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 מבוא

בפעם הראשונה בתולדות ההתיישבות התברר כי , 2016בסוף שנת 

היהודי )מספר הילדים שאשה יולדת בחייה(  , הפריוןא"יציונית בה

לל של היהודים והערבים בשנת והפריון הכהשתוו.  א"יוהערבי ב

  1.)להלן: יל"א( אישהלילד  3.13עמד על  2015

-שנים האחרונות הפריון הכולל של נשים חרדיות ירד בה 15-ב

לעומת   2016.2,3,4 בשנת יל"א 6.37-ל 2001בשנת  7.62-, מ%16.4

-, מ24.9%-זאת, הפריון הכולל של כלל היהודים בישראל עלה ב

 . ההסבר לכך הוא ברור2016בשנת "א יל 3.16-ל 2001בשנת  2.53

עלייה משמעותית בפריון הכולל בקרב האוכלוסייה היהודית  –

 החילונית.

 2017בשנת  ,על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(

משפחות יהודיות עם שלושה ילדים ויותר עד  319,810 היו בישראל

 תרהי .(משפחות 121,850) מגזר הערבימה 2.6פי יותר מ, 17גיל 

, גדל מספרן של המשפחות היהודיות 2005-2017 השנים ביןמכך, 

 10.8%-כאשר אצל האוכלוסייה הערבית הוא גדל ב 49.1%-הללו ב

   6,5בלבד.

היהודים בארץ כתוצאה על  התחזיות על הקטסטרופה שמאיימת

יתה יתוצאה כזו לא ה מן הפיצוץ הדמוגרפי הערבי, התבדו סופית.

 מחצית השנייה שלכפי שכתבתי בעבודות שלי שפורסמו בומקרית 

, המגמות הדמוגרפיות הרב 90-ובתחילת שנות ה 80-שנות ה

  12,11,10,9,8,7."א"ישנתיות הצביעו על כך ש"אין סכנה לרוב היהודי ב

 2005בשנת ם והאמריקאים שהוקמה יהישראלי החוקריםקבוצת 

   13למסקנות דומות. העל ידי יורם אטינגר ובנט צימרמן הגיע
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מגמות הדמוגרפיות במדינת ישראל, אותו ערכו ד"ר הבניתוח של 

התחזית "למסקנה כי  , הגיעו החוקריםעוזי רבהון וגלעד מלאך

 75%ציב של קיימות משמרת רוב יהודי יהארוכת הטווח במגמות 

קיימות, על פי התחזית ימשיך האוכלוסייה. במגמות ה מןבקירוב 

של ערבים המשתמשים ' זקוף'להיות בישראל מיעוט גדול, לאומי ו

בכלים הדמוקרטיים כדי לייצג את ענייניהם, אולם אין תנועה 

 14."לאומית-דובלתי נמנעת למדינה 

-האנטישל התחזיות  האמתיתההגדרה הטובה ביותר למשמעות 

על ידי החוקרת  2004בשנת ת ניתנה וות האפוקליפטיישראלי

 – בכותרת עבודתה: "הפצצה הדמוגרפית עדוואןיה ביסאן יהמצר

, כי העלייה היהודית עדוואןהונאה עצמית". בין היתר כתבה 

 בה ,אוכלוסייה הפלסטיניתשל הטבעי הגבוה הקיזזה את הגידול 

הולך ופוחת שילודה  קיים מאזן הגירה שלילי קבוע ושיעור

 15בהתמדה.

 עדוואןשל ביסאן הזה פרסומו של המאמר  מאזשנים  10עברו 

וקונפליקטים דמוגרפיה "בעבודתו   iכותב ד"ר יוסף קורבאדז הנהו

  :"בהקשר של ישראל / פלסטין: תחזיות לעתיד

היא היסטוריה של הצלחות רבות.  2014מדינת ישראל בשנת 

ראל גבוה מאוד )לפי שיעור הילודה היהודית ביש

. הוא גבוה לא רק בקרב הסטנדרטים המערביים והעולמיים(

 יהודים אורתודוכסים ודתיים )רבע מהאוכלוסייה(, אלא גם

 כל חלקי החברה ... ב

                                                           
i קורבאדז יוסף ר"ד (Youssef Courbage), במכון הלאומי הדמוגרפי המרכז מנהל, דמוגרף 

 .INED הצרפתי
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הפריון היהודי נשאר גבוה, ואף יותר תמוה, גדל בהתמדה... 

כתוצאה מכך, שיעור הילודה היהודי עשוי לעלות על זה של 

ם, כנראה קודם כול על שיעור הילודה של הפלסטיני

, ולאחר מכן על שיעור 3.32, שהיום הוא 1948-הפלסטינים מ

בירושלים, שעומד המערבית והילודה של פלסטינים בגדה 

, אך הוא יורד במהירות. לפריון הפלסטיני 3.8עכשיו על 

  ...וליהודי יש נטיות הפוכות

אינם אלה של  האתגרים הדמוגרפיים החמורים ביותר, )אשר

משקל" בין סך כל הפלסטינים ליהודים ההיווצרות "שיווי 

ים לעתים קרובות מאוד(, מתוארים במדויק חושבכפי ש

יסודי ביותר. אלה הם, ראשית כל, שאלת ובאופן 

אוכלוסייתם  (.2002ההתארגנות של ההתנחלויות )בצלם, 

מיליון  1.7-אלף מתנחלים כיום ל 560-צפויה להתפוצץ מ

, תמותה שלהם גבוהה מאודה פוריותה, בזכות 2048ת שנב

 מומנטום של אשר יוצריםגבוה ה הגירהומאזן הנמוכה, 

, 2013)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  ןאוכלוסיה

מכלל אוכלוסיית הגדה המערבית  18%-(. מ2006', קורבאדז

התרסה ברורה תוך , 2048-ב 29%-הם יכולים להגיע ל

 16.העצמאית הקמת פלסטיןלאפשרות של 

ושל יל"א  3.16יהודים היה של ה, שיעור הפריון הכולל 2016בשנת 

, על פי ו"שאצל הערבים בי, כאשר "איל 3.11ערבים בישראל 

. הסיבה לכשל של "איל 2.71-3.3 – ב מקורות שונים, הוא הוערך

האפוקליפטיות נבע מכך שהם לא לקחו בחשבון  מנסחי ההערכות

 המתרחשים בתהליכים הדמוגרפיים הדינאמייםאת השינויים 

שפעה של מגמות ההובמיוחד את  בקבוצות האוכלוסייה השונות,

  17בארץ. םהערביאצל  הןו םהודיהיאצל  הןההגירה 
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גבוהה הערבים  שלרמת הילודה בו עידן תם הכאשר התברר כי 

היהודים, הומצאה תאוריה חדשה על האיום הדמוגרפי אשר  משל

הפעם נטען כי ישראל הדמוקרטית  ישראל.תלוי ועומד מעל מדינת 

במדינה נוצר רוב  שכןוהליברלית נמצאת על סף התמוטטות, 

לשעבר,  בריה"ממ לא יהודים ציוני, המורכב מערבים, עולים-אנטי

  והקהילה החרדית ההולכת וגדלה.

, אמר פרופ' ארנון סופר לכתבת "מעריב", 2002בפברואר  15-בכך, 

שנות קיום".  15-יותר מותן לישראל שהוא "לא נ ,שרי מקובר

השלמה, וכל  א"ילדבריו: "חמישה מיליון יהודים חיים היום ב

האחרים, ערבים, רוסים, עובדים זרים, זונות ממולדובה שנכנסות 

לישראל בכמויות אדירות, מגיעים כמעט למספר דומה ומעמידים 

 18.אותנו במצב של איזון בין יהודים ללא יהודים"

שבע  אבסורד שבה, לא האריכה ימים.את, בגלל ההתאוריה הז

שנים לאחר התחזית האפוקליפטית שלו, נאלץ פרופ' סופר בעצמו 

"כי אם מכלילים את כלל העולים מרוסיה בתוך הציבור  ודותלה

מאוכלוסיית ישראל  80%ציוני ניתן לראות כי למעשה -היהודי

 19היא ציונית".

זין טל לכתבת מגפרופ' אלון בראיון אותו נתן לאחרונה 

הררי, הוא מאשר כי לאיום הדמוגרפי  "כלכליסט", קרן צוריאל

 הפלסטיניםהפלסטיני "אין הצדקה דמוגרפית. המספרים של 

, פחות 2.76מפתיעים לטובה. בגדה המערבית שיעור הפריון הוא 

 3.35( ומשיעור הפריון של ערביי ישראל )3.08מהממוצע בישראל )

 20אצל מוסלמיות(".

 פרופ'אליו הצטרף גם מעלה פרופ' טל,  הריאיוןאותו  המשךאך ב

הפעם, לדעתם, האיום  ארנון סופר, תחזית לאיום דמוגרפי חדש.
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בזרם  מדינת היהודים ודה ערבית גבוהה ולא מהצפתלא מיל נובע

של מהגרים שאינם יהודים, אלא ב"אכלוס יתר קיצוני" של 

   גזר היהודי.המדינה בגלל שיעור הילודה הגדול מדי... במ

פרופ' טל  טוען כי "אם לא נבלום את הילודה, נחיה בקרוב במדינה 

שירותים, שתקרוס תחת עומס תושביה ולא תוכל לספק להם 

תשתיות, אוויר נקי ומרחב מחיה חיוני... הגענו לגודל האוכלוסייה 

הרצוי, מילאנו את הארץ, עכשיו אפשר להגביל את הילודה ולדבר 

 ועל איזו מדינה אנחנו באמת רוצים להיות".על איכות חיים 

של ניסוי  דוגמהטל את ה פרופ'כדי לאשר את ההתזה שלו, מביא 

תוך מבחנה חיידקים אשר בכל דקה בים אם נש ביולוגי ידוע.

מכפילים את האוכלוסייה שלהם, והם ממלאים את המבחנה כולה 

בצהריים, כמה זמן יישאר  12עד אפס מקום לקראת השעה 

בה של החיידקים הללו כדי להבין את מצבם כאשר המבחנה למוש

זהו הרגע  דקה אחת. – התשובה הנכונה תהיה חצי מלאה?

האוכלוסייה שלהם תכפיל את עצמה בפעם  ושבהאחרון, 

, לממשלת ' טללפיכך, מסכם פרופ ובהכרח תמות., האחרונה

ישראל יש רק "רגע אחד" כדי להציל את המדינה מקריסה 

 דמוגרפית.

כאשר בודקים מה  זה נשמע מרשים, אבל לגמרי לא משכנע

פרופ'  חושבים על כך המומחים בתחומי הביולוגיה והאתולוגיה.

ה אוכלוסייר רק חלק מההתפתחות הביולוגית של הטל מתא

לאבסורד מבלי עד שגדלה בתנאים מעבדתיים אותה הוא מביא 

 להתחשב בשינויים המתרחשים בחיים האמתיים. 

עומדת בפני בעיה  אכןכתבתי שמדינת ישראל  2010בשנת  כבר

דמוגרפית רצינית, מנוסחת בפשטות: כמה אנשים יכולים לחיות 
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בארץ תוך שמירה על איכות חיים גבוהה מבלי להרוס את 

 21המשאבים הטבעיים שלה?

אין ספק כי יש גבול לגודלה של אוכלוסייה זו או אחרת בסביבה 

 דל האוכלוסייה המקסימלי נקבעאקולוגית קונקרטית. עם זאת, גו

אלא גם על  לוסייהוכאה שטח בית הגידול של לא רק על ידי גודל

כלשהי  לקפוץ למסקנהתהיה זו טעות  לכן, ידי המשאבים שבו.

בהתבסס רק על צפיפות האוכלוסין בישראל, מבלי לקחת בחשבון 

מבלי  –שינויים טכנולוגיים, כלכליים ותרבותיים, והכי חשוב 

 .ס למגמות ארוכות טווחלהתייח

על ניסויים בתנאי  אך ורק חישובים סטטיסטיים המבוססים

יסיונות לבצע הנם למסקנות מוטעות. וליכימעבדה קבועים מ

נידונים לכישלון  קדימה לשניםה של המגמות הדמוגרפיות הערכ

מוחלט אם מניחים שהתנאים הקיימים בבית הגידול של 

אורך כל תקופת התחזית. זאת האוכלוסייה נותרים ללא שינוי ל

בחשבון גורמים ביולוגיים טבעיים בשילוב  לוקחיםבמיוחד אם לא 

תיים כלכליים וחבר טכנולוגיים, עם השפעתם של שינויים

המתרחשים במרוצת הזמן בסביבה בה נמצאת האוכלוסייה 

 הנבחנת.

ה עוד יותר כאשר הן מתבססות חמורהבעיה עם תחזיות מסוג כזה 

לא אשר  ,שלטונותהאזלת היד של עקב  נוצרשיים מצב הקהעל 

בחשבון את השינויים הדמוגרפיים המתרחשים במדינה ואת  לקחו

בתכנון פיתוח משאבים  השפעתם על התשתיות הקיימות

 .לאזרחים

ציג ניתוח של ההתפתחות הדמוגרפית והכלכלית במסמך זה נ

 בישראל בהשוואה למדינות מפותחות בעלות צפיפות אוכלוסין
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של  גבוהה הרבה יותר. נראה האם הצמיחה המתמשכת בגודל

האוכלוסייה, וכתוצאה מכך, עלייה בצפיפות האוכלוסין, הביאו 

ההיפך הוא  אשמאו  ,מתריע פרופ' טל מפניהןלתוצאות הנוראיות 

דבר זה הביא לפריחתה המתמשכת של כלכלת המדינות , והנכון

  אוכלוסייתן.הללו ולשגשוגה של 

ירידה בגידול השנתי של האוכלוסייה ואף הקיטון ההאם גם,  בחןנ

בגודלה סייעו למדינות המפותחות להמשיך ולהתפתח כלכלית, או 

לירידה אף ו תהכלכליהתפתחותן לירידה בקצב  הם גרמומא ש

 בגודל התוצר הלאומי שלהם.

סקירה זו תאפשר להבין טוב יותר מה הם הגורמים המשפיעים על 

אוכלוסייה, ואיך, מצדה, תשפיע של ה ההתפתחות הדמוגרפית

 התפתחות זאת על התהליכים הכלכליים המתרחשים במדינה. 
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 המעבר הדמוגרפי

( תיאור –אנשים, גרפי  –הביטוי "דמוגרפיה" )ביוונית: דמוס 

אחיל בכותרת ספרו של המדען הבלגי  1855הופיע לראשונה בשנת 

טיקות "אלמנטים של סטטיס :Achille Guillard)גילאר )

דמוגרפיה השוואתית". על פי הגדרתו, דמוגרפיה אנושיות או 

  22."עוסקת ב"היסטוריה הטבעית והסוציאלית של המין האנושי

, בכדי להבין כהלכה את התהליכים הדמוגרפיים ומגמות לפיכך

ההתפתחות שלהם, יש להתייחס אליהם כפי שמתייחסים 

וח אירועים לתהליכים היסטוריים: אין לבסס מסקנות על נית

חולפים וקצרי טווח, אלא יש לחקור וללמוד תהליכים דמוגרפיים 

של קיימת חוקיות ברורה מסתבר כי לאורך פרקי זמן ארוכים. 

תהליכים דמוגרפיים, המשותפת לכל העמים, אם כי כל עם עובר 

 23.את התהליכים הללו בקצב שלו ובזמן שלו

  ii:כפי שכתב פרופ' ויקטור דולניק

חיידקים, צמחים, בעלי  – של מינים כלשהםת ויאוכלוס "

אקספוננציאלי.  קצבב גדלותחיים, החיים בתנאים נוחים, 

ממשיכה בהאצה ועוברת ה אוכלוסייההצמיחה בגודלה של 

. בשל ..את הגודל המתאים לקיבולת הסביבה הביולוגית שלה

והורסת את ת מרוששהיא  ה,אוכלוסייההגודל העודף של 

ר קיימת. כתוצאה מכך פורץ משבהסביבה בה היא מת

סביבתי, שבמהלכו גודל האוכלוסייה יורד במהירות לרמה 

                                                           
ii רוסיה של הצפרות אגודת נשיא-סגן, פרופסור, לביולוגיה דוקטור – 1938)-2013) דולניק ויקטור ,

, מדעיות עבודות 200-מ יותר של ןמחבר. והולנד גרמניה, ב"בארה צפרות אגודות של זר כבוד חבר
 בחברה האדם התנהגות על שיחות: הביוספרה של השובב הילד" הספר ומחבר, מונוגרפיות 9 כולל

 ".וילדים חיים בעלי, ציפורים של
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אף נמוכה יותר מהקיבולת המדורדרת של סביבתה. זהו שלב 

  ה.המוגדר כקריס

, הסביבה מתחילה יהאוכלוסיהבמהלך תהליך קריסת 

להתאושש בהדרגה, ואחרי זה שוב מתחילה הצמיחה בגודל 

נסת לשלב ההתייצבות, כאשר גודלה האוכלוסייה. היא נכ

היא ינוע ברמה הנקבעת על ידי הקיבולת של הסביבה בה 

  ת.מתקיימ

האוכלוסייה האנושית ירשה את התכונה הביולוגית הזאת... 

 הצטופפות מקבלת צורות שונות, החזקהה בני אדם,אצל 

הפוריות ש. המפתיע הוא עיור – א הצטופפות בעריםיה ןביניה

הענקיות )להבדיל  אצל תושבי הערים של הדור השני

לא היא עד כדי כך שת יורד עמים רבים בקרבקטנות( המ

  ...מסוגלת להבטיח שמירה על גודל האוכלוסייה הקיימת

, עשוי להיות קריסת האוכלוסייהתופעת בהמלווה  ,העיור

הדרך הכי טבעית, פשוטה ולא מכאיבה להקטנת שיעור 

חיזוי עתיד העיסוק ב.. העתידי.והילודה בעולם המודרני 

העתיד של עם זאת,  .מדעי ובלתי צודק-אנטי הוא האנושות

לחיזוי: המשבר  בעל סיכוי טוב יותרני האדם כמין ב

 24."בלתי נמנעים הם האקולוגי והירידה במספרם

גודל האוכלוסייה האנושית משתנה ללא הרף, והוא נקבע כתוצאה 

אוכלוסין )תמותה מתוספות )ילודה והגירה נכנסת( ומהפסדי ה

 על ידיוהגירה יוצאת(. השינויים האלה מושפעים ונוצרים 

תהליכים הפועלים בטבע ובחברה האנושית. בין הגורמים 

רמת המשפיעים על ההתפתחות הדמוגרפית: המצב הכלכלי ו

החיים, רמת שירותי הבריאות החינוך וההשכלה, אפשרויות 
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ורים אחרים, התעסוקה באזור מגורים אחד לעומת המצב באז

האנרגיה והמשאבים הטבעיים האחרים, רמת  ,זמינות המים

זיהום הסביבה, אסונות טבע ותאונות, מגפות, מלחמות ורמת 

  ב.הביטחון האישי, הציבורי והלאומי וכיו"

שינויים בהתפתחות האוכלוסייה לא רק מושפעים מכל הגורמים 

של היזון המוזכרים לעיל, אלא גם משפיעים עליהם במעין משוב 

 ,מערכת היחסים בין כל הגורמים הללו מורכבת ביותר ,חוזר. לכן

ההתפתחות הדמוגרפית העתידית קשה לחיזוי.  ,וכתוצאה מכך

ת מוכחת של הנחות דיוק של התחזית הדמוגרפית תלוי בנכונו

  סת.היא מתבס ןעליההיסוד 

גיע לאיזון תבסופו של דבר, אוכלוסיית המדינה כי להניח,  אפשר

שמר ברמה שתאפשר לספק את המשאבים יי גודלהאשר כ

 לגרום להרס, מבלי נורמליים אדם חייקיומם של הדרושים ל

חריגה מגבולות המסגרת הטבעית  .המערכת האקולוגית

לקיבולת של ה אוכלוסייההמסדירה את קשרי הגומלין בין גודל 

מנגנון ההגומחה בה היא קיימת, מביאה להפעלה אוטומטית של 

גורם לירידה בילודה עד כדי עצירת ההתרבות ואף הוגי הביול

 הזאת.יה אוכלוסיהלירידה בגודלה של 

תהליכים ההדבר הזה יקרה במוקדם או במאוחר גם בישראל, שכן 

כי  ףדמוגרפיים אופייניים לכל האוכלוסיות האנושיות בעולם, אה

 בו זמנית בחברות השונות. יםמתרחש םאינ

מאופיינת  רה הפרימיטיבית. חברה זוכנקודת התחלה נתבונן בחב

נמוך. בילודה גבוהה ובתמותה גבוהה והתוצאה היא ריבוי טבעי 

הילדים הינם תוספת כוח אדם, מקור הכנסה נוסף למשפחה ומעין 



 האם צפיפות האוכלוסין מאיימת על ישראל?

 

14 
 

"קרן גמלאות" לדור המזדקן במשפחתם. תמותת התינוקות 

 .הגבוהה מצריכה קיום ילודה גבוהה

תרבותית נוצר שיפור עם התפתחות הקדמה הטכנולוגית וה

ם. מערכות החינוך והבריאות, המקיפות שכבות באיכות החיי

הולך יור עוהוכלוסייה, מתפתחות ומשתכללות נרחבות של הא

  25. כתוצאה מכך מתרחש "המעבר הדמוגרפי".רחבומת

 המעבר הדמוגרפי :1 איור

 

תחילתו של "המעבר הדמוגרפי" מאופיין בהפחתת התמותה עם 

להאצה בריבוי הטבעי גורמות  . אלות ילודה גבוההשמירה על רמ

 ".דמוגרפיולהיווצרות תופעה הנקראת "פיצוץ 

התמותה בקרב הילדים הולכת ופוחתת, כך שכבר אין צורך 

 קודםהדור ה של ואחזקתבילודה הגבוהה כדי להבטיח את 

במשפחה. רמת הילודה מתחילה לרדת, אך מכיוון שרמת התמותה 
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יותר, הריבוי הטבעי ממשיך לגדול, אם כי  ההגבויורדת במהירות 

 .במתינות הולכת וגוברת

רמת שמכיוון ושל דבר, מתייצבת ברמה מסוימת,  התמותה, בסופו

הילודה עדיין נמצאת בירידה, מתחיל לרדת גם הריבוי הטבעי של 

מתרחבת שכבת האוכלוסייה  ,האוכלוסייה. עם חלוף הזמן

 ומהמשך ל. כתוצאה מכךהמזדקנת והתמותה מתחילה שוב לגדו

  ח.הירידה ברמת הילודה, הריבוי הטבעי מתחיל לצנו

ככל שהאוכלוסייה מזדקנת, התמותה הולכת וגדלה, עד שהיא 

. כאשר הריבוי הטבעי האותת קפעומשתווה לממדי הילודה ואף 

משבר בגידול האוכלוסייה, העלול להגיע  הופך להיות שלילי, נוצר

בחברה  , למשל,קרהכפי ש לקריסת גודל האוכלוסייה,

 השומרונית. 

בהיווצרות המשבר הדמוגרפי הוא גורם משמעותי כי  ניתן לראות

מספר  הירידה הדרסטית ברמת הילודה לאורך השנים. לירידה זו

 ככל שהתפתחהגורמים. אחד מהם הוא העלייה בהשכלת נשים. 

תחזק הצורך בהעלאת רמת ההשכלה הכללית של ה ,החברה

ובהתמחויות המקצועיות הנדרשות לשמירה על רמת האוכלוסייה 

 . ניס נשים רבות למעגל ההשכלה, דבר שהכותהחיים נא

על מצב אוכלוסיית העולם,  1999לפי דו"ח שפרסם האו"ם בשנת 

ככל שאישה משכילה יותר, כך פוחת מספר הילדים שייוולדו "

קיימת חריגה מהכלל הזה כאשר מדובר בעשירון העליון  26."לה

 ווןכיזאת מ .תר של החברה בו הילודה יכולה לגדול שובביו

עומדים משאבים חומריים מעמד חברתי גבוה מלרשות אישה ש

סייע לה בגידול מספר יוכל לח עזר שולהעסיק כמאפשרים לה ה

ילדים גבוה יותר בהתאם לרצונה היא. אך החריגה הזאת איננה 
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י שיעור יכולה להשפיע רבות על מצבה של כלל האוכלוסייה, כ

ך אקונומי גבוה בכלל האוכלוסייה הוא נמו-הנשים במעמד סוציו

 ביותר.

ההתמודדות עם יסטוריה של הפוריות האנושית מראה כי הה

כפי שציין   27.ירידה מתמשכת בילודה אינה ייחודית לעת החדשה

 , המביאה, בין היתר,האמנציפציה השפעותיה שלפרופ' דולניק, 

"אם נזכר  :ההיסטוריה העתיקהם מת גומוכר ,לירידה בילודה

הקיסרים הקוראים לרומאים הקדומים ללדת ילדים,  בצווים של

ובקופים. הקריאות  יםלא להחליף אותם בכלבים, באריות מאולפ

הללו, כנראה, לא הועילו, שכן היה צורך לחזור עליהם שוב 

  28ושוב".

