 :Ergo sumבאיזה מחוזות בארץ
נולדים כבר יותר ילדים יהודיים
ממוסלמיים – לאם?
מאת ד”ר גיא
בכור
השאלה שהטרידה את אבי הפילוסופיה
המודרנית ,הצרפתי רנה דקארט )(1596-1650

לאחר

העלטה

של

ימי

הביניים ,היתה  אז איך
נדע מהו אמיתי? מהי האמת ,ומיהו הטוב? העצה שלו היתה לחזור אל
הבסיס הראשוני ביותר,
העובדה שאנחנו קיימים .ואיך נהיה בטוחים בקיום העצמי שלנו? ברגע
שנבין שאנחנו

יכולים לחשוב.

לאחר מאות שנים של חשכת ימי הביניים
וטמטום החושים שאלה הביאו ,הוא שאל

בספר

היסוד

שלו

)(1641

“הרהורים על הפילוסופיה
הראשונית” Meditationes de prima philosophia
בסופו של
דבר ,מה אנחנו יודעים ,אם בכלל? גם היום ,בעידן התפוצצות המידע והחזרה בשל כך
לחשכת
ימי הביניים ,חזרנו לעידן טמטום החושים .קל להטות אותנו ,ולכן דקראט חזר להיות
רלבנטי .אם אנחנו מניחים שכל התפיסות החושיות שלנו )ראייה ,שמיעה ,טעם ,מישוש(
פגומות ואולי שגויות ,איך נדע להגיע למסקנות לגבי העולם ,ולגבי עצמנו? כיצד ננווט
את עצמנו? מיעוט ידע הוא כלי שליטה ,אך גם עודף
ידע.

דקארט הציע את המחשבה עצמה :גם אם כל
המחשבות שלנו שגויות ,נניח כתוצאה מאיזו הונאה בינלאומית אדירה,
עדיין נהיה בטוחים
בעצם הקיום שלנו ,כי אנחנו מסוגלים לשאול שאלות .מי שאינו שואל
שאלות ,בעצם ,הוא לא
ממש קיים ,ולכן באה הסיסמה המוכרת שלוCogito ergo :
 ,“sumבלטינית“ ,אני
חושב ,כלומר ,אני קיים”.

זהו החיפוש אחר הידע האמיתי ,היקר מפז ,הנשען על ההיגיון ,תוך
התנתקות מן התפיסות הקיימות ,ותוך מידה של אובייקטיביות .אם אני
חושב ,זו ההוכחה
שאני חי .ואם אני חי אני חייב לחשוב ,כדי להמשיך
ולהתקיים.

 1חזרנו לימי הביניים,

בעידן

של

בחירות.

מטמטמים

אותנו

מכל

עבר,

תוך

כיסוי

במיוחד
בשמיכת
ערפל ,בורות ובערות כבדה .אין עוד עובדות ,הכל “שנוי במחלוקת”,
אין אמת ואין שקר,
אין רע ואין טוב ,ובעידן האינטרנט זה מקבל עוצמה של אגרוף בפנים.
כיוון שהתקשורת
בישראל ,כמו גם העולמית ,טבעה באוקיינוס המידע ,גם היא הצטרפה
לחגיגת הבערות ,עד כי
מתחיל להיות ספק אם חוכמת המערב תינצל מן השיטפון הגדול .אנחנו
כבר לא
מסוגלים לחשוב צלול ,וזה אומר שאנחנו למעשה כבר לא קיימים .ואם
אנחנו לא
קיימים ,איך נוכל לחשוב? מכאן שעלינו להיות חדים ,צלולים ,להישען
על עובדות
מוסכמות ,ולהתעלם מאינסוף הרעשים המקובלים סביב .שאלה טובה היא
האם אנחנו ,הציבור בישראל ,כבר מת ,או שאנחנו רק רדומים.

