
החברה החרדית היא חברה מגוונת, מורכבת ודינמית, יחידה ומיוחדת 

ברבדים מסוימים ודומה לכלל החברה ברבדים אחרים. מהם פניה היום, אילו 

מגמות מסתמנות בה מאז תחילת שנות האלפיים, במה מתבטאים מאפייניה 

הייחודיים לעומת כלל החברה, ובמה היא דומה לה? 

החברה החרדית בישראל גֵדלה בשני העשורים האחרונים בקצב מהיר 

ועוברת שינויים מואצים, תולדה של השתלבותה הבלתי נמנעת בחברה 

הכללית. מעצבי מדיניות וחוקרים, ארגוני המגזר השלישי, אנשי תקשורת 

והציבור הרחב – כולם סקרנים ורוצים לדעת עוד על התהליכים הללו, אך 

כדי להשלים לעצמם את התמונה חסרים להם נתונים ומידע שיטתי מהימן 

ועקבי. שנתון החברה החרדית בישראל 2021 מכנס בפעם השישית במקום 

אחד את מרב המידע הכמותי הקיים היום על החברה החרדית הישראלית 

ומסרטט תמונה שלמה ומעודכנת שלה על בסיס מידע סטטיסטי וניתוח 

נתונים בתחומים רבים וחשובים - דמוגרפיה, חינוך, רווחה ורמת חיים, 

תעסוקה, אורחות חיים, דפוסי הצבעה, דיור ומשפחתיות. מקום מיוחד בכרך 

זה ניתן לניתוח דפוסי השימוש באינטרנט במגזר החרדי.
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בזירה  הפועל  ויישומי,  מחקרי  א־מפלגתי,  עצמאי  מוסד  הוא  לדמוקרטיה  הישראלי  המכון 

הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית 

והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, 

גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח 

שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים. 

רעיונית  תשתית  המניחים  מחקרים  על  שוקדים  המכון  חוקרי  אלו  יעדים  מימוש  לצורך 

ומעשית לדמוקרטיה הישראלית. בעקבותיהם מגובשות המלצות מעשיות לשיפור התפקוד 

של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של תרבות דמוקרטית נכונה לחברה 

הישראלית ולמגוון הזהויות שבה. המכון שם לו למטרה לקדם בישראל שיח ציבורי מבוסס 

ידע בנושאים שעל סדר היום הלאומי, ליזום רפורמות מבניות, פוליטיות וכלכליות ולשמש 

גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב.

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא זוכה פרס ישראל לשנת תשס"ט על מפעל חיים — תרומה 

מיוחדת לחברה ולמדינה.

מחקר זה רואה אור הודות לתרומתן הנדיבה של קרן דיאן וגילפורד גלזר, קרן ראסל ברי 

וקרן רוזלינד וארתור גילברט.

This study was made possible by the generous support of The Diane and Guilford 
Glazer Foundation, The Russell Berrie Foundation and The Rosalinde and Arthur Gilbert 
Foundation.
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פרק א
אוכלוסייה

לאוכלוסייה החרדית קצב הגידול המהיר ביותר במדינות המפותחות, ומכאן שגם בישראל. 

הגורמים לקצב הגידול המיוחד הזה הם שיעורי פריון גבוהים ותנאי רפואה ומחיה מודרניים. 

לגידול  הם  גם  תורמים  במשפחה  הגדול  הילדים  ומספר  זו  בחברה  הצעיר  הנישואים   גיל 

המהיר — בקצב של כ־4% בשנה. אחת התוצאות היא שהאוכלוסייה החרדית הישראלית היא 

צעירה מאוד — מחצית מאנשיה הם בני פחות מ־16. ניתוח הדפוסים של התא המשפחתי 

החרדי בעשור האחרון מראה על התייצבות בשיעורי הפריון ברמה של כ־6.6 ילדים לאישה 

ועל עלייה קלה בגיל הבאת הילדים לעולם.  

גידולה הדמוגרפי המהיר של האוכלוסייה החרדית משפיע גם על מעמדה — הכלכלי, החברתי 

והפוליטי — ולכן הוא מושך אליו תשומת לב ציבורית, תקשורתית ופוליטית. על פי ההערכות 

בשנת  מונה  בישראל  החרדית  האוכלוסייה  )הלמ"ס(,  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  של 

ל־16% מכלל  להגיע  צפויה  והיא  האוכלוסייה,  12.9% מכלל  נפש, שהם  כ־1,226,000   2021

האוכלוסייה בשנת 2030. 

