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יוצא  לאור ע“י תנועת הריבונות
ריבונותמיסודה של נשים בירוק

אחרי השגרירות
זמן ריבונות

השר יואב גלנט 

השר זאב אלקין

דניאל פייפס

בראיון על ירושלים - לב 
האומה והעשיה / עמ' 12

בניתוח ביטחוני מיוחד 
על חשיבות איו"ש לעתיד 

המדינה / עמ' 4

ישראל צריכה לשאוף 
להביס את אויביה / עמ' 6
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10

10

דבר המערכת תוכן

שר הבינוי והשיכון, האלוף במיל' יואב 4
גלנט, מחבר זכות אבות וניתוח ביטחוני 

בדרך למסקנת הריבונות

דבר המערכת3

נשיא פורום המזרח התיכון, דניאל 6
פייפס, רואה בניצחון ובהכרעת האויב 

מתכון הכרחי לשקט ושלום עתידי

הסופרת והפובליציסטית אמונה אלון 7
בראיון על תכניתו המדינית של בעלה 

המנוח הרב בני אלון ז"ל שטווה קשרים 
בינלאומיים, גם בירדן, בדרך אל הריבונות

תנועת בני עקיבא קוראת לריבונות 8
ישראלית ביו"ש. הרב לואיס שהוביל 

את המהלך בתנועה מספר על הדיונים 
וההכרעות

היזם והיועץ האסטרטגי אברהם שבות 10
פורס את עיקריה של תמ"א 100, היחידה 

הנפרסת מהים ועד הירדן

הרב דוד סתיו קובע: המצווה אינה רק 11
ההתיישבות בארץ אלא החלת הריבונות בה

האדריכל ישראל גודוביץ', בעבר הממונה 
על תכנון המדינה, קובל על חוסר האחריות 

שבקיבוע הקו הירוק כגבול בידי בן גוריון 
ואריאל שרון

השר לענייני ירושלים, זאב אלקין, נערך 12
לקליטת שגרירות ארה"ב ושגרירויות 

נוספות בבירה ומספר על מהפכה 
שמתחוללת בירושלים

הכירו את נוער הריבונות שפשט על ערי 14
הארץ בקמפיין הסברה צעיר ותוסס

עו"ד אביחי בוארון על הפגיעה הקשה 16
בזכויות אזרח וההפקרות הנדל"נית 

בהיעדר ריבונות

ראש מועצת דרום הר חברון יוחאי דמרי 18
על קשיי הפיתוח בהעדר ריבונות ועל 

מפגשים עם נכבדים ערבים שמודים 
בשקט: רוצים ריבונות ישראלית

אל תתנו לסטטוס קוו המדיני לשקר 19
ולשכר אתכם. יהודית קצובר ונדיה מטר 

הכירו את העובדות שהערבים קובעים 
בשטח תחת עיניה העצומות של ישראל. 

ראיון עם ישי חמו מתנועת רגבים

למתקפה 21 עולה  שוב  הדמוגרפי  השד 
שמאחורי  השקר  מה  אבל  הסברתית, 
מציג  פייטלסון  יעקב  הדמוגרף  השד? 

נתונים

בספרו החדש מסביר לנו ד"ר מיכאל 23
קלוו למה למרות כל הנסיונות המדיניים, 

יו“ר: דודו סעדההאשליות והתקוות, עדיין אין שלום

סמנכ“ל: דודי פינקלר

מנהל שיווק ומכירות: עודד מוראד

עיצוב גרפי: סטודיו בשבע

רכזת מערכת: נעמה בן חיים

מנהלת הפקה: שמרית שמח

מו“ל: בשבע 

צוות ריבונות
אורי בנק / רותי בן חיים / יורם גינזבורג / שמעון כהן/ רותי ליברמן / נדיה מטר / 

רנה מרגוליס /סם סלומון / מריל סולומון / עו"ד קרן סטאהל-דון / יהודית קצובר / 

אברהם שבות / ד"ר אביה שוהם / ליאור שורקה / שוש שילה

פורום ריבונות
יורם אטינגר / איתי אליצור / ערן בר טל / קרוליין גליק / עו"ד אליקים העצני / רבנית 