 תאתהליך העיור ואת  עודדהבנוסף לכך, התפתחות הציוויליזציה 

והצפופים  העירוניים הגדוליםאוכלוסייה הריכוזי  ם שלהיווצרות

 נראתה ,20-של המאה ה 50-החל משנות ה. כתוצאה מכך, ביותר

בעולם באופן הדרגתי  התפשטהירידה בילודה אשר תופעה של 

אותם ענק( -)ערי פוליסים-התופעה זאת בולטת במיוחד במג כולו.

 של הדמוגרפיה. "החורים השחורים": הדמוגרפים כינו

בדו"ח שהופק על מצב זה הטריד מאוד את הקהילה הבינלאומית. 

, העוסק במצב אוכלוסיית העולם, נכתב: 1999ידי האו"ם בשנת 

"היום, 'המעבר הדמוגרפי' מפריון גבוה ותמותה גבוהה לפריון 

ותמותה נמוכים, קורה, או שכבר התרחש, ברוב חלקי העולם. 

ת הדרך של המעבר רו כבר את מחציהארצות המפותחות פחות עב

הזה ונמצאות בערך במקום בו היו הארצות המפותחות יותר 

 29כמחצית המאה לפני כן".
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ארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם,  ,2007כמו כן, במאי 

"האוכלוסייה: מהתפוצצות  :בנושא, קיים כינוס בהול אונסק"ו

 הכיתוב: ההודעה של מארגני הכינוס נשאה את .לקריסה?"

"אנחנו נמצאים בסכנת קריסה גדולה יותר, כאשר ארצות 

 30מסוימות כבר היום מתמודדות עם צמצום מספר תושביהן".

את השינויים הדמוגרפים הפוקדים את העת החדשה 

המכון למחקרים דמוגרפיים על שם  והשלכותיהם היטיב לתאר

 מקס פלאנק: 

ת החברה' ומילות מפתח כמו 'שינוי דמוגרפי' או 'הזדקנ

מתייחסות לבעיה שנוצרה ברוב ארצות אירופה על ידי 

ההתפתחויות הדמוגרפיות בעשורים האחרונים: הילודה 

השוקעת או המקובעת, יחד עם הזדקנות האוכלוסייה, 

לחברה 'מאפירה'. בטווח הבינוני האוכלוסייה  ותמוביל

תתכווץ. ההגירה ותנועות הנדידה של האוכלוסייה לא הניעו 

המוזכרים כאן ים היבטהה את המגמה ההפוכה. עד כ

  י.מדגישים את חשיבותו של מחקר דמוגרפ

, כלכליות תחברתיולהתפתחויות האלה ישנן השלכות 

התומכות במתן ופוליטיות מרחיקות לכת. למשל, מערכות 

שירותים למזדקנים, בשירותי הבריאות, בשוק העבודה או 

שינוי מד בקצב הלהחזיק מעבשירותי החינוך לא מסוגלות 

  הדמוגרפי.

מציאת פתרונות ארוכי טווח לבעיות המבניות האלה היא 

אחת המשימות החשובות ביותר העומדות בפני הפוליטיקה, 

ים הללו גם מציגים הכלכלה והחברה. יחד עם זאת, השינוי
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בודדים ופרטים  , ארגוניםאתגרים חדשים בפני משפחות

 31.בחברה

יות מאפשרת לפתח וליישם מדינ הבנת התהליכים הדמוגרפיים

-דמוגרפית המתחשבת בהשפעת הסביבה האקולוגית והסוציו

בהשפעת האדם על מחד, ו אקונומית על החברה האנושית,

., מאידךסביבתו



 האם צפיפות האוכלוסין מאיימת על ישראל?

 

19 
 

 ?א"יאו אוטונומיה יהודית ב המדינ

 אשר מעבר לו ,א"יה מרבי של וכלוסייאגודל  תגדרההצורך ב

לראשונה על ידי עלה וה ,להפסיק את המשך גידולהחייבים 

, ספר הלבן" של צ'רצ'ילה". 1922בשנת  המנדט הבריטירשויות 

מדיניות המנדט הבריטי ביחס להקמת הבית הלאומי  המציג את

עלייה היהודית: "הגירה זו לא יכולה , קבע כך לגבי הא"יהיהודי ב

שהיא תעלה על כל מה שהקיבולת כך להיות כה גדולה בנפח 

   32".לספוגתוכל  הכלכלית של המדינה

הגישה  1930 רץבהמשך למדיניות הזאת של ממשלת בריטניה, במ

 בו דו"חית הבריטית בראשותו של סר וולטר שו, הועדה המלכות

המליצה לשקול את הנושא של הגירה יהודית נוספת בזהירות רבה 

 1925 השניםזאת כדי למנוע "חזרה על ההגירה המופרזת של , יותר

  33".1926-ו

מגבלות הבריטי הטיל , השלטון אחרותו לואצות ת המלבעקבו

בטענה כי המשאבים  לשטחי המנדטיהודית החמורות על ההגירה 

המוגבלים של הארץ אינם מסוגלים לספק את צורכי האוכלוסייה 

  ההולכת וגדלה.

יון עאפילו בקרב המנהיגות היהודית שדגלה בר הופיעו דעות דומות

עתם של כמה ממנהיגי התנועה , תחת השפ1925הציוני. בשנת 

המנדטורית ארגון "ברית שלום".  א"יבגרמניה, הוקם בנית הציו

חברי הארגון הזה, בניגוד לרוב הציונים, התנגדו להקמתה של 

מדינה יהודית. במקום זאת הם הציעו את הקמתה של מדינה 

תחת המנדט  לאומית עם אוטונומיה ליהודים-יהודית דו-ערבית

 .הבריטי
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, "איל 7.98היה  א"יבעור הפריון הכולל של הערבים שי 1932בשנת 

מהנתונים הללו  34."איל 2.78כאשר אצל היהודים הוא עמד רק על 

נראה היה שתומכי "ברית שלום" העריכו את סיכויי הקמתה של 

גוריון -גישה מפוכחת ופרגמטית יותר מבןבמדינה יהודית 

 .ומז'בוטינסקי

בנושא  אשי "ברית שלום"פין, מרד"ר רו חלק עלגוריון -דוד בן

שלו על שיחות עם חברי "ברית  רשימותיו, ב1929. בשנת הדמוגרפי

 שלום", בן גוריון כתב:

המספרים שהביא הד"ר רופין ע"ד התמותה והריבוי הטבעי 

של היהודים והערבים, אשר לפיהם יוצא, כי אם גם תהיה 

רק שנה  30אלף לשנה נגיע בעוד  30לנו עליה עברית של 

אינם צריכים להתקבל  –למספר הערבים שיהיו אז בארץ 

שאין להרהר אחריו. רופין לא לקח בחשבון את  כפסק דין

 30.. אם יל שבין ישוב נורמלי ובין ישוב של עולים.הבדלי הג

אלף  15אלף העולים לא יהיו בהם ילדים וזקנים, אלא נגיד 

יש יתקבלו תוצאות אחרות לגמרי. בעליה כזו  –זּוגות 

במשך שתים עשרה שנה לרוב מכריע בארץ, אפשרות להגיע 

מתוך הנחה כי כל זוג יהיה במשך הזמן למשפחה בת חמש 

 נפשות.

לאומית שאנשי ברית שלום הרימו על -נוסחה של מדינה דוה

אינה אומרת כלום ואין בה כל תוכן פוליטי.  אם הכוונה  –נס 

 –ויהודים שבא"י ישנם ערבים  –היא לציין עובדה קיימת 

זה, אם כי איני רואה כאן שום ן יוצהרי אין לי כלום נגד 

יוכלו ושרלטנים פוליטיים  מטורפי דעתתגלית מיוחדת. רק 

להתעלם מעובדה זו.  אבל גם ביחס לעובדה זו חוששני שיש 
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 –חילוקי דעות בינינו ובין ברית שלום.  עובדה זו מה טיבה 

נו מאמינים בגורמים האם זוהי עובדה סטטית או דינמית?  א

דינמיים המשנים בלי הרף את הרכב האוכלוסים בארץ, לא 

תעלמים שינויי גרעון אלא שינויי תוספת. ואם אתם מ

 35.רהרי אתם מתכחשים לעיק –מהגורם הדינמי 

התחזית שלו, אבל המימוש של שנים בעיתוי  מספרגוריון טעה ב-בן

שווה למספר היה מספר היהודים  1950ה. בשנת יתוצדק בתוצא

מכלל האוכלוסייה  64.4%היוו היהודים  1966הערבים, ובשנת 

  37,36בשטח המנדט הבריטי לשעבר, ממערב לירדן.

אך לא רק הבריטים ואנשי "ברית שלום" היו סבורים כי אין סיכוי 

הפסימיות הדמוגרפית לגבי . ולשמור עליו א"ירוב יהודי ב ליצור

לדת ההיסטורית של העם האפשרות של הקמת מדינה יהודית במו

מצאה את ביטויה שנים  היהודי תוך שמירה על הרוב היהודי בה,

שיעור הילודה הערבית שחר מא .רבות לפני הקמת מדינת ישראל

ם באינקולות המגבוה בהרבה מזה של היהודים, הרוב הזמן היה 

רוב מוחלט באוכלוסיית המדינה הוו בסופו של דבר הערבים יכי 

 .חרי כןגם אשמע יהמשיכו לה

ו , החל מתחזיתוכישלונותיהןההיסטוריה של התחזיות הפסימיות 

, 1897בשנת  שמעון דובנוב פרופ'ההיסטוריון היהודי הנודע,  של

וכלה בתחזיות של פרופ' רוברטו באקי ודמוגרפים ישראלים 

למדעי הבינתחומי בכנס על ידי המחבר אחרים, הוצגה לראשונה 

 2008.38,39ם במוסקבה בשנת קיישהתר", "ספ, 15-יהדות הה

בקצרה על מספר דוגמאות לפסימיות הדמוגרפית  מודנע כעת

 בפרסומים הקודמים. ותיון הציוני שלא היו כלולעביחס לר
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 מתי נהיה מיעוט במדינה?"האם ו"

ה ישראל משבר כלכלי תחוו 60-הבמחצית הראשונה של שנות 

ט ולא גדל. , התמ"ג של המדינה כמע1967עד  1960חמור. משנת 

דולר  1,095-דולר, ירד ל 1,436היה  1961התוצר לנפש, אשר בשנת 

בלבד  2.2% עלייה שלדולר,  1,468עמד על  1967ובשנת  1962בשנת 

 1961.40בהשוואה לשנת 

עמד על  1962בשנת אשר הגידול השנתי באוכלוסייה היהודית, 

נפש  38,700 עלעמד  1967נפש, ירד משנה לשנה, ובשנת  87,200

הבדיחה בארץ באותו זמן התפשטה כי אין זה מפתיע  41.בלבד

מי יכבה את האור בשדה התעופה הבינלאומי : "השחורה הבאה

 "?רץשל ישראל, אחרי שהתושב האחרון יעזוב את הא

מספרם של היהודים עמד על  1967בשנת לפי נתוני הלמ"ס, 

  42ש.נפ 392,700נפש, ומספרם של ערביי ישראל היה  2,383,600

כי  מפקד האוכלוסין שנערך לאחר מלחמת ששת הימים הראה

 –עזה  רצועתבנפש ו 585,900מנתה  ביו"שהאוכלוסייה הערבית 

 43נפש. 380,800

, 10.49% – , ערביי ישראל63.68% היהודים עמד עלשיעור בשנה זו 

אוכלוסייה המכלל  10.17% – וערביי עזה 15.65% –יו"ש  יערבי

 1929תחזיתו של בן גוריון משנת  44בית.המער א"יבשטחה של 

 –במלואה ה ממשהתשהתבססה על המדיניות הדמוגרפית הנבונה 

 .א"יהיהודים הפכו לרוב מוצק ב

בשליטת מדינת ש השטח ששת הימים והגדלתניצחון במלחמת ה

רוח של  ויצר ,לעומת שטחה לפני המלחמה 4.5ישראל פי 

ממדי העלייה ו ודיםאופטימיות והרגשת גאווה לאומית בקרב היה

 מאוד. ו גדללישראל 
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מספרם של היהודים שעלו לארץ , 1968-1973שנים,  6 במשך

-אף ב ואוקיאניהוממדינות אמריקה , 70.8%-מאירופה גדל ב

אם בשנת  1967-2196.45, שקדמו להןהשנים  6, לעומת %84.31

מספרם של  1973יהודים, אזי בשנת  14,469עלו ארצה  1967

 נפש. 54,886-ל העולים הגיע

ביותר אשר הביא לקפיצה בממדי העלייה לישראל המהפך הגדול 

, בגיאורגיהובמיוחד ברפובליקות הבלטיות,  בריה"מב התרחש

באזורים ובשטחים המערביים של בלארוס ואוקראינה.  במולדובה

הללו החלו להתארגן חוגים ציוניים מחתרתיים אשר במהרה יצאו 

 ל היהודים לעלות ארצה. למאבק גלוי למען זכותם ש

אזי  ,יהודים 4,646ה"מ ארצה יעלו מבר 1961-1964אם בשנים 

יהודים, רובם בשנת  24,730כבר עלו ארצה  1965-1971בשנים 

 יוו, שהיהודים 137,134עלו ארצה  1972-1979, ובשנים 1971

  46.עולים שהגיעו ארצה בתקופה זוה 267,589מכלל  %51.2

י במעמדה האסטרטגי של מדינת ישראל טדרמהשינוי העם זאת, 

ה את בהערכת של ההנהגהלא השפיע על הגישה הפרגמטית 

כמעט מיד החלו התפתחות הדמוגרפית העתידית של המדינה. ה

שהערבים יהפכו  על כך תחזיות אפוקליפטיות בארץ להתפשט

ה לו את החלום היהודי לבניית מדינסבמהרה לרוב במדינה ויח

 .יהודית

לוי אשכול, בהתייחסו להצעותיהם של  ,ישראלראש ממשלת 

 של המדינה היהודית  הריבונות בדבר החלתמנחם בגין ויגאל אלון 

אמר: "לי ברור  (רובםלפחות על או )ורצועת עזה  יו"שכל שטחי על 

דבר אחד. אינני רוצה יותר אדמה ואינני רוצה יותר ערבים. 

 47השאלה היא מתי נהיה מיעוט במדינה".
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במאמרו משטרה בממשלת גולדה מאיר, כתב ון, שר האליהו שש

 :1970שנת בשפורסם בעיתון "דבר" 

 תקפה את לפני מלחמת ששת הימים כיצדאני זוכר היטב 

כאשר ראש  די רצינית,ממשלתנו דאגה את ו ציבורנו

 ,קיב פרופ' ,סטטיסטית במשרד ראש הממשלהההמחלקה 

 לךוהזה  םמספרכי ו ,אלף ערבים 300-כ בארץכי יש הסביר 

כך הטבעי, וכי תוך  ן הריבויכתוצאה מבצורה מתמדת גדל ו

 ו לטובההעלייה לא ישתנשל  ממדיהאם  – וכך שנים לא רבות

 אתנו.מספרי שוויון לו יעהם יג –

ועל כן, אלה הדורשים כיום לספח אלינו את הגדה המערבית 

ולהגדיל את מספר הערבים בתוכנו במיליון נפש, חייבים 

יחד עם אלה  –פירוש הדבר הפיכת מספר הערבים לדעת כי 

לארבעים אחוז מכלל  –שברצועת עזה ובמזרח ירושלים 

עצמם: מה ן עליהם לשואל את אוכלוסיית המדינה. וכא

תהיה איפוא דמות המדינה היהודית, ומה תהיה דמותה 

 התרבותית, המדעית והטכנולוגית?

ירוש זאת ועוד: במצב הילודה אצל היהודים והערבים פ

תהיה עלייה אם לא  –שארבעים אחוז אלה יהפכו  –הדבר 

 50 –שנה  15כעבור  –גדולה מרוסיה או מארצות הרווחה 

-פטריוטיאחוז. היהיה זה מעשה  60 – שנה 20אחוז וכעבור 

ידינו את הרכב אוכלוסיית  ציוני נאמן ונבון לשנות במו

ם המדינה שינוי מהפכני כזה. וזאת שעה שהתקווה לשלום ע

ארצות ערב קלושה ביותר, כשאנו מוקפים מכל צד אויבים, 

ישראל, כפי שמכריז וחוזר  ששום דבר פחות מהשמדת

  48תם ולא ירגיע אותם?ומכריז יאסר ערפאת, לא יספק או
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היהודים המשיך לגדול,  שיעורשל מנהיגי המדינה,  חששותבניגוד ל

ים ן ה, מא"ימכלל אוכלוסיית  64.8% עמד עלהוא  1972ובשנת 

של הערבים, אזרחי ישראל,  םשיעוריחד עם זאת, גם ועד הירדן. 

, 14.9%-ירד ל ביו"ששיעור הערבים במקביל , אך 11.1%-גדל ל

 .9.1%-לירד ושיעור הערבים ברצועת עזה 

אולם, בעקבות ההלם שהרעיד את ישראל כתוצאה ממלחמת יום 

ם , ולמרות הניצחון המכריע על מצרי1973הכיפורים בשנת 

. האווירה המדוכדכת אצל היהודיםאווירת נכאים וסוריה, נוצרה 

באופן  העיהשפ האבדות הרבות שספגה ישראל שנגרמה בשל

 שלילי על ההתפתחות הדמוגרפית והכלכלית במדינה.

שנים ירד חלקם של היהודים רק במעט, ובשנת  5נם, בתוך אמ

, 1974-1977בשנים  אךמכלל האוכלוסייה.  64%היה שיעורם  1978

-ול השנתי הממוצע באוכלוסייה היהודית היה קצת יותר מהגיד

 .1973 לעומת 37% ירידה של ,נפש 58,000

, חלקם של הערבים 12.2%-חלקם של הערבים בישראל עלה ל

 9.4%-, ושיעור הערבים ברצועת עזה עלה ל14.4%ירד ל ו"שבי

 התמ"ג של ישראל בין השנים .1978 שנתב א"ימכלל אוכלוסיית 

דולר בשנת  4,563, והתמ"ג לנפש עמד על 2.6%-ירד ב 1974-1978

 .1974דולר בשנת  4,837לעומת  1978

 1977עליית מפלגת הליכוד בראשותו של מנחם בגין לשלטון בשנת 

ה בגידול בצמיחה השנתית של האוכלוסייה היהודית, אשר תלוו

שנת ביחס ל 35.7%עלייה של נפש,  77,200-ב 1979גדלה בשנת 

 47,001-שהסתכם ב 1979זאת למרות שהריבוי הטבעי בשנת  .1977

. (נפש 53,828) 1976ריבוי הטבעי בשנת המ 12.7%-נפש היה נמוך ב
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ממדי העלייה לישראל אשר ל בגידוהשינוי הזה נוצר כתוצאה מ

 1976.49 לעומת 88.4% עלייה של ,1979בשנת  נפש 37,222-גדלה ל

, ניתן לומר שגם ההלם 1967-1979שנים,  12לסיכום, בתקופה בת 

מלחמת יום הכיפורים לא הביא לתוצאות שהיו מאששות את של 

הפחדים של לוי אשכול ושריו מאסון דמוגרפי בלתי ניתן לעצירה 

העומד להתרחש במדינה היהודית. שיעור היהודים באוכלוסיית 

 .1967בשנת  63.68%, לעומת 64.37%עמד על  1979א"י בשנת 

ו"ש של הערבים בישיעורם , 12.4%-ישראל עלה לערביי שיעור 

מכלל  8.9%-שיעור הערבים ברצועת עזה ירד לו, 14.4% עמד על

 .שנה 12ביותר מזה , השיעור הנמוך א"יהאוכלוסייה של 

, ואילו 45.4%-התמ"ג של ישראל עלה ב 1977-1981 שניםין הב

 .1977שנת ביחס ל 33%עלייה של דולר,  6,397-התוצר לנפש הגיע ל

 השלום עם מצרים, ישראל במסגרת הסכם, 1981אך בשנת 

את הערים שפינתה , לאחר החזירה את חצי האי סיני למצרים

 , אףסיני האי ויתור על כל שטחו שלהו .בותנחלויות היהודיות והה

למצרים  טורקיהקביעת הגבול לפי קו הגבול בין  את מבלי לדרוש

גרמו  ,גם על רמת הגולן רתוויודיבורים על , 1861 שהיה קיים בשנת

 ההפוכה. הדמוגרפית לתופעה 

 למצרים טורקיהקו הגבול בין  2:איור 
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 ,"יהחל לרדת שיעור היהודים באוכלוסיית א נסיגה מסיניה מאז

פריון הנמוך של האוכלוסייה הוהסיבה לכך לא הייתה רק 

ממדי העלייה לישראל הצטמצמו מאוד, ומה שהיה גרוע היהודית. 

 יותר, גבר זרם של ישראלים שהיגרו מן המדינה.עוד 

נפש בשנת  47,347שהריבוי הטבעי אצל היהודים היה  אף על פי

הגידול השנתי באוכלוסייה היהודית  ,1979שנת בדומה ל, 1981

. 1979 ביחס לשנת 51.3% ירידה של ,נפש 37,600-ב הסתכם רק

רה מאזן ההגי ,1953 הסיבה לכך הייתה שבפעם הראשונה מאז

 מן הארץ המהגריםמספר , 1981בשנת  :שלילי היהודים בקרב יה

  50ה.ארצ עולים 12,599לעומת  נפש, 22,799 היה

, הגידול השנתי הממוצע 1981-1989שנים הבאות, ה 8במהלך 

איש בשנה. לשם  48,267באוכלוסייה היהודית בישראל היה 

ייה הגידול השנתי הממוצע באוכלוס ,1969-1977השוואה, בשנים 

נפש  71,389עמד על ו 48%-ב היה גבוה יותר היהודית בישראל

 .לשנה

לרמה הנמוכה ביותר  1979נפש בשנת  37,222-מספר העולים ירד מ

בסך הכל,  1986.51נפש בשנת  9,505–מאז קום מדינת ישראל 

והגיע מאזן ההגירה בקרב היהודים היה שלילי  1981-1988בשנים 

מספרם של עזבו את הארץ ויהודים  120,853כאשר  ,נפש 11,498-ל

 נפש. 109,355-העולים החדשים הסתכם ב

ירד שיעור היהודים מכלל אוכלוסיית  1989כתוצאה מכך, בשנת 

 ערביי ישראל. שיעור 1979פחות מאשר בשנת  5% ,61.08%-ל א"י

גם , ו15.05%-ל אף הוא עלהו"ש הערבים בי שיעור, 13.84%-עלה ל

 .10.03%-זה עלה לשיעור הערבים ברצועת ע
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של  80-במחצית השנייה של שנות הכי פלא  אין זה ,אור האמורל

תחזיות אפוקליפטיות בדבר הסכנה  בונשמעו שוב וש 20-המאה ה

 פרופ'ארנון סופר,  .הדמוגרפית לקיומה של המדינה היהודית

כי "בשנת  1987בשנת הכריז אוניברסיטת חיפה, בלגיאוגרפיה 

 20עוד הוסיף כי "הוא  1988ובשנת  52",תייהודלא ישראל  :2000

 53".שנה, אם לא יהיה שינוי, נתחנן לקבל פה אוטונומיה יהודית

וכדי  להרשים את הציבור הישראלי ובמיוחד את הנהגת המדינה, 

 2002רואר הוסיף פרופ' סופר את נבואתו המכרעת והודיע בפב

 54שנות קיום". 15-שהוא "לא נותן לישראל יותר מ

ארוכות מיות אדינמגמות  המנתחק יותר מעמימחקר עם זאת, 

הצביע  בא"יטווח של תהליכים דמוגרפיים בקרב יהודים וערבים 

"אסון העל התפתחות שונה מזו עליה התריעו חסידי תחזיות 

 55הדמוגרפי".

של המאה שעברה, בעיקר  90-שנות ה לגל העלייה ההמונית ש

אזן הדמוגרפי תפקיד חשוב בשינוי המ מילא לשעבר, ה"ממברי

כפי שציינו במחקרם ד"ר רבהון וגלעד מלאך: , בנוסף. א"יב

בשנים האחרונות מעידים גם על "הנתונים הדמוגרפיים שנאספו 

נטייה מתחזקת בקרב ישראלים שעזבו את הארץ לשוב ולהתגורר 

  56בישראל".

