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 יהודי בארץ ישראלההרוב 

 בבטחה לעתיד צופהמדינה יהודית 

  יעקב פייטלסון

Middle East Quarterly  

 (PDF) 32-01 , עמ'3102סתיו 

 (3102לעברית תוך עדכון הנתונים עד מאי מאנגלית )המאמר מתורגם 

 תשחקומ ישראלארץ באוכלוסיית  השונותאוכלוסייה הקבוצות  שלהיחסי  ןומשקל הגידולמגמות לגבי תחזיות 

-הסכסוך הערבי שאלה הסבוכה שלל הקשורכל ב ייחודתפקיד משמעותי בנוף הפוליטי של המזרח התיכון, וב

של גבוה יותר  מפריון כתוצאהבסכנה  מצוישהרוב היהודי בישראל  טענהה שטחים שבמחלוקת.הוי ישראל

 ממשלת ישראל לאלץ את במטרהכנשק פוליטי ופסיכולוגי  תשמשומ ,שוב ושובעולה האוכלוסייה הערבית 

ל"מציאות  0202בספטמבר התייחס  נשיא ארצות הברית ברק אובמה .ויתורים טריטוריאלייםלהסכים לו

  1כביכול, מסכנת את קיומה של המדינה היהודית.אשר,  "קשהה תדמוגרפיה

זמן ארוכה מוביל למסקנה הפוכה  תתקופב התרחשוש דמוגרפייםהתהליכים הניתוח של  כזו היא שגויה. תפיסה

 המחבר עליו הצביעשדבר לא רק במדינת ישראל, ו, הוא בהחלט אפשרייציב בטווח הארוך רוב יהודי  .ןיחלוטל

 4.כולה אלא גם בארץ ישראל  3,והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אישרה לאחרונה 2מש שניםלפני עשרים וחעוד 

 זרח התיכוןמהאוכלוסיית של שנתי הגידול ה

במזרח התיכון  ,ותובכלל עולםהאוכלוסיות הרכב בממדים ובהמתרחשים התהליכים  חרא עקובל מועיל מאודיהיה 

קבוצות האוכלוסייה היהודיות  אצלדמוגרפיות המגמות הלקבוע אם  מחקר כזה יעזור ובעולם הערבי בפרט.

שישים צפו באוכלוסייה העולמית לאורך נאשר ות ממגל ותערביות המתגוררות בארץ ישראל שונות או דומהו

 (.0 תרשים)ראה  ישראל תמדינ מאז הקמתה של בפרק הזמן , כלומראחרונותהים שנה

 4.03עד שהגיע לשיא של  בהתמדההאוכלוסייה במזרח התיכון עלה של גידול השנתי שיעור ה 0611החל משנת 

שנים השלושים ושתיים משך ב 6.מפותחות במדינותיותר מאשר  בקצב מהיר יורדהוא  מאז 0682.5 תאחוזים בשנ

אחוזים  0.30-לוהגיע אחוזים  02-מ ביותר הצטמצםאוכלוסיית המזרח התיכון השנתי של הגידול שיעור  הבאות

  . 0200שנת ב

מפותחות, הרבה מאשר במדינות שנתי של האוכלוסייה היהודית בישראל היה גבוה בהה הגידול אותה תקופהב

הגידול השנתי של האוכלוסייה קל וחומר,  7.מתמשכת של יהודים ממדינות שונות לישראל היעליבעיקר בשל 

עלייה ההמונית הבתקופות של  היהודית בישראל היה, על פי רוב, גבוה יותר מאשר במדינות פחות מפותחות.

של  המצרפימשיעור הגידול גבוה יותר גם באופן משמעותי  היה תהיהודיבאוכלוסייה  דוליגלישראל שיעור ה

 .ןמזרח התיכוהאוכלוסייה ב

http://translate.google.com/translate?hl=iw&prev=_t&sl=en&tl=iw&u=http://www.meforum.org/meq/pdfs/3637.pdf
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 0תרשים מס' 

 0.8-ל 0224בשנת אחוזים  0.38-מ ,בהתמדהצמח בעשור האחרון ישראל ביהודים ההגידול השנתי של שיעור 

 אחוזים. 00.3-מזרח התיכון ירד לב האוכלוסייהשל  המצרפי גידול השנתיה ן השניםתואב 0200.8ת שנב אחוזים

 ישראלב האוכלוסייהב כרהב יםשינוי

הוא מאז  .אחוז 0.86 -לשיא של כל הזמנים  0600בשנת הגיע יהודים בישראל השל השנתי הריבוי הטבעי 

נבעה  0662-0660 שניםבירידה חדה זו באופן פרדוקסלי . בלבד אחוז 0.21הוא עמד על  0660 ובשנתבירידה, 

את שיעור  ההורידהעלייה הזאת  9.יהודים מברית המועצות לשעבר 122,222-כשל ארצה ההמונית ה ייעלהן מ

בחברה ב כראוי לתשלקח כחמש שנים להלאזרחים החדשים שי נפמהאוכלוסייה היהודית כלל הטבעי של  יובירה

מדובר במהלך טבעי הנובע מההשפעה החברתית מחד  .הישראלית ולהתאים את עצמם גם לדפוסי הפריון הישראלי

 .גיסא מאידך לעומת המצב שהיה קיים בארץ המוצאומאיכות החיים המשופרת  אגיס

 של אזרחי ישראל החדשים גדל 10שיעור הפריון הכוללהישראלית, ככל הנראה בשל קליטתם המוצלחת בחברה 

 ,ארץהילידי  הצברים, הפריון הכולל שלהשוואה שם ל .אישהלילדים  0.10-להגיע הוא  0660ובשנת , בהדרגה

זרם מוגבלת בעקבות ה יןיעם זאת, הצמיחה בפריון הכולל של היהודים הייתה עד אישה.ל יםילד 0.11 בשנה זו היה

ריבוי הלמרות שיעור  .62-שנות המאתיופיה בוממדינות ברית המועצות לשעבר  שבאוהמוני עולים מתמשך של ה

 .אחוזים 03-גדלה האוכלוסייה היהודית בבשנים הללו , ךונמטבעי הה
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על הדמוגרפיה של  "יום הדין"תחזיות  מכיני .םביתאת ישראל בכיום רואים הודי אתיופיה אלה י

