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 וזוגיות מקבילה נישואיןנתונים על מבחר  הנדון:

 בקשתך.בשהעלית נקודות ה פי-עלנישואין בישראל על נתונים היא להציג מכתב זה מטרת 

 2013בשנת הגולמי שיעור הנישואין 

 כל על ,כלומר) 6.5בישראל  נפש( 1,000-)מספר אירועי הנישואין ל הגולמיהיה שיעור הנישואין  2013בשנת 

שבהן  ,OECD-הבמדינות  מהגבוהים הואזה  שיעור. (שנהבממוצע באותה נישואין  6.5 היו איש 1,000

 :בנושא להלן נתונים בטורקיה. 7.9-לבבולגריה ובסלובניה  3.0בין נע שיעור זה 

 OECD ,2013-גולמי בישראל ובמדינות ההנישואין השיעור 

 
 .2015ביולי  29, 2015 – ט"ו באב, תשע"הלקט נתונים לרגל *  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

       

    

       

      

     

       

     

      

         

    

       

     

      

       

        

     

    

      

      

          

        

                

      

       

        

     

      

     

       

       

     

    

         

      

       

       

       

                                                                              
        -               -     

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201511200


 

 
   

   הכנסת  

 6 מתוך 2 עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 כמה עשורים פני עלשיעור הנישואין 

 היהשיעור הנישואין הגולמי  2013 בשנת .השנים עםשיעור הנישואין באוכלוסייה הכללית בישראל ירד 

  70.1-השנות  בתחילת 9.3-ו 50-ההשנייה של שנות  במחצית 8.2 לעומתכאמור,  ,5.6

 

לתרשים . OECD-הירידה בשיעור זה במדינות את ה תואמתיצוין כי הירידה בשיעור הנישואין בישראל 

פרסום ב 2, ראו עמוד 2009ובשנת  1970בשנת  OECD-נפש במדינות ה 1,000-המציג את שיעור הנישואין ל

 .  OECD-זה של ארגון ה

 

 נישואין של ישראלים בחו"ל

 8,939על למרשם האוכלוסין תושבים ווחו יד 2013בשנת לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 8,939בין היה רשום במרשם האוכלוסין. לפחות הזוג -אחד מבניבהם שנערכו בחו"ל ו נישואין אירועי

 5,377-בו רשומים במרשם האוכלוסיןהיו הזוג -שני בני( 40%-)כאירועים  3,562-באירועי הנישואין הללו, 

שנישאו אלו זוג -קרב בניבכלומר, הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין. -רק אחד מבני (%60-)כ אירועים

 להלן פירוט הנתונים: רשומים במרשם האוכלוסין בישראל. אנשים 12,501 היובחו"ל 

 

 

  

                                                 

 .2015בספטמבר  7, תאריך אחזור: נתונים נבחרים –נישואין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,    1

 .2013באפריל  29, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מבחר נתונים על גירושין בישראלנטע משה,  

 .2015ביולי  29, 2015 – לקט נתונים לרגל ט"ו באב, תשע"ההלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  

http://www.oecd.org/social/family/SF3_1_Marriage_and_divorce_rate_Jan2014.pdf
http://www.oecd.org/social/family/SF3_1_Marriage_and_divorce_rate_Jan2014.pdf
http://www.oecd.org/social/family/SF3_1_Marriage_and_divorce_rate_Jan2014.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/population/marrige_divorce/marriage_all.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03199.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03199.pdf
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201511200
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 2על נישואיהם 2013דיווחו למשרד הפנים בשנת זוגות שנישאו בחו"ל ו

 

ישראלים הנישאים בחו"ל נוטים לדווח באיחור למשרד הפנים על לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

כשליש נערכו בשנת  ;נערכו בשנה זו 2013. כשליש בלבד מאירועי הנישואין בחו"ל שנרשמו בשנת םנישואיה

  .2012והשליש הנותר נערך לפני שנת  2012

הזוג יהודים( אשר התחתנו -שני בנישבהם על הזוגות היהודים ) נתונים נמסרורשות האוכלוסין וההגירה מ

 ונרשמו כנשואים במשרד הפנים. להלן הנתונים:בחו"ל 

 2010-20143 ,זוגות יהודים שנישאו בחו"ל ונרשמו במשרד הפנים כנשואים

 2010 2011 2012 2013 2014 

 1,323 1,428 1,446 1,483 1,555 סה"כ זוגות

 60 45 29 28 13 מיניים-זוגות חד מהם

זוגות שנישאו בחו"ל הנתונים אינם מאפשרים להבחין בין הזוגות שנישאו בחו"ל בחתונה אזרחית ל

לפי הלשכה יצוין כי לגבי מספר הזוגות שנישאו בחו"ל ונרשמו במשרד הפנים כנשואים,  בחתונה דתית.

