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 2019 – טתשע" ,לקט נתונים לרגל ט"ו באב
Selected Data on the Occasion of "Tu B'av" 

 .2018נתונים מתוך הסקר החברתי  זו ראשונה מתפרסמים בהודעהל

בנות  ןגמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבה שמעון בן ן"אמר רב

שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל בחור אומרות,  ומה היוות בכרמים. לוחו ...בכלי לבן ותיוצא ירושלים

 )משנה, מסכת תענית פרק ד משנה ח(תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה..." 

  2017נישאים בישראל בשנת 

 50,029 מהם יהודים. 72%-כ 1במוסדות הדת המורשים לערוך נישואין, זוגות התחתנו בישראל 

 שיעור ההשוואה, לשם בקרב היהודים(.  5.5לאלף בכלל האוכלוסייה ) 5.7היה  2שיעור הנישואין הגולמי

 בקרב היהודים(. 6.7לאלף ) 6.9היה  1985בשנת 

  עלה אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל באוכלוסייה היהודית,  בשיעור הנישואיןכתוצאה מהירידה

. אחוז הנשים היהודיות הרווקות 2017בסוף  12%-ל 1970בסוף  3%-מבאוכלוסייה היהודית  49-45

 ., בהתאמה10%-ל 2%-תקופה מאותה עלה ב 49-45בגיל 

 לשם בקרב היהודים(.  27.7) 27.4היה  גיל הנישואין הממוצע בקרב כלל החתנים שנישאו לראשונה

 )הן בכלל האוכלוסייה הן בקרב היהודים(. 25.0היה גיל זה  1970השוואה, בשנת 

 בקרב היהודיות(.  25.8) 25.0היה הכלות שנישאו לראשונה כלל רב גיל הנישואין הממוצע בק

 בקרב הכלות היהודיות(.  21.8) 21.7היה גיל זה  1970בהשוואה, בשנת 

עלה  29-25כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 

אותה עלה ב 29-25שים היהודיות הרווקות בגיל . אחוז הנ2017בסוף  62%-ל 1970בסוף  28%-מ

 ., בהתאמה46%-ל 13%-תקופה מ

  

                                                 
הנתונים אינם כוללים נישואין שנערכו בחו"ל או נישואין אלטרנטיביים מקור הנתונים הוא מרשם האוכלוסין.  1

 במסגרת יהודית אורתודוקסית. שלאשל יהודים שנערכו בישראל 
 תושבים. 1,000מספר מקרי נישואין לכל  2

https://www.cbs.gov.il/
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 2017דיווחים על נישואין בחו"ל בשנת 

  ושבהם לפחות אחד מבני  3מקרי נישואין שנערכו בחו"ל 8,849, דווחו למרשם האוכלוסין 2017בשנת

 4הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין.

 2018נתונים מתוך הסקר החברתי 

  נשואים כיום, חיים בנפרד, גרושים או אלמנים(. והשאר, נישאו אי פעם  78%-כ ומעלה, 20בקרב בני(

 הם רווקים. 22%-כ

 23% גרו יחד עם בן/בת הזוג לפני שנישאו.  מהנשואים 

  תרשימיםלנתוני ה
 10,000-שמנו יותר מביישובים  45-49-ו 25-29את אחוז הרווקים והרווקות בגילי  יםהמפרט ותלוחל

 7201סוף תושבים ב

: מגורים, משפחה, עבודה 2018לקט נתונים מתוך הסקר החברתי  לתקשורתלהודעה 
 ומה שביניהם

  

                                                 
אין אפשרות  חלק מהנישואין שנערכו בחו"ל הם נישואין אזרחיים וחלקם נערכו במסגרת דתית, אך ללמ"ס 3

מהרשומים במרשם  10%-להבחין ביניהם באופן מוחלט. יש לציין כי מבדיקות שנעשו בעבר עולה שכ
האוכלוסין שנישאו בחו"ל עשו זאת במהלך שהייה רצופה של יותר משנה בחו"ל ומרכז חייהם אינו בישראל. 

. 59. סדרת ניירות עבודה מס' זמן הדיווח על נישואין של ישראלים שנערכו בחו"ל (.2011ראו: נהיר, שלמה )
 ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 אדם הרשום במרשם האוכלוסין הוא בעל מעמד תושבות במדינת ישראל. 4

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201711225
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2018-מגורים-משפחה-עבודה-ומה-שביניהם.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2018-מגורים-משפחה-עבודה-ומה-שביניהם.aspx
http://www.cbs.gov.il/www/publications/pw59.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/publications/pw59.pdf
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 2017נישואין בישראל בשנת ההיקף 

 מתוכם 5,נישואין במוסדות הדת המורשים לערוךזוגות בישראל  50,029התחתנו , 2017בשנת 

 זוגות נוצרים. 855-ודרוזים  – 1,002 מוסלמים, – 12,324יהודים, זוגות  35,810

בקרב לאלף  5.5 ,(1985לאלף בשנת  6.9) לאלף בכלל האוכלוסייה 5.7הוא  6שיעור הנישואין הגולמי

 5.0-לאלף בקרב הדרוזים ו 7.1לאלף בקרב המוסלמים,  8.0, (1985לאלף בשנת  6.7) היהודים

  לאלף בקרב הנוצרים.

