המגזר החרדי :דמוגרפיה ורמת חיים
בסוף שנת  2010מנתה האוכלוסיה החרדית כ 833,500-חרדים; באותה שנה הם היוו  10.8%מכלל אוכלוסיית
המדינה או  13.6%מסה״כ היהודים במדינת ישראל .מעקב אחר הגידול באוכלוסיית החרדים על פני כמה עשורים
מצביע על שיעור גידול שנע בין ארבעה לשבעה אחוזים בשנה .פירוש הדבר שהאוכלוסיה החרדית מכפילה את
עצמה כל  10עד  16שנה .עפ״י דו״ח ״ישראל 2028״ ,אם המגמות הדמוגרפיות הקיימות לא ישתנו באופן דרסטי
 החרדים יהיו ב 2028-יותר מחמישית מהאוכלוסייה היהודית בישראל .שיעור התלמידים החרדים שיכנסו לכתהא' באותה שנה יגיע לכדי  40%עפ״י הערכת דמוגרפים ,עד שנת  2059תגיע אוכלוסיית החרדים בישראל ל4.15-
מליון נפש ותהווה  34.6%מכלל היהודים בישראל ( 26.6%מכלל האוכלוסייה בישראל) .מספר החרדים הצעירים
( )0-19באותה שנה יגיע קרוב לשוויון ) (49%עם מספרם של היהודים ואחרים באותה קבוצת גיל.
הציבור החרדי הוא עני ברובו .השילוב של תעסוקה נמוכה ומספר נפשות גבוה למשפחה הוא 'מתכון בטוח' לרמת
חיים נמוכה מבחינה כלכלית .על פי דו״ח בנק ישראל לשנת  2007קרוב ל 60%מכלל בתי האב החרדים בישראל
היו מתחת לקו העוני .ומכיוון אחר --המגזר החרדי היווה באותה שנה כ 17%-מתוך כלל אוכלוסיית העניים בישראל
-יותר מפי שניים משיעורם אז באוכלוסיה .בחמש השנים האחרונות חל שיפור מה :בשנת  2012עמד שיעור העוני

בקרב חרדים על  46.7%אך בשנת  2013הוא עלה שוב אל מעל למחצית מהאוכלוסייה החרדית ועמד על .52.1%
נתון מענין נוסף מצביע על כך שהציבור החרדי מאופיין ברמה מאוד גבוהה של אנדיוגמיה ,כלומר נישואין בתוך
הקבוצה 95% :מהחרדים מתחתנים עם בני/בנות זוג מתוך הקהילה החרדית (בהשוואה לכ 60%-מהזוגות בכל
קבוצות האוכלוסייה ,בחלוקה לפי מידת דתיות).

מסמך שיצא ב 2009-מטעם המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה ,כולל בתוכו את הטבלה המסכמת
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כפי שניתן לראות ,הפער בין האוכלוסייה החרדית לכלל האוכלוסייה היהודית הוא גדול ביותר ,בכל הנוגע לשיעורי
פריון ולשיעור העוני (אחוז הנמצאים מתחת לקו העוני).

