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First Names Given to Children Born in 2020 
 נקראו 1,116( תמרהיה זו השנה החמישית ברציפות  הבנות היהודיותהשם הנפוץ ביותר בקרב  •

 נועההשם  במקוםעלה למקום השלישי  אביגילנשאר במקום השני והשם  מאיה השם ).שם זהב

 שירד למקום הרביעי.

 2.4%( 2020-ילדים נקראו בשם זה ב 1,536 ,דודהיה  יהודיםהבנים ההשם הנפוץ ביותר בקרב  •

 .)מהבנים היהודים 2.1%(ילדים  1,297-שניתן ל לביא. אחריו היה השם )מהבנים היהודים

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

 ופחות בנים נקראים בשם זה. ,במגמה מתמשכת של ירידהנמצא 

 .)בנות נקראו בשם זה 408( מריםהשם הנפוץ ביותר היה  הבנות המוסלמיותבקרב  •

 .בומהבנות שנולדו  4.2%-וניתן ל באופקים ביותרנפוץ ההיה  תמרהשם בקרב הבנות היהודיות  •

ירושלים במהבנים היהודים),  4.7%באופקים (היה הנפוץ ביותר  דודבקרב הבנים היהודים השם  •

מספר הילדים הגבוה ביותר ). מבחינה כמותית 2.8%אשדוד (ב) ו%3.3( נתיבותב), 4.2%(

 .)298( שנקראו בשם זה היה בירושלים

בנים מוסלמים נקראו 182היה השם השני הנפוץ ביותר בירושלים ( יוסף הבנים המוסלמיםבקרב  •

 ).8.8%, 35בטייבה ( אדם) ומהבנים המוסלמים 4.5%, בשם זה

  להגדרות והסברים
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 2020-השמות הנפוצים ביותר ב
 מותהשנקראו בשם זה.  2020-שנולדו בבנים  2,396 – מוחמדהיה  2020השם הנפוץ ביותר בקרב ילידי 

 אריאלו )מוסלמים 656-ו בנים יהודים 1,176מתוכם ילדים ( 1,857-שניתן ליוסף היו ביותר אחריו  הנפוצים

 .בנות) 579-בנים ו 1,223( יהודים ילדים 1,802-שניתן ל

 בנות יהודיות

) 1,116( 1.85% :מאיהו תמרהשמות הנפוצים ביותר היו  2020בקרב הבנות היהודיות שנולדו בשנת 

, אדל, איילה, שרה, נועה ,אביגיל. השמות מאיהבשם  – )1,107( 1.84%-ו תמרמכלל הבנות נקראו בשם 

שהיה במקום העשירי  רומיהשם  .2020היו גם הם בעשרת השמות המובילים בשנת אסתר ו שירה, יעל

  .20-ירד למקום ה 2019-ב 16-ה ובמקום 2018-ב

 2020-2019 מספרים מוחלטים, יהודיות,בנות להנפוצים ביותר שמות העשרת  - א לוח
- 

 מספר
2019 
 שם

2019 
מספרים 
 מוחלטים

2019 
 אחוזים

2020 
 שם

2020 
מספרים 
 מוחלטים

2020 
 אחוזים

 1.85 1,116 תמר 1.99 1,233 תמר 1
 1.84 1,107 מאיה 1.95 1,208 מאיה 2
 1.80 1,082 אביגיל 1.88 1,169 נועה 3
 1.72 1,034 נועה 1.83 1,135 אביגיל 4
 1.68 1,013 שרה 1.70 1,056 איילה 5
 1.66 1,000 איילה 1.70 1,054 יעל 6
 1.51 910 אדל 1.59 987 שרה 7
 1.47 882 יעל 1.56 970 אדל 8
 1.43 859 שירה 1.41 874 שירה 9

 1.29 779 אסתר 1.37 849 אסתר 10

 .מהבנות בשנתון 3.5%-הוא ניתן ל 2009-ו 2008בשנים ו ,ץ ביותרוהנפהשם נועה שנים רבות היה  במשך

-וב נתוןמהשבלבד  1.9%-ניתן להוא  2019-ו 2018בשנים  ,פחות שכיח הפךבשנים שלאחר מכן הוא 

בתחילת שנות  0.4%-מ תהעל לאביגיו איילההשמות  של פופולריותה ,לעומת זאת .1.7%-ירד אף ל 2020

