
מגמות עכשוויות בנישואים 
וגירושים בישראל

אלכס וינרב

מבוא
של  ההתרחקות  היא  האחרונות  השנים  בארבעים  השקטות  הגלובליות  התמורות  אחת 
ניתן  לכך  ברורים  סימנים  להינשא.  הכמעט-אוניברסלי  הנוהג  מן  הצעירות  הגיל  קבוצות 
40 שמעולם לא נישאו ב-28 מדינות  1, המציג את שיעור הנשים בנות  לראות בתרשים 
המאה  של  השמונים  שנות  במהלך  תרבותיים.1  או  גיאוגרפיים  אזורים  כמה  המייצגות 
העשרים, גם כאשר נצפו עליות חדות בשיעור זה במדינות צפון אירופה ובמדינות דוברות 
אנגלית, השינוי נותר בטווח של 3%–10%. ב-2016 – כעבור דור אחד בלבד – חלקן של 
הנשים עד גיל 40 שמעולם לא נישאו היה במגמת עלייה כמעט בכל מקום, והשינוי ניכר 
דוברות  ובמדינות  הנשים,  מן  ל-28%  השיעור  טיפס  שם  אירופה,  צפון  במדינות  במיוחד 

אנגלית ומערב הים התיכון – כמעט 20%.

פרופ' אלכס וינרב, מנהל המחקר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.  *
בקרב גברים המגמות דומות.  1
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תרשים 1. שיעור הנשים בנות 40 שמעולם לא נישאו, לפי אזור
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אמריקה הלטינית מדינות מזרח אסיה )מדינות 27(ממוצע 
מדינות דוברות אנגלית צפון אירופה מדינות מזרח הים התיכון
מדינות מערב הים התיכון ישראל

הערה: ישראל אינה נכללת ב"ממוצע". מדינות צפון אירופה: בלגיה, דנמרק, גרמניה, הולנד, נורווגיה, שוודיה; מדינות מערב 
ארה"ב;  המאוחדת,  הממלכה  קנדה,  אוסטרליה,  אנגלית:  דוברות  מדינות  ספרד;  פורטוגל,  איטליה,  צרפת,  התיכון:  הים 
מדינות דרום אמריקה: ארגנטינה, ברזיל, צ'ילה, מקסיקו; מדינות מזרח אסיה: יפן, סינגפור, קוריאה הדרומית; מדינות מזרח 

הים התיכון: קפריסין, מצרים, יוון, ירדן, טורקיה.
United Nations :מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים

מגמות העלייה בשיעור הנשים בנות 40 שמעולם לא נישאו באותה תקופה בישראל, כמו 
כלל- על שימור  והצביעו  יותר  צנועות  היו  הים התיכון,  מזרח  באזור  במדינות אחרות  גם 
אזורי של נורמות נישואים מסורתיות יותר. בישראל במיוחד, שיעור זה עלה מפחות מ-4% 

ב-1980 לכמעט 12% ב-2016. כיוונים דומים ורמות דומות נמצאו בקפריסין, יוון וירדן.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022

https://www.un.org/development/desa/pd/data/world-marriage-data
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 תרשים 2. שיעור הנשים בנות 40 שמעולם לא נישאו, מדינות נבחרות 
במזרח הים התיכון
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יוון ירדן קפריסין טורקיה מצרים ישראל

United Nations :מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים

המניעים  הגורמים  על  שנכתבה  החברה  מדעי  תחומי  בכל  ענפה  מחקרית  ספרות 
מתבוננת  נישואים,  ללא  משותפים  ממגורים  אותה  מבחינה  הזאת  התופעה  את 
חברות  עבור  לא  או  טוב  דבר  זה  אם  וקובעת  אתני  ומוצא  גזע  מעמד,  לפי  בהבדלים 
 ;Bloome & Ang, 2020; Cherlin, 2004 )למשל  וסוציולוגיים  אישיים  היבטים   ממגוון 
 2.)Grossbard-Schechtman et al., 2003; Perelli-Harris et al., 2019; Waite, 1995
הים  במזרח  חברות  מדוע  להסביר  או  הזאת  הספרות  את  לסכם  אינה  זה  מאמר  מטרת 
התיכון, לרבות ישראל, אימצו את הדפוסים החדשים הללו לאט יותר. המטרה היא לספק 
סקירה אמפירית קצרה של מגמות חדשות בשיעורי נישואים וגירושים סגוליים לפי גיל 

בקרב תת-אוכלוסיות בישראל.

יותר  עם הסיבות העיקריות לתופעה נמנים: עלייה בהשכלה ובתעסוקה של נשים המאפשרת   2
אינדיווידואליזציה  וצרכנות;  בית  בעבודות  מגדרית  התמחות  ופחות  ורגשית  כלכלית  עצמאות 
נורמות נישואים כמו מונוגמיה; עלייתו של "קפיטליזם  גוברת של נישואים ופירוק מיסודן של 
יחסים אישיים(;  ויותר על  יותר  והון משפיעים  ופוליטיים של חליפין  )מודלים כלכליים  רגשי" 
וביחסים ללא  גוברת במגורים משותפים  והכרה חברתית וממסדית  וילודה  נישואים  פיצול של 
המחיה  ביוקר  ועלייה  אוניברסיטאי  לימוד  שכר  בגין  תופחים  חובות  כללי;  באופן  נישואים 
באופן כללי, הגורמים לדחיית הנישואים במיוחד בקרב העניים, לעיתים לעד; צמצום בעבודות 
הנישואים;  בשוק  אטרקטיביים  לפחות  אותם  שהופך  פחות,  משכילים  אנשים  עבור  הייצור 
והעדפת  עצמי  מימוש  לכיוון  )אונטולוגיות(  בסיסיות  קיומיות  שאיפות  של  תנועה  וכן 
 האוטונומיה – המועצמת על ידי הנטייה העכשווית לאגירה שמובילה תרבות הצריכה – על פני 
 ;Addo et al., 2019; Autor et al., 2019; Becker, 1973; Bumpass et al., 1991( הקמת משפחה 

 .)Cherlin, 2004; Goode, 1963 ;Illouz, 2007; Lesthaeghe, 2020

 מגמות עכשוויות בנישואים וגירושים בישראל

https://www.un.org/development/desa/pd/data/world-marriage-data
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התשואות שבנישואים
מעקב אחר מגמות בדפוסי הנישואים הוא חשוב משום שעל אף העלייה בשיעורי המגורים 
המשותפים ללא נישואים במגוון מדינות עשירות, משפחות, המקבלות את תוקפן החוקי 
מקשרי נישואים מוכרים ציבורית הן עדיין יחידות הליבה של הסדר החברתי והכלכלי ברוב 
החברות בנות זמננו. זהו לבטח המצב בישראל, שבה לאורך השנים היו שיעורי הנישואים 
גבוהים מברוב המדינות המפותחות )Lavee & Katz, 2003; Peres & Katz, 1981(. זיהוי 
אי- עוני,  של  מתפתחים  דפוסים  להבין  אפוא  לנו  מסייע  וגירושים  נישואים  של  מגמות 