ואילו לפי רשות האוכלוסין וההגירה  ,2013יהודים עשו כן בשנת זוגות  1,546המרכזית לסטטיסטיקה 

גורמי המקצוע בשני הגופים עולה כי ייתכן  . מבירור שערכנו עםבאותה השנה זוגות יהודים עשו כן 1,428

נמצאה . עוד ייתכן שפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-עלשל "יהודי" שההבדל נובע מהגדרה רחבה יותר 

בהתחשב נתוני כניסות ויציאות לחו"ל. מכל מקום, גם רשות האוכלוסין וההגירה להתאמה בין נתוני -יא

נתוני רשות זוגות בין נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ל 67של  יש הבדלהללו, עדיין בהבדלים 

   האוכלוסין וההגירה.

  

                                                 

 .2015ביולי  29, 2015 – לקט נתונים לרגל ט"ו באב, תשע"ההלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   2
 .2015בספטמבר  21מנהלת האגף לתכנון מדיניות ברשות האוכלוסין וההגירה, מכתב, מרב אברהמס,   3

 הזוג רשומים במרשם האוכלוסין-שני בני 
הזוג רשום במרשם -מבניאחד 

 האוכלוסין

 

 הזוג יהודים-שני בני סך הכול הכול סך

הזוג -שני בני
שנת מעלו 

ואילך  1990
מבריה"מ 

 לשעבר

 

זוגות שנישאו 
 בחו"ל

8,939 3,562 1,546 1,831 5,377 

נישאים בחו"ל 
הרשומים במרשם 

 האוכלוסין 
12,501 7,124 3,092 3,662 5,377 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201511200
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 ברית הזוגיות לחסרי דתנישואין של חסרי דת ו

מרכז המחקר והמידע של הכנסת ביקש מרשות האוכלוסין וההגירה נתונים על מספר חסרי הדת שנישאו 

 בחו"ל ונרשמו במשרד הפנים כנשואים. להלן נתוני רשות האוכלוסין וההגירה:

 2010-20144שנישאו בחו"ל ונרשמו בארץ כנשואים,  הזוג רשומים כחסרי דת-זוגות שבהם שני בני

 2010 2011 2012 2013 2014 

 701 875 860 961 805 סה"כ זוגות

 3 0 3 0 1 מיניים-זוגות חד מהם

ברית זוגיות בברית הזוגיות לחסרי דת.  נרשמים, חסרי דת נוספים כנשואיםנוסף על זוגות אלו שנרשמו 

בית -משק ניהולם חיי משפחה וויק, משותפים חיים רשמית לעגן שנועד 5,דת חסריזוג -הסכם בין בני היא

מחמש שנים מאז כניסתו  יותר –המשפטים נמסר כי עד כה  במשרד הזוגיות ברית םרש משרדממשותף. 

; זוגות 120-הונפקה תעודת ברית הזוגיות ל – 2010–"עהתשברית הזוגיות לחסרי דת,  חוקלתוקף של 

 6ביקשו להימחק מהמרשם.הללו זוגות מה תשעה

כדלקמן: מספטמבר  ,זוגות 140-להירשם בברית הזוגיות כ ביקשויצוין כי מאז כניסת החוק האמור לתוקף 

 23 – 2013שנת זוגות, ב 34ביקשו להירשם  2012זוגות, בשנת  68ביקשו להירשם  2011ועד סוף שנת  2010

לא עמידה בקריטריונים שנקבעו בחקיקה )-זוגות. חלק מהבקשות נדחו בשל אי 15 – 2014זוגות, ובשנת 

 אחדזוג  2014בין הזוגות שביקשו להירשם בשנת למשל(. הדרוש, מגורים בישראל הותק הזוג -היה לבני

 7זוגות נמחקו מהמרשם. שניחזר בו, זוג אחד עדיין בתהליך רישום ו

גדול כנשואים  בארץמתחתנים בחו"ל ונרשמים הדת החסרי מספרם של עולה כי בעניין זה מהנתונים 

 בברית הזוגיות. הנרשמיםדת החסרי מספר מ יותר הרבה

* 

נוסף על הנתונים שהובאו עד כה בנושא זוגות נשואים, זוגות רבים בישראל מקיימים חיי משפחה כזוג 

