
דמ-21-888

שינויים במבנה המשפחה: 
מגמות, סוגיות והשפעות 

על עבודת מערכת הרווחה

יואה שורק     וצ’סלב קונסטנטינוב

מאיירס ג׳וינט
ברוקדייל



המחקר הוזמן על ידי אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה )מתו"ה( במשרד הרווחה והביטחון החברתי 
ומומן בסיועו

מכון מאיירס ג’וינט ברוקדייל
ת”ד 3886 ירושלים 9103702

טלפון: 02-6557400
brook@jdc.org | brookdale.jdc.org.il

ירושלים | טבת תשפ”ב | דצמבר 2021

עריכת לשון: רויטל אביב מתוק
תרגום לאנגלית )תקציר(: חני מנור

עיצוב גרפי: אפרת ספיקר

mailto:brook%40jdc.org?subject=
http://brookdale.jdc.org.il


i

תקציר 

רקע
בעשורים האחרונים עבר מבנה המשפחה בישראל ובמדינות מפותחות בעולם שינויים מרחיקי לכת. מושג המשפחה הפך אמורפי 
יותר וגבולותיו הגאוגרפיים, הפיזיים, החוקיים, הכלכליים והביולוגיים התערערו. שינויים בחברה המודרנית הביאו להופעת סוגים 
“פוסט-מודרניים” של משפחות. גבולות המשפחה נעשו דינמיים אף יותר במשך הזמן, והמושג “משפחה” אינו מתאר עוד בהכרח 
יחידה רציפה ומוגדרת לאורך תקופת חיים שלמה. לשינויים אלה עשויות להיות השפעות שונות על פעילות מערכת הרווחה. 
עבודה זו הוזמנה על ידי האגף הבכיר למחקר, תכנון והכשרה )מתו”ה( במשרד הרווחה והביטחון החברתי כדי שתשמש תשתית 

לשיח המקצועי על ההתאמות הנדרשות לנוכח מגמות השינוי.

מטרה 
מטרת העל של העבודה היא לבחון מהן מגמות השינוי במבנה המשפחה בישראל בעשורים האחרונים לעומת במדינות מפותחות 

בעולם, ומהן ההשפעות האפשריות של שינויים אלה על פעילות מערכת הרווחה. 

שיטה
בחינת מגמות השינוי במבנה המשפחה בישראל נעשתה באמצעות ניתוח מידע מן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ”ס( 
)השנתון הסטטיסטי לישראל; סקר כוח אדם(; מרשות האוכלוסין וההגירה )מרשם האוכלוסין(; מן המוסד לביטוח לאומי )דוח 
ממדי העוני והפערים החברתיים(; וממחקרים שנערכו בישראל. נוסף על כך, נערכו עיבודים מיוחדים לנתונים מן הסקר החברתי 
ומקובצי סקר הוצאות משקי בית של הלמ”ס. לצורך השוואה עם מגמות השינוי במבנה המשפחה במדינות מפותחות בעולם 

.OECD נאסף מידע בעיקר מפרסומים של ארגון

בחינת הסוגיות הנובעות מן השינויים במבנה המשפחה בישראל והשפעותיהן האפשריות על פעילות מערכת הרווחה מבוססת 
על סקירה בין לאומית של מאמרים אקדמיים ופרסומים גלויים באתרי אינטרנט כגון דוחות מחקר ומידע על תוכניות )ספרות 

אפורה( ומסמכי מדיניות מישראל. 

ממצאים
מבנה המשפחה בישראל יציב הרבה יותר ממבנה המשפחה במדינות מפותחות אחרות, אך גם בישראל ניכרות בעשורים האחרונים 
מגמות של שינוי במאפייני המשפחה ובמבנה שלה: עלייה בגיל הנישואים ובגיל הלידה הראשונה; עלייה בשיעור הפריון הכולל; 
ירידה ביציבות מוסד הנישואין; עלייה בשיעור הגירושין; עלייה בשכיחותן של משפחות בדגמים חדשים ושונים מדגם המשפחה 
המסורתי; עלייה במספר הילדים שנולדו להורים שאינם נשואים; ירידה בגודל משקי הבית )בעיקר עקב גידול באוכלוסיית הזקנים(; 
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עלייה בשכיחות משקי הבית שאינם משפחתיים או ללא ילדים; ירידה בשיעור משקי הבית שבהם חיים יחד משפחה אחת ואנשים 
אחרים שאינם בני משפחה, או שתי משפחות ויותר; עלייה בשיעור המשפחות שיש להן ילדים עם מוגבלות; ושיעור גבוה יותר 
של ילדים עם מוגבלות באוכלוסייה הערבית. מן הממצאים עולה כי באוכלוסייה הערבית ובאוכלוסייה החרדית יש שיעור גבוה 

יותר של משפחות במבנה המסורתי, אולם גם בהן ניכרת מגמה של שינוי במבנה המשפחה. 

מסקנות
חלק מן הסוגיות המדאיגות כיום קובעי מדיניות במדינות מפותחות בעולם, כמו ירידה ניכרת בילודה והעדר האיזון הצפוי בעתיד 
בין שיעורם של הצעירים ובין שיעורם של הזקנים באוכלוסייה, מעסיקות פחות את קובעי המדיניות בישראל. לעומת זאת, ישנן 
סוגיות ייחודיות לחברה הישראלית, וישנם צרכים ייחודיים המשפיעים על פעילות מערכת שירותי הרווחה, ואלה הם: צורך 
באימוץ תפיסה עדכנית של מושג המשפחה והתאמת בסיסי הנתונים של הלמ”ס ושל משרד הרווחה והביטחון החברתי אליה, 
וכן הטמעתה בהכשרות הניתנות לעובדים הסוציאליים מטעם משרד הרווחה והביטחון החברתי; צורך בהתמודדות עם עמדות 
שליליות כלפי משפחות בדגמים חדשים, שאינן בדגם המסורתי, ועם הדרה שלהן; צורך בחיזוק מערכות היחסים במשפחה 
והתפקודים המשפחתיים; צורך בהגדרה מחדש של תפקידי ההורים בתוך המשפחה; צורך בחיזוק התמיכה החברתית הבלתי 
פורמלית בחלק מן המשפחות בדגמים החדשים; צורך בהתמודדות עם הגידול במספר האנשים )ילדים ומבוגרים( החווים מצוקה 
נפשית מחמת השינויים במבנה המשפחה לאורך הזמן; צורך בהתמודדות עם גידול במספר האנשים החיים בעוני בשל עלייה 
במספרן של משפחות במצבי פרידה וגירושין; צורך בהתמודדות עם הגידול במספר המשפחות שיש להן ילדים עם מוגבלות, ועם 

העובדה שיש שיעור גבוה יותר של ילדים עם מוגבלות באוכלוסייה הערבית.

אנו מניחים כי מגמות השינוי שהתרחשו בעשורים האחרונים במבנה המשפחה בישראל תימשכנה באותו כיוון ובאותו קצב שינוי 
גם בעשורים הקרובים. הדבר איננו ודאי ואנו מציעים להמשיך ולעקוב בשנים הבאות אחרי השינויים והתהליכים המתרחשים 

במבנה המשפחה בישראל. 
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דברי תודה 
ברצוננו להודות לאנשי המטה באגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה )מתו”ה( במשרד הרווחה והביטחון החברתי על קריאתם 
המעמיקה ועל הערותיהם החשובות למסמך זה: לד”ר הראל גורן, מרכז בכיר מידע וידע; למיטל ויסמן צברי, מנהלת תחום ניהול 
הידע; לצחי בוים-פיין, מנהל אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה; ולד”ר יוסף )אסי( אהרונוב, מנהל האגף. תודה לד”ר יקותיאל )קותי( 

צבע, לשעבר מנהל אגף מתו”ה, על הזמנת עבודה זו, ועל הליווי בשלבים הראשונים של עריכתה. 

תודה מיוחדת לנשות מטה מינהל שירותים חברתיים ואישיים במשרד הרווחה והביטחון החברתי על ההערות הבונות, שסייעו 
להרחיב, להעמיק ולדייק עבודה זו: למנהלת המינהל – איריס פלורנטין; ממטה השירות למען הילד – לרקפת עצמון, מנהלת 
השירות למען הילד )אימוץ( ולד”ר טלי בורלא, מפקחת ארצית משפחות חדשות ופונדקאות; מן האגף הבכיר משפחות ילדים 
ונוער בקהילה – לאיילה מאיר, מנהלת אגף בכירה, לנורית וייסברג נקאש, מנהלת השירות לרווחת המשפחה והילד ולמרים ספיר-

בן לולו, עו”ס ראשית לעניין סדרי דין.

תודה לד”ר טל ארזי, ראש צוות תוצאות בחטיבת האיכות במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, על הייעוץ והחשיבה המשותפת. 
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1. מבוא
בעשורים האחרונים עבר מבנה המשפחה במדינות מפותחות בעולם שינויים מרחיקי לכת. מושג המשפחה הפך אמורפי יותר 
וגבולותיו הגאוגרפיים, הפיזיים, החוקיים, הכלכליים והביולוגיים התערערו. שינויים בחברה המודרנית הביאו להופעת סוגים 
“פוסט-מודרניים” של משפחות )Cabrera et al., 2000(. מדובר, בין היתר, בשינויים ערכיים, תרבותיים ופוליטיים וכן בהתפתחויות 
בטכנולוגיות הרפואיות, המאפשרים להפריד בין נישואים, פריון, הורות והקמת משק בית, עד כמה שהאקלים החברתי-תרבותי 
מאפשר )Fogiel-Bijaoui & Rutlinger-Reiner, 2013(. כל אלה הביאו לעלייה בשכיחותם של מבנים משפחתיים חדשים שאינם 
לפי הדגם המסורתי המבוסס על גבר ואישה נשואים. בין סוגי המשפחות בדגמים החדשים ישנן כיום יותר ויותר משפחות במצבי 
פרידה וגירושין; משפחות משולבות, שבהן לאחד מבני הזוג או לשניהם ילדים ממערכת יחסים קודמת, שאינם ילדים ביולוגיים של 
בן הזוג השני; משפחות יחידניות מבחירה, כלומר, משפחות שבהן אדם יחיד בוחר מלכתחילה להפוך להורה, ללא כל הורה שותף, 
ומגדל את ילדו לבד )אורן, 2018, עמ’ 33-30(; זוגות חד-מיניים, נשואים או שאינם נשואים; זוגות החולקים מגורים משותפים 
)קוהביטציה(, זוגות של ידועים בציבור, החיים “ביחד-בנפרד”, כלומר המתגוררים במשק בית נפרד; משפחות עם “הורות משותפת”, 
כלומר משפחות שבהן ההורים החליטו להביא יחד ילד/ים מבלי לחיות בזוגיות או לקיים משק בית משותף; משפחות שבהן ניתן 
צו אימוץ קרובים רגיל לבן זוג שאינו ההורה הביולוגי של הילד, במקרים שבהם ההורה השני של הקטין, שזהותו ידועה, נפטר או 
נטש את הילד )לרוב במשפחות הטרוסקסואליות(; משפחות שבהן ניתן צו הורות פסיקתי לבן זוג של ההורה הביולוגי/הגנטי של 
הילד, במקרים שבהם הילד הובא לעולם מתרומת זרע/ביצית/בהליך פונדקאות )סגל ואח’, 2020( )לרוב במשפחות חד-מיניות(; 
ויחידים בוגרים החיים לבד תקופה ארוכה ומתנהלים כיחידה עצמאית )“רווקות מאוחרת”( )OECD, 2014(. גבולות המשפחה נעשו 
דינמיים אף יותר על במשך הזמן, והמושג “משפחה” אינו מתאר עוד בהכרח יחידה רציפה ומוגדרת לאורך תקופת חיים שלמה 

 .)Cornford et al., 2013(

מבנה המשפחה בישראל יציב הרבה יותר ממבנה המשפחה במדינות מפותחות אחרות ודומה הרבה יותר למוסד המשפחה 
המסורתי שרווח בעבר. מצב זה נובע מכך שבחברה הישראלית השיח הדומיננטי עודנו מדגיש משפחתיות ובתוך כך בעיקר את 
המבנה המשפחתי המסורתי, לרבות נישואים הנתפסים חלק אינטגרלי ממסגרת לגיטימית להבאת ילדים )פוגל-ביז’אוי, 1999; 
Fogiel-Bijaoui & Rutlinger-Reiner, 2013(. עם זאת, כמו במדינות מפותחות אחרות, גם בישראל ניכרות בעשורים האחרונים 

מגמות של שינוי במבנה המשפחה. 

