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מבוא
להנהיגה  מועמדים  מאות  כמה  עוסקים  במה  בישראל!  בחירות  שוב  יערכו  ספורים  ימים  בעוד 

בתקופת הבוערת הקרובה? 

ובולטת בכך 	  נתניהו! )העניין לכשעצמו חשוב,  על פי הנושאים העכשוויים קודם כל בשרה 
התנהגותם של כמה משפטנים בכירים ועיתון ידוע בסוגיה ובטיוחה, אבל שרה נתניהו איננה 

איום קיומי על ישראל!(. 

"בישראל ביתנו" הקורסת )ואני ביזבזתי יום שלם להסיע נבחרת זו כדי להראות להם היכן 	 
בדיוק המקום הנקרא ואדי ערה!(. 

האם אלי אוחנה אינטליגנטי, חילוני-דתי, מזרחי ולמה מוצאו כל כך חשוב בשנת 2015! 	 

עוד רכילות ששדרני הערוצים 1, 2, 10 מאוד אוהבים – מי מממן את ביבי ובוז'י ומרץ? והאם 	 
המחנה הציוני, ציוני או לא? 

האם הזיווג בוז'י-ציפי עולה יפה או לא? 	 

על מי מגינים ואת מי תוקפים - נוני מוזס, אדלסון וגם עיתון הארץ.? זוהי שאלה חשובה ביותר אך 
בשעות אילו איננה קיומית.

יותר רלבנטית היא השאלה אם בוגי, איווט או עמוס ידלין מתאימים להיות שרי ביטחון אם לאו.

לעומת נושאים "כבדים" אלו נדמה לי שמי שרץ לכנסת ב-2015 חייב להתמודד, ללמוד ולהביע 
דעתו באתגרים הבאים: 

האם ישראל היא עוד מדינה מערבית או שהיא בעצם ארץ במזרח התיכון? אין זו שאלה היפותטית, 
ממנה נגזרות שורה של החלטות, יוזמות ומדיניות של עשה ואל תעשה. ה"ביבים", "בוז'ים", "לפידים" 

ה"בנטים" ויועציהם הכלכלניים חושבים שאכן היא עוד מדינה מערבית והיא לא!

מכיוון שאנחנו לא צרפת וגם לא בריטניה, לכן מה שמותר שיקרה בפריז או לונדון איננו רלבנטי 
ואסור שיקרה סביב תל אביב )קרי מדינת תל אביב(.

ההתכנסות לתל אביב היא מהלך אסוני

עוד אני טוען, כי גם אם כל תושבי צרפת יעברו להתגורר בפריז והפריפריה תתרוקן, לא יהיה בכך 
משום איום אסטרטגי על צרפת. זה נכון למרבית מאתיים ויותר מדינות העולם. אבל אם כל יהודי 
ישראל ימשיכו להתכנס למטרופולין תל אביב ולהותיר פריפריה לאומית ללא יהודים, סופה של 

ישראל יחד עם מדינת תל אביב נחרץ. כי ישראל איננה עוד מדינה מערבית!
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לשמוע  אוהבים  אינם  האחרונות  בשנים  שלה  למטרופולין  שעברו  האלפים  ומאות  התל-אביבים 
דברים אלה. טענתם היא שזו דרכה של הגלובליזציה.

מה שהם אינם מבינים הוא, כי עיר-מדינה יהודית בתחומי תל-אביב רבתי בלבד, במרחב רצחני זה 
של המזה"ת לא תוכל להתקיים לאורך זמן. חוקי האזור כאן שונים מאלה שבכל מקום אחר. כאן 
אין ואקום, ובמקום כל יהודי שעוזב את הפריפריה נכנס מישהו אחר, מישהו שאינו מכיר בזכויות 
היהודים על המרחב הנקרא ישראל. מילים יפות כמו דמוקרטיה, ליברליות, רב תרבותיות ודו-קיום 

בשלום הן מילים זרות למרחב המוסלמי שישראל ממוקמת בו. 

החקלאות-אבן יסוד בביטחונה של ישראל ולא רעה חולה

מה לא אמרו וכתבו על חקלאי ישראל? חומסים, שודדי קרקעות, הורגי תנים ועופות וגונבי מים. 
2% מכלל המועסקים במדינה, אבל הם מחזיקים במרבית המרחב  אמנם, חקלאי ישראל הם רק 
הפורה שיש לנו. מלבד הסלט הטרי, החלב והגבינות שהם מספקים לנו, הם צובעים לנו מדינה בירוק, 
הם הקשר בין עם לאדמתו, הם משתמשים במי הביוב שאנו יושבי הערים מיצרים והכי חשוב – הם 
ורק הם שומרים בגופם ממש ובבתיהם על גבולות ישראל, מראש הנקרה ומטולה בצפון ועד לאילת 

בדרום, סביב-סביב. 

קורה  מה  לדעת  וגם  טריטוריה  על  ריבונות  לממש  יכול  אינו  אחר  ביטחוני  גוף  ושום  צבא  שום 
בגבולות האלימים של ישראל, אלא רק החקלאי הנמצא שם יום-יום וכל היום. אני יודע שהכלכלן 
אמיר כהנוביץ מתל-אביב ויתר חבריו הכלכלנים בעיר זו אינם מבינים מה אני שח, אך זו המציאות. 

כן גם היום, בשעות אלו, יישובי עוטף עזה משמשים חגורת הביטחון לאנשי הבורסה, לפרופסורים 
לכלכלה ולנערי האוצר בתל-אביב. מומחים צרי אופק, אינם מבינים כי ישראל איננה עוד מדינה 
מערבית. כלכלנים אלה ממשיכים לעסוק רק בחישובי רווח והפסד, וכך הם מכתיבים את סדר היום 

הלאומי. 

ההפרטה במדינות המערב וכאן

שנים אני זועק באוזני פוליטיקאים ואנשי הכלכלה: אל תפריטו הכול, אסור להפריט את "אל-על" 
ולא את "צים" וגם לא את "בתי הזיקוק" ומפעלי הפוספטים והאשלג ויתר המפעלים הלאומיים 

השייכים לכולנו, כמו מפעלי המים והביטחון. אבל אני מצחיק אותם!

בין 20 ל-24 בחודש יולי 2014, ראינו כיצד ידידינו ברחבי העולם, משביתים את הטיסות לישראל 
ומשאירים אותנו לבד. כל המזמורים על מדינה מערבית ככל מדינות המערב התנפצו באחת מול 

מציאות פשוטה - אנחנו לא עוד מדינה מערבית והחרמות נגדנו הן רק בתחילת הדרך!
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פיזור אוכלוסייה וייהוד הפריפריה

אנשים נאיבים ושופרם עיתון "הארץ" משמיצים ומגדפים כבר שנים את כל מי שרק העז לצעוק 
כי יש לייהד את הגליל ואת הנגב, וכן, גם את ירושלים )אסתר זנדברג, לדוגמה(. בסוף 2014 הם 
שוב קיבלו תזכורת מה קורה במקום בו מיעוט לאומי מהווה רוב בפריפריה, מיעוט שאינו מכיר 
בקבוצה שהיא אמנם רוב בארץ, אך לא בפריפריה. ראינו, ולא לראשונה בהיסטוריה, מה מיעוט כזה 
יכול לעשות וגם עושה – הורס, שורף, צועק ומייחל למפלתנו. אך אנשים נאיבים וחפצי טוב אינם 
מקשיבים וגם אינם זוכרים, ולכן הם נגד פיזור האוכלוסייה ועל כן גם נגד ועדות קבלה, שהן צעד 

חשוב לממש את הפיזור. 

הם אינם מביאים בחשבון שבכל מקום בעולם שבו ישנה קבוצה לאומית, דתית או שבטית שונה מזו 
שבמרכז, במוקדם או במאוחר יהיו לה דרישות לעצמאות. 

איזה לקח צריך ללמוד הימין הקיצוני ממאורעות צוק איתן?

תארו לעצמכם שצה"ל היה מקבל את נתוניהם של נביאי השקר יורם אטינגר, גיא בכור, משה ארנס 
נכנס  היה  שצה"ל  לכם  תארו  ישראל.  בארץ  דמוגרפית  בעיה  עוד  לנו  אין  פיהם  שעל  וחבריהם, 
יהודה  וכי בשטחי  פי אטינגר,  כי רק מיליון פלסטינים מתגוררים שם, על  לרצועת עזה בחושבו 
ושומרון יש רק 1.4 מיליון, נתונים שהם כמחצית מהנתונים במציאות, בעוד שבנוגע לעזה הנתון 

האמיתי הוא 1.8 מיליון וביו"ש 2.6 מיליון )2015!(. 

כן, כל בר דעת וסקרן ראה "בצוק איתן" ואחריו את התמונות של מאות ואלפי פלסטינים בכל מקום, 
ידע  כדאי שהימין  כאן בהמוניהם.  כי הם  ומטרידים...  מיידים אבנים  נלחמים, מפגינים,  בורחים, 
כי ישראל איננה עוד מדינה שבעבור צרכים פוליטיים אפשר לרמות בנושא דמוגרפי. אסור לאחוז 
בטענה ההזויה כי לישראל "רוח גבית דמוגרפית" או "נסיקה דמוגרפית" או "התרסקות הדמוגרפיה 

הערבית". 