שולמית מלמד / אלוף (במיל.) משה פלד / ד"ר מוטי קדר / קן אברמוביץ / הלך פרידמן

יוצא לאור ע“י תנועת הריבונות מיסודה של נשים בירוק

 עורך ראשי וראיונות: שמעון כהן  מערכת: יהודית קצובר, נדיה מטר, הגהה: אפרת ליבר

ribonut@gmail.com :לתגובות

פקס: 02-9309148

פלאפון 050-5500834   050-7161818

תנועת הריבונות מיסודה של נשים בירוק ת.ד. 7352 ירושלים 91072

www.ribonut.co.il :אתר

צילום: תנועת ריבונותנוער ריבונות בפעולה
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חוזרים למתווה בגין – 
אוטונומיה ולא מעבר לכך
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אלפי יחידות דיור יוצאות 
מהמגירות לביצוע

23
2017

72
2017 35

2016 2014

זכות האבות 
מתחברת עם 

צורכי הביטחון
כמי שאינו שוכח את זכות האבות 

על הארץ, השילוב בין תפקידו כשר 
השיכון לעברו כאלוף בצה"ל מביא 

את השר יואב גלנט למשנה ביטחונית 
ערכית סדורה הרואה בריבונות על 

יהודה, שומרון והבקעה הכרח

צילום: יונתן זינדל. פלאש90שר הבינוי - ח"כ יואב גלנט

השר גלנט - מקדם בנייה משמעותית ביהודה ושומרון צילום: לשכת השרצילום: ליאור מזרחי, פלאש90לבנות, לבנות ושוב לבנות

"גוש עציון בשבילי הוא חלק מירושלים שיתחבר 
למרחב שאני מקווה שנקבל את ההיתר המדיני 
לבנות בו, מתחם גבעת המטוס, ונתחבר עד טדי 

ומורדות ארנונה ודרום ירושלים".
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איך להיחלץ ממבוי סתום בן 25 
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הגיע הזמן לנצח

דניאל פייפס - יו"ר פורום המזרח התיכון
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דניאל פייפס, נשיא "פורום המזרח התיכון"

"סכסוכים לאורך כל ההיסטוריה נעשו סדרתיים כאשר 
האויב לא הובס לחלוטין ולא הוכרח להיכנע לתנאים 

המדיניים שכפה המנצח"

80

51 48

70

אוזן בכירה קשבת לתכנית גם 
בירדן

80

30

.

דיפלומטיה של ריבונות
ופתרון אזורי כולל

מפגשים עם הנסיך הירדני, הקמת שדולה מקבילה בעשרות 
פרלמנטים בעולם, טוויית קשרים דיפלומטיים ברחבי העולם והובלת 

קמפיין הסברתי ימני ראשון מסוגו. קמפיין הריבונות הראשון 
שהוביל הרב אלון ז"ל משפיע עד היום. שיחה עם אמונה אלון 

הסופרת - אמונה אלון
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מכתב תנחומים למשפ' אלון ממייק פנס

הרב בני אלון עם מייק פנס, סגן נשיא ארה"ב

צילום: אמיר כהן, רויטרסישראל צריכה נצחון והכרעה
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248
58

הולכים על ריבונות, אבל דואגים 
למעמד המיעוטים

הכרעה דרמטית בשתיים וחצי 
300בלילה

60

.

בני עקיבא לממשלה: 
זמן ריבונות!

בתום מהלך פנים-תנועתי עמוק, יצאה תנועת בני עקיבא בקריאה לממשלת ישראל 
להחיל את ריבונותה על כל שטחי ארץ ישראל. הרב גלעד לואיס, שמשך בחוטים עד 

לקבלת ההחלטה, מספר על המהלך

”בעבר הציונות הדתית זוהתה עם העלייה 
להתיישבות בגבעות ועם ההפגנות למען ארץ 

ישראל, כעת הנושא שקט יותר. השאלה הייתה 
איך מחזירים את הנושא לתודעה, והמסקנה 

הייתה שדרוש משהו רענן שיחזיר את 
המושכות לידינו. המשהו הרענן הזה הוא חזון 

הריבונות"

״ברור לכולנו שכולם רוצים ריבונות, אבל השאלה 
היא אם ואיך אנחנו מוכנים לקחת לאחריותנו את 

התיק של מעמד הערבים"

הרב גלעד לואיס - חבר מליאת התנועה

הסופר והעיתונאי נזיר נאג'לי מנצרת בפני משתתפי ועידת בני עקיבאהרב גלעד לואיס

ההחלטה שהתקבלה בועידה האחרונה

צילום: דוברות בני עקיבאנדיה מטר יו"ר תנועת ריבונות בועידת בני עקיבא
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צילום: דוברות בני עקיבא
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1. ארץ ישראל המערבית היא הבית 
הלאומי של עם ישראל ויש להיערך 

לקליטה של כל העם במולדתו.

