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 2002-2004ממצאי סקר חברתי ,  בישראלדתיות

 

 : ומעלה20 בנימבין הישראלים , 2004 בשנת

   39%,    כדתיים9%,  את עצמם כחרדיםהגדירו 8%  האוכלוסייה היהודית בקרב •

 . כחילונים44%- וכמסורתיים            

 21%, כדתיים 49%,  מאודכדתיים הגדירו את עצמם  11%, ית הערבהאוכלוסייה בקרב •

 .    כלא דתיים18%-כלא כל כך דתיים ו

  כחרדים עצמםעלה חלקם היחסי של היהודים המגדירים את , 2002-2004 השנים בין •

 . או כחילונים            

  ל  מכל9%לעומת ,  מגדירים את הלימודים כפעילותם העיקריתהחרדים מהגברים 58% •

 . הגברים היהודים            

    5%-מ: שעובדות הירידה במידת הדתיות עולה אחוז הנשים הערביות בגיל העבודה עם •

 ".   דתיותהלא "בקרב  36% ועד"   מאודדתיות" בקרב              

 
ערבים ולא   (נוצרים, 12% – מוסלמים,  ומעלה20 ישראל בני אוכלוסיית מכלל 81%יהודים הגדירו עצמם , 2004 בשנת

 . בני דתות אחרות0.5% ועוד  1.5%   – אתיאיסטים ,1.5%  – דרוזים, 3.5%  –) ערבים
  כמסורתיים27%, דתיים כמסורתיים 12%,  כדתיים9%,  הגדירו את עצמם כחרדים8% האוכלו סייה ה יהוד י ת  בקרב

 .  כחילונים44%-ו 
 כלא 18%- כלא כל כך דתיים ו21%, כדתיים 49%,  מאודכ דתייםם   הגדירו את עצמ11%,  הערב ית האוכלו סייה בקרב

 .   דתיים
 .12% – ולא דתיים 21% –לא כל כך דתיים , 57% –כדתיים , 11% – הגדירו עצמם כדתיים מאוד  מוסלמים בקרב ה
 –דתיים  וכלא 32% –כלא כל כך דתיים , 26% –כדתיים , 7% –הגדירו עצמם כדתיים מאוד נוצרים ערבים  בקרב 

 – וכלא דתיים 13% –כלא כל כך דתיים , 20% –כדתיים , 19% –הגדירו עצמם כדתיים מאוד הדרוזים בקרב . 35%

48% .  
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כלא כל כך  32%, 58% –הגדירו עצמם הרוב כלא דתיים ) מ לשעבר"בעיקר עולים מבריה(נוצרים לא ערבים  בקרב 

  . כדתיים מאוד1.5% כדתיים ורק 8%, דתיים

 
 סקר שנתי שוטף המספק מידע הוא  החברתיהסקר. לה נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהכך עו

 היבטים שונים של לגבי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ורווחתה ובוחן את תפיסות הפרטים בחברה תנאיעל 

בסך הכול . 2004דצמבר -דשים ינואר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחו2004  שנת שלהסקר.  חייהם

 . אלה מיליון ישראלים בגילאים 4.2- המייצגים כ, ומעלה20בני  נדגמים 7,616  בסקרהשתתפו
  בנפרד ישראל הדתיות של אוכלוסיית נבחנה מידת 2003- ו2002חברתי בשנים הכמו גם בסקר , 2004  בשנת החברתי בסקר

. 4 דתימסורתי . 3דתי .2חרדי .1: האם הם רואים את עצמם כ, הודים נשאלוהנדגמים הי. אחרותליהודים ולבני דתות 

לא . 3דתי . 2דתי מאוד . 1:  כעצמםהאם הם רואים את ,  יהודים נשאלוהלא  הנדגמים. חילוני . 5מסורתי לא כל כך דתי  

 לא דתי. 4כל כך דתי 

 

 2004- ל2002 הדתיות בין השנים במידת  שינויים
ים בחלוקת האוכלוסייה הערבית לפי מידת יכמעט ולא חלו שינו 2004- ל2002 השניםבין , החברתי ממצאי הסקר לפי

 בחלקם היחסי של חרדים וחילונים בכלל האוכלוסייה העלייהמגמת הייתה  היהודים בקרב,   זאתלעומת. הדתיות