עבודה זו הוזמנה על ידי האגף הבכיר למחקר, תכנון והכשרה )מתו”ה( במשרד הרווחה והביטחון החברתי כדי שתשמש תשתית 
לשיח המקצועי על ההתאמות הנדרשות במערכת הרווחה לנוכח מגמות השינוי.

https://hebrew-academy.org.il/keyword/%D7%9E%D6%B4%D7%A9%D7%81%D6%B0%D7%A4%D6%BC%D6%B8%D7%97%D6%B8%D7%94-%D7%9E%D6%B0%D7%A9%D7%81%D6%BB%D7%9C%D6%BC%D6%B6%D7%91%D6%B6%D7%AA/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
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2. מטרת המחקר ושאלות המחקר
מטרת העל של המחקר היא לבחון מהן מגמות השינוי במבנה המשפחה בישראל ובעולם, ומהן ההשפעות האפשריות של שינויים 

אלה על פעילות מערכת הרווחה. שאלות המחקר הן:

אילו מגמות עיקריות של שינוי במבנה המשפחה התרחשו בישראל באוכלוסייה הכללית ובקבוצות האוכלוסייה השונות?. 1

מהן נקודות הדמיון והשוני בין מגמות השינוי שהתרחשו במבנה המשפחה בישראל ובין מגמות אלו במדינות מפותחות בעולם?. 2

מהן מגמות השינוי הצפויות במבנה המשפחה בישראל בעתיד?. 3

מהן הסוגיות הנובעות מן השינויים במבנה המשפחה בישראל ומהן השפעותיהן האפשריות על פעילות מערכת הרווחה? . 4

3. שיטה
בחינת מגמות השינוי במבנה המשפחה בישראל נעשתה באמצעות ניתוח מידע מן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ”ס( 
)השנתון הסטטיסטי לישראל; סקר כוח אדם(; מרשות האוכלוסין וההגירה )מרשם האוכלוסין(; מן המוסד לביטוח לאומי )דוח 
ממדי העוני והפערים החברתיים(; וממחקרים שנערכו בישראל. נוסף על כך, נערכו עיבודים מיוחדים לנתונים מן הסקר החברתי 
ומקובצי סקר הוצאות משקי בית של הלמ”ס. לצורך השוואה עם מגמות השינוי במבנה המשפחה במדינות מפותחות בעולם 

.OECD נאסף מידע בעיקר מפרסומים של ארגון

בחינת הסוגיות הנובעות מן השינויים במבנה המשפחה בישראל והשפעותיהן האפשריות על פעילות מערכת הרווחה מבוססת 
על סקירה בין לאומית של מאמרים אקדמיים ופרסומים גלויים באתרי אינטרנט כגון דוחות מחקר ומידע על תוכניות )ספרות 

אפורה(, ומסמכי מדיניות מישראל. 
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4. ממצאים
בחלקו הראשון של פרק זה יוצגו המגמות העיקריות של השינוי במבנה המשפחה בישראל באוכלוסייה הכללית ובקבוצות 
האוכלוסייה השונות, ממצאים בולטים המתייחסים למאפייני המשפחה בקבוצות אוכלוסייה מרכזיות בישראל, וכן השוואה למדינות 
מפותחות אחרות; בחלק השני תוצגנה ההערכות בנוגע למגמות הצפויות בישראל בעתיד; ובחלק האחרון יובא תיאור של הסוגיות 

הנובעות מן השינויים במבנה המשפחה בישראל והשפעותיהן האפשריות על פעילות מערכת הרווחה. 

4.1 מגמות השינוי במבנה המשפחה בישראל 
בחלק זה יתוארו תשע מגמות שינוי שחלו במבנה המשפחה בישראל בעשורים האחרונים. המגמות תוצגנה בנוגע לאוכלוסייה 
הכללית, בחלוקה לפי דת, לפי רמת הדתיות באוכלוסייה היהודית ולפי עולים/ותיקים, וכן בהשוואה למדינות מפותחות בעולם. 

מגמות השינוי בכל סעיף חלו בטווח שנים אחר, זאת מכיוון שכל מקור מידע אסף נתונים בשנים אחרות.

4.1.1 עלייה בגיל הנישואין ובגיל הלידה הראשונה 
עלייה בגיל הנישואים הראשונים: בין השנים 2019-1990 חלה עלייה בגיל הנישואים הראשונים של נשים – מגיל 23.2 בממוצע  	

לגיל 24.9, ושל גברים – מגיל 26.3 בממוצע לגיל 27.3 )לוח 1 בנספח( )הלמ”ס, 2002, 2007, 2012, 2017, 2021ג(. 

עלייה בגיל הלידה הראשונה: בין השנים 2020-2006 חלה עלייה קלה בגיל הממוצע של הלידה הראשונה מגיל 26.8 לגיל  	
27.7 )לוח 2 בנספח( )הלמ”ס, 2002, 2007, 2012, 2017, 2021ג(. 

עלייה בגיל הנישואים הראשונים באוכלוסייה החרדית: בין השנים 2019-2003 ירד שיעור הצעירים הנשואים בני 24-20  	
באוכלוסייה החרדית מ-61% ל-56%. נתונים אלה משקפים עלייה מסוימת שחלה בגיל הנישואים הראשונים באוכלוסייה 

החרדית )מלאך וכהנר, 2020(.

נשים עולות יולדות בממוצע בגיל מבוגר יותר: בשנת 2020, נשים עולות ילדו לראשונה בממוצע בגיל 30.2. נשים עולות  	
מאפריקה, אמריקה, אירופה ואסיה היו מבוגרות יותר בעת הלידה הראשונה לעומת נשים מן האוכלוסייה היהודית הכללית 

)גיל 30.4, 30.0, 30.1, 30.8 לעומת 28.5 בהתאמה( )לוחות 2 ו-2א בנספח( )הלמ”ס, 2021ג(. 

4.1.2 שינויים בשיעור הפריון הכולל 
עד 2016 חלה עלייה קלה בשיעור הפריון הכולל בקרב נשים בישראל: בין השנים 2016-1996 עלה שיעור הפריון הכולל של  	

נשים מ-2.94 לידות לאישה ל-3.11, אך בשנים האחרונות הוא שוב ירד והסתכם בשנת 2020 ב-2.90 לידות )לוח 3 בנספח( 
)הלמ”ס, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017, 2021ג(.

עלייה בשיעור הפריון הכולל בקרב נשים יהודיות וירידה בקרב נשים ערביות: בין השנים 2020-1996 חלו מגמות הפוכות: שיעור  	
 הפריון הכולל של נשים יהודיות עלה, ואילו שיעור הפריון בקרב נשים מוסלמיות, בדואיות, נוצריות ודרוזיות ירד )לוח 3 בנספח( 
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)הלמ”ס, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017, 2021ג(. על פני חמישה עשורים ניכרת מגמת צמצום פערים בשיעורי הפריון של נשות 
הדתות השונות. צמצום פערים זה עשוי להעיד על צמצום פערים בממדים אחרים של אורח החיים וההתנהגות הכלכלית של 

משקי הבית, למשל יציאה של נשים לעבודה, רמת ההשכלה של המפרנסים ועוד )שראל ויקיר, 2016(. 

ירידה מסוימת בשיעור הפריון הכולל בקרב נשים יהודיות חרדיות בין השנים 2019-1994 )מ-6.86 לידות ל-6.56 לידות(.  	
לעומת זאת, בקרב נשים יהודיות בכל שאר רמות הדתיות עלה שיעור הפריון בשנים אלה )לוח 3א בנספח( )הלמ”ס 2020ג(. 

שיעור הפריון הכולל של נשים עולות נמוך יותר משיעור הפריון בקרב כלל הנשים היהודיות: בשנת 2019 עמד שיעור  	
הפריון הכולל של נשים עולות על 2.36 לידות לאישה. שיעור הפריון הכולל של נשים עולות מאמריקה דומה לזה שבקרב 
כלל הנשים היהודיות בישראל )2.98(; שיעור הפריון הכולל של נשים עולות מאתיופיה – גבוה יותר )3.24(; ואילו שיעור 
הפריון הכולל של נשים עולות מבריה”מ לשעבר – נמוך יותר )1.81(. מעניין גם ששיעור הפריון הכולל בקרב העולות היהודיות 
 מבריה”מ לשעבר גבוה משמעותית משיעור הפריון בקרב העולות שלא הוגדרו כיהודיות: 2.12 לעומת 1.45 בהתאמה 

)לוח 3ב בנספח( )הלמ”ס, 2020ה(.  

ירידה בשיעור הפריון הכולל במדינות המפותחות: שלא כמו בישראל, שבה שיעור הפריון הכולל כמעט לא השתנה )ובקרב  	
 היהודים אף נמצא במגמת עלייה(, שיעור הפריון הכולל במדינות המפותחות נמצא בעשורים האחרונים במגמת ירידה 
)OECD, n.d(. שיעור הפריון הכולל הממוצע לאישה במדינות ה-OECD נמוך יותר משיעור הפריון בישראל: 1.61 לידות לאישה 

בשנת 2019. שיעור זה נמוך יותר משיעור תחלופת האוכלוסייה, המחושב לפי שני ילדים לשני הורים בממוצע. 

4.1.3 ירידה ביציבות מוסד הנישואין 
ירידה ביציבות מוסד הנישואין באוכלוסייה הכללית בישראל: בין השנים 2019-1975 חלה ירידה בשיעור הנישואין הגולמי  	

)שיעור הנישאים לאלף איש באוכלוסייה( בישראל מ-9.3 ל-5.3, ובמקביל לה, גדל ביותר מפי שניים שיעור הגירושין הגולמי 
)שיעור המתגרשים לאלף איש באוכלוסייה( מ-0.8 ל-1.8 )למ”ס, 2021ג(. המגמות ההפוכות מעידות על ירידה ביציבות של 
מוסד הנישואין. חשוב לציין כי נתונים אלה מתייחסים רק לזוגות שנרשמו כזוגות נשואים, והוא אינו מתייחס לזוגות שאינם 

במעמד של זוגות נשואים מבחינה רשמית. 

שיעור המתגרשים לאלף זוגות נשואים באוכלוסייה החרדית: שיעור הגירושין באוכלוסייה החרדית נמוך יותר משיעור הגירושין  	
באוכלוסייה היהודית הכללית. למשל, בשנת 2018 שיעור הזוגות החרדים שהתגרשו נע בין 3.5 ל-7.7 זוגות ביחס לאלף זוגות 

נשואים, לעומת 9.2 זוגות בקרב האוכלוסייה היהודית הכללית )לוח 4א בנספח( )הלמ”ס, 2020ו; הלמ”ס, 2021א(. 

עלייה בשיעור הגירושין באוכלוסייה הערבית: בין השנים 2019-2002 עלה משמעותית שיעור הגירושין לאלף זוגות נשואים  	
בקרב האוכלוסייה המוסלמית מ-6.4 ל-8.4, בקרב האוכלוסייה הנוצרית מ-1.7 ל-3.8 ובקרב האוכלוסייה הדרוזית מ-3.1 ל-5.7 

)לוח 4 בנספח( )הלמ”ס, 2021א(. 

ירידה ניכרת יותר ביציבות מוסד הנישואין במדינות המפותחות לעומת בישראל: כמו בישראל גם במדינות המפותחות ישנן  	
מגמות הפוכות של ירידה בשיעור הנישואין הגולמי ועלייה בשיעור הגירושין הגולמי, אולם במדינות מפותחות אחרות המגמות 
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חדות יותר, ומכאן שמוסד הנישואין בהן יציב פחות לעומת בישראל. בין השנים 2019-1970 ירד שיעור הנישואין הגולמי הממוצע 
.)OECD, n.d( 2.0-מ-8.3 ל-4.6 ובין אותן השנים הוכפל שיעור הגירושין הגולמי במדינות אלה מ-1.0 ל OECD-במדינות ה

שיעור הגירושין הכולל גבוה יותר במדינות המפותחות לעומת בישראל: בשנת 2003 שיעור הגירושין הכולל הממוצע במדינות  	
האיחוד האירופי היה גבוה יותר משיעור הגירושין בישראל בשנת 2011: 35% לעומת 26.4% )נהיר, 2016(. 

