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קבוצת ביצוע ואימות

.1
כללי
.1

1יעדים ומטרות
.

אקבוצת ביצוע ואימות (קב"א) תוקם במטרה לייצר מנגנון של עזרה ותמיכתה של
הקהילה הבינלאומית לתהליך השלום בין הצדדים ובמטרה לסייע להם במילוי
מחויבויותיהם ההדדיות במסגרת הסכם זה.

.

בלשם כך ,מתפקידה של קב"א יהיה ליישב מחלוקות הקשורות לביצוע ההסכם,
לפקח עליהן ולסייע בפתרונן.

.2

2הרכב ומבנה
.

אהצדדים יזמינו את המדינות והארגונים החברים הבאים (להלן" :החברים") לקחת
חלק בקב"א ולהיות שותפים לה:
.i

iארצות-הברית.

iiiiרוסיה.
iiiiiהאיחוד האירופי.
ivivהאו"ם.
.

בהצדדים יוכלו לצרף מדינות ו/או ארגונים חברים נוספים לקב"א ,הן אזוריים והן
בינלאומיים.

.

גקב"א תורכב מהגופים הבאים:
.i

iקבוצת קישור (.)Contact Group

iiiiנציג מיוחד (.)Special Representative
iiiiiמזכירות (.)Secretariat
ivivפורום תורמים (.)Donors Group
.v

vכוח רב-לאומי (.)Multinational Force - MF

viviיחידת שיטור של העיר העתיקה (.)Old City Policing Unit – PU
.

דקב"א תקים מנגנון ליישוב מחלוקות (.)Dispute Settlement Mechanism

.

הבהסכמת הצדדים וככל שתמצא לנכון ,קב"א תורשה להקים גופים נוספים ,במטרה
למלא משימותיה ויעדיה.

.

והמטה הראשי הקבוע של קב"א ישכון בירושלים במיקום עליו יוסכם בין הצדדים.

.

זכל אימת שתוזכר קב"א בנספח זה ,יהא העניין הנדון תקף גם באשר לגופים ממנו
מורכבת קב"א.

.3

3היקף אחריות ותפקידים
.

אקב"א תישא באחריות ובתפקידים שהועלו בהסכם ,כמו גם ,בין היתר:
.i

iתיישב מחלוקות הקשורות לביצוע ההסכם ,תפקח עליהן ותסייע בפתרונן.

iiiiתסייע לצדדים ביישום ההסכם ,תמנע ותמתן מחלוקות בזירת ההתרחשות.
iiiiiתסייע במניעת אלימות ותיאבק בה ,לרבות טרור.
ivivתפקח על הנסיגה הישראלית ,תוודא ביצועה ותסייע לה.
.v

vתיישב כל מחלוקת שתתגלע בנציבות הגבול הטכני המשותפת (Joint

 )Technical Border Commissionבכל הנוגע לתיחום הגבול.
viviתיישב כל מחלוקת שייתכן ותתגלע במהלך פינוי ההתנחלויות ובמהלך
העברת האחריות בתחומיהן לפלסטין.
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viviiתמליץ על פיתרונות בשעה שהוועדה התלת-צדדית לתעופה אזרחית לא
הצליחה לעשות כן.
viviiiתמליץ על מתווה הסכם בהיעדרה של הסכמה בוועדה התלת-
צדדית ( )Trilateral Committeeבכל הנוגע לעריכת שינויים בנספח
העוסקים בהגבלות הנשק החלות על כוחות הביטחון הפלסטינים
(.)Palestinian Security Forces – PSF
ixixתפקח על השימוש שעושה חיל האוויר הישראלי בריבונות האווירית
הפלסטינית לצורכי אימוניו ותבטיח התאמתו להסכם ,ותגיע להחלטה חד-
משמעית לאחר קבלת תלונה בעניין מאחד הצדדים.
.x

xתפקח על יישומם של הסעיף והנספח הדנים במרחב האלקטרומגנטי ,ותגיע
להחלטה חד-משמעית לאחר קבלת תלונה בעניין מאחד הצדדים.

xixiתגיע להחלטות בעקבות תלונות הנוגעות לשימוש במרחב האלקטרומגנטי.
xixiiתגיע להחלטות הנוגעות למחלוקות בין כוחות הביטחון הפלסטיניים והכוח
הרב-לאומי בדבר כניסת חומרים וטובין.
xixiiiתסייע לכוח הרב-לאומי במתחם הר-הבית/אל-חראם א-שריף (Temple

 )Mountבעבודתו האדמיניסטרטיבית ,ותתמוך בו בכל עניין לוגיסטי.
xixivתסייע לשיתוף הפעולה בין הצדדים – אם התבקשה לעשות כן על-ידם –
באירועים המתרחשים בכבישים הייעודיים בהם מעורבים אזרחים ישראליים
המחייבים הליכים משפטיים או פליליים.
xvxvתפקח ותוודא שימורה של המורשת התרבותית בעיר העתיקה בירושלים
בכפוף לתקנות המורשת התרבותית העולמית של אונסק"ו.
xvxviתסייע לצדדים לגבש קווים מנחים ליישומם של חוקים שמטרתם תהא למנוע
גזענות ,אלימות ,טרור ,הסתה ואירידנטיות ,לרבות סיוע לאוכפם במרץ ובתקיפות.
xvxviiתחזיק כוחות בינלאומיים במעברי הגבול שיפעלו בגדה המערבית וברצועת עזה.
בשעת אירוע ביטחוני בו יהיה מעורב אזרח ישראלי או אזרח זר ,יגיעו הכוחות
הבינלאומיים לזירת האירוע ויסייעו לכוחות הביטחון הפלסטיניים והישראליים.
.

בייתכן שתחומי אחריות ותפקידים נוספים יתווספו ביוזמת הצדדים לקב"א בכפוף
להסכמתם הכתובה של הצדדים ולאחר שתוגש הסכמה זו על-ידם לנציג המיוחד.

.