כתוצאה ממספר  תמחוצ תיהודיה יהאוכלוסיה: מוצקותם מעובדות מילעתמישראלים יהודים 

שיעור הריבוי הטבעי  0661החל משנת  מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה.גורמים, כולל עלייה 

 .בלבד עשור אחדתוך  יםאחוז 00-ב והוא גדל, עלייה תבמגמ הואשראל יבשל יהודים 

-גידול ב ,0202שנת אחוזים ב 0.0-לוהוא צמח , המשיך לעלותיהודים השיעור הריבוי הטבעי של  0661משנת 

 3102)גם בשנת  0200-020012, בשנים הבאותגם זו  ברמהנשמר  והוא 11,בלבד עשור אחדתוך אחוזים  00.0

  הערת המחבר(5 – 5אחוז 05.3הטבעי של היהודים עמד על הריבוי 

 3.30הגיע לשיא של  הוא 0613 תבשנ ישראל.בערבים  לריבוי הטבעי אצהבהתפתחות  כההפוה מגמ ד בבד ישב

0613-בשנים אך  .(0 תרשים מס')ראה  14 13גבוה באופן משמעותי מזה של שאר העולם הערבי נתון - אחוזים

. יתר על כן, בעוד ששיעור הריבוי הטבעי של אחוזים 41.0-י הטבעי של ערביי ישראל בירד שיעור הריבו 0681

 42.1-באחוזים, שיעור הריבוי הטבעי הערבי ירד באותה עת  30.1-עלה ב 0660-0200 בשנים יהודים בישראל

שיעור הריבוי הטבעי של  3102)בשנת . 0600 שנת ברמתו הנמוכה ביותר מאז היההוא  0200 שנתבואחוזים, 

 הערת המחבר(5 –5 3111אחוז מזה שהיה בשנת  23-בנמוך אחוז,  3502הערבים בישראל היה 

-לחי לידות  41.3-ערבית מההיא ירידה מהירה בשיעורי הילודה בריבוי הטבעי הערבי הסיבה העיקרית לירידה זו 

שיעור לידות חי אצל הערבים בישראל עמד על  3102)בשנת  0200שנת לידות ב 03.1-ל 0668שנת בנפש  0,222

נפש  0,222-מקרי מוות ל 4.41-מ ירד אף הוא תשיעור התמותה הערביהערת המחבר(5  -נפש5 0,111-ל .3253

-מקרי מוות ל 0.18-עלה לשיעור התמותה הערבית  0200בשנת אמנם,  .0202שנת ב 0.16-ל 0660 שנתב

 .נפש 0,222
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 3תרשים מס' 

 אוכלוסייהשל ה םגיליהמבנה 

בכלל האוכלוסייה  לעומת ערבים של יהודיםהיחסי אלה יש השפעה על חלקם הדמוגרפיות ההתפתחויות ל

האוכלוסייה הערבית  שלהגילים  מבנה ,כתוצאה מירידה בפריון ,השנים האחרונות החמש עשרבמהלך  .בישראל

טוב יותר  להביןיכול לעזור של האוכלוסייה היהודית והערבית  יםגילהפירמידת מבנה  .שינוי חדבישראל השתנה 

 (.4)ראה תרשים מס'  עתידהו העברמגמות את 

 15,מוסלמים( ן לידות שלמה 43,111) 016,46היה  0222בשנת , מספר הלידות בקרב ערביי ישראל אלדוגמ

הן אצל הערבים, מ לידות 22,330היו  3102)בשנת  16מוסלמים( - 142,40) 282,32היה  מספרן 0200ובשנת 

 0222שנת ב 62,622-עלה מ םיהודילהילדים שנולדו  מספרזמנית, -בו הערת המחבר(5 -אצל המוסלמים5 ..23,2

 דת לפי מוגדרים מאזרחי ישראל שאינם אלה את היהודית לאוכלוסייה נחבר אם .0200שנת ב 000,360-ל

-מ נקבל כי מספר הלידות של האוכלוסייה הזאת גדל(, מורחבת יהודית אוכלוסייה - להלן) נוצרים שאינם ערביםו

 11.6-ה משל תינוקות שנולדו ליהודים על יחסיהם חלק ,לפיכך. 0200בשנת  042,312-ל 0222בשנת  63,401

דות חי י. שיעור ל0200שנת באחוזים  14.1-ל 0222שנת ב מכלל לידות חי באוכלוסייה הישראליתאחוזים 

של  יחסיהם חלק 3102)בשנת  .בהתאמה אחוזים 11.0-אחוזים ל 12.3-מגדל מורחבת היהודית האוכלוסייה ב

  הערת המחבר(5 -5אחוזים 2250-ל -רחבת יהודית מו של אוכלוסייהואחוזים  2353-ל תינוקות שנולדו ליהודים עלה
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ואילו  ,אחוזים 01.1-בבתקופת הזמן הזאת עלה  '2-3'בראייה רחבה יותר מספר הילדים היהודים בקבוצת גיל 

קבוצת ב םכך, חלקם של פעוטות יהודילפי 17.בלבד אחוזים 0.6-עלה ב אתזה ת הגילערבים בקבוצהילדים ה מספר

 12.1-מ ושל האוכלוסייה היהודית המורחבת 0200שנת באחוזים  10.8-ל 0222בשנת  18.0-מ עלה הזאת הגיל

 .בהתאמה אחוזים 10.1-ל

ם של גיל צעיר יותר, כך גדל מספרהככל שלראות בבירור כי  אפשר 4 בתרשים מס' תמוצגההגילים  בפירמידת

 או נשאר יציב. קטןהערבים  ם שלהיהודים בעוד שמספר

 

 2תרשים מס' 

מספרם  יותר גילים הצעיריםבאוכלוסייה יהודית מורחבת(, ב 81,422) 00בני  יהודים 80,122ו הי 0200בשנת 

לאוכלוסייה יהודית מורחבת( נולדו  042,312תינוקות יהודים ) 000,360 בהתמדה וברציפות:גדל של היהודים 

 ןקט גידול -ערבים ת תינוקו 32,282נולדו ו 00 בניערבים  40,022היו  0200שנת בלעומת זאת,  .0200בשנת 

