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נפשבשנת8,296,200לכדינפשוהגיע7,524,500-שנהכללהאוכלוסייהשלמדינתישראלגדלהב66במשך
נפשבשנת6,217,000-ל1948נפשבסוףשנת758,700-נפש,מ5,458,300-.האוכלוסייההיהודיתגדלהב20142
נוצרים,בנימשפחותהיהודיות33,780נפש,כולל6,576,300-הגיעלa.האוכלוסייההיהודיתהמורחבת2014

דיםשלאהוכרוכיהודיםלפיההלכה.נפשבניאבותהיהו325,500-המעורבות,ו

,2014נפשבשנת1,452,218לכדי1949נפשבשנת111,500-נפש,מ1,340,718-האוכלוסייההמוסלמיתגדלהב
34,000-האוכלוסייההנוצריתגדלהמ.bבעלימעמדתושבקבע300,000-וכאזרחיישראל1,150,000-מתוכםכ

.לאחרונהאישרמשרדהפניםהישראלידרישתחלקמבני2014נפשבשנת129,000לכדי1949נפשבשנת
כלוסייההנוצריתלרשוםאותםבמרשםאוכלוסיןשלישראלכבנילאוםארמיולאכערבים,כפישהיההאו

נהוגעדכה.

מוסלמים,1,352,000-יהודים,כ4,823,000-נולדובמדינתישראלכ2014ועד1948לפינתוניהלמ"ס,משנת
31,853מוסלמים,130,950יהודים,1,514,641דרוזים.בתקופההזאתנפטרו122,000-נוצריםוכ128,000-כ

נפש.3,305,073-הריבויהטבעישלהאוכלוסייההיהודיתבתקופההזאתהסתכםבדרוזים.15,149-נוצריםו
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(.אם1.)ראהתרשיםמס'3נפש6,217,000האוכלוסייההיהודיתבארץישראלהגיעהלכדי2014נכוןלסוף
112,500-והגיעל1.84%הגידולהשנתיהיה2014נפש,אזיבשנת76,200-אוב1.45%-להבהיאגד2005בשנת

(.3-ו2.)ראשתרשימיםמס'1992שנה,החלמשנת22נפש,הגידולהשתיהגבוהביותרמזה

23%-נפש,ב97,940,הגידולהשנתיהממוצעשלהאוכלוסייההיהודיתעמדעל2005-2014בעשורהאחרון,
נפש.79,650,שעמדעל1995-2004גבוהיותרמהעשורלפניכן,

 בשנת גדלה המורחבת היהודית ל1.94%-ב2014האוכלוסייה השנתי6,576,300-והגיע הגידול נפש.
והיהב125,100-הסתכםב .אךהגידולהשנתיהממוצעשלהאוכלוסייה2005גבוהיותרמשנת48.4%-נפש,

,שעמדעל1995-2004נמוךיותרמהעשורלפניכן,3.8%-נפש,ב104,700על2005-2014היהודיתעמדבעשור
נפש.108,820

נפש,והאוכלוסייההדרוזיתגדלה129,000-לכ1%-בכ2014האוכלוסייהשלנוצריםוארמיםגדלהבשנת
נפש.135,000לכדי1.5%-בכ

 גדולהמהאוכלוסי1989בשנת הייתה היהודית בשנת3,061,900-יההמוסלמיתבהאוכלוסייה אך נפש,
-,עדל67.3%-נפשובהתחשבבאוכלוסייההיהודיתהמורחבתאףב4,764,782-,ל55.6%-הפערהתרחבב2014

נפש.5,124,082

 משנת 2002החל שיעור שנת עד בהתמדה צמח היהודית האוכלוסייה של השנתי ולאחר2008הגידול
(.3-ו2יםמס'ימשיךלגדולשוב.)ראהתרש,המ2011בשנתמסוימתנסיגה


2תרשים מס' 

נפש35,900כאשרהואעמדעל2000המוסלמיתהיהבשנתהאוכלוסייההגידולהשנתיהגבוהביותרשל
-נפשבלבדוהגיעהל31,918-האוכלוסייההמוסלמיתגדלהב2014בשנהזו.בשנת3.84%ושיעורהגידולהיה

בע1,452,218 הממוצעשלהאוכלוסייהנפש. הגידולהשנתי -נפשב33,062עמדעלתהמוסלמישורהאחרון
.1995-2004נפשבעשורהקודם,32,590בלבדגבוהיותרלעומתהגידולהשנתיהממוצע1.4%
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 3תרשים מס' 

תהחלמשנ.1998הגידולהשנתיהנומינלישלהמוסלמיםהיהכמעטזההלזהשהיהבשנת2014אךבשנת
והיההנמוךביותרמאז2.25%עמדעל2014,שיעורהגידולהשנתישלהמוסלמיםיורדבהדרגהובשנת2000

הקמתמדינתישראל.

 כעתהתפתחותשיעור הנבחן קבוצתהאוכלוסייה של ישראלבגודל במדינת האוכלוסייה בתקופתכלל
השינוייםבגידו.1996-2014השניםהאחרונות להשיעורשלכלקבוצתהאוכלוסייהובכךנחשבמידתוכיוון

העתידית.ההתפתחותנוכללחזותאת
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שיעורהאוכלוסייההיהודיתהמורחבתבכללהאוכלוסייהשלמדינתישראלהמשיךלרדתבכלהתקופה
יעורלשנה.אךבדיקההמעמיקהיותרהמצביעעלשינוייםבקצבהירידהשלהש0.18%הנבחנתבממוצעשל

 משנת הללו. השנים במשך 1996הזה שנת ב2000ועד המורחבת היהודית האוכלוסייה שיעור 17%-ירד
 בשנים לשנה. של2001-2008בממוצע יותר גבוה ממוצעת במהירות הזאת האוכלוסייה קבוצת שיעור ירד

אךהחלמשנת0.25% והתמתנהמשנההירידהבשיעורהאוכלוסייההיהודיתהמורחבתהלכה2009לשנה.
בלבד.0.05%-הואירדב2014לשנהובשנת

התקופה במשך עלה ישראל מדינת של האוכלוסייה בכלל המוסלמית האוכלוסייה שיעור זאת לעומת
2001-2008לשנהבממוצעובשנים1.06%-הואעלהב1996-2000לשנהבממוצע.בשנים1.01%-ב1996-2014

ל 1.31%-גדל אך בממוצע. האוכלוסייההמוסלמית2009משנתלשנה השיעור בגידול ירידהמהירה החלה
.(5בלבד.)ראהתשריםמס'0.25%-הואגדלב2014בכללהאוכלוסייהשלמדינתישראלובשנת


5תרשים מס' 

חניתו בעזרתהשינוייםמגמותשל ישראל מדינת האוכלוסייהשל והיהודיםבכלל המוסלמים בשיעורי
ינומיתמצביעעלאפשרותשלהפסקהבגידולשלשיעורהמוסלמיםובירידהבשיעורהיהודיםהרגרסיההפול

2017.המשךהמגמההזאתעשויהלהוביללהתחלתהגידולבשיעורשלהיהודיםהחלמשנת2016החלמשנת
תוךירידהמהירהבשיעורהמוסלמיםבכללהאוכלוסייהשלמדינתישראל.

האוכלו של השנתי הנבחנת.הגידול בשנה ההגירה מאזן ושל הטבעי הריבוי של מסיכום מתקבל סייה
הריבויהטבעיהשנתיהואתוצאהשלמספרלידותהחיבאוכלוסייהפחותמספרהמיתותשהתרחשובאותה
השנה.מאזןההגירההואההפרשביןמספרהעוליםהחדשיםלמדינהשנקלטיםבמדינתישראל,לביןמספר

םממנהולאחוזריםאליהבתוםהשנההנבחנת.המהגריםשיוצאי

נבחןכעתאיךהשפיעוהמרכיביםהשוניםהללועלהגידולהשנתישלהאוכלוסייהבמדינתישראל.
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פ        

ברמה1990דשנתעמספרלידותהחיאצלהיהודיםהתייצב1976משנתכיאנולמדים6בעזרתתרשיםמס'
בהתמדהלכדיגדלמספרהתינוקותשנולדוליהודים1991שנה.החלמשנתבתינוקות73,000-כממוצעתשל

תינוקותשנולדו72,496-בהשוואהל.מדינתישראל,שיאשלכלהזמניםמאזקום20144בשנתילדים130,511
באוכלוסייהשנולדוילדיםמספרה.80.0%-במספרלידותהחיאצלהיהודיםגדלבתקופההזאת1989בשנת

.1989יותרמשנת87.3%-,בכ2014שנתבתינוקות135,798-הגיעלהיהודיתהמורחבת



6תרשים מס'   

2003לידותבשנת36,429-לעומתזאתמספרלידותהחיאצלהמוסלמים,תושבימדינתישראלירדבמקצת,מ
2.2%-אךב,1989יותרמשנת45.3%-,ב2014לידותבשנת35,623-רבהאוכלוסייההזאת,לשיאהלידותבק-

-מספרלידותהחיאצלהמוסלמיםבישראלהתייצבמסביבלכ2005.למעשה,החלמשנת2003פחותמשנת
לידותלשנהבממוצע.35,100

