשתף פעולה במלחמה נגד האנטישמיות ואי-הסובלנות הדתית. ישראל
 אף הכירה ״בזכותה של הכנסיה הקתולית לבצע את תפקידיה הדתיים, המוסריים, החינוכיים
 ואלה שנושאם צדקה״ בעזרת מוסדות מתאימים, ואילו הכנסיה הכירה ״בזכותה של
 המדינה לבצע את תפקידיה, כגון, קידום רווחת הכלל ובטחונו והגנה עליהם״ (סעיף 3,
 פיסקה 2). הצדדים התחייבו ״לקיים ולכבד את ה׳סטאטוס קוו׳ באותם המקומות הקדושים
 הנוצריים שעליהם הוא חל״ (סעיף 4, פיסקה 1), וישראל הבטיחה ״לכבד את המקומות
 המקודשים הקתוליים... ולהגן על האופי אשר להם״ (סעיף 4, פיסקה 3). שני הצדדים
 הביעו את תמיכתם בעלייה לרגל של נוצרים לארץ הקודש (סעיף 5, פיסקה 1). הוכרה

 זכותה של הכניסה הקתולית לייסד ולקיים מוסדות חינוך בכל הרמות.

 ברוח האמנה דלעיל משנת 1929 בין האפיפיור לבין איטליה,. הזכיר הכס הקדוש ״כי,
 בשל אופיו שלו, הוא מחוייב רשמית להישאר זר לכל הסכסוכים שבענייני העולם הזה
 גרידא״, והוסיף כי עקרון זה ״חל במיוחד על שטחים שבמחלוקת ועל גבולות בלתי־מוסדרים״

 (סעיף 11, פיסקה 2).

 הצדדים החליטו לכונן ביניהם יחסים דיפלומטיים בדרג של שגריר מטעם מדינת
 ישראל, ו״נונציו אפוסטולי״ מטעם האפיפיור. נציגים אלה ייהנו מזכויות היתר והחסינויות
 של נציגים דיפלומטיים (סעיף 14, ונספח) (ע״ע). סוגיות שטרם הוסדרו בנוגע לר^כוש
 ולנושאים כלכליים ופיסקאליים תידונה במשא ומתן לקראת כריתתו של הסכם כולל

 נוסף.
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 8. זכויות יתר וחסינויות דיפלומטיות
 יש המבקשים לפתור את בעית המקומות הקדושים על-ידי הענקת מעמד דיפלומטי
 למקומות אלה ולכוהני הדת המשרתים בהם. לפיכך מן הראוי לבדוק מה משמעותו של

 מעמד זה.

 האיסור לפגוע בנציגים דיפלומטיים הוא עתיק יומין, והאיסור לפגוע בבנייני הנציגות
 התגבש במאה ה-17. כיום מוסדר הנושא בעיקרו באמנת וינה משנת 1961 בדבר יחסים

 דיפלומטיים.

 לאיסור הפגיעה בבנייני (או ״חצרי״) הנציגות יש שני היבטים: רשויות המדינה
 ה״מקבלת״ (שבה נמצאת הנציגות) אינם רשאים להיכנס לתוך הבניינים הללו ולערוך בהם
 חיפוש או למסור בהם פורמאלית מסמכים משפטיים, ,אלא בהסכמתו של ראש הנציגות.
 כמו־כן חלה על המדינה המקבלת חובה מיוחדת לנקוט אמצעים הדרושים כדי להגן על
 הבניינים. החובה למנוע גרימת נזק לבניינים איננה מוחלטת, אך למעשה מקובל שבמקרה

 של פגיעה, משלמת המדינה המקבלת פיצויים בגין הנזק שנגרם.

 רק אותם חלקים מבנייני הנציגות המשמשים למטרות הנציגות, נהנים מזכויות היתר.
 במקרה של מצבי-ביניים, כגון קיום מרכז תרבותי או לשכת תיירות בבניין, יש צורך
 בהסדר בהסכמה בין שתי המדינות. בניינים המשמשים למטרות מסחריות אינם נהנים

 מזכויות של נציגות דיפלומטית.

 המדינה ה״משגרת״ (שאותה מייצגת הנציגות) וראש הנציגות, נהנים מפטור מכל
 המסים הכרוכים בבנייני הנציגות, פרט למסים המהווים תשלום עבור שירותים ספציפיים
 שסופקו. הגנזך והמסמכים של הנציגות נהנים מאיסור פגיעה בהם בכל מקום שבו יימצאו.

 יש סברה שמותר להעניק מקלט דיפלומטי לעבריינים פוליטיים בבנייני הנציגות. כלל
 זה מקובל במיוחד במדינות אמריקה הלאטינית, ואילו ביתר המדינות נוטים לצמצם את

 תחולתו למקרים קיצוניים של סכנה מידית לחיי אדם.

 לנציגות זכות לקיים תקשורת חופשית ובטוחה, אך לשם הפעלת משדר אלחוטי יש
 צורך בהסכמת המדינה המקבלת. עקרונית אין לפתוח או לעכב את הדואר הדיפלומטי
 (ה״שק״, כפי שהוא קרוי). אך למעשה, במקרים אחדים שבהם היה חשד חמור בדבר
 העברת סמים, מטבע, או אמצעי לחימה, מנעו המדינות את מעברו או כניסתו של הדואר
 הדיפלומטי. ייתכן שבדיקת ה״שק״ על-ידי קרני רנטגן איננה אסורה, שכן אין בה משום
 חיפוש, פתיחה או עיכוב, אך בדרך כלל אין המדינות מתירות קיום בדיקה זו בדואר

 הדיפלומטי שלהן.

 המדינה המקבלת חייבת להתיר לאנשי הנציגות חופש תנועה בשטחה - כלל שלא
 תמיד כובד בעת המלחמה הקרה.
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 באשר לחסינויות של הנציגים הדיפלומטיים, יש להדגיש שמדובר בחסינות פרוצדוראלית
 גרידא בפני השיפוט ובפני ההוצאה לפועל, אך הדיפלומטים חייבים גם חייבים לנהוג על
 פי דיניה של המדינה המקבלת. כמו כן אין הם רשאים לעסוק במדינה המקבלת בפעילות

 מקצועית או מסחרית לשם הפקת רווח אישי.

 כפי שיפורט להלן, נהנים הנציגים הדיפלומטיים מאיסור פגיעה בהם, איסור פגיעה
 במקום מגוריהם וברכושם, חסינות משיפוט פלילי, חסינות - כפופה לחריגים - משיפוט
 אזרחי ומינהלי, חסינות בפני הוצאה לפועל, פטור מתשלום ביטוח לאומי, פטור ממסים

 רבים, משירות ציבורי, וממכס.

 לאיסור לפגוע בדיפלומטיס יש שני היבטים, הדומים לאלה שסקרנו בקשר לבנייני
 הנציגות. אין לעצור אותם, לערוך בהם חיפוש או לקחת דוגמא מדמם בניגוד לרצונם, פרט
 למקרה של הגנה עצמית. יחד עם זאת, קיימת חובה להגן עליהם. מקום מגוריו של
 הדיפלומט חסין בפני חיפוש ואין להיכנס אליו ללא רשות. גם רכושו, ניירותיו ותכתובתו

 מוגנים - כמו מסמכי הנציגות.

 כאמור, לדיפלומט חסינות מלאה מן השיפוט הפלילי של המדינה המקבלת, אך הוא
 כמובן עלול לעמוד לדין במדינה המשגרת. אמנם אין המדינה המקבלת יכולה להעמידו
 לדין פלילי, אך היא יכולה לדרוש מן המדינה המשגרת שתחזיר את החשוד הביתה, וכן
 יכולה היא להכריז עליו שהוא אישיות בלתי רצויה - persona non grata, ובמקרה זה

 חייבת המדינה המשגרת לסיים את תפקידו ולהחזירו.

 לחסינות משיפוט אזרחי שלושה.חריגים: תביעה בגין מקרקעין פרטיים, בגין ירושה
 ובגין פעילות מקצועית או מסחרית מחוץ למסגרת תפקידיו הרשמיים. אין הדיפלומט חייב
 לתת עדות כעד, אך במקרים רבים הסגל הדיפלומטי מסייע לעשיית צדק על-ידי מתן עדות

 מרצון או על-ידי הגשת עדות בכתב.

 הן על החסינות משיפוט והן על החסינות מהוצאה לפועל יכולה המדינה המשגרת
 לוותר. הגשת תביעה אזרחית על-ידי הדיפלומט מונעת חסינות בפני תביעה נגדית הקשורה

 בנושא של התביעה המקורית של הדיפלומט.

 הדיפלומט נהנה מן החסינויות מיום כניסתו למדינה המקבלת לשם מילוי תפקידו
 ועד למועד שבו הוא עוזב את המדינה (או עד שיעבור ״זמן סביר״ מתום תפקידו לשם
 עזיבה). החסינות בגין פעולות רשמיות שבוצעו במילוי תפקידו ממשיכה להתקיים גם

 לאחר מכן.

