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יש״עמדה
מועצת יש"ע

כמדי שנה, גם השנה אנו מפרסמים בתחילת 
השנה האזרחית את נתוני האוכלוסייה ביהודה, 
שומרון ובקעת הירדן בשנה החולפת. עם תום שנת 
2020, חמישים ושלוש שנה אחרי שחרור חבלי אבות, 
ההתיישבות הישראלית באזור מונה אוכלוסיית האזור 

476,033 תושבים בכ-150 יישובים.

השנתי  הגידול  כי  עולה  הנתונים  מניתוח 
באוכלוסיית האזור בשנת 2020 עמד על 2.6% בשנה, 
כאשר בעשור האחרון נרשם ממוצע גידול שנתי של 
3.8% בשנה. גידול האוכלוסייה ביהודה, שומרון ובקעת 

הירדן גבוה יותר מהגידול השנתי 
במדינת ישראל כולה, שעומד בסוף 

שנת 2020 על 1.7%.

בשנת  באחוזים  הגידול 
 2019 2020 )2.6%( נמוך משנת 
)3.4%( והוא ממשיך את מגמת 
 ,2012 בשנת  שהחלה  הירידה 
אז עמד הגידול על 4.7% )מלבד 
חד- באופן  אז  שעברה,  שנה 
פעמי הייתה עלייה של 0.4%(. 
גם הגידול במספר הנפשות ירד, 
בשנת 2019 הוא עמד על 15,229 
תושבים חדשים באותה שנה ואילו 
בשנת 2020 הוא עומד על 12,132 
תושבים בלבד – המספר הנמוך 
ביותר מזה שנים רבות. בעשור 

האחרון ההתיישבות גדלה ב-147,829 
תושבים, עלייה של כ-45% בעשר שנים. ובממוצע 

14,783 תושבים לשנה.

בזיקה לדת, אנו רואים שינוי בשוויון שהיה בעבר, 
כאשר אחוז האוכלוסייה המשתייכת למגזר הדתי-
לאומי הוא 36%, לחרדי 36%, והמגזר החילוני נשאר 

מעט מאחור ועומד על 28%.

היישובים הגדולים ביותר ביהודה ושומרון הם 
כמובן הערים )לפי גודל(: מודיעין עילית, ביתר עילית, 

מעלה אדומים ואריאל בהן מתגוררים יחד 206,358 
תושבים )43%(. במועצות המקומיות ביהודה ושומרון 
חיים 101,704 תושבים )21%( ובמועצות האזוריות 
הפרוסות ברוב השטח מתגוררים 167,971 תושבים 

.)36%(

היישוב הכי גדול שאינו מועצה או עיר הוא כוכב 
יעקב שבבנימין, אחריו שערי תקווה בשומרון, גבע 
בנימין )אדם(, טלמון, שילה, כפר אדומים ותקוע. 
היישוב אליו נוספו מספר התושבים החדשים הרב 
ביותר בשנת 2020 הוא עלי זהב )הכולל את 'לשם'(, 

נירן  הוא  ושומרון  ביהודה  ביותר  והיישוב הקטן 
שבבקעת הירדן.

ברוכין  היישוב  ביישובים,  הגידול  מבחינת 
שבמועצה האזורית שומרון הוא בעל אחוז הגידול 
בין   .2020 גידול בשנת  ביותר עם 18.4%  הגבוה 
שאר הישובים שצמחו במיוחד נמצא את משכיות 
שבבקעת הירדן )14.3%(, בית ערבה שבמגילות-ים 
המלח )13.5%(, מגדלים שבשומרון )12.8%( וסנסנה 

בהר חברון )11.2%(.

במועצות האזוריות, הגידול הרב ביותר נרשם 
במועצה האזורית בקעת הירדן, שאחוז הגידול שלה 
בשנת 2020 עומד על 5.7%. שאר המועצות האזוריות 
עומדות על אחוזי גידול גבוהות גם הן )מאחוז הגידול 
הגבוה לנמוך(: מועצה אזורית מגילות-ים המלח )5.1%(, 
מועצה אזורית הר חברון )4.7%(, מועצה אזורית שומרון 

)2.8%(, בנימין )2.4%( וגוש עציון )2.4%(.