גקבוצת הקישור והנציג המיוחד יורשו להמליץ בפני הצדדים על תחומי אחריות
ותפקידים נוספים שיש לדעתם להעניק לקב"א או שיש לדעתם מקום לערוך בהם
שינויים ותיקונים כלשהם .יחד עם זאת ,ההחלטה הסופית ,בכל המקרים ,תיקבע אך
ורק על-ידי הצדדים להסכם.

.
.4

דשפת העבודה של קב"א תהא השפה האנגלית.

4הוצאות ומימון
.

אהאו"ם ,חברי הקב"א והצדדים להסכם ישאו בהוצאות המימון של קב"א.

.

בהנציג המיוחד ,בסיועם של הצדדים להסכם ,חברי הקב"א וקבוצת הקישור ,יקימו
לטובת קב"א פורום תורמים (להלן" :פורום התורמים") ,שיורכב ממדינות ו/או
מארגונים שאינם חברים בקב"א המוכנים לתרום להצלחת קב"א וההסכם .פורום
התורמים יישא בכל הוצאה שלא כוסתה על-ידי האו"ם ,החברים או הצדדים.

.

גקב"א תשאף ככל האפשר לרכוש את הנדרש לה לביצוע פעילויותיה מגורמים
מקומיים ואזוריים.
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.

דהנציג המיוחד יערוך תקציב לכל שנת כספים ,שיאושר על-ידי הצדדים להסכם
וקבוצת הקישור .לאחר אישורו ,ישמש התקציב למימון פעילויותיה של קב"א כפי
שנקבעו על-ידי הנציג המיוחד .שנת הכספים לעניין תקציבה של קב"א תהא מיום
ה 1-בינואר ועד יום ה 31-בדצמבר.

.

הככל שנוגע הדבר לתקופה הקודמת ליום ה 1-בינואר בשנה שלאחר החתימה על ההסכם,
יכלול התקציב של קב"א את סכומי הכספים שיקבל הנציג המיוחד לידיו בתקופה זו.
והנציג המיוחד יתקין תקנות בעניינים כספיים שיעלו בקנה אחד עם הסכם זה ,ויגישן

.

לאישורם של הצדדים להסכם ושל קבוצת הקישור לא יאוחר מ____________.
תקנות אלו תכלולנה הליכים תקציביים המביאים בחשבון מחזורים תקציביים של
המדינות והארגונים התורמים.
זבכל שנת כספים יכנס הנציג המיוחד ישיבת מליאה שנתית (להלן" :מליאה")

.

( )Plenaryשתורכב מנציגיהם של הצדדים להסכם ,החברים ,קבוצת הקישור
ופורום התורמים במטרה להציג ולדון ביישום תוכנית העבודה של הקב"א ועמידתה
בתקציב העומד לרשותה לשנת הכספים הנדונה ,ואת תוכנית העבודה ותקציבה
לשנת הכספים שלאחריה.
.5

5היחסים בין הצדדים להסכם
.

אועדה תלת-צדדית שתורכב מהנציג המיוחד ומוועדת היגוי פלסטינית-ישראלית עליונה
( ,)Palestinian-Israeli High Steering Committeeתשמש כפורום הבכיר ביותר
לתיאום בין הצדדים והקב"א בכל הנוגע ליישומו של ההסכם ובחינתו ההדדית.

.

בהוועדה התלת-צדדית תתכנס באופן שוטף לפחות פעם בחודש .בנוסף ,הוועדה
התלת-צדדית תתכנס לדיון מיוחד  48שעות לאחר שאחד הצדדים או קב"א הגישו
בקשה לכך למזכירות הוועדה.

.

גבנוסף לוועדה התלת-צדדית ,תיוצג קב"א גם בוועדות ובקבוצות שונות שתוקמנה
במסגרת ההסכם כפי שיפורט להלן ,ובוועדות ובקבוצות או בגופים אחרים כפי
שיוסכם על כך בין הצדדים.

.6

6זכויות מיוחדות וחסינות
.

אנציגי קב"א ,הנציג המיוחד והעובדים של הגופים והארגונים של קב"א יהיו זכאים לזכויות
מיוחדות ולחסינות כפי שתפורטנה בהסכם ההשתתפות (.)Participation Agreement

.

בנציגי קב"א ,הנציג המיוחד ,העובדים של הגופים והארגונים של קב"א יהנו מחופש
תנועה בשטחי הצדדים ,באופן שיאפשר להם לבצע את עבודתם במסגרת ההסכם
ובהתאם לנוהגים שיגובשו על-ידי הנציג המיוחד בשיתוף פעולה עם הצדדים.

.7

7משך זמן
.

אקב"א תחדל מפעילויותיה בנקודות-זמן מסוימות עם סיום פעולותיה המוגדרות
בזמן .קב"א תתקיים עד שיוחלט אחרת בין הצדדים.

.8

8קבוצת קישור
.

אקבוצת קישור ברמת דרג פוליטי גבוה (להלן" :קבוצת הקישור") ,שתורכב מכל חברי
קב"א ,תהא הסמכות הגבוהה ביותר של קב"א.

.

בקבוצת הקישור תמנה ,תוך היוועצות עם הצדדים להסכם ,נציג מיוחד שישמש
כמנהלה הראשי של קב"א בשטח.

.

גכל חבר יהיה מיוצג בקבוצת הקישור באמצעות נציג בכיר אחד.

.

דכל חבר יידע את המזכירות בדבר זהותו של הנציג הרשמי שמונה על-ידו.
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.

ההיה ולא יהא ביכולתו של נציג ממונה להשתתף בפגישה של קבוצת הקישור ,על
המדינה או הארגון החברים למנות במקומו מחליף הולם ולהודיע על כך למזכירות.
והחברים המפורטים בסעיף (2א) לעיל ייחשבו "חברים קבועים" (Permanent

.

 )Membersשל קבוצת הקישור.
זלכל חבר בקבוצת הקישור זכות הצבעה שווה.

.
.

חככלל ,על קבוצת הקישור לשאוף לקבל את החלטותיה בהסכמה כללית (פה אחד)
של כל חבריה.

.