, שבאו בעקבותיוגל העלייה הזה וגלי עלייה מתונים יותר פרט ל

אשר השפעתה על ת הדרגה מגמה נוספהחלה להתפתח ב

שינויים משמעותיים  – התחזקהוהדמוגרפיה של א"י הלכה 

 הןאצל היהודים ו הן, "יבקרב האוכלוסייה בא הפוריותבדפוסי 

  אצל הערבים.
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 1929משנת  דבריו של בן גוריון תהתממשו את שובניתן לראות 

ו אנ" בהשקפת עולם סטטית:אותם אישים בהנהגה שאחזו  כלפי

מאמינים בגורמים דינמיים המשנים בלי הרף את הרכב 

שינויי תוספת. ואם אתם ן אלא והאוכלוסים בארץ, לא שינויי גרע

 הרי אתם מתכחשים לעיקר". –מתעלמים מהגורם הדינמי 
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 א"יאצל היהודים והערבים בשינויים בפריון הכולל 

שני מנגנונים שולטים בגודל האוכלוסייה: תוחלת חיים "

   57.אים שונים ושיעור הפריון"בגיל

-ועד תחילת המאה ה 20-המאה השל  60-החל מראשית שנות ה

 1995שנה. עד שנת  45הפריון הכולל אצל היהודים ירד במשך , 21

הפריון הכולל אצל היהודים בישראל היה הנמוך ביותר מכלל 

מהפריון הכולל אצל  מזרח התיכון ונמוך בהרבה גםהנות מדי

  58."יבא הערבים החיים

חל לעלות , הפריון הכולל אצל היהודים ה2001אך החל משנת 

 ועלה על יל"א 3.16הוא עמד על  2016במהירות עד אשר בשנת 

על ו מדינות במזרח התיכון 15מתוך  10תושבי  שלהפריון הכולל 

. אצל הצברים, אשר מהווים יו"שו ערביי ישראלל שהפריון הכולל 

אף גבוה היה הפריון הכולל  שיעור, מכלל היהודים בישראל 76.3%

  59.("איל 3.25) יותר

השנים האחרונות, ירד הפריון הכולל אצל ערביי ישראל  56במשך 

 4-רק ב 2016.60בשנת  יל"א 3.11-ל 1960בשנת  7.99-, מ61.1%-ב

(, מצרים 3.77(, תימן )4.06)עיראק  –מדינות במזרח התיכון 

לשכת , תלוי בהערכת 4.30או  3.91עזה ) רצועת( ו3.18(, ירדן )3.30)

( הפריון הכולל אצל הערבים היה הסטטיסטיקה האמריקאית

  61גבוה מזה שהיה אצל היהודים במדינת ישראל.

 האמריקאיתסטטיסטיקה ה תשונתה הערכה של לשכ 2017בשנת 

 2016כך שבשנת  יו"שן הכולל אצל ערביי לגבי הפריו לס"א( )להלן:

עזה במקום רצועת ועבור  ,יל"א 3.33 -הוא שונה ל 2.71במקום 

לס"א לשנת הלפי הערכה של   62,63.יל"א 4.30-להוא שונה  3.91

 64.יל"א 3.20 – 2018ובשנת  3.27היה ו"ש ביהפריון הכולל  2017
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 3.97 – 2018ובשנת  2017בשנת  4.13 פריון עמד עלבחבל עזה ה

לס"א ה, גם לאחר שינוי זה, הערכות של מכל מקום 65יל"א.

מת הירידה המתמדת בפריון הכולל של ערביי עות על מגמצבי

 413,400השוואה, הפריון הכולל אצל שם הרשות הפלסטינית. ל

ואצל  4.87עמד על  201766בשנת  ביו"שהיהודים ם תושביה

 67.יל"א 4.38היהודים תושבי מחוז ירושלים הוא עמד על 

לס"א, הפריון הכולל אצל ערביי הערכה החדשה של הגם לפי ה

 1976.68בשנת  יל"א 7.95 של משיא 58.1%-שנה ב 40ירד תוך  "שוי

 יל"א 8.13 א שלמשי 47.1%-בהפריון הכולל אצל ערביי עזה ירד 

ה מצביע על כך שהירידה שנים בלבד. דבר ז 25תוך  1991בשנת 

עזה הייתה מהירה יותר מאשר אצל ורצועת  יו"שבפריון ערביי 

 ערביי ישראל.

 3.14-אמור לרדת ל יו"שכולל של ערביי לס"א, הפריון ההלפי 

. לפי אותו המקור, הפריון 2050בשנת "א יל 2.14-ול 2019בשנת 

-ול 2025בשנת  3.14עזה אמור להגיע לרמה של  רצועתהכולל ב

 .2050בשנת  יל"א 2.12

 : הפריון הכולל במזרח התיכון 3איור  
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כי ים מרא"י נתונים הדמוגרפיים של האוכלוסייה המתגוררת באה

על המשך  המגמת השינוי בפריון הכולל בעשור האחרון מצביע

עלייה בפריון הכולל אצל היהודים ועל הירידה המתמדת אצל 

נתונים ה בדיקת  69.א"יהערבים בכל המחוזות המנהליים ב

הדמוגרפיים של האוכלוסייה בישראל לפי מוצא ודת מראה כי 

ים לזה של ההפרש בין הפריון הכולל של המוסלמים הישראל

   70ד.בלב יל"א 0.04-ל 2016הצברים, הצטמצם בשנת 

 צברים ומוסלמים –הפריון הכולל בישראל  :4איור  

 

הפריון הכולל אצל היהודים היה הנמוך ביותר  2005אם עד שנת 

רק במחוז הדרום  2016בכל המחוזות המנהליים, אזי בשנת 

יותר מאשר  ובמחוז המרכז הפריון הכולל אצל הערבים היה גבוה

הפריון הכולל של הערבים  2005, אם בשנת כמו כןאצל היהודים.  

הוא היה  2016זי בשנת , א"איל 2.29-במחוז המרכז היה גבוה ב

 71בלבד מהפריון הכולל שהיה אצל היהודים. יל"א 0.28-גבוה ב

תושבי  ההפרש בין הפריון הכולל  של היהודים לזה של הערבים
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 1998נת בש 7.28-השנים האחרונות מ 18-מחוז הדרום, הצטמצם ב

 . 2016בשנת  יל"א 2.25-ל

בדיקת נתוני הפריון הכולל לפי מחוזות מראה כי הפריון הכולל של 

-היה נמוך רק ב 2017בשנת  ביו"שיהודים התושבים ה 413,400

אם  72ערבים הגרים במחוז הדרום.ה 260,600 שלמזה "א יל 0.65

 15-הערבים במחוז הדרום ב מגמת הירידה בפריון הכולל אצל

, תישאר גם בעתיד, אזי הוא עשוי 2001-2016ים האחרונות, השנ

-מחצית השנייה של שנות ההאת להשתוות לזה של היהודים לקר

 . 21-של המאה ה 20

תופעה מעניינת מאפיינת את השינויים בפריון הכולל אצל 

כפי שכתב העיתונאי יאיר אטינגר היהודים במדינת ישראל. 

סטטיסטיקה המרכזית ל : "הלשכה2011עיתון "הארץ" ביוני ב

על ירידה ברורה ברמת הפריון של נשים חרדיות לאורך  המצביע

ירידה  – לידות 6.5-לידות לאשה בממוצע ל 7.6-העשור הקודם: מ

הפריון הכולל אצל החרדים המשיך לרדת ולפי  74,73".15%-של כ

  2016.75בשנת  "איל 6.37הערכות הלמ"ס עמד על 

-היהודים בישראל עלה בלעומת זאת, הפריון הכולל של כלל 

. ההסבר לכך 2016בשנת "א יל 3.16-ל 2001בשנת  2.53-, מ24.9%

עלייה משמעותית בפריון הכולל בקרב האוכלוסייה  – הוא ברור

 היהודית החילונית.
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 הזדקנות האוכלוסייה

לו גידול של האוכלוסייה הצעירה ואפיהבאופן כללי, הפסקת 

של תחלופת האוכלוסייה  הההתייצבות של הפריון הכולל רק ברמ

נטל על תקציב המדינה. לא במקרה, בקרב ה גידול הדרגתי ברושיפ

כל המדינות המפותחות בהן הפריון הכולל אף לא מתקרב לרמת 

הסכנה של התמוטטות שירותי בדבר התחלופה, מתנהל דיון 

רי צמצום בשכבות . הותהפנסיוניהרווחה בעקבות קריסת הקרנות 

האוכלוסייה הצעירות בכלל האוכלוסייה גורם לירידה בהכנסות 

 בפרט.  ותהפנסיוניהמדינה מהמיסים בכלל ושל הקרנות 

נאמר כי  2003"ניו יורק טיימס" במרץ הבכתבה שפורסמה בעיתון 

עם בעיות  נהתמודדת"מדינות בהן שיעורי הפריון נמוכים 

יות. במערכת הפנסיה המבוססת על פיסקליות ופוליטיות משמעות

תקופת העבודה, למשל, יהיו פחות  במהלךתשלומים  גביית

עובדים לממן את קצבאות הגמלאים; אנשים יצטרכו לשלם יותר 

 76בוד יותר".סים או לעימ

: "הגידול באוכלוסייה הואט מאז 2007עוד מזהיר אונסק"ו בשנת 

ות בבתי הספר, שיותר בנות לומדהעובדה בשל  90-התחילת שנות 

תוצאה מתכנון המשפחה, ובאופן כללי יותר, בעקבות התפתחות כ

השינוי בתודעה. בניגוד לחששות של מומחים, נראה כי הסיכון 

אוכלוסייה לא מבוקרת הולך ופוחת. אנחנו נמצאים להתפוצצות 

בסכנה גדולה יותר של קריסה, עם מדינות מסוימות שכבר 

 77כלוסייה שלהן".מתמודדות עם צמצום בגודל האו

 ,מרכז האמריקאי למחקרים גיאופוליטייםהאנליסטים מ

"אוכלוסיית אירופה תגיע לשיאה בסביבות  צופים כי ,"סטרטפור"

, ואז היא תחל לקטון באיטיות. התחזיות הרשמיות 2035שנת 



 האם צפיפות האוכלוסין מאיימת על ישראל?

 

35 
 

צופה כי אירופה  של האו"םהאוכלוסין מחלקת משתנות, בעוד 

השנים הקרובות. אבל  50-ם במיליון תושבי 100עלולה לאבד עד 

התחזיות מסכימים על נקודה אחת: האוכלוסייה של  מנבאיכל 

, האוכלוסייה Eurostat-פה תהיה מבוגרת יותר. על פי נתוני האירו

במדינות החברות באיחוד האירופי הנוכחי תקטן  15-64בגילאים 

מכלל האוכלוסייה. צפוי כי  56%-ל 67%-מ 2060לקראת שנת 

 18%-תגדל מ שנה ומעלה 60קבילה האוכלוסייה בגיל בתקופה המ

   78."30%-ל

"סטרטפור" מציינים כי רוב המדינות שהפכו אנליסטים ממרכז ה

השיגו זאת במהלך גל הצמיחה  ותאו עולמי ותאזורי ותלמנהיג

"גודלה של האוכלוסייה משפיע גם על . בגודל אוכלוסייה שלהם

על פעתה של המדינה גודלה של כלכלת המדינה, וזה קשור להש

 ממסחר ועד לתרבות ההמונים. לכן, אוכלוסייה סוגיות עולמיות

 יכולת ההשפעה  של אירופה".את קטנה יותר באירופה תפחית גם 

כי כוח  יםמרא יםרשמי יםסטטיסטינתונים "עוד הם מציינים כי 

מיליון  27.7-)כ 11.8%-העבודה במדינות האיחוד האירופי יקטן בכ

עוד . מדינות במזרח אירופה יסבלו 2020-2060נים נפש( בין הש

מהאוכלוסייה בגיל  40%יותר מכך, ורומניה, למשל, תאבד כמעט 

לחץ גדול יותר המשמעות של פחות עובדים היא העבודה שלה... 

אנשים  השנה תרד אירופה מארבע 50 תוך על מערכות הפנסיה.

יים נשל שומעלה עכשיו ליחס  65כל אדם בגיל  עלבגיל העבודה 

 לאחד".

צופים כי במהלך ארבעת העשורים הבאים אחת "ם מומחי האו

הבעיות הגדולות ביותר המשפיעות על העולם תהיה ההזדקנות 

 60 גיל כיום יותר אנשים מעל חייםהמהירה של האוכלוסייה. "
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מעריכים  באו"םשנה מאשר בכל נקודת זמן אחרת בהיסטוריה. 

ממספרם  ולכפומעלה יהיה  60מספרם של בני  2050כי עד שנת 

 65, האוכלוסייה העולמית של בני 2020. למעשה, בשנת 2015בשנת 

צפוי  79".5ומעלה עשויה לעלות על מספרם של הילדים מתחת לגיל 

כנמצאות במשבר  תוגדרנהת מדינות מפותחו 13, 2020כי בשנת 

  80דמוגרפי ובהן האוכלוסייה תסבול מהזדקנות יתר.

מי להזדקנות של משרד ם של המכון הלאוכפי שנכתב בפרסו

"אנחנו מזדקנים  לא רק כפרטים או  האמריקאי,הבריאות 

מיליון אנשים ברחבי  500, כמעט 2006קהילות, אלא כעולם. בשנת 

 1-, מספרם צפוי לגדול ל2030ומעלה. עד  65העולם היו בני 

תושבי כדור הארץ. העלייה המהירה  8מכל  1 –מיליארד נפש 

מתרחשת  65-הבני  תבאופן משמעותי, של אוכלוסיי ,ביותר

אחוזים עד  140קפיצה של  תראינההמתפתחות, אשר  במדינות

2030."81 

שנים  15-64אנשים בקבוצת הגיל של בני  100כך, לדוגמה, על כל 

גם באיטליה, גרמניה, פינלנד,  .65אנשים מעל גיל  48.7ביפן יהיו 

חוז הגבוה ביותר של אנשים ה האיהי עודבולגריה, יוון, פורטוגל, ו

קהילות בעולם בהן היגדל מספרן של  2030. עד שנת 60מעל גיל 

  82מדינות. 34-יהיה עודף יתר של האוכלוסייה הזקנה ל

ל המשק ועל שדבר זה ישפיע לרעה על הביצועים הכלכליים 

נטל הפיסקלי של הוצאות גידול ב עקבכלכלי של המדינה ההשגשוג 

ציבור, פנסיה וטיפול בקשישים. קרנות ות הבריאעל המדינה 

הסוציאלית וחברות הביטוח עשויות להיות מאוימות הפנסיה 

, מחד, מיסיםמשלמי ה בפשיטת רגל עקב ירידה במספר הצעירים

ותוחלת חיים הצפויה להיות גבוהה בהרבה מגיל הפרישה, מאידך 



 האם צפיפות האוכלוסין מאיימת על ישראל?

 

37 
 

 וםמצב זה עלול לגר לפי הערכתם של מומחי מועצת אירופה, גיסא.

 83.במדינות רבות חמוריםמתחים פוליטיים, כלכליים וחברתיים ל

, במיוחד הגירת זריםעודדו  אירופה שמדינות לכךזאת הסיבה 

את מספרם של  תגדלנה ןמאפריקה וממערב אסיה, בתקווה שכך ה

התוצאות  ולם,. אןבארצותיהומדלדל  ך, אשר הולמיסיםמשלמי ה

ון זה רק החמירו את היו בלתי צפויות ומדינות שדגלו בפתר

ם הקיימים ממילא על ידי תוספת של מתחים חברתייהמתחים ה

 .דתיים-תרבותיים ובין-בין

מה מחכה ליפן  :בספרו של מסאשי קוואי "כרונולוגיה של העתיד

המחבר מתאר את ירידה בגודל האוכלוסייה שלה", העם 

להפוך למציאות: "יותר אנשים  ותהאפשרויות שכבר מתחיל

קשישים, מה את עבודתם כי הם צריכים לטפל בהורים עוזבים 

שמוביל למחסור בעובדים. כבר עכשיו, קיימת בעיה חריפה של 

השאלה בהדרגה קורסים(. בעיתונים מתעוררת אשר בתים ריקים )

מה לעשות עם בתי קברות: מספר הקברים הולך וגדל מדי שנה, 

 84ואין מי שיטפל בהם )אין יורשים(".

על גודל  ירידה בפריון הכוללהשפעת הת מדגים אקוואי 

בעזרת תחביב  ("איל 1.44עמד על  2016אשר בשנת ) אוכלוסיית יפן

שיש להם ילד אחד שני הורים הוא מדמה יר. יקיפולי הנ – יפני

בלבד לדף נייר.  הדור הבא יהיה דומה לדף זה מקופל לשניים, 

מגודלו קיפול נוסף מציג את גודלו של הדור הבא שהוא רק רבע 

של הדף שלא היה מקופל, וכך הלאה... כתוצאה מהקיפולים 

 יהוז .הולך ומצטמצםהבא בתור דף כל , גודלו של החוזרים ונשנים

 מקות האוכלוסייה היפנית. של הצט המחשה למעשה
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 ירידה בגודל האוכלוסייהה המציג אתמעין לוח שנה  מובא ספרב

 :יה הקשישהיפן בעקבות צמצום הילודה וגידול באוכלוסיב

מוסדות ההשכלה . להצטמצם יתחיל 18-מספרם של בני ה :2018

 .על סף חורבן ויהי הממלכתייםוים פרטיהגבוהה ה

ירידה חדה של מספר ) שנה 50מעל גיל תהיינה רוב הנשים  :2020

 .(הנשים בגיל הפוריות

 .דמנציהמ יסבול קשישיםחמישה מכל אחד  :2026

 .ריק היהיבתים  שלושה מכלאחד  :2030

על סף  ומצאיי של יפן המדינה מחוזותכמעט מחצית מ :2040

 .הכחדה

 .ומעלה 75בגיל  היהה תושבים יארבעכל מ דאח :2055

 ומעלה.  80 בגיל יהיה תושבים חמישהכל מאחד  :2059

 40%-, כאנשים 50,555,000 תמנה האוכלוסייה של יפן :2115

  .2017מגודלה בשנת 

בודה בוצת האוכלוסייה בגיל העהתפתחות יחס התלות בין ק

 הבא: איור ה בעזרתבספר זה לקבוצת הגמלאים מוצגת 

יחס בין גודלה של האוכלוסייה בגיל העבודה לגודלה של : 5איור  

  1965-2050 אוכלוסיית הגמלאים
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על כל קשיש אחד היו שלושה אנשים בגיל העבודה,  2008אם בשנת 

ירד המספר  2050ובשנת יצטמצם לשניים  םמספר 2025בשנת אזי 

הדמות שמייצגת את  5מס'  איורבלא במקרה אגב, לאחד בלבד. 

 התוחלת החיים של נשים גבוהש זאת משוםהקשישים היא נשית, 

רוב הנשים ביפן עוסקות במשק בית, שברים. מכיוון גמזו של 

מאוד ולכן הן זקוקות  יםשלהן קטנהפנסיוניים החסכונות 

אישה ש לכךזאת הסיבה המדינה. מתקציב  לקצבאות נוספות

גרה ביפן כותבת בדף ה"לייב ג'ורנל" שלה שאה ליפני וינרוסייה ש

כי יפן בהדרגה תהפוך למדינה של  ,"נייםבשם "חיי יום יום יפ

   85ניות"."סבתות ע

 ךנמוהיה השיעור הילודה ו ילדים   946,060  , נולדו ביפן2017בשנת 

 יפנים, 1,340,433 תומ שעברה בשנה. 1899 שנת ביותר מאז

הבעיות  .נפש 394,373-ב ביפן האוכלוסייהפחתה  כתוצאה מכךו

יפן, הקשורות לדמוגרפיה,  של נסיתנערכת הפיבכלכלה ובמ

 חובכמחסור בקודם כל, . זה מקבל את ביטויו, צומחות במהירות

 נטל עצום על המערכת הפיננסית של המדינה.בעבודה ואדם ל

בניגוד למדיניות ההיסטורית ו ות הללובניסיון להתגבר על הבעי

לפתוח והחליטו לשנות את מדיניות ההגירה  השלטונותהקבועה, 

בו בזמן, . יחד עם משפחותיהם עובדים זריםכניסת ל שערי יפןאת 

העבודה במקומות שאיר לה החלואנשי עסקים יפנים יותר ויותר 

יפניים . בד בבד, דמוגרפים גמלאותל השיפרבגיל המבוגרים 

 כפתרון לבעיית המחסור בכוח אדם את האפשרות שלמעלים 

 86העלאת גיל הפרישה.

השפעת הזדקנות האוכלוסייה על רקע קריסת ל נוספת דוגמהנביא 

מצבה העיתונאי האיטלקי ג'וליו מוטי את רמת הילודה. כך מתאר 

יורו לנפש ונטל  40,000"זוהי מדינה עם חוב ציבורי של  ארצו:של 
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הגיל הממוצע של האוכלוסייה  .מהתמ"ג 43.3%-המס שווה ל

 יםכהנמומבאיטליה הוא השלישי בעולם, יחד עם מספר לידות 

ביותר  כיםהנמומביותר על פני כדור הארץ, עם גיל פרישה 

הוצאות הגבוהות ביותר של ביטוח לאומי ביחס לתוצר הבאירופה ו

תשלומי הפנסיה מהווים  איטליהנוסף לכך, ב בעולם המערבי.

אחוז הפנסיונרים ביחס  .ש מכלל ההוצאה הציבוריתכשלי

משלושה , דהיינו, 2040בשנת  65%-כיום ל 37%-לעובדים יעלה מ

עובדים התומכים בפנסיונר אחד לשלושה עובדים התומכים בשני 

 87".פנסיונרים

. להשפעת צמצום הילודה על מצבה של המדינה נוספת דוגמה להלן

יות ני לעבודה ולמדיניו"ר המכון הבלק אמר 2018באפריל 

מסוכנות לעיתונאי  ,איוון נייקוב ,חברתית בסופיה, בולגריה

הממשלה צריכה למצוא פתרון לשמר ": סלאב אוקוב, בלומברג

את ההשלכות השליליות על למגר את כישוריהם של העובדים כדי 

עובדים  100, כל 2000שוק העבודה ולשמור על הצמיחה. בשנת 

. שנכנסו אליו אנשים 130הוחלפו על ידי ו את שוק העבודה שעזב

אוקוב מדווח גם על דברי  סגנית שר העבודה של  ".70היום, זה 

כי  התריעה 2017בולגריה, סולטנקה פטרובה, אשר באוקטובר 

חברתית  מתקתקת היא פצצה עובדתהירידה באוכלוסייה ה"

 88וכלכלית שתתפוצץ, אלא אם ננקוט צעדים הולמים".

 אף על פיהועלה לדיון גם אצלנו, ות האוכלוסייה הנושא של הזדקנ

שמצבה של מדינת ישראל לאין שיעור טוב יותר מכל המדינות בהן 

 :לאחרונההתריעו בעיתון "גלובס"  הפריון הכולל נמוך בהרבה.

"...יש משמעות ענקית לתוצאה: גם אם המדינה לא תעלה את 

ך תלגובה הקצבאות, ברור שההוצאות על תשלום קצבאות 

בגלל הזדקנות האוכלוסייה, וברור שתקציב המדינה  ותגדלנה
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לדעת לא – הופך האותן, כלומר לשלם אותן. וז' לסבסד'ימשיך 

אחת לאיום הכלכלי האסטרטגי מספר   – ובצדק רב ,מעט כלכלנים

   89של ישראל, לא פחות ולא יותר".

: לעילבכתבה המצוטטת  הבא למשפטבמיוחד חשוב לשים לב 

אינו  – הזדקנות האוכלוסייה – אסטרטגי הזה-כלכליאיום הה"

הוא כמובן נחלת כל העולם. ההבדל הגדול  ,איום ייחודי לישראל

בין המדינות הוא לא עצם הבעיה אלא היכולת להתמודד איתה 

להקטין את  נותניסיוכי הברור לאור האמור, ולהיערך אליה". 

לל הפחד גבממדי העלייה היהודית לישראל  את ולצמצםהילודה 

להביא להחמרה  יםמצפיפות שלכאורה תהפוך לבלתי נסבלת, עלול

ח ומשבר הכלכלי במדינה בה הולך ומצטמצם מאגר כבוספת נ

 . ומעלה 65האדם היצרני תוך המשך הגידול ביחס התלות של בני 
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 התפתחות יחס התלות 

את האתגרים הכלכליים העומדים בפני החברה הישראלית עקב 

  : העיתונאי הדר חורש היטיב להסביר לוסייההזדקנות האוכ

ללא אוכלוסייה צעירה ועובדת לא ניתן יהיה להציע 

לאוכלוסייה המבוגרת חיים של כבוד. תוחלת החיים לנשים 

 85שנים, לעומת  97.3-ל 2064בישראל צפויה להגיע בשנת 

, 95.4-ל 82-תעלה מ תנשים ערביושל היום. תוחלת החיים 

 79-וגברים ערבים מ 93.6-שנים ל 81-ו מגברים יהודים יעל

. המספרים האלה מבשרים שינוי דרמטי בהרכב 91.7-ל

האוכלוסייה, הנובע גם מהקיטון הנמשך בקצב העלייה: בני 

מהאוכלוסייה, יהיו  5%-ומעלה, המהווים היום פחות מ 75

יהיו במדינה  . בשנה זו2065מהאוכלוסייה בשנת  9.3%

, לעומת 65-ש שגילם למעלה מלמעלה משלושה מיליון אי

פחות ממיליון אנשים היום. למספר גדול כזה של אנשים לא 

די לדאוג להכנסה פנסיונית סבירה. יש לבנות סביבם מערך 

סיעוד ופנאי, בעוד שהמדינה  ,גדול של שירותי בריאות

רבה מתקשה היום לספק צרכים בסיסיים למספר קטן בה

 90.ודהשל אנשים מבוגרים בגיל פרישה מעב

מדינה מסוגלת להתמודד עם בעיית הספקת  ל מנת להבין האםע

רמת שירותים נאותה לשכבות האוכלוסייה הנמצאות מחוץ 

"יחס חישוב ב יש להשתמשח האדם הזמין לעבודה ולמעגל כ

 שתי קבוצות גיל של םשיעורמבטא את  . מקדם זהתלות"ה

גיל בים וגמלא 14 ילדים עד גיל –הנמצאות מחוץ למעגל העבודה 

שיעור  .15-64אוכלוסייה בגיל עבודה של בני ל ביחס ,ומעלה 65

גבוה משמעותו שהאוכלוסייה הנמצאת מחוץ למעגל העבודה 
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הנטל גודל  מצביע עלמדד זה גדולה ביחס לזו שבגיל העבודה. 

