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יש״עמדה
מועצת יש״ע

דורשים תשובות ברורות
יוחאי דמרי ,ראש המועצה האזורית הר חברון

א

נו בימים היסטוריים! לאחר שנים של בנייה
והתבססות בחבלי התנ"ך ,אין ספק כי הצעת
הריבונות היא הזדמנות היסטורית ,החלת
החוק על יהודה ושומרון היא חלום דורות שמתגשם,
וצריך לברך עליו בשם ומלכות .לכולנו ברור כי מהלך
החלת הריבונות משמעותו :שחבלי הארץ ביהודה
ושומרון יהיו חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל בכל
המשמעות המשפטית ,ערכית ,בינלאומית.

2

יחד עם זאת ,כראש מועצה אזורית שהמועצה שלו
פרוסה על כמיליון דונם (פי  20משטח העיר תל אביב)
וביחד עם שאר ראשי המועצות האזוריות שהשטח
שלנו יחדיו מגיע ל 95%-משטח יהודה ,שומרון ובקעת
הירדן ,מטבע הדברים הראיה והדאגה שלנו הוא
ממה שיקרה בלב ההר ובלב הארץ ,שזהו רוב השטח
שלא תחול עליו הריבונות .כאן אנו רואים מספר
בעיות שחייבים לטפל בהן ,אלה נושאים שעמדנו
עליהם בעבר ולצערי אנו מבינים שמדובר בנסיגה
מהבטחות חד משמעיות שקיבלנו מראש הממשלה
ומהאמריקאים בינואר האחרון ,בעיות העלולות לסכן
באופן מידי את ההתיישבות והתושבים.
הבעיות העיקריות בעסקת המאה ,כפי שאנו
מבינים ,קשורים להכרה במדינה הפלסטינית,
בהקפאה ,וביישובים המבודדים.
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לשם כך ביקשנו להבין ולראות את מפת הריבונות
כדי לוודא שהאינטרסים השונים של החיים ופיתוח
ההתיישבות נשמרים ובוודאי חיי התושבים שהם
החשובים לנו מכל .האם יישארו בידינו הכבישים
המחברים את היישובים למרכזי החיים שלהם ובינם
לבין עצמם? מהם שטחי הפיתוח ועתודות הבנייה
בכל יישוב? אין לנו ויכוח על אחוזים אלא על מהות,
מה יכנס לריבונות ומה לא ,ואיך נוכל להבטיח את
חיי התושבים שלנו.
איננו מוכנים לקבל את עניין המובלעות ,והקפאת
הבנייה והתכנון במשך לפחות ארבע שנים .אם
ההבטחה היא שלא מזיזים שום יישוב אין שום
סיבה להגדיר יישוב כמובלעת עם הקפאה ,ובכך לא

זמני כניסת ויציאת

שבת קרח

גולן

19:22
20:32

לאפשר לו להתפתח ,לא לאפשר לו לקדם בנייה או
תכנון – זו מכת ניוון ושיתוק ליישוב שהמשמעות
המעשית היא התנתקות שקטה ,כשהחשש הנוסף
הוא מהפניית מאמץ הפח"ע לאזורים אלו חס וחלילה.

שכבר מתבצעת כיום תכפיל את עצמה ודה פקטו
השטח יישמט מידינו ללא 'קרב' .אגב ,סעיף הקפאת
הבנייה ,נכנס לתוקף ב 19-יישובים מהדקה הראשונה
של החלת הריבונות.

יש לנתק לחלוטין את הקשר בין הריבונות בה
אנו תומכים ,לבין המדינה הפלסטינית שאליה רוב
הציבור בארץ מתנגד .הרי הוכח מעל לכל ספק ,שבכל
פעם שמסרנו שטח קיבלנו טרור  -כך היה בתוכנית
החלוקה ,בהסכמי אוסלו ובהתנתקות .גם אם ברור
לנו שכדי שהתוכנית תיושם ,הפלסטינים יצטרכו
לעמוד בתנאים בלתי אפשריים ,עלינו עתה להכניס
את השינויים החיוניים ,שכן במסמך זה הושקעו
שלוש שנים ,מעמדם של נשיא ארה"ב וראש ממשלת
ישראל ועשרות מיליוני דולרים .הם לא הושקעו רק
בכאילו ,אלא מתכוונים לכך באמת .ומכיוון שכך,
יש לפעול כבר עתה לניתוק הזיקה והקשר בניהם,
למשל :לקצוב בזמן את מועד ההקפאה בשטח הפתוח
שאומר עד מתי מחכים לבואם של הפלסטינים למשא
ומתן ,ולהבהיר באופן ברור כי לאחר הזמן המיועד
חוזר השטח לריבונות ישראלית או להיות שטחי
בעל אותו מעמד כפי שהוא היום.

