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 בישראלומשקי בית  משפחות

 "  המשפחהיום "רגלללקט נתונים 
Families and Households in Israel -“Family Day”  

הלשכה ה מרכזי ת לסטטיסטי קה  נתונ י ם   מפרסמת ,  לפברואר28-ב השנ ה שחל"  המשפח ה יו ם "לקראת

   : בישראלמשפ חותהעל 

 
וקשורים זה לזה כבני זוג או ,  באותו משק ביתהגרים כתא חברתי ובו שני אנשים או יותר מוגדרת" פחהמש"

 . זוג עם ילדים או הורה יחיד עם ילדים, זוג בלבד:  הןהעיקרייםסוגי המשפחה . כהורים וילדים
יסטיקה של  אנשים הגרים לבד או עם שותפים אינם נחשבים כמשפחה ואינם נכללים בסטטשל בית משקי

 .המשפחות

 
 2004 מיל יון משפחות בי שראל בשנ ת 1.6 •

  נפשות 3.7המ שפחה  ה ישראל ית כוללת במ מוצע  •

 17בכמחצית מ המ שפחות ז וג הורים וילדים עד גיל  •

  אחוז זה– מכלל המ שפחו ת 6.4% שהן 17 אלף מ שפחות הן חד הוריות עם ילדים עד גיל 103 •
 ודומה ל הולנד ) 8%(קנדה ואנגלי ה ) 16%(ב "רהמאחוז המש פ חות החד הוריות באנמוך        

  מז ה 1.8גבוה פי , שיעור הגידול השנ תי ש ל המ שפחות החד הורי ות בישראל בשנים הא ח רונות •
       של כלל המ שפחות 

 % 23לעומת ,  מה זוגות2.9%שיעור הזוגות שחי ים י חד במשק  בית ללא  ני שואים ביש ראל הוא  •

 . באיטליה ואחוז אחד ביוון2%, ב" בארה7%,  באנגלי ה13%, מה זוגות בשוודיה

   נפגש ים ומעלה20מבני   70%-כ,  ומעלה מדווחים כי הם בקשר טוב עם המ שפחה20 מבני 95% •

 לפחות פעם משו חחים 84%-ו,  פעם בשבוע עם בני המשפ חה שאי נם  גרים עמם בביתלפחות

 בשבוע עם בני ה משפח ה  שאינם גרי ם עמם בבית 
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  מיליון משפחות באוכלוסייה היהודית1.309מהן ,  מיליון1.604-ב נאמד 2004שראל בשנת  המשפחות בימספר

 . 1)16%( באוכלוסייה הערבית משפחות אלף 250-ו, )82% (

 
)  23%( אלף משפחות 370-כעוד . 17מורכבות מזוג הורים וילדים עד גיל ,  אלף813, בישראל מהמשפחות כמחצית

 מהורה יחיד עם  מורכבות) 12%( אלף משפחות 196-כ). דים במשק הביתללא יל(מורכבות מזוגות בלבד 

שאר המשפחות הן ).  מכלל המשפחות6.4%, אלף 103 (17בכמחציתן הילדים הם עד גיל , בנות בכל הגילים/בנים

 . 17בעיקרן זוגות עם ילדים מעל גיל 
, )8%(קנדה ) 16% (ב" מזה שבארהנמוך) 6.4%( בישראל 17 יחיד עם ילדים עד גיל הורה המשפחות בהן אחוז

 ).6%(ודומה לזה של הולנד , )8%(ואנגליה 

 
של ) 73%( אחוז גבוה יותר הערביתבאוכלוסייה :  המשפחות בישראל שונה בין קבוצות אוכלוסייה שונותהרכב

ת אחוז באוכלוסייה היהודי). 46%( היהודית לאוכלוסייהבהשוואה , 17משפחות שבהן זוג הורים וילדים עד גיל 

 בהשוואה לאוכלוסייה הערבית , )13% -כ(הוריות -ומשפחות חד) 26%( בלבד זוגגבוה יותר של משפחות בהן בני 
 ). בהתאמה, 8%-ו 9%(

 
  משפח ה גודל
כתוצאה משיעורי פריון נמוכים יותר המשפחה .  נפשות3.7 כללה בממוצע הישראלית המשפחה 2004 בשנת

 .   נפשות בממוצע במשפחה הערבית4.9-ופשות בממוצע במשפחה היהודית  נ3.5:  מזו הערביתקטנההיהודית 
 ).9%( היהודית האוכלוסייהבקרב משיעורן  4פי , )36%( נפשות ויותר 6 הערביות מונות המשפחות משליש מן יותר

 
  ילדי ם למשפח ה  מספר
במשפחה היהודית . 2.3 על  עמד2004בשנת ) למשפחה עם ילדים עד גיל זה (17 גיל הממוצע של ילדים עד המספר

