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חזון קיבוץ הגלויות
מראשית ימי הציונות העלייה לארץ ישראל הייתה ערך מרכזי בביסוס העם 

היהודי על אדמתו והגשמת חזון קיבוץ הגלויות.
היתה הבנה שכדי להגשים את חלום הדורות, ובטח כדי למנוע התבוללות ולשמור 

על קיום העם היהודי, חייבים להקים מדינה יהודית ובה רוב יהודי ברור. 

עליה לארץ
הבאת כמה שיותר יהודים לארץ היתה לאחד האתגרים המרכזיים עוד לפני 

הקמת המדינה. הישוב היהודי התגייס להבאת יהודים למרות התנגדות המנדט 
הבריטי.

לאחר הקמת המדינה העלאת יהדות התפוצות הפכה למשימה לאומית.
 עליות גדולות של יהודים גרמו לשמחה גדולה והתגייסות של המדינה הצעירה 

גם במחיר של צנע וקשיים כלכליים גדולים

מקור: למ״ס
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שחיקת הרוב היהודי
אמנם בשנותיה הראשונות של המדינה אחוז היהודים היה קרוב ל-90%

אבל מאז ועד היום הרוב היהודי נמצא בשחיקה מתמדת. 
הרוב היהודי בישראל צנח מ-90% בשנות ה-50  ל-73% בשנת 2022

משנת 2016 ועד היום, כמות העולים שאינם יהודים קפצה מ-385 אלף, לכחצי 
מיליון!

מקור: למ״ס
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הפירצה בחוק השבות
מלכתחילה, חוק השבות נועד כדי לאפשר לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע 

בישראל את הזכות לעלות לארץ לקבל אזרחות. החוק, שהתקבל בשנת 1950 
היווה את הביטוי להיותה של מדינת ישראל מדינת הלאום של העם היהודי. בשנת 

1970 תוקן חוק השבות ונקבע כי גם נכד של יהודי רשאי לעלות ארצה וליהנות 
מכל ההטבות הנלוות לחוק. 

התיקון הזה יצר פירצה אדירה ושינה את מאזן העולים: יותר ויותר גויים החלו 
לעלות ארצה, מאחר ומתוקף “סעיף הנכד” רשאים לעלות גם ילדיו ונכדיו של 

אדם יהודי, גם אם הסבא נפטר לפני שנים או לא עלה כלל לישראל, וגם אם אין 
להם כל זיקה דה-פקטו ליהדות. 

אם בשנת 1990 93% מהמגיעים מבריה’’מ לשעבר היו יהודים, הרי שבשנת 2020 
אחוז היהודים היה בקושי 28%, פחות משליש!

חוק השבות הפך מהגורם המשמר והמחזק את הרוב היהודי להיפוכו: לגורם 
שפוגע ברוב היהודי במדינת ישראל.

מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת
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מדינה אטרקטיבית למהגרים
מדינת ישראל נהנית מכלכלה יציבה ואבטלה נמוכה.העולים זכאים לסל קליטה 

בשווי עשרות אלפי שקלים, עזרה בשכר דירה ודרכון ישראלי.
רק בשנת 2022, על רקע המלחמה באוקראינה, היגרו לארץ כ-40 אלף מהגרים 

לא יהודיים אשר עלו מכח חוק השבות. מספר חסר תקדים!

הבעיה החברתית
כאן, בישראל, מתחת לרדאר נוצרות קהילות ענק של אנשים חסרי זיקה למדינה 

וליהדות, שהמניע העיקרי שלהם להגר לכאן הוא טובות הנאה כלכליות ורפואיות 
המגיעות להם מכוח חוק השבות.
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אומדן זכאי חוק השבות
ההערכה כיום מדברת על כך שברחבי העולם חיים קרוב לעשרה מיליון זכאי חוק 

השבות שאינם יהודים.  
כיצד תיראה המדינה במידה וכולם יחליטו לעלות ארצה? 
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אז
מה צריך 
לעשות?
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לבטל 
את סעיף 

הנכד 
בחוק השבות

למען עתיד העם היהודי,
חייבים לתקן את חוק השבות!
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office@chotam.org.il

להצטרפות  073-3904102