שוויון, תעסוקה, רווחה ובריאות – הנושאים הקלאסיים שמרכז טאוב מתמקד בהם. 
באופן ספציפי יותר, גם אם קשר נישואים נתון אינו מוצלח עבור שני שותפיו העיקריים, 
במיוחד  יציבים,  נישואים  של  וגדל  הולך  משיעור  מרוויחות  עשירות  חברות  ככלל,  הרי 

נישואים שוויוניים או "חבריים" )Grossbard-Schechtman et al., 2003(. לדוגמה:

הלא-נשואים,  	 מקביליהם  של  מזו  יותר  גבוהה  נשואים  זוגות  של  הפנויה  הכנסתם 
בהכנסה  הגידול  השכלתיים.  מאפיינים  לפי  בררנית  בזוגיות  העלייה  בשל  במיוחד 
)לעומת  בנישואים  והמשכילים  העשירים  של  וגוברת  הולכת  מבחירה  נובע  הפנויה 
מגורים משותפים(, ממשאבים מאוחדים של שתי הכנסות או מ"פרמיית הנישואים". 
סטיות ממודל המשאבים המאוחדים נסקרו לאחרונה בפרסום מיוחד של כתב העת 
European Journal of Population )ראו Lersch et al., 2022(, ופרמיית הנישואים 

בישראל נדונה בפירוט על ידי דבאוי ואחרים )2022(. 

כאשר שני בני הזוג עובדים, או כאשר הנישואים הקלו על בני הזוג לצבור יותר עושר  	
או כאשר הם מאפשרים למשק הבית היצע עבודה גמיש יותר, משקי בית של בני זוג 

 .)Blundell et al., 2016( נשואים פחות רגישים לזעזועים כלכליים

הכנסתם הגבוהה יותר של זוגות נשואים מאפשרת יותר חיסכון ויותר השקעה בילדים.  	
ולאלה, בהתאמה, יש השפעה מאקרו-כלכלית חיובית והשפעה על ניידות חברתית ואי-

 .)Lundberg & Pollak, 2015( שוויון בין-דורי

סובייקטיבית  	 רווחה  תחושת  של  יותר  גבוהה  מרמה  נהנים  נשואים   זוגות 
)Kapelle et al., 2022(, והם גם נוטים להיות בריאים יותר ולחיות זמן רב יותר, בתנאי 
שהתרומה להכנסות היא הדדית )Stolzenberg & Williams, 2008(. יש לציין שניתן 
לראות את ההשפעות האלה לאחר בקרה על ּבְִריָרה תלוית-בריאות בכניסה לנישואים, 

כלומר, סביר להניח שאנשים בריאים יותר יינשאו זה לזה מלכתחילה.

זוגות נשואים נוטים יותר להתחבר למוסדות חברתיים אחרים )למשל דת(, המגדילים  	
 )Kapelle et al., 2022( את הרווח השולי בנושאי בריאות ורווחה אישית סובייקטיבית

ונקשרים גם לשיעורים גבוהים יותר של התנדבות. 

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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לא-אחראית,  	 התנהגות  שמצמצם  פסיכולוגי  עוגן  לספק  גם  יכולים  הנישואים 
 במיוחד בקרב גברים צעירים בחברות ששיעורי ההשכלה בהן נמצאים במגמת עלייה 

.)Hudson & Boer, 2005; Weber, 2019(

נוספים עשויים  גורמים  אלו הן התשואות הכלליות של הנישואים בכל מדינה. בישראל 
להגדיל את התשואות הללו. בראש ובראשונה, לאנשים מכל המעמדות יש אינטראקציה 
תכופה עם בני משפחה, ובמיוחד בין הדורות, והקשרים הרגשיים הם עמוקים יותר מאשר 
באירופה מבחינת הבעת רגש )"affect"( וקונצנזוס )Katz, 2009(. שנית, בישראל יחידים 
לא-דתיים בגיל העבודה מקבלים מסביהם סיוע ניכר, כספי ושווה ערך. זהו אחד המנגנונים 

 .)Okun & Stecklov, 2021( העומדים בבסיס הפריון יוצא הדופן בישראל
כל הגורמים הללו מצביעים על כך שהחברה הישראלית הרוויחה משיעורי הנישואים 
הגבוהים שהיא מתאפיינת בהם יחסית לרוב המדינות העשירות האחרות. במילים אחרות, 
אלמלא שיעורי הנישואים הגבוהים בישראל, רמת אי-השוויון הייתה כנראה גבוהה יותר, 
תוחלת החיים הייתה נמוכה יותר ואנשים היו פחות מאושרים. מסיבה זו, כל שינוי במשטר 
השפעת  לב.  לתשומת  ראוי  ו-2,   1 מתרשימים  העולים  אלה  כמו  בישראל,  הנישואים 
הירידה בשיעורי הנישואים לא תהיה מוגבלת ליחידים ולמעגלי התמיכה הקרובים שלהם; 

היא תורגש לרוחב החברה כולה.

שינויים בנורמות הנישואים?
אפשר לטעון כי שיעורם העולה של ישראלים הנותרים לא-נשואים בגיל 40 משקף את 
במגורים  הבוחרים  הזוגות  שיעור  את  בישראל,  הלאומית  האוכלוסייה  בהרכב  השינויים 
את  בקצרה  אסקור  להלן  לנישואים.  בנוגע  הציבורי  בשיח  השינויים  את  וכן  משותפים, 

העניינים האלה, הקשורים זה בזה.
בהשוואה למדינות OECD אחרות, המאפיין הייחודי של נישואים בישראל הוא היעדרם 
אזרחיים  בנישואים  מכירה  אינה  ישראל  הערבים,  שכניה  כמו  אזרחיים.  נישואים  של 
ידי הרשויות המוסמכות,  נישואים בישראל נערכים על  הנערכים בתחומה. במקום זאת, 
במסגרת דתית אחת. עובדה זו ידועה היטב לציבור הישראלי. בהיעדר נישואים אזרחיים, 
להמיר  חייב  הצדדים  אחד   – בישראל  להינשא  יכולים  אינם  שונות  דתות  בני  אנשים 
המוגדרים  לאנשים  מאפשר  אינו  גם  הישראלי  החוק  זוגו.  בת  או  בן  של  לדתו  דתו  את 
"חסרי דת" להינשא במדינה, היות שאין גוף דתי שמוסמך להעניק להם תעודת נישואים 
 רשמית. זוהי בעיה, כי אוכלוסיית האנשים המוגדרים חסרי דת גֵדלה בקצב המהיר ביותר 
בחברה  מלא  באופן  משולבים  והם   – זו  בקבוצה  אנשים  מיליון  כחצי  ישנם   – בישראל 
בשוק  השתתפות  שפה,  צבאי,  שירות  חינוך,  תושבות,  מבחינת  החילונית  הישראלית 
העבודה וכדומה. המרחבים החברתיים המשותפים הנובעים משיעור ההשתלבות הגבוה 
שלהם יוצרים קרקע פורייה ליחסים רומנטיים, שחלקם מתפתחים לכדי שותפויות ארוכות 

טווח ונישואים.