טבמקרים בהם לא ניתן יהיה לקבל החלטה בהסכמה כללית ,על ההחלטות בקבוצת
הקישור להתקבל לאור הצבעת רוב חבריה ,כל עוד כלל החברים הקבועים שלה נתנו
את הסכמתם להחלטה.

.

יקבוצת הקישור תתכנס במטה הראשי של קב"א או במקום אחר עליו יומלץ על-ידי
הנציג המיוחד ושאושר על-ידי קבוצת הקישור.

	.איהמזכירות תספק את כל הסיוע הלוגיסטי והאדמיניסטרטיבי הנדרש לפעילויותיה
של קבוצת הקישור.

.2
הנציג המיוחד
.1

1הנציג המיוחד ימונה על-ידי קבוצת הקישור לאחר היוועצות עם הצדדים להסכם ,והוא יכהן
בתפקידו במשך ארבע שנים .קבוצת הקישור ,לאחר היוועצות עם הצדדים להסכם ,תורשה
להחליט על חידוש כהונתו של הנציג המיוחד או על החלפתו קודם לסיום תקופת כהונתו.

.2

2בהיותו הגורם הניהולי העיקרי של קב”א ,ישכון מקום מושבו של הנציג המיוחד במטה
הראשי של קב”א ,והוא יהא הגורם האחראי לניהולה ולהכוונתה .לשם כך ,בסמכותו של
הנציג המיוחד לפעול בשמה של קב”א ,לרבות העסקת צוותי עובדים ,עריכת הסכמים
וחוזים ,רכישת נכסים ושירותים וביטולם ,הנהגת הליכים משפטיים ,וביצוע כל פעולה
סבירה והולמת אחרת הנדרשת לשם מילוי תפקידו.

.3

3כחלק מפעילותו ,ישמש הנציג המיוחד כיו”ר הוועדה התלת-צדדית ,שתכלול גם את חברי
שני הצדדים הלוקחים חלק בוועדת ההיגוי הפלסטינית-ישראלית העליונה .הנציג המיוחד
יהא הגורם האחראי לכינוסה החודשי של הוועדה התלת-צדדית ,או לכינוסה בתדירות
גבוהה יותר בכפוף לבקשתו של כל אחד מחברי הוועדה התלת-צדדית.

.4

4הנציג המיוחד יהא הגורם האחראי ,בין היתר – ובכפוף להתייעצויותיו עם קבוצת הקישור
והצדדים להסכם – למינויים ולהפסקת כהונתם של המפקד ( )Commanderהעומד בראש
הכוח הרב-לאומי וסגן-המפקד ( )Deputy Commanderשלו ,ושל המפקד ()Commander
העומד בראש יחידת השיטור של העיר העתיקה וסגן-המפקד ( )Deputy Commanderשלה.

.5

5הנציג המיוחד יעדכן וידווח באופן תדיר וקבוע לצדדים להסכם ולקבוצת הקישור על-
אודות פעילויותיה של קב”א ומילוי תפקידיה במסגרת הסכם זה.

.6

 6הנציג המיוחד יבקש מהמדינות ומהארגונים המוסכמים על-ידי הצדדים לספק לכוח הרב-לאומי
וליחידת השיטור של העיר העתיקה תגבורת וצוותי עובדים ו/או ציוד בכפוף להסכם ההשתתפות.
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.7

7הנציג המיוחד ידגיש בפני המדינות והארגונים התורמים את חשיבות הרצף והעקביות
בתרומתם ובפעילותם ,וישיג הסכמתם שלא לסגת מהסיוע ללא הודעה מוקדמת שתימסר
מראש לנציג המיוחד כמפורט בהסכם ההשתתפות.

.8

8בהתאם להנחיית קבוצת הקישור יגבש הנציג המיוחד מדיניות תקשורתית.

.3
המזכירות
.1

1המזכירות תשמש כזרועו הניהולית ,הלוגיסטית והאדמיניסטרטיבית של הנציג המיוחד במטה
הראשי של קב”א ,ותסייע לנציג המיוחד ביישומו את תחומי אחריותו ואת משימותיו.

.2

2חברי המזכירות ימונו על-ידי הנציג המיוחד לאחר שהצדדים אישרו את ארצות מוצאם.
היה וימצא הנציג המיוחד לנכון להעסיק במזכירות עובדים בעלי אזרחות של אחד הצדדים,
הוא יורשה לעשות כן על בסיס שווה ,ככל שיתאפשר הדבר.

.3

3המזכירות תשכון במטה הראשי של קב”א.

.4

4בנוסף לשאר תחומי אחריותה ,תשמש המזכירות גם כספק שירות אדמיניסטרטיבי,
לוגיסטי וארגוני לכלל הקבוצות ,הוועדות הבינלאומיות והוועדות רבות-הצדדים והגופים
העתידיים שיוקמו במסגרת ההסכם שפעילותם תשולב בפעילותה של קב”א.

.4
פורום התורמים
.1

1פורום התורמים יורכב מכל המדינות והארגונים שהתחייבו לסייע כספית ולוגיסטית ,לרבות
במתן סיוע בכוח אדם או במתן כל סיוע אחר לטובת קב”א בשנת הכספים הקרובה.

.2

2חברי פורום התורמים יקבלו מהנציג המיוחד ומהמזכירות ,באופן תדיר וקבוע ,עדכונים
ודיווחים בדבר פעילויותיה של קב”א ומילוי תפקידיה במסגרת הסכם זה ,לרבות השימוש
שנעשה בתרומותיהם.

.3

3אחת לשנה ,חברי פורום התורמים יוזמנו להשתתף בישיבת מליאה בה יציג בפניהם הנציג
המיוחד את יישומה של קב”א את תוכנית העבודה ואת השימוש שנעשה בתקציב שעמד
לרשותה לשנת הכספים הנדונה ,לרבות עריכתו של דיון בעניין ,ובכלל זה גם דיון בדבר
תוכנית העבודה העתידית ותקציבה לשנת הכספים הבאה.