 2017-1985 לפי דת,בישראל שיעור נישואין גולמי  – 1רשים ת

 תושבים 1,000-שיעורים ל

  

                                                 
 שלאהנתונים אינם כוללים נישואין שנערכו בחו"ל או נישואין אלטרנטיביים של יהודים שנערכו בישראל  5

 במסגרת יהודית אורתודוקסית.
   תושבים. 1,000מספר מקרי נישואין לכל  6
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 נישואין גיל ה

 .27.4היה  2017בשנת  גיל הנישואין הממוצע בקרב החתנים שנישאו לראשונה

מאז גיל הנישואין הממוצע עלה  .25.0היה  גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה

 בה 2015עם זאת, משנת  .בקרב הכלותבכשלוש וחצי שנים ו ,בקרב החתניםשנתיים וחצי כב ,1970

גיל שנים ב 0.3שנים בגיל זה כתוצאה מירידה של  0.2הגיע גיל הנישואין לשיא, חלה ירידה של 

 הממוצע בנישואין ראשונים של יהודים. 

 גיל ממוצע בנישואין ראשונים, לפי מין ודת, בשנים נבחרות – לוח א

 כלות חתנים שנה

 סה"כ סה"כ סה"כ

2017 27.4 25.0 

2015 27.6 25.2 

1970 25.0 21.7 

 יהודים מזה: יהודים מזה: יהודים מזה:

2017 27.7 25.8 

2015 28.0 26.1 

1970 25.0 21.8 

 מוסלמים מזה: מוסלמים מזה: מוסלמים מזה:

2017 26.4 22.4 

2015 26.3 22.2 

1970 24.5 20.1 

   7גילים בין החתן לכלה בנישואין ראשוניםהפער 

 בקרב המוסלמים(.  88%-בקרב היהודים ו 68%דפוס השכיח בנישואין ראשונים הגבר מבוגר מהאישה )ב

 מהזוגות 5%-וב םהיהודי מהזוגות 15%-ב הכלה מבוגרת מהחתן(כלומר פער הגילים היה שלילי )

 .כללפער גילים  היהלא מהזוגות המוסלמים  7%-בום יהיהוד הזוגותמ 17%-. בםהמוסלמי

  :מהזוגות היהודים שנישאו לראשונה  75%-בבאוכלוסייה היהודית יש נטייה להינשא לבני זוג קרובים בגיל

 בלבד בזוגות המוסלמים. 42%לעומת  ,שנים 3שנים עד  -3פער הגילים נע בין 

  מהזוגות שנישאו  57%-בהגבר מבוגר באופן משמעותי מהאישה. נפוץ יותר שבקרב בני זוג מוסלמים

 .היהודיםזוגות ב 23%לעומת  ,שנים ויותר 4-ה מבוגר מהאישה בהגבר הי

  

                                                 
 . 2017בקרב הנישאים בשנת  7

 א שגיל הכלה גבוה יותר.פער הגילים נמדד בגיל החתן פחות גיל הכלה. המשמעות של פער גילים שלילי הי
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 2017חתן לכלה בנישואין ראשונים לפי דת, הגילים בין הפער  - 2רשים ת

 

 לפי מצב משפחתי קודם )זוגות יהודים( ןנישואי

מקרי מ 5.3%שני בני הזוג נישאים לראשונה )רווק עם רווקה(,  ,הנישואין של יהודיםמקרי מ 87%-ב

של רווק עם  2.8%-ורווקה גרוש עם היו של  4.3%גרוש עם גרושה,  היו של הנישואין של יהודים

 גרושה. 

 אחוז הרווקים באוכלוסייה היהודית

 29-25בגיל  8הרווקיםייה היהודית, אחוז הגברים באוכלוס בגיל הנישואיןכתוצאה מהעלייה 

הרווקות בגיל . אחוז הנשים 2017בסוף שנת  62%-ל 1970בסוף  28%-באוכלוסייה היהודית עלה מ

 ., בהתאמה46%-ל 13%-תקופה מאותה עלה ב 29-25

הרווקים בגיל אחוז הגברים עלה באוכלוסייה היהודית,  הנישואין בהיקףמהירידה כתוצאה במקביל, 

הרווקות . אחוז הנשים 2017בסוף שנת  12%-ל 1970 שנת בסוף 3%-באוכלוסייה היהודית מ 49-45