 הפטור ממסים שממנו נהנה הדיפלומט אינו חל על המסים הבאים: מס עקיף הכלול
 בדרך כלל במחיר המוצר או השירות; מסים על מקרקעין פרטיים; מס עזבון; מס על
 הכנסה פרטית שמקורה במדינה המקבלת; אגרה על שירותים ספציפיים שסופקו, דמי

 רישום, אגרת בית משפט ומס בולים וכד׳ בגין מקרקעין.

 הפטור ממכס חל על מוצרים עבור הפעילות הרשמית של הנציגות, וכן על מוצרים
 לשימושו האישי של הדיפלומט ושל בני משפחתו. במטען הפרטי (בהבדל מן ה״שק״
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 הדיפלומטי) מותר לקיים חיפוש בנוכחות הדיפלומט - אם יש סיבות רציניות לחשד שהוא
 מכיל מוצרים שאין הפטור ממכס חל עליהם או פריטים האסורים ביבוא למדינה המקבלת.

 w בני משפחתו של הדיפלומט שהם חלק ממשק ביתו, ואשר אינם אזרחי המדינה

 המקבלת, נהנים אף הס מן הזכויות והחסינויות של הדיפלומט.

 מן הזכויות והחסינויות כפי שתוארו לעיל נהנים חברי הסגל הדיפלומטי. יתר עובדי
 הנציגות נהנים ממידה יותר קטנה של זכויות-יתר וחסינויות, וכאן יש אבחנה בין שלוש
 קבוצות של עובדים: הסגל המינהלי והטכני, סגל השירותים, והעובדים במשק ביתו של

 נציג דיפלומטי.

 באשר לעובדי הנציגות שהם תושבי המדינה המקבלת או אזרחיה, חסינויותיהם
 מוגבלות ביותר.

 יש לציין שגם הנציגים הדיפלומטיים של האפיפיור (המכונים לרוב בשם נונציו -
 'nuncio) נהנים מזכויות היתר והחסינויות שתוארו לעיל.

 עד כה דנו בחסינות וזכויות-יתר של דיפלומטים. יש לציין שגם הסגל של נציגות
 קונסולארית נהנה מזכויות וחסינויות, אך זכויות אלו מצומצמות בהרבה מאלו של עובדיה
 של נציגות דיפלומטית. מעמדן של קונסוליות ושל עובדיהן הוסדר בעיקרו באמנת וינה

 משנת 1963 בדבר יחסים קונסולאריים.

 יש להדגיש שזכויות היתר והחסינויות מוענקות כדי להקל על הדיפלומטים במילוי
 תפקידם (הגישה הפונקציונלית) וכדי לכבד את הריבון הזר שאותו הם מייצגים, אך לא

 מטעמי יוקרה.

 ולסיום, יש להבהיר את מעמדה של הנציגות הדיפלומטית. בעבר רווחה הסברה,
 שלנציגות מעמד אקס-טריטוריאלי, דהיינו, שהיא כביכול אינה נמצאת בשטחה של המדינה
 שבה היא למעשה ממוקמת. תיאוריה זו איננה מקובלת היום כלל וכלל. הנציגות נמצאת
 בשטח המדינה המקבלת ותחת ריבונותה, אך המשפט הבין-לאומי והריבון המקומי מעניקים

 לה זכויות יתר וחסינויות מסוימות.

 9. הפותל המערבי
 הכותל הוא חלק מהקיר התומך של חומת בית המקדש השני. המדובר בקטע מן החומה
 המערבית החיצונית. רק חלק מן האבנים הן אכן מימי הורדוס ואילו הנדבכים היותר
 גבוהים הוספו בתקופות שונות. בלשונות לועזיות נקרא הכותל בשם ״כותל האבל״, ״כותל
 הקינות״, או ״כותל הבכייה״. בערבית מכונה האיזור בשם אל-בוראק, על שם סוסו של
 מוחמד שהיה קשור לכותל, לפי המסורת המוסלמית, בשעה שהנביא מוחמד ערך את מסע

 הלילה שלו לשמים.
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 המקום קדוש מאוד עבור היהודים, אשר במשך מאות בשנים באו אליו כדי להתפלל
 ולשפוך את מרי שיחם. לעומת זאת נראה שמידת קדושתו עבור המוסלמים היתה פחות
 ניכרת, אך בשנות ה-20 של המאה הנוכחית נעשה נסיון להדגיש את קדושתו לאיסלאם,

 וזאת על רקע הסכסוך היהודי-ערבי על ארץ ישראל.

 איזור רחבת הכותל היה מיושב במשפחות ממוצא מארוקאי (״מוגרבים״) שנהנו מן
 הווקף של אבו מידיאן, מן המאה ה-12. נסיונות של פילנטרופים יהודים ומוסדות ציוניים

 לרכוש את האיזור עלו בתוהו.

 בתקופת השלטון העות׳מאני קיבלו היהודים רשות להתפלל ליד הכותל, אך בכפוף
 להגבלות רבות. כך, למשל, נקבע בהוראה משנת 1912, שאין להציב בשטח כיסאות, או

 להקים אוהלים או מחיצה.

ס קוו, דהיינו, המשך  השלטונות המנדאטוריים החילו על הכותל את עקרון הסטאטו
 המצב שהיה קיים באתר. בתקופת המנדאט קיבל הסכסוך על הכותל גם אופי מךיני-לאומי,
 וזאת בהשראת המופתי חג׳ אמין אל-חוסייני. בתקופה זו התעוררו סכסוכים בעיקר
 בנושאים הבאים: דרישת המוסלמים לזכות לעשות תיקונים בכותל, הפרעות לתפילה
 על-יךי המוסלמים שהיו מעבירים חמורים בשטח בעת התפילה, הקמת רעש בעת התפילה,
 זריקת אבנים על המתפללים ומאידך דרישת היהודים להתיר להם להביא לשטח ספסלים,
 אביזרי תפילה ומחיצה, וכן השאיפה לתקוע בשופר. מאחר שהסכסוך על הכותל היה טעון
 מתח כה רב, הוא גרם לפרוץ מאורעות תרפ״ט. בעקבות ממצאיה של ועדת חקירה (1930),
 נקבע בדבר המלך במועצה על פלשתינה (א״י)(הכותל המערבי), 1931, כי הבעלות הבלעדית
 במקום היא של הווקף המוסלמי, אולם הוכרה זכותם של היהודים להתפלל במקום,
 בכפוף למגבלות חמורות: אמנם הותר להם להביא אביזרי תפילה, אך נאסר עליהם להביא
 ספסלים, שטיחים ומחיצה, ולתקוע בשופר במוצאי יום הכיפורים. דבר המלך גם אסר על

 פעילות פוליטית בסביבות הכותל.

 בשנים 1967-1948 היה איזור הכותל תחת שליטתה של ירדן, ולא הותרה גישה
 לישראלים, בניגוד להסכמה העקרונית (שהיונה מותנית במו״מ נוסף) שהובעה בהסכם

 שביתת הנשק בין ירדן וישראל משנת 1949.

 מאז איחדה ישראל את ירושלים בשנת 1967 שופץ איזור הכותל, ורחבתו הורחבה
 באופן ניכר. לתושבים שפונו עקב ביצוע ההרחבה הוצע פיצוי מלא או דיור אלטרנטיבי.

 כיום מובטח לכול חופש גישה מלא לאיזור הכותל. התפילה נערכת לפי המסורת
 האורתודוקסית - דבר שגרם לחיכוכים עם יהודים הנאמנים למסורת אחרת.

 כמו יתר המקומות הקדושים בארץ, כפוף גם הכותל לחוק השמירה על המקומות
 הקדושים, תשכ״ז-1967, וכן לתקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, תשמ״א-1981.

 בנוסף להיותו מקום קדוש ליהודים, נעשה הכותל בדורות האחרונים גם לסמל לאומי. ״
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 10. כנסיית הקבר הקדוש
 לפי המסורת הנוצרית עומדת כנסיית הקבר הקדוש בגבעת גולגולתא וסביבותיה, המקום
 שבו נצלב ישו, מקום קבורתו והמקום שבו קם לתחייה. לפיכך זהו אחד המקומות
via) הקדושים ביותר לנצרות. ארבע התחנות האחרונות של נתיב הייסורים של ישו 

 dolorosa) נמצאות בתוך הכנסיה.

 המבנה הראשון באתר זה הוקם בתקופה הביזנטית על-ידי הלנה, אמו של הקיסר
 קונסטנטין: כשעלתה לרגל לירושלים בשנת 326, &צאה את מה שהיה בעיניה הצלב
 הקדוש, ובשנת 335 הוקמה כנסיה במקום. המבנה הקיים היום הוא שילוב של שרידים מן

 התקופה הצלבנית בתוספת שיפוצים מן המאות ה-19 וה-20.

