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איפה זה יש”ע?
מתי ייגמר כבר הכיבוש?
למה מתנכלים לערבים שגרים שם?
ומתי לעזאזל נעשה איתם כבר שלום?
סטיגמות ,כמו קריקטורות ,הן בדרך כלל מוגזמות.
מועצת יש”ע החליטה לחבר בין השתיים ולהפיק לראשונה סדרת איורים,
פרי עטו של שלומי צ’רקה ,המציגה בעזרת הסברים פשוטים הנחות יסוד
מוטעות בנוגע להתיישבות ולציבור המתיישבים ביהודה ושומרון.

מה זה יש"ע?
זה נשמע רחוק מאוד!
יש”ע הן ראשי תיבות – יהודה ,שומרון ,בקעת הירדן וחבל עזה  -האזורים
ששוחררו על ידי צה”ל במלחמת ששת הימים בשנת . 1967
הקו הירוק היה קו הפסקת האש בין ישראל לירדן בשנת  1949ושטחים אלו
היו מעבר לקו הירוק עד שנת . 1967
יהודה ושומרון הם רכס הררי גבוה ,הנמצא כ  15-ק”מ מתל אביב ואזור
המרכז .ההר ,מעפולה שבצפון ועד באר שבע ,מגיע לגובה של כמעט 1100
מטר מעל פני הים .זהו רכס הרים קרוב מאוד וגבוה מאוד ששולט בתצפית
על מרכז הארץ.
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מתנחלים .מה זה?
המונח התנחלות משמעותו אחיזה בקרקע וקניין אדמה .בראשית הציונות
לפני כמאה שנה שימש המונח התנחלות לתיאור כל פעולות ההתיישבות
בארץ ישראל .היום משתמשים בתקשורת בציבור בשם "מתנחלים" ככינוי
לתושבי יש"ע (ע"ע).
נכון לשנת  2015מתגוררים כ 400,0000-מתנחלים  /תושבים ישראלים
ביהודה ושומרון ,וקצב הגידול השנתי שלנו עומד על כ  4.8%לשנה.
(הממוצע בכל הארץ עומד על  1.9%בשנה).
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מתי הוקמו הישובים?
ברחבי יהודה שומרון קיימים כ 150-ישובים שהוקמו במשך השנים בהתאם
להחלטות של כל ממשלות ישראל מימין ומשמאל.
הישובים הראשונים הוקמו מיד לאחר מלחמת ששת הימים ,כגון כפר עציון
שהוקם מחדש בשנת  1967על שרידי הקיבוץ שהיה קיים שם לפני שנחרב
על ידי הירדנים בשנת  19 ,1948שנה לפני כן.
,
רוצים עוד דוגמאות?
הישוב עופרה הוקם בשנת  ,1975העיר אריאל הוקמה ב,1978-
אלון מורה הוקם ב ,1980-הישוב .
נגוהות הוקם ב 1982 -והעיר
ביתר עילית הוקמה בשנת .1988
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מתנחלים תמיד נראים עם כיפה סרוגה,
כל הדתיים לאומיים גרים בהתנחלות?
לאורך השנים התקבעה התחושה כי המתנחלים והכיפות הסרוגות הם אותם
אנשים .העובדות הן אחרות.
רק  1/3מתושבי יהודה ושומרון הם דתיים לאומיים חובשי כיפות סרוגות.
רוב המתנחלים הם או חרדים ( )1/3או חילונים (.)1/3
ברחבי יהודה ושומרון נמצאות הערים הגדולות אריאל ומעלה אדומים ובהן
כ 60,000-תושבים ,רובם חילוניים ,וכן הערים החרדיות מודיעין עלית וביתר
עילית ובהן כ 115,000-תושבים.