2,000-מסביבלכ2005-2014םבקרבהנוצרים,ערביםוארמים,התייצבבתקופתהשנימספרלידותהחי
תינוקותלשנה.2,480-עלכ–תינוקותלשנהבממוצעובקרבהדרוזים

בלבד66.6%-לבהשוואה74.2%-ל2014בשנתעלהבמדינתישראללידותהחיהיהודיםבכללשיעור
בלבד69.5%-וזאתבהשוואהל2014בשנת77.2%-כאוכלוסייההיהודיתהמורחבתעלהלשיעורה.2001בשנת
(.7)ראהתרשיםמס'.2001בשנת

מכלללידותהחי20.3%-לכ2001בשנת26.5%-לעומתזאתשיעורלידותהחישלהמוסלמיםירדמ
ושלהדרוזים1.18%-.שיעורלידותהחישלהנוצרים,הערביםוהארמים,ירדלכ2014במדינתישראלבשנת

.1.35%-ירדלכ



 

  

8 

 

30.5%-האוכלוסייהשהוגדרהעלידיהלמ"סכאוכלוסייתערבייישראלירדמלכן,שיעורלידותהחישל
עמדשיעור1970שנה,כאשרבשנת44.זהושיעורהנמוךביותרמזה2014בלבדבשנת22.8%-לכ2001בשנת

מכלללידותהחיבישראל.24.3%לידותהחישלהערביםעל


7תרשים מס'   

יהודיםילדים2.51-ל2001ילדיםיהודים.יחסהזהירדבשנת2.62נולדומוסלמיילדעלכל1989בשנת
כבר2014בשנתמשנהזוהיחסהזההלךוגדלמשנהלשנהלטובתהיהודיםוךאשנולדועלכלילדמוסלמי.

.1989לעומתשנת39.9%-וב2001לעומתשנת45.8%-כבהי,עלימוסלמייהודיםעלכלילדילדים3.66נולדו

 
  8תרשים מס' 
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וה היהודים של החי לידות של התפתחות מוסלמהשוואת משקפת ישראל במדינת הים יםישינואת
מספר הוא באוכלוסייה החי לידות ממספר יוצא פועל האוכלוסייה. קבוצות שתי אצל שחלו הדמוגרפיים

הדמוגרפייםםהשינוייניתוחנתוןזהמאפשרהפריוןהכולל.-הממוצעשאישהיולדתבתקופתפריונהילדים
באוכלוסייהבדיוקטוביותרמאשרמנתונילידותהחיבלבד.

פ   (GFR)    פ   

חישאירעובשנהמסוימת,בסךהאוכלוסייההשיעורפריוןכללימחושבעלידיחלוקתסךכללידות
.1,0005-בהתוצאהוהכפלת15-49הממוצעתבאותהשנהשלנשיםבגילי

נציגהתפתחותשיעורהפריוןהכללישלהיהודים,9ובעזרתתרשיםמס'6עלבסיסנתוניהלמ"ס
71.8-ל1988בשנת84.2-שנה.שיעורהפריוןהכללישלהיהודיםירדמ25והמוסלמיםבישראלבתקופהבת

1995גבוהמרמתובשנת28.15-והיהב92.0להואעמדע2013ולאחרמכןהתחיללעלות.בשנת1995בשנת
.1989לעומתרמתובשנת9.3%-וב

ילדים.הואעלהעד153.5-מסביבל1988-1997שיעורהפריוןהכללישלהמוסלמיםהיהמיוצבביןהשנים
לועמדע37.6%-הואירדב2013ואחרישנהזוהחללרדתבמהירותעדשבשנת1998ילדיםבשנת160לשיאו

,אזי113.3%-שיעורהפריוןהכללישלהמוסלמיםהיהגבוהמזהשלהיהודיםב1998ילדים.אםבשנת99.8
בלבד.8.5%-היחסהזהירדל2013בשנת

היהודיםשלהכלליהפריוןשיעורישללהשתוותגבוההסבירותעלמצביעהזאתהמגמההמשך
.הקרובותבשניםכברבישראלוהמוסלמים

 
  9ם מס' תרשי
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פ  (TFR)פ      

הואמחושבעלידיסיכוםכל שיעורפריוןהכוללזהו לאישהבימיחייה. מספרהילדיםהממוצעהצפוי
והכפלתהבאורךקבוצותהגיל)בדרך1,000-שיעוריהפריוןהסגוליבכלקבוצותגילהאםוחלוקתהתוצאהב

(.5-כללב

 2013בשנת היהודיםבישראל אצל הכולל מזההפריון ו34היההגבוהביותר שנה על ילדים3.05עמד
הפריוןהכולל.ילדפראישה2.53-2001בשנתהנמוכהביותרשהייתהגבוהיותרמרמתו20.6%-ב,לאישה

בפעםילדפראישהו3.16-ל2001ילדפראישהבשנת2.71-עלהמילידיישראל,,כלומריהודים,שלהצברים
ילדיםפר3.15הראשונהבתולדותמדינתישראלנהיהגבוהיותרמהפריוןהכוללשלהאוכלוסייההערבית)

.אישה(

ילדיםפר3.35-,ל66.1%-ילדפראישהב9.87-הפריוןהכוללשלהמוסלמיםבישראלירדמ1965משנת
והפריוןהכוללשלכללהאוכלוסייה29.3%-סלמיםבירדהפריוןהכוללשלהמו2000.משנת20137-אישהב

.27.9%-המוגדרתכערביתירדב



  10תרשים מס' 

 היהודים של הכולל הפריון בין בישראלוהמוסלמיםההפרש עמדאשר 1965בשנת פרילדים6.40על
הצטמצם,אישה ב48תוך ילדים0.30-ל,95.3%-שנה אישהפר בשנת )ראהתרשים.2013בלבד (.11מס'

ילדפר6.99-,מ97.3%-,וההפרשבינםלביןהמוסלמיםהצטמצםב2013הפריוןהכוללשלהצבריםעלהבשנת
 ילדפראישהבלבד.0.19אישהלכדי

עמד2013ובשנת1980הפריוןהכוללשלהערביםוהארמיםהנוצריםנמוךמזהשלהיהודיםהחלמשנת
ילד2.21והיה2004כוללשלהדרוזיםנהיהנמוךמזהשלהיהודיםהחלמשנתילדפראישה.הפריוןה2.13על

 .2013פראישהבשנת
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 11 תרשים מס'

שלהערבים,תושביישראל,ממשיכהביתרתהליךזהמחזקאתההנחהכימגמתהירידהבפריוןהכולל
מעברהדמוגרפיהעוברעלב"קריסה"שללשלבתאופייני.תופעהכזאתשניםהאחרונותעשרבמיוחדבשאת
 שניםהאחרונות.ה40-בבארץישראליםערב

מצביעעלכךכיהמשךהמגמההזועשוילהביאכיימערהחישובהניתוחשלהתפתחותהדמוגרפיתבעזרת
.2018יםבישראלכברלקראתשנתהמוסלמיהודיםוהלשוויוןבפריוןהכוללשל

פ          

 הערבים ואחריהם תחילה, היהודים שלביוהארמים רוב את עברו כבר הדמוגרפי'הנוצרים, 'המעבר
ו האוכלוסייה התייצבות לשלב הזהלונכנסו לשלב נכנסו היהודים שלה. הטבעי בריבוי איטית תנודתיות

הדרוזיםנכנסו.העשריםהמאהשמוניםשלותהוהנוצריםהצטרפואליהםבתחילתשנהשישיםבתחילתשנות
עשריםואחת.לשלבהזהבעשורהראשוןשלהמאהה

 בארץ, היהודים של הטבעי בריבוי גידול קיים האחרונות בשנים המדינותשנחשב בקרב ביותר לגבוה
8המפותחות נפשבשנת58,515-,מ61.8%-שלהיהודיםגדלבהנומינליהריבויהטבעישניםהאחרונות14-ב.

-בבאותההתקופהריבויהטבעישלהאוכלוסייההיהודיתהמורחבתגדלה.2014נפשבשנת94,665-עדל2000
מ60.6% מ28.6%-שיעורהריבויהטבעיאצלהיהודיםגדלב.109נפש98,516-לנפש61,356-, בשנת1.19%-,
.2014בשנת1.53%לכדי2000

 של הטבעי םיישראלההמוסלמיםהריבוי עד גדל של הוא2001שנתנפשב33,548לשיאו מאז . -בירד
-מאצלהמוסלמיםירדשיעורהריבויהטבעיהשנתישנהבלבד16תוך.2014נפשבשנת31,918-לעד,4.9%

.37.0%12של,ירידה2014בשנת2.23%לכדי199811בשנת3.54%
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 12תרשים מס' 

כיםהדמוגרפייםימשכובמידהוהתהלי,תהפולינומיהמגמהבעזרתהריבויהטבעישלהתפתחותהבדיקת
 בת התקופה במשך היו שהם 16כפי האחרונות, של1998-2014שנים הטבעי הריבוי השתוות על מצביע ,

.2027היהודיםוהמוסלמיםבמדינתישראללקראתשנת

במדינתישראליתמוסלמחשובלשיםלבלכךשלהבדילמהתפתחותהדמוגרפיתהקיימתבאוכלוסייהה
הגידולהשנתישלהאוכלוסייההיהודיתמושפעש שלה, הטבעי מושפעתבעיקרממגמותההתפתחותבריבוי

ההגירהרבהבמידה תוספתהאוכלוסייההבאהבעקבותמאזן ההגירההיהודיתלישראל. מאודגםממאזן
ים.מוסלמעישלהיהודיםוההחיוביאצלהיהודיםמקזזתבמשךהשניםאתההפרשהקייםביןהריבויהטב

בקרבאוכלוסייהזובלבד,הגידולהשנתי1.29%הריבויהטבעישלהיהודיםהיה1990כך,למרותשבשנת
גבוה6.18%היה , אםבשנת3.30%היהבשנהזושיתמוסלממהגידולבאוכלוסייההשנייםיותרמפי 2005.

