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 ילקדע הפרסומים
 כ״ג באב תשט״ז 489 31 ביולי 1956

ר  עפו
1 2 3 3 . . .  רשימת שכזות ישובים שנקבעו ע5־ידי ועדת היצמות הממשלתית .

 רשימת שמות ישובים

 שנקבעו על ידי ועדת השמות הממשלתית .

ה ע ד ו  ה
ת בזה מ ס ר פ ת , מ 1 ת י ת ל ש מ ת מ  בהתאם להודעה בדבר מינוי ועדת שמו

ת ישובים שנקבעו" על ידי הועדה מניפן תשי״א (אפריל 1951)  רשימת שמו

לי 1956)* רשימה זו כוללת ומתקנת את הרשימה שנתפרסמה ו י ) ז ז תשט״  עד תמו

, עמי 630—634, והיא באה במקומה,  בילקוט הפרסומים 227, תעי״ג

י ץ  י ו ס ף ו
 ממלא מקום יושב ראש הועדה

•1233 

 1 י5קוט הסרסוסים 102, תשי״א, עט׳ 939.
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: ם י ר ו א י  ב

ת, שמד,ן שלוש שמשמאל ם בעלי 6 ספרו ת גמספדי ו נ מ ו מ מ ם כל ישוב מתואר י בקואזדדינאםמ! ה  א. מקו
ם שבמפה, והשלוש שמימי! מציינות קו מערב־מזרת שבמפה. ךדדו  מציינות קו צפו

 ב. המספר שמשמאל לקואורדינאטות מסמן את הגליון שבקנה המידה 1:100.000.

 ג. ברא — מועצה אזורית. •
י ניסן תשי״א ת הישובים שליד הקרן הקיימת לישראל לפנ ת ישובים שנקבעו על ירי ועדת שמו  ד. שמו

 (אפריל 1951), אינם כלולים ברשימה הזאת.

 אביאל 4/1-13.215. מושב עובדים, תנועת חרות. מצפון לגבעת עדה. השפ מקראי; ראה: *ויהי-איש מבן־ימין
 . ועמו קיש בךאביאל- (שמואל א׳ ע, א). כינויים ארעיים קודמיט: ארגון יד ד,־14, אלונה.

 נד׳א אלונה; גפת הדרה.

 אביגדור 8/123.1:4. מושב עובדים, תנועת המושבים. נוסד על ידי ארגון חיילים משוחררים יעיל(ראשי תיבות:
 יחידה עברית להובלה), השם נקבע לזכר פיר אוהמונד דיאכינדור־גולדסמיט, מראשוני הציונים

 באנגליה; מייסדי היישוב שירתו ביעיל בפיקוד בנו הקולונל גולדסמיט. שם קודם: יעל,
 מ״א באר טוביה; נפת אשקלון.

 אביטל 5/179.218. מושב עובדים, תנועת המושבים. באזור תענך. השט נקבע לציון ברכת הטל שתבוא במקום
 קללת דוד בקינתו: ״הרי בנלבע אל־טל ואל־מםר עליכם׳ (שמואל ב• א, כא), כינוי ארעי קודם:

 תענך מזרחי אי.
 מ״א נלבוע; נפת יזרעאל.

 א3ים 11/111104. חווה חקלאית של הכרת ״ייצור ופיתוחי, איחוד הקבוצות והקיבוצים. מצפון לנירעם וממערב
אל־גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל״ (שיר השירים ו, יא), כינוי ארעי קודם:  לברור חיל. ראה: ׳

 חוות ברייר.
 מ״א שער הנגב; נפת באר שבע.

 אבן ספיר »9/162.13. מושב עובדים, תנועת דמושניפ. ליד עין כרפ, בגדה הדרומית של נהל שירק. השמ נקבע
׳ יעקב הלוי ספיר, איש ירושלים, ולפי ספרו -אבן ספיר״. כינוייפ  לזכר חוקר תפוצות ישראל ר

 ארעיים קודמים: אבטח, לוזים, ח׳רבת לוז, קטרה.
א הרי יהודה; נפת ירושלים.  מי

 אךיךים ל 5/176.21, מושב עובדיפ, דגועת המושבים. באזור תענך (מרכז). השפ נקבע להנצחת מאבק האדירים
 של דבורה הנביאה וברק בן אבינועם. ראה: אז ירד שריר לאדירים עם״ (שופטים ה, ינ).

