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First Names Given to Children Born in 2019 

 .מינים שוניםתפים לבני דתות ו/או בהודעה מידע על שמות המשו מופיע לראשונה
 כלכלי של יישוב המגורים.-שמות לפי אשכול חברתישל הניתוח  נעשה לראשונה, כןכמו 

  (2019-ילדים נקראו בשם זה ב 1,488) דודהיה  יהודיםהבנים ההשם הנפוץ ביותר בקרב .

 מהבנים היהודים. 2.1%ילדים שהם  1,341-שניתן ל אריאלאחריו היה השם 

  נקראו 1,233) תמרהיה ברציפות הרביעית זו השנה  הבנות היהודיותהשם הנפוץ ביותר בקרב 

 השני.נשאר במקום  מאיהוהשלישי למקום עלה  נועההשם  (.שם זהב

  אך הוא  ,פרטובקרב הבנים המוסלמים ב ,השם הנפוץ ביותר בישראל בכלל הוא מוחמדהשם

 ופחות בנים נקראים בשם זה. ,במגמה מתמשכת של ירידהנמצא 

  (בנות נקראו בשם זה 541השם הנפוץ ביותר היה מרים ) הבנות המוסלמיותבקרב. 

  אריאל, עומר, נועם, אורי, דניאל, . למשל: משותפים לשני המינים רבים שמותבקרב היהודים

 .לאקמו נור, ג'וד :היש מעט שמות כאל בקרב המוסלמים ואילו, אליה, הלל

  היהודים,  בקרב הבנים אמירו אדם, יוסףשונות. למשל:  לבני דתותמשותפים מסוימים שמות

 .ותהדרוזיו ותהמוסלמי, ותהיהודי בקרב הבנות , אלין ונורליאן, דרוזיםוה המוסלמים

  בנים יהודים ודרוזים ובנות בקרב  ליאם למשל ,ומין שונות דתמשותפים לקבוצות מסוימים שמות

 יהודיות.

  מהבנות שנולדו  5.8%-וניתן ל בהוד השרוןהיה נפוץ במיוחד  מאיההשם בקרב הבנות היהודיות

באר , שדרות, יבנה, רמת גן, הרצלייה, מודיעיןיישובים: ב. שם זה היה הנפוץ ביותר גם זהשוב יבי

 וחולון. ראש העין, כפר סבא, חיפה, גבעתיים, יפו-תל אביב, ראשון לציון, יעקב
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  קריית , כוכב יעקב, רכסים, יד בנימיןיישובים: היה הנפוץ ביותר ב דודבקרב הבנים היהודים השם

, כרמיאליישובים: בהיה הנפוץ ביותר  אריאל השם .אופקיםו ירושלים, נתיבות, בני ברק, ארבע

טירת , קריית אונו, מעלה אדומים, יהוד, גן יבנה, קרני שומרון, רעננה, רמת השרון, כפר יונה

  .חיפה, ויבנה, כרמל

 הוא הנפוץ  . השם דוד(הנמוך ביותר) 1 כלכלי-החברתי הוא השם הנפוץ ביותר באשכול משה

 .9באשכול  –איתן ו 8-5באשכולות  – לביאהשם  ,4-2ביותר באשכולות 

 מאיהו 5-4באשכולות  – אדל, 3באשכול  – נועה, 2-1הוא הנפוץ ביותר באשכולות  שרהם הש – 

 .9-6באשכולות 

 להגדרות והסברים
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 2019-השמות הנפוצים ביותר ב

 מותהשנקראו בשם זה.  2019-בנים שנולדו ב 2,598 – מוחמדהיה  2019השם הנפוץ ביותר בקרב ילידי 

 אריאלו (מוסלמים 716-ו בנים יהודים 1,176מתוכם ילדים ) 1,942-שניתן ליוסף היו ביותר אחריו  הנפוצים

 .בנות( 521-בנים ו 1,341)ילדים  1,907-שניתן ל

 בנות יהודיות

( מכלל 1,233) 2.0% :מאיהו תמרהשמות הנפוצים ביותר היו  2019בקרב הבנות היהודיות שנולדו בשנת 

, אדל, שרה, יעל, איילה ,אביגיל, נועה. השמות מאיהבשם  – (1,208) 1.9%-ו תמרהבנות נקראו בשם 

 2018-שהיה במקום העשירי ב רומיהשם  .2019היו גם הם בעשרת השמות המובילים בשנת אסתר ו שירה

