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הגדרות גיאוגרפיות

הקדמה
מאז שנותיה הראשונות של המדינה מפיקה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי שנה את
הפרסום רשימת היישובים אוכלוסייתם וסמליהם ,שבו מאוגד מידע דמוגרפי וטכני על מצבת
היישובים בישראל המעודכן לשנת הפרסום.
מדי שנה חלים שינויים במצבת היישובים במדינה אשר מצוינים בפרסום .שינויים אלה כוללים,
בין היתר ,הוספת יישובים חדשים שהוקמו ,גריעת יישובים אחרים אשר חדלו להתקיים )לא
עמדו בתנאי ההגדרה של יישוב( ,איחוד של מספר יישובים ליישוב אחד ,או פיצול של יישוב.
כמו כן ,חלים מדי פעם שינויים בשמותיהם או בסמליהם של היישובים .יישובים רבים נקראו
בעת הקמתם בכינויים שונים ,כמו שמות גרעיני ההתיישבות ,שמות זמניים או כינויים עממיים עד
שניתן להם שמם הרשמי או הנוכחי .במרוצת השנים ,עם השינויים ביישובים הוחלפו או הוצאו
מהרשימה גם רבים מסמליהם.
בקובץ שלפניכם מרוכזים לראשונה השינויים שחלו בשמות היישובים ובסמליהם ,החל בשנת
 1948ועד היום .הפרסום מאפשר איתור שמות וסמלים אשר הופיעו בעבר ברשימת היישובים
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי שנה ,ואינם מופיעים בה עוד .ריכוז זה מהווה
השלמה לפרסום רשימת היישובים המתפרסם בכל שנה ואמצעי נוסף להבטחת מערכת סימול
אחידה לכל הגורמים שלהם זיקה לנושא היישובים בישראל ,ובכך חשיבותו.
בהוצאת פרסום מיוחד זה נענית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפניות רבות שהגיעו אליה מצד
משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ,גופים שונים והציבור הרחב ,העושים שימוש תדיר ברשימת
היישובים.
קובץ השינויים במצבת היישובים בישראל יעודכן אחת לשנה ,בהתאם לשינויים הרשמיים
המפורטים בפרסום רשימת היישובים אוכלוסייתם וסמליהם ,בהוצאת וועדת היישובים הבין-
משרדית והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
פרופ' שלמה יצחקי
הסטטיסטיקן הממשלתי

הפרסום הוכן על ידי הגב' דבורה שלו )יועצת בתחום
דמוגרפיה ויישובים( והגב' שגית אוזן מגף אוכלוסייה
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לבנה עמוס ,מנהלת לשכה בכירה
אילת כהן-קסטרו ,גף אוכלוסייה
גף הוצאה לאור – רינת דוויק-סיקסק
מאגר נתונים ואינטרנט – אורלי פלס ,איתן חברוני
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הסברים
אודות השינויים ברשימה
השינויים המתועדים ברשימה נבעו ממספר סיבות:
• שינויים רשמיים בשמות היישובים ,כפי שנקבע על ידי ועדת השמות של משרד ראש
הממשלה.
• שינוי שחל במעמד היישוב ,שהביא לשינוי בשם ,כגון היאחזות שהתאזרחה ,יישוב שצורף
ליישוב גדול יותר והפך לשכונה ,איחוד יישובים או הפסקת קיומם.
• שינויים בסמלי היישובים – כפועל יוצא מהשינויים המוזכרים לעיל או משינויים טכניים
או מנהליים.
• שימושים במספר שמות )כינויים עממיים ,קודמים ,זמניים ולא רשמיים(.

מפתח סוגי השינויים
אוחד – שני יישובים שאוחדו ליישוב אחד.
אוחד עם עוד יישובים – יותר משני יישובים שאוחדו ליישוב אחד והוכרו כמועצה מקומית.
איחוד מועצות אזוריות – כמה מועצות אזוריות שאוחדו למועצה אזורית אחת.
בתחום – שמות מקומות או שכונות הנמצאים בתחום של יישוב גדול ומעולם לא היה להם סמל.
הסמל בוטל – מהסיבות הבאות:
 .1יישוב או מקום שחדל להתקיים או לא עמד בתנאי ההגדרה של יישוב או מקום.
 .2סמל שהוחלף בסמל חדש.
 .3סמל נוסף שניתן )לעתים בטעות( ,לא היה בשימוש ,ולכן בוטל.
הסמל הוחלף – החלפת סמל מסיבות טכניות או מנהליות ,או בשל שינוי מיקום.
התפצל לשני יישובים – יישוב אחד שפוצל לשניים.
מיישובי סיני – יישובים בחבל סיני אשר חדלו להתקיים לאחר ההסכם עם מצרים .מקצתם
הוקמו מחדש בחבל אשכול בסמל חדש והדבר צוין בטור ההערות.
נכלל – המקום כלול ביישוב גדול יותר מבלי שידוע לנו בוודאות אם היה אי פעם עצמאי והוחלט
לצרפו ,או שהוא כלול ביישוב מאז הקמתו .
צורף – יישוב קטן שהיה לו סמל עצמאי וצורף ליישוב גדול יותר.
שינוי שם – שינוי רשמי של השם על ידי ועדת השמות הממשלתית ,לעתים על פי בקשת היישוב,
ולעתים בעקבות איחוד המצריך את החלפת הסמל.
שינוי שם וסמל – שינוי רשמי של השם על ידי ועדת השמות הממשלתית; סמל נוסף ניתן לעתים
גם בטעות ,הוחלף או בוטל ,ולכן ניתן סמל חדש מסיבות טכניות או מנהליות.
ללא שינוי בשם או בסמל– לא נערכו שינויים מהסוגים המפורטים לעיל ביישוב .היישוב מופיע
במצבת היישובים הקיימת של ישראל )ראו קובץ רשימת היישובים אוכלוסייתם וסמליהם באתר
זה( .ציון זה נועד להקל על פעולות החיפוש בקובץ.

