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לקט נתונים לרגל ט"ו באב
" אמר רבי שמעון בן-גמליאל ,לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים ,שבהם בני ישראל יוצאין
בכלי לבן ...ובנות ירושלים יוצאות וחונות בכרמים .וכך הן אומרות ,שא נא בחור עיניך וראה מה אתה בורר לך ,אל תיתן
עינייך בנוי ,אלא תן עיניך במשפחה"...

בשנת :2006
•  44,685זוגות התחתנו בישראל בבתי הדין המוסמכים לעריכת נישואין ,1מתוכם  33,880יהודים,
 9,273מוסלמים 707 ,נוצרים ו 772-זוגות דרוזים.
• שיעור הנישואין ביחס לאלף נפשות בגיל  15ומעלה עמד על  18.2לאלף בקרב הגברים ועל 17.2
לאלף בקרב הנשים.
• גיל הנישואין החציוני 2בקרב החתנים היה  27.3) 27.8בקרב הנישאים לראשונה( .גיל הנישואין
החציוני של הכלות היה  24.2) 24.7בקרב הנישאות לראשונה(.
•

גיל הנישואין החציוני משתנה בין הדתות השונות והוא גבוה ב 1.8-שנים בקרב החתנים היהודים
בהשוואה לחתנים המוסלמים ) 28.2לעומת  .(26.4בקרב הכלות הפרש הגילים בין הדתות גבוה יותר והוא
עמד בשנת  2006על  4.9שנים ) 25.7בקרב הכלות היהודיות לעומת  20.8בקרב הכלות המוסלמיות(.

שינויים באחוז הרווקים והרווקות 2006-1986
• עלייה באחוז הרווקים והרווקות בגילים הצעירים ובגילים המבוגרים בין השנים  1986ו:2006-
בשנת  2006עמד אחוז הרווקות בגילים  24-20על  ,70%זאת לעומת  53%בשנת  .1986אחוז
הרווקים בגילים  29-25עמד בשנת  2006על  ,57%בהשוואה ל 38%-בשנת  .1986אחוז הרווקים
והרווקות בגילים  49-45עמד בשנת  2006על  ,6%זאת בהשוואה ל 3% -רווקים ו 4%-רווקות
בשנת .1986

 1הנתונים אינם כוללים נישואין אזרחיים שנערכו בחו"ל או נישואין "אלטרנטיביים" של יהודים שנערכו בישראל ואשר אינם במסגרת יהודית
אורתודוקסית.
 2הגיל החציוני – הגיל שמתחתיו מצויים מחצית הנישאים ומעליו המחצית השנייה

לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת קשרי עיתונות בטל' 050-6235124 ,02-6527845

השוואה בינלאומית
• למרות דחיית הנישואין והירידה בהיקפם ,בהשוואה בינלאומית עיתוי הנישואין בישראל מוקדם,
עובדה המתבטאת באחוז רווקות בגילים  24-20ובאחוז רווקים בגילים  29-25נמוכים יחסית
לעולם המערבי .כמו כן היקף הנישואין בישראל גבוה יחסית ,עובדה המתבטאת באחוזים נמוכים
יחסית של רווקים ורווקות בגילים .49-45
לוח א .אחוז הרווקים/רווקות בישראל ביחס לארצות נבחרות בשנת 2001
אחוז רווקות
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אחוז רווקים

גילים 24-20
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גילים 49-45

ישראל )(2006

70%

6%

57%

6%

ישראל )(2001

67%

6%

51%

5%

איטליה

87%

9%

80%

12%

גרמניה

84%

8%

72%

13%

בריטניה

89%

9%

74%

14%

נורווגיה

74%

8%

58%

12%

מדינה

נישואין של יהודים לפי מוצא 4בשנת 2006
• באוכלוסייה היהודית  69%מקרב הנישאים ממוצא ברה"מ לשעבר נישאו לכלות מאותו מוצא ו-
 14%לכלות ממוצא ישראל 53% .מקרב הנישאים ממוצא ישראל נישאו לכלות מאותו מוצא ו-
 25%לכלות ממוצא אסיה-אפריקה 46% .מבין החתנים ממוצא אסיה-אפריקה נישאו לכלות
מאותו מוצא ו 36%-לכלות ממוצא ישראל .לעומתם  27%בלבד מבין החתנים ממוצא אירופה-
אמריקה נישאו לכלות מאותו מוצא ו 41%-נישאו לכלות ממוצא ישראל.

נתונים מתוך הסקר החברתי 2007
נשואים מרוצים מהחיים בשיעור גבוה יותר ) (88%מלא נשואים.(79%) 5
 57%מהנשואים מרוצים ממצבם הכלכלי לעומת  49%מאלו שאינם נשואים.

 3המקור לנתוני שאר המדינות )מלבד ישראל( אתר  unstats.un.org.של האו"ם.
 4מוצא מתייחס ליבשת הלידה של הנישאים ,או ליבשת לידת האב של הנישאים שהם ילידי ישראל .קבוצות המוצא חולקו לארבע :ישראל )ילידי
ישראל שגם אביהם יליד ישראל(  ,אסיה-אפריקה ,אירופה-אמריקה )לא כולל עולי ברה"מ לשעבר וצאצאיהם( ומוצא ברה"מ לשעבר.
 5לא נשואים :רווקים ,גרושים ואלמנים
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הכנסות לפי מצב משפחתי -נתונים מתוך סקר הכנסות 2006
כלל העובדים בני 20
מבין כלל העובדים שמצבם המשפחתי הוא רווק ,נשוי או גרוש ,ההכנסה ברוטו לחודש הגבוהה ביותר היא בקרב
הנשואים ) 8,373ש"ח( אחריהם הגרושים ) 6,805ש"ח( בעוד שהכנסתם של הרווקים היא הנמוכה ביותר ועומדת
על  5,249ש"ח .זאת מאחר שכ 75%-מהרווקים מתרכזים בקבוצת הגיל  30-20ובקבוצת גיל זו ההכנסה הן לשעה
והן לחודש היא הנמוכה ביותר.
בקרב הגברים פער ההכנסה הגדול ביותר הוא בין גברים נשואים לגברים רווקים  -פי  10,136) 1.7ש"ח לנשואים
לעומת  5,864ש"ח לרווקים( .הכנסת הגרושים מתקרבת להכנסת הרווקים ועומדת על  9,022ש"ח ברוטו לחודש.
גם בקרב הנשים פער ההכנסה הגדול ביותר הוא בין נשים נשואות לרווקות  -פי  6,094) 1.4ש"ח לעומת 4,442
ש"ח בהתאמה( .הכנסתן של נשים גרושות היא  5,628ש"ח לחודש .הכנסה זו נמוכה מההכנסה של נשים נשואות,
למרות שהנשים הגרושות עובדות בממוצע כחצי שעה יותר בשבוע ) 35.4שעות לעומת  34.8שעות שבועיות,
בהתאמה( .הכנסתן החודשית הממוצעת של נשים רווקות בנות  51ומעלה גבוהה מזו של הנשים הצעירות יותר
ומגיעה ל 9,533-ש"ח לחודש.
תרשים  - .1עובדים בני  20ומעלה לפי הכנסה ברוטו לשעה ,גיל ומצב משפחתי
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נשואות