 תינוקות 023,323-ו תינוקות יהודים 032,022 נולדו 3102)בשנת  .בני אותו הגיל יהודיםבהשוואה ליחסית 

הערת  - תינוקות מוסלמים5 ..23,2 –ערבים, מתוכם תינוקות  22,330כן, נולדו כמו  5לאוכלוסייה יהודית מורחבת

 המחבר(5

היו  באותו זמןונפש,  30,422 – הערבית באוכלוסייה הגיל קבוצות בין ביותר הגדולה היא '6' הגיל קבוצת

אם נעקוב אחר יחס זה  .בגיל זה ערביילד כל  לע 6בני  םיהודיילדים  0.48 כלומר בני אותו הגיל, יהודים 68,022

 רבי.עלכל תינוק יהודים  4.04-לעד בהתמדה  עולה אולראות שה נוכלגיל אפס, לגיל עד הת וקבוצאחת מכל ב
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 -תינוק יהודי על כל תינוק מוסלמי5 2523, או תינוקות יהודים על כל תינוק ערבי 2533-היחס הזה עלה ל 3102)בשנת 

 הערת המחבר(5

אחוזים בהשוואה לשיעור הנמוך ביותר של  14.1-ל הגיע '2'קבוצת הגיל כלל בני של יהודים בקרב היחסי חלקם 

עלה  '1'בקבוצת הגיל  שיעור היהודים 3102)בשנת  .'00'גיל ר קבוצת העבובאותה שנה שהיה נכון אחוזים  11.3

 11.0-ל הגיע' 2'האוכלוסייה היהודית המורחבת בקרב קבוצת גיל  שיעור בני הערת המחבר(5 -5אחוזים 2353-ל

-ל עלה זה שיעור 3102)בשנת  כל ילד ערבי. לעיהודים ילדים  4.00(, '00'אחוזים בגיל  12.3אחוזים )לעומת 

 הערת המחבר(5 -5על כל ילד ערבייהודים ילדים  2522 ,אחוזים 2250

ל לכבעברי החינוך המערכת החינוך בישראל, כי חלקם של תלמידי ב תבטאאלה התחילו להההתפתחויות ה

בחשבון את מספרם של התינוקות שנולדו  ביאאם נ .0228-26 משנת הלימודים לוהחל לגד התלמידים בכיתה א'

תלמידי מכלל אחוזים  11.0לפחות במערכת החינוך העברי  למדוי 0208-06 ת הלימודיםשנאזי ב ,0200בשנת 

 2250גיע לכדי עשוי לה 3102-31 בשנת הלימודים)שיעור התלמידים בכיתה א' שילמדו בחינוך העברי  כיתה א'.

תלמידי החינוך שיעור את עוד יותר  גדילתחדשים העולים ה ילדיהם של הצטרפות הערת המחבר(5 -5לפחות אחוז

 .בכיתות א' העברי

נתוני ניתוח  באמצעותהיא  אוכלוסיותה שתי שלבגודלן  שינוייםה של הדינמיקה נוספת להסתכל על אפשרות

 בקבוצת הגיל היהודית האוכלוסייה של ה. חלקקצה העליון של פירמידת הגיליםה ,ומעלה 10של בני הגיל  קבוצת

אחוזים של  8.0 לעומת( המורחבת היהודית אוכלוסייהה -אחוזים  60.8) יםאחוז 88.0 ההי 0200בשנת  הזאת

 לקבוצת הגיל שייכים יהיו, שנים ומעלה 30בני  היו 0200 בשנת אשר ,בני הקבוצה כי בחשבון ביאנ אם. הערבים

אחוזים  81.0) אחוזים 80-ל קטןי זו גיל בקבוצת יהודים של חלקם אזי, 0240בשנת ומעלה  10 של בני

הוא  מאשר יותר אחוזים 13.8-ב, אחוזים 04.0-ל יגדל הערבים חלקם של ואילו(, המורחבת היהודית אוכלוסייהל

 . 0200 היה בשנת

אחוזים  1-אחוזים, מ 10.0-בעוד יותר,  גידול חד יגדלבישראל ומעלה  10הגיל של המוסלמים בקבוצת  חלקם

חלקם של יגדל , עשרים השנים הבאות במהלך אחרות, יםמיל. ב0240שנת אחוזים ב 02.0-ל 0200שנת ב

 נהייתמעיד כי האוכלוסייה היהודית  זה נתון .אוכלוסייה הישראלית הצעירהכלל היהודים לעומת הערבים בה

  .בהדרגה יותר בעוד שהאוכלוסייה הערבית מזדקנת הצעיר

אצל הבייבי בום" "ת של דור , ההזדקנות הטבעישתי האוכלוסיות לגביחיים התוחלת  נתוניבחשבון את  ביאנם א

 וםגרת זאתהההתפתחות  .שלהם בשני העשורים הבאיםהטבעית תמותה ב תניכר עלייהתביא ל םהישראלי םהערבי

  הערבי.הטבעי  יובירבשיעור העוד יותר לירידה מואצת 

שנת  לקראת הריבוי הטבעי של יהודים וערבים בישראל יהמשך המגמות הנוכחיות יביא להתכנסות של שיעור

לא להיות עשוי  םהערבישל בפעם הראשונה בהיסטוריה המודרנית של ארץ ישראל שיעור הריבוי הטבעי  .0200
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הנמשכת לישראל  יהודיתעלייה הבבהתחשב לכן,  אלא שווה לשיעור הריבוי הטבעי של היהודים. ,גבוה יותר

  ארץ ישראל.באוכלוסייה הכלל ב םהיהודי לגידול של שיעורלצפות  סביר, גם בשנים הבאותותימשך 

עד  אשר עזה ורצועתהאוכלוסייה ביהודה, שומרון  נתוני את יםיותר כשבוחנעוד  תמגמה זו הופכת להיות בולט

הרשות במסגרת שחרור פלסטין לארגון ה תטישלב נמצאחלק ממנה יום וכ ,הייתה תחת ממשל ישראלילאחרונה 

ברצועת  למחצה תמובלעת עצמאיבחמאס בשליטת ארגון  –ר וחלק אח ביהודה והשומרון הפלסטיניתהאוטונומית 