המשתנים בקובץ
שמות/כינויים קודמים/זמניים או שכונות הכלולות ביישובים – לגבי שמות ערביים ,כולל
צורת הרישום בה הופיעו השמות ברשימת היישובים )אם חלו בהם שינויים(
סוג השינוי – ראו מפתח לעיל
שם היישוב הנוכחי – אם היישוב או המקום קיימים כיום
סמל שבוטל או קדם לשינוי
סמל נוכחי – אם היישוב או המקום קיימים כיום
שנת השינוי – שדה זה אינו תמיד מלא משתי סיבות אפשריות:
א .מדובר בכינוי עממי או זמני אשר השימוש בו ובשם הרשמי היה מקביל ומתמשך,
ובפועל השינוי לא התרחש בשנה מסוימת )בחלק מהמקרים נעשה שימוש בשם
הלא רשמי גם היום(.
ב .טרם הושלם הנתון .השלמת הנתונים בשדה זה מצויה בתהליך עבודה ,ובקרוב
אנו מקווים להגיש את המידע השלם ברצף השנים.
הערות – הסברים של השתלשלות השינויים ברצף כרונולוגי ,ולעתים גם הסיבות להם.
כמו כן ,בסעיף זה ,יופיעו גם הכינויים והשמות הקודמים הנוספים ,אם קיימים ,של אותו
יישוב .מלבד זאת ,הכינויים והשמות הקודמים הנוספים מופיעים גם כרשומות נפרדות
בפרסום זה.

אופן החיפוש
כאשר פותחים את הקובץ בפורמט אקסל ) ,(Excelניתן לערוך חיפוש בקובץ באמצעות כלי
החיפוש של אקסל:
יש לבחור טור מסוים או את הקובץ כולו )כאשר עומדים על תא המכיל נתונים הראשון בקובץ(
ולהפעיל את אופציית חיפוש הנתונים של אקסל )בתוך תפריט "עריכה" יש לבחור אפשרות
"חיפוש"(.
כאשר פותחים את הקובץ בפורמט  PDFניתן לחפש כל טקסט או מספר במסמך כולו באמצעות
כלי החיפוש של התוכנה )מתפריט "עריכה"(.
אופן ארגון הנתונים בקובץ מאפשר חיפוש שם או סמל מבוקש על פי חתכי המידע הבאים:
חיפוש לפי סמל
סמל שבוטל או סמל קודם
סמל היישוב הנוכחי
חיפוש לפי שם יישוב
שמות/כינויים קודמים/זמניים או שכונות הכלולות ביישובים
שם היישוב הנוכחי
חיפוש לפי סוג שינוי
אוחד
אוחד עם עוד יישובים
איחוד מועצות אזוריות
בתחום
הסמל בוטל
הסמל הוחלף
התפצל לשני יישובים
מיישובי סיני
נכלל
צורף
שינוי שם
שינוי שם וסמל
ללא שינוי בשם או בסמל
חיפוש לפי שנת שינוי
שנה מסוימת
טווח שנים

הגדרות גיאוגרפיות
יישוב – מקום המאוכלס בקביעות ,המקיים את התנאים הבאים:
א  .גרים בו בקביעות  40תושבים בוגרים או יותר )עד שנת  1997התייחסה ההגדרה
ל 20-תושבים קבועים(.
ב  .בעל מנהל עצמי.
ג  .אינו נמצא בתחום המוניציפלי של יישוב אחר.
ד  .הקמתו אושרה על ידי מוסדות התכנון.
סמל יישוב – מערכת סמלי היישובים הוקמה בשנות החמישים על ידי משרד הפנים בעיקר כדי
לעזור בפעילות הממוחשבת של מערך מרשם האוכלוסין ורישומי המען של תושבי המדינה.
המערכת היא דינמית ומתעדכנת בתיאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
שם היישוב כיום – היישובים צוינו בשמותיהם הרשמיים בהתאם להחלטותיה של ועדת השמות
הממשלתית.
עד שנת  1990נרשם שם היישוב בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכתיב חסר )כתיב
מנוקד( .החל ברשימה המעודכנת משנת  ,1991נרשמו שמות היישובים בהתאם לכללי הכתיב
המלא )דהיינו כתיב חסר ניקוד( .גם הכינויים והשמות הקודמים נרשמו כאן בכתיב מלא.
שבטים בדוויים  -רשימת היישובים כוללת גם סמלים ושמות של שבטי הבדווים .השמות של
השבטים המופיעים בטור "שם היישוב כיום" הם שבטים המוכרים על ידי משרד הפנים כ"שבטים
עצמאיים" ,כלומר שבטים שלפחות חלק מאוכלוסייתם מתגוררת מחוץ לגבולות יישובים
מוכרים.