 .   דתיים ומסורתייםשל היחסי בחלקםוירידה , היהודית הבוגרת
   עלה ומעלה ואחוז החילונים20 בני בכלל האוכלוסייה היהודית 8%- ל6%-מ,2004- ל2002ין השנים  החרדים גדל באחוז
   .44%-ל 42%-מ

  
לפי ממצאי הסקר החברתי (  אוכלוסיית ישראל לפי מידת הדתיותשלכלכליים - דמוגרפים וחברתייםמאפיינים

 ) ערבים תושבי מזרח ירושליםללא, 2002-2004
 

 מין לפי  הדתיות מידת
 נשים בני דתות אחרות בקרב,  זאתלעומת. נשיםל בולטים במידת הדתיות בין גברים הבדלים  אין,  היהודיםבקרב

 7% לעומת,   מהנשים מגדירות את עצמן כדתיות מאוד16%:  לגבריםבהשוואהמאופיינות במידת דתיות רבה יותר 

יותר ממחצית הגברים הערבים .  מהגברים26%  לעומת,  כלא דתיותעצמן מהנשים מגדירות את 10% -ו, מהגברים

 . מהנשים הערביות29%לעומת , בכללמגדירים את עצמם כלא כל כך דתיים או כלא דתיים 
 

 הדתיותלפי מידת ,  ונשים ערבים גברים

 כל כך לא  דתייםלא
 ערבים  מאודדתיים דתיים דתיים

 מין
 גברים 100.0 6.8 42.8 23.9 26.4
 נשים 100.0 15.5 55.6 18.8 10.0

 

 גיללפי  הדתיות מידת
 . חילוניםשל  של חרדים ושיעורם יורד בגילעם העלייה  ,  היהודיםבקרב
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  גיל נבחרות בקבוצות הדתיות בקרב יהודים מידת

 חילונים
 מסורתיים
 לא דתיים

 מסורתיים
 חרדים דתיים דתיים

 כ"סה
  גילקבוצת יהודים

46.3 24.8 9.3 9.0 10.6 100.0 20-29 
42.7 26.5 13.6 9.4 7.5 100.0 40-49 
39.3 32.4 14.6 10.9 2.5 100.0 60+ 

 
 60 בגיל 81%- יורד מודתייםחלקם היחסי של דתיים מאוד  – בגילעלייה  המידת הדתיות עולה עם , הערבים  בקרב

 ומעלה 60 בגיל 19%-מ(  לא כל כך דתיים ולא דתיים שליה בחלקם היחסי יבמקביל לעל, 20-29 בגילים 50%- לומעלה

 ).20-29 בגילים 50%-ל

 
  נבחרות גיל בקבוצות הדתיות בקרב ערבים מידת

 כל כך לא  דתייםלא
 דתיים דתיים דתיים

 מאוד
 כ  "         סה

  גילקבוצת ערבים

21.3 28.9 43.8 6.0 100 20-29 
18.4 18.6 50.6 12.4 100 40-49 
10.4 8.5 49.3 31.9 100 60+ 

 

 מצב משפחתי  לפי הדתיות  מידת
 היחסי של הגרושים בחלקם וירידה בחלקם היחסי של הנשואים בעלייה מלווהעלייה במידת הדתיות ,  היהודיםבקרב

 קשור לגיל הממוצע והדבר, מסורתייםל פחות אלמנים בהשוואה לדתיים ויש החרדים והחילונים בקרב. והרווקים

 .    מסורתייםמם כדתיים או הגבוה יותר של היהודים המגדירים את עצ
 מהמסורתיים לא 72%,  דתייםמהמסורתיים 65%,  מהדתיים55%לעומת , 20-29  בגילים מהחרדים רווקים 21%

 .  מהחילונים77%-דתיים ו
 

 כל כך דתיים ולא לאמאשר בקרב ,  בקרב דתיים מאוד ודתייםיותר היחסי של הנשואים גבוה חלקם,  הערביםבקרב

 משקף את אלמנים היחסי של חלקם.  במידת הדתיותשינויהיחסי של הגרושים כמעט ולא משתנה עם חלקם ה. דתיים

 את עצמם כדתיים מאוד והם המגדיריםהוא גבוה במיוחד בקרב הערבים :  תת קבוצהבכלמבנה הגילים של אנשים  