א.1. גודל האוכלוסייה

לפי אומדן הלמ"ס, בסוף שנת 2021 האוכלוסייה החרדית בישראל מונה כאמור כ־1,226,000 

נפש )לעומת כ־750,000 ב־2009(.

קצב הגידול הטבעי השנתי של האוכלוסייה החרדית מהיר — 4.2% לשנה מאז 2009, לעומת 

ו־1.4% של האוכלוסייה היהודית הכללית. גידול מהיר זה נובע  1.9% של כלל האוכלוסייה 

משילוב של שיעור פריון גבוה וגיל צעיר של נישואים ולידה, שניהם מאפיינים את האוכלוסייה 

החרדית. חלקה גדל מ־10% ב־2009 ל־12.9% ב־2021, למעלה משמינית מכלל האוכלוסייה 

בישראל. שיעור החרדים מכלל היהודים והאחרים עלה באותן שנים מ־12.5% ל־16.5%. אם 

לשם  שנים.   16 מדי  גודלה  את  תכפיל  החרדית  האוכלוסייה  יימשכו,  הללו  הגידול  מגמות 

השוואה — כלל האוכלוסייה הישראלית צפויה להכפיל את גודלה מדי 37 שנים, והאוכלוסייה 

היהודית הלא־חרדית — מדי 50 שנים. ואולם למרות התחזית יש סבירות גבוהה שהעתיד צופן 

האטה בקצב הגידול המהיר של האוכלוסייה החרדית בעקבות ירידה בשיעורי הפריון ועלייה 

בגיל הנישואים. 
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תרשים	א/1

 אוכלוסיית ישראל, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2009, 2015 ו־2021 
)במספרים מוחלטים וב־%(

א.2. גיל האוכלוסייה

באוכלוסייה   31% לעומת   ,58% הוא  החרדית  באוכלוסייה   19-0 בגילים  הצעירים  שיעור 

היהודית הכללית. משמע, האוכלוסייה החרדית צעירה בהרבה מן האוכלוסייה היהודית הלא־

ביטוי למבנה  היהודית הכללית.  35 באוכלוסייה  לעומת   ,16 הוא  בה  הגיל החציוני  חרדית. 

הגילים הצעיר של האוכלוסייה החרדית בהשוואה לאוכלוסייה היהודית הכללית ניתן לראות 

בבירור גם בפירמידת הגילים. 
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תרשים	א/2

מבנה הגילים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2021 )ב־%(

א.3. פריון 

תמונת מצב	

בשנים 2019-2017 היה שיעור הפריון הממוצע של נשים חרדיות 6.6 ילדים לאישה. השיעור 

הממוצע בעולם המערבי הוא פחות מ־2 ילדים בממוצע לאישה, והשיעור הממוצע של נשים 

יהודיות בישראל הוא 3.2 ילדים לאישה. כאשר בוחנים את שיעורי הפריון בחלוקה לפי הגדרה 

עצמית על הרצף החרדי–חילוני, מתברר שאצל הנשים היהודיות שיעור הפריון הוא 4.3 ילדים 

לאישה דתית; 3.0 ילדים לאישה מסורתית־דתית; 2.4 ילדים לאישה מסורתית־חילונית; ו־2.1 

ילדים לאישה חילונית. בישראל יש אפוא קשר ישיר בין רמת הדתיּות על פי הגדרה עצמית 

על הרצף החרדי–חילוני של האישה לבין מספר הילדים שהיא יולדת במהלך חייה. 
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מגמות1 

בתחילת שנות ה־80 של המאה ה־20 עמד שיעור הפריון לאישה חרדית על 6 ילדים; מאמצע 

היה  השיא  לאישה;  ילדים  כ־7  של  ממוצע  על  עמד  הוא  ה־90  שנות  סוף  עד  ה־80  שנות 

7.4 ילדים בממוצע בשנים 2004-1998. בשנת 2004 החלה ירידה בשיעור הפריון של נשים 

חרדיות, והוא התייצב על ממוצע של 6.6 לאישה בשנים 2019-2007. 

