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תקציר 

במסמך הנוכחי אנו מנתחים את הפרסום "פער המיליון: האוכלוסייה הערבית בגדה 

המערבית וברצועת עזה" (צימרמן, זייד ּוִויז 2006). פרסום זה, שראה אור בשנת 2006 

בחסותו האקדמית של מרכז בגין-סאדאת (בס"א) באוניברסיטת בר אילן, נועד לערער 

הפלסטינית  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  של  הדמוגרפיים  הנתונים  אמינות  על 

(למס"פ), המבוססים על המפקד שנערך ב-1997 ועל חישוב השינויים שחלו מאז ועד 

הפלסטינים קטן ב-1.25 מיליון נפש  בפועל, מספר  2006. צימרמן וחובריו טוענים כי 

ממה שדיווחו הפלסטינים.

בעינינו, אין זה אלא תעתוע, ומסמכנו זה חושף זאת. 

צימרמן  מסמך  של  לפרסומו  הרקע  את  מבארים  אנו  המסמך  של  הראשון  בחלק 

הנ"ל ומנמקים מדוע הוא אינו רלוונטי לכל דבר ועניין: הקהילה הבינלאומית וכמוה 

המוסדות הרשמיים של ישראל מחשיבים נתונים דמוגרפיים שמפרסמות מדינות או 

דוגמת  אחרת,  או  זו  פוליטית  קבוצה  של  נתונים  מאמצים  ואינם  לאומיות  רשויות 

וחובריו,  צימרמן  מערערים  שעליו   ,1997 של  הפלסטיני  המפקד  צימרמן.  של  הצוות 

נעשה בפיקוח מומחים מטעם ממשלת נורווגיה, מה שמחזק את אמינותו.

תחזית דמוגרפית אינה מטרה בפני עצמה; נתוניה אמורים לשמש לתכנון אסטרטגי, 

תחזיות  מלהציג  נמנע  וחובריו  צימרמן  מסמך  העתיד.  של  פוליטי  או  חברתי  פיזי, 

דמוגרפיות לעתיד הקרוב, אף לא תחזיות המסתמכות על נתוניו הוא! 

עזה.  מרצועת  ההתנתקות  לפני  רגע  פורסמה  המסמך  של  הראשונה  מהדורתו 

לצורך  ואכן,  אקדמי.  ולא  פוליטי  במניע  שמדובר  החשד,  את  מעלה  זה  עיתוי 

הענין "נתפר" צוות חוקרים (שאינם מתמצאים בדמוגרפיה, כפי שאנו מסבירים 

באריכות) ונקבעה מראש המטרה: הורדת 1.5 מיליון פלסטינים מהלוח – הכול 
כדי לאשש את הטענה כי אין, ולא יהיה, רוב ערבי בארץ-ישראל.

אנו מביאים פרטים חשובים מדיוני הוועדה לענייני ביקורת המדינה משנת 2005 

כי  מומחים,  דמוגרפים  של  קביעתם  מתבררת  אלה  מפרטים  זה.  דוח  שעניינם 

מסמך "פער המיליון וחצי" אינו רציני.

בתקציר  הסעיפים   21 כל  כי  הוכחנו  שלנו  המסמך  של  הראשון  בחלקו  ואכן, 

•

•

•
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להסיק  נואש  בניסיון  הצוות,  אנשי  פגומים.   – וחובריו  צימרמן  של  המנהלים 

המרכזית  הלשכה  של  הרשמיים  הנתונים  שמלמדים  ממה  הפוכות  מסקנות 

בכך  ומזלזלים  למישור,  עקוב  הופכים  מקצועיות,  חוסר  ומתוך  לסטטיסטיקה, 

בציבור הקוראים האינטליגנטיים.

וחובריו,  צימרמן  של  של  החדש  לפרסום  התייחסנו  שלנו  המסמך  של  השני  בחלק 

שבמהירות רבה הפך מ"פער המיליון וחצי" ל"פער המיליון". בשל המטרייה המכובדת 

שתחתיה חוסה המסמך המחודש – הוצאת מרכז בס"א-אוניברסיטת בר אילן (2006) 

באיצטלה  גם  כי  ולקבוע,  מלחזור  מנוס  לנו  אין  ביסודיות.  לנתחו  לנכון  מצאנו   –

האקדמית ממשיכים להתל בנו!

הבאנו דוגמאות לבלבול מושגים, לאי הבחנה בין סקר, תחזית ומפקד, להצגת נתונים 

צימרמן  שבהם  המקרים  על  הצבענו  שונים.  דמוגרפיים  בעניינים  ולבורות  סותרים 

וחובריו, שכאמור אינם דמוגרפים מקצועיים, "מלמדים" את הלמ"ס ואת הדמוגרפים 

בעת  בחשבון  להביא  צריך  מה  מפקד,  לערוך  יש  כיצד  העולמי  השם  בעלי  המומחים 

עריכת תחזית, כיצד מחשבים ריבוי טבעי ועוד כהנה וכהנה.

בסעיף המרכזי של חלק זה הפרכנו את הנתונים המופיעים ברוב הסעיפים המרכזיים 

מיליון  של 1.25  פער  בדבר  המטעה  המסקנה  הוסקה  בסיסם  שעל  צימרמן,  צוות  של 

פלסטינים בארץ-ישראל לעומת מה שדיווח המפקד הפלסטיני ולעומת השינויים שחלו 

בשנים 2007-1997. 

השוהים  פלסטינים  כ-300,000  נכללו   1997 של  הפלסטיני  במפקד   – ראשונה  טענה 

בחו"ל. 

זה אינו נכון, אך גם לו היה נכון, צריך היה במקביל להפחית ממניין היהודים בארץ-

ישראל את היהודים הישראלים השוהים דרך קבע בחו"ל ואשר מספרם, זאת יודע כל 

בר-דעת, עולה על 300,000...

ידי  על  ופעם  ישראל  ידי  על  פעם  פעמיים,  נספרו  ירושלים  ערביי   – שנייה  טענה 

הפלסטינים. 

זה נכון, אבל הפרופסור סרג'יו דלה פרגולה (Della Pergola), מומחה עולמי לדמוגרפיה, 

שגילה זאת, התייחס לכך בפרסומיו החל מ-2001. נתוניו שימשו בסיס לתחזיות שלנו 

(סופר וגמבש 2005) לגבי 2020! 
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טענה שלישית – יש גידול בלתי מוסבר במספר הפלסטינים לעומת רשומות הלמ"ס, 

ולכן צריך להפחית 113,000 ממספרם. 

צוות צימרמן מתיחס למסמך קצרצר שהוציאה גב׳ ג׳וליה זמל, למ״ס 1996, עם תחזית 

סטטיסטית, מסמך שצוות צימרמן עושה בו שימוש רב, כאילו היה מפקד מהימן, ולא 

היא. נתוני המפקד הפלסטיני של 1997 מדויקים יותר, ואין לגרוע או להוסיף להם בגין 

הסקר של זמל.

דיווחי  של  מהנתונים  פלסטינים  אלף   338 לגרוע  יש   – וחמישית  רביעית  טענות 

הפלסטינים בכל הנוגע ללידות ביש"ע. 

נתוני  לו (כמו  הנוחים  הפלסטינים  נתוני  את  מקבל  הוא  שוגה.  צימרמן  צוות  בכך  גם 

משרד הבריאות שלהם) ודוחה את אלה שאינם לרוחו. הוא אינו יודע שמשרד הבריאות 

משתמש בנתוני המפקד. יתרה מזו, הפלסטינים עצמם תיקנו הערכות שגויות שעשו. 

לשנות  כדי  בכך  יהיה  לא  מהרשימה,  פלסטינים  כ-300,000  ייגרעו  אם  גם  והעיקר: 

כהוא זה את הסוגיות הלאומיות שבהן אנו עוסקים (ראו לוחות 3-1).

טענה שישית – יש לנכות 310,000 נפש מנתוני ההגירה הנכנסת והיוצאת מיש"ע. 

ממשטרת  ש"הושגו  נתונים  סמך  על  שרירותי,  באופן  זה  מספר  לנכות  מציע  הצוות 

הגבולות". אין לקבל הצהרה סתמית מסוג זה; יש להביא נתוני אמת מפורטים! אנו 

בודקים זה מספר שנים את תנועת האוכלוסייה בין יש"ע לארצות שונות ברמת פירוט 

לארץ- חיובית  הגירה  ומצאנו  הזמינים,  המקורות  כל  פי  על  ויישובים  מחוזות  של 

ישראל.

זהות  תעודת  שקיבלו  מהגרים  הלמס"פ 105,400  ממניין  לנכות  יש  שביעית –  טענה 

ישראליות.

בדקנו סוגיה זו ופירטנו את תוצאות הבדיקה בשורת פרסומים וגם במסמכנו זה, ונסכם 

זאת במשפט אחד: צוות צימרמן זרק לחלל מספר אקראי שאין לו כל תוקף וכל היגיון, 

ומטענתם אף עולה שמספר הפלסטינים בארץ-ישראל גדול יותר מהנמסר, שכן רוב 

מי ששוהים בישראל באופן בלתי חוקי (שב"חים) אינם רשומים כאן, וגם לא ביש"ע.

לסיכום, ההר הוליד עכבר – וכל זה בחסות בס"א. ככל שעסקנו בנושא, כך השתכנענו 
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במהימנות הנתונים של דלה פרגולה, והוא אכן קיזז כ-500,000 נפש מהמפקד הפלסטיני 

של 1997, מה שתקף גם ב-2007. במקום כ-3.9 מיליון פלסטינים ברחבי יש"ע, כפי שעולה 

מנתוני הלמס"פ, דלה פרגולה מדבר על על כ-3.4-3.3 מיליון. אישור לכך אנו מוצאים 

בבדיקה שעשינו לגבי התאמת תוצאות הבחירות ביש"ע למפקד הפלסטיני (נספח 2).

בסיכומו של דבר, גם הפחתה של חצי מיליון פלסטינים מן הלוח לא תמנע את הפיכת 

יהודי ארץ-ישראל למיעוט. אם לא בשנת 2007 (לוח 1) אזי ב-2010 (לוח 2), ואם נקבל 

את נתוני צימרמן השגויים והאופטימיים – זה יקרה עד 2020 (לוח 3)!
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הקדמה

מעצם  נוחות  אי  מרגישים  אנו  להיכתב:  היו  צריכים  לא  אלה  שדברים  היא  האמת 

הצורך להגיב על המסמך "פער המיליון: האוכלוסייה הערבית בגדה המערבית וברצועת 

עזה" (צימרמן, זייד ּוִויז 2006), שהופיע בפברואר במהדורה אנגלית, ובספטמבר 2006 

שני  בס"א).  בגין-סאדאת (להלן:  מרכז  בר-אילן,  אוניברסיטת  של  באכסניה  בעברית, 

מסמכים אלה, האנגלי והעברי, הם פיתוח של דוח שפרסם אותו צוות שנה קודם לכן 

(Zimmerman, Seid  and Wisss 2005, להלן: הדוח הראשון).

מחבריו  אקדמי.  כפרסום  ולא  מובהקת  פוליטית  כוונה  מתוך  נולד  הנדון  המסמך 

לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  של  הנתונים  את  לסתור  שונות  בדרכים  מבקשים 

להציג  כדי  סביבנו  החיים  הפלסטינים  למספר  הנוגעים  למס"פ)  (להלן:  הפלסטינית 

בארץ-ישראל   60% של  קריטית  מסה  כיום  הם  "היהודים  שלפיה  עולם  תמונת 

המערבית, ורוב יציב וארוך טווח של 67% ללא חבל עזה". מסקנתם היא שעל צווארה 

של ישראל אינה מונחת מאכלת דמוגרפית, ושמעצבי המדיניות מתבססים על הנחות 

מוטעות ופטליסטיות, מנותקות מהמציאות הדמוגרפית, שעל פיהן עתידה האוכלוסייה 

היהודית להפוך בשנים הקרובות למיעוט בין הירדן לים התיכון. 

אנשי  ובהם  הישראלי,  בציבור  נרחבים  חוגים  שבקרב  משום  רק  התגובה  את  כתבנו 

אקדמיה וקצינים בכירים, בדרך כלל בצדה הימני של הקשת הפוליטית (לרוב בקרב 

צימרמן  של  מילה  וכל  מספר  כל  בשקיקה  המאמצים  יש  הסרוגות),  הכיפות  חובשי 

 (2006 סתו  "תכלת",  (למשל  מכובדות  בימות  במספר  פורסם  המסמך  וחובריו. 

ממנו  קטעים  הושמעו  וכן   ,7 בערוץ  ראשון",  ו"מקור  "הצופה"  "הארץ",  בעיתונים 

בהרצאות פומביות (במדרשה הליברלית 12.07.05, בכנס הרצליה 2006, במכון לחקר 

העם היהודי, באוניברסיטת חיפה, באתרי אינטרנט למכביר, בערוץ הראשון ועוד).

בתגובתנו שני חלקים. בחלק הראשון נתאר כיצד נולד מסמך זה ונוכיח כי כל כולו 

הערות  מספר  נעיר  השני  בחלק  רלוונטיות;  חוסר  ובעיקר  התחכמות,  פוליטיקה, 

ספציפיות לגבי דוח בס"א ונוכיח כי רוב החישובים המופיעים בו שגויים וכי חלקם 

אפילו מגוחכים!

על נתונים דמוגרפיים בכלל ובישראל בפרט

האוכלוסייה.  מפקד  הוא  מדינה  בכל  אוכלוסייה  נתוני  של  ביותר  המהימן  המקור 
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נשחקת  אחריו  לבא  ועד  המפקד  מיום  בערך.  לעשור  אחת  כזה  מפקד  נערך  בישראל 

נמשכות  הארץ  מן  ויציאות  וכניסות  פטירות  לידות,  שכן  הנתונים,  של  המהימנות 

וכלל  חולים  בבתי  ולא  בבית  יולדות  הנשים  מן  רבות  העולם  מדינות  ברוב  הזמן.  כל 

זניחים  כאלה  מקרים  אם  (גם  וקבורה  פטירה  לגבי  הדין  והוא  הלידה,  על  דיווח  אין 

במדינות מפותחות, הם מאוד משמעותיים במדינות מתפתחות). בכל הנוגע לכניסות 

ויציאות מן הארץ, רבים הנכנסים שלא כחוק לארצות שונות (בעיקר מפותחות). לשם 

עדכון שוטף של הנתונים יש אפוא לחזור ולבצע מפקדים אחת לזמן-מה.

אין  עזה  ורצועת  המערבית  הגדה  לשטחי  בינה  שכן  במיוחד,  בעייתי  המצב  בישראל 

גבולות מאז 1967 – כמעט 40 שנה. תנועות אוכלוסייה רבות בין שטחי הגדה המערבית 

לממלכת ירדן לא נרשמו כנדרש; כניסות של אלפים, אולי מאות אלפים, שעד כתיבת 

הפלסטינים  גדודי  ובהם  אוסלו,  הסכמי  אחרי  חלו  היקפן,  על  ידוע  לא  אלו  שורות 

שהגיעו מתוניס, מתימן ומארצות נוספות. האם הם מנו 50,000? 60,000? פחות? יותר? 

מדובר  האם   – נשארו  וחלקם  כאן  לבקר  שהורשו  מירדן  העקורים  בגורל  עלה  ומה 

במאות, במאות אלפים? וכמה נשים נקנו על ידי הבדווים בדרום הארץ?

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: הלמ"ס) נאמנים עלינו ביותר, אך בכל 

הנוגע לכניסה הבלתי חוקית של אלפים לתוככי ישראל ממדינות ערב בכלל ומשטחי 

יהודה ושומרון (להלן: יו"ש) בפרט, ספק רב אם יש ללמ"ס נתונים אמינים, אם בכלל, 

ולכן ביצענו בעבר מספר עבודות שנועדו להעריך (רק להעריך, לא לקבוע במדויק) את 

מספר הכניסות לישראל.

המקור  יש"ע),  (להלן:  עזה  וברצועת  ושומרון  ביהודה  האוכלוסייה  לנתוני  באשר 

המהימן היחיד שעמד לרשותנו היה מפקד צה"ל שנערך ב-1967 (מיד עם תום מלחמת 

ששת הימים). מאז לא נעשו אלא הערכות מדי פעם (מחברי דוח בס"א אינם מבחינים 

ידי  על  נעשה  והעדכני  האחרון  הרשמי  המפקד  הערכה).  או  בדיקה  ובין  מפקד  בין 

הבלעדי  הרשמי  המקור  בעצם  והוא  בדצמבר 1997,  ל-10  שבין 9  בלילה  הפלסטינים 

העדכני. 

