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המכון

הוא וחברה אדם והתפתחות בגרתטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הג'וינט במסגרת ופועל ב1974 נוסד

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של בעזרתן אמריקה),

חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
שיתוף הואלהגביר אחדמיעדיו בכללם. והשירותיםהסוציאליים הבריאות בשירותי
כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים של הפעולה

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש לבין מחקר בין לגשר
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תקציר

אחאים הורים, זוג, (בן הבסיסית השארים רשת של המרכזי מקומה למרות יי

ידוע מעט שני מצד הציבוריים, השירותים ובמעין אהד, מצד הפרט, בחיי וילדים)
השארים רשתות מבנה של ומגוון בסיסי תיאור לספק באה הנוכחית העבודה עליה.

בנושא העוסקים לידיעת להביא אחד, מצד כפולה: היא המטרה בישראל.
נתונים מסד להכין שני, ומצד גולמי באופן המידע מרב את בכר והמעוניינים

הישראלית. האוכלוסייה של רבמצביים ובתחזיות בניתוחים לשמש שיוכל
הנחקרים. של הבסיסית הרשת חברי מאפייני בתיאור עוסק העבודה עיקר

ויישוב משפחתי מצב מין, בחיים), (הימצאות גיל כוללים: אלה מאפיינים
מוצא, מין, גיל, הנחקר: למאפייני קשירתם תוך נעשית הממצאים הצגת מגורים.
וסוג בארץ ותק לפי גם הרשתות נבחנו מסוימים במקרים דתיות. ומידת השכלה

של כוללת תמונה מוצגת העבודה של האחרון בחלקה הנחקר. של המגורים יישוב
והרכבן. השארים רשתות

4044 הגיל מקבוצת פרטים 1000 בקרב כי למשל, הינם, אופיינים ממצאים *

ימצא מהם 400 ל בחיים, זוג בן/בת יהיה מהם 928 ל הישראלית: מהאוכלוסייה
הגרה בחיים, אם תמצא מהם 696 ל ק"מ; 23 כ של מהם במרחק הגר בחיים, אב

אחאים 3.2 בממוצע יש מהם אחד לכל ק"מ; 21 בכ מגוריהם מיישוב הרחוק ביישוב

האחאי כאשר מגוריהם, מיישוב בממוצע ק"מ 22 בכ הרחוקים ביישובים הגרים
יש מהם אחד לכל ק"מ; 11 בכ מגוריהם מיישוב הרחוק ביישוב גר ביותר הקרוב

מיישוב בממוצע ק"מ 2 בכ הרחוקים ביישובים הגרים ילדים 3.3 בממוצע
לפרט הצפוי הרשת גודל סך יישוב. באותו גר ביותר הקרוב הילד כאשר מגוריהם,
ק"מ. 16 הוא זו רשת חברי של מגוריהם יישובי של התקן ומרחק 8.524 הוא כזה

תודות

נועם ולגילה בביצועו, וסייע זה מחקר שיזם על מטרס יהודה לפרופ' תודה
העבודה. של קודמות טיוטות על הערותיהם על חביב ולגיק
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מבוא

שבה המסגרת זוהי משפחתית. במסגרת וחיים נולדים בחברה הפרטים מרבית

הדמוגרפי החברתי, המבנה את המצרפית, ברמה הקובעים, התהליכים רוב מתרחשים

ומיקום הגירה גירושין, נישואין, פריון, והאוכלוסייה: החברה של והכלכלי
כן, על יתר וכדומה. השכלה רכישת דפוסי עבודה, בכוח השתתפות מגורים,

המשפחתית במסגרת הן מתקיימים מקורות והתחלקות תצרוכת ייצור, של תהליכים
סמויה" תעשייה של שהיקפה למרות שווקים. באמצעות הפועלת הגלויה, במערכת והן
בחיי והייחודי הנכבד מקומה על העדויות רבות מדויקת, לאמידה ניתן אינו זו

וחלשים תלויים לפרטים בהקשר בולטת זו מערכת של חשיבותה כאחד. ובחברה הפרט

הרגשית הנפשית, ובתמיכה וכדומה), חולים קשישים, צעירים, ילדים (כמו יחסית

אבטלה, (פיטורים, בחייהם שונים במשברים לפרטים המוגשת והאינסטרומנטלית,
וכוי). פרישה התאלמנות, גירושין,

הרשת ובעיקר  (kinship network) השארים רשת של הייחודי מקומה
במחקר ניכר עניין מעורר  וילדים הורים , אחאים זוג, בן כלומר הבסיסית,

של המדגים נחקרים המשפחה של הדמוגרפיה במסגרת והדמוגרפי. החברתיכלכלי

הקובעות הדמוגרפיות הנסיבות המשפחתי. החיים מחזור במשך והמשפחה משקיהבית

; 1979, Burch ;1977 , Sweet) החברה ועל הפרט על והשלכותיהם אלה מבנים
the new) משקיהבית כלכלת במסגרת ואחרים). ;1985 שמואלי, ;1983 ,Bongaarts

השתתפות פריון, לנישואין, בנוגע ההחלטה תהליכי נחקרים (home economics
נשים של הזמן והקצאות ואופיין בילדים השקעות נשים), של (בעיקר עבודה בכוח

המשפחה" של ה גי לו ה"סוציו במסגרת .( 1981 ,Becker ; 1980 , Gronau ) נשואות
.(1973 ,Anderson) הפרט בחיי הראשוניות הקבוצות של אופיין נחקר

על עדיין ידוע מעט השארים, רשתות בחקירת הגוברת ההתעניינות למרות
ההעברות בתחום והן המשפחתיים ההחלטה תהליכי בתחום הן משפחות, בתוך הנעשה

ממצאים ממספר לבד כן, על יתר במשפחה. שונים פרטים בין המקורות והתחלקות

^ ו

אחאים .siblings של עברי כתרגום "אחאים" במונח נשתמש העבודה לאורך 1
ואחיות. אחים כוללים
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שלמה תיאוריה לניסוח שיובילו מפתח, עובדות עדיין חסרות ופזורים, בודדים
אלו מפתח עובדות דמוגרפיתחברתיתכלכלית. כיחידה המשפחה התנהגות של וכוללת

v הרכבן גודלן, מהו השארים: רשתות של המבנה בתחום ובראשונה, בראש הינן,
של והתעסוקתי המשפחתי המצב מבחינת הרכבן הגיאוגרפי, פיזורן והמיני, הגילי
תוכן את בלעדית קובעים אינם אלה מבניים שמאפיינים למרות וכדומה. חבריהן,
התומך לתפקידה התשתית את מעצבים הם היקפם, ואת במשפחה פרטים בין היחסים

לסייע. הנכונות מבחינת והן הצרכים מבחינת הן המשפחה של מסייע

הבודדת המשפחה לרמת רק מוגבל אינו ובהרכבן השארים רשתות במבנה העניין

ברמת האוכלוסייה מבנה על ישירה השלכה יש השארים רשתות למבנה המיקרו). (רמת

ותמותה פריון של הדמוגרפיים התהליכים זה. חברתי ממבנה הנובע כל ועל המקרו,

כגון נוספים, בתהליכים בהתחשב האוכלוסייה. של הגילי המבנה את קובעים
הרכב על לעמוד ניתן וכדומה, תעסוקה הגירה, אלמנות, גירושין, נישואין,

המבנה של יותר מדויקים ולניתוח לתיאור ולהגיע אלו, מבחינות גם האוכלוסייה
בתכנון העוסק לכל חשוב האוכלוסייה של זה רבממדי תיאור החברתיכלכלי.

י" נכון הדבר בכללה. כלכלית חברתית מדיניות ובקביעת ואספקתם ציבוריים שירותים
אם וקשישים. ילדים כגון, חלשות, אוכלוסיה לקבוצות שירותים לגבי במיוחד

הרי ממאפייניה, ומושפע המשפחתית במסגרת נקבע אלה בשירותים השימוש אמנם
 והתמותה הפריון משטרי לפי הנקבע הגילי, למאפיין מעבר  האוכלוסייה למבנה

בתכנונם. מכרעת חשיבות יש

התחזיות האוכלוסייה. תחזיות הינן זה מסוג מניתוח נפרד בלתי חלק
ניכר, לשימוש זכו המין) התפלגות לפי גם (ולעתים הגיל התפלגות על המבוססות
;1978 , 1USSP) החברתיכלכלי במישור הגילי בהרכב השינויים השלכות ונותחו
למסגרת אמנם אם אולם, .(1983 ,Factor £ Habib ; 1981 , Kop ;1978 ,Lee

הפעילות במישור ייחודיות השפעות יש המשפחתי) למצב (למשל, המשפחתית

לוקה זה מסוג חדממדית אוכלוסייה תחזית הרי הפרטים, של החברתיתכלכלית
שלמה. ואינה בחסר

מקום משפחתי, מצב כגון המשפחתית המסגרת של מאפיינים בהכללת הקושי
1'
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זמנית בו כוללים אלה שתהליכים מכך נובע בניתוח, וכוי תעסוקתי מעמד מגורים,
פיטורין הגירה, מחדש, נישואין גירושיו, (כגון מצבים בין מעברים מספר

לידה תהליכי הם שבהם (שהנפוצים החדמצביים הניתוחים מכך, כתוצאה וכוי).
על מציאותיות לא הנחות מניחים הללו, התהליכים לניתוח שיושמו ומוות), *'

דרושה אלה תהליכים להבנת לכן, .(1985 שמואלי, 1981; (קופ, הפרטים התנהגות
;1982 , Espenshade ;1980 ,Rogers) (multistate) רבמצבי ניתוח של מסגרת
,Heckman ;1983 ,Just ;1982 ,Rogers £ Williams ;1982 Willekens et al.

המצבים לפי האוכלוסייה פירוק מאפשרות רבמצביות תחזיות ,tiNnnn . (1985
החיים. מסלולי על והשפעתה באוכלוסייה השונות של לעומקה וירידה השונים,

של הדמוגרפיתכלכליתחברתית פעילותה אודות מפתח עובדות שנדירות כשם

(baseline) אמפירית מוצא נקודת שיהווה נתונים בסיס נדיר כך השארים, רשת

היחידה הסקרים שברוב מכך נובעת זו נדירות רבמצביות. ולתחזיות לניתוחים
יודעים, אנו למשל, כך, היותר. לכל משקביתו או עצמו, הפרט חינה המנותחת
אין אולם אחת, גג קורת תחת חיות הן כאשר רק משפחות על אחרת, או זו במידה

למשק מחוץ הגרים וכוי) ילדים אחים, (הורים, משפחה בני אודות מידע בידינו
הנחקר. של ביתו

מכון ערך זה, צורך על וחלקית, ראשונית בצורה לפחות לענות, כדי
את למפות ניסיון  בירושלים שימושי חברתי למחקר המכון באמצעות  ברוקדייל
בישראל. (20+) הבוגרת העירונית היהודית באוכלוסייה הבסיסיות השארים רשתות

חברתי מידע נאסף נחקרים, 200,1 כ של ארצי מדגם שכלל הסקר, במסגרת
הורים, זוג, בן להם: הקרובים השארים ואודות עצמם הנחקרים אודות דמוגרפי
היקף את תמציתית בצורה מציג א' לוח חורגים). שארים (כולל ואחאים ילדים

השדה. ועבודת הדגימה תהליך עיקרי את מפרט לעבודה הטכני הנספח שנאסף. המידע
רשתות מבנה את וראשונית פשוטה בצורה לתאר היא הנוכחית העבודה מטרת

אחד מצד כפולה: הינה הכוונה זו במסגרת הרכבן. ואת בישראל הבסיסיות השארים

גולמי, באופן המידע מרב את בכך והמעוניינים בנושא העוסקים לידיעת להביא 
הרבמצביים הלוחות את הנתונים, מסד את בובעת להכין  שני ומצד
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רב ולתחזיות לניתוחים מוצא כנקודת שישמשו ,)incrementdecrement tables(
אלה בתחזיות בהתאם, יתמקדו, הבאים הדוחו"ת הישראלית. האוכלוסייה של מצביות

כולה באוכלוסייה והחברתיים הדמוגרפיים התהליכים של מעמיק ובניתוח אחד, מצד

וכוי). פיתוח עיירות תושבי עניים, קשישים, (כגון, מיוחדות ובתתאוכלוסיות

בישראל השארים רשתות מיפוי במסגרת שנאסף המידע א: לוח
1 שנת 1 1 1 1 1 צפיפות!מצב 1 1 | 1

יישוב יה עלי מוצא תעסוקה דתיות משפחתי]הכנסתן הדיור השכלה מיו גיל
xxXXx x x XXx x הנחקר
x x xx in
xXxx ay

ן י שעדי ילדים
(כולל ים בחי

מנישואין ילדים
של קודמים

x X x x וג) הז בן
ן י שעדי אחאים
(כולל ים בחי

x x x x חורגים) אחאים

V

הארי חלק וילדים. אחאים אם, אב, זוג, בן כוללת הבסיסית השארים רשת

העבודה של האחרון בחלקה הבסיסית. הרשת חברי מאפייני בתיאור עוסק העבודה של

כולה. הרשת של כוללת תמונה מוצגת

כחמישה בחרנו הנחקר. של למאפייניו קשירתם תוך נעשית הממצאים הצגת

על השמירה ומידת השכלה מוצא, מין, גיל, הנחקרים: של עיקריים מאפיינים
בארץ ותק לפי גם השארים רשתות את בחנו מסוימים במקרים הדתית. המסורת

אלה מאפיינים התיישבות). ושנת גודל (מבחינת המגורים יישוב של ומעמדו
הקשורה בישראל ונורמטיבית חברתיתכלכלית השתנות של טווח לדעתנו, מייצגים,

בין שונים מתאמים קיימים במציאות כי לציין יש זאת עם השארים. לרשת

כך והשכלה), מוצא בין (למשל, השונים המאפיינים לפי המוגדרות האוכלוסיות
v , מאפיין כל של הייחודי חלקו על לעמוד רבמשתני, ניתוח ללא נוכל, שלא

השארות. דפוסי בקביעת ומאפיין
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בבעיה לעתים נתקלים אנו השונים המאפיינים לפי השארות דפוסי בבחינת
מהם ולמסקנות לממצאים להתייחס יש מכך כתוצאה הנדון. בתא המדגם גודל של

והתבססנו סטטיסטיים, מבחנים ביצענו לא כמוכן זהירות. של רבה במידה
האצבע", "כלל על הסתמכנו ככלל, שנתגלו. שיטתיות מגמות על בעיקר בהסקותינו
תאים מהמדגם. 1* מ נמור בו התצפיות מספר אם מהימן כלא בניתוח תא המגדיר

בלוחות. בסוגריים סומנו אלה

ניסיון זה בדו"ח הכלולים בממצאים לראות יש אלה, הסתייגויות לאור
בישראל, השארים רשתות של השונים המבנים על לעמוד ומקורב ראשוני צנוע,

יותר. ומעמיקה רחבה אמפירית לחקירה כיוונים ולהתוות

זוג ובן משפחתי מצב

הינו בנפרד), וחי גרוש או אלמן נשוי, (רווק, הפרט של המשפחתי מצבו
ומאפייני המשפחתי המצב על נתונים זאת, עם שאריו. ברשת בדיון המפתח אפיון

סקרי ברוב הנאספים נתונים הינם במשקביתו) הפרט עם (המשתתף הזוג בן ^

העיקריות התוצאות את רק ונביא זה, בנושא נרחיב לא זו מסיבה האכולוסייה.
נו. שבידי הנתונים מגוף .