ה של הטבעי מוסלמהריבוי גבוה יםהיה מפי ויםשנייותר היהודים של הטבעי מהגידול91.7%-במהריבוי
 בשנת אז היהודים, של 2014השנתי גבוה היה בהוא רק וב45.8%-כבר הטבעי מהגידול22.5%-מהריבוי

השנתישלהיהודים.

שתיםהשינויי של הטבעי הריבוי ברמת מהותיים משינויים בעיקר נבעו האחרונות בשנים הללו
האוכלוסיות שלהיתכאחת.מוסלמהודיתוההי-בישראל הטבעי יםנובעתמהירידהמוסלמהירידהבריבוי

.הגורםהשניהמשפיעעלגודלהריבויהטבעיהיאהתמותה.המתמשכתוהרציפהבמספרלידותהחישלהם
מקוזזתעדייןאךהיאהייתהיכולהלהיותמהירהבהרבהיתמוסלמשלהאוכלוסייהההירידהבריבויהטבעי

זמניתבתמותה.-בוירידההעלידי

בכללעלייהמתמשכתבתוחלתהחייםוכתוצאהמכךלהחייםרברמתכמשיפורניתבעונבתמותההדהירי
ו ישראל מדינת של ההאוכלוסייה ישראלמוסלמבקרב תושבי בפרטים, זאת, עם יחד התבגרות,. בעקבות

ה האוכלוסייה ,יתמוסלמוהזדקנות מגמת הגידול מתחילבתמותה להשתנות והיאה האחרונות בשנים
מתחילהלגדולבהדרגה.
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71.4%-ואירדב,ה13נפש1,000-פטירותל8.67יםהיהמוסלמשיעורהתמותהאצלה1955בשנתאם,כך
שיעור2014שנתבנפש1000-פטירותל2.59-ועלהל,2010שנתבנפש1000-פטירותל2.48-עדל להשוואה, .

 היהודים אצל התמותה ל5.64היה 1,000-פטירות בשנת בכ201414בשנת5.83-ו1955נפש נמוך 12%-,
שנה.59נפשבכלהתקופההאמורה,בת1000-פטירותל6.62-מהממוצעהשנתי

20במשךתקופהבת מספרהפטירותאצלהמוסלמים1970-1990שנה, , ישראל, תושבי היהמיוצבעל,
ברציפותהואגדלשנים24במשךמאזופטירות,2,171עמדעלהוא1990בשנתפטירותבממוצעהשנתי.2,077

לעומתהממוצעהשנתיבתקופה78.4%-וב1990לעומתשנת70.7%-ב,עליה2014פטירותבשנת3,705-לעד
.1970-1990

בומרס"שנוצרבתקופת"הדורשלוהזדקנותשלהתבגרות ישראל'הפיצוץהדמוגרפי'בייבי אצלערביי
בשיעורהעלייההמשךעשורהקרובלבומגרי,העשריםשלהמאהבשנותהשישיםוהחמישיםהתרחשבשנותש

וכתוצאהמכךהירידהבריבויהטבעישלהםתכנסלתאוצהנוספת.יתמוסלמהבאוכלוסייההתמותההטבעית

ב הקיימת המגמה וה15-המשך היהודים של הטבעי בריבוי האחרונות במדינמוסלמהשנים ישראלים ת
בשילובעםמגמתהגידולבעלייתהיהודיםועםהתגברותהזרםשלחזרתישראליםיורדיםארצה,עשוילהביא

ה המאה של השני העשור סוף לקראת ישראל במדינת האוכלוסייה בכלל היהודים בשיעור עשריםלגידול
 .ואחת

    פ  פ  

יםבהרכבמוסלמאצלהילודהביםומגמתהירידהיהודשלהבילודהבדוקאיךמשתקפתמגמתהעלייהנ
התרחבותשללראותכיניתן,13.בעזרתתרשיםמס'2013קבוצותהגילשלכללאוכלוסייתישראלבשנת

אצלבסיספירמידתהגיליםממשיכהביתרשאתאצלהיהודיםובוזמניתהואנשאריציבואףקוטן
המוסלמים.

  
  13תרשים מס' 
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 13כפישרואיםבעזרתתרשיםמס' , '10'קבוצתהגילשלבני 2013בשנתהאוכלוסייההמוסלמיתאצל
מספרם.שלהמוסלמיםבפירמידתהגיליםנפשוהייתההגדולהביותרמכלשערקבוצותהגיל36,700מנתה

 גיל'34,940היה,'0-9',קבוצותהגילהנמוךיותרכלאחדמהממוצעשלבני כאשרבני מנו0, הרבהפחות'
נפשבלבד.34,800-מהממוצע

וגיל גיל קבוצת כל בני של מספר היהודים, אצל זאת, ',לעומת מגיל ומטה18החל ברציפות,' עולה
'שהיה10יל'ממספרםשלבניג29.3%-גבוהב,הינונפש127,400היה2013רבשנתשא,'0ומספרםשלבניגיל'

.נפש98,500בשנהזו

קבוצתהאוכלוסייהשיעורבהתפלגותלפימשתקפתגםירידהבילודההערביתבכללוהמוסלמיתבפרטה
כללהאוכלוסייההישראליתבוגילגילבכל לראותבעזרתתרשיםמס' שניתן כפי 14. שיעורהערביםבכלל,

,עולהשיעורהיהודים,63-68בגיל.69-85בקבוצתהגילהוהמוסלמיםבפרטעולהושלהיהודיםיורדבהתאמ
.43-62בקבוצתהגילמגמתהירידהבשיעורהיהודיםוהעלייהבשיעורהערביםחוזרתעלעצמהונמשכתאך

 מגיל החל מתייצבים גיל לפי האוכלוסייה קבוצות התפלגות 47שיעורי גיל ל26ועד אצל79.7%-מסביב
חוזרתעלעצמהמגמתהירידהבשיעורהיהודיםוהעלייהבאצלהערבים.ושו20.3%היהודיםובהתאמהעל

אוכלוסייההיהודיתהמורחבתה,של67.4%-שיעורהיהודיםמגיעלאז'11'גילבשיעורהערביםשנמשכתעד
'70.4%-ל שיעורהמוסלמיםבני מגיעל11מכלבניהגילהזהבישראל. ,29.6%-הערביםלושלכלל26.1%-'

.בהתאמה

המגמה מתהפכת והלאה :מכאן יורדת ובמקביל בהתמדה עולה היהודית הערבית.ההילודה ילודה
היהודים,בעקבותזאת מהבשיעור אחד 'גיליםכל '0-10בקבוצתהגיל לעלותבהתמדהכך שנתשבמתחיל

בכלגילהמרכיבבמקביל.77.1%-אוכלוסייההיהודיתהמורחבתלהושל74.6%-מגיעכברל'0בניגיל'2013
0'םבכללאוכלוסייתאותוגילבהתמדהובגיליורדשיעור'0-10קבוצתהגיל' 22.9%-לירדהערביםשיעור'

בלבד.20.4%-ל-ושלהמוסלמים

 
 14תרשים מס' 
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 1995-2013   0-4פ   
 מס' תרשים בעזרת המוצגים הלמ"ס נתוני אפש14לפי , לראות השר בשיעורמגמה לעליה המובילה

הזוהיובקבוצתהגיל1995בשנת.'0-4'בולטתבמיוחדבקבוצתהגילהיהודיםוירידהבשיעורשלהמוסלמים
מספרם2013מספרהיהודיםעלהבהתמדהמדישנהבשנהכךשבשנתמוסלמים.139,600-יהודיםו404,500

היהבאוכלוסייההיהודית'0-4קבוצתגיל'מספרבני2014חיבשנתבהתחשבבלידותה.15נפש619,300היה
שלמספרם.201016גבוהממספרםבשנת11.7%-וב1995גבוהיותרממספרםבשנת54.7%-ב,נפש625,911

.2013נפשבשנת635,000-המורחבתגדלבאותההתקופהעדלבניהגילהזהבאוכלוסייההיהודית

-.מספרםירדעדל2005נפשבשנת178,900שלהגיעלשיא'0-4'יהמוסלמיםבנמספרםשללעומתזאת,
מספרםזה2014בשנתנפש177,523וחזרועלהעד2009נפשבשנת169,500 בהשוואה27.1%-היהגבוהב,

