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  2015די יהשמות הפרטיים שניתנו ליל

First Names Given to Children Born in 2015  

  ילדים נקראו בשם  1,414היה נועם (זו השנה השנייה  יהודיםהבנים ההשם הנפוץ ביותר בקרב

  .)2015- זה ב

  שנים ל יחסית אלרואיו יגל, דרור שמותם שנקראו במספר הילדיבלטה העלייה ב 2015בשנת

 .הקודמות

  הו השם הנפוץ ז ).שם זהב נקראו 1,445(היה נועה  הבנות היהודיותהשם הנפוץ ביותר בקרב

 שנים. 16ביותר בקרב בנות יהודיות מזה 

  הקודמת.בשנה  8-לאחר שהיה במקום ה 4-נמצא במגמת עלייה ועלה למקום ה אביגילהשם 

 איילהו רומי מותגם הש .עים מספר הבנות הנקראות בשם זה עלההתשאמצע שנות מ ,למעשה

 .במגמת עלייה

  בהתאמה ,844- ו 2,730נקרא בשם מוחמד או אחמד ( בנים מוסלמיםאחד מכל חמישה(. 

  480השם הנפוץ ביותר היה מרים ( הבנות המוסלמיותבקרב(. 

  נו שכיח מאוד בקרב בנים מוסלמיםשה מוחמדהיה  2015השם הנפוץ ביותר בקרב ילידי שנת. 

לעומת  .בנים מוסלמים 7אחד מכל ל שם זה היה נפוץ מאוד בכלל האוכלוסייה כיוון שהוא ניתן

היהודים והבנות המוסלמיות ניתנו רק לאחד הבנים והבנות השמות הנפוצים ביותר בקרב  ,זאת

   . ילדים 40- כמכל 

  
  ריםלהגדרות והסב

   לפי מין ודת 5201שמות ילידי ללוח 

  

  2015-השמות הנפוצים ביותר ב

נקראו בשם  2015- בנים מוסלמים שנולדו ב 2,730, מוחמדהיה  2015השם הנפוץ ביותר בקרב ילידי שנת 

 637-ו בנים יהודים 1,194מתוכם ילדים ( 1,880- שניתן ל יוסףו היה זה. השם הנפוץ ביותר אחרי

והשאר  בנים יהודים 1,253מהם  ילדים 1,792-ניתן ל, שאריאל ה). השם השלישי בשכיחותו הימוסלמים

  .בנות יהודיות
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  בנות יהודיות
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  2015-1950הציר שמימין מתאר את השמות הנפוצים בקרב בנות יהודיות בשנים 

שם נקראו בבנות  1,445, נועההיה  2015-בבנות היהודיות השם הנפוץ ביותר בקרב ה

וזו התקופה הארוכה ביותר  שנים 16הו השם הנפוץ ביותר בקרב בנות יהודיות מזה ז .זה

   .ששם פרטי של בנות יהודיות הינו הנפוץ ביותר

שם זה, נקראו ב 2015-1948בנות שנולדו בישראל בין השנים  40,000-למעשה יותר מ

  פחות רק מהשמות רחל, אסתר, מיכל ושרה.

  . הבא תרשיםבבמגמת ירידה כפי שאפשר לראות  נועה נמצאהשם  ,זאת עם

  

  2015-1971, תמר לפי שנת לידה ואנועה שנקראו מספר הבנות  - 1תרשים 

  
  1לנתוני תרשים 

 מאיההיו: ) אחריו בנות נקראו בשם זה 1,323השני בשכיחותו (השם היה  תמר

 איילה ,)1,058( שירה ,)1,074( אדל ,)1,081( טליה, )1,141( אביגיל ,)1,144(

  .)972( שרהו) 1,022( יעל ,)1,038(
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 ,למעשה .הקודמתבשנה  8- לאחר שהיה במקום ה 4- נמצא במגמת עלייה ועלה למקום ה אביגילהשם 

 2013שהיה בשנת  שירההשם  ,לעומתו .עים מספר הבנות הנקראות בשם זה עלההתשמאמצע שנות 

  . )2 (ראו תרשיםבמגמת עלייה  איילהו רומי מותגם הש .7- רד למקום הי 3- במקום ה

  

 2015-1990ם רומי בשניאיילה ו אביגיל ,שירהבשמות  שנקראובנות  - 2תרשים 

  

2לנתוני תרשים 
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  בנים יהודים

(כולל  אורי, דוד היו: ) ואחריובנים נקראו בשם זה 1,414( נועםהשם הנפוץ ביותר בקרב בנים יהודים היה 