 הכנסיה קדושה לרוב הכיתות הנוצריות, פרט לחלק מן הפרוטסטנטים אשר סבורים
 כי גבעת הגולגולתא, שם ישו נצלב, היתה במקום אחר, הקרוי כיום גן הקבר והנמצא

 מחוץ לחומות, לא הרחק משער שכם.

 ההסדרים בדבר זכות החזקה בחלקים השונים של הכנסיה, הזכות לתקן ולנקות חלק
 זה או אחר של הבניינים או חפצים המצויים בהם, וסדרי הפולחן היו סלע מחלוקת בין

 הכיתות השונות, ואף גררו סכסוכים בין-לאומיים בין המעצמות.

 הסולטן פסק, במספר פירמאנים (צווים מלכותיים), שהחשוב בהם הוא משנת 1852,
ס קוו(ע״ע),  שיש לקיים בכנסיה (ובעוד מספר מקומות קדושים לנצרות) את מצב הסטאטו

 דהיינו, יש לקיים את ההסדרים שהיו קיימים לפני כן.

 יש לציין שהמפתח לכנסיית הקבר מופקד זה מאות בשנים בידי משפחה מוסלמית.

(Enclave)11. מובלעת 
 יש המשתמשים במונח זה לציון מדינה, או חלק של מדינה, או ישות מסוג אחר, המוקף
 כולו על-ידי טריטוריה של מדינה אחרת. על-פי הגדרה זו נועדה ירושלים להיות מובלעת

 על פי תוכנית החלוקה של עצרת האו״ם משנת 1947.

 אחרים מגבילים את המונח לתיאור שטח השייך למדינה א׳ (אך איננו מהווה את
 מרבית שטחה), והוא מוקף כולו על־ידי שטחה של מדינה ב׳, כך שכל קשר בין השטח לבין
 מדינת האם שלו(מדינה אי) מחייב מעבר דרך המדינה הסובבת אותו(מדינה ב׳). כאשר יש
 קשר גיאוגראפי בין השטח לבין מדינת האם, אך מסיבות טופוגראפיות (הרים גבוהים
 וכדו׳) לא ניתן למעשה לעבור ישירות בין שתיהן, המונח הוא quasi enclave - מעין
 מובלעת. יש הנמנעים מלהשתמש בביטוי מובלעת כאשר השטח מוקף בטריטוריה של

 מדינה אחרת (מדינה בי), אך יש לשטח מוצא לים.
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 בעבר היו קיימות מובלעות רבות, אך מספרן קטן מאוד בתקופתנו. כדוגמאות ניתן
 להצביע על איזור 10%ז1£{-£\&&3 - מובלעת בלגית בתוך שטחה של הולנד; 6ו101ק1זז00
- מובלעת איטלקית בתוך שטחה של שווייץ; ו-3^1_1 - מובלעת ספרדית המוקפת

 בשטחה של צרפת.

 המובלעת היא חלק ממדינת האם לכל דבר. הבעיה העיקרית הקיימת לגבי מובלעות
א זכות המעבר דרך המדינה ששטחה מקיף את המובלעת. לפעמים מוסדר הדבר  הי
 באמצעות הסכם מיוחד, ובהעדר הסכם חלים כללי המשפט הבין-לאומי המינהגי, כפי
 שגובשו בפסק הדין משנת 1960 של בית הדין הבין-לאומי בהאג בפרשת זכות המעבר דרך
 שטח של הודו. במקרה זה עמדה לדיון זכות המעבר של פורטוגל דרך שטחה של הודו
 למובלעות פורטוגזיות. בעקבות פסק דין זה מקובל הנוהג, שלאזרחים פרטיים, לפקידים,
 ובמידה מסוימת אף לשוטרים מזוינים, יש זכות מעבר למובלעת (רק עד כמה שהדבר
 דרוש לקיום המשך החיים הסדירים במובלעת). אין המשפט המינהגי מקנה זכות מעבר

 לכוחות צבא או מעבר דרך חלל האוויר של המדינה הסובבת את המובלעת.

 לא קיים כלל מינהגי המתיר מעבר דרך המובלעת למדינה הסובבת אותה.

 בשנים 1967-1948 היה החלק הצפוני של הר הצופים מובלעת ישראלית בתוך שטח
 שתחת שליטתה של ירדן. הגישה לשטח הוסדרה בהסכם הר הצופים מיום 7.7.1948
 ובכמה הסדרים משלימים; אחת לשבועיים הותר מעברה של שיירה מישראל בליווי

 האו״ם.

 12. המועצה המוסלמית העליונה והרשות המוסלמית
 העליונה

 בתקופת האימפריה העות׳מאנית נוהלו ענייניה של העדה המוסלמית על-ידי רשויות
 הממלכה. לאחר קום המנדאט היה הממשל המנדאטורי סבור שאין זה מן הראוי שהוא
• לגוף מוסלמי בעל אופי עדתי-דתי.  ינהל עניינים אלה והעדיף למסור את הטיפול בה
 לפיכך הקים בראשית 1922 את המועצה המוסלמית העליונה - גוף בן חמישה חברים
 שנבחרו בבחירות בלתי-ישירות. למועצה היו תפקידים רבי-חשיבות, כגון: ניהול ההקדשות
 המוסלמיים ופיקוח עליהם, הצעת מועמדים לתפקידי הקאדים בבתי-הדין השרעיים,
 מינוי המופתים, מינוי כל המנהלים והפקידים הקשורים לאווקף ופיטורם בעת הצורך,
 הגשת תביעות לממשלה להחזרת נכסי וקף (ע״ע) והכנסת שינויים בניהול הקדשות.

 הבריטים העניקו למועצה אוטונומיה רחבה.

 בראש המועצה עמד בשנים 1937-1922 המופתי חאג׳ אמין אל-חוסייני, ובהשפעתו
 הרחיבה המועצה את השפעתה על חיי המוסלמים בארץ ישראל. כמו-כן עסקה בהסתה

 נגד היהודים ונגד הציונות, דבר שהוביל פעמים רבות להתנגשויות אלימות.
 י*

 עקב מעשי ההסתה והמעורבות ב״מרד הערבי״ בין השנים 1937-1936, הדיחה ממשלת
 המנדאט בשנת 1937 את המופתי מתפקידו כנשיא המועצה המוסלמית העליונה והמועצה
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 פוזרה. בין השנים 1948-1937 כיהנו במועצה פקידים ואישים שמונו על־ידי הבריטים.
 לאחר שירדן כבשה את הגדה ואת מזרח ירושלים (1948), פוזרה המועצה, וסמכויותיה

 הועברו למיניסטריון הווקף הירדני.

 לאחר שישראל כבשה את ירושלים והגדה, נתכנסו ביולי 1967 22 אישים פוליטיים
 ואנשי דת מירושלים וחיברו תזכיר אל המושל הצבאי של הגדה המערבית. הם הביעו את
 התנגדותם לסיפוח מזרח ירושלים, שבה ראו חלק בלתי נפרד מירדן. הם הכריזו על עצמם
 כ״רשות איסלאמית עליונה״ - רשות שלפעמים נקראת המועצה המוסלמית. היא איננה גוף
 רשמי ואיננה מוכרת על-ידי שלטונות ישראל ואף לא על-ידי החוק הירדני. בשנות השמונים

 הורחבה ה״רשות״ ונכללו בה כל הקאדים וכן אישים פוליטיים רבים.

(Trusteeship Council) 13. מועצת הנאמנות של האו״ם 
 בתום מלחמת העולם השנייה עמדה בפני בנות הברית השאלה, כיצד ינהגו בשטחים
 שנלקחו מן המדינות המנוצחות, ובשטחי מנדאט (ע״ע). הפתרון שעליו הוסכם, והכלול
 במגילת האו״ם, הוא הקמת משטר של נאמנות. לגבי כל שטח שהועמד במשטר זה נעשה

 הסכם מיוחד, שכלל את התנאים המיוחדים שחלו על אותו שטח.

 מטרת משטר הנאמנות היתה להבטיח את השלום והבטחון הבין-לאומיים; לקדם את
 האוכלוסייה בשטחי הנאמנות לקראת שלטון עצמי או עצמאות; לעודד קידום זכויות
 האדם ללא אפלייה; ולהבטיח יחס שווה בענייני חברה וכלכלה לכל המדינות החברות

 באו״ם ולאזרחיהן.

 שטחים שהועמדו במשטר זה כללו, בין היתר, את טוגו וקאמרון הבריטית, טוגו
 וקאמרון הצרפתית, רואנדה-אורונדי (תחת נאמנות של בלגיה), טנגניקה (נאמנות של
 בריטניה), גיניאה החדשה (נאמנות של אוסטרליה) והאיים בנאמנות אסטרטגית של ארה״ב

 באוקינוס השקט.

 ניהול השטח על-ידי המעצמה, שבידיה הופקד השטח, היה כפוף לפיקוח של מועצת*
 הנאמנות. המועצה היתה אורגאן ראשי של האו״ם, והרכבה הבטיח מספר שווה של

 מדינות המנהלות שטחי נאמנות ושל מדינות שאינן מופקדות על שטח כזה.

