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יוסי ביינארט: "נויבך צריך
להתפטר. הוא התערב לי

בעבודה...

איך הסתבך לאונרדו
דיקפריו בפרשת עוקץ

מלזית של 3.5...

פעם הערכתי את רביב
דרוקר

אייפון 7 מגיע לישראל:
איפה הכי זול לקנות?

סיפורי היום

מי שרוצה להבין את הכיוון שלקראתו צועדת ישראל אינו צריך
להקשיב לנאומיו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וגם לא לנתח

את ציפיות המשקיעים בשוק ההון. הוא יכול לחסוך זמן ולדפדף ישר
ללוח 8.12 בשנתון הסטטיסטי לישראל, שמציג את "תחזיות

התלמידים והביקוש למורים בחינוך היסודי". בטבלה הזאת מציגה
הלמ"ס את מספרי התלמידים בכיתות א', בחלוקה למערכות החינוך

הנפרדות: ממלכתי, ממלכתי־דתי, חרדי וערבי, עם תחזית לחמש
שנים קדימה.

הנתונים והמגמות בטבלה ברורים. הגרעין החילוני של החברה
הישראלית הולך ומצטמק, וסביבו מתרחבות קבוצות המיעוטים –

החרדים, הדתיים־לאומיים והערבים. הדמות הסטריאוטיפית שמוצגת
בתוכניות הטלוויזיה, בתרבות הפופולרית, בשאלוני הנוסטלגיה ביום
העצמאות ובשאלתו של יאיר לפיד למרואייניו, "מה ישראלי בעיניך",

הולכת ונעלמת. את מקומה תופסת זהות מפוצלת של "שבטים",
כהגדרת נשיא המדינה, ראובן ריבלין, שלא מתערבבים ביניהם

ומעדיפים לראות רק את עצמם ולהתעלם מהאחרים.

TheMarker מגזין

הגרעין המרכזי של החברה
הישראלית מתפורר - וזה יותר חשוב

מנתניהו, כחלון ומתווה הגז
יותר חרדים, ערבים ודתיים ופחות חילונים: ההשפעה של השינויים

הדמוגרפיים בחברה הישראלית רק תתחזק בשנים הבאות
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עופר וקנין

עוד כתבות בנושא

ישראל שסועה ומפולגת: כך הצביעו עשרת השבטים
בבחירות   19.03.2015

התפוררות הגרעין המרכזי של החברה הישראלית שהוביל אותה עוד
מימי היישוב לפני הקמת המדינה, והתחזקות המיעוטים, הן הגורמים

המשפיעים ביותר על הפוליטיקה והכלכלה בישראל. הרבה יותר
מנתניהו ושר האוצר, משה כחלון, ממתווה הגז או מההסכם בין

המעצמות לאיראן. הבחירות האחרונות לכנסת סימנו את ניצחון
השבטיות. החרדים חזרו לעמדת מפתח בקואליציה, הערבים

התאחדו להקמת הסיעה השלישית בגודלה בכנסת,
והדתיים־הלאומיים איבדו מכוחם בקלפי, אבל התבססו כגורם המוביל

והמשפיע ביותר בממשלה.

בקדנציה הקודמת ניסו נתניהו ולפיד, יחד עם נפתלי בנט, להחליש
את הערבים והחרדים ולפגוע בהם פוליטית וכלכלית. לחרדים קיצצו
בתקציבים ואיימו עליהם בגיוס צעיריהם לצבא ("שוויון בנטל"), ואת

הערבים ביקשו לדכא בהגבלת חופש הביטוי ובתוכנית פראוור
לגירוש עשרות אלפי בדווים מהכפרים הלא מוכרים בנגב. המיעוטים

התנגדו והתוכניות הושלכו לפח, או שגולגלו לאחור בידי הממשלה
הנוכחית.

ב"נאום השבטים" שלו בחודש יוני השנה הזכיר ריבלין שבתחזית מזג
האוויר שמוצגת במהדורות החדשות בטלוויזיה, אין על המפה

יישובים חרדיים או ערביים. איזו אשליה נעימה: אם לא נראה את אום
אל פחם ומודיעין עילית על המסך בבית, אולי נשכח מקיומן.

למיינסטרים החילוני נוח להתעלם מהמיעוטים, אבל ההתעלמות
הזאת לא משנה את המציאות, רק מדחיקה אותה.