 .עזה

( שיעור הריבוי הטבעי של הערבים ביהודה, שומרון ורצועת 0611-0664הממשל הישראלי ) בתקופת השלטון של

עם זאת, בשני  0686.18שנת אחוזים ב 3.00של לשיא  0610אחוזים בשנת  0.00-מ ,עזה עלה במידה ניכרת

נראה כי הירידה  (.0 תרשים מס')ראה  020019שנת אחוזים ב 0.88-א ירד במידה ניכרת להעשורים הבאים, הו

י יבקרב ערב ו שהתרחשהזיותר מ תאצואפילו מ יתהבשיעור הריבוי הטבעי הפלסטיני ביהודה ושומרון הי

  (.3 תרשים מס')ראה  ישראל

 

 2תרשים מס' 

 ממדיאת  המגמה הזאת תקטיןשומרון, המיהודה ו ייחודבומשטחים אלה, צעירים של ערבים  המוניתבשילוב הגירה 

כתוצאה מכך שיעור  הערבית.הקשישים באוכלוסייה של גיל הקבוצת תגדל במקביל ו ,קבוצת הגיל הצעירה יותר

, בעוד הפריון ימשיך לרדת במהירות עקב צמצום הדרגתי בממדי בוקרה בעתיד הטבעית ילך ויגדלתמותה ה
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בעקבות מגמות אלה שיעור הריבוי הטבעי של הערבים ביהודה ושומרון ירד אפילו  .ותהאוכלוסייה בגיל הפורי

 .בקצב מואץ יותר

 שנתיה האוכלוסייהגידול ומאזן הגירה 

בחשבון את התפקיד הקריטי של מאזן  הביאשל התפתחויות דמוגרפיות בארץ ישראל חייב ל רציניכל ניתוח 

ריבוי ה בצמצום הפער בין שיעוריביותר , הייתה גורם משמעותי םייהודשל ה למולדת חזרתם - עלייהה ההגירה.

 ,אחוזים 0.06יהודים היה רק השיעור הריבוי הטבעי של  0662לדוגמא, בשנת  ערבים.ההיהודים ושל  הטבעי

 יובירהן ממפי שניים יותר גבוה אחוזים,  1.08, היה החיובי הגירהמאזן ההשנתי שלהם, כתוצאה מדול יגהואילו 

 (.0 תרשים)ראה  שנההאותה ב םהערבישל עי הטב

 

 1תרשים מס' 

 יםגלתמ העלייהניתוח של דפוסי מ 20.אחוזים 20-ביהודית לישראל הה עלייהצמחה  0200עד שנת  0228שנת מ

 בעתיד. שרייםאפתהליכים גבי להשלכות חשובות המביאים ל ,העוליםמפתיעים על מדינות המוצא של  פרטיםכמה 

מדד המשמש (, HDIבמדד פיתוח אנושי )ת ומדורגה מדינות 016מתוך  00מקום הייתה בישראל  0202שנת ב

כמיליון ורבע יהודים חיים בעשרים  21.מדינות לפי תוחלת חיים, רמת השכלה ורמת חייםהשוואתי של לדירוג 
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-אוכלוסייה יהודית משמעותית )כ בעלותות אחרשמונה מדינות בו, ישראל זה שלנמוך יותר מ HDI שלהןמדינות 

 22.ישראלזה של גבוה יותר מ HDI -מדד ה נפש( 1,022,222

ו ארצה לאחר חזר ישראלים 33,146 כך לעונוסף  ,עולים חדשים 083,621עלו לישראל  0222-0202שנים ב

 HDIשלהן ממדינות העולים החדשים הגיעו ן אחוזים מ 81-כשלא במפתיע,  23.יה בחו"ליתקופה ממושכת של שה

 02.0אחוזים מכלל העולים הגיעו ממדינות ברית המועצות לשעבר,  59.4-כ :ישראלזה של  מאשר יותר נמוך

רווחה הגיעו ממדינות מכלל העולים החדשים אחוזים  04.0רק  24.אחוזים מארגנטינה 3.0-אחוזים מאתיופיה ו

  ארצות הברית או צרפת. כמו ,גבוה יותר HDI שלהן

בהשוואה  ,לישראל במספר העוליםהצמיחה הגדולה ביותר  0200 שנת הראשונים שלת, בעשרת החודשים עם זא

 עולים של הכולל במספרשיעור העולים ממדינות אלה ו ,יותר גבוה HDI שלהןה ממדינות יתהי לעשור הקודם,

מארצות הברית הגיעו וזים אח 03.1 :העולים הגיעו משמונה מדינות מפותחותן אחוזים מ 06 הוכפל.מיותר  חדשים

 אחוזים מצרפת. 02.4-ו

המשבר הכלכלי העולמי  אחד מהם הוא, ככל הנראה, .מספר גורמים של סביר להניח ששינוי זה נבע משילוב

 סגל של אוניברסיטאות וחוקרים היו בין אלה שסבלו הכי הרבהאנשי ": "רויטרס"על פי סוכנות הידיעות  האחרון.

 ןשלה יםנאלצו לקצץ בתקציבים והצוותאוניברסיטאות כתוצאה מכך,  [...]רצות הברית כלכלית באההאטה ה מן

 25.הביתה" חזרורבים וחוקרים 

במערב בייחוד ו ,בעולם המתפתח הוא גל גואה של אנטישמיותלישראל  לגידול במספר העולים גורם נוסף אפשרי

בשל  26."עלייה לישראלבהוא  -של יהודי הולנד עתידם " :בנימין ג'ייקובסהרב הראשי של הולנד לדברי  אירופה.