, בין היתר, מאפשרתהכלכלי על האוכלוסייה בגיל העבודה אשר 

ים לשתי קבוצות כיסוי ההוצאות לשירותים הנדרש את

 עובדות.  האוכלוסייה שלא

מראה כי שיעור יחס התלות בישראל  91בדיקת נתוני הבנק העולמי

ואז שב  62%-הוא ירד ל 1970בשנת . 70.2%על  1963עמד בשנת 

עד שנת  (.71.6%) כל הזמניםשל לשיא  הגיע 1982שבשנת לעלות עד 

ובשנת  66%-התנדנד שיעור יחס התלות סביב ממוצע של כ 2009

, 6מס' איור . כפי שניתן לראות בעזרת 64.1%הוא עמד על  2015

 מביןיחס התלות בישראל היה הגבוה ביותר  1976-2014השנים  יןב

-החברות בארגון הכל המדינות הנבחנות כאן, כולל המדינות 

OECD  . 

לפי תחזית של הבנק העולמי, שיעור תלות הגילים בישראל עשוי 

. 66.5%יעמוד על  2050ובשנת  2020ת בשנ 66.7%-לעלות ל

יתייצב  2015-2050למעשה, לפי התחזית הזאת, מסתמן כי בשנים 

, נמוך במקצת 64.9%-סביב למיחס התלות הממוצע בישראל 

. החל (65.9%) 1960-2014הממוצע שהיה קיים בשנים שיעור המ

יחס התלות בישראל עשוי להיות  2050והלאה עד שנת  2035משנת 

 בחנות כאן.נביותר מכל המדינות ההנמוך 
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יחס התלות בין גמלאים וילדים לקבוצת גיל העבודה : 6איור  

  1960-2048בעולם 

 

הגדולים במיוחד בשיעור תלות הגילים התרחשו  השינויים

, הונג קונג ויפן. יחס התלות בסינגפור ירד קוריאה דרוםבסינגפור, 

 87.7%-מ ,ות לעילמצוינהבין המדינות מבמהירות הגבוהה ביותר 

-לאחר מכן הוא עלה בחזרה ל .1960-1990בין השנים  37.1%-ל

. 2010בשנת  35.8%-ומשנה זו ירד שוב עד ל, 1997בשנת  41.1%

בסינגפור ישוב שיעור יחס התלות  ,לפי  תחזית של הבנק העולמי

 .1967 בדומה לרמתו בשנת, 81.6%-יגיע ל 2050ובשנת  לגדול

-ל 1965בשנת  86.6%-ירד שיעור תלות הגילים מ קוריאהדרום ב

, לפי אילך. מכאן ו2015בשנת  37.2%ועמד על  2013בשנת  37%

 דרום יעלה שיעור תלות הגילים ב ,התחזית של הבנק העולמי

. 1965ויהיה קרוב לרמתו בשנת  2050בשנת  87.2%-עד ל קוריאה

 עלה, בדומה למגמה הקיימת ומעלה 65שיעור קבוצת הגיל 

ועשוי  2015בשנת  18%-הגיע ל 1960בשנת  6.8%-בסינגפור, ומ

 .2050בשנת  65.8%-ללהגיע 
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דומים לאלו הבשיעור תלות הגילים שינויים נראו בהונג קונג 

 78.5%-תחילה הוא ירד מ. דרום קוריאהשהתרחשו בסינגפור וב

ולאחר מכן החל לעלות ועמד על  2009בשנת  33%-עד ל 1961בשנת 

יעלה שיעור  ,. לפי התחזית של הבנק הבינלאומי2015בשנת  37%

, גבוה יותר 2050בשנת  87.1%-תלות הגילים בהונג קונג עד ל

 . 1961משיאו בשנת 

 45.2%-ל 1960בשנת  56%-ביפן ירד שיעור תלות הגילים תחילה מ

. משנה זו הוא 1977בשנת  48.4%לרמה של  הוחזר ועל 1969בשנת 

 עמד על 2015לעלות עד שבשנת  שבו 1992בשנת  43%-ירד עד ל

. לפי תחזית הבנק העולמי, 1960, גבוה יותר מרמתו בשנת 64.5%

. מכאן משתמע 2050בשנת  95.1%-לשיעור תלות הגילים ביפן יגיע 

בקבוצת הגיל זמינים לעבודה בני אדם  5.7היו  1992כי אם בשנת 

בשנת זי , אומעלה 65-ו 0-14מבני קבוצות הגיל  4.3לעומת  15-64

 היחס הזה יהיה, למעשה, אחד על אחד בלבד. 2050

יחס כוללנית ושטחית למקדם התייחסות ולם יש להיזהר מא

הסקת מסקנות ל וביללהכזו עשויה  התייחסותשכן  ,התלות

נה יה של המדלככלבו תתפתח השאופן הקשור לבכל טעות מו

רפי זה נכון שהפחתת הילודה פותחת חלון הזדמנויות דמוג בעתיד.

זאת נוצר המסייע לפיתוח כלכלי משמעותי ביותר. בתקופה ה

ת קטנו, ילדים וקשישים, ותיתרון כלכלי כי קבוצות הגיל התלוי

 (15-64)קבוצת גיל העבודה  ה שלשיעור גדלעקב הירידה בילודה ו

לתקופה  קיים רקיתרון זה  ביותר בכלל האוכלוסייה. אך ההפור

צריך לבדוק מה תהיה המגמה  משום כךמסוימת ומוגבלת בזמן. 

מהזדקנות האוכלוסייה  תשל התפתחות יחס התלות הנובע

מביאה להפחתת כוח העבודה הזמין אשר  ,שיוצאת לגמלאות
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רת כמחד גיסא, ולעלייה ני לתרום להכנסות המדינה המסוגל

 .בהוצאות לשירותים סוציאליים, רפואיים וגריאטריים מאידך
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  עלהמו 65יחס התלות של בני הגיל 

ביחס  ומעלה 65שיעור קבוצת הגיל  של בדיקה מעמיקה יותר

 יחס התלותמראה כי בישראל  15-64העבודה גיל  קבוצתשיעור ל

 14.7%-, ירד ל1981בשנת  14.9%-ל 1960בשנת  7.9%-עלה מ

ין . ב2000בשנת  16.2%-וחזר לעלות שוב ל 1985-1986בשנים 

מכן שוב ולאחר  16.2%ממוצע של  עמד עלהוא  2000-2007השנים 

. לפי התחזית של הבנק 18.5%עמד על  2015חזר לעלות כך שבשנת 

של קבוצת האוכלוסייה הזאת תלות היחס העולמי, שיעור 

-יעמוד על כ 2050בישראל ימשיך לעלות גם בשנים הבאות ובשנת 

  92ביחס לממדי קבוצת הגיל היצרנית. %29

בישראל  ומעלה 65הגיל , יחס התלות של בני 1960-2015השנים ין ב

 OECD -היה נמוך מזה שהיה בכל המדינות החברות בארגון ה

יחס התלות הזה בישראל היה גבוה  2004ושל הולנד בפרט. עד שנת 

 מזה שהיה בסינגפורגבוה  2015מזה שהיה בהונג קונג ועד שנת 

  .(18%) קוריאהובדרום  (16.1%)

( עמד על 14.7%)ההפרש בין יחס התלות של ישראל  1985בשנת 

ההפרש הזה  2015(. בשנת 16.6%) OECD-בלבד מזה של ה 1.9%

, ההפרש בין 2050. לפי תחזית של הבנק העולמי, בשנת 6.3%-ל גדל

 OECD-בישראל לבין זה של ה ומעלה 65גיל היחס התלות של בני 

 .15.7%-לעשוי להגיע 

ל בישרא ומעלה 65שיעור יחס התלות של בני  1965-1984בשנים 

והלאה הלך והתרחב  1985גבוה מזה שהיה ביפן. אך משנת היה 

 1980אם בשנת  ,הפער ביחס התלות בין שתי המדינות הללו. כך

לעומת  14.8%בישראל עמד על  ומעלה 65יחס התלות של בני 

 18.4%שיעור זה בישראל עמד על  2015ביפן, אזי בשנת  13.4%
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יחס התלות של בני  ,יהעולמ לפי תחזית הבנק ביפן. 43.3%לעומת 

, כאשר בישראל הוא יעמוד 70.9%-לביפן עשוי להגיע  ומעלה 65

 65, יחס התלות של בני הגיל 2020החל משנת  בלבד. 29%על 

  בישראל יהיה הנמוך ביותר מכל המדינות הנבחנות כאן. ומעלה

 OECD-במדינות החברות ב ומעלה 65בני  שלתלות יחס השיעור 

 24.8%-עד ל 1960ת בשנ 13.7%-בהתמדה מ)כולל ישראל( עלה 

. אם ניקח 44.6%הוא עשוי לעמוד על  2050בשנת  2015.93בשנת 

 2015 שהיה קיים ביפן בשנת יחס התלותכבסיס להשוואה את 

, לפי תחזית 1, אזי, כפי שניתן לראות בעזרת לוח מס' (43.3%)

, 2030לרמה זו בשנת  יחס התלות יגיענג קונג הבנק העולמי, בהו

 –, בסינגפור 2033בשנת  – דרום קוריאה, ב2031בשנת  – בהולנד

 .2047בשנת  – OECD-ובמדינות החברות ב 2035בשנת 

: יחס התלות בין אוכלוסיית הגמלאים לאוכלוסייה בגיל 7איור 

 1960-2048העבודה בעולם 
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בהונג  ומעלה 65התלות של קבוצת הגיל מגמת השינוי בשיעור יחס 

 5%. משיעור של דרום קוריאהבסינגפור ובהקיימת  וזקונג דומה ל

-ועשוי להגיע ל 2015בשנת  20.6%-הגיע ל יחס התלות 1960בשנת 

. המגמה הקיימת בסינגפור מתבטאת בעלייה 2050בשנת  64.6%

הוא הגיע  1960בלבד בשנת  3.7%-, כך שמביחס התלות מתמדת

-יגיע ל, ולפי התחזית של הבנק העולמי, 2015בשנת  16.1%-ל

 . 2050בשנת  61.6%

 ומעלה 65 הגילקבוצת לתלות שיעור יחס ה :1לוח מס'

 סינגפור OECD ישראל
דרום 

 קוריאה
 הולנד

הונג 

 קונג
 שנה יפן

7.9% 13.7% 3.7% 6.8% 14.6% 5.0% 8.9% 1960 

18.4% 24.8% 16.1% 18.0% 27.9% 20.6% 43.3% 2015 

22.9% 34.7% 36.5% 37.6% 41.9% 43.7% 53.1% 2030 

23.0% 35.3% 37.9% 39.2% 43.0% 45.0% 53.6% 2031 

23.3% 36.5% 40.7% 42.5% 45.1% 47.6% 54.9% 2033 

23.9% 37.8% 43.7% 46.1% 47.0% 50.1% 57.0% 2035 

28.0% 43.3% 59.0% 62.7% 48.0% 62.0% 69.2% 2047 

29.0% 44.6% 61.6% 65.8% 47.9% 64.6% 70.9% 2050 

 

היה בשיאו  1960-2015השנים  יןבהולנד ב יחס התלותר שיעו

. הוא ירד בהתמדה עד לרמה 63.9%ועמד על  1960-1961בשנים 
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 2015ומאז החל לעלות עד שבשנת  1989-1990בשנים  44.6%של 

עד  74.2%-ל. לפי תחזית הבנק העולמי, הוא יעלה 53.3%עמד על 

 .2050שנת 

בישראל  ומעלה 65 הגילנניח שגידול ביחס התלות של קבוצת 

חישוב שיעור הממוצע הגיאומטרי שמראה ימשיך להיות כפי 

לשנה. במקרה זה  1.45%, דהיינו, 1960-2050שנים השנתי עבור ה

שהייתה  ,43.3% יחס תלות של ישראל עשויה להגיע לרמה של

 .2080רק לקראת שנת  ,2015קיימת ביפן בשנת 

היהודים  ומעלה בקרב 65 נבחן כעת את התפתחות קבוצת הגיל בני

 הגדולות בישראל.  הדתיותוהמוסלמים, שתי קבוצות האוכלוסייה 
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 בישראללפי דת  ומעלה 65 בני גילהקבוצת 

 65, מספרם של היהודים, בני קבוצת הגיל 2000-2015בין השנים 

-ל 2000נפש בשנת  575,400-מ ,43.1%-בשנה  15תוך , עלה ומעלה

ניתן לראות כי  8מס' איור אך בעזרת  2015.94נפש בשנת  823,500

, הגידול 2000-2008הראשונה של התקופה הזאת, המחצית עד 

, מתון בהרבה לעומת 10.8%במספרם של קבוצת הגיל הזאת היה 

הסיבה העיקרית  (.29.1%) 2015 שנים הבאות עד שנת  7-גידולו ב

אצל היהודים  ומעלה 65לשינוי דרמטי שכזה במספרם של בני 

רצה ולים מבריה"מ לשעבר אשר עלו את מהזדקנותם של הענובע

 שנה ומעלה.  40בגיל  90-בשנות ה

 51בעזרת הזזת מספרם של בני הגיל  95,בהתבסס על נתוני הלמ"ס

ניתן לחשב את  ,ומעלה משנה לשנה וסיכום התוצאה המתקבלת

. 2030ומעלה עד לשנת  65הגידול האפשרי של בני קבוצת הגיל בני 

כי מספרם של  ותמרא 8מס' איור ב הזה המוצגות בישותוצאות הח

 1,652,300בני קבוצת הגיל הזאת אצל היהודים עשוי להגיע לכדי 

. זאת, 2015לעומת שנת  100.6%-, דהיינו, יגדל ב2030נפש בשנת 

ם במספרם בעקבות תוספת העולים יכמובן, מבלי להתחשב בשינוי

 ות. החדשים אשר יצטרפו אליהם במשך השנים הבא
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 1990-2030יהודים  – ומעלה 65: קבוצת הגיל 8איור  

 

ם מספרבאפשר לראות כי שיעור הגידול השנתי  9בעזרת איור מס' 

-1995יהיה מהיר יותר מזה שהיה בתקופה  ומעלה 65-של בני ה

אצל היהודים בין  גיל זו. שיעור הגידול השנתי של קבוצת 2016

 2000בשנת  3.1%-ותר ואף ירד מהיה נמוך בי 1996-2008השנים 

הוא החל לצמוח במהירות עד  2009. אך משנת 2008בשנת  0.5%-ל

. בשנת 5.8%שיעור הגידול השנתי אצל היהודים היה  2014שבשנת 

שיעור הגידול השנתי הגבוה ביותר  – 6.7%-הוא עשוי להגיע ל 2019

 . 1996מאז שנת 
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מוסלמים  – ומעלה 65: שיעור הגידול השנתי של בני 9איור 

 1996-2030ויהודים 

 

ניתן לעקוב אחר התפתחות הגידול השנתי  10-ו 9 יםבעזרת איור

 .ומעלה 65במספרם של המוסלמים הישראלים, בני קבוצת הגיל 

, במשך הזאתבני קבוצת הגיל  שיעור הגידול השנתי של המוסלמים

גבוה , היה 2014-ו 2013, 2011כל התקופה הנבחנת, פרט לשנים 

, 127.8%-ב מספרםשנה גדל  15במשך  היהודים. שלבהרבה מזה 

גידול  2015,96נפש בשנת  56,500-ל 2000ש בשנת נפ 24,800-מ

בתקופה  אצל היהודיםשהיה הגידול מ 3פי תקופתי גבוה 

  המקבילה.

הדבר הראשון הבולט לעין אצל המוסלמים הוא הגידול 

-ה אחת בלבד, משנ תוך( 16.8%) המשמעותי ביותר שחל במספרם

. הסיבה לגידול 2009נפש בשנת  41,700-ל 2008נפש בשנת  35,700

בעקבות  ומעלה 65מספרם של המוסלמים בני  תיקוןמ תהזה נובע

 .2008תוצאות מפקד האוכלוסין שנערך בשנת 
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אפשר לחזות את מגמת ההתפתחות העתידית של הגידול השנתי 

 .2030, עד שנת הבאותשנים ה 15-האפשרי בקבוצת הגיל הזאת ב

לצורך חישוב זה מוסיפים בכל שנה ושנה למספר של בני קבוצת 

 את המתבגרים המגיעים לגיל הזה.  ומעלה 65הגיל 

נתי של , שיעור הגידול הש9מס' איור כפי שניתן לראות בעזרת 

 למשך כל התקופהגם המוסלמים יישאר גבוה מזה של היהודים 

היהודים אצל  ומעלה 65של בני  . שיעור הגידול השנתיהעתידית

אצל  .2030בשנת  3.8%-ל 2019בשנת  %6.7-יקטן בהדרגה מ

בשנת  11.6%-המוסלמים הוא ירד בהדרגה באופן איטי יותר ומ

גבוה  2, אך יהיה יותר מפי 2030בשנת  7.9%-הוא יקטן ל 2018

 ומעלה אצל היהודים. 65בני  שלמשיעור הגידול 

 183,600 למים הישראלים יגיע לכדימספרם של המוס 2030בשנת 

 2015. אם בשנת 2015ממספרם בשנת  225%עלייה של נפש, 

 6.9%-כמספרם של בני קבוצת הגיל הזאת אצל המוסלמים היה 

 2030ממספרם של היהודים בני אותה קבוצת הגיל, אזי בשנת 

 ממספרם של היהודים. 11.1%-כ יעמוד עלשיעור המוסלמים 
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 1990-2030מוסלמים  – ומעלה 65קבוצת הגיל  :10איור  

 

, מתחילה להשפיע על הומעל 65קבוצת הגיל של  הרחבותהת

כתוצאה האוכלוסייה בישראל. כלל התפתחות הגיל החציוני של 

צפוי כי מהתופעה הזאת הגיל החציוני של האוכלוסייה יעלה. 

באוכלוסיית ומעלה  65 בניבעשור הקרוב יעלה שיעור האנשים 

ך שיהיו יוביל לכ הדבר. 2022-ב 14%-ל 2012-ב 10%-שראל מי

פחות ופחות צעירים בגיל העבודה שיוכלו לתמוך במספר גדל 

קשישים אשר ימשיכו ביניהם , והולך של האנשים שאינם עובדים

לחיות שנים רבות מעבר לגיל הפרישה. להזדקנות של האוכלוסייה 

ירידה בחיסכון תהיה השפעה שלילית משמעותית הקשורה גם ל

 הפרטי ולעלייה בחוב הציבורי.  

ך להבדיל מרוב המדינות המפותחות, התהליך הזה בישראל א

יהיה איטי בהרבה כתוצאה מהריבוי הטבעי הגבוה של 

האוכלוסייה ותוספת שנתית קבועה של עולים חדשים בני קבוצת 

עולים שהגיעו  15,200מתוך לדוגמה, כך,  ילדים.והגיל היצרני 
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שיעור  ,2018סוף יולי עד חודשים האחרונים, ה בשבעת הארצ

 15-64, שיעור קבוצת הגיל היצרנית 17.7%היה  0-14קבוצת הגיל 

 12.4%ומעלה היה  65קבוצת הגיל של בני שיעור ו 69.9%היה 

   97.מכלל העולים בתקופה זו

 מקורהעיקר ההשפעה המידית של תוספת האוכלוסייה הזאת 

כי שיעור בני קבוצה זו בקרב העולים הוא  ,תבקבוצת הגיל היצרני

מכלל  60%עמד על , אז 2017הרבה יותר גבוה מזה שהיה בשנת 

 ,34-20, שיעור קבוצת הגיל יתרה מכך  98האוכלוסייה הישראלית.

 ,ביותר על פוטנציאל ההתפתחות הכלכלית של המדינה ההמשפיע

ב בקר 20%לעומת בקרב העולים  33.4%על עמד בדוגמה שלנו 

 האוכלוסייה היהודית בישראל.
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-הבישראל ובארגון  20-34התפתחות קבוצת הגיל 

OECD  2029-2009בשניםiii 

 2016של ישראל בשנת הפריון הכולל  OECD-בהתאם לפרסומי ה

 תרהי מדינות החברות בארגון הזה. 34היה הגבוה ביותר בקרב 

שווה  הפריון הכולל היה טורקיהמקסיקו ו :מכך, רק בשתי מדינות

יל"א המאפשר שמירה על הגודל הקיים  2.1עור של או גבוה משי

  של האוכלוסייה.

 2016-ו 1970 בשניםOECD -ה: הפריון הכולל במדינות 11איור  

 

שיעור הילודה בישראל, גם בקרב האוכלוסייה החילונית, הוא 

-ביותר בעולם המערבי בכלל וברוב המדינות החברות בהגבוה 

OECD  .הני נתובפרט-OECD  מראים כי ישראל  2017לשנת

בין כל  0-14נמצאת במקום הראשון בשיעור קבוצת הגיל של בני 

                                                           

iii  2012ניתוח זה הוכן עבור חברת הייעוץ "חיסונים פיננסים" במרץ 
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מכלל  28.3%המדינות החברות בארגון זה עם שיעור של  34

עמד בשנת  OECD-האוכלוסייה. הממוצע של המדינות החברות ב

  99מכלל האוכלוסייה. 917.%על  2017

שהיא  20-34ל קבוצת הגיל נבחן כעת את מגמות ההתפתחות ש

צה הדומיננטית בהשפעתה על התפתחות הכלכלה של הקבו

המדינה. ככלל, זהו פלח האוכלוסייה שהוא גם היצרני ביותר וגם 

הצרכן הטיפוסי ביותר, אשר נמצא רק בתחילת התבססותו בחייו 

בוגרים. החל מגיל זה אנשים מקימים משפחה ולכן יוצרים ה

ושירותים שונים למשך שנים רבות. ביקוש מוגבר למוצרים 

מסיבות אלו מגמות ההתפתחות של פלח אוכלוסייה זה מאפשרות 

 30-45מדינה בטווח של הההתפתחות הכלכלית של  אופילעמוד על 

 השנים הבאות. 

יש להוסיף גם זרם שנתי קבוע  כתוצאה מהפריון הגבוה יותר, אליו

של קבוצת הגיל שיעורה  ,של עשרות אלפי עולים צעירים לישראל

הוא גבוה יותר מאשר  2017בכלל האוכלוסייה בשנת שנים  20-34

גם  ימשיך לגדולהוא ו OECD-חברות במדינות ה 34מתוך  27-ב

 100בעשורים הקרובים.

בכלל  20-34גיל השיעור קבוצת  OECD-לפי תחזית של ה

יהיה הגבוה ביותר בין כל  2050האוכלוסייה בישראל בשנת 

בשנת  20.8%לעומת  20%בארגון זה ויעמוד על  המדינות החברות

2017. 

 

 

 



 האם צפיפות האוכלוסין מאיימת על ישראל?

 

59 
 

  -החברות ב במדינות 20-34: שיעור קבוצת הגיל 12איור  

OECD 2050-לתחזית ו 2017-ב 

 

 מאוכלוסיית יותר צעירה ישראל אוכלוסייתניתן לראות כי 

 לישראל יתרון יוצרוזה  OECD-החברות ב האחרות המדינות

הגידול באוכלוסייה ובמספר . שלה יהכלכל הפיתוחבאפשרויות 

המשפחות הנכנסות למעגל החיים הצרכני מביא לביקוש גבוה 

יותר להקמת התשתיות הנדרשות לבניית הדיור ושירותי צרכנות, 

החל ממזון וכלה בכלי התחבורה. כך נוצר ביקוש גם למוצרי 

אנרגיה הנדרשת למשק המתרחב. בהיבט הפיננסי עולה הביקוש ה

שכנתאות למימון רכישת הדיור ועד למימון החל ממ להלוואות,

 פרויקטים כלכליים ותעשייתיים.