מלחמת יולי 2014 היתה צריכה ללמד את אזרחי ישראל כי אסור לנו לחיות בתחושה הכל כך לא 
נכונה, כי אנחנו סתם עוד מדינה. אף מדינה אינה נלחמת שוב ושוב ושוב על קיומה ועוד תילחם. 

מכיוון שאנו לא סתם עוד מדינה, חשוב לפזר אוכלוסייה על חשבון תל אביב. הכרחי,  לסיכום, 
לטפח את החקלאות, לא להפריט כל דבר. אסור לנו לטפח גלובליזציה חזירית, כפי שעושות מדינות 
רבות... וגם לא לרמות בנתונים דמוגרפיים גורליים – כי אין אנו סתם עוד מדינה! על נושאים אלו 

בהרחבה להלן. 
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פרק ראשון: דמוגרפיה 2015 ואילך
האתגר הכי גורלי לעתידה של ישראל הוא הדמוגרפיה!

2034, למי שמתקשה   ,2024  ,2017  ,2015 להלן נתוני האוכלוסייה בישראל, בארץ ישראל בשנים 
בניתוח נתונים גורליים אלו, הבאתי את המסקנות שאני גוזר מהלוח ואני מציע שלוח זה יהיה בידיו 

של כל מי שרץ לכנסת 2015!

אוכלוסיית ארץ ישראל 2034-2015 )באלפים(
2015%20172024%2034%קבוצה
6,21874.96,4107,08773.98,24473.2יהודים
3594.43613904.04003.6אחרים

6,57779.36,7717,47777.98,64477.4סה"כ יהודים ואחרים 
1351.61391601.71751.6דרוזים
1,58419.11,5951,95020.42,35521.1ערבים
1631.961671801.92001.8נוצרים

1,42117.121,4911,77018.52,15519.3מוסלמים
)400()350()310()3.6(300)מהם: מזרח ירושלים(

)500()350()230()2.65( 220)בדווים דרום(
8,2961008,5059,58710011,174100סה"כ תושבי ישראל 

???)±300()זרים בישראל שאינם רשומים(
2,5302,6503,5504,290יו"ש – ערבים 

1,8501,9602,5633,150רצועת עזה
4,3804,6106,1137,440סה"כ ערביי השטחים 
6,0996,3448,2239,970סה"כ פלשתינים בא"י 

12,67613,11515,70018,614סה"כ אוכ' א"י 
51.951.647.646.4מהם יהודים )%(

60.760.6957.055.8יהודים ללא עזה )%( 

הערות: 
לגבי ישראל, כל הנתונים מבוססים על למ"ס ישראלית ׂ)2034-2015(.   .1

לגבי יו"ש ור"ע, הנתונים מתבססים על מינהל אזרחי )צה"ל(, + נתוני בסיס פלשתינים מאז 1997, 2007 ותחזיות   .2
המחבר לגבי 2024 ו-2034!.

נתוני 2017 הובאו על מנת לאמת פרסום למס"פ ב-30.12.14.   .3
על פי למס"פ ביו"ש היו 2,830,000 פלשתינים, מכיוון שהם כללו גם את ירושלים וגם הלמ"ס כללה את העיר.   

ללא ירושלים )300,000( מספר תושבי יו"ש 2,530,000 על פי למס"פ, בדיוק נמרץ כנתוני המחבר! 
לגבי ר"ע, 2015, הובאו כאן נתוני צה"ל ואילו הפלשתינים טוענים רק ל-1.79 מיליונים!   

בכל מקרה טענת הפלסטינים כי הם יהיו רוב ב-2017 איננה נכונה. אם נתעלם מ"האחרים" בקבוצה היהודית, הרי   
שהם צודקים!

נרשמו  לשעבר  מברה"מ  היהודיים  לעולים  הקרובים  נוצרים  בעוד  נוצרים,  ערבים  הם  אלו  בישראל,  נוצרים   
כאחרים. ישנה גם קבוצה קטנה של נוצרים שאינם ערבים. 
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מה אומר הלוח?

ב-2015 היהודים מהווים 51.9% מכלל תושבי ארץ ישראל, ב-2024 הם יהיו 47.6% וב-2034    .1
על  ישראל. תקוות  צועדת  הכיוון שאליו  איננה משנה את  או לשם  לכאן  רק 46.4%. טעות 
עלייה רבתי, מגפות, רעידות אדמה, גלי אנטישמיות, פצצות... וכו' אינן נלקחות בחשבון וגם 
לא יכולות להילקח בחשבון כי אין בידנו שום כלי להעריך אם זה יקרה, מתי זה יקרה ומה 
בדיוק יקרה. אבל ברור לחלוטין כי מי שמספח את שטחי יהודה ושומרון יהפוך את יהודי ארץ 
ישראל למיעוט ובכך יקיץ הקץ על המדינה היהודית. מפלגה שתביא לסיפוח )רק של כל אזור 
C( איננה ציונית, היא אויבת הציונית! יש לומר זאת בקול רם ומבלי לחשוש. אני חוזר – כל 
מפלגה שתספח את יו"ש איננה יהודית ואיננה ציונית! לגבי הוויכוח המלאכותי שיצר יורם 
אטינגר וחובריו כגיא בכור, משה ארנס ועוד ראו בנספחים התייחסות ענינית לקשקשת הבלתי 

אחראית ובלתי פוסקת שלהם.

הקהילייה  מנהיגי  כל  האזרחי,  והמינהל  צה"ל  מתייצב   1 בלוח  שהבאתי  הנתונים  מאחורי   
שאיננה  זו  האחראית,  הישראלית  האקדמיה  שלהם,  והביטחון  הביון  ומערכות  הבינלאומית 
פוליטית והבינלאומית. אף לא אחד מצוות הימין מבין בדמוגרפיה אבל יש להם העוז, יותר נכון 

החוצפה, לאתגר את מומחי התחום )ראו נספחים 7-2(. 

למרות האמור חייב להיות ברור שכשם שאי-אפשר לבלוע את יו"ש על ידי סיפוח, גם אי-  
יו"ש  נבון שפינוי  יו"ש מיד כמו שהשמאל הקיצוני מציע. ברור לכל איש  אפשר לנטוש את 
עכשיו יכניס לשם את החמאס ומצבה הגאופוליטי של ישראל יורע ביותר. על כן צה"ל חייב 

להישאר שם אבל להשאיר אפשרות שבעתיד תקום שם מדינה פלסטינית... 

)שבקו  בישראל  היהודים  שיעור  מודאג!  וציוני  יהודי  לכל  מאוד  חשובה  בשורה  ישנה  בלוח    .2
הירוק + מזרח ירושלים + רמת גולן( הוא כ-80% )79.3%(. גם ב-2034 שיעור היהודים יישאר 
ביו"ש  גדר ההפרדה  )+ הסיפוחים שקבעה  הירוק  הקו  נשאר בתחומי  עוד  כל  גבוה 77.3%! 
זאת  הרחוק!  בטווח  יהודית  ישראל תישאר  ביו"ש(,  מכלל המתנחלים  יותר מ-75%  ובתוכן 
משום שריבויים הטבעי של היהודים גבוה יחסית בינתיים ושל הערבים נמצא בירידה איטית 

כבר מאז 1970 וימשך!

200,000 תושביו לשטח  על  ואדי ערה  להעביר את  הרעיון  יש לשאול האם  כאלה  בנתונים   
הפלסטיני רצוי ובכך להפוך את כביש 6 לגבולה של ישראל ממזרח? מה שברור הוא שביטחונם 
של אזרחי ישראל הנוסעים בכביש חשוב זה יורע מאד. ואם כבר אולי זה הזמן להודיע כי אנו 
מוותרים על מזרח ירושלים ושתהיה בירת העם הפלסטיני ונשתחרר מכ-300,000 פלסטינים 
שמעולם לא חוברו לנו... אולי דווקא זה הזמן לחשוב על שילוב ערביי ישראל בחברה הישראלית 

בחוכמה, בנחישות וגם תוך אכיפת החוק!
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בנט צודק מאד בטענתו כי הנגב ללא חוק וכי הבעיה היא עם הבדווים ולא עם מישהו אחר...  
אבל שאלה לי אליו - מדוע אינך מציע לפתור את סוגיית הבדווים בדרום, פיזורם וחינוכם 
ואכיפת החוק שם? האם לא שמעת מעולם כי תפסת מרובה לא תפסת? אי אפשר לנצח ביו"ש, 
בגליל וגם בנגב וגם בירושלים כשהנוער ממילא רץ לתל אביב או לברלין? בטרם בחירות אנא 

תגובתך.

 2015 1 מגלה כי בישראל מתגוררים בראשית  ישראל היא הצפופה במדינות המערב - לוח   .3
8.3 מיליוני בני אדם, עד 2024 יתווספו 1.3 מיליונים ואח"כ בתוך עשור עוד 1.5 מיליון... )עד 
2034(, רוב הנוספים יהיו חרדים וערבים כלומר אוכלוסיות עניות יחסית, אוכלוסיות שיתקשו 
מאד לממן את כל התשתיות הנחוצות למדינה כה צפופה וגדלה. זאת כאשר כבר כיום ישראל 
60% משטחה, ישראל צפופה  היא מן המדינות הצפופות בעולם המערבי. ללא הנגב התופס 
כפליים מכל מדינה מערבית אחרת, פירוש הדבר שיש סכנה להידרדרות לכדי עולם שלישי, 

לאלימות, לבריחת החזקים מן הארץ. 