.2005,אךעדייןנמוךממספרםבשנת2010בלבדלעומתמספרםבשנת4.0%-וב1995שנתל


 15תרשים מס' 

73.65%-,עלהמאזעדל2002בשנת67.7%-וירדעדל1995בשנת70.5%שהיההיהודים'0-4'בנישיעור
מכלל76.3%-ל2002בשנת70.7%-אוכלוסייההיהודיתהמורחבתעלהמשלהשיעורבניגילזה.2014בשנת

.2014באוכלוסייההישראליתבשנת'0-4'בניקבוצתהגיל

המוסלמיםבכל שיעור קבוצתהגיל בני '0-4'ל היה שנת2000בשנת25.2%בישראל -עלהל2003ועד
פחותמשנת18.7%-,בבלבד20.89%-עלככברעמד2014ובשנתבהתמדההואירד2004.החלמשנת25.7%
)ראהתרשיםמס2004 (.16. גדלשיעור2004-2014להבדילמתהליךהזהאצלהמוסלמים,בעשורהאחרון, ,
.8.3%-'ב0-4דיםבקבוצתהגיל'היהו

 משנת שהחל זההיאבכך, תהליך ילידיכש,2010המשמעותשל 2004שנת לגיל 6הגיעו גידול, התחיל
 כללהתלמידיםשלכיתהא'בישראל.מהעבריהממלכתיבשיעורהתלמידיםהלומדיםבחינוך
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6שבעודכלוסייההיהודיתהמורחבתתינוקותבאו135,798נולדובישראל,לפינתוניהלמ"ס,2014בשנת
תינוקותבאוכלוסייההמורכבתמערבים,דרוזים40,073-ושניםישתלבובלימודיםבמערכתהחינוךהעברית

מכאן,וארמים במערכתהחינוךהערבית. בשנתבסבירותגבוההאפשרלקבועשברובםילמדו הלימודיםכי
2020/21 התלמידים חינוךבשיעור בכלל להעברי לגדול עשוי בישראל א' בכיתה לעומת77.2%-הלומדים
הלימודיםשעומדיםלהתווסףעדלשנתיהעוליםהחדשיםילד.בהתחשבבתוספתשל2006/07בשנת70.4%

 שיעורהתלמידיםשלהחינוךהעבריבכללתלמידיכיתהא'עשוילגדולעודיותר.,2020/2021



 16תרשים מס' 

 1995-2019   5-9פ   

 הלמ"ס נתוני בעזרת ה1995-2013לשנים ילדיםלגבי הגיל מגמת'5-9'בקבוצת אחר לעקוב אפשר
.דבמערכתהחינוךהיסודיתהעבריתוהערביתולמעשוייםלאשריהתלמידיםבשיעורםהשינויי

משנההראשונהבתהבתקופתתקופהזו.להבחיןבשתיתקופותמשנהשונותבניתן17בעזרתתרשיםמס'
-עדל199517בשנתילדים409,900-מ,20.3%-בכהמורחבתבאוכלוסייההיהודית'5-9'מספרבנישנהגדל13

108,500-,מ65.7%-המוסלמיתגדלבבאוכלוסייהזומספרםשלבניקבוצתגיל.200818שנתבילדים493,400
204,100עד1995בשנתילדים135,500-,מ50.6%-גדלבהואערביתנפש.בכללהאוכלוסייהה179,800-נפשל
.2008בשנתילדים

 2013בשנת קבוצת '5-9'בני ב530,900מנתהבאוכלוסייההיהודית יותרממספרםבשנת12.6%-נפש,
בו.2008יותרממספרםבשנת12.1%-,בילדים553,200היההמורחבת.מספרםבאוכלוסייההיהודית2008
'ית,באוכלוסייהזמנ מנה5-9המוסלמיתמספרםשלבני ב172,800' 2008פחותממספרםבשנת3.9%-נפש,

.2013בשנתילדים195,200-ל,4.4%-ב2008שנתלביחסירדםהערביתמספרובכללהאוכלוסייה
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פרםמסלשהמשךההתפתחותהעתידיתאתאפשרלבחון2014עללידותהחיבשנתבעזרתנתוניהלמ"ס
.201919במדינתישראלעדלשנת'5-9'הגילקבוצתשלבני םמספר17כפישניתןלראותבעזרתתרשיםמס'

של בני זו גיל קבוצת היהודית באוכלוסייה לכדי להגיע היהודיתילדים625,811עשוי האוכלוסייה ושל
עוליםאשרעשוייםלהצטרף-ילדים.זאתמבלילהתחשבבתוספתה2019בשנתילדים649,498לכדיהמורחבת

במשךהתקופההאמורה.'5-9'לקבוצתהגיל

ברמהתייצבעשוילהבמדינתישראלמוסלמיתבאוכלוסייההקבוצתגילזולעומתזאתמספרםשלבני
.2019שנתילדיםב199,473-ובכללאוכלוסייההערביתבילדים177,523לש


17תרשים מס' 

 מס' תרשים נית18בעזרת שיעורי התפתחות לראות האוכלוסייהקבוצותן הגיל במשך5-9בקבוצת
.ישראלמדינתב1995-2019התקופההנבחנת

–ושלהאוכלוסייההיהודיתהמורחבת73.7%-שיעורהאוכלוסייההיהודיתבקבוצתבניהגילהזהיעלהל
.76.5%-ל

ה האוכלוסייה מוסלמשיעור הגיל בקבוצת מ5-9ית 19.9%-עלה ל1995בשנת 25.8%-עד 2008בשנת
ל בהתמדה ירד מכן 23.1%-ולאחר ל2013בשנת עד לרדת ימשיך 20.9%-והוא 2019בשנת כלל. שיעור

.2001בשנת23.7%,פחותמשיעורםשהיה23.5%-האוכלוסייההערביתבקבוצתאוכלוסייהזוירדל

יםיהודאתהשיעורהתועלחדשים,עשויהלהמקרבהעוליםה5-9כאמור,תוספתשלהיהודים,בניהגיל
בקבוצתגילזועודיותרומהריותר.
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 18תרשים מס' 

 1995-2023   10-19פ   
ב 2008שנת במגמת שינוי תתפתחוההמתחיל הגיל האטה10-19קבוצת לאחר היהודית. באוכלוסייה

תחיללצמוחהמספרם,2002-2006השניםביןילדים834,000-למסביבקבוצתגילזווהתייצבותבמספרבני
.נפש894,500הואהיה2013בשנתומחדש

בשנתבאוכלוסייההיהודית,מספרםשלבניקבוצתהגילהזאת2014בהתחשבבמספרלידותהחיבשנת
מספרם.2013רםבשנתגבוהממספ27.8%-,בנפש1,143,000-ל2023שנתובנפש932,100-עשוילהגיעל2015

1,188,200לכדי2013נפשבשנת937,100-'באוכלוסייההיהודיתהמורחבתעשוילגדולמ10-19שלבניהיל'
(.19)ראהתרשיםמס'.2023נפשבשנת

 באוכלוסייה זו קבוצתגיל בני בשנתמספר 2013המוסלמיתאשר על לה330,300עמד משיךנפשעשוי
2023משנהזוהואיתחיללרדתובשנת.2013גבוהלעומתשנת6.6%-,ב2020נפשבשנת352,100-לגדולעד

'10-19בכללהאוכלוסייההמוגדרתכערביתומספרםשלבני'מתרחשתהליךדומהנפש.349,400עשוילהיות
.2023נפשבשנת393,600-ויקטןל2020נפשבשנת397,800עשוילהגיעלשיאושל

.)ראה10-19ומשתקפתבשינויבשיעוריקבוצותהאוכלוסייההללובקרבכלבניקבוצתהגילהתפתחותז
 ירדמ20תרשיםמס' באוכלוסייתמדינתישראל זו שיעורהיהודיםבכללקבוצתגיל 2000בשנת74.9%-(.

 68.0%לכדי 2013בשנת רמה באותה להישאר ימשיך זה שיעור בגם. 2014שנת משנת החל שיעור2015.
בניהגיל.באותהשנהשיעור2023בשנת72.3%-יתחיללגדולבהדרגהויגיעל'10-19'היהודיםבקבוצתהגיל

.מכללבניהגילהזהבישראל75.2%האוכלוסייההיהודיתהמורחבתיגיעבהתאמהלכדישל

ה מוסלמישיעור ישראל מדינת באוכלוסיית זו גיל קבוצת בכלל 25.1%-לעלהם ואחרי2013בשנת
.2023בשנת22.1%-הואיתחיללרדתויגיעל2015התייצבותקצרההחלמשנת
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19תרשים מס' 

 

 20תרשים מס' 
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פ   פ   פ  

בחינתנתוניהיהנמוךמזהשלהמוסלמיםבכלהמחוזות.אך,היהודיםהפריוןהכוללאצל1996בשנת
,מצביעעלירידהמשמעותיתבפריוןהכוללהאוכלוסייההמוסלמית1996-2013שנה,17פהבתבתקוהלמ"ס

 (.1לוחמס'ראהוהעלייהבפריוןהכוללשלהיהודיםבכלהמחוזותשלמדינתישראלוביהודהוהשומרון.)