ובקרב גברים בקרב האוכלוסייה, בכלל ההסתברויות את מציגים 31 לוחות
בחתך בסךהכל, האפשריים. המשפחה מצבי מארבעת אחד בכל להימצא נשים,

כ רווקים, הינם \\* כ נשואים, הינם 803; כ הבוגרת, היהודית האוכלוסייה
המצב דפוסי זוגם. מבן בנפרד חיים או גרושים הינם 2.53; וכ אלמנים הינם A*

גברים הגילים, שבכל בעוד נשים. לבין גברים בין ניכר באופן שונים המשפחתי

נשים אלמנים), הינם 70+ בגיל מהגברים 10* מ (פחות נשואים כלל בדרך הינם
למעלה למשל, ,70+ בגיל גרושות: או אלמנות הינן הגילים, בכל מעטות, לא

(לעומת גרושות הינו מהנשים %8 כ ,4940 ובגיל אלמנות, הינו מהנשים משליש

מאוחר בגיל נישאים שגברים למרות כי מעידים אלה הבדלים הגברים). בקרב 1* כ
הם זה), בגיל נשים בקרב בלבד %27 כ לעומת 2920 בגיל רווקים (*י65 יותר
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התאלמנות. או גירושיך לארור שנית להינשא נוטים
עולים מהנתונים משפחתי. למצב ביחס הומוגניים אינם נשים והן גברים הן

ההשכלה רמת מוצא, עדת לפי והאלמנות הגירושין הנישואין, בדפוסי הבדלים
2^ הדתיות. ומידת

אסיהאפריקה יוצאות בקרב גבוה הגרושות הנשים שיעור למדי, מפתיע באופן
.5950 ו 2920 גיל להוציא הגילים, בכל אירופהאמריקה יוצאות בקרב מאשר

אם לדעת, אין אלה חתך מנתוני .4940 בגילים lO5! לכ מגיעים אלה שיעורים
שיוצאות או אסיהאפריקה, יוצאות בקרב יותר גבוה המתגרשות שיעור אמנם

דומים האלמנות שיעורי הגירושין. לאחר שנית להינשא נוטות אירופהאמריקה

אירופה יוצאות בקרב במקצת יותר גבוה שיעור נרשם כי אם המוצא, עדות בשתי

הגבוהים. בגילים אמריקה

הלא בקרב מאשר הדתיות בקרב הגילים בכל גבוה הנשואות הנשים שיעור
השכלה. רמת לפי המשפחתי המצב בדפוסי שיטתיים הבדלים אין אולם דתיות,

יוצאי בקרב נשואים. הינם אסיהאפריקה יוצאי הגברים של רובם רוב ככלל,
r גבוה ושיעור ,4940 בגיל גרושים של (33, (כ קטן אחוז קיים אירופהאמריקה

יותר הגבוהים הזוג בני בין הגיל הפרשי .70+ בגיל ( 143; (כ אלמנים של למדי
r

גברים להתאלמנות הסיכוי את רבה במידה מקטינים אסיהאפריקה, יוצאי בקרב

השכלה. ורמת דתיות מידת לפי השתנות ניכרת לא זו. מוצא מעדת

המניע הזוג. בן גיל את לבחון לנכון מצאנו הנשואים הנחקרים בקרב

האלמנות. דפוסי בקביעת הגילים להפרש הרב המשקל הינו זו לבחינה העיקרי

ננתח, שלפיהם הנחקר מאפייני הם דתיות ומידת השכלה רמת מוצא, ארץ .2
הוגדרה מוצא ארץ העבודה. רוב לאורך השארים רשתות הטרוגניות את כאמור,
כ הנחקר. אבי מוצא לפי אירופהאמריקה, יוצאי או אסיהאפריקה כיוצאי

הכללתם את מנע הקטן מספרם אולם ישראל, ממוצא הינם מהנחקרים 7*
 483: ו אירופהאמריקה ממוצא הינם מהנחקרים 453; בסןהכל בניתוח.

הינם 313, לימוד: שנות מספר לפי הוגדרה השכלה רמת אסיהאפריקה. ממוצא
שנות 13 בעלי  28* ו שנים, 129 בעלי  5^ לימוד, שנות 08 בעלי
אתה "האם לשאלה: בתשובה ענה, אם כ"רתי" הוגדר פרט יותר. או לימוד

< דקדוקיה, כל על זו מסורת על שומר שהוא הדתית?", המסורת על לשמור נוהג
שומר שהוא שענה מי כל הוגדר, דתי" "לא רבה. במידה עליה שומר שהוא או

*ד2 כדתיים הוגדרו בסךהכל כלל. שומר שאינו או המסורת, על במקצת
יה. מהאוכלוסי
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נסקור ולכן לסטטיסטיקה3, המרכזית הלשכה של ניתוח לאחרונה פורסם זה בנושא
בקצרה. שבידינו הנתונים את

של הזוג בני של שלו) התקן סטיית (ואת הממוצע הגיל את מציג 4 לוח
ושל 43 כ הוא זוג) (כבנות נשים של הממוצע הגיל בסרהכל, נשואים. נחלזרים
שנים 4.1 ב מנשותיהם מבוגרים נמצאו שנחקרו נשואים גברים .44 כ בעלים
בממוצע. שנים 3.8 ב מבעליהן צעירות נמצאו שנחקרו נשואות ונשים בממוצע,
(בכל גבוה אירופהאמריקה ממוצא לגברים הנשואות נשים של הממוצע הגיל
בממוצע, אסיהאפריקה. ממוצא לגברים הנשואות של מזה הגברים) גיל קבוצות

ל מגיע זה הפרש אולם אחת. כשנה הוא אלה נשים קבוצות שתי בין הגילים הפרש

של בעלים של הממוצע הגיל ,50 גיל עד מתקדם. בגיל גברים בקבוצות שנים 5

נשים בקרב אירופהאמריקה. ממוצא נשים של מזה גבוה אסיהאפריקה ממוצא נשים
יותר מבוגרים אירופהאמריקה ממוצא הנשים ובעלי מתהפך, הגלגל ויותר 50 בנות

בגורם נעוץ הגיל הפרשי כיוון היפוך אסיהאפריקה. ממוצא נשים של מאלה

מנשותיהם המבוגרים הבעלים אסיהאפריקה: ממוצא נשים של בעליהן של ההישרדות
W

תופעה נמוכים. שלהם ההישרדות סיכויי ולכן מאוד, מתקדם בגיל הינם רבה במידה
כי נמצא, כמוכן השכלה. רמת לפי הזוג בן גיל בהבדלי גם מוצאים אנו דומה

מאותה דתיים, גברים של מנשותיהם יותר מבוגרות לאדתיים גברים של נשותיהם
גיל. קבוצת

שניתן בקבוצות זוג בני בין הגיל שהפרשי היא כן, אם המצטיירת, התמונה
ודתיים), נמוכה השכלה בעלי אסיהאפריקה, (יוצאי יותר "מסורתיות" לכנותן
אלה והפרשים היות יותר. "מודרניות11 קבוצות שבקרב מאלו יותר גבוהים הינם
לשיעור נצפה נתון, בגיל פרט של ההתאלמנות סיכויי את מכרעת במידה קובעים
אם כן, על יתר המסורתיות. לקבוצות השייכות נשים בקרב יותר גבוה התאלמנות

בקבוצות אלה מאשר שנית להינשא יותר נוטות המודרניות בקבוצות אלמנות

הסטטיסטי לירחון מוסף ,19761978 ממוצע בישראל, הזוגות של תכונות .3
למי'ס. ,1980 מרס ,3 מס' לישראל,
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יותר גבוהים אף יהיו באלמנות לחיות מסורתית אשר. סיכויי הרי המסורתיות,
מודרנית. אשה של לאלה יחסית

"י

אב

יורד זה שיעור בחיים. אבות יש הבוגרת הישראלית מהאוכלוסייה לכמחצית

אב נמצא לא .6965 בני נחקרים בקרב ^ לכ עד 2420 בגיל לנחקרים $90; מכ
.(5 (לוח 70 לגיל מעבר לנחקרים בחיים

ומידת השכלה מוצא, מין, לפי בחיים לאב ההסתברויות את מציג 6 לוח
באופן יותר גבוהה בחיים לאב הסתברות יש לגברים למדי, מוזר באופן דתיות.

.4920 בגילים בעיקר נשים, של מזו שיטתי

בחיים לאב יותר גבוהה הסתברות פהאמריקה ו ר אי ליוצאי יש ,50 גיל עד

הסתברות יש אסיהאפריקה ליוצאי ,50 גיל מעל אסיהאפריקה. ליוצאי מאשר

בחיים לאב יותר גבוהה הסתברות יש גבוהה השכלה לבעלי כמוכן, יותר. גבוהה
W

המסורת על שומרים שאינם לנחקרים ולבסוף, יותר, נמוכה השכלה לבעלי מאשר

דתיים. לנחקרים מאשר יותר גבוהה הסתברות יש הדתית

מדפוסי היתר, בין נובעות, ודתיות השכלה רמה לפי השונות ההסתברויות

קיים בהם ה"מסורתיות", הקבוצות בקרב בלידה). גם (ולכן בנישואים שונים גיל
במקרים הינו נתון בגיל לצאצא אב ונשותיהם, בעלים בין יחסית גבוה גיל הפרש

. כיוון 50+ בגיל נחקרים בקרב פחותים. הישרדותו וסיכויי יותר מבוגר רבים
 צאצאים של היחסי ריבויים לאור כנראה מהצפוי, מתהפר ההסתברויות הבדל

' להיכלל הסתברותם את המעלה  צעיר היה האב כאשר שנולדו כאלה גם וממילא
.,;■ ■ בחיים. עדיין שאביהם ההסתברות את וכך במדגם,

השונים גיל, לפי ההישרדות סיכויי הוא אלה הסתברויות בקביעת נוסף גורם

כי ידוע, אר ולאדתיים, דתיים בין הבדלים על ידוע לא השונות. בקבוצות

יותר גבוהים גבוהה השכלה בעלי ושל אירופהאמריקה וצאי י של ההישרדות סיכויי

השכלה. ולרמת למוצא עמיתיהם של מאשר
W
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בסך הנחקרים. של בחיים) (שעודם אבות של הממוצע הגיל את מציג 7 לוח
לפי שיטתיים בהבדלים להבחין ניתך לא .63.2 הינו האבות של הממוצע הגיל הכל,
הגיל בקביעת כי נציין, אולם הנחקרים. של דתיות מידת או השכלה מוצא, מין,
גיל נמצא התמותה, סיכויי שעולים ככל כלומר, ההישרדות, גורם קיים הממוצע

השורדים. בקרב יותר נמוך ממוצע

הינם gc^ בסךהכל, באוכלוסייה. האבות של המשפחתי מצבם את מציג 8 לוח
בהסתברויות מתמקד 9 לוח גרושים. הינם 2* וכ אלמנים, הינם $8 כ נשואים,

בני בין הגילים פער הן משתתפים אלה שיעורים בקביעת כי לזכור, יש אלמן. לאב

התאלמנות. לאחר מחדש להינשא הנטייה והן האם) (של ההישרדות וסיכויי הזוג
הקבוצות בקרב אלמנים אבות להם שיש הנחקרים שיעורי ,50 גיל עד לפחות

מאשר גבוהים ודתיים), נמוכה השכלה בעלי אסיהאפריקה, וצאי (י ה"מסורתיות"
ולאדתיים). גבוהה השכלה בעלי אירופהאמריקה, (יוצאי האחרות הקבוצות אצל

יחסית, גבוה ואמהות אבות בין הגילים הפרש המסורתיות הקבוצות ובקרב היות
מאשר יותר צעירות להיות אמורות נתון) גיל בני האבות נשות (כלומר, האמהות

מעידים הממצאים אלמנים. לפחות מצפים אנו יותר, ה"מודרניות" הקבוצות בקרב
שיעורי ולכן בשנית, להינשא יותר מרבים ה"מודרניים" שהאבות כנראה כי
בעלות הינו "המסורתיות" בקבוצות שנשים ו/או מהמצופה, נמוכים האלמנים

יותר. נמוכים הישרדות סיכויי

השיא שיעור .(23, (כ למדי נמוך הגרושים האבות שיעור האוכלוסייה בכלל
הבדלים קיימים זאת, עם .2920 בני נחקרים בקרב .3}הוא 3*) גרושים אבות של

כלל אין נמוכה השכלה רמת בעלי לנחקרים הנדונות: השונות הקבוצות לפי ניכרים
בקרב .A%2 הינו גרושים שאבותיהם 2920 בגיל הנחקרים שיעור גרושים; אבות

אירופהאמריקה. ממוצא נחקרים בקרב .e%6 עד ומגיע אסיהאפריקה, יוצאי
*ד1 כ בסךהכל, לנחקר. ביחס האב מגורי מקום התפלגות את מציג 10 לוח
יישוב באותו  283; שכונה, באותה עימו גרים \\* דירה, באותה אביהם עם גרים
מהנחקרים משליש למעלה אביו. מאשר אחר ביישוב גר הנחקר מהמקרים 41* ובכ

בית את עזבו לא שעדיין נחקרים הם אלו אחת. בדירה אביהם עם גרים 2920 בגיל
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בגיל אחת בדירה אביהם עם ירוד הגרים ,$5 לכ בתלילות יורד זה שיעור הוריהם.
עלייה מסתמנת 50 גיל מעל נחקרים בקרב .4940 בגיל כך העושים 3* ל ו ,3930
הן הנראה, ככל נובעת, זו עלייה .(1^ (כ אב עם המשותפים המגורים בשכיחות

של יחסית יותר גבוהה שכיחות מקיום והן יחד, ולגור לשוב מוגברת מנטייה
קוהורט (אפקט בארץ וותיקים מבוגרים נחקרים בקרב רבדוריים משותפים מגורים

גיל). אפקט דווקא ולאו ותקופה,
עד 2920 בגיל מכשליש עולה אחר ביישוב גר שאביהם הנחקרים שיעור
המתרחשת ירידה rA0^ לכ יורד זה שיעור 50+ בגיל .4940 בגיל לכמחצית

דירה. באותה אביהם עם יחד הגרים הנחקרים בשיעורי העלייה עם בהתאמה

7* לכ מגיע זה שיעור ברוו"ל. גרים הנחקרים מאבות 38 כ כי נציין,
הוריהם. ללא לארץ שעלו עולים הנראה, ככל הינם, אלה נחקרים .4940 בגיל

.11 בלוח נמצא מאבותיהם נחקרים של המגורים מרחק על יותר מפורט מידע
בין (האווירי) והמרחק אחר ביישוב הגר לאב ההסתברויות מפורטות זה בלוח
אותה (כולל יישוב באותו הגרים הנחקרים אבות האב. ויישוב הנחקר יישוב

" מהשני. אחד אפס במרחק זה, במובן נמצאים, דירה) אותה שכונה,
בכלל קטנים. הינם ואבותיהם הנחקרים בין הממוצעים המרחקים בסרהכל,
עם יישוב באותו גרים מהנחקרים 59^ בלבד ק"מ 16 הינו זה מרחק האוכלוסייה,

,4940 בני נחקרים אצל נמצא המקסימלי המרחק אפס). הוא מרחקם ולכן האב,

ברשימת מופיעים שהם כפי היישובים של הציון נקודות לפי חושב המרחק .4
מס' טכני פרסום הלמ"ס, ,31.12.1981 וסמליהם ואוכלוסייתם קואורדינטותהיישובים עלידי המאופיין יישוב בין המרחק .1982 ירושלים, הינו:1751, ,(X2,Y2) עלידי המאופיין יישוב לבין (X1,Y1)

D =/ (X2xl)2 + (Y2Y1)2
מרשימת שחושבו כפי בישראל, אוויריים מרחקים מספר נציין להשוואה, .5

אביב תל ק"מ, 24 רמתגן:  אביביפו תל הלמ"ס: של וסמליהם היישובים
אביב תל ק"מ, 54 ירושלים:  אביביפו תל ק"מ, 12 לציון: ראשון  יפו

 אביביפו תל ק"מ; 18 רמלה:  אביביפו תל ק"מ, 2 חולון:  יפו
ק"מ. 590 אילת:  מטולה ק"מ, 10 הרצליה:
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ק"מ.6 23 והוא
יותר קרוב גרות נשים 6040 בגילים כי מגלה, מין לפי המרחקים בדיקת

T

אלה נחקרים של אבותיהם הפוך). הוא הפער הגילים (בשאר גברים מאשר לאבותיהם
תפקודיות. במגבלות קרובות לעתים המלווה גיל ,(7 לוח (ראה 75+ בגיל הינם
הדאיגה תפקיד נטילת על להצביע עשויה זו משתנה גיאוגרפית שקירבה מכאן,

בעולם. רבים בסקרים שנמצא כפי הבת, עלידי (caring role)
יוצאי מאשר מאבותיהם יותר רחוק גרים אירופהאמריקה יוצאי נחקרים

מאבותיהם יותר רחוק גרים הם גם ולאדתיים גבוהה השכלה בעלי אסיהאפריקה.
שהמרחק מכאן, בהתאמה. ודתיים, נמוכה השכלה בעלי מאשר (40 גיל מעל (לפחות
על שומרות והן ה"מסורתיות", הקבוצות בקרב יותר צר הביןדורי הגיאוגרפי

יוצאי בקרב מסוימים בגילים ה"מודרניות". מהקבוצות יותר גיאוגרפית ריכוזיות
לכפליים מגיע הממוצע המרחק לימוד, שנות 13+ בעלי ובקרב ואמריקה אירופה

/ באוכלוסייה. מהממוצע

הנחקר. מגורי יישוב צורת לפי הממוצעים המרחקים את ומציג ממשיך 12 לוח
וותק עירוני) יישוב לעומת (עיר גודל ממדים: שני לפי הגדרנו היישוב צורת את

נחקרים ,50 גיל עד כי עולה, מהלוח .7(1948 אחרי או 1948 לפני הקמה (שנת
זהה גיל בני נחקרים מאשר מאביהם יותר רחוק גרים חדשים ביישובים המתגוררים
חדשים ליישובים שעקרו נחקרים הנראה, ככל אלו, ותיקים. ביישובים המתגוררים
גודל לפי במרחק ברור דפוס מתגלה לא יותר. משופרים ועבודה חיים תנאי בחפשם

היישוב.

