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 2017-2008 בעשור יישובים בישראל

Localities in Israel, 2008-2017 

  יישובים כפריים. 960-יישובים עירוניים ו 257: יישובים 1,217היו בישראל,  2018בסוף שנת 

   היישוב הגדול ביותר  ירושלים היא .התושביםאלף  900עברה את סף  ירושלים: העיר 2017בשנת

 בישראל. 

  למניין היישובים. יישובים חדשים 35בעשור האחרון הצטרפו 

 יישובים.  241-הוא המחוז הגדול ביותר, ובו מתגוררת כרבע מאוכלוסיית ישראל ב מחוז המרכז

 כשליש מאוכלוסיית המחוז מתרכזת בשלושה יישובים גדולים: ראשון לציון, פתח תקווה ונתניה.

 419)מספר היישובים הגדול ביותר. כשליש מסך היישובים בישראל נמצא במחוז זה  מחוז הצפוןב 

 1,425,700) האוכלוסייהוהוא מדורג במקום השני מבחינת גודל כפריים(, ם ויישובים עירוניי

 (.תושבים

 3יישובים ורק  14ביותר )אחוז אחד מכלל היישובים(. במחוז   הקטןמספר היישובים מחוז תל אביב ב 

 לא הוקם יישוב חדש במחוז תל אביב. 1950מאז  יישובים מתוכם הם יישובים כפריים.

 יישובים חדשים, רובם יישובים כפריים באופיים שהוקמו  15הוקמו בעשור האחרון  במחוז הדרום

 . 2005ואושרו במסגרת הקמת יישובים חדשים לאחר פינוי יישובי עזה וצפון שומרון בשנת 

 אחדעירוני יישובים קהילתיים ויישוב  6 - יישובים בעשור האחרון 7התווספו שומרון הזור יהודה ואל.) 

 6  במהלך העשור האחרון ושויכו לקטגורית התושבים  2,000כפריים שיתופיים עברו את סף יישובים

 .סיווג עירוני עםכפריים יישובים 

  לא יהודי(, המפוזרים במחוזות השונים  ויישוב אחדיהודיים,  33) יישובים מוסדיים 34בישראל ישנם

 ומשמשים בעיקר יישובים חינוכיים ובתי מרפא.

 2017יישובים לשנת הלקובץ 

 להגדרות והסברים

https://www.cbs.gov.il/
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/יישובים-בישראל.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/ishuvim/info2017.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/ishuvim/info2017.pdf
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 2017-2008יישובים בישראל בעשור 

 137-יישובים יהודיים ו 1,087) 1יישובים 1,215-ב מיליון תושבים 8.8-כבישראל התגוררו  2017בשנת 

מאז . 1,180 עלמניין היישובים עמד , 2008בשנת עשר שנים קודם לכן, לשם השוואה,  .(2יישובים לא יהודיים

 .35-מספר היישובים בגדל  2017ועד סוף שנת 

בעשור שחלף עיקר הגידול  .1,217ל עעומד היישובים ומניין  תווספו שני יישובים נוספיםה 2018בסוף שנת 

 .(ב-ו א ותלוח ו)רא יישובים חדשים 15 התווספו  אליושמחוז הדרום היה ב

 2017-ו 2008מספר היישובים בישראל לפי מחוז, צורת יישוב ודת יישוב בשנים  -לוח א 

 אוכלוסייה שנה מחוז
סך כל 

 יישוביםה
יישובים 
 2יהודיים

יישובים 
לא 

 2יהודיים

יישובים 
ייעירוניים
 שובים

 עירוניים

יישובים 

 כפריים

 סך הכל

 

מזה: 

מושבים 

)כולל 

 שיתופיים(

 