  .16-ירד למקום ה

 .מהבנות בשנתון 3.5%-הוא ניתן ל 2009-ו 2008בשנים ו ,ץ ביותרוהשם הנפנועה לאורך שנים רבות היה 

 מהשנתון.בלבד  1.9%-הוא ניתן ל 2019-ו 2018בשנים ו ,פחות ושכיח הפךבשנים שלאחר מכן הוא 

, 1.8%-לו 1.7%-בתחילת שנות האלפיים ל 0.4%-מ תהעל אביגילו איילההשמות  של פופולריותה ,ןלעומת

 .2019בשנת  בהתאמה,

 ,באופן דומהבנות.  167-ל 2019בשנת  , ניתןבנות 10-וניתן רק ל 2010שהיה נדיר יחסית בשנת  ליבהשם 

-ל 62-מ אלמהו 970-ל 179-מ אדל ,335-ל 60-מ ארבל ,2019-ב 217-ל 2010-ב 10-עלה מ לניהשם 

השם גם  בנות יהודיות. 135-ל 2019-בניתן  ,שכמעט לא ניתן לבנות בעבר ריףהשם  ., בהתאמה320

 . 2019בנות בשנת  93-ניתן ל ,2011לפני  לבנות שכמעט לא ניתן ארייה

 בנים יהודים

אחריו היו  .(1,488מהבנים היהודים ) 2%-היה השם הנפוץ ביותר וניתן ליותר מ דודבקרב הבנים היהודים 

 .הללו נקראו בכל אחד מהשמותיהודים בנים  1,000-מ יותר - משהו איתן, אורי, יוסף, נועם, לביא, אריאל

, לביא, אלרואי, ארי, אימרי :כיים"שמות ממקורות עבריים ותנ( חלה עלייה ב2019-2010בעשור האחרון )

שמות ממקורות ה עלו בצורה משמעותיתבמקביל  .פלגו ירדן ,אליאב, ראם, דור, ינאי, ארבל ,בארי ,בניה

 .לירויו רוי, ליאו :זרים
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 בנות מוסלמיות

 ג'ורי ,(2.2%) שאם(, 2.9%) מרים :היו 2019-בבקרב הבנות המוסלמיות השמות הנפוצים ביותר 

 מילא(, 1.1%) ג'נא (,1.1%)מלאק , (1.4%) אלין (,1.4%) לין(, 1.5%) נור(, 1.6%) ליאן(, 1.9%)

 .מריםבמגמת עלייה כמו גם נמצא  שאםהשם  (.1.0%) ומריה, (1.1%)

כמעט  ,בקרב הבנות המוסלמיות ישנה תנודתיות רבה בשמות הנפוצים. שמות שהיו פופולריים בעבר

בשנת ; 18רק  - 2019בשנת  ואילו ,רימאסשם בבנות נקראו  500כמעט  2010בשנת  לדוגמה, .נעלמו

 לא נמצאו בנות בשם זה.  2019-ו 2018 בשניםאבל  ,ראמה נקראובנות  81 2010

 400לכמעט  2019ניתן בשנת  נקראו בו,בנות  20-שבתחילת שנות האלפיים רק כ שאם, השם לעומת זאת

 כלומר ,בנות 340-ליותר מ 2019ניתן בשנת  ,שלא ניתן כלל בתחילת שנות האלפיים ג'ורי גם השם בנות.

 מהבנות המוסלמיות שנולדו בשנה זו. 1.9%

 בנים מוסלמים

מוסלמים בנים  2,581 .בפרטהמוסלמים בקרב האוכלוסייה בכלל והיה השם הנפוץ ביותר בקרב  מוחמד

, עלי, עומר, אדם, יוסף(, 4.1%) אחמד היו השמות: אחריו .מהבנים המוסלמים 13.3%-כ -נקראו בשם זה 

  .12-ירד למקום ה ג'ודמחמוד. השם ו אבראהים, אמיר, עבד

בנים מוסלמים קיבל את השם  6כל בתחילת שנות האלפיים אחד מ -במגמת ירידה  השם מוחמד נמצא

 – במגמת ירידהנמצא  אחמדגם השם  נקרא בשם זה. 7.5כל רק אחד מ בשנה האחרונהואילו , מוחמד

 3.3%-עלה מאחוז אחד ל אדםהשם  ,לעומת זאת. 2019-ב 4.1%-ל אלפייםמתחילת שנות ה 6%-מכ

 .3.1%-ל 2%-ממפחות  - עומרו

 ערבים-נוצרים

 .זףג'וומג'ד ג'וד,  ,אליאס, (3.3%) שרבל :היוהשמות הנפוצים ביותר  5בקרב הבנים הנוצרים 