 46%לעומת , 20-29 םבגילי מהדתיים מאוד רווקים 29% . בכלל האוכלוסייה הערביתביותרהקבוצה המבוגרת  

  . מהלא דתיים63%- מהלא כל כך דתיים ו55%, מהדתיים

 
  במשק הבית18 גיל עד מידת הדתיות ומספר הילדים 

 במשק בית שאין בהם המתגוררים בחלקם היחסי של אנשים בעלייה מלווהירידה במידת הדתיות ,  היהודיםבקרב

 66%- ומהדתיים 55%לעומת , 18בית שאין בהם ילדים עד גיל  המשקי מהחרדים מתגוררים ב28%:  18ילדים עד גיל 

גבוה כמעט פי , 18 או יותר ילדים עד גיל 5 בהם שיש בית במשקיחלקם היחסי של החרדים שמתגוררים . מהחילונים

 )2.4%לעומת , 23%(  מהנתון בכלל האוכלוסייה היהודית 10

 
 . 
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  במשק הבית18גיל הילדים עד '  מסלפי,  הדתיות בקרב היהודיםמידת

 מסורתיים חילונים
 לא דתיים

 מסורתיים
 דתיים

 כ" סהיהודים חרדים דתיים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ילדים עד ' מס
 במשק 18גיל 

 בית
65.8 64.0 56.6 54.6 28.4 60.6 0
27.6 26.8 27.5 23.6 28.9 27.1 1-2
6.5 8.9 14.0 16.6 19.7 10.0 3-4
… … 2.0 5.2 23.0 2.4 5+

 
 מהלא כל כך דתיים 8%לעומת , 18 ילדים או יותר עד גיל 5 בהם  שיש בית במשקי מתגוררים הדתיים מהערבים 13%

 ).   בכלל האוכלוסייה הערבית9% (דתיים מהלא 3%-ו
 

  בית במשק  18הילדים עד גיל ' מסלפי ,  הדתיות בקרב הערביםמידת
 כל כך לא  דתייםלא

 דתיים
 דתיים ייםדת

 מאוד
 אוכלוסייה

 כ"סהערבית  

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ילדים עד ' מס
 במשק 18גיל 

 בית
42.7 42.7 36.6 52.6 40.8 0
33.0 27.4 25.5 22.8 27.0 1-2
21.0 21.5 25.2 20.0 23.0 3-4
3.4 8.4 12.7 4.7 9.2 5+

 

 

  יהודים ,לפי מוצא הדתיות מידת  
 5%-אמריקה ואסיה ו-יהודים ילידי אירופהה מ5%לעומת ,  את עצמם כחרדיםמגדירים ילידי הארץ מיהודים 9%

  מילידי אפריקה13%לעומת , )56%(  את עצמם כחילונים מגדירים אמריקה - ילידי אירופהרוב. אפריקהמילידי 

 . שרובם הגדירו עצמם מסורתיים
 

  הדתיות מידתלפי ,  לידה של יהודיםיבשת

 םחילוני
 מסורתיים
 לא דתיים

 מסורתיים
 חרדים דתיים דתיים

 יהודים
  לידהיבשת כ"סה

44.8 25.8 11.0 9.0 9.3   הארץילידי 100.0
56.5 27.1 6.4 6.4 3.6 -אירופה ילידי 100.0

 אמריקה
19.1 36.1 25.3 15.8 3.6   אסיהילידי 100.0
12.6 33.3 32.1 17.1 4.7   אפריקהילידי 100.0

 
 ילידי.  כחילונים51%- כחרדים ועצמם את מגדירים 13%,  היו ילידי הארץאבותיהםים ילידי הארץ שגם  יהודבקרב

 33%לעומת , 63%:  מתבלטים באחוז גבוה יחסית של המגדירים את עצמם כחילונים אמריקה-אירופה ממוצאהארץ 

 .שמוצאם אפריקה ורבע מילידי הארץ שמוצאם אסיהמילידי הארץ 
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  הדתיות מידת  לפי, ילידי הארץ) יבשת לידת האב (יהודים  של  מוצא

 חילונים
 מסורתיים
 לא דתיים

 מסורתיים
 חרדים דתיים דתיים

 כ"מסה
יהודים ילידי 

 הארץ 
יבשת לידת   ( מוצא

 האב
51.2 20.6 5.9 8.8 13.4   הארץילידי 100.0
63.3 15.4 4.1 8.2 8.8 -אירופה ילידי 100.0