 ,(Dalem and Pedersen 2004) מפקד זה נערך בפיקוח מומחים של ממשלת נורווגיה

ומוסדותיה.  ישראל  ממשלת  על  וגם  הבינלאומית  הקהילייה  על  מקובל  הוא  ולכן 

ככל  בדקנו  למשל,  הנתונים.  את  לאמת  והשתדלנו  יתרה  בזהירות  נהגנו  זאת,  עם 

יכולתנו אם הנתונים לגבי בעלי רשות ההצבעה לבחירות ב-2005 תואמים את אומדני 
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האוכלוסייה של מפקד 1997, ואת הכניסות והיציאות לישראל וממנה, והשווינו אותם 

עם הנתונים הקיימים.

את הנתונים הרבים שפורסמו במסמך בס"א קראנו בעיון, ובהמשך נפרט את השגותינו 

לגביו.
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חלק ראשון: חוסר הרלוונטיות של דוחות צימרמן

המפקד הפלסטיני מוכר על ידי הקהילייה הבינלאומית

של  לפרסומים  רק  מתייחסת  הבינלאומית  הקהילייה  דמוגרפיים,  לנתונים  הנוגע  בכל 

מתוך  נצא  אם  גם  לכן,  פרטי.  ארגון  מטעם  לנתונים  ולא  מוכרת  רשות  של  או  מדינה 

ההנחה ששני דוחות צימרמן מהימנים ונכונים וכי יש להפחית כ-1.5 מיליון מהמספר 

המקובל לגבי גודל האוכלוסייה בשטחי הרשות הפלסטינית, לא תהיה לכך משמעות, 

 ,CIA-ה כך  מ-1997.  הפלסטינים  נתוני  על  מסתמכים  בעולם  חשובים  גופים  שכן 

המשרד האמריקאי למפקדים (US Bureau of Census), המשרד לדמוגרפיה שמשכנו 

בוושינגטון (PRB – Population Reference Bureau) והבנק העולמי. יתרה מזו, הנתונים 

באמצע  הפלסטינים.  לפרסומי  קרובים  השונות  בעבודותיו  עליהם  מסתמך  שצה"ל 

מיליון   1.3 על  המדבר  נתון  ביותר  חשוב  פנימי  צה"לי  בפרסום  מצאנו   2006 דצמבר 

תושבים ברצועת עזה, ובסוף דצמבר 2006 הביא עיתון צה"ל "במחנה" צרור נתונים 

(מבלי לפרט את המקור) על רצועת עזה, שלפיהם היו אז ברצועה 1.48 מיליון נפש.

אותו  ליוו  שלה  ופקחים  נורווגיה,  ממשלת  בחסות  נעשה  ביו"ש   1997 מפקד  כאמור, 

בכל שלביו ואף פרסמו מסמך המאמת את ממצאיו. ברור אפוא שכל החלטה מדינית 

ואסטרטגית שתיפול בוושינגטון, במוסדות האו"ם וכדומה תסתמך אך ורק על מפקד 

זה, עם תיקונים מעת לעת. חיזוק לדברינו ניתן למצוא בדבריו של פרופ' שלמה יצחקי, 

ראש הלמ"ס, בעת עדותו בוועדה לענייני ביקורת המדינה ב-7 ביוני 2005, שציטוטים 

מהם מובאים בהמשך.

זהו איננו ויכוח אקדמי על מספרים או על שיטות להשגת נתונים דמוגרפיים. כבר היום 

מועלות הצעות להכריז על כל שטחי ארץ-ישראל כעל מדינה דו-לאומית אחת, שבה 

משמעות  בקרוב.  מוחץ  רוב  ויהיה  בהווה  רוב  כמעט  או  ערבי  רוב  יש  הדברים  מטבע 

הדבר ִקצה של המדינה היהודית ואולי קץ היישוב היהודי בארץ. גם יחסי רוב מיעוט 

בסדרי גודל של 40% ו-60% פירושם סוף הישות היהודית במזרח התיכון.

אי  אך  נוראים,  אלימות  ולמעשי  לגירושים  יובילו  ואחרים  כאלה  שמאורעות  ייתכן 

מקבלי  על  אז.  עד  ולהמתין  יקרה,  כזה  שדבר  בהנחה  שפויה  מדיניות  לבנות  אפשר 

שנעשו  ואחרים  כאלה  וחישובים  שונות  שמניפולציות  להבין,  בישראל  ההחלטות 

בדוחות צימרמן לא ישנו את המציאות. 
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צימרמן וחובריו מסרבים להביא תחזית לעשור הקרוב או לשני העשורים 

הקרובים

מפקדים דמוגרפיים נועדו להביא להשגת תמונה מהימנה ככל האפשר על המציאות 

עירוני  תכנון  לאומית:  תכנונית  מדיניות  ממנה  לגזור  כדי  המפקד,  ביום  הדמוגרפית 

וביוב,  מים  מערכות  חולים,  בתי  משטרה,  צבא,  משפט,  בתי  ספר,  בתי  בניית  וכפרי, 

בלעדיהן.  להתקיים  יכולה  אינה  מודרנית  שחברה  תשתיות   – ועוד  כוח  תחנות 

השתעשעות בדמוגרפיה מבלי לנסות לחזות את העתיד היא בבחינת ברכה לבטלה.

(כלומר,  ארץ-ישראל  לגבי  דמוגרפית  תחזית  מהצגת  צימרמן  צוות  נמנע  בס״א  בדוח 

נובע  זה  שסירוב  משערים  אנו  הבריטי).  המנדט  בגבולות  המערבית  ארץ-ישראל 

מהחשש שתחזית על פי נתוניו (1.5 מיליון פלסטינים פחות בשטחי ארץ-ישראל ועזה) 

מתקרבים  היהודים  השלמה  שבארץ-ישראל  למסקנה  הישראלי  הציבור  את  תביא 

לתיקו, ושאחר כך הם יהפכו למיעוט, למרות כל המניפולציות שהוא עשה. אם קבענו 

על  הרי  כיום,  כבר  מיעוט  הם  שהיהודים  הלמס"פ  ושל  הלמ"ס  של  נתונים  סמך  על 

פי נתוני צימרמן נהיה מיעוט בעוד עשור. האם זה משנה את הצפוי לעתידנו ולעתיד 

ילדינו? נסכם ונקבע שמכיוון שאין בדוח תחזית, זהו מסמך לא רלוונטי. 

פרסום הדוח הראשון – רגע לפני ההתנתקות. המטרה: פוליטית

לא במקרה פורסם הדוח הראשון ב-10 בינואר 2005. בעשרות השנים האחרונות חזרה 

ומעולם לא היוותה איום על חסידי ארץ-ישראל השלמה  ונדונה הסוגיה הדמוגרפית, 

(מצד הימין). אנו מדגישים זאת, כי חסידים של ארץ-ישראל השלמה ישנם גם מן הצד 

השמאלי הרדיקלי של הקשת הפוליטית בישראל, אלו הרוצים מלכתחילה במדינה דו-

לאומית. יתרה מזו, היו שנים שהימין הישראלי עודד את הדיון בסוגיה הדמוגרפית על 

מנת להוכיח את הסכנה לקיום היהודי בארץ-ישראל ולפיכך לעורר את הצורך לגרש 

או  ברצון  לסיני  להעבירם  או  ואחרים)  ב-1987,  זאבי  (רחבעם  הארץ  מן  הערבים  את 

אריה בן  יהושע  פרופ'  של  הרצאותיו  ב-2003;  הרצליה  בכנס  איתם  (אפי  ברצון  שלא 

2006-2004), להעבירם לירדן (בני אלון בהיותו שר התיירות ואחרים). אבל, מרגע שרעיון 

ההתנתקות קרם עור וגידים, בין היתר בעקבות נתוני הדמוגרפיה, ומשהיה ברור לכל 

הדמוגרפיה  הפכה  זה,  בכיוון  ישראל  מדינת  את  מוביל  שרון  אריאל  הממשלה  שראש 

לאויב הימין והוא מצא לנכון להילחם בה. 
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שהשד  לטעון  אפשר  ב-2005,  אפשר  אי  שלגרש  מכיוון  בדמוגרפיה?  נלחמים  כיצד 

הדמוגרפי אינו נורא כל כך: כבר היינו מיעוט בעבר הרחוק והנה אנחנו רוב ב-2005; 

יהדות העולם בכל זאת בדרך לישראל; ניכרת עלייה בשיעורי הילודה בקרב היהודים; 

דוח  הארץ (ראו  את  עוזבים  וגם  פחות  מולידים  ארץ-ישראל  ערביי  ההפתעה  למרבה 

בס"א עמ׳ 54).

כדי להציג את כל הטענות הללו בצורה מסודרת ו"מדעית" תופרים "צוות מומחים", 

שלושה אמריקאים (אף לא דמוגרף אחד) וכמה ישראלים, שכולם מזוהים עם רעיון 

ארץ-ישראל השלמה (ימין) ובהם המוציא והמביא של כל הסיפור, איש הדוברות ויחסי 

הציבור יורם אטינגר.

בכנס חיפה (17.1.2005) טען אטינגר, כי הצוות מייצג את כל הקשת הפוליטית. מספר 

ימים  אחר כך אמר יוזם ועורך המחקר, בנט צימרמן, לעיתונאי "הארץ" אלוף בן: "בחרתי 

במגוון של אנשים שיחזירו אותי למציאות במקרה שאתן לאידאולוגיה שלי להשתלט 

האובייקטיביות  מידת  ומה  שבחר  האנשים  מיהם  נראה  להלן   .(28.1.2005 (בן  עלי" 

האפשרית שלהם. במאמר מנובמבר 2003 הזהיר צימרמן מקמפיין פלסטיני להקמת 

אפריקה  דרום  נגד  שנוהל  למאבק  בדומה  לכל,  שווה  בחירה  זכות  עם  אחת  מדינה 

בשנות השמונים. הפלסטינים מנסים לדבריו לנפח את מספר התושבים בשטחים כדי 

הזאת  הטקטיקה  את  מהם  למנוע  ביותר  הטובה  והדרך  ישראל,  של  בדימויה  לפגוע 

היא לאתגר את הדיוק של מספריהם המוגזמים.

ביין  בחברת  אסטרטגי  יועץ  בעבר  שימש  עסקים,  במינהל  שני  תואר  בעל  צימרמן, 

ושות' העוסקת בייעוץ אסטרטגי, אך אין לו רקע פרסומי בתחום הדמוגרפיה. שותפה 

בצוות המוביל היא ד"ר רוברטה זייד (Seid), היסטוריונית ומרצה לשעבר להיסטוריה 

מאוניברסיטת דרום קליפורניה. זייד מעולם לא פרסמה מחקרים בתחום הדמוגרפיה, 

בשנת 1989  ישראל".  עם  של  היא "חוקרת  בס"א  של  בפרסום  שנכתב  על  ובהסתמך 

 Never too thin: Why women are) נשים של  בדימוי הגוף  העוסק  שלה  ספר  פורסם 

at war with their bodies. Prentice Hall Publishers). שותף אמריקאי נוסף הוא ד"ר 
שותפיו  לשני  בדומה  אך  מתמטיים,  למודלים  ומומחה  פיזיקאי   ,(Wiss) ִוויז  מיכאל 

מנותקים  השלושה  כל  הדמוגרפיה.  בתחום  ומחקרי  פרסומי  רקע  חסר  הקודמים, 

מההוויה של האזור, מערביי האזור ומהגאוגרפיה היישובית שלו.

בצוות הישראלי שחבר אל צימרמן ושני עמיתיו יש בעלי רקע אקדמי מגוון. אטינגר הוא בעל 
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תואר שני במינהל עסקים, דיפלומט לשעבר ומומחה לקשרים כלכליים ומדיניים בין ארה"ב 

וישראל. הוא כתב כנגד תהליך ההתנתקות 2005 (ראה ניירות עמדה באתר של יורם אטינגר וכן 

 http://yoramettinger.newsnet.co.il/Font/NewsNet/extras.asp?extrald=166  :YNET באתר 

http://www.ynet.co.il/headlines/1.7340,L-1405,00.html), אך הוא חסר כל ידע ופרסום קודם 

בתחום הדמוגרפיה. 

שותף נוסף הוא תא"ל (מיל') דוד שחף, שבתחילת שנות התשעים עמד בראש המינהל 

בהשתתפות  מסתכמות  בדמוגרפיה  ידיעותיו  יו"ש)  (שטחי  המערבית  בגדה  האזרחי 

בסקר דמוגרפי שנערך בתחילת שנות התשעים ביו"ש בשיתוף עם הלמ"ס, אולם יש 

לשער כי לא עשה זאת כחוקר. 

שינויים  חקר  (קרי  בעתידנות  שלישי  תואר  בעל  הוא  בצוות,  השותף  פסיג,  דוד  ד"ר 

הוא  וכאחרים  מיניסוטה,  מאוניברסיטת  השונות)  והשפעותיהם  צפויים  טכנולוגיים 

נטול רקע במחקר דמוגרפי. במסמך בשם "עתידה של מדינת ישראל – הזמן פועל לטובת 

העם היהודי בישראל" (פסיג 2005) ללא ציון שם ההוצאה, הוא מציין (עמ' 2) כי הוא 

אילן  בר  באוניברסיטת  וטכנולוגיה  לתקשורת  בחוג  ושלישי  שני  לתואר  מגמה  ראש 

עמדתנו  את  יבהירו  זה  ממסמך  אחדים  ציטוטים  מדומה.  למציאות  המעבדה  וראש 

לגבי הכותב, ואולי די בעצם הכותרת: "הזמן פועל לטובת העם היהודי". בין השאר 

הוא כותב: "מעולם לא היה העם היהודי מוכן כל כך טוב לביצוע המשימה המוטלת 

לפתחו – מבחינה דמוגרפית, גיאופוליטית וארגונית" (פסיג 2006: 4). על פי פסיג אין 

ישראל.  על  קיומיים  איומים  אין  היהודי,  העם  של  התמעטות  חלה  לא  התבוללות, 

המכון  דוח  את  ולא  דיין  עוזי  שכתב  לאומי  לביטחון  המועצה  דוח  את  קרא  לא  הוא 

לתכנון מדיניות העם היהודי (הערכה שנתית 2005), הקובע בין השאר: "מספר מגמות 

היהודי,  העם  מדיניות  לתכנון  (המכון  מעצור"  ללא  ונמשכות  היהודי  בעם  מאיימות 

הערכה שנתית 2005). 

קודם לכן, ב-2003, קבע מכון זה: "אם המגמות הדמוגרפיות הקיימות יימשכו, עלולים 

היהודים להתמעט אף יותר בעתיד" (מסמך התראה 2, 2003, שער המסמך). כלומר, 

העתיד  על  אלה  דברים  אומר  עצמו  הוא  לטובתנו,  פועל  הזמן  כי  קבע  שפסיג  אחרי 

הוורוד המצפה לנו! 

וכן: "רק כשהעם היהודי יבהיר לעצמו את ייעודו, תימצא לו זכות קיום בקהל העמים 

(עמ' 21). כלומר, יש חשש שזה לא יקרה! וגם: "אם העם היהודי בישראל חפץ חיים 
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במדינתו, הוא יהיה חייב לנסח ברית ייעוד לאומית חדשה" (עמ' 16). ואם לא? ושוב: 

ביטחון  אפוא  אין  (עמ' 21).  הגאוגרפית"  ההגדרה  בלחצי  לעמוד  יוכל  לא  הזה  "העם 

שהזמן פועל לטובת ישראל!

גדולה  מאמונה  נובעת  זה  במאמר  הנושבת  "הרוח  נכתב:  המסמך  סיום  לקראת 

בכוחותיו של העם היהודי" (עמ' 22). יצא המרצע מן השק – זה אינו מסמך המבוסס 

על עובדות כי אם על אמונה. וכיצד מסתיים מסמך זה שכותרתו כל כך אופטימית: 

"משמעות הדבר שהאפיזודה הזו מדינת ישראל תתרסק לרסיסים"!

כך על פי דוד פסיג, חבר בצוות צימרמן, הזמן פועל לטובתנו, ודי לחכימא ברמיזא.