החדשים העולים בקרב האב עם הגרים הנחקרים שיעור כי לבסוף, נציין
אותו בני נחקרים בקרב מהשיעורים משמעותי באופן גבוה הינו (1961 אחרי (שעלו

הפיזור מדפוסי גם כמובן, מושפעים, בהמשך, שידווחו ואלו הללו המרחקים בין6. למשל, הינה, מעניינת השוואה בישראל. הכללי החברתי הגיאוגרפי
של הגיל משכבת אחד  פרטים שני בין המרחק לבין וילדו אב בין המרחק

האב של הגיל משכבת  והשני זהים), ומוצא השכלה ממין, אף (ואולי הילד
מתתהאוכלוסיות מקרית שנדגמו  זהים) ומוצא מהשכלה אף הגיאוגרפיים.(ואולי במרחקים הדיון כל לגבי תקפה זו נקודה המתאימות.

במדגם. שנכללו היישובים לפירוט טכני נספח ראה ,7
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נחקרים בקרב 123; ל מגיעים אלה שיעורים .1961 עד שעלו או הארץ, ילידי גיל
ילידי זהה גיל בני נחקרים בקרב #3 כ (לעומת 1961 אחרי שעלו 3930 בני

* קרב #4 כ (לעומת 4940 בני נחקרים בקרב \ר ולכ ,(1961 עד שעלו או הארץ,

אלה בשיעורים הארץ). ילידי בקרב אפסי ואחוז ,1961 עד בתקופה שעלו נחקרים
עולות משפחות המשכנים והשיכון, הקליטה משרד מדיניות את (א) לראות: ניתן
חדשים עולים נחקרים של האפשרות) (או הנטייה העדר ואת אחת, בדירה בשלמותן
לילדיהם והצטרפו האחרונות בשנים שעלו הורים (ב) עצמאית; דירה לרכוש אלה

האחרונות. השנה בעשרים שעלו

אם

אבות לגבי שערכנו לניתוח במקביל ננתח הנחקרים אמהות של מאפייניהן את

בכלל גיל לפי בחיים לאם ההסתברויות את מציג 13 לוח בראשונה, הנחקרים.
לאם ההסתברות ,70+ בני לנחקרים אמהות נמצאו לא כאן שגם למרות האוכלוסייה.

* ההישרדות עקומת הן לכך הסיבות בחיים. אב של מזו גיל בכל גבוהה בחיים
(לצאצא מהאב כלל, בדרר יותר, צעירה האם של והיותה נשים, של יותר הגבוהה
הבוגרת באוכלוסייה חיות. שעודן אמהות 6965 בגיל מהנחקרים \ר ל נתון).

בחיים. אמהות תימצאנה 603; לכ כולה,
גבוהה השכלה לבעלי ,50 גיל מעל אסיהאפריקה ליוצאי כי מעיד 14 לוח
אותו בני לעמיתיהם מאשר בחיים לאם יותר גבוהות הסתברויות יש וללאדתיים

בהתאמה. ודתיים, נמוכה השכלה בעלי אירופהאמריקה, יוצאי מקבוצת גיל
האם, של הישרדותה סיכויי את הקובע התמותה, משיעורי לבד העיקרי, הגורם

נתון בגיל נחקר של אמו יותר, נמוך זה שגיל ככל בלידה. הממוצע הגיל הינו
לא זאת, עם מוצא. לפי בהסתברויות ההבדל מקור זהו כי נראה, יותר. צעירה

ודתיות. השכלה לפי כזה הבדל נמצא

(לוח שנים 61 הינו באוכלוסייה בחיים) (שעודן האמהות של הממוצע הגיל
כלומר, שנה, 70 הינו 4940 בני נחקרים אמהות של הממוצע הגיל כי נציין .(15
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נבחין עוד קשישות. באמהות לתמוך להידרש עשויה כבר זו ביניים גיל קבוצת
חינך הגילים) (ברוב אירופהאמריקה יוצאי נחקרים של אמהות כי זה, בלוח

השכלה בעלי של אמהות וכי אסיהאפריקה, יוצאי נחקרים של מאלו יותר מבוגרות
הגיל את תואמת זו תוצאה נמוכה. השכלה בעלי של מאלו יותר מבוגרות גבוהה

אלה. קבוצות בקרב יותר הגבוה בלידה, הממוצע

נמצאות לא הנחקרים. אמהות של המשפחתי המצב התפלגות את מציג 16 לוח
מאמהות £5 כ המערב. בארצות שיעורן לעליית הנטייה למרות רווקות, אמהות

כ הוא אלו אמהות של הממוצע הגיל כזכור, גרושות. הינן 5950 בגיל הנחקרים
החסרות (מתקדמת) זיקנה בגיל (נשים) אמהות קבוצת קיימת כי כן, אם נראה, .80

גבוה ה"מודרניות" בקבוצות הגרושות האמהות שיעורי מגירושין. כתוצאה זוג בן
יוצאי נחקרים מאמהות 1131 כ ודתיים: אסיהאפריקה יוצאי הנחקרים שבקרב מאלה
אסיה יוצאי בקרב אפסי שיעור (לעומת גרושות הינן 5950 בגיל אירופהאמריקה
או גרושות הינן דתיים שאינם גיל אותו בני נחקרים מאמהות #7 וכ אפריקה),
של יחסית הקטן המספר אם גם הדתיים). בקרב אפסי שיעור (לעומת בנפרד חיות

קבוצה על הממצא את לחזק כדי בהם יש אלה, ממצאים מאמינות מוריד מקרים
ומעלה 50 בני לנחקרים האלמנות האמהות שיעור גרושות. קשישות נשים של "חדשה"

*0ד. לכ מגיע

נציין (17 (לוח ודתיות השכלה מוצא, לפי אלמנה לאם ההסתברויות בבחינת
הנחקרים מספר למרות ומעלה. 50 בני נחקרים לגבי אלו בהסתברויות הפער את

ובקרב לאדתיים, לעומת דתיים נחקרים בקרב יותר גבוהה הסתברות בולטת הקטן,
לידי באים כאן כי נראה, אירופהאמריקה. יוצאי לעומת אסיהאפריקה יוצאי

ה"מודרניות". הקבוצות בקרב יותר הנפוצים מחדש, נישואין דפוסי ביטוי
מרבית מהיות כתוצאה האבות, של לאלה דומים האמהות מגורי דפוסי כללית,
באשר מעניינת תופעה על מצביע 18 לוח זאת, עם נשואים. עדיין) (החיים ההורים
£5 כ ומעלה: 50 ה בני הנחקרים באוכלוסיית ואבות אמהות של שונים לדפוסים
(כ כפול שיעור לעומת דירה, באותה הנחקרים עם גרות אלה נחקרים מאמהות בלבד

35^ כ לעומת יישוב באותו גרות מהאמהות $20 כ כך. הנוהגים אבות של (1^
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ברוו"ל), גרות נוספות 4* (כ אחר ביישוב גרות מהאמהות %48 ו האבות מקרב

האבות. מקרב $40; לעומת

זה רושם לנחקרים. בממוצע, יותר, קרוב גרים אבות כי הרושם, מתקבל
בספרות המקובל את מקום, מכל נוגד, נחקרים) של קטן מספר על כאמור, (המבוסס,

המשפחה בני עלידי יותר רבה במידה נתמכות נשים לפיה הגרונטולוגית,
גברים. מאשר (צאצאים)

לגור יותר גבוהה הסתברות לנשים יש הגילים ברוב כי נראה, 19 מלוח
יש אירופהאמריקה ליוצאי וכי לגברים, מאשר אמהותיהן משל אחר בייעווב

מתבטא ההבדלים עיקר כאן, אסיהאפריקה. ליוצאי מאשר יותר גבוהה הסתברות
בעלי גם (וכך אירופהאמריקה ויוצאי נשים כאשר ,(4020) צעירים בגילים

ויוצאי גברים מאשר יותר אמהותיהם משל אחר ביישוב לגור נוטים גבוהה) השכלה

האי נורמת ביטוי לידי באה כאן בהתאמה. נמוכה), השכלה (ובעלי אסיהאפריקה
ה"מודרניות". בקבוצות יותר המפותחת נשים) נישואי (כולל בהורים תלות

לעומת גברים. מאשר מאמהותיהן יותר רחוק מעט גרות נשים עקבי, באופן
גרות נשים לגברים), (ביחס אבותיהן של עיקריות כ"דואגות" 6040 בגיל תפקידן

אם (אפילו זו תוצאה גם הגיל. קבוצות בכל גברים מאשר מאמהותיהן יותר רחוק
הדיווחים לאור המצופה, את נוגדת מין) לפי המגורים במרחקי שויון קיים

הדדית. עזרה של מובהק כצמד מבוגרת קשישהבת אם הצמד על התדירים
דתיים, מאשר לאמהותיהם יותר קרוב עקבי באופן גרים שלאדתיים בעוד

אינם השונות ההשכלה קבוצות ובקרב השונות המוצא קבוצות בקרב ההבדלים
יותר רחוק גרים אסיהאפריקה יוצאי ,6040 להורים, הדאיגה בגילאי עקביים.

לימוד שנות 129 של ההשכלה בעלי ואילו אירופהאמריקה, יוצאי גילם בני מאשר

האחרות. ההשכלה קבוצות שתי מאשר יותר קרוב גרים

הנחקר. מגורי יישוב צורת לפי מהאם המגורים מרחק את מציג 20 לוח

אבות). (מגורי 12 מלוח שהוסקו לאלה דומים הממצאים
נוטים 5030 בגילים חדשים עולים מהאם, מרחק לגבי גם כי נציין, לבסוף

ותיקים. ועולים הארץ ילידי מאשר יותר אחת בדירה אמהותיהם עם לגור
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חורגים8 הורים

חורג, אב מהנחקרים 1cf לכ במדגם. נדירה הינה החורגים ההורים תופעת
חורג הורה על שדיווח מהנחקרים שא,ש לציין, מעניין חורגת. אם  1.5f ול

דירה. באותה עמו גר אינו

אתאים

של הממוצע המספר ואת כלל אחאים ללא הנחקרים אחוז את מציג 21 לוח
האוכלוסייה.9 בכלל גיל לפי הנחקרים של ואחיות אחים אחאיס,

16* 10.2.9 הינו בישראל הבוגרת באוכלוסייה אחאים של הממוצע המספר
יןרד זה מספר אחאים. ללא כלומר, יחידים", "בנים/בנות הינם זו מאוכלוסייה
נובעת זו ירידה .70+ בגיל 1.3 ל ועד מוקדמים בגילים לנחקר אחאים 3 מבערך
וכ אחיות 5C^ מכ מורכב האחאים סך גיל בכל הגיל. עם התמותה סיכויי מעליית
אחאים ללא הינם 70+ בגיל 40* וכ ,6965 בגיל בנחקרים 35* כ אחים 50*

ם. י בחי

ללא הנחקרים שיעורי ואת אחאים של הממוצע המספר את ומפרט מוסיף 22 לוח
ודתיות. השכלה מוצא, מין, לפי האוכלוסייה בקבוצות אחאים

הטבעיים. ההורים אחד של שניים מנישואים הורה הינו חורג הורה 8

כלל. אחאים ללא הנחקרים נכללים אחים של הממוצע המספר בחישוב 9

1ג. חיית,,," האם" ילדי "מספר על מסקנות מהסקת להיזהר יש כי נציין, 10
".רעי נ "מט ,,£) באיילי"" אף "'7"7B,;v7,: יכ; %%w™

י" רע, שרבר ככל ם הא ילדי ממספר גבוה הינו (הנחקר) 1+ האחדים מספר

^£^^^ff %^r^^ slzes
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אסיה וצאי י לנחקרים מאשר אחאים פחות יש אירופהאמריקה יוצא* לנחקרים
שיעורי גם כמחצית. הוא המוצא עדות בשתי האחאים מספר בין היחס אפריקה.

וצאי י שבקרב מאלה גבוה אירופהאמריקה וצאי י בקרב כלל אחאים ללא הנחקרים

התמותה סיכויי בגלל ,70+ בגיל רק מצטמצם העדות בין הפער אסיהאפריקה.
הינם נמוכה השכלה בעלי ונחקרים דתיים נחקרים כמוכן, האחאים. של הגבוהים

אחאים. של יותר גדול מספר בעלי

ללמוד נוכל נתונה במשפחה אחאים של הגיאוגרפית הריכוזיות מידת על

המגורים מקום התפלגות את מציג 23 לוח .24 מלוח  מכן ולאחר 23 לוח מנתוני
בשיעור תלולה ירידה לאחר גיאוגרפית. מבחינה ביותר הקרובים האחות או האח של

בגיל 3* וכ 6965 בגיל $4 כ ,64 גיל עד אחת בדירה אחאי עם הגרים הנחקרים

בעקבות שמוזגו משקיבית הנראה, ככל אלו, אחת. בדירה אחאי עם גרים 70+

מעל אחת. גג קורת תחת המתקיימים הדדית לעזרה היעילות ויתרונות התאלמנות
אחותם או אחיהם מאשר אחר ביישוב חיים הנחקרים מכלל 503<40t כ ,30 גיל
lC^ (מעל יחסית הגבוה האחוז את נציין גיאוגרפית. מבחינה ביותר הקרובים

הקרוב(ה) שאחיהם/אחותם נחקרים, של (70+ בגיל 25* לכ אף והמגיע ,55+ בגיל
בחו"ל. נמצא ביותר

לאחאי הממוצע המרחק ואת ביותר הקרוב לאחאי המרחקים את מציג 24 לוח
מוצא, מין, לפי אפס), כמרחק מוגדרים זהה ביישוב מגורים (כזכור, הנחקר
לאחאים הממוצע המרחק קטנים: אלה מרחקים האוכלוסייה בכלל ודתיות. השכלה

\ר3 בכ כי נציין, ק"מ. 13 כ  ביותר הקרוב לאחאי והמרחק ק"מ, 24 כ הינו
הינו הממוצע המרחק ולכן אחד, ביישוב גרים הנחקר) (כולל האחאים כל מהמקרים

ל אפס.