 אמריקה
32.7 34.2 16.0 10.1 7.1   אסיהילידי 100.0
25.1 37.2 21.4 9.4 6.9   אפריקהילידי 100.0

 
 מהעולים 7%רק :  הארץילידי של יהודים דתיותם בהשוואה למידת נמוכה ואילך  90-ה שנות עולי הדתיות של מידת

צמם כמסורתיים  מהעולים מגדירים את ע6% . מילידי הארץ18%לעומת , דתייםכמגדירים את עצמם כחרדים  או 

 .  מילידי הארץ71%לעומת ,  כמסורתיים לא דתיים או חילונים 87% ועוד הארץ מילידי 11%לעומת , דתיים
 

  ואילך 1990 הארץ ועולים של ילידי הדתיות בקרב יהודים מידת

 מסורתיים חילונים
 לא דתיים

 מסורתיים
 ותק  יהודיתאוכלוסייה חרדים דתיים דתיים

  הארץ ילידי 100.0 9.2 9.0 11.0 25.8 44.8
 1990 של עולים 100.0 2.4 4.6 6.0 29.8 57.0

 ואילך
 

 

 רמת ההשכלה לפי  הדתיות מידת     
בהשוואה ,) 32%( מאופיינים באחוז הגבוה ביותר של בעלי השכלה אקדמית כחילונים המגדירים את עצמם יהודים

 השכלה אקדמית בעלי  שלאחוז גבוה יחסית . ידת הדתיות המגדירים את עצמם לפי קטגוריות אחרות של מליהודים

 ). 6%( של אנשים שלא למדו כלל יחסיתאם כי בקרבם מצוי גם אחוז גבוה , )28% ( דתייםמצוי גם בקרב  
 . מהדתיים5%לעומת , יוםכ לומדים על ישיבה כעל מקום אחרון בו הם למדו בעבר או דיווחו מהחרדים 30% 

 
 לפי מידת הדתיות , דיםיהו ההשכלה של  רמת

 חילונים
 מסורתיים
 לא דתיים

 מסורתיים
 חרדים דתיים דתיים

 יהודים
 כ"סה

  ההשכלהרמת 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  למדו לא 2.0 ... 6.1 5.0 1.8 ...

24.8 41.3 54.5 35.2 49.4 35.6 
ללא תעודה, למדו

 רות  בגתעודת 20.0 11.0 18.3 17.3 19.8 22.7
- עלתעודה 17.2 23.9 11.9 11.8 17.3 18.8

 תיכונית

  אקדמיתתעודה 23.9 10.0 27.8 10.4 18.6 32.3
 

 



 
 

 6

בקרב דתיים מאוד יותר מחמישית לא למדו .  במידת הדתיותלירידהרמת ההשכלה עולה במקביל ,  הערביםבקרב

 את עצמם כלא כל כך דתיים או מגדיריםערבים בעלי השכלה אקדמית ה מ57%.   דתייםהלא בקרב 1%לעומת , בכלל

 ). מכלל האוכלוסייה הערבית39%- כל כך דתיים ולא דתיים מהווים כלא(כלא דתיים 
 

 לפי מידת הדתיות , ערבים ההשכלה של  רמת

 כל כך לא  דתייםלא
  מאודדתיים דתיים דתיים

 אוכלוסייה
ערבית  

 כ"סה
  ההשכלהרמת 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  למדו לא 6.9 21.1 7.7 2.4 1.3
 ללא תעודה, למדו 59.7 61.1 61.8 56.1 57.8
  בגרות תעודת 17.4 11.5 16.7 20.0 19.9
 תיכונית- עלתעודה 7.4 3.5 6.6 8.5 10.3
  אקדמיתתעודה 7.9 2.8 6.2 12.2 10.2

 

 

  כלכליומצבפעילות  ,  הדתיות מידת    
 

  תעסוקתימצב

 בין גברים הואההבדל העיקרי , ירידה במידת הדתיותה עם אחוז העובדים עולה 20-65 בנים   יהודיגברים  בקרב

  הדתייםמהגברים 66% לעומת, עובדים 20-65 בני )32% (החרדים מהגברים כשליש. חרדים לגברים יהודים אחרים
 .החילוניםהגברים  מ73%- ו