10

המתנחלים גרים בקרוואנים כל הזמן?
אין ישובים בלי קרוואנים?
זוהי טעות נפוצה .רוב מוחלט של התושבים ביש”ע גר בבתים רגילים או
בבתי דירות מדורגים או בקומות ,כמו בכל המקומות בארץ.
הקרוואנים שימשו את המתיישבים הראשונים על מנת לעלות על הקרקע
במהירות עם הרבה משפחות ללא עיכובים של הקמת תשתיות יקרות.
רק בשלב הבא נבנו התשתיות המסודרות על פי תכנית בנין עיר (תב”ע)
והבתים הרגילים.
בהרבה מהישובים נשארו הקרוואנים והם משמשים היום זוגות צעירים,
בעיקר דור שני ושלישי של התיישבות ,שחוזרים לגור בישובים לאחר
שהקימו משפחה.
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אז מי הם הפלסטינים?
אף פעם לא הייתה מדינה בשם פלסטין .מקור הטעות בשם שהוענק לארץ
ישראל בתקופה היוונית “ -פלשתינה”.
“פלסטינים” הוא כינוי לערבים המתגוררים בשטחי יהודה ושומרון ,להבדיל
מהערביים המתגוררים בשטח מדינת ישראל שממערב לקו הירוק ,שהם
אזרחים ישראלים לכל דבר (גם חלק מערביי ישראל מגדירים את עצמם
כפלסטינים אבל זה כבר נושא אחר).
כל "הפלסטינים" הם תושבי הרשות הפלסטינית וגרים בעיקר באזורים
בשליטת הרשות הפלסטינית (הנקראים גם שטחי )A,B
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מדוע לא תסכימו שיפנו אתכם עם כל
הקרוואנים ושיבואו שלום ושקט למדינה?
כפי שראינו ,ביהודה ושומרון ישובים גדולים ומבוססים עם בתי קבע רבים,
כולל בתי קומות ,מרכזים מסחריים ,קניונים ,מוסדות חינוך ואוניברסיטה עם
כ 14,500-סטודנטים .לכן אין מדובר רק בקרוואנים.
למרות זאת ממשלת ישראל בעבר ניהלה מו”מ הכולל הצעה לפינוי של
ישובים ביהודה ושומרון .מו”מ זה לא צלח עקב חוסר רצון של הערבים
לקבל את מה שהוצע ולוותר על חזרת פליטים למרכז הארץ.
התיאוריה של פינוי ישובים תמורת שלום נוסתה כבר בשנת  2005בתוכנית
ההתנתקות שם פונו כ 8,000-תושבי גוש קטיף ועוד ארבעה ישובים בצפון
השומרון על מנת שהערבים יוכלו להקים מדינה ושיבוא סוף סוף שקט
ושלום .לצערנו המציאות היא הפוכה .החמאס השתלט על השטח ,וכל אזור
הדרום מבאר שבע ועד אשדוד הפך לאזור מופצץ ברקטות .מהלך כזה
ביהודה ושומרון יהיה הרה אסון לאזור תל אביב והמרכז הקרוב כל כך.
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כל הזמן שומעים על תג מחיר ופגיעה בעצי זית
של ערבים .מתי תפסיקו עם זה כבר?
טוב ששאלתם .ובכן ,רוב מוחלט של תושבי יהודה ושומרון הם אזרחים
שומרי חוק המכבדים את שכניהם הערבים .וכך במהלך תקופת המסיק
נמסקים בשקט וללא הפרעה ברחבי יש”ע מעל לשני מיליון עצי זית ,רובם
של ערבים .לעיתים פוגע מיעוט קיצוני ופלילי בעצי זית וברכוש של ערבים,
ולעתים אלה סכסוכים פנימיים בין הערבים על קרקעות.
אגב ,גם עצי זית בבעלות יהודית סובלים מפגיעות מצד ערבים במהלך
העונה.
עלילות שקר ופרובוקציות של ארגוני שמאל מבקשות להטעות את הציבור
ולגרום לו לחשוב כאילו אירועים כאלו מתרחשים כאן יום יום -דבר שאינו
מתקרב למציאות .ברבים מהישובים ביש”ע מתבצע מסיק של תושבים
ערביים אפילו בתוך הישובים ,בין הבתים ובתוך השכונות ,ללא הפרעה כלל.
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האמת ,זה נשמע לי מאוד מסוכן.
מדוע בכלל לגור שם?
התשובה היא פשוטה – כי זה שלנו.
מדינת ישראל לפני  1967הייתה מדינה קטנה עם מעט יהודים בלב מזרח
תיכון עם מדינות גדולות והרבה ערבים מוסלמים .מדינת ישראל הותקפה
פעמים רבות וסבלה אבדות בגלל קיומה במרחב זה.
למרות זאת לא חששו יהודים והמשיכו לעלות לארץ להקים את בתיהם
כאן ולפתח את הכלכלה באזור .למרות כל הקשיים הפכה מדינת ישראל
למעצמת הייטק ,טכנולוגיה ,חקלאות מתקדמת ,חברה במועדון החלל
היוקרתי ,ובעלת  10זכיות בפרס נובל.
אנו מאמינים בזכותנו ההיסטורית על מרחב יהודה ושומרון ורואים בו חלק
בלתי נפרד ממדינת ישראל .האתגרים המוצבים בפני מדינת ישראל בכלל
ובפני ההתיישבות ביש"ע בפרט ,הם דומים ,ובעזרת אמונתנו בצדקת הדרך
וזכותנו הלאומית נצליח להתפתח לטובת עתיד מדינת ישראל.
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אז מה הפתרון שלכם?
"הלנצח תאכל חרב"?
אכן זוהי שאלה קשה ומורכבת ולאף צד אין תשובה ברורה .משנת 1967
מנסים להגיע לפתרון מוסכם בעזרת טובי המומחים בעולם ,ראשי ממשלות,
נשיאים ,יועצים אסטרטגיים ובכירים מאירופה וארה”ב ,ללא הצלחה.
מאז הסכמי אוסלו ולאור האינתיפאדות הערביות התרבו הניסיונות להגיע
להסדר אך למרות רצון ישראלי עז לסיים את הסכסוך במו”מ ,הם לא צלחו.
כל ניסיון לתת לערבים שטח הוביל אותנו למתקפת טרור ואלימות .מצב זה
מצריך חשיבה חדשה בעיקר לאור השינויים והזעזועים בעולם הערבי ומול
מצבם של ערביי יהודה ושומרון.
המצב היום הוא שערביי יהודה ושומרון מנהלים את חייהם בצורה עצמאית
עם בחירות וניהול אזרחי .מדינת ישראל פועלת לשיפור נוחות חייהם ,תוך
שמירה על אינטרסים ישראלים התיישבותיים וביטחוניים במרחב זה.
מצב זה יכול להוות סטטוס קוו לתקופה ארוכה .פתרונות חפוזים לא יביאו
את השלום ,הוא יבוא רק עם שקט ופריחה הכלכלית.
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