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הדמוגרפיה איתנו

מועצת יש"ע

יש"עמדה

קראת ראש השנה תש”ף פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ”ס( ל
נתונים על הדמוגרפיה בישראל. נתונים אלו מציגים שוב את המשך המגמה 

החיובית בניגוד לכל התחזיות הפסימיות. 

בשנת 1987 פורסמה ב”ידיעות אחרונות” כותרת ראשית שקבעה כי “בשנת 
2000 ישראל לא יהודית” תוך שהיא מסתמכת על דבריו של פרופ’ ארנון סופר. 
מסתבר שהמציאות לא קראה את העיתון באותו יום. עד היום ישנו רוב יהודי 

מוצק ממערב לירדן גם אם סופרים את ערביי הרשות הפלסטינית.

במהלך השנים שמענו רבות על ה”שד הדמוגרפי”, 
אותו איום שטוען כי מספר הלידות הגבוה של הנשים 
הערביות בישראל – בניגוד למספר הלידות הנמוך 
של האישה היהודייה - יגרום ברבות השנים מהפך 
דמוגרפי באוכלוסייה בישראל. לפיהם, במסגרת 
התהליך הזה, או יותר נכון בסופו הכמעט-אפוקליפטי, 
יעלה מספר התושבים הערבים בין הירדן לים על 
מספר התושבים הישראלים במדינתנו הקטנה 

וימחקו את זהותה היהודית של מדינת ישראל. 

המרכזית  הלשכה  של  החדש  במסמך 
לסטטיסטיקה שפורסם לפני כשבועיים ומתאר 
את שיעורי הפיריון בישראל לפי גיל ודת בשנת 
2018, אנו רואים שאין שד ואין איום דמוגרפי. בניגוד 
לאותן תחזיות קודרות, אנו אומרים כבר זמן רב כי 
הסתכלות קצרה במספרים תראה את ההיפך. נכון, 
בשנים עברו המספרים אכן היו מפחידים – בשנת 
1969 היה שיעור הפריון המוסלמי גבוה כמעט ב-6 
לידות מהפריון היהודי. הסתכלות בנקודת הזמן 
הזאת, כמו גם בנקודות נוספות בהיסטוריה, אכן 
ממחישות את הפחד מהשד הדמוגרפי. אך לו רק 
נעצור לרגע, ונסתכל במבט-על בטבלאות הנתונים 
נראה שהפחד מהפיריון הערבי הוא רק בגדר אשליה.

הנתונים לא טועים: בעוד שמספר הלידות לאישה 
מוסלמית בישראל יורד באופן מתמיד – החל מ-4.7 
לידות בשנת 1985 ל-3.2 לידות בשנת 2018, מספר 
הלידות לאישה יהודייה בישראל רק עולים ועולים 
– מ-2.79 לידות בשנת 1985 ל-3.17 בשנה החולפת.

בנוסף, לפי טבלה אחרת של הלמ”ס, המחלקת את הנשים לפי קבוצות 
אוכלוסייה ולא לפי דת, שיעור הפריון של נשים ערביות בישראל בשנת 2018 
הוא 3.04 בלבד, אל מול 3.05 לנשים יהודיות. דהיינו, לא רק שיש עלייה בשיעור 
הפריון היהודי, אלא שלפי קבוצת אוכלוסייה ישנה גם עקיפה במספר הלידות 

של האישה היהודייה עוד משנת 2015.

הסיבה העיקרית לכך ששיעורי הפיריון במגזר הערבי והמוסלמי יורדים באופן 

כה דרסטי היא תהליך תרבותי הנקרא “התמערבות”. משמעות תהליך זה היא 
אימוץ באופן מלא או חלקי של תרבות המערב בתחומים שונים באוכלוסייה. 
כחלק מהיטמעותה של האוכלוסייה הערבית בישראל, היא אימצה לעצמה גם 

תרבות שונה שמתבטאת בירידה בשיעור הפיריון, כמו בעולם המערבי.

לפי יורם אטינגר, שגריר בדימוס וחבר בצוות מחקר לנושא הדמוגרפיה 
“התמערבות שיעור הפריון של ערביי ישראל )כמו ערביי יו”ש( מהווה פועל יוצא 
של האצת תהליך העיור ושידרוג מעמד האישה, המגבירה השתלבות במערכת 
החינוך, מעמיקה נוכחות בשוק העבודה, דוחה את 
15 לגילאי 23-25,  תהליך הנישואין והפריון מגיל 
מסיימת את תהליך הפריון בגיל 45 במקום 55...”. 