 
 דתיותלפי מידת ה, 65 - 20 בני תעסוקתי של גברים יהודים מצב

חילונים  מסורתיים
 לא דתיים

 מסורתיים
 דתיים

 חרדים דתיים
 יהודים בני גברים  

 כ" סה65 - 20
  תעסוקתי מצב 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  עובדיםלא  32.7 67.9 34.2 33.2 31.0 27.1
  במשרה חלקיתעובדים 4.8 5.3 6.7 4.4 4.4 4.8

  במשרה מלאה עובדים  62.5 26.9 59.1 62.5 64.6 68.2
  35- מפחות עבדו -עובדים במשרה חלקית,  ויותר ש" ש35 עבדו -עובדים במשרה מלאה , איוןילר עבדו בשבוע שקדם – עובדים

  ש"ש

 
 הנשים בכלל 59%לעומת , 45%(  חרדיות שעובדות נשיםאחוז נמוך יחסית של , 20-65בנות  יהודיות נשים בקרב

 ).    בכלל הנשים היהודיות42%לעומת , 25%(  במשרה מלאה ובדותדיות העונשים חר, )היהודיות
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 לפי מידת הדתיות, 65-  20 בנות תעסוקתי של נשים יהודיות מצב
חילוניות מסורתיות

  דתיותלא
 מסורתיות
 דתיות

 חרדיות דתיות
 יהודיות בנות נשים
  כ" סה65 - 20

  תעסוקתי מצב 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  עובדותלא  41.6 55.1 43.5 50.5 41.0 36.8
 חלקית במשרה עובדות 16.3 20.2 19.8 15.3 16.2 15.2
  במשרה מלאה עובדות  42.2 24.8 36.7 34.3 42.9 48.0

 
 69%- מהדתיים ו63%לעומת ,  מאלה המגדירים עצמם כדתיים מאוד54%עובדים  20-65 בני ערבים גברים בקרב

   . כל כך דתייםמהלא
 

 לפי מידת הדתיות, 65 - 20 בני תעסוקתי של גברים ערבים מצב
 לא

 דתיים
 כל כך לא

 דתיים
 דתיים דתיים

,  ערביתאוכלוסייה  מאוד
 65 - 20גברים בני 
 כ"סה

  תעסוקתי מצב 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  עובדיםלא  35.4 46.4 37.2 30.7 34.9
  במשרה חלקיתעובדים 3.7 3.0 3.5 3.6 4.2
  במשרה מלאה עובדים  60.9 50.7 59.3 65.7 60.8

 

 

 מאוד הדתיות מהנשים 95%:  במידת הדתיות הירידה  עם הלא עובדות יורד שיעור 20-65 בנות ערביות נשים בקרב

 12ת גבוה פי  מלאה בקרב הלא דתיובמשרהשיעור העובדות .  מהלא דתיות64%- מהדתיות ו86%לעומת , אינן עובדות

 ). 2% לעומת 25% ( מאודמאשר בקרב הדתיות 
 

 לפי מידת הדתיות, 65-  20 בנות תעסוקתי של נשים ערביות מצב
 לא

 דתיות
 כל כך לא

 דתיות
 דתיות דתיות

,  ערביתאוכלוסייה  מאוד
  65- 20 בנותנשים  

 כ"סה
  תעסוקתי מצב 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  עובדותלא  83.5 95.1 86.3 77.5 63.8
במשרה עובדות 5.7 3.1 4.3 8.7 11.5  חלקית 
  במשרה מלאהעובדות  10.8 1.8 9.4 13.8 24.7

 
 

 

  עיקריתפעילות
 אלה לבין ביותר הם בין המגדירים את עצמם כחרדים הבולטיםההבדלים  ,  היהודיםהגברים העיקרית של  בפעילותם

 בקבוצות 64% -54%לעומת , העיקריתים החרדים העבודה היא פעילותם  מהגבר31%-ל: המגדירים את עצמם אחרת

 החרדים הם מהגברים 5%-ו, )10% -3%לעומת ( מהם היא לימודים 57%פעילותם העיקרית של  , אחרות

 . אחרותבקבוצות בקרב הגברים היהודים 25%-15%לעומת ,  חולים או נכיםמבוגרים/פנסיונרים

 



 
 

