
 (8102ספטמבר ) תשרי תשע"טבס"ד, 
  

 תשע"ט 
ר אוֹּ ים לֵּ יִּ חַּ ר הַּ אוֹּ ט ּבְּ ּפָּ ְּ ש  ּמִּ נּו ּבַּ קֵּ ּדְּ ר צַּ ׂשוֹּ עָּ ה לֶּ סֶּ ין ּכֵּ  ּבֵּ

ר. ה אוֹּ אֶּ רְּ ךָּ נִּ רְּ אוֹּ ים ּבְּ ּיִּ ר חַּ קוֹּ ךָּ מְּ ּמְּ י עִּ ר, ּכִּ אוֹּ נָּ יר וְּ ּדִּ ךָּ אַּ אנּו לְּ ּתָּ נּו אָּ נְּ  הִּ
 )מתוך הסליחות ליום השני של עשרת ימי תשובה(

 
 ידידים יקרים

 שלום וברכה מירושלים
 

שנה האת אשר התהווה והתרחש  השלנו הסוקרת בקצר המידעאיגרת לשלוח לכם את אנו מתכבדים  ,מדי שנה בשנהכ
ה לכינונ 10-ובמדינת ישראל בשנת ה בעם היהודי ובה טל לינועהבאה  – טתשע"ובע"ה גם על אשר יתחדש בשנת 

 ולעצמאותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ריבונית במולדתנו ההיסטורית בארץ ישראל
 

 תקיים בנו תפילתנו:אנו מייחלים שת
 ִבְקַהל ָעם. ְוִיְשְמעּו ְרחוִֹקים ְוָיבוֹאּוִוירוְֹממּוָך ...

 

 בברכת
 גמר חתימה טובה

 
 אליעזר שפר

Eliezer Sheffer 
 

 8102נתונים נבחרים מהלוחות השנתיים : ישראל במספרים ראש השנה תשע"ט
 

 2.719-נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ טתשע"ראש השנה ב 
 מיליון תושבים בסוף 10-מיליון נפש. האוכלוסייה צפויה להגיע ל

מיליון  20-לו, 2048מיליון תושבים בסוף  15-, ל2024 שנת
 .2065-ב תושבים

 74.4%מיליון תושבים ) 6.686-האוכלוסייה היהודית מונה כ 
מיליון  1.864-כ -מכלל האוכלוסייה(, האוכלוסייה הערבית 

אלף  418-יית האחרים מונה כ( ואוכלוס20.9%תושבים )
 (. 4.7%תושבים )

 אלף  068-גדלה אוכלוסיית ישראל בכ דמאז ראש השנה אשתק
 נפש. 

 אלף תינוקות. 096-במהלך השנה נולדו בישראל כ 

 86-מתוכם כ ,אלף איש נוספו לאוכלוסייה במאזן ההגירה 29-כ 
 .עולים חדשיםאלף 

 
 

    

 אוכלוסייה יהודית
 )הגדרה עצמית(ומעלה לפי רמת דתיות  20בני 

 לא דתיים, חילוניים 4%...
 מסורתיים לא כל כך דתיים %..80
 דתיים-מסורתיים 08.4%
 דתיים 00.6%
 חרדים 01.8%



 חינוך והשכלה
-כצפוי להגיע ל החינוך מספר התלמידים במערכת 2023-ב :תחזית תלמידים

-)גידול של כ 2018שנת לעומת אלף תלמידים  180-כ, תוספת של מיליון 1.94
10%.) 

 :ילדים במערכת החינוךמיליון  8.6 :תלמידים במערכת החינוך
מיליון  1-כ .יסודי-בחינוך הקדם אלף 830 .תלמידים בבתי ספרמיליון  0.9-כ

 יסודי-אלף בחינוך העל 717 .בחינוך היסודי
אלף סטודנטים באוניברסיטאות במכללות האקדמיות  266.9 :השכלה גבוהה

גברים בכלל  40.6% מהם:, (2017/18) חובמכללות האקדמיות לחינוך בתשע"
   התארים

 80.7גברים , 84.6 –נשים : תוחלת חיים מרוצים מאוד או מרוצים מחייהם 27%

 

 היהודים בעולם
מיליון.  6,911,111מיליון יהודים, ארצות הברית:  6,686,111בישראל: 

. 098,111. רוסיה: 871,111. בריטניה: 470,111. קנדה: 64,111.צרפת: 
 .004,111, אוסטרליה: 006,111, גרמניה: 021,111ה: נארגנטי

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

 העלייה לישראל
מברית המועצות  - 68%עולים:  86,469הגיעו לישראל  2017בשנת 

מארצות  01%-מצרפת ו 08%)לשעבר(, בעיקר מרוסיה ומאוקראינה, 
 הברית.

 

 המידע הנ"ל מבוסס על נתוני

 סטיקה טיהלשכה המרכזית לסט
 

  

 בתי כנסת ובתי מדרש קהילתיים
בתי כנסת, שבהם  מעשרת אלפיםבמדינת ישראל קיימים כיום למעלה 

אנשים, נשים וילדים בנוסח כל עדות ישראל.  כמיליון וחצימתפללים בקביעות 
בבתי הכנסת,  בתי מדרש קהילתייםכמו כן, הוקמו ומוקמים מאות רבות של 

 , וגם הורים וילדיהם.רבבות מתפלליםשבהם קובעים עתים לתורה 

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

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

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

-כזו של לומדי תורה ומלמדיה כפי שישנם כיום במדינת ישראל. מהם כ
בחורי ישיבה הלומדים בישיבות הגבוהות, בישיבות ההסדר,  041,111

  צבאיות ובכוללים לאברכים.-במכינות הקדם

 

 יהודים ויהדות בתקשורת הדיגיטאלית,
 החברתיותבאתרי האינטרנט וברשתות 

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

 ללימוד יהדות בכל השפות.

 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 
רקו וירטואלית, כולל אלפי שו"תים בהלכה תורנית שרבים מהם נס

  ובהשקפה המופיעים גם בתקשורת המקוונת וברשתות החברתיות.

 

ים ַעםִּ כָּל הָּ ֵרא לְּ ה יִּקָּ לָּ פִּ י ֵבית תְּ י ֵביתִּ  כִּ
 

מיליון אנשים מישראל  11-למעלה מ
וממדינות בכל רחבי העולם ביקרו השנה 
 בירושלים והתפללו ליד הכותל המערבי.

 
 


