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מספר המתנחלים 

 לעומת מספר 
הפלסטינים בגדה 

המערבית

385,900

2,935,365

כל בית חדש שנבנה בהתנחלויות הופך את   
הפינוי לקשה וכואב יותר.  

רק פתרון של שתי מדינות יבטיח את עתידה   
של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.  
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יישארו בבתיהם 
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מפת הגדה לאחר 
C סיפוח שטח

לישראל
2.9 מיליון פלסטינים 

בכ-150 מובלעות ואיים 
ללא חיבור בינהם

מפת פתרון אפשרי 
לפי יוזמת ז'נבה

גבול מוסכם על בסיס 
קווי 1967 עם גושי 

התנחלויות בישראל 
וחילופי שטחים
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4.6%
מתנחלים מספר המתנחלים 

מתוך כלל 
אוכלוסיית ישראל

385,900

8,463,400
נתוני הלמ"ס הישראלי והלמ"ס 

הפלסטיני, 2015

לפי מודל יוזמת ז'נבה להסכם קבע

2017
מפת השטחים

www.peacenow.org.il  | C הצטרפו אלינו: שלום עכשיו
שומרי הסף של חזון שתי המדינות

אחרי 50 שנים של כיבוש 
ושליטה על הפלסטינים, הגיע 

הזמן להיפרד לשתי מדינות!



אוכלוסית ירושלים )מערב ומזרח ירושלים( 

אוכלוסיה יהודית
534,000

אוכלוסיה פלסטינית
316,000
נתוני למ"ס, סוף 2014
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תקציב עיריית ירושלים

השקעה בשכונות
פלסטיניות

591 מיליון &

השקעה בשכונות
יהודיות

3.9 מיליארד &

בשכונות 
יהודיות

87%

13%
בשכונות 
פלסטיניות

ניתוח של עיר עמים לתקציב העיריה, 2013

בניה ביוזמה ממשלתית במזרח ירושלים 
מאז 1967

בשכונות יהודיות
55,335 יח״ד

בשכונות פלסטיניות
600 יח״ד

בניה ביוזמה ממשלתית )בניגוד לבניה ביוזמה פרטית(, הערכת שלום עכשיו

99%
ישראלים

1% הדרך לפתרון הסכסוך 
עוברת דרך פתרון בירושלים: 

שתי בירות לשני עמים

 אזור מזרח
ירושלים 2017

2. ירושלים אחרי 1967

לירושלים  חדש  גבול  קו  שורטט  המלחמה,  בתום 
שסיפח לעיר עוד כ-70 קמ"ר משטחי הגדה. שטח זה 
כלל את ירושלים המזרחית ועוד  28 כפרים פלסטינים. 
בשטח שסופח חיו אז כ-70 אלף פלסטינים שקיבלו 

מעמד של תושבי קבע )לא אזרחים(.

1. ירושלים לפני 1967

ירושלים בשליטה ירדנית
כ-6,000 דונם  |  כ-9,000 פלסטינים

ירושלים הישראלית
כ-38,000 דונם  |  כ-150,000 יהודים

4. הפתרון בירושלים לפי יוזמת ז'נבה 3. המציאות במזרח העיר החל מ-1967

שסופחו  מהקרקעות  כשליש  הפקיעה  ישראל 
 12 עליהן  והקימה  קמ"ר(  )כ-21  לירושלים 
שכונות ישראליות. שכונות אלו הוקמו ביוזמה 
ירושלים  מזרח  את  לבודד  ונועדו  ממשלתית 
פלסטינית  בירה  ולמנוע  המערבית  מהגדה 
במזרח ירושלים. כיום חיים בשכונות היהודיות 
הפלסטיניות  בשכונות  ישראלים.  אלף  כ-210 

במזרח ירושלים חיים כ-316 אלף פלסטינים.
שבה  מחולקת  עיר  נותרה  ירושלים  בפועל, 

יהודים ופלסטינים חיים בנפרד אלו מאלו.

בירושלים,  שנוצרה  המורכבת  המציאות  אף  על 
פתרון 2 המדינות אפשרי. פתרון זה מתבסס על 
שתי בירות בירושלים: השכונות היהודיות ישארו 
חלק מבירת ישראל ואילו השכונות הפלסטיניות 

יהפכו לבירת פלסטין.

רמאללה