 מגמות עכשוויות בנישואים וגירושים בישראל
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בקרב האוכלוסייה היהודית ישנן אפילו יותר מגבלות על בחירת בני זוג לנישואים, מאחר 
שרק הרבנות האורתודוקסית מוכרת. כתוצאה מכך, ישראלי יהודי לפי ההלכה אינו יכול 
להינשא למי שאינו מוכר כיהודי לפי הפרשנות האורתודוקסית, גם אם אותו בן זוג הוא 
יהודי מצד אביו או שיש לו זכות לאזרחות בזכות אבותיו היהודים עד שני דורות אחורנית. 
שליטת הרבנות האורתודוקסית בנישואים בישראל מונעת גם נישואים חד-מיניים, נישואים 
בין כהן לגרושה או לגיורת, ונישואים אחרים שבהם ניתן להטיל ספק במעמד הדתי, האישי 
או הלידתי של אחד מבני הזוג )למשל ממזרות, המתייחסת למצבים שונים שבהם אנשים 

נולדו כתוצאה מיחסי מין אסורים(. 
ההשפעות המצטברות של החסמים המשפטיים הללו על שיעורי הנישואים ועל מספרם 
ארגון  )למשל  ומשפטנים  עיתונאים  ידי  על  הללו  הנושאים  סיקור  במלואן.  ידועות  אינן 
חידוש( מגלה הערכות מגוונות למדי. מה שברור הוא שרבים מאלה שאינם יכולים להינשא 
בישראל, וגם חלק מאלה שכן יכולים, נישאים בנישואים אזרחיים בחו"ל3 – כמה נתונים על 
כך מוצגים בהמשך. ובאותה מידה, זוגות יהודיים רבים שיכולים להינשא בישראל בוחרים 
נישואים  לעשות זאת באמצעות רבנים השייכים לארגונים כמו צוהר, אשר מציע טקסי 
הלכתיים יהודיים אשר כפסע בינם ובין הטקסים הסטנדרטיים של הרבנות הראשית, או 
מבוי סתום, המציע טקסי נישואים דתיים עצמאיים לחלוטין ומוסיף הטבות נוספות כמו 
הגנה מוגברת לאישה במקרה של גירושים )למשל באמצעות הסכם טרום-נישואים מבוסס 

הלכה המבטיח את זכותה להתגרש(.
חשוב להבין את המסלולים השונים הללו לנישואים ואת המהלכים הנלווים להם כתופעה 
תרבותית וכדגשים בוויכוחים ובמחלוקות העולים בחברה הישראלית, ובמיוחד בקרב הרוב 
שהסטטיסטיקה  היות  זה,  מאמר  של  הצרה  האמפירית  המבט  מנקודת  ואולם  היהודי. 
הרשמית כוללת הן נישואים שנערכו על ידי רשויות הדת בישראל והן כאלה שנערכו על 
ידי רשויות אזרחיות בחו"ל, המסלולים החלופיים הללו אינם רלוונטיים ברובם. הם הופכים 
לרלוונטיים רק כאשר זוג מחליט לגור ביחד ולוותר לחלוטין על נישואים מסורתיים; רק אז 

יש להם השפעה ממשית או נצפית על שיעורי הנישואים.

באופן  בארה''ב  יוטה  במדינת  הנערכים  נישואים   – יוטה"  "נישואי  את  כולל  אני  זו  בקטגוריה   3
זה של  כי סוג  גם  יש לציין  לים.  ובני הזוג אינם חייבים לנסוע באופן פיזי אל מעבר  וירטואלי 
נישואים אינו רק בחירתם של אנשים המוגדרים חסרי דת או כאלה שרוצים להינשא לבן מינם. 
יכולים  הם  הלכתית  מבחינה  כאשר  גם  זאת  עושים  הטרוסקסואליים  זוגות  של  ניכר  מספר 
חתונות  ל-2,400   2,000 בין  שנה  מדי  נרשמו  למשל,   ,2014–2010 בשנים  בישראל.  להינשא 
שנערכו בחו''ל שבהן שני בני הזוג היו ישראלים. בתקופה זו, ב-1,300–1,500 מהמקרים שני בני 
הזוג היו רשומים כיהודים בתיקי משרד הפנים, ומהם בין 0.9% ל-4.5% היו נישואים חד-מיניים. 
היה  הזוג  מבני  אחד  רק  שבהן  בשנה  חתונות  כ-5,000  עוד  הפנים  במשרד  נרשמו  אלו  בשנים 

ישראלי, אם כי לא ידוע כמה מהזוגות האלה גרים בישראל.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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מגמות עכשוויות במגורים משותפים של בני זוג בישראל
כפי  רבות,  מפותחות  במדינות  ומקובל  נפוץ  למסלול  הפכה  נישואים  על  לוויתור  זו  דרך 
בישראל  היו   2015 בשנת  בישראל.  נכון  גם  זה  מוחלטים  במונחים   .1 מתרשים  שנרמז 
גם  משתקף  זה  גידול   .101,000  – וב-2020  בזוגרוּת,4  לא-נשואים  זוגות   87,000
בהתפתחויות אחרות, ובייחוד באישורי "איחוד אזרחי" )תעודת זוגיות( שמונפקים על ידי 
ארגון משפחה חדשה, שמשמעותם הכרה בנישואי ידועים בציבור שיש לה משקל משפטי 
הונפקו   2008 בשנת  יותר.  פופולריים  ונעשים  הולכים  אשר  האירופי,  האיחוד  במדינות 
2014, שבה הונפקו  בישראל 2,800 אישורים כאלה. המספרים עלו בכל שנה עד שנת 

5,400 אישורים.5
עם זאת, מבחינת אחוזים, זוגרוּת ללא נישואים נותרה יציבה ביותר. שיעור הזוגות הגרים 
2013 ל-2020. במילים  יחד ובוחרים שלא להינשא היה כ-5% לאורך כל התקופה שבין 
גידול  משקפת  יחד  שחיים  לא-נשואים  זוגות  של  המוחלטים  במספרים  העלייה  אחרות, 
במספר הזוגות, לא שינוי בחלקו של סוג זה של שותפות זוגית באוכלוסייה. חשוב גם לציין 
ששיעור זה של 5% נמוך בהרבה מהשיעור המדווח במדינות מפותחות אחרות בתחילתה 
של התקופה האמורה )2013(: 12% בארה"ב, 13% בגרמניה, 14% באירלנד, 21% בהולנד, 

24% בדנמרק ו-27% בנורווגיה )טל ספירו, 2015(.
 – ושנה  לידה  לפי קבוצות  בייחוד כשממיינים אותם   – לעומק  בנתונים  כשמתבוננים 
לראות  ניתן  כאן  ברורים.  דפוסים  זה של 5% מסתיר למעשה שני  יציב  רואים ששיעור 

התפתחות סימנים של שינוי, כפי שמוצג בלוח 1.
זוגות בשנות השלושים והארבעים המוקדמות לחייהם ב-2015, הייתה  ראשית, בקרב 
תנועה משמעותית לעבר נישואים ב-2020. תופעה זו רווחה במיוחד בקרב אנשים שהיו 
ב-2015,  הקודמת(.  המאה  של  המאוחרות  השמונים  בשנות  )נולדו  ב-2015   34–30 בני 
13.8% מהנשים בעוּקּבַת לידה )birth cohort( זו שגרו עם מישהו, ו-18.2% מהגברים, לא 
היו נשואים. עד 2020, חלקם של בני עוקבת לידה זו צנח ל-6.8% ו-9.5%, בהתאמה. ירידות 
בשל גיל ניתן לראות גם בקבוצות הגיל של בני 35–44 ב-2015. במילים אחרות, ניכרת 

השפעה ברורה של "גורם הגיל" בהקשר של תנועה לכיוון נישואים.