המועצה המקומית בה נרשם הגידול הרב ביותר 
היא מועצה מקומית קרני שומרון, שאחוז הגידול 
של בשנת 2020 הוא 15.5%, בעיקר בשל התווספות 
היישוב מעלה שומרון למועצה. 
אחריה עומדת מועצה מקומית 
עמנואל )5.3%(, מועצה מקומית 
אפרת )4.9%( ומועצה מקומית 

גבעת זאב )4%(.

העיר בה נרשם הגידול הגבוה 
ביותר היא ביתר עילית )3.3%(, 

ולאחריה מודיעין עילית )3.2%(.

---

אנו סובלים  יקרים,  חברים 
עכשיו מההשלכות של עצירת 
התכנון שהייתה עד לפני 4 שנים. 
צריך להגדיל את אישורי התכנון 
באזור ולמנוע עיכובים מיותרים 
שנגרמים בגלל ביורוקרטיה וחוסר 
בכוח אדם. אמנם קצב הגידול הוא יותר משאר חלקי 
הארץ, אולם יש ירידה עקבית ומדאיגה. גם עשרות 
היישובים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן אשר אינם 
מוסדרים ואינם יכולים להמשיך להתפתח כפי שהיו 
רוצים משפיעים על נתון זה. הסדרת ההתיישבות 
הצעירה תבטיח את קידום ההתיישבות ואת פריחתה. 

עם זאת, לא נפסיק לשאוף לחזון מועצת יש"ע 
למיליון תושבים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן 
ולהחלת הריבונות באזור. אנו ממשיכים לדחוף 
קדימה בכל הכח, למען תושבינו היקרים, ולמען 

נתוני אוכלוסיית יהודה, שומרון ובקעת הירדן בשנת 2020

הכל בס"ד נגיף הקורונה ניצחבול מתאים לילידהבחופשת
לא! אשת חיל

מתנדבת לניהול חלוקת חסד
ירקות / מוצרי מזון / תנורי חימום.

ניהול מתנדבים 

ניהול רשימות משפחות

חיפוש מתנדבים למיון תוצרת חקלאית

טיפול במסמכים במשרד

כל אחת מתנדבת לתפקיד 1 בלבד
בונוס

כל מתנדבת שעתיים. יום 1 בשבוע.
מהבית מקבלת מכשיר פקס מדפסת

לבית שלה!
+ מחשב נייד לרישומים ותיאום

סגר?
תקבלי אישור

להגיע!

0583211722 | 052-7680100 | 0548450549
הנהלה 0525100090 | 0548520806

jewish85@gmail.com פקס 02-6-30-50-40 |  מייל

נשים מנהלות התנדבות נשים

*למתנדבת שמנהלת 10 נשים מתנדבות בעיר שלה
יודעת לעשות סריקה? יודעת לטפל במחשבים? מוזמנת לעזור!

מחלקת מזון למשפחות בהמלצת גדולי הדור

נשים מנהלות התנדבות נשים

העלון לעילוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ"ל, מייסד מכון צומת

זמני כניסת ויציאת
חיפהשבת בא 

תל אביב

16:36 
17:43

16:45 
17:45

ירושלים

באר שבע

16:29 
17:51

16:48 
17:46

אילת
16:29 
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גולן
16:36 
17:41
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גם ביהודה ושומרון

צחי דיקשטיין,
יו״ר ועד מתיישבי השומרון לשעבר:
״דלתו של גדעון סער היתה פתוחה תמיד 

למפעלי הציונות הדתית ולהתיישבות.
אני מאמין במנהיגותו!״

דוד אלחייני,
ראש המועצה האזורית

בקעת הירדן ויו״ר מועצת יש״ע:
״נתניהו עזב את ערכי הליכוד.