שותף נוסף חסר רקע וידע בדמוגרפיה הוא חיים רוזנברג, לשעבר הממונה על התכנון 

בפרסום  רק  לצוות  סופח  הוא  לחימה.  אמצעי  לפיתוח  הרשות  ברפאל,  הטווח  ארוך 

בס"א. עוד שותף הוא אברהם שבות, מראשי המתיישבים ביש"ע, איש ימין, גאוגרף 

שעסק במאפיינים שונים ובהם דמוגרפיים של האוכלוסייה היהודית ביש"ע. בספרו 

של  אזכור  כל  בו  אין  אך  ליש"ע,  האהדה  בולטת   2002 משנת  ההר"  אל  "העלייה 

צימרמן  של  החומר  מקריאת  ביש"ע.  הערבית  לאוכלוסייה  בנוגע  קודמים  פרסומים 

וחובריו לא ברור מהי תרומתו של שבות לכתוב. 

גם איש הימין יעקב פייטלסון הוא מאנשי הצוות. הוא בעל השכלה אקדמית בהנדסה 

המועצה  ראש  ושימש  ב"שבע")  שהופיע  בכתבה  סלע  חגי  שדיווח  (כפי  ובמתמטיקה 

הראשון של אריאל. פייטלסון הצטרף לצוות רק בשלב שני, וגם תרומתו לדיון עלומה. 

ב"מקור ראשון" (29.09.06) צוטט מפיו כי הוא שימש יועץ לענייני דמוגרפיה של בנימין 

נתניהו. ובכן, אני, ארנון סופר, מעיד בזאת, כי בעשרות השעות שביליתי במחיצתו של 

וגם  הממשלה  ראש  היותו  (טרם  דמוגרפיות  בשאלות  ובעיקר  רבים  בנושאים  נתניהו 

באותה  דמוגרפיה  בנושאי  זה.  איש  של  שמו  את  מפיו  שמעתי  לא  הממשלה)  כראש 

כתבה אומר פייטלסון: "החוקים הדמוגרפיים, הידועים לכל עוסק בתחום, מדברים 

התייצבות  אוכלוסייה,  פיצוץ  האוכלוסין:  בהתפתחות  עיקריים  שלבים  שלושה  על 

ולאחר מכן קריסת הריבוי הטבעי". 

קוראים נכבדים, האם מישהו מכם מכיר מודל כזה? העולם התחיל בפיצוץ אוכלוסייה 

לדמוגרפיה  החדש  המומחה  זהו  ונעלמת...  מתייצבת  מתמעטת,  האוכלוסייה  ומאז 

בצוות בס"א! 
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על  מחקר  ניירות  פרסם  השאר  בין  אשר  זהר,  עזרה  פרופ'  הוא  האחרון  השותף 

הראשון  מהדוח  ראשונים  טפטופים  "נתיב".  העת  בכתב  הפלסטינית  הדמוגרפיה 

(שכאמור יצא לאור בינואר 2005) אנו מוצאים במאמרו "דמוגרפיה – סכנה קיומית 

במאזן  שינוי  שיחול  לדאגה  מקום  "אין  נכתב:  שבסיומו   ,(2004 (זהר  מיתוס"  או 

לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  שבסיכומי  לזכור  וכדאי  בארץ-ישראל  הדמוגרפי 

לקראת ראש השנה תשס"ה נמסר שאחוז היהודים באוכלוסיית ישראל הוא 81% 

ושל הערבים 19%" (ההדגשות שלנו).

כלומר, פרופ' זהר מאשר כי בתוך ישראל אכן אנו היהודים מהווים רוב מוחלט, אך 

לנהר  התיכון  הים  (בין  ארץ-ישראל  לכל  מתייחסים  לדאגה"  מקום  "אין  כי  דבריו 

הירדן). זהו תרגיל מבריק של תעתוע!

בינתים יצא לאור הדוח הראשון של הצוות, לא כמסמך מדעי אלא כאוסף של מצגות 

 (American Enterprise Institute) AEI ותקציר מנהלים (ינואר 2005). כל זה באתר של

 .www.pademographies.com ובאתר

לנוכח כל זאת, קשה אפוא להשתחרר מן המסקנה כי עיתוי הגשת הדוח ותוכנו (להלן) 

נועדו למטרות פוליטיות בלבד ולא כמסמך מדעי.

בצוות  חברים  ובין  לדמוגרפיה  עולמי  מומחה  בין  חירשים  של  דו-שיח 

צימרמן

ציטוטים מעדותו של ראש הלמ"ס פרופ' שלמה יצחקי בוועדה לענייני ביקורת המדינה 

ב-7 ביוני 2005 על דוח צימרמן שהוגש לו מדברים בעד עצמם:

יצחקי: "ביקשתי את המאמר, קיבלתי מצגת... אני לא יודע מהן ההנחות, אני לא יכול 

לנחש מהן התוצאות. לכן התשובה שלנו לא התייחסה למחקר, כי אין מחקר".

דוד שחף (חבר בצוות צימרמן): "כי יש לכם מפקד מ-1996 וגם מ-1997". 

יצחקי: "יכול להיות גם אומדן ל-2010". 

כלומר, פרופ' יצחקי מלמד את שחף בנימוס כי יש מפקד, יש אומדן, וגם יש תחזית. 

צוות בס"א מבלבל בין תחומים אלה לכל אורך המסמך.
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ופרופ' יצחקי ממשיך ומלגלג: "אני ביקשתי להבדיל בין אומדן שמתבסס על מדינה 

מאשר  יותר  יהיו  מודיעין  שתושבי  לך  להוכיח  יכול  אני  הנחות  בעזרת  הנחות.  לבין 

תושבי ישראל. אין בעיה להוכיח את זה. שיעור גידול אוכלוסיית מודיעין יותר גדול 

בשנים האחרונות משיעור הגידול של מדינת ישראל, והרי לך בעוד 50 או אולי 100 שנה 

אוכלוסיית מודיעין יותר גדולה מאשר אוכלוסיית מדינת ישראל... המפקד הפלסטיני 

פחדתי  גם  אני  עמודים),   200) נורווגי  הערכה  דוח  גם  ישנו  נורווגית...  בהשגחה  נערך 

שאם אולי אנחנו טועים ורציתי לבדוק מפי האנשים שהיו קרובים בשטח. והתשובה 

שלהם שהמפקד נערך על פי כל הכללים הדמוגרפיים".

חילופי הדברים בין יו"ר הוועדה ח"כ יורי שטרן (איש ימין), פרופ' שלמה יצחקי ודוד 

בין  שיחה  חושפים   (50-49  ,33-19 עמ'  (בפרוטוקול  אטינגר  יורם  גם  פעם  ומדי  שחף 

מומחה (עולמי) לדמוגרפיה ובין אנשים שהנושא זר להם. יצחקי טוען שקיבל מצגת 

מצגת  בין  ההבדל  מהו  יודע  איננו  (אטינגר  נכון"  "לא  אטינגר,  לו  משיב  מחקר,  ולא 

את  אטינגר  ממר  "ביקשתי  יצחקי:  דברי  את  קוראים  שוב  אנו   50 בעמ'  למחקר!). 

המחקר והוא שלח לי power point, אמרתי לו, אני רוצה מחקר, הוא לא שלח". 

שחף מספר על ִמפקדים (1996), יצחקי מבהיר לו שמדובר באומדן ושיש הבדל בין מפקד 

לתחזית. הוא גם מגלה להם שקיימת הגירה חיובית של פלסטינים לארץ, והם אינם 

מבינים מאום או מיתממים, וכך מתנהל דו-שיח מעליב בין מומחה לבין פוליטיקאים, 

על  ומקובל  אמין  של 1997  הפלסטיני  המפקד  הוא –  בו  יצחקי  של  העיקרי  שהמסר 

הקהילייה הבינלאומית ועל הלמ"ס. הוא מאשר כי מה שעשו הפלסטינים בהכלילם 

300,000 שוהי חו"ל בכלל האוכלוסייה הוא לגיטימי. כלומר, כאיש מקצוע ניטרלי הוא 

דוחה את כל טיעוני דוח בס"א (פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת המדינה, פרוטוקול 

187). יכולנו אפוא כבר בשלב זה לסיים את המענה לדוח בס"א ולקבוע כי הוא אינו 

מקצועי.

לפני אותה ועדה הופיע גם הפרופסור סרג'יו דלה פרגולה (Della Pergola), דמוגרף בעל 

שם עולמי, וגם הוא הבהיר דברים בצורה שאינה משתמעת לשני פנים. בעודו מתפלמס 

עם צוות צימרמן על נתוני הלמ"ס, על נתוני מינהל האוכלוסין ועל הלמס"פ, הוא הגיע 

הפלסטינים  פלסטינים כפי שדיווחו  לידי מסקנה כי הנתון מ-2005 בדבר 3.8 מיליון 

מוגזם, וכי ביו"ש מתגוררים כ-3.4-3.3 מיליון, כלומר כחצי מיליון פחות מנתוני למס"פ. 

מכאן מסקנתו בדבר מצבה האסטרטגי של ישראל: "היהודים יהיו מיעוט בא"י בזמן 

וכתבות  מאמרים  מספר  פרסם  פרגולה  דלה  משנה!)".  זה  עשור (מה  בעוד  או  הקרוב 
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בעניין זה (Della Pergola 2001, 2007) בישיבת הוועדה ב-21 בפברואר 2005 הושמעו 

דברים ברוח דומה (הוועדה לענייני ביקורת המדינה, פרוטוקול 159). ואולי זה המקום 

לסיים את הדו-שיח עם דוח בס"א? 

מחקר דמוגרפי על ערביי הגדה המערבית ועזה – מה פשר הפער של 1.5 

מיליון? תקציר מנהלים, ינואר 2005

בסעיף זה יובאו כל המסקנות המתבקשות מתקציר המנהלים (מחקר דמוגרפי 2005) 

שבדוח הראשון של צוות צימרמן, וכל מסקנה תיבחן לגופה.

השורה התחתונה:

מספר ערביי יו"ש (1.4 מיליון) ועזה (1 מיליון) הוא 2.4 מיליון, ולא 3.8 מיליון כפי שטוענים   .1

הלמס"פ והגורמים המקבלים את נתוני הלמס"פ כאמינים.

מאז 1967 מהווים היהודים רוב מוצק של 60% מהאוכלוסייה בין הירדן לבין הים התיכון   .2

ושל 80% בתחומי 'הקו הירוק'.

המגמות הדמוגרפיות ארוכות הטווח מצביעות על התבססות הרוב היהודי.   .3

ואלה הנתונים המופיעים בשנתון הסטטיסטי לישראל 2006:

אחוז היהודיםסך הכל אוכלוסייה בישראליהודים בישראלהשנה

19682.434,8002.841,10085.6%

19783.141,2003.737,60084.0%

19883.65,0004.476,80081.7%

19984.785,1006.041,40079.2%

20045.165,4006.748,40076.5%

20055.333,0007.026,00075.9%

20065.393,6007.116,20075.8%

20206.300,0008.900,00070.1% תחזית

20256.535,0009.300,00070.0% תחזית

תימשך?  זו  מגמה  האם  כן!  בפירוש  בישראל?  היהודים  בשיעור  ירידה  ניכרת  האם 

בפירוש כן. דוח צימרמן אינו דובר אמת ומטעה! 
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בנתונים שלעיל אפשר לעשות מניפולציות. למשל, אפשר להוסיף ליהודים את הרוסים 

היורדים  מספר  את  ולגרוע  (ב-2006),  נפש  כ-309,000  המונים  בארץ-ישראל  החיים 

בעשור האחרון (כ-285,000). אפשר להוסיף למספר השוהים בישראל מהגרי עבודה לא-

יהודים (לפחות 180,000) שיחיו עימנו תמיד, אפשר להוסיף לפחות כ-150,000 ערבים 

היהודים  שיעור  ירד  נעשה,  כך  אם  זהות.  תעודות  להם  אין  ועדיין  לישראל  שנכנסו 

בתוך ישראל ב-2006 אפילו עד 70% כבר בהווה.

את אמינות הנתונים בדבר 60% יהודים בכל ארץ-ישראל נבדוק על פי כל המקורות 

שיש לנו:

סך הכל בארץ יהודים בארץ ישראלשנה
ישראל

אחוז יהודים

19672.360,0003.723,00063.4

19873.600,0005.800,00062

על פי למ"ס וחישובי 
צימרמן לגבי שטחים 2006

5.165,0009.212,00056.1

5.666,00011.305,00050.1 (עם הרוסים)על פי למ"ס ולמס"פ 2006

הלוח מלמד על ירידה מתמדת בשיעור היהודים בארץ-ישראל לפי נתוני 1967 ו-1987 

(מקורות ישראליים) וב-2006 גם על פי למ"ס ומפקד פלסטיני. אם נקבל את כל נתוני 

בשיעור  ירידה  כלומר   ,56.1% בארץ-ישראל  היהודים  שיעור  יהיה  וחובריו,  צימרמן 

היהודים בין 1967 ל-2003! פירוש הדבר כי הקביעות של צימרמן בדבר רוב מוצק של 

יהודים מאז 1967 שגויות ומטעות – גם על פי לוחות שהוא עצמו מביא (עמ' 43, תרשים 

5.5 במסמך בס"א). מישהו מהתל ומתעתע בנו!

הכותרת:  תחת  סעיפים   21 מופיעים  צימרמן  של  הראשון  בדוח  המנהלים  בתקציר 

"מגמות דמוגרפיות ארוכות טווח המבהירות את הפער של 1.5 מיליון". נביא כאן כל 

סעיף כלשונו ולאחריו נפרט וננמק את התייחסותנו אליו. 

סעיף 1: נתוני ותחזיות הלמס"פ התבדו מדי שנה. הסתמכות שיטתית על נתונים שגויים 

גורמת לשגיאה אקספוננציאלית. נתוני הלמס"פ מנוגדים לחלוטין לנתוני משרד הבריאות 

לנתוני  ירדניים,  לנתונים  ו-2004,  מ-1996  הפלסטיניות  הבחירות  ועדות  לממצאי  הפלסטיני, 
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מדינות ערב והאיסלאם, לנתוני העולם השלישי, לנתונים ולתחזיות של הלמ"ס ולשיטת ה-

Analysis Trend Impact, המשקללת את השפעתם של גורמים בלתי צפויים (מלחמה, טרור, 
תהליכי שלום, עלייה וירידה במחירי הנפט, כלכלת מדינות שכנות וכו') על הדמוגרפיה.

בעולם  כך  כל  החריג  הישראלי,  ולמקרה  לזה  מה  גלובליות.  במגמות  עוסק  זה  סעיף 

כולו? מה לזה ולשקלול מלחמה, תהליכי שלום, עליית מחירי נפט וכו'? באשר לישראל 

עצמה, מאז 1987 הריבוי הטבעי של המוסלמים החיים בישראל אינו יורד: בשנת 2003 

הוא עמד על 3.17%, בשנת 2000 על 3.47% ובשנת 1985 על 3.12%. במשך 20 שנה לא 

חל שינוי בריבוי הטבעי, תופעה שאין לה אח ורע בעולם! עם זאת, בכל התחזיות שנעשו 

המוסלמים,  של  הטבעי  בריבוי  ירידה  בחשבון  הובאה  כן  האחרונות  בשנים  בארץ 

ואמנם בשנים 2006-2004 ניכרה ירידה, ויש להניח שהיא תימשך. אז מה!

עולמי (הנתונים  שיא  על 5.25% –  בשנת 2003  עמד  בנגב  הבדווים  של  הטבעי  הריבוי 

המצב  בין  דמיון  אין  כי  אפוא  ברור   .(2004 לישראל  הסטטיסטי  מהשנתון  לקוחים 

אצלנו למצב בעולם השלישי, במדינות האיסלאם וביתר מדינות ערב. 

משרד  ע"י  מתועדת  ביש"ע  הערבית  האוכלוסייה  גידול  בשיעור  דרמטית  ירידה  סעיף 2: 

הבריאות הפלסטיני: 2.4% ב-2003 לעומת 3.8% ב-1997, בניגוד ל-4.5% לפי הלמס"פ. הירידה 

הדרמטית תואמת את הירידה הדומה בירדן (2.7%), במדינות ערב, בעולם המוסלמי ובעולם 

ה-3. 

הבריאות  משרד  נתוני  את  מקבל  אך  האוכלוסין,  מפקד  נתוני  את  דוחה  בס"א  דוח 

לצרכיו.  (הפסול)  המפקד  בנתוני  משתמש  שהאחרון  לב  שמו  לא  מחבריו  הפלסטיני. 