4.1.4 עלייה בשכיחותן של משפחות בדגמים חדשים, שאינן בדגם המשפחה המסורתי 
עלייה בשיעור הזוגות החיים יחד ללא נישואין )קוהביטציה(: בין השנים 2018-1995 הוכפל שיעור הזוגות היהודיים בישראל  	

החיים בקוהביטציה, מ-2.4% ל-5.8%, כאשר בקרב יהודים חילונים בשנת 2018 השיעור מגיע ל-10%, ואילו בקרב יהודים דתיים 
וחרדים וכן בקרב ערבים הוא כמעט אפסי )עיבוד של מכון ברוקדייל לנתוני סקר הכנסות והוצאות משקי בית של הלמ”ס(. 
שיעור זה נמוך יותר מן השיעור הממוצע במדינות ה-OECD שעמד על 10% בשנת 2011. כמו כן בין השנים 2018-2010 עלה 

.)OECD, n.d( 16.2%-מ-10.5% ל OECD האחוז הממוצע של ילדים לזוגות ללא נישואין במדינות

עלייה בשיעור משקי הבית שבראשם הורה יחיד1: בראשם של משקי בית אלה יכול לעמוד הורה גרוש, הורה רווק ואף הורה  	
נשוי, אם בן הזוג שלו חי במשק בית נפרד. בין השנים 2020-2001 שיעור משקי הבית שבראשם הורה יחיד בקרב משפחות 
יהודיות עם ילדים עד גיל 17 מכלל המשפחות היהודיות עם ילדים בגיל זה כמעט לא השתנה ועמד על 12.0%, ואילו שיעור 
משקי הבית שבראשם הורה יחיד בקרב משפחות ערביות עלה מ-5.7% ל-9.2% )הלמ”ס, 2002, 2021ג(. בשנת 2020 שיעור 
הילדים עד גיל 17 שחיו במשקי בית שבראשם הורה יחיד בישראל עמד על 8%. שיעור זה נמוך פי שניים מן השיעור הממוצע 

 .)OECD, n.d ;שעמד על 17% בשנת 2018 )למ”ס, 2021ג OECD-במדינות ה

אלה הן מגמות השינוי שחלו בין השנים 2020-2001 )לוח 5 בנספח( )למ”ס, 2002, 2007, 2012, 2017, 2021ג(: 

עלייה בשיעור המשפחות שבראשן הורה גרוש מכלל משקי הבית שבראשם הורה יחיד מ-54% ל-59%.  	

עלייה בשיעור המשפחות שבראשן הורה רווק מכלל משקי הבית שבראשם הורה יחיד מ-8.4% ל-14.1%.  	

עלייה בשיעור המשפחות הערביות מכלל משקי הבית שבראשם הורה יחיד. למשל, בקרב משפחות עם ילדים עד גיל 24  	
שיעורן עלה מ-10.4% ל-17.4%. 

עלייה בשיעור המשפחות המשולבות )שבהן ילד אחד לפחות שאינו משותף לשני בני הזוג(: בין השנים 2008-1995 עלה  	
שיעור המשפחות המשולבות היהודיות מ-1.6% ל-2.8%. שיעור זה נמוך יותר משיעורן במדינות השונות ב-OECD, הנע על 

טווח שבין 5%-14% )ציונוב, 2015(.  

עלייה במספר המשפחות שבהן ניתן צו אימוץ קרובים בישראל: בין השנים 2017-2008 חלה עלייה מתונה במספר אימוצי  	
הקרובים בישראל מ-62 בשנת 2008 ל-71 בשנת 2017, וחלה עלייה ניכרת יותר במספר צווי ההורות הפסיקתיים שניתנו בקרב 

משפחות חדשות, מ-25 בשנת 2008 ל-164 בשנת 2017 )סגל ואח’, 2020(. 

1  הלמ”ס מכנה משפחות אלה “משפחות חד-הוריות”. בחרנו לא להשתמש בכינוי זה, מכיוון שבחלק מן המקרים מדובר במשפחות שבהן לילדים יש 

או היו שני הורים – כמו במשפחות במצבי פרידה וגירושין, או במצבי פטירה או נטישה של אחד ההורים. במקום זה בחרנו להשתמש במשמעות 
המושג לפי הלמ”ס – משקי בית שבראשם הורה יחיד.  
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עלייה בלידות בפונדקאות בארץ: בין השנים 2017-2008 חלה עלייה מתמדת במספר הלידות בפונדקאות בארץ מ-26 בשנת  	
2008 ל-62 בשנת 2017 )סגל ואח’, 2020(.

 עלייה במספר הזוגות החד-מיניים הנישאים בחו”ל והנרשמים לפונדקאות: לא נרשמו בישראל נתונים רשמיים על מספר  	
הזוגות החד-מיניים הנישאים והנרשמים לפונדקאות. עם זאת, מנתונים שפרסמה יקרצי )2019( עולה כי בשנת 2010 נרשמו 
עשרה זוגות ישראליים שהתחתנו בנישואים אזרחיים חד-מיניים בחו”ל, ובשנת 2018 נרשמו 408 זוגות. הנתונים מצביעים 

על עלייה גם בקרב זוגות חד-מיניים הנרשמים לפונדקאות: בשנת 2007 הוגשו חמישה תיקים וב-2017, הוגשו 283 תיקים.

עלייה משוערת במספר המשפחות במודל של “הורות משותפת”: לא נאספו בישראל נתונים רשמיים על מספר המשפחות  	
במודל של הורות משותפת. עם זאת, גליק-ריגל )2019( דווחה כי השימוש במודל זה נעשה רווח יותר ויותר.

שיעור גבוה של פוליגמיה )נישואי גבר למספר נשים( באוכלוסייה הבדואית: קשה לאמוד את היקף תופעת הפוליגמיה  	
בקרב הבדואים בישראל, בעיקר משום ששיעור גדול מן הנישואין הפוליגמיים אינם רשמיים ולכן אינם מתועדים. עם זאת, 
לפי הערכת רשויות הרווחה, כ-30% מן המשפחות הבדואיות בנגב מקיימות אורח חיים פוליגמי )ספקטור-בן ארי, 2013(. לפי 
הערכות של גורמים אחדים תופעת הפוליגמיה נמצאת במגמת עלייה, והיא נפוצה גם בקרב משכילים וצעירים )לוטן, 2006; 

ספקטור-בן ארי, 2013(.  

4.1.5 עלייה בשכיחות הילדים שנולדו להורים שאינם נשואים 
עלייה בשכיחות הילדים שנולדו להורים שאינם נשואים בישראל: בין השנים 2020-1991 גדל פי ארבעה בקירוב שיעור  	

הילדים שנולדו להורים שאינם נשואים מכלל הילדים היהודים. בשנת 2020 שיעורם עמד על 6.4% )לוח 6 בנספח( )הלמ”ס, 
1992, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017, 2019, 2020ד, 2021ג(. 

שכיחותם של הילדים שנולדו להורים שאינם נשואים במדינות מפותחות גבוהה מזו שבישראל: שכיחותם של ילדים שנולדו  	
להורים שאינם נשואים גבוהה יותר במדינות המפותחות בעולם מאשר בישראל. כמו כן, בדומה לישראל, גם במדינות אלה 
חלה במשך השנים עלייה בשיעורם: בין השנים 2018-1980 גדל שיעורם הממוצע במדינות ה-OECD פי ארבעה, מ-11% ל-41% 

 .)OECD, n.d(

4.1.6 ירידה בגודל משקי הבית
ירידה בגודל משק הבית באוכלוסייה הכללית: בין השנים 2020-1991 ירד גודל משק הבית הממוצע בישראל מ-3.68 נפשות  	

בממוצע ל-3.25 נפשות בממוצע )לוח 7 בנספח( )הלמ”ס, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012, 2014 ,2017, 2021ג(.

ירידה ניכרת יותר בגודל משק הבית בקרב האוכלוסייה הערבית: לאורך השנים משק הבית באוכלוסייה הערבית גדול יותר  	
בממוצע מגודלו באוכלוסייה היהודית. עם זאת, בין השנים 2020-1991 נצפתה ירידה ניכרת יותר בגודל משק הבית בקרב 
האוכלוסייה הערבית מ-5.53 ל-4.35 נפשות בממוצע, לעומת ירידה בקרב האוכלוסייה היהודית מ-3.43 ל-3.07 נפשות בממוצע 

)לוח 7 בנספח( )הלמ”ס, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012, 2014 ,2017, 2021ג(. 
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ככל שעולה רמת הדתיות בקרב יהודים כך משק הבית גדול יותר: בשנת 2019 משק הבית החילוני כלל 2.63 נפשות בממוצע  	
ומשק הבית החרדי כלל 5.13 נפשות בממוצע )לוח 7א’ בנספח( )הלמ”ס, 2021ב(.

משק הבית הממוצע בקרב העולים מבריה”מ לשעבר קטן יותר מזה שבאוכלוסייה הכללית: בשנת 2019 משק הבית של  	
עולים מבריה”מ לשעבר כלל 2.65 נפשות בממוצע )הלמ”ס, 2020ב(.

משק הבית הממוצע בקרב יוצאי אתיופיה גדול יותר מזה שבאוכלוסייה הכללית: בשנים 2019-2017 משק הבית של עולים  	
מאתיופיה כלל 3.82 נפשות בממוצע )הלמ”ס, 2020א(. 

4.1.7 עלייה בשכיחות משקי הבית שאינם משפחתיים או ללא ילדים 
עלייה בשיעור משקי הבית שבהם מתגורר אדם בוגר יחיד: בין השנים 2020-1991 גדל שיעור משקי הבית שבהם מתגורר  	

אדם בוגר יחיד בישראל מ-14.9% ל-19.9% )לוח 7 בנספח( )הלמ”ס, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012, 2014 ,2017, 2021ג(. 

עלייה בשיעור משקי הבית שאינם משפחתיים: בין השנים 2020-2001 חלה עלייה מסוימת בשיעור משקי הבית שאינם  	
משפחתיים מכלל משקי הבית בישראל מ-19.4% ל-21.7%. בהשוואה לפי מגזר עולה כי שיעור משקי הבית שאינם משפחתיים 
באוכלוסייה הערבית קטן הרבה יותר, אך גדל בהתמדה, בדומה למגמה באוכלוסייה היהודית )לוח 8 בנספח( )הלמ”ס, 2002, 

2007, 2012, 2014, 2017, 2021ג(. 

עלייה בשיעור הזוגות ללא ילדים: בין השנים 2020-2001 גדל שיעור הזוגות ללא ילדים מתוך כלל המשפחות בישראל מ-22.7%  	
ל-25.2% )לוח 9 בנספח( )הלמ”ס, 2002, 2007, 2012, 2014, 2017, 2021ג(. 

עלייה בשיעור משקי הבית ללא ילדים: בין השנים 2020-2001 גדל שיעור משקי הבית ללא ילדים עד גיל 24 מ-44.0% ל-48.8%  	
)לוח 10 בנספח( )הלמ”ס, 2002, 2007, 2012, 2014, 2017, 2021ג(. יש להניח כי הדבר נובע מן העלייה בתוחלת החיים.

שיעור גבוה יותר של משקי בית ללא ילדים במדינות מפותחות לעומת בישראל: בשנת 2015 )הנתון המעודכן ביותר( הממוצע  	
  .)OECD, n.d( 68% עמד על OECD-של שיעור משקי בית ללא ילדים עד גיל 24 במדינות ה

4.1.8 ירידה בשיעור משקי הבית עם משפחה אחת ואחרים2 או שתי משפחות ויותר
ירידה בשיעור משקי הבית עם משפחה אחת ואחרים או שתי משפחות ויותר: בין השנים 2020-2001 ירד שיעור משקי  	

הבית עם משפחה אחת ואחרים או שתי משפחות ויותר מ-5.8% ל-3.8% )לוח 8 בנספח( )למ”ס, 2002, 2007, 2012, 2014, 
2017, 2021ג(.  

שיעור גבוה יותר של עולים מבריה”מ לשעבר מתגוררים במשקי בית עם משפחה אחת ואחרים: בשנת 2019 שיעור  	
 משקי הבית עם משפחה אחת ואחרים או שתי משפחות ויותר בקרב אוכלוסיית העולים מבריה”מ לשעבר עמד על 7.4% 

)הלמ”ס, 2020ב(. 

2  “אחרים” הם אנשים הגרים במשק בית עם משפחה שאינה משפחתם הגרעינית.
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4.1.9 עלייה בשיעור המשפחות שיש להן ילדים עם מוגבלות, ושיעור גבוה יותר בקרב חרדים ובדואים 
עלייה בשיעור הילדים המקבלים קצבת נכות: בין השנים 2018-2003 גדל פי שלושה בקירוב שיעור הילדים עד גיל 17  	

באוכלוסייה הכללית בישראל המקבלים קצבת נכות מ-0.5% ל-1.3%. בקרב האוכלוסייה היהודית שיעור הילדים גדל ביותר 
מפי שלושה, ובקרב האוכלוסייה הערבית הוא גדל מעט )לוח 11 בנספח( )עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לקובצי סקר הוצאות 
משקי בית עבור השנים 2003, 2011, 2016 ו-2018(. מצב זה נובע בין היתר מכך שבשנת 2010 הורחבו הקריטריונים לזכאות 

לקצבה )המוסד לביטוח לאומי, 2010(. 

גידול בשיעור הילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך: בין השנים 2017-2007 עלה שיעור התלמידים עם צרכים מיוחדים  	
מכלל התלמידים במערכת החינוך מ-6% ל-11% )ברלב ואח’, 2018(.