רה"מ נתניהו במרכז הליכוד, בשנה שעברה

PreviousNext
מבצעים חמים לחג
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אוליבייה פיטוסי

לפני שנות דור למדו 60% מילדי ישראל בבתי ספר
ממלכתיים־חילוניים. לפני שנתיים רק 41.5% מילדי כיתות א' הלכו

לחינוך הממלכתי. ומה הלאה? לפי הלמ"ס, בזמן שהחינוך
הממלכתי־חילוני צפוי להתכווצות קלה, כיתות א' בבתי הספר
החרדיים יגדלו בקצב של 4.3% בשנה, בבתי הספר הערביים

ב־2.5%, ובחינוך הממלכתי־דתי ב־2%. הטבלה מעריכה שבעוד
ארבע שנים רק 37.2% מילדי כיתות א' בישראל יילכו לבתי ספר

ממלכתיים־חילוניים שבהם לומדים בעברית.

המהפכה הדמוגרפית ניזונה בעיקר מחדרי הלידה: הדתיים, החרדים
והערבים מקימים משפחות מוקדם יותר מהחילונים ומביאים יותר
ילדים לעולם. יש עוד גורמים לשינוי: העלייה לישראל התמעטה,

וההגירה לחו"ל, נסיעות ממושכות ללימודים ורילוקיישן בעבודה או
ביקוש לדרכונים אירופיים מאפיינים את השבט החילוני, ולא את

חובשי הכיפות, הפאות והמטפחות או את דוברות ודוברי הערבית.

המגמה הזאת מציבה בפני ישראל אתגרים לא פשוטים. קודם כל, אין
הסכמה על אתוס לאומי משותף ומאחד. הנוסחה "מדינה יהודית
ודמוקרטית" לא מקובלת על החרדים והערבים, שלא מניפים את

הדגל ולא שרים את "התקווה". כל עוד הם היו מיעוטים קטנים
וחלשים המרכז התעלם מהם והמשיך הלאה. אבל כשמחצית

מהילדים בכיתות א' שייכים לשבטים הלא ציוניים ההמנון והדגל
נקלעים לבעיה. הנשיא ריבלין הוא הפוליטיקאי היחיד שמדבר על

הבעיה הזאת ומציג אותה במלוא חריפותה, אבל הפתרון שהוא מציע
– סיפוח השטחים ואזרחות שווה לכולם, יהודים ופלסטינים – מרתיע

רבים ובינתיים לא נראה מעשי.

התעסוקה הנמוכה של גברים חרדים ונשים ערביות, סירובם של
החרדים ל"לימודי ליבה" (הוראת אנגלית ומתמטיקה לבנים מעל

כיתה ו') והאפליה והנחשלות של מערכת החינוך בערבית מאיימים
להאט את הצמיחה הכלכלית ולקבור את ה"סטארטאפ ניישן". אם

המגמה לא תתהפך, פחות ופחות עובדים ומשלמי מס יצטרכו לשאת
על גבם קהילות ענק של נתמכי סעד. תמלוגי הגז יסייעו קצת
בטשטוש הבעיה, אבל הם לא יהפכו את ישראל לסעודיה, וכדי

לצמוח היא תצטרך להישען גם  בעתיד על ייצוא לחו"ל והשקעות
מבחוץ.

הפעילו וינקר, עצרו בצד, דוממו מנוע
Opel | תוכן מקודם
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צה"ל יתקשה לטעון שהוא "צבא העם" כשרוב הצעירים – ערבים,
חרדים, בנות דתיות – יהיו פטורים מגיוס. הוא ייהפך בהכרח לצבא

מקצועי, והתהליך הזה ברור ומובהק גם היום, למרות ההכחשות
והקלישאות של ראשי מערכת הביטחון. ההחלטה על קיצור שירות

החובה וההתבצרות של משרתי הקבע מאחורי הטבותיהם הכלכליות
מעידות שהצבא נהפך לעוד מגזר או שבט, שצריך להילחם על
משאבים מול יריביו במאבק על מקורות המחיה, ואיננו עוד "כור

ההיתוך" המוסכם של החברה הישראלית. הרמטכ"ל אולי טרפד את
דו"ח לוקר, אבל הוא לא יכול לבלום את הגלישה לצבא מקצועי

שעמדה בלב המסמך השנוי במחלוקת.

בהשוואה למהפכה הדמוגרפית, הוויכוחים על מתווה הגז והרפורמה
בבנקים נראים כקצף אוורירי וקליל על פני נחשול ענק – "צינור"

בשפת הגולשים. השאלה  שצריכה להעסיק כל ישראלי, ובוודאי את
המנהיגות הפוליטית, היא איך תתקיים מדינה מפוצלת לשבטים

יריבים, שסובלת מתת־תעסוקה ותת־השכלה, כשהגרעין שהקים
וביסס אותה מתפורר. אין שאלה חשובה יותר, ולמרבה הצער, לאיש

גם אין כרגע פתרון או רעיון לאתוס לאומי מעודכן.
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פתח את כל התגובות
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 0  0משיח בן דוד | 20:00 04.10.2016

146

145

הכלי האולטימטיבי
IRלפעילות ה

מצטרפים לIR PRO ונהנים
מחשיפה תקשורתית חסרת תקדים

תגובות

הוסיפו תגובה

מהאחרונה לראשונה

בדיוק מה שמפלגת אור טוענת כבר שנים!
(ל"ת)

הימין הדתי מהלך אימים עלינו עם הערבים
ובינתיים גונב בשקט גונב לנו אותה מבלי

שהבחנו

מי שחילוני ויש לו קצת שכל יעזוב

המציאות העגומה במלוא עוצמתה...