2. ארץ ישראל היא יחידה גיאוגרפית, 
כלכלית ואנושית אחת, המחייבת פיתוח 

ובניין בהסתמך על תכנון כולל של כל 
הארץ. 

3. דרוש תכנון שייתן מענה לעשרים 
מיליון נפש ויותר, הקמת יישובים חדשים, 
בנייה לגובה ביישובים העירוניים ושמירה 

על אזורים כפריים בעבור עד כ-20% 
מהאוכלוסייה. 

4. פריסת אוכלוסייה בכל רחבי הארץ 
במיוחד בפריפריה. פיתוח ערים מרכזיות 

(עיר ראשה) בכל אזור והיררכיה של 
יישובים סביבה.

5. דגש על פיתוח שדרת ההר המרכזי 
(גליל, שומרון, בנימין, יהודה והנגב), הלב 

של הארץ והמולדת של העם היהודי.

6. תכנון מרכזי תעסוקה ברמה גבוהה 
(הייטק) ומסורתית באזורי הפריפריה.

7. תכנון מערכות תחבורה מודרנית 
ומפותחת להסעת המונים המחברת את כל 

חלקי הארץ.

8. שמירה על מרחבים ירוקים, שמורות 
טבע ונוף, מסדרונות אקולוגיים וכל מקום 

בעל ערכי נוף, היסטוריה וארכיאולוגיה.

9. דגש על תכנון ופיתוח ירושלים רבתי, 
עיר הבירה ההיסטורית, התרבותית 

והמדינית, למטרופולין הגדולה והבכירה 
בארץ.

10. פיתוח תיירות של האתרים 

ההיסטוריים והנופיים כגנים לאומיים 
ופארקים. 

11. חלוקת הארץ למחוזות חדשים 
משותפים לכל משרדי הממשלה והגופים 

הציבוריים, במטרה לייעל את השירות 
הציבורי ואת שיתוף הפעולה של גופים 

אלו.

12. מדינת ישראל היא חלק חשוב במרחב 
המזרח התיכון. יש להיערך ולתכנן קשרים 

תחבורתיים וקשרי מסחר ותעסוקה עם 
המדינות השכנות לעת השלום האמיתי 

שבוא יבוא, ככתוב "ה' עוז לעמו ייתן, ה' 
יברך את עמו בשלום".

100

תמ"א 100 - תכנית מתאר ארצית לארץ 
ישראל מהירדן ועד הים התיכון לשנת 2048

אברהם שבות

.

העיקרון ברור, הפרקטיקה לטיפול 
הפוליטיקאים

45 40

אתגרי הריבונות: מיעוטים, יחסים 
בינלאומיים ויהודי התפוצות

המצווה אינה רק יישוב הארץ, 
אלא גם החלת הריבונות בה

הרב דוד סתיו - רב העיר שוהם ויו"ר רבני צוהר

קיבעו את יהודה 
ושומרון כחוץ לארץ...

שנים ארוכות תובע האדריכל ישראל גודוביץ‘, 
בעבר הממונה על תכנון המדינה, להגדיר את 

מעמד יהודה ושומרון מבלי לחמוק מהמחויבות 
התכנונית לאזורים אלה. עד כה, הוא קובע, הקו 

מתואר כגבול, אבל מה יש מעבר לו? הירוק 
חו“ל? הפקר? אשמה שלנו?