 נפת יזרעאל.

 א111 9/137.159. ישוב כפרי במקום מעברת כפר עאנה. השם היסטורי, נוכר בין ישובי שיבת ציון, ראה:
, לז).  ״בני לד הדיד ואונו- (עזרא ג, לג, נחמיה ז

 בתחום המועצה המקומית אור יהווה. נפת תל אביב.

 אור הנר 11/115.105. חווה חקלאית של הברת ״ייצור ופיתוח״, איהוד הקבוצות והקיבוצים. ממערב לברור חיל,
 לרגלי תל ברור. השם נקבע לזכר המחתרת בימי שמד אנטיובוס, לפי הבדייתה בסנהדרין לב ע-ב,
 שהיא שיר עממי מלפני מרד החשמונאים: ״קול ריחים בבורני — שבוע הבן, שבוע הבן; אור הגר

 בברור חיל — משתה שם, משתה שם״.
 נפת באר שבע.

(יכפר עאנד,-), כפר המסובים(״זןייריה*). ו נ  א^ל יהודה 9/133.159. ישוב כפרי הבולל אז/ איר יהודה(״סאקיה״), או
׳ יהווה חי אלקלעי, ממבשרי הציונות. גינוי ארעי קודם: סאקיד״  השם נקבע לזגר הרב ר

 מועצח מקומית; נפת חל אביב.

̂ר ע?|יבא 4/142.212, ישוב בפרי במקום מעברת קיסרי, ממזרח לחרבות קיסרי ובקרבת הכביש להיפר״ השם  א
׳ עקיבא וחבריו, עשרת הרוגי מלכות שעונו ומתו על קידוש השפ בכלא קיסרי. כינוי  נקבע לזכר ר

 ארעי קודם: מעברת קיסרי.
 מועצה מקומית; נפת הדרח.

 אורון 18/151.030. מפעל הפוספאטיס בנגב, של -מחצבי ישראלי, ומהנה עובדים. ממזרח למכתש הגדול.
 שם מחודש, נקבע לפי משמעות השפ היווני: ״פ׳וס״־אור.

 נפת באר שבע.

& 5*נ נאנ חשןו׳׳ז, 31.74058  1234 י?>וט הפדפועיס 9



 8/123.128. מושב עובדים, תנועת המושבים, נוסד על ידי הברי ״האבר העובר• בארצות הבדיה. השפ
, יט), במשמעות: הל חייט. כינוי ארעי  נקבע מלשון. יאור״, וכן מלשון ״טל אורית״ (ישעיהו כו

 קודם: באר טוביה בי.
 מ״א באר טוביה; נפת אשקלון.

 3/194,244, מושב שיתופי של פאג״י בקרבת טבריה ובשכנות לחילה. השם נקבע לפי גחלת בני נפתלי
 שבתחומיה נמצא המושב. כינוי ארעי קודם: ארץ נפתלי. .

 נפת כנדת.

 אורות

 אחזת נפתלי

 0/149.199. מושב עובדים, תנועת המושבי* מצפון לקיבוץ המעפיל. השט מקראי: ׳ואתיה בן־אתיטוב
י בהן ד׳ בשלו נשא אפודי (שמואל א׳ יד, ג). כינוי ארעי קודם: צפון ל ע ך  אתי איכבוד בן-פיבחם ב

 המעפיל.
 נדא עמק חפר; נפת השדון.

 9/141.133. מושב עובדים, תנועת המושבים, בכפר הנטוש דייר טריף. השם נקבע לפי אבן מאבני החושן:
 ׳לשם שבו ואחלמה׳ (שמוח כח יט). כינויים ארעיים קודמים: דייר מריף, בית עדיף ג׳,

 נדא מודיעים; נפת רמלה.

 12/120,109. מושב עובדים, תנועת המושבים. בהבל לכיש, מדרום־מערב לעוור״ ראה: •ויגל כמיס
 משפט, וצדקה בנחל איתן׳ (עמוס ה, בד). כינוי ארעי קודם: לכיש 9.

 מ״א שפיר* נפת אשקלון. .