 1לוח מס' 

  20הפריון הכולל בארץ ישראל לפי קבוצת האוכלוסייה והמחוז
2122 23

 

 
 2013/1996י  2013 1996

י י י ס  ס י %-י י י ס  ס י %-י י י  ס

י  22.70%- 13.30% 23.8% 3.44 4.26 -15.5% 4.45 3.76  י

  2.73 10.05 72.8%- 3.05 5.38 43.3%- 11.72% -46.47% 

צפ   2.60 3.98 34.7%- 2.83 2.77 2.2% 8.85% -30.40% 

  2.41 4.53 46.8%- 2.80 3.20 12.5%- 16.18% -29.36% 

י    2.34 3.61 35.2%- 2.66 3.11 14.5%- 13.68% -13.85% 

יפ   2.13 4.14 48.6%- 2.45 2.86 14.3%- 15.02% -30.92% 

 49.13%- 15.16% 74.9% 2.91 5.09 -22.7% 5.72 4.42  י 

,התרחשהבמחוזהמרכז.ביהודה16.18%העלייההגדולהביותרבפריוןהכוללאצלהיהודים,בת
-במחוזתלאביבהואעלהבכ.מהםבכלאחד15%-והשומרוןובמחוזחיפהעלההפריוןהכוללשלהיהודיםבכ

.העלייה11.72%-בעלהבמחוזהדרוםהפריוןהכוללשלהיהודים.13.30%-מחוזירושליםבוב13.68%
 .8.85%–הנמוכהביותרבפריוןהכוללשלהיהודיםהתרחשהבמחוזהצפון

הפריוןהכוללאצלהיהודיםהיהכברגבוהמזהשלהמוסלמיםבשלושמחוזות:בישובים2013בשנת
הפריוןהכוללשל.2.2%-ב-ובמחוזהצפון23.8%-ב-,במחוזירושלים74.9%-יהודייםביהודהוהשומרוןב

 המוסלמיםנשארגבוהיותרמזהשלהיהודיםבשארהמחוזות,אךהפערביניהםהצטמצםבאופןמשמעותי.

 

 21תרשים מס' 
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-ב-אצלהאוכלוסייההמוסלמיתביהודהוהשומרוןהתרחשההירידההגדולהביותרפריוןהכולל
בדוויםבנגב,ירדהפריוןהכוללשלהמוסלמיםבמחוזהדרום,בומרוכזיםבעיקרהשבטיםהגם.49.13%

.במחוזותחיפה,הצפוןוהמרכז,בהםמרוכזרובהאוכלוסייההמוסלמיתבמדינת46.47%-בתקופההנבחנתב
הירידההנמוכהביותר.22.70%-במחוזירושליםהואירדבו,30%-ישראל,ירדהפריוןהכוללשלהםבכ

.13.85%-בכ–חשהבמחוזתלאביבהכוללשלהמוסלמיםהתרבפריון

פ   פ     

הטבעיהריבויהתפתחותעלהשפיעולעילהמתוארותוהמוסלמיםהיהודיםאצלהכוללבפריוןהמגמות
.אוכלוסייההללוהקבוצותלאצ

1996-2013היהודיםהתרחשבכלהמחוזותביןהשניםהגידולהמרשיםביותרבשיעורריבויהטבעיאצל
.גםבמחוזתלאביבגדלשיעורהריבויהטבעיבתקופה60%-כאשרבמחוזחיפההואגדלבמיוחד,כמעטב

בלבד.יחדעםזאת,7%-והואעבראתהריבויהטבעיאצלהיהודיםבמחוזהצפוןאשרגדלב54%-הזאתבכ
ותרשים2)ראהלוחמס'פהותלאביבנשארונמוכיםביותרמכלשארהמחוזות.הריבויהטבעיבמחוזותחי

(.22מס'

 

 22תרשים מס' 

סבירלהניחכיהגידולהגבוהיחסיתבריבויהטבעיאצלהיהודיםבמחוזותתלאביבוחיפההתרחש
לה.דברזהתואםאתבעקבותגידולבילודהבקרבהאוכלוסייההחילוניתשרובהככולהמתגוררתבמחוזותא

.הגידולגבוהכל24תוצאותהמחקרשנערךעלידיד"ראחמדחליחל,ראשהמחלקההדמוגרפיתשלהלמ"ס
.1996כךנבעמרמתהפריוןהנמוךשהיהאצלהיהודיםבמחוזותהללובשנת
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 2לוח מס' 

  26 25הריבוי הטבעי בישראל לפי קבוצת האוכלוסייה ומחוז
2728 29

 

 
י 2013/1996 2013 1996  

י י י ס  ס י %-י י י ס  ס י %-י י י  ס

י  28.15%- 15.79% -0.1% 2.41% 2.39% -38.4% 3.36% 2.07%  י

  1.35% 5.80% 76.7%- 1.46% 3.47% 57.9%- 7.75% -40.14% 

צפ   1.11% 3.03% 63.4%- 1.19% 1.84% 35.3%- 7.04% -39.25% 

  1.07% 3.38% 68.3%- 1.37% 1.99% 31.2%- 28.59% -41.16% 

י    0.82% 2.56% 67.9%- 1.27% 2.09% 39.2%- 53.86% -18.48% 

יפ   0.50% 3.11% 83.9%- 0.80% 1.84% 56.5%- 59.65% -40.92% 

 33.66%- 6.67% 65.5% 2.03% 3.36% 2.9% 3.06% 3.15%  י 

-לעומתזאת,בישוביםיהודייםביהודהוהשומרוןהגידולבשיעורהריבויהטבעיהיההנמוךביותר,ב
שיעורהריבויהטבעיאצלהיהודים1996בלבד,אךהואנשארהגבוהביותרמכלשארהמחוזות.בשנת6.67%

(,המרכז5.80%יאצלהמוסלמיםבמחוזותהדרום)(היהנמוךמריבויהטבע3.15%ביהודהוהשומרון)
(3.36%)והשומרוןביהודההיהודיםאצלהטבעיהריבוי2013(.אךבשנת3.36%(ובמחוזירושלים)3.38%)

הריבוי1996(.יחדעםזאת,אםבשנת3.47%היהנמוךרקמריבויהטבעיאצלהמוסלמיםבמחוזהדרום)
יהודהוהשומרון,יביישובגבוהמזהשהיהאצלהיהודים84.1%-זהדרוםהיהבהטבעיאצלהמוסלמיםבמחו

בלבד.3.3%-הואהיהגבוהב2013אזיבשנת


 23תרשים מס' 

אצלהמוסלמיםהיהעדייןהיהגבוהיותרמזהשלהיהודיםבכלשיעורהריבויהטבעי,2013בשנת
.אך,להבדילמגידול1996זהשלהיהודיםכברבשנתהמחוזותלמעטיהודהוהשומרוןבוהואהיהנמוךמ

,אצלהמוסלמיםהואירדבהדרגהבכל1996-2013בתקופההאמורה,רציףבריבויהטבעיאצלהיהודים
(.24המחוזות.)ראהתרשיםמס'
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3.38%-,התרחשהבריבויהטבעיאצלהמוסלמיםבמחוזהמרכז,מ41.16%-הירידההגדולהביותר,ב
,התרחשהבמחוזחיפה1.84%לכדי3.11%-,מ40.92%-.ירידהדומה,ב2013בשנת1.99%לכדי1996תבשנ

 ,בהתאמה.3.47%-ל5.80%,מ40.14%-ב–וגםבמחוזהדרום

היחסביןשיעורהריבויהטבעישלהיהודיםלעומתזהשלהמוסלמיםהשתנהבאופןמשמעותיביותר.
היהגבוהמזה2013הודהוהשומרוןשיעורהריבויהטבעיאצלהיהודיםבשנת(.כך,באזורי2)ראהלוחמס'

.שיעורהריבויהטבעישלהיהודיםבמחוזירושליםהשתווהלמעשהעםזהשל65.5%-שלהמוסלמיםב
-המוסלמים.בכלמחוזותהאחריםהצטמצםהפערבשיעורהריבויהטבעיאצלהיהודיםלזהשלהמוסלמיםמ

במחוזהמרכז.54%דרוםועדבמחוזה25%

 
 24תרשים מס' 

טבעיבמחוזהדרוםאצלהשבטיםהבדוויםעדייןגבוהביותרמכלהמכיווןורמתהפריוןהכוללוהריבוי
 האוכלוסייההמוסלמיתבישראלמבחןאתהתפתחותהדמוגרפיתשלהםבנפרד.

פ     פ 
ויהטבעיהשנתישלהמוסלמיםהתרחשהבקרבהבדוויםהמתגורריםבמחוזהירידההחריפהביותרבריב

,3.48%הואהיה2013אזיבשנת5.84%הריבויהטבעישלהםהיה2000הדרוםשלמדינתישראל.אםבשנת
.40.4%-נמוךב

כתבו,1990בשנתפורסמושתוצאותיו,למדעיםהישראליתהלאומיתבאקדמיהקרןעבורשנערךבמחקר
"דוד-בןויוסףמאיראבינועם לחברהאיכרים-רועיםמחברתמעברבשלבינמצאתבנגבהבדואיתהחברה:
למחצה-עירונית קפיטליסטימערךבמסגרת, הפריוןבקרתשלשינויגרעיניבחובוטומןזהשינויתהליך.