עלייה חדה במספר הילדים עם אוטיזם הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים: בין השנים 2018-2009 חלה עלייה חדה  	
במספר הילדים בגילי לידה עד 21 עם אוטיזם הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים. בשנת 2009 היו רשומים במחלקות 
לשירותים חברתיים 3,810 ילדים ובשנת 2018 קבוצת גיל זו עמדה על 13,470 רשומים. כלומר, חל גידול של יותר מפי שלושה 
במספר הרשומים. מגמה זו עולה בקנה אחד עם המגמה של עלייה מתמשכת בשיעורי האוטיזם בעולם, כפי שעולה מנתוני 

 .)World Health Organization [WHO], 2021( ארגון הבריאות העולמי

תת איתור של ילדים עם מוגבלות באוכלוסייה הערבית; שיעור גבוה יותר של ילדים עם מוגבלות באוכלוסייה הערבית לעומת  	
באוכלוסייה היהודית: בסקר ארצי על ילדים עם מוגבלות בישראל )ברלב ואח’, 2021(, נמצא כי השיעור הכללי של הילדים 
הערבים עם מוגבלות )10.2%( דומה לשיעור הילדים היהודים עם מוגבלות )11.0%(. עם זאת, כאשר משווים את שיעור הילדים 
בכל סוג מוגבלות בנפרד עולה כי במרבית סוגי המוגבלות שיעור הילדים באוכלוסייה הערבית גבוה משיעור הילדים באוכלוסייה 
היהודית עם אותה מוגבלות. דפוס זה קיים לרוב כאשר מדובר במוגבלויות 'נראות' אשר לא ניתן להסתירן. כך למשל, קושי 
מאובחן בדיבור או בשפה נמצא אצל 2% מן הילדים באוכלוסייה הערבית לעומת אצל 1.2% מן הילדים באוכלוסייה היהודית; 
ומוגבלות מוטורית נמצאה אצל 1.5% מן הילדים באוכלוסייה הערבית לעומת אצל 0.5% מן הילדים באוכלוסייה היהודית. 
לעומת זאת, במוגבלויות אחרות שלרוב הן מוגבלויות 'לא נראות' שיעור הילדים באוכלוסייה הערבית הוא נמוך יותר משיעור 
הילדים באוכלוסייה היהודית עם אותה מוגבלות. כך למשל, לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות נמצאה אצל 6% 
מן הילדים באוכלוסייה הערבית לעומת אצל 10.6% מן הילדים באוכלוסייה היהודית. מכאן ניתן להסיק כי יש תת-איתור של 

ילדים עם מוגבלויות 'בלתי נראות' ובפועל שיעור הילדים הערבים עם מוגבלות הוא גבוה יותר.

תת איתור של ילדים עם מוגבלות בקרב חרדים; שיעור הילדים החרדים עם מוגבלות נמוך משיעור הילדים מרמות דתיות  	
אחרות עם מוגבלות: בסקר ארצי על ילדים עם מוגבלות בישראל )ברלב ואח’, 2021( עלה כי שיעורי המוגבלות הכלליים 
נמצאו נמוכים יותר בקרב ילדים חרדים )8.2%( לעומת בקרב ילדים יהודים שאינם חרדים )12.1%(. כמו כן ברוב המכריע של 
סוגי המוגבלויות אצל החרדים נצפו שיעורים נמוכים יותר לפי דיווח ההורים, למשל במקרה של לקויות למידה או בעיות 
קשב וריכוז )5.2% באוכלוסייה הכללית, לעומת 2.9% באוכלוסייה החרדית(. עוד נמצא כי שיעור הילדים עם ריבוי מוגבלויות 
באוכלוסייה החרדית )1.9%( נמוך משיעור זה באוכלוסייה היהודית הכללית )3.1%(. גם שיעורי הזכאות לגמלה ושיעורי הילדים 
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הלומדים במסגרת של חינוך מיוחד או המשולבים בבתי ספר או גנים רגילים נמוכים יותר באוכלוסייה החרדית. ייתכן מאוד שגם 
באוכלוסייה החרדית יש תת-איתור של ילדים עם מוגבלות, וישנם ילדים חרדים עם מוגבלות שאינם מוכרים על ידי הרשויות.

שיעור גבוה יותר של ילדים בדואים עם מוגבלות: 9.1% מכלל הילדים הבדואים בנגב סובלים מבעיה תפקודית )כגון נכויות  	
פיזיות, חירשות, פיגור( או ממחלה כרונית הדורשת טיפול או מעקב רפואי קבוע. ניתן להניח ששיעור זה מהווה תת-אומדן 
של השיעור האמיתי )בשל בעיות אבחון, מודעות ונטייה כלשהי להסתיר נכויות מסוימות(, וגם כך הוא גבוה מן השיעור 
באוכלוסייה הערבית – 8.3% ובאוכלוסייה היהודית – 7.6% )שטרוסברג ואח', 2008(. שכיחותם הגבוהה יותר של ילדים עם 
מוגבלות באוכלוסייה הבדואית נובע בין היתר משכיחות גבוהה של נישואין בתוך המשפחה )60%(, מאי-זמינות שירותי מעקב 
היריון ומגורמים שונים הקשורים לבריאות האם בהיריון, ומשיעור גבוה של לידת פגים )10.7% לעומת 7% באוכלוסייה היהודית( 

 .)Melamed et al., 2000(

שיעור גבוה יותר של ילדים עם מוגבלות גדלים במשפחה חד הורית: ממחקר ארצי על ילדים עם מוגבלות בישראל )ברלב  	
ואח’, 2021( עולה כי שיעור גבוה יותר של ילדים עם מוגבלות גדלים במשפחה חד הורית )11.6%(, לעומת ילדים ללא מוגבלות 
)6.2%(. כמו כן שיעור נמוך יותר מן הילדים עם מוגבלות מתגוררים באותו בית עם שני ההורים )86.8%( לעומת ילדים ללא 

מוגבלות )93.0%(.

4.2 התפתחויות ומגמות לעתיד במבנה המשפחה בישראל 
יש להניח כי המגמות שהתרחשו בעשורים האחרונים תימשכנה באותו כיוון ובאותו קצב שינוי גם בעשורים הקרובים. מעבודה 
שנעשתה בלמ”ס על “תחזיות אוכלוסייה לישראל לטווח הארוך, 2009–2059” )פלטיאל ואח’, 2012( עולה כי בעשורים הבאים 
צפוי שיעור הפריון הכולל להיות יציב באוכלוסייה היהודית )ללא חרדים( ולרדת באוכלוסיות החרדית והערבית. למשל, לפי תחזית 
זו, בשנים 2029-2025 שיעור הפריון הכולל של נשים יהודיות )לא חרדיות( עשוי לעמוד על 2.4 לידות לאישה בממוצע, שיעור 

הפריון בקרב נשים חרדיות ירד ל-5.5 לידות לאישה, ושיעור הפריון בקרב נשים ערביות ירד ל-2.8 לידות לאישה. 

בשל אופייה המסורתי והמשפחתי של החברה בישראל, יש להניח כי השינויים במבנה המשפחה ימשיכו להיות מינוריים יותר 
לעומת במדינות ה-OECD וכי מבנה המשפחה בישראל ימשיך להיות יציב יותר לאורך זמן. לכן, חלק מן הסוגיות המדאיגות כיום 
קובעי מדיניות במדינות מפותחות שונות, אינן מעסיקות את קובעי המדיניות בישראל. כך למשל, אחת הסוגיות המעסיקה את 
קובעי המדיניות במדינות מפותחות היא העלייה הצפויה במספר הקשישים ללא ילדים, שיתאפיינו בבדידות ובהיעדר תמיכה מבני 
משפחה – מצב שעלול לקרות עקב העלייה במספר האנשים שבוחרים לא להביא ילדים לעולם, עקב הירידה התלולה ביילודה 
ועקב העלייה הצפויה בתוחלת החיים )OECD, 2011(. אולם מפאת אופייה המשפחתי של החברה בישראל, ומפני ששיעור הפריון 
הכולל בה גבוה משיעור תחלופת האוכלוסייה, נראה כי מצב זה לא יאפיין את ישראל בעתיד הקרוב. לעומת זאת, ישנן סוגיות 
אחרות שהן ייחודיות לחברה הישראלית, בשל המאפיינים החברתיים והתמהיל התרבותי הייחודי, ואלה מצריכות התמודדות 
ברמה של מדיניות ציבורית. בחלק הבא יוצגו האתגרים הייחודיים לישראל, הנובעים מן השינויים שהתרחשו בה במבנה המשפחה.
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4.3 סוגיות הנובעות מן השינויים במבנה המשפחה והשפעותיהן על פעילות 
שירותי הרווחה

בחלק זה נציג שבע סוגיות הקשורות לשינויים שהתחוללו ושעתידים להתחולל במבנה המשפחה בישראל. בנוגע לכל סוגיה יוצגו 
רקע, תיאור ההשפעות האפשריות על פעילות מערכת שירותי הרווחה והמלצות לפעולה.  

1. צורך באימוץ תפיסה עדכנית של מושג המשפחה ובהתאמת בסיסי הנתונים וההכשרות אליה 

רקע
משרד הרווחה והביטחון החברתי )להלן משרד הרווחה( מקדם בשנים האחרונות מדיניות של שימת המשפחה במוקד ההתערבות, 
מתוך תפיסה אקולוגית ומערכתית שמדגישה את ההסתכלות על מערכות היחסים בין חברי המשפחה וראייתה כמכלול, לצד 
טיפול בכל אחד מן הפרטים במשפחה )ארזי ואח’ 2016(. לנוכח התפתחות המדיניות של משרד הרווחה מחד, ולנוכח השינויים 
שחלו בשנים האחרונות בתפיסת המשפחה ובמבנה שלה מאידך )כמו הירידה ביציבות מוסד הנישואין והעלייה בשכיחותן של 
משפחות בדגמים חדשים( יש צורך ליצור תשתית מושגית עדכנית ולהתאים את בסיסי הנתונים ואת ההכשרות של העובדים 
הסוציאליים אליה. חשוב לציין כי בעשור האחרון אימצו השירותים החברתיים תפיסה חדשנית של מושג המשפחה החדשה 
והתייחסות מיוחדת למשפחות חדשות )סגל ואח’, 2020(. בין השאר, הדבר בא לידי ביטוי בכך שמינהל שירותים חברתיים ואישיים 

במשרד הרווחה מינה ב-2017 מפקחת ארצית על תחום המשפחה החדשה.

השפעות על פעילות הלמ”ס ומערכת הרווחה והמלצות לפעולה
על מערכת הרווחה לארגן את הנתונים של הלמ”ס ושל משרד הרווחה בהתאם לתפיסה הרחבה והעדכנית של מושג המשפחה.  	

חשוב לציין כי איסוף מידע מותאם משקף מתן לגיטימציה למשפחות בדגמים חדשים והכרה בקיומן. כמו כן הוא עשוי לסייע 
לפיתוח שירותים המותאמים יותר למאפייני המשפחות ולצורכיהן. 

יש להמשיך בהכשרת העובדים הסוציאליים העובדים עם משפחות במשמעותו העדכנית, הרחבה ורגישת התרבות של  	
מושג המשפחה. 

יש להמשיך בהעברת ידע תאורטי ואמפירי לעובדים הסוציאליים על דרכי התערבות שנמצאו מועילות למשפחות, על פי  	
המאפיינים שלהן ותחומי הבעיה.

2. צורך בהתמודדות עם עמדות שליליות כלפי משפחות אלטרנטיביות והדרה שלהן 

רקע
למרות העלייה בשכיחותן של משפחות “פוסט-מודרניות” בחברה הישראלית, עדיין חלק מן הפרטים החיים בהן סובלים מדיכוי 
ומהדרה חברתית, הנובעים מעמדות שליליות ומחוסר סובלנות כלפי דרך החיים שלהם או של הוריהם )למשל בקרב משפחות 
 Kavas & :ובקרב משפחות במצבי פרידה וגירושין, ראו  Trub et al., 2017; Van Gelderen et al., 2012 :של זוגות חד-מיניים, ראו
Gündüz-Hoşgör, 2013 (. יש להניח כי תופעה זו רווחת בכל קבוצות האוכלוסייה וביתר שאת בקבוצות בעלות אופי שמרני, כגון 
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באוכלוסייה החרדית ובאוכלוסייה הערבית. עולה, אם כן, צורך לסייע למשפחות בהתמודדות עם תופעה זו, הן ברמה אישית הן 
ברמה חברתית. 

השפעות על פעילות מערכת הרווחה והמלצות לפעולה
על מערכת הרווחה לזהות את הצורך בתמיכה במשפחות “בדגמים חדשים” בהתאם למידת הדיכוי וההדרה החברתית שהן  	

חוות, ולתמוך בהן בהתאם לצורכיהן ברמה הפרטנית, המשפחתית ו/או הקבוצתית. 