 אחיטוב

 אחלמה

 איתן

 5/159.131. מוסדות בריאות של המדינה, בית תולים ובית הבראה לחולי ריאות. על הר איתן, ממערב
׳ (במדבר בד, כב), ך  לצובה. השם נקבע מלשון איתן, חזק, מוצק. ראה: ׳איתן מושבך, ושיט בסלע קנ
 ובן מלשון איתנים הריס גבוהים. ראה: ישמעו הרים את־ריב די, והאתנים מסדי ארץ״ (מיכה ו ב),

 כינוי ארעי קודם: דייר אל עמר.
 מ־א הרי יהודה; נפת ירושלים.

 איתנים

 מועצה אזורית הכוללת את הישובים: אביאל, גבעת ניליי, עמיקם, השם מחורש, נקבע לפי עץ האלון
, יג).  המצוי בסביבה. ראה: ״כאלת וכאלון אשר בשלכת מצבת בם, זרע קודש מצבחה׳ (ישעיהו ו

 גפת חדרה.

 אל^נה

 4/166.237. מושב שיתופי, העובד הציוני. שינוי שם במקום ״מאבקי. השם נקבע לזכר הצנתךהשלית
 אבא ברריצ׳ב, חבר הישוב מאבק, שנפל בשליחותו הנועזת בארץ אויב. שס״הלואי נקבע לפי האלונים

 המצויים בסביבה״
 מ״א קישון; נפח יזרעאל.

 4/150.213. כפר נוער, העובד הציוני. מוסד לחינוך חקלאי, ליד כפר גליקסון. השם נקבע לכבוד יצחק
ועל כל־אתי הלבנון הרמים והנשאים ועל כל־אלוני הבשן׳  גרינבוים, מנהיג'יהדות פולין. ראה; ׳

 (ישעיהו ב, יג):
 מיא מנשה; נפת חדרה.

 4/143.200, מושב עובדים, תנועת המושבים. מצפון לגבעת חיים, במקום מעברת עמק חפר. השם
 מחודש, נקבע בעקבזת השמות המקראיים: יהויכין (מלכים ב׳ בד ז), אליקיפ (מלכים ב׳ בג לד).

 כינויים ארעיים קודמים: מעברה מרכזית עמק חפר, ח׳רבת זלפה.
 מ״א עמק חפר; נפת השרון.

 3/201.261. מושב עובדים, תנועת המושבים. מדרום לראש פנה. השם מקראי: מבגיו של דוד המלך
 (שמואל ב׳ ה, מז) ומנבוריו של דוד המלך (שמואל ב׳ ינ, לד). כינוי ארעי קודם: זנגריד״

 מיא הגליל העליון; נפת צפת,

 6/113.173, מושב עובדים, תנועת מושביב. ממזרח לירקונה. השפ נקבע לזכר אלישמע בן עמיהוד,
 נשיא שבט אפריט(במדבר א, י), הישוב נמצא בתחומי בתלת אפריט. כיגמ ארעי קודם: מזרת ירקונד״

א הירקון; נפת פתח תקות.  מי

 אלוני אבא

 אל?יל? חק

 אליכין
 ׳.־וזי •

 אליםלט

 אלי^זמע
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 8/119.128. מושב עובדים, תנועת המושבים. השפ נקבע לפי חכתוב: יפתחו שערים ויבוא נוי-צדיק
 שומר אמוניפ״(ישעיהו בו, ב) וכן: ״אמונים נוצר די״ (תהילים לא, כד), והוראתי: תופ לבב, נאמנות,

 כינוי ארעי קורם: אשדוד גי.
 מ״א באר טוביה; נפת אשקלון.

 אמונים

מ כפרי משותף לקבוצת הישובים: שלוה, נועם, איתן, ב!זבל לכיש, ר  (!12/127.10, מ
 מ״א שפיר; נפת אשקלון.

 12/141.101. ישוב חקלאי קיבוצי, איחוד הקבוצות והקיבוצים.' בחבל לכיש, בקרבת עיי אדמונת
 (דואימה). השם נקבע לציון האומץ והגבורה של ישובי הספר, ולזכר המלך אמציה, כובש אדום,

 שמת בלכיש (מלבים ב׳ יד, יט).
 גפת אשקלון.

 אמציה

 1/114,081¿ ישוב כפרי, מרכז המועצה האזורית מרחבים. השט בקבע לציון האפקים הנרחבים הנפתחים
 בסביבה.

