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  2014יישובים לשנת הלקובץ 

  להגדרות והסברים

  יישובים כפריים. 964-ים עירוניים ויישוב 247:  יישובים 1,211היו בישראל,  2014בסוף שנת 

 8  יפו, חיפה, ראשון -: ירושלים, תל אביבאלף תושבים 200-למעלה מיישובים עירוניים מונים

 לציון, אשדוד, פתח תקווה, נתניה ובאר שבע.

  אלף תושבים. 200חצו את גבול  נתניה ובאר שבע 2014בשנת 

 יישובים.  241-ב כרבע מאוכלוסיית ישראל בו מתגוררתוהוא המחוז הגדול ביותר,  מחוז המרכז

בשלושה יישובים גדולים: ראשון לציון, פתח תקווה  תכשליש מאוכלוסיית המחוז מתרכז

  .ונתניה

 גודלהשני בגודלו מבחינת ו הרב ביותרהוא המחוז עם מספר היישובים  מחוז הצפון 

עירוניים  85( יישובים 417- תושבים המתגוררים ב 1,359,000האוכלוסייה. במחוז זה 

  .יישובים כפריים) 332- ו

  ,הייתה תנופת בנייה גדולה, ואחוז הגידול בהן היה  ובאשקלון ברחובותבפתח תקווה

  .2005וואה לשנת בהשומעלה  19%

  יישובים חדשים,  9הוקמו בעשור האחרון  היישובים היהודיים במחוז הדרוםבקרב

הקמת יישובים חדשים לאחר פינוי יישובים כפריים באופיים שהוקמו ואושרו במסגרת 

  . 2005יישובי עזה וצפון שומרון בשנת 
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עמד , 2005בשנת לשם השוואה,  1.יישובים 1,211-ב מיליון תושבים 8.3-כבישראל התגוררו  2014שנת ב
 2014מאז ועד סוף שנת  2.יישובים לא יהודיים) 125-יישובים יהודיים ו 1,055( 1,171 עלמניין היישובים 

 יישובים חדשים 19 התווספו  אליושמחוז הדרום היה בעיקר הגידול  .40-שובים החדשים במספר הייגדל 
  .)אלוח  ו(רא

 במחוז זה .האוכלוסייה גודלהשני בגודלו מבחינת ו הרב ביותרמחוז הצפון הוא המחוז עם מספר היישובים 
  .ריים)יישובים כפ 332-עירוניים ו 85יישובים ( 417-תושבים המתגוררים ב 1,359,000

-מאוכלוסיית ישראל ב בו מתגוררת כרבעו ,אוכלוסייהסך המחוז המרכז הוא המחוז הגדול ביותר מבחינת 
בשלושה יישובים גדולים: ראשון לציון, פתח תקווה  תיישובים. כשליש מאוכלוסיית המחוז מתרכז 241

  .ונתניה

  2014-ו 2005שנים ב, צורת יישוב ודת יישוב לפי מחוז בישראל יישוביםמספר ה -א לוח 

ל וסך הכ שנה  מחוז
 יישובים

יישובים 
 2יהודיים

יישובים לא 
 2יהודיים

יישובים 
  עירוניים

 יישובים כפריים
 קיבוצים

 מזה: סך הכל
)מושבים (כולל שיתופיים  

 סך הכל
2005      1,171      1,055          125          222          949  442        267  

2014      1,211      1,084          136          247          964  443        268  

 ירושלים
2005          68           64              6              6            62  41             8  

2014           69           65              6              7            62  41             8  

 2005 צפוןה
       412         334            81            80          332  119        130  

2014         417         337            83            85          332   120        131  

 2005 חיפה
         90           74            17            28            62  22          23  

2014           94           76            19            30            64   23          23  

 2005 מרכזה
       234         227              9            48          186  124          32  

2014         241         234              9            53          188   125           31  

 2005 תל אביב
         18           18              1            12              6  1            1  

2014           14           14              1            11              3   -             1  

 2005 דרוםה
       230         219            11            24          206  111          64  

2014         251         233            18            24          223  111          65  
אזור יהודה 

 שומרוןהו
2005 

       119         119   -              95  24            9  

2014        125         125   -            33            92  23            9  

 

                                                            
 , מתגוררים מחוץ לשטחי יישובים.2014אלף תושבים בסוף שנת  65.9 1
ובים היהודיים והן ביישובים הלא יהודיים, אך בנתוני סך הכל נמנים יישובים אלו רק בפעם היישובים המעורבים נכללים הן בייש 2

  אחת.
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  אלף תושבים 200-יותר מ המוניםיישובים 

 2014אלף תושבים. בשנת  200-יישובים גדולים המונים למעלה מ 8היו בישראל  2014בסוף שנת 
במחוז דרום  ובאר שבעאלף תושבים  202.4במחוז מרכז עם  נתניהוצת גודל זו: התווספו שני יישובים לקב

  אלף תושבים. 201.1עם 

  2014-ו 2005 אלף תושבים 200-יותר מ המוניםיישובים  - 1תרשים 

  