האם מסיבות אלו יש לדחות את התוכנית
בשלמותה? אני סובר שלא .יש לדחוף את התוכנית
כדי שנוכל לברך שהחיינו על חבלי הארץ הזו שחוזרים
אלינו ,אך יחד עם זאת אנו חייבים לפעול להסרת
הנזקים .אנו מאמינים ,שכל עוד הנר דולק אפשר
עוד לתקן ,ולכן בעת הזו הנר דולק ואנו משתדלים
לעשות הכל כדי לשנות ,לשפר לתקן ,ולהביא לריבונות
נכונה ללא סיכונים.

טענה רווחת היא כי עלינו לסמוך על הערבים -
סרבנים סדרתיים  -שלא יעמדו בתנאים הקשוחים
שניתנו להם להקמת מדינה ,ובינתיים אנו נזכה
בריבונות .כמו כן ,אומרים לנו כי כל עוד לא נכנסו
למשא ומתן המצב בשטח לא ישתנה ואת העיקר
הרווחנו .יש לזכור כי בשנה הקרובה עלול להתחלף
נשיא בארה"ב ,נשיא חדש יכול על פי ההסכם בין
ישראל לארה"ב לקבל החלטה על השטח שבו אין
ריבונות ושמוחזק לצרכי משא ומתן ולהפחית בתנאים
או להקל בתנאים שהוצבו בתוכנית לערבים ולאפשר
בכך הקמת מדינה .אבו מאזן נמצא בסוף דרכו ואחריו
עלול לקום מנהיג לחיץ על ידי ארה"ב שיכריז כלפי
חוץ על קבלת התנאים כמו ערפת בשעתו בהסכם
אוסלו ובפועל להתקדם למדינת טרור בלב השטח.
בנוסף ,הצבת סימן שאלה לגבי עתיד השטח תשלח
מסר כי הוא נשמט מידנו וההשתלטות החמורה

לשאלת רבים מהי השונות בין קבוצת ראשי
המועצות ,הרי שני הצדדים תומכים בהחלת הריבונות.
השונות נובעת מכמה פרמטרים:
ראשית מהבנת הפרטים .ניסוח החזון ,שנכתב
באופן מאוד מעורפל ,משאיר מקום רחב לפרשנויות,
וכשנוצר פער בין הכתוב בתוכנית לבין הפרשנויות
השונות ,נוצר פער גם בתשובות השונות שאנו
מקבלים ,מה שמייצר דאגה כנה .בנוסף ,כראש מועצה
אזורית הראייה שלי היא גם למרחב ,לאזור ולשטח
שמאפשר את מרקם החיים ,והחיים עצמם באזור
כולו ולא רק לתא שטח קטן הנמצא בשולי הקו
הירוק ששם החיבור הוא מובהק וחד משמעי .אני
מניח כי גם תפיסות אידיאולוגיות ,וכן הערכת סיכון
מול סיכוי יוצרים את הפערים.
ככלל ,לדעתי ,כל ראשי המועצות ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן יברכו וישמחו אם התוכנית תתוקן
ונחזור ונקבל את מימוש הבטחות ראש הממשלה
והאמריקאים שקיבלנו בבית הלבן בינואר האחרון.
לאחר ההצהרה של טראמפ ,ישבנו כולנו במאהל
התמיכה להחלת הריבונות לאלתר ,ואת זה אנו
מבקשים עתה :לקבל הבהרות חד משמעיות לגבי
המפה ,ההקפאה ,המובלעות ואי הזיקה למדינה
פלסטינית.

