ערב שנת תשס"ט :עלייה במספר היהודים בעולם
לקראת  à l’approche deהשנה החדשה מתפרסמים נתוני הסוכנות היהודית על מצב היהודים
בעולם וחושפים מגמה  tendanceשל עלייה במספר היהודים החיים בישראל ,לעומת מגמת
התבוללות  assimilationוירידה במספר היהודים החיים בתפוצות .ובאיזו מדינה נשאר רק
יהודי אחד ?
יעל ברנובסקי
ערב השנה החדשה מפרסמת הסוכנות היהודית נתונים  donnéesלגבי מספר היהודים בעולם.
על פי הנתונים ,מספר היהודים בעולם הוא  13.3מיליון ,וזאת לעומת  13.4מיליון ערב שנת
תשס"ח .מספר זה כולל את כל אלה המגדירים עצמם  se définissentכיהודים ואינם מחזיקים
בזהות דתית אחרת .
הנתונים ,המבוססים  sont fondésעל מחקריו של פרופסור סרג'יו דה לה פרגולה
מהאוניברסיטה העברית ,מצביעים על עלייה של כ 70,000 -במספר היהודים המתגוררים
בישראל במהלך שנת תשס"ח .בתפוצות ,לעומת זאת ,ניכרת מגמה הפוכה , inverseומספר
היהודים קטן משנה לשנה – ערב שנת תשס"ט מתגוררים כשבעה מיליון ו 750-אלף יהודים
בתפוצות ,וזאת לעומת שבעה מיליון ו 800-אלף בשנת תשס"ח .
המדינה בה ריכוז היהודים הגבוה ביותר ,אחרי ישראל ,היא ארצות הברית ,בה מתגוררים
כיום חמישה מיליון ו 300 -אלף יהודים .בצרפת מתגוררים  490אלף יהודים ,בקנדה 375
אלף יהודים ,בבריטניה  295אלף יהודים ,ברוסיה עם  215אלף יהודים )וביחד עם יתר
מדינות חבר העמים  340אלף( ,בארגנטינה  183אלף ,בגרמניה  120אלף ,באוסטרליה 107
אלף ,בברזיל  96אלף יהודים ,ואילו באפגניסטן נותר  resteיהודי אחד בלבד .
בסוכנות היהודית מציינים כי מגמת ההתבוללות  assimilationנמשכת בקצב מוגבר בעולם
כולו והיא שגוררת  entraineאת הירידה במספר היהודים בתפוצות .ברחבי צפון אמריקה
מתגוררים כמיליון וחצי לא יהודים במשפחות מעורבות .יושב ראש הסוכנות היהודית זאב
ביילסקי מתריע  prévientכי מדובר ב"סכנה מוחשית" המרחפת  qui planeמעל העם היהודי .
ייתכן ומספר היהודים בתפוצות אף יקטן באם ינצלו הזכאים  ayants-droitלעלייה לישראל
את זכאותם ויעלו ארצה .בארצות הברית מתגוררים כיום למעלה מ 11 -מיליון זכאים
לעלייה על פי חוק השבות  Loi du retourובמדינות ברית המועצות לשעבר למעלה ממיליון
זכאים .ב 95-מדינות נוספות ברחבי העולם מתגוררים למעלה מ 100 -יהודים הזכאים
לעלייה .

Article associé

D’après un rapport de l’Agence juive qui a présenté ses statistiques annuelles, la population
juive mondiale aurait augmenté cette année de 70 000 âmes et compterait à présent 13,3
millions d’individus. Le document, cité par le Jerusalem Post en anglais, précise que la plus
grande concentration juive se trouve en Israël, avec 5 millions et demi de personnes. Viennent
ensuite les Etats-Unis, avec un chiffre à peine inférieur, à savoir 5 millions 300 000 âmes.
D’autres pays ont été cités pour leur population juive importante. Il s’agit notamment de la
France (490 000), du Canada (375 000), de la Grande Bretagne (295 000), de la Russie, de
l’Argentine, de l’Allemagne, de l’Australie, et du Brésil.
Il s’avère également, d’après cette étude, qu’il existe des communautés juives, comptant plus
de cent personnes, dans 95 pays du monde. En revanche, en Afghanistan, il ne resterait depuis
trois ans qu’un seul Juif.
D’après ces données, les Israéliens constituent à l’heure actuelle 41 % de la population juive
mondiale. Il convient de rappeler qu’en 1948, au moment de l’Indépendance et de la création
de l’Etat d’Israël, le nombre des Juifs en Terre sainte était évalué à 650 000 âmes.
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