 2שוב ושוב חוזר הטיעון
הדמוגרפי “המנצח” :הריבוי הטבעי הערבי הולך וגובר ,כך שאם אנו
רוצים להישאר
ציוניים ,חובה עלינו לוותר על שטחים .זה כבר קרה ,עם ההתנתקות
בשנת  .2005זה הטיעון
שמסרו אריאל שרון ,ציפי לבני ואהוד אולמרט לנשיא ג’ורג’ בוש
המופתע ,מדוע חובה לצאת
מרצועת עזה .כפי שגם הבהיר שרון ב”נאום הרצליה” האומלל ):(2004
“ההתנתקות מכירה
במציאות הדמוגרפית על הקרקע ,באומץ וביושר” )ראו אצל מקובסקי,
עמ’ .(4

חשבנו שהתפטרנו מרעש הרקע
הזה ,בעקבות סדרת המאמרים שלנו ,אך לא ,הוא שב ועולה לא רק אצל
אובמה ,קלינטון
וקרי ,אלא גם אצל קשישים במערכת הביטחון ,שחלקם מעודכנים עשרות

שנים אחורה .יש
אפילו תמימים שעדיין מאמינים לו.

 3אז מה האמת? תחזיות
אימה מושמעות סביבנו עשרות שנים ,יש כמה אנשים שממש עשו קריירה
בינלאומית
מהמניפולציה הדמוגרפית .אחד “חזה” שבשנת  2000יהיה כבר רוב ערבי
בישראל,
ואחרים ,שמניעיהם פוליטיים ,ממשיכים לטעון שכדי לשמור על “החזון
הציוני” חובה עלינו
להפסיק להיות ציוניים .מפלגה מסוימת חרטה את המסר הדמוגרפי בשמה,
כדי להעיד שדווקא
היא מבינה את המציאות
ומ”הפלסטינים” .שלטי רחוב
להיפרד,
אותנו
מעודדים
“ביטחוניסט” לשעבר באותו

נכון,
כי

וחובה

עלינו

אחרת

“קטר

להיפרד

מ”השטחים”

דמוגרפי”,

כהגדרת

מחנה ,מתעתד לדרוס אותנו .האמנם?

 4אתם מוזמנים לקרוא את
שני המאמרים שפרסמנו כאן בשנים האחרונות ,כהמשך למי שפתח במאבק
ציבורי לשנות את
הידע שלנו ,השגריר יורם אטינגר ,והנה השבוע מפרסם הדמוגרף יעקב
פייטלסון את העדכון הדמוגרפי החדש שלו )מרתק
לקרוא( ,הכל על סמך הנתונים הרשמיים של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .המגמה
הדמוגרפית היהודית ממשיכה ומתעצמת ,המגמה הדמוגרפית המוסלמית ,הן
בישראל והן בשטחי
יו”ש ,מתעצמת גם היא ,לכיוון ההפוך.

לא הייתי נכנס

כלל לסוגיה הדמוגרפית המאוסה בעיני ,כאילו אני מצטרף לסיוט הזה,
אך כדי להסיר את
הספין ההרסני הזה ,חובה להתעמת איתו .אם אני חושב ,זה אומר שאני
קיים.

האחים רייט טסים אל המרחב :זינוק
יהודי דמוגרפי ,למרות מה שסיפרו לכם
הקרב הדמוגרפי
מוכתר בהצלחה מבחינתנו

באשר לאוכלוסיה
היהודית :נכון לסוף  2014הגיעה האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל
)לא כולל בני משפחות
עולי ברה”מ שאינם יהודים על פי ההלכה( ל 6,217,000 -איש ,עם קצב
ריבוי של 112,500
בשנה )בקיזוז פטירות( ,גידול שנתי של  .1.84%האוכלוסייה היהודית
המורחבת )כולל בני
משפחה מעולי ברה”מ( הגיעה ל 6,576,000 -איש ,וכאן הגידול השנתי
הוא בסך הכל
של  125,000בני הלאום היהודי בשנה ,גידול של  ,1.94%גידול שיא,
כמעט שני אחוז תוספת
כל שנה.

