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של מדינת ישראל בארץ ישראל  .1-ה חג העצמאותאת  9.5.02.9 – טתשע"' באייר ד חמישיביום  השבועכאשר נחגוג בעז"ה 

תעמוד לנגד עינינו מדינת ישראל כמדינה יהודית ריבונית בכל הדרה, עוצמתה  – בתפילת הודיה, בשיר ושבחה, בהלל ובזמרה
ת בסימן: "ה השנה ע"י העברת שגרירות ארה"ב ועל כך נוסיף תודה להיגשבחסדי ה' שודר ירושליםנעלה על נס את  .ותפארתה

ְמֵהָרה ְלאֹורוֹ  לבורא עולם:אנו מייחלים שתתקיים בנו תפילתנו . והנצח זו ירושלים נוּ ַיַחד ּבִ ה ֻכּלָ ִאיר ְוִנְזּכֶ  .אֹור ָחָדׁש ַעל ִציֹּון ּתָ
 עם ישראל חי

 
 היהמספר היהודים בעולם  5.2. בסוף שנת

מיליון. אוכלוסיית היהודים בעולם היום  41.6
 מיליון(. 3...) 4.0.קרובה לזאת שהיתה בשנת 

מיליון  1.142מיליון היהודים בעולם5  1...מתוך 
אלף בצרפת,  04.מיליון בארה"ב,  0.2בישראל, 

אלף בממלכה המאוחדת,  45.אלף בקנדה,  .44
 1..אלף ברוסיה,  .2., אלף בארגנטינה 35.

 אלף באוסטרליה. 4..-אלף בגרמניה ו
5 יישובים 41241, בישראל היו 5.3. שנת בסוף
 .כפריים יישובים 415-ו עירוניים יישובים 02.
 455 סף את עברה ירושלים העיר5 5.2. בשנת

 ביותר הגדול היישוב היא ירושלים. התושבים אלף
 יישובים 40 הצטרפו האחרון בעשור. בישראל

 .היישובים למניין חדשים

 !בסימן טוב ובמזל טוב

 
 מונה ישראל אוכלוסיית 14-ה העצמאות יום ערב

  1.142, מהם נפשות מיליון ..4.5
 מנתה המדינה בקום .יהודים מיליון 1.142

 .נפשות אלף 351 ישראל אוכלוסיית
 האוכלוסייה צפויה לישראל 55.-ה העצמאות ביום

 . נפשות מיליון ..0.-ל להגיע
-ב ישראל אוכלוסיית גדלה  שעבר העצמאות מיום
 33. נולדו זו בתקופה(. %. של גידול) אלף 411

 תינוקות אלף

 אנו באנו ארצה

 
1 עולים מיליון 2.2 לישראל הגיעו המדינה מקום
 .4991 שנת לאחר הגיעו מתוכם 12%-כ

 לשנת יהיהעל תוניעפ"י הסוכנות היהודית, נ
. חדשים עולים 4,155.-מ למעלההם  5.3.

, מצפון 1,055 –, מאוקראינה 5,055.מרוסיה עלו 
והשאר  155,. –, מצרפת 4,005 –אמריקה 

בריטניה, ארגנטינה  מארצות נוספות כמו, ברזיל,
 ודרום אפריקה.

 זהות והזדהות

 
 (עצמית הגדרה) דתיות רמת לפי ומעלה 21 בני

 חילונים, דתיים לא 4%...

 דתיים כך כל לא מסורתיים %....

 דתיים-מסורתיים 4%...

 דתיים 0%...

 חרדים %..5.

 בתי כנסת ובתי מדרש

 
בתי  411,11-מבמדינת ישראל קיימים למעלה 

 כמיליון וחציכנסת, שבהם מתפללים בקביעות 
אנשים, נשים וילדים בנוסח כל עדות ישראל. כמו 
כן, הוקמו ומוקמים מאות רבות של בתי מדרש 
קהילתיים בבתי הכנסת, שבהם קובעים עתים 
 לתורה רבבות מתפללים, וגם הורים וילדיהם.

 עולם התורה

 
לדעת החוקרים והמומחים, לא היתה מעולם כמות 

ישנם ואיכות כזו של לומדי תורה ומלמדיה כפי ש
בחורי  4211111-כיום במדינת ישראל. מהם כ

ישיבה הלומדים בישיבות הגבוהות, בישיבות 
צבאיות ובכוללים -ההסדר, במכינות הקדם

 לאברכים.

 "כי מציון תצא תורה": תורת ארץ ישראל

 
למעלה מעשרת אלפים בחורי ישיבה ואלפי בנות 
מהקהילות היהודיות בתפוצות לומדים מדי שנה 

שיבות, בסמינרים, במכללות ובאולפנות בשנה בי
  רבים מהם מתיישבים בישראל. .בישראל

 ספרות תורנית ושו"תים מקוונים

 
במדינת ישראל ובקהילות היהודיות בתפוצות 

יוצאים לאור מדי שנה בשנה אלפי ספרים, חידושי 
אלפי אתרי ן הוקמו ומוקמים וכ יהודיתתורה והגות 

 שו"תים בהלכהאינטרנט תורניים, הכוללים 
 בהשקפה.ו

 מסורת ותרבות יהודית

 
בקרב רבים בחברה הישראלית גוברת והולכת 

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

 ישראל.

 