.)cohabitation( מגורים משותפים של בני זוג שאינם נשואים זה לזה  4
הנתונים לאחר שנת 2014 אינם זמינים באתר הארגון.   5 

אפשרות פופולרית פחות מסופקת על ידי המדינה. מאז 2010, אנשים "חסרי דת" יכולים 
לבקש שמערכת היחסים שלהם תוכר מבחינה משפטית. לאחר חמש שנים בספרי החוקים, רק 

120 זוגות ביקשו שינוי מעמד מסוג זה. 
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 לוח 1. שיעור הלא-נשואים מכלל הזוגות המתגוררים יחד, לפי עוקבת הלידה, 
2015 ו-2020

גבריםנשים
2015202020152020גיל ב-2020גיל ב-2015שנת לידה

2000–199624–2029–2514.8%18.2%

1995–199129–2534–3011.8%14.1%13.6%18.0%

1990–198634–3039–3513.8%6.8%18.2%9.5%

1985–198139–3544–405.8%4.7%7.9%4.9%

1980–197644–4049–454.1%3.2%4.1%3.8%

1975–197149–4554–503.5%4.6%3.4%4.1%

1970–196654–5059–552.6%4.2%2.9%3.5%

מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס )מתוך לוחות שפורסמו מדי שנה לכבוד יום המשפחה(

בניגוד לכך, וזהו הדפוס השני, הן בקרב זוגות צעירים והן בקרב זוגות מבוגרים יותר ישנם 
סימנים של גידול בשיעור הזוגרות ללא נישואים. כך למשל, בקרב עוקבת הלידה 1991–

1995 )בני 25–29 ב-2020(, בין השנים 2015 ו-2020 גדל שיעור הנשים שחיות בזוגרות 
מ-11.8% ל-14.1%, ושיעור הגברים שחיים בזוגרות גדל מ-13.6% ל-18.0%. עדיין איננו 
בעקבות  ילכו  שלהם  המקודמות  השלושים  בשנות  הללו  מהזוגרים  כמה  לדעת  יכולים 

קבוצות הלידה הבוגרות יותר ויינשאו.
גם בקרב זוגות מבוגרים יותר נראה כי יש עלייה קטנה בשיעור הזוגרים. ב-2020, כ-4.4% 
מהנשים שנולדו בשנים 1966–1975 וגרו עם בן זוגן היו לא-נשואות – עלייה מכ-3.3% 
בשנת 2015. עלייה צנועה יותר – מ-3.2% ל-3.8% – נראית בקרב גברים מבוגרים יותר. 

אלה כמעט בוודאות משקפים פרק ב' לאחר גירושים.
לסיכום, היה גידול מתון בזוגרות ללא נישואים בישראל ברמה הלאומית. אולם תופעה 
רוב  כי  ו-2. מכך עולה   1 גיל הסף המופיע בתרשימים   ,40 גיל  נפוצה מעל  נותרת לא  זו 
העלייה בשיעור האנשים שנותרים לא-נשואים משקפת עלייה בחלקם של יחידים שאינם 

מתגוררים עם אדם נוסף.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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נישואים וגירושים 
כעת נתבונן בנתונים על מגמות בנישואים וגירושים יותר לעומק, לרבות לפי דת, היות שזהו 
הגורם העיקרי המבדיל בין שוקי הנישואים באוכלוסיית ישראל, והוא גם חופף לפערים 
הברורים בהשכלה ובשאיפות בין צעירות וצעירים בישראל )פוקס, 2017; וינרב, 2021(. 
אנחנו מתבוננים במיוחד על גיל בזמן הנישואים, על שיעורי נישואים סגוליים לפי גיל ועל 
שיעור הנישואים הכולל; ואז על שיעורי גירושים גולמיים ועל שיעורי גירושים סגוליים לפי 
גיל. כלל המגמות בפרמטרים הללו מצביעות על סימנים לכך שקשרי הנישואים נחלשים 
בכל תת-האוכלוסיות, אך נראה כי זוהי תופעה חדשה יחסית, לאחר 2016. כמו כן, ברוב 
תת-האוכלוסיות בישראל מקרי הגירושים מתרבים גם הם. יחד, מגמות אלו מצביעות על 

כך שמוסד הנישואים איבד מעט ממרכזיותו בחברה הישראלית.

נישואים 

גיל בעת הנישואים 
שונות  נראות  ל-2019   2000 שבין  בתקופה  ראשונים  בנישואים  החציוני  בגיל  המגמות 
מאוד זו מזו בקרב תת-האוכלוסיות בישראל. הן בקרב נשים והן בקרב גברים היה שינוי 
הגיל מ-26.5 בשנת  3. בקרב הגברים עלה  זאת בתרשים  רואים  ברור בתנועת העקומה. 
2000 ל-27.5 בשנת 2011, ואז הוא ירד שוב ל-26.9 בשנת 2019. בקרב הנשים הוא עלה 
והן  נשים  הן בקרב  ב-2019.  ל-24.2  ירד  ואז   ,2013 ל-24.7 בשנת   2000 מ-23.7 בשנת 
בגיל  השינויים  את  משקפות  לרוב  הלאומית  ברמה  אלו  ממוצעות  תנודות  גברים,  בקרב 

החציוני בנישואים ראשונים באוכלוסייה היהודית.
בקרב שלוש תת-האוכלוסיות האחרות בישראל – דרוזים, נוצרים ומוסלמים – המגמות 
החציוני  בגיל  למדי  חדות  עליות  היו   2019–2000 התקופה  לאורך  שונות.  זמן  לאורך 
בנישואים ראשונים בקרב נשים וגברים דרוזים )יותר מ-3.5 שנים בשניהם( ונשים נוצריות 
)3 שנים(. בקרב נשים מוסלמיות, הגיל החציוני בעת הנישואים נותר יציב למדי. הוא החל 
לעלות ב-2008, ועד 2019 הגיע לעלייה של 1.7 שנים. בכל התקופה הזאת גיל הגברים 

נותר יציב פחות או יותר, והדבר מלמד על צמצום בפערי הגילים בין בני זוג.

 מגמות עכשוויות בנישואים וגירושים בישראל



234

תרשים 3. מגמות בגיל החציוני בזמן הנישואים, לפי תת-אוכלוסיות

גברים                                                                      נשים
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מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ''ס

עלייה בגיל החציוני בזמן הנישואים היא צפויה, בייחוד באוכלוסיות שבהן מתרחש גידול 
השכלה  בישראל.  תת-האוכלוסיות  בכל  שקורה  כפי  גבוהה,  להשכלה  בהרשמה  מהיר 
גבוהה דוחה נישואים. היא גם מרחיבה את אפשרויות הבחירה של גברים ונשים בשאלה 
 Manglos-Weber &( למי להינשא, וגם מעוררת את השאלה המכרעת אם להינשא כלל

 .)Weinreb, 2017
בקרב  העקומה  תנועת  את  הופכת  נישואים  על  הגבוהה  ההשכלה  של  הזו  ההשפעה 
האוכלוסייה היהודית לתמוהה עוד יותר, לפחות במבט ראשון; שכן הצניחה בגיל החציוני 
אמצעי  של  חולשה  לשקף  גם  יכולה  בישראל  היהודית  באוכלוסייה  הנישואים  בעת 
המדידה הזה: הגיל החציוני בעת הנישואים מבוסס רק על אלה שמתחתנים בפועל, והדבר 
מוביל בהכרח לשאלה, מהו חלקם של האנשים שנישאים באוכלוסייה בישראל, והאם זה 

משתנה?