מולד חודש תמוז

חיפה

19:24
20:34

המולד יהיה ביום ראשון,
שעה  5 ,1דקות ו 46 -שניות

תל אביב

19:29
20:32

ירושלים

19:12
20:29

באר שבע

19:28
20:29

אילת

19:12
20:24

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י
 //הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
 //בניהול
 //מו״ל
 //עורך :שי סימינובסקי  -מכון צומת ,טל //0523121097 :עורך משנה :אלנתן זכריה  -מועצת יש״ע
 //עיצוב :סטודיו ׳גל אורן לרנר׳
 //לפרסום מודעות // 054-9000871 :הפצה :׳מקור ראשון׳ ,יוסי052-8908518 :

העלון לעילוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ"ל ,מייסד מכון צומת
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מה קורה?
חדשות יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
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 1עושים זאת נכון .לקראת התאריך בו יכול
ראש הממשלה בנימין נתניהו להתניע את הסכם
המאה ,במועצת יש"ע מגבירים את הלחץ .בשבוע
שעבר החלה מועצת יש"ע בקמפיין אגרסיבי למען
החלת הריבונות בהקדם ונגד הקמתה של מדינה
פלסטינית .בכרזות שעלו בשלטי ענק עם תמונות
הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו תחת הכיתוב
"לא למדינה פלסטינית" ו"ריבונות ."!Do It Right -
הקמפיין כולל שלטי ענק ופעילות שטח ,במטרה
לגרום ללחץ ציבורי על ראש הממשלה ומקבלי
ההחלטות לא להירתע מהחלת ריבונות ,אבל ריבונות
טובה לישראל ולא שכזו שתפגע בה .יו"ר מועצת
יש"ע דויד אלחייני אומר כי ראש הממשלה חייב
להיות קשוב לציבור ,שרובו מתנגד להקמת מדינה
פלסטינית ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן" :אנחנו
יוצאים היום למאבק ארוך וקשה נגד מה שאנחנו
רואים כפגיעה במדינת ישראל .יש רוב גדול בציבור
הישראלי ,בטח מקרב תושבי יהודה ,שומרון ובקעת
הירדן שמתנגד להקמתה של מדינה פלסטינית
והפקרת עשרות אלפי תושבים המתגוררים ביישובים
המבודדים כפי שכולנו ראינו במפות .אנחנו דורשים
מראש הממשלה שיקשיב לצרכיה של ההתיישבות
וישנה את המפה כך שתתאים לצרכיה .המפה כפי
שהיא מוצגת היום היא מפת הדרכים למדינה
פלסטינית .ריבונות עושים נכון"
 2אגרת לתושב .על רקע האצת התהליכים
בדרך לקבלת תכנית הריבונות על פי תכנית המאה
הפיץ ראש המועצה האזורית בנימין ישראל גנץ
איגרת מיוחדת לתושבים .במכתב הדגיש גנץ את
חשיבות התוכנית להעמקת השורשים ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן ואמר כי חשוב לעצב אותה
לפי התפיסה הזו" :כאנשי התיישבות עלינו לפעול
לכך שריבונות ישראל תוחל על אזורים כמה שיותר
גדולים ,אך לא במחירים קשים שיפגעו יותר
משיועילו .התוכנית שתקבל על עצמה ממשלת
ישראל צריכה להיות אות הפתיחה להמשך ביסוס