יש להגביר את ההכרה החברתית במשפחות מסוג זה, ולסייע במתן לגיטימציה וביצירת נורמליזציה כלפיהן. זאת, למשל  	
באמצעות בחינת עמדותיהם של העובדים הסוציאליים העובדים איתן, מתן הכשרות והדרכות לשינוי עמדות שליליות ואף 

הכשרתם לפעול בתור סוכנים לשינוי סטיגמות ועמדות שליליות.

יש לפעול ליצירת התאמות בחוקים ובנוהלי העבודה עם משפחות בדגמים חדשים כדי להבטיח להן שוויון זכויות וכדי להגביר  	
את הלגיטימציה וההכרה בקיומן.

3. צורך בחיזוק מערכות היחסים והתפקודים המשפחתיים 

רקע
כאמור, בעשורים האחרונים חלה ירידה ביציבותו של מוסד הנישואין. ירידה זאת נובעת בין היתר משינויים ערכיים ותרבותיים ומן 
העלייה בלגיטימציה החברתית לפרידה בין ההורים ולחיים במסגרת שאיננה נישואין. אולם מכיוון שבחלק מן המקרים הפרידה/

הגירושין כרוכים בירידה באיכות היחסים ובאיכות התפקודים המשפחתיים, חשוב לפעול לחיזוקם. נוסף על כך, חלו שינויים חברתיים 
בהגדרות תפקידי ההורים בתוך המשפחה ובמיוחד בתפקידי האבות ועימם עולה הצורך בחיזוק התפקודים המשפחתיים.  צורך 
מיוחד בתמיכה בהורים נשואים נחוץ במשפחות שבהן אותרו ילדים עם מוגבלות, שכן עומס הטיפול בילד עלול להוביל לפירוק 
התא המשפחתי. תמיכה מוגברת נחוצה גם למשפחות חד הוריות או כאשר ההורים פרודים, שכן האתגר והעומס בגידול ילד עם 
מוגבלות מועצמים כאשר ההורה מתמודד עם המצב לבדו. הצורך בחיזוק מערכות היחסים והתפקודים המשפחתיים עולה גם 
בקרב משפחות פוליגמיות. למרות האיסור בחוק על קיומן, ידוע כי יש כאלה )מטר ואח’, 2018(, וכי הן חוות אתגרים ייחודיים. אחד 
האתגרים הוא העדר מעמד לפי חוק של חלק מן הנשים במשפחה. אתגרים נוספים נובעים מכך שמשפחות פוליגמיות מתאפיינות 
בשיעור גבוה יותר של אלימות לעומת משפחות מונוגמיות, ולעיתים ביחסי איבה וקנאה בין הנשים )הנישואין הנוספים נעשים 

בדרך כלל ללא הסכמת הנשים הבכירות ובניגוד לרצונן, ראו לוטן, 2006; ספקטור בן-ארי, 2013(.

השפעות על פעילות מערכת הרווחה והמלצות לפעולה  
על מערכת הרווחה להגדיר מי הן המשפחות המתאימות להתערבות מערכתית, ולספק מענים שונים למשפחות שלהן הצרכים  	

המרובים והמורכבים ביותר, למשפחות שאינן במצב משברי חריף ולמשפחות שההתערבות עימן היא מניעתית בעיקרה 
)להרחבה בנושא זה, ראו: ארזי ואח’, 2016(. 

יש להגדיר את סוגי המשפחות הזקוקות להתערבות ממוקדת במערכות היחסים במשפחה ולחלופין את סוגי המשפחות שבהן  	
ההתערבות המשפחתית תהיה ממוקדת ביצירת שינוי עבור אחד או יותר מחברי המשפחה, וחיזוק מערכות היחסים יהיה משני. 
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יש להציע התערבות לחיזוק מערכות היחסים והתפקודים המשפחתיים למשפחות שבהן בני הזוג נמצאים בסיכון גבוה לפרידה/ 	
גירושין, או שההורים פרודים/גרושים. למשל, הפעלת תוכניות הדרכה לזוגות לפני הנישואין, הדרכה לזוגות לפני הלידה או 
אחריה והדרכה וייעוץ לזוגות במשבר )לתיאור מפורט של תוכניות נבחרות מסוג זה ראו: אליהו ובקר, 2017(; המשך הפעלת 
תוכניות הדרכה ותמיכה לילדים ולהורים במצבי פרידה וגירושין והרחבתן )לתיאור מפורט של מדיניות ותוכניות מסוג זה ראו 
למשל Pollet, 2009; Pollet & Lombregila, 2008; McIntosh & Deacon-Wood, 2003(; שקילת האפשרות למתן התערבות 

לחיזוק מערכות היחסים והתפקודים המשפחתיים בקרב משפחות פוליגמיות. 

יש להמשיך ולפתח מדיניות ותוכניות שיסייעו להורים פרודים/גרושים לפעול בשיתוף פעולה. חשוב לציין כי בשנים האחרונות  	
הוחל בפיתוח וביישום של מדיניות לסיוע מסוג זה, למשל באמצעות החוק להסדרת ההתדיינויות בבית המשפט לענייני משפחה 

)באייר-טופילסקי ושורק, 2019( והפעלת תוכנית התיאום ההורי )ראו שרביט ואח’, 2020(. 

4. צורך בחיזוק התמיכה החברתית הבלתי פורמלית של חלק מן המשפחות בדגמים החדשים

רקע
החיים בחלק מן הדגמים החדשים של משפחות עשויים להיות מקושרים עם מערכת תמיכה חברתית בלתי פורמלית חלשה 
יותר. למשל, משפחות יחידניות מבחירה, חסרות את התמיכה החברתית מבן-זוג/הורה נוסף וממשפחתו המורחבת. גם 
במשפחות שבהן ההורים חיים “ביחד-בנפרד” או חולקים הורות משותפת ללא זוגיות, התמיכה בילדים/בהורים מן ההורה השני 
עשויה להיות חלשה יותר. בספרות המקצועית ממדינות מפותחות פרידה/גירושין נמצאו מקושרים עם ירידה באיכות הקשר 
בין ההורים לילדים )בין היתר בשל עימות הורי ובשל הצטרפותם של אנשים מחוץ למשפחה למערכת המשפחתית( ובירידה 
בתדירות ובקביעות של הקשר עם ההורה שאינו משמורן )לרוב האבות( )Amato, 2010; 2014; van Dijk et al., 2020(. זאת 
ועוד, לעיתים, אחרי פרידה/גירושין מצטמצמת הרשת החברתית התומכת של כל אחד מן ההורים, הן מפני שהם עלולים לאבד 
את התמיכה מן המשפחה המורחבת של בן הזוג לשעבר, הן כי לעיתים הם מתנתקים מחלק מן החברים שהיו משותפים לשני 
בני הזוג. הילדים במשפחות גרושות אומנם לא בהכרח מאבדים את קשריהם עם המשפחה המורחבת, אולם לעיתים העימות 
ההורי מתפשט אל המשפחה המורחבת ולכן איכות התמיכה ממנה עלולה להיות נמוכה יותר )Soliz, 2008(. מעברי דירות 
לאיזורי מגורים אחרים תדירים יותר בקרב דגמים חדשים של משפחות, ואלה עלולים להיות מלווים בשינויים תדירים ברשתות 
החברתיות ובאיכות נמוכה יותר של התמיכה מצידן. בקרב משפחות ללא ילדים, ככל שהפרטים בהן מזדקנים, הם עלולים 
להתאפיין בפחות תמיכה חברתית בלתי פורמלית מן המשפחה. לפיכך, שכיחותם הגוברת של דגמי משפחות חדשים עשויה 

להשפיע על גידול במספר האנשים הזקוקים לתמיכה חברתית רחבה יותר, מחוץ להקשר המשפחתי. 

השפעות על פעילות מערכת הרווחה והמלצות לפעולה
על מערכת הרווחה לבחון את מערכת התמיכה החברתית של יחידים החיים במשפחות ממגוון סוגים ולהכיר בצורך בחיזוקה.  	

יש לפתח רשתות חברתיות תומכות חוץ-משפחתיות מקצועיות ו/או בלתי פורמליות, שיתנו מענה לאנשים שמערכות התמיכה  	
שלהן חלשות יחסית. 
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5. צורך בהתמודדות עם הגידול במספר האנשים )ילדים ומבוגרים( החווים מצוקה נפשית מחמת 
השינויים במבנה המשפחה לאורך הזמן

רקע  
כאמור, גבולות המשפחה נעשו דינמיים לאורך הזמן, והמושג אינו מתאר עוד בהכרח יחידה רציפה ומוגדרת לאורך תקופת חיים 
שלמה )Cornford et al., 2013(. המעברים בחיי המשפחה דורשים הסתגלות במגוון מישורי החיים, כגון הסתגלות למעברי דירות 
)ובכלל זה לאזורי מגורים אחרים ולרשתות חברתיות חדשות(, לשינויים ולתנודות במצב הכלכלי, להפסקת המגורים עם חלק מבני 
 המשפחה )למשל בקרב משפחות שבהן ההורים נפרדו/התגרשו או בקרב משפחות שבהן ההורים בחרו לחיות “ביחד-בנפרד”(, 
ולהצטרפותם של אנשים מחוץ למשפחה למשק הבית )למשל במקרים של משפחות שבראשן עומדים הורים רווקים/גרושים 
שהשתלבו בזוגיות חדשה, הכוללת לעיתים ילדים מזוגיות קודמת(. ההסתגלות אל השינויים השונים עשויה להיות מלווה במתח 
נפשי של כל אחד מבני המשפחה )Amato, 2001; 2010(. נוסף על כך, במשפחות שבהן ההורים נפרדו/התגרשו ועצימות העימות 
ההורי גבוהה ומתמשכת עלולים הן ההורים הן הילדים להיות נתונים במתח כרוני ולחוות מצוקה נפשית מתמשכת ותפיסה 
סובייקטיבית נמוכה של איכות חיים שתתבטא בירידה כוללת בתפקוד )Amato, 2001; Sorek, 2019(. שכיחותם הגוברת של 
שינויים במבנה המשפחה לאורך הזמן והעלייה במספר האנשים החווים אותם עשויים להשפיע על גידול במספר האנשים השרויים 

במצוקה נפשית וזקוקים לתמיכה. 

השפעות על פעילות מערכת הרווחה והמלצות לפעולה
על מערכת הרווחה להכיר בצורך בתמיכה נפשית בכל אחד מחברי המשפחה לנוכח שינויים במבנה המשפחה לאורך הזמן. 	

יש לפתח מומחיות בקרב העובדים הסוציאליים בסיוע להסתגלות ובתמיכה נפשית בכל אחד חברי המשפחה.  	

יש להרחיב את היקף המענה המקצועי טיפולי שניתן לילדים ולמבוגרים.  	

 6. צורך בהתמודדות עם גידול במספר האנשים החיים בעוני בשל ריבוי משפחות בחלק מן 
הדגמים החדשים 

משפחות בדגמים חדשים נמצאות בסיכון גדול יותר לעוני לעומת משפחות בדגם המשפחה המסורתי. נתונים ממדינות מפותחות 
מראים למשל כי הסיכון לעוני גבוה יותר בקרב זוגות המתגוררים יחד ללא נישואין )קוהביטציה( לעומת בקרב זוגות נשואים; 
פרידה וגירושין מקושרים למעבר לעוני, במיוחד בקרב נשים ועוד )OECD, 2012(. גם מנתונים בישראל עולה כי חלק מן המשפחות 
במבנים חדשים הן בסיכון מוגבר לעוני. למשל, מדוח על ממדי העוני והפערים החברתיים עולה כי אחרי שנת 2015 חלה עלייה 
בממדי העוני בקרב משקי בית שבראשם הורה יחיד לעומת השנים הקודמות )המוסד לביטוח לאומי, 2019(. כמו כן בשנת 2018 
שיעור תחולת העוני במשקי בית שבראשם הורה יחיד )25.1%( היה גבוה יותר משיעורו באוכלוסייה הכללית )18.0%(; ושיעור 
תחולת העוני בקרב משפחות שבהן יש מפרנס אחד )24.1%( היה גבוה יותר משיעורו באוכלוסייה הכללית )לוח 12 בנספח( 
)המוסד לביטוח לאומי, 2019(. גם ריבוי של ילדים במשפחה מהווה סיכון לעוני. למשל בשנת 2018 שיעור תחולת העוני בקרב 
משפחות עם ארבעה ילדים ויותר )49.9%( היה גבוה הרבה יותר משיעורו באוכלוסייה הכללית )לוח 12 בנספח(, ולכן העלייה 
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בשכיחות הגירושין במגזרים שבהם שיעור הפריון הכולל הוא גבוה מארבעה ילדים )למשל באוכלוסייה החרדית והבדואית( עשויה 
להצביע על גידול ניכר במספר האנשים העניים. נוסף על כך, גם משפחות פוליגמיות הן בסיכון מוגבר לעוני, בין היתר בגלל ריבוי 
בני המשפחה התלויים במפרנס יחיד )אלקרינאוי וסלונים נבו, 2005(. ייתכן כי בעקבות שכיחותן הגוברת של משפחות בדגמים 
חדשים והגידול במספר האנשים החיים בעוני הנובע מכך, יגדל מספר הפונים לשירותי הרווחה, גם בקרב אוכלוסיות שלא היו 

מוכרות בעבר לשירותים החברתיים, למשל משפחות ממעמד הביניים. 