   .2014בדומה לשנת  ,משהו דניאל, יהונתן, איתי, יוסף ,איתן, אריאלאֹורי), ואּורי 

  
  2015עשרת השמות הנפוצים ביותר לבנים בישראל,  - בלוח 

 שם דירוג
מספר הבנים 
 שנקראו בשם זה

  אחוז

 2.2 1,414 נועם 1

 2.2 1,400 דוד 2

 2.1 1,320 אורי 3

 2.0 1,253 אריאל 4

 1.9 1,247 איתן 5

 1.9 1,194 יוסף 6

 1.8 1,156 איתי 7

 1.8 1,127 יהונתן 8

 1.7 1,115 דניאל 9

 1.6 1,013 משה 10

 
שנים הקודמות ל יחסית אלרואיו יגל, דרור שמותמספר הילדים שנקראו בב בלטה העלייה 2015בשנת 

  ).3 (ראו תרשים

  
  2015-2000אלרואי ויגל , דרורמספר הבנים שנקראו  - 3תרשים 

  
  3לנתוני תרשים 
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  שמות שניתנו לבנים ולבנות

רק או כמעט רק לבנים או לבנות וישנם  שמות שניתניםישנם שמות בעלי זהות מגדרית ברורה, כלומר 

 הילדיםמ 20%-כ .היו בנות אריאלשם מהילדים שנקראו ב 30%הניתנים הן לבנים והן לבנות. ות מש

 הדר ,עדי, יהלי, ייןעמ, יובל השמות היו בנות. מאידך דניאל, ואֹורי)ו(כולל אּורי  אורי, נועםשמות שנקראו ב

  ניתנו במספר דומה לבנים ובנות. שיו שחר, אופיר, הלל. השמות )אך גם לבנים(ברובם לבנות ניתנו  שקדו

  

   2015שמות נפוצים שניתנו הן לבנים והן לבנות בשנת  - גלוח 

 שם 
סה"כ נקראו 

 בשם
אחוז 
 הבנים

אחוז 
 הבנות

 1,7927030 אריאל
 1,7638020 נועם
 1,6368119  אורי
 1,3938020 דניאל
 9873664 יובל
 9317624 עומר
 8996832 אליה
 8926436 עמית
 8044951 הלל
 7245842 אור
 6423268 מעיין
 6023862 יהלי
 5661882 עדי

 5614753 אופיר
 5345149 שחר
 5142080 הדר
 4926139 ליאור
 4802674 שקד
 4586040 אביב
 4361684 עופרי
 4191783 נטע
 4061288 טוהר
 4004555 שי
 3953268 ירדן
 3882575 ליאל
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  בים ויותר)אלף תוש 100(המונות  בערים הגדולותשל ילדים יהודים  הנפוצים שמותה

נתניה, מודיעין, באר שבע, ערים היה הנפוץ ביותר ב נועההשם  .התפלגות השמות שונה בין הערים השונות

השמות הנפוצים  ששתבין  ופיעבני ברק) הוא הל(פרט לירושלים ו הגדולות ובשאר הערים פתח תקווה,

בהן השם שרים רבות בארץ שנים, ישנן ע 16 זהלמרות שנועה הנו השם הנפוץ ביותר בישראל  .ביותר

בירושלים  .שמות הנפוציםהבין עשרת אפילו  אינו מופיעהוא  . בירושלים ובבני ברקהשכיח ביותר שונה

 תל ,חיפהחולון, , בערים אדל -ים  בתאשקלון ו אשדוד,ערים , ברהשהשם הנפוץ ביותר הוא ובבני ברק 

  .2014ות בערים דומה להתפלגות בשנת מגות השבדרך כלל התפל .מאיה - יפו, ראשון לציון ורמת גן - אביב

  

  2015עשרת השמות הנפוצים ביותר לבנות בערים הגדולות, לפי מספר הבנות,  - דלוח 

123456789101112עיר       דירוג

חיהמלכהשירהתהליעלהודיהחנהטליהשרהנועהאביגילאדל
895849493636353433323231
תהלטליהליאןאמהאביגילנויהרומימאיהרונינועהשירהאדל
603027252424242222212020

מעייןהודיהליאןליההללרומיתמרמאיהאביגילטליהאדלנועה
575246393735333332313029

אפרתרותיעלחיהרחלאסתרחנהמריםתמררבקהאיילהשרה
14913113112712412311610498828176
טוהראביגילהודיהנויהרומיאגםמאיהטליהשירהנועהליהאדל
282624232120161515151414