.4

4כל התרומות הכספיות שיוענקו לקב”א יותאמו לשנת הכספים בה עתידה קב”א ליישם
את פעילויותיה.

.5

5כל מחויבות למתן סיוע לוגיסטי ,לרבות מתן סיוע בכוח אדם ,יהיו לפרקי זמן ארוכים דיים,
באופן שיאפשרו לקב”א לשלבם בפעילויותיה תוך שינויים מינימליים ככל האפשר.

.6

6הנציג המיוחד יגבש קריטריונים ,תנאים ודרישות לשם מתן סיוע כספי ,לוגיסטי ובכוח
אדם לקב”א.

.7

7קב”א והנציג המיוחד ישמשו כמנגנון הראשי לדיאלוג בין מדינה תורמת או ארגון תורם
לבין הצדדים ,בכל הקשור לפעילות הקב”א.
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.5
נוכחות רב-לאומית
כללי
.1

1קב”א תקים כוח רב-לאומי במטרה לספק לצדדים ערבויות ביטחוניות ובמטרה לפעול
כגורם מרתיע ומפקח ליישומן של ההוראות הרלוונטיות המפורטות בהסכם.

.2

2הכוח הרב-לאומי יפרוס כוחותיו במדינת פלסטין .המטה הראשי של הכוח הרב-לאומי
ישכון במדינת פלסטין במיקום עליו יסכימו ביניהן קב”א ופלסטין.

.3

3המפקד וסגן-המפקד של הכוח הרב-לאומי ימונו על-ידי הנציג המיוחד ועליהם יהיה
לדווח לו .המפקד וסגן-המפקד של הכוח הרב-לאומי יהיו ממדינות שונות.

.4

4המפקד של הכוח הרב-לאומי יהא קצין משטרה בפועל או בדימוס שדרגתו תהא זהה
לדרגת אלוף בצבא .סגן-המפקד של הכוח הרב-לאומי יהא קצין משטרה בפועל או בדימוס
שדרגתו תהא זהה לתת-אלוף בצבא.

.5

5הן המפקד והן סגן-המפקד של הכוח הרב-לאומי יכהנו בתפקידם במשך לא פחות משנתיים.
במטרה להבטיח רצף מקסימלי ,יעשה הנציג המיוחד כל מאמץ שלא להחליפם באותה שנה.

.6

6הכוח הרב לאומי יורכב ממטה ראשי ( ,)Headquartersמרכיב צבאי (,)Military Component - MC
מיחידת משקיפים ( )Observer Unit - OUומיחידת סיוע (.)Support Unit - SU

.7

7כל החברים בכוח הרב-לאומי ,לרבות הרכיב הצבאי ,יחידת המשקיפים ויחידת הסיוע,
יהיו כפופים בכל תחומי אחריותם למפקד של הכוח הרב-לאומי שבאחריותו לדווח לנציג
המיוחד .המפקד יפרסם ברבים את נוהלי הכוח הרב-לאומי .המפקד של הכוח הרב-לאומי
יגבש שרשרת פיקוד שתורכב ממפקדי האגפים שהקמתם התאפשרה בעקבות התרומות
הארגוניות והמדיניות השונות לכוח הרב-לאומי ,בהנתן אישורו של הנציג המיוחד.

.8

8המפקד של הכוח הרב-לאומי יחזיק באחריות כוללת לסדר הכללי של הכוח הרב-לאומי
ושל כלל חבריו ,ובתיאום עם הנציג המיוחד יגבש הליכים לתיאום אמצעים משמעתיים בין
הכוח הרב-לאומי ובין המדינות ו/או הארגונים התורמים.

.9

9למעט הרכיב הצבאי ,אף יחידה בכוח הרב-לאומי לא תורשה להחזיק בנשק.

1010תפקידו של המפקד של הכוח הרב-לאומי יהא לדאוג לתיאום יעיל בין הצדדים לרבות
הקמתה של ועדת תיאום ( ,)Coordination Committee – CCשהחברים בה יהיו המפקד
או סגן-המפקד של הכוח הרב-לאומי ונציגים מתאימים מטעם הצדדים להסכם.
1111ועדת התיאום תשמש כפורום העיקרי לתיאום וקישור בין הצדדים להסכם ובין הכוח הרב-לאומי.
1212ועדת

התיאום

תכלול

גם

תת-ועדה

לשיתוף

פעולה

מודיעיני

(.)Subcommittee for Intelligence Cooperation - SIC
1313הכוח הרב-לאומי יקים במטה הראשי שלו או במקום מוסכם אחר בשטחי פלסטין מרכז
מבצעים משותף לו ולפלסטין (.)Joint SCU-Palestine Operations Center - JOC

קבוצת ביצוע ואימות

המטה הראשי של הכוח הרב-לאומי
1414המטה הראשי של הכוח הרב-לאומי יאורגן באופן שיאפשר לו למלא חובותיו בכפוף להסכם
בין הצדדים ולנספח זה .המטה יאויש בשוטרים מאומנים בעלי ניסיון ובעלי דרגות הולמות,
שנשלחו על-ידי המדינות והארגונים התורמים .ארגון המטה ייקבע על-ידי המפקד של
הכוח הרב-לאומי שמתפקידו יהיה לגבש מצבת כוח אדם על בסיס לאומי ,ארגוני ומגדרי
הוגן והולם.

הרכיב הצבאי
1515הרכיב הצבאי:
.

איספק לצדדים ערבויות ביטחוניות ויפעל כגורם מרתיע נגד איומים או אלימות
ויפקח על יישומן של ההוראות הרלוונטיות המפורטות בהסכם.

.

ביגן על הריבונות הטריטוריאלית של מדינת פלסטין.

.

גישמש כגורם מרתיע נגד התקפות חיצוניות העלולות לאיים על כל אחד מהצדדים.

.

דיערוב ליישומו של סעיף הפרוזדור (.)Corridor

.

היערוך ביקורת בכלי רכב ובקרב נוסעים באתרים בעלי חשיבות דתית.

.

וילווה כלי רכב בדרכם ממעברי הגבול לאתרים בעלי חשיבות דתית.