...הדמוגרפי

הפריוןברציונאליותלשינוימובילהדבר זהחדשלמערךהתואמת, ,הילדיםמעמדמשתנהבדבבד.
העבודהבכוחתפקידםובעיקר אלהמשאביםלצרכנימשפחתייםמשאביםמיצרנינהפכיםהילדים. ובכך,
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דורי-הביןההוןזרימתכיווןמשתנה ,הנוודיםאצלהילודהבשיעורילירידהלהביאעשוייםאלהגורמים.
.30"קבעהתיישבותתהליכישלבעיצומםהמצוייםאלהבייחוד

כפישפורסםעלידייההבדוויתהמתגוררתבנגב.יקייםקושימסויםבניתוחהמצבהדמוגרפישלהאוכלוס
הדיווחעלשינוייםבפרטיםאישייםאצלהבדוויםבדרום,כגוןנישואיןוגירושיןאיננומלא.נוסף"31:הלמ"ס

 .יישובשבוהםגריםעלכך,במקריםרבים,מוסריםהבדוויםככתובתאתשםהשבטבמקוםאתשםה
מחוץ אל מהיישובים יציאות לרישום הדבר גורם ליישובים, מחוץ כגרים נחשבים והשבטים הואיל
ליישובים,לריכוזגדולברישוםלידותביןהגריםמחוץליישוביםולשיעוריילודהוהרכבגיליםשאינםסבירים.

ישקושילאמודאתחלקהובעיקראתתכונותיה שלהאוכלוסייההבדוויתביישוביםוכןאתכתוצאהמכך,
."תכונותיהםשלהבדוויםהנמצאיםעדייןמחוץליישובים

השונים האקדמיים והגורמים הלמ"ס זאת, עם וביניהםיחד הבדואית:, החברה לחקר המרכז
בן באוניברסיטת אזורי לפיתוח הנגב ומרכז אדנאוארגוריון-והתפתחותה קונרד קרן עם סדהמו,בשיתוף

,ואחריםשעוסקיםבמחקרהנוגעלאוכלוסייהשמואלנאמןלמחקרמתקדםבמדעוטכנולוגיהשללידהטכניון
מפרסמים םנתוניהבדווית, נתוני נבחן הזאת. האוכלוסייה לגבי מופיעיםדמוגרפיים שהם כפי הלמ"ס

.2013ועד1996שנההחלמשנת17לתקופהבתהסטטיסטייםלישראלבשנתונים

נפשבשנת90,917-שנה,מ17תוך144.7%-נתוניהלמ"ס,האוכלוסייההבדוויתבמחוזהדרוםגדלהבלפי
.2013נפשבשנת222,400לכדי1996


 25תרשים 

 של קבוצתהאוכלוסייההזאתירדמשיאו של השנתי הגידול שיעור לכדי2000לשנהבשנת6.33%אך
מההפולינומיתמראההמגלפיחישובשניםבלבד.13תוך41%-,ירידהשליותרמדהיינו,2013בשנת3.73%

לקראתשנת הבדווים2025כי של השנתי הגידול ירד גםבשניםהבאות, ימשך כזה הירידה וקצב במידה ,
 לרמה הדרום 2.26%במחוז המוויהיה אצל שהיה לזאת דומה בשנת ישראל, תושבי 2014סלמים, )ראה.

(.26תרשיםמס'
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26תרשים מס' 

 אצלהבדוויםלרמהשל הטבעי להורידאתהריבוי 2035לקראתשנת1.5%המשךהמגמההזאתעשוי
היהודיםבשנת במקרהזה2012שיהיהדומהלזהשהיהאצל הדרוםעשויה. האוכלוסייההבדוויתבמחוז

אלףנפש.345-,עדלכ2013לעומתשנת67%-בכ2030לגדוללקראתשנת

 כגון, הבסיסיים הדמוגרפיים הנתונים הבדיקת אצלהילודה, הטבעי הריבוי מכך, וכיוצא תמותה,
 תוך ירד הדרום במחוז הבדווים אצל החי לידות מספר הזאת. ההנחה את מחזקים השנים17הבדווים

)ראה.2013נפשבשנת1000-לידותל36.7לכדי1996נפשבשנת1000-לידותחיל61.1-,מ40%-האחרונותב
(.27תרשיםמס'

היה2013נפשירדגםהואבאופןמשמעותיביותרבתקופההזאתובשנת1000-אמנם,מספרהפטירותל
באופןזמני,אתהירידההמהירהבריבויהטבעי,.לכן,זהמיתן1996לעומתהמצבשהיהבשנת30.9%-נמוךב

.2013בשנת3.48%לכדי1996בשנת5.84%-,מ40.4%-קופההזאתבאצלהבדווים.ובכלזאתהואירדבת

בעקבותהירידההמהירהבשיעורהילודהאצלהבדוויםוהתבגרותםשלהצעיריםשנולדו יחדעםזאת,
הילודה שלהםבתקופתהשיאבשיעור לגדוי, לתחיל גם הזאתשיעור כתוצאהמהתופעה התמותההטבעי.

הבדוויםתקבלתאוצהנוספת.הירידהבריבויהטבעיאצל
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27תרשים 

הה מבצעיםאת כאשר יותר עוד הזאתמקבלתתמיכהמחוזקת הפריוןההנחה ההתפתחות של שוואה
אפשר28תרשיםמס'בישראל.בעזרתההתפתחותשלהפריוןהכוללשלהמוסלמיםעםהכוללשלהבדווים

.35343332יםזהאתזה.תואמראותעדכמהשניהגרפים

 שנת את הגרף של המוצא כנקודת בוחרים הזאת ההשוואה הפריון1966לצורך בה המוסלמים, עבור
שיאבההםהגיעול,הבדוויםעבור1996,ובשנתילדיםפראישה9.69-בכלהזמניםשיאוהכוללשלהםהגיעל

.ילדיםפראישה10.06-פריוןהכוללב

ילדפראישה5.41-,ל44.2%-ירדהפריוןהכוללשלהמוסלמיםבשנה,17,תוךפרקהזמןבן1966משנת
ילד5.38-ל46.5%-,ב1996-2013שנה,17.אצלהבדוויםבנגבירדהפריוןהכוללבתקופהדומהבת1983בשנת

.מכאןמשתמעגםכיהירידהבפריוןהכוללאצלהבדוויםהיאמהירהיותרמזושהייתה2013בשנתפראישה
אצלהמוסלמים.בזמנו

הדרום הבדוויםבמחוז של הכולל בפריון מגמתהירידה המשך כי להניח גבוההאפשר בסבירות מכאן
.יהיהדומהלמגמתהירידהשהתרחשהאצלהמוסלמיםבישראל

המוסלמיםבכלל אצל הכולל בפריון כך כל לירידהמהירה גורמיםעיקרייםתרמו שני כי להניח סביר
פרט:ואצלהבדוויםב

 בקרבם,במיוחדבקרבהנשים,תהאוריינועלייהמשמעותיתביותרברמת -
מעברלהתיישבותקבעשלרובהבדוויםבנגב. -
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צומצמובאופןניקרקצבאותהילדיםוסבירלהניחכיהדברהזההשפיע2003ראוילצייןגםשהחלמשנת
גם קבע הילדים מספר בהן האוכלוסייה קבוצות גםעל בזמנו הצביע כך על המשפחתית. ההכנסה רמת

.לפיממצאיבנקישראל:200936לדצמבר15-המחקרשלבנקישראלאשרפורסםב

בעודשלפניקיצוץהקצבאותהפריון–"הירידהבפריוןהכוללשלהבדוויותבדרוםהייתהבעוצמהחזקה
במשךתקופהממושכת,לאחרמכןהייתהירידהילדים,לאחרשהואירד7הכוללשלהןעמדעלסדרגודלשל

ילדים,הרבהמתחתלקוהמגמה.גםאצלהבדוויותבצפוןהארץ5.5-הפריוןהגיעל2007-2006חדהובשנים
".2003-2002נרשמהירידהבפריוןהילודה,אךהיאהייתהבהמשךלמגמהשהסתמנהכברבשנים

זציהוהאורבניזציההמואציםשעברועלהבדוויםבנגבבחמשתהדברהזההואהגיוניכיתהליכיהמודרני
,בדיוקכפושזהנחזהעלידיהחוקריםאבינועםהעשוריםהאחרוניםנותניםאתהפרותבשניםהאחרונות

.שנים24דודלפני-בןויוסףמאיר

נשיםבדוויותהדורהחדששלהבדוויםהואמשכילהרבהיותרוזהניתןלראותגםבגידולמהפכניבמספר
אפשרלעקובאחריהמהפכההזאתבעזרתפרסומיםהלומדותבמסגרתלימודיםאוניברסיטאיים.

סטטיסטייםעלמספרהסטודנטיםהבדוויםבאוניברסיטתבןגוריוןוהמכללותהאקדמיותהפועלותבמחוז
הדרום.