נעיר כי מאז השנים 2003-2001 נרשמת עלייה בשיעור הפריון של נשים יהודיות לא־חרדיות 

ילדים בממוצע  בכל הקבוצות בפילוח לפי הגדרה עצמית על הרצף החרדי–חילוני: מ־1.8 

לאישה חילונית ל־2.1; מ־2.1 לאישה מסורתית־חילונית ל־2.4; מ־2.6 לאישה מסורתית־דתית 

ל־3.0; ומ־3.9 ילדים בממוצע לאישה דתית ל־4.3.

במרוצת השנים ניכרת אצל הנשים החרדיות בגילים 24-20 ירידה במספר הלידות, כנראה 

בגלל העלייה בגיל הנישואים. לפיכך בשנים 2005-2003 היה יחס הלידות בגילים אלו 333 

ל־1,000, ואילו בשנים 2019-2017 הוא ירד ל־299 ל־1,000. כך, באותן שנים גם הייתה ירידה 

בשיעור הלידות ל־1,000 בגילים 25–29 — מ־392 ל־335. דחיית גיל ההולדה תביא למיתון 

בקצב הגידול של החברה החרדית. 

תרשים	א/3

שיעור הפריון הכולל אצל נשים יהודיות, לפי הגדרה עצמית על הרצף 
החרדי–חילוני, 2017–2019 )ממוצע(

נתוני העבר בשנתון זה שונים במעט מנתונים שהבאנו בשנתונים קודמים בשל עדכון שנערך בנתוני   1

הלמ"ס. 
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א.4. תחזית אוכלוסייה

בשנת 2021 שיעורה של האוכלוסייה החרדית בישראל הוא 12.9% מכלל האוכלוסייה. קצב 

הגידול המהיר שלה מסביר את הצפי לעלייה בחלקה היחסי בכלל האוכלוסייה בטווח הבינוני 

ובייחוד  בישראל,  האוכלוסייה  )מ־2017(,  הלמ"ס  של  העדכניות  התחזיות  פי  על  והארוך. 

האוכלוסייה החרדית, צפויה לגדול בקצב מהיר מן התחזיות שניתנו בעבר. 

מכלל  החרדית  האוכלוסייה  של  שיעורה  שנה(,   15 )עד  הבינוני  לטווח  התחזיות  פי  על 

האוכלוסייה ב־2030 צפוי להיות כ־16%; באותה שנה יהיה מספר החרדים מתחת לגיל 20 

כמיליון נפש, ושיעורם מכלל שכבת הגיל הזאת יהיה 25%. שיעור החרדים בגילאי העבודה 

העיקריים )64-25( יהיה 11%. הצפי הוא שבשנת 2033 תמנה האוכלוסייה החרדית כולה 2 

מיליון נפש, מתוך 11.7 מיליון נפש הצפויים לחיות בישראל בשנה זו. 

על פי התחזיות לטווח הארוך, שמהימנותן חלשה יחסית לתחזיות לטווח הקצר, ב־2043 צפויה 

האוכלוסייה החרדית לעבור את האוכלוסייה הערבית מבחינת מספר הנפשות. ב־2045 צפוי 

שיעור האוכלוסייה החרדית להיות כ־22% מכלל האוכלוסייה וכ־28% מהאוכלוסייה היהודית, 

וב־2065 הוא צפוי להיות כ־32% מכלל האוכלוסייה וכ־40% מן האוכלוסייה היהודית. 

תרשים	א/4

 תחזית אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2061-2021 
)במספרים מוחלטים(
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א.5. מצב משפחתי

תמונת מצב

בשנים 2020-2019 היו 86% מהגברים והנשים החרדים בגילים 20+ נשואים, שיעור גבוה בהרבה 

משיעור הנשואים בחברה היהודית הלא־חרדית )61%(. פערים אלו מוסברים בגיל הנישואים 

הצעיר בחברה החרדית, שבגללו שיעור הרווקים באוכלוסייה זו )10%( קטן משיעור הרווקים 

באוכלוסייה היהודית הכללית )23%(. הפער קשור גם בשיעור הנמוך של גרושים ואלמנים 

באוכלוסייה החרדית )4%( לעומת עמיתיהם באוכלוסייה היהודית הלא־חרדית )16%(. 

מגמות	

החרדית,  באוכלוסייה  והאלמנים  הגרושים  הרווקים,  בשיעור  יציבות  ניכרת  השנים  לאורך 

ושיעורם עמד על 15% בשנת 2003 וגם בשנת 2020. באוכלוסייה היהודית הלא־חרדית חלה 

עלייה קלה בשיעור זה: מ־37% ב־2003 ל־39% ב־2020. 