.

זיהא נוכח באתרים בעלי חשיבות דתית.

.

.

חיפקח על יישומו של סעיף בית הקברות בהר הזיתים.

.

טיסייע לאימונם של כוחות הביטחון הפלסטיניים.
ייסייע לכוחות הביטחון הפלסטיניים לפתח אמצעים ללוחמה בטרור.

	.אייבטיח את הגישה הבטוחה לתחנות ההתראה המוקדמת הישראליות בגדה
המערבית וילווה את התנועות מהן ואליהן.
	.בייישם את סעיף (5.12ב’) ו(5.12 -ג’) בהסכם.
	.גייערוך סיורים בכבישים הייעודיים בכל מועד ובכל זמן ויבטיח שיתוף פעולה במקרי
חירום רפואיים המתרחשים בכבישים הללו בהם מעורבים אזרחים ישראלים.
	.דיידווח לקב”א ויעדכן אותה.
1616הרכיב הצבאי יורכב מארבעה גדודי חי”ר ממוכן שמצבת כוח האדם שלהם לא תעלה על
 3,000חיילים ,מיחידה אווירית ומיחידת סיור חופים מול רצועת עזה.
1717הרכיב הצבאי יצויד בציוד ובחימוש סטנדרטי המקובל לשימוש בידי כוחות להשכנת שלום
וכוחות לשמירת שלום .הוראות הפתיחה באש של הרכיב הצבאי יגובשו על-ידי המפקד
של הכוח הרב-לאומי יחד עם הנציג המיוחד והצדדים להסכם.
1818שלושה מתוך ארבעת הגדודים יוצבו בבקעת הירדן לאורך הגבול עם ממלכת ירדן .הגדוד
הרביעי יוצב לאורך הגבול בין מצרים ורצועת עזה .הגדודים יפעלו הן באמצעות עמדות
קבועות והן באמצעות סיורים ממונעים לאורך הגבולות הללו .תתי-יחידות של הגדודים
ייפרסו בכבישים הייעודיים ,במקומות ייעודיים בעלי חשיבות דתית ובאתרים ובמקומות
אחרים עליהם יוסכם בין הצדדים למטרות ליווי ואבטחה .מקום הצבתם המדויק של
הגדודים יוסכם בין הרשויות הפלסטיניות והכוח הרב-לאומי.
1919הגדודים של הכוח הרב-לאומי יצוידו באמצעי התצפית החדשניים ביותר באופן שיאפשר
להם לסייע לכוחות הפלסטיניים לזהות הסתננויות ולמונען.
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2020היחידה האווירית תערוך סיורים אוויריים וסיוע תצפיתני לכוח הרב-לאומי וליחידת המשקיפים,
באמצעות שימוש במסוקים ובכלי טייס קלים שיצוידו באמצעי תצפית מודרניים.
2121יחידת הסיור בחוף עזה תפעל באמצעות סירות קלות ומהירות לאורך חוף עזה ותסייע
לכוחות הפלסטיניים לזהות הסתננויות ימיות ולמונען.
2222חברים בכוח הרב-לאומי ייבחרו על-ידי המפקד של הכוח הרב-לאומי מאומות עליהן יוסכם
בין הצדדים ובין הנציג המיוחד .על כל החברים ברכיב הצבאי לעמוד בתנאים הבאים:
.

אבעלי עשר שנות ניסיון מקצועי לכל הפחות בשירות צבאי.

.

בדוברי אנגלית ברמה רהוטה וקולחת.

.

געמידה בהצלחה בקורס ההכנה לקב”א ( ,)IVG Pre-Deployment Courseכפי
שיגובש ויפותח על-ידי הנציג המיוחד.

יחידת המשקיפים
2323יחידת המשקיפים:
.

אתפקח ותוודא עמידתם של כוחות הביטחון הפלסטיניים בהוראות הסעיף העוסק
במאפייני ההגנה של המדינה הפלסטינית.

.

בתציב משקיפים באזורים הסמוכים לקווי הנסיגה הישראליים במהלך שלבי הנסיגה.

.

גתציב משקיפים במטרה לפקח על הגבולות היבשתיים והימיים של מדינת פלסטין
כמפורט בסעיף  5.13בהסכם.

.

דתבצע את ההוראות המפורטות בסעיף  5.12בהסכם הנוגעות למעברי הגבול
הפלסטיניים הבינלאומיים.

.

התבצע את ההוראות המפורטות בסעיף  5.8בהסכם הנוגעות לתחנות ההתראה
המוקדמת.
ותבצע את ההוראות המפורטות בסעיף  5.3בהסכם.

.
.

.

זתבצע את ההוראות המפורטות בסעיף  5.7בהסכם.
.

חתבצע את ההוראות המפורטות בסעיף  10בהסכם.

.

טתסייע באכיפת האמצעים ללוחמה בטרור.
יתפקח על הנוכחות הצבאית הישראלית הקטנה בעמק הירדן המורשית על-פי ההסכם.

	.איתפקח ותוודא שתחנות ההתראה המוקדמת משמשות למטרות שהוכרו בהסכם זה.
	.ביתפקח על כל מעברי הגבול לפלסטין.
	.גיתוודא פעילותה של ביקורת הגבולות של כוחות הביטחון הפלסטיניים ותפקח עליה.
	.דיתעביר לקב”א דיווחים שוטפים ותעדכנה.
2424יחידת המשקיפים תאויש ב 300-משקיפים אזרחים לכל היותר ,ולרשותה יעמדו אמצעי
תחבורה הולמים באופן שיאפשרו לה לעמוד במחויבויותיה ובמשימותיה.
2525יחידת המשקיפים תורשה להפעיל עמדות תצפית קבועות לאורך הגבול הישראלי-
פלסטיני ובמיקומים ספציפיים בפלסטין עצמה.