 מיא מרחבים; נפת באר שבע.

 אפקים

 »11/118.00. מושב עונדים, תנועת המושבים. השכ נקבע לפי גידולי האזור, דגבים ותירס (אשבול-
 תפרחת של תירם). כינוי ארעי קודם: שובל ג׳.

 מיא שלחים; בפת באר שבע.

 א#בול

 8/1170124. ישוב מטעים, נוסד ע״י הברת ״נטיעות הדרום״. בין ניצנים ובין זמורות. השם נקבע לפי
 הענף המשקי העיקרי — כרמי גפן.

 פ׳׳א באר טוביה; נפת אשקלון.

 אעזכולות

 3/121.081¿ בית הספר החקלאי בנגב פ״ש חיים ויצמן ז־ל, הנשיא הראשון במדינת ישראל, שם-הלואי
 נקבע לפי העץ הראשון שנטע אבי האומה; ״ויטע אשל בבאר שבע״ (בראשית כא, לג).

 נפת באר שבע.

 א#ל הנ?&יא

 ג2103;3. ישוב הקלאי בעברו המזרחי של ים תולה. העם נקבע לציון תפקיד המגן והמשמר של
 ישוב הפר, מלשון: ׳ואשמורה בלילה* (תהלים צ, ד), ׳באשמורות אהנה״בך* (תהילים בג, ז), וכן

 ״קדמו עיני אשמורות׳ (תחלים קיט, קמה), והוראתו: משמרת בלילה, שם קודם: דרדרה.
 מיא הגליל העליון; נפת צפת.

 אעומורה

 1/110.119¿ העיר המאחדת את מגדל אשקלון, אשקלון החדשה, עתיקות אשקלון ושכונות וזרשוח-
 השם - היסטורי. ראה: ״וילכוד יהודה את־עזה ואת־גבולה ואת־אשקלון ואח־גכולה* (שופטים אי,

 יה).
 מרכז נפת אשקלון.

 אשקלון

 21/147.002. ישוב חקלאי בנגב, בדרך הערבה, מצפון לאילת. השם נקבע לציון התמורה של הפיכת
 ״ביד חנדיס* — באר אפלה וצלמות למקום חיים ויצירה. \ >

 נפת באר שבע.

 באר אורה

 21/162.060. מחנה לעבודות פיתות. בדרך הערכה, כהסתעפות כביש הנגב המרכזי. השפ נקבע בעקבות
 השם הערבי ״ביר מליחה*.

 נפת באר שבע.

 באר מנוחה

 21/167.991. מצפה חקלאי ליד באר צופר, בערבה, בקילומטר ה־ג11 מצפון לאילת, בין באר מנוחת
 ובין עין יהב. השפ מקראי; ״ועופר הנעמת״ (איוב ב, יא).

 נפת באר שבע.

 באר צופר
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 3חן. 8/151.195, ישוב חקלאי קיבוצי• השפ נקבע לציון תפקידו של ישוב תספר בשמירה ובכיצור הגבולות
 ראה הנתוב: *עופל ובחן* (ישעיהו לב, יד}, והוראתו - מבצר, מגדל שמירה, מנדל צופים, כינוי

 ארעי קודם: משלט 82.
 מיא עמק חפר; נפת השרון.

י »9/133.1. מושב עובדים, תנופת המושבים השפ נקבע לכבוד הפרופסור יצחק אלע!רי וולקני, ממייסדי. ר ז ע ל  3ית א
 התכנון החקלאי בארץ. כינויים קודמים: עקרון החדשה, עקיר החדשד״ ד 1 דד•

 מ־א ברנד; נפת רחובות.

 בית גבךץ 12/140.123. ישוב חקלאי קיבוצי, הקיבוץ המאוחד. השם - היסטורי. נזכר בתוספתא אהילות יח,
 ; 1י י בירושלמי יומא ז, ד. עיר בצורה במאה השלישית לספירת הנוצרים. הניקוד לפי הכתוב: *ולגברין

 גברי־חיל׳ (דניאל ג, כ). שמות קודמים: בית ג׳ברין, יציבים.
 מיא יואב; נפת אשקלון.

 בית גמליאל »8/127,1. מושב עובדים, הפועל המזרחי. השם נקבע לזכר רבן גמליאל, הנשיא הראשון ביבנה. כינוי
 י ארעי קודם: יבנה בי.

