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 , שלום רב

 ושיעורי פריון לפי גיל האם בלידה ראשונהגיל נתונים על  הנדון:

מוצגים במכתב  ,כלכלי של ההורים-המצב החברתי נתונים על גיל ההורות הראשונה ועל קבללבקשתך ל

כלכלי של -קשר סיבתי בין המצב החברתיל הוכחהזה נתונים רלוונטיים. יודגש כי אין במכתב זה 

 ההורים לבין גיל האם בלידה הראשונה. 

ראשונה, ואין בלידה ה גיל האםהם על בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( הנתונים הרלוונטיים 

במסגרת הזמן להכנת המסמך לא עלה  ך,כנוסף על  בלידה הראשונה. ההורים שני של גילהנתונים על 

 לפי מחוזות.של היולדת בקבוצת הגיל  למשק בית בידנו לקבל נתונים על גובה ההכנסה

  .בלידה הראשונה שלהי הנשים על גיל ואילך 80-מאמצע שנות ה מובאים נתוניםבהמשך  ,לפיכך

 1994-20141גיל האם הממוצע בלידה ראשונה, 

 שנה
גיל האם הממוצע 
 בלידה הראשונה

2014 27.55 

2013 27.46 

2012 27.33 

2011 27.26 

2010 27.21 

2009 27.04 

2008 27.02 

2007 26.95 

2006 26.79 

2005 26.65 

2004 26.51 

2003 26.33 

                                                 

 .2016ביוני  13כניסה: , 1994-2014ראשונה, לפי קבוצת אוכלוסייה ודת האם גיל אם ממוצע בלידה ובלידה הלמ"ס,  1
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   הכנסת  

 3 מתוך 2 עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 שנה
גיל האם הממוצע 
 בלידה הראשונה

2002 26.13 

2001 25.84 

2000 25.69 

1999 25.56 

1998 25.48 

1997 25.48 

1996 25.33 

1995 25.17 

1994 25.10 

ארציים. את הנתונים בפילוח לפי קבוצת אוכלוסייה ודת אפשר למצוא -בטבלה לעיל הם כללשהנתונים 

. הצגה 1994-2014גיל אם ממוצע בלידה ובלידה ראשונה, לפי קבוצת אוכלוסייה ודת האם בפרסום 

 .בתרשים זהנתונים אפשר למצוא חזותית של ה

 לפי מחוזות. ,על גיל האם הממוצע בלידה הראשונהלמ"ס מההזמינים נתונים הלהלן 

 2007-20142לפי מחוז,  ,ראשונההגיל האם הממוצע בלידה 

 איו"ש דרום תל אביב מרכז חיפה צפון ירושלים ארצי שנה

2014 27.55 24.8 26.4 28.1 28.7 30.1 26.3 25.3 

2013 27.46 24.8 26.3 27.9 28.7 29.9 26.3 25.4 

2012 27.33 24.8 26.1 27.8 28.5 29.8 26.1 25.3 

2011 27.26 24.7 26.1 27.7 28.4 29.7 26 25.1 

2010 27.21 24.7 25.9 27.8 28.3 29.5 26.1 25.1 

2009 27.04 24.73 25.87 27.54 28.1 29.36 25.87 24.77 

2008 27.02 24.79 25.73 27.39 28.07 29.32 25.99 24.77 

2007 26.95 24.82 25.73 27.3 27.88 29.25 26 24.56 

 

 דרך נוספת להציג את העלייה בגיל שבו נשים יולדות לראשונה היא באמצעות נתונים על שיעורי הפריון

 קבוצת גיל.אותה נשים ב 1,000לכל  )לידות חי( מספר התינוקות שנולדו , כלומרהסגולי

 .של נשים בגילאי הפריון בשנים נבחרותהסגולי שיעורי הפריון  להלן נתונים על

 

 

                                                 

יחס מינים בלידה, לפי תכונות נבחרות שיעור פריון, גיל ממוצע של האם ו :3.14לוח , 2015שנתון סטטיסטי לישראל הלמ"ס,  2
  .2015בספטמבר  10, של האם

http://www.cbs.gov.il/www/publications/lidot/lidot_table2_14.pdf
http://www.cbs.gov.il/shnaton66/diag/03_05.pdf
http://www.cbs.gov.il/shnaton66/diag/03_05.pdf
javascript:OpenUrl('/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st03_14x&CYear=2015');
javascript:OpenUrl('/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st03_14x&CYear=2015');


 
   

   הכנסת  

 3 מתוך 3 עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 3ארציים, מבחר שנים-כללשיעורי פריון לפי קבוצת גיל, נתונים 

גיל 
 האם

1985 1995 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

19-15 25.4  18.2  14.7  13.0  12.4  11.6  10.4  10.2 

24-20 163.2  121.8  106.6  108.9  107.7  108.6  106.4  107.0 

29-25 200.9  188.3  169.9  174.5  172.6  175.1  174.6  177.2 

34-30 144.1  150.6  159.7  175.4  173.2  178.6  177.2  181.6 

39-35 71.4  78.2  90.8  104.0  103.3  105.2  105.2  108.4 

44-40 16.9  17.9  23.2  26.9  27.5  28.5  29.1  28.9 

49-45 1.4  1.5  2.2  2.7  3.1  3.1  3.1  3.5 

. 2014–1985בשנים ופחתו הלכו  , ככלל,)רקע בצבע אפור( 29–15מהטבלה עולה כי שיעורי הפריון בגילאי 

באותן שנים. לדוגמה, וגדלו הלכו  , ככלל,)רקע בצבע כתום( 49–30לאי ילעומת זאת, שיעורי הפריון בג

ת תינוקו 182-נולדו כ 2014בשנת ו ,נשים 1,000כל לתינוקות  144-כ 1985נולדו בשנת  34-30בקבוצת הגיל 

יודגש כי אין בנתון זה כדי להצביע על הסיבה לשינוי בשיעורי הפריון.  נשים בקבוצת גיל זו. 1,000לכל 

)המוצגת  באותה קבוצת גיל כל הלידותלראשונה בלבד אלא ללידה מתייחסים  הנתונים אינם ,כן כמו

 . בעמודה הימנית(

לא עלה  ,לראשונה לדוישבקבוצות הגיל של הנשים  ,נתונים על הכנסות משקי בית לפי מחוזותכאמור, 

  בטח לא בראייה היסטורית.בידנו להשיג, 

 

 

 

 בכבוד רב,

 ספירו-אורי טל

 ראש תחום שירותי מידע

 

 

 מנהלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ד"ר שירלי אברמיאישור: 

 "דברי הכנסת"עריכה לשונית: מערכת 
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 . 2016באפריל  19, שיעורי פריון, לפי גיל ודת: 3לוח , 2013לידות חי  –הלמ"ס, תנועה טבעית  
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