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הרוב היהודי בארץ ישראל
מדינה יהודית צופה לעתיד בבטחה
יעקב פייטלסון
Middle East Quarterly
סתיו  ,3102עמ' )PDF( 01-32
(המאמר מתורגם מאנגלית לעברית תוך עדכון הנתונים עד מאי )3102
תחזיות לגבי מגמות הגידול ומשקלן היחסי של קבוצות האוכלוסייה השונות באוכלוסיית ארץ ישראל משחקות
תפקיד משמעותי בנוף הפוליטי של המזרח התיכון ,ובייחוד בכל הקשור לשאלה הסבוכה של הסכסוך הערבי-
ישראלי והשטחים שבמחלוקת .הטענה שהרוב היהודי בישראל מצוי בסכנה כתוצאה מפריון גבוה יותר של
האוכלוסייה הערבית עולה שוב ושוב ,ומשמשת כנשק פוליטי ופסיכולוגי במטרה לאלץ את ממשלת ישראל
להסכים לוויתורים טריטוריאליים .נשיא ארצות הברית ברק אובמה התייחס בספטמבר  0202ל"מציאות
הדמוגרפית הקשה" אשר ,כביכול ,מסכנת את קיומה של המדינה היהודית.
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תפיסה כזו היא שגויה .ניתוח של התהליכים הדמוגרפיים שהתרחשו בתקופת זמן ארוכה מוביל למסקנה הפוכה
לחלוטין .בטווח הארוך רוב יהודי יציב הוא בהחלט אפשרי ,ולא רק במדינת ישראל ,דבר שעליו הצביע המחבר
עוד לפני עשרים וחמש שנים 2והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אישרה לאחרונה 3,אלא גם בארץ ישראל כולה.
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הגידול השנתי של אוכלוסיית המזרח התיכון
יהיה מועיל מאוד לעקוב אחר התהליכים המתרחשים בממדים ובהרכב אוכלוסיות העולם בכללותו ,במזרח התיכון
ובעולם הערבי בפרט .מחקר כזה יעזור לקבוע אם המגמות הדמוגרפיות אצל קבוצות האוכלוסייה היהודיות
והערביות המתגוררות בארץ ישראל שונות או דומות למגמות אשר נצפו באוכלוסייה העולמית לאורך שישים
השנים האחרונות ,כלומר בפרק הזמן מאז הקמתה של מדינת ישראל (ראה תרשים .)0
החל משנת  0611שיעור הגידול השנתי של האוכלוסייה במזרח התיכון עלה בהתמדה עד שהגיע לשיא של 4.03
אחוזים בשנת  5.0682מאז הוא יורד בקצב מהיר יותר מאשר במדינות מפותחות 6.במשך שלושים ושתיים השנים
הבאות שיעור הגידול השנתי של אוכלוסיית המזרח התיכון הצטמצם ביותר מ 02-אחוזים והגיע ל 0.30-אחוזים
בשנת .0200
באותה תקופה הגידול השנתי של האוכלוסייה היהודית בישראל היה גבוה בהרבה מאשר במדינות המפותחות,
בעיקר בשל עלייה מתמשכת של יהודים ממדינות שונות לישראל 7.קל וחומר ,הגידול השנתי של האוכלוסייה
היהודית בישראל היה ,על פי רוב ,גבוה יותר מאשר במדינות פחות מפותחות .בתקופות של העלייה ההמונית
לישראל שיעור הגידול באוכלוסייה היהודית היה גם באופן משמעותי גבוה יותר משיעור הגידול המצרפי של
האוכלוסייה במזרח התיכון.
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תרשים מס' 0
שיעור הגידול השנתי של היהודים בישראל בעשור האחרון צמח בהתמדה ,מ 0.38-אחוזים בשנת  0224ל0.8-
אחוזים בשנת  8.0200באותן השנים הגידול השנתי המצרפי של האוכלוסייה במזרח התיכון ירד ל 0.30-אחוזים.

שינויים בהרכב האוכלוסייה בישראל
הריבוי הטבעי השנתי של היהודים בישראל הגיע בשנת  0600לשיא של כל הזמנים  0.86 -אחוז .מאז הוא
בירידה ,ובשנת  0660הוא עמד על  0.21אחוז בלבד .באופן פרדוקסלי ירידה חדה זו בשנים  0662-0660נבעה
מן העלייה ההמונית ארצה של כ 122,222-יהודים מברית המועצות לשעבר 9.העלייה הזאת הורידה את שיעור
הריבוי הטבעי של כלל האוכלוסייה היהודית מפני שלאזרחים החדשים לקח כחמש שנים להשתלב כראוי בחברה
הישראלית ולהתאים את עצמם גם לדפוסי הפריון הישראלי .מדובר במהלך טבעי הנובע מההשפעה החברתית מחד
גיסא ומאיכות החיים המשופרת לעומת המצב שהיה קיים בארץ המוצא מאידך גיסא.
ככל הנראה בשל קליטתם המוצלחת בחברה הישראלית ,שיעור הפריון הכולל 10של אזרחי ישראל החדשים גדל
בהדרגה ,ובשנת  0660הוא הגיע ל 0.10-ילדים לאישה .לשם השוואה הפריון הכולל של הצברים ,ילידי הארץ,
היה בשנה זו  0.11ילדים לאישה .עם זאת ,הצמיחה בפריון הכולל של היהודים הייתה עדיין מוגבלת בעקבות הזרם
המתמשך של המוני עולים שבאו ממדינות ברית המועצות לשעבר ומאתיופיה בשנות ה .62-למרות שיעור הריבוי
הטבעי הנמוך ,בשנים הללו גדלה האוכלוסייה היהודית ב 03-אחוזים.
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יהודי אתיופיה אלה רואים כיום בישראל את ביתם .מכיני תחזיות "יום הדין" על הדמוגרפיה של
יהודים ישראלים מתעלמים מעובדות מוצקות :האוכלוסייה היהודית צומחת כתוצאה ממספר
גורמים ,כולל עלייה מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה .החל משנת  0661שיעור הריבוי הטבעי
של יהודים בישראל הוא במגמת עלייה ,והוא גדל ב 00-אחוזים תוך עשור אחד בלבד.