השפעות על פעילות מערכת הרווחה והמלצות לפעולה
תיתכן עבודה עם מספר רב יותר של פונים על רקע עוני.  	

על מערכת הרווחה לפתח את הפרקטיקה של "עבודה סוציאלית מודעת עוני", להטמיעה ולהרחיבה )להעמקה בנושא "עבודה  	
סוציאלית מודעת עוני" בתוכנית מפ"ה )אנשים פוגשים הזדמנות( ראו קרומר-נבו, 2017; להרחבה בנושא התמודדות עם עוני 
והדרה חברתית באמצעות המודל של מרכז עוצמה במחלקות לשירותים חברתיים ראו אלדר-אבידן ובירן דקלבאום, 2013(.

יש לפתח דרכי עבודה מותאמות לאוכלוסיות שלא היו מוכרות בעבר לשירותי הרווחה )משפחות ממעמד הביניים( ושלא חוו  	
מצוקה רב-דורית.  

7. צורך בהתמודדות עם הגידול במספר המשפחות שיש להן ילדים עם מוגבלות, במיוחד בקרב 
חרדים ובדואים 

מספר הילדים עם מוגבלות צפוי לגדול בעשורים הקרובים, במיוחד בקרב האוכלוסייה החרדית והבדואית, שאצלן שיעור הפריון 
הוא גבוה ושיעור הילדים עם מוגבלות גבוה יותר מזה שבאוכלוסייה הכללית. כמו כן נראה כי תמשיך לחול מגמת עלייה גם במספר 

הילדים עם אוטיזם. ייתכן כי בעקבות מגמות גידול אלה יגדל מספר הפונים לשירותי הרווחה, במיוחד בקרב אוכלוסיות אלה.

השפעות על פעילות מערכת הרווחה והמלצות לפעולה
על מערכת הרווחה להרחיב ולעבות את השירותים לילדים/מבוגרים עם מוגבלות, במיוחד שירותים לילדים עם אוטיזם, ובהם  	

שירותי פנאי, דיור ותעסוקה. 

יש לתת תמיכה רגשית לבני משפחה של אנשים עם מוגבלות בקרב מספר גדול יותר של משפחות, תוך רגישות תרבותית  	
בקרב חרדים ובדואים.

יש לסייע למספר גדול יותר של בני משפחה מטפלים בהפחתת העומס הכרוך בטיפול באנשים עם מוגבלות. 	
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5. מגבלות המחקר
לצד תרומתו של המחקר להבנת מגמות השינוי במבנה המשפחה בישראל לעומת במדינות מפותחות אחרות, יש לו גם כמה 
מגבלות. ראשית, לא נאסף מידע משווה לפי קבוצות האוכלוסייה השונות בנוגע לכל המגמות, ולכן הפירוט איננו מלא. נוסף על 
כך, חלק מן המידע בנוגע לישראל לא נאסף לאורך שנים, ולכן לא ניתן היה להציגו כמגמות. הנתונים שהוצגו מבוססים על מאגרי 
מידע מגוונים ואיסוף המידע נשען על הגדרות פורמליות של מבנה משפחה, שאינן בהכרח משקפות את מושג המשפחה הרחב, 
על כל פניו. כך למשל, הלמ”ס )2014( מגדירה משפחה כשני אנשים או יותר הגרים באותו משק בית, וקשורים זה לזה כבני זוג 
נשואים או לא נשואים או כהורה וילד. אף על פי שהלמ”ס )2002( הרחיבה לכאורה את מושג המשפחה והבחינה בין “משפחה” 
ל”משק בית”, ואף בין “משק בית משפחתי” ל”משק בית לא משפחתי”, עדיין הגדרת המשפחה לפי הלמ”ס מחייבת חיים במשק 
בית משותף )כך שלא כל משק בית הוא “משפחתי”, אך משפחה יכולה להתייחס רק לאנשים החולקים משק בית משותף(. נוסף 
על כך, המידע המוצג בדוח זה אינו משקף את תמונת המצב המלאה בנוגע לשינויים שהתרחשו במבנה המשפחה בישראל. למשל 
הוא אינו כולל נתונים על משפחות של זוגות חד-מיניים, משפחות המבוססות על הסכם הורות משותפת )ללא זוגיות( ומשפחות 
שבהן בני הזוג חיים “ביחד-בנפרד”, כלומר שאינם חולקים אותו משק בית. מידע מסוגים אלה בולט בהיעדרו ומחדד את הצורך 

באיסוף נתונים על בסיס הגדרות רגישות ומדויקות יותר, המשקפות את מושג המשפחה הרחב. 



16

עוד פרסומים של המכון בנושא
שורק, י. ואלמוג-זקן, א. )2021(. משפחה מיטיבה וקבועה - מחקר הערכה. דמ-21-860

סבו-לאל, ר., אלמוג-זקן, א. ושורק, י. )2020(. משפחה בשביל הצמיחה - מחקר הערכה. דמ-20-839

שרביט, ז., קפרנוב, א., ושורק, י. )2020(. תוכנית תיאום הורי - מחקר הערכה מעצבת. דמ-20-847

שורק, י., ניג’ם-אכתילאת, פ. וגלעד, ע. )2020(. חקר מקרי “אימוץ עם קשר” בישראל - מחקר אורך. דמ-20-849

באייר-טופילסקי, ט. ושורק, י. )2019(. יישום חוק המהו”ת ביחידות הסיוע - מחקר ארצי. דמ-19-792

בן רבי, ד. )2019(. פיילוט מפ”ה - משפחות פוגשות הזדמנות - תמצית מחקר הערכה. תמ-19-51

 brookdale.jdc.org.il :את הפרסומים אפשר להוריד ללא תשלום מאתר המכון



17

רשימת מקורות
אורן, ד. )2018(. הורות יחידנית - לגדל ילד לבד. הוצאת רסלינג

אלדר-אבידן, ד. ובירן דקלבאום, ד. )2013(. מרכז עוצמה - תדריך להתמודדות עם עוני והדרה חברתית. משרד הרווחה 
והשירותים החברתיים. 

אליהו, א. ובקר, א. )2017(. תכניות לחיזוק התא המשפחתי – סקירה משווה. הכנסת, מרכז המחקר והמידע. 

אלקרינאוי, ע. וסלונים נבו, ו. )2005(. נישואין פוליגמיים ומונוגמיים: השפעתם על מצבן הנפשי והחברתי של נשים בדוויות-ערביות. 
בתוך: ר. לב-ויזל, ג. צוויקל ונ. ברק )עורכות(, “שמרי נפשך”: בריאות נפשית בקרב נשים בדוויות בישראל. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

ארזי, ט., שר, נ. וויסמן, מ. )2016(. תכנון התערבות עם משפחות: סקירת ספרות, לקחים ותובנות. מסמך רקע לקראת מיסוד 
התערבות מתוכננת עם משפחות בשירותי הרווחה. מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים. 

באייר-טופילסקי, ט. ושורק י. )2019(. יישום חוק המהו”ת ביחידות הסיוע- מחקר ארצי. דמ-19-972. מכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל.

ברלב, ל., איינהורן, ת. ואדמון-ריק, ג. )2018(. אנשים עם מוגבלות בישראל 2018: נתונים סטטיסטיים נבחרים. מכון מאיירס-ג׳וינט-
ברוקדייל ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

ברלב, ל., נמר פורסטנברג, ר. וגדג’, נ. )2021(. ילדים עם מוגבלות בישראל: מחקר ארצי. מכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל.

https://13news.co.il/ 13 גליק-ריגל, ל. )18 במאי, 2019(. הורות משותפת: המודל המשפחתי שהופך פופולרי בישראל. חדשות
item/news/domestic/education-society/parents-248419/

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )1992(. שנתון סטטיסטי לישראל 1992. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )1997(. שנתון סטטיסטי לישראל 1997. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )2002(. שנתון סטטיסטי לישראל 2002. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )2007(. שנתון סטטיסטי לישראל 2007. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )2012(. שנתון סטטיסטי לישראל 2012. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )2017(. שנתון סטטיסטי לישראל 2017. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )2019(. שנתון סטטיסטי לישראל 2019. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.)2020א(. האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל – לקט נתונים לרגל חג הסיגד. 

https://brookdale.jdc.org.il/publication/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7/
https://brookdale.jdc.org.il/publication/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7/
https://brookdale.jdc.org.il/publication/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7/
https://brookdale.jdc.org.il/publication/promoting-family-dispute-resolutions/
https://13news.co.il/item/news/domestic/education-society/parents-248419/
https://13news.co.il/item/news/domestic/education-society/parents-248419/
file:///C:\Users\yoa-s\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AP4HIMB6\האוכלוסייה%20ממוצא%20אתיופי%20בישראל%20-%20לקט%20נתונים%20לרגל%20חג%20הסיגד%20(cbs.gov.il)
file:///C:\Users\yoa-s\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AP4HIMB6\האוכלוסייה%20ממוצא%20אתיופי%20בישראל%20-%20לקט%20נתונים%20לרגל%20חג%20הסיגד%20(cbs.gov.il)


18

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )2020ב(. משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות 2019 על פי סקרי כוח אדם. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )2020ג(. פריון של נשים יהודיות ואחרות בישראל, לפי מידת דתיות, 1979–2019. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )2020ד(. שנתון סטטיסטי לישראל 2020. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )2020ה(. תנועה טבעית – לידות חי, 2019. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )2020ו(. תנועה טבעית: נישואין וגירושין 2018-2017.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )2021א(. גירושין – נתונים נבחרים, 2019-2002.  

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )2021ב(. משקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 2019. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )2021ג(. שנתון סטטיסטי לישראל 2021. 

המוסד לביטוח לאומי. )2010(. שינויים בתקנות ילד נכה - תקנות אורנוי. חוזר 61/10, חוזר נכות /.1840 המוסד לביטוח לאומי, 
מינהל הגמלאות אגף גמלאות נכות.

המוסד לביטוח לאומי. )2019(. ממדי העוני והפערים החברתיים, דוח שנתי, 2018. 

וואלה חדשות  זוגות חד-מיניים.  ופונדקאות של  גידול בנישואים  2019(. עלייה במאות אחוזים:  )19 בפברואר,  ד.   יקרצי, 
https://news.walla.co.il/item/3219842

לוטן, א. )2006(. פוליגמיה בקרב האוכלוסייה הבדואית בישראל. הכנסת, מרכז המחקר והמידע. 

מטר, ר., זחאלקה, א., אלהיב, מ., מן, י., חליחל, א., בקשי-כהן, מ., נחמן, ע., מראענה, מ., סרפוס, ל., אבו שארב, א., הרן, ע., יוסף, ד. 
ודסוקי, ס. )2018(. דו״ח מסכם הצוות הבין-משרדי להתמודדות עם השלכותיה השליליות של הפוליגמיה. מדינת ישראל.

מלאך, ג., כהנר, ל. )2020(. שנתון החברה החרדית בישראל. המכון הישראלי לדמוקרטיה ומכון ירושלים למחקרי מדיניות. 

נהיר, ש. )2016(. שיעור גירושין כולל בישראל – סדרת ניירות עבודה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

סגל, א., בורלא, ט., עצמון, ר., ושורק, י. )2020(. ילדים מאומצים ומשפחות מאמצות. בתוך, ה’ גורן )עורך( סקירת העשור של 
השירותים החברתיים, 2018-2009. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

ספקטור-בן ארי, ש. )2013(. פוליגמיה בקרב האוכלוסייה הבדואית בישראל – עדכון. הכנסת, מרכז המחקר והמידע. 

פוגל-ביז’אוי, ס. )1999(. משפחות בישראל: בין משפחתיות לפוסט-מודרניות. בתוך ד. יזרעאלי, א. פרידמן, ה. דהן-כלב, ח. הרצוג, 
מ. חסן, ח. נוה, וס. פוגל-ביז’אוי )עורכות(, מין, מיגדר ופוליטיקה )עמ’ 166-107(. קו אדום, הוצאת הקיבוץ המאוחד.