לא מדובר כמובן רק בישראל. לפי ספר השנה של 
ה-CIA שיעור הפריון בירדן הוא 3.14 לידות לאישה, 
ערביי יו”ש – 3.2, סעודיה – 2.04, כווית – 2.35, 
מצרים – 3.41, איראן – 1.96, וכו’. למעשה, שיעור 
הפריון היהודי בישראל גבוה מכל מדינה ערבית חוץ 

מתימן, עיראק, מצרים וסודן.

גם כשבוחנים רק את האוכלוסייה הישראלית 
ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, אנו רואים מגמה 
חיובית. נתוני הפריון הממוצע לאישה ישראלית 
תושבי יהודה ושומרון עומדים על 4.9 לידות לאישה, 
ואילו הערביות באזור )לפי נתוני ה-CIA( עומדות על 
3.2 לידות לאישה – 1.7 לידות יותר. כפי שפרסמנו, 
כבר בבחירות האחרונות עמד שיעור בעלי זכות 
ההצבעה בכל הארץ על 70.5% מהאוכלוסייה. ביהודה 
ושומרון, לעומת זאת, הוא ניצב על 52.8% בלבד – 
כלומר, מספר הילדים מתחת לגיל 18 בקרב תושבי 
יהודה ושומרון היהודים גבוה בצורה משמעותית 
– 47.2% מכלל התושבים באזור, מול 29.5% צעירים 

מתוך כלל תושבי מדינת ישראל.    

דווקא הרעיון המסוכן של השמאל הישראלי 
שמדבר על הקמתה של מדינה פלסטינית ביהודה 
ושומרון, חס וחלילה, הוא זה שעלול לגרום לבעיה 
דמוגרפית, עם התקבצותן של מאות אלפי נפשות 
נוספות מכל המדינות הערביות מסביבנו, אשר ישנו 
את המאזן הדמוגרפי. התוספת הדמוגרפית המסוכנת 
הזו, עשויה ליצור מצב של פיצוץ אוכלוסין ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, וזליגת 
אוכלוסין אל מעבר לקו הירוק תוך ערעור הרוב היהודי גם בגבולות 1948. דהיינו, 
נסיגה משטחי יהודה ושומרון, לטובת שימור הרוב היהודי – לא תסייע כלל 
וכלל אלא תחריף את הבעיה ותסכן את המאזן הדמוגרפי באזור יחד עם עוד 

סכנות קיומיות נוספות. 

אז מסתבר שה״שד הדמוגרפי״ לא כל כך נורא. הוא אפילו עובד לטובתנו.  

העלון לעילוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ"ל, מייסד מכון צומת
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1 שלומית בונה סוכה בגוש עציון השנה בחול המועד סוכות, בגוש 
עציון נהנים מחוויות אקסטרים ייחודיות; טרקטורונים, אומגה, פיינטבול, סנפלינג, 
פעילויות לכל המשפחה בחוות קשואלה, מסעדות עם סוכות כשרות, אירועי 
תרבות וביניהם: מופע שקיעה בחוות ספר המדבר של שלמה בר והברירה 
הטבעית. כל זה רק חלק מהדברים שמחכים לכם במרחק רבע שעה נסיעה 
מירושלים. ראש המועצה האזורית גוש עציון שלמה נאמן אמר: "בואו למסע 
שורשים ומורשת בדרך האבות, להתחבר להווה המתחדש באתרי הפנאי 
והבילוי ותראו את העתיד הנבנה כאן בגוש עציון". מנכ"ל עמותת התיירות גוש 
עציון משה ברוס אמר: "חג הסוכות מהווה הזדמנות נוספת לעם ישראל לצאת 

ולטייל בגוש עציון".

2 לראשונה: ממלכת ישראל הקדומה תהיה פתוחה למבקרים 
כל חול המועד לראשונה מאז ההכרזה עליה, תפתח השנה תיירות שומרון 
יחד עם רשות הטבע והגנים את הגן הלאומי - שומרון העתיקה למבקרים בכל 
ימי חול המועד, זאת בשל עלייה דרמטית במספר המטיילים המגיעים לשומרון 
מכל רחבי הארץ והעולם בשנה האחרונה. הגן הלאומי שומרון העתיקה טומן 
בחובו את ממלכת ישראל הקדומה. לאחרונה ישנו חשש ממשי לגן הלאומי, 
וזאת בשל התגברות שוד העתיקות על ידי פלסטינים בסביבה מהמקום. יוסי 
דגן ראש המועצה האזורית שומרון: "אני קורא לכל אוהבי הטבע וההיסטוריה, 

לכל אוהבי ארץ ישראל להגיע השנה דווקא לגן הלאומי שומרון העתיקה".