1974 1964

35

לצפיפות ולפקקים בגוש דן הפתרון הוא לנוע מזרחה לעבר יהודה ושומרון

האדריכל ישראל גודוביץ'
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צילום: עופר עמרם, עיתון בשבע

צילום: מתוך ויקיפדיה

צילום: באדיבות המשפחה

אברהם שבות
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הרב דוד סתיו בוחר לפרק את שאלת 
הריבונות לשני אפיקים – האפיק 

העקרוני שבו החלת הריבונות ברורה 
ונדרשת, והאפיק המעשי שאותו 

הוא משאיר למדינאים
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שני מיליארד שקלים לחיזוק 
העיר ומורשתה

70

ליישם בפועל את הריבונות 
במזרח העיר

עיר עם משרד חוץ משלה

.

מהפכה מתחוללת 
בירושלים

זאב אלקין, השר לענייני ירושלים ואולי בקרוב גם ראש עיריית ירושלים, רואה 
חשיבות דרמטית במעבר השגרירויות לעיר ומספר על פעילות משרדו, שבעבר נדמה 

היה שתכלית הקמתו הייתה סמלית בלבד ובשלוש שנות פעילותו הוכיח אחרת

״ירושלים יודעת 
להגן על עצמה 
כשהיא מספרת 

את הסיפור 
שלה, אם רק 
מקשיבים לו"

צילום: אמיר כהן, רויטרסשגרירות ארה"ב עוברת לירושלים

צילום: לשכת השרהשר זאב אלקין צופה על ירושלים

"המדיניות, 
שאפיינה גם 

את השמאל וגם 
את הימין, של 
חוסר מעורבות 
וחוסר השקעה 
במזרח ירושלים 
ולמעשה חוסר 
ריבונות, הייתה 
טעות שהובילה 

לכך שמרבית 
פעולות הטרור 

של הגל האחרון 
יצאו מזירת 

ירושלים.

״למרות 
שלכאורה 
אני היום 

שר ומשפיע 
בממשלה, 

ירושלים היא 
לא עוד עיר. 

היא לב האומה 
ולב העשייה, 

ולכן אני שוקל 
את רעיון 

ההתמודדות 
מאוד ברצינות"
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מהמאבקים נגד ההרס לקמפיין 
בעד הריבונות

 256

15

חוד החנית של כל מאבק

15

 

נוער 
הריבונות 

יוצא לאור
מאות בני נוער מנהלים בימים אלה 

קמפיין הסברתי מתמשך לקידום ומינוף 
חזון הריבונות בתודעה הישראלית. 

ל'ריבונות' הם מספרים על שיח ער ורוח 
רעננה בדוכני ההחתמה וההסברה

״הגישה של החבר'ה היא לבוא ברוח טובה ולא במלחמה. 
מדברים עם הציבור מתוך הקשבה ולא בצעקות, וזה עובד"

"ברור לי שהמצב הקיים לא יכול להימשך 
והפתרון הוא ריבונות. אני לא מקבל את 

ההפחדות של השמאל ממדינה דו-לאומית.״ 
אסף ג'ייסון, בן 16

"ברור לי שהפתרון היחיד הוא ריבונות"

16

17)

צילום: תנועת ריבונותנוער ריבונות בפעולה בקניון.

צילום: תנועת ריבונותנוער ריבונות בפעולהנוער ריבונות בפעולה

צילום: תנועת ריבונותנוער ריבונות בפעולה

צילום: תנועת ריבונותנוער ריבונות בתל-אביב

צילום: תנועת ריבונות

"אנחנו רוצים לראות ולהראות את העוצמה שלנו כנוער 
וכתנועה. האני מאמין של כל אחד מהחבר'ה שפועלים הוא 

שזו הארץ שלנו"
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50

כשאנחנו נחושים העולם שותק. 
עמיחי כדוגמא

1/16
1/16
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1100
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מנהרות וגשרים הזויים

 48 1952
2000

הסדרה – בדיעבד. ריבונות – 
לכתחילה שנותן מענה אמתי

אל תגידו יום יבוא,
הביאו את היום

"אנחנו דורשים מראש הממשלה וממעצבי המדיניות 
להפסיק מיידית את הפגיעה בזכויות האזרח של 

האזרחים הישראליים. אני לא מוכן להיות בן ערובה 
של שיקולים מדיניים"

חייהם של כמעט חצי מיליון ישראלים תחת ממשל צבאי היא פגיעה חמורה בזכויות האדם 
והאזרח. היעדר ריבונות גוררת מסקנות משפטיות שאחריתן הרס ישובים ושכונות.

עו"ד אביחי בוארון בראיון.