 ., בהתאמה10%-ל 2%-תקופה מאותה עלה ב 49-45בגיל 

ישובים אבן יהודה, קריית יב, האוכלוסייה היהודית תושבים 10,000-יותר מ המוניםשובים יהימבין 

ביחס לכלל האוכלוסייה  29-25 רווקים ורווקות בגיליםגבוה של יפו, מאופיינת באחוז -אביב לטבעון ות

באחוז  יםמאופיינ ובני ברק , רכסיםאלעד ,ליתילית, ביתר עימודיעין ע ישוביםיה, םהיהודית. לעומת

  .בגילים אלה רווקים נמוך

רווקים גבוה של מאופיינת באחוז יפו, רמת גן וגבעתיים -ישובים תל אביביבהאוכלוסייה היהודית 

לית, ביתר ימודיעין ע ישוביםיה, םביחס לכלל האוכלוסייה היהודית. לעומת 49-45ורווקות בגילים 

ישובים עם של ימאפיין  זה )כפי הנראה .בגילים אלהד ומא באחוז רווקים נמוך יםמאופיינ לית ואלעדיע

 (.משפחות צעירותבלסים המאוכיישובים צעירים של אוכלוסייה דתית ו

                                                 
 .מבוסס על רישום נישואין בארץ ובחו"ל במרשם האוכלוסין 8
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 באוכלוסייה היהודית 29-25 יםאחוז רווקים ורווקות בגיל - בלוח 
 2017סוף , תושבים 10,000-שמנו יותר מ ביישובים נבחרים

 אחוז רווקים -

 29-25בגילים 

 אחוז רווקות

  29-25בגילים 

 46.5 61.8 סה"כ אוכלוסייה יהודית

 2.1 5.8 ליתימודיעין ע

 6.6 9.5 ליתיביתר ע

 10.5 15.0 אלעד

 11.7 18.2 רכסים

 13.5 19.1 בני ברק

 71.9 82.9 אבן יהודה

 72.5 84.7 קריית טבעון

 74.0 84.6 יפו-תל אביב

 באוכלוסייה היהודית 49-45 יםאחוז רווקים ורווקות בגיל -גלוח 
 2017סוף  תושבים, 10,000-שמנו יותר מ ביישובים נבחרים

- 
 אחוז רווקים

 49-45בגילים 

 רווקותאחוז 

 49-45בגילים 

 10.1 12.1 סה"כ אוכלוסייה יהודית

 0.3 0.4 ליתימודיעין ע

 0.3 1.2 ליתיביתר ע

 0.2 2.0 אלעד

 20.7 20.7 רמת גן

 23.2 21.5 גבעתיים

 26.5 29.9 יפו-אביב תל

 49-45-ו 29-25 םאחוז הרווקים והרווקות בגילי יםרטופמ ,המצורפים להודעה 2-1ות לוחב
  2017סוף תושבים ב 10,000-שמנו יותר מביישובים 



 

 14/08/2019   2019 - טלקט נתונים לרגל ט"ו באב, תשע"

8 

 20179בשנת נישואין של ישראלים בחו"ל שדווחו 

 היה בהם לפחות אחד מבני הזוגשו ,מקרי נישואין שנערכו בחו"ל 8,849דווחו למרשם האוכלוסין  2017בשנת 

 ,שנהאותה נערכו ב 2017בשנת  שנרשמוכשליש בלבד ממקרי הנישואין בחו"ל  10רשום במרשם האוכלוסין.

  .2016לפני  -הנותר  והשליש 2016כשליש נערכו בשנת 

 אנשים הרשומים במרשם האוכלוסין. 12,597מקרי נישואין אלו כללו 

 42%-בבזמן הנישואין.   במרשם האוכלוסיןאחד מבני הזוג היה רשום זוגות( רק  5,101) מהמקרים 58%-ב

 רשומים במרשם האוכלוסין. היו זוגות(, שני בני הזוג  3,748)האלה ממקרי הנישואין 

מקרים שני בני הזוג  1,361-מתוכם בו, יהודים הזוג בני שנימקרים  1,935-בהזוגות הנישאים,  8,849מקרב 

  .1990שעלו לישראל החל משנת  (לשעבר)ה"מ יהם עולים מבר

בהם שזוגות ה מכלל בה נערכו הנישואין משתנה בהתאם לקבוצת האוכלוסייה של בני הזוג. שארץ הנישואין 

 11ו בצ'כיהישאנ 14%-וכ (26%בארה"ב ) - כרבע, (38%בקפריסין )שליש נישאו יותר מ ,שני בני הזוג יהודים

 . (3)תרשים 

 וישאנ 21%-כ ,ודתו של בן/בת הזוג השני אינה ידועה יהודי הוא הזוג מבני אחדשבהם זוגות  2,283בקרב 