אני מאמין במנהיגותו של גדעון סער 
ונאמנותו לערכי המחנה הלאומי.״

דני דיין,
יו״ר מועצת יש״ע לשעבר,

ומועמד תקווה חדשה לכנסת:
״ראש הממשלה נכשל, פילג את העם 

וצריך להחליף אותו. תקווה חדשה 
היא מפלגה לאומית הממשיכה

את דרכם של מנחם בגין ויצחק שמיר.״



בין שמים לארץ

4

6

1 שלדון אדלסון הובא למנוחות בבית העלמין 
בהר הזיתים ביום שישי האחרון נטמן בהר הזיתים, שלדון 
אדלסון ז"ל מגדולי הנדבנים שידע העם היהודי בדור האחרון, 
שתרם סכומי עתק למען חיזוק הקשר בין העם היהודי ומדינת  
ישראל וחיזוקה של מורשת ישראל.  האחים אברהם ומנחם 
לובינסקי, ראשי הועד להגנת הר הזיתים, מציינים כי העובדה 
ששלדון אדלסון ז"ל, הנדבן היהודי הגדול, בחר להיטמן בהר 
הזיתים, ובכך  להצטרף  ל-150,000 יהודים הטמונים שם, סמוך 
ונראה למקום המקדש,  מהווה המשך טבעי לכל פועלו עבור 
העם ההודי ומדינת ישראל. "אנחנו פועלים מול הרשויות על 
מנת כדי לשנות את המציאות העגומה של הזנחת המקום 
לאורך שנים. בתכנון, הקמת מרכז מבקרים שיספר את סיפורו 
של המקום הר הזיתים בראי היסטוריה היהודית. ואת סיפורה 

של ירושלים מימות דוד המלך ועד היום"

הארץ טוב  ארגון  עם  בשבט  ט"ו  כנס   2 
בשבוע הקרוב יתקיים כנס ט"ו בשבט חגיגי של ארגון 
'טוב הארץ', אשר פועל במהלך השנים להעלאת המודעות 
 לאכילת פירות ארץ ישראל מתוך קדושה וחיבור לארץ.
ראש  יוסיפון,  נתנאל  הרב  בהובלת  ייערך  הכנס 
נתניה”. "אורות  התורני  והגרעין  ההסדר   ישיבת 
יהושע  הרב  אריאל,  יעקב  הרב  ישתתפו  בהתוועדות 
שפירא, הרבנית ימימה, הרב מיכי יוספי ועוד. את הכנס 
 ילוו יונתן רזאל ואנסמבל ניגון ירושלמי בשירה וניגונים.
האירוע ישודר בדף הפייסבוק 'ט"וב הארץ', הציבור כולו מוזמן 

להשתתף.

3 תלמידי אמי"ת נחשון גייסו 11,000 ₪ ושברו שיא 
ארצי כבר חודשים רבים שתלמידי שכבה ט' בישיבת אמית 
נחשון נמצאים כל אחד בביתו, רחוקים מהישיבה, רחוקים אחד 
מהשני. תחושת המועקה והריחוק השפיעה גם עליהם, כך עלה 
הרצון לעשות משהו משמעותי ביחד מתוך ריחוק כזה. התשובה 
של הנהגת השכבה ביחד עם הצוות החינוכי והחברתי בישיבה, 
בהובלת רכז השכבה הרב רפאל איש שלום, הייתה עשיית 
מעשי  חסד הנתינים לביצוע מתוך הריחוק והבידוד, הרעיון 
שנבחר - גיוס כספים לטובת עמותת אלו"ט שמסייעת לילדים 
ומבוגרים עם אוטיזם, כאשר היעד לגיוס שהוצב היה 10,000 
ש"ח. תלמידי וצוות השכבה עמלו קשה ברשתות החברתיות 
השונות ובכל דרך אפשרית כדי לגייס את הכסף. למרבה הפלא, 

תוך 24 שעות מאז יצא המיזם לדרך- התלמידים השיגו את 
היעד שנקבע ואף הרבה מעבר לכך. כך גוייסו  מעל 11,000 ש"ח 
לטובת עמותת אלו"ט. מסתבר שזהו סכום כסף הגדול שגויס 
בארץ לטובת העמותה בפרק זמן כה קצר. הרב נעם קריגמן, 
ראש הישיבה: "אנחנו בישיבה מחנכים למעורבות חברתית. 
אנחנו יודעים כמה עוצמה ויכולת קיימת בנוער הנפלא שלנו. 