קשה לציבור להבין שמעתה ועד לעתיד הנראה לעין לא נוכל לסלול עוד כביש ראשי מצפון   
לדרום. נמשיך להיות תלויים ולתמיד בכבישים: 2, 4, 6 כאשר מיליוני רכבים יעמדו שם שעות 
ארוכות בפקקים ולא יוכלו לנוע לכיוון תל אביב - מרכז הכוח היחיד שמנהיגי ישראל טיפחו 
ורוממו! ומה יהיה בעת חירום?? והאם רכבות יכסו את הארץ ויגיעו לכל שכונה, פרבר, עיירה? 
ואם כן, אזי יחלפו עוד עשרות שנים ובינתיים כל מי שיוכל יברח מכאן בשל קוצר הראות של 

מתמודדי בחירות 2015 כמו קודמיהם..!

זוהי תחזית בלהות אבל אף מנהיג אינו עוסק בזה כי מדובר בעתיד נכדנו ולא בעתידו של   
המנהיג העכשווי הרץ אחוז אמוק לכנסת ב-2015. 

אני מצפה שכל מנהיג יבין כי על פי הריבוי הטבעי אנו בעולם שלישי )ריבוי טבעי גבוה מאוד,   
מעל 2%!( על פי רמת החיים אנו בעולם ראשון )מפותח ועל כן אנו זוללי שטחים, יוצרים הרי 
אשפה, ביוב, זיהום ומה לא...( כל זה בארץ כל כך קטנה שחלקים כל כך רבים ממנה בשימוש 

צה"ל ולהרבה שנים )50% משטח ישראל מיועדים לביטחון!(. 

האם יש מה לעשות? בוודאי! יש לצאת מיד אל הים התיכון על ידי הקמת איים מלאכותיים,   
ולשם להעביר תשתיות מזיקות, זוללות שטחים כמו שדות תעופה, בתי זיקוק, נמלים, מתקני 
חיל הים. יש להמשיך בצפוף הערים, בבנייה רק לגובה ולא בצמודי קרקע, יותר ויותר יש לרדת 
מתחת לפני הקרקע לכל שימוש אפשרי ובוודאי ביטחוני וגם להמשיך בפיזור אוכלוסייה נבון 

ואגרסיבי )כי אנחנו הרי לא עוד סתם מדינה בעידן הגלובליזציה!(. 
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ערביי ישראל )כולל מזרח ירושלים, בינתיים!( מונים 1.3 מיליון נפשות אבל בעוד כ-2 עשורים   .4
הם יהיו כ-2 מיליון! האם מנהיג כלשהו )מלבד משה ארנס(, חשב אי פעם לבנות אסטרטגיה 
לשילובם בישראל? מה יהיה אם 21% מכלל תושבי ישראל לא יעמדו דום לדגל, להמנון, יחרימו 
בחירות, לא ישלמו ארנונה ומיסים ולא יקיימו את חוקי הבנייה וחוקי ישראל בכלל, אינני רוצה 

לחשוב מה יהיה בעת עימות כולל במרחב וכיצד יגיבו אז?

מה יהיה על הפריפריה אם רק הם יתגוררו שם, עניים, מתוסכלים, זועמים ונזכיר לכולם כי הם   
חלק מהעם הפלסטיני! מי באמת ממנהיגי ישראל של 2015 מוטרד מהעובדה שהבדווים בנגב 
הצפוני מונים ב-2015 רק 220,000 נפשות אבל בעוד שני עשורים יהיו כבר חצי מיליון נפשות? 
מינימלי,  חינוך  ללא  ערומים,  ילדים,  יהיו  ישראל! כ-60% מהם  ערביי  כרבע מכלל  ימנו  הם 

זועמים ואלימים... 

לדחות  כדי  זו  אחר  בזו  קיקיוניות  ועדות  הקמת  ידי  על  מהנושא  בורחות  ישראל  ממשלות   
החלטות קשות ובינתיים מתפתחת מציאות בלתי נסבלת ובלתי הפיכה בנגב הצפוני ומשם היא 

גולשת לכל עבר... ועד לאזור ראשון לציון-רחובות ורמלה וזה לא יעצר שם. 

מזרח ירושלים – כ-300,000 ערבים מתגוררים בעיר כיום )% 38 מכלל תושבי העיר, בשנת    .5
1967 הם היו רק 26%!( )ראו לוח 1( בעוד כשני עשורים הם יהיו מחצית תושבי העיר )על פי 
מכון ירושלים!(. האמת שגם ב-2015 אף אחד אינו יודע בדיוק כמה פלסטינים מתגוררים בעיר! 
הם חיים בתנאים בלתי נסבלים, הם הפכו את בירת ישראל - ולא באשמתם – מעיר שתענוג 
לחיות בה לעיר ענייה, אלימה, מלוכלכת, בלתי נסבלת! הגיע הזמן לצעוק את האמת: "ירושלים 

לא חוברה לה יחדיו" מעולם ויש לפרק אותה ומייד! די לבלוף!

מי המנהיג החדש שמוכן לומר את האמת לאזרחי ישראל וגם להציל את ירושלים ואותנו!  

פרק שני: צרור שאלות גורליות שלוח 1 אינו חושף
בראש ובראשונה אסון "האין משילות"

נבנו  בדרום,  הבדווים  אוכלוסיית  שבקרב  העובדה  משילות:  האין  את  בקצרה  נמחיש  כל  קודם 
כ-80-60 אלף בתים לא חוקיים במהלך השנים. שוררת שם אלימות בלתי נסבלת, הפקרות בכל 
דבר ועניין אך הדברת על פתרון נמשכת מאז שנות ה-60 וכמעט מאומה לא נעשה. בינתיים צצו 
60 התנחלויות בדוויות בין נען-ראשל"צ-ורמלה כולל בתוך בסיס צה"לי. חקירה של כותב שורות 
אלה כיצד זה יכול היה לקרות מחזיר אותנו לשתי מילים-אין בישראל משילות להוציא אולי את 

גוש דן וקצת בכרמל שבחיפה. 

זה אומר הכול!
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ראו את הזיגזגים בטיפול במסתננים, בחוק הנישואין, באיכלוס הפריפריה... בוועדות הקבלה 	 
להתיישבות יהודית בפריפריה... 

אין בושה לאומית גדולה יותר מהצורך בהקמת "השומר החדש" שבא למלא את החסר בהגנה 	 
על רועים-חקלאים יהודים בצפון ובדרום! 

תשלומי 	  חוק,  אכיפת  שפה,  המנון,  )דגל,  יהודית  ריבונות  ללא  הם  בישראל  גדולים  חלקים 
מיסים, חינוך ישראלי... גיוס לצה"ל ולשירות לאומי(. 

לירושלים, רכבת תחתית בתל אביב, סלילת 	  כמה שנים מדברים על רכבת לכרמיאל, רכבת 
כביש 6 לעיר הבה"דים ועוד ועוד ועוד.

היש מנהיג הרץ לכנסת 2015 המוכן לומר לנו מתי תהיה רכבת תחתית בתל אביב אם בכלל? 	 
אם לא תקום מה המשמעות?

עוד  כמה  מנוהלת!  לא  ישראל מתנהלת אבל   - אומר  הוא  וידע מה  מידידי האלופים אמר  אחד 
הביורוקרטיות  המערכות  השם"?????  "בעזרת  ועל  לטוב"  "נקווה  ועל  "ניסים"  על  לסמוך  אפשר 
והמשפטיות חייבות לעבור רפורמה ולהתאים עצמן לישראל של 2015! נסכם ונאמר כי אין להשלים 
עם "הדמוקרטיה האנרכית" כפי שזו מצטיירת ב-2015! אם לא יתוקן העניין ומהר נמצא עצמנו 

במקום רחוק מהדמוקרטיה בכלל... 

התרופפות בחוסן הלאומי

אינני מקבל את ממדי החוסן שמפרסם כנס הרצליה מדי שנה, מדדים הבנויים על שאלות וניתוחים 
סטטיטיים עקרים וראו זה פלא הם תמיד אופטימיים. כיצד אני מודד חוסן לאומי? על פי אורך 
התורים בשגרירויות הזרות לבקשת פספורטים זרים )כן גם מליטא, רומניה, פולניה, גרמניה – כי 
אבדה הבושה בישראל!!!!(. על פי ממדי היציאה מהארץ של אוכלוסיות חזקות, על פי גודל השטחים 
שבהם אין יותר ריבונות ישראלית )יהודית(, על פי שעות הציפיה בחדרי המיון בבתי החולים, על פי 
ממדי ההשתמטות משרות בצה"ל. על פי מספר חברי הכנסת ומנהיגים אחרים הנמצאים בחקירות 
על גניבת כספי מדינה שהיא תחת איום קיומי אמיתי. על פי השיח בציבור הישראלי בשנת 2015 הדן 
בהבחנות בין מדינה יהודית, דמוקרטית, ציונית, אזרחית, דו-לאומית, באיסור על השימוש במילים 
"יהוד הגליל והנגב", כן או לא "לוועדות קבלה", כן או לא ל"איכלוס הפריפריה", על הזכות להיות 

"אגואיסט תל אביבי גאה שאיננו חייב כלום לאף אחד". 