חציוני גיל
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שיעורי נישואים סגוליים לפי גיל
לידה  בעוקבת  הפרטים  שכל  עד  לחכות  תהיה  זו  בשאלה  להכריע  ביותר  הטובה  הדרך 
נתונה יגיעו לגיל מסוים – למשל 50 – ואז להעריך את המספר היחסי מתוכם שנישאו 
אי פעם. מאחר שגישה זו אינה מאפשרת לנו להתבונן בשינויים אחרונים או מתמשכים 
על  המבוססת  ישירה  בלתי  במדידה  משתמשים  אנחנו  יותר,  צעירים  בגילים  בנישואים 

שיעורי נישואים סגוליים לפי גיל.
מתת-האוכלוסיות  אחת  בכל  גיל  לפי  סגוליים  נישואים  שיעורי  מוצגים   4 בתרשים 
גיל  בקבוצת  ונשים  גברים  של  השנתי  כשיעור  מוצגים  הם  בישראל.  העיקריות  הדתיות 
אלה  תוצאות:  של  עיקריות  מערכות  שתי  לראות  ניתן  הראשונה.  בפעם  שנישאו  נתונה 
תת- ארבע  כל  בקרב  ראשונים  לנישואים  שכיחה  גיל  בקבוצת  לשינויים  המתייחסות 
האוכלוסיות; ואלה המתייחסות לשינויים בקבוצת גיל שכיחה זו במהלך התקופה 2010–

.2019
בקרב נשים ישנו גיוון ניכר בגיל הנישואים השכיח בכל אחת מארבע תת-האוכלוסיות. 
שיעורי הנישואים הגבוהים ביותר הם בגיל 20–24 בקרב נשים מוסלמיות ודרוזיות, ודומה 
לשיעורים בקרב יהודים בקבוצות הגיל 20–24 ו-25–29. בקרב נשים נוצריות היה שינוי 
בולט לאורך עשר השנים הללו. ב-2010–2011 נישאו בכל שנה נתונה 7%–8% מהנשים 
הנוצריות בגילי 20–24. ב-2018–2019 ירדו שיעורי הנישואים בגילים אלו כמעט במחצית, 
אם כי השיעורים הללו התקזזו עם עלייה חדה יחסית בשיעורי הנישואים של נשים בשנות 

העשרים המאוחרות שלהן. 
חדות  אפילו  היו  לא-יהודיות  באוכלוסיות  הנישואים  בשיעורי  הירידות  באחוזים, 
ובכ-40%  והנוצרית  20: הן קטנו בכשני שלישים באוכלוסייה הדרוזית  לגיל  יותר מתחת 
באוכלוסייה המוסלמית. מעניין לציין ששיעורי הנישואים בקרב נשים יהודיות מתחת לגיל 

20 נותרו יציבים יחסית. בקבוצה זו נמצאות בעיקר נשים חרדיות ודתיות.
לסיום, בכל ארבע תת-האוכלוסיות היו שיעורי הנישואים בקרב נשים בנות 35 ומעלה 
נמוכים ויציבים לאורך התקופה 2010–2019. אפילו בקרב האוכלוסייה היהודית והדרוזית, 
שבהן השיעורים היו הגבוהים ביותר בגילים אלו, הם מעולם לא עלו על 0.4% מהנשים 
השיעורים  השכיחות.  הנישואים  גיל  בקבוצות  הנשים   8%–6% מתוך  שבריר   – בשנה 
הנמוכים והיציבים יחסית כשלעצמם מרמזים על כך שכל עלייה בגיל הנישואים השכיח 
העלייה   .35 מעל  גיל  קבוצות  אל  מתרחבת  אינה  כמעט  לעיל,  שצוין  כפי  נשים,  בקרב 
מוּנעת מן המעברים משנות העשרים המוקדמות אל שנות העשרים המאוחרות, או משנות 

העשרים המאוחרות אל שנות השלושים המוקדמות.
2010–2019 לא השתנה. בכל  גיל הנישואים הראשונים השכיח בקרב גברים בשנים 
האוכלוסיות הוא היה הגבוה ביותר בקבוצת בני 25–29. בשאר קבוצות הגיל נצפו הבדלים 
בין האוכלוסיות: בקרב גברים יהודים, בשנים 2010–2013 היו שיעורי הנישואים בקבוצות 
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 34–30 בני  ירדו בעקביות בקרב  דומים מאוד. לאחר מכן הם  ו-30–34   24–20 בני  של 
ונותרו יציבים בקרב בני 20–24. באף תת-אוכלוסייה אחרת בישראל לא נצפה דפוס כזה. 
בקרב גברים מוסלמים ודרוזים, שיעורי הנישואים צנחו בקרב בני 20–24 ועלו בקרב בני 

30–34, ובקרב גברים נוצרים השיעורים צנחו בשתי קבוצות הגיל האלה.

תרשים 4. שיעורי נישואים סגוליים )נישואים ראשונים בלבד( לפי גיל, דת ומגדר
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 תרשים 4 )המשך(. שיעורי נישואים סגוליים )נישואים ראשונים בלבד( לפי גיל, 
דת ומגדר
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2010 ל-2019 מצביעות על אפשרות של שינוי חשוב  מגמות אלו לאורך התקופה שבין 
בעניין הנישואים בישראל. נראה כי בקרב גברים ונשים יהודים, מוסלמים ודרוזים, השנים 
2015–2016 היו תקופה מכרעת, בייחוד בשלוש קבוצות הגיל החשובות 20–34. בקרב 
היהודים, תקופה זו סימנה את תחילת הירידה בשיעורי הנישואים הסגוליים לפי גיל של 
המוסלמים,  בקרב   ;34–25 הגיל  בקבוצות  גברים  ושל  הגיל,  קבוצות  שלוש  בכל  נשים 
בנות  בקרב  איטי  גידול   ,24–20 בנות  נשים  בקרב  ירידות  רואים  אנחנו  מ-2015–2016 
25–29, ויציבות בקרב בנות 30–34. בקרב גברים מוסלמים ישנן ירידות בקרב בני 20–29, 
ללא גידול שיקזז זאת בקבוצות גיל מבוגרות יותר; ובקרב הדרוזים, השנים 2015–2016 הן 
התקופה שבה שיעורי הנישואים מתחילים לרדת – בקבוצת הגברים בני 25–29 ובקבוצת 
הנשים בנות 20–24 – או שחלה ירידה מואצת )גברים בני 20–24( או סופה של מגמת 
)נשים בנות 25–29(. רק באוכלוסייה הנוצרית בישראל אין הבדל ברור בשיעורי  עלייה 

הנישואים לפני ואחרי השנים 2015–2016.