מאחאים יותר רחוק לגור החיים, מחזור כל במשך עקבי, באופן נוטים גברים

מתרחבים. הפערים 60+ בגיל זאת, עם קטנים. הינם הפערים כי אם נשים, מאשר

למשפחותיהן יותר קשורות נשים לפיו המקובל, את תואמים אלו שונים דפוסים
גברים. מאשר

כללי באופן תואמים ודתיות השכלה מוצא, לפי אחאים בין המרחקים דפוסי
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אלו מרחקים השונות: הקבוצות של "המודרניות/מסורתיות" מידת לאור המצופה, את

הפערים כי (אם ועקבי ברור זה דפוס "המסורתיות". הקבוצות בקרב יותר קטנים
3 של הזעיר המרחק את (נציין מוצא לפי ביותר הקרוב לאחאי במרחק קטנים) הינם

ק"מ 18 לעומת ,6960 בני אסיהאפריקה יוצאי בקרב ביותר הקרוב לאחאי ק"מ
בולטת הקבוצות במרבית דת. ולפי אירופהאמריקה), יוצאי בקרב זהה גיל בקבוצת
גורם או הגיל גורם זהו אם מהנתונים, לדעת קשה .5950 גיל לאחר במרחק ירידה
ל"התלכדות" עדות בכך לראות יש הרי גיל, גורם אמנם זה אם התקופה. או השנתון

הדדית. לעזרה הזמינה הלאפורמלית הרשת של והרחבתה בזיקנה אחאים
נחקרים הנחקר. מגורי יישוב צורת לפי השונים המרחקים את מציג 25 לוח
ביותר הקרוב מהאחאי הן יותר רחוק גרים חדשים, ביישובים הגרים 60 גיל עד

לעומת עירוני ביישוב הגרים נחקרים לגבי גם נמצא כך מאחאיהם. בממוצע והן
עירוניים. ביישובים הגרים שנחקרים נובע, מכאן בעיר. הגרים זהה גיל בני

חורגים11 אחאים

אחאים של מועט מספר במדגם נמצאו כך החורגים, ההורים תופעת ו'ינדירה כשם

חורגים. אחות או אח לפחות יש האוכלוסייה בכלל מהנחקרים .S%3 ל חורגים.
שנים. 72 ועד שנים 5 מ הינו אלו אחאים של הגילים שטווח לציין, מעניין

ילדים

(ללא הבוגרת האוכלוסייה בסר ילדים. מספר לגבי הממצאים את מציג 26 לוח
לשיאו מגיע זה מספר .2.5 הינו הממוצע הילדים מספר המשפחתי), למצב קשר

הילדים מספר כצפוי, לנחקר. בממוצע ילדים 3.8 הוא שם ,5450 הגיל בקבוצת
השיעור מתקיים 4440 הגיל בקבוצת בנים. $50; וכ maa 5C^ מכ מורכב

ולאחאים לנחקר חורג. הורה של מקיומו כתוצאה אחאים הינם חורגים אחאים .11
אחד. משותף טבעי הורה חורגים
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9* ל ומגיע חדות עולה הוא אולם ,{2* (כ ילדים ללא נחקרים של המינימלי
הקשישים מאוכלוסיית %9Q^ כ כי היא, הדבר משמעות .(65+) הזיקנה בגיל .S%5

בתקופת בעיקר תמיכה, של העיקרי המקור כידוע, שהינם,  ילדים חסרת נר. הי

הינם (65+) הקשישים הנחקרים מקרב אפסי אחוז ,(1 (לוח כזכור האלמנות.
פריון משיקולי אלא מרווקות, נובע אינו הילדים שהיעדר מכאן, רווקים.

שונים. בגילים צאצאים ומתמותת משפחתיים

והשכלה. דתיות מין, המוצא, קבוצות לפי אך נתונים, אותם מציג 27 לוח י

בקבוצות ילדים של הממוצע המספר כאן: גם כך אחאים, לגבי בממצאים שראינו כפי
במידה גבוה ודתיים) נמוכה השכלה בעלי יקה, האפר י אס (ממוצא ה"מסורתיות"

ה"מודרניות". המקבילות שבקבוצות מזה ניכרת

50 גיל מעל נשים בקרב כי נמצא הילדים, ללא הנחקרים לשיעורי באשר

שיעור ומעלה 60 בגיל דומה. בגיל גברים אצל שנמצאו מאלה גבוהים אלה שיעורים
עם כנראה, קשור, זה ממצא הגברים. בקרב בלבד £6 כ לעומת ,103; לכ מגיע זה
סיכויי בעלי (ולכך יותר צעירים הינם נתון בגיל גבר של ילדים הילדים: גיל
לציון ראוי להלן). (ראה זהה בגיל אשה של ילדיה מאשר יותר) גבוהים הישרדות

חסרי שהינם לימוד) שנות 13+) גבוהה השכלה בעלי הקשישים שיעור על הנתון
ומעלה. 60 בני בקרב 15^ ל מגיע זה שיעור ילדים:

הילד גיל מוצגים 28 בלוח .2928 בלוחות מוצגים הילדים גיל על נתונים
של הגילים טווח הילדים. של הממוצע והגיל הצעיר הילד גיל (הבכור), המבוגר
4945 בגילים נחקרים מכך, כתוצאה .(40 גיל (לאחר שנים 107 הינו הילדים

מהצבא, השחרור (עם הכלכלית" ה"בגרות לתקופת הנכנסים בילדיהם לתמור צפויים
בלבד. 40 כ הינו 70+ בני של הצעיר הילד גיל עת, ובאותה בקירוב). 22 בגיל

השכלה מוצא, מין, גיל, לפי הילדים של הממוצע הגיל את מציג 29 לוח
ילדי של מזה גבוה נשים ילדי של הממוצע הגיל קודם, שציינו כפי ודתיות.

בנישואין. הגיל דפוסי בגלל זהה, בגיל גברים
שבקרב מזה במקצת נמוך גבוהה השכלה בעלי נחקרים ילדי של הממוצע הגיל
יותר. מבוגרים להורים שנולדו כיוון הנראה, ככל נמוכה. השכלה בעלי נחקרים
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וצאי י נחקרים של ביותר הצעירים שהילדים כך על מצביע דומה אופי בעל ממצא

טווח כלומר אירופהאמריקה, יוצאי של מאלה יותר צעירים הינם אסיהאפריקה
את מסיימות והן אסיהאפריקה, יוצאי אצל יותר ארוך האם) (של הלידה גיל
לא עם דתיים נחקרים בהשוואת גם נמצאה זו תופעה יותר. מאוחר לידותיהן

דתיים.

לא אם (גם חשוב גורם מהווה להוריהם ביחס הילדים של מגוריהם מקום
הדבר נכון בעיקר הדורות. בין ההדדית והעזרה החליפין דפוסי בקביעת היחיד)
מפרט 30 לוח זמן). הקדשת (הדורשים בעין שירותים והחלפת המפגשים כמות לגבי
(ההורה). הנחקר למגורי ביחס (גיאוגרפית) ביותר הקרוב הילד מגורי מקום את

גרים (עדיין) 5955 בגיל מהנחקרים 6031 שכ הוא אולי, ביותר, המרשים הממצא

,6460 בגיל 35^* לכ יורד זה שיעור דירה. באותה הילדים אחד (לפחות) עם

כי נראה, מכאן .70+ בגיל %4 ל חדות ויורד 6965 בגיל 253; ל לרדת ממשיך
גיאוגרפית קירבה .60 גיל אחרי אלא מתחילה אינה רבים לגבי הריק" "הקן תופעת
שילדם מהנחקרים, (70+ ו 6460 (בגילים $25; כ של בשיעורים גם מתבטאת זו
כשלושהרבעים ,(60+) מתקדם בגיל אפילו כלומר, אחר. ביישוב גר ביותר הקרוב

שכונה. באותה £15 וכ יישוב, באותו מילדיהם אחד לפחות עם גרים מההורים
ככל אלה, בחו"ל. נמצא ביותר הקרוב שילדם ,65+ בני מהנחקרים $5$4 את נציין
כמו ייתכן, בחו"ל. עדיין נותרו ילדיהם וכל בגפם, לארץ שעלו קשישים הנראה,

צעירים. של מהארץ לירידה ביטוי הינו זה ששיעור כן,

,31 בלוח מצוי לילדיהם הורים בין הגיאוגרפית הקירבה אודות נוסף מידע
לפי לילדים הממוצע המרחק ואת ביותר הקרוב לילד הגיאוגרפי המרחק את המפרט

ודתיות. השכלה מוצא, מין, גיל,
קטן. הוא בישראל לילדיהם הורים בין הגיאוגרפי המרחק כללי, באופן

ל האוכלוסייה, בכלל מגיע, מהילדים החיים) מחזור (במשך המרבי הממוצע המרחק

7  ביותר הקרוב לילד המרבי המרחק את גם נמצא זה בגיל .70+ בגיל ק"מ 19

מ. ק"

נחקרים של ביותר הקרוב הילד מהמקרים בכחמישית רק ,30 בלוח שראינו כפי
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הקרוב הילד בהם %5Ai כ (להוציא המקרים בשאר אחר. ביישוב גר 55 גיל מעל

ביניהם המרחק ולכן הנחקר, של ליישוב זהה ביישוב גר זה ילד בחו"ל) גר ביותר
כאפס. הוגדר

המרחק ולכן יישוב, באותו גרים עצמו והנחקר הילדים כל מהמקרים %76 בכ
י*

המרחק החיים מחזור במשך כללי, באופן לגביהם. אפס הינו לילדים הממוצע

נכון זה ממצא הנחקר. גיל עם עולה ביותר) הקרוב לילד (והמרחק לילדים הממוצע
שגם למרות כר, בלוח. המפורטות תתהאוכלוסיות ברוב והן האוכלוסייה בכלל הן

החיים. מחזור במשך המרבי הוא זה מרחק קטן, הוא לילדים המרחק זיקנה בגיל

עם נפרטם. ולא קטנים הינם ודתיות השכלה מין, לפי המרחקים בין הפערים
(חלק אסיהאפריקה וצאי י בקרב ביותר הקרוב לילד האפסי המרחק בולט זאת,

נובע אחד). ביישוב מגורים דווקא מייצגים ואינם מעיגול, נובעים מהאפסים

אחד לילד בשכנות למעשה גרים מתקדם, בגיל גם אסיהאפריקה, וצאי י כי מכך,
אירופה וצאי י מהילדים: הממוצע במרחק גם מתבטא מוצא, לפי זה, הבדל לפחות.
עקבי באופן אסיהאפריקה, יוצאי מאשר מילדיהם בממוצע יותר רחוק גרים אמריקה

* י החיים. מחזור כל לאורר
צורת לפי אלה מרחקים בהציגו מילדים במרחק הדיון את משלים 32 לוח

0

הגרים לנחקרים יותר גבוה הינו לילדים הממוצע המרחק (ההורה). הנחקר יישוב
עד כי מורים, היישוב ותק לפי הממצאים הגדולות. בערים מאשר עירוני ביישוב

מאשר מילדיהם, יותר רחוק מעט בממוצע גרים חדשים מיישובים נחקרים ,60 גיל
יותר. קרוב מעט גרים 60 גיל מעל נחקרים אולם ותיקים, ביישובים נחקרים
 הפוכים הינם ביותר הקרוב הילד מרחק לגבי הממצאים כי לציין, מעניין

; ביותר. הקרוב מילדם יותר רחוק לגור נוטים ומערים ותיקים מיישובים נחקרים
נחקרים. של הקטן המספר לאור אפשריות אינן ברורות מסקנות זאת, עם
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12 חורגים ילדים

על דיווחו מהנחקרים ;.l%2 רק החורגים, השארים תופעת של לנדירותה בהמשך

שלושה הוא אחת במשפחה שנמצא המרבי החורגים הילדים מספר חורגים. ילדים

ילדים.

בישראל השארים רשתות מבנה הממצאים; ריכוז

 ממדים בשני השארים רשתות מבנה אפיון תוך הממצאים את נרכז זה בסעיף

גיאוגרפי. ופיזור ממוצע גודל

אחאים מספר אם, אב, זוג, בן הבסיסיים: השארים מספרי מרוכזים 33 בלוח

אלה של להיותם ההסתברויות נם הי ואם אב הזוג, לבן הנתון ילדים. ומספר

מספרי כל סכום הינו המסכם הגודל השונות. הגיל בקבוצות שנמצא כפי בחיים,

נפח את ומייצג בלבד, כמותית הצגה למטרת שנבנה גודל זהו הללו. השארים

לפרט. הבסיסיים השארים

למרות יותר, מתקדמים בגילים .3935 בגיל מתקבל המרבי הרשת גודל ,
בהסתברויות הירידה הנשים), (של הפריון תקופת תום עד הילדים במספר העלייה
עומד זה גודל 70+ בגיל הרשת. בגודל לירידה מביאה בחיים זוג ולבן ואם לאב

בחיים. שעודם שארים 4.4 כ על

המרחק השארים. רשתות של הגיאוגרפי לפיזור מדדים 33 בלוח נמצא עוד

הממוצעים והמרחקים ביותר) הקרובים ואח/אחות ילד אם, (אב, "בודדים" לשארים
עצמם. אלו בשארים שעסקו בסעיפים שנידונו אלו הם ומילדים מאחאים

הגיאוגרפי לפיזור מדד הינו הרשת של (standard distance) התקן מרחק

הזוג. בן של קודמים מנשואים כילדים הוגדרו חורגים ילדים .12

21



13 הרשת. של (mean center) הממוצע המרכז סביב הנחקר) (כולל השארים של

מחזור מבחינת לשיאו מגיע הוא שם ,5450 גיל עד כללי, באופן עולה, זה מרחק

ל ומגיע מתון באופן יורד התקן מרחק בגיל, העלייה המשך עם ק"מ). 25) החיים
. .70+ בגיל ק"מ 19

לפי השארים תשתית של התקן ומרחק הממוצע הגודל את ומציג ממשיך 34 לוח
גיל בכל ברור, באופן הנחקר. של מגורים יישוב וסוג מוצא דתיות, השכלה, מין,
ובעלי דתיים אסיהאפריקה, (יוצאי ה"מסורתיות" בקבוצות השארים רשתות גודל

(יוצאי יותר ה"מודרניות" הקבוצות בקרב מגודלו יותר גבוה נמוכה) השכלה

נחקרים של רשתות במקביל, גבוהה). השכלה ובעלי לאדתיים אירופהאמריקה,
ותיקים שביישובים אלו מאשר יותר גדולות עירוניים וביישובים חדשים ביישובים

י בהתאמה. ובערים,
יישוב וצורת מוצא דתיות, השכלה, מין, לפי התקן מרחקי בהתפלגות

ודתיות, השכלה מין, לפי ועקבי ברור הבדל קיים שלא בעוד כי נראה, המגורים
אסיה יוצאי של רשתות למדי: ברורים הינם יישוב וצורת מוצא לפי ההבדלים

אלא עוד, לא אירופהאמריקה. יוצאי של אלו מאשר יותר מפוזרות הינן אפריקה
, 18 (כ יותר או פחות קבוע פיזור על שומרות אירופהאמריקה יוצאי של שרשתות

הגיאוגרפי הפיזור של הרושם את נוגד זה ממצא החיים. מחזור לאורך ק"מ)

נמצא שם מוצא, לפי ולילדים לאחאים לאבות, הספציפיים במרחקים מהדיון שהתקבל

ככל היא, הסיבה אסיהאפריקה. יוצאי נחקרים בקרב יותר קטנים אלו מרחקים כי

מרחקי ריבועי סך ממנה אשר הנקודה, הינה הכובד) מרכז (או הממוצע המרכז ,13
המגורים ייש^ב את נסמן אם מזערי. הינו השארים ברשת החברים של המגורים

(X,Y) הינו הממוצע המרכז אזי (x±,y. ) ציון בנקודת 1 ה החבר של
כאשר:

1 r 1 r
X= n Lx±,Y= n Ly± ,■

זה, במקרה הינו, התקן מרחק הרשת). גודל הוא n (ו
SD = 1 [ 2(XiX)2 +1(Y±Y)2]2 = ( ^>X2+ <*Y2)2

Bachi, Standard Distance Measures for Spatial Analysis, Regional
Science Association, V.X. 1963
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אסיה וצאי י בקרב עצמם לבין הללו השארים בין יותר גבוהים מרחקים הנראה,
נחקרים של אלה מאשר פחות מפוזרות ותיקים מיישובים נחקרים של רשתות אפריקה.
הגרים של אלה מאשר פחות מפוזרות מערים נחקרים של ורשתות חדשים, מיישובים

מיישובים נחקרים של משפחה בני כי מכך, נובע יותר. קטנים עירוניים ביישובים
ונוטים עצמם), הנחקרים (כולל יותר ניידים הינם עירוניים ומיישובים חדשים

ותיקים ביישובים הגרים נחקרים של משפחה בני מאשר אחרים ליישובים להגר יותר
בערים. ו/או

*
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י טכנ נספח

חברתי למחקר ישראל מכון של השוטף הסקר באמצעות נעשתה העידה עבודת (1)
היהודית האוכלוסייה את מייצג זר. סקר של הארצי המדגם בירושלים. שימושי

יהודי אזרח לכל והמוסדות. הקיבוצים אוכלוסיית להוציא ,(20+ (בני הבוגרת
מסגרת במדגם. להיכלל שווה ראשונית הסתברות יש ,20 מעל שגילו בארץ, הנמצא
יישובים;  ראשוניות דגימה יחידות של דגימה מסגרת תלתשלבית: הינה הדגימה

משק בתוך הנחקר ודגימת משקיבית;  סופית דגימה יחידת של דגימה מסגרת
האחרונה, השנה לסוף בארץ היישובים רשימת את כוללת היישובים מסגרת הבית. \

