בס"ד

תש"ף
ישראל במספרים ראש השנה תש"ף :נתונים נבחרים מהלוחות השנתיים 2019
•

•

•
•
•

ערב ראש השנה תש"ף נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ9.092-
מיליון נפש .האוכלוסייה צפויה להגיע ל 10-מיליון תושבים בסוף
שנת  ,2024ל 15-מיליון תושבים בסוף  ,2048ול 20-מיליון
תושבים ב.2065-
האוכלוסייה היהודית מונה כ 6.744-מיליון תושבים (74.2%
מכלל האוכלוסייה) ,האוכלוסייה הערבית  -כ 1.907-מיליון
תושבים ( )21.0%ואוכלוסיית האחרים מונה כ 441-אלף
תושבים (.)4.8%
מאז ראש השנה אשתקד גדלה אוכלוסיית ישראל בכ 162-אלף
נפש.
במהלך השנה נולדו בישראל כ 175-אלף תינוקות.
כ 29-אלף איש נוספו לאוכלוסייה במאזן ההגירה ,מתוכם כ25-
אלף עולים חדשים.
אוכלוסייה יהודית :בני  20ומעלה לפי רמת דתיות (הגדרה עצמית)
 43.2%לא דתיים ,חילוניים
 22.1%מסורתיים לא כל כך דתיים
 12.8%מסורתיים-דתיים
 11.3%דתיים
 10.1%חרדים

חינוך והשכלה
תחזית תלמידים
ב 2024-מספר התלמידים במערכת החינוך צפוי להגיע לכ 1.968-מיליון ,תוספת של כ 178-אלף תלמידים לעומת שנת ( 2019גידול
של כ.)9.4%-
מערכת החינוך
מספר התלמידים בבתי ספר 1.763 :מיליון
בחינוך היסודי  1.029מיליון; בחינוך העל-יסודי  734.2אלף; עובדי הוראה  158.1אלף; מעונות יום וחינוך קדם-יסודי  -ילדים בני :7–0
 856.3אלף; גננות בגנים 18.0 :אלף
נבחנים בבחינות הבגרות 76.1% :מהנבחנים היו זכאים לתעודת בגרות
השכלה גבוהה והכשרה מקצועית 266.8 :אלף סטודנטים באוניברסיטאות ,במכללות האקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך

 88.9%מרוצים מאוד או מרוצים מחייהם

תוחלת חיים :נשים –  ,84.8גברים 80.9

מספר היהודים בעולם –  14.8מיליון בהשוואה ל 14.7-מיליון בתשע"ט
בישראל 6.7 :מיליון יהודים ,ארצות הברית 5.7 :מיליון .צרפת .450,000 :קנדה:
 .392,000בריטניה .292,000 :רוסיה .165,000 :ארגנטינה ,180,000 :גרמניה:
 ,118,000אוסטרליה.118,000 :
ברבות מהקהילות היהודיות הגדולות בתפוצות ,גוברת והולכת ההתעצמות של
החינוך היהודי תורני.
העלייה לישראל
בשנת  2018הגיעו לישראל  28,000עולים :מכלל העולים ב,2018-
 67.7%הגיעו מבריה"מ (לשעבר) ,בעיקר מרוסיה ומאוקראינה9.0% ,
הגיעו מארצות הברית ו 8.7%-הגיעו מצרפת .מאז קום המדינה עלו
לישראל  3.3מיליון עולים.
במסגרת פעילותנו התכנסו עשרות רבנים עולים מצרפת לשבת בבית
הארחה "ניר עציון" בה עסקו בחשיבה משותפת כיצד לחזק את היהדות
הציונית בצרפת ולשפר את קליטתם של עולי צרפת בישראל.
המידע הנ"ל מבוסס על נתוני

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

פעילות בקרב עולים יוצאי צרפת בבית הכנסת
"היכל מאיר" בתל אביב ,בהנהגת הרב סרור

בתי כנסת ובתי מדרש קהילתיים
במדינת ישראל קיימים כיום למעלה מעשרים אלף בתי כנסת ,שבהם מתפללים
בקביעות כמיליון וחצי 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.
ביוזמת ארגון רבני בית הלל ,בשיתוף הג'וינט והארגון העולמי של בתי הכנסת יצא
לאור ,לקראת חודש תשרי והימים הנוראים ,חוברת שנועדה להגביר ולהעצים את
חשיבות המודעות הציבורית של קהילות ישראל בחשיבות ההשקעה להנגיש את
בתי הכנסת לציבור כולו.
מצ"ב קישור.

