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  מאוכלוסיית מדינת ישראל. 2%-שהם כ ,1אלף נוצרים 166-למעלה מחיים בישראל  2015ערב חג המולד 

 נוצרים אשר עלו לישראל עם בני  יוה היתר .נוצרים ערבים יומהנוצרים בישראל ה 79.1%, 2014 שנת סוףב

יהודים במסגרת חוק השבות (כולל ילדיהם שנולדו בארץ). רובם הגיעו בגל העלייה של שנות התשעים  המשפח

 .)לשעבר(מבריה"מ 

 אלף), ירושלים  15חיפה ( אלף), 22.3-נצרת (כ ם:ההאוכלוסייה הנוצרית הערבית הגדולה ביותר  עםשובים יהי

 .2014אלף), נכון לסוף  9.9אלף), ושפרעם ( 12.3(

 24.7 - , ושל הכלות הנוצריותשנים 29.6היה  2013שנת בנישואין ראשונים של החתנים הנוצרים ב 2גיל החציוניה. 

  נוקותתי 2,087לנשים נוצריות ערביות ( 74%-לנשים נוצריות, מהם כ תינוקות 2,814נולדו  2014בשנת.( 

  למשפחות נמוך בהשוואה , 1.9הוא  ,נוצריות עם ילדים עד גיל זהבמשפחות  ,17מספר הילדים הממוצע עד גיל

 ).2.9מוסלמיות (ובהשוואה למשפחות ה) 2.3היהודיות (

  72.6%( 68.0%ומעלה היה  15בגיל  נוצריםבקרב  2014בשנת אחוז ההשתתפות בכוח העבודה 

 67.9%היה אחוז ההשתתפות ומעלה  15בגיל  יהודיםבקרב  נשים). בקרב 64.1%- בקרב גברים, ו

 ).בקרב נשים יהודיות 65.5%-בקרב גברים יהודים, ו 70.3%(

 הבלתי מועסקים בקרב  אחוז ,לשם השוואה, 4.9%ומעלה היה  15בגיל  אחוז הבלתי מועסקים בקרב נוצרים

 .5.6%ומעלה היה  15בגיל  יהודים

  גבוהים בבחינות הבגרות, הן בהשוואה שלערבים הנוצרים שיעורי הצלחה  דותשנים מלמהבדיקות לאורך

 וואה לכלל תלמידי החינוך העברי.למוסלמים והן בהש

 ,היה  הנוצרים הערביםשל הסטודנטים הגבוה ביותר הייצוג  מקרב כלל הסטודנטים לתואר ראשון

 3.)11.5שיניים ( רפואתוב) 11.9%מערכות מידע ניהוליות (ב), 15.2%מוזיקולוגיה (ב

  מקרב כלל  57.5%מקרב הסטודנטים הנוצרים הערבים שלמדו לקראת תואר ראשון, לעומת  61.3%הנשים היוו

  הסטודנטים שלמדו לקראת תואר ראשון

                                              
 . שאינם מופעים במרשם האוכלוסין (זרים)מדן ארעי ואינו כולל את הנוצרים האו 1
  .שמחצית הנישאים צעירים ממנו ומחצית מבוגרים ממנוהגיל  -הגיל החציוני  2
אותו למד. לא כולל האוניברסיטה שחוגי, נספר בכל מקצוע -סטודנטים ומעלה. מי שלמד במסלול דו 100אותם למדו שמקצועות  3

  ומכללות אקדמיות לחינוך. הפתוחה
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  )2014נתונים נבחרים על האוכלוסייה הנוצרית (סוף 
  9.6% .במחוז חיפה 13.1%-צפון ומתגוררים במחוז ה 70.9% :רוב הנוצרים הערבים מתגוררים בצפון המדינה 

 מתגוררים במחוז ירושלים.