קבוצת ביצוע ואימות

2626יחידת המשקיפים תורשה לערוך ביקורות פתע בהתראה בת שעה בכל מקום בפלסטין
בעקבות מידע שהגיע לידיה באופן עצמאי או בעקבות מידע שהתקבל על-ידי צד שלישי.
הרשויות והכוחות הפלסטיניים יוודאו שנערכו כל הצעדים הנדרשים במטרה לאפשר
ליחידת המשקיפים למלא את חובותיה .ביקורות הפתע של יחידת המשקיפים ילוו על-
ידי כוחות הביטחון הפלסטיניים ו/או על-ידי כוחות הביטחון של הכוח הרב-לאומי כפי
שיוסכם בין הכוח הרב-לאומי ופלסטין.
2727חברים ביחידת המשקיפים ייבחרו על-ידי המפקד של הכוח הרב-לאומי ממדינות עליהן
יוסכם בין הצדדים להסכם ובין הנציג המיוחד .על כל החברים ביחידת המשקיפים לעמוד
בתנאים הבאים:
.

אבעלי עשר שנות ניסיון מקצועי לכל הפחות בשירות משטרתי ,דיפלומטי ,צבאי,
מודיעיני או בתחומי המכס וביקורת הגבולות.

.

בדוברי אנגלית ברמה רהוטה וקולחת .על  20%מהם להיות גם דוברי ערבית ברמה רהוטה.

.

געמידה בהצלחה בקורס ההכנה לקב”א ,כפי שיגובש ויפותח על-ידי הנציג המיוחד.

יחידת הסיוע
2828יחידת הסיוע תספק סיוע לוגיסטי ,תקשורתי ,תחבורתי וכל סיוע נדרש אחר הן לרכיב
הצבאי והן ליחידת המשקיפים.
2929חברים ביחידת הסיוע ייבחרו על-ידי המפקד של הכוח הרב-לאומי ,מאומות עליהן יוסכם
בין הצדדים והנציג המיוחד .חברים ביחידת הסיוע יורשו להיות הן אזרחים והן אנשי צבא.
על כל החברים ביחידת הסיוע לעמוד בתנאים הבאים:
.

אידע מקצועי הולם בתחום התמחותם.

.

בדוברי אנגלית ברמה רהוטה וקולחת.

.

געמידה בהצלחה בקורס ההכנה לקב”א ,כפי שיגובש ויפותח על-ידי הנציג המיוחד.
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.6
יחידת השיטור של העיר העתיקה
.1

1קב”א תקים יחידת שיטור בשם “יחידת השיטור של העיר העתיקה” שתפעל בעיר העתיקה
בירושלים בשיתוף פעולה מלא עם הצדדים להסכם.

.2

2יחידת השיטור:
.

אתשמש כמנגנון קישור ותיאום בין כוחות המשטרה של שני הצדדים הפועלים בעיר העתיקה.

.

בתסייע לכוחות המשטרה של שני הצדדים הפועלים בעיר העתיקה בביצוע מחויבויותיהם,
בפעילויות שיוסכם עליהן מראש.
גתשמש כמנגנון ליישוב מתיחויות מקומיות ולפתירת מחלוקות וסכסוכים מקומיים

.

בעיר העתיקה.
.

דתארגן ותערוך בעיר העתיקה פעילויות אימון משותפות עם כוחות המשטרה של הצדדים.

.

התפקח על שימור מנהרות הכותל ותחזוקתן על-פי ההסכם ,מבלי לפגוע
במבנים שמעליהן.
ותבצע פעילויות תצפית ,פיקוח ובקרה באתרים ובמקומות הבאים:

.

.i

iנקודות הכניסה לעיר העתיקה ונקודות היציאה ממנה.

iiiiמנהרות הכותל.
iiiiiברחובות העיר העתיקה ,באמצעות סיורים ממוכנים כפי שיגובשו יחד עם
הצדדים ובכפוף לאישורם.
ivivאתרים ומקומות אחרים עליהם יוסכם על-ידי הצדדים.
זתבצע מחויבויות משטרתיות באתרים ובמקומות הבאים:

.

.i

iלאורך הדרך המובילה משער יפו לשער ציון.

iiiiבכביש המוביל לבית הקברות בהר הזיתים.
iiiiiאתרים ומקומות אחרים עליהם יוסכם על-ידי הצדדים.
.3

3בעת יישום תחומי אחריותה וסמכותה ,כפי שפורטו לעיל ,תהא יחידת השיטור של העיר
העתיקה מחויבת לשמור על חיי היומיום והאופי ההיסטורי של העיר העתיקה ולהימנע
מלהפריע לחיי השגרה ולאורח החיים השוטף .בהתאם לכך ,תנוהל יחידת השיטור בכל
פעילויותיה על בסיס מדיניות של ריסון (.)Policy of Restraint

.4

4יחידת השיטור תשכון במטה הראשי של יחידת השיטור של העיר העתיקה בעיר העתיקה
עצמה במקום עליו יוסכם מראש .לרשותה של יחידת השיטור יעמוד משרד גם במטה
הראשי של קב”א.

.5

5המפקד וסגן-המפקד של יחידת השיטור ימונו על-ידי הנציג המיוחד ועליהם יהיה לדווח
לו .המפקד וסגן-המפקד של יחידת השיטור יהיו ממדינות שונות.

.6

6הן המפקד והן סגן-המפקד של יחידת השיטור יכהנו בתפקידם במשך לא פחות משנתיים.
במטרה להבטיח רצף מקסימלי ,יעשה הנציג המיוחד כל מאמץ שלא להחליפם באותה שנה.

.7

7יחידת השיטור תורכב ממטה ראשי ,חדר-מצב משותף ,מחלקת פיקוח (,)Policing Unit
צוות עובדים תומך ועובדי אדמיניסטרציה כנדרש לשם ביצוע פעילויותיה.

.8

8חברים במחלקת הפיקוח של יחידת השיטור ייבחרו על-ידי המפקד של יחידת השיטור,
ממדינות שאושרו על-ידי הצדדים והנציג המיוחד .על כל החברים במחלקת הפיקוח
לעמוד בתנאים הבאים:
.

אבעלי עשר שנות ניסיון מקצועי לכל הפחות בשירות משטרתי.
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בדוברי אנגלית ברמה רהוטה וקולחת .על  20%מהם להיות גם דוברי ערבית ו/או
עברית ברמה רהוטה.