לעזוב  רוב תושביה היהודיםנאלצו  ,מאלמו ,בעיר השבדית הדרומית בצורות שונותהמתבטאת העוינות המתמשכת 

 מצרפת לישראל ושעל של יהודיםמספרם דל והולך וג בשנים האחרונות 27.ואפילו את המדינה את העיר

הופעה של להקת מחול ב .ובדנמרק נורווגיהב מוסלמיםעל ידי  ל תקיפת היהודיםעדיווחים  נרשמו .ומבריטניה

סקר שנערך לאחרונה  28.ערביםזרקו ש הרקדנים נאלצו לעזוב את הבמה תחת מטר של אבנים בגרמניה יהודית

  29.לאנשים" יםטובדברים כי "היטלר עשה הרבה  יםמסכימ באוסטריה וער המוסלמינהן אחוזים מ 48כי  הראה

יחס שלילי כלפי  מצא Pew Global Attitudes Project ים שלמרכז למחקרב 0228אביב שנערך בסקר 

קצת  (.41%פולנים )המ( ו43%רוסים )המיותר משליש אצל  יחס דומה יש .הספרדיםן מ 31% אצל היהודים

שליליות ה יהםתואת דע ו( הביע02%) ים( וצרפת00%גרמנים )נים מרואיי, מספר משמעותיובכל זאת פחות, 

ו בשנים ערכשנ דומים Pewבסקרי התקבלו ר שא להגבוהים יותר מאהיו  הללו הנתוניםכל  יהודים. כלפי

  0228-0221.30 השנים הייתה בולטת במיוחד ביןאנטישמיות ה התחזקות .אלו במדינות האחרונות

 0200שנת להמשרד לקליטת עלייה על פי נתוני  יהודים לישראל.עולים של  כיםהולו יםגדל יםמצב זה הביא מספר

ים(, ומספרם עולאחוזים מכלל ה 36.3, נפש 02,288להגיע מאירופה ) כוהמשיהחדשים עולים ההרוב המכריע של 

  .0228שנת המספר בלעומת אחוזים  42-ב גדל

http://www.nytimes.com/2004/07/04/international/europe/04isra.html
http://www.nytimes.com/2004/07/04/international/europe/04isra.html
http://www.guardian.co.uk/uk/2006/aug/16/israel
http://www.guardian.co.uk/uk/2006/aug/16/israel
http://islamineurope.blogspot.com/2010/03/norway-muslims-attack-jews-in-school.html
http://islamineurope.blogspot.com/2010/03/norway-muslims-attack-jews-in-school.html
http://islamineurope.blogspot.com/2010/05/copenhagen-jews-take-off-kippas-in.html
http://islamineurope.blogspot.com/2010/05/copenhagen-jews-take-off-kippas-in.html
http://www.foxnews.com/world/2010/06/24/group-teenagers-attacks-jewish-dance-group-stones-germany/
http://www.foxnews.com/world/2010/06/24/group-teenagers-attacks-jewish-dance-group-stones-germany/
http://islamineurope.blogspot.com/2010/11/vienna-38-of-muslim-youth-think-hitler.html
http://islamineurope.blogspot.com/2010/11/vienna-38-of-muslim-youth-think-hitler.html
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עלייה בשלישי המקום תפסה את ה ,0200ם( בשנת יעולאחוזים מכלל ה 6.3אנשים ) 0,604 ,העלייה מצרפת

)לפי  אחוזים(. 02.4, נפש 0,022ים( ואוקראינה )עולאחוזים מכלל ה 01.0, נפש 4,011אחרי רוסיה ) ,אירופהמ

הכפיל את עצמו ביחס יותר מממערב אירופה  עלייהשיעור ה 3103מאי -חודשים ינוארלקליטה הנתוני משרד העלייה ו

שיעור העלייה ממזרח אירופה גדל אף הוא  בתקופה הזאת5ארצה אחוז מכלל העולים  2153-לוהגיע  3102לשנת 

חודשים הראשונים ה שתבש לפי נתוני הלמ"ס5 3102 אחוז בשנת 3052 אחוז מכלל העולים, לעומת 3251והגיע לכדי 

תקופה ב ארצה עולים שעלו 2.3 פי שלוש לעומתיותר מ נפש, 3,2.3-ל הגיעה מצרפתהעלייה  3103של שנת 

העלייה מצרפת ראשונה ל 31135בשנת עולים באותה התקופה  232 פי ארבע לעומתיותר מ, ו3102המקבילה בשנת 

 .(הערת המחבר -5הפכה להיות הגדולה ביותר מכלל המדינות

עד  0228שנת . מ0200שנת לישראל ב יםאחוזים מכלל העול 40.6מדינות ברית המועצות לשעבר היו העולים מ

)לפי נתוני משרד  אחוזים. 08.6-ב - יותר אףמאוקראינה ואחוזים  40.3-ב גדלהה מרוסיה עלייה 0200 שנת

 0,223 לעומת תרוי 0.53%-בנפש,  1..,0-הגיעה ל מרוסיהעלייה ה 3103מאי -קליטה בחודשים ינוארההעלייה ו

בשנת ולים באותה התקופה ע 0,113 לעומת יותר 352%.-בו, 3102תקופה המקבילה בשנת ב עולים שעלו ארצה

 353פי  עולים, 3..,0 ארצה והגיע שנים אלווב ,הפכה להיות שנייה בגודלה אחרי צרפת 5 העלייה מאוקראינה3113

 .(הערת המחבר -31135עולים בשנת  333 לעומת 253ופי  3102עולים בשנת  222לעומת 

-ב גדלהממדינות סקנדינביה  העלייה חוזים(.א 4.0, נפש 130מבריטניה )גם  והגיע עולים חדשיםשל  ניכרמספר 

הגידול ו אחוזים. 03.1-ב אחוזים ומבלגיה 00.0-בגדלה העלייה מהולנד  אחוזים; 010.6-באחוזים ומאיטליה  10.8

 31אחוזים. 040.0 -מספרד  היה במספר העולים הללושנים הבארבע ארצה עלייה בהמרשים ביותר 

והוא בעתיד הקרוב, כבר גל עלייה משמעותי מ נותהיה לשוי, ישראל עך גם בעתידיימש המתואר כאן המצבאם 

התגליות האחרונות של מאגרי  מתפתחת במהירות בישראל.האנשי מקצוע מיומנים, תוספת מבורכת לכלכלה  יכלול

את המצב הגיאופוליטי במזרח גם ישנה  בהכרחזה וליצור מומנטום אדיר למשק הישראלי,  ותעשויגז עצומים 

גשר יבשתי בין אירופה לאסיה ל)בניית רכבת מהירה מאילת בשיתוף פעולה עם סין תהפוך את ישראל  ן.התיכו