 כיום למעשה המועצה איננה מתפקדת עוד, משום שכמעט כל שטחי הנאמנות לשעבר
 קיבלו עצמאות או התמזגו עם מדינה אחרת.

 בשנת 1948, כאשר התברר שלהחלטת החלוקה של העצרת מנובמבר 1947 אין סיכוי
 שתתבצע בדרכי שלום, עלה הרעיון להעמיד את ארץ ישראל במשטר של נאמנות, אך

 ההצעה ירדה מן הפרק עם ההכרזה על הקמת מדינת ישראל.

 בהחלטת החלוקה מנובמבר 1947 קבעה עצרת האו״ם שירושלים תוקם כגוף נפרד
 במשטר בין-לאומי מיוחד, והיא תנוהל על-ידי האו״ם. מועצת הנאמנות הוסמכה לשמש
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 כרשות המנהלת את העיר מטעם האו״ם (חלק III, פסקה A). כמו כן נתבקשה מועצת
 הנאמנות לנסח חוקה עבור העיר (חלק III, פסקה C). המועצה פרסמה הצעת חוקה ביום

 21 באפריל 1948, והצעה יותר מפורטת ביום 4 באפריל 1950.

 14. מנדאט
 בתום מלחמת העולם הראשונה התעוררה השאלה, כיצד יש לנהוג בשטחים שנקרעו מעל
 המדינות המנוצחות, דהיינו, מושבותיה לשעבר של גרמניה, וחלקים נרחבים מן האימפריה
 העות׳מאנית. מחד, המעצמות המנצחות לא אוו לספח שטחים אלה עקב עליית רעיון
 הלאומים ועקרון ההגדרה העצמית, ומאידך השטחים טרם היו בשלים לעצמאות. הפתרון
 שעליו הוסכם, והכלול בסעיף 22 לספר הברית של חבר הלאומים, היה העמדת שטחים
 אלה במשטר של מנדאט, בניהולה של מעצמה מפותחת. העקרון היסודי היה אמור להיות,

 ש״טובת העמים הללו ופיתוח• הם יעוד קדוש של ציוויליזאציה״(סעיף 22 (1)).

 ספר הברית קבע, שאופי המנדאט יהא תלוי במידת ההתפתחות, שאליה הגיעו אותם
 עמים, במיקום הגיאוגראפי של השטחים, במצבם הכלכלי ועוד. לפיכך הבחינו בין שלושה

 סוגים של מנדאטים:

 (א) ״קהילות מסוימות״ אשר בעבר היו חלק מן האימפריה העות׳מאנית ואשר הגיעו
 לשלב התפתחות המאפשר להכיר זמנית בקיומן כאומות עצמאיות. הן היו אמורות
 לקבל סיוע מינהלי מן המעצמה המנדאטורית עד שיוכלו לעמוד ברשות עצמן. בשעתו
 נהגו לכנות קבוצה זו של מנדאטים בשם סוג ״A״. קבוצה זו כללה את המנדאט
 הבריטי על עיראק, ואת המנדאט הצרפתי על סוריה ולבנון. היו שכללו גם את ארץ
 ישראל המנדאטורית במסגרת זו, אך כפי שנראה להלן, מעמדה של הארץ היה שונה

 מזה של יתר המנדאטים מסוג ״A״.

 (ב) ״עמים אחרים״, בעיקר במרכז אפריקה, היו בשלב שחייב מינהל יותר ממושך על־ידי
 המעצמה המנדאטורית. קבוצה זו כללה את טנגניקה, טוגו וקאמרון, רואנדה-אורונדי,

 וזכתה בפרקטיקה לתואר סוג ״B״.

• מסוימים באוקינוס י אי  (ג) ״שטחים״ פחות מפותחים, כגון דרום מערב אפריקה ו
 השקט (קרולין, מריאן ומארשאל) כונו בשם סוג ״C״, ואותם רשאית היתה המעצמה

 המנדאטורית לנהל כחלק אינטגראלי משטחה.

 התנאים המיוחדים של כל מנדאט נקבעו בנפרד בהסכמים בין חברי חבר הלאומים,
 או הוגדרו על-ידי מועצת חבר הלאומים (סעיף 22 (8)).

 הפיקוח על ניהול שטחי המנדאט היה מסור בידי ועדת המנדאטים הקבועה שליד
 מועצת חבר הלאומים.

150 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 המעצמות המנצחות מינו את בריטניה לנהל את המנדאט על ארץ ישראל, ותנאי
 המנדאט אושרו בהחלטה של מועצת חבר הלאומים מיום 24.7.1922 (המנדאט נכנס

 לתוקף ב-29 בספטמבר 1923).

 בין היתר נדרשה בריטניה בתנאי המנדאט ״להעמיד את הארץ בתנאים פוליטיים,
 מינהליים וכלכליים שיבטיחו הקמת בית לאומי לעם היהודי וכן פיתוח מוסדות שלטון
 עצמי, תוך שמירה על הזכויות האזרחיות והדתיות של כל תושבי ארץ ישראל, ללא הבדל

 גזע או דת״ (סעיף 2). כמו כן נדרשה בריטניה להקל על התיישבות יהודים בארץ.

 בין היתר טענו משפטנים ערבים שונים, כי תנאי המנדאט לארץ ישראל חרגו מן
 המסגרת שנקבעה בספר הברית של חבר הלאומים, שכן לדבריהם ארץ ישראל נכללה
 במנדאטים מסוג ״A״ שעצמאותם הוכרה זמנית מכוח סעיף 22 לספר הברית. אך לזאת
 השיבו משפטנים אחרים, שלא כל ״הקהילות״ שהיו חלק מן האימפריה העות׳מאנית
 נכללו בסוג זה, אלא רק ״קהילות מסוימות״("certain communities"). יתרה מזאת, כפי
 שצויין לעיל, מועצת חבר הלאומים היתה מוסמכת לקבוע את התנאים המיוחדים לכל
 שטח מנדאט בנפרד, ולפיכך לא חרגה מסמכותה בהטילה על בריטניה את קידום רעיון
 הבית הלאומי לעם היהודי. אמנם, במזכירות חבר הלאומים טיפלו במנדאט על ארץ

 ישראל במסגרת המנדאטים מסוג ״A״, אך זה היה הסדר טכני, שלא פגע באופי המנדאט.

קה בריטית  המנדאט הבריטי לארץ ישראל הגיע לסיומו בשנת 1948, מכוח חקי
 שנחקקה בעקבות החלטת החלוקה של עצרת האו״ם מנובמבר 1947, אשר המליצה על

 סיום המנדאט.

 15. המקומות הקדושים
 שאלת המקומות הקדושים בארץ ישראל נדונה לעתים קרובות בקשר עם שאלת ירושלים,
 שכן ירושלים כולה, או מקומות מסוימים בה, נחשבים קדושים בעיני היהדות, הנצרות
 והאיסלאם. עם זאת יש לציין כי גם במקומות אחרים בישראל ובשטחים נמצאים אתרים

 קדושים (למשל כנסיית הבשורה בנצרת).

 אין בנמצא הגדרה מדויקת של המונח מקום קדוש. יתרה מזאת, סביב כל אחד מן
 האירועים הקשורים בברית החדשה קמו לפחות שתיים או שלוש כנסיות שכל אחת מהן
 טוענת לקדושת המקום. בית המשפט העליון קבע, שהמבחן הוא עובדתי-דתי בכל מקרה
 ומקרה. האו״ם הכין בשעתו רשימות שונות של מקומות קדושים, אך אף אחת מהן איננה

 מחייבת.

 לגבי מקומות שהם קדושים רק עבור בני דת אחת, ניתן בדרך כלל למצוא הסדר
 המבוסס על הענקת אוטונומיה לבני אותה דת לנהל את המקום בהתאם למסורתה.
 הקשיים מתעוררים כאשר מקום הוא קדוש עבור שתיים או יותר דתות, כגון הר הבית
 שהוא קדוש עבור היהודים והמוסלמים, וכנסיית הקבר, הקדושה לרבות מבין הכנסיות

 הנוצריות השונות.
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 עוד במאה הקודמת ניסתה האימפריה העות׳מאנית לפתור את הבעיה על-ידי הוראה
ס קוו (ע״ע) בכמה מקומות שהיו מוקד למחלוקת בין העדות  שיש לקיים את הסטאטו
 הנוצריות. במשך הזמן הוחל העקרון על 7 המקומות הבאים: בירושלים - כנסיית הקבר
 וספיחיה, מנזר דיר אל-סולטן, כנסיית העלייה השמימה, קבר הבתולה (בגת-שמן); בבית
ס קוו בא לקבוע את ההסדרים  לחם - כנסיית המולד, מערת החלב ושדה הרועים. הסטאטו
 בכל הקשור לזכויותיהן של הדתות המחזיקות בצוותא במקומות הנ״ל ואשר נקבעו על-ידי
 כמה פירמאנים, שהחשוב ביניהם הוא של הסולטן עבדול מג׳יד משנת 1852. לאחר
 מלחמת קרים קיבל ההסדר תוקף בין-לאומי באמנת פריס משנת 1856 ונקבע סופית
 על-ידי כל המעצמות האירופיות בקונגרס ברלין ב-1878. בסעיף 62 של אמנת ברלין נזכר
ס קוו ונאמר בו: ״לא ייעשה כל שינוי בסטאטוס קוו של המקומות  לראשונה המונח סטאטו
 הקדושים״. בתקופת המנדאט (ע״ע) הבריטי הוספו קבר רחל והכותל המערבי להסדר
ס קוו. בהסכם היסוד מדצמבר 1993 הצהירו ישראל והכס הקדוש על דבקותם  הסטאטו

 בסטאטוס קוו(ר׳ ערך ותיקאן).