אוכלוסיית הנוצרים
והארמים בישראל עומדת כולה על  129,000איש )גדלה ב  2014באחוז,
ישראל היא המקום
היחיד במזרח התיכון שאוכלוסיית הנוצרים והארמים עולה בו(,
והדרוזים עם  135,000איש
)גם כאן גידול ,של .(1.5%

האוכלוסיה המוסלמית בישראל
)כולל מזרח ירושלים ,שהם תושבים אך לא אזרחים .הם לא מצביעים

לכנסת) עומדת על  1,452,000איש נכון לסוף  ,2014עם קצב הגידול
הנמוך ביותר
מאז קום המדינה ,2.2% :זאת לעומת גידול של  3.84%בשנת .2000

אך הממצא המרתק ביותר הוא
התגברות הצניחה במספר הילדים המוסלמים שנולדים בארץ ישראל כולה,
במיוחד בשטחים
“הפלסטיניים” ,מה שמביא את החוקר פייטלסון לקבוע שבשנת  2018כבר
יהיה שוויון בין
אחוז הילודה המוסלמי לאחוז הילודה היהודי בארץ ישראל כולה ,ואחר
כך יחל להיפתח פער
בין הילודה היהודית העולה לזו המוסלמית הנופלת .כבר כיום יש כמעט
שוויון.

הנסיון
העולמי מלמד שברגע שהדמוגרפיה צונחת ,היא אינה עולה
שוב.

מקור :פייטלסון2015 ,
איך שולחים
בתחתית
המאמר.

את

המאמר

הזה

גם

לחברים?

יש

כפתור

“המלץ

לחבר”,

הדרך הטובה ,האישית
והמהירה ביותר לדעת מתי עולים מאמרים באתר היא להירשם כאן ,ולקבל
התראה למייל האישי .הנרשמים קוראים
ראשונים.

 5באיזה מחוזות
יש כבר יתרון ילודה יהודי לאם? נביט בנתונים הרשמיים )נתוני
הלמ”ס( אך הלא-ידועים
האלה ,ונראה שבשלושה מחוזות נולדים כבר יותר ילדים יהודים מאשר
מוסלמים לאם )הילודה
הנוצרית ,ארמית ודרוזית כמעט שלילית ואינה רלבנטית כאן( :במחוז
ירושלים ,במחוז
הצפון ובמחוז יהודה שומרון .הייתם מניחים שדווקא במחוזות האלה
יהיה ההיפך ,ואכן זה
היה המצב בשנת  1996למשל.

בירושלים ,מספר הילדים
היהודים לאם ,שנולדו ב) 2013 -שנה אחר כך נתוני הילודה היהודיים
עוד יותר גבוהים(
הוא  ,4.26זאת לעומת  3.76ב  ,1996גידול של  .13.3%אך באותו הזמן
צנח מספר הילדים
המוסלמים במחוז ירושלים מ  4.45ילדים לאם ,ל ,3.44 -צניחה של
 .22.7%ולכן מספר
הילדים היהודיים לאם עומד כיום על  4.26לעומת  3.44מוסלמים,
 23.8%יותר .עיקר
הגידול היהודי הוא לאו דווקא באוכלוסיה החרדית ,כפי שנראה בהמשך,
אלא באוכלוסיה
דתית לאומית ,וחילונית.