 .ירג'וולין  ,, תיאמילא, (3.9%) מריה הנפוצים ביותר היו: השמותהנוצריות בקרב הבנות 

 דרוזים

 .אמירו סולימאן ,ג'וד, איאן ולאחריו( 4.4%)היה הנפוץ ביותר  אדםהדרוזים השם הבנים בקרב 

  .ג'ורי היו הנפוצים ביותרמילא ו ,לין, ג'וריבקרב הבנות הדרוזיות השמות 
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 1קבוצות שונותאו למיניים( -)דושני המינים שמות משותפים ל

, יובל, הלל, אליה, דניאל, אורי, נועם, עומר, אריאל :המיניםשותפים לשני מהבאים השמות  בקרב היהודים

, מאור, שחר, שקד, אגם, אימרי, טוהר, ארבל, מעיין, גפן, ליאם, אוריה, ליבי, יהלי, אור, אביב, עמית, רוני

, כרמל, ליאל, רום, בר, כרם, הדר, עדן, ירדן, ליאור, בארי, ריף, נטע, עדי, נור, גיא, לני, אופיר, שי, עופרי

  .תום, יהב, זוהר, זיו, שיר, דור, נוה, עמנואל, ריי

 לשני המינים. פיםמשות ומלאק ג'ודנור,  מותהש המוסלמיםבקרב 

  2019, שונות מבני דתותבקרב בנים שמות משותפים  -לוח א 

 בכל תא מוצג האחוז מתוך הסה"כ באותה קבוצה 

 םמוסלמי םיהודי שם
-םנוצרי
 םערבי

 םדרוזי

 1.45 1.64 3.68 1.80 יוסף

 - - 3.08 1.06 עומר

 4.43 - 3.29 0.82 אדם

 1.96 - - 0.64 ליאם

 2.05 1.64 1.83 0.08 אמיר

 - - 0.34 0.03 נור

 - - 0.11 0.06 עדי

 0.94 - 0.30 0.46 עומרי

 - - 1.32 0.06 כרם

 2.81 3.05 1.28 - ג'וד

 1.11 - 0.08 0.33 ראם

  

                                              
 10נקראו ם בהש לשמות היאההתייחסות  נפשות ומעלה. 250-הבדיקה נערכה על שמות שנקראו ל 1

  .יותרונפשות 
  Omerההגייה שונה, לדוגמה השם עומר נהגה הכתיב בעברית זהה אבל נראה שבשמות מסוימים 

 .בקרב מוסלמים Omarבקרב יהודים ואילו 
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 2019, שונות דתות בנותבקרב שמות משותפים  -לוח ב
 בכל תא מוצג האחוז מתוך הסה"כ באותה קבוצה 

 מוסלמיות יהודיות שם
-נוצריות
 ערביות

 דרוזיות

 - 1.51 0.18 1.95 מאיה

 - - 2.95 1.00 מרים

 - - 0.59 1.59 שרה

 - - 0.09 1.70 איילה

 - 1.38 0.21 1.10 ליה

 1.72 - 1.61 0.58 ליאן

 - - 0.13 1.03 טליה

 1.99 - 1.40 0.27 אלין

 - - 0.08 0.56 אמילי

 1.45 - 2.15 - שאם

 0.99 1.51 1.46 0.04 נור

 - - 0.25 0.52 אלמה

 - - 0.42 0.32 עדן

 2.80 1.76 1.86 - ג'ורי

 2.26 2.14 1.44 0.07 לין

 1.17 - 0.38 0.02 לילה

 - - 0.13 0.48 נעמה

 - - 0.22 0.31 ליאל

 - - 0.35 0.31 כרמל

 2019, ומין שונות דתים לקבוצות שמות משותפ -לוח ג 
 בכל תא מוצג האחוז מתוך הסה"כ באותה קבוצה

 שם
 בנים
 םיהודי

 בנות
 יהודיות

 בנים
 םמוסלמי

 בנות
 מוסלמיות

 בנים
-םנוצרי
 םערבי

 בנות
-נוצריות
 ערביות

 בנים
 םדרוזי

 בנות
 דרוזיות

 - - - - - 3.08 0.72 1.06 עומר

 - 1.96 - - - - 0.09 0.64 ליאם

 0.99  1.51  1.46 0.34 0.04 0.03 נור

 - - - - - 0.11 0.53 0.06 עדי

 - - - - - 1.32 0.07 0.06 כרם

 - 0.07 0.06 1.32 0.07 0.06 - - ג'וד

 - - - - 0.42 - 0.32 0.08 עדן

 - - - - 0.22 - 0.31 0.10 ליאל

 - - - - 0.35 - 0.31 0.09 כרמל
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 ישוביםי