בדווים,כאשרבמדעיהרפואהגברים68-גוריוןחמשנשיםבדוויותו-למדובאוניברסיטהבן1996בשנת
מנהלהמרכזלחקרהחברההבדוויתוהתפתחותהדווחעליד2001אךכברבשנתלאלמדאףסטודנטבדווי.

סטודנטיות120-כיבאוניברסיטהלומדותלמעלהמ":באוניברסיטתבןגוריוןבנגב,ד"ראיסמעילאבוסעד
 שני,22בדוויות, תואר לימודי על שוקדות ומדעימהן פסיכולוגיה סוציאלית, עבודה החינוך, בתחומי
)מתוכםסטודנטים250סטודנטיםבדווים,לעומת350-בסךהכללומדיםבשנתתשס"אלמעלהמהבריאות.

בנות(שלמדואשתקד.95
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ביןהסטודנטיםהבדוויםהלומדיםהשנה,חמישהשוקדיםעלעבודתהדוקטורטשלהם)בתחומיהכימיה,
סטודנטיות(לומדיםלתואר22סטודנטים)מלבד41-חיים,היסטוריה,מדעיהבריאותומתימטיקה(ומדעיה

שני.הגידולהמואץבמספרהסטודנטיםובעיקרהסטודנטיותהבדוויות,נובעממדיניותהשלאוניברסיטתבן
שבאמצעות בנגב, מעודדתצעיריםבדוויםלהיכפרויקטיםומגווןשלמלגותגוריון נסלמסגרתשללימודים,

.37"אקדמיים

 אתאוניברסיטתבן2002/2003בשנת -סיימו בנגב מהם129גוריון בשנת54סטודנטיםבדואים, נשים.
 תשס"ג גוריון בן באוניברסיטת 319למדו מתוכם בדווים, 38נשים142סטודנטים  למדו. הסטודנטים רוב

מהם,מתוכם477לותהשונותבנגב,לבדוויםלמדובמכסטודנטים895עודבפקולטהלמדעיהרוחוהחברה.
,נשים282 האקדמית במכללה למדו שבעלחינוך בבאר קיי מוריםע"ש להכשרת מיוחד מסלול הכוללת

-סטודנטיםבדוויםלמדובמכללההאקדמיתלחינוךאחווהבבארטוביהו170.למערכתהחינוךשלהבדואים
.39לוגיתבבארשבעסטודנטיםלמדובמכללההטכנו164

סטודנטיםנרשמולמסלוללימודים340:"2009שנתליולי3-"הארץ"בהעפריאילנהבעיתוןכפישדווח
מתוכםנשים,נתוןשמשקףמהפיכהאקדמיתשלממשבמגזרהבדוויובקרב300-ייחודילבדוויםבבארשבע

.40ישראליםבכלל"-ערבים

 של מבוטל לא מספר" ישנודיההשכלההגבוההבמדינתישראל,בנוסףלהשתלבותםשלהבדוויםבלימו
 נתונים אבלאין ,בירדן לומדים רובם כאשר ל"בחו גבוהה להשכלה הלומדיםבמוסדות בדווים סטודנטים
.41"התופעה ממדי על מדויקים

   

א באותן היהודים של מצבם על השפיעו שונות במדינות ופוליטיים כלכליים אתמשברים והיוו רצות
הסיבהלהיווצרותגליהעלייהההמונית.הצלחותיהשלמדינתישראלבהגנתהארץובפיתוחהכלכלהסייעו
המדינה של כישלונותיה זאת, לעומת במדינה. כלכלית לפריחה הביאו הללו העלייה גלי העלייה. להגברת

אך ההגירההיהודית. אתמאזן והנמיכו הארץ אתהירידהמן מאזןהגבירו בתקופותמשבר, גםבהתחשב
ההגירההיהודיתנשארחיובירובהזמןמאזקוםהמדינה,למעטמספרשניםבודדות.

בארץ היהודים של הלאומי הבית להקמת הגדולה בריטניה הסכמת על בלפור הצהרת של מפרסומה
 בשנת ל1918ישראל 14-ועד עלו1948למאי ישראל, מדינת העצמאות הכרזת יום , עולים482,857ארצה

מכללהעולים,הגיעמאירופה.מארצותאסיההגיעו78.2%נפשאו377,487.רובמוחלטשלהעולים,42חדשים
7,579-נפש,עלומארצותאפריקהו4,033מסה"כהעולים.פחותמאחוזמכללהעולים,8.4%נפששהם40,776
מכללהעולים,הגיעומאמריקה.1.6%-כ יהודים,
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 29רשים מס' ת

נפש,או1,895,790-מדינות.רובמוחלט132-יהודיםמכ3,176,350עלוארצה2014ועד1948משנת
מכללהעולים,עלומארצות17.1%עולים,שהם543,178מכללהעוליםארצה,הגיעומארצותאירופה.59.7%

עולים,או119,946,מצפוןאמריקהעלו4%עולים,שהם128,513מאסיה,14.5%אועולים,461,863אפריקה,
.עוליםלאהיהמידעעלמוצאם37,921ולגביאניהימאוקבאועולים5,530,דרוםאמריקהמממרכזו3.1%

.מרומניהעלומכללהעולים39.2%,אועולים1,243,630-רובהעוליםהגיעוממדינותבריה"מלשעבר
-עולים,מארה"ב130,977–עולים,מעירק173,565–עולים,מפולין271,116-עולים,ממרוקו276,746ארצה

.עוליםמארגנטינה61,077-עוליםמאיראןו80,473,עולים93,074–עוליםומאתיופיה111,026

בניאזרחיישראל27,193מדינות,מתוכם,132-עוליםמ387,292עלוארצה2014ועדסוףשנת2000משנת
הגיעוממזרחאירופה,מכללהעולים,54.1%עוליםאו209,492.4443"לוהגיעוארצהלהשתקעשנולדובחו

עולים,או40,764הגיעומצפוןאמריקה.,11.7%עולים,או45,475ממערבאירופה,,14.1%עולים,או54,728
יאניה.עלוארצהמאוק2,183-מאסיהו–עולים6,855באומאפריקה,,מכללהעולים10.5%
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30תרשים מס'   

מדינות.9-השניםהאחרונות,באומ15-מכללהעוליםלישראלשהגיעואצרהב80%עולים,או310,411
עולים71,127,שיעורהגדולביותרמכללהעולים,הגיעמרוסיה.במקוםהשניהיו21.3%עולים,או82,317

עוליםמצרפת37,314,10.1%–עוליםמארה"ב39,052מכללהעולים.אחריהםבאו18.4%–באומאוקראינה
מכללהעוליםבתקופהזו.9.4%–מאתיופיה36,312,9.6%–
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77.1%עולים,או20,525מדינות.89-עוליםמ26,627עלוארצה2014לפינתונימשרדהעלייהבשנת
-מכללהעולים,באוממזרחאירופהו45.5%ם,אועולי12,118מהם,באוממדינותביבשתאירופה,מתוכם

מכללהעולים,עלוארצהממדינותצפון14.1%עולים,או3,766ממערבאירופה.-31.6%עולים,או8,407
,באוממרכזודרוםאמריקה.4%,או1,067-אמריקהו

מכלל72.8%-םהגיעלמדינותהעיקריותושיעור10-נפש,עלוארצהמ14,322רובהעולים,2013בשנת
מכלל86.2%שהם,עולים22,942-ל,61.2%-ליםממדינותהללוגדלבמספרםשלהעו2014העולים.בשנת

4-,הגיעארצהמ2014מכללהעוליםבשנת77%נפש,או20,509המדינותהללו,10רובהעוליםמבין.העולים
לעומתשנת65.8%-העוליםממדינותאלהגדלבמדינותהבאות:צרפת,אוקראינה,רוסיהוארה"ב.מספר

.2013

3לוחמס'
2013-2014עלייה לישראל בשנים   

 מדינה #

2013  2014  

 נפש גידול שנתי
שיעור 
מכלל 
 העולים

 נפש
שיעור 
מכלל 
 העולים

 104.0% 25.0% 6,658 16.7% 3,263 צרפת 1
 198.7% 22.2% 5,921 10.1% 1,982 אוקראינה 2
הרוסי 3  4,094 20.9% 4,647 17.5% 13.5% 
 8.3% 12.3% 3,283 15.5% 3,030 ארה"ב 4
 27.3% 2.4% 630 2.5% 495 בריטניה 5
 39.3% 1.6% 436 1.6% 313 הודו 6
 4.9% 1.5% 404 2.0% 385 קנדה 7
 116.7% 1.3% 351 0.8% 162 איטליה 8
 47.4% 1.2% 308 1.1% 209 ברזיל 9
 1.7% 1.1% 304 1.5% 299 ארגנטינה 10

 61.2% 86.2% 22,942 72.8% 14,232 סך הכל

שינויכזהבמספרהעולים,ובמיוחדבשיעורשלהםמכללהעולים,מצביעעלהמצבהמיוחדשנוצר
במדינותהמוצאשלהעוליםהללו.ראוילצייןשמחציתהמדינותהללושייכותלצמרתהמדינותהמפותחות

