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יוצא לאור ע״י נשים בירוק
והפורום למען ריבונות

מעל אלף איש בכנס ריבונות 4 ביוזמת נשים בירוק והועד למען ריבונות, פברואר 2017, ירושלים

75% בעד ריבונות ישראל
7% בעד מדינה פלשתינית

אוטונומיה
תחת ריבונות ישראל

ריבונות ישראל
בשלבים

ריבונות ישראל
מיידית ומלאה

הקמת מדינה פלשתינית
בשטחי יו״ש

לא יודע
ותשובות אחרות

29%17%29%7%18%

סקר שנערך ע״י מאגר מוחות בראשות ד״ר יצחק כץ 15/1/2017

כנס ריבונות 4 - אורגן ע״י נשים בירוק והפורום למען ריבונות 12/2/17
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דבר המערכת

תוכן

שרים, חברי כנסת, אישי רוח וציבור 3
ואף נציגים מערביי יו“ש בכנס הריבונות 

הרביעי

גם א.ב. יהושע, מנביאי השמאל, מבין: 6
מדינה פלשתינית כבר לא תהיה. דרושה 

אלטרנטיבה

נשיא המדינה, ראובן ריבלין, רואה 7
בערך השוויון האתגר המרכזי של חזון 

הריבונות

מדיניות, מוסר ותנ“ך כרוכים אלה באלה. 8
הרב שלמה אבינר בראיון

סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי: ריבונות 10
במעלה אדומים תהיה מעטה וקטנה מדי. 

דרוש צעד משמעותי בהרבה.

35 שנים אחרי, יהודה הראל, ממובילי 12
קמפיין הריבונות בגולן, נזכר במהלכי 
הקמפיין ההוא ומעודד את הקמפיין 

הנוכחי.

יו“ר סיעת ’הבית היהודי‘, ח“כ מועלם 14
רפאלי, לא מתכחשת לאתגרי הריבונות 

המלאה אך לא מוצאת בהם עילה להימנע 
מהצעד הראשון.

את הדרך לראשות מועצת גוש עציון 15
העביר שלמה נאמן דרך חזון הריבונות. 

ראיון

החוק הבינלאומי קובע: הזכויות 16
הבלעדיות על יהודה ושומרון שייכות 

למדינת ישראל. הכירו את האמת 
המושתקת.  המשפטנית קרן שטאל-דן.

יו“ר המפלגה הרפובליקנית בישראל: 18
לא להחמיץ את ההזדמנות ההיסטורית 

שבממשל טראמפ.

דאגה אמתית לאיכות הסביבה ולקיימות 20
מחייבת ריבונות ביהודה ושומרון.  שיחה 

עם איצ‘ה מאיר, מנכ“ל איגוד ערים.

עיקרי התכנית המדינית של ח“כ מיקי 22
זוהר (ליכוד).

ההוגה יהודה עציון פונה במאמר לנוער 22
עמונה לאחר השבר הגדול

על המתח בין דמוגרפיה לגאוגרפיה 23
במאמרו של ד״ר מרטין שרמן

לראשונה מציג הפורום למען ריבונות 24
תכנית מפורטת להחלת ריבונות – 

ריבונות עם אחריות
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שרים, חברי כנסת, אנשי רוח, רבנים ואף נציגים מקרב ערביי יהודה ושומרון 
ומעל 1000 משתתפים לקחו חלק פעיל בכנס הריבונות הרביעי בירושלים 
שאורגן ע״י נשים בירוק והפורום למען ריבונות, זמן קצר טרם טיסתו של 

ראש הממשלה נתניהו לביקורו בוושינגטון.

זאב ז'בוטינסקי
נכדו של זאב ז׳בוטינסקי 

וממשיכו

הרב אבי גיסר
רב הישוב עפרה

וראש מכון משפטי ארץ

השר זאב אלקין
השר לענייני ירושלים 

ואיכות הסביבה

          יוצא לאור ע“י נשים בירוק והפורום למען ריבונות
עורך ראשי וראיונות: שמעון כהן | מערכת: יהודית קצובר, נדיה מטר | הגהה: יעל שפק

צילומים: תמונות מכנס ריבונות: ישראל ברדוגו
             תמונות נוספות: לע“ם, פוטוליה, נשים בירוק, גרשון אלינסון

