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מועצת יש"ע
יש"עמדה

וילה בג’ונגל
כבר שנים רבות שאנו טוענים שההתיישבות הישראלית ביהודה, שומרון ובקעת 
הירדן, ובעבר גם ברצועת עזה, מועילה לאוכלוסייה הערבית. מדינת ישראל מקדמת את 
האזור ומבססת אותו כמעט מכל כיוון גם בהשוואה למדינות ערב השכנות לה. בשנים 
בהם חיים ישראלים באזורים הללו, חלה התקדמות עצומה בכלכלה, בחברה, בתשתיות, 

באיכות החיים ובתרבות בריכוזים הערביים.

נתונים סטטיסטיים חדשים עורכים השוואה בין ערביי עזה הנתונים תחת 
שליטה ערבית עצמאית ללא נוכחות ישראלית במרחב מול ערביי יהודה, שומרון 
ובקעת הירדן שחיים תחת שליטת הרש”פ במרחב עם שליטה ביטחונית ישראלית 
והתיישבות ישראלית מתפתחת. נתונים אלו מוכחים כי ההתיישבות הישראלית 

טובה גם לאוכלוסייה הערבית. 

מסמך מפורט ורחב שהוציאה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הרש”פ בחודש 
מרץ 2019, המסכם את הסטטיסטיקות ברשות בשנת 2018, מציג בפירוט רב את 
החיים כיום ביהודה ושומרון וברצועת עזה. הם בדקו קטגוריות רבות, כגון אוכלוסייה, 
חינוך, תרבות, איכות חיים, חקלאות, תיירות ועוד, והנתונים המוצגים בו מעלים תמונה 
מעניינת מאוד על החיים של התושב החי תחת הרש”פ ביהודה, שומרון ובקעת הירדן 

מול אותו אזרח ברצועת עזה.

נתחיל בעובדה חשובה: שטח יהודה, שומרון ובקעת הירדן הוא 5,660 קמ”ר ושטח 
רצועת עזה הוא 365 קמ”ר בלבד. לפי המסמך, בשנת 2018 התגוררו ביהודה ושומרון 
2.95 מיליון תושבים וברצועת עזה 1.96 מיליון תושבים )נציין כי אלו נתונים שלהם 
שהופרכו על ידי צוות חוקרים ישראלי. על פי הערכות מהימנות יותר ביהודה, שומרון 
ובקעת הירדן מתגוררים בין 1.6-1.8 מיליון ערבים(. בסך הכל, חיים באזור כ-4.91 מיליון 
תושבים, מתוכם 2.5 מיליון גברים ו-2.4 נשים. זאת, בשונה ממדינת ישראל, בה יש רוב 

של נשים )50.3% נשים מול 49.7% גברים(.

אחוז האוכלוסייה מתחת לגיל 15 ביהודה ושומרון הינו 36.6% בעוד שברצועת עזה 
אחוז הצעירים הוא 41.6. דהיינו, האוכלוסייה ביהודה ושומרון מבוגרת יותר מהאוכלוסייה 
בעזה. בעוד שכך, מספר התושבים הנשואים ביהודה ושומרון הינו 1.07 מיליון, מספר 
הגרושים הוא 14,738, מספר הרווקים הינו 648 אלף והאלמנים 48,397. בעזה, מספר 
התושבים הנשואים הינו 674 אלף, מספר הגרושים הוא 11,379, מספר הרווקים הינו 
405 אלף והאלמנים 26,770. גודל משפחה ערבית ממוצעת ביהודה ושומרון הוא 4.8 
נפשות וברצועת עזה 5.6 נפשות, מה שמראה על מודרניזציה בקרב תושבי יהודה 

ושומרון הערבים ועל התקרבות לתרבות המערב.

שוק העבודה הינו מדד חשוב לאיכות החיים. בעוד שביהודה ושומרון אחוז האבטלה 
)מעל גיל 15( הינו 17.6% בלבד – ברצועת עזה אחוז האבטלה עומד על 52%, מספר 
גבוה באופן קיצוני שמספר כי מחצית מהאוכלוסייה אינם עובדים. בנוסף, בין השנים 
2015 ל-2018 שומר אחוז האבטלה על יציבות, ועולה בצורה מתונה מ-17.1% ל-17.6%. 
ברצועת עזה באותן שנים עולה אחוז האבטלה מ-41% ל-52% תוך ארבע שנים בלבד. 
בשני האזורים יחדיו, תחום העבודה הנפוץ ביותר הוא נותני שירות מסוגים שונים 
)35.1%(, ואחריו מסחר ומלונאות )21.7(, בנייה )17.7%(, חציבה וייצור )13( ומקצועות 

מסורתיים, כגון חקלאות, דייג וכו’ )6.3(.