   במחוז הצפון  33.1%-כ, מחוז המרכזבבמחוז תל אביב ו 40.6%-כ :מתגוררים ברחבי הארץערבים  שאינםהנוצרים

 במחוז ירושלים. 11.1%-במחוז הדרום ו 14.1%ובמחוז חיפה, עוד 

  אלף) 3.5( יפו-אלף), תל אביב 3.5חיפה ( -ערים הגדולות ה בשלושערבית מרוכזות  שאינההאוכלוסייה הנוצרית 

 .אלף) 3.3ירושלים (ו

  יותר להרכב הגילים של  ודומה מוסלמית,היה הנוצרית שונה מזה של האוכלוסייה יהאוכלוסכלל הרכב הגילים של

) ונמוך 34.0%דית (זה של האוכלוסייה היהומ נמוך, 28.6%עומד על  19-0האוכלוסייה היהודית. אחוז הצעירים בגיל 

 10.7%ומעלה בקרב כלל הנוצרים עומד על  65אחוז בני  ).47.5%מזה של האוכלוסייה המוסלמית (יותר עוד 

 בקרב המוסלמים).  3.7%-לבקרב היהודים ו 12.7%- להשוואה ב(

 באוכלוסייה  2.4%-לבאוכלוסייה היהודית ו 1.9%-ל, בהשוואה 1.6%וסייה הנוצרית כולה עומד על קצב גידול האוכל

 .המוסלמית
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  1949-2014**אוכלוסיית הנוצרים בישראל

בסיס המפקד באותה שנה הנתונים על*  
.  הנתונים כללו גם מי שלא סווגו במרשם האוכלוסיין, 1994עד שנת ** 

  
 לנתוני התרשים
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  נישואין ופריון

 רובם נוצרים ערבים.2013זוגות נוצרים נישאו בישראל בשנת  897-כ , 

 מזה של החתנים יותר  כשנתיים, 29.6 -היה  2013שנת בנישואין ראשונים של החתנים הנוצרים ב 2הגיל החציוני

  מזה של החתנים המוסלמים. יותר  וכארבע שניםושל החתנים הדרוזים  היהודים

  מזה של הכלות היהודיותפחות  , כשנה24.7הגיל החציוני של הכלות הנוצריות הנישאות לראשונה היה ,

 זה של הכלות המוסלמיות.מיותר  וכשלוש וחצי שנים כשנתיים יותר מזה של הכלות הדרוזיות

  תינוקות).  2,087לנשים נוצריות ערביות ( 74%-תינוקות לנשים נוצריות, מהם כ 2,814נולדו  2014בשנת 

  ילדים לאישה. לשם  2.3על עור פריון כולל) י(שבשנה זו עמד מספר הילדים שאישה נוצרייה צפויה ללדת במהלך חייה

 . 2.2 - ודרוזית 3.1 - ילדים, יהודייה 3.4ך חייה השוואה, אישה מוסלמית צפויה ללדת במהל

  נולדו לנשים  47%-נולדו לנשים ילידות ישראל, כ 8%-היילודים שנולדו לנשים נוצריות שאינן ערביות: כ 727מתוך

  לילידות הפיליפינים, ואחוז זהה לילידות רומניה.  - 6%-לנשים ילידות אתיופיה, כ 16%-ה"מ (לשעבר), כיילידות בר

  4בית ומשפחות שקימ

  מתוכם  .מכלל משקי הבית בישראל 3%- כשהם  ,אלף משקי בית שבראשם עמד נוצרי 63-יו בישראל כה 2014בשנת

  .אלף משקי בית של נוצרים ערבים 37-כ

 משקי בית שבראשם נמוך בהשוואה לנפשות.  3.0-במשקי בית שבראשם עמד נוצרי נאמד ב גודל משק הבית הממוצע

 ).4.9) ולמשקי בית שבראשם עמד מוסלמי (3.1יהודי (עמד 

 ראש משק הבית היה נוצרי ערבי. הגודל הממוצע של משקי בית אלה היה נוצרי ממשקי הבית שבראשם עמד 60%-כב ,

 נפשות. 3.4

 בדומה אלף) ממשקי הבית של הנוצרים הם משקי בית "משפחתיים", הכוללים לפחות משפחה אחת,  49-כ( 78%-כ

  .בקרב המוסלמים 93% ת המשפחתיים בקרב היהודים, לעומתלאחוז משקי הבי

  ,ממשקי  22%-בהם מתגורר אדם לבד או מספר אנשים ללא קשר משפחתי, מהווים כשמשקי הבית הלא משפחתיים

 7%-משקי הבית המוסלמים כאחוז בקרב הגבוה מו ,היהודייםמשקי הבית בקרב אחוז ל . אחוז זה דומההבית הנוצרים

  בלבד.

