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מועצת יש"ע
יש״עמדה

מכון רפי סמית בדק ומצא: רוב הישראלים בעד 
החלת ריבונות מלאה על כל היישובים ביהודה, 
שומרון ובבקעת הירדן. 47% )כמחצית( מהתומכים 
יראו בכך כישלון אישי של ראש הממשלה בנימין 

נתניהו. 

בהסכם  שצוין  התאריך  ביולי,  הראשון 
הקואליציוני בין הליכוד וכחול לבן כי בו ניתן להניע 
את מהלך החלת הריבונות חלף כבר לפני יותר 
משבועיים. בשנה האחרונה חל מפנה היסטורי בו 
לראשונה יכול ראש הממשלה להביא החלת חוק 

ישראלי ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. פעלנו 
במשך שנים כדי לקדם את המהלך שיכול 
לשנות את פני המציאות באזור. בחודשים 
האחרונים נאבקנו כדי לקדם את הריבונות 
ולמנוע סיכונים עתידים כמו מדינה פלסטינית, 
הקפאה בנייה, יצירת ישובים מבודדים ועוד. 
כעת, בעיקר בגלל הגל השני של נגיף הקורונה 

שמתחיל לעלות, נראה שיש רגיעה בנושא.

אנחנו  מהגז.  רגל  הורדנו  לא  אנחנו 
ממשיכים כל העת להיאבק למען החלת 
החוק הישראלי ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. 

בסקר דעת קהל שנערך בראשון ביולי על 
ידי מכון רפי סמית עבור מועצת יש"ע בקרב 
600 אנשים כמדגם מייצג של האוכלוסייה 
היהודית הבוגרת בישראל, עולים נתונים 
מעניינים בעניין החלת הריבונות הישראלית 

באזור יהודה, שומרון ובקעת הירדן. 

מניתוח הסקר עולה כי רוב הישראלים בעד 
החלת ריבונות מלאה על כל היישובים ביהודה, 
שומרון ובבקעת הירדן. על פי הסקר 45% מהציבור 
בישראל בעד החלת הריבונות הישראלית באזור, 
33% נגד ועוד כ-22%, אחוז גבוה יחסית, לא הביעו 

דעה. 

מנתוני הסקר, ניתן להסיק כי רוב התומכים 
בתוכנית הריבונות תומכים בריבונות מלאה )46%( 
ולא מסתפקים בריבונות על חלק מהיישובים, כמו 

גוש עציון או מעלה אדומים )20%(.

מחלוקה גיאוגרפית של הסקר, נראה כי בקרב 
תושבי יהודה, שומרון ובקעת הירדן 63% תומכים 
עקרונית בהחלת הריבונות. בחלוקה יותר מעמיקה, 
ניתן ללמוד כי 47% מתושבי יהודה ושומרון תומכים 
בהחלת ריבונות מלאה ו-16% בריבונות חלקית. 
רק 29% מתנגדים למהלך של החלת החוק באזור.

בפתיחת שנת הלימודים תש"ף, הגיע ראש 
הממשלה בנימין נתניהו לאלקנה. מול תלמידי 
כיתה א' ואישי ציבור רבים אמר ראש הממשלה: 
"נחיל את הריבונות על כל היישובים ביהודה, 
שומרון ובקעת הירדן" וחזר על כך עוד מספר 
פעמים במהלך השנה האחרונה. רבים מבוחרי 

הליכוד בבחירות האחרונות הצביעו לו בשל כך. 
ביהודה ושומרון כמעט שליש מהמצביעים בחרו 

בליכוד לאור הבטחה זו. 

לאורך השנה האחרונה התחייב ראש הממשלה 
שוב ושוב כי יביא להחלת הריבונות הישראלית מיד 
אחרי הבחירות. אמירות אלו נלקחו בצורה רצינית 
על ידי הבוחרים והציבור, כפי שבא לידי ביטוי 
גם מהסקר שערכנו. מהסקר עולה כי כמחצית 
מהתומכים בריבונות )47%( ענו שהם מסכימים 
לטענה, לפיה "במידה ולא תהיה החלת ריבונות 
ייחשב  זה  ובקעת הירדן,  ביהודה, שומרון 
לכישלון אישי של בנימין נתניהו". הם מייחסים 
את הכישלון אליו. בקרב מצביעי הימין עולה 
כי 37% מהם מסכימים עם טענה זו, כמו גם 

45% מתושבי יהודה ושומרון.

מבין התומכים בהחלת הריבונות, ענו 14% 
מהמשיבים כי במידה וראש הממשלה לא יחיל 
את הריבונות יקטן הסיכוי שהם ייתמכו בליכוד 
בבחירות הבאות. מבין מצביעי הליכוד בבחירות 
האחרונות התומכים בריבונות 13% אמרו כי 
יקטן הסיכוי לתמיכה בליכוד בבחירות הבאות, 
אם נתניהו לא יחיל הריבונות הישראלית. מה 
שמעלה את המסקנה כי אם לא תוחל הריבונות 
לבסוף, הליכוד עלול להפסיד כ-4-5 מנדטים 

בשל כך. 