הם פשוט שווים זהב. אנחנו גאים בהם מאוד".

4 ממשיכים לקצור את הפירות העסקיים של 
השלום בנק לאומי הודיע השבוע על חתימת הסכם מזכר 
הבנות ראשון מסוגו עם הבנק הוותיק ואחד המובילים בבחריין 
– "בנק לאומי לבחריין" National Bank of Bahrain, וזאת 
כחלק מהסכמי שת"פ נוספים ש'לאומי' חתם עליהם לאחרונה 
עם בנקים מובילים באיחוד האמירויות. הסכם זה מניח את 
התשתית שתאפשר ליישם, הלכה למעשה, יחסים כלכליים בין 
ישראל לבין בחריין, כפועל יוצא  של הסכם השלום ההיסטורי 
שנחתם לאחרונה בין שתי המדינות. במסגרת הסכם ההבנות, 
סיכמו הצדדים כי יפעלו במשותף לספק ללקוחותיהם את 
הפלטפורמה הבנקאית הנדרשת לקיום קשרי מסחר, בנקאות, 
סליקה, השקעה, ומסחר במט"ח ובניירות ערך, בין שתי המדינות. 
ההסכם צפוי לקדם שיתופי פעולה בין הסקטורים העסקיים 
של האיזור, בדגש על תחומי הפינטק, הפיננסיים, תקשורת, 

רכבים אוטונומים, רפואה, וההייטק בכללותו.

5 מכשירים לחתונה לאור הצלחתה של התוכנית להכשרת 
רבנים של ארגון רבני ברקאי, פתחו השבוע בארגון תוכנית המשך 
לבוגריה. במסגרת התוכנית החדשה, שמועברת באמצעות 
הזום, לומדים הרבנים להכשיר צעירים למציאת בת/בן זוג 
ויצירת זוגיות טובה, וכן לקראת בניית משפחה. בין המרצים 
בתוכנית; הרב שלומי פולמן, הרב שלומי שיבר, אסף זולדן, 
וכן ראש ישיבת ההסדר בהר ברכה וראש בית הספר לאימון 
"מאמנים לחיים", הרב גור גלון. כמו כן השתתפו במפגש ראשי 
הארגון, הרב דוד פיין והרב שלמה סובול, שברכו את הרבנים 
שהצטרפו ליוזמה החדשה ואמרו כי "צעירים וצעירות רבים 

מחפשים סיוע שכזה"

6  מלגת מחקר בנושא חוסן בחינוך.  מכללת חמדת 
הדרום מציעה 75,000 ₪ עבור מחקר בנושא חוסן וחינוך. מכללת 

חמדת הדרום מקדמת את 'פדגוגיה של חוסן' כרעיון המארגן 
את לימודי ההוראה במכללה. זו האמונה שחלק מתפקידם של 
אנשי חינוך הוא הגברת החוסן של התלמידים. כעת המכללה 
מבקשת מחוקרים במוסדות אקדמיים בארץ הצעות מחקר 
בנושא חוסן וחינוך המתמקד בחינוך הממלכתי-דתי, במטרה 
להרחיב את הידע על הקשר שבין חוסן וחינוך. המכללה פרסמה 
השבוע 'קול קורא' להגשת הצעות מחקר כאשר המענק המוצע 
הינו 75,000 שקלים. הנשיא פרופ' חיים שקד: " פדגוגיה של 
חוסן נועדה להבטיח כי כל תלמידה ותלמיד יוכלו לפרוץ נתוני 

פתיחה, להתמודד עם אתגרים ולהגשים חלומות".