קרל דלפלד, יועץ לשעבר במשרד האוצר האמריקאי ובוועדת 

שיעור גבוה יותר של  מסביר כי הכספים של הסנאט האמריקני,

והוצאות  נמוכות יותרפירושו עלויות בריאות  אוכלוסייה צעירה

חד מפחיתות את הלחץ על אשר בי להטבות פרישה אפסיות,
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שיעור גבוה של  עם זאת, .תקציב המדינה באופן משמעותי

האוכלוסייה הצעירה המצטרפת למאגר כוח האדם איננו מבטיח 

. לשם כך, עליה להיות בעלת מוסדות את שגשוגה של המדינה

"שלטון החוק, מערכת משפט  כגון ממלכתיים מבוססים ואיתנים

 101כלכלת שוק פתוחה".י טוב ועצמאית, חינוך יסוד

-ה בנישנה תפחת אוכלוסיית  20, תוך OECD-לפי תחזית של ה

 255,032,891-, מ10.6%-של כלל המדינות החברות בארגון ב 20-34

 .2029נפש בשנת  228,020,017-ל 2009נפש בשנת 

מדינות החברות  34מתוך  22-הבמקום  דורגה ישראל, 2009בשנת 

 2029. אך בשנת 20-34מינלי של קבוצת הגיל בארגון לפי הגודל הנו

 .16-התעבור למקום  2050ובשנת  17-ה ישראל תעמוד כבר במקום

מדינות  8-רק ב 20-34-ה בניתגדל אוכלוסיית  2009-2019ים בשנ

מדינות האחרות. ה 26ר אוהיא תפחת בכל ש OECD-החברות ב

בשנת נפש  1,690,100-, מ6.9%-בישראל תגדל קבוצת הגיל הזאת ב

. זהו הגידול הרביעי בגודלו 2019נפש בשנת  1,806,890-ל 2009

זילנד -וניו( 9.5%) ה, צ'יל13.8%-אחרי מקסיקו אשר תגדל ב

 וארה"ב( 1.3%) טורקיהנורבגיה ו (,2.4%) דנמרקולפני  (,8.3%)

(0.3%). 

רק בשלוש  20-34, תגדל קבוצת הגיל 2019-2029בעשור הבא, 

והיא  (0.8%) טורקיהו (7.7%)אירלנד  ,(15.7%)מדינות: ישראל 

 . OECD-ר המדינות החברות באתפחת בכל ש

בסך הכול, במשך שני העשורים, תגדל קבוצת הגיל הזאת בישראל 

, OECD-כל המדינות החברות בבהגידול הגבוה ביותר  – 23.5%-ב

 ודנמרק( 2.1%) טורקיה (,4.4%)זילנד -ניו (,13.4%)לפני מקסיקו 

 6-כאשר ב 20-34ר המדינות תקטן קבוצת הגיל שא בכל (.1.6%)
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 8-)איסלנד(, ב 5.9%)נורבגיה( ועד  1%-במדינות היא תפחת 

מדינות נוספות  8-)קנדה(, ב 19%-)בלגיה( ועד ל 10.6%-מ –מדינות 

מדינות האחרונות ה 7-)יוון( וב 29.5%-)אוסטריה( ועד ל 22%-מ

 )צ'כיה(.  38.3%-)אסטוניה( ועד ל 32.9%-מ

 2050, בשנת 20-34לגבי שיעור קבוצת הגיל OECD -ה לפי תחזית

החברות בארגון ראשון מבין כל המדינות הישראל תעמוד במקום 

במדינת ישראל  34-20התפתחות קבוצת הגיל  כיין יצו עוד 102זה.

כפי שניתן  ,על שינוי המגמה הרב שנתית המצביע (לפי לאום)

קבוצת הגיל  103ני הלמ"ס. לפי נתו14-ו 13לראות בעזרת איורים 

נפש  1,378,700-מתגדל באוכלוסייה היהודית המורחבת  20-34

. 41.9%-, דהיינו, ב2040נפש בשנת  1,956,700-לעד  2016בשנת 

 כמעט ולא תגדל זו, קבוצת גיל נוכחיעשור הה עד סוףלמעשה, 

 2020נפש. רק החל משנת  1,379,000סביב ממוצע של תייצב ות

 .2040עד שנת  41.8%-ב ותצמחשוב  היא תתחיל לגדול

 1966-2040לפי לאום בישראל  20-34: קבוצת גיל 13איור  
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קבוצת הגיל  צפויה לגדולאצל האוכלוסייה הערבית  ,לעומת זאת

 600,500עד  2016נפש בשנת  418,000-מ ,43.7%-ב ברציפות 20-34

אך הגידול של קבוצת הגיל הזאת באוכלוסייה  .2035נפש בשנת 

האטה ועד  תחל 2032. משנת 2031ערבית יסתיים למעשה בשנת ה

אצל  18.4%-לעומת גידול ב 1%-היא תגדל בפחות מ 2040שנת 

לכן, שיעור הערבים בקבוצת הגיל  היהודים בתקופה המקבילה.

 2040, יחזור בשנת 27.9%יגיע לשיא של  2025, אשר בשנת 20-34

 . 2016, בדומה לשיעורו בשנת 23.5%-ל

 1966-2040לפי לאום בישראל  20-34: שיעור קבוצת הגיל 14 איור
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בעולם  התפתחות הגיל החציוני של האוכלוסייה

 ובישראל

משפיעים גם על הגיל  20-34השינויים בגודל של קבוצת הגיל 

במדינות הגיל החציוני נתוני  בדיקתהחציוני של האוכלוסייה. 

ישראל  2017בשנת  , מראה כיCIA-השונות בעולם לפי שנתון של ה

לפי נתוני   104שנים. 29.9של  גיל חציוני עם 119-הממוקמת במקום 

   105שנים. 31.7של היהודים בישראל הוא  הגיל החציוניהלמ"ס 

 105-השל יהודי ישראל במקום  הגיל החציונינתון זה מעמיד את 

 .CIA-מדינות וטריטוריות שהוזכרו בדירוג של ה 229מתוך 

היה  2017ות בעולם בשנת תר מבין כל המדינהחציון הגבוה ביו

 8-המקום ב נמצאת. הונג קונג (47.3)יפן בואחריה  (53.1)במונקו 

 35-הבמקום  קוריאה, דרום (42.6) 25-ה, הולנד במקום (44.4)

 . (34.6) 84-ה, סינגפור במקום (41.8)

 2017הגיל החציוני : 15איור 
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על שיעור קבוצת הגיל  של ישראל וסינגפור מצביע הגיל החציוני

גבוה בהרבה מזה שקיים במדינות האחרות הנבחנות  20-34

במאמר זה. קבוצת גיל זו הינה צעירה ודינמית ותרומתה 

 .האפשרית להתפתחות הכלכלית של המדינה היא  מכרעת

כפי שנראה בהמשך, יפן יכולה לשמש כדוגמה לניתוח השפעות 

 נה. לית של המדיתפתחות הכלכהכלוסייה על ההזדקנות האו

ניתוח נתוני הלמ"ס של האוכלוסייה בישראל מוצג  16 איור  מס' ב

 1970שנים בשנת  24.7-אצל היהודים גדל מ הגיל החציוני .לפי דת

ובתקופה הזאת הוא היה הגבוה ביותר  2005שנים בשנת  30.6-ל

 31.6-הוא גדל ל 2005. משנת הדתיותבין קבוצות האוכלוסייה מ

 2016-ו 2015נשאר מיוצב ברמה זו גם בשנים , 2014שנים בשנת 

 . 1970רמתו בשנת מ 27.9%-והיה גבוה ב

של האוכלוסייה בישראל לפי  הגיל החציוני: התפתחות 16איור  

 1955-2017דת 
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בין כל מאיטי ביותר האצל היהודים היה  בגיל החציוניהגידול 

ותר . הגידול המהיר ביהדתיות בישראלקבוצות האוכלוסייה 

-ב גדל הגיל החציוני שנה 47בתקופה בת  .ה בקרב הדרוזיםנרא

. אצל הנוצרים גדל 2017בשנת  27.9-ל 1970בשנת  15.5-, מ80%

 35.3-ל 1970בשנת  21.5-, מ64.2%-בתקופה הזאת ב הגיל החציוני

גבוה ביותר מבין כל קבוצות יה הבשנים האחרונות הו, 2017בשנת 

גדל  הגיל החציוניאצל המוסלמים  בישראל. הדתיותהאוכלוסייה 

 .60.1%של , גידול 2017בשנת  22.1-ל 1970בשנת  13.8-מ

, בחישוב הממוצע הגיאומטרי בגיל החציונישיעור הגידול אם 

אצל כל אחת ואחת מקבוצות השנתי, יישאר כפי שהוא היה 

, אזי אצל 2010-2016בשנים  הדתיות בישראלהאוכלוסייה 

וה לזה של היהודים לקראת שנת הוא ישתולשנה(  1.4%הדרוזים )

של  30-שנות ה לקראת סוףלשנה(  1.36%אצל המוסלמים )ו 2025

 .המאה הנוכחית
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 האנושית החברצפיפות אוכלוסין והתפתחות ה

אצל האוכלוסייה הישראלית בכלל המשך הגידול בפריון הכולל 

למשך שנים  שיעורו התייצבותודי ישראל בפרט, ואפילו בקרב יהו

יחד עם המשך העלייה היהודית לישראל, יביאו  רבות קדימה,

  לגידול בצפיפות האוכלוסין במדינה.

 תלויה במסוגלות המדינה לצפיפות המתגברתהיכולת לתת מענה 

להכיל את האוכלוסייה הגדלה.  והמשאבים העומדים לרשותה

קיים מצב הה , יוצא מנקודת הנחה כיפרופ' אלון טלכזכור לעיל, 

בתחבורה, בשירותי הבריאות,  21-ה ההשני של המאבעשור 

 שכן ,. אך זוהי הנחה שגויהשך גם בעתידיימ עודהחינוך ו

שינויים הוהכלכלית ו טכנולוגיתהתפתחות המנהלית, המדעית, הה

 כתוצאה מכך, המתרחשים בשנים האחרונות במדינת ישראל

קיבולת הגומחה של מתמדת התרחבות מצביעים בבירור על 

  גית בה אנו חיים.האקולו

רוברט  ,בריוס מילן ,המילטון אנתרופולוגים מרקוסה פי שקבעוכ

 ,האוכלוסייהשל  הלודג צמיחת במהלך בראון,ג'ים  אקולוגהו ווקר

מסתבר כי  קרוב זה לזה. רגורהתל ו, ככלל, יבחרבני האדם

על  יםעוליתרונות של היווצרות ריכוזי אוכלוסייה אנושית ה

מאפיין את  הכלל הזה עה הדמוגרפית הזאת.החסרונות של התופ

  106החברה האנושית מאז ומעולם.

וחבריו הראו כי קיים חוק בסיסי  המילטוןתוצאות מחקרם של 

נדרש לקיום סביר של האת גודל שטח המחיה להעריך לפיו ניתן 

האוכלוסייה בהתאם לגודלה בעזרת נוסחה מתמטית של חוק 

  107הכוח.



 האם צפיפות האוכלוסין מאיימת על ישראל?

 

67 
 

יוכל להאכיל את כדי ש קמ"ר 5.6ל של נדרש שטח בגוד לקט-ציידל

לו היחס בין גודל האוכלוסייה לשטח  .נפשותה 10משפחתו בת 

בני אדם היה נדרש שטח בגודל  50-אזי ל ,המחיה שלה היה לינארי

בהתאם לחוק הכוח, אך  קמ"ר. 56 – בני אדם 100-קמ"ר ול 28של 

 יתהלכל אדם נוסף תידרש תוספת שטח קטנה יותר מאשר הי

 אדם לפני הצטרפותו למניין בני המשפחה שלו. לכל  תשנדר

לקטים, -ציידיםהמחקר הראה כי בכל הכפלה של גודל אוכלוסיית 

יעילה יותר בשימוש במשאבים  15%-היא הופכת להיות ב

נדרש שטח של  ,בני אדם 50עבור אוכלוסייה בת  ,הטבעיים. לכן

"במילים  .קמ"ר 31.6 נדרש שטח שלבני אדם  100-ול ,קמ"ר 10.8

כדרך להתמודד עם רק  ותתפתחמאחרות, חברות מורכבות לא 

 108."בגלל צפיפות גבוהה , בין היתר,התפתחוהן  – גבוהההצפיפות 

-היחס בין גודל האוכלוסייה לשטח המחיה אצל ציידים :17 איור

 לקטים  

 

הולך  ,טכנולוגיתהתקדמות הם מעבר האנושות לשלב הבא של הע

כדי להאכיל את . כך, ההנדרש למחייופוחת הצורך בשטח 

 ,לקט-ציידהיה נדרש למאשר  שטחפחות ל זקוק האיכר ,משפחתו
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היה נדרש מאשר שטח הרבה פחות להיה זקוק  בתעשייה עובדו

העובד המודרני יכול להסתפק במרחב בו הוא יכול לעבוד  חקלאי.ל

לכן,  .פרנסתה של משפחתואת כדי להבטיח עם מחשב הנייד שלו 

יותר או ב בפחות הגידול יכול לתמוך שטח של ביתאותו 

 הציוויליזציה.של רמת ההתפתחות הכל תלוי ב –אוכלוסייה 

במילים אחרות, חברות מורכבות לא התפתחו באופן אבולוציוני 

צפיפות אוכלוסין גבוהה, אלא הם התפתחו, עם להתמודד  בכדי 

 דולניק: פרופ'על כך הצביע גם  בין השאר, בשל הצפיפות הגבוהה.

"רמת הציוויליזציה אינה תלויה במספר האנשים, אלא 

  109בהצטופפותם במרכז הציוויליזציה".

כיצד צפיפות האוכלוסייה מתואמת עם רמת הפיתוח  נבחן בהמשך

 של מחוז זה או אחר לפי החלוקה המנהלית במדינת בישראל

מחוזות ה. נראה כי ובהשוואה למחוזות במדינות אחרות

ם את מרבית האוכלוסייה, תר, אשר מושכים אליההמפותחים ביו

דשים, הם בעלי צפיפות האוכלוסין הגבוהה כולל העולים הח

 ביותר.
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 לפי מחוזות גודל האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסין

 172) אביב-תל, קמ"ר( 653) על פי הלמ"ס, במחוזות ירושלים

 2,119אשר מתפרסים על שטח של  קמ"ר( 1,294) והמרכז קמ"ר(

נפש, או  4,587,500, חיים היום (משטחה של ישראל 9.6%) מ"רק

צפיפות האוכלוסין בסך  מכלל האוכלוסייה של המדינה. 53.2%

נפש  2,165-ל 2016בשנת  השל שלושת המחוזות הללו הגיע שטחם

 לקמ"ר. 

והדליל קמ"ר(  14,231מחוז הדרום, הוא הגדול ביותר בשטחו )

של  נפש בצפיפות 1,224,200ל )מכל המחוזות במדינת ישרא ביותר

נפש,  1,388,400, בו מתגוררים אביב-תלנפש לקמ"ר(. במחוז  87.7

נפש לקמ"ר,  8,072 – הגבוהה ביותר היא צפיפות האוכלוסין

מזו הקיימת  3.5%-ובמזו הקיימת בהונג קונג  21.1%-בגבוהה 

  . בסינגפור

נפש,  1,083,300צפיפות האוכלוסין במחוז ירושלים, בו מתגוררים 

ובמחוז המרכז עם אוכלוסייה בת  נפש לקמ"ר, 1,658.9היא 

רמת החיים  נפש לקמ"ר. 1,635.1נפש, הצפיפות היא  2,115,800

ם למדי, והמצב ופיתוח התשתיות במחוזות האלה הם גבוהי

  110,111 ממשיך להשתפר.

מחוז המרכזי הפדרלי של מוסקבה הוא השל  ולשם השוואה, שטח

צפיפות ב 2016בשנת נפש  12,330,126התגוררו  בווקמ"ר,  2,511

לו צפיפות האוכלוסין הזו   112נפש לקמ"ר. 4,910.44 שלאוכלוסין 

הייתה קיימת בסך השטח אותו תופסים מחוזות ירושלים, המרכז 

-, אזי גודל האוכלוסייה במחוזות הללו היה מגיע לאביב-תלו

שנת ם בבה שהתגוררהמהאוכלוסייה  2.27נפש, פי  10,405,222

2016 . 
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 2016אם נוסיף למספר הזה את האוכלוסייה שהתגוררה בשנת 

גודל וצפיפות ביפה, ירושלים והדרום, ללא שינוי במחוזות ח

אוכלוסייה במדינת ישראל ההאוכלוסייה הקיימים בהם, נקבל ש

 הנפש. צפיפות האוכלוסין הייתה מגיע 15,130,300-ל ההייתה מגיע

 "ר.נפש לקמ 685-במקרה כזה ל

סטטיסטי של האזור ב צפיפות האוכלוסין דוגמה נוספת היא

 17,405יורק בארה"ב. שטחו של האזור הזה הוא מטרופולין ניו 

בשנת התגוררו  ובו  משטחה של מדינת ישראל, 80%-, כקמ"ר

נפש  1,158 שלתושבים בצפיפות אוכלוסין  20,153,634 2016

הייתה שווה לזו  כלוסין במדינת ישראלצפיפות האולו  113לקמ"ר.

די ניו יורק, אזי מספר התושבים בה היה מגיע לכב זהאזור של 

 נפש.  25,557,656

ראות היעשויה ל כיצד 2018להתרשם כבר בשנת  על מנתש כך

מיליון  25-האוכלוסייה בה תגיע ל אםשנה,  40מדינת ישראל בעוד 

של ניו יורק. ניתן לקבוע במטרופולין טוס לבקר ל צריךנפש, 

התרשמות מהדוגמה הזאת תהיה שונה הבירות גבוהה מאוד שבס

הפרופסורים  נולמנבאים  ואותחלום הבלהות העתידי בתכלית מ

 טל וסופר.

 781.1תושבים בשטח של  8,537,673מתגוררים  אגופבעיר ניו יורק 

קמ"ר של  180בשטח של נפש לקמ"ר.  10,947קמ"ר ובצפיפות של 

במדינת ניו יורק, דהיינו,  (ליןרובע ברוקמחוז קינגס קאונטי )

, אביב-תלמשטחו של מחוז בלבד קמ"ר  8-בהגדול שטח ב

נפש  14,649תושבים בצפיפות אוכלוסין של  2,629,150מתגוררים 

אזי  ,אביב-תללו זאת הייתה צפיפות האוכלוסין במחוז  114לקמ"ר.
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 81.5% עלייה של נפש, 2,519,628-מספר התושבים בו היה מגיע ל

 .2016שנת נכון ל יהאוכלוסיבגודל ה

אלף  100בעלות אוכלוסייה של  ,בישראל גדולותה עריםה 14מבין 

העיר הצפופה ביותר בישראל  הייתההעיר בני ברק  ,תושבים ויותר

אך הצפיפות הזאת נמוכה  115נפש לקמ"ר. 240,28 , עם2016בשנת 

  . בניו יורק מנהטןמצפיפות האוכלוסין ברובע  8%-בכ

קמ"ר,  51.8תושבים, בשטח של  438,800מתגוררים  באבי-תלבעיר 

היוקרתי ביותר מבין מנהטן  רובעקמ"ר משטחו של  7-קטן בכ

 במנהטן ותגוררה 2016בשנת  .ניו יורק הרובעים שלחמשת 

נפש לקמ"ר. לו  27,826נפש בצפיפות אוכלוסין של  1,643,734

טן, ההייתה שווה לזו הקיימת במנ אביב-תלצפיפות האוכלוסין ב

, מיליון נפש נפש 1,441,387-היה מגיע ל האזי מספר התושבים ב

 .2016יותר מאשר גרו בה בשנת 

ן אי ה, צפיפות אוכלוסין גבוה2כפי שניתן לראות בעזרת לוח מס' 

פין, צפיפות אוכלוסין וליאיכות חיים גרועה יותר ולח משמעותה

 ים גבוהה יותר. ינמוכה אינה מבטיחה רמת ח
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צפיפות לפי בישראל הערים הגדולות  14דירוג : 2 'מס לוח

 116חייםהמדד איכות האוכלוסייה ו

איכות  דירוג

 117חיים
 עיר תושבים תושב/קמ"ר

 בני ברק  200,162 28,240.0 4

 בת ים  128,900 15,758.4 14

 חולון  190,800 10,017.7 6

 רמת גן  153,700 9,376.1 2

 יפו-אביב-תל  438,800 8,473.0 7

 ירושלים 882,652 7,038.0 13

 נתניה  210,800 6,807.7 11

 פתח תקווה  236,200 6,626.5 5

 רחובות  135,700 5,712.4 1

 אשדוד 221,600 4,784.0 8

 חיפה 279,600 4,331.0 10

 ראשון לציון 247,323 4,202.0 3

 אשקלון  134,500  2,965.0 9

 באר שבע  205,800   1,752.0 12
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כך, בהתאם לפרסום של הלמ"ס, מבין הערים בנות אוכלוסייה של 

אלף תושבים ויותר, בני ברק, שהיא העיר הצפופה ביותר  100

דירוג רמת איכות החיים. בבישראל, נמצאת במקום הרביעי 

אוכלוסין הנמוכה הלעומת זאת, העיר באר שבע, בעלת צפיפות 

-רק במקום ה צאתנמ (,בלבד מהצפיפות בבני ברק 6%-כ) ביותר

12 . 

בערים בעלות צפיפות  גבוהה רמת איכות חיים תתאפשרהאם 

את המציג  3בעזרת לוח מס' ניתן להבין  זאת ?הלודגאוכלוסין 

לשנת ביותר בעולם  הבוטבעלות רמת החיים הערים ה 10 רשימת

העיר בעלת לפי דירוג זה,  118,119.של מגזין "מונוקל" לפי דירוג 2016

טוקיו. צפיפות  ,ר בעולם היא בירת יפןובה ביותהחיים הטאיכות 

דומה לצפיפות  נפש לקמ"ר 14,985 העומדת על האוכלוסין בטוקיו

עם זאת, בת ים . (נפש לקמ"ר 15,758) האוכלוסין הקיימת בבת ים

דירוג רמת בערים הגדולות ה 14נמצאת במקום האחרון מתוך 

 החיים בישראל.

ות כבדירוג אי 11-הבמקום  , הנמצאתנתניהבצפיפות האוכלוסין 

דומה לזו הקיימת בבירת דנמרק, קופנהגן,  החיים בישראל,

הערים בעלות איכות החיים הטובה  10מבין  4-המדורגת במקום ה

, אשר צפיפות האוכלוסין בראשון לציוןלעומת זאת, ביותר בעולם. 

במינכן הגרמנית דומה לזאת הקיימת , 3-המקום מדורגת ב

 . בעולם 5-ההמדורגת במקום 

קובעת האם ה ומכך ניתן להסיק שלא צפיפות האוכלוסין היא ז

או נמוכה  הרמת איכות החיים בעיר זו או אחרת תהיה גבוה

 יחסית, אלא רמת הניהול שלה.
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 הערים הטובות ביותר בעולם למגורים 10: 3לוח מס' 

 עיר תושבים תושב/קמ"ר

 120טוקיו  9,262,046 14,895

 121ברלין 3,605,000 3,809

 122וינה 1,784,000 4,000

 123קופנהגן 583,000 6,800

 124מינכן 1,481,000 4,500

 125מלבורן 4,725,316 17,500

 126פוקואוקה 1,430,371 4,195

 סידני 5,029,768 15,700

 קיוטו 1,474,570 1,800

 127שטוקהולם 910,000 4,800

 

 ןלוסיגודל האוכלוסייה בישראל, אם צפיפות האוכ מה יהיהנחשב 

במחוזות הצפון, חיפה והמרכז תהיה שווה לצפיפות האוכלוסין 

בהתחשב בנתונים הסביבתיים  .הקיימת במחוז ירושלים

והטופוגרפיים של הנגב, ניקח רק מחצית משטחו לחישוב גודל 

האוכלוסייה האפשרית במחוז הדרום. נשאיר ללא שינוי את גודל 

קרה זה, כפי שניתן מב. אביב-תלהאוכלוסייה במחוזות ירושלים ו

 25,281,552 תמנה, אוכלוסיית ישראל 4לראות בעזרת לוח מס' 
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נפש לקמ"ר. נבדוק  1,166במדינה תהיה  ןיפות האוכלוסינפש, וצפ

כמה זמן יידרש כדי שאוכלוסיית ישראל תגיע לגודל זה בהתחשב 

 . 2016בגידול השנתי של האוכלוסייה כפי שהוא היה בשנת 

. 1.9%-ב 2016אל גדלה בשנת האוכלוסייה בישר לפי נתוני הלמ"ס,

ים הבאות. בהתאם נניח שהגידול השנתי הזה יישאר קבוע גם בשנ

, ביו"שיהודיים הישובים הלכך, סך האוכלוסייה בישראל, ללא 

צפיפות  ,. גם אז2076תגיע לגודל האמור לעיל רק לקראת שנת 

 ימתמזו שהייתה קי 30%-נמוכה בכתהיה האוכלוסין בישראל 

ותהיה כשישית מזו  ,במחוזות המרכז או ירושלים 2016בשנת 

ו כשביעית בלבד מזו הקיימת א ,הקיימת היום בהונג קונג

 בסינגפור.

כדי להעריך נכונה את השפעת גידול צפיפות האוכלוסין על 

נשווה את בפרק הבא התפתחות רמת החיים במדינת ישראל, 

המפותחות בהן  המצב הקיים אצלנו עם זה הקיים במדינות

נבדוק את הזיקה בין ההתפתחות הצפיפות דומה או גדולה יותר. 