עוגן רשמית בברית הנישואין. חלק מהם לא עיגנו את חייהם המשותפים אינו מאולם הקשר שלהם  נשוי

מעולם, חלק עיגנו את הקשר בטקס חילוני, פרטי, רפורמי, מסורתי או אחר, וחלק עיגנו את הקשר שלהם 

ת זוגיות מטעם או באמצעות הנפקת תעוד ידועים בציבורבאמצעות הכרה של המוסד לביטוח לאומי בהם כ

ארגון "משפחה חדשה". בהמשך המסמך מובאים נתונים על זוגות החיים יחד ללא נישואין ולאחר מכן על 

תעודת זוגיות מטעם ארגון או יש להם ידי המוסד לביטוח לאומי -המוכרים כידועים בציבור עלזוגות 

                                                 

 .שם  4
-ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"עלחוק  6-ו 1ראי סעיפים  .חסר דת הוא מי שאינו יהודי, מוסלמי, דרוזי או בן עדה נוצרית  5

2010. 
רשם ברית הזוגיות במשרד המשפטים,  משרדענת זקן, ; נשוילגירושין של זוג  הממרשם ברית הזוגיות שקולמחיקה ככלל,   6

 .2015בספטמבר  16שיחת טלפון, 
 משרדענת זקן, ; 2015בספטמבר  16משרד המשפטים, תאריך כניסה:  ,דת לחסרי הזוגיות ברית מרשםהאינטרנט של  אתר  7

 .2015ספטמבר ב 16רשם ברית הזוגיות במשרד המשפטים, שיחת טלפון, 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_297.htm
http://index.justice.gov.il/Units/RasamHazugiut/MarriageRegistrar/Pages/Report.aspx
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על זוגות  או ידועים בציבוראין נתונים על זוגות  יצוין כי בידי רשות האוכלוסין וההגירה "משפחה חדשה".

 8החיים יחד ללא נישואין.

 זוגות החיים יחד ללא נישואין –זוגרות )=קוהביטציה( 

 9בנושא קוהביטציה בישראל:הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של נבחרים להלן נתונים 

  זוגות 79,000-כ –והשאר  ,זוגות נשואיםהיו  מהם 95%-זוגות. כ 1,652,000-היו בישראל כ 2013בשנת 

   10ים.י( היו זוגות יהוד%93-)כ 74,000-ם כהמ .הזוג החיים יחד אך אינם נשואים זה לז-בני יוה –

  ,הזוגות  כללמ 6%-המשפחות היהודיות ו כללמ 4.8% היו בקוהביטציהים יהזוגות היהודכלומר

 היהודיים.

  ( 48%הנשואים. בכמחצית )הזוג -בניצעיר יחסית לזה של  בקוהביטציההיהודיים  הזוג-בניגילם של

 בלבד מן הנשים הנשואות.  24%-, בהשוואה לכ35-בת פחות ממזוגות אלה האישה היא 

 ( מן הזוגות היהודיים 20,000-)כ 27%-ל(. 66%ילדים )אין  בקוהביטציהזוגות היהודיים פי רוב, ל-על

 מן הזוגות הנשואים. 54%-בהשוואה ל ,17נשואים יש ילדים עד גיל -הלא

 יש  בקוהביטציהחיים ש( 35-צעירים" )שבהם גיל האישה נמוך מ"הם יבלבד מהזוגות היהודי 12%-ל

 הנשואים. "צעירים"מהזוגות היהודים ה 81%לעומת  ,17ילדים עד גיל 

 5% בגרמניה,  13%בארה"ב,  12%באיטליה,  7%, לעומת בקוהביטציה חייםהזוגות בישראל  מכלל

 .בנורבגיה 27%-בדנמרק ו 24%בהולנד,  21%באירלנד,  14%

 ידי המוסד לביטוח לאומי-על כידועים בציבור המוכריםזוגות 

נשואים לעניין זכויותיהם זוג -בנימכיר במעמד ידועים בציבור, והם נחשבים  ביטוח לאומימוסד לה

כידועים בציבור,  הכרהזוג המבקשים -בנילפי אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי,  וחובותיהם.

