פרשת בשלח | 1771
י״ג שבט תש"פ | 08.02.20

במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
מועצת יש"ע הקימה
השבוע מאהל תמיכה
בריבונות מול משרד
ראש הממשלה.

אולם בוטיק | תפריט שף יוקרתי
לאירועים פרטיים בכשרות מהדרין

(בשרים הרב מחפוד שליט״א)

האולם פתוח בחול המועד פסח בכשרות מהודרת ללא חשש קטניות ושרויה
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החל מ 20 -עד  200איש | ניתן לקבל משגיח צמוד של בד״ץ יורה דעה בתוספת תשלום
רח׳ זרחין  ,13רעננה | טלwww.noale-events.com | 054-7009111 :
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יש״עמדה
מועצת יש״ע

נתוני אוכלוסיית יהודה ,שומרון ובקעת הירדן בשנת 2019
כמדי שנה ,גם השנה אנו מפרסמים בתחילת השנה האזרחית את נתוני
האוכלוסייה ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן בשנה החולפת .עם סוף שנת ,2019
חמישים ושתיים שנה אחרי שחרור חבלי אבות ,ההתיישבות הישראלית
באזור מונה כ 150-יישובים בהם מתגוררים  463,901תושבים.
מניתוח הנתונים עולה כי הגידול השנתי באוכלוסיית האזור בשנת 2019
עמד על  3.4%בשנה ,כאשר בעשור האחרון נרשם ממוצע גידול שנתי של 4.1%
בשנה .יותר מפי  2מהגידול
הממוצע במדינת ישראל
שעומד בתחילת שנת 2020
על .1.9%

2

הגידול באחוזים בשנת
 )3.4%( 2019גבוה משנת
 )3%( 2018והוא מהווה
עלייה ,אחרי מגמת ירידה
שהחלה בשנת  ,2012אז
עמד הגידול על  .4.7%גם
הגידול במספר הנפשות
עלה ,בשנת  2018הוא
עמד על  12,964תושבים
באותה שנה ואילו בשנת
 2019הוא עומד על 15,229
תושבים .בעשור האחרון
ה ה תי י ש בו ת גד לה
ב 151,263-תושבים ,עלייה
של יותר מ 48%-בעשר
שנים .ובממוצע 15,131
תושבים לשנה.
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היישוב הכי גדול שאינו מועצה או עיר הוא כוכב יעקב שבבנימין ,אחריו
שערי תקווה בשומרון ,גבע בנימין (אדם) ,טלמון ,כפר אדומים ,שילה ותקוע.
מבחינת הגידול ביישובים ,היישוב בית הערבה במועצה אזורית מגילות
ים המלח הוא בעל אחוז הגידול הגבוה ביותר עם  36.5%גידול בשנת .2019

שבת בשלח

במועצות האזוריות ,הגידול הרב ביותר נרשם במועצה האזורית מגילות
ים במלח ,שאחוז הגידול שלה בשנת  2019עומד על  .10.6%שאר המועצות
האזוריות עומדות על
אחוזי גידול גבוהות גם
הן (מאחוז הגידול הגבוה
לנמוך) :מועצה אזורית
שומרון ( ,)5.6%מועצה
אזורית בקעת הירדן
( ,)4.9%מועצה אזורית
הר חברון ( ,)3.8%בנימין
( )3.5%וגוש עציון (.)2.4%
המועצה המקומית בה
נרשם הגידול הרב ביותר
היא מנהלת חברון ,שאחוז
הגידול של בשנת 2019
הוא  .6.9%אחריה עומדת
מועצה מקומית אפרת
( ,)6.6%מועצה מקומית
קרני שומרון ( )5.5%
ומועצה מקומית עמנואל
(.)4.8%

היישובים הגדולים
ביותר ביהודה ושומרון
הם כמובן הערים (לפי
גודל) :מודיעין עילית ,ביתר
עילית ,מעלה אדומים
ואריאל בהן מתגוררים יחד  202,177תושבים ( .)43%במועצות המקומיות
ביהודה ושומרון חיים  98,357תושבים ( )21%ובמועצות האזוריות הפרוסות
ברוב השטח מתגוררים  163,367תושבים (.)36%

זמני כניסת ויציאת

בין שאר הישובים שצמחו במיוחד נמצא את אובנת שבמגילות (,)33.5%
עלי זהב שבשומרון ( ,)23.3%מעלה עמוס שבגוש עציון ( )21.1%וסנסנה בהר
חברון (.)13.7%

גולן

16:48
17:54

העיר בה נרשם הגידול
הגבוה ביותר היא מודיעין
עילית ( ,)4.8%ולאחריה
ביתר עילית (.)4.4%
נתון חשוב נוסף הוא
ממוצע הגילאים ,כאשר תושבי יהודה ושומרון צעירים יותר מהממוצע
הארצי .לפי נתוני הבחירות הארציות אשר התקיימו השנה ,כ 48%-מתושבי
יהודה ,שומרון ובקעת הירדן הם מעל גיל  18כשבכל מדינת ישראל עומד על
 71%אזרחים מעל גיל .18
אנו צועדים קדימה לקראת חזון מועצת יש”ע למיליון תושבים ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן .כחצי מיליון תושבים ,יחד עם קצב הגידול הכפול
מהממוצע הארצי ,מחייב את החלת הריבונות על ההתיישבות הישראלית
באזור ,על מנת לאפשר לאזרחי ישראל זכויות חוקיות כמו בשאר חלקי הארץ,
יחד עם קיבוע הנוכחות הישראלית בארץ התנ”ך.