 מ״א יבנה; בפת רחובות.

ף נקבע ג  בית דגן 9/151.150. ישוב כפרי. שם היסטורי, שינוי צורת השם, במקום *בית דגון*. הניקוד ״בית ד
* י לפי טעמים אלה: 1) בית דנון המקראית, הנזכרת ביהושע סו,מא, לא היתת במקום זה, כי אם הרחק  ־ :
 דרומה, בקרבת לכיש, עגלון ועזקה; 2) בכתובת סנחריב נזכר השם בית דגנא יחד עם יפו, בני ברקא
 (בני ברק),אזר (אזור); 3) בתוספתא מובא השם בית דגן: ״מעשה כבית דגן ביהודה באחד שמת ערב
 פסחים* (תוספתא אהלות ג, ט); 4) במפח מידבא נקרא המקום ביתא דגנא, והוא מסומן ליד ׳ספריאה״

ף שמר אח הצלילים הנכונים של בית דנן, ׳ ג  (צפריה); 5) השם הערבי *בית ד
 מועצה מקומית; נפת רמלה.

ך .?*1" 9/133.13• מושב עובדים, פועלי אגודת ישראל. השם מקראי; ראה: *דברי ירמיהו בן־חלקיהו מ ̂ ?י?, י י ? 
ך (ירמיהו א, א). מ י  הבחנים אשר בענתות בארץ מ

 מ״א בהל שורק; נפת רחובות.

 בית חרות 6/139.199. מושב עובדים שיתופי, תנועת המושבים. שינוי שם במקום *חרות בי. השם נקבע לפי
 הארגון להתיישבות חקלאית ״חרות* באמריקה. כינויים ארעיים קודמים: חרות אמריקה ב׳, חרות בי.

 מ״א עמק הפר; נפת השרון.

 ־ בית יואב 12/119.117. ישוב חקלאי קיבוצי, הקיבוץ הארצי השוטר הצעיר, מדרום לנגבה ולמצודת יואב, בתבל
 לכיש. השם נקבע לזכר מבצע יואב ומפקד נגבה יואב אלון(יצזזק דובנא).

 נפת אשקלון.

 בית מעון 3/198.244. שכונת עירונית מסביב לתל מעון(״שיתי אל קדומי*) בתחומי טבריר״ השפ היסטורי: במקום
 היה ישוב תשוב בימי בית שני. ראה: 1) ׳כהדה בית מעון דפלקין לה (עולים אליה) מן טבריה*
, ב י  (בראשית רבה פ, פה); ב) *אמר רבי יוסי זה הוא ספר שנמצא בבית מעון* (אבות דרבי נתן נ
, ב  פמ-ו); 3) ייבול אני(רשב״ל) לעשות שתהא בית מעון מתעברת עם טבריא״ (י. עירובין פיח, כי
 ע*ב); 4) •בני בית מעק משכימין ומפריבין (כעמדה)״ — י. ב״מ יא, ע-ב) וכן; *יוסי מעוניא

 בבנישתא דמעונאי׳ (בראשית רבה פימ). שמות קודמים: תל מעון, טבריה עילית.
 בתחום העיר סבריה; נפת כנרת.

 בית נ^מיי! 9/113.153. מושב עובדים, העובד הציוני. השם נקבע לזכר נחמיה בן חכליה, איש שושן הבירה, בונה
 ירושלים (נחמיה א, א). כינויים ארעיים קודמיפ: בית נבאלה, נבלט.

 מיא מודיעים; נפת רמלה.

ר י. מ. בודנהיימר,  1יית ניר 119.«׳13;12. מושב עובדים, תנועת המושבים. בחבל לביש. השם נקבע לזכר ד-
ד (1914—1907), י ע ר ת - ז י ס ר  ממבשרי הציונות המדינית, שעמד בראש הקרן הקימת לישראל בשנים ת

 וניחן בדרך תרגום השם הלועזי. כינוי ארעי קודם: דיר דזכאן 3׳,
 נפת אשקלון.
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 8/117.127. מושב עובדים, תנועת המושבים, השם נקבע לזכר עזרא הסופר: ״הוא עזרא עלו; מבבל
, ו). כינוי ארעי קידם; אשדוד »׳,  והוא ספר מהיר בתורת משד,־ (עזרא ז

 מיא באר טוביה; נפה אשקלון,

 5>י127.0/ג1, ישוב הקלאי קיבוצי, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, מצפון לשובל. שינוי שם במקום
 ״ספיח*. ראה: ״והיה כאסף קציר קמה וזרועו שבלים יקצור״ (ישעיהו יז, ה), והוראתו: התבואה

 בעודה בשבלים בשדר״
 נדא בני שמעון; נפת באר שבע.