-ביטוח לאומי מאשר את מעמד בניל מוסדתומכים. ה מסמכיםמתאים ולצרף לו  טופסמתבקשים למלא 

 זוגות קרבבית משותף כנהוג ב-מנהלים משקוהזוג כידועים בציבור אם הם מקיימים חיי משפחה 

 הכרה ביקשו לא הםאולם  בציבור ידועים של הוא חייהםשאורח ייתכן שיש זוגות רבים  11.נשואים

 12.בציבור כידועיםידו -על מוכרים אינם ולפיכך לאומי לביטוח מהמוסד

-לביטוח לאומי נאמד ב במוסדבציבור  כידועיםהמוסד לביטוח לאומי, מספר המבוטחים הרשומים  לפי

 פילוחלביטוח לאומי  מהמוסד והתקבל לא המסמך השלמת מועדלעד  13)ולא זוגות(. יחידים 32,300

  .שאלותינו עלנוסף  ומענה הנתונים

                                                 

 .2015בספטמבר  21מרב אברהמס, מנהלת האגף לתכנון מדיניות ברשות האוכלוסין וההגירה, מכתב,   8

 .2015בפברואר  17, נתונים לרגל יום המשפחה –משפחות בישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   9
 גם זוגות שבהם אחד מבני הזוג יהודי.בנתון נכללים   10
 .2015בספטמבר  16, תאריך כניסה: ידועים בציבור –דמי ביטוח לאומי המוסד לביטוח לאומי,   11
. נוסף על כך, לפי אתר כידועים בציבור להסדיר את מעמדם אלוקורא לזוגות  המוסד לביטוח לאומי ו,אתר האינטרנט שלב 12

   .לעתים המוסד לביטוח לאומי הוא שיוזם את בדיקת מעמד הידועים בציבור ,האינטרנט
 .2015ביולי  28אביבה גייבל, מנהלת אגף מחקרי גבייה במוסד לביטוח לאומי, דואר אלקטרוני,   13

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201511039
http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/Pages/yeduyimBtzibur.aspx
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 זוגות "משפחה חדשה"

רשומה כסימן מסחר באיחוד האירופי וארגון העודה ת היאשמנפיק ארגון "משפחה חדשה"  תעודת זוגיות

שמסרו  זוג-שהנושאים אותה הם בניתעודת הזוגיות מעידה  .בישראלמורשה להנפיקה  "משפחה חדשה"

הם  פיכךול ,דין-ורךהצהרתם אושרה ונחתמה על ידי עו זוג-הצהרה משותפת בדבר התחייבותם כבני

 14.נשואים זוג-בניאלו של זכאים לזכויות שוות ל

להלן נתונים על מספר  15תעודות זוגיות. 28,000-מארגון "משפחה חדשה" נמסר כי עד היום הונפקו כ

  :2014-2008בשנים הנפיק הארגון שהזוגיות תעודות 

 

 

נותן  2014וה מדצמבר ותק-המשפט לענייני משפחה בפתח-דין של בית-, פסק"משפחה חדשה"לפי ארגון 

הדין, הנפקת תעודת זוגיות באמצעות ארגון "משפחה -לתעודת הזוגיות. לפי האמור בפסקמשפטי תוקף 

 םעל היות יםהמצהיר זוג-בני יםקטווולונטרית ובעלת נפקות משפטית שנ ,יזומהחדשה" היא פעולה 

אינם משום שהם אינם מעוניינים להינשא ברבנות ובין שום שהם מבין  כן עושיםידועים בציבור. זוגות 

  16יכולים לעשות כן.

בציבור במוסד לביטוח לאומי  יםכידועהרשומים  ותזוג –הנתונים השונים חפיפה בין  ישייתכן שיצוין כי 

 ."משפחה חדשה"מטעם ארגון  תעודת זוגיות ווגם הנפיק

 

 בכבוד רב,

 ספירו אורי טל

 ראש תחום שירותי מידע

 

 מנהלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שירלי אברמיד"ר ישור: א

 עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת"

                                                 

 .2015בספטמבר  16ארגון "משפחה חדשה", מכתב,   14

 .2015בספטמבר  17, תאריך כניסה: משפחה חדשההאינטרנט של ארגון אתר     
  .לאחר שהזוגות נפרדורשמית מספר התעודות שבוטלו  בדברנתונים שביקשנו ההמסמך לא נמסרו השלמת עד מועד   15
 )באתר האינטרנט של מאגר "נבו"(. 2014בדצמבר  15, פלונית נ' פלוני, 11-12-11257)פ"ת( תמ"ש   16

 מספר תעודות שהונפקו שנה

2008 2,800 

2009 2,900 

2010 2,950 

2011 3,200 

2012 3,800 

2013 4,800 

2014 5,400 

http://www.newfamily.org.il/services/civil-union-card/
http://www.newfamily.org.il/services/civil-union-card/
http://www.nevo.co.il/psika_html/mishpaha/SM-11-12-11257-55.htm