אחוז הנישאים
 )ASMR( כדי להעריך את אחוז הנישאים אני סוכם את שיעורי הנישואים הסגוליים לפי גיל
לשיעור נישואים כולל )TMR(.6 תרשים 5 מציג את ה-TMR בישראל בין 2010 ל-2019. הן 
בקרב גברים והן בקרב נשים בכל ארבע תת-האוכלוסיות אנחנו רואים ירידה ב-TMR לאורך 
הבדלים  שיש  אף  נשים,  בקרב  והאוכלוסיות.  המגדרים  בין  משתנה  העיתוי  כי  אם  זמן, 
המוסלמית  היהודית,   – האוכלוסיות  שלוש  בין  גיל  לפי  הסגוליים  הנישואים  בשיעורי 
והדרוזית – ה-TMR הולך בנתיב דומה במשך רוב עשר השנים הללו, מיוחד אחרי 2015. 
ה-TMR באוכלוסיות אלו פחת מסביבות 80%–84% ב-2016 ל- 70%–74% ב-2019. יש 
לשים לב שעבור נשים יהודיות מדובר בירידה חדה: מיותר מ-80% ב-2012–2014 ל-70% 
ב-2019. ה-TMR של נשים נוצריות פחת בשלב מוקדם יותר ועומד על כ-70% מאז 2016.

שיעור הנישואים הכולל, המכונה לעיתים "שיעור הנישואים הראשונים הכולל", הוא הערכה של   6
חלקם של הגברים או הנשים שיינשאו נישואים ראשונים בשיעור הנישואים הסגולי לפי גיל. 
מבחינה רעיונית הוא דומה לשיעור הפריון הכולל )TFR( בכך שהוא מספק הערכה עבור עוקבה 

היפותטית, המבוססת על נתונים סגוליים )לפי גיל( בחתך זמן נתון. וכך,

 

כאשר a ו-β הם הגיל המינימלי והמקסימלי בנישואים )15 ו-55 בחישובים אלה(, M הוא שיעור    
כמו  כלל חמש שנים,  )בדרך  עוקבה  בכל  הגילים  טווח  הוא   n-ו לגיל,  הוא מפתח   x הנישואים, 

15–19, 20–24 וכן הלאה(. 
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בקרב גברים ה-TMR היה קצת יותר מגוון בתחילת התקופה, עם שיעורים נמוכים יותר 
בקרב יהודים ודרוזים. בקרב גברים נוצרים, כמו אצל הנשים באותה אוכלוסייה, הירידה 
יהודים  בקרב  השיעורים  עם  בקרבם   TMR-ה שיעור  התלכד  ב-2015  קודם.  קצת  החלה 
ודרוזים, ומאז ועד 2019 ה-TMR בשלושתם צנח אל מתחת ל-70%. בקרב גברים מוסלמים 
הירידה ב-TMR התחילה מאוחר יותר. בשנים 2010–2016 הוא היה בממוצע מעל 85%, 

ועד 2019 הוא צנח ל-78%.

תרשים 5. שיעור הנישואים הכולל )TMR( לפי דת
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ונעשית  הולכת  ישראל  האחרונות  שבשנים  מלמדות  הן  מאוד.  מהותיות  הן  אלו  ירידות 
שנצפו  גיל  לפי  הסגוליים  הנישואים  שיעורי  אם  הכול,  אחרי  ממוקדת-נישואים.  פחות 
לצפות  סוציולוגית  סיבה  שום  ואין   – הבאות  השנים  בשלושים  יציבים  יישארו  ב-2019 
תינשאנה;  לא  לעולם  בישראל  מהנשים  רבע  לפחות   – הללו  בשיעורים  חוזרת  לעלייה 
המוסלמים,  מהגברים  וכ-20%  והדרוזים,  הנוצרים  היהודים,  בקרב  הגברים  מסך  וכ-30% 
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גם הם לא יינשאו. אל חלק מההשלכות של מגמות אלו, והמגבלות של מדידותיהן, נחזור 
שוב בסיכום.

גירושים
הדפוסים  תת-אוכלוסיות.  לפי  גולמיים  גירושים  שיעורי  של  סוגים  שני  מציג   6 תרשים 
הכוללים בשניהם דומים מאוד. הם מצביעים על מגמות לאומיות יציבות יחסית, עם ירידה 
ביותר  הגירושים הגבוהים  2008 בערך. מכל ארבע תת-האוכלוסיות, שיעורי  זעירה מאז 
הם באוכלוסייה היהודית, אם כי בין 2008 ל-2019 הם ירדו מכ-10 ל-9.1 מקרים ל-1,000 
זוגות. השיעורים באוכלוסייה המוסלמית עלו מכ-5.6 ל-1,000 זוגות בשנים 2005–2007 
ל-8.2 ב-2019 והתקרבו לרמות של האוכלוסייה היהודית. גם בקרב הדרוזים והנוצרים עלו 
שיעורי הגירושים, אם כי הם היו נמוכים יותר מלכתחילה. ב-2019 היו שיעורי הגירושים 

באוכלוסיות האלה כ-60% ו-40% מהשיעור בקרב האוכלוסייה היהודית, בהתאמה.

תרשים 6. שיעורי גירושים גולמיים לפי תת-אוכלוסייה

הערות: כל השיעורים הם ממוצעים מצטברים לשלוש שנים. הקו המלא מייצג את המספר השנתי של מקרי גירושים 
ל-1,000 זוגות נשואים והקו המקווקו מייצג את המספר השנתי של מקרי גירושים ל-1,000 פרטים באוכלוסייה. בהינתן 

ההבדלים במכנה, ציר ה-y לוגריתמי.
מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ''ס
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לפי  סגוליים  גירושים  בשיעורי  למצוא  אפשר  האלה  המגמות  על  יותר  ספציפי  מידע 
והנוצרים  הדרוזים  של  יחסית  הקטן  מספרם  שבשל  הוא  אלה  של  היחיד  חסרונם  גיל. 
בישראל והרמות הנמוכות של גירושים בקרבם אנחנו מתמקדים רק באוכלוסייה היהודית 

ובאוכלוסייה המוסלמית. את אלה ניתן לראות בתרשים 7.