לתגובות:   פקס: 02-9309148
פלאפון:  050-7161818 | 050-5500834

נשים בירוק, ת.ד. 7352 ירושלים 91072 | 

השר אורי אריאל
שר החקלאות

כנס ריבונות 4 - רב שיח: מיעוטים בעד ריבונות ישראליתכנס ריבונות 4 - רב שיח: ריבונות עם אחריות

יו“ר: דודו סעדה
סמנכ“ל: דודי פינקלר

מנהל שיווק ומכירות: עודד מוראד
עיצוב גרפי: סטודיו בשבע

מנהלת הפקה: שמרית שמח
מו“ל: בשבע 

                        



4

שמעון ריקלין
עיתונאי ערוץ 20

אבי רואה
יו״ר מועצת יש״ע

ראש מועצת בנימין

ד“ר יועז הנדל
סופר ופובליציסט

יוסי דגן
ראש מועצת שומרון

קרוליין גליק
סגן עורך ג׳רוזלם פוסט

משה סוויל
מ״מ ראש מועצת
גוש עציון לשעבר

פרופ‘ אבי דיסקין
חוקר מדעי המדינה

אוני׳ העברית

יעל אליצור
אלמנתו של אורי אליצור ז״ל

ח״כ ציפי חוטובלי
סגן שר החוץ

עמנואל שילה
עורך העיתון בשבע
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ד“ר דרור אידר
הוגה דעות ופובליציסט

פרופ‘ אריה אלדד
ח״כ לשעבר

שלום ירושלמי
עיתונאי 

הסנטור אלן 
קלמונס

דרום קרולינה

נועם ארנון
דובר היישוב היהודי 

חברון

יפעת ארליך
סופרת ועיתונאית

המושל לשעבר 
מייק האקבי

ג׳ונתן אלחורי
דובר פורום גיוס
העדה הנוצרית

לצפייה בכנס: 

אנט חסכיה
פעילה חברתית

אשראף ג‘עברי
איש עסקים ומוכתר 
בחמולת ג׳עברי חברון
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C

450

”בואו נחשוב מחשבות אחרות. 
לא להיות סגורים“

החלת ריבונות ישראלית על 
השטח וחלוקה מחודשת 

לפדרציות

 גם בשמאל מחלחלת התובנה: 
שתי מדינות לא יהיו.

הסופר א.ב. יהושע תובע מחבריו לשמאל לרענן את מחשבותיהם המדיניות ולהתחיל לחשוב 
על תכניות אחרות מעבר לרעיון שתי המדינות שהפך בלתי ישים. רעיון הפדרציות הוא אחד 

הרעיונות שהוא מציג בפני עמיתיו המתקשים לעכל. שוחחנו עם מוביל תנועת הפדרציה, 
עמנואל שחף, על הרעיון.

”לא יתכן לדבר על שתי 
מדינות כאשר הפתרון הזה 

נעשה יותר ויותר קשה 
ובעייתי. אחרי חמישים 

שנה הוא נעשה עוד יותר 
קשה בגלל מה שקורה 

בשטח, בהתנחלויות 
ובירושלים עצמה“

”אנחנו לא יכולים 
להישאר כל הזמן בקיפאון 
המחשבתי הזה (של שתי 

המדינות)“

א. ב. יהושע. צילום: לע״מ
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11

1980
1981

’ריבונות ישראל צריכה 
להיות בכל אתר ואתר בציון‘

ראובן ריבלין, נשיא המדינה מביע את אמונתו האידאולוגית בחזון 
הריבונות, אך קובע כי המהלך חייב להתבצע תוך מתן יחס שוויוני 

לכלל האוכלוסייה בשטחה הריבוני של ישראל.

״אט אט, צעד אחר 
צעד, בנינו ריבונות 

שהיא לא רק הגדרה 
אלא הלכה למעשה“

”במפלגות השמאל עדיין 
נעולים על פתרון שתי 

המדינות, וזה הקושי 
הגדול שלנו. הגיע הזמן 

שבמפלגת העבודה תהיה 
גם מחשבה אלטרנטיבית, 

אבל זה עדיין לא קורה“

”היום הנושא עולה בכל עוצמתו. אנחנו צריכים 
למצוא דרך מדינית כיצד לחיות עם תושבי ארץ 

ישראל האחרים. אם זה יהיה קונפדרציה או 
מדינה אחת, בכך הדמוקרטיה הישראלית תחליט, 

כנסת ישראל״

הנשיא רובי ריבלין. צילום: לע״מ

עמנואל שחף. צילום: ראובן קפוצ׳ינסקי
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גורשנו בידי הרומאים אבל זה 
לא מפחית מזכויותינו כאן

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

לנסות לשכנע את העולם 
כשאתה עצמך לא משוכנע...