תרשים	א/5

מצב משפחתי של בני 20+, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2020-2019 )ב־%(

61 16 23

86 4 10

64 14 23
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א.6. התפרוׂשת הגאוגרפית של המגזר החרדי

שתי "ערי הבירה" של האוכלוסייה החרדית הן ירושלים ובני ברק. בערים אלו התגוררה עד 

שנות ה־90 של המאה ה־20 מרבית האוכלוסייה החרדית, וגם כיום )נתוני 2019( מתגוררים 

בהן 43.2% מאוכלוסייה זו. ירושלים ניצבת בראש עם 26.4% מן האוכלוסייה החרדית, ובני 

ברק שנייה לה עם 16.8%. עוד קבוצה של יישובים שאוכלוסייה חרדית גרה בהם היא ערי 

הפרוור החרדיות, ובהן מודיעין עילית, ביתר עילית ואלעד. ערים אלו הוקמו בשנות ה־90 של 

המאה ה־20, והן חרדיות ברובן המוחלט. ניתן להוסיף לקבוצה זו גם את בית שמש, שלצידה 

הוקמה רמת בית שמש ורוב מוחלט בקרב תושביה היום הם חרדים. בארבע הערים הללו גרים 

 23.6% מן האוכלוסייה החרדית )בית שמש — 7.8%, מודיעין עילית — 6.7%, ביתר עילית —

5.2% ואלעד — 3.9%(. קבוצה שלישית של ריכוזי חרדים היא בערים גדולות, שבהן יש 

התיישבות חרדית ותיקה שהתחזקה לעיתים בשל גלי הגירה של צעירים חרדים. בערים אלו 

 מתגוררת 12.6% מן האוכלוסייה החרדית )אשדוד — 5.1%, פתח תקווה — 2.1%, חיפה — 1.6%, 

רחובות — 1.5%, נתניה — 1.4% ותל אביב — 0.9%(. בשלושה סוגי ריכוזים אלו, המורכבים 

מ־12 ערים, חיה 79.4% מן האוכלוסייה החרדית בישראל. 

ניתן לחלק את היישובים שהחרדים בישראל גרים בהם ליישובים שהרוב המוחלט בהם חרדים, 

או שעשויים להגיע לרוב כזה בעתיד הקרוב; ליישובים שהחרדים הם מיעוט ניכר בהם; 

וליישובים ששיעור החרדים בהם נמוך משיעור החרדים באוכלוסייה היהודית )16%(. 35.2% 

מן החרדים חיים ביישובים שמתגוררת בהם כמעט רק אוכלוסייה חרדית )80% מן האוכלוסייה 

ומעלה(. ביישובים אלו נכללים בני ברק, מודיעין עילית, ביתר עילית, אלעד, רכסים, עמנואל, 

קרית יערים, תפרח, כפר חב"ד ובית חלקיה. 37.2% מן החרדים חיים ביישובים שגודלה 

של האוכלוסייה החרדית בהם הוא בין מחצית מן האוכלוסייה לרוב האוכלוסייה. ביישובים 

אלו נכללים ירושלים, בית שמש, צפת, גבעת זאב, כוכב יעקב ויבנאל. כללנו את ירושלים 

)וגבעת זאב( בקבוצה זו משום שהחרדים בה הם 53% מן האוכלוסייה היהודית. קרוב אפוא 

לשלושה רבעים מן החרדים )72.4%( גרים ביישובים שהם רוב האוכלוסייה בהם. 10.4% מן 

החרדים גרים ביישובים שהאוכלוסייה החרדית בהם היא בין 16% )שיעור החרדים באוכלוסייה 

היהודית( ל־50% מן האוכלוסייה. ערים בולטות בקבוצה זו הן: אשדוד, נתיבות, צפת, קרית 

גת, אופקים, טבריה וערד. הקבוצה האחרונה, ששיעורה עומד על 17.5% מן האוכלוסייה 

החרדית, גרה ביישובים שחלקה של האוכלוסייה החרדית בהם קטן מ־16%. ערים בולטות 

בקבוצה זו הן: פתח תקווה, נתניה, חיפה, תל אביב, רחובות, חולון, באר שבע ואשקלון. 