חיפה

16:50
17:56

׳כי האדם עץ השדה׳

תל אביב

16:58
17:57

ירושלים

16:42
17:56

באר שבע

17:01
17:58

אילת

16:52
17:59

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י
 //הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
 //בניהול
 //מו״ל
 //עורך :יוסף ארנפלד  // sb@zomet.orgעורך 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

מה קורה?
חדשות יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
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 1תומכים בריבונות מועצת יש”ע הקימה
ביום שלישי השבוע מאהל תמיכה וחיזוק למען
החלת הריבונות מול משרד ראש הממשלה בירושלים.
המאהל הוקם בעקבות העיכובים בהחלת הריבונות,
שנוצרו ,על פי הפרסומים ,על ידי האמריקאים .מועצת
יש”ע מבקשת לתמוך ולחזק את ראש הממשלה
בקידום המהלך .ראשי המועצות במועצת יש’’ע
התכנסו במאהל הריבונות ,שם נשאו דברי תמיכה
ושהו במקום בימים האחרונים .יו”ר מועצת יש”ע
דוד אלחייני אמר“ :אנחנו כאן כדי לחזק את ראש
הממשלה ,אני קורא לו לעמוד בהתחייבויות שלו
להחיל את הריבונות בבקעת הירדן ובצפון ים המלח
והיישובים הישראליים ביהודה ושומרון .זהו רגע
היסטורי ,רגע דרמטי .לראש הממשלה יש גיבוי
ציבורי מלא ,ואני קורא לו ביום ראשון הקרוב להעלות
לממשלה את החלת הריבונות ,ואחר כך בכנסת ולא
לתת לזה להיגרר .זה הזמן ואם לא נאבד את זה”.
 2חזקים בביטחון שר הביטחון נפתלי בנט
נפגש השבוע עם ראשי מועצת יש’’ע .בפגישה סקר
השר את המצב המדיני הנוכחי לאחר חשיפת תכנית
המאה של הנשיא טראמפ והביע את רצונו בהחלת
הריבונות באופן מיידי .השר בנט שוחח עם הנוכחים
ואמר כי הוא מקווה שיוכל לקדם את העניין יחד
עם ראש הממשלה בהקדם .בפגישה הציג השר
את הצוות שהקים ,אשר מתכוון לקדם במסגרת

משרדו את החלת הריבונות .בפגישה התקיים סבב
בין ראשי המועצות על מנת לשמוע את דעתם ואת
הזוויות אותה הן מביאים מהשטח .ראשי הרשויות
בקשו מהשר לקדם בכל דרך את הריבונות שהוא
המהלך האסטרטגי החשוב לעתיד האזור.
 3מכירים את הארץ השבוע התקיים בפעם
הראשונה במתנ”ס גוש עציון חידון ידיעת הארץ
ומורשת גוש עציון לבני ובנות הנוער בתיכונים
המקומיים .לגמר החידון עלו עשרה תלמידים ,מתוכם
זכו במקום הראשון שני תלמידי ישיבת בני עקיבא
“אורות יהודה” במועצה מקומית אפרת  -יעל פלג
ומלאכי ספיר .ראש הישיבה הרב אלי אידלברג בירך
את התלמידים הזוכים ואמר“ :חידון ידיעת הארץ
ומורשת גוש עציון הוא הזדמנות נהדרת עבורנו
לחזק את ידיעת הארץ ואהבתה אצל תלמידנו ,לצד
המצוינות הלימודית וההשקעה בכל התחומים ,שמח
שמלאכי ויעל ייצגו אותנו בכבוד ואף זכו במקום
הראשון”..
 4גבורת הל”ה במלאות  72שנה לנפילת
לוחמי שיירת הל”ה ,קיימו אנשי בית הספר שדה
כפר עציון שורה של אירועים ובהם ערב עיון מיוחד
לזכרה של צורית ירון ז”ל ולזכרו של יהודה נוימן
ז”ל .בערב שהוקדש לגבורת לוחמי הל”ה לקחו חלק

יותר ממאה משתתפים ששמעו הרצאה מרתקת
של הרב יעקב מדן על “גבורת הרוח בשחרור יפו”.
האורחים הרבים התרגשו לגלות בקהל את יצחק קופ
שנמנה על מגיני גוש עציון ונפל בשבי ,ושמעו ממנו
על הדילמות שעלו בצה”ל לאחר נפילת השיירה ועד
להחלטה לצאת למצבע בעומק שטח האויב דווקא
בקיבוץ סאסא .בין היתר השתתפו בערב במיוחד הרב
שלמה ריסקין ,ירון רוזנטל ואביה של צורית ראובן,
ירון ,שהיה ממובילי הכנס.
 5בית”ר בנימין קרוב ל 400-תושבים מ29-
יישובים שונים במועצה האזורית מטה בנימין
הגיעו השבוע למשחקה של קבוצת הכדורגל בית”ר
ירושלים נגד בני יהודה באצטדיון טדי במסגרת ליגת
העל .שיתוף הפעולה בין המועצה למועדון הכדורגל
הירושלמי החל בקיץ האחרון בשיחות בין מחלקת
הספורט במתנ”ס בנימין בניהולו של זאבי המאיר
למנכ”ל בית”ר ירושלים מוני ברוש ,שכעת החל עם
הגעת תושבים רבים למשחק .ראש מועצת בנימין
ישראל גנץ בירך על המיזם במחצית המשחק“ :מאמין
ששיתוף הפעולה עם בית”ר ירושלים יוכיח את עצמו
בעתיד”.
קרדיטים :דוברות ישיבות בני עקיבא ,דוברות
בנימין ,דוברות ביה״ס שדה כפר עציון.