.

געמידה בהצלחה בקורס ההכנה לקב”א ,כפי שיגובש ויפותח על-ידי הנציג המיוחד.

.

דעמידה בהצלחה בקורס סיוע משטרתי בירושלים במסגרת קב”א (IVG Jerusalem

 ,)Policing-Support Courseכפי שיגובש ויפותח על-ידי הנציג המיוחד בשיתוף
פעולה עם הצדדים.
.9

9מינויים של עובדי יחידת השיטור ,הן לתפקידי השיטור והן לתפקידי האדמיניסטרציה ,יהא
באחריותו של המפקד של יחידת השיטור ובכפוף לאישורו של הנציג המיוחד.

1010יחידת

השיטור

תתחזק

ותתפעל

בעיר

העתיקה

חדר-מצב

משותף

( ,)Joint Situation Room- JSRשיכלול חברים מכוחות המשטרה של שני הצדדים .חדר
המצב המשותף ישמש כמרכז פיקוד משותף במצבי חירום ובשעת משבר בעיר העתיקה,
ובעת אירועים ומצבים המחייבים שיתופי פעולה.
1111במקרים הבאים תהא ליחידת השיטור הזכות להחזיק בפרק זמן קצר מאוד אדם החשוד
בהפרת חוק (להלן“ :עציר זמני”) (:)Temporary Detainee
.

אבאזורים ,באתרים ובמקומות בהם יחידת השיטור מבצעת פעילות שיטור.

.

בבמצבים ,באזורים ,באתרים ובמקומות עליהם יוסכם בין הצדדים.

1212יחידת השיטור תתחזק ותתפעל מתקן אחזקה זמני ()Temporary Holding Facility - THF
במיקום עליו יוסכם מראש לשם החזקת העצירים הזמניים .תנאי המעצר במתקן והתקנות
להפעלתו יעמדו בתווי התקן הבינלאומיים הגבוהים למעצר והצדדים יתנו להם את הסכמתם.
1313כל העצירים הזמניים יועברו לצד הרלוונטי בכפוף להוראות סעיף  14בהסכם זה ,במהירות
האפשרית ולא יאוחר מ 12-שעות לאחר מעצרם .בשום מקרה לא תערוך יחידת השיטור
חקירה או תשאול לעצירים הזמניים.
1414באזורים ,באתרים ובמקומות בהם מבצעת יחידת השיטור פעילות שיטור ,כמו גם באזורים,
באתרים ובמקומות אחרים עליהם הוסכם בין הצדדים ,תהא ליחידת השיטור הסמכות
לנהל חיפושים אישיים ,להיכנס למבנים ולכלי רכב ולערוך בהם חיפושים ,ולעקל ולתפוס
חזקה זמנית על חפצים בהתאם לנוהגים שיגובשו יחד עם הצדדים להסכם .כל החפצים
שיעוקלו ושיוחזקו על-ידי יחידת השיטור יועברו לצד הרלוונטי בהתאם להוראות סעיף 14
בהסכם ,תוך  24שעות מעת עיקולם.
1515חברי השיטור של יחידת השיטור ילבשו מדים מזהים בתיאום עם הצדדים.
1616יחידת השיטור תורשה לתחזק ולתפעל כלי רכב ואמצעים אחרים הנדרשים לשם יישום
סמכותה תוך שימת דגש על אופייה המיוחד של העיר העתיקה .מספר כלי הרכב המדויק
שיעמוד לרשותה של יחידת השיטור ייקבע על-ידי מפקד יחידת השיטור בהסכמת הצדדים.
1717בשעת פעילויותיה ,יחידת השיטור וחבריה יורשו לעשות שימוש בנשק לא קטלני .בנוסף,
באזורים ,באתרים ובמקומות בהם הם מבצעים פעילות שיטור ,יחידת השיטור תורשה
לספק לחבריה אקדחים בהם ייעשה שימוש אך ורק למטרות הגנה עצמית .למעט האמור
לעיל ,יחידת השיטור לא תורשה להחזיק או לעשות שימוש בנשק.
1818יחידת השיטור תעשה שימוש בציוד מצלמות ובציוד מעקב וידיאו מודרני ,שכולם יהיו
מקושרים לחדר המצב המשותף.
1919האזורים ,האתרים והמקומות בהם תורשה יחידת השיטור לפעול יפורטו במפה שתוסכם
על-ידי שני הצדדים .המפה תעודכן ותשונה ,ככל שיידרש ,בהסכמת קב”א ובהצדדים.
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.7
מנגנון ליישוב מחלוקות
.1

1הצדדים להסכם ישאפו ליישב את כל המחלוקות הנובעות מפרשנות הסכם זה או מיישומו
באמצעות משא ומתן.

.2

2ועדת ההיגוי העליונה תשמש כפורום הבכיר ביותר ליישוב מחלוקות בין הצדדים.

.3

3היה ולא יימצא פתרון מיידי למחלוקת באמצעות משא ומתן ,ובכלל זה גם באמצעות
ועדת ההיגוי העליונה ,יורשה כל אחד מהצדדים להגיש את המחלוקת בפני בורר ומגשר
באמצעות בקשה רשמית שתימסר לנציג המיוחד (להלן“ :בקשה ליישוב מחלוקת במסגרת
הנוכחות הרב-לאומית”) (.)Multinational Presence Dispute Resolution Request

.4

4בכפוף לקבלת הבקשה ליישוב המחלוקת ,יפעל הנציג המיוחד מיידית לשם עריכת דיונים
עם הצדדים במטרה לברר את העובדות העומדות בבסיס המחלוקת ובמטרה להגיש
לצדדים המלצה הנוגעת למנגנון הבוררות והגישור שיימצא הולם לפתרון המחלוקת
הנדונה ולזהותו של הבורר/המגשר המומלץ.