 5/200.231. ישוב הקלאי קיבוצי, איהוד הקבוצות והקיבוצים. נוסד ע־י תנועת הצופים, ממזרת לצמה.
 כינויים ארעיים קורמים: תל אל קצר, תל קציר, הצופים וי.

 מיא עמק הירדן; נפת בברת. , .

 8/124.136. מוסד חינוכי, הפועל המורחי. בקרבת כרס יבנה. שינוי השם ״גבעת ושינגטוף. השם נקבע
 לפי התואר שנשאו הנשיאים ביבנה ובגליל.

 מיא יבנה; נפת רחובות.

 9/139.159. שכונה בתחומי יהוד. נוסדה על ידי ־קרן קהלת ביאליסטוק* בארצות הברית. השם נקבע
׳ שמואל מוהליבר, מיקירי ביאליפטוק, ולזכר קהילת ביאליסטוק, כינוי ארעי קודם:  לזכר הרב ר

 קרית ביאליסטוק.
 מועצה מקומית יהוד; נפת פתו! תקוה.

 9/110,129. ישוב עירוני, במקום מעברת הרטוב. בקרבת האתר העתיק של בית שמש המקראית, עיר
 ביהודה, שניחנה ללויים, (יהושע כא, טז). ראה: 1) יועבר אל־כתף הר־יערים מצפונה היא כסלון,
 וירד בית־שמש ועבר תמנה-(יהושע טו, י); 2) ״וטרני פלשתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמשי
, יב); 3) ״ויתראו פנים הוא (יחואש בן יהואחז) ואמציהו מלך יהודה בבית שמש אשר  (שמואל א׳ ו

 ליהודה׳ (מלכים ב׳ יד, יא). כיגוי ארעי קודם; מעברת הרטוב.
 מועצה מקומית; נפת ירושלים.

 9/114.151. מושב עובדים, תנומת המושבים. השם נקבע כשמו של בפר הנוער שלידו המושב, וכשמו
 של המושב שהיה קיים מצפון לכפר הנוער.

 מ״א מודיעים; נפת רמלה.

כפר דרוס*(11/089.091)  8/121.136. ישוב חקלאי קיבוצי, הקיבח הדתי, השם נקבע לזכר הגבת הישוב י
ם׳ מ דרומה־מערבה ובשא שפ היסטורי. ראה: ״ר׳ אלעזר בן יצהק איש כפר דרו  שנמצא כ־55 קי
 (סוטה ב, כ; במדבר רבה פ״ט, לא), לאחר המערכה הכבדה נגד הפולש המצרי בשנת תשיט יסדו
 אנשי כפר דרום את ישובם החדש בשפך גחל לכיש. כינויים ארעיים קודמים: בפר דרום, ח׳רבת

 סכרייר, בתיבות.
 מיא יבנה; נפת רחובות.

 9/141.159. מושב עובדים, תנועת המושבים, השם נקבע לזכר ההגנה בעטרות, מצפון לירושלים,
 בשנת תשית, במלחמת השחרור. אנשי עטרות יסדו את המושב במקום החדש (וילהלמד,), כינויים

 ארעיים קודמים: עטרות, וילהלמה.
 טיא מודיעים; נפת רמלה.

 מועצה אזורית הכוללת את הישובים: חצרים, עומר, נבטים, בית קמה, שובל, משמר הנגב, דבירה,
 צקלג, ברוש, תדהר, תאשור. השם נקבע לזכר שבט שמעון שבנחלתו נמצאים הישובים האלה.

 גפת באר שבע.

 9/143.13. מושב עובדים, תנועת המושבים, בקרבת נחשון, השם מחודש, נקבע לזכר הבקעת הדרך
 לירושלים מנצורה, בשנת תשית, ובמשקל המקראי *תקוע״, כינוי ארעי >^דפ: דייר מומייזין.