סחרירי די-נור,
בחירות  ,2015לא זכור לי שימוש כל כך זול ביקר לנו מכל,
הדמוקרטיה :השקרים,
המניפולציות ,מכונות ספינים ,כל יום ספין ,עלבונות ,סקרים
מוזמנים ,הקלטות ,המצאות,
ואיפה האמת? מי בכלל זוכר אותה ,העיקר הפוטושופ .את זה מצעירים,
את זה מבגרים ,את
זה משחימים ,ואת זה מלבינים ,בים של זיקוקי דינור ,של הבטחות
סרק .מעניין שדקארט חי
בתקופת הבארוק ,שיא הקישוטים ,העיטורים ,בארכיטקטורה במוזיקה
ובמחשבה ,והוא הלך
לחפש את האמת .אבל הקישוטים האלה יפים בעינינו .אז זה אומר
שאנחנו נמשכים לטיוח,
להבטחות הסרק ולשקר?
כן ,זה הטבע האנושי ,וכבר המחזאי הרומי טרנציוס קבע
ב”האישה מאנדרוס”“ :האמת מולידה כעס ושנאה” )Veritas
 .(odium paritהמוזיקה :הנדל ,זיקוקי דינור מלכותיים,
הפתיחה.

 6המחוז המרתק הבא הוא
מחוז הצפון ,שגם בו מספר הילדים היהודים עלה ,מ 2.6 -לאם בשנת
 1996ל) 2.83 -עיקר
העלייה היא בילודה הרוסית ,שהגיעה לישראל עם נתוני פתיחה נמוכים,
ועולה כל הזמן(,
אך באותו הזמן צנח מספר הילדים המוסלמים לאם מ 3.78 -ב 1996 -ל-
 2.77ב2013 -
)ירידה של  ,30%ילד פחות( ,מה שאומר שבגליל נולדים יותר ילדים
יהודים ממוסלמים
)יתרון של  (2.2%לאם.

גם בגליל כבר

נולדים יותר ילדים יהודיים ממוסלמים לאם.

פייטלסון מציג כאן את ההבדל בין פריון יהודי
למוסלמי בישראל .בשנות הששים היה הבדל של ששה ילדים ,שירד לשני
ילדים הבדל לטובת
האם המוסלמית ב,1985 -
 140,000ערבים בעקבות

שב

ועלה

בשל

מתן

אזרחות

ישראלית

ל-

אוסלו – )קראו לזה בשם המכובס “איחוד משפחות”( ,ועכשיו צנח לכמעט
אפס 0.3 ,ילד ב-
 ,2013שירד ל 0.2 -ב.2014 -

 7המחוז השלישי המדהים
הוא דווקא יהודה שומרון ,היכן שתיארו לנו שנים שמדובר באוקיינוס
אינסופי של
מוסלמים ,ובכן ,דקארט אומר שזה משתנה :ואם בשנת  1996נולדו יותר
ילדים מוסלמים
מיהודים ,היום זה התהפך ,באופן עצום .אז היה מדובר על  5.72ילדים

מוסלמים לעומת
 4.42ילדים לאם יהודיה ,פער של  .22.7%וכיום ,מספר הילדים
המוסלמים ביו”ש צנח בכ-
 50%ל ,2.91 -לעומת  5.09ילדים יהודיים ביו”ש לאם .זה אומר שיש
כיום יותר ילדים
יהודיים מ”פלסטיניים” לאם ,ברמה של  .75%אז של מי העתיד? כל זאת
בהנחה שלא יהיו בעתיד יהודים תמימים במידה מסוכנת ,שיסכימו
ל”שיבה” של
מליוני ג’יהאדיסטים לתוך ארץ ישראל.

גם ביו”ש כבר
נולדים הרבה יותר ילדים יהודים ממוסלמים לאם.
כדי להנות
מן המאמרים המיוחדים של האתר ,כדאי להצטרף אל מועדון Gplanet
 .Primeהמינוי הינו
לחצי שנה או לשנה .במסגרת המינוי קוראים את כל המאמרים הסגורים
שפורסמו עד היום,
וממשיכים קדימה לתקופה נוספת .ניתן לקרוא את תנאי הרישום ולהירשם
– כ א ן.
מעגל קסמים חיובי :זינוק כלכלי
2015