.2013לעומתשנת54.4%-גדלב2014וליםממדינותהללובשנתוהמתקדמותביותרומספרהע

הגדולביותרהיהמצרפתואחריובאמספרםשלהעוליםמאוקראינה.2014מספרםשלהעוליםבשנת
.הגידולהגבוהביותר2013שתימדינותהללועברואתמספרםשלהעוליםמרוסיהשהיההגבוהביותרבשנת

היהבאוקראינהכאשרהואעלהכמעטפי2013לעומתשנת2014וארצהבשנתבמספרםשלהעוליםשעל
מצרפת.מספרםשלהעולים116.7%-גידולב–שלוש.הגידולהשניבגודלוהיהבמספרהעוליםמאיטליה

,27.3%-ב–,בריטניה39.3%-ב–,הודו47.4%-בגדלברזילמספרםשלהעוליםמיותרמהכפילאתעצמו,
(.32)ראהתרשיםמס'.4.9%-וקנדהב8.3%-ב–ארה"ב,13.5%-ב–רוסיה
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 32תרשים מס' 

בני-32.7%עוליםאו8,710,0-17הםבניקבוצתהגיל2014בשנתהעוליםכללמ20.8%עוליםאו5,542
מכלל15.2%אועולים4,039.50-65בניהגילהם16.1%עוליםאו4,289-ו35-49בני-15.2%או4,047,18-34

ויותר.66בניהםהעולים

.להשוואה,בשנת201445מכללהעוליםבשנת47.9%,אונפש12,757,מנו18-49קבוצתהגילעולים,בני
2011 קבוצתהגיל 18-49בני היהודיםו41.9%מנו ישראל44.5%-מכלל הערביםבמדינת כך,46מכלל לפי .

גודלהאוכלוסייהבגילהפוריותבקרבהיהודיםבישראלמהשמוסיףעלתוספתהעוליםבגילהזהמרחיבהאת
ממדיפוטנציאלהילודההיהודיתבארץישראל.

31.8%,התיישבובמחוזותתלאביבוהמרכז.2014מכללהעוליםלישראלבשנת46.1%רובהעולים,
הצפוןוחיפה.שיעורהגבוהמכללהעוליםהתיישבובמחוזות22.1%-התיישבובמחוזותירושליםוהדרוםו

(.16.4%(וירושלים)16.5%ביותרמכללהעוליםהיורשומיםבלשכותנתניה)

4לוחמס'















 שיעור מכלל העולים עולים לשכה
16.5%4,394נתניה

16.4%4,363ירושלים
15.6%4,162תלאביב

10.0%2,662חיפה
8.8%2,347אשדוד

8.5% 2,269ראשוןלציון
6.6%1,767בארשבע
5.7%1,517כרמיאל

5.4%1,447פתחתקוה
3.9%1,026נצרת
2.5%671חדרה
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במחוז15%במחוזותחיפהוהצפון,27%-מחציתהעוליםמרוסיההתיישבובמחוזותתלאביבוהמרכז,כ
36%וזתלאביבוהמרכז,,התיישבובמח39%-במחוזירושלים.רובהעוליםמאוקראינה,כ8%-הדרוםוכ

במחוזירושלים.5%-במחוזהדרוםוכ20%-במחוזותחיפהוהצפון,כ

 

33תרשים מס'   

 העלייהנמשךגםבחודשייםהראשוניםשלשנתהגידול 2015בממדי . משרדהעלייהוקליטהלפי נתוני
בינואר העולים של -מספרם 2015פברואר ארצה מ3,650עלו מהתקופה28.8%-במדינות,51-עולים יותר

.עולים2,834כאשרעלוארצה2014המקבילהבשנת

 מארצות ארצה עלו אירופה מינואר80%-ב,עולים1,892מזרח -יותר הגיעו911.2014פברואר עולים
276עלוארצהמארצותצפוןאמריקה.2014תקופההמקבילהבשנתמפחות14.3%-במארצותמערבאירופה,

משםמספרםשלהעוליםממרכזודרוםאמריקה23.1%-בזאתגדלעומתל.2014פחותמשנת21.1%-ב,יםלעו
עולים.210הגיעו

789.2015-עוליםב950-ל2014עוליםבינוארפברואר286-מ232.2%-צמחבקראינהוהעוליםמאמספר
 במרוסיהעוליםהגיעו 40.9%-, .2014משנתיותר העוליםמאיטליה35.3%-בעלה במספרםשל -87.5%-,
.2014יותרמשנתמארגנטינה31.9%-מאורוגואיוב

4לעומת2015הראשוניםשלעוליםבחודשיים223–המרשיםביותרבמספרהעוליםהיהמהודוהגידול
.2014בשנתבתקופהמקבילהבלבדעולים

-ריהיהלצפותלבואםשלכאפש2015דומהלכלשנתריישאהכלעםשיעורהגידולבמספרהעוליםבסך
.2002נתשאזמ,המספרהגבוהביותרעוליםהחדשים34,000



  



 

  

34 

 

  
המגמותהדמוגרפיתבקרבהערביםבארץישראלברבעהאחרוןשלהמאההעשריםובעשורהראשוןשל

התהליךהזה,המתלווהלשיפורהמאההעשריםואחתתואמותאתהאלגוריתםשל'המעברהדמוגרפי'.המשך
היםשנ16שמזההביאלכךברמתההשכלהולהעמקתהעיור 1998-2014אחרונות, שיעורבהירידהנמשכת,

מספרלידותהחיאצל.2014בשנת23.55-נפשל1000-לידותל36.64-,מ35.7%-אשרפחתהבהערביתילודהה
-הפריוןהכוללאצלהערביםירדבידותבשנהבממוצע.ל40,150-הערביםהתייצבבתקופההאמורהמסביבל

.2013ילדפראישהבשנת3.15-ל1998ילדיםפראישהבשנת4.76-,מ29.6%

בשנת2.91-ל1998ילדפראישהבשנת4.59-,מ36.6%-הפריוןהכוללאצלערביייהודהוהשומרוןירדב
ילד2.83עלוהשומרוןפריוןהכוללאצלערביייהודהלפיהערכתהלמ"סשלארה"בעמדה2014בשנת.2013

פראישה.

 עלה זמנית בו היהודיתשיעור מ13.6%-בהילודה ל18.70-, 1000-לידותהחי בשנת 21.24-ל1998נפש
גדלאצלהיהודיםב.2014בשנת מ47.1%-מספרלידותהחי 88,744-, 1998בשנתלידותהחי 130,511לכדי
-ל1998ילדפראישהבשנת2.67-מ14.2%-יוןהכוללאצלהיהודיםעלהבתקופההמקבילהבהפר.2014בשנת
ילדפראישהואצלהמתיישביםהיהודים3.16הפריוןהכוללאצלהצבריםעמדבשנהזועל.2013בשנת3.05

ילדפראישה.5.09על-ביהודהוהשומרון

.שלהםלגידולבתמותההטבעיתמתחילכברלהביאיתהאוכלוסייההערבשלהתבגרותוהזדקנותהמשך
הפטירותבקרבםעלהב 44.1%-מספר מ16תוך 1998פטירותבשנת3,296-השניםהאחרונות, 4,848לכדי

33,165-בלבד,מ8.1%-.בוזמניתאצלהיהודיםמספרהפטירותעלהבתקופההמקבילהב2014פטירותבשנת
.2014טירותבשנתפ35,846-ל1998פטירותבשנת

שיעורי21-סבירלהניחכיהמשךהמגמההזאתעשוילהביאלכךשלקראתסוףהעשורהשנישלהמאהה
הריבויהטבעישלשתיהאוכלוסיותעשויותלהשתוות.

לכךשהאלההיםהתהליכ יביאו שלהאוכלוסייההערביתשיעורשל גידולהשנתי יפחתגםבשניםוילך
מכך כתוצאה דרסטיהבאות. באופן לרדת עשוי ישראל בארץ האוכלוסייה בכלל הערבים בשניםשיעור

מאידךעלייההיהודיתלישראלמחדגיסהוגידולבהגירהשלצעיריםערביםלחו"לה.גםהתגברותהקרובות
התרחבותתופעותהאנטישמיותבארצותשונותבעולםתתרוםלגידולשיעורהמשברהכלכליהעולמיובעקבות

 הודיםבאוכלוסייתארץישראל.הי

 עםזאת, יחד היהודיאך, והעם ישראל מדינת ציוניתמושכלת, ויישוםמדיניותדמוגרפית פיתוח ללא
עלוליםלהיגרראחרהערכותדמוגרפיותמוטעות,מבוססותיותרעלרגשותמאשרעלעובדות,ולקבלהחלטות

הודית.גורליותאשרעלולותלפגועקשותבעתידהמדינההי

מדיניותדמוגרפיתשלעידודהעלייההיהודית יחדעםהחזרתמהגריםישראליםלישראלולעומתזאת,
הארץ,שיפורמתמידברמתהחייםבארץ אצלהערביםוהמשךהגירתםמן הטבעי הירידהבריבוי כן וכמו ,

 להביאלגידולנוסףבשיעורהיהודיםבכללהאוכלוסייהשלארץישראל.םעשויי
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