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 (." )קישור מעמוד זהלפי מין ודת 2014שמות ילידי : נוסף קובץ "(27/12/2015)עדכון 

 2014די יהשמות הפרטיים שניתנו ליל

First Names Given to Children Born in 2014  

  (2014-ילדים נקראו בשם זה ב 1,600היה נועם ) יהודיםהבנים ההשם הנפוץ ביותר בקרב. 

  הו השם הנפוץ ביותר ז (.שם זהב נקראו 1,478)היה נועה  הבנות היהודיותהשם הנפוץ ביותר בקרב

 שנים. 15בקרב בנות יהודיות מזה 

  (בהתאמה ,968-ו 2,600נקרא בשם מוחמד או אחמד ) בנים מוסלמיםאחד מכל חמישה. 

  (419השם הנפוץ ביותר היה מרים ) הבנות המוסלמיותבקרב. 

  שם זה  .בקרב בנים מוסלמיםנו שכיח מאוד שה מוחמדהיה  2014השם הנפוץ ביותר בקרב ילידי שנת

השמות  ,לעומת זאת .אחד מכל שבעה בנים מוסלמיםל היה נפוץ מאוד בכלל האוכלוסייה כיוון שהוא ניתן

  . ילדים 40-כהנפוצים ביותר בקרב היהודים והבנות המוסלמיות ניתנו רק לאחד מכל 

  117 ,הרב עובדיה יוסףבה נפטר השנה ש ,2013בשנת  .עובדיהבנים נקראו בשם  36רק  2012בשנת 

 .בנים 209 - 2014בשם זה ובשנת נקראו בנים 

  בחודשי מבצע  ההעלייה היית .למקום השביעי בקרב הבנים היהודייםמהמקום העשירי עלה  איתןהשם

 .צוק איתן

  וחלה עלייה במספר הבנות הנקראות בשם זהיפופולרממשיך להיות  אדלהשם ,. 

  בשנה שעברה 29-לאחר שהיה במקום ה 15-למקום ה נמצא במגמת עלייה ועלהרומי השם. 

 

 להגדרות והסברים

 לפי מין ודת 2014שמות ילידי 

 

 2014-השמות הנפוצים ביותר ב

נקראו בשם זה. השם  2014-בנים מוסלמים שנולדו ב 2,650, מוחמדהיה  2014השם הנפוץ ביותר בקרב ילידי שנת 

בנות(. השם השלישי  400-מהם  בנים יהודים  וכ 1,600-ילדים )כ 2,000-שניתן לכנועם הנפוץ ביותר אחריו היה 

 שהיהאריאל השם (. 600-( ובנים מוסלמים )כ1,350-, שנפוץ בקרב בנים יהודים )למעלה מיוסף הבשכיחותו הי

 - בהתאמה(. גם השמות הבאים ברשימה, 500-וכ 1,300-נו שם הניתן הן לבנים והן לבנות )כההרביעי בשכיחותו 

 שני המינים.לים ניתנם שמות הה - ורי ודניאלא

 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2015n/11_15_349shemot_total.xls
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 בנות יהודיות

הו השם הנפוץ ביותר ז .2014-ב שם זהנקראו בבנות  1,478 ,נועהבקרב הבנות היהודיות השם הנפוץ ביותר היה 

 . הבא במגמת ירידה כפי שאפשר לראות מהתרשים נועה נמצאזאת השם  עםשנים.  15בקרב בנות יהודיות מזה 

 

 2014-1948, תמר לפי שנת לידה ואנועה שנקראו מספר הבנות  - 1ם תרשי

 
 1לנתוני תרשים 

יעל  ,(1,200)מאיה  ,(1,200שירה )היו: יו ( אחרבנות נקראו בשם זה 1,380)השני בשכיחותו השם היה  תמר

 .(860שרה )ו( 930איילה ) ,(1,040)אביגיל  ,(1,060טליה ) ,(1,110)אדל  ,(1,135)

למעשה מאמצע שנות  .שלפניהבשנה  29-לאחר שהיה במקום ה 15-נמצא במגמת עלייה ועלה למקום הרומי השם 

ם יורד למקו 12-במקום ה 2013שהיה בשנת  רוניהשם התשעים מספר הבנות הנקראות בשם זה עולה. לעומתו 

 . ה עלייה במספר הבנות הנקראות בשם זהחלו ,יפופולרממשיך להיות  אדל(. גם השם 2 )ראו תרשים 19-ה

 