האחיזה שלנו ביהודה ושומרון ולא חלילה להיפך".
גנץ שיתף את התושבים בשיח אותם מקיימים ראשי
הרשויות מול ראש הממשלה בנימין נתניהו והעלה
את הסכנות שישנן בתוכנית כפי שהיא מנוסחת
כיום" :הודענו לו כי נעמוד כחומה בצורה על כך
שתוכנית המאה תחזק את ההתיישבות ללא יוצא
מן הכלל .לא נקבל סכנות להתיישבות כמו יישובים
למובלעות או הכרה מרומזת במדינה פלסטינית.
מחשבה זו חייבת לרדת מהשולחן" .לדבריו" ,אנו
לא באים רק כדי לשרת את טובתם הפרטנית של
היישובים בבנימין ,ביהודה ובשומרון ,אלא ,ובעיקר,
את האחיזה של מדינת ישראל באזור האסטרטגי
והחשוב הזה".
 3עושים היסטוריה .בחפירות החינוכיות
באתר המורשת סוסיא שבהר חברון נמצאו השבוע
מספר ממצאים מרגשים :טבעת ,מטבעות ,ואסימון
עופרת .החפירות החינוכיות ,שנפסקו עקב הקורונה,
חודשו לאחרונה והן נערכות באתר 'סוסיא העיר
העברית הקדומה' בהנהלת הארכאולוג אחיה כהן-
תבור בשיתוף עם קצין מטה לארכאולוגיה במנהל
האזרחי .החופרים באתר הינם תלמידי בית הספר
האזורי של המועצה האזורית הר חברון העושים
זאת כחלק מתוכנית הלימודים .החפירה מתנהלת
כשיעור בשטח ,בו הילדים חופרים ,מוצאים ,ולומדים
על הממצאים שהעלו בידם .הממצאים שהתגלו
השבוע משמעותיים מאוד :שני מטבעות ברונזה,
המתוארכים לפני כ 1,500-שנה .כמו כן ,נמצא
אסימון עופרת ,אשר כבר במשנה מופיע כאמצעי
תשלום .הממצא המרגש ביותר שנמצא הייתה טבעת
ברונזה מעוטרת ,המעידה על עושרם של בני המקום
הקדומים" .הטבעת מעוטרת בדגם פרחים ,שהוא
עיטור מקובל כבר בתקופות העתיקות ,ומכונה
'רוזטה' (ורדה)" ,מסביר הארכיאולוג אחיה כהן-
תבור" .למעשה ,עד היום פרחים הם עיטור מקובל,
ומראה שאנשים לא משתנים כל כך הרבה .דווקא
ממצא קטן כל כך מחבר אותך פתאום לאנשים שגרו

פה בעבר ולהיסטוריה של הארץ בכלל".
 4שומרים על המורשת .על רקע ההתקדמות
בתוכנית המאה הגיע השבוע שר ירושלים ומורשת
הרב רפי פרץ לסיור יחד עם ראשי מועצת יש״ע.
בסיור נכחו ראש מועצת בנימין ישראל גנץ ,ראש
מועצת גוש עציון שלמה נאמן ומנכ"ל המועצה
יגאל דילמוני .במהלך הסיור אמר השר כי "באוסלו
הייתה אטימות לאתרי מורשת ,ואכן הסכם אוסלו
לא שמר עליהם 25 .שנה של הפקרות והרס הביאו
את אתרי המורשת למצב קשה ביותר .אנחנו כאן כדי
לומר  -הדבר הזה לא יחזור .יש לנו כבוד למורשת,
ואני מקדם תכנית לאומית להצלתם ,לשימורם
ולפתיחתם לקהל" .השר הוסיף ואמר" ,יש כאן
הזדמנות היסטורית להחיל את הריבונות על חבלי
מולדת ,ואנחנו חייבים ללכת על זה בכל הכוח .עם
זאת לא ניתן שתקום פה מדינה פלסטינית .צריך
להילחם גם על הצירים ליישובים ועל כך שלא יהיו
מובלעות".
 5הסטודנטים עם איתמר .תא "אם תרצו"
באוניברסיטת אריאל יחד עם כפר הסטודנטים
באריאל הובילו השבוע שיפוץ של מבנה המיועד לנוער
בסיכון ביישוב איתמר .תא "אם תרצו" באוניברסיטת
אריאל חרט על דגלו להיות אבן שואבת בתרומה
לקהילה מעבר לפעילות הסטודנטיאלית הרגילה,
ובשל כך הוא פועל רבות ברחבי יהודה ושומרון .בין
האירועים האחרונים אותם קידמו בתא :חלוקת
ממתקים לחיילי צה"ל ,פעילות למען אנשי מערך
הרפואה המטפלים בחולי נגיף הקורונה וכעת פעילות
למען נוער בסיכון .ראש תא "אם תרצו" באוניברסיטת
אריאל דידי אביגד אמר" :תא 'אם תרצו' באריאל
הוא משפחה של ממש ומהווה מגדלור לכל תושבי
האזור .ציבור הסטודנטים הוא דור העתיד של עם
ישראל וראוי שיפעל רבות למענם"
קרדיטים :ליאת מנדל ,תנועת "אם תרצו" ,דוברות
הר חברון