 של ישראל האסטרטגי מעמדהב ניכר לשינוי ביאיהקמת נמלים חדשים באשדוד ובחיפה בזה  מיזםשילוב  5ולאפריקה

הערת  -5ז הדרום שלה בפרטבכלל ושל מחו המדינה היהודית פיתוחבמרשימה כלכלית תרום לתנופה יובעולם 

 5(המחבר

בשנים  לחזור למדינה היהודית.את האפשרות ים לשקול ברצינות יעשושירדו בעבר לחו"ל ישראלים רבים גם 

עשויות התפתחויות אלו  אחוזים מאשר בעשור הקודם. 00.4-ב מספר הישראלים החוזרים היה גבוה 0222-0202

 יה היהודית.בגידול השנתי של האוכלוסי לתוספתביא לה

הגירה מגמות הגירה של האוכלוסייה הערבית, לההגירה היהודית יש  בדבר זו של המגמות שתוארולחשיבות שווה 

גרו יערבים ה 022,222-הדמוגרף ג'סטין מקארתי העריך כי כ .0611-במלחמת ששת הימים שהחלה הרבה לפני 

והפוטנציאל הכלכלי המוגבל של  הגבוה הפלסטיניפריון ה 0638. "אחרי 0636-0611 השנים מיהודה ושומרון בין
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.. .0638-0611 ה מאוד בשניםהגדה המערבית הייתה גדולן מ הגירההבייחוד . "לחול הקרקע הובילו להגירה

ממשלת מצרים,  12-שנות השיעורי הגירה מרצועת עזה היו נמוכים בהרבה, כי עד  לעולם הערבי". פנתה בעיקרו

 32.הגירההפשרות ה את אליגבהבשטח,  הששלט

של הלשכה המרכזית הפלסטינית  קהסטטיסטיל תימירושלה, מנהל המחלקה הח'וואג' מוסטפהד"ר  כתב על מצב זה

היה  םויהועד  0611-מבתקופה  וממנה גדה המערביתללסטטיסטיקה )הלמס"פ(: "מאזן נטו של כניסות ויציאות 

 המצבן מ נובעתסיבה העיקרית להגירה של פלסטינים .. ה.מדי שנה ועזב 02,222-ממוצע כבשלילי באופן עקבי, 

זו הערכה  33.ים הפלסטיניים"פלגכתוצאה מחוסר היציבות הפוליטית והמאבקים הפנימיים בין ה שנוצר הכלכלי

פלסטינים עזבו את הגדה  82,222-כ" :0220כתב באוגוסט הוא  .עיתונאי חאלד אבו טועמהמקבלת תמיכה מה

פקיד אחוזים בהשוואה לשנה שעברה(, אמר ביום שני  02תחילת השנה )עלייה של המערבית ורצועת עזה מאז 

פלסטינים מנסים כעת לצאת דרך גשרי  02,222עוד כי  לג'רוזלם פוסט ... אמרהפקיד בכיר ברשות הפלסטינית.

  34.("בין עזה למצרים)רפיח במעבר הגבול והירדן 

כי "על פי הנתונים ( Bissan Edwanת ביסאן אדואן )המצרי עיתונאיתהחוקרת וה נהשנתיים לאחר מכן ציי

ולא  0222-0220 האינתיפאדה פלסטינים עזבו את הגדה המערבית בשנות 002,222לפחות  נייםירדההסטטיסטיים 

 הגירה רשות הפלסטינית עלול להוביל לגליהשטחי בלמסקנה שהמצב הכלכלי  ההגיעביסאן אדואן  .חזרו"

 את הריבוייהודית נטו קיזזה ההגירה הכי נה צייו ,דמוגרפיתהזמן הל פצצת עיתוס היא גם דחתה את המ חדשים.

  35.ריון הורידה את שיעור הפריון הפלסטיניימניעת האמצעי גבוה יותר, וכי גישה טובה יותר לההטבעי הפלסטיני 

 .0221בשנת  שכםמנג'אח -אוניברסיטת אן שפורסם על ידי סקר תוצאותמלהגירה הנרחבת עולה  פתנוס הוכחה

האנשים שהשתתפו בסקר בגדה המערבית  0,402כי "אחד מכל שלושה פלסטינים רצה להגר.  בסקר נמצא

וחששות  הפקרות, קיפאון מדיניונוסף עליה קשים כסיבה הראשונה, הכלכליים התנאים את ה הזכירווברצועת עזה 

 36.ממלחמת אחים"

ת בשבעת החודשים הראשונים של שנ .0221-0226נים שערבית מיהודה ושומרון גדלה עוד יותר בההגירה ה

מאזן הגירה שלילי של  םהפלסטינית הממוקמת ליד גשר כראמה נרש-גבולות הירדניתה בנקודת מעבר 0228

  37.נפש 33,222מאזן הגירה שלילי של על דווח  0226 תובשמונת החודשים הראשונים של שנ ,נפש 14,481

 0226 תאחוזים בשנ 2.30-בכירידה בגודלה של האוכלוסייה הפלסטינית, על הם גם  הצביעועולמי הבנק הנתוני 

 יובירהן גבוה מהיה מאזן ההגירה השלילי  0202-0226שנים בנראה כי  מכאן 0202.38שנת אחוזים ב 2.41-בו

 הטבעי של האוכלוסייה הערבית ביהודה, שומרון ורצועת עזה.

