
 
 

 , תשרי תשע"חבס"ד

 

 ידידים יקרים
 שלום וברכה מירושלים

 

ת הסוקרת בקצרה אבין כסה לעשור, כמדי שנה בשנה אנו מתכבדים לשלוח לכם את איגרת המידע שלנו 
הבאה עלינו לטובה העומדת  תשע"חשנת ב על המתחדשוהפעם, גם התהווה, התרחש בזאת השנה אשר 

 לכינונה ולעצמאותה של מדינת ישראל במולדתנו ההיסטורית בארץ ישראל. 07-בסימן שנת ה
 

 תתקיים בנו תפילתנו:ומודים שמתקיימת ואנו מתפללים 
ְרָקן ים וְַעל ַהפֻּ  וְַעל ַהְגבּורֹות וְַעל ַהנִּסִּ

ְלָחמֹות וְַעל וְַעל ַהְתׁשּועֹות וְַעל ַהנְִּפָלאֹות וְַעל ַהנֶָּחמֹות יָת ַלֲאבֹוֵתינּו )ולנו( ַהמִּ ָעשִּ  ׁשֶּ
ַמן ַהֶזה -ַבָיִמים ָהֵהם   .ַבזְּ

 בברכת

 שלום על ישראל
 גמר חתימה טובהו

  
 אליעזר שפר

 

בשנת תשע"ח8392 -"ח בשנת תש
 ה מספרהי 8491 – תש"חבשנת 

-בארץ ישראל כ היהודים
כלל מ 18%יהודים ) 066,666

 055-בשהתגוררו  (האוכלוסייה
 יישובים.

מספר היהודים בארץ ישראל 
 מיליון 88.0 מכלל 0% היווה

  .בעולםהיהודים 
 

 8491 -הכרזת המדינה בשנת תש"ח 

-יהודים גרים כיום ב מיליון! 0,0,3,666
ערים, עיירות, כפרים, מושבים,  8,89

 קיבוצים ויישובים בכל רחבי ארץ ישראל.
-כ בשנה האחרונה נולדו בישראל

תינוקות, והאוכלוסייה  !828,666
מכלל אזרחי  50%-היהודית מהווה כ

. כיום האוכלוסייה היהודית ישראל
מכלל האוכלוסייה  93% מהווהבישראל 

מיליון  89.988היהודית בעולם, המונה 
 .נפש

 

 בישראל תוחלת החיים
 8392בשנת 

 שנים 99.4 -לגברים 
 שנים 95.5 - לנשים

 

 בזמננו
 שנים 15.4 –לגברים 
 שנים 19.0 –לנשים 

 )עפ"י למ"ס
 (בקרב יהודים

העיר הגדולה ביותר במדינת ישראל –
 -תש"ח שנת ב

מנתה  8392
 366,,2העיר 

ובשנת  יהודים
 –תשכ"ז 

8301 - 
 נפש. 00,366,

  

ירושלים היא העיר הגדולה ביותר 
. בשנה שעברה במדינת ישראל
נפש מהם  200,166מנתה ירושלים 

מכלל תושבי  96%יהודים ) 666,,09
 העיר(.

גדלה האוכלוסייה  8580במהלך 
 .יהודים 66,,2-בירושלים ב

 עלייה4 אנו באנו ארצה
בשנים 
תש"ט -תש"ח

8392-8393 
עלו לארץ 

864,059 
   עולים.

 

עולים.  80,455עלו  זתשע"בשנת 
מברית המועצות )לשעבר(,  05%
 מארה"ב.  88%-מצרפת, ו 85%

 

  



 
 

  

 חינוך והשכלה
למדו  8393תש"ט בשנת 

תלמידים  898,666
במערכת החינוך. מהם 

 58,555בגנים,  84,555
 5,555בחינוך היסודי, 

-בעל 8,555יסודי, -בעל
תלמידים  8,555-תיכוני ו

 בהשכלה גבוהה.
של  סטטיסטיקל)עפ"י 
 (8551מאי  –למ"ס 

 
 