גודל לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של לדמוגרפיה המדור עלידי שנמסרה כפי
לדמוגרפיה. המדור עלידי ליישוב המיוחסות הנפשות מספר אומדן הינו היישוב

המרכזית הלשכה של החלוקה עלפי לשכבות חולקו בארץ היישובים
תהליך משקיבית. נדגמים שבהם יישובים, מספר נדגמים שכבה מכל לסטטיסטיקה.
מתוך הנדגם של כתובתו הבוחרים. רשימות^פנקס מתוך מתחיל משקיהבית דגימת
מקבל המראיין משקהבית. שהיא הסופית, הדגימה למסגרת הופכת הבוחרים פנקס
לראיון. משקהבית יעד את המהווה וכתובת שם עם מדבקה שעליו שאלון, לידיו

קיש. בשיטת נעשית משקהבית בתוך הנחקרים דגימת
להלן: מובאים היישוב צורת ופירוט הנוכחי במדגם שעלו היישובים רשימת (2)

יייישוב צורת היישוב היישוב צורת הי,שוב
ותיקה עיר חולון .18 ותיקה עיר ח>פה ו
ותיקה עיר נתניה .19 ותיקה עיי נהריה 2
ותיקה עיר תקוה פתח .20 יתיקה עיי ביאליק קרית 3
ותיקה עיר לציון ראשון .21 ותיקה עיר צפת 
ותיקה עיר רחובות .22 ותיק עירוני יישוב בנימינה 5
ותיקה עיר גן רמת .23 ותיקה עיר חדרה 

ותיקה עיר סבא כפר .24 ותיק עירוני יישוב חנהכרכור פרדס ותיק7' עירןני יי^ןב ^מןאל גבעת ^ <' חנה פרדס .7
חדש עירוני יישוב יהודה אור .26 חדש עירוני יישוב כרמיאל 9
"י" ""י^יייי יבנה .27 חדש עירוני יישוב העמק מגדל .10

חדשה עיר רמלה .28 ותיקה עיר אביב תל .11
אביחיל .29 חדשה עיר אשדוד 12

בארותיים .30 חדשה עיר אשקלון *13
חדשה עיר שבע באר .31 ותיקה עיר ברק בני 1 4
חדשה עיר דימונה .32 ותיקה עיר י בת 1 5
חדשה עיר גת קרית .33 ותיקה עיר גבעתיים 1 6

■ ותיקה עיר ירושלים .34 ותיקה עיר הרצליה 1 7
ספיר אבן .35
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הארציים הנתונים עם ומוצא מין גיל, מבחינת המדגם מבנה העווואת לבסוף, (3)
בני (יהודים הבא בלוח מובאת למ"ס) ,36, 1985 מס1 לישראל, סטטיסטי (שנתון

:(20+

מין גיל מוצא
אוכלוסייה מדגם יה אוכלוסי מדגם יה אוכלוסי מדגם

48.8 40.8 גברים 12.4 9.7 2024 אסיה
51.2 59.2 נשים 12.7 11.5 25.29 45.0 47.8 אפריקה
100.0 100.0 סה"כ 13.1 13.6 3034 אירופה

11.0 16.6 3539 49.4 45.4 אמריקה
7.1 10.5 4044 ישראל
7.2 7.3 4549 5^6 6_^8 (אב
6.9 7.2 5054 יליד
6.8 6.0 5559 ישראל)
6.7 5.9 6064 100.0 100.0 סה"כ
4.9 5.7 6569
11.1 ^0 +70
100.0 100.0 סה"כ
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{*) האוכלוסייה כלל  גיל לפי משפחתי מצב :1 לוח
: 1 עי/1 גרו 1 [ 1

< n | |סה"כ ןפרוד |אלמן רווק י נעזו גיל
116 100 0.0 0.0 66.4 33.6 2024

138 100 1.4 0.7 21.0 76.8 2529

162 100 1.9 0.6 5.6 92.0 3034

199 100 2.5 1.0 3.5 93.0 3539

125 100 3.2 4.0 0.0 92.8 4044

85 100 8.2 1.2 1.2 89.4 4549
85 100 1.2 5.9 3.5 89.4 5054

69 100 2.9 5.8 1.4 89.9 5559

73 100 4.1 12.3 2.7 80.8 6064

68 100 0.0 14.7 1.5 83.9 6569

58 100 1.7 20.7 0.0 77.6 +70

1,178 100 2.4 4.2 11.0 82.4 כ סר."

(3.) גברים  גיל לפי משפחתי מצב :2 לוח

1 גרוש/1 1 1 1

N ן ןסה"כ ןפרוד ןאלמו |רווק י נשו | גיל
160 100 0.0 0.0 65.0 35.0 2029 ..■■

114 100 0.9 0.0 5.3 93.9 3039
91 100 1.1 1.1 1.1 96.7 4049

78 100 0.0 0.0 0.0 100.0 5059

68 100 1.5 12.9 1.5 94.1 6069

32 100 0.0 9.4 0.0 90.6 +70

483 100 0.6 1.2 15.1 83.0 סה"כ
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(3;) נשים  גיל לפי משפחתי מצב :3 לוח

[ גרושה/1 1 * 1 1

N | |סה"כ ]נשואה]רווקה]אלמנה]פרודה גיל
154 100 1.3 0.6 26.6 71.4 2029

247 100 2.8 1.2 4.0 91.9 3039

119 100 8.4 4.2 0.0 87.4 . 4049

76 100 3.9 11.8 5.3 78.9 5059

73 100 2.7 23.3 2.7 71.2 6069

26 100 3.8 34.6 0.0 61.5 +70

695 100 3.6 6.3 8.2 81.9 כ סר."

הנחקר מיו לפי הזוג בן גיל :4 לוח

נשים 1 גנרים
N 1 ממוצע!ס.ת. N ממוצע]ס.ת.*1 גיל

36 2.5 25.9 5 1.7 22.6 2024

77 2.9 30.0 32 2.5 24.6 2529

102 3.6 35.5 47 2.9 30.2 3034

130 3.9 40.4 59 3.4 34.4 3539

70 5.6 46.6 47 3.8 38.3 4044

35 4.3 51.8 41 3.5 43.0 4549

37 4.9 55.5 39 4.7 45.5 5054

23 4.6 61.5 37 5.2 52.5 5559

29 5.0 66.1 30 5.5 55.7 6064

23 4.6 70.0 35 5.4 59.6 6569

17 4.4 78.6 29 6.3 69.8 +70

579 13.8 44.1 401 13.4 43.4 0ה"כ

תקן סטיית  ס.ת. *
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לפי בחיים שאביהם נחקרים שיעורי :5 לוח
יה האובלוסי כלל  גיל

* ■ 1 1

N / * 1 גיל
116 88.8 2024
138 81.9 2529

163 70.6 3034

199 57.8 3539 j

125 40.0 4044

85 22.4 4549

85 12.9 5054

69 11.6 5559

74 6.8 6064

68 5.9 6569

60 0.0 +70

1,182 45.9 סה"כ

■ י* ■ ■
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מין, גיל, לפי בחיים שאביהם נחקרים שיעורי :6 לוח
 (*) ודתיות השכלה מוצא,

א צ ו מ 1 ן י מ 1

כלל
אראמ 1 אסאפ נשים 1 גברים האוכלוסיה
n~| I n~| I W~\ | ךא 1 ך"א ¥ גיל

73 84.9 148 34.5 154 81.8 100 90.0 254 85.0 2029
149 65.1 186 61.3 248 60.9 114 69.3 362 63.5 3039

86 32.6 106 31.1 119 29.4 91 37.4 210 32.9 4049
75 10.7 69 13.0 76 13.2 78 11.5 154 12.3 5059
98 5.1 39 10.3 74 5.4 68 7.4 142 6.3 6069

44 0.0 13 0.0 28 0.0 32 0.0 60 0.0 +70

525 38.1 165 50.8 699 46.6 483 44.9 1182 45.9 סה"כ

~ דתיות 1 השכלה |

לאדתיים 1 דתיים 13+ 1 912 1 0^
 if~7 | n~7 I W\ \ ךא | ךא ¥ גיל

193 85.2 61 83.6 67 85.1 176 85.2 11 81.8 2029
271 65.7 89 57.3 128 70.3 195 61.5 39 51.3 3039

150 33.3 59 30.5 60 30.0 92 38.0 57 28.1 4049
105 14.3 48 8.3 28 10.7 59 13.6 67 11.9 5059

98 7.1 42 4.8 34 8.8 48 4.2 59 6.8 6069

43 0.0 16 0.0 14 0.0 26 0.0 18 0.0 +70

860 48.3 315 40.0 331 51.7 596 52.9 251 22.7 סה"כ
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1 י י'
דתיות העיבלה, מוצא, מין, לפי האב גיל :7 לוח
, ; " ן  ;

נשים 1 ם גברי האוכלוסייה כלל
n 1 ת. ס. ממוצע! n 1 ת. ס. ממוצע! n~| ת. ס. ממוצע! גיל

126 7.1 56.3 90 7.7 55.3 216 7.3 55.9 2029

151 7.5 64.2 79 7.3 66.2 230 7.5 64.9 3039

34 6.7 73.0 34 5.3 74.6 68 6.1 73.8 4049

(10) 4.7 75.4 (9) 5.9 79.3 19 5.2 78.8 5059

(4) 5.4 80.0 (5) 12.2 85.0 (9) 9.6 82.8 6069

325 9.5 62.7 217 11.2 63.9 542 10.2 63.2 סה"כ
 i

א y  _

אירופהאמריקה 1 אסיהאפריקה
N ממוצע]ס.ת.1 n ממוצע!ס.ת.1 גיל

62 6.2 55.7 125 8.2 56.7 2029

97 6.7 64.2 114 7.7 64.0 3039

27 4.1 73.8 33 7.0 72.9 4049

(8) 6.3 79.9 (9) 4.3 79.0 5059

(5) 9.7 79.6 (4) 9.1 86.8 6069

. 199 9.6 64.8 285 10.2 62.6 סה"כ
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המשך :7 לוח

ה ל 5 ש ה

13+ | 9^12 1 0^8

n ממוצע!ס.ת.1 n ממוצע!ס.ת.1 N ממוצע!ס.ת.1 גיל

57 6.3 56.4 150 7.8 55.7 9 7.4 55.3 2029

90 7.4 65.7 120 7.8 64.6 20 6.2 63.5 3039

18 2.5 74.2 34 6.8 74.2 16 7.2 72.4 4049

(3) 7.4 81.3 (8) 2.1 75.6 (3) 5.3 81.1 5059

(3) 6.9 84.0 (2) 8.4 84.0 (4) 13.6 81.3 6069

171 9.4 64.1 314 10.1 61.8 57 11.1 68.4 כ סר."

ת ו י ת ד

ים לאדתי | ים דתי
n ממוצע!ס.ת.1 n ממוצע!ס.ת.1 גיל

165 6.8 55.3 51 8.6 57.3 2029

178 7.6 65.1 51 7.3 63.9 3039
49 5.9 73.2 18 6.4 75.4 4049

15 5.0 78.3 (4) 6.1 80.8 5059
(7) 8.6 80.6 (2) 12.0 90.5 6069

414 10.1 62.8 126 10.3 64.0 סה"כ
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■ כלל  גיל לפי אבות של המשפחתי מצבם :8 לוח
(*) האוכלוסייה

n סה"כ גרוש אלמן נשוי גיל
215 100 3.3 5.1 91.6 2029

229 100 0.4 5.7 93.9 3039

69 100 1.4 20.3 78.3 4049

18 100 0.0 73.3 66.7 5059

(9) 100 0.0 11.1 88.9 6069

540 100 1.7 8.3 90.0 סה"כ

/

?ו י  י ...
■Jf .  ו' 

' '■:■.' "f
< 'f: .
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מין, גיל, לפי אלמן שאביהם נחקרים שיעורי :9 לרח
י יי  ודתיקית העוכלה מוצא,

מוצא 1 ן י נז r \

כלל
■ אראמ I אסאפ נשים I גברים האוכלוסיה

1ךא ך^ ן ךא 5 AT7 \ nJ ¥" גיל

61 4.9 125 6.4 195 6.4 90 3.3 215 5.1 2029

96 5.2 114 7.0 150 6.7 79 3.8 229 5.7 3039
28 14.3 33 18.2 35 22.9 34 17.6 69 20.3 4049
(7) 42.9 (9) 33.3 (9) 22.2 (9) 44.4 18 33.3 5059

(5) 0.0 (4) 25.0 (4) 25.0 (5) 0.0 (9) 11.1 6069

197 7.6 285 0.1 323 9.0 217 7.4 540 8.3 סה"כ

ת ו י ת ד 1 השכלה
לאדתיים ו דתיים 13+ 1 912 1 08
\ןא ך^ \ ךא i nH I STJ ¥ גיל

164 4.9 51 5.9 56 3.6 150 5.3 9 11.8 2029

177 5.1 51 7.8 90 3.3 119 6.7 20 10.0 3039

50 22.0 18 16.7 18 5.6 35 25.7 16 25.0 4049

15 33.3 (3) 33.3 (2) 0.0 (8) 37.5 (8) 37.5 5059

(7) 14.3 (2) 0.0 (2) 0.0 (2) 0.0 (4) 25.0 6069

413 8.2 125 8.8 167 3.6 314 8.9 57 19.3 סה"כ
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(*) האוכלוסייה בלל  גיל לפי האב מגורי מקום :10 לוח
1 * ב1 בישו 1 באותו | תה באו באותה]

N | |בחו"ל|סה"כ ןאחר ישוב שכונה דירה גיל
215 100 2.8 33.0 19.5 10.7 34.0 2029

229 100 3.0 46.1 35.2 10.9 4.8 3039

69 100 7.2 47.8 30.4 11.6 2.9 4049

18 100 0.0 42.1 42.1 10.5 5.3 5059

(9) 100 0.0 33.3 22.2 22.2 22.2 6069 (

540 100 3.3 40.8 28.4 11.1 16.9 סה"כ

!

V
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הממוצע והמרחק אחר ביישוב גר שאביהם נחקרים שיעורי :11 לוח
דתיות השכלה, מוצא, מין, גיל, לפי (ק"מ) מהאב*

ן ; מ ו

ם נשי 1 גברים האוכלוסייה כלל

n מרחק]ס.ת.| I i n 1 ת. ס. מרחק! * \ n |מרחק!ס.ת.1 *~ גיל

126 28 13 38.9 89 24 8 24.7 215 26 11 33.0 2029

151 37 20 47.0 79 30 15 44.3 230 35 19 46.1 3039
35 31 22 54.3 34 46 24 41.2 69 39 23 47.8 4049

(10) 17 6 10.0 (9) 41 28 11.7 19 32 17 42.1 5059

(4) 35 30 50.0 (5) 22 10 20.0 (9) 28 19 33.3 6069

329 33 17 43.9 216 32 14 36.1 542 32 16 40.8 סה"כ

א צ ו מ ~

אירופהאמריקה I אסיהאפריקה
n ס.ת.1 מרחקן 1 1 N מרחק!ס.ת.1 1 ¥ גיל

*

61 31 16 45.9 125 26 10 30.4 2029

97 34 21 56.2 114 33 16 38.6 3039
28 37 26 42.9 33 42 23 54.5 4049

(8) 45 33 62.5 (9) 17 7 22.2 5059
(5) 33 24 40.0 (4) 25 12 25.0 6069

199 34 21 51.3 285 31 14 36.6 סה"כ
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.  המשך :11 לוח

ה ל כ ש ה י ~
וי

1^+ * 912 ~\ 0^8

N ס.ת. ומרחק 1 N 1 |מרחק|ס.ת. 1 N 1 ס.ת. מרחק! | £ גיל

56 26 11 37.5 150 26 10 31.3 9 36 19 11.1 2029
90 35 21 46.7 120 36 18 49.2 20 22 9 55.0 3039
18 46 32 44.4 35 30 19 51.4 16 49 22 25.0 4049
(3) 60 35 33.3 (8) 35 18 37.5 (8) 18 9 25.0 5059

(3) 10 56 1 00.0 (2) 0 0 0.0 (4) 0 0 25.0 6069

170 35 20 44.1 315 31 14 40.3 57 33 14 33.3 סה"כ

ת י י ת ד

ים לאדתי 1 ים דתי י

N | ת. ס. מרחק| I I n 1 ת. ס. מרחק! 1 ■§ גיל

164 27 11 37.5 51 25 11 31.4 2029
.. 178 35 18 45.5 51 34 22 47.1 3039

( 50 42 28 56.0 18 30 11 22.2 4049
15 36 22 53.3 (4) 0 0 0.0 5059

... (7) 31 24 42.9 (2) 0 0 0.0 6069
י.