 כשמוסר, תנ“ך 
ומדיניות נפגשים

האדמה הזו של ערבים? למה? כי הם קיבלו אותה מהתורכים? וכי היא של התורכים? 
גזלנים קיבלו מגזלנים. זה לא הופך את הארץ לשלהם. בגלל שגורשנו בכוח איבדנו את 

זכויותינו על הארץ?  //  הרב שלמה אבינר בראיון.

”איפה שמענו שיש מדינה 
שנותנת חלק מארצה 

למיעוטים? מדינה יודעת 
שזה שלה והיא לא מוותרת 

על מילימטר אחד, אבל 
אצלנו מבולבלים“

הרב שלמה אבינר. צילום: לע״מ
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my place

 

 22

”אין לנו עסק עם יפנים או סינים שאינם 
מאמינים בתורה, אלא עם כמיליארד וחצי 
מוסלמים ושני מיליארד נוצרים, אלה ואלה 

מאמינים בתנ“ך שהוא הבסיס ובו כתוב שהארץ 
הזו שלנו“

״ערבי שרוצה לחיות כמיעוט יוכל לחיות כאן 
כמיעוט. נוכל לתת להם זכויות אישיות ולא 

לאומיות״

גורשנו בידי הרומאים אבל זה לא מפחית מזכויותינו כאן. שער טיטוס. צילום: לע״מ 
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תיאום עם האמריקאים רצוי 
מאוד אך לא הכרחי

ח״כ ציפי חוטובלי
סגנית שר החוץ  
סבורה כי ריבונות 

במעלה אדומים 
תהיה מעטה וקטנה 

מדיי. יש להחיל 
ריבונות על ירושלים 

רבתי ולהתקדם אל 
הריבונות שתעשה 

טוב גם לערביי יו“ש.

מירושלים רבתי 

קרדיט 

ח״כ ציפי חוטובלי. צילום: ישראל ברדוגו
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השמאל והקהילייה 
הבינלאומית נטעו 

בפלשתינים תחושה שאנו 
חברת קורי עכביש

  לריבונות המלאה

”ירדן ומצרים נמצאות בפני 
שורה של חזיתות מאוד 

מורכבות. גם כלכלית, גם איומי 
טרור שמולם הן משתפות פעולה 
עם ישראל ומבינות שהן זקוקות 

לגב אמריקאי חזק. כאשר זה 
המצב, לארה“ב יש  הכוח לפתוח 

את שיח הסכסוך  למבט אזורי 
רחב יותר“

״הצעות מסוג נאום בר אילן זכו 
לסירוב פלשתיני אלים, ולמעשה 

המציאות הנוכחית הופכת 
את ישראל לבת ערובה בידי 

הפלשתינים, ואת הפלשתינים 
לקורבנות של הסיפור הטראגי 

של עצמם״

״לעת הזאת האחריות שלנו היא 
להציג חזון פוזיטיבי שמדבר 

על מציאות חדשה לגבי היחס 
שלנו לארץ ישראל, לא רק לדבר 

על אחיזה בשטח כי יש כאן 
איום על נתב“ג, למרות שזה נכון, 

אבל זה לא מהותי. המהות היא 
שאין לי זכות קיום בהרצליה 

ובתל אביב אם אין לי זכות קיום 
בעפרה ובבית אל״
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35

יוצאים למסע ארוך, ומתחילים 
דווקא בשמאל

”רצינו להביא את רוב חברי הכנסת לרמת 
הגולן כדי שיחתמו על העצומה, הזמנו אותם 
לכנס חברי הכנסת התומכים בגולן. בדרך כלל 
בישיבה חשובה בכנסת מגיעים עשרים, אבל 

אצלנו הגיעו יותר מחמישים. איך זה קרה? 
סגרנו עם הרמטכ“ל רפול שהוא נותן שני 

מסוקים גדולים להביא אותם עם נשותיהם 
מהמרכז לגולן״

כך, צעד אחר 
צעד, הובלנו 

לחוק הריבונות 
בגולן

יהודה הראל מספר ל‘ריבונות‘ על 
הדרך הפוליטית והציבורית המורכבת, 

על המאבקים, המשא ומתן וניצול 
הסיטואציות המדיניות שהובילו מובילי 

קמפיין חוק הגולן עד להצלחה, ומה 
ניתן ללמוד מהתקדים ההוא לקמפיין 

הנוכחי, 35 שנים אחרי.