"חצי מיליון אנשים שחיים תחת ממשל צבאי 
כמו במדינת עולם שלישי, כאשר הריבון הוא 

אלוף הפיקוד. כל שינוי של החוק ביו"ש מצריך 
חתימה של האלוף על צו מיוחד".

מאבק נחוש - אביחי בוארון, אבי רואה באוהל המחאה מול משרד ראש הממשלה

צילום: אביחי בוארוןהמאבק נשא פרי - עמיחי, יישוב חדש בישראל

צילום: יונתן זינדל , פלאש90הגירוש מעמונה

צילום: יונתן זינדל , פלאש90
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סטטוס קוו ביהודה ושומרון הוא סכנה לאומית!
יהודית קצובר ונדיה מטר, ראשי תנועת הריבונות

יהודית קצובר יו"ר תנועת הריבונות בפני נוער ממכינות קדם צבאיות בעוז וגאו"ן. צילום: תנועת הריבונות

C

C

צילום: מאיר אליפורישי חמו בפעולה
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50

הכיבוש משחית!

 

500
50 500

4 3

50 40 30

80

מפגשים שקטים עם ראשי 
חמולות ונכבדי כפרים

C

"נכבדים ערבים אומרים לי:
רוצים ריבונות ישראלית"

C. חקלאות ובנייה פלשתינית  שר מיוחד מונה ברש"פ לתזמון ותכנון השתלטות על שטחי 
משרתים את היעד: הקמת מדינה בפועל. זה מה שקורה בשטח כל עוד הריבונות מתעכבת. 

ריאיון עם ישי חמו, רכז השטח של תנועת רגבים במרחב איו"ש

יוחאי דימרי ראש מועצת דרום הר חברון

כשראש מועצת דרום הר חברון רוצה להגדיל את קוטר הצנרת המיושנת שמובילה מים לאוכלוסייה 
דימרי  יוחאי  ל'ריבונות'  בריאיון  זקוק לאישור הממשל הצבאי.  הוא  כמה,  עצמה פי  שהכפילה 
ראשי  עם  מפגשים  על  ומספר  ישראל,  בתוך  שלישי  עולם  מדינת  יוצר  ריבונות  שהיעדר  טוען 

כפרים שרוצים גם הם ריבונות ישראלית

ישראל עוצמת עיניים ועובדות נקבעות בשטח

המשך בעמוד הבא מיעוטים בעד ריבונות ישראלית בכנס ריבונות 4, ירושלים פברואר 2017

יהודית קצובר ונדיה מטר, ראשי תנועת הריבונות



2021

2013

היעד: מדינה פלשתינית דה-
פקטו

1

במקום לבנות על 100 מטרים 
נוטעים על אלפי דונם

UAWC C

C

C

השד הדמוגרפי יוצא שוב מבקבוק 
השקר הפלשתיני

בשלוש שנים האחרונות יש לערבים 
הצלחה מאוד גדולה של תפיסת עשרות 
אלפי דונמים, פיתוח קרקע שלא הייתה 
מפותחת בעבר, מאות קילומטרים של 
כבישים, שיקום אלפי בורות מים ועוד. 

כל זה קורה כל הזמן.

"בית הספר שם נבנה רחוק ממקום 
יישוב, ללא היגיון כלשהו, כשהמטרה 
היא לתפוס את אותה נקודה וגם את 

המרחב שבתווך."

סאלאם פאיאד - לכבוש את שטחי C. שטחי A וB כבר בידינו
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המשך מעמוד 22

הדמוגרף יעקב פייטלסון

"תת-דיווח על תמותה מגדיל באופן 
מלאכותי את גודל האוכלוסייה הנוכחת, 

וכתוצאה מכך מביא לגידול הסיוע החומרי 
המגיע לשלטונות הרשות ביהודה, שומרון 

וחבל עזה ממקורות בינלאומיים, משום 
שהוא ניתן לפי מספר התושבים."

