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  1 אלף נפש125-יית הדרוזים בישראל כמנתה אוכלוס, 2009בסוף שנת 

  במחוז חיפה הוא  מספר הדרוזים הגדול ביותרהיישוב עם 2008בסוף שנת 

   .אלף 14.3 -  ירכא הואובמחוז הצפון )  אלף22.4 ("עיר כרמל"

  ילדים בממוצע לאישה2.5על ה עמד 2008רמת הפריון בשנת  ,

 .2007בדומה לשנת 

 

  

מפרסמת הלשכה המרכזית  לסטטיסטיקה  ,25.4.2010 - של העדה הדרוזית שיחול ב חגה-לרגל חג הנביא שועייב 

  :נתונים על האוכלוסייה הדרוזית החיה בישראל

 8.1%- מסך כל האוכלוסייה בישראל ו1.7%,  אלף נפש125- מנתה העדה הדרוזית בישראל כ2009בסוף שנת 

   ).נתונים ארעיים (מהאוכלוסייה הערבית במדינה

 במהלך השנים גדלה האוכלוסייה הדרוזית ). מכלל האוכלוסייה1.2% ( אלף דרוזים14.5-דינה חיו בישראל כעם קום המ

  ). לידות פחות פטירות(בעיקר כתוצאה מריבוי טבעי 

  
 הדרוזית מהאוכלוסייה 81%-כ מחוז הצפוןב :הדרוזים בישראל מתגוררים בשני מחוזות עיקריים :2008פיזור גאוגרפי בשנת 

 . הדרוזיתמהאוכלוסייה 19% - חיפה כמחוזבו

נמצא במחוז , 2 עיר כרמל,ד אחויישוב נמצאים במחוז צפון מהם 17.  יישובים18 -מהדרוזים בישראל מתגוררים ב 98%

 ובשבעה מתוכם 94% יישובים חלקם היחסי עולה על 12 - ב,חלקם היחסי של אוכלוסיית הדרוזים ביישובים אלה גבוה. חיפה

 . מכלל אוכלוסיית היישוב100%האוכלוסייה הדרוזית מהווה ) ן ובוקעאתא'בית ג,מסעדה, ולס'ג, ור'סאג, ת'יאנוח ג(

                                                 
  2008תבססים על נתוני סקר מפקד האוכלוסין שנערך בשנת מ נתוני האוכלוסייה 1
 ניתן 2009שנת סוף באומדני האוכלוסייה ל.  כרמל ועספיא- פוצל ליישובים דאלית אל2009במהלך שנת ,  היישוב עיר כרמל היה מאוחד2008בסוף שנת  2

   .עבור כל יישובאומדן פרטני יהיה לקבל 



  
  
  

2  22.4.10הדרוזים בישראל לרגל חג הנביא שועייב  

 איחוד של היישובים דאלית אל כרמל -עיר כרמל במחוז חיפה היה היישוב עם מספר התושבים הגבוה ביותר  2008בשנת 

היישוב   .)פוצל האיחוד 2009 ובמהלך שנת 2003 שני יישובים שאוחדו במסגרת תהליך איחוד רשויות שחל בשנת(ועספיא 

  . ירכאהיהעם מספר התושבים הגבוה ביותר במחוז הצפון 

  

   עיקרייםיישובים ב 2008 האוכלוסייה הדרוזית בסוף שנת : אלוח 

  

 כ"סה היישוב שם
 דרוזים
 ביישוב

 )אלפים(

 הדרוזים אחוז
 כ"מסה

 היהאוכלוסי
 ביישוב

22.488 2עיר כרמל

14.398 ירכא

11.157 מגאר

10.3100 ן'בית ג

9.5100 דל שמס'מג

6.894 סמיע-כסרא

5.7100 בוקעאתא

5.6100 ולס'ג

5.5100 ת'ג-יאנוח

5.296 חורפיש

4.813 שפרעם

פקיעין 
 )בוקייעה(

475

3.7100 ור'סאג

3.629 אבו סנאן

3100 מסעדה

2.231 ראמה

1.799 עין קנייא

0.898  אסד-עין אל
 

    

  סוף באומדני האוכלוסייה ל.  כרמל ועספיא- פוצל ליישובים דאלית אל2009במהלך שנת ,  היישוב עיר כרמל היה מאוחד2008בסוף שנת  .2  
   .עבור כל יישובאומדן פרטני  ניתן יהיה לקבל 2009שנת                    

  
  

  

  

  



  
  
  

3  22.4.10הדרוזים בישראל לרגל חג הנביא שועייב  

 )2.8%(היה נמוך מזה של האוכלוסייה המוסלמית ) 1.8% (2009שנת לוסייה הדרוזית בהגידול של האוכאחוז  :קצב גידול