/ 414 33 16 42.3 126 29 15 34.9 סה"כ /

אפס). במרחק (כלומר, יישוב באותו אבותיהם עם הגרים נחקרים כולל *
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מהאב* הממוצע והמרחק אחר ביישוב גר שאביהם נחקרים שיעורי :12 לוח
הנחקר של מגורים יישוב וצורת גיל לפי (ק"מ)

המגורים יישוב ותק 1

חדש יישוב | ותיק יישוב
n מרחק!ס.ת.1 1 1 n מרחק!ס.ת.1 1 ¥ גיל

53 29 12 22.6 150 26 11 38.9 2029

64 51 35 50.0 160 24 12 45.3 3039

21 44 31 47.6 46 38 19 45.7 4049

(3) 0 0 0 15 35 17 42.9 5059
(3) 28 16 33.3 (6) 31 19 33.3 6069
 ____ 70+

144 43 25 38.2 377 27 13 42.5 כ סר."

המגורים יישוב גודל

עירוני יישוב 1 ר י ע

n ס.ת.1 מרחקן I \ n מרחק!ס.ת.1 1 W גיל

17 31 13 35.3 186 27 11 34.6 2029

30 36 19 40.0 194 35 19 47.7 3039
13 17 13 53.8 54 43 25 44.4 4049

(2) 0 0 0 16 35 16 40.0 5059

(2) 35 25 50.0 (7) 29 17 28.6 6069

  70+

64 31 16 40.6 457 33 16 41.4 כ סר."

מקרים 26 ב אפס). (מרחק הנחקר ליישוב זהר. ביישוב הגרים אבות כולל *
מגורים. ישוב י סוג חסר
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לפי בחיים שאמם נחקרים שיעורי :13 לוח
{*) האוכלוסייה בלל  גיל

.* ן 1 ■

N 1 * 1 גיל
116 92.2 2024
138 82.6 2529
163 86.5 3034

199 74.4 3539
125 69.6 4044

85 41.2 4549
85 32.9 5054

69 26.1 5559

74 18.9 6064

68 7.4 6569
60 0.0 +70

1,182 59.0 כ סר."
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מין, גיל, לפי בחיים שאמם נחקרים שיעורי :14 לוח
 " ודתיוית השכלה מוצא,

מוצא 1 ן י מ |

כלל
אראמ 1 אסאפ נשים * גברים האוכלוסיה

nH I nH f FT] I nH I nH r גיל

73 89.0 148 86.5 154 83.8 100 92.0 254 87.0 2029

149 79.2 186 80.1 248 77.0 114 86.0 362 79.8 3039

86 61.6 106 56.6 119 58.8 91 57.1 210 56.1 4049
75 25.3 69 34.8 76 31.6 78 28.2 154 29.9 5059

98 9.2 39 17.9 74 13.5 68 13.2 142 13.4 6069

44 0.0 13 0.0 28 0.0 30 0.0 60 0.0 +70

525 50.3 561 65.6 699 60.7 483 56.5 1182 59.0 סה"כ

ת ו י ת ד | השכלה |

לאדתיים 1 דתיים 13+ 1 912 1 08

n~7 \ aT7 \ ךא 1 AT7 \ W1 ¥~ גיל

193 88.1 61 83.6 67 86.6 176 87.5 11 81.8 2029
271 81.5 89 75.3 128 79.7 195 80.0 39 79.5 3039
150 60.0 59 52.5 60 61.7 92 60.9 57 50.9 4049

105 30.5 48 27.1 28 42.9 59 25.4 67 28.4 5059

98 13.3 42 14.3 34 14.7 48 16.7 59 10.2 6069

43 0.0 16 0.0 14 0.0 26 0.0 18 0.0 '+70

860 61.2 315 53.3 331 64.7 596 65.3 251 37.5 סהי'כ

39



דתיות השכלה, מוצא, מיו, לפי האם גיל :15 לוח
ן ; £ ן ז _

נשים 1 גברים האוכלוסייה כלל

n ממוצע!ס.ת.| N ממוצע!ס.ת.1 N ממוצע]ס.ת.1 גיל

129 6.6 51.9 92 6.4 50.2 221 6.6 51.2 2029

191 6.6 60.5 97 6.4 61.2 288 6.5 60.8 3039

69 5.7 69.8 52 5.3 69.7 21 5.5 69.8 4049

24 5.4 79.0 22 1.2 79.0 46 6.8 79.0 5059

(10) 8.9 79.3 (9) 7.2 80.7 19 7.9 79.9 6069

423 10.3 60.9 272 11.6 61.2 695 10.8 61.0 סה"כ

א צ ו מ I

אירופהאמריקה I אסיהאפריקה
n 1 ת. ס. מכ5וצע| n | ת. ס. ממוצע! גיל

65 5.5 52.1 128 7.4 51.1 2029

118 5.9 62.2 148 6.8 59.4 3039

52 4.1 72.2 60 5.8 67.9 4049
19 6.2 80.3 24 7.3 78.3 5059

(9) 9.2 79.0 (7) 8.5 80.4 6069
263 10.4 63.6 367 10.7 59.5 סה"כ
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המשך :15 לוח
 ה ל כ ש ה |

13 + | 9^12 1 0^8

n ממוצע!ס.ת.1 n I.ממוצע!ס.ת N ממוצע!ס.ת.1 גיל

58 5.5 52.2 154 7.0 50.8 9 7.4 51.0 2029

102 6.8 61.2 155 6.4 60.7 31 5.8 59.6 3039 J

36 5.2 71.3 56 5.0 69.8 29 6.3 67.7 4049

12 6.2 79.8 15 5.6 76.3 19 7.6 80.6 5059

)5) 9.0 81.0 (8) 3.4 81.3 (6) 11.6 77.3 6069

213 10.3 62.0 388 10.3 59.1 94 11.6 66.7 סה"כ

ת ו י ת ד

ים לאדתי I דתיים
n ממוצע!ס.ת.1 n ממוצע!ס.ת.1 גיל

170 6.5 51.0 51 7.0 51.7 2029

220 6.3 60.8 67 7.3 60.5 3039
89 5.6 70.2 31 5.3 68.4 4049

32 6.7 78.2 13 7.1 81.1 5059

13 7.7 79.2 (6) 9.0 81.5 6069

524 10.6 60.8 168 11.4 61.6 סה"כ
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 גיל לפי אמהות של המשפחתי המצב :16 לוח
(*) האוכלוסייה בלל

N | סה"כ גרושה] אלמנהן נשואה] גיל
218 100 3.2 7.8 89.0 2029

285 100 1.1 26.7 72.3 3039

122 100 3.3 56.6 40.2 4049

42 100 4.8 69.0 26.2 5059

19 100 0.0 68.4 31.6 6069

686 100 2.3 29.7 67.9 סה"כ

*
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מין, גיל, לפי אלמנה שאמם נחקרים שיעורי :17 לוח
ת ו ודתי השכלה מוצא,

א צ ו מ | ן י מ 1

. כלל
אראמ 1 אסאפ נשים 1 גברים האוכלוסיה
n~| I n~| I FT] I nH 1 ^ 1 1~ גיל

63 9.5 127 8.7 127 8.7 91 6.6 218 7.8 2029 *

116 25.0 147 29.9 190 29.5 95 21.1 285 26.7 3039 !

53 60.4 60 51.7 70 60.0 52 51.9 122 56.6 4049 !

18 72.2 21 71.4 22 63.6 20 75.0 42 69.0 5059 I

)9) 44.4 (7) 85.7 (10) 70.0 (9) 66.7 19 68.4 6069

259 32.4 362 29.6 419 31.0 267 27.7 686 29.7 סה"כ

ת ו י ת ד | השכלה
ים י לאדת 1 ים דתי 13+ 1 912 I 08

ךא i n | V n 1 I nH i nH T גיל

168 8.3 50 6.0 57 7.0 152 7.9 9 11.1 2029

218 25.2 66 31.8 101 15.8 154 30.5 30 43.3 3039

90 60.0 31 48.4 37 59.5 56 53.6 29 58.6 4049

30 63.3 12 83.3 (12) 75.0 (11) 54.5 19 23.7 5059
12 61.5 (6) 83.3 (5) 60.0 (8) 75.0 (6) 66.7 6069

519 28.9 165 32.7 212 25.4 381 26.5 93 52.7 סה"כ
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(*) האוכלוסייה בלל  גיל לפי האם מגורי מקום :18 לוח
1 * ישוב| בי 1 באותה!באותה!באותו "

* N ן |בחו"ל|סה"כ אחר ישובן י נהן שבו דירה גיל
220 100 2.7 78.2 22.3 11.4 38.5 2029

283 100 2.8 46.3 33.9 11.3 5.7 3039

122 100 6.6 41.8 35.2 13.9 2.5 4049

45 100 4.4 46.7 24.4 20.0 4.4 5059

18 100 0.0 55.6 22.2 16.7 5.6 6069

688 100 3.5 40.0 29.5 12.5 14.5 סה"כ
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מהאם* הממוצע והמרחק אחר ביישוב גרה שאמם נחקרים שיעורי :19 לוח
דתיות השכלה, מוצא, מין, גיל, לפי (ק"מ)

.י

ן י מ |

נשים גברים האוכלוסייה כלל

n I ת. ס. 1 מרחק I \ n I ת. ס. מרחק! * 1 n ת.1 ס. מרחק! 1 ¥ גיל

128 30 12 32.0 92 21 7 22.8 220 27 10 28.8 2029 \

188 39 20 47.9 95 30 15 43.2 283 36 19 46.3 3039 [

70 36 22 45.7 52 41 19 36.5 122 38 20 41.8 4049 /

24 40 24 45.8 21 42 23 47.6 45 40 24 46.7 5059

(9) 28 29 66.7 (9) 23 10 44.4 18 26 19 55.6 6069

419 36 18 43.0 269 31 14 35.3 688 34 17 40.0 סה"כ

א צ ו מ ך
אירופהאמריקה I אסיהאפריקה

N מרחק!ס.ת.1 1 $ N מרחק]ס.ת.1 1 ¥~ גיל

65 28 14 40.0 128 28 10 26.6 2029

117 36 22 58.1 145 35 16 37.9 3039

53 33 18 37.7 60 41 22 46.7 4049

19 33 21 52.6 23 44 24 39.1 5059

(9) 28 23 55.6 (6) 28 13 33.3 6069

263 33 19 49.0 362 34 15 35.4 סה"כ
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המשך :19 לוח
ה ל כ ש ה |

13^ 1 912 ] 0^8

n 1 ת. ס. Ipmnl I 1TlTriTDll7rnnT~l n | ת. ס. מרחק] | ¥ גיל

58 20 9 34.5 153 28 10 24.8 9 35 20 44.4 2029

100 40 22 51.0 152 35 18 47.4 31 27 11 25.8 3039

37 42 27 43.2 56 32 16 37.5 29 43 21 48.3 4049
12 33 24 50.0 14 39 22 50.0 19 47 25 42.1 5059

(5) 30 36 80.0 (8) 24 15 62.5 (5) 28 10 20.0 6069

212 36 20 45.9 383 32 14 37.3 93 38 18 37.6 סה"כ

_ __ . _ _ _

ים לאדתי 1 ים דתי
n 1 ת. ס. מרחק! 1 ¥ N 1 ת. ס. מרחק1 1 |~ גיל

169 27 10 28.4 51 25 11 27.5 2029

216 35 18 45.4 66 41 22 48.5 3039

90 34 19 44.4 31 49 24 32.3 4049

31 41 23 45.2 13 40 25 53.8 5059

13 24 18 53.8 (5) 34 24 60.0 6069

519 33 16 39.9 166 38 19 39.8 סה"כ

אפס). במרחק (כלומר, יישוב באותו אמותיהם עם הגרים נחקרים כולל *
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s

והמרחק אחר ביישוב גרה שאמם נחקרים שיעורי :20 לוח
יישוב וצורת גיל לפי (ק"מ) מהאם הממוצע
~ הנחקר של מגורים

" המגורים יישוב ותק
חדש יישוב | ותיק יישוב

n 1 ת. ס. מרחק! I 5~ n 1 ת. ס. מרחק! 1 ¥~ גיל

53 29 11 17.0 154 27 11 33.8 2029
j

78 52 35 48.7 197 26 12 45.4 3039 V
11

32 42 27 34.4 88 35 17 43.2 4049 i

)11) 42 32 54.5 33 41 21 40.6 5059
)3) 0 0 0 15 27 23 66.7 6069

 70+

177 44 25 36.2 487 29 13 41.6 סה"כ

המגורים יישוב גודל

עירוני יישוב I ר י ע

n |מרחק|ס.ת.1 1 n I.מרחק!ס.ת] ¥ גיל

18 30 12 27.8 189 27 10 29.6 2029
39 32 16 38.5 236 37 19 47.7 3039

21 19 11 42.9 99 40 22 40.4 4049
(3) 0 0 0 41 42 25 47.5 5059

(1) 0 0 0 17 27 21 58.8 6069
_.___ 70+

82 28 13 35.4 582 35 17 40.9 סה"כ

מקרים 26 ב אפס). (מרחק הנחקר ליישוב זהה ביישוב הגרות אמהות כולל *
מגורים. ישוב י סוג חסר
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אחאים* וסה"כ אחיות אחים, של ממוצע מספר :21 לוח
האוכלוסייה כלל  גיל לפי

1 1 1 אחאים מספר 1

אחיות מספר אחים מספר אחות) או (אח

1 1 1 ללא) $
n ס.ת. ממוצע ס.ת. ממוצע ס.ת. ממוצע אחאים גיל

116 1.6 1.5 1.7 1.7 2.7 3.0 13.8 2024

138 1.6 1.8 1.6 1.8 2.6 3.6 2.9 2529

163 1.5 1.6 1.8 1.9 2.7 3.3 9.8 3034

199 1.6 1.6 1.6 1.6 2.7 3.1 13.1 3539

125 1.7 1.6 1.6 1.6 2.7 3.2 15.2 4044

85 1.4 1.4 1.5 1.6 2.4 3.0 14.1 4549

85 1.5 1.4 1.5 1.7 2.3 3.0 17.6 5054

69 1.4 1.2 1.4 1.2 2.3 2.3 15.9 5559

74 1.3 1.0 1.2 1.0 2.1 2.0 28.4 6064
68 1.1 1.1 1.2 0.9 1.8 1.8 33.8 6569

60 1.0 0.7 0.9 0.6 1.6 1.3 38.3 +70

1132 1.5 1.4 1.6 1.5 2.6 2.9 15.7 סה"כ

אחיות. או אחים  אחאים *
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גיל לפי ארואים* של הממוצע והמספר אחאים ללא נחקרים שיעורי :22 לוח
  ~ י ודתיות השכלה מוצא, מין,

ו י " *

נשים * גברים האוכלוסייה כלל
1 1 ללאו * ו ו וללא] | 1 *~ללא]

n ס.ת. ממוצע אחאים n ס.ת. ממוצע אחאים N ס.ת. ממוצע אחאים גיל

154 2.7 3.6 4.5 100 2.6 3.0 13.0 254 2.7 3.4 7.9 2029

248 2.6 3.2 9.7 114 2.9 3.2 15.8 362 2.7 3.2 11.6 3039
119 2.5 3.1 13.4 91 2.3 3.0 16.5 210 2.6 3.1 14.8 4049

76 2.4 2.5 21.1 78 2.3 2.8 12.8 154 2.3 2.7 16.9 5059

74 1.9 2.0 27.0 68 2.1 1.9 35.3 142 2.0 1.9 31.0 6069

28 1.7 1.3 35.7 32 1.6 1.3 40.6 60 1.6 1.3 38.3 +70

699 2.5 3.0 13.3 483 2.6 2.8 19.3 1182 2.6 2.9 15.7 םה"כ

~ א צ ו מ ~
,0

אירופהאמריקה 1 אסיהאפריקה
1 | ללא| ■§■ | | ללא| #

n ס.ת. ממוצע אחאים N ס.ת. ממוצע אחאים גיל

73 1.5 1.8 5.5 148 2.8 4.3 8.8 2029

149 1.3 1.4 18.1 186 2.7 4.7 5.4 3039

86 1.2 1.5 23.3 106 2.8 4.4 9.4 4049

75 1.6 1.6 18.7 69 2.5 3.8 14.5 5059

98 1.3 1.4 35.7 39 2.6 3.1 23.1 6069

44 1.5 1.1 40.9 13 2.0 1.6 38.5 +70

525 1.4 1.5 22.5 561 2.7 4.3 10.2 סהי'כ

כלל. אחאים ללא נחקרים כולל *
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המשך :22 לוח