משנת  0661שיעור הריבוי הטבעי של היהודים המשיך לעלות ,והוא צמח ל 0.0-אחוזים בשנת  ,0202גידול ב-
 00.0אחוזים תוך עשור אחד בלבד,
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והוא נשמר ברמה זו גם בשנים הבאות( 120200-0200 ,גם בשנת 3102

הריבוי הטבעי של היהודים עמד על  05.3אחוז – 5הערת המחבר)5
בד בבד יש מגמה הפוכה בהתפתחות הריבוי הטבעי אצל ערבים בישראל .בשנת  0613הוא הגיע לשיא של 3.30
אחוזים  -נתון גבוה באופן משמעותי מזה של שאר העולם הערבי

14 13

(ראה תרשים מס'  .)0אך בשנים 0613-

 0681ירד שיעור הריבוי הטבעי של ערביי ישראל ב 41.0-אחוזים .יתר על כן ,בעוד ששיעור הריבוי הטבעי של
יהודים בישראל בשנים  0660-0200עלה ב 30.1-אחוזים ,שיעור הריבוי הטבעי הערבי ירד באותה עת ב42.1-
אחוזים ,ובשנת  0200הוא היה ברמתו הנמוכה ביותר מאז שנת ( .0600בשנת  3102שיעור הריבוי הטבעי של
הערבים בישראל היה  3502אחוז ,נמוך ב 23-אחוז מזה שהיה בשנת  – 53111הערת המחבר)5
הסיבה העיקרית לירידה זו בריבוי הטבעי הערבי היא ירידה מהירה בשיעורי הילודה הערבית מ 41.3-לידות חי ל-
 0,222נפש בשנת  0668ל 03.1-לידות בשנת ( 0200בשנת  3102שיעור לידות חי אצל הערבים בישראל עמד על
 3253.ל 0,111-נפש -5הערת המחבר) 5שיעור התמותה הערבית ירד אף הוא מ 4.41-מקרי מוות ל 0,222-נפש
בשנת  0660ל 0.16-בשנת  .0202אמנם ,בשנת  0200שיעור התמותה הערבית עלה ל 0.18-מקרי מוות ל-
 0,222נפש.
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תרשים מס' 3

מבנה הגילים של האוכלוסייה
להתפתחויות הדמוגרפיות האלה יש השפעה על חלקם היחסי של יהודים לעומת ערבים בכלל האוכלוסייה
בישראל .במהלך חמש עשרה השנים האחרונות ,כתוצאה מירידה בפריון ,מבנה הגילים של האוכלוסייה הערבית
בישראל השתנה שינוי חד .מבנה פירמידת הגילים של האוכלוסייה היהודית והערבית יכול לעזור להבין טוב יותר
את מגמות העבר והעתיד (ראה תרשים מס' .)4
לדוגמא ,מספר הלידות בקרב ערביי ישראל בשנת  0222היה  43,111( 46,016מהן לידות של מוסלמים),
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ובשנת  0200מספרן היה  - 40,142( 32,282מוסלמים)( 16בשנת  3102היו  22,330לידות אצל הערבים ,מהן
 23,2..אצל המוסלמים -5הערת המחבר) 5בו-זמנית ,מספר הילדים שנולדו ליהודים עלה מ 62,622-בשנת 0222
ל 000,360-בשנת  .0200אם נחבר לאוכלוסייה היהודית את אלה מאזרחי ישראל שאינם מוגדרים לפי דת
ונוצרים שאינם ערבים (להלן  -אוכלוסייה יהודית מורחבת) ,נקבל כי מספר הלידות של האוכלוסייה הזאת גדל מ-
 63,401בשנת  0222ל 042,312-בשנת  .0200לפיכך ,חלקם היחסי של תינוקות שנולדו ליהודים עלה מ11.6-
אחוזים מכלל לידות חי באוכלוסייה הישראלית בשנת  0222ל 14.1-אחוזים בשנת  .0200שיעור לידות חי
באוכלוסייה היהודית המורחבת גדל מ 12.3-אחוזים ל 11.0-אחוזים בהתאמה( .בשנת  3102חלקם היחסי של
תינוקות שנולדו ליהודים עלה ל 2353-אחוזים ושל אוכלוסייה יהודית מורחבת  -ל 2250-אחוזים -5הערת המחבר)5
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בראייה רחבה יותר מספר הילדים היהודים בקבוצת גיל ' '2-3עלה בתקופת הזמן הזאת ב 01.1-אחוזים ,ואילו
מספר הילדים הערבים בקבוצת הגיל הזאת עלה ב 0.6-אחוזים בלבד 17.לפיכך ,חלקם של פעוטות יהודים בקבוצת
הגיל הזאת עלה מ 18.0-בשנת  0222ל 10.8-אחוזים בשנת  0200ושל האוכלוסייה היהודית המורחבת מ12.1-
ל 10.1-אחוזים בהתאמה.
בפירמידת הגילים המוצגת בתרשים מס'  4אפשר לראות בבירור כי ככל שהגיל צעיר יותר ,כך גדל מספרם של
היהודים בעוד שמספרם של הערבים קטן או נשאר יציב.