)בכל אחת  ובממלכה המאוחדת קפריסיןבו ישאנ 6%-וכ צרפתב - 9% בבריה"מ )לשעבר(, - 20%, ארה"בב

  .מהן(

נישאו  34%-כ 12,'יםאחר'אוכלוסייה השייך לקבוצת שבהם אחד מבני הזוג יהודי והשני זוגות  2,662בקרב 

  12.צ'כיהב - 21%-וה"מ )לשעבר( יבבר -  24% קפריסין,ב

 על נישואיהם 2017בשנת  מרשם התושביםזוגות שנישאו בחו"ל ושדיווחו ל - 3תרשים 

 לפי ארץ נישואין

 

    

                                                 
ודווחו  2017, אך לא כוללים נישואין שנערכו בשנת 2017ישואין שנערכו לפני שנת נ גם הנתונים כוללים 9

 לרשות האוכלוסין וההגירה במועד מאוחר יותר.
 תושבות במדינת ישראל.אדם הרשום במרשם האוכלוסין הוא בעל מעמד  10
 כולל מעט מקרים בסלובקיה. 11
 בלתי מסווגים לפי דת ונוצרים לא ערבים. 12
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,  אחר
17%

אחד מבני הזוג יהודי והשני 
11אחר

,  קפריסין
6%

,  ב"ארה
21%

מ  "בריה
(לשעבר)

 ,20%
,  צרפת
9%

הממלכה 
המאוחד

6%, ת

,  אחר
38%

אחד מבני הזוג יהודי ודתו של בן  
הזוג השני לא ידועה
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 ,על נישואיהם 2017בשנת  מרשם התושביםווחו לידשזוגות שנישאו בחו"ל ו - דלוח 
 הכלה ושלהחתן  אוכלוסייה שללפי קבוצת 

קבוצת  -
אוכלוסייה של 

 הכלה

קבוצת 
אוכלוסייה 
 של הכלה

קבוצת 
אוכלוסייה של 

 הכלה

קבוצת 
אוכלוסייה של 

 הכלה

קבוצת 
אוכלוסייה של 

 הכלה

קבוצת אוכלוסייה 
 של החתן

 12ידועלא  11אחרת ערבייה יהודייה סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

מספרים 
 מוחלטים

מספרים 
 מוחלטים

מספרים 
 מוחלטים

מספרים 
 מוחלטים

מספרים 
 מוחלטים

 1,868 3,120 124 3,737 8,849 סך הכל

 1,345 1,819 13 1,935 5,112 יהודי

 122 27 24 21 194 ערבי

 401 1,028 5 843 2,277 11אחר

 - 246 82 938 1,266 13ידועלא 

 אחוזים אחוזים אחוזים אחוזים אחוזים אחוזים

 21.1 35.3 1.4 42.2 100.0 סך הכל

 15.2 20.6 (0) 21.9 57.8 יהודי

 1.4 0 0 0 2.2 ערבי

 4.5 11.6 (0) 9.5 25.7 11אחר

 - 2.8 0.9 10.6 14.3 12ידועלא 

 חוסר מקרים.  -

 נתונים המבוססים על מספר קטן של מקרים. ) (

 .0.5%-מ כל מקרה הקטן 0

  

                                                 
 .אין בלמ"ס מידע דמוגרפי על רוב בני/בנות הזוג שלא היו רשומים במרשם האוכלוסין בזמן הנישואין 13
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 ומעלה 20, בני 2018נתונים מתוך הסקר החברתי 

 22%-)נשואים כיום, חיים בנפרד, גרושים או אלמנים(. והשאר, כ נישאו אי פעם 78%-כומעלה,  20בני בקרב 

 .(12%מהשיעור בקרב החרדים ) 2( הוא פי 25%שיעור הרווקים בקרב החילוניים )הם רווקים. 

 2018ומעלה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומידת דתיות של יהודים,  20הרווקים בני  אחוז - 4תרשים 

 

 17%מהנשים(, לעומת  56%-מהגברים ו 30%) 21מהחרדים נישאו עד גיל  43%בקרב היהודים: 

 ומעלה. 30מהחילונים נישאו בגיל  20%מהנשים(.  26%-מהגברים ו 7%מהחילונים )

-גרו יחד שנתיים ו 7%גרו יחד במשך שנה,  9%: הזוג לפני שנישאוגרו יחד עם בן/בת  14מהנשואים 23%

 שנים ומעלה לפני הנישואין. 3נוספים גרו יחד  7%

 לא ידוע(. 5%מהנשואים לא גרו עם בן/בת הזוג לפני שנישאו ) 72%

 מהיהודים 48%מהיהודים הנשואים גרו יחד לפני שנישאו, לעומת פחות מאחוז אחד מהזוגות הערבים.  30%

 החילונים גרו עם בן/בת הזוג לפני הנישואין.

                                                 
 כולל נשואים החיים בנפרד.  14