ס קוו: הזכויות במקומות הקדושים השתנו מדי  יש כמה קשיים ביישום הסטאטו
 פעם, עקב לחץ המעצמות השונות שפרסו את חסותן על כנסייה נוצרית זו או אחרת,
 והשאלה היא, מהי התקופה הקובעת לגבי גיבוש הזכויות. בעיה נוספת היא הקושי הטמון

 בשמירת מצב מסוים בשעה שהמציאות והנסיבות משתנות.

 בכתב המנדאט הוטלה על בריטניה האחריות על המקומות הקדושים והאתרים
 והבניינים הדתיים בארץ ישראל, ובכלל זה החובה להבטיח את הזכויות הקיימות באתרים
 אלה, וכן את חופש הגישה וחופש הפולחן, תוך שמירה על דרישות הסדר הציבורי.
 בנושאים אלה היתה בריטניה אחראית רק בפני חבר הלאומים. כמו כן נקבע, שאין
 בריטניה רשאית להתערב בניהול של מקומות פולחן שהם מוסלמיים בלבד (סעיף 13). יחד
 עם זאת נתבקשה בריטניה להקים ועדה מיוחדת ש״תחקור, תגדיר ותקבע״ את התביעות
 השונות של הקהילות הדתיות לגבי המקומות הקדושים בארץ ישראל. ועדה זו היתה
 אמורה להתמנות באישורה של •מועצת חבר הלאומים (סעיף 14). יתרה מזאת, לפי סעיף 28
 אף נקבע שבמקרה שהמנדאט יסתיים, תעשה מועצת חבר הלאומים את ההסדרים הדרושים

 להבטחת הזכויות שהוזכרו לעיל (בסעיפים 13 ו-14).

 למעשה לא הוקמה הוועדה הנ״ל ובריטניה ניהלה את המקומות הקדושים תוך
 התייחסות למצבם בהתאם לסטאטוס קוו. בשנת 1924 חוקקה בריטניה את דבר המלך
 במועצה על פלשתינה (א״י)(המקומות הקדושים) אשר הוציא שאלות הקשורות במקומות
 הקדושים מתחום הסמכות של בתי המשפט וייפה את כוחו של הנציב העליון הבריטי

 לטפל בהן.

 עקב קדושתם של ירושלים והמקומות הקדושים המצויים בה המליצה עצרת האו״ם
 בנובמבר 1947 שירושלים תהיה גוף נפרד תחת מינהל האו״ם. הרשות המנהלת היתה
 אמורה להגן על האינטרסים הרוחניים והדתיים של שלוש הדתות המונותאיסטיות בעיר
 ולהבטיח סדר ו״שלום דתי״ בעיר. הנציב לירושלים מטעם האו״ם היה אמור גם ליישב
 סכסוכים בדבר המקומות הקדושים שבמדינה היהודית ובמדינה הערבית, שהיו אמורות

 לקום לפי המלצת העצרת.
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 בתקופת שלטונה של ירדן במזרח ירושלים טופחו המקומות הקדושים לאיסלאם, אך
 אתרי הנצרות הוזנחו, ואילו האתרים היהודיים נהרסו ברובם (בתי כנסת רבים ובית
 הקברות על הר הזיתים). בניגוד למה שסוכם עקרונית בסעיף 8 להסכם שביתת הנשק

 משנת 1949, לא התירה ירדן לישראלים גישה למקומות הקדושים.

 ביום 7 ביוני 1967, מיד עם איחוד ירושלים בעקבות מלחמת ששת הימים, הודיע לוי
 אשכול, ראש הממשלה דאז, לראשי הדתות השונות בירושלים שישראל תמנע כל פגיעה
 במקומות הקדושים ותקיים מגע קבוע עם ראשי הדתות כדי שהפעילות הדתית תוכל
 להימשך ללא הפרעה. כן ציין כי בהתאם לבקשתו הוציא שר הדתות הוראות, שלפיהן
 הרבנות הראשית תקבע את ההסדרים בכותל המערבי, מועצה של אנשי דת מוסלמים
 תקבע את ההסדרים הקשורים למקומות הקדושים לאיסלאם, ובדומה לכך יטופלו המקומות

 הקדושים לנצרות.

 כעבור ימים אחדים קיבלה הכנסת את חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ״ז-
 1967, אשר בא להגן על כל המקומות הקדושים בפני חילול, וכן נועד להבטיח את חופש
 הגישה אליהם. עקרונות אלה אושרו שוב בחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, משנת 1980.
 ישראל קיבלה על עצמה התחייבות דומה ביחס למקומות הקדושים עבור הקתולים על-ידי
 הסכם היסוד מדצמבר 1993 בין ישראל והכס הקדוש (ראה ערך ותיקאן). במכתב משר
 החוץ של ישראל לעמיתו הנורבגי(אוקטובר 1993) הוכר תפקידם של מוסדות פלסטינים
 מסויימים במזרח ירושלים, ובכללם אלה הקשורים למקומות הקדושים לנצרות ולאיסלאם.

 לפי הצהרת ואשינגטון מיולי 1994 שנחתמה ע״י ישראל וירדן, ״ישראל מכבדת את
 תפקידה המיוחד הנוכחי של הממלכה ההאשמית של ירדן במקומות הקדושים המוסלמים
 בירושלים. כאשר יתנהל המו״מ על הסדר הקבע, תעניק ישראל עדיפות גבוהה לתפקיד

 הירדני ההיסטורי במקומות קדושים אלה...״.

 למעשה מטפלת מדינת ישראל במקומות הקדושים על-פי כמה עקרונות:
 1. ישראל שומרת על כל המקומות הקדושים מפני פגיעה וחילול, ודואגת לגישה חופשית
 ופולחן, בכפוף לשמירה על הסדר הציבורי. עקרון זה מבוסס על החקיקה הישראלית,

 אך ביחס למקומות הקדושים לדת הקתולית הדבר גם נקבע בהסכם בין־לאומי.
 2. אין בתי המשפט מוסמכים לטפל בסכסוכים הנוגעים לשאלות הכרוכות בזכויות

 במקומות הקדושים (כגון, שאלות של בעלות וחזקה); סמכות זו היא בידי הממשלה.

ס קוו, אולם למעשה הוא נשמר  3. ישראל לא התחייבה בחקיקה לקיים את הסטאטו
 במרבית המקרים, והרשויות מקפידות על אי חריגה מההסדרים ומהנהנים המקובלים,
 וזאת בכפוף לשינויים שנעשו כדי לאפשר ליהודים להגיע ולהתפלל במקומות הקדושים
 להם. בהסכם יסוד מיום 30 בדצמבר 1993 בין הכס הקדוש לבין מדינת ישראל,
ס קוו באותם המקומות הקדושים הנוצריים  התחייבו הצדדים לכבד את הסטאטו

 שעליהם הוא חל.