  1לנתוני תרשים 

  2014-2005 אלף תושבים 100-יותר מ המוניםישובים יצמיחה ב

 ותיקיםיישובים  :אופניםבשני  ניתן לבחון) 2014-2005ההתפתחות היישובית בישראל בעשור האחרון (את 
  .שהוקמו ובמקביל יישובים חדשים שגדלו באופן ניכר

יישובים שאחוז  מהמבחינים בכאלף תושבים  100-יותר מבקרב היישובים העירוניים הגדולים שמונים 
  ). 2014-2005ת (במהלך עשר השנים האחרונו ומעלה 18%עמד על הגידול שלהם 

  2005-2014  שגדלו באופן ניכר בין השניםאלף תושבים  100-יותר מהמונים יישובים עירוניים  -לוח ב 

  שם היישוב
  אומדן אוכלוסייה

אחוז גידול  *אחוז גידול *סך הגידול
  2014  2005  **שנתי

  2.8  26  45,974  225,356  179,382  פתח תקווה

  2.8  25  25,851  128,892  103,041  רחובות

  2.5  23  33,230  178,288  145,058  בני ברק

  2.1  19  20,267  126,819  106,552  אשקלון

  2.0  18  129,836  849,782  719,946  ירושלים

  2.0  18  31,047  202,428  171,381  נתניה

  2.0  18  22,544  150,917  128,373  רמת גן

 .2005וסך הגידול חושבו בהתייחס לשנת הגידול אחוז * 
  ממוצע גאומטרי - אחוז גידול שנתי **
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מאז  18%גדלה בשיעור של  ירושליםכי גם יצוין  .מרכז ותל אביבהמחוז בנמצאים  שבלוח ברוב היישובים 
זאת  .יבוי טבעי ומכניסת עולים חדשיםתושבים בעיקר כתוצאה מר 129,840עוד נוספו לאוכלוסייתה ו 2005
  התקופה המדוברת.  כל מהלךשהיה בעיר בשלילי המאזן ההגירה  על אף

  

  פתח תקווה
אלף תושבים  46-קרוב ל. 2005בהשוואה לשנת  26% -היה בפתח תקווה במחוז המרכז  שיא הגידול

תנופת בנייה הייתה בעיר האחרון ריבוי טבעי. בעשור ומכתוצאה ממאזן הגירה פנימית חיובי  התווספו אליה
  גדולה שאפשרה לאנשים להעתיק את מקום מגוריהם אל פתח תקווה. 

  רחובות
מהגירה  כתוצאה 2005מאז שנת  25% הגידול בה היהאחוז ו ,תנופת בנייה חדשה הייתה רחובותבגם 

  פנימית חיובית ומריבוי טבעי. 

  בני ברק
מאז  23%בה היה גידול האחוז  .ומעלה 20%גידול של  שבהן היהערים בקבוצת הנמצאת  בני ברקגם 

  ריבוי טבעי.כתוצאה מ 2005שנת 

  אשקלון
נהנתה מגידול באוכלוסיית אשקלון  .20%-מתחת ל שאחוז הגידול בהם היההיישובים  יןבאשקלון הייתה 

צועת ת תושבי יישובי רקלטה לשטחה גם חלק מאוכלוסיי 2005החל משנת  שכןהעיר בשנים האחרונות, 
אלף תושבים,  126.7-האומדן של העיר לגיע ה 2014.  בסוף שנת  2005בשנת  ושומרון שפונעזה וצפון 
לשם  .מריבוי טבעי וממאזן הגירה חיובי אל העיר . זאת כתוצאהאלף תושבים בכמעט עשור 17-גידול של כ

  .תושבים 1,500מאזן הגירה פנימית בעיר עמד על  לבדה 2014בשנת הדגמה, 

  יהנתנ
גידול בריבוי  בעיר חל .אלף תושבים 200-יותר מאל קבוצת הערים המונות נתניה  הצטרפה 2014בשנת 

כניסת עולים רבים אל העיר במסגרת השתקעות ראשונה. שלושת ובי והטבעי יחד עם מאזן הגירה חי
  .2014אלף תושבים עד  30-יותר מהצליחו להביא לגידול של  הללומרכיבים ה

  2014-2005 אלף תושבים 100-המונים פחות מיישובים צמיחה ב

  מחוז חיפה

 - נמצא יישובים עירוניים רבים שגדלו בצורה ניכרת בעשור האחרון (יישובים עירוניים מתחת ל במחוז חיפה
  אלף תושבים), ביניהם יישובים יהודיים ויישובים לא יהודיים. 100

  אלף תושבים) שגדלו באופן ניכר 100-במחוז חיפה (מתחת ליישובים עירוניים  -לוח ד 
  2014-ו 2005בין השנים  