אבל אני גם מודד חוסן לאומי במבנה השבטי של ארץ ישראל: ת"א לעומת הפריפריה; ערביי יו"ש 
השבט  ולידו  לאומי  הדתי  השבט  בישראל(;  המתגוררים  )פלסטינים  ישראל  ערביי  לעומת  ועזה 
החילוני ולידם השבט החרדי; בפריפריה תתי שבטים כמו של יהדות מרוקו וכורדיסטן ואלה מול 
אשכנזי תל אביב; מתנחלים )מתיישבים( לעומת האחרים; טייקונים לעומת יתר העם; שמאל מול 
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ימין; נוער גבעות ותג מחיר מול שמאל רדיקלי; ועוד מדד-ממדי אובדן הבושה מלמעלה בקודקודי 
השלטון ועד למעמדות הנמוכים יותר... 

כן מדובר גם בפרקליטים ומבקרי מדינה, יועצים משפטיים וסתם עו"ד דרך ראשי עיריות, אנשי 
מינהל מקרקעי ישראל וקק"ל וגנרלים שבלי בושה מתרוצצים בין שמאל לימין ומציעים מרכולתם 
וידענותם ללא שום אידאולגיה או תפיסת עולם ערכית כלשהי ולידם נציין את הניצבים מהמשטרה 
וחבריהם באקדמיה ומספר זוכי פרס ישראל על ידי ועדות מפוברקות, כן אילו הם ממדי החוסן 

הלאומי שלי ושלי בלבד - חוסן אמרתי או חולשה נוראה?

ואם לא אמרתי די, מי המנהיג החדש שמוכן להבטיח לי כי ילחם בתרבות של מריחת כל מציאות 
ואמת, דוברים מטעם, מקורבים, תקשורת קנויה... הכל מותר כי הכל ימרח במילים נפוחות נשגבות 

ודוחות. ראו תגובת הרשויות על כל מחדל שלהם שמציגה התקשורת האחראית מדי יום.

התכנסות הנוער היהודי למדינת תל אביב! )יותר נכון התכנסות כל הגילאים 20–45(

אם הפריפריה תעזב לגמרי מיהודים, תשאר במזה"ת לא מדינה יהודית אלא עיר-מדינה בשם תל 
אביב שתשתרע בין חדרה-לאשדוד( וככזו סופה נחרץ! אין אף מנהיג אחראי המציע, מבטיח לטפל 
בעניין קיומי זה? חוששני שהם, מנהיגי בחירות 2015, מפחדים לומר את האמת כי הם ישמעו לא 
מושג מהי  להם קמצוץ של  ואין  אביב  באים מתל   2015 לכנסת  הרצים  כי מרבית  או  פופולרים, 
"פריפריה-לאומית" או איום קיומי, אבל הם מבינים היטב בסושי, בגלריות, בבתי קפה, וקרואסונים 
טריים... )ראו מסמך שלי מדינת תל-אביב – איום על ישראל, 2006; 2008!(. ראו את מפת פריסת 
האוכלוסייה הפלסטינית בא"י כולה לעומת "מדינת תל אביב" ותבינו שאין זה ויכוח אקדמי אלא 
איום קיומי! מעבר לפן האסטרטגי יש כאן עיוות ואי-צדק זועקים לשמים – הפריפריה מופקרת 
מבחינה ביטחונית, בבריאות, בחינוך, בתרבות, בהכנסה לנפש, בכל!! ומדובר ביהודים וערבים באותה 

המידה. 

לקראת מדינה דתית

הלוח אינו מספר כי אישה חילונית יולדת בחייה כ-2 ילדים )נכון ל-2015( אישה דתית לאומית 
מעל 4 ילדים וחרדית מעל 6 ילדים. המסקנה ברורה – ישראל צועדת בבטחה לקראת היותה מדינה 
דתית! מה זה נוגע לכלכלה? לסיפוח יו"ש? לחשש שחילונים צעירים לא יישארו כאן? האפשרות 
שתג מחיר יהיה במרכז הקונצנזוס? לסיכוי שדווקא עליית הדתיים הלאומיים תביא מזור לירושלים 
ולפגיעה בעוצמת תל אביב, אולי סיכוי לפריפריה הישראלית על חשבון המרכז ואולי שינוי אופי 
השבת והחינוך. האם מישהו עוסק בזה? בוחן משמעויות? )ראו בנספח 1 מה לשבתאי שביט יש מה 

לומר בעניין זה!( 
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"מדינת היהודים בתל אביב" מול פרישת העם הפלסטיני

מדינת תל אביב

שטח ערבי בנוי

פרישת העם הפלסטיני העוטף את 'מדינת תל אביב' 
בטבעת הראשונה והשנייה

חיפה

תל אביב-יפו

ירושלים

באר שבע
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הידרדרות סביבתית, הידרדרות במערכת החינוך, הבריאות, הרווחה

היכן במצעי כל המפלגות ישנה התייחסות גם לאדם הישראלי, לאיכות החברה כאן היום ומחרתיים...? 
לכנסת  מנהיג שרץ  מאליה!  מובנים  הם  בתקווה שאכן  הללו  הנושאים  על חשיבות  מסביר  אינני 
ב-2015 ואינו מציג פתרונות מעשיים לסוגיות הללו, אסור לתת לו לעמוד על הבמה ובעיקר להיכנס 

לכנסת!

פרק שלישי: אתגרים כבירים מול עולם משתנה ומזרח תיכון 
מתפורר

מה מתרחש בעולמנו? 

אוכלוסיית העולם שייכת לעולם המתפתח ולקודים שלו, המערב באותו הזמן הולך ומתנוון הולך 
מהם  ורבים  אחרת  אוכלוסייה  מכל  יותר  תגדל  האיסלאם  לדת  האוכלוסייה המשתייכת  ונעלם... 
מקרב  אבל  לטרור,  מטיפות  אינן  והנצרות  היהדות  כמו  האיסלאם  דת  ישראל.  לגבולות  קרובים 

המוסלמים באים כיום מרבית הטרוריסטים! 

עובדה! אוכלוסיית אפריקה גדלה במהירות רבה והארץ היחידה בעולם שאומללי אפריקה יכולים 
ללכת רגלית אליה היא ישראל! הדמוגרפיה במזה"ת היא קיצונית על פי כל אמות מידה, די אם נציין 
כי: המזה"ת הכפיל עצמו בין 1900-1800 בתוך 100 שנים, בין 1950-1900 תוך 50 שנים המזה"ת 
הכפיל עצמו שוב, ושוב הפעם תוך 30 שנה בין 1980-1950. ולבסוף בין 2014-1980 בתוך פחות 
לנהל  ניתן  לא  מדינה  מרחב,  מקום,  בשום  התיכון!  במזרח  האוכלוסייה  הכפלת  מ-30 שנה שוב 

אוכלוסייה ולהיטיב עמה בקצב גידול אוכלוסייה כזה והאזור פשוט מתרסק!

מדינות המעגל הקרוב

מדינת הלאום במזה"ת מתפוררת לשבטים, חמולות, משפחות. אם מול ישראל עמדו מאז הקמתה 4 
מדינות )מצרים, ירדן, סוריה ולבנון( הרי כיום עומדים מולה עשרות קבוצות, ארגונים, כנופיות שהן 
מתפרקות, מתאחדות וזזות במרחב כל הזמן. בנגב כמו בסיני ובירדן וגם בסעודיה וסוריה הנאמנות 
היא קודם כל למשפחה ולשבט. שבטים אלו המתגוררים במרחבים ללא גבולות ברורים, יתאחדו 
ויפעלו נגדנו כמו נגד המשטרים הקיימים עדיין, מה נעשה אז? האם נכבוש שוב את סיני חלקים 

מסעודיה את ירדן ואולי את מערבה של עירק? 

לסיני  זמן  לה  אין  מדרום.  השכנות  ויתר  אתיופיה  מול  הנילוס  מימי  על  בהגנה  עסוקה  מצרים 
הפריפראלית! בירדן מעל מיליון פליטים סורים וקצת עירקים והם מטרידים ומאיימים... המדינה 
הירדנית שהיא כל כך חשובה לנו בסכנת התפוררות! על גבולותיה מקישים ארגונים כדאע"ש, אל 
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קעידה ואחרים חובה יהיה עלינו להגן על ממלכה זו ואסור לנו להשלים עם האפשרות שדאע"ש 
תשלוט על הגבול משער-הגולן ועד לאילת )400 ק"מ!(. סוריה, התפרקה לגמרי ואינני מחדש דבר, 
מי שם הריבון? לבנון היתה תמיד בלתי יציבה, הפעם היא גם קלטה כמליון סורים ו"הסלט" האתני-
ונזיל יותר. ישנן סיבות רבות שבגינן החיזבאללה יחליט לערב את ישראל  דתי נעשה סבוך יותר 
במשחק! האם נסכים למאות טילים על ראשנו? האם נאלץ להיכנס ללבנון כמו פעם? )ל-45 ק"מ, 
כל לבנון? אולי רק להשמיד את כל תשתיתה ולהחזירה לימי הביניים תוך זעקות גינוי מאירופה 

המתנוונת?( 

ומה קורה בטבעת השנייה של ישראל? 

