
הצהרה ציונית מדינית
אני סבור.ה שלכל גבר ואישה, יהודי או פלסטיני, עומדות 
זכויות האדם הבסיסיות לחירות ושוויון. לפיכך, לעם היהודי 
ולעם הפלסטיני עומדת הזכות להגדרה עצמית ולהקמת 

מדינת לאום עצמאית ובטוחה בארצם. 

אל  היהודי  העם  ובנות  בני  אנו  שבנו  הזו  הזכות  מתוקף 
יהודית,  התיישבות  מעולם  פסקה  לא  בה  אשר  ארצנו, 
והקמנו בה מדינה יהודית ודמוקרטית המממשת את זכותנו 
אנטישמית  פגיעה  בפני  ערובה  ומהווה  עצמית  להגדרה 
בזכויות האדם של יהודי העולם. יתר על כן, מתוקף הזכות 
הזו המוקנית לשני העמים, אני סבור.ה שעל שני הצדדים 
לעשות כל שביכולתם על מנת שזכותם להגדרה עצמית 
לא תפגע בזכויותיו השוות של הצד האחר. משום כך אני 
השנים,  לאורך  הצדדים  בין  שנעשו  העוולות  את  מגנה 
ומצטרף.ת לקריאה הערכית לכל תושבי הארץ: עוול אינו 

מצדיק עוול. 

לפיכך, מתוך הכרה בחשיבותו של חזון שיאחד את הימין 
ויניע  בינ"ל  לתמיכה  יזכה  אשר  היהודי,  בעם  והשמאל 
תהליך ארוך שנים לשותפות עם העם הפלסטיני, כיהודי.ה 

וציוני.ת אני מסכים.מה לשקול את העקרונות הבאים:

בארץ  ופלסטינים  יהודים  בין  פיוס  לקדם  קורא.ת  1.אני 
ובעולם על בסיס עקרונות של "חנינה הדדית" והיכרות עם 

ערכיו הלאומיים, הדתיים והחברתיים של האחר.

חילופי  עם   '67 בקווי  תקום  ריבונית  פלסטינית  מדינה   .2
שטחים בירושלים ובאזורים נוספים.

המולדת  בחבלי  בביתם  להישאר  יוכלו  ישראלים   .3
כאזרחים  ושומרון,  ביהודה  היהודי  העם  של  ההיסטורית 
שמירה  תוך  הפלסטינית,  במדינה  וחובות  זכויות  שווי 
יתפנו  ויסרבו,  במידה  הישראלית.  וזהותם  אזרחותם  על 

מהשטח ויקבלו פיצויים הולמים ממשלת ישראל.

ביטחונם  על  להגן  הפלסטיניות  מהרשויות  מצפה  אני   .4
הפלסטינית  המדינה  אזרחי  כל  של  ורווחתם  האישי 
כנגד  טרור  ולמנוע התקפות  והיהודים,  הערבים  העתידית 
ותוכל  תתייצב  הפלסטינית  שהמדינה  עד  ישראל.  מדינת 
לביטחונם  הישירה  האחריות  הזו,  במחויבותה  לעמוד 
בידי  תהיה  בפלסטין  הישראלים  של  האזרחית  ורווחתם 
שתלווה  ישראל  וממשלת  הישראלית  הביטחון  מערכת 

בכוח משקיפים בינ"ל.  

5. לאחר שהמדינה הפלסטינית תוכיח מעל כל ספק את 
הישראלים  של  ולרווחה  לביטחון  לדאוג  ויכולתה  נכונותה 
בשטחה, האחריות לשלומם תעבור לרשויות הפלסטיניות 
יתמקמו  ישראל  של  הביטחון  וכוחות  העצמאיות 
ויתעורר  במידה  מכן,  לאחר  ישראל.  בשטח  בעמדותיהם 
מצב חירום, ישראל תוכל לחזור לשטח הפלסטיני כדי להגן 
על אזרחיה עד שהבעיה תוסדר בליווי כוח משקיפים בינ"ל.

פליט.ה  כל  של  בזכותו.ה  לתמוך  לשקול  מוכן.נה  אני   .6
וצאצאיו.ה להיקלט כאזרח.ית שווה זכויות בישראל, כל זמן 
ובתנאי  ישראל  אזרחי  בקרב   70% של  יהודי  רוב  שנשמר 
זהותה  את  לשנות  כדי  ישראלים   75% של  רוב  שיידרש 
היהודית-דמוקרטית של המדינה. תמיכתי מותנית בהכרת 
בישראל,  לאומי  לרוב  היהודים  בזכות  הפלסטיני  הצד 
ובתנאי שתהליך קליטת הפליטים יעשה באופן מבוקר ויארך 
להשהות  תוכל  ישראל  ושממשלת  שנה,  חמישים  לפחות 

את תהליך כניסתם אם יתברר שהם אינם נקלטים כיאות.
לעם היהודי ולעם הפלסטיני עומדת 

הזכות להגדרה עצמית ולהקמת מדינת 
הסכמתי לעקרונות הנ"ל מותנית בהסכמת הצד הפלסטיני לאום עצמאית ובטוחה בארצם

בהתאם  הסכמתי  למשוך  רשאי.ת  אני  הבינ"ל.  והקהילה 
לתגובתם.