תרשים מס' 2
בשנת  0200היו  80,122יהודים בני  81,422( 00באוכלוסייה יהודית מורחבת) ,בגילים הצעירים יותר מספרם
של היהודים גדל בהתמדה וברציפות 000,360 :תינוקות יהודים ( 042,312לאוכלוסייה יהודית מורחבת) נולדו
בשנת  .0200לעומת זאת ,בשנת  0200היו  40,022ערבים בני  00ונולדו  32,282תינוקות ערבים  -גידול קטן
יחסית בהשוואה ליהודים בני אותו הגיל( .בשנת  3102נולדו  032,022תינוקות יהודים ו 023,323-תינוקות
לאוכלוסייה יהודית מורחבת 5כמו כן ,נולדו  22,330תינוקות ערבים ,מתוכם –  23,2..תינוקות מוסלמים - 5הערת
המחבר)5
קבוצת הגיל ' '6היא הגדולה ביותר בין קבוצות הגיל באוכלוסייה הערבית –  30,422נפש ,ובאותו זמן היו
 68,022יהודים בני אותו הגיל ,כלומר  0.48ילדים יהודים בני  6על כל ילד ערבי בגיל זה .אם נעקוב אחר יחס זה
בכל אחת מקבוצות הגיל עד לגיל אפס ,נוכל לראות שהוא עולה בהתמדה עד ל 4.04-יהודים לכל תינוק ערבי.
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(בשנת  3102היחס הזה עלה ל 2533-תינוקות יהודים על כל תינוק ערבי ,או  2523תינוק יהודי על כל תינוק מוסלמי-5
הערת המחבר)5
חלקם היחסי של יהודים בקרב כלל בני קבוצת הגיל ' '2הגיע ל 14.1-אחוזים בהשוואה לשיעור הנמוך ביותר של
 11.3אחוזים שהיה נכון באותה שנה עבור קבוצת הגיל '( .'00בשנת  3102שיעור היהודים בקבוצת הגיל ' '1עלה
ל 2353-אחוזים -5הערת המחבר) 5שיעור בני האוכלוסייה היהודית המורחבת בקרב קבוצת גיל ' '2הגיע ל11.0-
אחוזים (לעומת  12.3אחוזים בגיל ' 4.00 ,)'00ילדים יהודים על כל ילד ערבי( .בשנת  3102שיעור זה עלה ל-
 2250אחוזים 2522 ,ילדים יהודים על כל ילד ערבי -5הערת המחבר)5
ההתפתחויות האלה התחילו להתבטא במערכת החינוך בישראל ,כי חלקם של תלמידי החינוך העברי בכלל
התלמידים בכיתה א' החל לגדול משנת הלימודים  .0228-26אם נביא בחשבון את מספרם של התינוקות שנולדו
בשנת  ,0200אזי בשנת הלימודים  0208-06ילמדו במערכת החינוך העברי לפחות  11.0אחוזים מכלל תלמידי
כיתה א'( .שיעור התלמידים בכיתה א' שילמדו בחינוך העברי בשנת הלימודים  3102-31עשוי להגיע לכדי 2250
אחוז לפחות -5הערת המחבר) 5הצטרפות ילדיהם של העולים החדשים תגדיל עוד יותר את שיעור תלמידי החינוך
העברי בכיתות א'.
אפשרות נוספת להסתכל על הדינמיקה של השינויים בגודלן של שתי האוכלוסיות היא באמצעות ניתוח נתוני
קבוצת הגיל של בני  10ומעלה ,הקצה העליון של פירמידת הגילים .חלקה של האוכלוסייה היהודית בקבוצת הגיל
הזאת בשנת  0200היה  88.0אחוזים ( 60.8אחוזים  -האוכלוסייה היהודית המורחבת) לעומת  8.0אחוזים של
הערבים .אם נביא בחשבון כי בני הקבוצה ,אשר בשנת  0200היו בני  30שנים ומעלה ,יהיו שייכים לקבוצת הגיל
של בני  10ומעלה בשנת  ,0240אזי חלקם של יהודים בקבוצת גיל זו יקטן ל 80-אחוזים ( 81.0אחוזים
לאוכלוסייה היהודית המורחבת) ,ואילו חלקם של הערבים יגדל ל 04.0-אחוזים ,ב 13.8-אחוזים יותר מאשר הוא
היה בשנת .0200
חלקם של המוסלמים בקבוצת הגיל  10ומעלה בישראל יגדל גידול חד עוד יותר ,ב 10.0-אחוזים ,מ 1-אחוזים
בשנת  0200ל 02.0-אחוזים בשנת  .0240במילים אחרות ,במהלך עשרים השנים הבאות ,יגדל חלקם של
היהודים לעומת הערבים בכלל האוכלוסייה הישראלית הצעירה .נתון זה מעיד כי האוכלוסייה היהודית נהיית
צעירה יותר בעוד שהאוכלוסייה הערבית מזדקנת בהדרגה.
אם נביא בחשבון את נתוני תוחלת החיים לגבי שתי האוכלוסיות ,ההזדקנות הטבעית של דור "הבייבי בום" אצל
הערבים הישראלים תביא לעלייה ניכרת בתמותה הטבעית שלהם בשני העשורים הבאים .ההתפתחות הזאת תגרום
לירידה מואצת עוד יותר בשיעור הריבוי הטבעי הערבי.
המשך המגמות הנוכחיות יביא להתכנסות של שיעורי הריבוי הטבעי של יהודים וערבים בישראל לקראת שנת
 .0200בפעם הראשונה בהיסטוריה המודרנית של ארץ ישראל שיעור הריבוי הטבעי של הערבים עשוי להיות לא

8

גבוה יותר ,אלא שווה לשיעור הריבוי הטבעי של היהודים .לכן ,בהתחשב בעלייה היהודית לישראל הנמשכת
ותימשך גם בשנים הבאות ,סביר לצפות לגידול של שיעור היהודים בכלל האוכלוסייה בארץ ישראל.
מגמה זו הופכת להיות בולטת עוד יותר כשבוחנים את נתוני האוכלוסייה ביהודה ,שומרון ורצועת עזה אשר עד
לאחרונה הייתה תחת ממשל ישראלי ,וכיום חלק ממנה נמצא בשליטת הארגון לשחרור פלסטין במסגרת הרשות
האוטונומית הפלסטינית ביהודה והשומרון וחלק אחר – בשליטת ארגון חמאס במובלעת עצמאית למחצה ברצועת
עזה.
בתקופת השלטון של הממשל הישראלי ( )0611-0664שיעור הריבוי הטבעי של הערבים ביהודה ,שומרון ורצועת
עזה עלה במידה ניכרת ,מ 0.00-אחוזים בשנת  0610לשיא של  3.00אחוזים בשנת .0686
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עם זאת ,בשני

העשורים הבאים ,הוא ירד במידה ניכרת ל 0.88-אחוזים בשנת ( 190200ראה תרשים מס'  .)0נראה כי הירידה
בשיעור הריבוי הטבעי הפלסטיני ביהודה ושומרון הייתה אפילו מואצת יותר מזו שהתרחשה בקרב ערביי
ישראל (ראה תרשים מס' .)3

