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–האוכלוסייה בישראל מונה .1
2019-ט "נכון לראש השנה תשע)

מיליון7.5
מיליון8.5
מיליון8.9

מיליון+ 9



כמה אחוזים מהווה האוכלוסייה  
?היהודית מכלל האוכלוסייה במדינה

75%. ד70%. ג60%.ב85%

כמה מונה האוכלוסייה היהודית  
? בישראל

מיליון8. מיליון     ג6.7. מיליון    ב5.5.א

?  כמה יהודים יש בעולם
מיליון15. מיליון   ג13. מיליון  ב10. א



?האם בישראל נמצא הריכוז הגבוה ביותר של יהודים בעולם
לא  / כן 

?  היכן נמצאים הריכוזים הגדולים ביותר של יהודים בתפוצות



ארצות 
הברית 

מיליון  5.7
יהודים

צרפת 
478.000
יהודים

קנדה
380.000
יהודים

ארגנטינה
181.000
יהודים

ברזיל
95.000
יהודים  

רוסיה  
190.000
יהודים

בריטניה  
375.000
יהודים

אוסטרליה  
112.000
יהודים

גרמניה 
118.000
יהודים



לפני  מגיע למספרם –מספר היהודים בעולם 
השואה

חיים ח מראה כי בעולם "דו: הניצחון היהודי
. מיליון יהודים16-לקרוב 

לראשונה מאז ההשמדה הצליח  : המשמעות
העם היהודי לשקם עצמו כמעט לגמרי

ומספר  , שנה לתום מלחמת העולם השנייה70
כולל צאצאים של זוגות  )היהודים בעולם 

קרוב  -מיליון איש 16מגיע לכמעט ( מעורבים
,  1939-לגודל האוכלוסייה היהודית בעולם ב

ח "נתונים אלה עולים מהדו. ערב השואה
השנתי של המכון לתכנון מדיניות העם 

.   לממשלהשהוגש , היהודי

.

26.06.15



?כמה מונה האוכלוסייה הערבית בישראל
מיליון1.5. מיליון  ג2.2. מיליון  ב1.9

מאוכלוסיית ישראל21%האוכלוסייה הערבית מהווה 
?  מהו מספרם של המוסלמים בישראל

מיליון  1.3. מיליון  ג1.5. מיליון  ב1

?  כמה מוסלמים יש בעולם

מיליארד1.5. מיליארד  ג2.5. מיליארד  ב. 1

?  בעולםמיהי המדינה המוסלמית הגדולה 

?בעולםהיכן נמצא המיעוט המוסלמי הגדול 











?מה ניתן ללמוד מהגרף 





? מה ניתן ללמוד מהנתונים



?  מהו מספרם של הנוצרים החיים בישראל
350.000. ג165.000. במיליון  1. א

?בעולםנוצרים יש כמה 
מיליארד4. מיליארד   ג1.5. מיליארד   ב2.4. א



?  החיים בישראלמהו מספרם של הדרוזים 
נפש136.000. נפש  ג450.000. מיליון  ב1

?  כמה דרוזים יש בעולם
מיליון5. מיליון  ג1.5. מיליון  ב10





רקסים'הצלבוש לאומי של 



בצפון הקווקז והם נחשבים רקסים'הצמקורם של 
. לאחד מהעמים העתיקים ביותר בעולם

הקהילה  . רקסים'צמליון5–כיום חיים בעולם כ 
איש המתגוררים ברובם בשני  4,500–בישראל מונה כ 

רוב בני העם דוברים  . כפר קמא ובריחניה: כפרים בגליל
"רקסית'צ"ולא האידיגיתאת השפה 

https://www.youtube.com/w
atch?v=C-SfY9-5SiI

רקסית 'העדה הצ

https://www.youtube.com/watch?v=C-SfY9-5SiI






https://www.youtube.com/watch?v=o
747ANjRa_8

חיפה מרכז הבהאים העולמי-תמונות 

https://www.youtube.com/watch?v=B
KOzrj2lOlI

חיפה-מרכז הבהאים העולמי-סרטון 

https://www.youtube.com/watch?v=3

16x1uIGLP4

חיפה-מרכז הבהאים העולמי -סרטון 

https://www.youtube.com/watch?v=o747ANjRa_8
https://www.youtube.com/watch?v=BKOzrj2lOlI
https://www.youtube.com/watch?v=316x1uIGLP4


מועצת ראשי הדתות בישראל בצילום עם נשיא 
5.11.12-בבכנס , המדינה לשעבר שמעון פרס







עומר בירושלים/הכותל המערבי ומסגד הזהב



במכה  הכעבהאבן 
הסעודית  ערב 

המקודש ביותר המקום 
לאיסלם



כנסיית הקבר בירושלים המקום המקודש לנצרות



כנסיית הקבר הקדוש בירושלים







https://www.youtube.com/watch?v=DDkKCMlq1s4

שיר–אלוהים 

https://www.youtube.com/watch?v=NaGUzmAEso0

לא הכול מן אללה  

https://www.youtube.com/watch?v=DDkKCMlq1s4
https://www.youtube.com/watch?v=NaGUzmAEso0


מילים ולחן ארז שרון  -לא הכול מן אללה
בני אדם הזמן על הכדור פה זמניהכלבסך כולם 

ואם לא אנסה להבין מי אתה אז איך אני אדע מי אני
מרוב כל השקרים אני הלכתי לחפש את האמת בעצמי

והוא שומר עליי כן הוא שומר אבל משאיר את הבחירה  
בידיים שלי

מן אללההכללא 
כי אם לא נקבל אחד את השני

גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו  
מן אללההכללא

כי אם לא נקבל אחד את השני
גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו

עד מתי נדביק תוויות ניכנע לחשיכת הדעות הקדומות
I&I ונגל מפוצץ בנחשים ואריות'קיבוץ גלויות או ג

אני חי בין אלו שאיבדו את התקוות לבין אלו שאיבדו  
את הראש

הלוואי נמצא טיפת חמלה לאלו שסובלים כי לא נעים  
להם לדרוש