 8אלה שלושת המחוזות עם
הילודה המוסלמית הגדולה ביותר נומינאלית ,הם עיקר האוכלוסיה הזו.
באשר למחוזות
האחרים ,גם כאן המגמה ברורה ,אם כי עדיין הילודה המוסלמית גדולה
יותר ,אך לא בהרבה.
בשני המחוזות “החילוניים” ,חיפה ותל אביב ,מספר הילדים היהודיים
עלה ,מ 2.13 -ל-
) 2.45חיפה( ,עלייה של  ,15%אך באותו זמן נפלה הילודה המוסלמית

באותו מחוז ב,31% -
מ 4.14 -ילדים לאם מוסלמית ל .2.86 -הפער כמעט והודבק.

באשר למחוז “החילוני”
השני ,תל אביב ,גם כאן עלתה הילודה היהודית מ 2.34 -ילדים ל-
 ,2.66עלייה
של  ,13.5%אך באותו זמן נפלה הילודה המוסלמית ב 13.8% -מ3.61 -
ילדים ל-
 .3.11גם כאן הפער כבר אינו גדול ,והמגמה נמשכת .אגב ,זו הסיבה
להתפוצצות האוכלוסין
המבורכת בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים באיזורי המרכז :מעטים
צפו את הזינוק
בילודה היהודית החילונית.

אותה תופעה במחוז המרכז,
עם קריסה של  30%בילודה המוסלמית לעומת עלייה של  16.18%לילודה
היהודית .באשר למחוז
הדרום ,כאן אותה תופעה ,עם קריסה בילודה הבדואית :עם מעל 10
ילדים )!( בממוצע לאם
בשנת  1996ל 5.38 -ב ,2013 -זה אומר קריסה של כ ,50% -בעוד מספר
הילדים היהודים
בעליה ,מ 2.73 -ל 3.05 -ב .2013 -הילודה הבדואית תדביק מהר מאוד
את הילודה הכללית
במדינה ,משום ששם הקריסה היא מהירה מאוד ,ממש משנה לשנה.

לפני שתמשיכו במאמר ,ספרו גם לחברים שלכם על האתר?
אנא ,היכנסו אל דף קוראי ג’יפלאנט
שכאן ,כשבצד ימין כתוב“ :הזמן את חבריך לאהוב את הדף הזה” .יש
ללחוץ –
“הזמן” – ליד תמונות החברים:

 9הריבוי הטבעי היהודי לא מפסיק
לעלות ,ואנו המקום היחיד בעולם המערבי ,שבו גם רמת החיים עולה
וגם הגידול
הטבעי .אנו עוקפים ביותר מילד אחד את המדינה הבאה אחרינו ב .OECD
המחוז שבו היה הגידול היהודי הטבעי הגבוה ביותר ,הוא מחוז חיפה,
עם כמעט  60%גידול ,וגם במחוז תל אביב בתקופה של  1996-2013זינק
הגידול הטבעי ב  .54%זה אומר מספר עצום של ילדים ,שמהערכת בכלל
לא נערכה אליהם בבתי
ספר ,גנים ומתנ”סים.

לעומת

זאת

במחוז

הצפון

עלתה

האוכלוסייה

היהודית רק ב ,7% -וזאת
כתוצאה מהקיפאון בילודה החרדית בכלל הארץ ,ואפילו ירידה קלה שם,
וממצא זה
תואם את תוצאת המחקר שערך ד”ר אחמד חליחל ,ראש המחלקה הדמוגרפית
של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .ועדיין ,הריבוי הטבעי היהודי בחיפה ובתל אביב נשאר
הנמוך
ביותר לעומת שאר המחוזות ,ובמיוחד מחוז יו”ש ,ששם הריבוי הטבעי
קופץ ב 3.36% -כל
שנה )השנה יחצה מספר המתיישבים ביו”ש את קו ה 400 -אלף ,בנוסף
לעוד  380אלף יהודים ב”מזרח
ירושלים”(.