 מ״א גתו; נפת דללה.
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, בקרבת הצב וצומת ראם. השם נקבע לפי תפקידה  8/129.129. חווה לגידול זרעים, של חברת •הזרע׳
 של החווה — בירור זרעים.

 מ״א באר טוביה; נפת אשקלון.

 11/115.086, מושב עובדים, תנועת המושבים, השפ נקבע לפי הכתוב: ״אשים בערבה ברוש, תדהר
 ותאשור יתדו־ (ישעיהו מא, יט). כינויים ארעיים קודמים: שריפה אי, נחל גרד אי.

 מ־א בני שמשון; נפת באר שבע.

 9/144,138, כפר חוצבים, הפועל המזרחי, בכפר הנטוש -טירה״. השם נקבע לפי אבן מאבני החושן:.
 אודם, פטדה וברקת- (שמות כח, יז).

 מ-א מודיעים; נפת רמלה.

 8/128.111. מושב עובדים, תנועת המושבים, השם מחודש, במשקל המקראי *זכריה, נתניה-. כינוי
 ארעי קודם: יבנה אי. ו

 מ-8 גן רוח; נפת רחובות,

 11/112.101. ישוב חקלאי קיבוצי, איחוד הקבוצות והקיבוצים. שמו הקודם -שדה עקיבא- הועבר
 למושב עובדים באזור שלחים בשינוי צורח — ניר עקיבא.

 מ-א שער הנגב; נפת באר שבע.

 11/111.080. מושב עובדים, הפועל המזרחי. השם נקבע לפי הענף המשקי העיקרי — גידול תבואות,
י השעורה אביב והפשתה גבעול- (שמות ט, לא). כיבוי כ  כדוגמת השכנים: שבלים, מלילות. ראה: -

 ארעי קודם: שרשרת די.
 מ״א עזתה; נפת באר שבע.

 6/141,160. מושב עובדים, תנועת המושבים. ממערב לכפר הנטוש -קולה-. השם נקבע לזכר כיח חללי
 הקרב בקולח, בתמוז תש-ת. כינוי ארעי קודם: קולה•

 מ*א מודיעים; נפת רמלה.

 1/154,127. מושב עובדים, תנועת חרות. ממזרח לעמיקפ, בכפר הנטוש אפ אל עוף. השם נקבע לזכר
נצת ישראל לא ישקר). בינוי ארעי קודם: אם אל שוף. ) י ל־ י  הפתדרות נ

 מ-א אלונה; נפת הדרה.

 3/208,269. ישוב חקלאי קיבוצי, הקיבוץ המאוחד. שיגוי שם במקום -הגוברים*. השם נקבע לפי נדות

 הירדן שבקרבתו נמצא הישוב. )
 ט־א הגליל העליון; גפת צפת.

 5/173.218. מושב עובדים, תנועת המושבים. באזור תענך(מרכז). השם נקבע לפי הענף המשקי העיקרי—
 גידול תבואות, ולפי המשמעות: גדיש־ערי&ת עמרים מקציר החבואת. ראה: -ונאכל גדיש או הקמה

 או השדה* (שמות כב, ה).
.  נפת תרעאל.

 1/210.281. ישוב חקלאי קיבוצי, איחוד הקבוצות והקיבוצים. מדרום ללהבות הבשן. השם נקבע לציון
ן יגן ד׳ צבאות על ירושלים, גנון והציל, פסוח והמליט* כ  תפקידי המגן של ישוב ספר. ראה: -

 (ישעיהו לא, ה), כיגויים ארעיים קודמים: נורייבה, ע׳וראבה,
 מ-א הגליל העליון; נפת צפת.

 מועצה אזורית הכוללת את הישובים: בקוע, הראל, סל שחר, נחשון, צלפון, תעוז, השם גקבע
 בעקבות השם המקראי *הגיזוני- (דברי הימים אי, יא, לד),

 נפת רמלה,
 + י

. כינוי ארעי קודם:  2/183£47. ישוב כפרי במקום מעברת שפרעם. השם מחודש, במשקל -שפרעם-
 מעברת שפרעם.

 מועצה מקומית; נפת עכו.