, מעלה אדומיםב  –נועה  ;מודיעין עיליתבהיה הנפוץ ביותר ברכסים ו תמרבקרב הבנות היהודיות השם 

, הרצלייה, מודיעין, היה הנפוץ ביותר בהוד השרון מאיה ;פתח תקווהו אשדוד, טבריה, רעננה, קריית אתא

  וחולון. ראש העין, כפר סבא, חיפה, גבעתיים, יפו-אביב תל, ראשון לציון, באר יעקב, שדרות, יבנה, רמת גן

 נתניה, חדרה, באר שבע, עפולה ,רמלה, בת ים, אור יהודההיה השם הנפוץ ביותר בקרב הבנות ב אדל

  .באשקלון ולוד – אביגיל ;ירושליםבית שמש ובבני ברק, היה השם הנפוץ ביותר שרה  ;קריית גתו

, בני ברק, קריית ארבע, כוכב יעקב, רכסים, יד בנימיןהיה הנפוץ ביותר ב דודבקרב הבנים היהודים השם 

, יהוד, גן יבנה, קרני שומרון, רעננה, רמת השרון, כפר יונה, כרמיאלב   –אריאל ;אופקיםו ירושלים, נתיבות

 . חיפה, ויבנה, טירת כרמל, קריית אונו, מעלה אדומים

ביתר , ערדב – ישראל; אשדודוקריית יערים , עמנואלב – משה במודיעין עילית;היה הנפוץ ביותר  אהרון

 בכפר חב"ד וקריית מלאכי; – מנחםואלעד;  חצור הגליליתב – יצחקוצפת;  עילית

פתח , בת ים, גני תקווה, רמלה, רעות-מכבים-מודיעין, נשר, רמת גן, כפר סבא, נס ציונה, אפרתב – נועם

 וקדימה;  שמואלגבעת , אבן יהודהב – איתן. חדרהו תקווה

, מבשרת ציון, עכוב – לביא; יפו-תל אביבבגבעתיים ו – אדם; קריית יםו מזכרת בתיה, שוהםב – איתי

, נהרייה, צור הדסה, אור יהודה, יקנעם עילית, באר שבע, דימונה, אריאל, שדרות, באר יעקב, גדרה, אזור

 ראשון לציון, קריית גת, קריית אתא, לוד, כרכור-חנהפרדס , רחובות, עפולה, חולון, ראש העין, חריש-קציר

 ;קריית ביאליקו

היו  זומהילדים שנקראו בשם זה בישראל  יםשני שליש .היה השם הנפוץ בנתיבות בלבד יורם ,2018בשנת 

 .12-ואילו השם יורם ירד למקום ה ,את הבכורה דוד, תפס השם 2019-בילידי נתיבות. 

, למשלשאר השמות. בכפר חב"ד, לעומת  באופן משמעותיהיה נפוץ  ביותר הנפוץהשם  מסוימים שוביםייב

 .( היו הנפוצים ביותר11.8%) שניאור( ו20.9%) מנחםהשמות 

 אוכלוסייה מוסלמית. מתגוררתהיה הנפוץ ביותר בקרב המוסלמים בכל הערים שבהן  מוחמדהשם 
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 2019 מספרים מוחלטים, ישובים נבחרים,ישמות הבנות היהודיות הנפוצים ביותר ב - 1תרשים 
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 2019 מספרים מוחלטים, ,ישובים נבחריםיהנפוצים ביותר ב םהיהודי יםשמות הבנ - 2תרשים 
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 1כלכליים-אשכולות חברתיים

 לביאהשם  ,4-2הוא הנפוץ ביותר באשכולות  דוד. השם 1הוא השם הנפוץ ביותר באשכול  משה

 .9באשכול  – איתןו, 8-5באשכולות 

, הוא גם השם השני הנפוץ ביותר 1בנוסף להיותו הראשון באשכול  .באשכולות הנמוכים נפוץ משה שםה

 משמעותי.באופן נפוץ פחות . בשאר האשכולות הוא 3והשמיני באשכול  2באשכול 

החמישי הנפוץ שם , הוא גם ה4-2מלבד היותו הנפוץ ביותר באשכולות  .ברוב האשכולות נפוץ דוד שםה