Fi ל 5 ^ ^ 

13+ I 912 I 0^8

1 1 ¥~ללא]~~ 1 1 ללא| *; 1 1 ^ללא]
n ס.ת. ממוצע אחאים n ס.ת. ממוצע אתאים n ס.ת. ממוצע אחאים גיל

67 2.0 2.5 6.0 176 2.7 3.6 8.0 11 4.3 4.8 18.2 2029

128 22 2.4 14.1 195 2.6 3.2 11.8 39 2.7 5.8 2.6 3039
60 1.9 1.8 21.7 92 2.7 3.3 16.3 57 2.5 4.2 5.3 4049

28 1.8 1.9 10.7 59 2.1 2.2 22.0 67 2.5 3.4 14.9 5059

34 1.7 1.6 35.3 48 1.7 1.7 29.2 59 2.3 2.2 30.5 6069
14 1.1 1.3 21.4 26 1.7 1.3 38.5 18 2.0 1.3 50.0 +70

331 2.0 2.1 16.0 596 2.6 3.0 14.9 251 2.8 3.6 17.1 סה"כ

ת ו י ת ד

ים לאדתי 1 ים דתי

1 1 ללא| * 1 1 ללא! %

n ס.ת. ממוצע אחאים n ס.ת. ממוצע אחאים גיל

193 2.5 3.1 8.3 61 2.9 4.3 6.6 2029

271 2.7 3.0 13.3 89 2.5 3.9 5.6 3039

150 2.4 2.8 15.3 59 2.9 3.8 13.6 4049

105 2.2 2.7 10.5 48 2.6 2.6 29.2 5059

98 1.5 1.6 327 42 2.6 2.8 26.2 6069

43 1.6 3.1 34.9 16 8.1 1.1 50.0 +70

860 2.5 2.7 15.5 315 2.7 3.5 15.9 סה"כ

כלל. אחאים ללא נחקרים כולל *
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($) גיל לפי ביותר הקרובים האחאים מגורי מקום :23 לוח
1 1 ישוב! |באותה!באותה!באותו|בי

n סה"כ "ל רוו אחר יישוב שכונה דירה גיל
104 100 3.8 24.0 18.3 6.7 47.1 2024

134 100 1.5 36.6 37.3 12.7 11.9 2529

149 100 3.4 43.0 36.9 10.1 6.7 3034

173 100 2.9 43.4 38.2 12.1 3.5 3539 }

106 100 6.6 42.5 33.0 15.1 2.8 4044

74 100 10.8 40.5 40.5 8.1 0.0 4549

72 100 4.2 52.8 26.4 15.3 1.4 5054

59 100 11.9 55.9 23.0 8.5 0.0 5559

53 100 11.3 45.3 35.8 7.5 0.0 6064

47 100 14.9 59.6 21.3 0.0 4.3 6569
38 100 23.7 34.2 26.3 13.2 2.6 +70

1009 100 6.2 42.0 32.4 10.6 8.7 סה'יכ
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מבחינה לנחקר ביותר הקרוב לאחאי המרחק 24א: לוח
השכלה, מוצא, מין, גיל, לפי (ק"מ) גיאוגרפית*
 ות דתי

ן י מ 1

נשים * גברים האוכלוסייה כלל

n מרחק]ס.ת.1 N מרחק!ס.ת.1 N ס.ת. מרחק גיל

147 22 10 89 28 10 236 24 10 2029
226 29 13 97 39 17 323 32 14 3039

106 28 13 77 34 15 183 31 14 4049

62 28 15 69 29 15 131 28 15 5059

56 20 8 46 31 18 102 26 13 6069
18 30 10 21 26 12 39 27 11 +70

615 27 12 399 32 15 1014 29 13 סה"כ

א צ ו מ

אירופהאמריקה I אסיהאפריקה
n 1 ת. ס. מרחק| n~~ ת. ס. מרחק גיל

69 33 17 136 20 7 2029
123 35 29 178 29 11 3039
68 41 23 97 21 9 4049

61 28 17 61 26 12 5059

64 31 18 33 7 3 6069

27 29 12 (9) 27 11 +70

412 34 18 514 24 9 סה"כ

אפס. מרחק כולל *
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המשך 24א: לוח

ה ל כ ש ה 1

13+ 1 9^12 | CP8

n ס.ת.1 מרחקן N I.מרחק!ס.ת N מרחק!ס.ת.1 גיל

63 29 12 163 22 8 10 33 21 2029

110 39 22 175 28 12 39 17 6 3039

50 45 28 77 19 7 55 23 11 4049

25 36 21 47 25 15 59 27 13 5059

23 26 11 34 28 15 44 24 11 6069

(11) 24 7 16 18 8 (10) 42 21 +70

282 37 19 512 25 10 216 25 11 סה"כ

.
דתיות

ם י לאדתי 1 דתיים

N מרחק!ס.ת.1 N מרחק1ס.ת.1 גיל

179 25 10 57 22 8 2029

239 32 15 83 33 12 3039

; . 129 34 17 53 17 6 4049

95 29 17 36 27 10 5059

67 29 15 34 18 7 6069

29 25 9 (9) 36 18 +70

738 30 14 272 26 10 סה"כ
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מין, גיל, לפי (ק"מ) לאחאים הממוצע המרחק 24ב: לוח
 יי ~ ות דתי השכלה, מוצא,

ן ; מ ו

נשים 1 גברים האוכלוסייה כלל
n מרחק)ס.ת.1 N מרחק|ס.ת.1 n ס.ת.1 מרחק גיל

147 32 18 89 29 14 236 31 16 2029

226 55 29 97 49 32 323 53 30 3039

106 32 23 77 40 27 183 36 25 4049

62 24 27 69 31 30 131 32 29 5059

56 23 16 48 34 26 102 29 20 6069
19 31 15 21 29 24 39 30 20 +70

615 41 24 399 38 26 1014 40 24 סה"כ

א צ ו מ

אירופהאמריקה 1 אסיהאפריקה
n מרחק!ס,ת.1 n מרחק!ס.ת.1 גיל

69 35 21 137 31 15 2029

123 52 32 178 56 30 3039
68 43 29 97 32 24 4049

61 30 24 61 32 33 5059

64 34 24 33 15 14 6069

27 29 16 (9) 30 26 +70

412 41 16 514 42 24 סה"כ
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המשך 24ב: לוח

ה ל כ ש ה

13^ | 9^12 1 0^8

n ס.ת.1 מרחקן N 1 ת. ס. מרחק| N 1 ת. ס. מרחק!

63 31 19 163 24 13 10 78 49

110 41 29 175 62 33 38 40 21

50 49 36 77 24 18 55 33 26

25 37 25 47 30 28 59 32 31

23 32 20 34 30 21 44 26 20

(11) 31 21 16 23 19 (10) 42 23

282 40 27 512 43 23 216 37 26

ת ו < H "i *

ים לאדתי I ים דתי
n מרחק!ס.ת.1 N מרחק!ס.ת.1 גיל

179 32 16 57 26 17 2029

239 58 32 83 36 24 3039
129 38 27 53 31 21 4049

95 33 29 36 29 28 5059
67 31 20 34 24 21 6069

29 28 18 (9) 37 25 +70

738 44 25 272 31 22 סה"כ
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לאחאים הממוצע והמרחק ביותר הקרוב לאחאי המרחק :25 לוח
הנחקר של מגורים יישוב וצורת גיל לפי (ק"מ)

לנחקר (גיאוגרפית) ביותר הקרוב(ה) לאח/אחות מרחק

מגורים יישוב גודל 1 מגורים יישוב ותק ו

עירוני יישוב 1 ר י ע חדש יישוב 1 ותיק יישוב
n I.מרחק!ס.ת n I.מרחק!ס.ת N מרחק!ס.ת.1 N מרחק!0.ת.1 גיל

22 30 15 207 24 9 55 26 10 174 24 10 2029

47 29 14 264 33 14 90 45 25 221 23 10 3039

40 30 16 139 30 12 56 30 15 123 30 12 4049

(10) 28 15 112 29 15 25 38 24 97 25 13 5059

(10) 15 6 85 27 13 21 25 9 74 26 13 6069

36 28 12 (1) 0 57 35 28 10 70+

129 28 14 843 29 13 248 37 18 724 26 11 סה"כ

לאחאים ממוצע מרחק

מגורים ישוב י גודל I מגורים ישוב י ותק ו

עירוני יישוב | ר י ע חדש יישוב 1 ותיק יישוב
N I.מרחק!ס.ת N מרחק!ס.ת,1 N מרחק|ס.ת.1 N מרחק!ס.ת.1 גיל

22 29 22 207 31 16 55 42 22 174 27 15 2029

47 60 34 264 53 30 90 72 52 221 42 21 3039

40 . 37 30 139 35 23 56 39 31 123 34 22 4049

(10) 28 39 112 33 28 25 39 47 97 29 24 5059

(10) 15 15 85 30 21 21 26 18 74 30 20 6069
36 31 20 (1) 0 57 35 31 19 70+

129 44 29 843 40 24 248 54 37 724 34 20 סה"כ
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האוכלוסייה בלל  גיל לפי ילדים של ממוצע מספר :26 לוח
רווקים) הלא הנחקרים בקרב  (בסוגריים

1 בנים מספר * בנות מספר * ילדים מספר
n ת. ס. ממוצע! ת. ס, ממוצע! ת. /ס. ממוצע ^""^לא""רלךד^ן גיל

(39)116 0.3 0.1 0.4 0.2 0.5 (0.7) 0.3 (35.9)77.6 2024
(109)138 0.8 0.6 0.8 0.6 1.1 (1.6) 1.2 (18.3)35.5 2529

(154)163 1.0 1.2 0.9 1.0 1.1 (2.3) 2.2 (7.1)12.3 3034
(192)199 1.1 1.5 1.2 1.5 1.4 (3.1) 3.0 (2.1) 4.5 3539

(125)125 1.2 1.6 1.1 1.7 1.5 (3.3) 3.3 (2.4) 2.4 4044
(84) 85 1.2 1.7 1.5 1.7 1.8 (3.5) 3.5 (4.8) 5.9 4549
(82) 85 1.5 1.9 1.6 1.9 2.2 (4.0) 3.8 (1.2) 4.7 5054
(68) 69 1.5 1.4 1.5 1.62>3^(3 . 1 ) 3.1 (2.9) 4.4 5559
(72) 74 1.2 1.4 1.4 1.4 2.1 (2.8) 2.7 (4.2) 6.8 6064

(67) 68 LI 1.2 1.2 1.2 1.7(5;4) 2.*r (9.0) 8.8 6569

)60) 60 1.2 1.3 1.1 1.1 1.6 (2.3) 2.3 (8.3) 8.3 70+

)1052)1182 1.2 1.2 1.2 1.2 1.8 (2.8) 2.5 (6.9)16.8 סה"כ

'*0

T
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דתיות השכלה, מוצא, מין, גיל, לפי ילדים של ממוצע מספר :27 לוח
ן י מ 1

נשים 1 גברים האוכלוסייה כלל
1 1 ¥ל^א] 1 1 ¥~ללא] 1 1 ¥~~ללא]

n ס.ת. ממוצע ילדים n ס.ת. ממוצע ילדים n ס.ת. ממוצע ילדים גיל

154 1.1 1.1 40.3 100 0.7 0.3 27.0 254 1.0 0.8 54.7 2029

248 1.4 2.7 7.7 114 1.2 2.4 8.8 362 1.3 2.6 8.0 3039

119 1.6 3.3 3.4 91 1.9 3.4 14.4 210 1.6 3.4 3.8 4049

76 2.3 3.4 7.9 78 2.0 3.6 1.3 154 2.2 3.5 4.6 5059

74 1.8 2.4 9.5 68 2.0 2.8 5.9 142 1.9 2.6 7.8 6069
28 1.4 2.2 10.7 32 1.7 2.4 6.3 60 1.6 2.3 8.3 +70

699 1.7 2.5 14.4 483 1.9 2.4 20.3 1182 1.8 2.3 16.8 סה"כ

I X Jt~ t S
אירופהאמריקה | אסיהאפריקה

1 1 ללא| *; 1 1 ללאו *
N ס.ת. ממוצע ילדים n ס.ת. ממוצע ילדים גיל

73 1.0 0.6 63.0 148 1.1 0.9 48.0 2029

149 1.1 2.5 8.1 186 1.5 2.8 8.1 3039

86 1.0 2.8 2.3 106 1.8 3.9 4.7 4049

75 1.0 2.5 2.7 69 2.5 4.7 4.4 5059

98 1.3 2.1 7.1 39 2.5 3.9 5.1 6069

44 0.9 1.8 9.1 13 2.1 4.0 7.7 +70

525 1.3 2.1 13.9 561 2.2 2.8 17.3 סה"כ
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המעיר :27 לוח
ה ל כ עי ה

13+ 1 9^12 1 0^8

1 1 ¥ללא] 1 1 ללא| £ 1 1 ¥~~ללא]
n ס.ת. ממוצע ילדים N ס.ת. ממוצע ילדים N ס.ת. ממוצע ילדים גיל

67 1.0 0.6 62.7 176 1.0 0.8 52.3 11 1.1 1.1 45.5 2029
j

128 1.1 2.3 7.8 195 1.3 2.6 8.7 39 1.9 3.5 5.1 3039

60 1.2 2.7 6.7 92 1.3 3.2 3.3 57 2.0 4.3 1.8 4049

28 1.0 2.6 3.6 59 1.3 2.8 3.4 67 2.7 4.5 6.0 5059

34 1.2 2.1 11.8 48 1.0 2.2 4.2 59 2.6 3.1 8.5 6069

14 1.5 1.8 21.4 26 1.3 2.2 3.9 18 1.8 2.9 0.0 +70

331 1.3 2.0 19.3 596 1.5 2.2 19.6 251 2.4 3.7 6.8 סה"כ

ת ו י ת ד~ י

ם י לאדתי 1 ם י דתי *

1 1 ו^לליא"! 1 1 ללא! *;

n ס.ת. ממוצע ילדים n ס.ת. ממוצע ילדים גיל

193 0.9 0.7 57.5 61 1.3 1.1 45.9 2029

271 1.3 2.5 10.0 89 1.3 3.1 2.3 3039

150 1.3 3.2 3.3 59 2.1 3.8 5.1 4049

105 1.8 3.0 3.8 48 2.6 4.6 6.3 5059

98 1.3 2.1 9.2 42 2.6 3.7 4.8 6069

43 1.2 2.0 7.0 16 2.2 3.2 12.5 +70

860 1.6 2.2 18.5 315 2.2 3.1 12.7 סה"כ
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הממוצע והגיל הצעיר המבוגר, הילד גיל :28 לוח
האוכלוסייה כלל  גיל לפי הילדים של

1 ממוצע גיל 1 |

ילדים של הצעיר הילד המבוגר הילד

n ס.ת. ממוצע ס.ת. ממוצע ס.ת. ממוצע גיל

26 3.0 2.4 3.0 2.2 3.1 2.6 2024

89 5.3 5.0 4.6 3.5 6.4 6.2 2529

143 2.7 6.5 2.6 3.9 3.5 8.7 3034

190 3.8 9.9 4.1 6.0 4.4 13.0 3539

122 3.8 13.9 4.7 9.2 4.1 17.7 4044

80 4.5 18.5 5.2 13.1 4.7 22.7 4549

81 5.4 21.8 5.9 16.2 7.3 26.9 5054

66 6.9 26.9 7.9 22.0 8.9 31.1 5559

69 5.3 31.1 6.5 27.6 5.7 34.2 6064

62 7.0 32.1 8.3 27.8 7.1 35.9 6569

55 7.3 42.3 8.8 38.7 7.5 46.0 +70

983 11.9 16.8 11.7 13.0 12.9 20.0 סה"כ
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ודתיות השכלה מוצא, מיו, גיל, לפי הילדים של הממוצע הגיל :29 לוח
ן * מ 1