דמוגרפיה ישראלית

יורד מיידית לספרד!

ביבי מקים מדינה דו לאומית עם רוב ערבי בין
הירדן לים (ל"ת)

" לורנס ביבי איש ערב " (ל"ת)

אולי יתאחדו משהו כמו 40000 חילונים יאספו
200 מיליון דולר

זה משרת את ביבי כרגע- בזמן משבר הוא יברח
מכאן (ל"ת)

חזון הקומוניסטים הציונים היה רק אמצעי. עבר
זמנו!! (ל"ת)

מדינת ישראל מדינת יהודה
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FD

FD

FD

FD

FD

FD
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Win win situation | 19:22 04.10.2016
0  0 

 0  0אבשלום | 19:02 04.10.2016

144

 0  0דנה | 18:58 04.10.2016

143

 0  0ע | 18:04 04.10.2016

 0  0שרון | 20:13 04.10.2016

C

142

נכה צ בוגר10אחוזינכות | 17:25 04.10.2016
0  0 

141

 0  0אורן | 17:15 04.10.2016

תעלמו | 07:16 05.10.2016
0  0 

C

הנזק בילתי הפיך | 19:06 04.10.2016
0  0 

C

140

 0  0משה | 16:03 04.10.2016
139

 0  0יוסי | 15:53 04.10.2016

 0  0יוסי | 04:51 05.10.2016
C

אבגדה | 20:36 04.10.2016
0  0 

C

ד"ר יחיאל בן צרויה | 18:51
04.10.2016

0  0 

C

138

 0  0יונש | 15:42 04.10.2016
137

תודה על הכתבה מאירת העיניים הזו, מתחיל
לחפש אופציות בחו"ל. (ל"ת)

כאילו יש שדירתה בצה"ל, חבל"ז, זה אתוס
מטומטם

הבעיה היא שאין בתי ספר ממלכתיים חילוניים

@ע ההורים אשמים. תתארגנו ואל
תאפשרו זאת.

הממשלה רמסה זכויות נכים אין טיפולים
השמה והכשרה מקצועית

קישקוש חסר בסיס

@הנזק בילתי הפיך

לצאת בשאלה בגיל 20 30 ללא
השכלה. ממש מנחם...

מה קרה פתאום

אני מאשים אותך ביבי

בגלל אנשים כמוך

כל השכלולים הטכנולוגיים שהבאת
הם פועל יוצא של הזמן והתקופה

@יוסי לך תדחף אצבע יה מגיב
בתשלום עלוב נפש. איך הצלחת

לדחוף לתגובה

התשובה. היא לא תתקיים
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טען את כל התגובות

כתבות ראשיות באתר

מי מוכר לנו גבינה צהובה
הכי בזול?

07:13 | אורה קורן

המועמד המפתיע
לתפקיד מנכ"ל הרכבת:
האיש שסירבו לשלם לו

07:15 | אבי בר-אלי

ח״כ רועי פולקמן:
"הניסיונות לבטל את

הקמת התאגיד מונעים
10:10 | צבי זרחיה

לאומי סגר את פרשת
המס בארה"ב: ישלם 1.6
מיליון דולר לרשות ני"ע

08:50 | מיכאל רוכוורגר

טען כתבות נוספות

…

……
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"אשתי לא יודעת על זה

שום דבר": תעשיית
הזנות באומן שמגלגלת

מאות מיליוני שקלים
…

נתניהו "פירסם" תחקיר
על רביב דרוקר - שלא

נשאר חייב

עולים שעזבו אחרי פחות
משנה: "הישראלים

יודעים כמה הכל דפוק
כאן, וצוחקים על זה!"

…

הוריקן מתיו הקפיץ את
מניות הביטוח; דו"ח

התעסוקה גרר את וול
סטריט לשבוע שלילי

…

אסם משמידה 10,000
אריזות מטרנה מחשש

לשבבי מתכת במוצרים

חברי קבוצות הרכישה
חטפו הלם: עוד 
אלף שקל לדירה

<
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