עסוקה  תורכיה  אחראית.  כתובת  או  בית  בעל  שום  ללא  שבטיות  רב  והן  כושלות  מדינות  רובן 
בכורדים, בגבולותיה עם סוריה עירק ואיראן. מנהיגה מתנהג כמו סולטן מודרני. עירק התפרקה 
כבר מזמן ל-3 ישויות נפרדות. אם יש אור בקצה המנהרה זהו העם הכורדי המתעורר סוף כל סוף 

ומאתגר את איראן, תורכיה, עירק, סוריה, דאע"ש ויש פוטנציאל לידידות רבה עם ישראל!

אם לא אמרנו די ים סוף וסביבותיו הופך לעוד חזית פעילה. מבאב אל מנדב בדרום ועד למפרץ 
וגם צפונית הן מדינות  ומאיים. סומליה, תימן, אריתריאה, סודן דרומית  אילת בצפון הכל קורס 
כושלות ובמובן מסוים גם הפריפריה המצרית. נפילת ירדן וסעודיה עלולים להפוך את כל ים סוף 
לבלתי נשלט, עוין ועתיד השיט הישראלי והאחר בו מוטל בספק – נצטרך להיות מעורבים גם שם!

ומה באשר לידידים! האם יש לנו עדיין כאלה בראשית שנת 2015? לא תורכיה, גם לא אירופה )מלבד 
אנגלה מרקל( ורק ארה"ב בינתיים ואנו עושים ככל שאפשר שגם שם זה יגמר לא טוב - אין כיף 

גדול יותר מלהיות "עם לבדד ישכון"!

מצפון,  טילים  למטחי  העורף  את  מכינים  כיצד  למעלה?  שמנינו  האתגרים  לכל  ערוך  צה"ל  האם 
מדרום, ממזרח ואולי מן הים? מה עושים למנוע אפשרות בלהות כזו? מה אומרים לעם הזה? את 
האמת או שהבורסה חשובה יותר..? את האמת או ש"מעולם לא היה מצבנו טוב יותר..."? את האמת 
או עדיף לרכל על אלי אוחנה, ע' ידלין, תוכניות הטלויזיה שנועדו לסמם את העם היושב בציון? 
האם יש קשר בין המציאות כפי שהצגתי לנושאים הנידונים כרגע בישראל? על הצורך הדחוף לפיזור 
לאומי? אטימת  חוסן  נוספים?  אוויר  נמלי  איים לשם הקמת  לבנות  על ההכרח  נכון?  אוכלוסייה 
גבולות הארץ? תחזוק קווי ההפרדה בין יו"ש וישראל )כיצד חודרים אחת לחודש מרצחים מג'נין 
וטול כרם ודוקרים יהודים באוטובוסים! מי כבר נדון על מחדל זה, או על אילו שרוצים למסמס 

את גדרות ההפרדה?(. 
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שינוי אקלים!

אם הצגתי תמונה שחורה למדי, עדיין לא נגעתי בהשלכות של שינויי האקלים על ישראל. כנראה 
יותר  יבש,  יותר  יהיה  אמנם  הזו,  המבהילה  התופעה  את  בשלום  יחסית  נעבור  ישראל  שבתוככי 
שריפות, יותר נזקים בחופים ובעקבות סערות אך אנחנו נעמוד בזה. שכנינו העניים לא עומדים 
ולא יעמדו בבצורות ממושכות, בהתחממות גוברת, בצימאון למים, מכיוון ששינויי האקלים ימשכו 
ולשכננו לא תהיה תשובה למתרחש הרי שבעתיד הקרוב התוהו ובוהו יגבר ואיתו גלי המהגרים כולל 
נסיונות כניסה לישראל. יש להניח מניסיון העבר כי קרטל "ארגוני זכויות" ימשיך במאמציו לאפשר 
לכל עניי העולם להיכנס לישראל. היש למישהו מהרצים לכנסת עמדה ברורה מה עושים! שישמיע 
כולו עכשיו לפני שאנו נכנסים לקלפי. האם להתפיל יותר? לאטום גבולות ביתר נמרצות? להתאים 
את מערכת המשפט למציאות ולא ליומרות חסרות בסיס מציאותי בעולם קשוח? לרדת אל התת-
קרקע? לטפח את הסביבה יותר מבעבר שכן זו נפגעת ראשונה משינויי האקלים? היכן הדיון על כך? 

סיכום
מאז מלחמת השחרור ב-1949-1947 לא עמדה מדינת ישראל בפני אוסף איומים אסטרטגיים עליה 
כמו בשנת 2015! חזית הפנים בוערת, חזית החוץ עוברת שינויים כבירים... והמנהיגות זו של עד 
2015 וזו הרצה להנהיג אחרי 2015 עוסקת רק בשולי, במותג, במליצות, בהסטת תשומת הלב מן 

העיקר לטפל אך המציאות אם לא מטופלת בזמן הופכת מבעיה קטנה לגדולה עוד יותר... 

אנו מצפים מכם הרצים לכנסת, ובוחרי ישראל אל תניחו לשאלות הרבות שהוצגו כאן ואנו מצפים 
דאגה  אוכלוסייה,  פיזור  הבדווים,  כלפי  הלאומי,  החוסן  להגברת  מדינית  התוויה   – להתייחסות 
לבריאות, לרווחה, לחינוך, לצפיפות המאיימת, לשינויי האקלים אך בעיקר למנוע את המהלך שכבר 
החלו בו )האנטי ציונים( של סיפוח שטחי יו"ש לישראל! אנו מצפים לשמוע מכל המפלגות מה 
)משפטנים- הון-שלטון-תקשורת-פוליטיקה  של  נסלח  הבלתי  בקשר  במלחמתן  לעשות  בדעתן 
חיים  לדרך  חד-צדדיים...(  או  )מוסכמים  קבע  לגבולות  להגיע  איך  ברורה  מדיניות  ביורוקרטים(. 
צנועה יותר, להחזיר את הבושה למנהיגנו, להבטיח כי נשאר עם רוב יהודי בישראל, לצמצם את 

הירידה מהארץ על ידי שמירה על ישראל יפה ומושכת כבעבר.

מנהיג שלא יתייחס לאמור אסור לתת לו לדבר, פשוט יש לסלקו מן הבמה הציבורית. 

אז למי להצביע?

למפלגה שתבטיח להיות ציונית ויהודית )לא בסיסמאות ריקות ושם מפלגה מטעה, אלא בהבטחת 
אסטרטגיה שתעשה זאת )למשל אי סיפוח יש"ע, הבטחה להקמת 2 מדינות ל-2 עמים, גם אם זה 

יתממש בעוד זמן רב!
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הבטחה לפיזור אוכלוסייה ויותר צדק לאומי )כלומר לא להצביע למפלגות תל אביביות באיושן או 
בתפיסת עולמן או אם לא הצהירו מפורשות על מימוש עניין זה בכלים ברורים ולא במילים נפוחות. 
בדרום.  הבדווים  בעיית  פתרון  ובעיקר  המגזר הערבי  כלפי  חיובית  מדיניות שתבטיח אסטרטגיה 
הבטחה והצעת כלים למדיניות של פחות גלובליזציה, קפיטליזם-חזירי ויותר רווחה וצמצום פערים. 
מפלגה שתסביר בכנות כיצד היא עומדת להתמודד עם סוגיות החוץ המאיימות על קיומנו – יותר 
תקציבים לביטחון, או העברת הכספים לצעירים הרוצים דירות חינם בשדרות רוטשילד ומסרבים 
לעבור לפריפריה. האם לתת אמון באלופים שרוצים להיות באמצע העשייה מבלי שיאמרו לנו מי 

הם ומה הם. האם אני מרמז שאין אף מפלגה בישראל שאפשר להצביע בעדה?

לי אין כזו!!

אולי אני מרמז שאין דבר מושלם ועלינו להתפשר, אבל הצגתי היכן ישנם קווים אדומים והיכן אסור 
להתפשר... ניסיתי להציג מדריך אחראי למנהיג ישראל - יהודי וציוני וגם לבוחר כזה. 

אני מודה כי אין מסמך זה מיועד למי שאינו ציוני.
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נספחים

נספח 1: חלקים ממכתבו של שבתי שביט מה-22.11.14, הארץ מדור דעות )לשעבר 
ראש המוסד( המוטרד כמותי

עיוורון, טמטום, מקום לדאגה – שבתי שביט

 22.11.2014

אני מודאג באמת בעניין גורל הפרויקט הציוני. אני מודאג מהמאסה הקריטית של האיומים עלינו, 
מחד גיסא, ומהעיוורון והקיפאון הפוליטי והאסטרטגי של הממשלה, מאידך גיסא. מדינת ישראל 
תלויה בארצות הברית, אך כיום הגיעו יחסי שתי המדינות לשפל שלא היה כמותו. אירופה, השוק 

הגדול ביותר שלנו, התעייפה מאתנו ונמצאת על נתיב המוביל להטלת סנקציות עלינו.... 

האנטישמיות ושנאת־ישראל הגיעו לממדים שלא הכרנו כמותם מאז טרום מלחמת העולם השנייה. 
הדיפלומטיה הציבורית וההסברה שלנו נוחלות כישלון חרוץ, ואלה של הפלסטינים זוכות להישגים 
חממות  הם  בארה"ב,  ובמיוחד  במערב,  האוניברסיטאות  של  הקמפוסים  בעולם.  וחשובים  רבים 
לצמיחת המנהיגות העתידית של מדינותיהם. אנחנו מפסידים בעולם האקדמי במאבק על התמיכה 
לחרם,  העולמית  התנועה  גדל.  לישראל  גבם  את  המפנים  היהודים  הסטודנטים  מספר  בישראל. 
גדלה,  ישראל,  של  לדה־לגיטימציה  הפועלת   ,)BDS( ישראל  נגד  וסנקציות  מהשקעות  הימנעות 

ונמנים עמה לא מעט יהודים.

