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 רקע 

פלסטיני בנושא ירושלים   -מ הישראלי"במו•

דיויד ותהליך  -בעיקר תהליך קמפ)

השיחות התמקדו בחלוקת  ( אנאפוליס

 הריבונות במזרח ירושלים  

נדחק   –הדיון על ניהול העיר ומשטר הגבול •

 לשוליים  

הפלסטינים העלו לאורך השנים את הרעיון  •
חלוקה פוליטית ללא   –" עיר פתוחה"של 

 גבול פיזי בין שתי הבירות  



 הצד הפלסטיני   –" עיר פתוחה"

 (:  2000יולי )פייסל חוסייני 

 ישראלית ופלסטינית –יצירת שתי רשויות מוניציפאליות נפרדות -
 על שתטפל בסוגיות משותפות-ורשות

 ;  בעיר לא יוקם גבול פיזי פנימי ותובטח לכולם גישה חופשית אל העיר-

 —לתושבי העיר יהיו זכויות שוות ואם ישראלים יוכלו לגור במזרח העיר -
 פלסטינים יורשו לגור במערב העיר

 (:2008)אבו עלא 

מעטפת סביב ירושלים עם נקודת בדיקה ישראלית למי שנכנס אליה מן   -

 הצד הישראלי ונקודת בדיקה פלסטינית למי שנכנס מן הצד הפלסטיני

,  מודלים של שיתוף פעולה ותיאום בשירותים מוניציפאליים כמו תשתיות -

 ביוב ופינוי אשפה, מים, חשמל, כבישים

 "  עיר משותפת ובירת שתי המדינות"(: 2010)ף "מ של אש"יחידת המו



 הצד הישראלי   –" עיר פתוחה"

,  דרישה לגבול פיזי ברור בין חלקי העיר, התנגדות ישראלית עקבית•

 רק במרחב העיר העתיקה או האגן ההיסטורי" עיר פתוחה"נכונות ל

דגם תיאורטי שאין כל אפשרות  " -' עיר פתוחה'(: 2001)גלעד שר •

 "  מעשית ליישמו במציאות

 "גבולות אמיתיים"צורכי הביטחון מחייבים (: 2008)ציפי לבני •



 ב  "עמדת ארה –" עיר פתוחה"

 (: 1969)רס 'מזכיר המדינה רוג

 בלי הגבלות של( unified city)ירושלים צריכה להיות עיר מאוחדת -
 מעבר אנשים וסחורות

ניהול העיר המאוחדת ייקח בחשבון את האינטרסים של כל  -

 התושבים וכל הקהילות  

 

ירושלים חייבת להישאר עיר לא  "(: 1982)תוכנית הנשיא רייגן 
 ("  undivided)מחולקת 

ירושלים צריכה להישאר עיר פתוחה ולא  (: 2001)הנשיא קלינטון 

 מחולקת  

 "עיר נושמת"(: 2008)מזכירת המדינה רייס 



 מסגרת תיאורטית  

 (divided city)עיר חצויה •

 (  trans-border city)עיר חוצה גבול •

 (  binational city)עיר דו לאומית •

 

 (:Buursink, 2001)סוגים של ערים חוצות גבול •

 (duplicated cities)ערים משוכפלות 1.

 (  connected cities)ערים קשורות 2.

 (Partitioned borders)ערים מחולקות 3.

 

 שיתוף פעולה חוצה גבול  , שחקנים ומשתנים מסייעים: מחקר בתחום•



 מקרי בוחן באזורי סכסוך    –מחקר השוואתי 

 מקרי מבחן באזורי סכסוך  

 קפריסין, ניקוסיה•

 

 

 

 קוסובו   , מיטרוביצה•

 

 

 



 מקרי בוחן מאזורי שלום  –מחקר השוואתי 

•Kerkrade, Holland /  
Herzogenrath, Germany 

 

 

•Tornio, Finland /  
Haparanda, Sweden;   

 



 מודל לניתוח  –עיר פתוחה 

 ריבונות  •

 משטר גבול והסדרי ביטחון  •

 (  שירותים, מועצה)מוניציאפלי /מבנה פוליטי•

 (  מרכז משותף, תחבורה, תשתיות)היבטים גיאוגרפיים ופיזיים •

 (מתקנים משותפים, זהות)קהילתיים -היבטים חברתיים•

 (  מסחר, מטבע)היבטים כלכליים •

 היבטים משפטיים  •



 סיכום 

 אתגר ביטחוני  , יתרונות לעיר –עיר פתוחה •

 סוגים שונים של גבול  •

 תהליך הדרגתי  , שלבים•

 דיון על פתרון שתי המדינות  •

Gorizia (Italy) – 

Nova Gorica 

(Slovenia) 