 ממשקי הבית שבראשם עמד יהודי 9%-בדומה ל ,נפשות או יותר 6ממשקי הבית שבראשם עמד נוצרי מונים  7%-כ ,

  ממשקי הבית שבראשם עמד מוסלמי. 37%-בהשוואה לכו

 לפחות ילד אחד עד עםזוג הן משפחות של המשפחות הנוצריות כלל מ 44%-כאלף משפחות נוצריות.  50-בישראל כ 

 .)67%( משפחות המוסלמיותבהשוואה לנמוך ו ,)45%ת (ומשפחות היהודישיעור בקרב הל דומה זה שיעור .17 גיל

 הצעיר בהם גיל הוריות עם ילדים ש-חדמשפחות הן  מהן 8%-מהמשפחות הנוצריות מורכבות מזוג ללא ילדים וכ 21%-כ

 .שנה 17 עדהוא 

  נמוך בהשוואה למשפחות 1.9זה הוא  ,במשפחות הנוצריות עם ילדים עד גיל ,17מספר הילדים הממוצע עד גיל ,

 ).2.9) ובהשוואה למשפחות המוסלמיות (2.3היהודיות (

                                              
הגרים יחד בדירה אחת באופן קבוע ברוב ימות השבוע ויש להם תקציב הוצאות מוגדר כאדם אחד או קבוצת אנשים  - משק בית 4

  משותף למזון. משק בית יכול לכלול אנשים שאינם קרובי משפחה. משק בית משפחתי: משק בית שיש בו לפחות משפחה אחת.
את הגרים במוסדות, בקיבוצים, , הנתונים אינם כוללים 2014הנתונים על משקי בית ומשפחות מבוססים על סקר כוח אדם לשנת  

  במעונות סטודנטים ואת הגרים מחוץ ליישובים (בדווים בדרום).
מוגדרת כמשפחה גרעינית של שני אנשים או יותר החולקים משק בית אחד וקשורים זה לזה כבעל ואישה, כזוג ללא נישואין,  - משפחה

ם ילדים (בקבוצות גיל שונות לפי גיל הילד הצעיר) או הורה יחיד (משפחה או כהורה וילד. סוגי המשפחה העיקריים הם: זוג בלבד, זוג ע
   הורית) עם ילדים.-חד
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  עבודה
  בקרב גברים, ו 72.6%( 68.0%ומעלה היה  15בגיל  נוצריםבקרב  2014בשנת אחוז ההשתתפות בכוח העבודה -

בקרב נשים). לשם  46.3%-ובקרב גברים,  65.9%( 55.9% עמד האחוז על נוצרים ערביםבקרב נשים). בקרב  64.1%

בקרב  70.3%( 67.9%ומעלה היה  15בגיל  יהודיםבקרב  2014 אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בשנת ,השוואה

 ).בקרב נשים יהודיות 65.5%-גברים יהודים, ו

 בקרב  69.5%( 64.7%ומעלה היה  15ומעלה) בקרב נוצרים בגיל  15(אחוז המועסקים מכלל בני  שיעור התעסוקה

 42.5%-בקרב גברים ו 62.9%( 52.5%היה  נוצרים ערביםבקרב נשים). שיעור התעסוקה בקרב  60.6%-רים וגב

בקרב  66.3%( 64.0%ומעלה היה  15בגיל  יהודיםבקרב  2014 בשנתשיעור התעסוקה  ,בקרב נשים). לשם השוואה

 ).בקרב נשים יהודיות 61.8%-גברים יהודים, ו

 בקרב נשים). בקרב  5.4%-בקרב גברים ו 4.2%( 4.9%ומעלה היה  15בגיל  צריםאחוז הבלתי מועסקים בקרב נו

הבלתי  אחוז ,בקרב נשים). לשם השוואה 8.2%-בקרב גברים ו 4.6%( 6.1% עלאחוז זה עמד  נוצרים ערבים

 בקרב נשים). 5.7%-בקרב גברים ו 5.6%( 5.6%ומעלה היה  15בגיל  יהודיםמועסקים בקרב 

 אלף משקי  19.5-(ב מועסק אחד לפחותהיה  מכלל משקי הבית הנוצריים) 79.7%( םימשקי בית נוצריאלף  50.0-ב