 קיבוצים

 269 441 953 227 129 1,060 1,180 7,412.2 2008 סך הכל

 267 446 958 257 137 1,087 1,215 8,797.9 2017 סך הכל

 8 41 61 7 6 64 68 904.1 2008 ירושלים

 8 41 62 7 6 65 69 1,108.9 2017 רושליםי

 131 118 333 81 82 335 414 1,242.1 2008 הצפון

 130 121 334 85 83 339 419 1,425.7 2017 הצפון

 23 22 62 28 17 74 90 888.3 2008 חיפה

 23 23 62 31 19 75 93 1,013.9 2017 חיפה

 32 126 190 47 9 230 237 1,770.4 2008 המרכז

 31 126 189 52 9 234 241 2,157.5 2017 המרכז

 1 - 3 11 1 14 14 1,258.8 2008 תל אביב

 1 - 3 11 1 14 14 1,406.4 2017 תל אביב

 65 110 211 27 14 224 238 1,067.4 2008 הדרום

 65 112 223 30 19 234 253 1,272.1 2017 הדרום

אזור יהודה 
 והשומרון

2008 281.1 119 119 - 26 93 24 9 

אזור יהודה 
 והשומרון

2017 413.4 126 126 - 41 85 23 9 

 מתגוררים במחוז זההאוכלוסייה.  גודלהשני מבחינת הוא ו ,מספר היישובים הרב ביותר מחוז הצפוןב

 .יישובים כפריים( 334-עירוניים ויישובים  85יישובים ) 419-תושבים ב 1,425,700

-בו מתגוררת כרבע מאוכלוסיית ישראל בוהוא המחוז הגדול ביותר מבחינת סך האוכלוסייה,  מחוז המרכז

 .דולים: ראשון לציון, פתח תקווה ונתניהבשלושה יישובים ג תיישובים. כשליש מאוכלוסיית המחוז מתרכז 241

                                                           
היישובים המעורבים נכללים הן ביישובים היהודיים הן ביישובים הלא יהודיים, אך בנתוני סך הכל נמנים  1

 יישובים אלו רק בפעם אחת.
 מתגוררים מחוץ לשטחי יישובים. 2017אלף תושבים בסוף שנת  72.6 2
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 2017-2008יישובים בישראל בעשור 

השלישי בגודלו מבחינת מספר הוא אך  ,יישובים( 14מספר היישובים הקטן ביותר ) מחוז תל אביבב

, מקווה ישראליישובים כפריים: היישוב המוסדי  3רק בשטחו ו ,ברובו יישובים עירוניים גדולים התושבים.

 מאוכלוסיית המחוז. 0.2%מהווה יחד אוכלוסייתם שסך , שמריהוכפר ויישוב כפרי אחר  גליל יםהקיבוץ 

מספר היישובים שבמחוז  .אור יהודהאז הוקם היישוב  ,1950במחוז תל אביב לא נוספו יישובים חדשים מאז 

 .2008אפעל בשנת  המועצה האזוריתביטולה של לאחר אף הצטמצם 

הוא המחוז  .(2017-2008)בעשור האחרון  יישובים( 15) ביותרהגדול התווסף מספר היישובים  מחוז הדרוםל

 המחוז .(2017אלף תושבים בסוף  1,406.4האוכלוסייה המתגוררת בשטחו )גודל הרביעי בגודלו מבחינת 

 .בו האוכלוסייה  וצורות ההתיישבות מאפיינימגוון מאוד מבחינת 

 2017-2008מחוז דרום לשהתווספו  3והמקומותרשימת היישובים  -לוח ב 

 שיוך מונציפלי 3דת היישוב שם היישוב
שנת 

 4הצטרפות

 2008 מוא"ז אל קסום יישוב לא יהודי סעוה

צאנע -תרבין א

 )יישוב(*

 2008 מוא"ז אל קסום יישוב לא יהודי

 2009 מוא"ז רמת נגב יישוב יהודי באר מילכה

 2011 מוא"ז אל קסום יישוב לא יהודי מכחול

 2011 מוא"ז רמת נגב מקום שלווה במדבר

 2012 מוא"ז אשכול יישוב יהודי בני נצרים

 2012 מוא"ז אשכול יישוב יהודי נווה

 2012 מוא"ז אשכול יישוב יהודי שלומית

 2012 מוא"ז לכיש יישוב יהודי נטע

 2012 מוא"ז רמת נגב מקום רוח מדבר

 2013 מוא"ז לכיש יישוב יהודי בני דקלים

 2013 מוא"ז לכיש יישוב יהודי אליאב

 2013 חסר מעמד יישוב יהודי מחנה יתיר

 2014 מוא"ז חוף אשקלון יישוב יהודי באר גנים

 2014 מוא"ז תמר יישוב יהודי הר עמשא

 2015 מוא"ז נווה מדבר יישוב לא יהודי אבו תלול

 2017 מוא"ז לכיש יישוב יהודי כרמי קטיף

 2017 מוא"ז מרחבים מקום שבי דרום

 זמני * שם

                                                           
במניין אינו נכלל ולכן  ,בקריטריון להכרה ביישובאינו עומד ן יעדיהוא  .שאיננה יישוב נקודה הוא מקום 3