נתוני  של  המקור  כי  מצוין   (6  :2004 הפלסטיני  הבריאות  משרד  (דוח   2004 בדוח 

אין  אם  העקביות?  ואיפה  למפקד.  האחראי  הלמס"פ,  הוא  שלהם  והתמותה  הילודה 

הבריאות  למשרד  הפוקדת,  לרשות  להאמין  אין  גם  הפלסטינים,  לנתוני  מאמינים 

וכדומה. אי אפשר להחליט למי להאמין ברשות ולמי לא! ובאותו עניין, הטענה בדבר 

מגמת הירידה בילודה שמציג דוח צימרמן אינה מבוססת על רישומי ילודה ותמותה 

שערך משרד הבריאות הפלסטיני אלא על סקר שערך הלמס"פ (שאותו פוסל הדוח) 

 Palestinian) (49 8,360 נפש, בגיל 15 עד) בשנת 2000 בקרב 6,349 משקי בית ברש"פ

.(Aouthority 2002: 10

מוצא  שהוא  מוזר  ומה  מטרתו,  את  כמשרת  שנראה  מה  את  מצטט  הדוח  לסיכום, 

במקום  השלישי  לעולם  עד  לכת  ומרחיק  ובאיסלאם  ערב  במדינות  בירדן,  אחיזה 
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להביט בג'ת, בברטעה, באום אל-פחם, מטרים ספורים משטחי יהודה ושומרון, ודוחה 

את מה שמפריע לו.

הבריאות  משרד  ידי  על  מתועדת  הפלסטינית  האשה  בפריון  דרמטית  ירידה   :3 סעיף 

מהפריון  נהנה  עדיין   3.89) ב-1997  ל-7.4  בהשוואה  ב-2003  לאשה  ילדים   3.89 הפלסטיני: 

הגבוה במיוחד שהיה נחלת הנשים המבוגרות. המגמה היא לכיוון 3 ילדים לאשה). הירידה 

הדרמטית תואמת את הירידה בירדן (3.5 ב-2003 לעומת 7.8 ב-1975), במדינת ערב (מצרים 

ב-1975)   6.4 לעומת  ב-2003  (איראן-2.3  המוסלמי  בעולם  ב-1975),   5.7 לעומת  ב-2003   3.3  –

ובעולם ה-3. 

כי  כותב,  עצמו  צימרמן  ומירדן.  מאיראן  בנתונים  מניפולטיבי  שימוש  כאן  נעשה 

במדינות אלו חלה ירידה בפריון הנשים במשך 28 שנים (2003-1975). מזה גוזר הדוח 

באיראן  שחלה  בילודה  ירידה  אותה  כי  וקובע  פלסטיניות  נשים  לגבי  שווה  גזירה 

ובירדן במשך 28 שנים חלה במשך שש שנים בלבד! גם כאן מסתמך הדוח על התיעוד 

של משרד הבריאות הפלסטיני הנסמך על ממצאי המפקד שנפסל על ידי צימרמן. בכל 

מקרה, מדובר במדגם בלתי אמין בעליל, שכן בדוח הלמ"ס הפלסטיני נאמר במפורש: 

"שיעורי הפריון נותרו גבוהים... וכן במחנות הפליטים, גם אצל נשים משכילות הפריון 

נותר גבוה (עמוד 30 בדוח פריון 2002)" – הפוך ממה שמדווח דוח צימרמן. אך בעצם על 

מה כל המהומה? הרי ברור שבסופו של דבר יגלו הפלסטינים שהריבוי הטבעי הגבוה 

פוגע בכלכלתם (האישית והלאומית) וכי אין להם ברירה אלא לצמצם את הילודה, כפי 

שאכן קורה, אם כי באיטיות, בקרב ערביי ישראל. בכל מקרה, המומנטום הדמוגרפי 

הריבוי  שנות  עקב  הקרובים,  העשורים  בשני  לפחות  ניכר  אוכלוסייה  גידול  יבטיח 

הטבעי הגבוה (על המומנטום הדמוגרפי ראה נספח 5).

הפריון המוסלמי  מיתוס  טיימס", 29.08.04: "הנתונים מפריכים את  סעיף 4: "ניו יורק 

צפתה  באו"מ  האוכלוסין  חטיבת  נכונות...  אינן  האסיאתי  הפריון  לגבי  קודמות  הערכות 

כעת   ...2050 עד  מליארד  ל-12  תגדל  איש,  מליארד   6.3 עתה  המונה  העולם,  שאוכלוסיית 

צופה החטיבה שאוכלוסיית העולם תתייצב על 9 מליארד... מ-5.4 לידות לאשה ב-1970, ירד 

הממוצע העולמי ל-2.9 לידות. 

מסקנות  להסקת  כמקור  טיימס"  יורק  מ"ניו  לציטוט  שנזקק  צימרמן,  לדוח  אוי 

ולישראל  לזה  מה  אמרנו:  שכבר  כפי  בעולם.  המוסלמים  בקרב  והילודה  הפריון  על 

ולשטחים? דוח צימרמן מחפש בכל מחיר נתונים שיפיחו בקוראים תקווה לגבי ירידה 

הם  הסחורה,  את  מספקת  אינה  איראן  ואם  ארץ-ישראל.  ערביי  של  הטבעי  בריבוי 
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בקה  שבין  הקירבה  מן  התעלמות  תוך  בעולם,  המוסלמית  האוכלוסייה  לכלל  פונים 

הישראלית לבקה הפלסטינית ובין ברטעה הישראלית לברטעה הפלסטינית – הרי הם 

יכלו לקבל נתונים מהימנים לגביהן ולהקיש מהם על הנעשה מעבר לגדר.

סעיף 5 ירידה דרמטית בשיעור הילודה הגולמי הפלסטיני מתועדת על ידי משרד הבריאות 

הפלסטיני: 27.2 לידות ל-1,000 איש ב-2003, בהשוואה ל-43.7 לידות ב-1997.

הפטירה  דיווחי  שנה.  מדי  מ-24,000  ביותר  מנופחים  הרש"פ  של  הלידה  דיווחי   :6 סעיף 

חלקיים באופן שיטתי. 

השגותינו על שני הסעיפים: חברי הצוות קובעים בוודאות (דוח בס"א עמ' 6) כי משרד 

נחרצת  קביעה  פטירות.  ועל  לידות  על  מפורטות  רשימות  עורך  הפלסטיני  הבריאות 

בפרסומים  הפלסטיני.  הבריאות  משרד  של  הפרסומים  עם  אחד  בקנה  עולה  אינה  זו 

בתחילת  להפך,  לכך.  חיזוק  שום  בנמצא  אין  שלהם  האינטרנט  באתר  הקיימים 

על  מבוססים  בו  הנתונים  עיקר  כי  במפורש,  מצוין   2004 משנת  הפלסטיני  הפרסום 

נתוני הלמס"פ – שאותם דווקא דוחים חברי הצוות (ראה פרק 1 בדוח לשנת 2004: 

2) וכך גם בפרק 2, העוסק בבריאות האישה, נלקחו הנתונים מהלמס"פ. בבדיקה של 

פרסום זה אף נמצאו סתירות פנימיות: בעמ' 8 מצוין כי ה-TFR (שיעור הפריון) בשנת 

2004 בגדה המערבית עמד על 5.2 וברצועת עזה על 6.6, ואילו בעמוד האינדיקטורים 

ברצועת  ו-5.2  המערבית  בגדה   3.7 זו:  לשנה  אחרים   TFR נתוני  מצוינים   (104 (עמ' 

עזה. יצוין כי לאורך כל הדוח לא מוזכר נושא רישומי הלידות והתמותה המדויקים 

שעליהם מתבססים חברי צוות צימרמן, ולא מוצגים ממצאים כלשהם ברמה הכפרית 

והעירונית שניתן יהיה לבחון אותם בצורה מדעית ומדויקת. 

לסיכום: הנתונים בסעיפים 5 ו-6 אינם מהימנים והמקור הוא אותו המקור שנדחה על 

ידי צוות צימרמן.

לאוכלוסייה  ענייה  כפרית  מאוכלוסייה  האחרונות,  בשנים  הדרסטי,  המעבר   :7 סעיף 

עירונית ענייה, המאפיין את ערביי יו"ש (במיוחד) ועזה, תואם (ומבהיר) את הירידה הדרמטית 

בגידול הטבעי של אוכלוסייה זאת; כל ילד/ה נוספ/ת הופכ/ת לנטל כלכלי; שימוש באמצעי 

מניעה; גירושין; קריירה וחינוך.

לטענת מחברי הדוח, המעבר הדרסטי מהכפרים לערים בשטחי הרש"פ הביא לדגם 

התנהגות חדש: בבואם לעיר מגלים הכפריים שכל ילד הוא נטל כלכלי נוסף, ואז הם 
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מתחילים להתגרש, להשתמש באמצעי מניעה ולחשוב על חינוך ועל קריירה (ראו סעיף 

7 בדוח). רק מי שמזלזל לחלוטין באינטליגנציה שלנו יכול היה לכתוב זאת. התהליך 

בתורכיה,  בברזיל,  בהודו,  בסין,  הגירה  בתהליכי  השאר  בין  קורה  כאן  המתואר 

בסוריה, באלג'יריה ובמרוקו. שם עוברת משפחת הפלאח מאות קילומטרים ובאחדות 

בעולם  נתקלים  הם  בשעריה  ובבואם  לעיר,  הכפר  מן  קילומטרים  אלפי  הארצות  מן 

חדש ובתהליך הדרגתי של עשרות שנים הם מאמצים תרבות עירונית שבה מעורבים 

שיקולי קריירה, חינוך, צמצום הילודה, גירושים וכדומה. זהו תהליך איטי וממושך, 

שכן בפרברי הערים המתפתחות מאיטה תרבות עיר-כפר את אימוץ המודרניזציה. 

הפלאח ביו"ש מתגורר שניים עד עשרה ק"מ מן העיר, והוא מכיר אותה מאז היותו ילד 

קטן. ובכלל, אולי יסבירו לנו אנשיו של צימרמן מדוע בכלל צריכים הפלאחים להגר 

אם העיר נמצאת ליד ביתם? הוא הדין לגבי ערביי ישראל – אצלם מהגרת רק האישה 

הנישאת לגבר המתגורר בכפר שכן. וכן קיימת הגירה מועטת מאוד מן הגליל לחיפה 

ולירושלים.

סעיף 8: הגירה שנתית שלילית של 10,000 איש מאפיינת את ערביי יש"ע מאז 1950 למרות 

 ,(1994-1993) אוסלו  הסכם  וחתימת   (1991-1990) עיראק  מלחמת  בזמן  החיובית  ההגירה 

התחזית של הלמס"פ ל-3.8 מיליון ב-2004 מתבססת על הגירה חיובית שנתית של 230,000 

בשנים 2005-1997, שהיו למעשה שנות הגירה שלילית. 

האוכלוסייה  גודל  הערכת  על  הדיון  בכל  והחשובים  הכבדים  הנושאים  אחד  זהו 

מזרחה.  המערבית  הגדה  משטחי  הגירה  מגמת  קיימת   1948 מאז  אכן,  הפלסטינית. 

לפי נתונים ירדניים, בשנים 1967-1948 חצו את הירדן מזרחה כ-400,000 איש. פתיחת 

השוק הישראלי לעובדים פלסטינים בעקבות מלחמת ששת הימים שינתה את המגמה, 

והפריחה   1973 בשנת  האנרגיה  משבר  בעת  מזרחה.  הגירה  הייתה  לא  שנים  ובמשך 

כווית  כיבוש  בעקבות  אך  מזרחה,  מיש"ע  יוצאים  של  גל  היה  שוב  הפרסי  במפרץ 

מארצות  פלסטינים  מיליון  מחצי  יותר  גורשו  חוסיין  סדאם  עם  עראפת  והזדהות 

המפרץ הפרסי, ושוב ראינו גל של חוזרים לירדן ולארץ-ישראל. מגמה זו נמשכת מאז 

הסכמי אוסלו עד היום.

ובעיקר  הראשונה  האינתיפאדה  בעקבות  יוצאים  של  גל  היה  הנכנסים  לגל  במקביל 

משום  עשירות,  משפחות  בני  הם  השנייה  באינתיפאדה  המהגרים  עיקר  השנייה. 

שממשלת ירדן מגבילה את המעבר רק למי שהיה בידיו סכום של כ-50,000 דינרים 
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רבים  ילדים  להם  אין  שממילא  משפחות  הן  אלו  לענייננו,   (5,000 רק  (כיום  לאדם 

מותנית  והיוצאים  הנכנסים  מספר  את  להעריך  היחידה  הדרך  נוצרים).  (הרבה 

באמינות הרישומים במעברים, וכאן לא תמיד התמונה ברורה. נוסף על כך, בשל העדר 

גדר הפרדה בין ישראל ליהודה ושומרון, נמשכת כל הזמן מגמה של כניסת פלסטינים 

לישראל.

בניסיון לקבל תמונה מהימנה ככל האפשר בנושא זה, ערכנו סקרים בגליל, במשולש 

השיבה  של מימוש תביעת  בפרסום  מתועדים  הללו  המחקרים  הצפוני. סיכומי  ובנגב 

ארץ-ישראל  משטחי  יצאו  האחרונים  וחצי  בעשור  הערכתנו,  לפי   .(2005 ושלו  (סופר 

עם  מתוניס  שבאו  עראפת  גדודי  (ובהם  כ-550,000  נכנסו  אך  פלסטינים,  כ-350,000 

עד  כ-150,000  הכול  בסך  נכנסו  לשטחים  ואחרים).  מירדן  עקורים  אוסלו,  הסכמי 

170,000, ולישראל מאז שנת 1967 כ-300,000.

צימרמן  למס"פ,  של  שגויים  נתונים  ועל  השלילית  ההגירה  על  המהומה  כל  עם  אבל, 

עצמו מביא (בנספח ב עמ' 69 של פרסום בס"א), נתון שלפיו ב-2004 היו 3.64 מיליון 

פלסטינים בהנחה של אפס הגירה. 

כערביי  ישראל  ידי  על  מוגדרים  ירושלים,  ערביי  של 200,000   (1) כפולה  ספירה   :9 סעיף 

"הקו הירוק" ועל ידי הרש"פ כערביי הגדה המערבית ועזה. 

מישראל  זהות  תעודות  קיבלו  אשר  יש"ע  ערביי  של 150,000  כפולה (2)  ספירה  סעיף 10: 

ועזה  הגדמ"ע  וערביי  הירוק"  "הקו  כערביי  מוגדרים  הם  משפחות),  (איחוד   1993 מאז 

ולא 3.1% (גידול  הוא 2.1%  ה-150,000,  ללא  הירוק"  ערביי "הקו  של  הטבעי  הריבוי  כאחד. 

האוכלוסייה היהודית הוא 2.5%).

גם אם נגרע מהחישובים את ערביי ירושלים ואף את מספר הערבים שנכנסו לישראל, 

יהיו   2020 בשנת  הצפויה:  המהותית  התוצאה  את  הללו  המניפולציות  כל  ישנו  לא 

היהודים מיעוט קטן בארץ-ישראל (ראה לוחות 1-3 בנספח)!

בסעיף 10 מגלה צוות צימרמן מידה רבה של חוצפה, כשהוא מספר למומחי הלמ"ס כי 

נתוני הריבוי הטבעי המוסלמי הגבוה בישראל צריכים להיות נמוכים יותר... יש לדעת 

זהות  תעודות  נושאי  אינם  חוקי  בלתי  באופן  לישראל  שנכנסו  הערבים  ש-150,000 

ישראליות ולכן הם אינם כלולים בנתוני הלמ"ס, או שניתנו להם תעודות זהות הרבה 

מקרה,  בכל  המערבית.  הגדה  של  במפקד  נכללו  לא  הם  ולכן  הפלסטיני  המפקד  לפני 
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לא ברור כיצד 150,000 ערבים, בעיקר רווקים, מצליחים להוריד את הריבוי הטבעי 

מניפולציה  כל  השלמה  ארץ-ישראל  בשביל  האם  ל-2.1%.  מ-3.1%  ישראל  ערביי  של 

כשרה?!

באירופה  בארה"ב,  ערב,  במדינות  רב  זמן  המתגוררים  פלסטינים  כ-300,000   :11 סעיף 

ובאמריקה הלטינית, רשומים במרשם האוכלוסין של הרש"פ. הבנק העולמי (2003) וועדות 

הבחירות הפלסטיניות (14.10.04 ו-2.1998) מאשרים זאת. 