7 אירוע ט"ו בשבט ללומדי שיטת ימימה. ביום 
חמישי הקרוב, ט"ו בשבט, יתקיים בפעם השלישית אירוע 
מיוחד לנשים מכל רחבי הארץ הלומדות ימימה יחד בכל שבוע 
עם עידית שלו. האירוע בהשתתפות מירי מסיקה, הרב מיכי 
יוספי, אלומה לב ועוד מחבר בין נשים ממגזרים שנים שנפגשות 
ללימוד ושירה משותפת. במהלך הערב יושק גם "בדיוק" בית 
הספר הוירטואלי ללימודי ימימה המאגד תחתיו מגוון רחב של 
מרצות ומרצים שיעבירו סדנאות וקורסים שונים מתוך תורתה 
של ימימה אביטל והכל באופן וירטואלי. "בשנה האחרונה ראינו 
עד כמה גם המימד הוירטואלי מסייע לנו להמשיך ולהפגש, 
וכמה זה כלי שימושי" מספרת עידית שלו, יוזמת האירוע 
"אנחנו שמחות לחבר בין נשים שונות, זה מרפא אותנו ונותן 

לנו כוחות דווקא בזמנים הקשים יותר”.

8  האמת יצאה לאור לאחר למעלה מעשור. בשבוע 
שעבר נתנה פסיקה תקדימית של בית המשפט לאחר למעלה 
מ10 של דיונים. בית המשפט קבע כי יש לאסור את הקרנת 
הסרט האנטישמי 'ג'נין 'גנין' וכי ישבו משום הוצאת לשון הרע  
על קצין צה"ל סא"ל ניסים מגנאג'י המצולם בסרט. לרגל הצלחתו 
של סא''ל )במיל'( ניסים מגנאג'י נפגש עמו מנהל החטיבה 
לחינוך ולקהילה בקק''ל, שר-שלום ג'רבי וברכו על הצלחתו. 
מגנאג'י, עובד החטיבה לחינוך וקהילה בקק''ל, הצליח להוכיח 
כי אין אמת בעיקרם של הדברים שפורסמו בסרט ואין תום 
לב בהצגתם וכי בכרי לא יכול לחסות תחת ההגנות שמופיעות 
בחוק איסור לשון הרע. כאמור, בית המשפט המחוזי בלוד אסר 
את הפצתו ואת הקרנתו בארץ והורה על החרמתם של כל 

עותקי הסרט בישראל.
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מה קורה?
חדשות יהודה, שומרון ובקעת הירדן

1 לשים בצד את המחלוקות שעות 
לפני ישיבת הממשלה השבוע, קרא פורום 
הממשלה  לראש  הצעירה  ההתיישבות 
בנימין נתניהו ושר הביטחון בני גנץ לשים 
בצד את המחלוקות הפוליטית ולאשר את 
ההחלטה המוסרית וההומניטרית להסדרת 
ההתיישבות הצעירה. "אלפי ילדים והורים 
מצפים לראות היום את שר הבטחון וראש 
הממשלה מתעלים מעל שיקולים פוליטיים 
ודואגים לאזרחים שנשלחו כחלוצים לפני 25 
שנה על ידי ממשלות ישראל להתיישב על 
אדמות מדינה חוקיות. תנאים בסיסים של 
חשמל, מים, תקשורת ומרכיבי ביטחון הם 
המינימום אותה מחויבת המדינה להעניק 
בצבא  משרתים  חוק,  שומרי  לאזרחיה 
ובמילואים ומשלמים מיסים. נתניהו. גנץ. 
תפסיקו עם המריבות הפוליטיות על הגב 

שלנו. תנו לנו חיים ותסדירו". 

2 פולשים באתר העתיקות סמוך 
ליישוב חרמש שבצפון השומרון, קיים אתר 
ארכיאולוגי מוכרז בשם 'חורבת פארסין', 
באתר זה התגלו לאורך השנים שרידי יישוב 
גדול מתקופת הברזל, התגלו בו שרידים כמו 
מקווה טהרה מערות קבורה ומערכות תת 
קרקעיות מימי בית שני, וכן מבנים מרשימים 
מהתקופה העות'מאנית. אתר מרשים זה 
הצטרף לאחרונה לשורה של אתרי עתיקות 
הסובלים מפגיעה והרס.  לפני כחודשיים וחצי 
פלש ערבי לאתר ונכנס לגור באחד המבנים 
עם בני משפחתו, תוך ביצוע של עבודות 
בניה במקום, ופגיעה בממצאים עתיקים 
הגודשים את האתר. תנועת רגבים פנתה 
למנהל האזרחי בדרישה לסילוק הפולש 