 .היישובים
 שנת ההצטרפות היא השנה בה היישוב נכלל במניין היישובים ואינה מתייחסת לשנת ההקמה. 4
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 2017-2008יישובים בישראל בעשור 

מתוך יישובים  9ורובם המכריע הם יישובים כפריים.  ,הם יישובים יהודיים( 92%) הדרום רוב היישובים במחוז

מאזור  היישוביםהם יישובים חדשים שהוקמו לאחר פינוי היישובים שהתווספו למחוז בעשור האחרון,  15

אך כמעט כולם  ,וכלוסיית המפוניםעבור א הוקמו האלה היישובים .2005רצועת עזה וצפון השומרון בשנת 

שבי  3:ין במעמד של "מקום"יעדיישובים שלושה קלטו גם אוכלוסייה חדשה שאינה חלק מקבוצת המפונים. 

 .רוח מדברושלווה במדבר, דרום, 

הוא היישוב האחרון שהוקם עבור אוכלוסיית המפונים, תהליכי האישור התכנוניים והבירוקרטיים  שבי דרום

הוא  2018אך כבר בנתוני שנת  .ולכן בשנה זו עדיין לא היה יישוב מן המניין ,2017הסתיימו בסוף שנת שלו 

שלווה  .הם יישובים מוסדיים במועצה אזורית רמת נגב ורוח מדבר שלווה במדבר למניין היישובים.יצורף 

רוח מדבר . למסלול חיים תקין להם לחזוראפשר לכדי קורת גג  יחסר בני נועריישוב שהוקם עבור הוא  במדבר

 אלכוהול עבור צעירים ובוגרים. מו גמילה מסמים שיקומי לטיפולהוא יישוב 

מוכרים כיישובים נמצאים בנפת באר שבע ו ,מלבד יישוב אחד במחוז הדרום, היישובים הלא יהודייםכל 

 נווה מדבר ואלהאזוריות החדשות )ישובי המועצות יוהבדווים הוותיקים  םיישוביעליהם נמנים ההבדווים. 

 . לאחר פיצול המועצה האזורית אבו בסמה 2012שהוקמו בשנת  קסום(

 2017 ,רשימת היישובים הלא יהודיים )בדווים( במחוז דרום -לוח ג 

אומדן אוכלוסייה  לישיוך מונציפ שם יישוב

2017 

 66,791 עירייה   רהט

 20,782 מועצה מקומית   חורה

 20,250 מועצה מקומית   כסיפה

 19,748 מועצה מקומית   תל שבע

 16,988 מועצה מקומית   בנגב-ערערה

 12,857 מועצה מקומית   לקיה

 9,897 מועצה מקומית   שלום-שגב

 5,265 נווה מדבר מוא"ז   ביר הדאג'

 3,796 אל קסום מוא"ז   אל סייד

 3,443 אל קסום מוא"ז   אום בטין

 1,724 נווה מדבר מוא"ז   סר-קצר א

 1,569 נווה מדבר מוא"ז   אבו קורינאת )יישוב(

 1,153 אל קסום מוא"ז   דריג'את

 565 אל קסום מוא"ז   צאנע )יישוב(*-תרבין א

 551 נווה מדבר מוא"ז   אבו תלול

 490 אל קסום מוא"ז   מכחול

 385 אל קסום מוא"ז   סעוה

 187 יואב מוא"ז   עזי-אל 
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 2017-2008יישובים בישראל בעשור 

אומדן אוכלוסייה  לישיוך מונציפ שם יישוב

2017 

 182 אל קסום מוא"ז   כחלה

 * שם זמני

 .בישראל בקרב היישובים הלא יהודיים ה בגודלהייא השנוהי ,היישוב הבדווי הגדול ביותרהיא  רהטהעיר 