תרשים מס' 2
בשילוב הגירה המונית של ערבים צעירים משטחים אלה ,ובייחוד מיהודה והשומרון ,המגמה הזאת תקטין את ממדי
קבוצת הגיל הצעירה יותר ,ובמקביל תגדל קבוצת הגיל של הקשישים באוכלוסייה הערבית .כתוצאה מכך שיעור
התמותה הטבעית ילך ויגדל בעתיד הקרוב ,בעוד הפריון ימשיך לרדת במהירות עקב צמצום הדרגתי בממדי
9

האוכלוסייה בגיל הפוריות .בעקבות מגמות אלה שיעור הריבוי הטבעי של הערבים ביהודה ושומרון ירד אפילו
בקצב מואץ יותר.
מאזן הגירה וגידול האוכלוסייה השנתי
כל ניתוח רציני של התפתחויות דמוגרפיות בארץ ישראל חייב להביא בחשבון את התפקיד הקריטי של מאזן
ההגירה .העלייה  -חזרתם למולדת של היהודים ,הייתה גורם משמעותי ביותר בצמצום הפער בין שיעורי הריבוי
הטבעי של היהודים והערבים .לדוגמא ,בשנת  0662שיעור הריבוי הטבעי של היהודים היה רק  0.06אחוזים,
ואילו הגידול השנתי שלהם ,כתוצאה ממאזן ההגירה החיובי ,היה  1.08אחוזים ,גבוה יותר מפי שניים מן הריבוי
הטבעי של הערבים באותה השנה (ראה תרשים .)0

תרשים מס' 1
משנת  0228עד שנת  0200צמחה העלייה היהודית לישראל ב 02-אחוזים 20.מניתוח של דפוסי העלייה מתגלים
כמה פרטים מפתיעים על מדינות המוצא של העולים ,המביאים להשלכות חשובות לגבי תהליכים אפשריים בעתיד.
בשנת  0202ישראל הייתה במקום  00מתוך  016מדינות המדורגות במדד פיתוח אנושי ( ,)HDIמדד המשמש
לדירוג השוואתי של מדינות לפי תוחלת חיים ,רמת השכלה ורמת חיים 21.כמיליון ורבע יהודים חיים בעשרים

10

מדינות שלהן  HDIנמוך יותר מזה של ישראל ,ובשמונה מדינות אחרות בעלות אוכלוסייה יהודית משמעותית (כ-
 1,022,222נפש) מדד ה HDI -גבוה יותר מזה של ישראל.

22

בשנים  0222-0202עלו לישראל  083,621עולים חדשים ,ונוסף על כך  33,146ישראלים חזרו ארצה לאחר
תקופה ממושכת של שהייה בחו"ל 23.שלא במפתיע ,כ 81-אחוזים מן העולים החדשים הגיעו ממדינות שלהן HDI
נמוך יותר מאשר זה של ישראל :כ 59.4-אחוזים מכלל העולים הגיעו ממדינות ברית המועצות לשעבר02.0 ,
אחוזים מאתיופיה ו 3.0-אחוזים מארגנטינה 24.רק  04.0אחוזים מכלל העולים החדשים הגיעו ממדינות רווחה
שלהן  HDIגבוה יותר ,כמו ארצות הברית או צרפת.
עם זאת ,בעשרת החודשים הראשונים של שנת  0200הצמיחה הגדולה ביותר במספר העולים לישראל ,בהשוואה
לעשור הקודם ,הייתה ממדינות שלהן  HDIגבוה יותר ,ושיעור העולים ממדינות אלה במספר הכולל של עולים
חדשים יותר מהוכפל 06 .אחוזים מן העולים הגיעו משמונה מדינות מפותחות 03.1 :אחוזים הגיעו מארצות הברית
ו 02.4-אחוזים מצרפת.
סביר להניח ששינוי זה נבע משילוב של מספר גורמים .אחד מהם הוא ,ככל הנראה ,המשבר הכלכלי העולמי
האחרון .על פי סוכנות הידיעות "רויטרס"" :אנשי סגל של אוניברסיטאות וחוקרים היו בין אלה שסבלו הכי הרבה
מן ההאטה הכלכלית בארצות הברית [ ]...כתוצאה מכך ,אוניברסיטאות נאלצו לקצץ בתקציבים והצוותים שלהן
וחוקרים רבים חזרו הביתה".

25

גורם נוסף אפשרי לגידול במספר העולים לישראל הוא גל גואה של אנטישמיות המתפתח בעולם ,ובייחוד במערב
אירופה .לדברי הרב הראשי של הולנד בנימין ג'ייקובס" :עתידם של יהודי הולנד  -הוא בעלייה לישראל" 26.בשל
העוינות המתמשכת המתבטאת בצורות שונות בעיר השבדית הדרומית ,מאלמו ,נאלצו רוב תושביה היהודים לעזוב
את העיר ואפילו את המדינה.

27

בשנים האחרונות גודל והולך מספרם של יהודים שעלו לישראל מצרפת

ומבריטניה .נרשמו דיווחים על תקיפת היהודים על ידי מוסלמים בנורווגיה ובדנמרק .בהופעה של להקת מחול
יהודית בגרמניה הרקדנים נאלצו לעזוב את הבמה תחת מטר של אבנים שזרקו ערבים.