יהודה הראל. צילום: לע״מ
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’אסאד לא היה מקדם מו“מ 
כשהוא יודע שבסוף הכול 

יצטרך לעמוד למבחן משאל עם‘

’להשאיר את נושא הריבונות על 
השולחן עד לרגע ההזדמנות‘

 E

”התחילו שלוש שנים שבהם לא יודעים מתי יגיע 
הרגע המתאים, אבל ברור שכאשר הנושא נמצא 

על השולחן ואתה לוחץ כל הזמן על מקבלי 
ההחלטות, פתאום מגיע פרק זמן קצר מאוד שבו 

ניתן לפעול״

 צילום: לע״מ
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C

C

OECD

 C
C B A 

C
75-

B A C

C

C

C
B A

לא בגלל קשיי המהלך הכולל נוותר 
על שלב הריבונות הראשוני וההכרחי
ח“כ שולי מועלם-רפאלי, יו“ר סיעת הבית היהודי בכנסת ממובילי חזון הריבונות בכנסת, מתייחסת 

בריאיון ל‘ריבונות‘ לאתגרים המורכבים של חזון זה והפתרונות שמתחילים במהלך המדורג.

”תהליך הריבונות יהיה צריך 
להיות תהליכי. הייתי רוצה 

לחשוב שניתן להעביר 
את הכול ביום אחד כמו 
שעשה בגין ביחס לגולן, 

אבל אני לא סבורה שאנחנו 
באותו מקום ביחס ליו“ש“

ח״כ שולי מועלם-רפאלי. צילום: לע״מ
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”אין בעיניי שאלה אם היהודים 
ימשיכו להיות כאן רוב. בעיניי 

העניין הזה מובטח. דו“ח הילודה 
האחרון מלמד על כך שבניגוד 

לכל מדינות ה-OECD, המדינות 
המפותחות מאיתנו פי כמה שבהם 

אחוזי הילודה יורדים ומספר 
הקשישים הולך וגדל, בישראל 

הפלא מתרחש ללא הפסקה ונשים 
יהודיות יולדות יותר

”זה שהמדינה תפעל על פי חוק 
ההסדרה לא נותן לנו לגיטימציה, 

מעבר לשמחה על השינוי 
האסטרטגי, לעצור את המהלך אל 
25הדבר העיקרי והוא החלת ריבונות“

מממשל צבאי לריבונות
ראש מועצה חדש לגוש עציון

חזון הריבונות על גוש עציון היה כותרת קמפיין 
הבחירות שהוביל את שלמה נאמן לראשות מועצת 

גוש עציון. שוחחנו איתו על היעד והדרכים 
המובילות אליו.

שלמה נאמן, ראש מועצת גוש עציון
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1947
181

1967

1917 1)

2)

6

3)

1947

242

4)

5)

6)

7)

ע“פ החלטת המדינות - מטרת 
המנדט הייתה הצהרת בלפור

1917-

1920

1920 25

חוקיות 
הריבונות 

הישראלית על 
שטחי יהודה 

ושומרון בחוק 
הבינלאומי

קרן שטאל-דן

קרן שטאל-דן

צילום: פוטוליה
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 The Peel
Commission

1922

1922

20

 1922

 22

החלטת החלוקה (181) איבדה 
את תוקפה החוקי

1946 20

24
1945

valid in rem)

1947 29
181

181

181

181

14 10

1947 181

1947

 181

תוצאת סיום המנדט הייתה 
ריבונות ישראלית ביהודה 

ושומרון

48

1948 15-

 ex injuria
jus non oritur

1967 5

 1907
1949

43

סיכום – המנדט: בסיס לריבונות 
תחת החוק הבינלאומי 

1922

עד היום לא נכנס לתוקף כל הסכם בינלאומי ולא 
כל אירוע מחייב – לרבות ”תכנית החלוקה“ של 

האו“ם ב-1947 – שהמיר את ההתייחסות ליהודה 
ושומרון כחלק מגבולות המנדט“

”מחוייבות המנדט הבריטי לייסד את הבית הלאומי 
היהודי בפלסטין הייתה חלק מהסכם בינלאומי מחייב. 
חמישים ואחת מדינות, שהרכיבו את חבר הלאומים 
ב-1922, אישרו פה אחד את המנדט בהסכם ורסאי 

ובהסכמי שלום בינלאומיים אחרים“
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’ממשל טראמפ – הזדמנות 
היסטורית שאסור להחמיץ‘
עו“ד מארק צל, יו“ר המפלגה הרפובליקנית בישראל,  רואה בכהונת טראמפ 

הזדמנות היסטורית לחולל שינוי דרמטי ביחס לסכסוך הישראלי-ערבי, אך זאת בתנאי 
שממשלת ישראל תדע להציג את דרישותיה וייעדיה. 

