במה להגות תורה ,מדע והתיישבות
בשיתוף יש״ע שלנו
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הזדמנות
להביט פנימה //
בין הלכה למעשה

השופר המרפא
//
רפואה והלכה

בגדי זיכרון
//
אור אין סוף

בתמונה:
ראשי מועצת יש"ע יחד עם מפקד
פיקוד המרכז אלון נדב פדן ומפקד
אוגדת איו״ש היוצא תא״ל ערן ניב

מסורת של איכות ,במחיר ללא תחרות
סכך מהודר בהכשר בד״צ העדה החרדית
מושב נחלים ,הירדן ( 60ליד פתח תקווה)

חנות מפעל ראשית:
חנות המפעל :ירושלים  -גבעת שאול ,69
חנות המפעל :צפון  -א.ת.צומת כפר חסידים
לחנות הקרובה למקום מגוריכם
כנסו לאתרwww.sukah.co.il :

מוקד מידע ארצי ושירות לקוחות:

מסגר
ת סוכה  +בד
החל מ-
₪

490

1-800-706-706
סופ״שים של תוכן  -בין
קודש לנוף נופשים -
בחגים שבת הארץ הטובה
סופ״שירה נופש תורני
סמינר עצרת  -שבועות
טיולים מודרכים לבעלי 4x4

יש״עמדה
למי מצביעים המתנחלים?
בשבוע שעבר הלכנו שוב לקלפיות הפזורות ברחבי הארץ כדי
לממש את זכות הבחירה שלנו כאזרחים במדינת ישראל .גם
התושבים ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן שלשלו את מעטפות
הבחירה שלהם לקלפיות המוצבות ביישובים.
ביום הבחירות ,עקב חמ”ל יישובים מיוחד אחר מצב ההצבעה
בהתיישבות .בשעות אחר הצהריים הסתבר כי בכמה יישובים
גדולים אחוזי ההצבעה אינם עומדים בציפיות .המטה פעל מול
המועצות והיישובים וקרא לתושבי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
לצאת לקלפיות ולהצביע למפלגות התומכות בהתיישבות .רק
לאחר השעה  ,22:00בה נסגרו הקלפיות בכל רחבי הארץ ,אפשר
היה להפסיק את העבודה .התוצאות המובאות כאן מראות על
אחוז הצבעה גבוה בהתיישבות יותר מהממוצע הארצי.
השבוע אנחנו מביאים בפניכם את תוצאות הבחירות ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן ,כפי שפורסמו על ידי ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 22-ולאחר שעיבדנו וערכנו אותם.
•ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן חיים כיום כ 456,865-תושבים.
מתוכם ,ישנם  241,403בעלי זכות בחירה שמהווים 52.8%
מהתושבים (בכל הארץ –  .)70.5%המסקנה – האוכלוסייה
בהתיישבות היא מהצעירות בישראל.
•בכל מדינת ישראל ישנם  6,394,030בעלי זכות בחירה .בעלי
זכות הבחירה ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן מהווים 3.78%
מכלל בעלי זכות הבחירה במדינת ישראל.
•שיעור ההצבעה הארצי עומד על  69.7%בעוד ששיעור
ההצבעה ביישובים ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן עומד על
 .76.8%המתיישבים יוצאים להצביע יותר משאר האוכלוסייה
בישראל .נתון זה מצביע גם על ירידה  1.6%יחסית לבחירות
הקודמות באפריל.
•כמה הצביעו למפלגות השונות ביהודה ושומרון?

זמני כניסת ויציאת

שבת
ניצבים

גולן

המתנחלים?
בחירות ספטמבר 2019

0.64%
1.02%

אחרות
1.65%

24.42%

3.63%

22.41%

6.96%
20.39%
9.02%
9.86%

•היישובים עם הכי הרבה בעלי זכות בחירה :מודיעין עילית ( 27,973בז”ב) ,מעלה אדומים (27,911
בז”ב) וביתר עילית ( 25,369בז”ב).
•היישובים עם אחוזי ההצבעה הגבוהים ביותר :תלם ( ,)102.4%עמיחי ( ,)95.7%רחלים (,)90.4%
מבוא חורון ( ,)88.8%ברוכין ( )88.5%ונגוהות (.)88.4%
•היישוב עם אחוז ההצבעה הגבוה ביותר לימינה :סנסנה ()82.5%
היישוב עם מספר המצביעים הגבוה ביותר לימינה :אפרת ()3,162
•היישוב עם אחוז ההצבעה הגבוה ביותר לליכוד :קידר ()60.8%
היישוב עם מספר המצביעים הגבוה ביותר לליכוד :מעלה אדומים ()9,561