הסקר הזה מראה שהציבור רוצה ריבונות 
ולא מסתפק בריבונות חלקית. ראש הממשלה 
מכיר את הנתונים ויודע היטב שיש לו גב מהציבור 
הישראלי למהלך. אנו מקווים שראש הממשלה לא 
ייכנע לאיומי השמאל והערבים שמתנגדים, ויקיים 
את הבטחותיו לעשות את המהלך ההיסטורי הזה. 
ראש הממשלה – הגיע הזמן להחיל את הריבונות 
הישראלית ביהודה, שומרון ובקעת הירדן ללא 

הקפאת בנייה וללא מדינה פלסטינית.
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מה קורה?
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חדשות יהודה, שומרון ובקעת הירדן

4

1 חגיגות מסוכנות

בשבת שעברה נשמעו בכל רחבי יהודה, שומרון 
ובקעת הירדן פיצוצים וירי של עשרות אלפי זיקוקים, 
תחמושת וחומרי נפץ. הירי התבצע על ידי תושבי 
הכפרים והערים לרגל חגיגות סיום מבחני הבגרות 
ברש"פ. לאור זאת הוציאה השבוע מועצת יש"ע מכתב 
לשר הביטחון ח"כ בני גנץ ולשר לנושאים אזרחיים 
וחברתיים במשרד הביטחון מיכאל ביטון עליו חתומים 
15 ראשי מועצות מיהודה, שומרון ובקעת הירדן. 
ראשי הרשויות כתבו כי "הירי הזה חוזר על עצמו 
מדי שנה, אולם השנה הוא חצה כל גבול בכמות ובקרבה 
להתיישבות הישראלית". במכתב, אומרים ראשי 
מועצת יש"ע כי מדובר בסכנת חיים לתושבי האזור 
ומפגע סביבתי עצום. "ירי ללא פיקוח עלול להסתיים 
חלילה בפציעה או במוות של אדם, או לפגיעה ברכוש. 
הנשק וחומרי הנפץ מוחזקים בצורה בלתי חוקית על 
ידי גורמים עוינים ונפוץ בצורה מדאיגה ומסוכנת". 
"ראוי להזכיר כאן את פצועי צה"ל, הלומי הקרב", 
כותבים במועצת יש"ע, "אשר רעשים כאלה עלולים 
לגרום להם לנזק נפשי קשה". בסיומו של המכתב 
מבקשים ראשי מועצת יש"ע מהשרים שיפעלו 
בהקדם ל"חיזוק המשילות באזור, לחקירה וטיפול 
בנשק ובחומרי הנפץ הנפוצים במרחב יהודה שומרון 
ובקעת הירדן, ולהפסקת אירועים אלו אשר פוגעים 
בשגרת חייהם של מאות אלפי תושבים ומסכנים את 

חייהם". נמשיך לעקוב אחר נושא חשוב זה. 

2 סוללים דרך

לאחר שהסתיימו ההפקעות וסימון תוואי הדרך, 
התפרסם השבוע המכרז לביצוע כביש עוקף אל-ערוב 
)לב יהודה(. הכביש, אשר יחבר בין מרכז גוש עציון וצפון 
הר חברון-קריית ארבע ולמערת המכפלה, יעקוף את 
הכפרים אל-ערוב ובית-אומר ויאפשר לנוסעים בדרך 
לנוע בצורה בטיחותית ונוחה. בחודשים האחרונים עבר 
הכביש החדש, כ-7 ק"מ אורכו, תהליך של סימון תוואי 
הציר על ידי טרקטורים בשטח. השלב השני, ביצוע 
פריצת הכביש וסלילתו, יחל תוך מספר חודשים לאחר 
פתיחת המכרז, ייסלל וייפתח בהקדם לטובת כלל 
הנוסעים בכביש. הכביש הוא חלק מתוכנית האב של 
משרד התחבורה שמועצת יש"ע דוחפת ומקדמת כבר 
כמה שנים, במטרה לשפר את תשתיות הכבישים בכל 
אזור יהודה, שומרון ובקעת הירדן. יו"ר מועצת יש"ע 

דויד אלחייני: "תכנית האב לתחבורה היא חלק חשוב 
מפיתוח ההתיישבות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, 
אשר תפחית את עומסי התנועה ותאפשר נסיעה 
יותר בטוחה לתושבי גוש עציון, הר חברון וקריית 
ארבע-חברון. כך מקדמים את הריבונות - באמצעות 
פיתוח". ראש המועצה האזורית גוש עציון שלמה 
נאמן בירך ואמר: "כביש לב יהודה אמור לחבר את עיר 
האבות למרכז גוש עציון. מדובר במהלך התיישבותי 
חשוב ביותר עבור אנשי גוש עציון. אנחנו מודים לשרי 
התחבורה לשעבר ישראל כץ ובצלאל סמוטריץ', לשרה 
הנוכחית מירי רגב, לאוצר ולמשרד ראש הממשלה 
שלא ויתרו על פרויקט כה חשוב בימים מורכבים כל 

כך עבור כלכלת ישראל". 