 .2020בשנת  , בהתאמה,1.8%-לו 1.7%-האלפיים ל

ובשנת  בנות 167-ל 2019בשנת  , ניתןבנות 10-רק ל אז וניתן 2010שהיה נדיר יחסית בשנת  ליבהשם 

 60-מ ארבל ,2020-ב 265-לו 2019-ב 217-ל 2010-ב 10-עלה מ לניהשם  ,באופן דומה. 241-ל 2020

ניתן  ,שכמעט לא ניתן לבנות בעבר ריףהשם  .אמה, בהת317-ל 62-מ אלמהו 970-ל 179-מ אדל ,344-ל

ניתן  ,2011לפני  לבנות שכמעט לא ניתן ארייההשם גם  .199-ל 2020-וב בנות יהודיות 135-ל 2019-ב

  .2020-ב 111-לו 2019בנות בשנת  93-ל

  .אדלו נויהואחריו  הודיההיה השם הנפוץ ביותר  1אתיופי ממוצאבקרב הבנות היהודיות 
                                              

 .או ילידי ישראל שאבותיהם נולדו באתיופיה ילידי אתיופיה –אתיופי מוצא  1
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 בנים יהודים
 :אחריו היו .)%1,536 מהבנים היהודים (2-היה השם הנפוץ ביותר וניתן ליותר מ דודבקרב הבנים היהודים 

 .הללו נקראו בכל אחד מהשמותהודים יבנים  1,000-מ יותר - אריו רפאל, אורי, נועם, יוסף, אריאל, לביא

 .נועםו עמנואלואחריו  רפאלהיה השם הנפוץ ביותר  אתיופי ממוצאבקרב הבנים היהודים 

 בנות מוסלמיות

 ),1.9%( לין ,)2.0%( שאם), 2.3%( מרים :היו 2020-בבקרב הבנות המוסלמיות השמות הנפוצים ביותר 
 ).1.0%( מריהו), 1.1%( נור, )1.3%( אלין, )1.3%( מילא), 1.4%( ליאן), 1.4%( ג'ורי), 1.6%(מלאק 

 .מריםבמגמת עלייה כמו גם נמצא  שאםהשם 

 .כמעט נעלמו ,הבנות המוסלמיות יש תנודתיות רבה בשמות הנפוצים. שמות שהיו פופולריים בעברבקרב 

; 2020בשנת  21-ו 2019בשנת  18לעומת , רימאסשם בבנות נקראו  500כמעט  2010בשנת  לדוגמה,

 לא נמצאו בנות בשם זה.  2018מאז אבל  ,ראמה נקראובנות  81 2010בשנת 

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

בנות  340-ליותר מניתן  ,ת האלפייםשלא ניתן כלל בתחילת שנו ג'ורי גם השם .360-לכ 2020ובשנת  בנות

 .)מהבנות המוסלמיות 1.4%(2020-ב 260-לכו 2019בשנת 

 בנים מוסלמים

מוסלמים בנים  2,394 .בפרטהמוסלמים בקרב האוכלוסייה בכלל והיה השם הנפוץ ביותר בקרב  מוחמד

, עומר, יוסף, אדם), 4.1%( אחמד היו השמות: אחריו .מהבנים המוסלמים 12.5%-כ –נקראו בשם זה 

, השם אדם עקף את יוסף מבחינת פופולריות 2019-ל בהשוואה. מחמודו אבראהים, אמיר, עבד, עלי

 .11-למקום העלה  ג'ודהשם ו

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

 – במגמת ירידהנמצא  אחמדגם השם  נקרא בשם זה. 8כל רק אחד מ בשנה האחרונהואילו , מוחמד

 3.7%-עלה מאחוז אחד ל אדםהשם  ,לעומת זאת. 2020-ב 4.1%-ל אלפייםמתחילת שנות ה 6%-מכ

 .2.8%-ל 2%-ממפחות  - עומרו

 ערבים-נוצרים

 .רג'ג'וו ליאם ,אליאס ,ג'וד, )4.3%( שרבל :היוהשמות הנפוצים ביותר  חמשתבקרב הבנים הנוצרים 

 .ליהוסילין , סמאמריה, ), 2.4%(לין  הנפוצים ביותר היו: השמותחמשת הנוצריות בקרב הבנות 