 76.9%( םים ערביימשקי בית נוצריאלף  28.4-שני מועסקים ויותר). ב -אלף  30.5-בית היה מועסק אחד בלבד וב

 17.3-היה מועסק אחד בלבד ובאלף משקי בית  11.1-היה מועסק אחד לפחות (ב מכלל משקי הבית הנוצרים ערבים)

היה  מכלל משקי הבית היהודיים) 79.0%( משקי בית יהודיים 1,545.3-ב ,לשם השוואה שני מועסקים ויותר). -אלף 

 .)שני מועסקים ויותר -אלף  963.0-וב אלף משקי בית היה מועסק אחד בלבד 582.3-(ב מועסק אחד לפחות

 נפשות לחדר במשקי בית של נוצרים ערבים). 0.99נפשות לחדר ( 0.96 ם הייתהיבמשקי בית נוצרי צפיפות הדיור 

 .נפשות לחדר 0.82במשקי בית יהודיים הייתה  צפיפות הדיור לשם השוואה

  )2014/15(תשע"ה בשנת תלמידים במערכת החינוך 

 התלמידים  מכלל 1.7%ם שהתלמידים נוצרים,  27,556יסודי -בשנת הלימודים תשע"ה למדו בחינוך היסודי והעל

 5.3%) של התלמידים הנוצרים הם ערבים. התלמידים הנוצרים מהווים 87.9%יסודי. רובם הגדול (- בחינוך היסודי והעל

  מהתלמידים בחינוך הערבי.

  (חינוך ערבי) מסך התלמידים בכיתה א  4.7%ם שהתלמידים נוצרים,  1,812בשנת הלימודים תשע"ה למדו בכיתה א

  בחינוך הערבי.

 מהבנות) למדו בנתיב  53.3%-מהבנים ו 54.5%( 53.9%תלמידים הנוצרים בחטיבה העליונה (חינוך ערבי), מבין ה

מהבנות), ונמוך  60.5%-מהבנים ו 54.8%( 57.7% -המוסלמים (חינוך ערבי)  בקרבהעיוני. שיעור זה דומה לשיעור 

  בנות).מה 63.1%- מהבנים ו 67.0%( 65.1% -מזה שבקרב היהודים (חינוך עברי) 

  ב בחינוך הערבי."מכלל תלמידי י 7.2%בשנת הלימודים תשע"ה היוו התלמידים הנוצרים  
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  )2013/14( דתשע"בשנת  נבחנים בבחינות הבגרות

  שלערבים  שנים מלמדותהבדיקות לאורך ב בחינוך הערבי. "מכלל תלמידי י 8%בתשע"ד התלמידים הנוצרים היוו

וואה לכלל תלמידי החינוך העברי. נות הבגרות, הן בהשוואה למוסלמים והן בהשגבוהים בבחיהנוצרים שיעורי הצלחה 

 69%, עלייה לעומת היו זכאים לתעודת בגרותב הנוצרים "מבין תלמידי כיתות י 76% דמחזור הלימודים תשע"ב

 62%-ו בקרב המוסלמים 55%בקרב הדרוזים,  74%שיעור הזכאות לבגרות בתשע"ד היה לשם השוואה, . בתשע"ג

  תלמידי החינוך העברי (כולל הפיקוח החרדי). בקרב

 מהערבים  65%: ים מובילים בקבלת תעודות בגרות העומדות בדרישות הסף של האוניברסיטאותהערבים הנוצר

 מהמוסלמים.  38%-למהדרוזים ו 52.5%-למתלמידי החינוך העברי,  52%-, בהשוואה לבתשע"ד הנוצרים

  
  )2014/15( תשע"הבשנת סטודנטים נוצרים 

  מסך הסטודנטים בכל המוסדות  2.0%, שהיוו 5אלף סטודנטים המשתייכים לדת הנוצרית 6.3בשנת תשע"ה למדו

  להשכלה גבוהה בישראל. 

  ,סטודנטים). 453( נוצרים שאינם ערבים - 7.2%-אלף סטודנטים) ו 5.8היו ערבים ( 92.8%מבין הסטודנטים הנוצרים  

 למדו  2.7%-למדו לקראת תואר שני ו 19.0%למדו לקראת תואר ראשון,  78.2%, מבין כלל הסטודנטים הנוצרים

 לקראת תואר שלישי.