דבר זה בא לידי ביטוי בהפרשי תל”ג גדולים מאוד בין יהודה ושומרון לרצועת עזה, 
כאשר התל”ג ביהודה ושומרון עמד בשנת 2017 על 10.7 מיליארד דולר וברצועת עזה 
על 2.9 מיליארד דולר. בתל”ג לנפש, דהיינו, מה התוצרת הכלכלית של כל תושב באזור, 
גם גוברים ערביי יהודה ושומרון על אחיהם מעזה. אם ברצועת עזה עמד התל”ג בשנת 
2017 על 1,582 דולר לנפש, ביהודה ושומרון התל”ג הינו 4,154 דולר לנפש – כמעט פי 
ארבעה. )אם נלך לפי הערכות הדמוגרפיות המהימנות יותר, אזי התל”ג לנפש ביהודה 

ושומרון עומד על כמעט 6,000 דולר לנפש!(.

בחינוך, בשנת הלימודים 2018/19, היו ביהודה ושומרון 27.4 תלמידים בכיתה בבית 
ספר יסודי ו-23.7 תלמידים בכיתה בבית ספר תיכון. ברצועת עזה המספרים עצומים, 
כאשר באותה שנה ישנם 39.5 תלמידים בכיתה בבית ספר יסודי ו-38.8 תלמידים 

בכיתה בבית ספר תיכון.

ביהודה ושומרון מתקדמים יותר גם מבחינה טכנולוגית. בעוד שברצועת עזה רק 
ל-9% מבתי האב מחשבים נייחים בבתיהם, ביהודה ושומרון יש נגישות למחשב 
לכמעט 20% מבתי האב. כמו כן, בשנת 2017 היו ל-89% מבתי האב ביהודה ושומרון 
סמארטפונים, ל-60.6% מהם היה אינטרנט בבית, 94.3% מהם צלחת לווין, ל-31.6% 
מהם מחשב נייד ול-75.3% מהם טלוויזיית LCD – ברצועת עזה רק ל-75.5% מבתי האב 
היו סמארטפונים, ל-38% מהם היה אינטרנט בבית, 84.1% מהם צלחת לווין, ל-22.2% 

.LCD מהם מחשב נייד ול-36.4% מהם טלוויזיית

תושבי יהודה ושומרון גם נהנים מיותר מוסדות תרבות ופנאי. ביהודה ושומרון ישנם 
495 מרכזי תרבות, 23 מוזיאונים, 10 תיאטראות ו-2 בתי קולנוע. ברצועת עזה, לעומת 
זאת, ישנם 80 מרכזי תרבות בלבד, רק 5 מוזיאונים, 3 תיאטראות ואף לא בית קולנוע אחד. 

גם באספקת חשמל ומים המצב ביהודה ושומרון טוב יותר מאשר בעזה. 

הנתונים האלה, ועוד רבים שמופיעים שם, מעידים כאלפי עדים על מצבם הטוב של 
ערביי יהודה, שומרון ובקעת הירדן. בעוד שאחיהם בעזה סובלים מכלכלה מוזנחת, חינוך 

מופקר ועיכוב בהתפתחות הטכנולוגית – ביהודה ושומרון המצב קרוב יותר לרווחה. 

הסיבה היא אחת: מדינת ישראל. פריסת ההתיישבות הישראלית, אזורי התעשייה 
ומתחמי החקלאות מאפשרים תעסוקה למעל 100,000 מערביי יהודה ושומרון, ובכך 
מעניקים להם פרנסה ואיכות חיים. לכל מקום שאליו מגיעה מדינת ישראל היא 
מעניקה ברכה כלכלית וחברתית, טכנולוגית, מקצועית ותעסוקתית. לולא הגירוש 

מגוש קטיף גם מצבים של ערביי רצועת עזה היה טוב יותר.