 .אלף תושבים 76.6היישוב הגדול ביותר הוא העיר נצרת שבמחוז הצפון עם אומדן של 

, הגדולות חורה וכסיפה. מועצות מקומיות הם 70-כל היישובים הבדווים הוותיקים שהוקמו מתחילת שנות ה 

 היישוב הבדווי הראשון שהוקםשהוא  תל שבעגם אלף התושבים.  20את סף  2017בשנת עברו בהן, ש

 .2018באומדני סוף התושבים אלף  20צפוי לעבור את סף  ,במחוז הדרום

הם הוקמו במהלך  .קטנים יותר מבחינת גודל האוכלוסייה האזוריות נווה מדבר ואל קסום יישובי המועצות

מועצה הם שויכו לתחילה  .םמובמיקו יםהיישוב בתכנוןבו שותפה האוכלוסייה שהשנים האחרונות בתהליך  15

החדשים שהוקמו  עבור היישובים הבדווים מוניציפליתה מרכז יוהי 2003שהוקמה בשנת אזורית אבו בסמה ה

הקשתה על  נרחבשטח על פני פיזור האוכלוסייה  אולם .של מחוז דרום כנית מתאר מחוזיתובמסגרת ת

היישובים  ,נפרדות שתי מועצותאזורית אבו בסמה להמועצה הפורקה  2012בשנת  .וניהולה פעילות המועצה

 .והשטח הגאוגרפי חולקו ביניהן

שטחי במפוזרת  רובהחלקה ליישובים בדווים רשמיים ו ,ים יהודייםחלקה צמודה ליישוב - הפזורה הבדווית

 ,"חוסר רישום" של האוכלוסייה נוצרת בעיית כתוצאה מכך .)נווה מדבר ואל קסום( המועצות האזוריות

לשבטים הבדווים אין גבול  .אלא תחת סמל שבט ,כתובתם אינה מעודכנת במרשם האוכלוסין תחת סמל יישובו

 אוכלוסייה זו מוכרת גם כ"פזורה .ומהימניםנהל אומדני אוכלוסייה סדירים לקושי מתודולוגי יש  , ולכןגאוגרפי

 שבטים בדווים(. 25תחת רישום של אלף תושבים ) 63.0-בכ וערךה 2017בסוף שנת והיקפם הבדווית" 
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 2017-2008יישובים בישראל בעשור 

 2017 ,במחוז דרום השבטים הבדוויםרשימת  -לוח ד 

 שם שבט סמל שבט

 אבו עמרה )שבט( 932

 אבו סריחאן )שבט( 935

 עזאזמה )שבט(-מסעודין אל 939

 הוזייל )שבט( 956

 עוקבי )בנו עוקבה( )שבט( 957

 אבו עבדון )שבט( 958

 אפיניש )שבט( 959

 אסד )שבט( 960

 אבו רוקייק )שבט( 961

 אעצם )שבט( 963

 )שבט( צאנע-קודייראת א 964

 אטרש )שבט( 965

 אבו רובייעה )שבט( 966

 אבו ג'ווייעד )שבט( 967

 אבו קורינאת )שבט( 968

 עטאוונה )שבט( 969

 צאנע )שבט(-תראבין א 970

 קוואעין )שבט( 972

 ג'נאביב )שבט( 976

 נצאצרה )שבט( 1041

 אבו עמאר )שבט( 1042

 הוואשלה )שבט( 1169

 סייד )שבט( 1170

 קבועה )שבט( 1234

 זבארגה )שבט( 2742
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חלקם הוקמו קודם ובמהלך השנים  .2017-2008בשנים  יישובים חדשים 7התווספו  באזור יהודה ושומרון

הם מתוכם  6ליישוב, חלקם פוצלו משטחי יישובים קיימים וחלקם יישובים חדשים.  5שינו סטטוס מ"מקום"

 יישובים כפריים.