 2014-1990אדל בשנים ובשמות רוני, רומי  שנקראובנות  - 2תרשים 

 

2לנתוני תרשים 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2015n/11_15_349netunei_tarshim1.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2015n/11_15_349netunei_tarshim2.xls
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 ם יהודיםבני

אורי )כולל אּורי  היו: ( ואחריובנים נקראו בשם זה 1,600השם הנפוץ ביותר בקרב בנים יהודים היה נועם )

 אֹורי(, דוד, יוסף, איתי, אריאל, איתן, דניאל, יהונתן.ו

 2014בישראל,  עשרת השמות הנפוצים ביותר לבנים - אלוח 

 שם דירוג
מספר הבנים שנקראו 

 בשם זה
 אחוז

עםנו 1  1,608 2.47 

 2.27 1,477 אורי 2

 2.17 1,408 דוד 3

 2.07 1,344 יוסף 4

 1.96 1,275 איתן 5

 1.96 1,274 איתי 6

 1.93 1,252 אריאל 7

 1.83 1,191 דניאל 8

 1.74 1,130 יהונתן 9

 1.56 1,017 משה 10

 

 117 ,ב עובדיה יוסףבה נפטר הרהשנה ש ,2013בשנת  .עובדיהבנים נקראו בשם  36רק  2012בשנת 

 (.3 בנים )ראו תרשים 209 - 2014בשם זה ובשנת נקראו בנים 

 

 2014-1980מספר הבנים שנקראו עובדיה,  - 3תרשים 

 

 3לנתוני תרשים 

 

 

 

 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2015n/11_15_349netunei_tarshim3.xls
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במספר הבנים בשם איתן למקום השביעי. העלייה  2013בו היה בשנת שעלה מהמקום העשירי איתן השם 

 .לבנם התרחשה במקביל לחודשי מבצע צוק איתן שכנראה השפיע על חלק מההורים לבחור בשם זה

 

 )במספרים מוחלטים( לפי חודש לידה 2014בשם איתן בשנת שנקראו בנים  - 4תרשים 

 

 4לנתוני תרשים 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2015n/11_15_349netunei_tarshim4.xls
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 אלף תושבים ויותר( 100)המונות  בערים הגדולותשל ילדים יהודים  הנפוצים שמותה

בני ברק( ל)פרט לירושלים ו הגדולות פתח תקווה, רחובות, חולון ובשאר העריםערים נועה היה הנפוץ ביותר בהשם 

שנים, ישנן ערים  15 זהלמרות שנועה הנו השם הנפוץ ביותר בישראל  .ת הנפוצים ביותרהשמובין חמשת  ופיעהוא ה

 .שמות הנפוציםהבין עשרת אפילו  אינו מופיעהוא  . בירושלים ובבני ברקבהן השם השכיח ביותר שונהשרבות בארץ 

, אדל -באר שבע  ואשקלון  ים, נתניה, אשדוד, בתערים אסתר, ב -רה, בבני ברק השם הנפוץ ביותר הוא שבירושלים 

 מאיה. -יפו, ראשון לציון ורמת גן -אביב תל ,חיפהבערים 

 

 2014עשרת השמות הנפוצים ביותר לבנות בערים הגדולות, לפי מספר הבנות,  - בלוח 

נויהאיילהמיכלשירהטליהשרהחנהאסתרנועהאביגילאדל

7050454539363634343231

חנהחיהרבקהרחלאיילהאביגילתמראסתריעלמריםשרה

242218177164163163152147143135132

יעלאמהאדלרונישירהטליהאביגילשרהתמרנועהמאיה

6040362827272626252422

יובלאמהשירהליהרונירומיתמרעלמהנועהאלהמאיה

13883767069616160585652

רותחיהמריםרחליעלתמראיילהרבקהחנהשרהאסתר

1541531341251221191121111077776

אמיליאביגילליאןשירהתהלרומינויהטליהמאיהנועהאדל

2921202019181817171616

אגםליאןאביגילטליהשירהיעלרומיליהאדלמאיהנועה

4242413631292927262525

אביגילתהלליאןאגםרומינויהנועהשירהטליהמאיהאדל

4841282422222222211816

יעלתהלשירהתמראביגילאגםמאיהנועהרומיטליהאדל

5341413633323127272623

עדירומיטליהעלמהיעלליהמיכלשירהתמרמאיהנועה

7565574747434240343232

טליהאמהליאןאגםנויהרומיאדלשירהליהנועהמאיה

6651484540393835343330

טליהנויהאיילהמאיהמיכלאביגיליעלאלהאדלשירהנועה

3634303026262523232322

עלמהרומיאריאלשירהתמרנגהאמהנועהליהאלהמאיה

3227232220201919191717

הודיהמאיהליאןנויהשירההללתהלטליהאביגילנועהאדל

6142373634343230282727

 בת ים

 אשדוד

 ירושלים

 חיפה

 תל אביב -יפו

 בני ברק

 רמת גן

 באר שבע

 חולון

 אשקלון

 נתניה

 פתח תקווה

 ראשון לציון

 רחובות

 