הממשל שלהם תוקע אותם ומעכב את ההתקדמות שלהם. במקום להתמקד 
בהתפתחות ופריחה הם מעסיקים את התושבים שלהם בייאוש כלכלי ובדיכאון חברתי, 
מנסים למנוע נורמליזציה ושיתופי פעולה וחמור מכך – משתמשים בתקציבם לממן 

טרור ומשכורות למחבלים רוצחים. 

המסקנה היא אחת – נוכחות ישראלית במרחב טובה להם וחשובה למדינת ישראל. 

העלון לעילוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ"ל, מייסד מכון צומת

 // מו״ל  // בניהול  // הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
 // עורך: יוסף ארנפלד sb@zomet.org // עורך משנה: אלנתן זכריה - מועצת יש״ע

 // עיצוב: סטודיו ׳גל אורן לרנר׳
// לפרסום מודעות: 054-9000871 // הפצה: ׳מקור ראשון׳, יוסי: 052-8908518

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י

 שבת עם מרן
 כל המעוניין לקבל את דרשות פרשת השבוע של

 מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל מידי שבוע במייל ללא
shabat@moreshet-maran.com - תשלום יפנה ל
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1 היפים ביותר בתחרות “קריה יפה ומקיימת 
בישראל יפה”, הנערכת על ידי המועצה לישראל יפה 
בשיתוף משרד הפנים ובשיתוף המרכז לשלטון מקומי 
בישראל ומרכז המועצות האזוריות, זכו ב”דגל היופי” 
ארבע מועצות מיהודה ושומרון מתוך שישה דגלים בסך 
הכל: בדגל היופי ליישוב במועצה אזורית זכה היישוב עלי 
שבמועצה האזורית מטה בנימין, בדגל היופי למועצה 
מקומית זכתה המועצה המקומית אפרת, בדגל היופי 
לעיר עד 50,000 תושבים זכתה העיר מעלה אדומים 
ובדגל היופי לעיר עד 100,000 תושבים זכתה העיר ביתר 
עלית. יו”ר מועצת יש”ע דוד אלחייני מסר בתגובה לזכייה 
המרובעת: “אנחנו תמיד אומרים שהאזור בו אנו חיים הוא 
דוגמה לשילוב של אידאולוגיה ואיכות חיים ויופי שאין 
במקומות אחרים. שמחנו לקבל היום את חותמת האיכות 
של המועצה לישראל יפה, המאשרת את הדברים הללו. 
אני מברך את ידידיי ראשי הרשויות ישראל גנץ, עודד 
רביבי, בני כשריאל ומאיר רובינשטיין על העבודה הנפלאה 

שהם עושים במועצות שלהם. עלו והצליחו”.

2 מוליכים חשמל לאור מהלכים של חברת 
חשמל לסגירת תחנת השירות באריאל והעברת הפעילות 
למשרדים בירושלים, נפגשו השבוע ראשי מועצת יש’’ע 
עם שר האנרגיה יובל שטייניץ והנהלת חברת חשמל. 
בפגישה השתתפו ראשי הרשויות דוד אלחייני, חננאל 
דורני, יוסי דגן, אלי שבירו, אליהו גפני, מנכ”ל מועצת 
יש”ע יגאל דילמוני ואנשי מקצוע מהרשויות. בישיבה נדנו 
הצרכים בנושא שירות חברת החשמל באזור השומרון, 
בנימין ובקעת הירדן וכן הפגיעה בשירות לאור הסגירה 
המתוכננת. לאחר דיון, החליט השר שטייניץ לדחות 
בשנה את סגירת תחנת חברת החשמל באריאל תוך 
שמירה על הקיים ועצירת השינויים עד בחינה מחדש של 

הצרכים ביישובי האזור. במקביל השר הנחה לקדם את 
תוכנית האב העתידית לחשמל באזור על מנת להשוות 
את אספקת החשמל באזור לשאר חלקי הארץ. השר 
שטייניץ: "בעקבות פנייתם של ראשי מועצת יש"ע 
אליי, הנחיתי את חברת חשמל לבחון את דחיית סגירת 
המרחב בשנה, ולבחון כיצד ניתן לשפר את תשתיות 
החשמל באזור לצורך אספקת חשמל שוטפת לכלל 
התושבים". יו”ר מועצת יש”ע דוד אלחייני: “זהו מהלך 
חשוב, אשר ישאיר את השירות לתושבים ואת הטיפול 
בצרכי התושבים באזור ברמה טובה. שמחנו לשמוע כי 
השר הנחה את חברת חשמל להציג לו במהלך השנה 
הקרובה תוכנית שתשמור ותשפר את השירות והטיפול 
בתקלות. כמו כן, אני מודה לשר שטייניץ גם על דאגתו 
לעתיד שמתבטא בהכנת תוכנית אב לחשמל לכל האזור”.