תרשים 7. מספר מקרי הגירושים ל-1,000 נשים נשואות, לפי קבוצת גיל ודת 
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ל-744 התגרשו   20 בין  גיל  יהודיות נשואות בכל קבוצת  2000, מכל 1,000 נשים  בשנת 
בין 11 ל-20 נשים. השיעורים הסגוליים הללו לפי גיל היו הגבוהים ביותר בקבוצת בנות 

20–24, נמוכים יותר בקבוצת בנות 25–29, וכן הלאה. 
עד 2019 הצטמצמו שיעורי הגירושים הסגוליים לפי גיל בקרב נשים יהודיות מעל גיל 
20 לטווח הרבה יותר קטן, בין 12 ל-14 מקרי גירושים לכל 1,000 נשים נשואות בכל שנה. 
צמצום הטווח מצביע על תופעה מעניינת: יציבותם היחסית של שיעורי הגירושים במגזר 
מגמות  מסתירה   –  6 בתרשים  הנראים  הגולמיים  בשיעורים  המשתקפת   – כולו  היהודי 

כל  אולם  שנה,  בכל  אמינות  הערכות  לבסס  כדי  נישואים  מקרי  מספיק  אין   20 לגיל  מתחת   7
האינדיקציות מצביעות על כך שהשיעורים אפילו גבוהים יותר בגילאים נמוכים אלה – זהו דפוס 

)Kalmijn, 2007; Kennedy & Ruggles, 2014( רגיל בכל המדינות העשירות
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סותרות בקרב קבוצות גיל שונות. לעומת שנת 2000, בקרב הנשים הצעירות פחתו שיעורי 
הגירושים: בכ-18% בקרב בנות 20–29 ובכ-9% בקרב נשים בשנות השלושים שלהן. בקרב 
נשים מבוגרות יותר, לעומת זאת, עלו שיעורי הגירושים: ב-3% בקרב נשים בנות 40–44, 

ב-17% בקרב בנות 45–49, ב-23% בקרב בנות 50–54 וב-11% מעל גיל 55.
השיעורים  ממחצית  פחות   2000 בשנת  הגירושים  שיעורי  היו  מוסלמיות  נשים  בקרב 
בכל  הגולמיים.  השיעורים  מן  העולה  מזה  יותר  אף  גדול  זה  הבדל  יהודיות.  נשים  בקרב 
אוכלוסיית הנשים המוסלמיות הנשואות בנות 25 ומעלה, רק בסביבות 5 נשים התגרשו 
20–24, אך הוא עדיין עמד על  יותר בקבוצת בנות  נתון זה היה גבוה  לכל 1,000 נשים. 

כמחצית ממקרי הגירושים באוכלוסייה היהודית.
עד 2019 טיפסו שיעורי הגירושים בקרב הנשים המוסלמיות בהשוואה לשנת 2000 בכל 
קבוצות הגיל: ב-33% בקרב בנות 20–24, ב-70% בקרב בנות 25–29, ב-90% בקרב בנות 
30–34, וביותר מ-100% בקרב בנות 35–44. ככלל, גם אם שיעורי הגירושים באוכלוסייה 
זו נמוכים מן הרמות הנצפות באוכלוסייה היהודית, בייחוד בגילים המבוגרים, השיעורים 
בשתי האוכלוסיות מתקרבים זה לזה. מעניין לשים לב שמתחת לגיל 25, שיעורי הגירושים 

באוכלוסייה המוסלמית הפכו גבוהים בהרבה משיעורם באוכלוסייה היהודית.
למדוד  אחת  דרך  שלהם.  הנראות  היא  גירושים  בענייני  לציין  שחשוב  אחרונה  מגמה 
נראות היא השינוי במספר המוחלט של מקרי הגירושים, שמתקבל משילוב של השינויים 
במספר האנשים ובשיעור הגירושים. בשנים 2002–2019 גדל המספר השנתי של מקרי 
גירושים באוכלוסייה היהודית ב-25%. מאחר ששיעורי הגירושים הסגוליים לפי גיל צנחו, 
הגידול במספר המוחלט נוצר אך ורק בשל הגידול באוכלוסייה. בניגוד לכך, האוכלוסייה 
המוסלמית חוותה גם גידול באוכלוסייה וגם גידול בשיעורי הגירושים הסגוליים לפי גיל. 
עקב כך גדל מספר מקרי הגירושים השנתי ב-130%, מכ-1,100 בכל שנה בשנים 2000–

2007, עד כמעט 2,600 ב-2018 וב-2019.

גירושים – סיכום
שיעורי הגירושים הכוללים בישראל בעשרים השנים האחרונות היו יציבים למדי. עם זאת, 
היציבות הזאת היא ברובה תוצאה של "קיזוז מגמות" בין קבוצות גיל שונות באוכלוסייה 
ירדו, הם המשיכו לעלות בקרב  30 השיעורים  לגיל  יהודים מתחת  היהודית: בעוד בקרב 
נמוכות  מרמות  אם  גם   – בחדות  עלו  גם  הם   .40 גיל  מעל  בייחוד  יותר,  מבוגרים   זוגות 
עלו  הגולמיים  הגירושים  שיעורי  המוסלמית.  באוכלוסייה  הגיל  קבוצות  בכל   – בהרבה 
באופן ניכר גם בקהילות הדרוזיות והנוצריות, הקטנות בהרבה, אם כי, כאמור, בשל גודלן 

הקטן איננו יכולים לזהות דפוסים נסתרים תלויי גיל באוכלוסיות הללו.  
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הירידה  מידה  באיזו   – חשוב  הכי  ואולי  ראשית,  שאלות.  כמה  מעלות  אלו  מגמות 
שונים  בחירה  דפוסי  משקפת  צעירים  יהודים  וגברים  נשים  בקרב  הגירושים  בשיעורי 
בכניסה לנישואים? בהינתן העלייה בגיל הנישואים והירידה בשיעורי הנישואים, יש לשער 

שהבחירה מילאה תפקיד בירידה בשיעורי הגירושים בקרב צעירים יהודים.
בהנחה  הערביות?  בקהילות  במיוחד  הגירושים,  בשכיחות  לעלייה  גורם  מה  שנית, 
חברתיות- השפעות  אילו   – הגירושים  של  הנראות  את  גם  מגבירה  בשכיחות  שהעלייה 
תרבותיות יש לכך על הקהילות הערביות, ובייחוד על בחירתם של נשים וגברים מוסלמים 
צעירים יותר בנוגע לנישואים? הדיון בכל אלה הוא מחוץ לגבולות מאמר זה, אולם בחברה 
שבה מתרחשים שינויים רבים ומגוונים כל כך, אלה שאלות חשובות שיש לתת עליהן את 

הדעת. 

דיון ומסקנות 
מבחינה היסטורית, הישראלים נישאו בשיעורים גבוהים יחסית למדינות מפותחות אחרות, 
והחברה הישראלית נהנתה מהפירות של הנורמה הזאת. אלמלא רמות הנישואים הגבוהות, 
היו  והאנשים  יותר  נמוכה  הייתה  החיים  תוחלת  יותר,  גבוה  הנראה  כפי  היה  אי-השוויון 

מאושרים פחות.
 ,2019–2015 בשנים  במיוחד  אלו,  בדפוסים  שינוי  של  סימנים  כמה  תיעד  זה  מאמר 
המצביעים על כך שישראל הופכת לחברה הרבה פחות ממוקדת-נישואים. בכל ארבע תת-
ירידות ניכרות בשיעור הנישואים  והן גברים חוו  האוכלוסיות הדתיות בישראל, הן נשים 
הכולל )TMR( באותן שנות טרום-קורונה. בקרב נשים, על אף שיעורי נישואים סגוליים 
לפי גיל שונים למדי באוכלוסיות היהודית, המוסלמית והדרוזית, ה-TMR פחת ב-10 נקודות 
אחוז ל-70%–74% ב-2019. אשר לגברים, ה-TMR של גברים יהודים, דרוזים ונוצרים היה 
מהודק סביב 70%, וזה של גברים מוסלמים, אשר בין 2010 ל-2016 עמד בממוצע על 85%, 