נעריים 1 גברים האוכלוסייה כלל

n ס,ת, ממוצע n ס.ת. ממוצע n ס.ת. ממוצע גיל

92 5.3 4.8 23 2.7 2.9 115 5.9 44 2029 ;t

229 3.8 9.0 104 3.5 7.4 333 3.8 8.5 3039
115 4.3 17.1 87 4.5 13.9 202 4.7 15.7 4049
70 5.4 27.0 77 6.5 21.5 147 6.6 24.1 5059

67 5.5 33.5 64 6.2 29.5 131 6.2 31.6 6069

25 6.7 44.8 30 7.2 40.3 55 7.3 42.3 +70

598 16.0 16.2 385 11.8 17.7 983 11.9 16.8 סה"כ

*

א צ ו מ

אירופהאמריקה I אסיהאפריקה

n ס.ת. ממוצע n ס.ת. ממוצע גיל

27 6.8 5.1 77 4.8 4.2 2029

137 3.7 8.4 171 3.8 8.6 3039
84 4.8 15.7 101 4.5 16.2 4049

73 6.5 26.0 66 5.9 22.2 5059

91 5.6 32.4 37 7.2 29.5 6069

40 7.4 42.8 12 4.5 37.9 +70

452 13.1 20.4 464 9.6 13.9 סה"כ
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המשך :29 לוח

ה ל כ ש ה

13+ 1 912 1 CM3

n ס.ת, ממוצע N ס.ת. ממוצע n ס.ת. ממוצע גיל

25 5.8 3.4 84 4.8 4.5 6 3.4 6.3 2029

118 3.6 7.3 178 3.8 8.8 37 3.3 10.7 3039

56 4.5 14.3 89 6.5 15.1 56 4.3 18.1 4049
27 6.2 24.1 57 7.8 24.2 63 5.7 24.0 5059

30 6.0 32.6 46 5.2 32.2 54 6.9 30.4 6069
(11) 7.2 38.4 25 6.3 44.3 18 8.2 41.9 +70

267 11.3 14.2 479 11.9 15.1 234 10.4 22.9 כ סרו"
Jt י

ת ו י ת ד

ים לאדתי 1 ים דתי

N ס.ת. ממוצע N ס.ת. ממוצע גיל

82 4.8 4.2 33 5.2 4.8 2029

244 3.7 8.7 87 3.8 7.8 3039
145 4.7 15.9 56 4.5 15.5 4049

101 6.5 24.1 45 6.9 24.3 5059

89 5.2 32.4 40 7.7 30.0 6069

40 6.9 43.7 14 7.3 38.5 +70

701 12.1 16.9 275 11.5 16.5 סה"כ
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(ij גיל לפי ביותר הקרוב הילד מגורי :30 לוח
1 1 ישוב! בי 1 באותה]באותו 1 באותה 1

N סה"כ ברוו"ל ארור יישוב שכונה דירה גיל

25 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2024

89 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2529

143 100.0 0.0 0.7 0.7 0.0 98.6 3034 {
1■

190 100.0 0.0 0.0 0.5 0.0 99.5 3539 ;!

122 100.0 0.0 0.8 0.8 0.8 97.5 4044

80 100.0 0.0 0.0 1.2 1.2 97.5 4549
81 100.0 0.0 4.9 6.2 2.5 86.4 5054

66 100.0 0.0 19.7 16.7 3.0 60.6 5559
69 100.0 0.0 26.1 24.6 14.5 34.8 6064

62 100.0 4.8 17.7 35.5 16.1 25.8 6569

55 100.0 3.6 25.5 52.7 14.5 3.6 +70

982 100.0 0.5 6.3 9.0 3.5 80.8 סה"כ
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מבחינה לנחקר ביותר הקרוב לילד המרחק 31א: לוח
מוצא, מין, גיל, לפי (ק"מ) גיאוגרפית

דתיות השכלה,

ן י מ 1

נשים 1 גברים האוכלוסייה כלל

n ממוצע]ס.ת.1 N ממוצע]ס.ת.1 n I.ממוצע!ס.ת גיל

91 0 0 24 0 0 115 0 0 2029

230 0 0 105 1 0 335 0 0 3039

11600875 0 203 3 0 4049

70 12 2 78 9 1 148 11 2 5059

67 7 2 64 23 5 131 17 4 6069

25 40 10 31 16 4 56 29 ר +70

599 10 1 389 12 2 998 10 1 סה"כ

א צ ו מ

אירופהאמריקה | אסיהאפריקה
N ממוצע]ס.ת.1 n ממוצע]ס.ת.] גיל

26 0 0 78 0 0 2029

139 1 0 171 0 0 3039

84 5 0 102 0 0 4049

73 15 4 67 0 0 5059

91 20 5 37 0 0 6069

40 34 9 13 1 0 +70

453 15 3 468 0 0 סה"כ
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המשך 31א: לוח
ה ל כ ש ה

13+ 1 9^*2 1 0^8

n ממוצע!ס.ת.1 N ממוצע!ס.ת.| N ממוצע!ס.ת.| גיל

2400850 0 6 0 0 2029

119 1 0 179 0 0 37 0 0 3039 /

56 6 1 90 0 0 56 0 0 4049 '

27 14357 133562 0 5059

29 10 3 46 17 3 55 20 5 6069

(11) 28 11 25 6 3 18 47 11 +70

266 9 1 482 7 1 236 16 2 סה"כ

ת ו י ת ד 1

ים לאדתי 1 ים דתי

N I.ממוצע!ס.ת N ממוצע]ס.ת.1 גיל

83 0 0 32 0 0 2029

246 1 0 87 0 0 3039

146 4 0 56 0 0 4049

101 12 2 46 6 1 5059

89 21 5 40 2 0 6069

40 32 7 15 24 6 +70

705 12 1 276 6 0 סה"כ
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דתיות השכלה, מוצא, מין, גיל, לפי (ק"מ) לילדים הממוצע המרחק 31ב: לוח
ן י* מ 1

נשים 1 גברים האוכלוסייה כלל
N ממוצע!ס.ת.1 N ממוצע!ס.ת.1 N ממוצע!ס.ת.1 גיל

91 0 0 24 0 0 115 0 0 2029

230 4 0 105 1 0 325 3 0 3039
116 7 2 87 35 8 203 24 5 4049

70 29 18 78 16 8 148 23 13 5059

67 18 11 64 30 18 131 25 14 6069

25 42 26 31 25 13 56 34 19 +70

599 16 5 389 124 7 988 20 6 כ סר."

א y x מ

אירופהאמריקה I אסיהאפריקה
N ממוצע!ס.ת.1 n ממוצע!ס.ת.1 גיל

26 1 0 78 0 0 2029
139 5 0 171 0 0 3039
84 36 8 102 8 3 4049
73 21 14 67 26 12 5059

91 28 17 37 13 8 6069
40 38 20 13 25 14 +70

453 25 9 468 13 3 סה"כ
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המשך 31ב: לוח

 ה ל כ ש ה

I3+ 1 9^12 | 0^8

n ממוצע!ס,ת,1 N ממוצע!ס.ת.1 n ממוצע!ס.ת.1 גיל

24 10850 0 6 0 0 2029

119 10 179 4 0370 0 3039

56 13 5 90 33 5548 4 4049

27 24 17 57 17 9 64 27 14 5059
29 21 17 46 26 13 55 26 15 6069

(11) 35 23 25 17 12 18 49 27 +70

266 16 6 482 19 4 2 36 24 10 סה"כ

ת ן י ת ד |

ים לאדתי 1 ים דתי
*

n | ת. ס. ממוצע! n ממוצע!ס.ת.1 גיל

88 0 0 32 1 0 2029

24640 87 1 0 3039
146286565 2 4049

101 22 12 46 23 15 5059

89 28 16 40 16 11 6069

40 36 19 15 28 19 +70

705 21 6 276 15 5 סה"כ

I
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וצורת גיל לפי לילדים הממוצע והמרחק ביותר הקרוב לילד המרחק :32 לוח
הנחקר* של מגורים יישוב

לנחקר (גיאוגרפית) ביותר הקרוב לילד מרחק
. ■ ■ ■ י יי י ■". י י  ■■■ י

מגורים ישוב י גודל * מגורים ישוב י ותק ו
עירוני יישוב 1 ר י ע חדש יישוב 1 ותיק יישוב
N ממוצע!ס.ת.1 N ממוצע!ס.ת.1 N ממוצע]ס.ת.1 N ממוצע!ס.ת.1 גיל

13 0 0 98 0 0 28 0 0 83 0 0 2029

50 6 0 273 1 0 96 0 0 227 1 0 3039 4

40 0 0 157 4 0 58 6 1 139 0 0 4049 י

12 11 3 127 11 2 29 0 0 110 12 2 5059
(8) 2 1 114 15 3 24 3 1 98 15 3 6069

(1) 0 0 52 30 7 (6) 5 2 47 32 8 70+

124 3 0 821 11 1 241 3 0 704 11 1 סה"כ

לילדים ממוצע מרחק

מגורים יישוב גודל 1 מגורים יישוב ותק ו
עירוני ישוב י 1 ר י ע חדש יישוב 1 ותיק יישוב
N ממוצע!ס.ת.1 n ממוצע!ס.ת.1 N ממוצע!ס.ת.1 N ממוצע!ס.ת.1 גיל

13 0 0 98 1 0 28 0 0 53 1 0 2029
50 3 0 273 3 0 96 1 0 227 4 0 3039
40 50 11 157 9 3 58 42 11 139 7 2 4049
12 27 17 127 23 12 29 25 15 110 23 12 5059
(8) 23 28 114 23 12 24 16 10 98 24 14 6069 I

)1) 0 33 52 35 18 (6) 15 17 47 36 18 70+ יי

124 31 7 821 17 5 241 24 6 704 18 6 סה"כ

ידועה. לא המגורים יישוב צורת מקרים 43 ב *
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גיל לפי השארים רשתות של גיאוגרפי ופיזור ממוצע גודל :33 לוח

מרחק 1 1 1 1 1 i 1 לאח/ות1 מרחק
הקרוב/ה ממוצע מרחק מרחק
ביותר לאחאים מספר לאם לאב בן
1(ק"מ) |(ק"מ)|אחאיםן(ק"מ) אם |(ק"מ)| אב | זוג 1 גיל

9 15 3.0 10 0.922 9 0.888 0.336 2024
10 17 3.6 10 0.826 12 0.819 0.768 2529

10 28 3.3 14 0.865 15 0.706 0.920 3034 1

18 32 3.1 23 0.744 22 0.579 0.930 3539
11 22 3.2 21 0.696 23 0.400 0.928 4044

17 29 3.0 20 0.412 23 0.224 0.894 4549
13 28 3.0 25 0.329 (0.129 0.894 5054

17 (

18 29 2.3 21 0.261 (0.116 0.899 5559

12 20 2.0 (0.189 (0.068 0.808 6064
19 ( 19 (

13 20 1.8 (0.074 (0.059 0.838 6569

11 20 1.3  0.000  0.000 0.776 +70

13 24 2.9 17 0.590 16 0.459 0.824 סה"כ
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המשך :33 לוח
1 [מרחק 1 מרחק 1 *

תקן לילד מרחק
של הקרוב ממוצע

הרשת סה"כ ביותר לילדים מספר
*n |(ק"מ)| |(ק"מ)|גודל 1ילדים|(ק"מ) גיל
116 9 5.446 0 0 0.3 2024

138 13 7.213 0 0 1.2 2529
5

163 21 7.991 0 0 2.2 3034
199 19 8.853 0 0 3.0 3539

125 16 8.524 0 2 3.3 4044
85 20 8.030 0 9 3.5 4549

85 25 8.152 0 10 3.8 5054

69 23 6.676 4 16 3.1 5559

74 16 5.765 4 12 2.7 6064
68 18 5.171 4 17 2.4 6569

60 19 4.376 7 19 2.3 +70

1182 18 7.273 1 6 2.5 סה"כ

במדגם. הגיל קבוצת גודל הוא N *
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גיל, לפי השארים רשתות של גיאוגרפי ופיזור גודל :34 לוח
 מגורים יישוב וסוג מוצא דתיות, השכלה, מין,

. _ _ _

" נשים 1 גברים האוכלוסייה כלל

|מרחק| ומרחק! 1מרחק|
n תקן גודל n תקן גודל N תקן גודל גיל

154 13 7.052 100 8 5.500 254 11 6.411 2029

248 21 8.194 114 19 8.149 362 20 8.180 3039
119 16 8.202 91 19 8.396 210 17 8.286 4049

76 27 7.145 78 21 7.833 154 24 7.494 5059

74 14 5.230 68 20 5.338 142 17 5.521 6069

28 20 4.071 32 18 4.563 60 19 4.333 +70

699 18 7.351 483 19 7.033 1182 18 7.273 כ סר."

ה ל כ ש ה ~~

13+ 1 9^12 1 0^8

מרחק! ו מרחק] 1 מרחק! 1

n תקן גודל N תקן גודל N תקן גודל גיל

67 11 5.358 176 9 6.744(11) 40 8.182 2029

128 15 7.164 195 23 8.185 39 21 11.487 3039

60 20 6.317 92 15 8.424 57 19 10.158 4049

28 21 5.893 59 19 6.254 67 30 9.254 5059

34 18 4.794 48 16 5.020 59 18 6.339 6069

14 20 3.714 26 17 4.346 18 23 4.944 +70

331 16 6.148 596 17 7.183 251 23 8.765 סה"כ
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י)

המשך :34 לוח 

א צ ו מ 1 ת ו י ת ד

1אירופהאמריקה אסיהאפריקה ים לאדתי 1 ים דתי
מרחק! ו |מרחק| מרחק מרחק

n תקן גודל N תקן גודל N תקן גודל N תקן גודל גיל , .

73 12 4.699 148 12 7.534 61 11 7.721 193 11 6.036 2029

149 19 6.228 186 28 9.844 89 15 9.315 271 22 7.830 3039

86 18 6.093 106 18 10.028 59 16 9.254 150 18 7.880 4049

75 18 5.387 69 39 9.870 48 30 8.428 105 22 7.086 5059

98 18 4.459 39 15 8.077 42 18 7.476 98 17 4.714 6069
44 18 3.591 13 20 6.539 16 17 5.188 43 20 4.000 +70

525 17 5.322 561 19 9.073 315 17 8.410 860 18 6.799 סה"כ

המגורים יישוב גודל 1 המגורים יישוב ותק
ר י y 1 עירוני יישוב חדש יישוב 1 ותיק יישוב
ומרחק| 1מרחק| מרחק מרחק

N תקן גודל N תקן גודל N תקן גודל n תקן גודל גיל

23 15 7.521 216 11 6.548 56 18 7.767 183 9 6.298 2029
50 22 8.860 296 20 8.212 96 36 9.864 250 15 7.708 3039
40 24 9.725 164 16 8.012 59 27 9.576 145 14 7.848 4049

12 39 8.583 133 22 7.436 30 35 8.566 115 21 7.260 5059

(10) 25 9.900 122 16 5.195 26 16 7.576 106 17 5.056 6069

(1) 31 3.000 56 19 4.321 (6) 22 3.666 51 18 4.372 70+

136 23 8.897 987 17 7.114 273 29 8.875 850 15 6.834 סה"כ

*
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Abstract

Despite the importance of the basic kinship network (spouse,
parents, siblings, offspring) in one's life and for the public services
system, little empirical data is available on this subject. The

present study provides a basic description of the structure of kinship
networks in Israel. There are two aims: On the one hand, to bring
most of the unprocessed data to the knowledge of researchers in the
area and, on the other hand, to prepare a data base which will enable
multifaceted analyses and predictions regarding the Israeli
population.

The report primarily describes the characteristics of the
network's members. These include age (survival), sex, marital status
and place of residence. The findings are presented by relating these
characteristics to the individual being studied: age, sex, ethnic
origin, education and religiosity. In some cases, the networks were

examined on the basis of length of residence in Israel and the place of
residence of the individual. In the final section, a comprehensive

picture of the kinship networks is presented.

Typical findings show, for example, that among 1000 individuals
aged 4044, 928 will have a living spouse; 400 will have a living
father residing 23 kms away from them; 696 will have a living mother
residing at a distance of 21 kms; each has an average of 3.2 siblings
residing, on the average, at a distance of 22 kms. The nearest sibling
lives 11 kms away. Each has an average of 3.3 offspring living, on the
average, 2 kms way. The nearest offspring resides in the same

settlement. The total size of the network is 8.524 members and the

standard distance is 16 kms.
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