ס
טר

וי
 ר

, 
ם: 

לו
צי
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48

67  
19

67

 38

32
600

38

5000

67

״טראמפ לא יגיד 
לישראל לבנות 
או לא, לספח או 

לא. הוא יכבד את 
החלטת הממשלה 
על גורלנו בארצנו. 
המדיניות הזו היא 

מהפכנית״

״כאשר ממשלת 
ישראל הכריזה על 
בניית 5000 יחידות 

דיור חדשות 
תגובת הממשל 

בוושינגטון 
הייתה שקט 

מוחלט. באותו 
זמן האירופאים 

והאחרים 
מיהרו לגנות 
את ההחלטה 
הזו. השתיקה 

בוושינגטון 
פשוט מדהימה. 
אין תקדים לכך 
בהיסטוריה של 

יחסי ארה“ב 
וישראל״

״יש לנו הזדמנות 
פז להפוך את 
הנזק שנגרם 

במהלך שנים רבות 
ולחזק את המפעל 
הציוני שלנו, את 
האתגר הזה. הם 
מכבדים אותנו 
והגיעה השעה 

שהמנהיגים שלנו 
יחליטו שבאמת 

ארץ ישראל שייכת 
לעם ישראל“

צילום: נשים בירוק-מארק צל בהרצאה ב׳עוז וגאון׳
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דואגים לאיכות 
הסביבה? חייבים 

ריבונות
איצ׳ה מאיר, מנכ“ל איגוד ערים 

לסביבה שומרון מתאר מציאות עגומה 
בה באין  ריבונות וחוק ישראלי ביו“ש 

זיהום האוויר, הקרקע ורמיסת ערכי 
הטבע משתוללים באין מפריע וגורמים 

נזקים גם לאזור השפלה. ולמי לא 
אכפת?

״פסולת רדיואקטיבית ממרפאות, מרפאות 
שיניים ובתי חולים לא מפונים בצורה מסודרת 

ומושלכים לוואדיות״

60 40

200 C

איצ׳ה מאיר      

מחצבה. צילום: לעמ

מיחזור
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בעלי החיים למדו לבד איפה כדאי 
לחיות ומאיפה כדאי להיזהר

B A

המשפטיזציה בשירות ההפרדה – 
אם כל חטאת

24

2008

60

C A

״המערכת המשפטית, שהיא אם כל הצרות, אומרת על 
כל חוק שכלל לא בטוח שהוא אכן צריך לחול גם ביהודה 
ושומרון - מי אמר שאם הכנסת חוקקה חוק על פליטת 
זיהום שהוא טוב לתל אביב שהוא אכן טוב גם ליהודה 

ושומרון?״

״בין 40 ל-60 מיליון קוב של שפכים זורמים בנחלי 
השומרון וברובם הם חוצים את הקו הירוק מערבה״
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דבר אל הנוער
יהודה עציון

ח“כ מיקי מכלוף זוהר (ליכוד): ”הגיע הזמן 
לשנות את השיח המדיני ולהפסיק לדבר 

על מדינה פלסטינית- יש פתרון אחר“

עיקרי התכנית המדינית:
1. החלת ריבונות מלאה על כל שטחי ארץ ישראל 

ללא יוצא מן הכלל.

2. מטרת התכנית המדינית: להביא לפתרון יצירתי 
וריאלי לניהול שלטוני מלא שיביא לרווחה כלכלית 

חינוכית ותרבותית של האוכלוסייה הערבית 
ביהודה ושומרון.

3. הפתרון יותנה בהימנעות מעיסוק בטרור, בתמורה 
לעידוד האוכלוסייה לעבודה בישראל תוך שימת 

דגש על שגשוג כלכלי ואישי לתושבים הללו.

4. כל יישוב בו מתגוררים תושבים ערבים מחוץ 
לקו הירוק, המצוי בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה 

יוגדר כאוטונומיה מנהלית ויכונה ”רשות מקומית 
פלסטינית“.