 2017-2008 ,שומרוןהו יהודהאזור החדשים בהיישובים רשימת  - לוח ה

 שנת הכרה כיישוב צורת יישוב שיוך מוניציפלי שם יישוב

 2009 יישוב קהילתי מגילות ים המלחמוא"ז  אבנת

 2011 יישוב קהילתי ערבות הירדןמוא"ז  משכיות

 2012 יישוב קהילתי שומרוןמוא"ז  ברוכין

 2012 קהילתי יישוב ערבות הירדןמוא"ז  רותם

 2013 יישוב קהילתי הר חברוןמוא"ז  סנסנה

 2013 יישוב קהילתי שומרוןמוא"ז  רחלים

 2015 יישובי עירוני  מטה בנימיןמוא"ז  גני מודיעין

נח"ל והצטרפו  היאחזויותחלקם היו . (2008)לפני  הוכרו כיישובים בעבר רותם, אבנת ומשכיותהיישובים 

 ליישוב.  3"מקום"לאחר ששינו סטאטוס מרק למניין היישובים 

 הם הוכרו 2012ולאחר החלטת ממשלה באפריל  ,היו שכונות עצמאיות בשטחי יישובים אחרים רחלים וברוכין

 כיישובים עצמאיים. 

משטחו היה באזור  הוכר כיישוב במועצה אזורית בני שמעון )חלק 2012-לפני החלטת הממשלה ב -סנסנה 

 שומרון.  הלאחר עדכון גבולות היישוב שויך למועצה אזורית הר חברון שבאזור יהודה ו יהודה והשומרון(.

אך הם היו נפרדים ולא היה רצף  ,שטח גני מודיעין נכלל בשטח מודיעין עילית  2015לפני שנת  -גני מודיעין 

בגני התקבלה החלטה להכיר  2015שבמודיעין עילית לזה שבגני מודיעין. בשנת  אזור המגוריםגאוגרפי בין 

אזורית מטה בנימין.המועצה ב וכיישוב נפרד ולכלול אותמודיעין 

                                                           
במניין אינו נכלל ולכן  ,בקריטריון להכרה ביישובאינו עומד ן יעדיהוא  .נקודה שאיננה יישוב הוא מקום 5

 .היישובים
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 2017-2008יישובים בישראל בעשור 

 2008: תמורות מאז יישובים כפרייםויישובים עירוניים 

 958-יישובים עירוניים ו 257יישובים, מתוכם  1,215מניין היישובים בישראל עמד על  2017בסוף שנת 

 יישוב עירוניהאוכלוסייה של היישוב. לאומדן קבוצות קשור באופן ישיר מההשיוך לכל אחת יישובים כפריים. 

בקבוצה  .תושבים 2,000-מונה פחות מ יישוב כפרי. ת גודלוומסווג גם לפי קבוצ ,תושבים ויותר 2,000מונה 

 ., יישובים קהילתיים ויישוב כפרי אחרקיבוציםמושבים שיתופיים, : מושבים, ן צורות יישוב נוספותזו ישנ

. לעומת וחלקם גם שיתופייםביישובים היהודיים הקבוצה הכפרית מאופיינת ביישובים התיישבותיים קהילתיים 

מהווים התיישבות כפרית שאינה שיתופית ומוגדרת  הלא יהודיים של היישובים 6מוחלטכמעט הרוב ה זאת,

 כ"יישוב כפרי אחר".

הרבה יישובים כפריים החלו  .ביישובים הכפרייםמאז הקמת המדינה חלו שינויים והתפתחויות דמוגרפיות 

הדבר  .אוכלוסיית המייסדיםנמנית על מבני מגורים עבור אוכלוסייה שאינה והוספה של בתהליכי "הרחבה" 

  ולגידול באוכלוסיית היישוב. חיובית הביא לתנועת הגירה

לשינוי זה אמורים לשנות את סיווגם ליישובים עירוניים.  ויישובים אל ,תושבים 2,000-העם חציית סף  

קבלת , עם 2008לכן הוחלט בשנת  .השלכות על התנהלות היישוב מבחינת הקצאות מים, תקציבים ועוד

שלושה סיווגים עירוניים חדשים שיאפשרו ליישובים הכפריים לשמור על להוסיף  ,תוצאות מפקד האוכלוסין

 יותר המונים מושבים שיתופייםתושבים;  2,000-יותר מהמונים  מושבים כלוסייה:ייחודם למרות הגידול באו