גרף מתוך המגמות הדמוגרפיות בארץ ישראל (1800-2007) מאת יעקב פייטלסון

12 

90

2018

2017 26

מאזן ההגירה הערבית 
מיהודה, שומרון וחבל עזה

1997

 

2007
 

 

 

התמותה הערבית ביהודה, 
שומרון וחבל עזה

1967 

1971

2015

4
 

גודל האוכלוסייה בארץ 
ישראל המערבית

2017
 

2017

2017

בדיון שהתקיים באחרונה בכנסת' הציגו נציגי המנהל האזרחי נתונים דמוגרפיים שהפיחו רוח 
מחודשת בקרב מי שדוגלים בחלוקת הארץ והקמת מדינה ערבית נוספת בליבה. הנתונים מלמדים 
במאמר  מתמצת  יעקב פייטלסון  ובין הירדן. הדמוגרף  בין הים  יהודי-ערבי  שוויון  על  לכאורה 
הפלשתיני  הלמ"ס  שבנתוני  המכוונים  ולשיבושים  לשקרים  לעיוותים,  הראיות  עיקרי  את  זה 

שעליהם מתבססים הנתונים המטרידים. השד הדמוגרפי מאיים או מפוגג? 

C צילום: תנועת רגביםתמונות של קרקעות שנכבשו על ידי ערבים בשטחי

המשך בעמוד 22
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מוסדות חינוך בשירות 
ההשתלטות על השטח

C

C

CC 

NYU

BDS

6

ISIS

BDS

1972

JCA

13

למה עדיין אין שלום? 
ביקורת ספרים

אהרון בראונשטיין

כריכת הספר

המשך מעמוד 20, ראיון עם ישי חמו

ספרו של ד"ר מיכאל קלוו 'המזרח התיכון ומלחמת העולם השלישית - מדוע אין שלום?'  

THE MIDDLE EAST AND WORLD WAR III – WHY NO PEACEE?

דר' מיכאל קלוו

"מדובר בקונפליקט תיאולוגי המשתרע 
על פני העולם כולו"

2007

 

1990

2017

2017

 

2017

2017

 

 

 
2017

2017
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הילודה היהודית בעלייה, הערבית בירידה
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C צילום: תנועת רגביםחקלאות ערבית בלתי חוקית בשטחי

גם נתוני הילודה 

הערבית של הרשות 

הפלשתינית, אשר 

מועתקים ונמסרים 

לממשלת ישראל על 

ידי המינהל האזרחי, 

אינם אמינים מאחר 

שהם כוללים גם ילדי 

המהגרים שנולדו 

ומתגוררים בחו"ל.

"הרעיון של תכנית פיאד פשוט: יש ליצור רצף 
טריטוריאלי מבית לחם, רמאללה, שכם וג'נין, לחבר 
בין כל הערים הללו ולמעשה ליצור מדינה דה-פקטו 

מצפון הנגב ועד דרום צפון הארץ."

המשך מעמוד 21 פייטלסון

"למעשה, כולם טעו. האירופים, האמריקנים 
והישראלים סברו כי "השאלה הפלשתינית" היא 

סכסוך טריטוריאלי שניתן לפתור באמצעות ויתורים 
טריטוריאליים"
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למידע נוסף חפשו נוער ריבונות
 (אריאל) 058-4977749 (נעם) 058-6272775

היכל שלמה ירושלים

התכנסות, חלוקת תגים, כיבוד קל  16:30

פתיחת הועידה                           16:50
יהודית קצובר ונדיה מטר   

מילות ברכה                                     17:00
הרב שמואל אליהו רב העיר צפת  

17:15   למה ריבונות?                            
שרה העצני- כהן  יו“ר ישראל שלי  

מדברים ריבונות                              17:35
מתן צור וח"כ בצלאל סמוטריץ   

איך מסבירים? עמידה מול קהל          17:50
ד"ר אירית אלון   

למה לי ריבונות? סרטון המחשה והסבר  18:20

מזכ"לי תנועות הנוער:                                 18:30
בני עקיבא, אריאל, עזרא, בית"ר       

עכשיו תורנו שאלות מהקהל למומחים    19:10
ביטחון- תת אלוף במיל אמיר אביבי         

קרקעות- מאיר דויטש, רגבים    
פוליטי- אורית סטרוק שדולת א“י    

תכלס- מתן פלג, אם תרצו  

חידון Kahoot נושא פרסים  19:45

סיום משוער   20:15

מנחה הועידה: מתן צור  

                

התוכנית

27.5.2018 ון  י“ג סיו
1 הנוער ה- ועידת 
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