 4. ניהול המקומות הקדושים מסור בידי העדות שהמקומות קדושים עבורן.
 5. ישראל מעניקה סיוע כספי לתחזוקת המקומות הקדושים ולשיפוצם.
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 16. ניטראליות וניטראליזציה
 במונח ניטראליות נעשה שימוש בחמישה הקשרים שונים:

 1. ניטראליות רגילה - מעמדה, זכויותיה וחובותיה של מדינה אשר איננה משתתפת
 במלחמה מסוימת. השאלה אם המדינה תהיה ניטראלית תלויה בהחלטה פוליטית
 שלה, מחד גיסא, ושל המדינות הלוחמות, מאידך גיסא. .לפעמים מקבלת על עצמה
 מדינה התחייבות להישאר ניטראלית בסכסוך מסוים, ואז כמובן אין לה עוד שיקול
 דעת אם להישאר ניטראלית או לא. הכללים החלים על מדינה ניטראלית נקבעו
 על-ידי המשפט הבין-לאומי. כללית ניתן לומר, שהמדינה הניטראלית אינה מתערבת
 ואינה מסייעת לצד זה או אחר, והצדדים הלוחמים נמנעים מלתקוף אותה ומלבצע
 מעשי איבה בשטחה או במימיה. כדוגמאות לניטראליות מסוג זה ניתן להזכיר את
 הולנד במלחמת העולם הראשונה, שבדיה במלחמת העולם השנייה, וגם ארה״ב עד

.1941 

 2. ניטראליות מתמדת - יש ומדינה מקבלת על עצמה התחייבות בין-לאומית כללית
 הזוכה להסכמת יתר המדינות, שלא תשתתף בשום מלחמה שעלולה לפרוץ. על מדינה
 כזו להימנע לא רק מהשתתפות בכל מלחמה, אלא גם מעשיית כל פעולה בזמן שלום
 שעלולה. לגרור אותה למלחמה. אך מדינה במשטר של ניטראליות מתמדת אינה
 חייבת להיות מפורזת (ע״ע), והיא רשאית להקים צבא וביצורים לצורכי הגנה עצמית.
 על. יתר המדינות חלה חובה שלא לתקוף מדינה במשטר זה, ובעבר אף היו מקרים
 שבהם המדינות האחרות היו ערבות לניטראליות זו ויצאו למלחמה כדי להגן עליה.
 במשטר של ניטראליות מתמדת נמצאות כיום שווייץ (מאז 1815) ואוסטריה (מאז

.(1955 

 3. ניטראליזציה - ביטוי זה בא לציין הוצאת שטח מסוים מזירת מעשי איבה, בהסכמה
 הדדית. כדוגמאות ניתן להזכיר את ההסכם.משנת 1888 בדבר תעלת סואץ, ההסכם
 משנת 1977 על תעלת פנמה וההסכם משנת 1920 בדבר ניטראליזציה של איי שפיצברגן.
 בזמן מלחמה לעתים מסכימים הצדדים על הקמת ״אזורים ניטראליים״ שבהם לא
 יבוצעו פעולות מלחמה והם נועדו לשמש מקום מבטחים לפצועים, ילדים וזקנים

 (ע״ע איזור חייץ ופירוז).

 4. ניטראליזם - ביטוי זה מתאר עמדה פוליטית, ולא מצב משפטי. בעת המלחמה הקרה
 השתמשו בביטוי זה כדי לציין מדיניות של אי הזדהות עם אחד מן הגושים.

 5. מעין-ניטראליות ־ בביטוי זה משתמשים סופרים אחדים לציון מעמדה של מדינה
 שאיננה משתתפת או מתערבת במעשי איבה בין מדינות אחרות (בהבדל מניטראליות

 רגילה הקיימת בעת מלחמה במלוא מובן המלה).

 בהחלטת החלוקה של עצרת האו״ם משנת 1947 הומלץ, ש״ירושלים תפורז; יש
 להצהיר על הניטראליות שלה ולקיימה, ואין להתיר בגבולותיה כל כוחות מעין-צבאיים,

154 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 אימונים ופעילות מעין-צבאית״(חלק C ,III סעיף 4). בזמן מלחמת העצמאות היו באיזור
 ירושלים מספר מקומות ניטראליים.

ו בענייני דת  17. סטאטוס־קו
ו הוא: המצב כפי שהוא, והכוונה לשמירה על  הפירוש המילולי של הביטוי סטאטוס-קו

 המצב הקיים.

 בארץ משתמשים בביטוי בקשר לשאלות דת בשני הקשרים:

 1. שמירה על הסטאטוס-קוו בדבר חלוקת הזכויות בין העדות השונות במקומות הקדושים
 (ע״ע).

 2. הסדרי הפשרה בין יהודים דתיים ויהודים חילוניים בנושאים הקשורים לדת, כגון:
 כיבוד ציוויי הדת במקומות ציבוריים ובצה״ל, שמירה על זכויות המימסד הדתי
ו הם בהסדרים  ותחולת הדין הדתי בענייני נישואים וגירושים. שורשי הסטאטוס-קו
 שנעשו במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית והיישוב היהודי בארץ ישראל עוד לפני
 שקמה המדינה. במיוחד היו המפלגות הדתיות-הציוניות פעילות בהשגת הסדרים
 אלה. אחד המסמכים הרשמיים החשובים בתחום זה הוא מכתב ששלחו דוד בן-גוריון,
 הרב מימון ויצחק גרינבאום ב-19 ביוני 1947 אל אגודת ישראל. במכתב זה, שנועד
 להשפיע על אגודת ישראל לבל תתנגד להקמת מדינה יהודית, ניתנו כמה הבטחות:
 קיום השבת כיום המנוחה השבועי; כיבוד הלכות הכשרות בכל המטבחים הציבוריים;
 מאמצים לקיים את דרישות החוגים הדתיים בתחום דיני המשפחה; קיום אוטונומיה

 לזרם החינוך הדתי.

 בשלב יותר מאוחר הוספו עקרונות נוספים: תמיכת הממשלה בשירותים הדתיים,
 מתן שירותי דת בצה״ל, פטור משירות צבאי לבנות דתיות ולבחורי ישיבה, הרחבת
 סמכות השיפוט של בתי.הדין הדתיים לענייני נישואים וגירושים של כל היהודים

 בארץ (גם אזרחי חוץ), סמכויות אקסקלוסיביות בענייני קבורה.

(Annexation) 18. סיפוח 
 במונח זה משתמשים בכמה מובנים דומים אך לא זהים.

 1. במובן הרחב, פירושו רכישת שטח על-ידי המדינה בכל דרך שהיא;

 2. צירוף שטח למדינה בעקבות הסכם המעביר לה את הזכות בו;

 3. רכישת טריטוריה מכוח פעולה חד-צדדית של.נטילה (appropriation) על-ידי מדינה
 כובשת.
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 בעבר היה מקובל שמדינה רשאית לספח, על-ידי פעולה חד-צדדית, שטחים שאותם
 כבשה במלחמה בתנאי שהצד השני נוצח לחלוטין, דהיינו, הפסיק להתקיים או איננו
 מסוגל להמשיך ולהילחם (debellatio, subjugation). הסיפוח היה מתבצע על-ידי הודעה
 חד-צדדית. בהעדר נצחון מוחלט לא היתה המדינה הכובשת רשאית לספח את השטח
 ולרכוש ריבונות (ע״ע) על-ידי פעולה חד-צדדית, אלא זכויותיה הצטמצמו לאלו של כובש

 צבאי. גורלו של השטח הכבוש היה נקבע באמנת השלום.

 בעבר היו מקרים רבים של סיפוח חד-צדדי, כגון בתום מלחמת העולם השנייה.

 בימינו, בעקבות האיסור על האיום ועל השימוש בכוח הכלול במגילת האו״ם (סעיף
 2 (4)), יש חילוקי דעות בשאלה, האם עדיין קיימת זכות הסיפוח החד-צדדית בעקבות
 נצחון מוחלט. כולם מסכימים, שהמדינה התוקפנית איננה זכאית לספח שטחים, שכן אין
 להרשות שתצמח לה טובה ממעשיה הבלתי חוקיים. באשר לשאלה אם מותר סיפוח
 חד-צדדי כתוצאה מנצחון מלא הבא בעקבות מלחמת הגנה עצמית, יש המתירים סיפוח
 בתנאים אלה וזאת כדי למנוע מצב שבו למדינה תוקפנית אין מה להפסיד. מרבית
 המחברים סבורים, שגם מי שכבש שטח במלחמת הגנה עצמית אינו זכאי לספחו, אלא
 רשאי רק לשלוט בו ככובש צבאי עד שיושג הסדר של שלום. יש המתירים סיפוח חד-צדדי

 על-ידי כובש־מתגונן שיש לו טענה צודקת לזכות חוקית על השטח.

 שאלות מתחום הסיפוח התעוררו בעקבות החקיקה בדבר החלת המשפט, השיפוט
 והמינהל של ישראל על מזרח ירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. השאלה הראשונה
 היתה, האם אכן מדובר בסיפוח, או רק בהחלת המשפט הישראלי. בשעתו נטען בשם
 ממשלת ישראל, שמדובר ךק באקט מינהלי, אך מבחינת המשפט הישראלי קבעו בתי
 המשפט בישראל, שבעקבות חקיקה זו הפכה מזרח ירושלים להיות חלק ממדינת ישראל.
 עמדה זו נתקלה בהתנגדות של מוסדות האו״ם ושל יתר המדינות. יתרה מזאת, הפעולה
 שוב גונתה על-ידי מועצת הבטחון ב-1980, בעקבות קבלת חוק יסוד: ירושלים בירת
 ישראל. יש לציין שתביעתה של ישראל למזרח ירושלים איננה מבוססת רק על נצחון צבאי
 (ראה פרק ראשון לקובץ זה). גם לגבי חוק רמת הגולן, התשמ״ב-1981, המחיל על הרמה
 את המשפט, השיפוט והמינהל של ישראל, התעוררה השאלה, האם מדובר כאן בסיפוח,

 ואם כן - האם הוא חוקי. אף.חוק זה גונה על-ידי האו״ם.