הכלכלית במדינות הללו ונראה הדמוגרפית ביחס להתפתחות 

 האם באמת יש לצפיפות אוכלוסין גבוהה יתרונות כלכליים, כפי

  128.שציין זאת בכתבתו העיתונאי הדר חורש
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לפי מחוזות ולפי צפיפות תחשיב אוכלוסיית ישראל  : 4מס'  לוח

 מחוז ירושלים

צפיפות 

אוכלוסין 

 מחושבת

)נפש 

 לקמ"ר(

גודל 

אוכלוסייה 

 מחושב

צפיפות 

אוכלוסין 

 2016-ב

)נפש 

 לקמ"ר(

אוכלוסייה 

 2016בשנת 

 )נפש(

שטח 

 בקמ"ר
 מחוז

1,166 25,281,552 379.4 8,229,300* 21,690 
סך 

 ישראל

 ירושלים 653 1,083,300 1,659.0 1,083,300 1,659

 הצפון 4,474 1,401,300 313.2 7,422,181 1,659

 חיפה 866 996,300 1,150.5 1,436,658 1,659

 מרכז  1,294 2,115,800 1,635.1 2,146,692 1,659

 אביב-תל 172 1,388,400 8,072.1 1,388,400 8,072

830 11,804,320 87.4 1,244,200 
7,116  

(14,231) 
 הדרום**

 

 2016בשנת  יו"שללא  וכלוסייהסך א -* 

  מחושב לפי מחצית שטחו של מחוז הדרום -** 
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 וצמיחה כלכלית צפיפות אוכלוסין

מסקנות של שלטונות המנדט הבריטי על ה סתמכיםהיינו מאם 

 טיעונים המודרניים אותם מעלה פרופ' טלההמדינה ולפני קום 

ולים ביחס לעשור הראשון לקיומה של מדינת ישראל, היינו יכ

יתה צריכה להוכיח באופן משכנע למדי כי המדינה היהודית הי

  לקרוס מיד אחרי הקמתה.

עם זאת, קצב ההתפתחות של מדינת ישראל היה אז מהגבוהים 

ל המהיר של האוכלוסייה, אשר מסתבר כי דווקא הגידו בעולם.

, הפך לגורם העיקרי לצמיחת  תוך שלוש שנים הכפילה את עצמה

גידול המהיר במשאבי אנוש יצרניים היה הינה. הכלכלה של המד

ו של את תרומת המהירה של מדינת ישראל.תה פתחולהתלברכה 

"סטרטפור": מאששים האנליסטים מהגידול בצפיפות האוכלוסין 

המדינות שהפכו למנהיגים אזוריים או עולמיים השיגו זאת "רוב 

  129ם".במהלך גל הצמיחה בגודל האוכלוסייה שלה

כלוסייה בישראל למדינות שונות בעולם. צמיחת האונשווה את 

קמ"ר,  22,072 שלשטח ב, נפש 8,793,000 גרו בישראל 2017בשנת 

נתונים  130.לקמ"רנפש  398 הייתה בשנה זווצפיפות האוכלוסין 

נפש  9,005,644 – ג'רזי של ארה"ב-דומים לקיימים במדינת ניו אלו

נפש  398של  ןכ גםקמ"ר וצפיפות אוכלוסין  22,600בשטח של 

 131לקמ"ר.

צפיפות האוכלוסין  2016בשנת , 5כפי שניתן לראות בלוח מס' 

אך נפש לקמ"ר,  336 –בישראל הייתה גבוהה מזו הקיימת ביפן 

 נמוכהו, (511) דרום קוריאה, ב(411)נמוכה מזאת הקיימת בהולנד 

 135 134 133 132 .(,9877)או בסינגפור  (676,6)מאשר בהונג קונג  בהרבה
136  
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, כאשר 4פי יותר מגדלה אוכלוסיית ישראל  1960-2016ם ניבש

, בדרום 2.4 פי –, בהונג קונג 3.4האוכלוסייה בסינגפור גדלה פי 

 .37.3%-ב –וביפן  47.8%-ב –, בהולנד 2מפי  יותר – קוריאה

, הצמיחה הגדולה 2005-2016שנים האחרונות, ה 11-, בכמו כן

 ובישראל( 31.4%) ורה בסינגפנראתביותר בגודל האוכלוסייה 

 דרום קוריאה, ב7.7%-מספר התושבים בהונג קונג גדל ב (.25.6%)

פחתה האוכלוסייה להבדיל מכך,  ,יפןכאשר ב 4.3%-ב –בהולנד ו

 . 1.2%-ב

: גודל האוכלוסייה בישראל ובמדינות מפותחות בעלות 5לוח מס' 

 גבוהה צפיפות אוכלוסין

 

 צפיפות אוכלוסין

 )נפש/קמ"ר(

 אוכלוסייה

 מדינה )נפש(

2016 2005 1995 1960 2016 2005 1995 1960 

 ישראל 2,114,020  5,673,420   6,988,200  8,543,000 96 257  317   398 

6,667    6,188  5,714 2,783 7,367,000  6,838,000   6,314,000  3,075,605 
הונג 

 קונג

 סינגפור 1,646,400  3,525,000   4,266,000  5,607,000 2,290 4,902   5,933  7,798

 הולנד 11,556,008  15,493,889   16,334,210  17,081,507 279 373  394  411 

 511  490  459 254 51,245,707   48,185,000   45,093,000  25,012,374 
דרום 

 קוריאה

 יפן 92,500,572   125,436,000  127,752,000 126,960,000 246 334  340  336 
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וכתוצאה , נבחן האם השינויים בצמיחת גודל האוכלוסייהכעת 

השתקפו בצורה זו או  ,מכך בצפיפות האוכלוסין במדינות הללו

 אחרת בהתפתחות הכלכלית שלהן.

שנה, הצמיחה הכלכלית הגבוהה ביותר התרחשה  56בת ה בתקופ

 1960מיליון דולר בשנת  705-, מ421, בה גדל התמ"ג פי סינגפורב

גדל  דרום קוריאה. התמ"ג של 2016מיליארד דולר בשנת  296.96-ל

 1,411.04-ל 1960מיליארד דולר בשנת  3.89-, מ362יותר מפי 

-, מ243מיליארד דולר. בהונג קונג גדל התמ"ג  בשנים הללו פי 

 מיליארד דולר.  320.91-ל 1.32

-ל 44.30-, מ111.4התמ"ג של יפן גדל בתקופה הזאת כמעט פי 

. גידול דומה התרחש גם 2016מיליארד דולר בשנת  4,936.54

מיליארד דולר.  317.74-ל 2.88-, מ110ראל, בה גדל התמ"ג פי ביש

, הייתה 63הצמיחה הכלכלית הנמוכה ביותר בתקופה הזאת, פי 

מיליארד  777.54-ל 1960מיליארד דולר בשנת  12.27-בהולנד, מ

 2016.137דולר בשנת 

שני בגודלו בין המדינות ההולנד היה התמ"ג של  1960בשנת 

 115.4%-בגבוה מזה של יפן, אך  72.3%-המוזכרות לעיל, נמוך ב

שהיה השלישי בגודלו בין המדינות  דרום קוריאהשל  מזה

שני ההיה  קוריאההתמ"ג של דרום  2016המוזכרות כאן. בשנת 

 מזה של הולנד.  81.4%-בגבוה בגודלו, אחרי יפן, והיה 

מזה  35%-ב –של הולנד היה הגבוה ביותר התמ"ג לנפש 1960בשנת 

מזה של הונג קונג  2.5מזה של יפן, כמעט פי  2.2של ישראל, פי 

. התמ"ג לנפש של הולנד קוריאהמזה של דרום  6.8וסינגפור ופי 

סינגפור, זה של מ 44%-, גבוה ב2005היה ראשון בגודלו גם בשנת 
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מזה של  93.5%-ג קונג, במזה של הונ 81.6%-מזה של יפן, ב 45%-ב

 . קוריאה מזה של דרום  180%-ישראל וב

 אחרישני בגודלו הכבר היה התמ"ג לנפש של הולנד  2016אך בשנת 

בלבד מזה של הונג קונג,  4.8%-, גבוה ב(13.8%)בפער של  סינגפור

מזה של  65.8%-מזה של ישראל וב 22.8%-מזה של יפן, ב 17.4%-ב

 .קוריאה דרום 

תמ"ג ותמ"ג לנפש בישראל ובמדינות מפותחות  :6לוח מס' 

 בעלות צפיפות אוכלוסין גבוהה

 תמ"ג לנפש

 )דולר(

 תמ"ג

 מדינה )מיליארדי דולר(

2016 2005 1995 1960 2016 2005 1995 1960 

 ישראל 2.887 100.279 142.463 317.748 1,229 18,095 29,553 37,192

43,561 31,488 22,909 429 320.912 181.570 144.652 1.321 
הונג 

 קונג

 סינגפור 0.705 87.888 127.420 296.966 428 24936 39,722 52,961

 הולנד 12.277 446.932 679.695 777.548 1,062 28,911 57,197 45,658

27,535 20,431 12340 156 1,411.042 898.137 556.449 3.892 
 וםדר

 קוריאה

 יפן 44.307 5,450.805 4,755.980 4,936.543 479 43,455 39,454 38,883

 

 גדלה האוכלוסייה של הולנד, 7כפי שניתן לראות בעזרת לוח מס' 

גדל התמ"ג  בשנים הללו. 37%-ב ביפןו ,1960-2016בשנים  48%-בכ

 ,2005-2016בשנים אך . 111.4פי  –ושל יפן  63.3של הולנד פי 
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-ל יפן פחתה בבלבד וזאת ש 4.3%-ב גדלה האוכלוסייה של הולנד

הוא וביפן  14.4%-. בתקופה הזאת גדל התמ"ג של הולנד ב1.2%

 בלבד.  3.8%-גדל ב

שנים ב 4יותר מפי השוואה, האוכלוסייה של ישראל גדלה שם ל

. אך 30והתמ"ג לנפש גדל יותר מפי  110, התמ"ג גדל פי 1960-2016

תמ"ג ה, שיעור הגידול של 7כפי שניתן לראות בעזרת לוח מס' 

תמ"ג ביפן, ה היה אמנם שווה כמעט לשיעור הגידול שלישראל ב

הולנד, בה לאך היה נמוך יותר מכל  המדינות האחרות, פרט 

 נמוך בהרבה מזה של ישראל.  הגידול בתמ"ג היה

אפשר להניח בסבירות רבה, שהגידול בתמ"ג הישראלי הושפע 

הפוקדים את המדינה ופים כממשברים ביטחוניים ת מאוד

לצרכי ביטחון בישראל  הוצאותהת מראשית היווסדה. היהודי

על אף . הנבחנות כאן גבוהות בהרבה מכל המדינות האחרות הינן

שנה שיעור הגידול בתמ"ג הישראלי היה  56בת , בתקופת כל זאת

הוא כבר עשור האחרון בורביעי בגודלו מבין המדינות הנבחנות, ה

ן שהמיקום הזה של שני בגודלו, אחרי סינגפור בלבד. נצייההיה 

אוכלוסייה במדינות היעור הגידול של ישראל תואם גם את ש

 הנבחנות.
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-ב באוכלוסין, בתמ"ג ובתמ"ג לנפש הגידולשיעור : 7לוח מס' 

 1960-2005ביחס לשנים  2016

 

המדינה השלישית , של יפןהבה נבחן כיצד התפתחה הכלכלה 

ביחס לשינויים בגודל אחרי ארה"ב וסין,  החזקה ביותר בעולם

-הבעולם במדד  17-מקום הב דורגהיפן  2015. בשנת אוכלוסייתה

HDI.138  מ ,של יפן גדלה בהתמדה שנים אוכלוסייתה 45במשך-

מיליון נפש בשנת  128לכמעט  1960מיליון נפש בשנת  92.5

וכיום היא מונה פחות  קטנהמאז, אוכלוסיית יפן הולכת ו .2005

  139מיליון אנשים. 127-מ

כאשר  ,1960-1972, בשנים 8כפי שניתן לראות בעזרת לוח מס' 

, 606%-בכ , התמ"ג של המדינה גדל15.9%-גדלה אוכלוסיית יפן ב

, 2.1%-יפן ב , כאשר קטנה אוכלוסיית2005-2016ם בשני ואילו

 בלבד. 3.8%שיעור הגידול בתמ"ג בתקופה זו עמד על 

 כלוסיןגידול או גידול בתמ"ג גידול בתמ"ג לנפש
 מדינה

2016:2005 2016:1960 2016:2005 2016:1960 2016:2005 2016:1960 

 ישראל  4.04  22.2%  110.06  123.0% 30.26  25.8%

38.3%  101.54 76.7%  242.93  7.7%  2.40  
הונג 

 קונג

 סינגפור  3.41  31.4%  421.23  133.1% 123.74  33.3%

 הולנד   1.48  4.6%  63.33  14.4% 42.99  20.2%-

34.8% 176.51 57.1%  362.55  6.4%  2.05  
דרום 

 קוריאה

 יפן  1.37  0.6%-  111.42  3.8% 81.18  1.4%-
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 שינויים בצמיחת האוכלוסייה והתמ"ג ביפן:8לוח מס' 

גידול 

 בתמ"ג

גידול 

 באוכלוסייה
 תקופה

605.8% 15.9% 1960-1972 

421.9% 11.3% 1972-1983 

334.1% 4.9% 1983-1994 

6.5% 2.1% 1994-2005 

3.8% -2.1% 2005-2016 

 

-בסינגפור גדלה ב האוכלוסייה 2005-2016מעניין לציין כי בשנים 

כאשר בהולנד גידול האוכלוסייה  ,22.2%-ב – בישראלו 31.4%

בלבד. התמ"ג  4.3% –בישראל  זה שהיהמ חמישיתפחות מ היה

של ישראל  זהמ 33.3%-ב היה גבוה 2016בשנת של סינגפור נפש ל

התמ"ג  במקביל כאשר ,2005לעומת רמתו בשנת  25.8%-בוגדל 

  .20.2%-בתקופה הזאת ב ירדנפש של הולנד ל

דרסטי בגידול השנתי של הצמצום המכאן אפשר להסיק ש

לא עזר לשפר את המצב הכלכלי שלה כפי שניתן אוכלוסיית הולנד 

בדומה לכך, צפיפות  .טל 'היה לצפות בהתבסס על גישתו של פרופ

 ,ביותר בעולם הקיימת בהונג קונג ובסינגפורהאוכלוסין הגבוהה 

מהירה ביותר של המדינות הכלל לצמיחה הכלכלית  הלא הפריע

  הללו.

   -דד הבמ בחרותנ מדינות את השינויים שחלו בדירוג מציג 9לוח 

HDI צפיפות ב שיעורי הגידולואת  1990-2017ין השנים ב
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יפן הייתה  1990שנת אם ב .לתקופה זו במדינות אלו האוכלוסין

. 19-היא הייתה מדורגת במקום ה 2017אזי בשנת  8,140-הבמקום 

. 10-, ירדה למקום ה6-הייתה במקום ה 1990הולנד, אשר בשנת 

, עלתה 39-הייתה מדורגת במקום ה 1990סינגפור אשר בשנת 

 1990בשנת  19-. הונג קונג הגיעה למקום ה2017בשנת  9-למקום ה

בשנת  36-. דרום קוריאה הייתה במקום ה2017בשנת  8-ולמקום ה

  2017.141בשנת  23-ועלתה למקום ה 1990

 HDI-מדד הב דירוגת האוכלוסייה ופויפ:שינויים בצ9לוח מס' 

 מדינה

 -דירוג במדד ה צפיפות אוכלוסין

HDI 

גידול  2017 1990

%-ב  

1990 2017 

 22 15 92.8% 403 215 ישראל

 19 8 3.0% 348 338 יפן

 10 6 15.6% 509 440 הולנד

דרום 

 קוריאה
440 528 20.0% 36 23 

 8 19 22.6% 7,040 5,744 הונג קונג

 9 39 81.0% 7,916 4,374 סינגפור

 

הדוגמאות הללו מצביעות על ההשפעה החיובית שיש לצמיחה 

מהירה של גודל האוכלוסייה על התפתחות המדינה כאשר היא 

עוד ניתן ללמוד  החברתית הנכונה.ומלווה במדיניות הכלכלית 

הרבה לפני  ה במיוחדזכו לדירוג גבויפן וגם הולנד  נתונים כי גםמה
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שאר המדינות המוזכרות לעיל, אך זה קרה בעיקר כאשר 

 האוכלוסייה בהן גדלה במהירות גבוהה יחסית.

ביותר בדירוג  ההגבוה עלייהניתן לראות כי ה 18בעזרת איור מס' 

 רמת הןבמדינות ב נראתה 1990-2017 ין השניםב HDI-ה מדד

ביותר: סינגפור, הונג קונג  הצפיפות האוכלוסין הייתה הגבוה

ודרום קוריאה. הירידה הגבוהה ביותר התרחשה בדירוג של יפן, 

בשנת  8-המקום הבה האוכלוסייה החלה לקטון, והיא ירדה מ

 .2017בשנת  19-הלמקום  1990

   HDI 1990-2017-השיפור/הרעה בדירוג מדד  :18 איור

 

 

אומר שישראל צריכה לבחור בסינגפור או בהונג קונג  האם זה

אחרי הכל,  ?מבחינת רמת צפיפות האוכלוסין שבהן כמודל לחיקוי

מיליון נפש  172-ל תגיעבמקרה כזה אוכלוסיית המדינה היהודית 

 במקרהמיליון נפש ) 146( או כדוגמה לחיקוי )אם בוחרים בסינגפור
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, וודאי רדית, ללא עורריןמסקנה כזאת היא אבסו של הונג קונג(.

 שיש לתת את הדעת על הדרכים להתמודד עם הצפיפות הקיימת. 
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 פרברי מחוז המרכז? ואיים מלאכותיים א

אחד הפתרונות לצפיפות האוכלוסין בישראל אותו מציעים 

ללא ספק זהו הקמת איים מלאכותיים בים התיכון.  הוא לאחרונה

ההולנדים ובזמנים אפשרי, כפי שכבר מזמן הוכיחו  פרויקט

השייחים מאבו דאבי, הסינים, היפנים ורבים  –המודרניים 

 אחרים. 

קיימות של ללאומי התקיים באשדוד כנס בינ 2015לנובמבר  9-ב

 אשר הוכנה"כלכליסט" בו הוצגה "תכנית המתאר לפיתוח ימי" 

את  הקמת איים מלאכותיים כפתרון למשק הגז. בנושא בטכניון

ברק כץ,  ,עריםהמתכנן וביל הל התוכנית החקר האופרטיבי ש

 מחברת האדריכלות והתכנון "אתוס". 

הצביע כץ על כך שהעלות של הקמת  ,לאחר בדיקה מעמיקה מאוד

 אביב-תלק"מ מחופי  2דונם במרחק  500בגודל מלאכותי אי 

מיליון  2-כמטר( היא קרוב למיליארד דולר,  15)בעומק ממוצע של 

  142דולר לדונם.

זהרה של כץ כי בנוסף אי הראל עילם מצטט את דברי ההעיתונא

: לא מבוטלעלול להיווצר נזק חברתי , לעלות הגבוהה של הפרויקט

"כלכלנים יגידו לך שמחירי הקרקע במרכז אזורי הביקוש יכולה 

להצדיק יציאה לים. זה אולי נכון עכשיו, ואם לא, זה יהיה נכון 

בפריפריה, בתחבורה  עוד כמה שנים. אבל אם אתה רוצה להשקיע

ם ציבורית, לפתח את המרחב העירוני, לעודד הריסה של בנייני

ישנים, כל זה סותר את הנטייה להקים שכונות מגורים חדשות 

ויקרות בים. שכונות כאלו ישרתו את בעלי הממון ולא צעירים 

שמחפשים לרכוש את הדירה הראשונה שלהם". כץ מוסיף שצריך 

לי נוסף של "העלויות הקבועות של לקחת בחשבון גורם כלכ
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כרת על עלות תחזוקת האי, שאחרי כמה שנים עולות במידה ני

 ".הקמתו

, ישראל מקדמת תכנית לבניית אי 2016יוני מם ופרסלפי כמו כן, 

מיליארד דולר מול חופי עזה כדי להקים בו  5מלאכותי בעלות של 

ת החוף נמל ימי ושדה תעופה ולאפשר בכך את החיבור של מובלע

 143לשאר העולם.

 עבור רצועת עזהע האי המלאכותי המוצ :19איור  

 

האי כאמור, הקמת איים מלאכותיים איננה רעיון חדש. 

, בהולנד נמצא (Flevopolderהמלאכותי הגדול ביותר בעולם )

-וה 50-והוא הושלם בהדרגה בשנות ה 1920הקמתו החלה בשנת 

 317,000ומתגוררים בו קמ"ר  970. שטחו הוא 20-של המאה ה 60

אי זה הוקם על ידי   144נפש לקמ"ר. 327בני אדם בצפיפות של 

על ידי הפעלת משאבות  תוחזקהקמת סכרים וייבוש הים ו

 חשמליות ודיזל. 

הקמת סוג כזה של אי היא הרבה יותר זולה מאשר הערמת חול 

כפי שהוצע בפרויקט הישראלי או כפי שנעשה באבו דאבי. 

כות שהוצגו על ידי יוזמי התכנית מהטכניון בהסתמך על הער
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טריליון דולר. עלות הקמת  2-ההוצאות מוערכות בשהוזכרו לעיל,  

 344יעלה  (קמ"ר 172) אביב-תלשווה לשטח מחוז האי בגודל 

 מיליארד דולר, סדר גודל של התמ"ג השנתי של מדינת ישראל. 

יים ועוד בעיה קטנה אחת בקשר לניסיון של הקמת והפעלת הא

ה. עלויות התחזוקה הנדרשות מדי שנה ושנלהמלאכותיים, פרט 

הארכיפלג המלאכותי  על פי ראיות שהובאו לפני בית הדין לרכוש,

  145שנבנה באבו דאבי באופן שאפתני ביותר... שוקע בחזרה לים.

 ביאארכיפלג איי העולם באבו ד :20איור 

 

 

 

 

 

 

צורך השגת לר יותזולה הרבה  אחרת, קיימת אפשרות א"יאך ב

ל נמצא במרחק שפתרון ה. המרכזצפיפות באזור לבעיית הפתרון 

מלמעלה  ותפניתן לצמשם,  ק"מ בלבד מחוף הים התיכון. 15-25-כ

ועל  שומרוןהרי ה למרגלות כל האזור המשתרע מגדרה לחדרה על

שנוסע בשטחי . כל מי הישובים הפרוסים בין בית שמש לבאר שבע

  , אם הוא טס מעליו, יכול להיווכח בכך.האזור הזה, ועוד יותר

שואפת  ענק-בעריבכל העולם המפותח האוכלוסייה המתגוררת 

באופן טבעי לצאת מהשכונות הצפופות לערי הלוויין הנמצאות 

בפרברי העיר הגדולה. אנשים רבים מעוניינים להמשיך ליהנות 

מהיתרונות שקיימים במרכז המפותח המספק גם פתרונות 
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ד עם זאת, ם רמה גבוהה של שירותי מסחר ובילוי, ויחתעסוקה וג

בסביבה בה האוויר נקי ואיכות  לחיות בדיור מרווח, אך לא יקר,

  החיים נוחה וגבוהה יותר.