•היישוב עם אחוז ההצבעה הגבוה ביותר לש”ס :גני מודיעין ()44.8%
היישוב עם מספר המצביעים הגבוה ביותר לש”ס :ביתר עילית ()5,784
•היישוב עם אחוז ההצבעה הגבוה ביותר לכחול לבן :סלעית ()64.4%
היישוב עם מספר המצביעים הגבוה ביותר לכחול לבן :מעלה אדומים ()2,270
•היישוב עם אחוז ההצבעה הגבוה ביותר לעוצמה לישראל :יצהר ()58.0%
היישוב עם מספר המצביעים הגבוה ביותר לעוצמה לישראל :מעלה אדומים ()973
•היישוב עם אחוז ההצבעה הגבוה ביותר למפלגת העבודה :נירן ()54.3%
היישוב עם מספר המצביעים הגבוה ביותר למפלגת העבודה :מעלה אדומים ()228

חיפה

18:00
19:06

תל אביב

18:09
19:07

ירושלים

17:54
19:05
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למי מצביעים

•היישוב עם אחוז ההצבעה הגבוה ביותר ליהדות התורה :מתתיהו ()82.4%
היישוב עם מספר המצביעים הגבוה ביותר ליהדות התורה :מודיעין עילית ()18,606

>ימינה – 24.4%
>ליכוד – 22.4%
>יהדות התורה – 20.4%
>ש”ס – 9.9%
>כחול לבן – 9.0%
>עוצמה לישראל – 6.9%
>ישראל ביתנו – 3.6%
>העבודה – 1.7%
>המחנה הדמוקרטי – 0.6%
>מפלגות אחרות – 1.1%

17:57
19:08

 //מועצת יש״ע

•היישוב עם אחוז ההצבעה הגבוה ביותר למחנה הדמוקרטי :אלמוג ()8.6%
היישוב עם מספר המצביעים הגבוה ביותר למחנה הדמוקרטי :הר אדר ()198
מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י

באר שבע

18:12
19:07

אילת

18:05
19:12

 //בניהול
 //מו״ל
 //הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
 //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?
 1מחליפים מפקד
השבוע נכנס לתפקידו מפקד
אוגדת איו”ש החדש תא”ל יניב
אלאלוף .טקס החילופים נערך
בבסיס אוגדת איו”ש ,במעמד
מפקד פיקוד המרכז ,אלוף
נדב פדן ,מפקדים ,לוחמים ,בני
משפחה ומוזמנים נוספים .תא”ל
אלאלוף מחליף בתפקידו את
תא”ל ערן ניב ,אשר כיהן בתפקיד
זה במהלך השנתיים האחרונות
ויכנס לתפקידו החדש כמפקד
חטיבת השילוח החדשה שעוסקת
בפיתוח מערכות טכנולוגיות
מבצעיות .אלוף נדב פדן“ :היום,
כ”ב באלול ,לפני  52שנים ,שבו בני
ובנות מתיישבי כפר עציון לגבולם,
והקימו מחדש את הקיבוץ 19
שנה לאחר נפילתו .כוחנו בנכס
הגדול ,שיש לעם היהודי ,בנכס
המוסרי ,בטהרה המוסרית של
חיינו ,של בנינו ,של שאיפתנו,
של הליכתנו עם העולם ,ובשלוש
האלה ,בגבורה בתבונה ובטהרה -
נעמוד על הניצחון” .בטקס נכחו
יו”ר מועצת יש”ע חננאל דורני,
שי אלון ,שלמה נאמן ,אליהו ליבמן
ועוד ראשי רשויות ,מזכ”ל אמנה
זאב זמביש חבר ,מפקדים ,חיילים
ומכובדים נוספים.

האזורית מגילות ים המלח לירון סימון .ראש המועצה האזורית בקעת
הירדן דוד אלחייני אמר“ :ישיבת הממשלה הייתה יום היסטורי ,אליו
ייחלתי עוד בהיותי יו”ר ועד מתיישבי בקעת הירדן .אני מסתובב נרגש,
כי אני מאמין שאנו ניצבים לפני החלת הריבונות על בקעת הירדן וצפון
ים-המלח .זה הדבר הנכון לעשות” .מנכ”ל מועצת יש”ע יגאל דילמוני:
“מועצת יש”ע אינה מקדמת מפלגה אלא רעיון התיישבותי אידאולוגי.
אנחנו ציפינו שתקום כאן ממשלה לאומית-ימנית שתקדם את האזור,
יחד עם החלת ריבונות .החלטת הממשלה בדבר החלת הריבונות על
בקעת הירדן וצפון ים המלח היא משמעותית ומהווה שינוי מגמה ,וגם
אם יהיו עיכובים ,התהליך כבר יצא לדרך”.