ירד ל-78%.
אלו הם שינויים משמעותיים, והם משקפים בראש ובראשונה גידול בחלקם של האנשים 
הנותרים יחידים. במילים אחרות, ישראל עדיין אינה חווה תנועה של ממש לעבר זוגרות 
כתחליף ארוך טווח לנישואים, לפחות כחלק מסך השותפויות הזוגיות. אנחנו יודעים זאת 
נשואים  ואינם  יחד  הגרים  הזוגות  בכל הקבוצות, שיעור   TMR-ב משום שלצד ההפחתה 

נשאר יציב סביב ה-5% מכל השותפויות הזוגיות מ-2013 ועד 2020.
עולים  הם  גדלים.  הישראלית  בחברה  מסוימים  בחלקים  הזוגרות  שיעורי  זאת,  למרות 
בגילים מבוגרים יותר – כנראה בזוגיות שנייה )ולעיתים יותר(. עלייה זו מקבילה לעלייה 
יותר, הן בקרב יהודים והן בקרב מוסלמים. הזוגרות  בשיעורי הגירושים בגילים מבוגרים 
עולה גם בקרב יהודים צעירים יותר, אם כי אפשר שזוהי תוצאה של הימשכות המגורים 

המשותפים זמן רב יותר לפני המעבר לנישואים ראשונים, למשל. 
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שינוי נוסף שנרשם כאן הוא העלייה בשיעורי הגירושים בקרב מוסלמים צעירים. עלייה 
הפער  ואת  ערביות  נשים  של  והתעסוקה  ההשכלה  אפשרויות  התרחבות  את  תואמת  זו 
המגדרי המתרחב בינן ובין הגברים הצעירים בחברה זו באותם מדדים. בניגוד לכך, בקרב 
יהודים צעירים שיעורי הגירושים פוחתים, ככל הנראה כתוצאה משיעורי נישואים נמוכים 

יותר ובחירה זהירה יותר בכניסה לנישואים בגילים צעירים.
גם אם שינויים אלו בדפוסי הנישואים בישראל צנועים יותר מן הדפוסים ברוב המדינות 
המפותחות, הם מרמזים על שינויים התנהגותיים חשובים שצפויים להשפיע על החברה 
הישראלית בהמשך הדרך בכמה דרכים: אובדן "פרמיית הנישואים" בקרב אלה הבוחרים 
 – בישראל  הפריון  ברמות  ירידה   ;)2022 ואחרים,  דבאוי  אצל  )מתואר  יחידים  להישאר 
מאחר שיותר מ-90% מהפריון בישראל הוא במסגרת הנישואים; עלייה בביקוש לדירות 
קטנות יותר המתאימות ליחידים, לעומת המודל של דירות 4–5 חדרים הנפוץ היום; דפוסי 
פנאי וצריכה שבמרכזם עומדים יחידים ללא ילדים, לעומת "מתרבים", כפי שהראשונים 

מכנים לעיתים את האחרונים.
נפרד.  נושא למאמר  הנישואים הם  מן  המניעים מאחורי ההתרחקויות המתונות הללו 
מלכתחילה אנחנו מניחים שמעבר זה מתרכז בעיקרו בקרב החילונים בכל תת-אוכלוסייה; 
לכן אנחנו גם מניחים שהוא משקף את העובדה שהאוכלוסייה הישראלית נעשית יותר 
ויותר הטרוגנית ועל-לאומית, וגם את אותם שינויים רעיוניים ואונטולוגיים שהניעו מעברים 
דומים במדינות מערביות אחרות. אלה כוללים למשל שינויים לכיוון חיפוש אחר משמעות 
מטרות  לעבר  בית  על  ובבעלות  משפחה  בבניית  המתמקדת  מבורגנות   – החיים  ומטרות 
אגוצנטריות יותר המתמקדות בהעשרת החוויות האישיות. שינויים אלה ואחרים נקשרים 
למה שהדמוגרפים מכנים "המעבר הדמוגרפי השני" )2DT(. ישראל מאחרת במעבר הזה – 
היא עדיין לא השלימה את "מעבר הפריון הראשוני" – וכמעט בטוח שאוכלוסייתה היהודית 
המסורתית, הדתית והחרדית ואוכלוסייתה הערבית ימנעו את השתלבותה בנורמות המעבר 
במסלול  נמצאות  בישראל  תת-האוכלוסיות  זאת,  עם  הלאומי.  במישור  השני  הדמוגרפי 

לכיוון ה-2DT, או אף קרובות לנקודת ההתחלה שלו.
נסיים בנימה כללית יותר. גם אם שיעורי הנישואים בישראל יורדים, הם נשארים גבוהים 
הביקורות  אחת   .1 תרשים  של  המסרים  אחד  זהו   – אחרות  מפותחות  למדינות  יחסית 
הנפוצות על הגבלת חופש הנישואים בישראל מבוססת על הטענה שהיא מפחיתה את 
שיעורי הנישואים; אלא שהדפוסים האמפיריים המתועדים כאן מצביעים לכיוון ההפוך. 
לכן אפשר בהחלט לטעון שההגבלות המוטלות על חופש הנישואים בישראל סייעו, באופן 
אירוני, לשמר את שיעורי הנישואים הגבוהים בישראל מעל לממוצע הבין-לאומי. השפעה 
בלתי מכוונת זו תואמת את מה שניתן לכנות "עקרון הפרי האסור" של המדיניות הציבורית. 
על פי עיקרון זה, מגבלות שממשלות בחברות ליברליות מטילות על תופעה מסוימת גורמות 
נוספות  דוגמאות  ישנן  התופעה.  של  וחשיבותה  הסמלי  ערכה  להעלאת  דבר  של  בסופו 
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שההפרדה  פי  על  אף  מהאירופים  יותר  דתיים  האמריקאים  זו.  מכוונת  בלתי  להשפעה 
בין דת ומדינה ברורה הרבה יותר בארצות הברית; משטרים פוסט-טוטליטאריים )ומדינות 
באותו  מנהיגיהן.  ידי  על  הילודה  עידוד  למרות  נמוך  פריון  בעבר  חוו  באירופה(  קתוליות 
אופן, ייתכן שההגבלות על חופש הנישואים בישראל שימרו את ערכו הסמלי של מוסד 
על  להתבסס  מוטב  האלה,  המגבלות  את  לבטל  מנת  על  כי  לטעון  ניתן  מנגד  הנישואים. 
שיעורי  על  אפשריות  השפעות  של  מושגים  על  מאשר  האזרח  זכויות  מתחום  מושגים 

הנישואים עצמם. 
אף  פשוטה.  היא  האמפירית  התחתונה  השורה  זה.  מאמר  של  העיקרי  למוקד  נחזור 
 – עלייה  במגמת  נמצא  טווח  ארוכת  בזוגרות  נמצאים  שאינם  האנשים  של  ששיעורם 
שהייתה חדה במיוחד בשנים שקדמו למגפת הקורונה – מוסד הנישואים שימר על פי רוב 
את כוח המשיכה שלו עבור אלה שבוחרים להיות במערכת יחסים כזאת. נורמות הנישואים 
בישראל עודן שונות מאוד מאלה שברוב המדינות העשירות באירופה ובאמריקה. השינוי 

מכרסם בקצוות, אך עדיין אינו מאיים על הליבה. 
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