3 מרמזרים את בנימין
בשבוע שעבר החלו לפעול הרמזורים בצומת שילה 
ששודרג והורחב לאחר עבודה נרחבת של משרד 
התחבורה ומועצת בנימין, אשר נותנים דגש על פיתוח 
הכבישים באזור. בנוסף לרימזור, עיקר השדרוג יהיה 
הוספת נתיבי השתלבות מהירים לבאים מירושלים 
לשילה ולבאים מכיוון אריאל לגבעת הראל, וכן הסדרה 
בטיחותית של הנתיבים הפונים מיישובי גוש שילה 
דרומה. לאחרונה נחנכו הרמזורים בצומת המשטרה 
הבריטית בכביש 60 )ואדי חרמייה( וכעת מתבצעות 
עבודות לשדרוג צומת עפרה שגם בו יוקמו רמזורים 
וישנה היערכות לתחילת עבודות דומות בצומת עלי. 
בנוסף, נמשכות העבודות להרחבת כביש 437 מכיוון 
צומת ענתות למישור אדומים והסדרת צומת כביש 
446 סמוך לבית אריה-עופרים. ראש מועצת בנימין 
ישראל גנץ: "בנימין ממשיכה לעלות קומה בתחום 
התחבורה והכבישים וברוך ה' אנו זוכים לראות שדרוגים 
משמעותיים שמשפרים את חיי התושבים. יש עוד 
דרך ארוכה לגשר על הפערים וגורמי הממשלה צריכים 

להאיץ את המשימות בנושא". 

4 יוצאים לטייל
עם בוא ימי הקיץ, רשות הטבע והגנים מתאימה 
את שעות פתיחת השמורות והגנים הלאומיים ברבים 
מאתריה גם לשעות הבוקר המוקדמות ולשעות הערב 
המאוחרות יותר על מנת לאפשר ביקור בשעות בהן 
יותר נעים לטייל. בחלק מהאתרים תהיינה הפעלות 
מיוחדות בשעות פתיחה אלו. בין האתרים ביהודה 
ושומרון בהן תבוצע התאמת שעות לימי הקיץ ועד 

שעות הערב: הגן הלאומי הרודיון יפעל בימים א' – ה' 
בין השעות 12:00 - 21:00 ויאפשר צפייה גם בשקיעה 
מרהיבה מרום פסגת האתר, ובשישי בין השעות 5:00 
- 14:00 עם אפשרות לצפות בזריחה. שמורת הטבע 
עיינות צוקים עם בריכות הרחצה והשכשוך תהיה 
פתוחה בימים א' – ה' בין 8:00 - 19:00 וביום שישי עד 
17:00. האתרים עין מבוע ועין פרת יהיו פתוחים בימים 
א' – ה' בין השעות 8:00 - 18:00 וביום שישי עד 16:00. 
הגן הלאומי הר גריזים יהיה פתוח בימים א' – ה' בין 
השעות 9:00 - 18:00 ובימי שישי 8:00 - 16:00. הגן 
הלאומי קומראן יהיה פתוח בימי חמישי בין השעות 
10:00 - 19:00 . בשאר ימות השבוע בין 8:00 - 17:00. 
לדברי מנכ"ל רשות הטבע והגנים שאול גולדשטיין: 
"לפני כמה שנים ניסינו לפתוח אתרים בשעות מיוחדות 
לאור בקשת הקהל אבל ההיענות הייתה נמוכה. הפעם 
שינינו את השעות אחרי סקר עומק שבו דיברנו עם 
אלפי אנשים והתאמנו את עצמנו - לכם. בנוסף, אנו 
מוסיפים פעילויות רבות למען משפחות ובודדים על 

מנת שכל אחד ימצא את מקומו הטוב בטבע". 

5 עושים התיישבות

שרת ההתיישבות ציפי חוטובלי סיירה בשבוע 
שעבר במועצה אזורית הר חברון, יחד עם ראש המועצה 
האזורית יוחאי דמרי. במסגרת הסיור ביקרה השרה 
ביישובים עתניאל ואדוריים שעל פי תכנית טראמפ 
במצפה  תצפית  ערכה  מבודדים,  להיות  עתידים 
יאיר וביקרה ביישוב עשהאל. השרה חוטובלי וראש 
המועצה דנו בחשיבות חיזוק יישובי המועצה. השרה 
ציפי חוטובלי: "בעת הזאת חשוב מאוד לחזק את 
ההתיישבות ולמנוע השתלטות פלסטינית על שטחי 
C. מועצת הר חברון היא בעלת פוטנציאל גדול לחיזוק 
הנגב וההתיישבות והחלת ריבונות באזור הזה תאפשר 
לנו להמשיך ולפתח את ההתיישבות בצפון הנגב ובהר 
חברון". יוחאי דמרי סיכם את הסיור: "החלת הריבונות 
בהר חברון היא חיונית להמשך ההתפתחות ושמירה על 
האינטרסים הביטחוניים והמדיניים של מדינת ישראל. 
שמחתי למצוא שותפים במשרד ההתיישבות שרואים 

את החשיבות של הריבונות לטובת המרחב כולו". 

קרדיטים: דוברות הר חברון, דוברות בנימין, מנו גרינשפן
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