 3ריצה תנ”כית

מרוץ התנ”ך הבינלאומי יוצא בחול המועד סוכות
לדרך בפעם ה .5-המרוץ מבוסס על מסלול של  42.2ק”מ המשחזרים
את הריצה ההיסטורית מהסיפור התנ”כי המופיע בספר שמואל א’,
על איש בנימין וריצתו אל עלי הכהן הגדול בשילה הקדומה ,בעקבות
התבוסה לפלישתים .המרוץ שכונה בתחילה “מרוץ איש בנימין” הפך
עם השנים למרתון התנ”ך ומתקיים מדי שנה בסוכות בהפקת חברת
מרתון ישראל הסוחפת אלפי אצנים מהארץ ומכל העולם .המרוץ כולל
 4מקצים :מרתון  42.2ק”מ ,חצי מרתון  21.1ק”מ ,מקצה  10ק”מ מקצה
 5ק”מ וגם מקצה צמי”ד לילדים עם צרכים מיוחדים .בסוף כל מקצה
מקבל כל משתתף מדליית חרס לצד מגן מיוחד המחולק למשתתפי
המרתון המלא)3( .

 4נחמד להיפגש

השבוע התקיים בישיבת בני חיל בקדומים
ערב בוגרים ,אליו הגיעו מאות תלמידים ואנשי צוות מהעבר ובהווה,
במטרה להוקיר תודה ולהפגש עם החברים .במהלך הערב סיפרו
התלמידים זכרונות מהישיבה שהומחזו על הבמה עם שחקני תאטרון
פלייבק .את הערב כיבדו בנוכחותם יו”ר מועצת יש”ע וראש מועצת
קדומים חננאל דורני ,מנכ”ל רשת “דעת” דני הירשברג ,ראשי הישיבה
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 5מסכמים שנה

במרכז קטיף שבניצן סיכמו השבוע את
שנת הפעילות תשע”ט ולקראת הכניסה לשנת ה 15-לגירוש התרגשו
לגלות כי חצו השנה את רף  20,000המבקרים שבאו למרכז המבקרים
בניצן ושלקחו חלק בפעילויות השונות שהתקיימו בעוטף עזה .במרכז
מציינים כי עשרות אלפי תלמידים נחשפו לסיפור גוש קטיף וצפון
השומרון ביום גוש קטיף הנערך בבתי הספר בכ”ב בשבט“ .העובדה
שאנחנו מדברים על עשרות אלפים שמבקשים לזכור וללמוד על
הגוש מלמדת שהסיפור לא נגמר” אמר בהתרגשות מנהל מרכז קטיף
מוכי בטר והוסיף“ :הציבור מזדהה עם רוח קטיף שהיא ערבות הדדית,
התיישבות וכעת צמיחה מחדש”.

 6גומלי חסדים

ביישוב ראש צורים שבגוש עציון נחנך השבוע
בית שכולו חיים ונתינה למען אנשים עם מוגבלויות שונות ,ולמען שילובם
בקהילה .הסיפור התחיל כאשר הוחלט בקיבוץ על הרחבה ובנייה של
 39יחידות דיור חדשות ,אז גם התקבלה גם החלטה על הרחבת החסד
במקום .השבוע ,אחרי שנים רבות של עשייה זכתה תמר הקשר ,מנהלת
סדנת השילוב ,העמותה שמפעילה את הפרויקט יחד עם הקיבוץ,
להגשים חלום ולהקים את ‘הבית לחיים’ .ראש המועצה האזורית גוש
עציון שלמה נאמן אמר“ :בעזרת ה’ בקרוב נראה את המשך הבנייה
בראש צורים ואת פרויקט החסד הנוסף שעתיד לקום בקיבוץ  -הקמת
בית לחיילים בודדים”.

קרדיטים :מירי צחי ,sportphotography ,מרכז קטיף ,מוא”ז גוש עציון
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 2תקשורת לימין

לקראת
ראש השנה התקיימה השבוע
הרמת הכוסית המסורתית של
מועצת יש”ע לכתבי ההתיישבות
ולדוברי יהודה ושומרון במועצה
האזורית מגילות ים המלח .את
היום התחילו הכתבים והדוברים
בשיט ייחודי על ים המלח
ובביקור במצפה דרגות ,לאחר
מכן המשיכו לארוחת צהרים
וסיכום שנה בחוף נווה מדבר
בצפון המועצה .את סיכום השנה
העבירו ראש המועצה האזורית
מגילות ים המלח אריה כהן ,ראש
המועצה האזורית בקעת הירדן
דוד אלחייני ,מנכ”ל מועצת יש”ע
יגאל דילמוני ,דובר מועצת יש”ע
אלנתן זכריה ודוברת המועצה

בעבר ובהווה ,הורים שכולים שבניהם למדו בישיבה וכל הצוות החינוכי.
ראש הישיבה הרב שמואל קנר הכריז על הישיבה כבית התומך ומסייע
בכל ,גם לבוגרים הותיקים ביותר.
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