28

סקר שנערך לאחרונה

הראה כי  48אחוזים מן הנוער המוסלמי באוסטריה מסכימים כי "היטלר עשה הרבה דברים טובים לאנשים".
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סקר שנערך באביב  0228במרכז למחקרים של  Pew Global Attitudes Projectמצא יחס שלילי כלפי
היהודים אצל  31%מן הספרדים .יחס דומה יש אצל יותר משליש מהרוסים ( )43%ומהפולנים ( .)41%קצת
פחות ,ובכל זאת מספר משמעותי ,מרואיינים גרמנים ( )00%וצרפתים ( )02%הביעו את דעותיהם השליליות
כלפי יהודים .כל הנתונים הללו היו גבוהים יותר מאלה אשר התקבלו בסקרי  Pewדומים שנערכו בשנים
האחרונות במדינות אלו .התחזקות האנטישמיות הייתה בולטת במיוחד בין השנים .0221-0228
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מצב זה הביא מספרים גדלים והולכים של עולים יהודים לישראל .על פי נתוני המשרד לקליטת עלייה לשנת 0200
הרוב המכריע של העולים החדשים המשיכו להגיע מאירופה ( 02,288נפש 36.3 ,אחוזים מכלל העולים) ,ומספרם
גדל ב 42-אחוזים לעומת המספר בשנת .0228
11

העלייה מצרפת 0,604 ,אנשים ( 6.3אחוזים מכלל העולים) בשנת  ,0200תפסה את המקום השלישי בעלייה
מאירופה ,אחרי רוסיה ( 4,011נפש 01.0 ,אחוזים מכלל העולים) ואוקראינה ( 0,022נפש 02.4 ,אחוזים)( .לפי
נתוני משרד העלייה והקליטה לחודשים ינואר-מאי  3103שיעור העלייה ממערב אירופה יותר מהכפיל את עצמו ביחס
לשנת  3102והגיע ל 2153-אחוז מכלל העולים ארצה בתקופה הזאת 5שיעור העלייה ממזרח אירופה גדל אף הוא
והגיע לכדי  3251אחוז מכלל העולים ,לעומת  3052אחוז בשנת  53102לפי נתוני הלמ"ס בששת החודשים הראשונים
של שנת  3103העלייה מצרפת הגיעה ל 3,2.3-נפש ,יותר מפי שלוש לעומת  2.3עולים שעלו ארצה בתקופה
המקבילה בשנת  ,3102ויותר מפי ארבע לעומת  232עולים באותה התקופה בשנת  53113לראשונה העלייה מצרפת
הפכה להיות הגדולה ביותר מכלל המדינות -5הערת המחבר).
העולים ממדינות ברית המועצות לשעבר היו  40.6אחוזים מכלל העולים לישראל בשנת  .0200משנת  0228עד
שנת  0200העלייה מרוסיה גדלה ב 40.3-אחוזים ומאוקראינה אף יותר  -ב 08.6-אחוזים( .לפי נתוני משרד
העלייה והקליטה בחודשים ינואר-מאי  3103העלייה מרוסיה הגיעה ל 0,..1-נפש ,ב 0.53%-יותר לעומת 0,223
עולים שעלו ארצה בתקופה המקבילה בשנת  ,3102וב .352%-יותר לעומת  0,113עולים באותה התקופה בשנת
 53113העלייה מאוקראינה הפכה להיות שנייה בגודלה אחרי צרפת ,ובשנים אלו הגיעו ארצה  0,..3עולים ,פי 353
לעומת  222עולים בשנת  3102ופי  253לעומת  333עולים בשנת  -53113הערת המחבר).
מספר ניכר של עולים חדשים הגיעו גם מבריטניה ( 130נפש 4.0 ,אחוזים) .העלייה ממדינות סקנדינביה גדלה ב-
 10.8אחוזים ומאיטליה ב 010.6-אחוזים; העלייה מהולנד גדלה ב 00.0-אחוזים ומבלגיה ב 03.1-אחוזים .והגידול
המרשים ביותר בעלייה ארצה בארבע השנים הללו היה במספר העולים מספרד  040.0 -אחוזים.
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אם המצב המתואר כאן יימשך גם בעתיד ,ישראל עשויה ליהנות מגל עלייה משמעותי כבר בעתיד הקרוב ,והוא
יכלול אנשי מקצוע מיומנים ,תוספת מבורכת לכלכלה המתפתחת במהירות בישראל .התגליות האחרונות של מאגרי
גז עצומים עשויות ליצור מומנטום אדיר למשק הישראלי ,וזה בהכרח ישנה גם את המצב הגיאופוליטי במזרח
התיכון( .בניית רכבת מהירה מאילת בשיתוף פעולה עם סין תהפוך את ישראל לגשר יבשתי בין אירופה לאסיה
ולאפריקה 5שילוב מיזם זה בהקמת נמלים חדשים באשדוד ובחיפה יביא לשינוי ניכר במעמדה האסטרטגי של ישראל
בעולם ויתרום לתנופה כלכלית מרשימה בפיתוח המדינה היהודית בכלל ושל מחוז הדרום שלה בפרט -5הערת
המחבר)5
גם ישראלים רבים שירדו בעבר לחו"ל עשויים לשקול ברצינות את האפשרות לחזור למדינה היהודית .בשנים
 0222-0202מספר הישראלים החוזרים היה גבוה ב 00.4-אחוזים מאשר בעשור הקודם .התפתחויות אלו עשויות
להביא לתוספת בגידול השנתי של האוכלוסייה היהודית.
חשיבות שווה לזו של המגמות שתוארו בדבר ההגירה היהודית יש למגמות הגירה של האוכלוסייה הערבית ,הגירה
שהחלה הרבה לפני מלחמת ששת הימים ב .0611-הדמוגרף ג'סטין מקארתי העריך כי כ 022,222-ערבים היגרו
מיהודה ושומרון בין השנים " .0636-0611אחרי  0638הפריון הפלסטיני הגבוה והפוטנציאל הכלכלי המוגבל של
12