 ). בהתאמה,3.0 - ו2.2( יותר מאשר בקרב האוכלוסייה הערבית נמוךהמספר 
 בקרב בהשוואה לשיעורן 3גבוה כמעט פי , 17 יש ארבעה ילדים ויותר עד גיל הערביות מהמשפחות 33%-ב

 ).12%(האוכלוסייה היהודית 

 
   17 גילהוריות עם ילדים עד - ח דמשפחות

 .17 הוריות עם ילדים עד גיל חד אלף משפחות 103- כ היו2004- ב
 בישראל) 17עד גיל (הוריות עם ילדים - הגידול השנתי הממוצע של המשפחות החדשיעור 2 האחרונותבשנים

 ). 2.3%( של כלל המשפחות  הגידול ביחס לשיעור1.8גבוה פי ) 4.1% (
 .  במשפחות עם שני הורים2.4-בהשוואה ל, 1.7 וא במשפחות חד הוריות ה17 עד גיל ילדים הממוצע של המספר

                                                 
 90-הרובם עולי שנות ,  ערבים או אנשים ללא סיווג דת- נוצרים לאעומדים,  המשפחות הנותרות אלף45-כ בראש 1

 . לשעבר   מ"מבריה
 . 1998 שנת מפיקה ומפרסמת סטטיסטיקה שוטפת של משפחות במשקי הבית מאז ס"הלמ  2
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 עם ילדי ם  מהמשפחות החד הוריות) 59%( מחצית מעל ב.הוריות עומדת אישה-המשפחות החד מן 91%בראש 

 או נשואים –והיתר )  יהודיותנשיםכמעט כולן  (ה/ רווק11%, ה/ן אלמ14%, ה/גרושעומד בראש המשפחה הורה 

 ). 15% -כ( בנפרדחיים 

 
 11.6- ל2004- חד הורית כמעט פי שניים והגיע ב העומדות בראש משפחה הרווקותהאמהות גדל מספר 1998 מאז

 . 2004 בשנת 11% - ל1998 בשנת 8% - גדל מ17הוריות עם ילדים עד גיל - החדהמשפחותחלקן מכלל . אלף

 
 " קוהביט ציה "- לא נש ואים זוגות
. מהם זוגות יהודים) 93%( אלף 38.4,  שחיו יחד במשק בית אלף זוגות לא נשואים41 בישראל היו 2004 בשנת

 . מסך הזוגות היהודים3.4% - מסך המשפחות היהודיות וכ2.9% מהווים נשואיםהזוגות הלא 
 נמוךאחוז הזוגות הלא נשואים מכלל הזוגות ). ממוצע כלל אירופאי( חיים בקוהביטציה באירופה מהזוגות 9%

 וצפון אירופה כגון צרפת מערבוגבוה במדינות  ,)3%(וספרד ) 2%(איטליה , )1%(ון בארצות דרום אירופה דוגמת יו

 7.4%חיים במסגרת קוהביטציה  ב"בארה). 23% (שוודיהו) 22%(נורווגיה , )17%(דנמרק , )13%(אנגליה , )10%(

  .מהזוגות
) 51%(בכמחצית . נשואים היהודים החיים בקוהביטציה צעיר יחסית לזה של הזוגות ההזוגות הגילים של הרכב

הזוגות  .  זוג בנישואיןבן בלבד מן הנשים החיות עם 27%לעומת , 34 הזוגות הלא נשואים האישה היא עד גיל מן

 נשואים יש הלא היהודיםמן הזוגות )  אלף7.8-כ (20%-ל). 75%(ללא ילדים   הם לרוב זוגותנשואיםהיהודים הלא 

 .ת הנשואים מן הזוגו55% לעומת ,17ילדים עד גיל 

 
  עולים משפחות

)  82%( אלף משפחות 273-מהן ב,  ואילך1990 יש לפחות עולה אחד שעלה משנת בישראל אלף משפחות 332-בכ

 .  לשעברמ" מבריההואהעולה 
 נפשות בממוצע 3.5 לעומת,  נפשות בממוצע2.9גודלן  –יותר  לשעבר קטנות מ" שבהן עולים מבריההמשפחות

 בכלל 2.2לעומת , 1.5 העולים הוא במשפחות 17מספר הילדים הממוצע עד גיל . תלכלל המשפחות היהודיו

 .המשפחות היהודיות עם ילדים
) 20%( לשעבר מ" גיל גבוה יותר בקרב משפחות בהן עולים מבריהבכל המשפחות החד הוריות עם ילדים אחוז

 במשפחו ת 11% הוא 17ים עד גיל ואחוז המשפחות החד הוריות עם ילד, )13% (היהודיותמאשר בכלל המשפחות 