בעידן המלחמות הא־סימטריות איננו מפעילים את מלוא עוצמתנו, ויש לכך השפעה שלילית על 
כוח ההרתעה שלנו. שיח ה"מילקי" ומרכזיותו בדיון הציבורי מעידים על שחיקת הסולידריות, שהיא 
תנאי הכרחי להמשך קיומנו כאן. המרוץ של ישראלים להשגת דרכון זר, המבוסס על כמיהה לנתינות 

זרה, מצביע על סדקים בתחושת הביטחון.

אני מודאג כי לראשונה אני מזהה בקרב גורמים מרכזיים בציונות הדתית גבהות לב, רהב, ויותר 
מקורטוב של חשיבה משיחית, הששה להפוך את הסכסוך למלחמת דת. אם עד כה היה זה סכסוך 
מרכזיים  כוחות  וקטנה,  מוגדרת  טריטוריה  על  קטנים,  עמים  שני  בין  שהתנהל  מקומי,  פוליטי 
בציונות הדתית, באיוולתם, עושים הכל כדי להפוך אותו לנוראה שבמלחמות, שבה יעמוד מולנו כל 
העולם המוסלמי. באותה מידה אני מזהה בימין הפוליטי בישראל תלישות ובורות בהבנת תהליכים 
בינלאומיים ומשמעותם לעצמאותנו. בעיוורון ובטמטום ימין זה דוחף את עם ישראל למעמד חסר 

כבוד של "עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב".
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... עם ישראל שועט בעיוורון בתוך מנהרת הזמן לעידן בר כוכבא במלחמתו באימפריה הרומית. 
תוצאת העימות ההוא היתה כמאה שנות קיום לאומי בארץ ישראל ואחריו אלפיים שנות גלות... 
הציונות הדתית, לעומת זאת, מאמינה ב"אתה בחרתנו". זרם זה מקדש את הטריטוריה מעבר לכל 
ערך אחר ומוכן בשמה להקריב הכל, גם במחיר של כישלון וסכנה של חורבן הבית השלישי. במקרה 
סוף  לא  זה  לכן  נכשלנו.  ולכן  לאלוקינו"  "חטאנו  אמוניים של  בנימוקים  אותו  יסבירו  חורבן  של 
העולם, נלך לגלות, נשמר את יהדותנו ונחכה בסבלנות להזדמנות הבאה.... אני מודאג כי חלקים 
גדולים בעם ישראל שכחו או זנחו את החזון המקורי של הציונות: להקים מדינה יהודית ודמוקרטית 
לעם היהודי בארץ ישראל. בחזון הזה לא הוגדרו גבולות, והמדיניות המתריסה הנוכחית חותרת 

תחת יסודותיו.

מה ניתן וצריך לעשות? צריך לייצר מנוף ארכימדי, שיעצור את ההידרדרות הנוכחית ויהפוך באחת 
את המציאות של היום
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2014, ארנון   ,31 2: איך "משכללים" תחזית דמוגרפית, כיוונים חדשים מס'  נספח 
סופר. זו תשובה לאדם הזוי אך נותן שיעור קצר למתעניינים בנושא 

במה מתחשבים בעת עריכת תחזיות 

מדוע אנו עוסקים כל כך הרבה בשאלות דמוגרפיות? מכיוון שהדמוגרפיה היא המצפן על פיו אנו 
מתכננים ערים, מים, כבישים, נמלים, צבא, וגם בודקים מה קורה אצל האויב, או להבדיל אצל הידיד 
גודל האוכלוסייה בעזה קובע את אופי הכניסה  גודל השוק;  גודל האוכלוסייה קובע את  )למשל 
לשם...( כיצד עורכים תחזיות? שואלים כמה היינו אתמול, כמה אנו היום, ומחשבים לעוד עשור 
שנים או שניים, על פי מגמות שאנו מכירים או משערים... בין היתר, מתחשבים בפריון האישה 
בעבר, היום, ומנסים להעריך מה יהיה מחר ומחרתיים, בין היתר על פי קבוצות גיל, עדות, דתות 

שונות - מגיעים להערכה כזו או אחרת, וגם שוגים.

אילו היה מייזליש מתעניין בנושא וקורא את המונוגרפיות שאני מפרסם בעניין, והן רבות, היה מוצא 
מן הסתם את הקטע הבא: 

היהודי  העם  עתיד  על  תחזית  נתתי  אילו  בעתידנות.  עוסקים  אנו  שכן  מתחזיות,  להיזהר  יש 
ב-1930 לשני עשורים קדימה, הייתי נופל בפח – את השואה לא הייתי צופה. אילו נתתי תחזית 
ב-1950 לגבי הדמוגרפיה העתידית של ישראל שוב הייתי טועה, כי את מלחמת ששת הימים 
לא הייתי צופה. נתתי תחזית ב-1970 ל-1990, ושוב טעיתי, כי את העלייה הרוסית לא צפיתי... 

לכן, חשוב לזכור כי "האדם מתכנן - ואלוהים צוחק במרומים" הוא ציטוט המופיע בכל עבודותיי! 
אנו  לכן  לא!  המקרה?  בידי  הכול  להשאיר  האם  עתידנו?  את  לתכנן  לנו  אסור  כך  משום  האם 
משתדלים לדייק, ללמוד משגיאות שנעשו, ואכן, התחזיות משתכללות כל העת, וזה מה שעושים 

בכל חיזוי באשר הוא.

האם מותר לנו לכלול בתחזית תופעות כמו עלייה, רעידת אדמה, מגפה, אולי פצצה גרעינית או 
ביולוגית, או שינוי אקלימי? הרי ברור שכל האסונות האלה, או חלקם, אכן יתרחשו בעתיד, הכול 
יכול להיות. מכיוון שאין בידינו כלים לחזות אירועים כאלה, גם אם ברור שהם יתרחשו, אין הם 

נלקחים בחשבון.

לעניין כה חשוב זה לכל אומה, נכנסים בישראל כאלה שמערבבים פוליטיקה וגחמות ולצערי אף 
זוכים בקהל של מאמינים שוטים. האיש בו אנו עוסקים, אינו חושש מרוב ערבי בארץ-ישראל כולה, 
שכן "תעבורנה עוד שנים רבות עד שהילדים הרבים במגזר הערבי יצביעו לכנסת..." כך הוא מדמיין 
את ארץ-ישראל עם רוב ערבי, אבל כזה שלא מצביע! האין הוא חושש כי במקרה כזה יגדירו אותנו 

כמדינת אפרטהייד? האם נזכה אז להגנתה האוטומטית של ארצות-הברית במועצת הביטחון?
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"ברור שאיש אינו מעוניין באמת לתת לערביי חברון זכות בחירה... סיפוח לחוד וזכות הצבעה לחוד." 
כך אומר עיתונאי ישראלי ואינו תופס אפילו מה אמר! 

זכויות  הענקת  בלי  סיפוח  רוצה  הישראלי  שהימין  יודעים,  שכולנו  מה  את  מגלה  זה  פובליציסט 
לערביי כל ארץ-ישראל. כך הוא יתייצב בפני הקהילה הבינלאומית, יבקש שלא יטילו עלינו סנקציות 
וחרמות וגם יבקש מארצות-הברית שתעניק לו נשק מתקדם וסיוע אחר, והם יעשו זאת שוב ושוב 

כי אנו עם נבחר. האם הוא יודע באמת עד כמה אנו תלויים במעצמה זו ובחסדיה.
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נספח 3: מה כותב יורם אטינגר באתר שלו )כמובן בשיתוף עם ישראל היום(. אטינגר 
הדמוגרפיה  בהכחשת  העוסק  הישראלי-אמריקאי,  הצוות  המתקרא  גוף  נציג  הוא 

הערבית בא"י(. 

דמוגרפיה יהודית – לא מה שחשבת!
מאת: שגריר )בדימוס( יורם אטינגר, "במחשבה שנייה: יוזמה ישראל-ארה"ב"

פורסם ב ישראל היום, 9 לאפריל 2013

הנשיא אובמה טען ב-21 למרץ 2013, ב"בנייני האומה": "לאור המציאות הדמוגרפית מערבית לירדן, הדרך 
היחידה לשמור על אופייה היהודי והדמוקרטי של ישראל היא באמצעות הקמת מדינה פלשתינית". הנשיא 

אובמה הוטעה על ידי עוזריו.

ההנחה שישראל חייבת לוותר על גיאוגרפיה כדי להציל את הדמוגרפיה מנותקת מתהליכים דמוגרפיים 
בישראל, בעולם המוסלמי בכלל ובקרב הערבים מערבית לירדן בפרט. תהליכים אלו מאשרים שהזמן פועל 

לטובת הדמוגרפיה היהודית.