 שאלת החוקיות של רכישת שטחים עקב מלחמה מתעוררת גם בקשר לפירוש שיש
 לתת למבוא להחלטת מועצת הבטחון מספר 242 משנת 1967, המציינת את אי הקבילות

 של רכישת שטחים באמצעות מלחמה.

(Demilitarization) 19. פ>רה 
 פירוז קיים כאשר שתי מדינות או יותר מסכימות שלא להכניס לשטח מסוים צבא ונשק
 ושלא לבצרו. מידת הפירוז, או הגבלת הכוחות, נקבעת בהסכם. מאחר שהפירוז נקבע
 בהסכם, אין בו משוס פגיעה בריבונותה של המדינה. פירוז יכול לחול על שטח שהוא חלק
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 ממדינה (כגון פירוז איזור הריין מכוח אמנת ורסאי משנת 1919, הפירוז של רצועה
 בקוריאה ובקאשמיר), וכן על שטח שאיננו נמצא בתחומה של שום מדינה (כמו אנטרקטיקה

 מכוח הסכם משנת 1959, והחלל החיצון מכוח אמנה משנת 1967).

 יש דמיון וקשר, אם כי לא זהות, בין אזורים מפורזים לבין אזורים שחלה עליהם
 ניטראליזציה (ע״ע); בה בשעה שאיזור מפורז אין להחזיק בו צבא נשק וביצורים, בכלל או
 מעל לרמות מסוימות, הרי באיזור שחלה עליו ניטראליזציה אין לבצע כל מעשי איבה.
 במקרים רבים נקבע עבור שטח מסוים מעמד של פירוז וניטראליזציה גם יחד, כמו למשל

 לגבי איי אאלנד ואיי שפיצברגן.

 יש המשתמשים בביטוי הכולל ״אזורים לא־צבאיים״ לציון אזורים מפורזים ומנוטראלים
 גם יחד. המטרה בהקמת אזורים כאלה יכולה להיות הקמת אזורי מקלט בזמן מעשי
 איבה, הקמת איזור ניטראלי שבו ניתן לנהל מו״מ ולפקח על הפסקת האש, וכן מתן פתרון
 זמני כשיש תביעות סותרות לריבונות, או צמצום המתיחות לאורך קו תיחום על-ידי

 הפרדת כוחות. אזורים מפורזים גם נועדו למנוע פריצת מלחמה.

 הפרוטוקול הנוסף 1 משנת 1977 לאמנות ג׳נבה משנת 1949 דן בהקמת ״אזורים בלתי
 מוגנים״(סעיף 59), ובהקמת אזורים מפורזים (סעיף 60).

 בהחלטת העצרת מנובמבר 1947 הומלץ על פירוזה וניטרולה של ירושלים, שהיתה
 אמורה להיות גוף נפרד תחת מינהל בין-לאומי: ״ירושלים תפורז; יש להצהיר על הניטראליות
 שלה ולקיימה, ואין להתיר בגבולותיה כל כוויות מעין־צבאיים, אימונים ופעילות מעין-

 צבאית״.

 בתום מלחמת העצמאות הוסכם על פירוזם של אזורים מסוימים: בהסכם שביתת
 הנשק עם סוריה (1949) הוסכם על פירוזם של השטחים שנכבשו על-ידי סוריה בעת
 מלחמת העצמאות ואשר היא נסוגה מהם בעקבות הסכם שביתת הנשק; בהסכם שביתת
 הנשק עם מצרים הוסכם על פירוז איזור ניצנה; ובהסכם שביתת הנשק עם ירדן הוסכם על
 פירוז איזור ארמון הנציב. כמו כן הוסכם כבר ביולי 1948 על פירוז איזור הר הצופים. גם
 בהסכמי ההפרדה השונים מן השנים 1974 ו-1975 דובר למעשה על הקמת אזורים מפורזים,

 אם כי לא השתמשו בביטוי זה (ע״ע איזור חייץ).

 באמנת השלום בין ישראל ומצרים משנת 1979 הוסכם על הגבלת כוחות בסיני
 ובדרום הנגב, תחת פיקוח הכוח והמשקיפים הרב־לאומיים - מוסד שהוקם בשנת 1981

 בהסכם בין ישראל ומצרים, בסיועה של ארה״ב.

 יש לציין שגם החלטת מועצת הבטחון מספר 242 משנת 1967 ממליצה על ״הבטחת
 השלמות הטריטוריאלית והעצמאות המדינית של כל מדינות האיזור על-ידי אמצעים כגון

 הקמת אזורים מפורזים״(סעיף 2 (ג)).
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(condominium)20. קונדומיניום 
 מקורו של הביטוי בלטינית: con פירושו יחד dominiums פירושו בעלות. הכוונה למשטר
 שבו שתי מדינות או יותר שולטות על שטח מסוים על בסיס של שוויון ובהתאם להסדר
 ספציפי שעליו הסכימו. למעשה, הביטוי היותר נכון הוא co-imperium׳ דהיינו, שלטון
 משותף. יש מקרים שבהם קיימים מוסדות שלטון מקבילים של כל אחת משתי המדינות
 השליטות, ובמקרים אחרים המוסדות הם משותפים. במספר הצעות לפתרון שאלת ירושלים

 הועלתה האפשרות כי חלקים מסוימים של העיר יהיו נתונים למשטר של קונדומיניום.

 יש המבחינים בין שני סוגים של קונדומיניום: קונדומיניום של איזור גבול, וקונדומיניום
 קולוניאלי או מעין-קולוניאלי. כדוגמאות לקונדומיניום של איזור גבול ניתן להצביע על
 איזור Moresnet: קונדומיניום של פרוסיה והולנד שהוקם בשנת 1816 וזאת עקב אי
 בהירות וחילוקי דעות בדבר תוואי הגבול. המשטר בוטל ב-1919, והשטח סופח לבלגיה.
 כדוגמאות נוספות ישמשו הקונדומיניום הצרפתי-ספרדי על האי Faisans הנמצא בתוך

 הנהר Bidassoa (מאז 1856 ועד היום), ועל איזור Andorra (משנת 1278 ואילך).

 נעשה ניסיון להשתמש במושג זה גם בקשר לגבולות ימיים, וזאת כאשר בית הדין
 המרכז-אמריקני קבע, בשנת 1917, שמימי מפרץ Fonseca שייכים לשלוש המדינות החופיות
 ביחד - סלוואדור, הונדוראס וניקרגואה. ההסדר אושר שוב על-ידי בית הדין הבין-לאומי
 בהאג בשנת 1992. כמו כן ניתן להזכיר, שבשעתו טענה אוסטריה, שחלק מאגם קונסטנץ

 שבין אוסטריה, גרמניה ושווייץ, הוא בבחינת קונדומיניום.

 מבין הקונדומיניונים הקולוניאליים ניתן להזכיר את הקונדומיניום הרוסי-יפני על
ן (1875-1855); הקונדומיניום הצרפתי־בריטי על איי ההברדים החדשים  האי סאחאלי
 (משנת 1906 עד 1980 - כיום מדינת וונואטו העצמאית); והקונדומיניום הבריטי-מצרי על

 סודאן(1956-1899).

 21. קפיטולאציות
 מונח זה משמש בשני מובנים השונים זה מזה לחלוטין. בתחום דיני המלחמה, קפיטולאציה

 היא כניעה.

 לעומת זאת בסוגייה של מעמדם של זרים, קפיטולאציות (מלשון capitula - פרקים
ם סמכותן של הרשויות ם שהוציאו אזרחים זרים מתחו  בלאטינית) הם הסכמי
 הטריטוריאליות, והחילו עליהם את הדינים של מדינת המוצא מכוח מעין אקס
 טריטוריאליות. סמכות השיפוט על אותם זרים היתה מסורה בידי הקונסולים של מדינותיהם,

 או בידי בתי דין מיוחדים, לפעמים בעלי הרכב מעורב.

 מעצמות הסחר הגדולות של ימי הביניים - גנואה, ונציה ופיזה - קיבלו סמכות שיפוט
 על נתיניהן במזרח התיכון מידי הצלבנים במאה ה-11 וה-12, ולאחר מכן מידי הקיסרות

158 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 הביזאנטית. גם האימפריה העות׳מאנית, שהיתה מעוניינת בהידוק קשרי הסחר, העניקה
 זכויות יתר לגנואה (1453), ונציה (1454), צרפת (1535) ואנגליה (1583). ארה״ב זכתה
 בקפיטולאציות במאה ה-19. גם ארצות המזרח הרחוק העניקו קפיטולאציות לנתיניהן של

 מזענות מערביות.

 אם בתחילה היו הקפיטולאציות אמצעי לעידוד הסחר ולמניעת אפלייה של הזרים
 שהיו בני דת אחרת, הרי במשך הזמן הפכו הן לסממן של קולוניאליזם וזלזול בריבון

 המקומי, לאחר שזה נחלש מאוד.