 . בכלל המשפחות היהודיות7% לעומת , לשעברמ" מבריהעוליםבהן 
 .4.9מספר הנפשות הממוצע במשפחות אלה הוא .  שנולד באתיופיהאחד אלף משפחות יש לפחות אדם 16.3-ב

 
 משפחות ומ שקי בי ת 

. ש להם תקציב הוצאות משותף למזוןמשק בית מוגדר כקבוצת אנשים הגרים רוב ימות השבוע באותה דירה וי

)   מיליון המשפחות1.604 מתוך כלל 9%( אלף משפחות 145.5, 2004- ב.משק בית יכול לכלול יותר ממשפחה אחת

 .חיו במשקי בית שכללו יותר ממשפחה אחת
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  כללו משפחה 3%,  מהם כללו משפחה אחת בלבד76% – מיליון 1.926מספר משקי הבית בשנה זו בישראל היה 

 היו משקי בית 1.6%- ממשקי בית היו של אנשים הגרים לבד ו17%.  כללו שתי משפחות ויותר2%, אחת ואחרים

 ). כגון סטודנטים שגרים יחד ולהם תקציב הוצאות משותף למזון(לא משפחתיים אחרים 

 
 מועסקים במש קי בית  עם ילדים

 אין)  אלף113( ממשקי בית אלו 13% - ב.17 היו משקי בית עם ילדים עד גיל 2004-ב אלף משקי בית 910

 .יםמועסק
, ילדים 3 – במשקי בית ללא מועסקים יותר ממוצע הילדים במשק בית גבוה היה, 17עד גיל  בית עם ילדים במשקי

 .2.3-ל מגיע הילדיםלעומת משקי בית עם מועסקים שבהם ממוצע 
 במשקי , ילדים2.6 מועסק אחד היו בממוצע עםבמשקי בית :  מספר המועסקים גדל ככל שקטן ממוצע הילדיםגם

 .)17עד גיל ( ילדים 1.7 – מועסקים 3 ואילו במשקי בית עם ילדים 2.1 מועסקים היו בממוצע 2בית עם 
 עם בית משקי היו 70%מתוכם , 17 עד גיל שילדיהםהוריות - אלף משקי בית של משפחות חד99- היו כ2004 בשנת

 שנים אחוז משקי הבית עם 4 הצעיר עד הילדכאשר גיל  : ולה גיל הילד הצעיראחוז זה עולה ככל שע. מועסקים

 מגיע אחוז משקי הבית עם מועסקים , 15-17  ואילו כאשר גיל הילד הצעיר הוא58%- מגיע למועסקים
 78%-ל

 
  ומעלה20 על בני 2004נתונים מתוך הסקר החברתי 

 מהם 95%-וכ, )99.5%( ומעלה יש בני משפחה 20ני  הישראלים בלכלכמעט , 2004 ממצאי הסקר החברתי לפי

משכילים  , וחילוניםדתיים  , ערבים ויהודים,  הבדלים משמעותיים בין גברים ונשיםללא, מרוצים מהקשר עמם

אנשים במצב משפחתי אשר  מהקשר עם בני המשפחה מ פחותרק גרושים מרוצים. עניים ועשירים,  משכיליםולא

 ).התאמהב, 95% לעומת 88%(אחר 

 
יותר :  פעם בשבוע עם בני המשפחה שאינם גרים עמם בביתלפחות ומעלה נפגשים 20 מכל הישראלים בני 70%-כ

 יותר נשואים מרווקים או גרושים , )60% ( 20-30מאשר צעירים בגילאים ) 75%-70% ( 70 – 30אנשים בגילאים 
 ותר מסורתיים מחרדים או חילונים וי) 69% לעומת 76%(יותר ערבים מיהודים , )63% לעומת 75%(
 המשפחה לפחות בני עם נפגשים 56% ואילך רק 1990בקרב עולים משנת ). בהתאמה, 68%- ו63% לעומת 73%(

 .פעם בשבוע

 
יותר :  לפחות פעם בשבוע עם בני המשפחה שאינם גרים עמם בביתמשוחחים ומעלה 20 הישראלים בני מכל 84%

יותר יהודים , )74% לעומת 85%(גרושים ואלמנים מאשר רווקים , יותר נשואים, )79% לעומת 87% (מגבריםנשים 

 עםמשוחחים , ) 3,000₪מעל ( לחודש שק הביתבעלי הכנסות גבוהות לנפש במ).63% לעומת 87%(מאשר ערבים 

 74% - ו85%לעומת , 92%): ₪ 1,500עד (או נמוכות )  1,500-3,000₪(מבעלי הכנסות בינוניות , בני המשפחה יותר

 .בהתאמה

  
 


