סופי :כמה עולים הגיעו לישראל
בשנת  ?2019לחצו:
ברכות לעושים בדבר:
לפי נתוני משרד הקליטה שהגיעו אלי :בשנת  2019הגיעו
לישראל  34,931עולים ,כ ,35K -עלייה יפה לעומת שנה קודם,
עם  30,404בלבד )עלייה של  .(15%שר הקליטה ,יואב גלנט,
מאמין שב 2020 -אפשר להגיע למספר גבוה יותר של עולים,
ואנו משנים את גורלו של העם היהודי.
כל העולים הם בני הלאום היהודי ,ואין להיבהל מהקמפיין
המבוים ,כאילו רובם אינם יהודים .אם למישהו מפריע שחלקם
אינם יהודים לפי הדת – יואיל ויגייר אותם בגיור מחבק ,ולא
יקיף אותם בחומות .תפקיד הרבנות בעת הזאת – לקרבם ,לא

להרחיקם ,ואימרו זאת לרבנים הראשיים ,גם בשמי :ד”ר גיא
בכור ,דור שביעי לאחד מגדולי חכמי בבל ,ר’ צדקה חוצין
)הראשון( ,שהיה הרב הראשי שם במשך שלושה עשורים ,ואחד
מתלמידיו המובהקים הוא ר’ משה חיים ,סבו של ה”בן איש
חי”.
הם בני עמנו הנידחים ,השבים עכשיו.
אנחנו מדינת לאום ,ולא מדינת דת; ומבחינתי כולם בני הלאום
היהודי .זו גם הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שבראשה יש גם
אנטי ציונים ,שהמציאה את המונח העלוב “אחר” .יותר מזה,
אני שמח שאנשים אלה עולים ארצה ,וחוזרים אל המעגל היהודי,
אחרת היו נעלמים .ישראל מתקנת את מה שהגולה קלקלה.
ישראל היא כיום מפעל היהודים הגדול בהיסטוריה.
זו עלייה צעירה ,ו 52% -הם מתחת לגיל  .35מרוסיה הגיעו ב-
) 15,925 :2019לעומת  10,790שנה קודם ,עלייה של .(48%
מאוקראינה  ,6,285מארה”ב ) 2,949מאכזב(,
)מאכזב( ,מבילורוסיה  ,937מאתיופיה ,663
מבריטניה  ,566מארגנטינה  ,450ועוד.
המשמעות :יהודי צרפת
גישה גלותית לחלוטין.

וארה”ב

עדיין

חיים

מצרפת 2,363
מברזיל ,643
בהכחשה

עצמית,

איפה נקלטו העולים? במחוז תל אביב והמרכז ,(50%) 17,405
במחוז הצפון  ,8,996ובירושלים והדרום .8,528
לנביאי השקר של הדמוגרפיה ,ולאויבינו מבפנים :אנחנו נמשיך
להחזיר לארצנו ולתקן את העם היהודי ,ואתם תמשיכו לזמום
מזימות ,ולהיכשל .עם ישראל חוזר ויחזור לארצו.
וליהודים ולישראלים הקוראים זאת בחו”ל :לפניכם העתיד .אל
תגידו :לא ידעתי:

הבלתי רצויים :היהודי האחרון באירופה?
כן ,ליהודים יש מדינה ,וכפי שתראו אצלנו
מעוררת השתאות .ולרגל יום השואה הבינלאומי,
העולם נמצאים אצלנו“ ,הקונצ’רטו של ורשה”,
הרבה שנים ) .(1:11הוא סמל התחייה המופלאה של
הזמן שלנו:
https://www.youtube.com/watch?v=S0bG6Wf5ApY

בקרוב ,היא
כאשר מנהיגי
שמכשף אותי
עמנו .עכשיו