 8

 הדתיות בקרב גברים יהודים  מידת לפי,   עיקריתפעילות

 חילונים
 מסורתיים
 לא דתיים

 מסורתיים
 חרדים דתיים דתיים

 יהודים
 כ"סה

  עיקריתפעילות 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 עובד 58.9 30.7 53.7 57.4 59.9 64.3
 לומד 9.2 57.5 10.1 3.2 3.7 6.3

 הנכ,חולה,פנסיונר 17.4 4.9 22.8 24.7 19.6 15.1
 מובטל 5.5 4.3 4.5 6.9 7.0 4.6
בבני \בבית  מטפל 1.0 ... 1.9 1.1 1.2 0.6

 משפחה
 

מאשר בקרב , בולטים פחות,  העיקריתן בין אלה שמגדירות את העבודה כפעילותההבדלים,  היהודיותהנשים בקרב

א הפעילות י המשפחהי טיפול בבית או בבנ.  בקרב נשים חילוניות55% בקרב נשים חרדיות ועד 40% -מ :הגברים

 .    נשים המגדירות את עצמן אחרתה מ17%-10%-וחרדיות  הנשים ה מ41%העיקרית של 
 

  בקרב נשים יהודיות הדתיותלפי מידת ,  עיקריתפעילות

חילוניות
 מסורתיות
 לא דתיות

 מסורתיות
 חרדיות דתיות דתיות

 יהודיות
 כ"סה

  עיקריתפעילות 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 עובד 49.0 39.8 43.8 41.0 46.8 55.4
 לומד 6.4 6.6 9.4 3.9 4.5 7.7

נכה,חולה,מבוגר/פנסיונר 21.1 6.5 24.6 26.9 26.1 17.4

 מובטל 5.8 5.4 2.5 8.2 6.9 5.0
בבני \בבית  מטפל 14.4 41.3 17.2 17.9 12.6 9.9

 משפחה
 

 את עצמם כדתיים מאוד לבין המגדירים העיקרית הם בין םתבפעילו הבולטים ההבדלים,  הערביםהגברים בקרב

לא כל כך , דתיים בקרב 68% -61%לעומת ,  מדתיים מאוד רואים את העבודה כפעילותם העיקרית42% רק:  האחרים

  ).   24%-14% לעומת 46%(  חולים או נכים מבוגרים/גבוה בקרבם אחוז הפנסיונרים, כן כמו. דתיים ולא דתיים
 

  מידת הדתיות בקרב גברים ערבים לפי עיקרית  תפעילו

 כל כך לא  דתייםלא
  מאודדתיים דתיים דתיים

  ערביםגברים
 כ"סה

  עיקריתפעילות 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 עובד 61.9 41.9 60.9 68.0 63.0
 לומד 4.1 ... 3.8 7.1 2.7

 נכה,חולה,פנסיונר 20.4 45.7 24.3 13.2 14.2
 מובטל 10.7 10.2 10.2 9.7 12.7

בבני \בבית  מטפל … ... ... ... ...
 משפחה
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 בקרב  5%-מ: עולה עם הירידה במידת הדתיות,  העיקריתןכפעילות את העבודה המגדירות הערביות הנשים  שיעור

פול בבית או  ערביות לא כל כך דתיות ולא דתיות רואות את הטינשים, כמו כן.  בקרב לא דתיות33% מאוד ועד דתיות

 .    לנשים ערביות דתיות מאוד או דתיותבהשוואה נמוכים יותר בשיעורים , העיקריתכפעילותןבבני המשפחה 
 

  בקרב נשים ערביות הדתיותלפי מידת ,  עיקרית פעילות

 כל כך לא  דתיותלא
 מאוד  דתיות דתיות דתיות

  ערביותנשים
 כ"סה

  עיקריתפעילות 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 עובד 15.5 4.6 12.7 23.0 33.4
 לומד 6.3 1.7 5.0 11.3 11.0
 נכה, חולה,פנסיונר 13.1 27.7 12.4 6.9 6.1
 מובטל 4.3 2.0 3.4 6.9 7.7

בבני \בבית  מטפל 60.8 63.7 66.5 51.4 41.9
 משפחה

 

  המפרנסים במשק ביתמספר
 הכנסות בעלי (מפרנסיםמתגוררים במשקי הבית שאין בהם  שהחרדיםבולט שיעורם גבוה יחסית של ,  היהודיםבקרב