החלוקה בין הקבוצות מראה שכ־72% מן החרדים גרים ביישובים חרדיים או בעלי רוב חרדי 

וכ־28% חיים ביישובים מעורבים.    
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לוחות אוכלוסייה

לוח	א/1

 אומדני אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה וגיל, אומדן 2009, אומדן 2015 
ותחזית 2021–2065

סך הכול גילשנים 
ישראל

מזה: יהודים ואחרים%

יהודים %חרדים%סך הכול
לא־חרדים 

ואחרים 

%

20
09

7,552,1001006,016,500100750,0001005,266,500100סך הכול

19-02,704,80035.81,965,30032.7441,60058.91,523,70028.9

44-202,632,50034.92,092,80034.8219,20029.21,873,60035.6

64-451,473,30019.51,276,50021.273,4009.8 1,203,10022.8

65+741,5009.8 681,90011.315,8002.1 666,10012.6

20
15

8,463,4271006,705,623100948,0191005,757,604100סך הכול

19-03,054,109 362,263,821 34548,500 581,715,321 30

44-202,870,377 342,242,998 33283,313 301,959,684 34

64-451,599,998 191,337,409 2089,612 91,247,796 22

65+938,942 11861,395 1326,593 3834,802 14

20
21

9,471,6731007,475,4951001,226,2611006,249,234100סך הכול

19-03,445,483 362,619,567 35705,726 581,913,841 31

44-203,075,217 322,344,202 31365,201 301,979,001 32

64-451,789,722 191,456,582 19113,027 91,343,555 21

65+1,161,252 121,055,144 1442,307 31,012,837 16

20
31

11,326,2961008,894,2571001,856,3441007,037,913100סך הכול

19-04,098,463 363,172,291 361,066,538 572,105,753 30

44-203,564,886 312,660,285 30547,742 302,112,544 30

64-452,151,085 191,739,448 20165,689 91,573,759 22

65+1,511,861 131,322,232 1576,375 41,245,857 18
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סך הכול גילשנים 
ישראל

מזה: יהודים ואחרים%

יהודים %חרדים%סך הכול
לא־חרדים 

ואחרים 

%

20
41

13,453,27610010,595,6351002,732,0741007,863,560100סך הכול

19-04,801,998 363,789,556 361,536,594 562,252,962 29

44-204,293,649 323,269,287 31820,015 302,449,272 31

64-452,414,846 181,893,242 18257,373 91,635,869 21

65+1,942,783 141,643,549 16118,092 41,525,457 19

20
51

15,936,65610012,661,0961003,961,7231008,699,373100סך הכול

19-05,707,264 364,652,728 372,164,179 552,488,550 29

44-205,084,121 323,955,812 311,221,255 312,734,557 31

64-452,746,135 172,055,346 16396,352 101,658,995 19

65+2,399,136 151,997,209 16179,937 51,817,271 21

20
61

18,741,54910015,054,6811005,637,3791009,417,302100סך הכול

19-06,708,510 365,600,302 373,001,800 532,598,502 28

44-205,906,059 324,667,068 311,778,660 322,888,408 31

64-453,281,991 182,496,839 17575,196 101,921,643 20

65+2,844,989 152,290,471 15281,722 52,008,749 21

20
65

19,954,01810016,112,8551006,447,6381009,665,218100סך הכול

19-07,108,694 365,985,205 373,386,708 532,598,497 27

44-206,273,992 315,002,306 312,045,927 322,956,379 31

64-453,528,012 182,718,210 17678,945 322,039,265 21

65+3,043,320 152,407,135 15336,058 52,071,077 21

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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לוח	א/2 

 שיעור פריון כולל אצל נשים יהודיות, לפי הגדרה עצמית על הרצף 
חרדי–חילוני, 1979–2019

ממוצעים 
תלת־שנתיים

סך כול 
היהודיות

מידת דתיות

מסורתיות דתיותחרדיות
דתיות 

מסורתיות 
לא כל כך 

דתיות

לא־דתיות/
חילוניות

1981-19792.86.03.83.32.52.2

1983-19812.96.23.63.22.52.3

1985-19832.96.53.83.22.62.2

1987-19853.06.84.23.22.62.1

1989-19872.97.13.93.12.52.0

1991-19892.87.03.93.02.51.8

1993-19912.67.13.82.82.31.8

1995-19932.77.03.92.82.31.8

1997-19952.66.73.72.82.21.9

1999-19972.77.03.72.62.21.9

2001-19992.77.33.82.62.21.9

2003-20012.77.33.92.62.11.8

2005-20032.87.44.22.52.11.9

2007-20052.86.94.22.52.22.0

2009-20072.96.64.22.52.32.1

2011-20093.06.64.22.82.42.1

2013-20113.16.64.32.92.52.1

2015-20133.26.64.22.92.62.2

2017-20153.36.54.43.02.62.2

2019-20173.26.64.33.02.42.1

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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לוח	א/3