הם מסבים את תשומת לבנו לכך 300,000 ערבים תושבי השטחים שוהים בעצם בחו"ל. 

שמנכה  מי  ישראל.  כולל  בעולם,  מדינה  בכל  קיים  דומה  מצב  הרי  נכון,  זה  אם  גם 

מהמניין את ערביי חו"ל חייב לעשות זאת גם לגבי יהודי ישראל הרבים המתגוררים 

דרך קבע בחו"ל, מה גם שהרבה יותר ישראלים מתגוררים בחו"ל מאשר פלסטינים. 

אבל אנו איננו עוסקים בהשערות. עובדה היא שבמפקד הפלסטיני נשאלו הנבדקים על 

קרובי משפחה בחו"ל, והמספר המצטבר הוא אכן כ-300,000, אבל האחראים למפקד 

קובעים במפורש כי הם לא נכללו בספירת ערביי השטחים.

היהודי  הכל  בסך  כלולים  אינם  לשעבר  מבריה"מ  נוצרים"  כ-300,000 "עולים  סעיף 12: 

לדעת ההשקפה הדמוגרפית הרווחת כיום, למרות שמדובר בקרובי משפחה של עולים יהודים, 

שקשרו את גורלם עם גורל המדינה היהודית. 

בה,  החיים  ליהודים  בארץ-ישראל  החיים  הרוסים  צורפו  ממילא  שלנו  בחישובים 

ולמרבה הצער, התמונה אינה נעשית ורודה יותר.

אקסטרפולציה  (למשל,  דמוגרפי  לחיזוי  המתודולוגיות  של  הניבוי  מהימנות   :13 סעיף 

ויכולה  מאוד  נמוכה  בישראל  הדמוגרפי-אקדמאי  הממסד  בשימוש  הנמצאות  לינארית) 

בתחומי  לינאריות   – ובלתי  בלתי-צפויות  תופעות  ע"י  נקבעת  באזור  הדמוגרפיה  להטעות. 

כלכלה, מלחמה, טרור והגירה בישראל, ירדן מדינות המפרץ הפרסי ובעולם כולו.

בכל שנות המדינה חזה הלמ"ס בהצלחה רבה את גודל האוכלוסייה בישראל ברמת 

העלייה  היתה  היחידה  ההפתעה  וכדומה.  המלחמות  העלייה,  גלי  אף  על  המאקרו 

מברית המועצות. כיום מתמעטים גלי העלייה, וישראל – הארץ הצפופה ביותר בעולם 

המערבי – מתקרבת לגבול כושר הקליטה שלה.

הייתה  ואם  ישראל,  ערביי  ובקרב  בשטחים  הצפוי  את  בדייקנות  תמיד  חזה  הלמ"ס 



26

טעות כלשהי, היא נטתה לכיוון ההמעטה בנתונים, מתוך תחזית אופטימית של ירידת 

הריבוי הטבעי, שהתמהמהה לבוא. כך, למשל, בשנת 1987 נתנה הלמ"ס תחזית מדויקת 

לגבי שנת 2000 (ראה למ"ס, ירחון שנת 4,1987).

אבל נניח שיש טעויות, מה מציע דוח צימרמן לעשות? להתעלם מן התחזיות הסבירות, 

להפסיק לתכנן את תחנות הכוח, הכבישים, בתי הספר, השירות בצה"ל? הצוות שאין 

הטובים  מן  הסטטיסטיקה,  מומחי  את  ללמד  מעז  לדמוגרפיה  אחד  מומחה  ולו  בו 

בעולם, כיצד לחקור?! הטענות שבסעיף 13 זהות לבוקי סריקי של סעיף 1, הכול כדי 

שלא נעז לעסוק בתחזיות, שהרי לתחזיות אין ערך במקרה של הגירה, טרור, מלחמות 

(גם גרעיניות).

הדמוגרפי  השבדי"  בישום "המודל  שונה  כיום  הרווחת  הדמוגרפית  ההשקפה  סעיף 14: 

בריאות   – ב'  שלב  נמוכה...  חיים  תוחלת  גבוהה,  תינוקות  תמותת  ענייה,  חברה   – א'  (שלב 

משופרת וריבוי טבעי גבוה מאוד שלב ג' – רמת חיים משודרגת, ריבוי טבעי יורד מאוד).

״ההשקפה הדמוגרפית הרווחת כיום סבורה ששנות ה-60' (ריבוי טבעי פלסטיני בשיאו) היוו 

את השלב הראשון (בעוד שהן היוו את השלב השני), או ש"המודל השבדי" אינו רלבנטי לערביי 

ההשקפה  לכן,  השלישי...).  בעולם  ייחודית  הפלסטינית  הדמוגרפיה  (כאילו  ויש"ע  ישראל 

הרווחת כיום שוגה קשות בהערכת מימדי הריבוי הטבעי, מספר הילדים לאשה ושיעור גידול 

האוכלוסייה הערבית בין הירדן לבין הים התיכון״.

תשובתנו – סעיף 14 הוא אוסף עילג של מילים מבולבלות ומי שכתב זאת לא הבין 

התמורה  מודל  המומחים  בלשון  נקרא  כאן  שצוין  השוודי  המודל  כתב.  אשר  את 

 The Demografic Change Model; Demographic Transition Model – הדמוגרפית

הטבעי.  לריבוי  הנוגע  בכל  אוכלוסייה  בהתנהגות  שלבים  ארבעה  על  הבנוי  מודל  זהו 

טבעי  ריבוי  ולכן  רבה  ותמותה  רבה  ילודה  של  פרימיטיבי  שלב  הוא  הראשון  השלב 

בתמותה;  ירידה  של  והתחלה  גבוהה  ילודה  המשך  ניכרים  השני  לשלב  במעבר  נמוך; 

(שלב  בתמותה  מהירה  וירידה  בילודה  איטית  ירידה  ניכרות  השלישי  לשלב  במעבר 

תמותה,  מינימום  יש  מתוכננת,  הילודה  הרביעי  בשלב  האוכלוסייה");  "התפוצצות 

ובכמה מצבים, כמו באירופה המזרחית, שיעורי התמותה עולים על שיעורי הילודה, 

בהתפתחות  הסופי  השלב  זהו  האוכלוסייה).  (הפחתת  שלילי  טבעי  ריבוי  שקרוי  מה 

חברות. כל חברה נמצאת בנקודה כלשהי במודל. למשל ערביי ישראל ב-2007 נמצאים 

בסוף השלב השלישי והבדווים עדיין באמצעו, בעוד יהודי ישראל הם בשלב האחרון. 
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הפלסטינים נמצאים בשלב השלישי. חשוב לציין כי כל שלב יכול להימשך מאות שנים, 

כמו השלב הראשון, או עשרות שנים בלבד, כמו במקרה של ערביי ישראל. בכל מקרה, 

ברור לקורא כי צוות זה אינו מבין מאומה בדמוגרפיה!

שמעון   .(8%  – יהודים   30,000) מ-1900  נכשלו  הדמוגרפיות  התחזיות  מרבית   :15 סעיף 

יהודים   600,000) ב-1948  יהודים.   500,000 לירדן,  מערבית  יהיו,  שב-2000  אז  צפה  דובנוב 

והאב  הראשי  הסטטסטיקן  לימים  בקי,  רוברטו  פרופ'  ע"י  גוריון  בן  רה"מ  הוזהר   (48%–

ב-1968  כי  המדינה,  הקמת  על  יכריז  לבל  בישראל,  הדמוגרפי-אקדמאי  הממסד  של  הרוחני 

יהיה בה רוב ערבי. 

סעיף זה חוזר במילים אחרות על סעיף 13, וראו תגובתנו שם. הנתון של 48% יהודים 

ארץ-ישראל 1.2-1.3  ברחבי  התגוררו  שנה  אותה  בראשית  חשוד:  נראה  בארץ-ישראל 

אותה  בסוף  רק 33%;  היה  בארץ-ישראל  היהודים  שיעור  כלומר  פלסטינים,  מיליון 

שנה כבר משתנים המספרים לטובת היהודים בעקבות העלייה הגדולה ובריחת פליטי 

פלסטין. לגבי שנה גורלית זו יש לציין נתונים לפי חודשים ולא להסתפק בציון השנה 

כולה. 

בעיצוב  המרכזי  הגורם  היא  טבעי,  ריבוי  ולא   ,(1882 מאז  (שנתית  עלייה   :16 סעיף 

שנים  מספר  בתוך  אבל,  תצטמצם.  שהעלייה  בקי  פרופ'  טען  ב-1972  היהודית.  הדמוגרפיה 

עלו מבריה"מ 170,000 יהודים. ב-1987 טען דלה פרגולה שיהדות בריה"מ לא תעלה בהמוניה. 

אבל, בשנות התשעים עלו מחבר המדינות (בריה"מ לשעבר) מיליון יהודים. בחבר המדינות 

קיימים מאגרי עלייה נוספים (1-1.5 מיליון לפחות), מערב אירופה, אמריקה הלטינית, ארה"ב, 

דרא"פ, ועוד.

סעיף 17: הגירה, יותר מאשר ריבוי טבעי, הייתה הגורם המרכזי שהגדיל את האוכלוסייה 

ב-1946  מ-465,764  התרבו  יו"ש  ערביי  ב-1947.  ול-1.200,000  ב-1890  ל-473,000  הערבית 

מלמד   (1971) משהב"ט  מחקר   .1948 פליטי   180,000 מהגירת  כתוצאה  ב-1953  ל-742,289 

הערבית,  ההגירה  של  הכבד  משקלה  אי-זיהוי   .(205,860) פליטים  היו  עזה  מתושבי  ש-47% 

בתודעת  המופרז  השיעור  ולהשרשת  הערבי  הטבעי  הריבוי  שיעור  בהערכת  להפרזה  הביא 

בנתונים  אקספוננציאלית  להפרזה  כנראה,  גורם,  זה  עיוות  והציבור.  הדמוגרפי  הממסד 

הדמוגרפים הערבים מאז ועד היום. 

האם  חדש (מצרפת, מארה"ב).  עלייה  גל  ויקרה נס בדמות  שדוח צימרמן צודק  נניח 
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הם מציעים לנו לחכות לנס – ובינתיים לאבד את הרוב היהודי ולהיות מטרה ללחצים 

הזאת  אזרחיה?  כל  למדינת  ארץ-ישראל  את  להפוך  וגדלים  הולכים  בינלאומיים 

מציעים אוהבי ישראל?

לעבר  פונים  העת "נתיב",  בכתב  זוהר  עזרה  של  כמאמרו  כמוהו  צימרמן,  שדוח  ככל 

הרחוק מאוד, סימן שהם מודאגים כמונו מן המצב בשנים האחרונות. כדאי להזכיר 

לצוות צימרמן שעם ישראל טרם התגבר על השואה וכי הפוטנציאל לעלייה אוזל והולך; 

ומבוגרים  צעירים  יהודים  מכאן  בורחים  כך  והעוני,  הצפיפות  כאן  שמתגברים  שככל 

במאות ובאלפים. הבעיה כיום אינה עלייה אלא מניעת ירידה! הטענה שהגירה, יותר 

מריבוי טבעי, היא הגורם לגידול האוכלוסייה הערבית, נדונה בסעיף הבא.

סעיף 18: הגירה, יותר מאשר ריבוי טבעי, הגורם המרכזי שהגדיל את האוכלוסייה הערבית 

פליטים   100,000 כוללת  היא  אבל,   .(2003) ל-1.300,000   (1949) מ-170,000  הירוק"  ב"קו 

מאז  שנוספו  ירושלים  מזרח  ערביי  השחרור, 200,000  מלחמת  לאחר  שהוחזרו  (וצאצאיהם) 

1967, וכ-300,000 ערביי יו"ש ועזה שקיבלו ת.ז. ישראלית במסגרת איחוד משפחות (150,000 

ולא 3.1%  הוא 2.1%  ה-150,000,  ללא  הירוק",  ערבי "הקו  של  הטבעי  הריבוי  לאחר 1993). 

(גידול האוכלוסייה היהודית הוא 2.5%).

קיימים   2004 עד   1955 מאז  כי  מצוין   2004 לישראל  הסטטיסטי  בשנתון   2-11 בלוח 

בקרב המוסלמים ריבוי טבעי בשיעור של 4.4%-3.3% בשנה והגירה בשיעור של -1%

5%. במספרים מוחלטים מדובר בגידול של 34,000 בשנה מריבוי טבעי, בעוד מספר 

 9,000 של  חד-פעמי  מקרה  (מלבד  בשנה   400 רק  כלל  בדרך  היה  בשנה  המהגרים 

בשנה).

מיד עם קום המדינה חזרו לישראל 31,000 ערבים (מוסלמים ונוצרים). עוד כ-5,000 חזרו 

היא  זו  רק 28,000.  תקופה  באותה  נוספו  טבעי  מריבוי  כ-36,000.  הכול  ובסך  עד 1955, 

התקופה היחידה שלגביה דוח צימרמן צודק. בפרק זמן קצר זה היו 8,000 מהגרים יותר 

ממספר הנולדים בארץ, אך יש להדגיש שזה נעוץ באירועי מלחמת השחרור ובתוצאותיה.

אם נוסיף למספר המהגרים את 67,000 ערביי ירושלים שסופחו לישראל בשנת 1967 

הכולל המהגרים  מספר  יעלה  לישראל,  שנכנסו  יש"ע  ערביי   150,000 את  ואפילו 

מן  מנוס  אין   !966,000 מ-1955?  הלמ"ס  פי  על  הזמן  באותו  נולדו  כמה  ל-253,000. 

המסקנה שדוח צימרמן אינו מדווח אמת ואף מטעה בזדון!
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סעיף 19: מרבית 100,000 הדרוזים המשרתים בצה"ל וקשרו גורלם במדינה היהודית-רואים 

עצמם כגוף אתני-דתי פרטיקולרי, מוסלמי אך לא ערבי. 

מורידים  ואינם  מעלים  אינם  הם  בנפרד.  נמצאים  הדרוזים  שברשותנו,  הנתונים  בכל 

את התחזיות הקשות, כי הם מונים רק כ-120,000 נפש (2005).

סעיף 20: רוב יהודי מוצק של 60% מהירדן ועד הים התיכון נשמר מאז 1967, בניגוד לטענות 

ותחזיות "נביאי הזעם הדמוגרפי.

כבר הערנו שקביעה זו אינה נכונה (עמ׳ 19-18).

סעיף 21: מאז 1948 גדל מספר היהודים בין הירדן לבין הים התיכון פי 9.0 ומספר הערבים 

פי 3.2 (מ-600,000 ל-5.5 מיליון ומ-1.2 מיליון ל-3.8 מיליון). 

בארץ-ישראל,  יהודים  רק 50,000  היו  אז  ב-1900,  להתחיל  יכלו  צימרמן  צוות  חברי 

התחכמויות  אלא  אינן  אלו  ויותר...  ב-10,000%  גדל  בה  היהודים  ששיעור  ולהראות 

ומניפולציות במספרים. 

ישראל,  מדינת  של  הרשמיים  מהנתונים  מתעלם  צימרמן  דוח  לעיל,  שהראינו  כפי 

נחושה.  במצח  ומטעה  הלמ"ס  לנתוני  מתכחש  שלה,  הסטטיסטי  בשנתון  המופיעים 

ההצהרות כי הדמוגרפיה פועלת לטובתנו הן הולכת שולל והן ראויות לכל גינוי!

סיכום

התחכמויות  על  הצבענו  צימרמן.  בדוח  ליקויים  של  ארוכה  שורה  העלינו  זה  במסמך 

מכל  שונות  סוגיות  לערבב  נואש  ניסיון  על  בזדון,  הטעיות  על  ואפילו  ומניפולציות 

ממה  הפוכות  מסקנות  הסקת  על  מספריות,  טעויות  על  ולתעתע,  לבלבל  כדי  העולם 

שמלמדים הנתונים שהוצגו ועל זלזול בציבור בישראל.

זמן  שבתוך  לנו  ברור  (השגויות!),  הנחותיו  בכל  הדוח  לקראת  הולכים  אנו  כאשר  גם 

שדוח  המסקנה,  מן  מנוס  לנו  אין  מיעוט!  ארץ-ישראל  בשטחי  היהודים  יהיו  קצר 

צימרמן אינו רציני ואינו מהימן.
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חלק שני: מה קרה בין הדוח הראשון לדוח בס"א (ינואר 

2005-פברואר 2006)

ממצבת  תושבים  מיליון  כ-1.5  להוריד  נועדה  היא  ברורה,  צימרמן  צוות  מטרת 

רוב  הם  שהיהודים  להראות  כדי  ארץ-ישראל  בשטחי  הפלסטינית  האוכלוסייה 

האוכלוסייה בארץ-ישראל המערבית, כלומר שהשד (הדמוגרפי) אינו נורא כל כך ולכן 

אין צורך בהתכנסות ובהתנתקות.