ועצירת העבודות הבלתי חוקיות במקום. 
במנהל השיבו לרגבים כי סיירו במקום, ומסרו 
לידי הפולש "צו הפסקת הרס עתיקות". 
לאור העובדה כי הפולשים נותרו בשטח, תוך 
שהם ממשיכים לפגוע בעתיקות במקום, 
פנתה רגבים בשנית בדרישה לביצוע אכיפה 
מיידית. פקחי המנהל הגיעו למקום והחרימו 
חלק מציוד הבניה ועצים שניטעו בשטח, 
אך לא פינו את הפולש ומשפחתו מהאתר. 
"לא מספיק להדביק צו וללכת - צריך לוודא 
שהוא אכן נאכף", אומר איתן מלט, רכז יהודה 

ושומרון בתנועת רגבים. 

3 מצטייני הקורונה מערך הקורונה 
הרשותי של המועצה האזורית בנימין שעובד 
בשיתוף עם משרד הבריאות ופיקוד העורף 
וכן עם נציגי היישובים והתושבים קיבל ציון 
לשבח כבר משר הבריאות, משר האוצר 
יזמה ועשתה  ומפיקוד העורף. המועצה 
צעדים משמעותיים לצמצום התחלואה כמו 
חלוקת 20 ק"מ ציליות לתפילה בחוץ בחגי 
תשרי וחלוקת ארונות קודש וכן פעולות 
נוספות. בשבוע שעבר נשיא המדינה ראובן 
)רובי( ריבלין הזמין לבית הנשיא בירושלים 
את ראש המועצה ישראל גנץ יחד עם עוד 
ארבעה ראשי רשויות שהוגדרו כמובילים 
ומנהיגים בתחום ההתמודדות עם הקורונה 
הנושא.  בתפעול  בלטה  שלהם  והרשות 
הנשיא֜  אמר לראשי הרשויות כי "משבר 
הקורונה הוכיח עד כמה אכן נדרשת חשיבה 
מחודשת וחלוקה מחודשת של הסמכויות 
בין המדינה לבין הרשויות. המשבר הזה 
הוכיח שאין תחליף להיכרות של ההנהגה 
המקומית עם הרגלי החיים של תושביה". 

ישראל גנץ אמר כי "השבחים מגיעים לעובדי 
המועצה המסורים שכולם נרתמו בדרך 

שלהם להתמודדות עם האתגר".

4 הילדים קוראים להסדרה מאות 
ילדים ותושבים מההתיישבות הצעירה 
התכנסו השבוע יחד עם שובתי הרעב מול 
משרד ראש הממשלה. בהפגנה, קראו לראש 
הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון בני 
גנץ להפסיק את המלחמות הפוליטיות על 
הגב שלהם ושל המשפחות שלהם ולהסדיר 
את ההתיישבות הצעירה. בהפגנה, נכחו גם 
ראשי מועצות רבים מיהודה, שומרון ובקעת 
הירדן: יו"ר מועצת יש"ע דויד אלחייני, ראש 
מועצת שומרון יוסי דגן, ראש מועצת גוש 
ראש מועצת בנימין  עציון שלמה נאמן, 
ישראל גנץ, ראש מועצת הר חברון יוחאי 
דמרי, ראש מועצת קדומים חננאל דורני, 
אליהו  ראש מועצת קרית ארבע-חברון 
יגאל  וראש מועצת קרני שומרון  ליבמן 
להב. מוריה בר לב, בת 14 מנתיב האבות 
נאמה בעצרת: "נתניהו, עברו שנתיים מאז 
שאישרת את הסדרת נתיב האבות ולא קרה 
כלום. בינתיים מסדירים בתים של בדואים 
ולא אותנו. ראינו שיישוב שלא מוסדר עלול 
להיהרס. אנחנו כאן כדי להגיד לכם: תפסיקו 
עם הפוליטיקות שלכם, הסדירו עכשיו את 

ההתיישבות הצעירה".

קרדיטים: תנועת רגבים, מארק ניימן/לעמ, 
פורום ההתיישבות הצעירה, אהרון קאהן
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