  מכלל הסטודנטים הלומדים לקראת  2.0%מכלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון,  2.0%הסטודנטים הנוצרים היוו

 מכלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי. 1.6%-תואר שני ו

 52.5% למדו  26.7%למדו באוניברסיטה הפתוחה,  11.0%ם הנוצרים, למדו באוניברסיטאות, מכלל הסטודנטי

 למדו במכללות אקדמיות לחינוך. 9.8%-במכללות אקדמיות ו

 2.5% מכלל הסטודנטים במכללות האקדמיות לחינוך,  1.8%-מכלל הסטודנטים באוניברסיטאות היו נוצרים, בהשוואה ל

 מהם באוניברסיטה הפתוחה. 1.5%-קדמיות ומכלל הסטודנטים במכללות הא 1.7%

                                              
 לאומיים. סטודנטים אלו אינם אזרחי ישראל.-ןלא כולל סטודנטים בי 5
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 בהשוואה לכלל הסטודנטיםלפי תחומי לימוד נוצרים ערבים לתואר ראשון הסטודנטים התפלגות ה
 2014/15תשע"ה    

- נוצרים סך כולל ודתחום לימ
 ערבים

 3,970 195,914 מספרים מוחלטים -סך הכל  

 100.0 100.0 אחוזים -            

 22.4 26.9 סה"כ - מדעי הרוח 

 2.8 3.8 מדעי הרוח הכלליים  
 2.7 1.7 שפות, ספרויות ולימודים רגיונאליים  
 13.6 17.4 חינוך והכשרה להוראה  
 3.3 3.9 ת שימושיתאמנות, אמנויות ואמנו  
 .. 0.1 תכניות לימודים מיוחדות ושונות  

 28.3 30.1  סה"כ - מדעי החברה 

 20.0 19.2 מדעי החברה  
 8.4 10.9 עסקים ומדעי הניהול  

 8.6 8.1 משפטים

 15.1 6.9 סה"כ -רפואה 

 2.6 1.0 רפואה  
 12.5 5.9 מקצועות עזר רפואיים  

 11.6 10.1 סה"כ - מדעי הטבע ומתמטיקה 

 7.3 6.2 מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב  
 0.7 1.3 המדעים הפיזיקליים  
 3.6 2.6 המדעים הביולוגיים  

 0.1 0.5 חקלאות

 13.8 17.4 הנדסה ואדריכלות

   ) לא כולל האוניברסיטה הפתוחה.1(
  

 ,מוזיקולוגיה בהיה  נוצרים הערביםהשל הסטודנטים הגבוה ביותר הייצוג  מקרב כלל הסטודנטים לתואר ראשון

 6.)11.5רפואת שיניים (וב) 11.9%מערכות מידע ניהוליות (ב), 15.2%(

  
בקרב כלל הסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות. לא כולל סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה  )1(

. בתרשים מופיעים המקצועות עם סטודנטים ומעלה 100אותם לומדים שובמכללות האקדמיות לחינוך. במקצועות לימוד 
 השיעורים הגבוהים ביותר של נוצרים ערבים.

  לנתוני התרשים

                                              
אותו למד. לא כולל האוניברסיטה שחוגי, נספר בכל מקצוע -סטודנטים ומעלה. מי שלמד במסלול דו 100אותם למדו שמקצועות  6

  הפתוחה ומכללות אקדמיות לחינוך.

/hodaot2015n/11_15_346netunei_tarshim2.xls
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  מקרב כלל  57.5%מקרב הסטודנטים הנוצרים הערבים שלמדו לקראת תואר ראשון, לעומת  61.3%הנשים היוו

הסטודנטים הנוצרים הערבים שלמדו לקראת תואר שני היו נשים, מ 73.3%הסטודנטים שלמדו לקראת תואר ראשון. 

מקרב כלל הסטודנטים שלמדו לקראת תואר זה. מבין הסטודנטים הנוצרים הערבים שלמדו לתואר  60.8%-בהשוואה ל

 מקרב כלל הסטודנטים שלמדו לקראת תואר זה. 52.5%-, בהשוואה ל68.5%שלישי, האחוז היחסי של הנשים היה 

  

 