האוכלוסייה החרדית ביישובים עם מעל 1,500 תושבים חרדים,* 2019

אוכלוסייה 
חרדית 
ביישוב

שיעור 
החרדים 

ביישוב

שיעור 
החרדים 

מהאוכלוסייה 
היהודית

שיעור מכלל 
החרדים 
בישראל

26.4 53 32 297,335ירושלים

16.8 93 93 189,312בני ברק

7.8 71 70 87,730בית שמש

6.7 99 99 75,746מודיעין עילית

5.2 98 98 58,211ביתר עילית

5.1 28 25 57,491אשדוד

3.9 90 90 43,963אלעד

2.1 10 9 23,141פתח תקווה

1.6 8 6 17,898חיפה

1.6 52 49 17,701צפת

1.5 48 47 17,477נתיבות

1.5 13 12 17,305רחובות

1.4 8 7 15,465נתניה

1.0 89 89 11,229רכסים

0.9 2 2 10,434תל אביב־יפו

0.8 17 16 9,381קריית גת

0.8 50 49 9,112גבעת זאב

0.8 31 29 8,847אופקים

0.7 20 18 8,135טבריה

0.7 37 30 8,101ערד

0.6 3 3 6,429באר שבע

0.5 3 3 5,969חולון

0.5 80 80 5,275כפר חב”ד

0.5 85 85 5,198קריית יערים

* לא כולל חרדים שנולדו לפני שנת 1935.
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אוכלוסייה 
חרדית 
ביישוב

שיעור 
החרדים 

ביישוב

שיעור 
החרדים 

מהאוכלוסייה 
היהודית

שיעור מכלל 
החרדים 
בישראל

0.4 4 3 4,840אשקלון

0.4 54 54 4,642כוכב יעקב

0.4 9 8 4,636קריית אתא

0.4 20 19 4,621קריית מלאכי

0.4 9 8 4,395עפולה

0.4 2 2 4,279ראשון לציון

0.4 4 3 3,981בת ים

0.3 8 5 3,912לוד

0.3 6 6 3,881ראש העין

0.3 4 4 3,569חדרה

0.3 15 14 3,554מגדל העמק

0.3 88 88 3,431עמנואל

0.3 2 2 3,213רמת גן

0.2 10 10 2,304זכרון יעקב

0.2 54 54 2,284יבנאל

0.2 6 6 2,272אור יהודה

0.2 4 3 2,138רמלה

0.2 22 21 1,960חצור הגלילית

0.2 5 4 1,940כרמיאל

0.2 81 81 1,764תפרח

0.2 7 4 1,752נצרת עילית

0.2 2 2 1,699רעננה

4.4 10 6 51,490יישובים אחרים
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המקורות לפרק א — אוכלוסייה

הפרק מבוסס על עיבודים של מחברי השנתון למקורות שלהלן. 

בלוחות של שנתון החברה החרדית באתר האינטרנט של  העיבודים מופיעים במלואם  כל 

המכון הישראלי לדמוקרטיה, שם מוצגים גם נושאים שאינם מופיעים במסמך זה.

המקורהתת־פרק

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "תחזיות אוכלוסייה 2065-2015"א.1. גודל האוכלוסייה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "תחזיות אוכלוסייה 2065-2015"א.2. גיל האוכלוסייה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "פריון של נשים יהודיות א.3. פריון

ואחרות בישראל, לפי מידת דתיות, 2019-1979"

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "תחזיות אוכלוסייה 2065-2015"א.4. תחזית אוכלוסייה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הסקר החברתי, אתר הלשכה א.5. מצב משפחתי

המרכזית לסטטיסטיקה, שנים מתאימות

עיבוד המחברים לנתוני קבצים מינהליים, חדר מחקר, הלשכה א.6. תפרושת אוכלוסייה

המרכזית לסטטיסטיקה