"כי מציון תצא תורה" :תורת ארץ ישראל
למעלה מעשרת אלפים בחורי ישיבה ואלפי בנות מהקהילות היהודיות
בתפוצות לומדים מדי שנה בשנה בישיבות ,בסמינרים ,במכללות ובאולפנות
בישראל.
עולם התורה
לדעת המומחים והחוקרים ,לא היתה מעולם בארץ ישראל כמות ואיכות כזו
של לומדי תורה ומלמדיה כפי שישנם כיום במדינת ישראל .מהם כ-
 130,000בחורי ישיבה הלומדים בישיבות הגבוהות ,בישיבות ההסדר,
במכינות הקדם-צבאיות ובכוללים לאברכים.

מסורת ,תרבות יהודית וספרות תורנית
בקרב רבים בחברה הישראלית גוברת והולכת ההתעניינות בתרבות ובמורשת
היהודית ורבבות אנשים ,נשים וטף משתתפים במפגשי עיון ,בכנסים ,באירועים
ובתפילות בחגים ובמועדי ישראל .בשנים האחרונות יצאו לאור בישראל אלפי ספרים
בנושא הלכה ,הגות יהודית וספרות תורנית שרבים מהם נסרקו וירטואלית ,כולל
אלפי שו"תים בהלכה ובהשקפה המופיעים גם בתקשורת המקוונת וברשתות
החברתיות.
בחפץ ה' יישאו ברכה ,ממופת הדור וההלכה ,הראשל"צ ורבה של ירושלים ,שמ"ע
הי"ו בכפלים" :היום מתקיימים שיעורי תורה בכל אתר ואתר ,ואין בית כנסת שלא
לומדים בו תורה ,בקדושה וטהרה ,והיא לנו עוז ותפארה ,ונאספו שמה כל העדרים,
זקנים עם נערים ,גדולים וצעירים ,מאירים ומזהירים ,ככוכבים וספירים ,לומדים
ואומרים ,בשמחה ובשירים ,ועל שלעתה באתי אשר כבוד ידיד הרב הגאון רבי
בנציון אלגזי שליט"א שזכה לחן מיוחד בתפארה ,והוא עמל בתורה ,ביראה וטהרה.
אשר הקים מכון חשוב "צורבא מרבנן" ,להגדיל תורה ,ולהפיץ שיעורי תורה בדרכים
מבורכים ,והם מחדשים באורם תמיד בחידושי אופני מסירת התורה ,וכבר נודע שמם
לטובה ולברכה".

יתי בֵ ית ְּת ִּפלָּ ה י ִָּּק ֵרא ְּלכָּל הָּ עַ ִּמים
כִּ י בֵ ִּ
למעלה מ 11-מיליון אנשים מישראל וממדינות בכל רחבי העולם ביקרו השנה
בירושלים והתפללו ליד הכותל המערבי.
ביוזמת ארגון "שעלים" בראשות הרב נסימי ובתמיכת הארגון העולמי של
בתי הכנסת והקהילות יתקיים אי"ה ,בראש חודש חשוון הקרוב ,אירוע בר
מצווה לכ 70-בנים ובנות ממשפחות קשיי יום.

ובכלל הברכות והתודות ,נצרף מילים אחדות,
על מפעל ההלכות המאירות,
שזכה למלוא ההערכות
עם ברכות מופת הדור,
איש התפארת והמליצה,
נקדישה ונעריצה,
של מורנו ורבנו לראשנו עטרה,
באורו נראה אורה והדרה,
הרה"ג שלמה משה עמאר הי"ו
תזכו לשנים רבות טובות ונעימות
תכתבו ותחתמו לשנה טובה ומאושרת.
תזכו לשנים רבות ונעימות וטובות
הבנים והאבות,
בגילה ובצהלה.
ד"ר יעקב הדני  -יו"ר מעל"ת
דוד בן-נאה  -יו"ר

