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 בנימין זאב הרצל
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 (14.5.48)ח "באייר תש' ה
 



             
   1956 – 1948העלייה הגדולה    
 

 מרבד הקסמים

 עזרא ונחמיה

 גומולקהעליית 

 מעברות העלייה מרומניה

 תעודת עולה חוק השבות

 עיירות פיתוח















 העלייה מברית המועצות לשעבר



 העליות מאתיופיה



 תלמידים עולים חדשים  
 1.1.2015מתאריך עלייה 

 מגזר שנת לימודים

כ  "סה

תלמידים  

 שעלו לארץ

כ  "סה

תלמידים  

שעלו  

 מאתיופיה

כ  "סה

תלמידים  

שעלו  

 מ"מבריה

כ  "סה

תלמידים  

שעלו  

 ב"מארה

כ  "סה

תלמידים  

 שעלו מצרפת

כ תלמידים שעלו  "סה

 משאר הארצות

 2,053 2,847 1,529 3,466 47 9,944 יהודי 2017

 כ תלמידים שעלו מאתיופיה"סה

 מ"כ תלמידים שעלו מבריה"סה

 ב"כ תלמידים שעלו מארה"סה

 כ תלמידים שעלו מצרפת"סה

 כ תלמידים שעלו משאר הארצות"סה

 משאר המדינות

 21%  

 מצרפת

 29%  

ב"מארה  

 15%  

מ  "מברה

35% 



 תלמידים עולים במערכת החינוך  
 1.1.2007עשר שנים בארץ מתאריך עלייה 

 מגזר שנת לימודים

כ תלמידים  "סה

 שעלו לארץ

כ תלמידים  "סה

 שעלו מאתיופיה

כ תלמידים  "סה

 מ"שעלו מבריה

כ תלמידים  "סה

 ב"שעלו מארה

כ תלמידים  "סה

 שעלו מצרפת

כ תלמידים  "סה

שעלו משאר  

 הארצות

 7,884 6,982 7,820 10,161 5,512 38,363 יהודי 2017

 כ תלמידים שעלו מאתיופיה"סה

 מ"כ תלמידים שעלו מבריה"סה

 ב"כ תלמידים שעלו מארה"סה

 כ תלמידים שעלו מצרפת"סה

 כ תלמידים שעלו משאר הארצות"סה

מ  "מברה

26% 

 מאתיופיה

 14%  

משאר המדינות 

21% 

מצרפת  

18% 

ב  "מארה

20%   



Gracias 

Спасибо 
Спасибі 

Grazie 

Merci Dank 

 תודה     

Thanks 



 

 

 
 //:fUU2s3www.youtube.com/watch?v=dTIGzhttps -ההכרזה ( 12)

 
 //:fSvw22DuZQ4www.youtube.com/watch?v=https -נאום תשובה לרב חובל איטלקי ( 11)

 
 fc-Q6B4https://www.youtube.com/watch?v=FkfFזמר הפלוגות  ( 10)
 
 =kszyVrQ5yg-https://www.youtube.com/watch?vהגידי לנו כן , דודה( 9)

 
 8hI-e74https://www.youtube.com/watch?v=Yvxbסובבוני  ( 9)
 
 //:uImcaMhI52www.youtube.com/watch?v=Khttpsאנו נהיה הראשונים  ( 8)

 
 //:Qk-ietF8www.youtube.com/watch?v=pr_httpsתה ואורז יש בסין  ( 8)

 
 VrPycFos8https://www.youtube.com/watch?v=FVפה בארץ חמדת אבות  ( 7)
 
 //:feature=youtu.be0lY5QSWq_8www.youtube.com/watch?v=dhttps&חושו אחים חושו  ( 6)

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dTIGz3s2fUU
https://www.youtube.com/watch?v=dTIGz3s2fUU
https://www.youtube.com/watch?v=dTIGz3s2fUU
https://www.youtube.com/watch?v=dTIGz3s2fUU
https://www.youtube.com/watch?v=dTIGz3s2fUU
https://www.youtube.com/watch?v=dTIGz3s2fUU
https://www.youtube.com/watch?v=4DuZQ22fSvw
https://www.youtube.com/watch?v=4DuZQ22fSvw
https://www.youtube.com/watch?v=4DuZQ22fSvw
https://www.youtube.com/watch?v=4DuZQ22fSvw
https://www.youtube.com/watch?v=4DuZQ22fSvw
https://www.youtube.com/watch?v=4DuZQ22fSvw
https://www.youtube.com/watch?v=FkfF4B6Q-fc
https://www.youtube.com/watch?v=FkfF4B6Q-fc
https://www.youtube.com/watch?v=FkfF4B6Q-fc
https://www.youtube.com/watch?v=FkfF4B6Q-fc
https://www.youtube.com/watch?v=FkfF4B6Q-fc
https://www.youtube.com/watch?v=FkfF4B6Q-fc
https://www.youtube.com/watch?v=FkfF4B6Q-fc
https://www.youtube.com/watch?v=-yg5kszyVrQ
https://www.youtube.com/watch?v=-yg5kszyVrQ
https://www.youtube.com/watch?v=-yg5kszyVrQ
https://www.youtube.com/watch?v=-yg5kszyVrQ
https://www.youtube.com/watch?v=-yg5kszyVrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yvxb74e-hI8
https://www.youtube.com/watch?v=Yvxb74e-hI8
https://www.youtube.com/watch?v=Yvxb74e-hI8
https://www.youtube.com/watch?v=Yvxb74e-hI8
https://www.youtube.com/watch?v=Yvxb74e-hI8
https://www.youtube.com/watch?v=Yvxb74e-hI8
https://www.youtube.com/watch?v=K52uImcaMhI
https://www.youtube.com/watch?v=K52uImcaMhI
https://www.youtube.com/watch?v=K52uImcaMhI
https://www.youtube.com/watch?v=K52uImcaMhI
https://www.youtube.com/watch?v=pr_8ietF-Qk
https://www.youtube.com/watch?v=pr_8ietF-Qk
https://www.youtube.com/watch?v=pr_8ietF-Qk
https://www.youtube.com/watch?v=pr_8ietF-Qk
https://www.youtube.com/watch?v=pr_8ietF-Qk
https://www.youtube.com/watch?v=pr_8ietF-Qk
https://www.youtube.com/watch?v=FV8VrPycFos
https://www.youtube.com/watch?v=FV8VrPycFos
https://www.youtube.com/watch?v=FV8VrPycFos
https://www.youtube.com/watch?v=d8QSWq_5lY0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d8QSWq_5lY0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d8QSWq_5lY0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d8QSWq_5lY0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d8QSWq_5lY0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d8QSWq_5lY0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d8QSWq_5lY0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d8QSWq_5lY0&feature=youtu.be