(סופר  שפרסמנו  הראשון  הדוח  על  הקשות  ההערות  את  קראו  צימרמן  צוות  חברי 

וגמבש 2005). הם שמעו הערות קשות ולעגניות מפרופ' שלמה יצחקי בעדותו בוועדה 

רשמו  ואף  פרגולה,  דלה  של  המקצועיות  הערותיו  ואת  המדינה  ביקורת  לענייני 

בקפידה את כל השאלות וההערות שהוצגו לפניהם במועצה לביטחון לאומי, בכנס 

חיפה ובמקומות אחרים.

צוות זה אינו עצל. אחר שחבריו אספו את כל ההערות הם "עשו שיעורי בית" וסילקו את 

הסעיפים המגוחכים שהופיעו בדוח הראשון, שהפנינו אליהם ביקורת נוקבת (למשל, 

הסעיף בדבר ההגירה מן הכפר אל העיר שמביאה לירידה בריבוי הטבעי, הסתמכות 

שטחי  הסמוכים  בישראל  מיישובים  נתונים  על  במקום  מאיראן  נתונים  על  דווקא 

הרש"פ או על ידי הזדקקות ל"ניו יורק טיימס" להוכחת טענת הירידה בילודה).

כך נולד בסופו של דבר המסמך החדש. ואולי זו אותה הגברת בשינוי אדרת?!

המערבית  בגדה  הערבית  האוכלוסייה  המיליון:  פער  החדש –  המסמך 
וברצועת עזה

במסמך החדש של צוות צימרמן יש תוכן עניינים, מבוא, מודל ניתוח, מסקנות, עשרות 

הערות שולים ונספחים (8!). לכאורה, הפעם אין זו עוד מצגת, אלא מסמך אקדמי לכל 

דבר. לצוות הישראלי נוספו שמות, ובהם חיים רוזנברג ויעקב פייטלסון. בפברואר 2006 

יצאה המהדורה האנגלית The Million Person Gap ובספטמבר 2006 יצאה המהדורה 

העברית "פער המיליון: האוכלוסייה הערבית בגדה המערבית וברצועת עזה".

בית ההוצאה הפעם הוא מוסד אקדמי – מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים 

עצמם  על  חוזרים  החם  האקדמי  הבית  בחסות  אילן.  בר  אוניברסיטת  של   (BESA)

פחות או יותר הסיפורים של הדוח הראשון, תוך הטלת ספק בנתוני המפקד הפלסטיני 
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יש  בארץ-ישראל  השתנתה:  לא  מראש  שסומנה  הסופית  והמסקנה  למס"פ,  ודיווחי 

1.25 מיליון פלסטינים פחות מאשר דווח על ידי הפלסטינים. 

סתירות  הטעיות,  טעויות,  על  ולהצביע  בס"א  בדוח  עמוד  אחר  עמוד  לעבור  במקום 

ובורות, כפי שעשינו בתגובה לדוח הראשון, בחרנו לעשות שני דברים: להביא דוגמאות 

ולהרחיב  ברצינות,  להתייחס  אין  אליו  שגם  ללמדך  בדוח,  חמורים  כשלים  של  מספר 

בביקורת על המסקנות המרכזיות של דוח זה, המוצגים שם בעמודי הפתיחה (עמ' 3-2).

הערות על דוח בס"א בעברית (2006)

בקפדנות  לוודא  צריכים  הדמוגרפי'  'המומנטום  של  בתפיסות  שהשתמשו  "החזאים 

את ממדיו של הדור הבא" (עמ' 54). האם מישהו יכול להסביר את המשפט הזה?

במקום אחר מדווח אטינגר כי "קיים היום רוב יהודי מוצק וארוך טווח (מאז שנות 

ה-60) של 60% ושל 67% ללא חבל עזה, הנהנה מהמומנטום הדמוגרפי" (הופץ באתר 

האינטרנט האישי שלו תחת הכותרת "המומנטום הדמוגרפי יהודי – שוויון בין שיעורי 

פריון יהודי-ערבי"). אולי מישהו יסייע בידנו להבין את הצירוף "המומנטום הדמוגרפי 

כבר  אטינגר  של  והווירטואלי  המוצק  היהודי  הרוב  על  בנו!  מהתלים  שוב  היהודי"? 

הערנו למעלה (לוח בדוח בס"א עמ' 43). מדוע הוא מרשה לעצמו לזלזל באינטליגנציה 

של ציבור קוראי הפרסומים של המוסד האקדמי שנתן לו במה כבס"א? (ראו נספח 5 

בדוח זה).

ובאותו עניין: "המאזן הדמוגרפי העתידי באזור עלול להיות תלוי במה שיקרה לרוב 

ואילו  גדלים,  ועלייה  לידות  שיעור  באמצעות  הדמוגרפי  משקלו  על  ששמר  היהודי 

גבוהים  לידה  ושיעורי  גבוהים  יוצאת  הגירה  שיעורי  חוותה  הערבית  האוכלוסייה 

אך פוחתים". הבה נבדוק זאת. ב-2005 נרשמה עלייה מזערית בשיעור הלידות בקרב 

הלידה  שיעורי  ניצחון –  תרועות  שומעים  כבר  אנו  אחת  שנה  פי  על  והנה  היהודיות, 

בקרב היהודים גדלים...

צוות צימרמן טורח להציע לטובים שבמומחי הדמוגרפיה בעולם כיצד עליהם לערוך 

תחזיות (הצוות עצמו נמנע מלתת תחזית, פן תתגלה ערוותו): "התחזיות צריכות להביא 

בחשבון מגוון רחב של התפתחויות פוטנציאליות וביניהן שינויים בדפוסי ההגירה או 

באמצעות אזורי מעבר חופשי בין רצועת עזה לגדה המערבית" (דוח בס"א, עמ' 55). 

סליחה, מה הקשר בין מעברים חופשיים בין גדה לעזה ורוב דמוגרפי בא"י? 
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הערכות  הלמס״פ  עשתה  שלהם  הראשון  הדוח  בעקבות  כי  טוענים  הם  כן,  כמו 

מחודשות של נתוניה (דוח בס"א עמ' 55). האם לשכה לסטטיסטיקה כלשהי עורכת 

שינויים בעקבות ביקורת של צוות פוליטי כלשהו, או שזו עבודה שגרתית של כל לשכה 

לסטטיסטיקה? על עניין זה בסעיף הבא.

נספחים א' וב' (דוח בס"א)

ב-2015-1997  יש"ע  לאוכלוסיית  תחזיות  השני  צימרמן  צוות  צירף  אלה  בנספחים 

ימנו   2015 בשנת  פיה  שעל  מ-1998  תחזית  יש  א'  בנספח  הפלסטינים.  שפרסמו  כפי 

הפלסטינים 5.8 מיליון נפש (בהנחה של 50,000 מהגרים בשנה ליש"ע).

בנספח ב' שפורסם במרס 2005 יש תחזית מתוקנת עם תוספת הגירה חיובית לשטחים 

ואילו  מהגרים),   16,700 כניסת  של  הערכה  ובהן  שנים  (ארבע   2000-1997 בשנים  רק 

ל-5.09  הלמס"פ  מגיעה  זו  בתחזית  לאפס.  ההגירה  תנועות  מחושבות  ב-2015-2000 

כל  התחזיות!).  שתי  בין  נפש   722,485 של  (הפרש  ב-2015.  ביש"ע  פלסטינים  מיליון 

לנוכח  תיקונים  או  חדשות  הערכות  שנים  לכמה  אחת  עורכת  לסטטיסטיקה  לשכה 

אירועים משתנים (גידול בריבוי הטבעי, הגירה, גידול אוכלוסייה מעליה (אלה תיקונים 

נורמליים ומתבקשים). לשם כך לא היה צריך לחכות להערות דוח צימרמן.

 ,(2002) שלו  של  ראשון  פרסום  על  בהסתמך   ,(2004) ושֵלו  סופר  במסמך  מזו,  יתרה 

נאמר כי אחרי פרוץ האינתיפאדה השנייה ירד שיעור הנכנסים הבלתי חוקיים כמעט 

לאפס, וכך גם בכל הנוגע לאשרות הכניסה החוקיות (עמ' 23). הלמס"פ גילה זאת קצת 

יותר מאוחר ותיקן את התחזיות!

אבל את מה שדוח בס"א סירב לעשות, עשינו אנו: המשכנו את מגמות גידול האוכלוסייה 

הפלסטינית בשטחים (על פי נספח ב') תוך הורדת שיעור ריבוים הטבעי של הערבים 

האוכלוסייה  גידול  מגמת  של  החישובים  את  המשכנו  ובישראל  ל-2.5%,  מ-2.8% 

היהודית-רוסית והערבית בישראל על פי למ"ס ולהלן התוצאות:

ב-2020 יהיו ביש"ע 5.6 מיליון פלסטינים (ולא 6.2, כמו בתחזית 1998 של הפלסטינים) 

ובאותה השנה יהיו בארץ-ישראל המערבית (ביחד עם ערביי ישראל הוותיקים וערביי 

כ-6.7  יהיו  והרוסים  (היהודים  נפש  מיליון  מתוך 14.3  פלסטינים  מיליון  ירושלים) 7.6 

בארץ- האוכלוסייה  מכלל   46% היהודים  יהיו  בלבד  שנים   13 בעוד  כלומר,  מיליון). 

ישראל. לפי תחזית 1998 הם עוד היו יורדים ל-43.5%! האם ההבדלים הללו משנים את 

התוצאה האסטרטגית הגורלית של היווצרות מיעוט יהודי בא"י? (ראה לוחות 1, 2, 3). 
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נדמה לנו, כי אמת קשה זו היא שהרתיעה את דוח בס"א מלתת תחזית ל-2020. אך 

ב-2010!  כבר  צפוי  בארץ  מיעוט  יהיו  שהיהודים  האיום  הרי  עד 2020,  להרחיק  למה 

בשנה זו יהיו הפלסטינים 4.4 מיליון, ועם ערבי ישראל שימנו 1.5-1.4 מיליון הם יגיעו 

זאת  האומנם  מיליון.  יהיו 5.8-5.5  והרוסים  ישראל  יהודי  בעוד  מיליון,  לכדי 5.9-5.8 

היא המדינה היהודית שדוח בס"א מייחל לה כבר ב-2010?

נספחים ה, ז, ח 

שחף,  דוד  שהביא  עלומים  ממקורות  נלקחו  ה  שבנספח  והיציאות  הכניסות  נתוני  כל 

וניכר חוסר התאמה ביניהם ובין הנתונים שבנספח ח. נספח ז דומה בחלקו לנספח ה, 

כך שגם בו בולט חוסר ההתאמה.

בנספח ז מופיע לוח שכותרתו "מודל שיעורי ילודה של למ"ס פלסטיני". אנו לא מצאנו 

שום מסמך מקצועי בענייני דמוגרפיה, שבו שיעורי הילודה ושיעורי התמותה מופיעים 

טבעי  ריבוי  של  תוצאה  נותן  והתמותה  הילודה  שיעור  בין  ושההבדל   ,(%) באחוזים 

באחוזים. אם לא די בכך, הריבוי הטבעי באחוזים מחובר לשיעורי ההגירה באחוזים 

לאלף  שיעורים  לפי   – הנתונים  נאספו  וכיצד  נתונים?  בסיס  אותו  על  זה  כל  האם   –

כמקובל או לפי שיעורים למאה? 

לנתונים על הגירות שמצויים בלוח הנ"ל לא נמצא כל מקור ישראלי. אין צורך לומר כי 

במסמך שֵלו (2002) ובמסמך סופר ושלו (2004) מובאים נתונים מספריים ברורים של 

הנכנסים לישראל ומפורטים המקורות שעליהם הם נסמכים. 

בנספח ח התהיות רבות עוד יותר. במקורות המצויים בו לא מצאנו את נתוני ההגירה 

נתונים  מצויים  מ-1995  הלמ"ס  של   27.1 בלוח  ירדן.  נתוני  למשל  בלוח,  המפורטים 

אחרים לגמרי מאלה המופיעים בלוח ב בנספח ח של דוח צימרמן החדש, כפי שעולה 

מעבודת המ"א של של יניב גמבש (גמבש 2006: 37). 

לא מצאנו בדוח צימרמן את הכניסות לארץ-ישראל של אלפים ממקורבי יאסר ערפאת 

במדים ובלי מדים בעקבות הסכם אוסלו. אולי יציג הצוות את פירוט המקורות של 

הגבולות  ממשטרת  שחף  דוד  הביאם  ושלכאורה  החדש  בדוח  המופיעים  הנתונים 

(בשתי הערות שוליים נאמר כי הוא הביא נתונים אלו). חומר זה יאפשר לנו השוואה 

עם נתונים שאסף גיל שלו ופירטם במסמך סופר ושלו (2004).
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בדקנו גם את נתוני הריבוי הטבעי של האוכלוסייה המוסלמית בישראל לאורך השנים, 

ואיננו מוצאים שום התאמה ביניהם ובין נתוני הריבוי הטבעי שמופיעים בלוח שבנספח 

הריבוי  את  להפחית  צימרמן  צוות  החליט  שלו  הראשון  בדוח  שכבר  חשד,  לנו  יש  ח. 

נכנסו  ערבים  ש-150,000  לטעון  יותר  לו  שנוח  משום  אולי  ישראל,  ערביי  של  הטבעי 

לישראל משטחי הרש"פ והם שהעלו את הריבוי הטבעי. העובדה שרוב הנכנסים שלא 

הצוות.  את  עניינה  לא  מקום  בשום  רשומים  ואינם  עבודה  מחפשי  צעירים  הם  כחוק 

נראה שבשני הדוחות שלו אימץ צוות צימרמן קו האומר, אל תיתנו לעובדות לבלבל 

אתכם... ארץ-ישראל עומדת מעל העובדות!

על  חוקיים  הבלתי  השוהים  כל  של  מספרם  את  לישראל  לנכנסים  נצרף  אם  גם 

משפחותיהם, לא נגיע ליותר מ-150,000. נשגב מבינתנו כיצד יכול היה מספר כזה של 

אנשים להעלות את הריבוי הטבעי של ערביי ישראל מ-2.1% ל-3.1%! תרגיל דמוגרפי 

דומה נמצא בתקציר המנהלים, סעיף 18. 

המסקנות העיקריות בדבר פער המיליון בדוח בס"א 

את כל דוח בס"א על 82 עמודיו אפשר לתמצת על פי הנתונים המופיעים בעמ' 3-2, שם 

מציג הצוות נקודות שבהן נעשו לדעת חבריו כל הטעויות של למס"פ הן במפקד והן 

בתחזית, נתונים המביאים אותנו בשנת 2003 לפערים של 1.25 מיליון פלסטינים (בדוח 

הראשון – 1.5 מיליון). נגיב אפוא בעיקר על הנתונים בעמודים אלה:

שאינם  ערבים  השטחים 325,000  תושבי  במניין  נכללו  במפקד 1997  ראשונה:  טענה 

מתגוררים בשטחי הרש"פ. 

גם אם נניח שזה נכון, הרי ערבים אלה נושאים תעודת זהות פלסטינית ומבקרים כאן 

בדיוק כמו ישראלים במספר זהה ואולי גבוה יותר, המתגוררים דרך קבע בחו"ל ומדי 

פעם "קופצים לביקור מולדת" (בחגים, יום בחירות, ימי זיכרון, אירועים משפחתיים 

וכדומה). כך למשל כ-80,000 עד 100,000 עולים מרוסיה חזרו למולדתם כשבידיהם 

וכך  ישראלים,  כ-60,000  (ב-2006)  קבע  דרך  שוהים  ברומניה  הישראלית.  תעודת  גם 

גם בפולין. בארצות-הברית יש לפחות 250,000 ישראלים, מאות אלפים שוהים בהודו, 

בנפאל, בתאילנד ובסין, עשרות אלפים חיים בלונדון, מאות בברלין, מאות באפריקה, 

אם  הישראליות.  הזהות  תעודות  על  ויתרו  לא  ורובם   – הבלטיות  בארצות  עשרות 

הישראלים  את  גם  לקזז  הראוי  מן  ה"יורדים",  הפלסטינים  את  המניין  מן  מקזזים 

תושבי חוץ.
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שגרתי  בדיווח  המפסידים.  נהיה  אנו  כי  נעלה,  שלא  מאוד  שכדאי  טיעון  אפוא  זהו 

של למ"ס נמסר למשל כי בשנת 2005 לא חזרו לארץ 25,000 ישראלים שיצאו ממנה 

(למ"ס 2005).