 29% לעומת 44%( אחד מפרנסאו שיש בהם רק ,  בקרב החילונים17%- בקרב הדתיים ו25%לעומת , 36%): מעבודה

 ).בכלל האוכלוסייה היהודית
  

 לפי מידת הדתיות , הביתהמפרנסים במשק ' מס, היהודים

 חילונים
 מסורתיים
 לא דתיים

 יםמסורתי
 כ" סהיהודים חרדים דתיים דתיים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
המפרנסים ' מס

 במשק הבית
  מפרנסים אין  21.5 35.6 25.2 25.3 22.8 16.8
 אחד 29.2 44.3 26.7 29.3 28.6 27.7
    ויותר שניים 49.4 20.1 48.1 45.4 48.6 55.5

 
 במשקי בית שיש בהם יותר ממפרנס המתגורריםתיות בעליית שיעור האנשים  במידת הדירידהה  מלווה, הערביםבקרב

 .     בקרב לא דתיים44%-ו בקרב לא כל כך דתיים 40%לעומת ,  בקרב דתיים31%- בקרב דתיים מאוד ו25%:  אחד

 
 לפי מידת הדתיות, הביתהמפרנסים במשק ' מס, ערבים

 כל כך לא  דתייםלא
 דתיים

 דתיים דתיים
 מאוד

 לוסייהאוכ
 כ"סהערבית  

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
המפרנסים ' מס

 במשק הבית
  מפרנסים אין  22.8 32.4 25.1 17.9 16.6
 אחד 42.3 42.1 43.5 42.6 39.3
    ויותר שניים 34.9 25.4 31.4 39.6 44.1

 

 

 



 
 

 10

 

 הכנסות
 דתיים יותר קרובים מסורתיים אם כי(לנפש  ברמת ההכנסות בעלייהירידה במידת הדתיות מלווה ,  היהודיםבקרב

 שבהם הכנסה חודשית בית מהחרדים מתגוררים במשקי 72%): מאשר דתיים,  לפי התפלגות הכנסותיהםלחרדים

 . הדתיים בקרב 36%- בקרב החילונים ו20%לעומת ,  ₪ 2,000לנפש היא עד 
 

 לפי מידת הדתיות  , הכנסה ברוטו לנפש, יהודים

 חילונים
 יםמסורתי

 לא דתיים
 מסורתיים
 חרדים דתיים דתיים

 יהודים
 כ"סה

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 ברוטו הכנסה

 לנפש לחודש
 ח"ש 2,000 עד 30.3 72.5 35.7 39.1 29.9 20.5
ח'' ש4,000-2,001 33.5 18.2 37.0 38.1 37.1 31.6
48.0 33.0 22.8 27.3 9.4 

36.2 
 ח" ש4,001
 ומעלה

 

 
 3%-מ: עולה ככל שיורדת מידת הדתיות )  4,000₪מעל ( לנפש גבוהותחלקם היחסי של בעלי הכנסות ,  הערביםבבקר

 .  דתייםהלא בקרב  12% ועדבקרב הדתיים מאוד 
 

 לפי מידת הדתיות  , הכנסה ברוטו לנפש, ערבים

 כל כך לא  דתייםלא
 דתיים דתיים דתיים

 מאוד
 ערבים
 כ"סה

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 ברוטו לנפש הכנסה

 דשלחו
 ח"ש 2,000 עד 71.2 66.3 78.2 66.8 60.8
 ח''ש  4,000-2,001 22.1 30.2 17.4 23.9 27.7
  ומעלהח" ש4,001 6.7 3.5 4.5 9.3 11.6

 

 

  הדתיות ותנאי חייםמידת       
שניים ויותר  ( גבוהה  צפיפות  בתנאי כך עולה גם שיעור האנשים שחיים ,  שרמת הדתיות עולהככל,   היהודיםבקרב

,  צפיפות גבוההבתנאי חיים  מהחרדים27%:  העיקרי הוא בין החרדים לבין קבוצות אחרותההבדל). אנשים לחדר

,  אחת לפחותמכונית מהחרדים מתגוררים במשקי בית שיש בהם  29%  רק .מהחילונים 2%- מהדתיים ו6%לעומת 

 מועסקת שבהם בית מהחילונים מתגוררים במשקי 26%.  מהחילונים אורתיים  המסו, מהדתיים 73% -60%לעומת 