 תושבים.  2,000-יותר מהמונים  קיבוצים; תושבים 2,000-מ

 2017-2008 כפריים עם סיווג עירוני,יישובים  - זלוח 

 מחוז יישוב
 צורת יישוב  צורת יישוב

אומדן 
  2017סוף

 2017 2008 מחוז יישוב
אומדן 

 2017סוף 

 דרוםה תפרח
  - מושב

 2,000-יותר מ
  2,236 2,000-יותר מ - מושב

  2,112 2,000-יותר מ - מושב -  מרכזה שער חפר-בית יצחק

  2,005 2,000-יותר מ - מושב  - מרכזה כפר ויתקין

  2,002 2,000-יותר מ - מושב  - דרוםה שתולים

  2,589 2,000-יותר ממושב שיתופי   - שומרוןהיהודה ואזור  מבוא חורון

  2,669 2,000-יותר מ - קיבוץ -  מרכזה גבעת ברנר

                                                           
 אזורית מטה יהודה.הבמועצה שדייר ראפאת  - בקרב היישובים הכפריים הלא יהודיים יש יישוב מוסדי אחד 6
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 2017-2008יישובים בישראל בעשור 

 יישובים מוסדיים

תכונות יש להם  .מוסדות התכנון על ידישהוכרו ככאלה , יישובים מוסדיים כלוליםבקבוצת היישובים הכפריים 

 .ציפלי של יישוב אחריבתחום המונ יםכלול םאינהם ו ,של יישוב

אינם מנוהלים על ידי  ריות ומתנהלים בשטחן. יישובים אלוהיישובים המוסדיים נמצאים בשטחי מועצות אזו כל 

כלומר יישובים אלה אינם יכולים לבחור ועד מקומי  .אלא על ידי מנהל המוסד ,תושב היישובנבחר ציבור/

 .האזורית יישוב ולשלוח נציג מטעמם למליאת המועצהל

 .לא יהודי( במחוזות השוניםויישוב אחד יישובים יהודיים  33יישובים מוסדיים ) 34היו  2017בסוף שנת 

 ובתי מרפא. יישובים אלה בעיקרם מהווים יישובים חינוכיים

 2017 ,רשימת היישובים המוסדיים - חלוח 

 מועצה אזורית מחוז שם יישוב מועצה אזורית מחוז שם יישוב

 מטה יהודה ירושלים כפר זוהרים זבולון חיפה אורנים

 חוף אשקלון דרום כפר סילבר שער הנגב דרום איבים

 לב השרון מרכז כפר עבודה מטה יהודה ירושלים איתנים

כרם יבנה  מנשה חיפה אלוני יצחק

 )ישיבה(

 חבל יבנה מרכז

 חוף הכרמל חיפה מאיר שפיה מרחבים דרום אשל הנשיא

 עמק חפר מרכז מבואות ים דרום השרון מרכז בית ברל

 עמק חפר מרכז מדרשת רופין חוף הכרמל חיפה בית צבי

 עמק המעיינות צפון מלכישוע מטה יהודה מרכז בית רבן

 חסר מעמד תל אביב מקווה ישראל חבל מודיעין מרכז בן שמן )כפר נוער(

ניצנה )קהילת  מטה יהודה ירושלים גבעת שמש

 חינוך(

 רמת נגב דרום

 עמק חפר מרכז נעורים יהודה מטה ירושלים דייר ראפאת

 גן רווה מרכז עיינות הגליל התחתון צפון הודיות

בי"ס -עין כרם מטה יהודה ירושלים ידידה

 חקלאי

 מטה יהודה ירושלים

 יואב דרום קדמה הגליל התחתון צפון כדורי

קריית יערים  באר טוביה דרום כנות

 )מוסד(

 מטה יהודה ירושלים

 חוף השרון מרכז קריית שלמה הכרמלחוף  חיפה כפר גלים

 מנשה חיפה שער מנשה זבולון חיפה כפר הנוער הדתי

ומכיוון שאינם עומדים בקריטריון של מספר  7,יישובים מוסדיים שהם במעמד של "מקום" כמהעוד ישנם 

אבות, צופייה, רוח הם: נווה אלו יישובים  ( אינם יכולים להיספר במניין היישובים.40תושבים בוגרים )לפחות 

 .מדבר ושלווה במדבר

                                                           
מקום הוא נקודה שאיננה יישוב. הוא עדיין אינו עומד בקריטריון להכרה ביישוב, ולכן אינו נכלל במניין  7

 היישובים.