הקרקע הובילו להגירה לחו"ל .בייחוד ההגירה מן הגדה המערבית הייתה גדולה מאוד בשנים ...0638-0611
ופנתה בעיקר לעולם הערבי" .שיעורי הגירה מרצועת עזה היו נמוכים בהרבה ,כי עד שנות ה 12-ממשלת מצרים,
ששלטה בשטח ,הגבילה את אפשרות ההגירה.
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על מצב זה כתב ד"ר מוסטפה ח'וואג'ה ,מנהל המחלקה הירושלמית לסטטיסטיקה של הלשכה המרכזית הפלסטינית
לסטטיסטיקה (הלמס"פ)" :מאזן נטו של כניסות ויציאות לגדה המערבית וממנה בתקופה מ 0611-ועד היום היה
שלילי באופן עקבי ,בממוצע כ 02,222-עזבו מדי שנה ...הסיבה העיקרית להגירה של פלסטינים נובעת מן המצב
הכלכלי שנוצר כתוצאה מחוסר היציבות הפוליטית והמאבקים הפנימיים בין הפלגים הפלסטיניים" 33.הערכה זו
מקבלת תמיכה מהעיתונאי חאלד אבו טועמה .הוא כתב באוגוסט " :0220כ 82,222-פלסטינים עזבו את הגדה
המערבית ורצועת עזה מאז תחילת השנה (עלייה של  02אחוזים בהשוואה לשנה שעברה) ,אמר ביום שני פקיד
בכיר ברשות הפלסטינית .הפקיד ...אמר לג'רוזלם פוסט כי עוד  02,222פלסטינים מנסים כעת לצאת דרך גשרי
הירדן ומעבר הגבול ברפיח (בין עזה למצרים)".
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שנתיים לאחר מכן ציינה החוקרת והעיתונאית המצרית ביסאן אדואן ( )Bissan Edwanכי "על פי הנתונים
הסטטיסטיים הירדניים לפחות  002,222פלסטינים עזבו את הגדה המערבית בשנות האינתיפאדה  0222-0220ולא
חזרו" .ביסאן אדואן הגיעה למסקנה שהמצב הכלכלי בשטחי הרשות הפלסטינית עלול להוביל לגלי הגירה
חדשים .היא גם דחתה את המיתוס על פצצת הזמן הדמוגרפית ,וציינה כי ההגירה היהודית נטו קיזזה את הריבוי
הטבעי הפלסטיני הגבוה יותר ,וכי גישה טובה יותר לאמצעי מניעת היריון הורידה את שיעור הפריון

הפלסטיני35.

הוכחה נוספת להגירה הנרחבת עולה מתוצאות סקר שפורסם על ידי אוניברסיטת אן-נג'אח משכם בשנת .0221
בסקר נמצא כי "אחד מכל שלושה פלסטינים רצה להגר 0,402 .האנשים שהשתתפו בסקר בגדה המערבית
וברצועת עזה הזכירו את התנאים הכלכליים הקשים כסיבה הראשונה ,ונוסף עליה הפקרות ,קיפאון מדיני וחששות
ממלחמת אחים".

36

ההגירה הערבית מיהודה ושומרון גדלה עוד יותר בשנים  .0221-0226בשבעת החודשים הראשונים של שנת
 0228בנקודת מעבר הגבולות הירדנית-הפלסטינית הממוקמת ליד גשר כראמה נרשם מאזן הגירה שלילי של
 14,481נפש ,ובשמונת החודשים הראשונים של שנת  0226דווח על מאזן הגירה שלילי של  33,222נפש.

37

נתוני הבנק העולמי הצביעו גם הם על ירידה בגודלה של האוכלוסייה הפלסטינית ,בכ 2.30-אחוזים בשנת 0226
וב 2.41-אחוזים בשנת  38.0202מכאן נראה כי בשנים  0226-0202מאזן ההגירה השלילי היה גבוה מן הריבוי
הטבעי של האוכלוסייה הערבית ביהודה ,שומרון ורצועת עזה.
תחזיות בדבר אוכלוסיית ארץ ישראל
זוהי עובדה מתועדת היטב כי נתוני האוכלוסייה הפלסטיניים ,כמו גם תחזיות הגידול שלה שפרסמו הפלסטינים
נגועים בפגמים רציניים ,כמו ספירה כפולה ,דיווחים לא מבוססים על הגירה המונית לשטחי הרשות הפלסטינית,
13

מספרי לידות מנופחים ונתוני תמותה לא מדווחים 39.עובדה זו ומגמות ההגירה האמתיות היו צריכות להוביל את
קובעי המדיניות בארץ ובחו"ל למבט מדוקדק יותר על התחזיות הדמוגרפיות ולקבלת החלטות המבוססות עליהן.
קחו למשל את השנתון הסטטיסטי של הלמס"פ לשנת  40.0220לפי התחזית שהובאה בו האוכלוסייה הערבית
בשטחים שבניהול הפלסטיני הייתה צריכה להיות  3,211,680נפש בשנת  ,0220לאחר מכן לגדול ל0,201,082-
נפש בשנת  ,0202ל 0,403,688-נפש בשנת  ,0200ולהגיע ל 1,140,346-נפש בשנת  .0202אך אומדן
האוכלוסייה בסוף שנת  0220לפי הלמס"פ היה ב 400,611-נפש נמוך מתחזית הלמס"פ שפורסמה רק ארבע שנים
קודם לכן.

41

בחודש דצמבר  0221הלמס"פ הכריזה כי "האוכלוסייה הפלסטינית והאוכלוסייה היהודית [מערבית לנהר הירדן]
תשתווינה בשנת  ...0202האוכלוסייה הפלסטינית תגדל ל 0.1-מיליון נפש באמצע שנת ."0202

42

המציאות הייתה שונה :בסוף  0202הלמס"פ פרסמה הודעה לעיתונות שבשטחים בניהול פלסטינים היו ,למעשה,
 3,028,140ערבים ,דהיינו ,ב 608,636-נפש פחות מן הצפוי לפי תחזיתה משנת  43.0220בדומה לכך ,בהודעה
לעיתונות מ 40-בדצמבר  0200הלמס"פ העריכה את גודל האוכלוסייה הערבית ב 3.3-מיליון נפש ,מספר שהיה
ב 600,222-נפש קטן יותר מן הצפי של התחזית.

44

בתחזית הלמס"פ האחרונה שפורסמה בסוף שנת  0200צוין כי "מספרם של הפלסטינים בפלסטין ההיסטורית יגיע
ל 1.0-מיליון לעומת  1.6מיליון יהודים עד סוף  45."0202לפי התחזית האחרונה של הלמ"ס הישראלית בשנת
 0202יהיו  0.6מיליון ערבים ישראליים .אם נחסיר נתון זה מן התחזית של הלמס"פ המתייחסת לכלל האוכלוסייה
הערבית בפלסטין ההיסטורית בשנת  ,0202נקבל  0.4מיליון ערבים בשטחים בניהול הפלסטינים .הערכה זו נמוכה
ב 0,410,346-נפש מן המספר הצפוי לשנה זו לפי תחזית הלמס"פ משנת .0220
אבל התחזיות מן המקורות הפלסטיניים אינן התחזיות היחידות שצריכות להיות מעודכנות .בחודש אוקטובר 0221
כותב מאמר זה הכי ן תחזית דמוגרפית של האוכלוסייה הישראלית המבוססת על מגמות נצפות מאז הקמתה של
המדינה היהודית.