  שם היישוב
סך   אומדן אוכלוסייה

  הגידול
אחוז 
  גידול*

אחוז גידול 
  2014  2005  שנתי**

  5.1  46  2,059  6,559  4,500  עתלית

  4.8  43  4,351  14,517  10,166  גבעת עדה-בנימינה

  3.8  34  5,631  22,028  16,397  זכרון יעקב

  3.1  28  3,879  17,605  13,726  ריית טבעוןק

  2.8  25  10,247  51,367  41,120  פחם-אום אל

 .2005וסך הגידול חושבו בהתייחס לשנת הגידול אחוז * 
  ממוצע גאומטרי - אחוז גידול שנתי** 
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מתנופת בנייה  העשור האחרון נהנתשלאורך ה בעתליתיישובים היהודיים נמצא גידול משמעותי בקרב ה
מאז  מגידול משמעותי התונהנ 43%-ב גבעת עדה גדלה-בנימינהזוגות צעירים. אליה  החה ומשכבשט

. האיחוד הביא להשקעת משאבים 2003בשנת בנימינה יחד וגבעת עדה ליישוב אחד איחוד הרשויות 
ן גם הגדלו  זכרון יעקב וקריית טבעוןליישוב.  הגירה פנימית חיובימאזן בנייה ומהמשותפים בהאצת 

  משפרי דיור. ושלמעבר של זוגות צעירים מבנייה חדשה ומ ,ריבוי טבעי חיוביוממאזן הגירה כתוצאה מ
תושבים בעשור  10,000-יותר מהתווספו שאליה  פחם-אום אל בולטת בקרב היישובים הלא יהודיים
  האחרון (בעיקר מריבוי טבעי). 

  מחוז הדרום
יישובים חדשים (יישובים יהודיים ויישובים בתיקים והן ים ונמצא הן ביישוב במחוז הדרוםהגידול ביישובים 

  לא יהודיים) שהוקמו בעשור האחרון.

  יישובים יהודיים
 יישובים חדשים, יישובים כפריים באופיים שהוקמו 9היישובים היהודיים הוקמו בעשור האחרון  קרבב
. יישובים אלה 2005ומרון בשנת שים לאחר פינוי יישובי עזה וצפון אושרו במסגרת הקמת יישובים חדששו

  וחלקם עדיין בשלבי אכלוס. ,שנים מזה כמהחלקם כבר מיושבים  .משתייכים למועצות האזוריות שבמחוז

  2014-2005חדשים שהוקמו במחוז דרום יהודיים יישובים  -לוח ה 

אוכלוסייה אומדן  שיוך למועצה אזורית יישובהשם 
 2014-ב

 202 לכיש אליאב
 186 וף אשקלוןח באר גנים

 134 רמת נגב באר מילכה
 481 לכיש בני דקלים
 485 אשכול בני נצרים

 1,005 אשכול נווה
 410 לכיש נטע

 1,493 חוף אשקלון ניצן ב
 179 אשכול שלומית

  

בשנת  מרצועת עזה היהודיים פינוי היישובים לאחרהוקם במסגרת צו שעה הנו יישוב זמני ש ניצן בהיישוב 
הקמת היישובים החדשים  תכניתב .מגורי הקבעב יתיישבוהתושבים שכל  לאחר להתבטל מוראו 2005

 שלבי אכלוסעדיין ב היישוב .כרמי קטיף - מתוכנן להתוסף יישוב כפרי נוסף למועצה האזורית לכיש
  ולכן עדיין לא התווסף לרשימת היישובים. ראשוניים

  יישובים לא יהודיים
אלף  230.9. מתוך )אוכלוסייה בדווית(הם מוסלמים בנפת באר שבע  הוסייאוכלהמ 34%-במחוז הדרום, כ

  אלף) בפזורה. 56.0 שהם( 24%-ו מתגוררים ביישובים 76%-תושבים מוסלמים בנפה כ

מועצה זו היוותה  .מועצה אזורית אבו בסמה -קמה מועצה אזורית חדשה עבור יישובי הבדווים  2003בשנת 
פיזור  ואולם .ים הבדווים החדשים שהוקמו במסגרת תכנית מתאר מחוזיתמרכז מונציפלי עבור היישוב

פוצלה המועצה האזורית אבו  2012בשנת ו ,פעילות המועצההקשתה על  נרחבשטח על פני האוכלוסייה 
  ., והיישובים והשטח הגאוגרפי חולקו ביניהןאל קסום ונווה מדברבסמה לשתי מועצות אזוריות נפרדות 

יש לציין כי בפועל  .תושבים 15.5עמד על  2014מועצות האזוריות בסוף שנת שתי האומדן התושבים ב
זאת  .שלא בא לידי ביטוי באומדן האוכלוסייה המתפרסםמתגוררת אוכלוסייה גדולה יותר ביישובי המועצות 

  במרשם האוכלוסין. ,בהתאם םכתובתמכיוון שחלק מהתושבים טרם עדכנו את 
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  3לנתוני תרשים             2לנתוני תרשים 

  

  

  בים בישראל.יישו-מידע נוסף גאוגרפי והיסטורי בנוגע ליישובים ניתן למצוא בדף האינטרנט של הלמ"ס

  .2014קובץ יישובים לשנת ם אלה עלה לאתר האינטרנט בדף יישובים בישראל ימיבנוסף ב

  

  

  

  

  

  

  

  