 דרוזים
 .ג'ודואמיר , ניל, תיים ולאחריו) 4.0%(היה הנפוץ ביותר  אדםהדרוזים השם הבנים בקרב 

  .היו הנפוצים ביותריסמין ולין , לור, איילה ),2.5%( מילאבקרב הבנות הדרוזיות השמות 
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 ישוביםי

היה הנפוץ  מאיה; )2.1%חיפה (ב) ו4.2%באופקים (היה הנפוץ ביותר  תמרבקרב הבנות היהודיות השם 

, רעננה, חולון, ראשון לציון, חדרה, רמת גן, כפר סבא, בתרעו-מכבים-מודיעין, בהרצלייהבערים: ביותר 

 היה השם הנפוץ ביותר בעיר לוד. אביגיל. פתח תקווהו אשקלון, יבנה, ראש העין, רחובות, קריית אתא

היה השם שרה  היה השם הנפוץ ביותר. ובאף אחת מהן הוא לא ,היה מפוזר בין ערים רבות נועההשם 

היה השם הנפוץ ביותר  אדל .)4.9%( בני ברקב) ו5.1%(בית שמש ב), 6.7%ביתר עילית (בהנפוץ ביותר 

, )3.0%( באר שבע )3.3%), נהרייה (3.6%), דימונה (3.9%(בת ים ) 4.0%רמלה (בערים: בקרב הבנות 

 .קריית גתו נתניה, אשדוד

 ,)4.2%ירושלים (במהבנים היהודים),  4.7%אופקים (היה הנפוץ ביותר ב דודבקרב הבנים היהודים השם 

מספר הילדים הגבוה ביותר שנקראו בשם זה היה ). מבחינה כמותית 2.8%אשדוד (ב) ו%3.3( נתיבותב

, באר שבע ,כרכור-פרדס חנה, שדרות, דימונה היה השם הנפוץ ביותר בערים:לביא  .)298( בירושלים

 היה השם הנפוץ ביותר בערים: אריאל .יבנהו פתח תקווה ,חולון ,חריש, עפולה, קריית גת, אילת, אשקלון

היה השם  נועם .חיפהו רחובות, רעות-מכבים-מודיעין, גבעת זאב, טירת כרמל, נס ציונה, קריית ביאליק

 בראש העין. – אוריו ,רעננהבבת ים ובראשון לציון, בבמעלה אדומים,  הנפוץ ביותר

, למשלבאופן משמעותי לעומת שאר השמות. בכפר חב"ד, היה נפוץ  ביותר הנפוץהשם  מסוימים שוביםייב

 .ביותר ץהנפו ה) הי10.6%( מנחם השם

 אוכלוסייה מוסלמית. מתגוררתהיה הנפוץ ביותר בקרב המוסלמים בכל הערים שבהן  מוחמדהשם 

 4.5%, בשם זהבנים מוסלמים נקראו 182ירושלים (קרב המוסלמים בהיה השם השני הנפוץ ביותר ב יוסף

  ).8.8%, 35בטייבה ( אדם) ומהבנים המוסלמים
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 2020 מספרים מוחלטים, ישובים נבחרים,יבנות היהודיות הנפוצים ביותר בהשמות  - 1תרשים 
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 2020 וחלטים,ממספרים  ,ישובים נבחריםיהנפוצים ביותר ב םהיהודי יםשמות הבנ - 2תרשים 
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 הגדרות והסברים
 .2021 לאפרילמעודכן הקובץ מרשם האוכלוסין  :נתוניםהמקור 

 מובאים לשם השוואה. 2019נתוני שנת  .2020 בשנת ישראלילידי  :האוכלוסיי

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

התושבים  במרשם הופיעלא  היהודים)מ 5.5%-מכלל האוכלוסייה ו 4.3%( 2020מילידי  חלק לש שמותיהם

 2020על מספר מקבלי השמות בשנת  הסופייםולכן הנתונים  ,)2021 אפרילמועד הפקת הקובץ (עד ל

 .בהתאם שתנוי

 בהתאם למופיע במרשם האוכלוסין. היא 2020ילידי 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

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

 בצורה שונה.

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

 אף עלאחד  מופיעים כשם "האֹורי"-ו "האּורי"השמות  ,למשללא ניתן להבחין ביניהם. ומופיעים ללא ניקוד 

 .שהם שמות שונים
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