 בסוף המאה ה-19 התחיל תהליך של שחרור שטחים שונים מעול הקפיטולאציות,
ים רק באמצע  בתחילה בשטחים שנקרעו מעל האימפריה העות׳מאנית. התהליך הסתי

 המאה ה-20.

 בכתב המנדאט (ע״ע) הבריטי לארץ ישראל נקבע, שמשטר הקפיטולאציות לא יוחל
 בארץ-ישראל (סעיף 8). יחד עם זאת נאמר, שאם המדינות, שנהנו בעבר מן הקפיטולאציות,

 לא יוותרו עליהן, שוב ייכנסו הזכויות לתוקף עם תום המנדאט.

 בהחלטת החלוקה של עצרת האו״ם מנובמבר 1947 הוזמנו המדינות, שלטובתן נעשו
 הקפיטולאציות, לוותר על החזרתן לתוקף במדינה הערבית, במדינה היהודית ובירושלים

 (חלק IV של ההחלטה).

 הקונסוליות הזרות שהיו בירושלים בתקופת השלטון העות׳מאני טיפלו באזרחים
 הזרים על בסיס הקפיטולאציות שניתנו על-ידי האימפריה העות׳מאנית.

 22. ריבונות
 סוגיית הריבונות על שטחי ארץ מסוימים בכלל ועל ירושלים בפרט עשויה להיות נושא
 למחלוקת חריפה במשא ומתן בין ישראל ושכנותיה. מושג הריבונות התפתח בימי הביניים
 המאוחרים ושימש את השליטים הטריטוריאליים במאמציהם להשתחרר מהשפעת הקיסר
 מחד גיסא והאפיפיור מאידך גיסא. כמו כן הוא סייע להם לחזק את שלטונם הטריטוריאלי

 בניגוד לסמכויות הפרסונאליות החופפות של ימי הביניים.

) פיתח תיאוריה כוללת של מושג J e a n Bodin (1596-1530 הוגה הדעות הצרפתי 
 הריבונות. לדעתו הריבונות היא ״הסמכות המוחלטת והנצחית של רפובליקה״. הביטוי
 ״מוחלט״ בא לציין את קיום הסמכות החקיקתית המקיפה, ללא רשות ארצית יותר
 גבוהה. אך בודין הסכים, שהריבון כפוף לחוקי האל והטבע וכן לחוקים שונים של האדם
 המשותפים לכל. עם Hobbes והלויתן (1651) הפכה הריבונות למושג אבסולוטי. התפיסה
 האבסולוטית של הריבונות גרמה לכך, שלעתים נעשה שימוש במושג זה כדי לתמוך

 בטוטאליטריות וכדי להצדיק מלחמות התפשטות על חשבון הזולת.
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 התפיסה האבסולוטית של מושג הריבונות גרמה לירידת קרנו מבחינה מוסרית ולדחייתו
 על-ידי הוגי דעות שונים במאה ה-20. כך, למשל, הוצע על-ידי פרופ׳ האנס קלזן להחליף
 את מושג הריבונות ברעיון הסדר העולמי, ואילו פרופ׳ שארל רוסו הציע להחליפו במושג

 העצמאות.

 כיום התפיסה האבסולוטית של הריבונות אינה מקובלת עוד, והכול מסכימים,
 שהריבונות כפופה לכללי המשפט הבין-לאומי. על אף הסייג הזה, יש עדיין הרואים

 בריבונות תכונה כוללנית שאיננה ניתנת לחלוקה.

 מקובל כיום, שהריבונות היא אחת מן התכונות המאפיינות את המדינה. רבות הדעות
 וההשקפות על אופיה של הריבונות. בדרך כלל מבחינים בין ההיבט החיצוני והפנימי.
 ההיבט הפנימי פירושו הסמכות העליונה והמקורית (ז״א שאינה נגזרת ממקור אחר)
 בתחום המדינה. סמכות זו אינה כפופה לסמכותה של מדינה אחרת או של משפט זר, פרט
 למשפט הבין־לאומי הפומבי. לעומת זאת ההיבט החיצוני מדגיש את העצמאות והשוויון
 של המדינות ואת העובדה שהן נושא ישיר ובלתי אמצעי של המשפט הבין-לאומי. למעשה,
 ישנם שלושה יסודות בריבונות. ראשית, הריבון הוא נושא מלא של המשפט הבין-לאומי,
 שנית, הוא איננו כפוף למדינה אחרת, ושלישית, הוא מסוגל למעשה להפעיל כמות נכבדה

 של סמכויות מדינתיות.

 בעבר נתלוו לריבונות תופעות שונות, שכאן נזכיר רק אחדות מהן: השוויון הריבוני
 בין המדינות, האיסור להתערב בענייניה הפנימיים של מדינה אחרת, האקסקלוסיביות של
 השלטון בטריטוריה, ההנחה לטובת קיום כל סמכות בידי המדינה, העדר חובה להיזקק
 להכרעה שיפוטית של צד שלישי, הזכות' הכמעט בלתי מוגבלת לצאת למלחמה, והתיאוריה
 הפוזיטיביסטית של המשפט הבין-לאומי הגורסת שמקורו של המשפט הזה הוא אך ורק

 ברצונן של המדינות.

 התפתחות הדמוקרטיה והמשטרים הפדראליים גרמה להגמשה מסוימת של מושג
 הריבונות, במיוחד שעה שבאים לבדוק מיהו הריבון בתוך המדינה. הצהרת העצמאות של
 ארצות הברית משנת 1776 דגלה בריבונות עממית, חוקת צרפת משנת 1791 יצאה מתוך
 ההנחה שהריבונות היא בידי האומה, ואילו לדעת י׳ון אוסטין, שהיה מושפע מן השיטה
 הבריטית, הריבונות היתה טמונה בפרלמנט. המבנה הפדראלי של ארצות הברית דרש
 הכרה בחלוקת הריבונות למעשה, אם לא להלכה, בין הממשלה המרכזית לבין המדינות-
 החברות (כפי שהוסבר ^Federalist Papers המפורסמים). המושגים הללו גרמו להתפתחות
dual sovereignty, divided sovereignty, residual or de jure :מושגים כמו 
sovereignty, de facto sovereignty, pluralistic sovereignty, souveraineté 
 partagée, souveraineté-association, perforated sovereignty. החידושים בתחום
 דיני הים גרמו להיווצרות מושג הריבונות הפונקציונאלית - מצבים שבהם למדינה יש

 סמכויות ריבוניות לצרכי פעילות מסוימת בלבד.

 הנטיות הללו, המבוססות על ההנחה שהריבונות אינה מונוליטית ובלתי ניתנת לחלוקה,
 התחזקו בדורות האחרונים בגלל התפתחויות עובדתיות מחד, ושינויים נורמאטיביים
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 מאידך. כפי שפרופ׳ ג׳ורג׳ שולץ ציין, התלות ההדדית בתחום הכלכלה, התנועה החופשית
 של בני אדם והאוניברסאליות של התקשורת מצמצמים את הרלוואנטיות של הריבונות
 ושל הגבולות המדינתיים. בתחום הנורמאטיבי חלו שינויים מרחיקי לכת המצמצמים את
 היקף הריבונות: המשפט הבין-לאומי הגביל באופן דראסטי את זכותה של המדינה להשתמש
 בכוח ביחסיה הבין-לאומיים, וכן הטיל מגבלות על זכותה להתייחס אל אזרחיה לפי
 שיקול דעתה. יתרה מזאת, דומה שפרט למקרים הבודדים שבהם גבולות המדינה זהים עם
 גבולות הלאום, עקרון הריבונות מתנגש חזיתית עם עקרון ההגדרה העצמית של הלאומים.
 ייתכן שהתפתחויות אלו מחייבות גישה יותר גמישה למושג הריבונות, גישה שתאפשר

 קיום ריבונות חלקית, או משותפת, או פונקציונאלית לגבי שטחים מסוימים.
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 ביגליוגרפיח נבחרת
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ן ירושלים לחקר ישראל מיסודה של קרן צירלס רבסון עוסק  מבו
 במחקרי מדיניות, במחקר יישומי ובדיון ציבורי בתחומים הבאים:

 א. פיתוח לאומי, עירוני ואזורי
 ב. מדיניות חברתית

 ג. אסטרטגיה תעשייתית למדינת ישראל
 ד מדיניות מדע

 ה. ירושלים בת זמננו

 המכון הוא גוף עצמאי שאינו נושא רווח ומטרותיו הן:
 שיפור תהליכי תכנון מדיניות בישראל באמצעות מחקר עיון ודיון,
 ניתוח אוביקטיבי ומדעי של מגמות ותהליכים בחברה הישראלית,
 הצגת נתונים בדוקים והצעת אופציות פעולה לקובעי המדיניות

 במישור הארצי, המקומי והעסקי

 המכון מעודד את שיתופם של אנשי הביצוע מן המערכת הממשלתית
 והעירונית בתהליכי המחקר ומדגיש את אופיים היישומי של

 המחקרים ואת משמעותם לגבי תכנון מדיניות.
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