 ארץ ישראל תאוכלוסייבדבר תחזיות 

פלסטינים ה פרסמוש הגידול שלהפלסטיניים, כמו גם תחזיות האוכלוסייה הבדה מתועדת היטב כי נתוני זוהי עו

, לשטחי הרשות הפלסטינית המונית הגירה על לא מבוססים דיווחיםספירה כפולה,  כמו, ים רצינייםפגמנגועים ב
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 את להוביל ותכצריהיו  ותהאמתי מגמות ההגירהעובדה זו ו 39.מדווחיםלא  המותונתוני תמנופחים  ותמספרי ליד

 .ןהחלטות המבוססות עליהקבלת לדמוגרפיות והתחזיות על היותר  מדוקדק למבטמדיניות בארץ ובחו"ל הקובעי 

האוכלוסייה הערבית  בו ההובאלפי התחזית ש 0220.40 לשנת הלמס"פ הסטטיסטי של שנתוןהקחו למשל את 

 0,201,082-ל לו, לאחר מכן לגד0220שנת ב נפש 3,211,680 צריכה להיותה יתבניהול הפלסטיני הישבשטחים 

אומדן אך . 0202שנת בנפש  1,140,346-ללהגיע , ו0200שנת בנפש  0,403,688-, ל0202שנת בנפש 

רק ארבע שנים  הפורסמשנמוך מתחזית הלמס"פ  נפש 400,611-הלמס"פ היה בלפי  0220נת ש ףבסוה אוכלוסייה

  41.קודם לכן

לנהר הירדן[  מערביתכי "האוכלוסייה הפלסטינית והאוכלוסייה היהודית ] ההלמס"פ הכריז 0221בחודש דצמבר 

  42."0202 שנת באמצענפש מיליון  0.1-.. האוכלוסייה הפלסטינית תגדל ל.0202שנת ב הניוותתש

 ,מעשהל ,שטחים בניהול פלסטינים היושבהודעה לעיתונות  מהפ פרס"הלמס 0202המציאות הייתה שונה: בסוף 

הודעה ב, לכך בדומה 0220.43משנת  התחזיתלפי י צפון הפחות מנפש  608,636-ב, ודהיינ ערבים, 3,028,140

שהיה מספר  ,יליון נפשמ 3.3-האוכלוסייה הערבית בגודל הלמס"פ העריכה את  0200בדצמבר  40-מלעיתונות 

 44.יתחזתה לש צפיהן קטן יותר מנפש  600,222-ב

יגיע כי "מספרם של הפלסטינים בפלסטין ההיסטורית  ןיוצ 0200בסוף שנת  פורסמהנה שתחזית הלמס"פ האחרוב

שנת ב מ"ס הישראליתהאחרונה של הלתחזית הי פל 45."0202מיליון יהודים עד סוף  1.6מיליון לעומת  1.0-ל

ל האוכלוסייה ללכהמתייחסת הלמס"פ  תחזית שלן המ אם נחסיר נתון זהמיליון ערבים ישראליים.  0.6 יהיו 0202

נמוכה הערכה זו  מיליון ערבים בשטחים בניהול הפלסטינים. 0.4 נקבל ,0202שנת הערבית בפלסטין ההיסטורית ב

 .0220משנת פ "הלמסתחזית  פיללשנה זו צפוי המספר הן מ נפש 0,410,346-ב

 0221בחודש אוקטובר  .ודכנותמעשצריכות להיות  ותתחזיות היחידהמקורות הפלסטיניים אינן הן תחזיות מהאבל 

ן תחזית דמוגרפית של האוכלוסייה הישראלית המבוססת על מגמות נצפות מאז הקמתה של יזה הכמאמר  כותב

 הן, 0202שנת ב נפש 00,820,222 חזית הזאת אשר הצביעו על אוכלוסייה בתתתוצאות ה  46.המדינה היהודית

בין וחלופת התחזית הגבוהה לפי נפש  00,630,222 בין - בישראל אוכלוסייהל האו"םשל בין שתי תחזיות 

 47.קבועהפריון השיעור על בסיס חלופת התחזית  נפש לפי 04,213,222

השנים האחרונות,  002-בדיוק כמו בכל אחת מהונח כי, של המחבר הייתה מבוססת על הנחות מסוימות:  תחזיתה

כפי , התחזיתנתוני חלק מ הגירה.וממאזן  מורכב מריבוי טבעייהיה הגידול השנתי של האוכלוסייה היהודית 

 הגידול 0224-0202שנים לדוגמא, ב שהתרחש בפועל. לעומת מההרבה יותר  יםשמרניהיו בדיעבד,  רשהתבר

כי שיעור  הונח 0221לפי תחזית משנת  48.הוערך בתחילהשאחוזים גבוה יותר מ 03.1-בה הי ממוצעה שנתיה

למעשה, שיעור הריבוי הטבעי של ערביי  בעתיד.גם  לרדתמשיך הריבוי הטבעי של הערבים אזרחי ישראל י

. לסיכום, בהתבסס על 0221שנת נח בויותר מאשר ה ךאחוזים נמו 00.0-ב, 0200שנת אחוזים ב 0.0ישראל היה 

אחוזים  16.0 - נתונים החדשים, חלקה של האוכלוסייה היהודית בישראל צפוי לרדת לנקודה הנמוכה ביותר שלהה
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אחוזים מכלל האוכלוסייה  80.8-שיגיע ל עשוי להתחיל לעלות עדשיעור היהודים  0203שנת מ, אך 0200שנת ב

 .0206 בשנתאחוזים  84.0-לו 0202בשנת 

 מגמה זו אוכלוסייה היהודית שאינה חרדית.של הטבעי ה ריבויהל ודיג תכי תימשך מגמגם יתר על כן, סביר להסיק 

 49.םחיים בתפוצות אינם חרדיהשרוב היהודים  , מכיווןחיוביההגירה הזן מאב תוספתהן ממחוזקת להיות  הצפוי

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 

 .חרדית הלאם מגדילים מספר לידות חי של האוכלוסייה ה

 הכריזו על עצמם םאחוזים מה 3.0שלא היו חרדים ורק  כמעטבקרב עולים מברית המועצות לשעבר כך, 

בקרב ו אחוזים אנשים דתיים. 03.8-אחוזים חרדים ו 1.0היו רק בקרב עולים מאירופה וארצות הברית  דתיים.