פלטיאל, א., ספולקר, מ., קורנילנקו, א. ומלדונדו, מ. )2012(. תחזיות אוכלוסייה לישראל לטווח הארוך, 2009–2059. הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה.

ציונוב, א. )2015(. משפחות משולבות בישראל – סדרת ניירות עבודה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

file:///C:\Users\yoa-s\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AP4HIMB6\משקי%20בית%20ומשפחות:%20תכונות%20דמוגרפיות%202019%20על%20פי%20סקרי%20כוח%20אדם%20(cbs.gov.il)
file:///C:\Users\yoa-s\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AP4HIMB6\משקי%20בית%20ומשפחות:%20תכונות%20דמוגרפיות%202019%20על%20פי%20סקרי%20כוח%20אדם%20(cbs.gov.il)
file:///C:\Users\yoa-s\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AP4HIMB6\פריון%20של%20נשים%20יהודיות%20ואחרות%20בישראל,%20לפי%20מידת%20דתיות,%201979–2019%20(cbs.gov.il)
file:///C:\Users\yoa-s\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AP4HIMB6\פריון%20של%20נשים%20יהודיות%20ואחרות%20בישראל,%20לפי%20מידת%20דתיות,%201979–2019%20(cbs.gov.il)
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99-2019.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99-2019.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-2017.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-2017.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/LochutTlushim/2019/divorce_all.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/LochutTlushim/2019/divorce_all.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8-2019.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8-2019.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8%20%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%aa%20(%d7%99%d7%9c%d7%93%20%d7%a0%d7%9b%d7%94)%20-%201840%20%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d%20%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa%20%d7%99%d7%9c%d7%93%20%d7%a0%d7%9b%d7%94%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa%20%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%99.pdf
https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8%20%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%aa%20(%d7%99%d7%9c%d7%93%20%d7%a0%d7%9b%d7%94)%20-%201840%20%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d%20%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa%20%d7%99%d7%9c%d7%93%20%d7%a0%d7%9b%d7%94%20-%20%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa%20%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%99.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Pages/oni2018.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Pages/oni2018.aspx
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/polygamy_final_report/he/polygamy_final_report.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/polygamy_final_report/he/polygamy_final_report.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/molsa-social-services-review-decade-2009-2018/he/SocialServicesReview_decade-2009-2018_molsa-cahpter2-part2-adoption.pdf


19

קרומר-נבו, מ. )2017(. עבודה סוציאלית מודעת עוני בתוכנית מפ”ה )משפחות פוגשות הזדמנות(: מושגים כאבים ותקוות. 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

שטרוסברג, נ., נאון, ד. וזיו, ע. )2008(. ילדים עם צרכים מיוחדים באוכלוסייה הבדואית בנגב: מאפיינים, דפוסי שימוש בשירותים 
והשלכות הטיפול בהם על האמהות. דמ-08-503. מאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל.

שראל, מ. ויקיר, א. )2016(. דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי. פורום קהלת לכלכלה.

שרביט, ז., קפרנוב, א. ושורק, י. )2020(. תוכנית תיאום הורי: מחקר הערכה מעצבת. דמ-20-847. מכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל.

Amato, P. R. )2001(. Children of divorce in the 1990s: An update of the Amato & Keith, )1991( meta-analysis. Journal 
of Family Psychology, 15, 355-370.

Amato, P. R. )2010(. Research on divorce: Continuing trends and new developments. Journal of Marriage and 
Family, 72, 650-666. 

Amato, P. R. )2014(. The consequences of divorce for adults and children: An update. Društvena istraživanja-Časopis 
za opća društvena pitanja, 1, 5-24.

Cabrera, N. J., Tamis-LeMonda, C. S., Bradley, R. H., Hofferth, S. & Lamb, M. E. )2000(. Fatherhood in the twenty-first 
century. Child Development, 71, 127-136.

Cornford, J., Baines, S., & Wilson, R. )2013(. Representing the Family: How does the State ”Think Family“? Policy & 
Politics, 41)1(, 1-18.

Fogiel-Bijaoui, S., & Rutlinger-Reiner R. )2013(. Rethinking the family in Israel. Israel Studies Review, 28, vii-xii.

Kavas, S., & Gündüz-Hoşgör, A. )2013, September(. The parenting practice of single mothers in Turkey: Challenges 
and strategies. In Women’s Studies International Forum )Vol. 40, pp. 56-67(. Pergamon.

 McIntosh, J., & Deacon-Wood, H. B. )2003(. Group interventions for separated parents in entrenched conflict: An 
exploration of evidence-based frameworks. Journal of Family Studies, 9, 187-199.

Melamed, Y., Bashiri, A., Shoham-Vardi, I., Furman, B., Hackmon-Ram, R., & Mazor, M. )2000(. Differences in preterm 
delivery rates and outcomes in Jews and Bedouins in Southern Israel. European Journal of Obstetrics & Gynecology 
and Reproductive Biology, 93)1(, 41-46.  

OECD. )2010(. OECD Family Database. OECD Publishing.

OECD. )2011(. The Future of Families to 2030. OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264168367-en 

https://brookdale.jdc.org.il/publication/special-needs-children-bedouin-population-negev-characteristics-patterns-service-use-impact-caring-children-mothers/
https://brookdale.jdc.org.il/publication/special-needs-children-bedouin-population-negev-characteristics-patterns-service-use-impact-caring-children-mothers/
https://brookdale.jdc.org.il/publication/special-needs-children-bedouin-population-negev-characteristics-patterns-service-use-impact-caring-children-mothers/
https://brookdale.jdc.org.il/publication/special-needs-children-bedouin-population-negev-characteristics-patterns-service-use-impact-caring-children-mothers/
https://brookdale.jdc.org.il/publication/parenting_coordination/
https://brookdale.jdc.org.il/publication/parenting_coordination/
http://dx.doi.org/10.1787/9789264168367-en


20

OECD. )n.d(. OECD Family database. http://www.oecd.org/els/family/database.html  

Pollet, S. L. )2009(. A nationwide survey of programs for children of divorcing and separating parents. Family 
Court Review, 47)3(, 523-543. 

Pollet, S. L., & Lombreglia, M. A. )2008(. Nationwide survey of mandatory parent education. Family Court Review, 
46, 375-394.

Sorek, Y. )2019(. Children of divorce evaluate their quality of life: The moderating effect of 
psychological processes. Children and Youth Services Review, 107, 104533. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104533 

Soliz, J. )2008(. International support and the role of grandparents in post-divorce families: Retrospective accounts 
of young adult grandchildren. Qualitative Research Reports on Communication, 9)1(, 72-80.

Trub, L., Quinlan, E., Starks, T. J., & Rosenthal, L. )2017(. Discrimination, internalized homonegativity, and attitudes 
toward children of same‐sex parents: Can secure attachment buffer against stigma internalization?. Family 
process, 56)3(, 701-715. 

van Dijk, R., van der Valk, I. E., Deković, M., & Branje, S. )2020(. A meta-analysis on interparental conflict, parenting, and 
child adjustment in divorced families: Examining mediation using meta-analytic structural equation models. Clinical 
Psychology Review, 79, 101861. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101861   

Van Gelderen, L., Gartrell, N., Bos, H. M., van Rooij, F. B., & Hermanns, J. M. )2012(. Stigmatization associated with 
growing up in a lesbian-parented family: What do adolescents experience and how do they deal with it?. Children 
and Youth Services Review, 34)5(, 999-1006. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2012.01.048 

WHO )World Health Organization(. )2021(. Autism spectrum disorders. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/
detail/autism-spectrum-disorder  

http://www.oecd.org/els/family/database.html
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104533
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101861
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2012.01.048
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorder
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorder


21

נספח: מגמות השינויים במבנה המשפחה )לוחות(
לוח 1: גיל ממוצע של נישואים ראשונים, לפי מגדר ודת בשנים 2019-1990 

דרוזיםנוצריםמוסלמיםיהודיםסך הכול שנה
חתנים:
 1990  26.3  26.7  24.9  28.2  24.8
 1995  26.4  26.8  25.0  28.5  25.2

 2000  26.9  27.2  25.8  28.9  25.5
 2005  27.5  27.7  27.0  29.2  26.5
 2010  27.6  27.8  26.3  30.0  27.6
 2015  27.6  28.0  26.3  30.2  28.4
 2019  27.3  27.4  26.7  30.3  29.0
כלות:
 1990  23.2  23.9  21.0  23.4  20.5
 1995  23.4  24.2  21.2  23.8  20.9

 2000  24.0  24.8  21.5  23.8  21.0
 2005  24.6  25.4  21.9  24.3  21.9
 2010  24.8  25.7  21.6  25.2  23.0
 2015  25.2  26.1  22.2  25.8  24.1
 2019  24.9  25.6  22.8  26.7  25.1

הנתונים מבוססים על: רשות האוכלוסין וההגירה, מרשם האוכלוסין.
מקור: הלמ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל , 2002, 2007, 2012, 2017, 2021. 

לוח 2: גיל ממוצע של לידה ראשונה, לפי דת בשנים 2020-2006

מהן:ערביות יהודיותסך הכולשנה
דרוזיותנוצריות^מוסלמיות

200626.827.623.623.326.124.4
201127.328.223.723.426.824.8
201627.628.624.223.827.925.9
202027.728.524.924.528.227.0

הנתונים מבוססים על: רשות האוכלוסין וההגירה, מרשם האוכלוסין.
מקור: הלמ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל , 2002, 2007, 2012, 2017, 2021.

^רק נוצריות ערביות
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לוח 2א: גיל ממוצע של לידה ראשונה בקרב נשים יהודיות עולות, לפי יבשת המוצא, 2020 

שנה

עולות )ילדות חו”ל(

ילידות אסיהילידות אירופהילידות אמריקהילידות אפריקה סך הכול 
202030.230.430.030.130.8

הנתונים מבוססים על: רשות האוכלוסין וההגירה, מרשם האוכלוסין.
מקור: הלמ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 2021.

לוח 3: שיעורי פריון כולל של הנשים, לפי דת בשנים 2020-1996 )לידות חי לאישה(

מהן:ערביות יהודיותסך הכולשנה

דרוזיותנוצריות^^ בדואיות^מוסלמיות
19962.942.624.354.6510.062.693.42
20012.892.594.334.719.152.533.02
20062.882.753.683.977.262.172.64
20113.002.983.303.515.552.172.33
20163.113.163.113.295.452.012.12
20202.903.003.112.994.941.741.94

הנתונים מבוססים על: רשות האוכלוסין וההגירה, מרשם האוכלוסין.
מקור: הלמ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017, 2021.

^ ההגדרה של בדואים לפי הלמ”ס: מוסלמים המתגוררים בנפת באר-שבע.

^^ רק נוצריות ערביות
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לוח 3א: שיעורי פריון של נשים יהודיות, לפי רמת דתיות בשנים 2019-1994 )לידות חי לאישה(

שנים
סך הכול 

יהודיות
 סך הכול 

לא חרדיות
 לא דתיות/ 

חילוניות
 מסורתיות – 

חרדיותדתיותמסורתיות-דתיותלא כל כך דתיות
1996-19942.652.291.822.292.833.836.86
2001-19992.712.271.912.222.603.807.28

2006-20042.822.311.972.132.444.177.17
2011-20093.022.512.092.352.784.196.61
2014-20123.162.632.122.552.914.306.68
2017-20153.262.732.162.562.954.386.52
2019-20173.222.652.082.373.014.336.56

מקור: הלמ”ס, פריון של נשים יהודיות ואחרות בישראל, לפי מידת דתיות, 1997–2019

לוח 3ב: שיעורי פריון של נשים עולות, לפי יבשת/ארץ לידה, 2019 )לידות חי לאישה(

מהן:בריה”מ לשעבראתיופיה אמריקהסך הכול עולות 

לא יהודיותיהודיות
2.362.983.241.812.121.45

מקור: למ”ס, תנועה טבעית – לידות חי, 2019.