אמהאורליהרומיאמילינויהליאןטליהאביגילנועהאדלמאיה
454544373230302928252423

יובלרוניאסתרליאןתמרמריםטליהנועהיעלרומיאביגילמאיה
513531302626252323232323

גוריאסתרליןרחלטליהיעלחנהאביגילאיילהתמרמריםשרה
282233171169164163162158155151150147
אמילינויהרומיליאןיעלליהשירהאביגילטליהאדלמאיהנועה

625146433938322626252524
נויהאדלשירהרומייעלאביגילטליהרוניליהתמרמאיהנועה

706953484240393636343232
אביגיליובלרוניתמרטליהאמילירומיאגםאדלליהנועהמאיה

795453434240383733323028
חיהיעלליהאביגילאיילהטליהנועהרוניאדלשירהתמרמאיה

383529252522212120191817
אמהרוניליהאביגילטליהשירהנועהרומיתמריובלאלהמאיה

332624232321212019181818
אריאלתמרנויהרומירוניאמהיובלעלמהליהאלהנועהמאיה
1358473727271696259595755

  רמת גן

  באר שבע

  חולון

  אשקלון

  נתניה

  פתח תקווה

  ראשון לציון

  רחובות

  אשדוד 

  ירושלים

  חיפה

  תל אביב -יפו

  בני ברק

  בת ים

  

  

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

בירושלים  - יוסףבראשון לציון ובפתח תקווה,  -  איתיעין, יפו, ברמת גן ובמודי-בתל אביב -  אוריוחולון, השם 

  היה הנפוץ ביותר באשדוד. משהבחיפה, בנתניה ובהרצלייה והשם - איתןובבני ברק, 
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  םמוסלמיבנים 

למרות ). , בהתאמה4.6%-ו 15.0%( מוחמד או אחמדאחד מכל חמישה בנים מוסלמים נקרא בשם 

  .)5 (ראו תרשים שנות האלפיים תליחרידה בשכיחותן מתשמות הללו חלה יהגבוהה של ה השכיחות

  
 2015-1990 אחמד ומחמוד ,שמות מוחמדשנקראו ב בנים מוסלמים - 4תרשים 

  
  4לנתוני תרשים 

  

ג'וד ), 3.0%( אדם), 3.1%( עומר), 3.5%( יוסף :אחריהם היוקרב הבנים המוסלמים השמות הנפוצים ב

 מחמוד ),1.9%( אבראהים), 1.9%( אמיר), 2.3%( עלי, )2.6%( עבד ,)גוד השם 1.1%ובנוסף  2.7%(

  ).1.3%(ח'אלד ), 1.8%(

  

ל הבנים המוסלמים עשרת השמות הראשונים ש .בקרב הבנים המוסלמיםמגוון השמות הנפוצים קטן יחסית 

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

  .)5 (תרשיםישנה פחות ריכוזיות בשמות הבנות שניתן לראות  ,כןכמו . והדרוזים
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  מין ודתעשרת השמות הראשונים לפי של  (באחוזים) שכיחות - 5תרשים 

  
  5י תרשים לנתונ

  
  
  מוסלמיות ותבנ

  לין ,)2.1%( ג'נא) 2.3%( שאם ,)2.7%( מרים וביותר הי ציםהנפו מותבקרב הבנות המוסלמיות הש

  ).1.4%( סארה, )1.5%( אלין ), 1.8%( ליאן ,)2.0%(
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 הגדרות והסברים
  

   . 2016מעודכן לאפריל הקובץ מרשם האוכלוסין : נתוניםהמקור 

  .2015בשנת  ישראלילידי  :האוכלוסיי

  שם הפרטי הראשון. ל מתייחסיםהודעה נתונים שבה

במרשם התושבים  הופיעלא  קרב היהודים)מ 5.7%-מכלל האוכלוסייה ו 4.5%( 2016מילידי  חלק לשמם ש

יהיו  2016ן הנתונים הסופיים על מספר מקבלי השמות בשנת ולכ ,)2016מועד הפקת הקובץ (אפריל עד ל

  .שונים בהתאם

  נקבעה בהתאם למופיע במרשם האוכלוסין. דתה

  טיוב השמות

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

אך השמות יונתן ויהונתן נספרו בנפרד כיוון . ועהנמנו תחת השם נ "וללא ו נעהו "ושנכתב עם ונועה השם 

  שהם נהגים בצורה שונה.

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

אחד למרות  מופיעים כשם האֹוריוהשם  האּוריהשם למשל לא ניתן להבחין ביניהם. ומופיעים ללא ניקוד 

   .ת שוניםשהם שמו

  

 

  

  

  

 

  