הוא נמצא במקום  9באשכול לעומת זאת, . 7ועשירי באשכול  6-ו 5, שביעי באשכולות 1ביותר באשכול 

 בלבד. 60-ה

מקום השני הוא נמצא ב ,8-5על היותו שכיח באשכולות  בנוסף .ברוב האשכולות שכיח לביאגם השם 

מקומות ) שכיח פחות, הוא 2-ו 1באשכולות הנמוכים  ,לעומת זאת. 3ובמקום השביעי באשכול  4באשכול 

 , בהתאמה(.בדירוג 39-ו 93

 . 103רק במקום נמצא הוא  1ואילו באשכול , 9במקום הראשון באשכול  נמצא איתןהשם 

 .143רק במקום נמצא הוא  8באשכול  , ואילו1במקום השישי באשכול  נמצא אהרוןהשם 

 2019, אחוזים, כלכלי-לפי אשכול חברתיבנים יהודים נבחרים של שמות  - 3תרשים 

 

                                              
-אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתיתכלכלי של יישוב מגורים מתבסס על -אשכול חברתי 1

גודל  אשכולות הומוגניים שאינם שווי 10-. הרשויות המקומיות סווגו ל2015כלכלית של האוכלוסייה בשנת 
את הרמה  - 10מציין את הרמה הנמוכה ביותר, ואשכול  1כלכלי שלהן. אשכול -לפי ערך המדד החברתי

 הגבוהה ביותר.
 בשל גודלו הקטן. 10בהודעה זו אין התייחסות לאשכול 
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 – מאיהו 5-4באשכולות  – אדל, 3באשכול  – נועה, 2-1ביותר באשכולות  הנפוץהוא  שרההשם 

 .9-6באשכולות 

שלישי מקום , 2, מקום שני באשכול 6-1באשכולות ביותר נפוץ ההשם הוא , השם הנפוץ ביותר, תמר

 .4באשכול רביעי מקום ו 3באשכול 

הנפוץ  8-הוא גם השם ה ,2-1 ותבנוסף להיותו הראשון באשכול .באשכולות הנמוכים שכיח שרה שםה

 מופיע בעשירייה הראשונה. אינוביותר באשכול השלישי. בשאר האשכולות הוא 

, 7-ו 5, הוא השני באשכולות 3באשכול  הנפוץ ביותרבנוסף להיותו  .באשכולות רבים נפוץ נועההשם 

 .8-ו 4חמישי באשכולות הו 6רביעי באשכול ה

נמצא במקום השני הוא  ,5-4באשכולות  הנפוץ ביותרבנוסף להיותו  .באשכולות רביםהוא  אדלהשם גם 

 .7שישי באשכול במקום הו 6השלישי באשכול במקום , 3באשכול 

. באשכולות נמוכים יותר 5מופיע גם במקום הרביעי באשכול  ,גבוהיםהאשכולות ביותר  הנפוץ, מאיההשם 

 מופיע בעשירייה הראשונה. אינוהשם 

 2019כלכלי, אחוזים, -לפי אשכול חברתי ותיהודי ותשמות נבחרים של בנ - 4תרשים 
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 הגדרות והסברים

 .2020 לאפרילמעודכן הקובץ מרשם האוכלוסין  :נתוניםהמקור 

 מובאים לשם השוואה. 2018נתוני שנת  .2019 בשנת ישראלילידי  :האוכלוסיי

 . אלא אם כן נכתב אחרת שם הפרטי הראשוןל מתייחסיםהודעה נתונים שבה

עד במרשם התושבים  הופיעלא   קרב היהודים(מ 4%-מכלל האוכלוסייה ו 3%) 2019מילידי  חלק לשמם ש

 שתנוי 2019על מספר מקבלי השמות בשנת  הסופייםולכן הנתונים  ,(2020 אפרילמועד הפקת הקובץ )ל

 .בהתאם

 בהתאם למופיע במרשם האוכלוסין. היא 2019ילידי דתם של 

 טיוב השמות

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

בדומה לכך, השמות "איילה" . נועהמנו תחת השם נ "וללא ו "נעה"-ו "ושנכתב עם ו "נועה"השם  ,למשל

נספרו בנפרד כיוון שהם נהגים  "ונתןהי"-ו "יונתן"השמות  "אילה" נמנו תחת השם "איילה". בניגוד לכך,-ו

 בצורה שונה.

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

שהם  על אףאחד  מופיעים כשם "האֹורי"-ו "האּורי"השמות  :למשללא ניתן להבחין ביניהם. וללא ניקוד 

 .שמות שונים