"הארץ"  לעיתון  למס"פ,  ראש  שבאנה,  לואי  כותב  כך  האמיתי?  הסיפור  מהו  אבל 

המפקד  בנתוני  העיקרי  המוטעה  "השימוש  בהערתו:  ספק  מטילים  ואיננו   ,(27.7.05)

מ-1997 הוא הטענה, כי נכללו בו 325,000 איש החיים מחוץ לשטחי הרשות. זה אינו 

נכון [ההדגשות שלנו]. בטופס המפקד שאלנו, אם יש למשפחות הפלסטיניות קרובים 

חלק  אינה  זו  קטגוריה  איש.  כ-325,000  מנינו  וכך  משנה,  יותר  בחו"ל  המתגוררים 

המערבית  בגדה  קבע  מגורי  שמתגוררים  מי  את  רק  שכלל  מיליון,   2.89 מהמספר 

ובעזה. המספר 325,000 מסתמך על ידיעה שהופיעו בעיתון פלסטיני ב-1998, אבל על 

מחקר מדעי להתבסס על מקורות מתועדים היטב". 

טענה שנייה: במפקד הפלסטיני נפקדו גם ערביי ירושלים ועל כן הם נרשמו פעמיים, 

פעם בישראל ופעם בשטחים.

זאת טענה נכונה, שלא הובאה בחשבון על ידי ה-CIA, על ידי ה-PRB (המשרד לדמוגרפיה 

השוכן בוושינגטון) ואחרים. דלה פרגולה בפרסומיו על התחזית ל-2050-2000 התחשב 

בכך כאשר הוריד מנתוני למס"פ כ-200,000 תושבי ירושלים ועשה עוד מספר קיזוזים 

וכך הגיע ל-3.4-3.3 מיליון פלסטינים ב-2005 (ראו עדותו לפני הוועדה לענייני ביקורת 

המדינה [7.6.05] את הנתון בלוח 2 המצורף כאן, מתוך מאמרו).

יש  ישראל  של  הלמ"ס  רשומות  לעומת  מוסבר  בלתי  גידול  בגלל  שלישית:  טענה 

להפחית 113,000 איש. 

כולם מסכימים, כי המפקד הישראלי האחרון (וגם הראשון) נעשה ב-1967, ולכן ככל 

שחף,  דוד  של  בלשונו   ,1996 של  המפקד  האי-ודאות.  וגדלה  הלכה  ממנו  שהתרחקנו 

איננו מפקד אלא אומדן, שפירסמה ג׳וליה זמל, האחראית לתחום דמוגרפיה בלמ״ס 

כתורה  אימצו  צימרמן  וצוות  אוכלוסייה  תחזית  עם  קצר  פירסום  זה  היה   .(1996)

מסיני. מסמך זה לא יכול היה להיות מדויק (דיווחי שלמה יצחקי לפני הוועדה לענייני 

באומדן 1996  ראה  אשר  בס"א,  דוח  שעשה  מה  כך,  משום  המדינה, 7.6.05).  ביקורת 

מפקד של ממש וממנו גזר פערים לגבי המפקד הפלסטיני ב-1997 במספר נקוב ומדויק 

של 113,000 נפש, אינו אלא תרגיל לצרכיו של צוות צימרמן.



36

טענה רביעית: יש פחות לידות, יש להפחית 238,000 נפש.

טענה חמישית: יש שינויים בנתוני רישום הלידות. יש להפחית מהנתונים 70,000.

בפתיחה  אבל  הפלסטיני,  הבריאות  משרד  נתוני  על  מבוססות  הללו  הטענות  שתי 

לדוחות שלו משרד זה אומר כי מקורותיו הם הלמס"פ, ולכן הניסיון בכל הדוח של 

בס"א להפריד בין המקורות כנראה אינו תקף. ובכלל, הרי לא ייתכן לאמץ נתון שנראה 

לך ולדחות אחר מאותו מקור. או שמאמינים ללמס״פ או שלא!

ב-2005  למס"פ  ביצע  שכבר  התיקון  את  בס"א  דוח  מביא  ב  בנספח  הרי  מקרה,  בכל 

כשהוריד את הריבוי הטבעי שלו בגין ירידה בילודה (דרך אגב, ירידה הייתה צפויה 

בישראל וגם בשטחים וכך התייחסו לכך הדמוגרפים הישראלים בעשותם את התחזית 

לארץ-ישראל. לכן, אם מקובל עלינו התיקון של הלמס"פ, כמופיע בנספח ב, אין צורך 

לא  בס"א,  צוות  נתוני  את  לאמץ  החלטנו  בחישובנו  הנ"ל.  הטענות  שתי  את  לקבל 

משום שהם נכונים, אלא כדי להראות כי מספרים כאלה אינם רלוונטיים לשום דבר 

 238,000 הלוח  מן  אפוא  הפחתנו  לארץ-ישראל.  הדמוגרפית  לתחזית  ובעיקר  ועניין, 

פלסטינים.

טענה שישית: יש שגיאה ב"הגירה נכנסת ויוצאת נקייה (נטו)".

איננו מקבלים את סיפורי דוח בס"א על הגירה שלילית משטחי יש"ע. עד 2000 היתה 

הגירה גדולה לארץ-ישראל, בין השאר עקב איחוד משפחות (מאז 1967 ועד 2000 נכנסו 

ליש"ע כ-30,000 נפש). אם נוסיף את אלה שבאו עם ערפאת (אזרחים ולוחמים) יעלה 

המספר לכ-60,000 (זו השערה בלבד). מלבדם נכנסו לארץ מאות אלפים שאין לנו כל 

מידע עליהם. 

הפער  אך  ולמצרים,  למזרח  יש"ע  משטחי  הפלסטינים  של  יציאה  על  יודעים  גם  אנו 

שהביא  שחף  דוד  את  המצטט  בס"א,  דוח  שטוען  כפי  ולא  הנכנסים,  לטובת  הוא 

נתונים ממערכת הביטחון. בהערה 69 נאמר: "המספרים הושגו ממשטרת הגבולות של 

ישראל". זה איננו מקור (מעולם לא ראינו פירוט של נתונים אלה לפי שנים)! לעומת 

זאת, שֵלו (2002) וסופר ושלו (2005) מביאים נתונים מפורטים מכל גורמי ההגירה. 

לסיכום, על פי פרסום שבידנו נכנסים כ-583,000 ויוצאים 350,000, ועדיין נותר עודף 

במפקד  דבר  של  בסופו  הופיעו  הם  איש.   233,000 כדי  בארץ-ישראל,  פלסטינים  של 

הפלסטיני. ובינתיים בא החיזוק מלמס"פ ומתחזיותיו: מ-2000 ואילך – אפס הגירה!
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טענה שביעית: 105,000 פלסטינים שנכנסו לישראל רשומים גם כאן וגם ביש"ע.

גיל שלו וארנון סופר, עו"ד יוכי גנסין ואחרים מהלכים כסומא בארובה בניסיון לאמוד 

את מספר הפלסטינים שנכנסו לישראל בשנים 2004-1967 ובעיקר מאז הסכם אוסלו, וכל 

שהם יכלו לקבוע מופיע בנתוני סופר ושלו (2004). שם נקבע על פי בדיקה פרטנית ביותר, 

כי בערך 80,000 נכנסו לישראל כשב"חים ורק מעטים בצורה חוקית, בשנים 2004-1993. 

עוד נמצא, כי 23,000 משפחות נכנסו במסגרת איחוד משפחות (שהם כ-140,000 נפש), כי 

כ-14,000 נשים נקנו על ידי בדווים בדרום הארץ בשטחים ובירדן והוכנסו לישראל, וכי 

בשנים 2003-1967 עברו לירושלים כ-170,000 נפש. כל המספרים משוערים.

אלא  נפש,  כ-300,000  ירושלים  כולל  לישראל  נכנסו  הכול  בסך  כי  ברור  הנאמר  מן 

שאין ביכולתנו לקבוע בוודאות כמה נכנסו עד 1997, מועד המפקד הפלסטיני, וכמה 

אחר כך. עניין זה חשוב לצורך הדיון, ועוד נוכל לקבוע כי שב"חים מכל הסוגים אינם 

מקבלים באופן אוטומטי תעודת זהות ישראלית ולכן הם לא יכלו להיספר פעמיים, 

פעם כפלסטינים ופעם כערבים ישראלים. כלומר, כולם נספרו במפקד הפלסטיני אם 

היו  (אם  לפני 1997  הגיעו  אם  בישראל  נספרו  חלקם  ורק  אחרי 1997  לישראל  נכנסו 

בידיהם תעודות זהות ישראליות. בכל מקרה, לרבים מהם אין ולא היו תעודות זהות 

ישראליות ולכן הם לא נספרו פעמים. כיצד אפוא קובע צוות צימרמן מספר מדויק, 

נאמץ  אם  וגם  בשנים 2003-1997?  לישראל  הרש"פ  משטחי  כביכול  שנכנסו   ,105,000

את נתוני צימרמן כי 130,000 פלסטינים קיבלו תעודת זהות ישראלית, לא ידוע כמה 

קיבלו זאת לפני מפקד 1997 וכמה אחר כך (דוח בס"א, עמ' 30-28). 

אבל נוכל לדייק קצת יותר כי, על פי נתוני ראש מינהל האוכלוסין במשרד הפנים, הרצל 

גדז', בשנים 1997-1993 אושרו לכ-15,000 משפחות פלסטיניות (כ-90,000 נפש) בקשות 

כניסה לישראל, ומכיוון שהם כבר שהו כאן, הם לא נרשמו במפקד הפלסטיני.

מכל האמור אנו דוחים על הסף את הנתון הסתמי שצוות צימרמן זרק לחלל האוויר 

ממצבת  זה  מספר  לנכות  יש  כביכול  ולכן  פעמיים  שנספרו  פלסטינים  בדבר 105,000 

הפלסטינים בשטחים.

במכתבו ל"הארץ" (27.7.05),  לואי שאבנה,  מראש הלממס"פ  קיבלנו  לקביעתנו  סיוע 

הדוחה אף הוא קביעה זו בכותבו: "ראשית, אין מקור רשמי היכול לאשר זאת; שנית, 

המפקד הפלסטיני ב-1997 לא כלל את אלה שאינם תושבי קבע בשטחים".



38

דוח צימרמן טורח להדגיש, כי ייתכן שמספר הפלסטינים קטן עוד יותר (דוח בס"א, 

עמ' 30). מדוע לא נשאל שאלה הפוכה: אולי לאור האמור מספר הפלסטינים אף גבוה 

יותר, שהרי הראינו כי מאות אלפים אינם רשומים לא בשטחי הרש"פ ולא בישראל?

סיכום

תושבי  כל  בסך  תושבים  שאינם  מי  הכללת  בדבר  בס"א  דוח  מסקנות  את  דחינו 

פירוש  את  דחינו  למ"ס,  רשומות  לעומת  מוסבר  הבלתי  הגידול  את  דחינו  השטחים, 

ההגירה היוצאת ואת עניין ההגירה לישראל.

קיבלנו, ולא מדוח בס"א, את הצורך להוריד מהמפקד של למס"פ את ערביי ירושלים 

(ולא  הלידות  מספר  הפחתת  עקב  נפש   238,000 ועוד  (כ-200,000)  פעמיים  שנספרו 

180,000 כדברי הפלסטינים).

ידי  על  שפורסמו  מנתוני 2005  או  של 1997  מהמפקד  אלה,  נתונים  להוריד  יש  ממה 

באומדן  הנתונים  ולראות את בסיס  הפלסטינים  להתעלם מן  יש  הפלסטינים? ואולי 

שחף 1996? אנו מקבלים את נתוני הפלסטינים המתוקנים, ממרס 2005, שם יש תחזית 

שמספרם  ירושלים  תושבי  את  מהם  נוריד  פלסטינים.  מיליון   3.888 של   2006 לגבי 

ונקבל 3.624  ב-1997)  מדובר  שהיה  כפי  (ולא 200,000  כ-264,000  אצלנו  הרשום  לפי 

לא  הערכה  בגלל  הפלסטינים   238,000 את  שהבטחנו  כפי  נפחית  זה  ממספר  מיליון. 

 3.386 המספר  את  ונקבל  האחרונות,  השנים  בארבע-חמש  הטבעי  הריבוי  של  נכונה 

מיליון פלסטינים בשטחים (כפי שטען דלה פרגולה בעדותו (הוועדה לענייני ביקורת 

המדינה,7.6.05; וראו לוח 3 בנספח לדוח זה).

הפער בין נתוני הלמס"פ המתוקנים לתוצאה שהבאנו כאן הוא: 3.888 מיליון פחות 

 – היבט  מכל  משמעותי  לא  פער  זהו  נפשות!   502,000 של  פער  כלומר  מיליון,   3.386

לאומי, תכנוני או סביבתי.

מ-1.5 מיליון פלסטינים עודפים כביכול, כצעקת הדוח הראשון, נותרו כ-1.25 מיליון 

לקראת  הליכה  ואחרי  בפנינו  שהוצג  החומר  כל  פי  על  והנה  בס"א,  דוח  השני,  בדוח 

ממצאי בס"א (כמחווה בלבד, לא כי הנתונים נכונים), הגענו לכ-0.5 מיליון פלסטינים 

חסרים לעומת נתוני הלמס"פ. נתון זה תואם פחות או יותר את פרסומי דלה פרגולה 

(Della Pergola 2003), ואת דיווחו בוועדה לביקורת ענייני המדינה 7.06.05). 
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וכך, מתברר, ההר הוליד עכבר. איזו מהומה הקימו צימרמן וחובריו בכנסים, בכנסת, 

איזה רעש תקשורתי מתלהם – בערוץ 7 (עדי גרסיאל 3.2.05) ב"הצופה" (חגי הוברמן 

29.10.06) ב"מקור ראשון" (יעקב פייטלסון 29.6.06) בפרסומי האינטרנט של אטינגר!

צימרמן  דוח  של  הרלוונטיות  חוסר  זה,  מסמך  של  א'  בחלק  הערנו  שכבר  כפי  אבל 

וחובריו קשור בעיקר לתחזיות החסרות (אצלם) באשר לעתידנו בעוד 10 עד 15 שנים 

בלבד, אין צורך להרחיק לכת.

היהודית  הישות  על  כליה  גוזר  בשנים 2020-2015  ארץ-ישראל  חלקי  בכל  שיחזיק  מי 

כ- היהודים  מונים  ב-2007  עזה,  ללא  השלמה  לארץ-ישראל  נתייחס  אם  הזו.  בארץ 

יהודים  בין  לתיקו  נחזור  יותר  קצת  או  עשור  בתוך  אבל  האוכלוסייה,  מכלל   60%

יהיה  מה  אך  דמוגרפי,  חסד  של  עשור  בעוד  זכינו  מעזה.  הנסיגה  בזכות  לפלסטינים, 

אחר כך? האם אז יתייצב צימרמן עם דוח חדש ויוכיח כי נעלמו מסביבתנו הקרובה 

עוד כ-1.5 מיליון פלסטינים? 
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נספחים

ל-2006  נכון  ארץ-ישראל  לגבי  דמוגרפיים  סיכומים  שלושה   :1 נספח 
ותחזית ל-2020:

לוח עם נתוני למ"ס ישראל ועם נתוני למ"ס פלסטיני  .1
לוח עם נתוני למ"ס ישראל ועם חישוביו של דלה פרגולה  .2

לוח עם נתוני א"י על פי דיווח בס"א עם תחזית שערכנו על פי כל הנחות דוח בס"א  .3

ובתוספת   ,2007 בראשית  כבר  מיעוט  הם  היהודים   1 לוח  פי  על  כי  לקבוע,  לנו  צר 
הרוסים הם מהוים 51.8% מכלל האוכלוסייה. בכל מקרה, ב-2020, היהודים והרוסים 

יהיו 46.2% מכלל האוכלוסייה. 