 .מהחרדים 13%לעומת , עוזרת
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  הדתיותתנאי חיים לפי מידת , יהודים

חילונים  מסורתיים
 לא דתיים

 מסורתיים
 דתיים

 כ" סהיהודים חרדים דתיים
  חיים תנאי

 דיור צפיפות 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 נמוכה 48.6 20.8 43.6 41.5 47.4 56.5

 בינונית 46.7 51.9 50.2 53.2 49.5 41.8

 גבוהה 4.7 27.3 6.2 5.3 3.2 1.7

 (%) מכונית במשק הבית יש 64.9 29.0 61.3 59.9 64.2 73.1
 (%) עוזרת מעסיקים  21.2 13.2 21.9 14.2 18.6 25.8

 

  ויותר אנשים לחדר2: גבוהה אנשים לחדר  2 עד 1-מ: בינונית   לחדרפחות מ אדם אחד : נמוכה
 

 
 . מהדתיים מאוד31%לעומת ,  מהדתיים חיים בתנאי הצפיפות הנמוכה14%רק ,  הערביםבקרב

 

 
 הדתיותתנאי חיים לפי מידת , ערבים

 לא
 דתיים

 כל כך לא
 דתיים

 דתיים דתיים
 מאוד

 אוכלוסייה
  חייםתנאי כ"סהערבית  

  דיורצפיפות 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 נמוכה 18.0 30.7 14.5 20.0 21.9

 בינונית 57.8 54.7 57.4 60.1 63.1

 גבוהה 24.3 14.6 28.1 19.8 15.0

(%)  מכונית במשק הבית יש 56.2 56.9 55.6 58.7 60.0

 (%) עוזרת מעסיקים  3.2 8.3 2.1 3.9 4.5
 

 

    

 
  חיים שוניםבתחומי הדתיות ושביעות רצון מידת   

 מהם 96%:  רבה ברוב תחומי החיים בהשוואה לקבוצות אחרותשביעות במידת מאופיינים  החרדים,  היהודיםבקרב

 סבורים שבשנים האחרונות חייהם 62%, ) מסורתיים וחילונים,  בקרב דתיים891% -81%לעומת (מרוצים מהחיים 

-29%לעומת  (בדידות מהחרדים אף פעם לא מרגישים 49%, ) בקרב בני קבוצות אחרות50%-46%(  יותר טוביםיהיו 

 ). בקרב בני קבוצות אחרות33%
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 לפי מידת הדתיות ,  שונים חייםמידת שביעות הרצון בתחומי , יהודים

 מסורתיים חילונים
 לא דתיים

 מסורתיים
 דתיים

 יהודים חרדים דתיים
 כ"סה

 תחום 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  מהחייםמרוצים 83.9 96.4 88.6 82.0 80.7 83.6
הקרובות בשנים 49.4 62.1 49.9 46.4 49.1 48.6 החיים  

יהיו יותר טובים  
 הכלכלי ממצב מרוצים 50.1 57.6 57.3 44.6 46.4 51.2
 המצב הקרובות בשנים 37.4 41.6 34.4 34.0 35.8 39.5

 הכלכלי ישתפר
 מרגישים פעם לא אף 31.9 48.6 32.6 31.3 29.4 30.8

 בדידות
 

 
אך פחות אופטימיים ,  הכלכלי בהשוואה לבני קבוצות אחרותוממצבםדתיים מאוד יותר מרוצים מחייהם ,  הערביםבקרב

 . ביחס לעתיד
 

 
 לפי מידת הדתיות , שוניםמידת שביעות הרצון בתחומי חיים , ערבים

 כל כך לא  דתייםלא
 דתיים

 כ" סהערבים מאוד דתיים דתיים

 תחום 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  מהחייםמרוצים 75.7 80.9 75.5 74.5 74.5
הקרובות בשנים 57.3 43.5 58.4 62.6 56.5 החיים  

יהיו יותר טובים  
 הכלכלי ממצב מרוצים 40.3 55.9 37.6 39.2 39.1
 המצבת  הקרובובשנים 46.0 31.8 46.5 49.4 49.4

 הכלכלי ישתפר
 מרגישים פעם לא אף 32.8 33.6 33.2 29.1 35.6

 בדידות
 
 

 

 
 