פסלו מן המאה ה 18 -של דקארט ,מעשה
ידי  ,Augostin Pajouשחי בשנים  .1730-1809אימג’בנקGetty ,
.Images
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אצל

הבדואים

בדרום

)כ-

180,000

איש,

לא

והמהיר ביותר הוא
אוכלוסיה גדולה.
לשם השוואה בעיר היפהפייה אשדוד ,למשל ,גרים מעל  220,000איש ,אז
קצת פרופורציות(.
ראיית הילדים השתנתה באופן גורף ,כפי שזה קרה גם אצל כלל
האוכלוסייה המוסלמית במזרח
התיכון :מיצרני משאבים למשפחה ,לצרכני המשאבים האלה .פעם התפקיד
שלהם היה להכניס
כסף ,היום הם מוציאים כסף ,ואת התהליך הזה האיצה הפסקת קצבאות
הילדים בראשית שנות
ה .2000 -את הקצבאות ,על פי מספר הילדים ,החילה “מפלגת העבודה”
בשנות השבעים .ולכן,
אם בשנת  2000הריבוי הטבעי של הסקטור הבדואי עמד על  5.84%בשנה,
ב 2013 -הוא עומד
על  ,3.48%נמוך ב ,40.4% -והמגמה הזו צונחת וממשיכה ,כך שבתוך
כמה שנים בודדות
הגידול הטבעי הבדואי ישתווה לזה הכלל מוסלמי בישראל.

לנתונים האלה יש להוסיף
את העלייה לישראל ,שעומדת על קצב של  26-30אלף איש בשנה )ינואר
ופברואר  2015כבר עולים על נתוני השנה שעברה( ,זו עיר קטנה
שמתווספת כל שנה; ואת
ממדי הגירת ישראלים שכמעט מתקזזים עם נתוני הישראלים החוזרים,
כדי להבין שהשד
הדמוגרפי ברח ,ואיתו ברחו גם האיומים של העשורים הקודמים .זה גם
אומר שחובה להקים
כבר עכשיו ערים שלמות ,משום שעם ריבוי טבעי כל כך גבוה של
האוכלוסייה היהודית,
המחסור בדירות צפוי להיות עצום .ישראל היא כבר מדינה בסדר גודל
בינוני ,מבחינת מספר
התושבים  ,ובתוך  12שנים יחיו בישראל יהודים וערבים  10מליון
תושבים ,מספר
דו-ספרתי .יש להכין את תשתית הדיור כבר עכשיו.

הנה לכם החיפוש

מן

ההנחות

והמוסכמות

סביב.

ואם

נשאל

אחר הידע ,תוך התעלמות
– נהיה קיימים; אם
לא נשאל ,וניקח את הספינים הדמוגרפיים כמובנים מאליהם ,אולי באמת
נחדל להתקיים.

חישבו .התקיימו.

◄כדי להנות מן המאמרים המיוחדים של האתר ,כדאי להצטרף אל מועדון
 .Gplanet Primeהמינוי הינו לחצי שנה או לשנה .במסגרת המינוי קוראים את כל
המאמרים
הסגורים שפורסמו עד היום ,וממשיכים קדימה לתקופה נוספת .ניתן לקרוא את תנאי הרישום
ולהירשם – כ א ן.
◄אני
מבקש באופן אישי ,מכל מי שכבר חבר במועדון  ,Gplanet Primeוהמנוי שלו הסתיים,
לחדש
אותו .כדי לחדש את המינוי יש להכנס לקטגוריית “לחידוש מנוי קיים לחץ כאן” ,או –
כ א ן.
◄אם
ברצונכם לשלוח את המאמר הזה לחברים ,עושים זאת באמצעות הכפתור “המלץ לחבר”,
בדף
הזה ,למטה.
◄למבקשים
לקבל התראות על כל מאמר חדש שעולה ישירות אל המייל האישי ,עושים זאת –
כא
ן