 

ם היה הנפוץ ביותר בערים באר שבע, רמת גן, רחובות, אשקלון, בת ים וחולון, הש נועםהשם  הבנים היהודיםבקרב 

- איתןבירושלים ובבני ברק,  - יוסףבראשון לציון ובפתח תקווה,  - איתייפו, ברמת גן, ובמודיעין, -בתל אביב - אורי

 היה הנפוץ ביותר באשדוד. משהבחיפה, בנתניה ובהרצלייה והשם 
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 םמוסלמיבנים 

חר שבשנים לא(. , בהתאמה5.4%-ו 14.5%) מוחמד או אחמדאחד מכל חמישה בנים מוסלמים נקרא בשם 

ה בשכיחות שמות יחלה עלי 2014ות השמות מוחמד, אחמד ומחמוד בשנת חהאחרונות הייתה ירידה בשכי

 .(5 אלו )ראו תרשים

 
 2014-1980, אחמד ומחמוד בקרב בנים מוסלמים ,אחוז השמות מוחמד - 5תרשים 

 

 5לנתוני תרשים 

 

(, 2.7%(, אדם )2.8%) (, עבד3.1%(, עומר )3.3%יוסף ) :אחריהם היוהשמות הנפוצים בקרב הבנים המוסלמים 

 (.1.1%(, ח'אלד )1.9%(, אמיר )2.1%(, מחמוד )2.1%(, אבראהים )2.4%עלי )

של הבנים המוסלמים הראשונים עשרת השמות  .בקרב הבנים המוסלמים מגוון השמות הנפוצים קטן יחסית

היהודים, הנוצרים בקרב  20%-וכבקרב הבנות המוסלמיות,  15%לעומת  ,מהבנים 40%-מ ניתנים ליותר

 .(6 )תרשים ניתן לראות שישנה פחות ריכוזיות בשמות הבנות ,כןכמו . והדרוזים

 
 עשרת השמות הראשונים לפי דת ומין )באחוזים( שכיחות - 6תרשים 

 

 6לנתוני תרשים 

 מוסלמיות ותבנ

 מלאק ,(1.8%ליאן ) ,(2%ג'נא ) ,(2.5%מרים ) וביותר הי ציםהנפו מותבקרב הבנות המוסלמיות הש

 (.1.4%נור ), (1.4%לין  ), (1.5%אלין ) ,(1.6%)

http://www.cbs.gov.il/hodaot2015n/11_15_349netunei_tarshim5.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2015n/11_15_349netunei_tarshim6.xls
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 הגדרות והסברים
 

  . 2015מעודכן לאפריל הקובץ מרשם האוכלוסין : נתוניםהר מקו

 .2014בשנת  ישראלילידי  :האוכלוסיי

 שם הפרטי הראשון. ל מתייחסיםהודעה נתונים שבה

מועד עד לבמרשם התושבים לא ניתן שם  קרב היהודים(מ 5.7%-מכלל האוכלוסייה ו 4.5%) 2014מילידי  לחלק

 .יהיו שונים בהתאם 2014הנתונים הסופיים על מספר מקבלי השמות בשנת ולכן  ,(2015הפקת הקובץ )אפריל 

 נקבעה בהתאם למופיע במרשם האוכלוסין. דתה

 טיוב השמות

למשל נועה  .תחת האיות הנפוץ יותר שנכתבו באיות שונהזהים בו אוחדו שמות שטיוב השמות עברו תהליך של 

 . נועהמנו תחת השם נ "וללא ו נעהו "ושנכתב עם ו

כיוון שהשמות מופיעים ללא זאת מ .מופיעים כשם אחד ,)ללא סימני ניקוד(בצורה זהה מאידך שמות שונים הנכתבים 

 .אחד למרות שהם שמות שונים מופיעים כשם האֹוריוהשם  האּוריהשם למשל לא ניתן להבחין ביניהם. וניקוד 

 

 

 

 

 

 

 