ב-2013, בניגוד לתחזיות הממסד הדמוגרפי, קיים רוב יהודי של 66% )6.3 מיליון( בשטח המשולב 
יהודי  מיעוט  ל-40%  בהשוואה  ערבים(,  מיליון   1.65( הירוק"  ו"הקו  ערבים(  מיליון   1.66( יו"ש  של 
ב-1948 ו-9% מיעוט ב-1900. הרוב היהודי נהנה מרוח גבית של פריון ומפוטנציאל עלייה העשויים להביא 

לרוב יהודי של 80% ב-2035.

6.3 מיליון היהודים )כולל 350,000 עולי ברה"מ שלא הוכרו עדין כיהודים ע"י הרבנות( חושפים את השגיאות 
השיטתיות בתחזיות הדמוגרפיות. ב-1898 טען הדמוגרף וההיסטוריון היהודי המוביל, שמעון דובנוב, 
שבשנת 2000 יהיו בישראל רק 500,000 יהודים. ב-1944 צפה מייסד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
והגורו של הדמוגרפים הישראלים, פרופ' רוברטו בקי, שבשנת 2001 יהיו בישראל 2.3 מיליון יהודים – 
34% מיעוט. ב-23 לאוקטובר 1987 אמר הדמוגרף פרופ' סרג'יו דלה פרגולה ל"ידיעות אחרונות" שלא 
תהיה עלייה משמעותית מברה"מ. מיליון עולים הגיעו. בספטמבר 2006 כתב פרופ' ארנון סופר שבשנת 
2011 יהיו ביו"ש 4.5 מיליון ערבים, כפול מהיקף האוכלוסייה לפי הרש"פ – 2.6 מיליון. למעשה, המספר 
הפלשתיני מנופח במיליון איש: כ-400,000 תושבי חו"ל, כ-300,000 ערביי ירושלים הנספרים פעמיים 

כישראלים וכפלשתינים, ועוד.

בניגוד לתחזיות הדמוגרפיות, שיעור הפריון היהודי בישראל )3 לידות לאישה( גבוה מזה של מדינות 
ערב חוץ מתימן, עיראק וירדן. מגמת הכרסום-מונחה-מודרניזציה בפריון המוסלמי ניכרת באיראן )1.8 
לידות(, סעודיה )2.3(, מצרים וסוריה )2.9(. המגמה מואצת ע"י התרחבות חסרת-תקדים של השתלבות 
הנשים במערכת החינוך הגבוה, מעבר מהכפר לעיר ושימוש באמצעי מניעה. לעומת זאת, הזינוק בפריון 

היהודי מונחה ע"י אופטימיות, פטריוטיות, אחריות-קהילתית, זיקה לשורשים וכלכלה יציבה. 

בניגוד לתובנה המקובלת, פער הפריון היהודי-ערבי הצטמצם מ-6 לידות לאישה ב-1969 לחצי לידה 
ב-2012. שיעור הפריון של יהודיות וערביות בגילאי ה-20 וה-30, ביו"ש וב"קו הירוק", הוא 3 לידות. אבל, 
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הערביות במגמת ירידה מתחת ל-3 והיהודיות במגמת עלייה מעל ל-3 לידות לאישה. שיעור הפריון של 
יהודייה ילידת הארץ – 3 לידות. 

מספר הלידות היהודיות השנתיות נסק ב-62.5% מ-1995 )80,400( ל-2012 )130,000(, בעוד מספר 
הלידות הערביות עלה רק ב-10% )כ-40,000(. ב-1995 היו 2.3 לידות יהודיות לכל לידה ערבית וב-2012 
77%. ב-2013 חל  וב-2012 –  69% מסך הלידות  – 3.2 לידות. ב-1995 היה מספר הלידות היהודיות 
הפריון היהודי מזנק למרות  מהפך בירושלים ושיעור הפריון היהודי )4.2 לידות( גבוה מהערבי )3.9(. 
החילוני,  הפריון  עליית  ועקב   – העבודה  בשוק  ההשתלבות  בעקבות   - החרדי  בפריון  הקל  הכרסום 

במיוחד בקרב משפחות עולי ברה"מ ו"הצפוניים".

הממסד הדמוגרפי שגה קשות בגלל התעלמותו מהתמערבות הפריון הערבי, מייחודיות הפריון היהודי 
בישראל ומפוטנציאל העלייה.

באופן  מטעה  או  דרמטי  באופן  טועה  לירדן  מערבית  למיעוט  להפוך  נידונו  שהיהודים  הטוען  כל 
שערורייתי.

סיפורי  על  תשובתי  להלן  כולה,  התמונה  אי-הבאת  ההטעיות,  דמיונות,  השטויות,  אוסף  אחרי 
הלידות היהודיות ומדוע חצי אמת גרוע משקר.
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נספח 4: הערות על הדמוגרפיה בישראל, ארנון סופר, 1.10.14

יהודית?  נסיקה  גבית?  רוח  לנו  יש  האם 
התרסקות ערבית? ניצחון דמוגרפי יהודי? יורם 
אטינגר, גיא בכור, גבי אביטל, פייטלזון וחבריהם 
טוענים שכן! נראה מה אומרים מספרי הלמ"ס 
בישראל(.  לסטטיסטיקה  המרכזית  )הלשכה 
צריך להוסיף לנתונים אלו את האחרים )נוצרים 
פי  על  שלא  רוסים-יהודים  או  ערבים  שאינם 
הרבנות(, נוסיף את שיעורם – 4.4% החל משנת 
2005, אבל, גם איתם נמשכת הירידה בשיעור 
היהודים. זה יתברר ביתר שאת לקראת 2025, 
שיעור האחרים ירד ל-4.1%. ב-2035 שיעורם 
של האחרים ירד ל-3.8%. מסקנה ברורה, אין 

שום רוח גבית, או נסיקה יהודית ויתר מילים נשגבות שבאו ליצור אשליה שהכל בסדר.

היכן "קבוצת אטינגר" איננה מביאה את כל האמת? אכן יש גידול במספר הילדים לאמא יהודיה 
שיעורי  היהודים  בקרב  אבל  מוסלמית!  לאמא  הילדים  במפת  ירידה  ישנה  אכן  האישה!(,  )פריון 
התמותה גבוהים כמעט כפליים מאלו של המוסלמים )זוהי חברה של צעירים בעיקר, בעוד שאצל 
היהודים ישנם מבוגרים רבים!(. לכן שיעור תמותה בקרב יהודים ב-2013 5.9 אלף, ב-2008 היה 
6.2 אלף! בקרב המוסלמים ב-2013 היה 2.5 לאלף וכך גם ב-2008! כשמחשבים ריבוי טבעי אין זה 

מספיק לספר על שיעורי ילודה גבוהים או נמוכים, אלא על ילודה חסר תמותה. זהו ריבוי טבעי!

במקרה כמו בישראל שהיא ארץ קולטת עלייה )ויש לה גם ירידה( מוסיפים את העלייה חסר ירידה 
על  היהודים השיעור עמד  בקרב  אוכלוסייה. ב-2013  גידול  נקראת  הזו  והתוצאה  לריבוי הטבעי 
1.7%. ב-2013 בקרב המוסלמים השיעור עמד על 2.4%. למרות עלייה בקרב היהודים והאחרים, 

עדיין גידול אוכלוסייה ערבי היה גבוה משל היהודים!

אטינגר לא הביא את כל הסיפור! וחצי אמת גרועה משקר. בואו נלמד עניין זה בנתונים ממשיים 
 171,444 נולדו  )ב-2013(,  ריבוי טבעי בישראל  ישראל ערב רה"ש תשע"ה(:  פי הלמ"ס  )הכל על 
ילדים מכל העדות והדתות, נפטרו 41,632 ילדים מכל העדות והדתות, ריבוי טבעי בישראל 129,812.

נבדוק מה קרה אצל היהודים: ב-2013 נולדו 126,999 ילדים יהודים, ב-2013 נפטרו 35,680 יהודים, 
ריבוי טבעי יהודי 91,319. 

לוח 1: שיעורי יהודים )בא"י( בשנים נבחרות 
אחוז היהודים מכלל תושבי ישראל שנה

)לא א"י!( וללא זרים, מסתנני 
אפריקה, שבח"ים, תיירים

196885.6
197884.0
198881.7
199879.2
200575.9
200975.5
201474.9

תחזית למ"ס:
202573.8
203573.1
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נבדוק מה קורה אצל המוסלמים: ב-2013 נולדו 34,927 ילדים מוסלמים בישראל, ב-2013 נפטרו 
3,512 מוסלמים. ריבוי טבעי מוסלמי 31,415.

היהודים שמהווים 74.9% מכלל האוכלוסייה בישראל, התרבו כדי 70.3% בלבד מכלל האוכלוסייה 
)פחות משיעורם!(. המוסלמים שמהווים 20.7% מכלל האוכלוסייה בישראל, התרבו כדי 24.2% יותר 
משיעורם בכלל האוכלוסייה. ולכן מצאנו ירידה מתמדת בשיעור היהודים בישראל למרות עלייה 
בילודה... )לוח 1(. אטינגר וחבורתו המכובדת לא הביאו את כל הנתונים וחצי אמת גרועה משקר!!!