פי  על  באלפים,  (נתונים   2020-1997 בארץ-ישראל  האוכלוסייה  גידול  תחזית   :1 לוח 
נתוני הלמ"ס והלמס"פ)

19971.1.20072020
4.7005.3936.300יהודים

140309400רוסים (לא יהודים)
1.1001.4132.160ערביי ישראל (כולל דרוזים)
5.9407.1168.860סה"כ האוכלוסייה בישראל

1.5002.5003.330ערביי יו"ש
1.0001.5002.300ערביי עזה 

2.5004.0005.631סה"כ תושבי השטחים
150180250אחרים – עובדים זרים בישראל (משוער)

50100200שוהים בלתי חוקיים בישראל (משוער)
8.44011.11614.491סה"כ אוכלוסייה בא"י (ידוע)

3.6005.4137.791סה"כ אוכלוסייה ערבית בא"י (ידוע)
55.7%48.5%43.5%שיעור היהודים

56.1%51.8%46.2%שיעור היהודים והרוסים
44.3%48.7%53.8%שיעור הערבים בא"י

18.5%19.8%24.4%ערבים בישראל

מקורות ללוח 1:

לגבי שנת 1997: למ"ס ותוצאות מפקד אוכלוסייה פלסטיני שנערך ב-1997.
לגבי 1.1.2007: על פי למ"ס ונתוני למס"פ ביום 29.12.06.

באשר  המחברים  וחישובי  לישראל  באשר  למ"ס  תחזית  פי  על   :2020 שנת  לגבי 
הריבוי   (2005 במרס  השטחים  לאוכלוסיית  באשר  למס"פ  תיקוני  פי  (על  ליו"ש 

הטבעי מחושב כ-2.5% בלבד).

•
•
•
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על פי לוח 2 (דלה פרגולה), ב-2010 היהודים והרוסים 51.1% וב-2020 46.6%.

דלה  פי  על  באלפים,  (נתונים   1997-2020 בארץ-ישראל  האוכלוסייה  גידול   :2 לוח 
פרגולה (עדכון של סופר)

200020102020

496956896368יהודים
199291329רוסים (בניסוחו של דלה פרגולה: נספחים ליהודים)

634675358673ערביי ישראל
184525183338ערביי יהודה ושומרון

112816452342ערביי עזה
297341635680סה"כ ערביי השטחים
931911.69814.353סה"כ אוכלוסייה בא"י

415157387656סה"כ אוכלוסייה ערבית ידועה בא"י
53.3%48.6%44.4%שיעורי היהודים בא"י

55.4%51.1%46.6%שיעורי היהודים והרוסים בא"י
44.5%48.8%53.3%שיעורי הערבים בא"י

18.6%20.6%22.8%שיעור הערבים בישראל

* הערות: הנתונים נלקחו מלוח סיכום של דלה פרגולה (2003).

על פי לוח 3 (דוח בס"א ותחזית ל-2020), ב-2007 היהודים והרוסים 59.3%, וב-2020 
הם יהווו 50% בלבד. ללא רוסים יהיו היהודים 47% בלבד.

לוח 3: תחזית גידול אוכלוסייה בארץ-ישראל 2020-2007 (באלפים) (על פי גרסת דוח 
צימרמן ב-2007 וחישובי תחזית על ידי מחברי דוח זה)

1.1.072020
5.3936.300יהודים
309400רוסים

1.4132.160ערבים ישראלים
7.1168.860סה"כ אזרחי ישראל

1.0801.560רצועת עזה
1.4102.175יהודה ושומרון

2.4903.735סה"כ ערביי רש"פ
9.60612.595סה"כ אוכלוסייה בא"י (ללא עובדים זרים)

56.1%50.0%יהודים בא"י
59.3%53.2%יהודים ורוסים בא"י

40.7%46.8%ערבים בא"י
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* הערות: כדי להיענות לכל דרישות דוח צימרמן ביצענו את הפעולות הבאות:

נתוני יהודים הובאו על פי למ"ס ישראל.

נתוני ערבים ישראלים הובאו על פי למ"ס (התעלמנו מערבים השוהים בישראל שלא 

כחוק. ערביי ירושלים נכללו בישראל)

באשר לשטחים: קיבלנו את נתוני צימרמן מ-1997 ותחזיות על פי הערכותיו – הריבוי 

בחו"ל  השוהים  פלסטינים  ומהר; 300,000  יורד  הפלסטינים  התושבים  בקרב  הטבעי 

לא נכללו (מספר דומה של יהודים נכללו בחשבון יהודי ישראל).

בשטחים חושבה כך: ביו"ש ריבוי טבעי 3.5% עד 2006; יורד  הירידה בריבוי הטבעי 

ל-3% עד 2010 ויורד ל 2.5% עד 2020. הגירה 0.

ברצועת עזה: 3.5% עד 2010; 3% עד 2015 ו-2.5% עד 2020. אחוז היהודים בשנת 2020 

יהיה 50. אחוז היהודים בתוספת הרוסים יעמוד על 53.2.

בלי רצועת עזה ב-2007 עומד שיעור היהודים והרוסים על 67%, ובשנת 2020 בלי הרצועה, 

הוא יהיה 61%! אם זוהי המדינה יהודית שאנו מייחלים לה, זו כבר שאלה אחרת. 

נספח 2: מספר הרשאים להצביע בבחירות 2004 בשטחים – האם מספר 
זה יכול לסייע בהערכת גודל האוכלוסייה שם?

לקראת הבחירות שנערכו בשטחים ב-2004 פורסמו נתונים על 848,362 בעלי זכות בחירה 

אוכלוסיית  של  הגילים  נתוני  פי  על  עזה.  ברצועת   654,688 ועל  ירושלים),  (בלי  ביו"ש 

מכלל   38.3% עזה  ברצועת  הבחירה  זכות  בעלי  שיעור  כי  לקבוע  אפשר  השטחים, 

האוכלוסייה והיתר הם ילדים ונוער בני 18-0 (שהם 581,316 ילדים ונוער). על פי נתוני 

האוכלוסייה ממפקד 1997, נוסיף 100,000 על ידי ריבוי טבעי בשבע שנים (2004-1997) 

ונקבל כי סך האוכלוסייה ב-2004 מגיע ל-654,688 (בעלי זכות בחירה), עוד 581,316 ילדים 

ונוער (על פי נתוני 1997), ועוד כ-108,000 ילדים (מריבוי טבעי בשנים 2004-1997, ובסה"כ 

1.344 מיליון תושבים ברצועה. זה תואם את תחזית דלה פרגולה. ביו"ש רשאים להצביע 

הילדים  אוכלוסיית  של  טבעי  ריבוי  נוסיף  ולהם  ונוער,  ילדים   111,090 ועוד   ,848,362

לחלוטין  תואם  תושבים,  מיליון   1.2 הכול  ובסך  נוספים,  נפש   233,300 שהם   2004 עד 

את תחזיתו של דלה פרגולה, ובכל השטחים לפי חישוב זה יש כ-3.5 מיליון פלסטינים! 

ההצבעה לבחירות בשטחים מסייעת אפוא לאמת את סה"כ גודל האוכלוסייה שם ב-

2004, והיא תואמת את תחזיות של דלה פרגולה לשנת יעד זו (לוח 2).
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נספח 3: דיווחים בלתי אמינים

בכל פרטי תשובתנו למסמך בס"א הצבענו על טעויות ועל מסקנות שאינן תואמות את 

הנתונים. עתה נביא בצורה קצת יותר מפורטת הערות על נספח ח' בדוח בס"א. נמצא 

שם לוח שכותרתו: "גידול אוכלוסיית הגדה המערבית בעזרת שיעורי הגידול הירדניים 

2000-1967. מן הכתוב לא ברור אם הכוונה לריבוי טבעי או לגידול אוכלוסייה. אנו הבנו 

כי הכוונה לריבוי טבעי ולהגירה. הלכנו אל נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של 

ממלכת ירדן: (Dep of statistics, statistical yearbook, Jordan, des 2003, no 54) והנה 

הנתונים אלה מול אלה, למי להאמין?

דוח בס"א אחוז ריבוי טבעי שנה
(אולי גידול אוכלוסייה?)

נתונים ירדניים רשמיים

אחוז גידול אוכלוסייהאחוז ריבוי טבעי
19773.54%1.65%2.52%
19813.34%3.7%2.74%
19903.17%3.7%11.86%
20002.37%1.71%2.4%

נספח 4: הטעיה, מהתלה, תעתוע? עיר-מחוז או מחוז-עיר

 Corrroboration of Population Scenarios בדוח הראשון מופיעה מצגת תחת הכותרת

ובה מדווחים לנו צימרמן וחובריו כי הפלסטינים אינם מבינים בגודלה של אוכלוסייה 

מתגוררים  שכם  ובמרחב  תושבים   373,000 מתגוררים  תל-אביב  בעיר   – ראיה  והא 

חברון  ובמרחב  תושבים   693,000 מתגוררים  ירושלים  בעיר  תושבים;  כ-334,000 

.533,000

על פי טענתם, הנראית ממבט ראשון הגיונית, לא ייתכן שבתל אביב ה"ענקית" מספר 

התושבים כמעט זהה לזה של שכם הקטנה מאוד. זה נכון, אבל, כאשר צימרמן וחובריו 

דיברו על תל אביב וירושלים הם דיברו על הערים עצמן, וכאשר הם דיברו על חברון 

ושכם, הם דיברו על מרחבי הערים (כל המחוזות).

אילו לא היו מתעתעים בנו, היה צריך להיכתב: במרחב תל אביב מתגוררים 1.2 מיליון 

(גוש דן) או 2.0 מיליון תושבים (כולל טבעת הערים ראשון לציון-פתח תקוה-כפר סבא-

רעננה-הרצליה. כך זה היה מובן: במרחב תל אביב מתגוררים 2.0 מיליון ובמרחב שכם 

רק 333,000, ואכן תל אביב ענקית ושכם קטנה! אין כאן שום דבר חריג, והפלסטינים 

השוואה  ביחידות  השתמש  כאשר  בנו  היתל  אחר  מישהו  דווקא  זו.  בסוגיה  רימו  לא 
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שונות כדי להעביר מסר פוליטי (כאמור, תרגיל דומה עשה עזרה זהר בסיום מאמרו, 

כשערבב במתכוון בין ישראל לארץ-ישראל).

נספח 5: שיעור לצוות צימרמן על המומנטום הדמוגרפי

תופעת  של  והחשובה  המיוחדת  המשמעות  את  מבין  אינו  כנראה  צימרמן  צוות 

בשיעורי  ירידה  כל  על  והנשנות  החוזרות  ההידד  קריאות  גם  הדמוגרפי  המומנטום 

הילודה הערבית באתרו של יורם אטינגר הן מוקדמות מדי. שלוש הדוגמאות שלהלן 

יבהירו זאת. 

מהו מומנטום דמוגרפי? 

בהרכב  נמצא  מסוימת  תקופה  במשך  גבוה  טבעי  ריבוי  בהן  שהיה  שונות  בחברות 

האוכלוסייה ילדים ונוער (לעיתים ברמות של 40%-60% מכלל האוכלוסייה), ומיעוט 

של מבוגרים מעל גיל 18. 

משום כך, גם אם חברות אלו מבינות שהדבר מביא עליהן אסונות ועוני ומורידות את 

מספר הילדים לאישה, זה כבר מאוחר מדי ואין בידן כדי לעצור את גידול האוכלוסייה 

המהיר שיימשך לפחות עוד כ-20 שנה, משום שכל אישה אמנם יולדת רק 3-2 ילדים 

תוספת  ולכן  רב,  הוא  הפריון  בגיל  הצעירים  הזוגות  מספר  אך  בעבר),   8-4 (במקום 

האוכלוסייה באותה חברה תהיה רבה (מכפלה של 3-2 ילדים במאות, באלפי ובמיליוני 

זוגות צעירים). להלן דוגמאות:

המקרה של המומנטום הגאוגרפי בעיראק  I

תחזית 1969199020002025שנה

7.25.74.82.6פריון האשה

4937.335.522.5שיעור ילודה לאלף נפשות בשנה

1.5893.2504.0234.573גידול האוכלוסייה של ילדים בגיל 4-0

8.04718.08024.54844.187כלל האוכלוסייה

מקור: הבנק העולמי
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הפריון יורד, לכן שיעור הילודה יורד, אך עבור עיראק זה מאוחר מדי, ולכן כלל מספר 

הילדים הנולדים הוא עצום, והאוכלוסייה ממשיכה לגדול במהירות מבהילה. 

מקרה מצרים  II

השיעור של פריון האישה במדינה ענייה זו יורד בהתמדה, לאחר שנים רבות של פריון 

גבוה (בשנת 1955 היה פריון האישה המצרית 7 ילדים). בשנות ה-2000 הוא ירד ל-3 

ילדים בלבד, וזה הישג אדיר, אך האם גידול האוכלוסייה המצרית נעצר? המספרים 

מדברים בעד עצמם:

על  ועמד  זה  מספר  הוכפל  שנה   30 ובתוך  נפש,  מיליון   20 במצרים  היו   1950 בשנת 

הגיעה  זאת  ובכל  העת,  כל  יורד  והפריון  שנים  רק 25  שנת 2006  עד  חלפו  מיליון.   44

האוכלוסייה ל-75 מיליון נפש (תוספת של 30 מיליון בכל התקופה – כ-1.25 מיליון נפש 

בשנה). בשנת 2025 צפויה אוכלוסיית מצרים להיות 100 מיליון נפש. 

מקרה ערביי ישראל המוסלמים (שנים נבחרות מן העבר הלא רחוק)  III

1965197919891995שנה

106.54.64.5פריון האישה

51.744.534.937.9שיעור הילודה לאלף נפשות בשנה

11,51519,87720,35430,226מספר הנולדים בשנה

1,5753,6596,2108,391מספר הזוגות הנישאים בשנה

מקור: שנתון למ"ס 2004

אנו מקווים שצוות צימרמן מגלה כי הירידה בפריון האישה (ולכן גם בשיעורי הילודה) 

אינה מבטיחה עצירה מיידית של גידול האוכלוסייה בקרב ערביי ישראל המוסלמים. 

התייחסו  וכך  מקצועי,  חיזוי  בכל  חשוב  מרכיב  הוא  הדמוגרפי,  המומנטום  זה,  עניין 

האישה  בפריון  ירידה  אחרות,  במילים  בתחזיותיהם.  והלמ"ס  פרגולה  דלה  אליו 

הדמוגרפית  המציאות  את  משנה  אינה  עדיין  יו"ש)  בשטחי  או  (בישראל  הפלסטינית 

מר  ובייחוד  הנכבדים,  צימרמן  צוות  חברי  לכן,  ישראל.  יהודי  אנו,  עומדים  שלנכחה 

אטינגר, אנא, דחו את תרועות הניצחון לעוד שניים-שלושה עשורים.
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נספח 6: לדעת לקרוא חומר מדעי

צוות צימרמן בדוח בס"א טוען (עמ' 58, הערה 2): "אומדני סופר וחבריו נעים בין 3.8 

מיליון לבין 2.8 מיליון". 

היה  ציטוט,  כללי  בו  שמקובלים  זה  מדעי,  חומר  בקריאת  מיומן  הזה  הצוות  היה  לו 

מקורו  אין  וביסטרוב 2004: 10)  (סופר  פלסטינים  מיליון   3.8 בדבר  הנתון  כי  מבחין 

בוושינגטון.  שמושבו  הדמוגרפי  המשרד   –  PRB-אלא  ב וחובריו  סופר  של  באומדן 

משרד זה אימץ את נתוני הלמס"פ.

סופר  של  אומדן  איננו   (19  :2005 וביסטרוב  (סופר  במסמך  המובא  השני  הנתון  גם 

המתייחסת  בהערה  לקרוא  שניתן  כפי   ,2003 שנת  לגבי  הלמס"פ  של  אלא  וחובריו, 

למקורו. 

נתון שלישי (סופר ושלו 2004), הוא אכן הערכה של סופר (ולא נתון מדויק), ועל פיו 

בסוף 2003 וראשית 2004 היו ביש"ע 2.8 מיליון פלסטינים.

למרות שנאמר כי זו הערכתנו ועל סמך תחושה שנתוני הפלסטינים מוגזמים, הרי נתון 

מיליוני   3.2-3.1 לכדי  ביש"ע  הפלסטינית  האוכלוסייה  כלל  את  מביא  עת  באותה  זה 

ובכלל, מכיוון שמדובר  נפשות ב-2007. הערכה זו קרובה מאוד לזו של דלה פרגולה. 

באוכלוסייה הגדלה בקצב מהיר, יש להוסיף לכל נתון את השנה שבה מדובר.
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