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ההתנחלויות מביאות את ישראל למציאות 
של מדינה אחת שבה לישראלים יש זכויות 

ולפלסטינים אין. את המציאות הזאת של 
שליטה ודיכוי חייבים להפסיק. הגיע הזמן 

לשתי מדינות לשני עמים

אריאל
אריאל ממוקמת בעומק הגדה 

המערבית, 20 ק"מ מהקו 
הירוק. במצב של פתרון של 
שתי מדינות אריאל לא רק 

חוסמת פוטנציאל פיתוח 
פלסטיני באזור אלא גם תהיה 

יישוב קצה ישראלי בלב 
מדינה פלסטינית.

E1 תכנית
תכנית לבניית אלפי יחידות 

דיור בסמוך למעלה אדומים 
שנחשבת קטלנית מבחינת 

הסיכוי לשתי מדינות. הבנייה 
ב-E1 תחצה את הרצף 

הטריטוריאלי הפלסטיני 
מצפון לדרום ותמנע את 
הפיתוח של המטרופולין 

הפלסטיני בין רמאללה, מזרח 
ירושלים ובית לחם.

אפרת ונחלה
)גבעת עיטם(

אפרת ממוקמת מדרום לבית 
לחם ממזרח לציר התחבורה 

הראשי היחיד בין בית לחם 
ודרום הגדה המערבית )כביש 

60(. התכנית להקים אלפי 
יחידות דיור בנחלה )גבעת 

עיטם( ולהכפיל למעשה את 
אפרת תחסום את אפשרות 

הפיתוח של בית לחם דרומה. 
סיפוח אפרת ונחלה לישראל 
"יחתוך" את כביש 60 וישאיר 

את דרום הגדה המערבית 
מנותקת ללא חיבור עם בית 

לחם והגדה. 

 כל בית חדש שנבנה 
בהתנחלויות הופך את 

הפינוי לקשה וכואב יותר.

 רק פתרון של שתי 
מדינות יבטיח את עתידה 

של ישראל כמדינה יהודית 
ודמוקרטית.

 מדינה פלסטינית עתידית
 שטחים שיסופחו לישראל

 שטחים שיסופחו לפלסטינים

מפת פתרון אפשרי 
לפי יוזמת ז'נבה

גבול מוסכם על בסיס קווי 1967 
עם גושי התנחלויות בישראל 

וחילופי שטחים

ג'נין

טולכרם

שכם

קלקיליה

רמאללה

יריחו

בית לחם

ירושלים

חברון

±
000,200:1

פלסטינים
86%

14%
מתנחלים

מספר המתנחלים 

 לעומת מספר 
הפלסטינים בגדה המערבית

465,400

2,814,000

שאר 
הישראלים

95.1%

4.9%
מתנחלים

מספר המתנחלים 

מתוך כלל אוכלוסיית ישראל
465,400

9,453,000
נתוני הלמ"ס הישראלי והלמ"ס הפלסטיני, 2021

 איך ההתנחלויות 
פוגעות בסיכוי 

לשלום?

מעל למחצית מהמימון של שלום עכשיו מגיע מישויות מדינות זרות, 
ידידות ישראל בעולם



אוכלוסית ירושלים )מערב ומזרח ירושלים( 

אוכלוסיה יהודית
584,352

אוכלוסיה פלסטינית
366,797
נתוני למ"ס, סוף 2020

אוכלוסיה
יהודית

61%
39%

אוכלוסיה 
פלסטינית

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
57,000 יח׳ דיור

בשכונות פלסטיניות
600

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

99%
לישראלים

1% הדרך לפתרון הסכסוך 
עוברת דרך פתרון בירושלים: 

שתי בירות לשני עמים

 אזור מזרח
ירושלים 2023

2. ירושלים אחרי 1967

שורטט קו גבול חדש )באדום( שסיפח לירושלים עוד 
כ  - 70,000 דונם  מהגדה המערבית. שטח זה  כלל 
את ירושלים המזרחית ועוד 28 כפרים בהם 70,000 

פלסטינים. 

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 
עליהן   והקימה  קמ"ר(   23,000 )כ-  לירושלים 
12 שכונות ישראליות. שכונות אלו הוקמו  ביוזמה 
ממשלתית ונועדו לבודד את מזרח ירושלים מהגדה 
המערבית ולמנוע רצף טריטוריאלי ובירה למדינה 
חיים  כיום  ירושלים.  במזרח  עתידית  פלסטינית 
בשכונות היהודיות  כ – 233,700 ישראלים. בשכונות 
כ – 361,700  ירושלים חיים  הפלסטיניות  במזרח 
מחולקת  עיר  נותרה  ירושלים  בפועל,  פלסטינים. 

שבה יהודים ופלסטינים חיים בנפרד אלו מאלו. 

בירושלים,   שנוצרה  המורכבת  המציאות  אף  על 
פתרון של שתי מדינות לשני עמים אפשרי.  פתרון 
השכונות  בירושלים:  בירות  שתי  על  מבוסס  זה  
ואילו   ישראל  מבירת  חלק  יישארו  היהודיות 
פלסטין.  לבירת  יהפכו  הפלסטיניות  השכונות 
הקדושים  והמקומות  העתיקה  העיר  בנוסף 
חופש  שיאפשר  מיוחד  הסדר  ידי  על  ינוהלו  
גישה  ופולחן למקומות הקדושים לכל הצדדים.

לפלסטינים

יח׳ דיור