3 רגע לפני הסתיו, חבל בנימין מציע לכם חוויה שונה וייחודית 
מדובר בשילוב קסום של טבע עם מורשת, של נופי קדומים עם היסטוריה 
עתיקה, של אדרנלין פועם עם רוגע לנשמה. בארץ נביאים ונביעות, ניתן להתפעם 
מרוחם הגדולה של חנה ושל שמואל, של אליהו ואלישע, של ירמיהו ושל דבורה, 
לטייל בשבילים שבהם פסעו, ולפגוש את המקומות שבהם פעלו. בחבל בנימין, 
הממוקם במרחק נגיעה בלבד הן מירושלים והן מהמרכז, אפשר להרגיש את 
קסם הנביעות בשלל המעיינות המטופחים, לפגוש את יפי הטבע הבראשיתי, 
לגעת בהיסטוריה באתרי קדם, ולהפעיל את כל החושים במגוון יקבים, מסעדות, 

אטרקציות וסדנאות אומנות לכל המשפחה.

4 אריאל יזמות בונים בעינב: הבניה בשלבים מתקדמים 
מיקומו הגאוגרפי של היישוב עינב הוא במערב השומרון כ- 9 ק"מ מערבית 
לשבי שומרון, וכ- 26 ק"מ ממזרח לנתניה על כביש 557. המיקום של הישוב 
בנקודה אסטרטגית מושכת למקום משפחות אידאליסטיות ומשפחות שמקום 
6. הישוב עצמו מגוון מאוד באוכלוסיה המתגוררת בו  עבודתן סמוך לכביש 
ואפשר למצוא בבית הכנסת את מגוון הכיפות וכיסויי הראש. אריאל יזמות 
שאחראית על מגוון מיזמים בשומרון ובגוש עציון ומסרה עד היום מאות דירות 
רואה בישוב הזה מקום טוב להצלחה. אורי פליישמן משנה למנכ"ל החברה: 
"אנחנו במאמצים גדולים לסיים את הפיתוח בקרוב ולאפשר טופסי 4 בטווח 
המיידי, המיזם שלנו בעינב הוא איכותי עם מחירים סבירים ואנו ממליצים בחום. 

בתים מעולים במחירים סבירים". 

5 מרכזות 'עזרא' סיימו את סמינר ההכשרה השבוע סיימו בתנועת 
הנוער 'עזרא' את החלק השני של סמינר הכשרת המרכזות. בין היתר נבחנו 
המרכזות על נהלי הבטיחות והביטחון בהוצאת אירוע וחוזר מנכ"ל - על מנת 
שיוכלו להמשיך ולהפעיל את הסניפים בצורה תקינה. בסמינריון העמיקו בנושאים 
שונים ומגוונים ואף בנו יחד תכניות מיוחדות ומפתיעות למסע סוכות הקרוב. 
שאול דה מלאך, מזכ"ל התנועה: "כולם יודעים שלא לומדים שחיה בהתכתבות. 
בתנועה הבנו זאת כבר לפני שנים - פיצול סמינר המרכזות מאפשר להן ללמוד 
באופן מעשי את תפקידן. לאחר חודש בסניף, המרכזות מבינות את העבודה. 
בסמינריון הן מקבלות את הכלים המעשיים אחרי שבקיץ כל העבודה מולן היה 
יותר לימודי, אני מאחל לבנות ולכל הסניף להמשיך להוביל בתורניות ולפרוץ 

בשנה הזאת מעבר".

6 סוכות שיעיף לכם את הסכך בחבל יתיר חבל יתיר הוא מרחב 
עצום המציע מגוון רב של פעילויות לחג שיעיפו לכם ת'סכך. בואו לעוף ביער 
בחוויה מלאת אדרנלין והנאה צרופה וכמובן סלפי ברקע הנוף המשגע של 
היער הנטוע הגדול במזרח התיכון. מוזמנים להנות מטיסת תצפית בכדור פורח 
50 מטר, עוד  100 מטר, מתצפית או סנפלינג ממרפסת תלויה בגובה  בגובה 
במתחם- פעילות אקשן בזירת לייזר טאג, מתנפחים, פינות יצירה ומשחק ניווט 
למשפחות. מוזמנים לבלות גם בסוסיא הקדומה מתעוררת לחיים ולהתנסות 
בדריכת ענבים בגת, הפקת שמן בבית הבד, הכנת פיתות, לפגוש יוצר כדים 
ולהנות מטרמפולינת ענק, סרט במערה והדרכות. מי שמסורת והיסטוריה 
מרגשים אותו מוזמן לתפילה המסורתית והחגיגית בבית הכנסת בסמוע אליו 
מתאפשרת כניסה רק שלוש פעמים בשנה בלבד. כל הפרטים, שעות הפעילות 

goyatir.co.il והמחירים באתר תיירות חבל יתיר

בין שמים לארץ
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