3 נערכים לחירום המועצה האזורית מטה בנימין 
בשיתוף כוחות הביטחון ערכה השבוע תרגיל ענק וראשון 
מסוגו, בו תורגלו מצבי נפילות טיל במרחב, פגיעה ברכב 
בוער ובמבנה עם אזרחים, פינוי תושבים בזמן אמת, 
קליטת מפונים, פצועים ולכודים רבים ועוד מקרים דומים. 
התרגיל נערך בכפר אדומים בו השתתפו פיקוד המרכז, 
פיקוד העורף, משטרת ישראל, כוחות החילוף וההצלה 
ונציגי המשרדים הממשלתיים. ראש מועצת בנימין ישראל 
גנץ סיכם את התרגיל: “מועצת בנימין ערוכה ומוכנה לזמן 
אמת. כמובן שאנו מתפללים שלא נזדקק, אך כמועצה 
למודת אירועים קשים אנו חייבים לשמור על כשירות 
מלאה ולהפיק לקחים מתרגילים מהסוג הזה כדי להיות 
ערוכים היטב. צוות המועצה עבדו בתיאום מלא יחד עם 
השותפים לתרגיל, שסיפק הצלחה מרשימה וישמש 

דוגמה לרשויות נוספות מרחבי המדינה”. 

4 נפרדים מיובל בשבוע שעבר התקיים אירוע 
פרידה מיובל פונק מהחטיבה להתיישבות, שנפרד לאחר 
30 שנה של עשייה בתחום ההתיישבות. פונק שימש 
בתפקידי מפתח בחטיבה להתיישבות ופעל רבות לקידום 
ההתיישבות והקליטה באזור. האירוע התקיים באתר שילה 
הקדומה בנוכחותם של זאב )זמביש( חבר, השר בצלאל 
סמוטריץ’, השר לשעבר אורי אריאל, פנחס ולרשטיין, 
יו”ר מועצת יש”ע דוד אלחייני, ראש מועצת בנימין ישראל 
גנץ, ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן, ראש מועצת 
מגילות ים המלח אריה כהן, ראש מועצת קדומים חננאל 
דורני, קב”ט מועצת יש”ע שלמה וקנין ועוד רבים. את 
הערב הנעים במילותיו המשורר והפזמונאי יורם טהרלב.

5 רב קו יו”ש בשורה לתושבי יהודה, שומרון ובקעת 
הירדן הנוסעים בתחבורה הציבורים - החל מתחילת חודש 
ינואר הקרוב יחל הערך הצבור בכרטיס הרב קו לפעול גם 
בקווי יהודה ושומרון. עם כניסתו של שר התחבורה בצלאל 
סמוטריץ’ לתפקידו לפני כחצי שנה קיבל השר פניות רבות 
מתושבי יהודה ושומרון על כך שהערך הצבור בכרטיס הרב 
קו לא ניתן לשימוש בקווי האזור. במסגרת השינוי יוכלו 
המשתמשים בקווי יהודה ושומרון לשלם על נסיעה בקווי 
יו”ש בשתי חלופות שונות: תשלום במזומן במחיר הקיים 
או תשלום בערך הצבור ברב קו בגובה ההנחה הקבועה 
הניתנת למחזיקי הכרטיס. השר סמוטריץ’: “הערך הצבור 
בכרטיס הרב קו הוא המוצר הבסיסי ביותר שנותן משרד 
התחבורה למשתמשי התחבורה הציבורית. בימים אלו 
המשרד פועל על מנת להביא לשיפור משמעותי בשירות 

התחבורה הציבורית ביהודה ושומרון”. 

קרדיטים: ששון תירם, דוברות בנימין, איתן פולד
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