46

תוצאות התחזית הזאת אשר הצביעו על אוכלוסייה בת  00,820,222נפש בשנת  ,0202הן

בין שתי תחזיות של האו"ם לאוכלוסייה בישראל  -בין  00,630,222נפש לפי חלופת התחזית הגבוהה ובין
 04,213,222נפש לפי חלופת התחזית על בסיס שיעור הפריון הקבוע.
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התחזית של המחבר הייתה מבוססת על הנחות מסוימות :הונח כי ,בדיוק כמו בכל אחת מ 002-השנים האחרונות,
הגידול השנתי של האוכלוסייה היהודית יהיה מורכב מריבוי טבעי וממאזן הגירה .חלק מנתוני התחזית ,כפי
שהתברר בדיעבד ,היו שמרניים הרבה יותר לעומת מה שהתרחש בפועל .לדוגמא ,בשנים  0224-0202הגידול
השנתי הממוצע היה ב 03.1-אחוזים גבוה יותר משהוערך בתחילה.

48

לפי תחזית משנת  0221הונח כי שיעור

הריבוי הטבעי של הערבים אזרחי ישראל ימשיך לרדת גם בעתיד .למעשה ,שיעור הריבוי הטבעי של ערביי
ישראל היה  0.0אחוזים בשנת  ,0200ב 00.0-אחוזים נמוך יותר מאשר הונח בשנת  .0221לסיכום ,בהתבסס על
הנתונים החדשים ,חלקה של האוכלוסייה היהודית בישראל צפוי לרדת לנקודה הנמוכה ביותר שלה  16.0 -אחוזים
14

בשנת  ,0200אך משנת  0203שיעור היהודים עשוי להתחיל לעלות עד שיגיע ל 80.8-אחוזים מכלל האוכלוסייה
בשנת  0202ול 84.0-אחוזים בשנת .0206
יתר על כן ,סביר להסיק גם כי תימשך מגמת גידול הריבוי הטבעי של האוכלוסייה היהודית שאינה חרדית .מגמה זו
צפויה להיות מחוזקת מן התוספת במאזן ההגירה החיובי ,מכיוון שרוב היהודים החיים בתפוצות אינם חרדים.

49

שני שליש מן העולים ארצה הם בגיל הפוריות ולכן הם מקזזים את הריבוי הטבעי של האוכלוסייה החרדית בשני
מישורים במקביל .עצם עלייתם ארצה מגדילה את האוכלוסייה הלא חרדית ובנוסף לכך אחרי השתלבותם בארץ
הם מגדילים מספר לידות חי של האוכלוסייה הלא חרדית.
כך ,בקרב עולים מברית המועצות לשעבר כמעט שלא היו חרדים ורק  3.0אחוזים מהם הכריזו על עצמם
דתיים .בקרב עולים מאירופה וארצות הברית היו רק  1.0אחוזים חרדים ו 03.8-אחוזים אנשים דתיים .ובקרב
העולים מאסיה ומאפריקה רק  4.0אחוזים הכריזו על עצמם חרדים ו 01.3-אחוזים הצהירו על עצמם דתיים .בסך
הכול ,חלקם של החרדים בקרב כלל העולים החדשים בשנת  0200מוערך ב 4.1-אחוזים ושל אנשים דתיים ב-
 02.3אחוזים.
מגמה זאת מלווה בירידה מואצת בריבוי הטבעי בקרב האוכלוסייה החרדית .על פי הלמ"ס שיעור הפריון הכולל
של החרדים ירד ב 03.4-אחוזים בשש שנים ,מ 1.10-ילדים לאישה בשנת  0224ל 1.04-ילדים לאישה בשנת
 ,0226בחזרה לרמתו עשרים וחמש שנים לפני כן ,באמצע שנות ה 50.82-במקביל ,הפריון הכולל של נשים
חילוניות עלה ב 8.6-אחוזים ,מ 0.62-ילדים לאישה בשנת  0224ל 0.21-בשנת .0226
כמו כן ,מראשית המאה עשרים ואחת הפריון הכולל של מוסלמים בישראל פחת במידה ניכרת ,מ 3.1-בשנת 0222
ל 4.0-ילדים לאישה בשנת  51.0200הפריון הכולל של כלל הערבים ירד עוד יותר ,ל 4.4-ילדים לאישה ,וזהו נתון
קרוב מאוד ל 4.26-ילדים לאישה שנולדו ליהודים בישראל.

52

בחודש נובמבר  0200הלמ"ס פרסמה טיוטת תחזית מקיפה חדשה ,ובה הודתה כי בעבר הייתה הפרזה בהערכת
הפריון של הערבים הישראלים והַמעטה ְּבעֵרּכֹו של הפריון היהודי.

53

גידול האוכלוסייה הצפוי מאז שנת  0226בתחזית הלמ"ס הסופית ,מחושב על בסיס הנחות אלו :הפריון הכולל
נקבע ברמת תחלופת האוכלוסייה ,דהינו 0.0 ,ילדים לאישה ,שיעורי התמותה ללא שינוי ומאזן ההגירה הוא
אפס 54.הוכנו  4תחזיות" :גבוהה"" ,בינונית" ו"נמוכה" ובנוסף לכך שישה תרחישים אפשריים על בסיס צירופים
חלופיים של ההנחות האמורות לעיל.
גרסה מעודכנת של תחזיותיו של המחבר משנת  0221עבור האוכלוסייה של מדינת ישראל והארכתה משנת 0202
עד לשנת  0206מופיעה בלוח  .0המספרים בתחזית הזאת מוצגים לצד נתוני התחזית הסופית של הלמ"ס
והתרחישים השני והשלישי של תחזית זו.
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לוח 0