לוח 4: שיעור מתגרשים ל-1,000 נשואים ונשואות בני/ות 15 ומעלה בשנים 2019-2002 

דרוזיםנוצריםמוסלמיםיהודיםסך הכולשנה

20028.19.16.41.73.1
20069.410.25.52.43.5
20108.58.97.02.33.8
 20139.19.67.44.04.8
20158.69.08.13.04.2
20198.99.38.43.85.7

מקור: למ”ס, 2021, גירושין – נתונים נבחרים, 2019-2002 
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לוח 4א: שיעור המתגרשים באוכלוסייה היהודית הכללית ובאוכלוסייה החרדית, ביישובים נבחרים בשנת 2018-2015 )ל-1000 
נשואים ונשואות בני/ות 15 ומעלה( 

שנה
האוכלוסייה 

האוכלוסייה החרדיתהיהודית הכללית
מודיעין עיליתביתר עיליתבני ברקאלעד

20159.07.35.35.23.3
20189.27.75.13.93.5

מקור: הלמ”ס, תנועה טבעית: נישואין וגירושין 2018-2017; למ”ס, 2021, גירושין – נתונים נבחרים, 2019-2002

לוח 5: משקי בית שבראשם הורה יחיד בשנים 2020-2001, לפי מאפיינים של הורה )באחוזים(

מהן משפחות עם ילדים עד גיל 17:משפחות עם ילדים עד גיל 24:
2001200620112016202020012006201120162020

)N()138.8()146.9()152.5()172.8()193.6()99.7()99.6()106.8()125.5()137.1( אלפים
100100100100100100100100100100סך הכול משפחות^

מין ההורה:
10.510.09.411.714.28.69.27.610.012.5גבר 

89.590.090.688.385.891.490.892.490.087.5אישה
גיל ההורה:

20.918.617.013.212.429.127.324.318.617.5עד 34
44-3535.433.632.731.730.743.743.641.241.740.9
54-4531.135.334.837.938.824.325.430.234.635.7

55+10.612.515.517.218.12.93.74.35.15.9

מצב משפחתי:
13.812.612.712.213.216.414.814.914.716.5נשוי/אה, חי/ה בנפרד

54.057.859.759.059.056.158.060.358.456.9גרוש/ה
23.819.317.014.313.716.513.411.69.29.6אלמן/ה
8.410.310.614.514.111.013.813.217.717.0רווק/ה
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מהן משפחות עם ילדים עד גיל 17:משפחות עם ילדים עד גיל 24:
2001200620112016202020012006201120162020

מגזר:
84.383.382.880.278.284.482.381.880.177.1יהודים
10.411.413.014.917.49.911.313.315.018.1ערבים
5.35.34.24.94.45.76.44.94.94.8אחרים

31.631.225.324.020.931.931.025.324.722.8עלו אחרי 1990

סוג משק בית:
81.581.182.084.685.880.080.079.983.284.0משפחה אחת
 משפחה אחת 

8.28.87.25.45.27.78.17.75.65.5עם אחרים
10.310.110.810.09.012.311.912.411.210.5שתי משפחות ויותר

מקור: הלמ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 2002, 2007, 2012, 2017, 2021.
^כולל גם משקי בית שבראשם עומד הורה יחיד עם בני משפחה אחרים )סב/תה, דוד/ה( ומשפחות במשקי בית רב-משפחתיים.

לוח 6: ילדים שנולדו מחוץ לנישואין לנשים יהודיות רווקות בשנים 2020-1991

1991199620012006201120162020
1,1701,7652,5453,6575,0507,0158,326מספר ילדים

אחוז מכלל הילדים שנולדו 
1.62.12.83.54.25.26.4לנשים יהודיות

מקור: השנתון הסטטיסטי לישראל, 2021-1992.
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לוח 7: גודל משקי בית בשנים 2020-1991, לפי מגזר )באחוזים(

1991199620012006201120162020
)N()1,291.3()1,548.3()1,815.3()2,007.3()2,204.1()2,470.2()2,710.7( אלפים

100100100100100100100סך הכול משקי בית^
114.916.117.717.717.718.719.9
220.321.222.723.523.824.224.9
314.215.016.516.515.615.014.1
418.018.117.617.016.916.316.0

+532.629.625.625.326.025.825.1
3.683.543.373.343.353.313.25גודל משק בית ממוצע

3.81 4.144.023.883.843.863.83משק בית ממוצע ללא בודדים
)N()1,138.8()1,345.8()1,540.2()1,688.3()1,830.5()2,028.9()2,215.2( אלפים

100100100100100100100סך הכול משקי בית יהודיים 
116.217.619.719.919.720.722.0
222.022.824.525.426.126.227.1
314.815.616.916.816.015.414.0
418.618.317.517.016.715.715.3

+528.425.721.420.921.522.021.6
3.433.313.133.103.123.113.07גודל משק בית ממוצע

3.903.813.653.633.643.663.65משק בית ממוצע ללא בודדים
)N()152.5()202.4()228.0()272.0()319.0()368.8()419.9( אלפים

100100100100100100100סך הכול משקי בית ערביים^^
14.95.95.04.86.67.17.9
28.210.09.510.911.011.912.2
39.811.110.912.111.211.813.8
413.716.617.516.817.419.019.8

+563.456.457.155.453.850.246.3
5.535.045.104.904.754.534.35גודל משק בית ממוצע

5.775.295.315.095.024.794.63משק בית ממוצע ללא בודדים

מקור: הלמ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 1997, 2002, 2007, 2012, 2014 ,2017, 2021. 
^כולל משקי בית של “אחרים” )לא יהודים ולא ערבים(.

^^עבור 1991 ו-1996 – כולל כל משקי הבית הלא-יהודיים.
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לוח 7א: גודל ממוצע של משקי בית יהודיים בשנת 2019, לפי רמת דתיות

אורח חיים מעורבחרדידתי מאודדתימסורתיחילוניסך הכול
)N()2,179.2()1,081.1()542.5()250.5()36.8()194.4()55.8( אלפים

3.052.632.903.424.375.133.16גודל משק בית ממוצע

מקור: הלמ”ס, משקי בית – תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקר כוח אדם, 2019.

לוח 8: סוגי משקי בית בשנים 2020-2001, לפי מגזר )באחוזים(

 200120062011201320162020
)N()1,815.3()2,007.3()2,204.1()2,312.6()2,470.2()2,710.7(

100100100100100100סך הכול משקי בית^
19.419.519.220.220.521.7משקי בית לא-משפחתיים^^

74.875.675.774.474.874.5משקי בית עם משפחה אחת בלבד

 משקי בית עם משפחה אחת ואחרים או 
5.84.95.15.44.73.8שתי משפחות ויותר

)N()1,540.2()1,688.3()1,830.5()1,914.5()2,028.9()2,215.2(
100100100100100100משקי בית יהודיים – סך הכול

21.621.921.322.422.724.1משקי בית לא-משפחתיים^^
73.173.473.973.073.072.5משקי בית עם משפחה אחת בלבד

 משקי בית עם משפחה אחת ואחרים או 
5.34.74.84.64.33.4שתי משפחות ויותר

)N()228.0()272.0()319.0()332.6()368.8()419.9(
100100100100100100משקי בית ערביים – סך הכול

5.35.36.96.87.58.4משקי בית לא-משפחתיים^^
88.589.787.984.686.586.3משקי בית עם משפחה אחת בלבד

 משקי בית עם משפחה אחת ואחרים או 
6.15.05.28.66.05.3שתי משפחות ויותר

מקור: הלמ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 2002, 2007, 2012, 2014, 2017, 2021. 
^ כולל משקי בית של “אחרים” )לא יהודים ולא ערבים(. 

^^ בודדים גרים בנפרד או עם שותפים או במוסדות.
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לוח 9: סוגי משפחות בשנים 2020-2001, לפי מגזר )ללא בודדים; באחוזים(^

 200120062011201320162020
)N()1,508.5()1,659.5()1,834.8()1,910.8()2,020.9()2,167.5(

100100100100100100סך הכול משפחות^^
22.722.823.923.924.925.2זוג ללא ילדים

52.050.749.348.648.748.2זוג עם ילדים עד גיל 17^^^
12.413.513.813.813.313.4זוג עם ילדים בגיל 18+^^^

6.66.05.86.36.16.3הורה יחיד עם ילדים עד גיל 17^^^
5.76.26.46.66.36.2הורה יחיד עם ילדים בגיל 18+^^^

0.60.80.80.80.70.7אחר
)N()1238.4()1348.6()1476.8()1525.6()1608.3()1709.9(

100100100100100100משפחות יהודיות – סך הכול
25.225.526.926.727.928.5זוג ללא ילדים

48.547.145.545.445.745.4זוג עם ילדים עד גיל 17^^^
13.014.014.414.213.313.0זוג עם ילדים בגיל 18+^^^

6.86.15.96.26.16.2הורה יחיד עם ילדים עד גיל 17^^^
5.86.56.56.86.36.3הורה יחיד עם ילדים בגיל 18+^^^

0.70.80.80.70.70.7אחר
)N()228.2()269.3()310.5()333.2()355.9()400.4(

100100100100100100משפחות ערביות – סך הכול
9.09.29.810.610.910.2זוג ללא ילדים

71.970.367.965.064.261.3זוג עם ילדים עד גיל 17^^^
9.310.111.312.513.515.9זוג עם ילדים בגיל 18+^^^

4.34.24.65.85.26.2הורה יחיד עם ילדים עד גיל 17^^^
4.85.55.75.25.55.5הורה יחיד עם ילדים בגיל 18+^^^

0.70.70.70.90.70.9אחר

מקור: הלמ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 2002, 2007, 2012, 2014, 2017, 2021.
^כולל גם משפחות עם בני משפחה אחרים )סב/תה, דוד/ה( ומשפחות במשקי בית רב-משפחתיים.

^^כולל משפחות של “אחרים” )לא יהודים ולא ערבים(.

^^^לפי גיל הילד הצעיר.
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לוח 10: משקי בית ללא ילדים עד גיל 24 בשנים 2020-2001 )באחוזים(^

       20012006201120162020
44.044.846.848.248.8כלל משקי הבית^^

47.548.850.652.152.7יהודים
20.822.124.525.626.7ערבים

מקור: הלמ”ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 2002, 2007, 2012, 2014, 2017, 2021.
^זוגות ללא ילדים, זוגות והורים יחידים עם הילד הצעיר בגיל 25 ומעלה ומשקי בית לא-משפחתיים. 

^^כולל משקי בית “אחרים” )לא יהודים ולא ערבים(.

לוח 11: הילדים )עד גיל 17( המקבלים קצבת נכות )באחוזים(

 2003201120162018
)N()2,119.6()2,415.4()2,703.9()2,805.6( אלפים

0.51.01.11.3סך הכול
)N()1,543.4()1,723.2()2,043.9()2,132.8( אלפים

0.41.21.21.4יהודים
)N()576.2()692.2()660.0()672.9( אלפים

0.60.50.80.8ערבים

מקור: עיבוד מיוחד של קובצי סקר הוצאות משקי בית עבור שנים מקבילות.

לוח 11א: הילדים היהודים )עד גיל 17( המקבלים קצבת נכות, לפי רמת דתיות )2018( )באחוזים(

אחראורח חיים מעורבחרדיםדתייםמסורתייםחילונים 
)N()767.0()408.6()317.1()508.1()43.9()28.9( אלפים

1.51.70.91.32.32.1סך הכול

מקור: עיבוד מיוחד של קובצי סקר הוצאות משקי בית עבור שנת 2018.
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לוח 12: תחולת העוני בקרב המשפחות, לפי מאפייני המשפחה )לפי דוחות המוסד לביטוח לאומי, אחרי תשלומי העברה 
ומיסים; באחוזים(

20002003200620092012201520162018
17.619.320.020.519.419.118.518.0כל המשפחות

קבוצת אוכלוסייה של ראש משק בית:
14.314.914.715.214.113.813.213.4יהודים – סך הכול

56.953.244.645.142.3. . .. . .. . .מהם: חרדים 
18.717.718.117.417.317.717.016.0         עולים )1990+(

42.948.454.053.554.353.349.245.3ערבים – סך הכול
מס’ ילדים במשפחה:

3-114.417.818.320.218.517.017.415.6 ילדים
441.848.960.059.956.649.749.849.9 ילדים ויותר

25.127.629.532.329.021.726.025.1משקי בית שבראשם הורה יחיד
גיל ראש משק בית:

23.726.122.424.322.722.2. . .. . .עד 29
44-30. . .. . .22.022.720.118.119.316.7

14.314.514.114.313.112.5. . .. . .45 עד גיל הפנסיה^
24.422.321.520.122.722.520.823.4קשישים^^

מצב תעסוקתי של ראש משק הבית:
9.010.312.413.413.713.313.512.3עובד

62.465.866.668.966.173.069.471.0לא עובד )בגיל עבודה(
מספר מפרנסים:

17.718.623.424.924.625.927.024.1אחד/ת בלבד
2.33.03.43.75.05.65.25.3שניים ויותר

רמת השכלה:
41.342.045.244.944.446.2. . .. . .עד 8 שנות לימוד
22.224.222.322.321.820.4. . .. . .12-9 שנות לימוד
12.713.012.813.212.912.6. . .. . .13+ שנות לימוד

מקור: המוסד לביטוח לאומי, ממדי העוני והפערים החברתיים, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2015, 2016, 2019.
^לצורך השוואה עם השנים הקודמות, גיל הפנסיה המקובל לפי החוק הקודם: 65 לגברים ו-60 לנשים.

^^גברים בגיל 65 ומעלה ונשים בגיל 60 ומעלה.
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