מה קורה בתחומי העלייה לישראל? בשנת 2013 עלו לארץ 16,884 עולים. אבל מאזן ההגירה היה 
11,800, כלומר כ-5,084 היגרו מישראל, ירדו!! באיכותם של היורדים לא נעסוק הפעם.
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נספח 5: מה אומרת רשות המיסים על הדמוגרפיה )הם אינם שייכים לשמאל וגם לא 
לימין מכחיש הדמוגרפיה( כתבתו של עקיבא אלדר, 16.10.12
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בידיעות  כתבתו  ראו  הדמוגרפיה,  מכחישי  למקהלת  הצטרף  בכור  גיא   :6 נספח 
אחרונות 20.6.14, "הדמוגרפיה היהודית ניצחה"
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ניצחה, ארנון סופר משיב לגיא בכור ב-30.6.13 בידיעות  7: הדמוגרפיה לא  נספח 
אחרונות

במאמרו "הדמוגרפיה היהודית ניצחה" ) ידיעות אחרונות, 20.6.13( כותב גיא בכור כי ביו"ש )כולל 
ירושלים(, על פי נתוני הפלסטינים 2008, מתגוררים 1.4 מיליון איש. כיצד הוא מגיע לנתון זה?

הרשות הפלסטינית, הוא אומר, מדווחת על 515,000 בעלי זכות בחירה לרשויות. מכיוון שלמחצית 
האוכלוסייה זכות לבחור, נכפיל מספר זה ב-2 ונקבל 1.03 מיליון פלסטינים. להם הוא מוסיף 350 

אלף תושבי ירושלים המזרחית ובסה"כ 1.4 מיליונים.

בדקתי את נתוניו בהתבסס על אותם מקורות. בכור כותב כי 515,000 הם בעלי זכות בחירה )הוא 
לא סיפר כי מדובר רק ב-93 כפרים וערים שבהם נערכו הבחירות לרשות(. כאן מתחילה הבעיה, 
שכן בכור לא דיווח על כל הסיפור. כתוב שם כי ב-179 יישובים לא נערכו בחירות, ובהם מתגוררים 

315,000 בוחרים. כלומר, יש להוסיף לחשבון עוד 630 אלף נפשות ולהגיע ל-2 מיליון.

יישובים פלסטיניים, מהם מפוזרים, במאהלים,   500 ישנם  ביו"ש  כי  אך הסיפור לא תם, מצאתי 
חושות, בתי בודדים, בצד כפרים וערים. הנתונים שהבאנו הגיעו מ-272 כפרים וערים, מה עלה 
בגורל עוד 228 החסרים? בכל יישוב כזה מתגוררים מ-150 עד 1,000 תושבים ויותר. מותר לנו אפוא 
להוסיף לחשבון עוד כ-200 אלף, ואליהם כדאי להוסיף את אלו שלא רשומים כלל, כמו שקורה 
נוסף עוד כ-100,000 כאלה והמספר יעלה ל-300 אלף.  אצלנו בגלל שינויי כתובות ואי-סדרים. 

הגענו ל-2.3 מיליון. 

ויורד, לכן בשנים 2008-2011, ריבויים  ל-2.3 מיליון תושבים יש ריבוי טבעי של 2.5%, שהולך 
הטבעי היה כ-60,000 בשנה ובשנתיים האחרונות כ-50,000. לכן נוסיף עוד כ-300,000 – ואנו כבר 

עומדים על 2.6 מיליון פלסטינים ביו"ש ובירושלים )או רק 2.3 מיליון ביו"ש(.

נקבל  רוצים.  ובנט  שבכור  כמו  לישראל  השטחים  את  נספח  אם  יקרה  מה  להעריך  אפשר  מכאן 
כ-50% יהודים ו-50% אחרים )1.7 מיליוני ערביי ישראל, 2.3 ערביי יו"ש ללא ירושלים הנספרת 
בישראל, 1.75 ערביי עזה(. סה"כ 5.75 מיליון פלסטינים ליד 6.2 מיליון יהודים. אם נתחכם ולא 
נכניס את עזה לחשבון במקרה זה, נהיה כ-60% יהודים ליד 40% פלסטינים – האם זו תהיה מדינה 

יהודית?

חצי אמת גרועה משקר.
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נספח 8: ראו מה המינהל האזרחי חושב על הדמוגרפיה 
בניגוד לטענות בימין: מסמך רשמי מראה כי 2.6 מיליון פלסטינים מתגוררים בגדה
בשנים האחרונות ניטש מאבק עז יצרים על מספר הפלסטינים בשטחים. בימין אומרים כי בגדה 

חיים מיליון וחצי פלסטינים, אך הנתונים מספרים סיפור אחר
ניר חסון

הארץ יום ראשון כ"ב בתמוז תשע"ג 30.6.13 

במאי 2012 חיו בגדה המערבית 2,657,029 פלסטינים – כך מתברר ממסמך של המינהל האזרחי שהגיע 
לידי "הארץ". בנוסף, המסמך מצביע על עלייה של 29% במספר הפלסטינים מאז שנת 2000. אבל בשנים 
"הצוות  וקבוצת חוקרים בשם  יצרים על מספר הפלסטינים הגרים בשטחים,  עז  ניטש מאבק  האחרונות 
האמריקאי-ישראלי לדמוגרפיה", מנסה זה שמונה שנים להוכיח שהפלסטינים הצליחו בתחכום רב להוסיף 
למספרם עוד כמיליון איש. אף שאין לטענות הקבוצה סימוכין בקרב מומחי הדמוגרפיה בארץ ובעולם, היא 

זוכה לעדנה רבה בין דוברים ופוליטיקאים בימין.

לטענת הצוות האמריקאי-ישראלי, בגדה חיים מיליון וחצי פלסטינים. טיעון נוסף ולא פחות חשוב של הצוות 
יורם  הוא  צוות  לטובת הפלסטינים.... אחד מראשי  ולא  ישראל  לטובת  פועלים  והדמוגרפיה  הוא שהזמן 
אטינגר, איש ימין ודיפלומט לשעבר.... המסמך שלהם פורסם זמן קצר לפני ההתנתקות ב-2005 ונתפס אז 
כניסיון לבלום את ההתנתקות באמצעות ערעור על הנתונים הדמוגרפיים. זאת, באמצעות ערעור על שני 
מפקדי האוכלוסין של הרשות הפלסטינית ב-1997 וב-2007, המפקדים היחידים בשטחים מאז 1967. הם 

נעשו בפיקוח ממשלת נורבגיה.

הפרופ' סופר ידוע זה שנים ארוכות כנביא זעם דמוגרפי. פגישתו עם ראש הממשלה לשעבר, אריאל שרון 
בשנת 2004, נחשבת אבן דרך בהחלטת אריאל שרון לצאת מרצועת עזה. בעיניו, הצוות הישראל-אמריקאי 
הוא חבורה של שרלטנים שעושם מעשי רמייה מסוכנים, מסיבות פוליטיות. כבר ב-2007 פרסם סופר, עם 
יניב גמבש, מסמך ארוך, בשם "תעתועי פער המיליון", שמתייחס לטענות הצוות. המסמך... קובע שכל 21 

ההנחות במסמך של הצוות הישראלי-אמריקאי פגומות מדעית. 

"קח, למשל, את נושא התמותה", אומר סופר. "היהודים שייכים לעם נורמלי שיש לו הרבה זקנים, באוכלוסייה 
הערבית אין הרבה מבוגרים ולא מתים שם הרבה. בתוך ישראל, על כל 1,000 איש יש כשישה מתים בשנה, 

אצל הערבים - 2.5" )ראו נספח 4, א"ס(...

"חברי הצוות גם מספרים שבכל שנה עוזבים בין 60 ל-80 אלף איש את הארץ. אז אם תהיה לנו סבלנות, 
עוד כמה שנים הערבי האחרון יכבה את האור. תאמין לי, הייתי בכל המעברים, אין דבר כזה. זה בלבול 
מוח. הם גם טוענים שצריך להוריד מהספירה 400 אלף פלסטינים שגרים בחו"ל, אבל מה מספר הצברים 

שיושבים בניו-יורק?"....

הנתונים של סופר, המקובלים על כל מי שעוסק בדבר, מספרים סיפור אחר: בישראל חיים 6.2 מיליון יהודים 
ואחרים; בעזה חיים 1.7 מיליון פלסטינים; בגדה חיים כ-2.5 מיליון פלסטינים. בישראל חיים עוד 1.6 מיליון 
פלסטינים, לא כולל דרוזים. כך שיוצא שיש 5.8 מיליון ערבים ו-6.2 מיליון יהודים. "תוסיף לזה 60 אלף 
מסתננים, 120 אלף תיירים כביכול שנשארו בישראל, 300 אלף פלסטינים שנכנסו מאז 67' וחיים בישראל, 

עובדים זרים, ויוצא שנכון להיום אנחנו 49% בין הירדן לים".... 

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה
אוניברסיטת חיפה

ארנון סופר

9 789657 437476

אילו הייתי רץ להנהיג את ישראל ב-2015
מה היה עומד בראש סדרי העדיפויות שלי

פרופ' ארנון סופר – ראש קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה ומשמש 
גם ראש המרכז למחקר במכללה לביטחון לאומי.



קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה
אוניברסיטת חיפה

ארנון סופר

9 789657 437476

אילו הייתי רץ להנהיג את ישראל ב-2015
מה היה עומד בראש סדרי העדיפויות שלי

פרופ' ארנון סופר – ראש קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה ומשמש 
גם ראש המרכז למחקר במכללה לביטחון לאומי.