5. סמכויות הרשות המקומית הפלסטינית: ניהול 
מוניציפלי בלעדי מורחב ללא התערבות גורמים 

חיצוניים- למעט בסוגיות ביטחוניות שיהיו בידי 
מדינת ישראל. 

6. הרשות תנהל יחסי עבודה מול ההתיישבות 
היהודית ביו“ש תוך קביעת הסכמות לגבי שטחים, 

בהתאם לגבולות המוניציפליים המקוריים שיקבעו 
ביום חתימת ההסכם.

7. תנאים רלבנטיים ליישום התוכנית: הקמת 
שדה תעופה לשימוש פלסטינים בלבד באחריות 

ביטחונית מוחלטת של מדינת ישראל, בפיקוח מלא 
שלה ותחת שליטתה.  

8. לכל מועצה מינהלית פלסטינית תוגדר תב“ע 
ספציפית ברורה שלא ניתן יהיה לחרוג ממנה. 

גישה חופשית למקומות הקדושים לבני כל הדתות 
תוך תיאום ביטחוני. המרחב שמחוץ למועצות 

המינהליות יהיה באחריות, שיפוט וסמכות של 
מדינת ישראל לכל דבר ועניין.

אל
שר

י י
אד

ם: 
לו

צי
ר. 

ה
זו

ף 
לו

מכ
קי 

מי
כ 

ח“
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הציווי הכפול

”לבנוניזציה“ של החברה 
הישראלית

תמריצים חיוביים להגר; 
תמריצים שליליים להישאר

ניתוק הדרגתי של שירותים

המרשם הבלתי אלים היחיד

ללמוד מהניסיון הפלשתיני?

הפרדיגמה ההומניטארית: 
אם תרצו אין זו אגדה

ד“ר מרטין שרמן

״כדי להבטיח יכולת הישרדות לאורך זמן, על ישראל 
להתמודד בהצלחה עם שני ציוויים בעת ובעונה 
אחת: הציווי הגיאוגרפי והציווי הדמוגרפי. הציווי 
הראשון מחייב שליטה (קרי ”ריבונות“) ישראלית 
בכל השטח שמזרחית למישור החוף ועד לנהר 

הירדן, למניעת סיכונים ביטחוניים בלתי סבירים 
לקיומה הפיזי; הציווי השני מחייב צמצום הנוכחות 

הערבית בשטח זה״

יש להכריז על הקולקטיב ה“פלשתיני“ כעל משהו 
שהוא מכריז על עצמו: כאויב בלתי-מתפשר 

המוקדש להשמדתה של הישות היהודית-ציונית 
בארץ ישראל, כפי שבא לידי ביטוי במסמכי היסוד 

של כל הארגונים ה“פלשתינים“ המייצגים

ד“ר מרטין שרמן בכנס ריבונות 3 של נשים בירוק והפורום למען ריבונות , ירושלים 2013
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התוכנית: ריבונות 
עם אחריות

C

A

הממשל הצבאי:

הסכמי אוסלו:

פליטים:

UNHCR
1948

הסדר מקרקעין:

60%

10

מקומות קדושים:

חבל עזה:

UNHCR

תכנית זו היא הצודקת והמעשית היחידה המאפשרת 
החלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון מבלי לערער 

דמוגרפית על אופייה של מדינת ישראל כמדינה 
יהודית ודמוקרטית, ועם זאת מאפשרת לאוכלוסייה 

הערבית המקומית לחיות באוטונומיה מלאה בביטחון 
ובשפע כלכלי.

ריבונות עם אחריות – התכנית המעשית
בכנס הריבונות הרביעי הציגו 

לראשונה הפורום למען ריבונות 
ותנועת ’נשים בירוק‘ תכנית מובנית 
להחלת ריבונות על סעיפיה ופרקיה. 

זאת תחת הכותרת ’ריבונות עם 
אחריות‘.

אנו מביאים כאן את עיקרי פרקיה 
של החוברת. המעוניינים להזמין 

עותקים של החוברת יוכלו לעשות 
זאת בפנייה לכתובת:

.  

שבט תשע"ז (פברואר 2017)

ריבונות ס
כנ

4

קווים עקרוניים לתכנית החלת ריבונותה 
יהודה  שטחי  על  ישראל  מדינת  של 
ושומרון, ערש הולדתו של העם היהודי

ריבונות
אחריות