תחזית הלמ"ס משנת  3100למדינת ישראל*
קבוצת אוכלוסייה

תחזית בינונית
נפש

אוכלוסייה יהודית
מורחבת

00,220,222

תחזית של יעקב פייטלסון

תרחיש 3
שיעור מסך
הכול ()%
11.6

תרחיש 2
שיעור מסך

נפש

הכול ()%

03,084,222

84.1

נפש
00,613,822

תחזית משנת 3100
שיעור מסך
הכול ()%
80.0

נפש

שיעור

מסך

הכול ()%

84.0 04,604,104

אוכלוסייה יהודית
מורחבת

ללא 1,800,222

02.4

6,604,122

08.4

6,604,122

04.0

6,131,664

01.1

חרדים
חרדים

3,000,222

01.1

3,406,322

00.4

1,200,022

40.2

3,010,142

00.0

ערבים

4,120,122

04.0

0,161,222

01.3

0,161,222

03.6

0,800,103

01.8

סך הכול

00,121,122

022

01,216,222

022

08,112,822

022

022 01,100,311

השוואת תחזיות אוכלוסיית מדינת ישראל לשנת 0206
* תרחיש מס'  0של הלמ"ס מבוסס על תחזית גבוהה לאוכלוסייה היהודית הלא חרדית ותחזית נמוכה לערבים ולחרדים.
תרחיש מס'  4של הלמ"ס מבוסס על תחזית גבוהה לאוכלוסייה היהודית הלא חרדית וחרדית ותחזית נמוכה לערבים.

לפי התחזית של המחבר משנת  0221האוכלוסייה הערבית ביהודה ,שומרון ורצועת עזה אמורה להגיע ל 0,361,222-נפש בשנת  .0202בהארכת התחזית לעוד
תשע שנים האוכלוסייה הערבית עשויה להגיע ל 0,110,022-נפש ,ועם האוכלוסייה המוערכת של מדינת ישראל ,האוכלוסייה הכוללת של ארץ ישראל אמורה
להגיע לכ 06,381,222-נפש בשנת .0206
16

מסקנות
אמינותה של תחזית דמוגרפית תלויה בדיוק הנתונים העומדים לרשות החוקר ,בנכונות ההשערות לגבי שינויים
בתהליכים הדמוגרפיים ,המושפעים ממכלול התנאים האקולוגיים הקיימים ,ובשינויים שקורים בהם .דיוק התחזית
מושפע ממשך התקופה המוערכת .בדרך כלל התחזית תהיה מדויקת יותר לתקופה קצרה (עד חמש שנים) ,מדויקת
פחות לתקופת ביניים (עד שלושים שנה) ורמת הדיוק תפחת עוד יותר בתחזיות לטווח ארוך של יותר משלושים
שנה.
השימוש המסורתי בתרחישים נמוכים ,בינוניים ,וגבוהים ,המתבססים על שילובים של הנחות דטרמיניסטיות עבור
כל מרכיב ומרכיב (ילודה ,תמותה והגירה) ,לא מביא בחשבון במידה מספקת את האי-ודאות של התגשמות ההנחות
הללו55.

מכיני תחזית הלמ"ס הניחו כי מאזן ההגירה בישראל בתקופה האמורה יהיה אפסי .המחבר חולק על הדעה הזאת
בהתבסס על המגמות הקיימות ונמשכות במשך מאה השנים האחרונות ובהתחשב במגמות כלכליות ,פוליטיות
וחברתיות במדינות רבות בעולם.
גידול האוכלוסייה בארץ ישראל בסוף העשור השני של המאה העשרים ואחת יהיה מושפע משיעורי הריבוי הטבעי
של הערבים והיהודים המגיעים לנקודת התכנסות ,וזו מבוססת על שיעורי לידת חי ותמותה דומים .הוא גם עשוי
להיות מושפע מהמשך העלייה היהודית :בעקבות המשבר הכלכלי המתמשך בעולם וגילויי אנטישמיות גואה ברחבי
העולם ,גל עלייה חדש ,עשוי להגיע כבר בעתיד הקרוב ולהיות גדול מאוד .גם החזרה למולדת תזכה לעידוד ,אם
המשק הישראלי ימשיך להיות חזק בעתיד הקרוב ,ולכך סבירות גבוהה המבוססת בין היתר על הגז והנפט המופקים
משדות עצומים של מפצלי שמן שהתגלו לאחרונה בישראל.
חלקם של יהודים באוכלוסייה הכוללת של ארץ ישראל עשוי לגדול גם כתוצאה מהמשך ההגירה הערבית אל מחוץ
לארץ ישראל ,וזו עשויה לכלול גם ערבים ישראלים .על פי תוצאות הסקר הראשון אשר נערך אי פעם בנושא
עמדות פוליטיות וחברתיות של בני נוער ערבים בישראל ,על ידי שני ארגונים חיפאיים ,העמותה למען נוער
וצעירים ערביים (בלאדנא) והמרכז הערבי למחקר חברתי יישומי "מדע אל-כרמל" 00 ,אחוזים מבני הנוער הערבי
בישראל רוצים להגר.
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לכל מדינה יש גבול טבעי ואובייקטיבי לקיבולת האוכלוסייה המתגוררת בשטחה ,ובמובן זה ,ישראל לא שונה מכל
ארץ אחרת .בהתחשב בכך ,תחזיות דמוגרפיות יכולות וצריכות לשמש כלי לתכנון בשירות המדינה ,כמו גם
בשירות הרשויות המקומיות ,כדי למנוע טעויות שיכולות לפגוע בתשתיות חיוניות ובשירותים ציבוריים ,כגון
בריאות ,חינוך ורווחה .התעלמות מן השינויים הדמוגרפיים המרשימים של עשרים השנים האחרונות בישראל
יצרה נטל כבד על מערכת הבריאות בישראל והביאה למחסור במיטות אשפוז ובכוח אדם 57.כיתות מאוכלסות יתר
על המידה ומחסור במורים מוסמכים הם תוצאה נוספת לחוסר המדיניות הדמוגרפית הממלכתית 58.וכך גם בתחום
הדיור כמות התחלות הבנייה נמוכה מן הנדרש ונגרם סבל מיותר לזוגות צעירים.
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