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" 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"...

נישאים בישראל בשנת :2010


 47,855זוגות התחתנו בישראל בבתי הדין המוסמכים לעריכת נישואין ,1מתוכם  35,887יהודים10,220 ,
מוסלמים 782 ,נוצרים ו 894-זוגות דרוזים.



שיעור הנישואין הגולמי 2היה  6.3לאלף באוכלוסייה 6.2 ,לאלף בקרב היהודים ו 7.8-לאלף בקרב המוסלמים.



גיל הנישואין הממוצע בקרב החתנים שנישאו לראשונה היה  27.8) 27.6בקרב היהודים( .גיל הנישואין
הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה היה  25.7) 24.8בקרב היהודיות(.



פער הגילים בגיל הממוצע בין החתן והכלה היהודים בנישואין ראשונים ,עמד על  2.1שנים .זאת בהשוואה
לפער גילים של כ 5-שנים בשאר הדתות.



 86%מהנישואין של יהודים שנערכו היו נישואין בהם שני בני הזוג נישאים לראשונה )רווק עם רווקה(,
בהשוואה ל 89%-נישאים לראשונה בתחילת שנות ה.70-



באותה שנה 9,262 ,זוגות דיווחו במשרד הפנים שנישאו בחו"ל.3

 1הנתונים אינם כוללים נישואין אזרחיים שנערכו בחו"ל או נישואין אלטרנטיביים של יהודים שנערכו בישראל ואשר אינם במסגרת יהודית
אורתודוקסית.
 2מספר מקרי הנישואין לאלף נפש באוכלוסייה ממוצעת.
 3כולל זוגות שבהם לפחות אחד מבני הזוג הינו תושב ישראל וכן כולל גם נישואים שנערכו לפני שנת  ,2010אך דווחו למרשם ב2010-

כתב :שלמה נהיר ,אגף דמוגרפיה ,נורית דוברין  ,תחום הסקר החברתי
לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל 02-6527845 :

לוח א .נישאים בישראל2010 ,
סה"כ
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מוסלמים

נוצרים

דרוזים

סה"כ נישאים
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שיעור נישואין גולמי
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גיל נישואין ממוצע בקרב
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גיל נישואין ממוצע בקרב
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נישואין לפי גיל

גיל הנישואין הממוצע בקרב החתנים שנישאו לראשונה בשנת  2010היה  27.8) 27.6בקרב היהודים( .גיל
הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה עמד על  25.7) 24.8בקרב היהודיות( .בהשוואה ,בשנת 1970
עמד גיל זה בקרב החתנים על ) 25.0הן בקרב כלל האוכלוסייה והן בקרב היהודים( .באותה שנה עמד הגיל
הממוצע של כלות שנישאו לראשונה על  21.8) 21.7בקרב הכלות היהודיות(.

לוח ב .נישואין ראשונים לפי גיל2010 ,
חתנים
27.6

כלות

מזה:יהודים
כלות
חתנים

סה"כ
24.8

27.8

25.7

אחוז הנישאים עד גיל  19מתוך
הנישאים לראשונה

4.2%

16.6%

4.2%

9.3%

אחוז הנישאים בגיל  45ומעלה
מתוך הנישאים לראשונה

0.6%

0.4%

0.6%

0.3%

גיל ממוצע בנישואין ראשונים

אחוז הרווקים באוכלוסייה היהודית
כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית ,אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל  25-29באוכלוסייה היהודית
עלה מ 28%-בסוף  1970ל 65%-בסוף שנת  .2010אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל  25-29עלה בתקופה המקבילה
מ 13%-ל.46%-
מבין הערים הגדולות ,האוכלוסייה היהודית בערים תל-אביב-יפו ,חיפה וראשון לציון מאופיינות באחוז רווקים ורווקות
בגילים  25-29גבוה ביחס לכלל האוכלוסייה היהודית .לעומתם ,הערים אשדוד וירושלים מאופיינות באחוז רווקים נמוך.
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לוח ג .אחוז רווקים ורווקות בגילים  29-25באוכלוסייה היהודית בערים הגדולות ,סוף 2010
אחוז רווקים

אחוז רווקות

שם העיר
תל-אביב-יפו

83%

71%

חיפה

74%

55%

ראשון לציון

74%

52%

סה"כ אוכלוסייה יהודית

65%

46%

פתח-תקווה

65%

44%

אשדוד

56%

34%

ירושלים

50%

38%

נתונים מתוך הסקר החברתי ) 2011בני  20ומעלה(:
באופן כללי ,נשואים מרוצים מחייהם ,יותר מאשר רווקים וגרושים.
 41%מהנשואים מעידים כי הם מרוצים מאוד מחייהם )בדומה לרווקים( לעומת  19%מהגרושים.בקרב הצעירים בגיל ,20-39
 49%מהנשואים מעידים כי הם מרוצים מאוד מחייהם ,לעומת  44%מהרווקים ו 22%-מהגרושים .בגיל  59-40השיעור יורד ו-
 38%מהנשואים מרוצים מאוד מחייהם לעומת  23%מהרווקים ו 20% -מהגרושים .בגיל  60ואילך ,שיעור המרוצים מאוד
מחייהם בקרב הנשואים הוא פי  2בקרב הנשואים ) (33%מאשר בקרב בגרושים ).(16%
לגבי הערכת החיים בעתיד ,אין הבדלים בולטים בין נשואים ,רווקים וגרושים בקבוצות הגיל השונות ,למעט בגיל  40-59שבו
דווקא הגרושים אופטימיים יותר 47% :מהנשואים מצפים לשיפור בחייהם בשנים הקרובות ,לעומת  54%מהגרושים.
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