.5

5על הצדדים להסכם יהיה להגיע להחלטה בדבר אימוץ מנגנון הבוררות והגישור שהומלץ
לרבות זהותו של הבורר או המגשר תוך ייחוס חשיבות מרבית להמלצותיו של הנציג
המיוחד בכל הנוגע לכך.

.6

6היה והגיעו הצדדים להחלטה כי אין ביכולתם ליישב את המחלוקת בתוך  14ימים באמצעות
מנגנון הבוררות והגישור של קב”א שאומץ במסגרת סעיף זה ,יורשה כל צד לנסות ליישבה
באמצעות מנגנוני פתרון מחלוקות נוספים כמפורט בסעיף  )4(16להסכם.

.7

7עם סיומו של הליך פתרון המחלוקת במסגרת קב”א ,יערוך הנציג המיוחד לצדדים דו”ח
בו יפורטו הרקע למחלוקת ותוצאות הליך הפתרון לה במסגרת קב”א .המזכירות תתעד
בארכיב מיוחד כל דו”ח יישוב מחלוקות שכזה.

.8
זיהוי
.1

1קב”א תחזיק בסמל ובדגל משלה כפי שיתואמו עם הצדדים להסכם .גופים ספציפיים של
קב”א יהיו רשאים לשאת סמלים מזהים ו/או מדים אחרים ,ככל שיידרש הדבר.

.2

2חברי קב”א ישאו כרטיס זיהוי המעיד באנגלית ,בעברית ובערבית על שייכותם לקב”א.
הכרטיס יונפק על-ידי קב”א בהתאם למאפיינים שיגובשו בין הנציג המיוחד ובין הצדדים להסכם.

.3

3כלי הרכב של קב”א ישאו לוחית רישוי של קב”א ,שיונפקו על-ידי קב”א בהתאם למאפיינים
שיגובשו בין הנציג המיוחד ובין הצדדים להסכם.

.9
הכשרה והתמצאות
.1

1במטרה להבטיח שכל חברי קב”א ועובדיה יחלו בפעילויותיהם באזור תוך הבנתם המלאה
את המציאות באזור ,את המצב ,הרגישויות במקום ואת תפקידם ומעמדם ,קב”א תגבש
ותפתח קורסי הכשרה והיכרות וחומרי לימוד העוסקים במאפיינים השונים של קב”א,
לרבות הקורסים שפורטו לעיל.
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מבנה ארגוני – קבוצת ביצוע ואימות

יחידת סיור בחוף עזה
(נספח קב"א )5.21

יחידת סיוע
(נספח קב"א )5.28

תת-ועדה לשיתוף
פעולה מודיעיני
(נספח קב"א )5.12

ועדת תיאום
מפקד הכוח הרב-לאומי
ונציגי הצדדים
(נספח קב"א )5.10

מקימים

מזכירות ומטה
(הסכם ג ,3.2.נספח קב"א )3

יחידה אווירית
(נספח קב"א )5.20

יחידת משקיפים
עד  300משקיפים אזרחיים
(נספח קב"א )5.23

 4גדודי חי"ר
 3בגבול עם ירדן
 1בגבול עם צמרים
(נספח קב"א )5.16

רכיב צבאי
(נספח קב"א )5.15

מתקן אחזקה זמני
(נספח קב"א )6.12

יחידת פיקוח
(נספח קב"א )6.8

שליחת נציגים

חדר מצב משותף
(נספח קב"א )6.10

שליחת נציגים

ועדת ביטחון עליונה
משותפת
(הסכם ג)5.1.

מנגנון יישוב מחלוקות תלת-
צדדי
נציג מיוחד תוך דיון עם הצדדים
(הסכם )3.3

הצדדים מעבירים
מחלוקות שלא נפתרו
על-ידי וועדת ההיגוי
העליונה

ועדת שיתוף
פעולה ישראלית-
פלסטינית
(הסכם )8

מעבירים מחלוקות
אם לא יושבו
על-ידי מנגנון יישוב
המחלוקות

התייעצות

וועדה היגוי
ישראלית-
פלסטינית גבוהה
(הסכם )2.11

וועדה תלת-צדדית
נציג מיוחד ,חברי הוועדה
העליונה הישראלית-פלסטינית
(הסכם )3.3

שליחת נציגים

שליחת נציגים

מנגנון ליישוב
מחלוקות
(הסכם )16

מתייעצים

יחידת השיטור של העיר
העתיקה
(הסכם .iiב ,6.7.נספח
קב"א )6
מטה

נציג מיוחד
ממונה על-ידי קבוצת הקישור בהתייעצות עם הצדדים
(הסכם ב ,3.2.נספח קב"א )2

פורום תורמים
(נספח קב"א )4

קבוצת קישור
ארה"ב ,רוסיה ,האיחוד
האירופאי ,האו"ם וארגונים
ומדינות נוספים
(הסכם א)3.2.

קבוצת ביצוע ואימות (קב"א)
(הסכם קב"א )3

דנים בפעילות הכוח הרב
לאומי ,בתוכנית ובתקציב

הצדדים

כוח רב-לאומי
מפקד וסגן-מפקד ממונים על-ידי הנציג מהיוחד תוך
התייעצות עם הצדדים
(הסכם ה 3.2.הסכם  ,5.6נספח קב"א )5
מטה
(נספח קב"א )5.14

יכולים להתערב

ממליצים על
פתרון במקרה
הצורך

ממליצים על פתרון
במקרה הצורך

מרכז מבצעים משותף
לכוח הרב-לאומי
ולפלסטין
(נספח קב"א )5.13

ועדה תלת-צדדית
למעברי גבול
בינלאומיים
(הסכם ט)5.12.

ועדה תלת-צדדית
להגבלות נשק לשימוש
כוחות הביטחון
הפלסטינים
(הסכם ב)5.3.

ועדה תלת-צדדית
לתעופה אזרחית
(הסכם .iiא)5.9.

נציבות גבול טכני
(הסכם א)4.4.

קב"א פותר
אי-הסכמות
במקרה הצורך

נוכחות רב-לאומית
(הסכם )6.5

סיוע (מזכירות ,עזרה ,לוגיסטיקה)