 עיר מעלה אדומיםהיישוב עשהאל והצילומי אוויר של : 21איור 

  

מדיניות הקפאת זאת אחת הסיבות העיקריות מדוע, למרות 

שהונהגה על ידי ממשלות  ,שומרון וירושליםביהודה,  הבנייה

גדלה האוכלוסייה של הישובים , 21-ישראל מראשית המאה ה

 בשיעור השנתי הגבוה ביותר במדינת ישראל.  יו"שהיהודים ב

אוכלוסיית מדינת כלל גדלה  ,2000-2016 ,שנה 16בתקופה בת 

, 108.4%-גדל ב יו"שב היהודים. מספר התושבים 35.5%-ישראל ב

 38.3%במחוז המרכז, של האוכלוסייה  45.1%של ומת גידול לע

במחוז הצפון,  29.4%במחוז ירושלים,  42.9%במחוז הדרום, 

רק  146,147.אביב-תלבלבד במחוז  %3.20-במחוז חיפה ו %7.21

כאשר  3.5%-צמחה ב יו"שבהיהודית האוכלוסייה  2016בשנת 

במחוז  (,2.4%)הצמיחה השנייה בגודלה הייתה במחוז ירושלים 

במחוזות הצפון וחיפה  (,2.1%)במחוז המרכז  (,2.2%)הדרום 

 בלבד.  1.4%-גדלה האוכלוסייה ב אביב-תלובמחוז (, 1.5%)
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, 1990שנערכה בדצמבר  יו"שלפי תחזית של המנהל האזרחי ל

נפש  1,235,300-להגיע ל צפויה תההיי שםהאוכלוסייה הערבית 

 6201.148נפש בשנת  1,946,700-ול 2000בשנת 

אשר נערכה על ידי יועץ  ,1990משנת גם כן  ,לפי תחזית אחרת

הייתה צפויה  האוכלוסייה הערבית iv,עננאב ואאהילהאו"ם ד"ר 

נפש.  2,461,100-ל 2,321,700 ביןשלגודל  2000להגיע בשנת 

-ל 191,400בין  ,יו"שנפש ב 1,324,800-ל 1,252,600מתוכם, בין 

נפש  932,900-ל 877,700ן נפש במזרח ירושלים, ובי 203,400

  149עזה. רצועתב

-ל ההאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים הגיע ,לפי נתוני הלמ"ס

ית של ד"ר מהערכתו המרב יותר 2.4%, 2000נפש בשנת  208,316

בהנחה שזאת הסטייה המתאימה גם לגבי  1990.150משנת  עננאב

אמור להגיע  ההאוכלוסייה הישיעור הערכותיו האחרות, אזי 

שיעור ) יו"שבנפש  1,256,819מתוכם  ,נפש 2,212,266-ל 2000שנת ב

 (,1990בלבד מהתחזית של המנהל האזרחי משנת  1.7%-גבוה בה

  עזה. רצועתבנפש  955,447-לו

, שנערכו בשנת 2000לשנת  יו"שלהצלבת נתוני שתי התחזיות 

על  ה, מצביע"ם, זאת של המנהל האזרחי וזאת של האו1990

נתוני התחזית של ב נשתמש, משום כך ביניהן.התאמה מלאה 

 יו"שהמנהל האזרחי כבסיס להערכת גודל האוכלוסייה הערבית ב

, בהתחשב בנתוני מאזן ההגירה באזור זה בשנים 2016בשנת 

1997-2016. 

, מאזן ההגירה השנתי 1997-2007לפי נתוני המנהל האזרחי לשנים 

 97,062-ב – עזה נפש וברצועת 212,299-הסתכם ב יו"שהשלילי ב

                                                           
iv  עננאב ואאהילד"ר (Wael R. Ennab) ופיתוח למסחר ם"האו ועידת יועץ, בשכם נג'אח-אוניברסיטת אלמ 

UNCTAD 
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בשנים שלילי ההגירה הלפי הערכות של הלס"א, מאזן  151נפש.

נפש מיו"ש  110,408נפש, מתוכם  192,212-הסתכם ב 2008-2016

 153 152 נפש מרצועת עזה. 81,804-ו

מאזן ההגירה השלילי הערבי  1997-2016מכאן יוצא כי בשנים 

 178,866-ו יו"שנפש מ 322,707נפש, מתוכם  501,573-הסתכם ב

י התחזית נתונמספרים הללו מהנפש מרצועת עזה. אם נחסיר את 

, נקבל כי 1990ש משנת מנהל האזרחי ליו"השל  2016לשנת 

 נפש. 1,623,993על   עמדה 2016בשנת  יו"שהאוכלוסייה הערבית ב

 5,878, שהוא יו"שסך כל האוכלוסייה בשטח  2016לפיכך, בשנת 

. מכאן, יהודים 420,000-ם כמתוכמיליון נפש,  2-ה כנתקמ"ר, מ

 נפש לקמ"ר.  340לכדי  הצפיפות האוכלוסין באזור זה מגיע

האוכלוסייה לפי הגישה הבינלאומית המקובלת,  למעשה,

תושבים יהודים  220,000-כצריכה לכלול גם  יו"שהיהודית בשטחי 

, האוכלוסייה היהודית לאחר הוספה זו 154במזרח ירושלים.

אך  נפש. 640,000-לכה מגיע יו"שב וקהמתגוררת מעבר לקו היר

מכיוון והנתונים הדמוגרפיים הנוגעים לתושבי ירושלים, גם 

ליהודים וגם לערבים, כלולים במחוז ירושלים, לא נתייחס אליהם 

 .יו"שכחלק מאוכלוסיית 

הקיימת במחוז  מזו למחצית יו"שם נעלה את הצפיפות בשטחי א

לקמ"ר, נקבל שניתן יהיה נפש  1,659צפיפות של לרמת , םירושלי

 יו"שצפיפות בהמיליון נפש. ובמידה ונרצה ש 2.9-עוד כבהם ליישב 

, המשמעות תהיה אביב-תלתגיע למחצית מזו הקיימת במחוז 

 מיליון נפש.  21-תוספת של כ

-תלאזור המשתרע מהים התיכון וההשוואת צילומי הלוויין של 

 הקו הירוק"" – 1949קת האש משנת במערב ועד קו הפס אביב
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)איורים  שטח המשתרע מזרחית מקו זהה, לצילומי (22)איור 

השטח הנמצא מערבית רובו של , מראה בבירור את ההבדל. (23,24

ל"קו הירוק" מכוסה בבנייה עירונית צפופה בעוד רוב שטחו של 

ות טרשים עגב כוסה"קו הירוק" מלאזור הנמצא מזרחית ה

 . ותמאוכלס אינןכמעט ש

 vפתח תקווה – אביב-תלגוש  :22איור 

 

 השומרון :23איור 

  

 

 

                                                           
v  הקו הירוק"  – 1949קו הפסקת האש משנת"----------- 
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                   אזור מעלה אדומים          :24איור 

 

גדולים וצמודים זה לזה: אריאל היהודית  נשווה שני ישוביםכעת 

, 1997וסלפית הערבית. לפי פרסומי מפקד האוכלוסין בשנת 

נפש,  8,796מנתה  אוכלוסייתה 2007נפש ובשנת  7,101בסלפית גרו 

   155,156 תוך עשור אחד. 23.9%-דהיינו, גדלה ב

מנתה אוכלוסיית סלפית  2007בשנת  ,אך לפי מקור פלסטיני אחר

אוכלוסיית  2016במחצית שנת נוסף, לפי מקור  157נפש. 10,021

 4נפש המתגוררים בשטח בנוי של  10,947-סלפית נאמדה ב

פש, גם כן בשטח בנוי נ 19,220באריאל התגוררו בשנה זו  158קמ"ר.

   159.נפש לקמ"ר 4,805ין של צפיפות אוכלוסב, דהיינו, קמ"ר 4-של כ

, זהה, בעיר מודיעין עילית, ששטחה 2016השוואה, בשנת שם ל

 6.1מאוכלוסיית אריאל ופי  3.5נפש, דהיינו, פי  66,847התגוררו 

, כל שטחה המוניציפלי 2016של  סלפית. נכון לשנת  תהמאוכלוסיי

קמ"ר. לפיכך, במידה והצפיפות  14.7-כ עמד עלאריאל של 

כל הייתה מתייחסת ל 2016בשנת האוכלוסין הקיימת באריאל 

שטחה המוניציפלי, אזי האוכלוסייה שלה הייתה עשויה להגיע 

תושבים. גם אם תעלה הצפיפות באריאל לרמה של  70,000 לכדי
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אזי  160,נפש לקמ"ר 6,831עמדה על  2016אשר בשנת  ,כפר סבא

 אלף תושבים.  100-ל ההייתה מגיעייה שבה האוכלוס

 אריאל וסלפית : 25איור 

 

ראוי לציין, כי ניסיון הקמת גושי ההתיישבות הקיימים כבר הוכיח 

שעלויות הבנייה באזור זה על קרקעות המדינה נמוכות בהרבה 

 יו"שמהבנייה במחוזות המאוכלסים בצפיפות. קרבתו של אזור 

יבוצעו במיוחד אם תחים ביותר במדינת ישראל, לאזורים המפו

החשמלית, מאפשרת פתרון באזור זה תכניות לסלילת קווי הרכבת 

זמין, זול ומהיר ביותר לעודף האוכלוסייה המרוכזת כיום במחוז 

 ובמחוז המרכז.  אביב-תל

במחוזות נוספים הרצון האובססיבי להמשיך ולבנות  מגורים , ברם

בנוסף  .רק מגדיל את רמת הצפיפותדינה של המהצפופים ביותר 

י הצפיפות הזאת עושה לאויבשחקים, מרקיעי הלמחירי הדיור 

טילים צורך במערכות  הםאין ל –עבודה קלה וזולה בהרבה  ישראל

 במטרה . כל טיל שיגיע לקרקע באזור זה יפגעתמדויקות ויקרו

מן בז כיצד הספיקו לשכוחכבר ויגרום נזק הרסני ביותר. בישראל 
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דעותיהם ל ללא קשרתושבי גוש דן ומחוז המרכז, מלחמת המפרץ 

הטילים אימת וליחסם להתנחלויות, ברחו מפני  ותיהפוליט

 ים לאריאל ולישובים האחרים בשומרון. יהעיראק

לא  בכוחה לאפשר בירוקרטייםוה פוליטייםההסרת המכשולים 

ז, והמרכ אביב-תלת הצפיפות שנוצרה במחוזות יבעילרק פתרון 

דירה כתוצאה מפיתוח התשתיות, בנייה אתנופה כלכלית  אלא גם

מגורים, הרחבת שירותי הבריאות, החינוך והתרבות להמונית 

במרחק כל זאת  – והקמת שטחי מסחר ותעסוקה בערים החדשות

מרכזים המפותחים של המדינה.השל חצי שעה נסיעה מ
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 תפתחות הדמוגרפית לפיתוחהדר תיאום בין העה

 ותוצאותיו םשלתיים ממשירותי

"העלייה  שכותרתו:פרסמתי בירחון "נתיב" מאמר  1991בשנת 

ההיבט הדמוגרפי". במאמר זה טענתי כי לאור העלייה  –מונית הה

ה"מ, ממשלת ישראל צריכה להכין תכנית לאומית יההמונית מבר

הארוך ולו רק כדי לשמור על רמת שירותי  חווטמתאימה ל

לפני תחילת גל  תקיימ שזו הייתהחה כפי רווההבריאות, החינוך ו

לבנות מבנים חדשים ולדאוג  במאמר הצעתי 161העלייה הזה.

על מנת  עודולהכשרת כוח אדם נוסף למערכות הבריאות, החינוך 

 .להתמודד בהצלחה עם קליטת מאות אלפי עולים

מתאר את  דר חורשעיתונאי הה מפרסום המאמר, שנים 26

חלק ניכר העולים ותוצאותיהם: "הליקויים בהתנהלות קליטת 

היערכות של  העדרמהתקלות בהתנהלות המשק, נגרמו מ

המדינה לא נערכה  ;המתכננים לשינויים הצפויים באוכלוסייה

לספק את הביקוש לדירות, וכך נגרמו המחסור ועליית המחירים 

א הדביק את קצב המסחררת בענף. קצב הבניה של בתי החולים ל

והגידול בצרכי האוכלוסייה המבוגרת, וכך הגידול באוכלוסייה 

אנחנו מוצאים את עצמנו עם מחצית ממספר המיטות בבתי חולים 

מהתקן המקובל במדינות המפותחות, ועם מאות חולים 

 162המתאשפזים בימות החורף במסדרונות בתי החולים".

שנה מראה כי האוכלוסייה  30 בדיקת נתוני הלמ"ס לתקופה בת

-ל 1986נפש בשנת  4,226,200-, מעצמההכפילה את בישראל 

השינוי הזה בגודל האוכלוסייה ש אלא. 2016נפש בשנת  8,628,600

דר מדיניות עמתאים במדיניות ממשלות ישראל.  ה מענהלא קיבל 

לפיתוח השירותים בהתאם לשינויים הדמוגרפיים הביא, במרוצת 
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פער הולך וגדל בין הגידול בדרישה  ו שלהזמן, להיווצרות

  שירותים ממלכתיים ומוניציפליים ליכולת המדינה לספק אותם.ל

, על פי "ידיעות אחרונות"בכתבה שפורסמה לאחרונה באתר של 

אלי  ,נתניהו, בדק מנכ"ל משרדובקשתו של ראש הממשלה בנימין 

אלו פרויקטים של תשתיות יש כיום בקנה, שניתן לשלב "גרונר 

ח שלהם. לתדהמתו של בהם משקיעים זרים וכך להאיץ את הפיתו

גרונר התברר כי במדינת ישראל, שלא כמו במדינות מערביות 

 .רבות, אין גורם שמרכז את כל תכניות התשתיות של המשרדים

בים בקטן ועובדים ישירות מול האוצר ואין גורם המשרדים חוש

אחד שמתכלל את התכנון. כמו כן, המשרדים מתקוטטים כל אחד 

וד כמה מיליונים כדי לבנות עוד כמה מול האוצר כדי להשיג ע

כיתות או מעונות. אין תכנון מערכתי, אין תכנון לטווח ארוך ואין 

  163."ור הפרטימחשבה בכלל על כדאיות כלכלית ושילוב של הסקט

דר תכנון ממשלתי מערכתי לטווח הארוך אפשר עה את תוצאות

 להדגים בעזרת המצב שנוצר בתחום שירותי הבריאות בישראל. 

, ישראל 2017אמנם, לפי מדד הבריאות העולמי של בלומברג לשנת 

לפי אותו המדד,  164מדינות בעולם. 163מתוך  9-מקום הב מדורגת

ניתוח אך  165בעולם. 6-הת במקום דורגישראל הייתה מ 2015בשנת 

, מצביע על 1986-2015שנה,  30הנתונים של הלמ"ס לתקופה בת 

אותם מקבלים תושבי ירידה מתמדת ברמת שירותי הבריאות 

 המדינה.

מיטות בבתי החולים  27,399עמדו לרשות החולים  1986בשנת 

היו בבתי  2015בשנת  166,167נפש. 1,000-ת למיטו 6.32 –בישראל 

 , אך1986בשנת משיעורן  63.2%עלייה של מיטות,  44,715החולים 
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 16.4%-מוך ב)ננפש  1,000-מיטות ל 5.28-לירד מספר המיטות 

  168(.1986 שנתאשר במ

ירידה תלולה עוד יותר חלה בשיעור המיטות במחלקות הכלליות 

, 2015נפש בשנת  1,000-ל 1.83של בתי החולים. שיעורן עמד על 

. נציין, כי האוכלוסייה 1986בשנת  2.76-ו 1977בשנת  3.29לעומת 

נפש בשנת  8,463,400-של מדינת ישראל גדלה בתקופה הזאת ל

נפש בשנת  4,331,300-ו 1977נפש בשנת  3,653,200, לעומת 2015

1986.169 

הדו"ח בעיה נוספת במערכת הבריאות נראית בתחום כוח האדם. 

מגמה המדאיגה ביותר של ירידה הממשיכה "השנה מציין ש

במספר הרופאים בישראל", אומר ד"ר ליאוניד אידלמן, יו"ר 

ההסתדרות הרפואית, "ישראל היא המדינה היחידה בין המדינות 

 170פותחות בה מספר זה נמצא בירידה".המ

רופאים לכל אלף בני אדם, ובשנת  3.45היו בישראל  2001בשנת 

לעומת  3.1שיעור הרופאים המועסקים בישראל עמד על  2016

רופאים לאלף  3.3הממוצע של המדינות המפותחות שעומד על 

באוסטריה ובנורבגיה שיעור הרופאים הוא  לשם השוואה, .נפש

רופאים בממוצע  4.7אביב יש -בתל 171לאלף נפש. 4.5וגל ופורט 5.1

 . 2.2על כל אלף איש, בצפון רק 

יעוד, המצב בישראל ממשיך להיות גרוע ושיעור "גם בתחום הס

האחיות המועסקות בקופות ובבתי החולים ממשיך לרדת עם 

 שנתאחיות לאלף בני אדם, בעוד שב 5.79היו  2013השנים. בשנת 

לאלף. בשנים האחרונות, רק מקסיקו  6.53על שיעורן עמד  2002

 2.55מצילה את ישראל מהמקום האחרון בטבלה. במדינה זו יש 
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, לעומת 9.33עומד על -OECD אחיות לאלף איש, והממוצע ב

 172".4.8שיעור האחיות המוסמכות בארץ שעומד על 

גודל על פי דרדרות בשירותי הבריאות גם היאפשר לעקוב אחר ה

הוצאות השל רמת  ההשווא וזאת על ידי ,בריאותתקציב ה

לאומיות לנפש לבריאות במונחי שווי כוח הקנייה של התוצר ה

. אם בשנת OECD-ההמקומי הגולמי במדינות החברות בארגון 

בין  14-המקום ב 2000ובשנת  13-המקום ב דורגהישראל  1990

 16-הה כבר במקום דורגהיא  2014, אזי בשנת OECD-החברות 

  173בלבד.

לנפש בישראל לבריאות בדיקת התפתחות שיעור הגידול בהוצאה 

רק  ,OECD-הון גמראה כי בין החברות באר 1990-2014בשנים 

מהשיעור היה נמוך יותר שיעור זה ( 134%של באיסלנד )גידול 

מצבה של ישראל לא  2014גם בשנת  זו(. מבחינה 169%בישראל )

 OECD-ה מדינות 24מתוך  22-המקום ל הגיעההיה מזהיר והיא 

  .2000צאה לבריאות לנפש בהשוואה לשנת בהו 43%של עם גידול 

שנה לפחות  30ך על כך שבמש הלעיל מצביע הסקירה שהובאה

כלוסייה דרדר לא בגלל שהאויהמצב בשירותי הבריאות הלך וה

רב שנתי של וי מערכתי שלתתכנון ממ גדלה, אלא בגלל שלא נעשה

אמה ובמידה הראויה להתפתחות פיתוח שירותי הבריאות בהת

  הדמוגרפית של האוכלוסייה במדינת ישראל.

לפי המדווח בכתבה לאחרונה נראה כי בעיה זו שבה לסדר היום. 

 שלצורךשל אסף זגריזק ואיתמר אייכנר, החליטה ממשלת ישראל 

 2021"כל פרויקטי הענק שמתוכננים עד , משרדים השוניםייעול ה

י צוות ה, החינוך ועוד ירוכזו על ידבתחומי התחבורה, האנרגי
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עודכנו במשרד הבריאות תכניות לפיתוח  2017באוגוסט . "מיוחד

 ית. שירותי הבריאות בהתאם למקדם ההתפתחות הדמוגרפ

בשטח.  טרם יושמהאך ההחלטה  זהו צעד ראשון בכיוון הנכון,

במשך עשרות בשנים  ד של רוב ממשלות ישראלבינתיים אזלת הי

אדירים בין הביקוש הציבורי לשירותים לבין יכולת  יצרה פערים

בכדי להתגבר  רב עוד זמןדרש יינראה כי ו ,המדינה לספק אותם

 על הפערים הללו.
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 בעיית "גללי סוסים" בת זמננו

ישראל: בכבישי צפוי להראות העתיד כך  ,טלפרופ'  לדעתו של

ר שלוש באוטו... תכפילי את המספ "אנשים יבלו כל יום שעתיים

סע יותר לכנרת או בנתיבי איילון. זה אומר יותביני שאף אחד לא י

כי מעמיסים עוד  אביב-תלשגם ברכבת לא ניתן יהיה להיכנס ל

ות, ועוד על תשתיות עד שהן לא יכולות להכיל. נראה כיתות צפופ

   174כי אי אפשר לבנות תשתית שגדלה בקצב האוכלוסייה".

בלהות, התחזית עצובה",  פסימי גם כן. "זה חלום פרופ' סופר

 .מיליון איש שיגורו בארץ הזו 25עד  15אמר. "יש מספר אימים של 

לחשוב שנהיה המדינה הכי צפופה בעולם המערבי, אין אפשרות 

וכל אלו יחמירו  –לנוע בכבישים, אלימות על כל מטר, מצוקת דיור 

 175".מיליון איש 15-ל 8-בגדילה מ

בעיית צפיפות האוכלוסין גם העיתונאי הדר חורש התייחס ל

באוכלוסייה : "הגידול הצפוי , אך דעתו מאוזנת יותרבכתבה שלו

יגרום כמובן להגברת הצפיפות. ישראל מככבת כבר היום כאחת 

תושבים  400-המדינות הצפופות בעולם, עם צפיפות של כ

תושבים לקילומטר  929-לקילומטר רבוע. הצפיפות הזו תזנק ל

יפות אוכלוסין גבוהה יש יתרונות כלכליים, . לצפ2065רבוע בשנת 

עילות בתשתיות. מצד שני הנובעים ממרחקי הובלה קצרים וי

לעומס גדול בכבישים ודורשת השקעה גדולה גורמת הצפיפות 

  176הסביבה". ה עלבהגנ

היא  ם טל וסופרסוריפרופהשל  תםגיש ,כפי שנראה בהמשך

ות המהפכה ראיה מקיפה של התפתחעדרת ונ במידה רבה שטחית

תחזיות מסוג זה אמצעי התחבורה בעולם המודרני. בהטכנולוגית 

מזכירות את התחזיות שנערכו על ידי הוגי הדעות הדגולים מן 
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הרברט  ,העבר הרחוק יותר. כך לדוגמה, הסופר והוגה דעות הנודע

   20-כי אחת הבעיות החמורות ביותר במאה ה האמין ,ג'ורג' ֵולס

ההתרעות גללי סוסים ברחובות הערים.  תהיה... הצטברות של

ניבא העיתון "טיימס" כי  1894-לשיא כאשר ב והגיעזו בעיה מפני 

בגובה  גללי סוסיםשנה, כל רחוב בלונדון ייקבר מתחת ל 50"בעוד 

שכבר אז היו אף על פי זאת   177י.פ.(". –מטר  2.74של תשעה רגל )

אמצעי  וםבתחם ברורים לשינוי מהפכני יסימניותר מקיימים 

  שימוש בסוסים.ל ומציאת חלופות התחבורה

באנגליה הופעל קו הרכבת הראשון בעולם, ובשנת  1825כבר בשנת 

הופעל בפעם הראשונה קו הרכבת המלכותית מסנט  1851

פטרסבורג למוסקבה. העיתונים והמגזינים של אותה תקופה 

ו כי בגלל המהירות המופרזת ם כתבהפרסמו שורה של מאמרים ב

פגע ילהיקרע ושמיעתו תעלולות של הקטרים, הריאות של הנוסע 

כי  לנבאהחלו  19-של המאה ה םמרמת רעשי הרכבת. האקולוגי

לתת חלב, ותרנגולות  תפסקנהפרות הרועות ליד פסי הרכבת 

דבר  ,המלומדות הללו נבואותלמרות ה 178להטיל ביצים. תפסקנה

רכבת תחתית הופעל בלונדון קו  1863זה לא קרה, ובשנת מ

 הראשון מסוגו בעולם. 

שני מהנדסים הגרמנים, גֹוְטִליּב ָדיְיְמֶלר וִויְלֶהְלם  1885בשנת 

אך, ייצרו את האופנוע הראשון בעולם ובשנת  את  – 1886ֶמיְיּבַּ

 179הרכב הארבע גלגלי הראשון.

בעיתון ליפטית האפוקפרסום הכתבה מעברו רק שלוש שנים 

ם מרוץ מכוניות בין פריס לטורוויל התקיי 1897"טיימס", ובשנת 

למהירות  ה( אשר הגיע(Bolléeבו זכתה מכוניתו של ליאון בולי 
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ייצור המוני של החל כבר  1900קמ"ש. בשנת  45הממוצעת של 

 180מכוניות בצרפת ובארה"ב.

ונשנו פעם אחר סוג שהוזכר לעיל, חזרו המ תחזיות אפוקליפטיות

בני את הזהיר מקס ואליר,  המדען הגרמני, 1939בשנת  ,פעם. כך

איום הרכבות המונעות בעזרת רחף מגנטי במהירות של מפני דורו 

קילומטרים או יותר לשעה. לדבריו, רכבות כאלה תהיינה  500

, 21-המסוכנות לכל יצור חי. במאה המקור של תנודות עצומות 

ו בשימוש ברחבי יפן וסכנת הרעידות בות כאלה כבר נמצאכר

 ., בלשון המעטהלמדיכמופרזת  הרהקטלניות התבר

התחבורה במדינת  כיצד עלול מצבמתאר נאמנה  טלאמנם, פרופ' ו

, בהנחה שדבר לא ישתנה, פרט מהמשך הצמיחה ראותילה ישראל

 בדומה לתחזיתו שלאך  ה.מדינבגודל האוכלוסייה המתגוררת ב

, טלההנחה עליה מתבסס פרופ'  ,19-סוף המאה המהרברט וואלס 

עור  המצמיחהה ומתעלמת מההתפתחות הטכנולוגית היא שגוי

 .כבר בימינווגידים 

ד"ר יואב לרמן, מומחה לתכנון עירוני מחברת הייעוץ גם 

טל. פרופ' "פלנטה", מפקפק בתחזיותיו האפוקליפטיות של 

מיליון איש בישראל. מה שיקבע את  20-לדבריו, "יש מקום גם ל

ם יחיו פה, אלא רמת התנאים לחיים נוחים לא תלוי בכמה אנשי

העירוני  כנוןתשם דגש על ה לרמן ד"ר  ".הפיתוח של התשתיות

התכנון "וטען כי המודרני ועל פיתוח מערכת של הסעת המונים 

חייב להיות כזה שיאפשר תנועה של אוכלוסייה גדולה מבלי 

לכן צריכה להיות התבססות גדולה יותר על  .להשתמש ברכב פרטי

 181י משנה בתוך המטרופולין".ון של מרכזרכבת ותכנ
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מודאג ממחסור באוכל ובמי  איננובשונה מפרופ' סופר, ד"ר לרמן 

בישראל: "יש ערים יותר קטנות  הלקוי שתיה, אלא מהתכנון

יצטרכו  .תושבים מיליון 20-ממהשטח של מדינת ישראל עם יותר 

ברור, זה לא ביג דיל. השאלה היא אם יהיה  – לייבא אוכל מחו"ל

ס על רכבת, תשתיות, יעילות, רציונלי ויעיל, המתבס כלכליפיתוח 

רכבת. היום ערים  פיזורם על בסיס תחנות על ריכוז אנשים ולא

חדשות בישראל הן מתוכננות כבישים ולא מבוססות רכבת. 