 . )1.7% (וגבוה מזה של האוכלוסייה היהודית

  

ואילו  ,31.8% - כהיה 14-0הילדים בני  אחוז ו24.6הגיל החציוני באוכלוסייה הדרוזית היה  ,2008בסוף שנת  :מבנה גילים

   ואחוז הילדים בני 21.9הגיל החציוני באוכלוסייה הדרוזית היה , 2000לשם השוואה בשנת  .4.6%  היה ומעלה 65בני אחוז 

  .3.9% ומעלה היה 65 ואילו אחוז בני 35.8 היה 0-14

 

הגיל שמתחתיו מצויים מחצית הנישאים ומעליו המחצית ( היה הגיל החציוני בנישואין ראשונים 2007בשנת  :גיל בנישואין

גיל זה גבוה במעט ביחס לגיל הנישואין בקרב  . שנים בקרב נשים21.4- בקרב גברים ו26.4, בעדה הדרוזית) השנייה

  .נמוך ביחס לגיל הנישואין בקרב היהודים והנוצריםוהמוסלמים 

  

  2007 ,ישואין חציוני בנישואין ראשונים לפי דת ומיןגיל נ: 2לוח 

  

 נוצרים מוסלמים יהודים דרוזים 

 29.1 26.0 27.6 26.4 גברים

 24.1 20.7 25.3 21.4 נשים

  
מכלל התינוקות שנולדו בישראל  1.6%-כ,  תינוקות לאמהות דרוזיות2,500-נולדו בישראל כ 2008 במהלך שנת :ילודה ופריון

 . בשנה זו

 ילדים 2.5 על 2008עמד בשנת ) שיעור הפריון הכולל(לך חייה פר הילדים הממוצע שאישה דרוזית צפויה ללדת במהמס

וגבוה מזה של ) 3.8(והמוסלמיות ) 2.9(שיעור פריון זה נמוך מזה של הנשים היהודיות . 2007 -בדומה למספר ב, לאישה

  .) ילדים לאישה2.1(הנשים הנוצריות 

בשנת ).  ילדים לאישה7 -אז עמד השיעור על כ (70 -ולל של האישה הדרוזית חלה ירידה מאמצע שנות הבשיעור הפריון הכ

  . ילדים לאישה2.5 עמד השיעור על 2008 - וב ילדים לאשה3.1 עמד השיעור על 2000

  

לל משקי הבית  מכ1.2%-שהיוו כ,  אלף משקי בית בראשם עמד דרוזי25.5 היו בישראל 2008בשנת : 3משקי  בית ומשפחות

  .בישראל

, קטן מזה של משקי בית באוכלוסייה המוסלמיתומשקי בית יהודים מ יותרגבוה ,  נפשות4.4-גודל משק הבית הממוצע נאמד ב

 . נפשות בהתאמה5.0- ו3.1

                                                 
מוגדר כאדם אחד או קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה אחת באופן קבוע ברוב ימות השבוע ויש להם תקציב הוצאות משותף  – משק בית 3

  . משק בית יכול לכלול אנשים שאינם קרובי משפחה. למזון
  .משק בית שיש בו לפחות משפחה אחת: משק בית משפחתי

במעונות , בקיבוצים, הנתונים אינם כוללים את הגרים במוסדות, 2008שנת הנתונים על משקי בית ומשפחות מבוססים על סקר כוח אדם ל
  ).בדווים בדרום ואחרים(סטודנטים ואת הגרים מחוץ ליישובים 

או , כזוג ללא נישואין,   מוגדרת כמשפחה גרעינית של שני אנשים או יותר החולקים משק בית אחד וקשורים זה לזה כבעל ואישה– משפחה
-משפחה חד(או הורה יחיד ) בקבוצות גיל שונות לפי גיל הילד הצעיר(זוג עם ילדים , זוג בלבד: גי המשפחה העיקריים הםסו. כהורה וילד

    .עם ילדים) הורית



  
  
  

4  22.4.10הדרוזים בישראל לרגל חג הנביא שועייב  

ות  מכלל המשפחות הדרוזי71%). ילדים בכל גיל(הכולל זוג עם ילדים ,  מהמשפחות הדרוזיות הן בעלות מבנה מסורתי84%

 בקרב המשפחות 46%-ובהשוואה ל) 73%(בדומה למשפחות המוסלמיות , 17כוללות זוג עם לפחות ילד אחד בגיל עד 

 . היהודיות

מעט יותר בהשוואה למשפחות היהודיות , 2.5 במשפחות הדרוזיות עם ילדים עד גיל זה הוא 17מספר הילדים הממוצע עד גיל 

  .)3.0(ונמוך בהשוואה למוסלמיות , )2.2(


