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  דהן, ביטון, פרץ, מזרחי, לויאחריו נפוצים השמות: שם המשפחה הנפוץ בישראל הוא כהן ,

 .פרידמןו ריהאאגב, אברהם

  אגבאריההוא  המוסלמים.השם הנפוץ ביותר בקרב לוי 85-מ 1-ו כהןאנשים נקרא  50אחד מכל ,

 חלבי. - הדרוזיםח'ורי ובקרב  - הנוצריםבקרב 

 אך בניגוד לשמות הראשון והשני שהיו ברוב בערים היהודיות היה השלישי הנפוץ ביותר  מזרחי

וניתן לראות  (, השמות שמוקמו במקום השלישי היו מגווניםלויוכהן הערים היהודיות אותם שמות )

 שונות בין הישובים.

 שמות המשפחה בערים הערביות גדולה יותר מאשר בערים היהודיות. הומוגניות 

 שמות המשפחה הנפוצים ביותר

 אגבאריה, אברהם, דהן, ביטון, פרץ, מזרחי, לוי, כהן :היו 2017השמות הנפוצים ביותר בישראל בשנת 

כל אחד מהשמות  .לוי – 85כל אחד מושל , כהןאנשים היה  50כל אחד משל שם משפחתו  .פרידמןו

כל מ של אחד – אברהםו דהן כל אחד מהשמות ,אנשים 300היה שמם של אחד מכל ביטון ו פרץ, מזרחי

 .470של אחד מכל  פרידמןו 450כל מ אחד היה שמם של אגבאריה, 400

 להגדרות והסברים
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 יהודים

 .1.5% - של לויו ,כהן היהמהיהודים  2.7%שם משפחתם של 

 מוסלמים, נוצרים ודרוזים

 1.2%היה שם משפחתם של אגבאריה בקרב המוסלמים השמות הנפוצים היו הרבה פחות דומיננטיים. 

וכל  ,מהמוסלמיםאחוז אחד היה שמם של ג'בארין ומחאמיד כל אחד מהשמות  .אלף( 18מהמוסלמים )

 מהמוסלמים. 0.8% של -זועבי -ח'טיב ו אחד מהשמות

ושכיחותו בקרב הנוצרים הייתה גבוהה יחסית  ,ביותר  היה הנפוץ (חורי)כולל ח'ורי  בקרב הנוצרים השם

 היה שם המשפחה של כאחוז מהנוצרים. חדאד, שחאדה(. כל אחד מהשמות 4%)

 כל אחד מהשמות ,1.8%של  - אבראהים, 2% של - גאנםמהדרוזים,  4%ם של היה שם משפחת חלבי

 .1.3% של - חסוןו 1.4%-כשל  – סאלח אבוו עזאם, עאמר

 הומוגניות של שמות משפחה

מהאוכלוסייה נשאו  87%פחם -צם יחסית של שמות משפחה: באום אלישובים הערביים היה מגוון מצומיב

 - טייבהב, בסח'נין ו39% - (, בטמרהמחאג'נהואגבאריה, ג'בארין מחאמיד, שמות משפחה ) 4-אחד מ

  .מהן( בכל אחת) 35%

השמות הראשונים הנפוצים  4 - הישובים היהודיים במעלה אדומים הייתה הומוגניות יחסית של שמות תוךמ

מכלל השמות,  9%הם היו  בטבריה .שובימכלל השמות בי 10%( היו ביטוןוכהן, לוי, מזרחי ביותר )

 . מהן( כל אחת)ב 7% - צפתבובנתיבות ו

בה ארבעת שמות שלעומת זאת, העיר ההטרוגנית ביותר מבחינת שמות משפחה הייתה נצרת עילית 

-ל אביבובת מהן( כל אחת)ב 3% של בלבד מהאוכלוסייה, בחיפה ובכרמיאל 2% של המשפחה הנפוצים היו

 .מהן( כל אחת)ב 4.3%ירושלים ביפו ו

 יהודיות ערים

היה השם השני הנפוץ ביותר  לוי. כהןכמעט בכל הערים היהודיות בישראל שם המשפחה הנפוץ ביותר היה 

 היה השם השני בשכיחותו.  רבינוביץבה שפרט לביתר עילית  ,בכל הערים

אך בניגוד לשמות הראשון והשני שהיו ברוב הערים היהודיות אותם  .השלישי הנפוץ ביותרהשם היה  מזרחי

 שובים.  יוניתן לראות שונות בין הי (, השמות שמוקמו במקום השלישי היו מגווניםלויוכהן שמות )

יפו, חיפה, בת ים, גבעתיים, הרצלייה, חולון, -תל אביבהיה נפוץ בירושלים,  מזרחיערים הגדולות השם ב

 פרץהשם  .היה השלישי באילת, באר שבע, קריית גת ואשדוד ביטוןן, לציון ורמת גן. השם מודיעין, ראשו

אוכלוסייה  עםהיה השלישי בערים  פרידמןבאשקלון, נהרייה, עפולה וקריית אתא. השם היה השלישי 

בכפר סבא,  - כץהיה השלישי ברחובות,  שרעביחרדית כמו בית שמש, בני ברק, מודיעין עילית ואלעד. 

 בחדרה. -אברמוב ובאשקלון, עפולה וקריית אתא  - אברהםראש העין, בבנתניה ו - חדד
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 ערים ערביות

- אלקרינאויהיה השם הנפוץ ביותר בנצרת,  זועבי .ם הייתה שונות רבה בשמות הנפוציםישובים הערבייבי

 - גנאיםבטמרה,  - חג'אזיבשפרעם,  - סואעדבטייבה,  - מסארוהפחם, -באום אל - מחאמידברהט, 

 בטירה. - מנסורגרביה ו-בבאקה אל - אבו מוךבסח'נין, 

 הגדרות והסברים

  . 2017 לשנתמעודכן ה אומדני אוכלוסייהקובץ  :נתוניםהמקור 

 . המשפחה הראשוןשם ל מתייחסיםהודעה נתונים שבה המשפחה:שם 

 נקבעה בהתאם למופיע במרשם האוכלוסין. דתה

שמות זהים שנכתבו זוהו שמות המורכבים משני שמות ומשם אחד, אך שבו טיוב השמות עברו תהליך של 

  . אוחדולא  באיות שונה