הנוכחית לא תצליח להתמודד עם האתגר הזה. אני  המדיניות

סנכרון בין  אבל זה דורש ,בטוח שמקבלי ההחלטות יודעים את זה

 והמנהיגות הפוליטית חייבת ,שהאינטרסים שלהם שוניםגופים 

 להתוות דרך".

תחזיות השואה הדמוגרפית  אינו לבד בספקותיו לגבי ד"ר לרמן

של מדינת היהודים עקב המשך הצמיחה של גודל האוכלוסייה בה. 

הדמוגרף הישראלי הידוע ואחד , סרג'יו דלה פרגולה' אפילו פרופ

כי "השאלה בכל זאת  חושב ,הערבי של האיום הדמוגרפי מסנגוריו

  182.של צפיפות אוכלוסין תיפתר בעזרת פיזור האוכלוסייה"

יתרונותיה של את  שנה כדי לגלות 60 אמנם, לקח לממשלת ישראל

את בפרט ו מערכת רכבות להסעה ציבורית המונית ברחבי המדינה

סעה קרקעית לה-קלה והתתהיתרונותיה של מערכת הרכבת 

עבודות הנרחבות בתחום זה הזאת,  ובכלערים. תוך הההמונית ב

ן שאהרכבת הקלה בירושלים, קווי רכבת לבית ) שכבר הושלמו

, אלה שנמצאות (ולכרמיאל בצפון, לשדרות ונתיבות בדרום

, ואלה שמתוכננות לביצוע (קווי הרכבת התחתית בגוש דן) ,בביצוע

ב ותי ביותר במצבעתיד הקרוב, מצביעות על שיפור משמע

 . הקיים היום זה עתידי לעומתהתחבורתי ה
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 גוש דןשל רכבת הקלה ה :26איור 

 

רכבת הקלה הכפי שמסר העיתונאי אור רביד, הקו האדום של 

בני אדם מדי יום.  000250,-צפוי להסיע יותר מ אביב-תלב

מטרים מתחת למתחם הבורסה ליהלומים  12"התחנה, שנמצאת 

על ידי נת"ע, אמורה לשרת את רבבות שברמת גן ומוקמת 

 15-, בפחות מאביב-תלהנוסעים שיעשו את דרכם מדי יום ללב 

... בשעות השיא תגיע 2021דקות, עם פתיחתה הצפויה באוקטובר 

. על פי לוחות הזמנים, זמן בכל שלוש דקות וחצי רכבת לתחנה

לא יעלה על  אביב-תלהנסיעה מתחנת אבא הלל אל תחנת אלנבי ב

לינסון שבפתח תקווה ידקות וחצי, ונסיעה לבית החולים ב שבע

תסתכם בעשר דקות וחצי של נסיעה מתחת לפקקים של גוש 

 183דן".

בימים אלה מסיימת חברת נתיבי ישראל את הקמתו של קו 

שכולל מנהרות ושתי  531לכביש  4בין כביש  הרכבת החדש בשרון

שתיות הרכבת דיווח צחי גורה, מנהל יחידת ת ךתחנות חדשות. כ

בנתיבי ישראל: "בחודש יולי נחנוך שתי תחנות רכבת ולמעשה 

מדובר בהוספת תשתית רכבת באזור הכי פקוק ועמוס במדינה. זה 



 האם צפיפות האוכלוסין מאיימת על ישראל?

 

107 
 

במהירות וביעילות יאפשר לאנשים לעשות את הדרך למרכז הארץ 

  184ובהמשך, עם החיבור למסילת החוף, גם צפונה".

 ירושלים – יבאב-תלעבודות סיום בקו רכבת  :27איור 

 

קמ"ש, תגיע הרכבת  160דקות בלבד ובמהירות של  28תוך 

האומה בירושלים, במסילה  בנייני לתחנת אביב-תלהחשמלית מ

 קילומטרים.  56כפולה באורך של 

כוללת  2040כנית האסטרטגית של משרד התחבורה לשנת הת

הקמת מסילות רכבת מכרמיאל לקריית שמונה, מירוחם לדימונה 

הקמת מערכת מסילות הברזל שתחבר את לאילת.  אביב-תלומ

במערב  אביב-תלקריית שמונה וקצרין בצפון עד אילת בדרום, ומ

עד מעלה אפרים במזרח, תהפוך את רוב שטחה של מדינת ישראל 

קיים מתנגיש בקלות ובמהירות לכל תושביה, כפי שמטרופולין ל

 בכל המדינות המפותחות בעולם. 

 הופעלה בצרפת רכבת מהירה, 2008בשנת לדוגמה,  כך

Automotrice Grande Vitesse (AGVהמגיעה עד ) קמ"ש 360-ל .

שנים.  27, אשר פעלה בצרפת TGV-ה החליפה את רכבת זו רכבת

 קמ"ש. 320עמדה על  TGV-המהירות הממוצעת של ה
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 Automotrice Grande Vitesse בצרפת רכבת מהירה :28איור 

(AGV) 

 

, זמן הנסיעה AGV-ל שירות הסעות דומה לאם בישראל יופע

דרך בקעת  קילומטר 491מקריית שמונה לאילת במרחק של 

 8-9דקות במקום  92ללא עצירות ביניים, עשוי לקחת עד ו, הירדן

הצליחה הוותיקה  TGV-שעות באוטובוס היום. אגב, רכבת ה

לשבור את שיא העולם לרכבת על מסילה, והגיעה  2007בשנת 

רכבת כזאת הייתה מאפשרת  185,186קמ"ש! 574.8ל למהירות ש

 ה אחת.להגיע מקרית שמונה לאילת תוך פחות משע

שוקלת את ישראל  Hyperloop One לאחרונה פורסם כי חברת

-אולטרהכאחד מארבעה יעדים סופיים להקמת קו של רכבת 

החברה מנסה אילון מאסק, בהשראת חזונו של היזם, . מהירה

לטענת היזמים הישראלים שעובדים . לאילת אביב-תללחבר את 

ללב גוש דן בנסיעה מולה, ניתן יהיה להגיע מהעיר הדרומית ועד 

 187דקות. 20של 
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 Hyperloop רכב :29איור 

 

 

 

 

 

 

 

 ווירית לישראל )תע"א(אשייה הבשנים האחרונות בקמפוס התע

, נאס"אעם משותף פרויקט  של בדיקות מתבצעות אביב-תלב

SkyTran ,ופרברית זולה ומהירה. בכלי  תחבורה עירונית לקידום

שישה  הפרוסות מעל מסילותהתחבורה המהפכני ביותר על 

 מושביות אוטונומיות במהירות-מטרים מהקרקע, ינועו קרונות דו

 188,189.קמ"ש 240עד  של

 SkyTranהדמיה של : 30איור 
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דפוסי התחבורה בעולם בכלל  את גורם נוסף שאמור לשנות

ללא נהג.  – רכב אוטונומי אוטומטי לנסיעה הוא ובישראל בפרט

: "צי יוצא דופן של MIT Technology Review מאתווח יד על פי

אוטונומיים יצאו לכביש בחודשים הקרובים. שלא כמו רוב  רכבים

שונים להתמודד עם מצבים  יםמתוכנתהאוטומטיים, הרכב הכלי 

מם, האלה ילמדו את עצ הרכביםעלולים להיתקל,  הם בהם

 .בסימולציה, איך להתמודד עם התרחישים הבעייתיים בבטחה

 לנווט בצמתים עסוקים, בכבישים עמוסים נהלמדתהמכוניות 

, בהשראת הדרך שבה בעלי אינטנסיביומפוקקים באמצעות לימוד 

  החיים לומדים לקשר את פרס עידוד עם התנהגות שהובילה לכך".

חברת "אינטל"  ופתיחת י" על ידי ימובילאבעקבות רכישת חברת "

מרכזי פיתוח דומים בישראל על ידי חברות "גוגל", "פורד", 

מרכז העולמי לפיתוח מערכות ל"פורשה"  ואחרות, ישראל הפכה 

בקרת בטיחות וניהול ההנעה של הרכבים החשמליים 

עם "מובילאיי"  של והאוטונומיים. לאחרונה נמסר כי השותפות

BMW  סדרתי של רכב אוטונומי לחלוטין ייצור  תביא לידיואינטל

 2021.190בשנת 

 חברהה עם הסכם על חתמה אשדוד רייתיעכמו כן, 

 םהיסעיב ניסויים לעריכת  gEngineerin STT הסינגפורית

 מסוג ציבורי שירות להפעלת להביא העשויים בעיר, אוטונומיים

 2020.191 בשנת כבר זה

עצום במצב  הפעלת כלי רכב אוטונומיים לחלוטין תגרום לשינוי

התחבורתי. "מכונית אוטונומית בהנעה העצמית צפויה לשנות את 

החברה יותר מכל מה שנעשה על ידי טכנולוגיה במאה האחרונה. 
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נה בטוחות יותר, יהיה לנו יותר זמן פנוי, הערים יהדרכים תהי

 192ות להפוך לנחלת העבר".עשוי התעבורהובעיות מחדש  תעוצבנה

מהזמן. לעומת  4%בשימוש מעשי רק  הרכב הממוצע נמצא ,כיום

רכב אוטונומי יכול להיות מנוצל על בסיס מנוי ורק בעת  ,זאת

מצב זה  הצורך, ולכן שיעור השימוש בו יהיה גבוה הרבה יותר.

 את תנועה, יקטיןהאת עומס  באופן משמעותי ורידיאפשר לה

במספר מקומות החניה בערים ויפחית דרסטית את מספר צורך ה

  193.הדרכיםתאונות 

חוקר במרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש  ,ד"ר רועי צזנה

"מכוניות  :, מסביר כיאביב-תלבלווטניק באוניברסיטת 

גם לילדים, לקשישים ולבעלי מוגבלויות  תאפשרנהאוטונומיות 

להגיע בקלות ממקום למקום. ואם לא די בכך, הרי שמכוניות 

ים הנדרשים בעיר, אוטונומיות צפויות למזער את מספר החניונ

 13מכיוון שמכונית חכמה אחת יכולה לפעול ביעילות כזו שתחליף 

 194מוניות".

 מציאותרכבים בעלי כושר נהיגה עצמי הופכים במהירות ל

חברת "דלפי" הפעילה קווים בארה"ב ובסינגפור  במדינות שונות.

ניסיוניים של תכנית "הנעה על פי דרישה" בעזרת רכבים המונעים 

סינגפור מתוכנן לרוץ במשך שלוש שנים, עם הניסוי ב .גללא נה

  2022.195פריסה מסחרית מלאה בשנת 

חברת "דלפי" רכב עם הנעה אוטונומית ללא נהג של : 31איור 

 וגאס-בנסיעות ניסיוניות בלאס
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הוכנסו  2016העיתון "ישראל היום", בשנת  על פי דיווח של

 24וגלים להסיע המס םלשימוש בסינגפור תאי נסיעה עצמוניי

מדווח כי פיילוטים העיתון נוסעים במסלולים שונים ברחבי העיר. 

 196.ובפינלנדדומים של רכבי הסעה עצמוניים קיימים גם ביוון 

 מסוע אוטונומי להסעה המונית בסינגפור: 32איור 

 

אושר פרויקט של הפעלת רכבי הסעה עצמוניים  דרום קוריאהב

 חברות 19סמסונג ויונדאי.  חברותהבמשותף על ידי שיבוצע 

 197לבדיקת רכבים מסוג זה. הממשלהקיבלו אישור של נוספות 

מפעילה צי של  Google Waymoארה"ב חברת ב במדינת אריזונה

טנדרים של חברת קרייזלר פסיפיקה.  נסיעות מבחן של  600

אריזונה גם על ידי חברות כמו  כבישיבמופעלות  אלומכוניות 

GM ,Ford  .198ואחרות  
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של  E2 Catalystהאוטובוס החשמלי דוגמא חדשנית נוספת היא 

 ,נוסעים 40 , הנושא. כלי רכב זהProterraהאמריקאית  החברה

 105שניות ומגיע עד למהירות של  6.8-בקמ"ש  32-מאיץ מאפס ל

 199ק"מ. 563עד  של למרחקוקמ"ש 

 Catalyst E2 Proterraאוטובוס חשמלי  : 33איור 

 

ציוד אף בתחום ה בא לידי ביטויוטונומיים מעבר לרכבים אה

 את החברות לעבודות עפר, את ענף הכרייה המשמש מכני הכבדה

. מפעל הרובוטיקה של התעשייה האווירית שוק הצבאיהואת 

פיתח טכנולוגיה שמביאה לביטול הצורך בנהגים ובצוותים 

אנושיים. "את הכלים הכבדים ניתן יהיה להפעיל מחדרי שליטה 

שמוטמעות בהם מבעוד  מרוחקים או לפי הגדרות תוכנהובקרה 

ים בתוך שנים, רוב הכל ...מועד בהתאם לאופי המשימה

המשמשים את הצבאות המתקדמים יהיו אוטונומיים ויכולות 

הגדול בתחום  בתחום הבינה המלאכותית עושות את השינוי

 200הזה..."

גם לה התקדמות ח ,רכבים יבשתייםהפעלת ב פריצת דרךבנוסף ל

"אורבן  רתחב .אווירייםאוטונומיים רכבים שימוש בב

 – אירונאוטיקס" הישראלית הציגה לאחרונה את ה"קורמורן"

מל"ט אוטונומי בגודל של מכונית בעל רוטורים פנימיים, שיוכל 
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רכב ל דוגמהו לפעול במקומות שמסוקים לא מגיעים אליהם. ז

 דרנית. דפוסי התעבורה המו את לשנות אשר ביכולתומעופף 

ו הוא כשליש מזה של ה"קורמורן" ממריא בצורה אנכית. גודל

מסוק רגיל, אך הוא יכול לשאת משקל זהה. יש לו רוטור פנימי 

שמבטל את הסכנה לפגיעה של הלהבים שיש למסוקים רגילים, 

 .וכך הוא יכול לטוס צמוד לבניינים ומתחת לקווי מתח

חברת "אורבן  של מל"ט אוטונומי -ה"קורמורן" : 34איור 

 אירונאוטיקס" הישראלית

 

לדברי רפי יואלי, מייסד ומנכ"ל החברה, "הקורמורן הוא בגודל 

 500של מכונית. הוא ממריא בצורה אנכית ויכול לשאת מטען של 

ק"מ הלוך ושוב, שגם זה חסר  50-70ק"ג ויותר למרחק של 

 תקדים. אין שום כלי אחר שיכול להמריא אנכית והוא באורך של

 201מטרים". 3.5

שונות בתכלית  מוביל למסקנותהתכניות שהוזכרו לעיל  מימוש

. במקום לדאוג לבעיית "גללי הסוסים" טלפרופ' שהציג מאלו 

כבישי ימלאו את  לדעתו שלו ושל פרופ' סופר, אשר ,המודרניים

ישראל עד אפס מקום, רצוי לחשוב על עתידם של עשרות אלפי נהגי 

 יםהכבד התחבורה כליושאר משאיות ה ,האוטובוסים, המוניות
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בד את פרנסתם בעקבות כניסתם של הרכבים אלם צפוייה

בהקשר זה  אוטונומיים לשימוש הפרטי והציבורי.ההחשמליים ו

תגבר הדרישה  של משרות רבות, האובדן יש לקחת בחשבון כי לצד

לעובדי מוסכים מיומנים בעלי ידע רב בתחזוקת רובוטים וציוד 

 רת אינטליגנציה מלאכותית.המופעל בעז
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 איכות החיים

סופר על איכות החיים  'מי שנחרד מתיאורי האימה של פרופ

אוכלוסיית הנוראה אשר מצפה לעם ישראל בעקבות צמיחת 

נפש לקמ"ר,  1,150-ועליית הצפיפות ל מיליון נפש 25-ל ישראל

 האוכלוסין גבוההבכמה מדינות בעולם בהן צפיפות ראוי שיבקר 

שתהיה קיימת או  ,כיוםמונים מזו הקיימת בישראל  עשרות

 ניתן כיצדגמאות בלבד הממחישות בעתיד. נביא כאן שלוש דו

 גם בכרך הצפוף ביותר. שטחים ירוקים עירוניים לתושביםלספק 

 17,405הוא אזור הסטטיסטי של מטרופולין ניו יורק ה שטחו של

 בותגוררו ה 2016שנת . במשטחה של מדינת ישראל 80%-קמ"ר, כ

  202נפש לקמ"ר. 1,158 של תושבים בצפיפות אוכלוסין 20,153,634

לו צפיפות האוכלוסין במדינת ישראל הייתה שווה לזו, אזי מספר 

 נפש.  25,557,656 -להתושבים בה היה מגיע 

פארקים הקיימים  117אחד הפארקים המרשימים ביותר מבין 

רק המרכזי הוא הפאמשטחו,  20%ואשר תופסים בניו יורק 

  פארק.סנטרל  – מנהטןהממוקם בלב הרובע הצפוף של 

קמ"ר,  59.1כאמור, צפיפות האוכלוסין במנהטן, אשר שטחה הוא 

נפש לקמ"ר, דומה לזו הקיימת בעיר בני ברק, בעלת  27,826היא 

הצפיפות הגבוהה ביותר מבין ערי ישראל. שטחו של סנטרל פארק 

. אביב-תלל פארק "גני יהושוע" בדונם, כגודלו ש 3,400-עומד על כ

מיליון  42זהו הפארק העירוני הפופולרי ביותר בארצות הברית עם 

   203מבקרים מדי שנה.
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 תמונות מסנטרל פארק, מנהטן, ניו יורק: 35איור 

    

 ,נפש לקמ"ר 7,798בה צפיפות האוכלוסין עומדת על  ,בסינגפור גם

דואגים לספק  ,קמ"רנפש ל 6,667ובהונג קונג עם צפיפות של 

מיליון מבקרים  4.5-כ. שטחי נופש ובילוי בחיק הטבע לתושבים

זהו הגן הבוטני היחיד  204באים לגן הבוטני של סינגפור מדי שנה.

-ימות השנה. יותר מבבוקר ועד חצות בכל  5-בעולם הפתוח מ

דונם, כגודל הספארי  820צומח פרושים על שטח של י מינ 10,000

 2.5הארוך ביותר בין הקצה הצפוני לדרומי הוא  גן. המרחק-ברמת

מדשאות נרחבות של עמק לרשות המבקרים עומדות ק"מ. 

בינואר  ים באוויר הפתוח.מופעפיקניק ובהם ניתן לערוך הדקלים 

ם של סינגפור אף הוכרו כאתר מורשת עולמית הגנים הבוטניי 2014

 של אונסק"ו. 

 בסינגפורהגנים הבוטניים  :36איור 
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משתרע בין הפארקים הרבים הקיימים בהונג קונג, הגדול ביותר 

ניתן להתרשם מיופיו של הפארק  205דונם. 80על שטח של 

  :מהתמונות הבאות

 פארק הונג קונג :37איור 

   

לעיל ניתן להיווכח שלא צפיפות הוצגו הדוגמאות שמשלוש 

מאיימת על איכות החיים של בני האדם, אלא ה היא האוכלוסין

 מת הניהול של החברה בה הם חיים.ר
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 דבר וףס

 העומדים בבסיסהחוקים הביולוגיים במאמר זה הראינו כי 

, יביאו גם את ממשלתיתהתערבות  בהעדרתהליכים דמוגרפיים, 

האוכלוסייה בישראל למצב דומה למתרחש בכלל האוכלוסייה 

השנים  20-כי ב ,תחזיות האחרונות של הלמ"ס עולההמהעולמית. 

אוכלוסייה בישראל יקטן, אם כי עדיין הת שיעור הגידול של הבאו

, מאוד תכןי .אחרות יהיה גבוה יחסית למדינות מפותחות

מיליון נפש  25של  שהאוכלוסייה בישראל לעולם לא תגיע לממדים

ותתייצב ברמה נמוכה  של המדינה היהודית בשטחה המצומצם

 .  יותר

נו הכלכלן והפילוסוף אמר בזמ ,לכלכלנים קצרי טווח בהתייחסו

"מי שמאמין שהצמיחה  –האמריקאי הנודע קנת בולדינג 

הוא מטורף או  –פי המעריכית יכולה להימשך לנצח בעולם הסו

למקרה שלנו, אפשר להחליף אלו בפרפרזה של דבריו  206.כלכלן"

 ". מילה "דמוגרףבן" את המילה "כלכל

ה ארוכת טווח, המעבר הדמוגרפי מצביע על כך ראייב

כלל עולמית שואפת להגיע באופן טבעי התפתחות הדמוגרפית השה

יותאם  כאשר גודל האוכלוסייה ,קיימא-ברשיווי משקל של למצב 

 צרכיםהלספק את  בהדרגה ליכולת הגומחה האקולוגית

 . של האוכלוסייה יםהחומרי

 ,חלק מהאוכלוסייה הכלל עולמית, כהאוכלוסייה הישראליתגם 

אליו מגיעים של המעבר הדמוגרפי ב שלותו תגיע בסופו של דבר לא

להתפתחותו בהתאם ובזמנו  עםכל  – כל העמים האחרים

יש לקוות שתהליך צמצום הפריון  התרבותית והטכנולוגית.

ייעשה במקביל להתפתחות  (ובעקבותיו גודל האוכלוסייה)
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מדינה להמשיך ה כלכלית ותאפשר לטכנולוגית שתמנע קריס

 יה ברמה נאותה.יסלאוכלום ולספק שירותי

של המדינות הוותיקות והמפותחות יותר, ניתן  עברלאור ניסיון ה

-שתגיע לשיווי משקל ברלצפות בסבירות גבוהה ביותר כי עד 

נניח שהצמיחה  ל באוכלוסייה.ידוישראל תוכל ליהנות מג קיימא,

הכלכלית השנתית בישראל תהיה רק שווה לשיעור הגידול השנתי 

נפש  מיליון 25-דינה. במקרה שהיא תגיע לבמה של האוכלוסיי

סך  207,(דולר 974,39) 2017התמ"ג לנפש יישאר ברמה של שנת ו

זהו דולר. טריליון  1-לכ 2072בשנת  התמ"ג של ישראל עשוי להגיע

  2017.208מיליארד דולר בשנת  348לעומת  187%-גידול ב

התמ"ג של ישראל , 2060בשנת , OECD-הלפי תחזית של  ,כמו כן

 850,773,370,000-(, יגיע לPPPהתאם למדד שווי כוח הקנייה )ב

 התקציבאחוז שאם , היאכזה בגודל המשמעות של תמ"ג  209דולר.

מהתמ"ג כפי שהוא היה בשנים  4.5%לצרכי הביטחון יישאר 

 ,2060בשנת  מיליארד דולר 38-כגיע לעשוי לה וא, אזי ה2014-2015

ציב בגודל כזה תק 210.תתגשם OECD-התחזית של בהינתן שה

בעולם אחרי  10-ההיה מעמיד את ישראל במקום  2017בשנת 

 211.(מיליארד דולר 35)לפני צרפת ו (מיליארד דולר 2.39) גרמניה

במקום המדורגת ביטחון של רוסיה, ההוצאות השוואה, שם ל

  מיליארד דולר. 44.6על  2017 תהשישי, עמדו בשנ

בים גדולים למטרות משאב כזה היה מאפשר לשחרר תקצי ברור כי

אחרות, כמו חינוך, בריאות ושירותי רווחה, ובמיוחד לצרכי 

האוכלוסייה הולך וגדל קרב שיעורה בשת בוגרהאוכלוסייה המ

 תוחלת החיים. הארכתבעקבות 
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ישראל, ואפילו ברמה  כלכלתהמשך התאוצה הקיימת בהתפתחות 

ת להביא א , עשוי2017בשנת  3.1%-ב גידול בתמ"ג השנתית של

של  עם אוכלוסייה צפויה, 2072בשנת  התמ"ג של מדינת היהודים

. תמ"ג בסדר גודל כזה היה טריליון דולר 1.8לכדי  מיליון נפש, 25

, אחרי איטליה 2017ולם בשנת עב 10-מעמיד את ישראל במקום ה

השוואה, התמ"ג של רוסיה, שם ל  212.דרום קוריאהולפני קנדה ו

 1.5-על פחות מ 2017ת מד בשנבעולם, ע 12-מקום ההמדורגת ב

 טריליון דולר. 
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