בסך  אחוזים הצהירו על עצמם דתיים. 01.3-אחוזים הכריזו על עצמם חרדים ו 4.0ק רמאסיה ומאפריקה  העולים

-אחוזים ושל אנשים דתיים ב 4.1-ב ךמוער 0200 בקרב כלל העולים החדשים בשנת םהחרדי ם שלל, חלקוהכ

 אחוזים. 02.3

 יעור הפריון הכוללעל פי הלמ"ס ש מלווה בירידה מואצת בריבוי הטבעי בקרב האוכלוסייה החרדית. מגמה זאת

 תילדים לאישה בשנ 1.04-ל 0224שנת ילדים לאישה ב 1.10-מ ,אחוזים בשש שנים 03.4-של החרדים ירד ב

של נשים  הכולל הפריוןבמקביל,  82.50-שנות ה באמצע ,כן עשרים וחמש שנים לפני תו, בחזרה לרמ0226

 .0226שנת ב 0.21-ל 0224שנת ילדים לאישה ב 0.62-מ ,אחוזים 8.6-חילוניות עלה ב

 0222שנת ב 3.1-של מוסלמים בישראל פחת במידה ניכרת, מ הפריון הכוללכמו כן, מראשית המאה עשרים ואחת 

וזהו נתון ילדים לאישה,  4.4-ל ,ל הערבים ירד עוד יותרלשל כ הפריון הכולל 0200.51ילדים לאישה בשנת  4.0-ל

  52.בישראלשנולדו ליהודים לאישה ילדים  4.26-קרוב מאוד ל

בהערכת הפרזה ה יתה כי בעבר היתהוד בהו ,מקיפה חדשהתחזית  טיוטת סמהרפהלמ"ס  0200בחודש נובמבר 

  53.יהודיה פריוןה שלבְֵּערּכֹו  הטעַהמו םישראליה םערבישל הפריון ה

 כוללה הפריון על בסיס הנחות אלו: מחושב ,תחזית הלמ"ס הסופיתב 0226 שנתאז מ הצפוי האוכלוסייה ידולג

 הוא ההגירה ומאזן שינוי ללא תמותהה שיעורי, אישהים לילד 0.0, דהינו, האוכלוסייה תחלופת ברמת נקבע

 תרחישים אפשריים על בסיס צירופים שישהובנוסף לכך  "נמוכה"ו" בינונית", "גבוהה"תחזיות:  4הוכנו  54.אפס

 הנחות האמורות לעיל.ה של חלופיים

 0202משנת  והארכתהעבור האוכלוסייה של מדינת ישראל  0221 משנת המחבר גרסה מעודכנת של תחזיותיו של

 הלמ"סהתחזית הסופית של נתוני מוצגים לצד תחזית הזאת ב. המספרים 0בלוח  מופיעה 0206עד לשנת 

  .זו תחזיתשל  שלישיהו השני יםהתרחישו
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 0206 שנתל ישראל מדינת כלוסייתוא ואת תחזיותוהש

 .םחרדילו לערבים נמוכה ותחזית חרדית הלא יהודיתה לאוכלוסייה גבוהה תחזית על מבוסס ס"הלמ של 0' מס תרחיש* 

 .לערבים נמוכה ותחזית וחרדית חרדית הלא יהודיתה לאוכלוסייה גבוהה תחזית על מבוסס ס"הלמ של 4' מס תרחיש   

לעוד  תחזיתההארכת ב. 0202שנת בנפש  0,361,222-לגיע אמורה להרצועת עזה כלוסייה הערבית ביהודה, שומרון והאו 0221משנת לפי התחזית של המחבר 

 אמורהשל מדינת ישראל, האוכלוסייה הכוללת של ארץ ישראל עם האוכלוסייה המוערכת ו נפש, 0,110,022-ללהגיע  עשויה הערביתאוכלוסייה התשע שנים 

 .0206נפש בשנת  06,381,222-כל להגיע

 אוכלוסייה קבוצת

 פייטלסון עקבי של תחזית *ישראל למדינת 3100 משנת ס"הלמ תחזית

 3100 משנת תחזית 2 תרחיש 3 תרחיש  בינונית תחזית

 נפש
 מסך שיעור

 )%( לוהכ
 נפש

 מסך שיעור

 )%( לוהכ
 נפש

 מסך שיעור

 )%( לוהכ
 נפש

 מסך שיעור

 )%( לוהכ

 יהודית אוכלוסייה

 מורחבת
00,220,222 11.6 03,084,222 84.1 00,613,822 80.0 04,604,104 84.0 

 יהודית אוכלוסייה

 ללא מורחבת

 חרדים

1,800,222 02.4 6,604,122 08.4 6,604,122 04.0 6,131,664 01.1 

 00.0 3,010,142 40.2 1,200,022 00.4 3,406,322 01.1 3,000,222 חרדים

 01.8 0,800,103 03.6 0,161,222 01.3 0,161,222 04.0 4,120,122 ערבים

 022 01,100,311 022 08,112,822 022 01,216,222 022 00,121,122 לוהכ סך
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 מסקנות

 שינויים לגבי ההשערות בנכונות, החוקר לרשות העומדים הנתונים בדיוק תלויה דמוגרפית תחזית של אמינותה

 התחזית דיוק. הםשקורים ב שינוייםבו, הקיימים האקולוגיים התנאים ממכלול המושפעים, הדמוגרפיים בתהליכים

 מדויקת(, שנים חמש עד) קצרה לתקופה יותר מדויקת תהיה התחזית כלל בדרך. המוערכת התקופה ממשך מושפע

 משלושים יותר של ארוך לטווח תחזיותב יותר עוד תפחת הדיוק ורמת( שנה שלושים עד) ביניים לתקופת פחות

 .שנה

 עבור דטרמיניסטיות הנחות של שילובים על המתבססים ,וגבוהים ,בינוניים ,יםנמוכ בתרחישים המסורתי השימוש

 ההנחות התגשמות של ודאות-איה את מספקת במידה בחשבון מביא לא ,(הגירהו תמותה, ילודה) ומרכיב מרכיב כל

 55.הללו

 הזאת הדעה על חולק המחבר. אפסי יהיה האמורה בתקופה בישראל ההגירה מאזן כי הניחו ס"הלמ תחזית מכיני

 פוליטיות, כלכליות במגמות ובהתחשב האחרונות השנים מאה במשך ונמשכות הקיימות המגמות על בהתבסס

 . בעולם רבות ותמדינב וחברתיות

 אחת יהיה מושפע משיעורי הריבוי הטבעיעשרים והארץ ישראל בסוף העשור השני של המאה באוכלוסייה הגידול 

גם עשוי  הוא דומים. החי ותמות תמבוססת על שיעורי לידוזו  ,לנקודת התכנסותמגיעים היהודים ההערבים ו של

בעקבות המשבר הכלכלי המתמשך בעולם וגילויי אנטישמיות גואה ברחבי  :היהודית העלייהלהיות מושפע מהמשך 
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