 

 
 

 

תלמידים למדו מיליון  ,.,
אשתקד בכל מערכות החינוך 

מיליון  8.1-כהישראליות. 
אלף  081תלמידים בבתי ספר, 

 8-כיסודי, -בחינוך הקדם
 183-בחינוך היסודי ו מיליון

 אלף בחינוך העל יסודי. 
למדו  סטודנטים אלף 02.0,

 בתשע"ז באוניברסיטאות
 האקדמיות במכללות

 לחינוך. האקדמיות ובמכללות
 קהילתיים בתי כנסת ובתי מדרש

בשנת תש"ח 
התקיימו בארץ 

למעלה ישראל 
בתי  מאלף

כנסת שבהם 
-התפללו כ

 .אנשים 05,555
 

 
 

 

 
 

 

במדינת ישראל קיימים כיום 
בתי  מעשרת אלפיםלמעלה 

כנסת, שבהם מתפללים 
אנשים,  כמיליון וחציבקביעות 

נשים וילדים בנוסח כל עדות 
ישראל. כמו כן, הוקמו 

בתי ומוקמים מאות רבות של 
בבתי  מדרש קהילתיים

הכנסת, שבהם קובעים עתים 
, וגם רבבות מתפלליםלתורה 

 הורים וילדיהם.

 

 עולם התורה
כמות ואיכות כזו בארץ ישראל , לא היתה מעולם והחוקרים לדעת המומחים

 836,666-לומדי תורה ומלמדיה כפי שישנם כיום במדינת ישראל. מהם כשל 
-בחורי ישיבה הלומדים בישיבות הגבוהות, בישיבות ההסדר, במכינות הקדם

 צבאיות ובכוללים לאברכים.

 "כי מציון תצא תורה"4 תורת ארץ ישראל
בחורי ישיבה ואלפי בנות מהקהילות היהודיות  מעשרת אלפיםלמעלה 

בתפוצות לומדים מדי שנה בשנה בישיבות, בסמינרים, במכללות 
 .ובאולפנות בישראל

 

 

 יהודים ויהדות בתקשורת הדיגיטאלית,
 באתרי האינטרנט וברשתות החברתיות

רבבי רבבות יהודים בכל רחבי העולם הקימו ומקיימים אלפי אתרי אינטרנט, 
 הכוללים שיעורי תורה ויהדות ומפיקים אפליקציות ומערכות לימוד מקוונות

 בכל השפות. ללימוד יהדות

  

 מסורת, תרבות יהודית וספרות תורנית
בקרב רבים בחברה הישראלית גוברת והולכת ההתעניינות 

בתרבות ובמורשת היהודית ורבבות אנשים, נשים וטף 
באירועים ובתפילות משתתפים במפגשי עיון, בכנסים, 

בשנים האחרונות יצאו לאור  בחגים ובמועדי ישראל.
בישראל אלפי ספרים בנושא הלכה, הגות יהודית וספרות 

תורנית שרבים מהם נסרקו וירטואלית, כולל אלפי 
שו"תים בהלכה ובהשקפה המופיעים גם בתקשורת 

 .וברשתות החברתיות המקוונת
 

 

 )הגדרה עצמית( דתיות רמת לפי ומעלה 6, בני
 חילונים, דתיים לא - 99%
 דתיים כך כל לא מסורתיים - 88%
 דתיים-מסורתיים 86%
 דתיים - 88%
  חרדים - 85%

 עולםכל הב יהודיתהאוכלוסייה  
 .יהודים מיליון 1,266,666בתפוצות4 ו מיליון יהודים 0,0,3,666בישראל4 

 . 320,666קנדה4  .901,066: צרפתמיליון.  0,166,666: ארצות הבריתמהם: 
 .666,,12. שאר העולם4 823,666. רוסיה4 36,666,בריטניה4 

ברבות מהקהילות היהודיות הגדולות בתפוצות, גוברת והולכת ההתעצמות של 
 החינוך היהודי תורני.

  
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההמידע ברובו על פי 