 ברורים

 ברוש

 ברקת

 גאלית

 גבים

 גבעולים

 3בעת כח

 גבעת ניל״י
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 6/133.17-1. ישוב בפרי במקום מעברת ג׳ליל, ליד הרצליה, באתר עתיק. השט בקבע בעקבות השם
 ההיסטורי של ישוב שומרוני ״גליל על שפת הופ״ (י. בן עבי, ספר השומרונים, עמי 110). כינויים

 ארעיים קודמים: ג׳ליל, מעברת ביליל.
 מועצה מקומית, בפת תל אביב.

 8/1:1.151. מושב עובדים, הגופת המושבים. בקרבת גן יבנה. שינוי שם במקום ׳משולם*.
 מ״א יבנה; נפת רחובות.

 6/149.195, מושב עובדים, הנועת המושבים. השם נקבע לזכר המפקד יאשיה וגיבור, ידיד הציונות
 שםייע למדינה בדרך, כינויים ארעיים קודמים: ארגון ראובן, נחל ראובן, דרום קאקון.

 מ*8 עמק חפר; נפת רשרון.

 מועצת אזורית הכוללת את הישובים: בית חנן, בית עובד, גאליח, גן שורק, כפר הנגיד, נטעים,
 עימות, פלמחיס. השם נקבע לפי שפע הפרדסים והמים שבתחומי המועצה האזורית. ראה: ״והיית

 כגן רוה ובמוצא מים אשר לא-יכזבו מימיו׳ (ישעיהו נח, יא).
 נפת רחובות.

ב עובדים, תנומת המושבים. ממערב לנטעים, בקרבת שפך נהל שורק. השם נקבע, 49 ש ו מ U 8 / 1 2 
 לפי השם ההיסטורי ינחל שירק׳ (שופטים טז, ד), כינוי ארעי קודם: נטפיפ־הרהבר״

 מ״א גן דוה; נפת רחובות.

 9/131.157. מושב עובדים, המועצה החקלאית. נוסד על ידי ארגון חיילים משוחררים ״תשבי״, בקרבת
 בית דגן. השם נקבע לפי הענף המשקי העיקרי — גנות ירק, ראה הכתוב: ופשו גנות ואכלו את־

 פריהם׳ (עמוס ט, יד). כינויים ארעייב קודמים: תשבי, ארנון תשבי,
 מיא עמק לוד; נפת רמלד״

 6/141.192. ישוב מטעים, התיישבות המעמד הבינוני. בקרבת נתניה, מצפון לנורריה. השם נקבע
 לפי משעי החדרים.

 מ*א עמק חפר; נפת השרון.

 6/138.161. מושב עובדים, המועצה החקלאית. השם נקבע לפי העגף המשקי העיקרי — גני עצי פרי,
 כינויים ארעיים קודמים: יכין, גגות יכין.

 מיא מפעלות א5ק; נפת פתח תקוה.

 9/134.140, מושב עובדים, תנועת המושבים, ליד מזכרת בתיה. השם נקבע לזכר יונה קרמנצקי, יושב
 ראש ראשון של הקרן הקיימת לישראל בהיווסדה בשבת תרסיב. כינוי ארעי קודם: עקרוךהרחבה.

 נדא גזר; נפת רמלה.

 6/138.162. ישוב כפרי, במקום -שיכון היובל׳, ממערב למעש. השם נקבע לפי הקרבה אל פתח תקוה.
 שם קודם: שיכון היובל, מועצה מקומית,

 נפת פתח חקור״

 9/111.133. מושב עובדים, הנוע!/ המושבים פצפון ללדד. השפ נקבע לפי הענף המשקי העיקרי —
- גנתון(נחמיה י, ז). כינויים ארעיים קודמים: ג׳ינדם, בית פריף אי.  גנות, ובעקבות שפ מקראי י

 מיא מודיעים; נפת רמלה,

 9/133.127. מושב עובדים, הפועל המזרחי. בחבל לכיש, ממזרח לחרובים השפ נקבע לפי הענף המשקי
 העיקרי — מטעים. כינוי ארעי קודם: מוע׳אלס אי.

 מ״א האלה; נפת ירושלים.

 5/175.217. מושב עובדים, תנועת המושבים. באזור תענך (מערב). השם נקבע לזכר דבורה הנביאה,
, ד).  ימיא שפטה את ישראל בפת ההיא* (שופטים ד

 נפח יזרעאל.
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 12/153.091. ישוב חקלאי קיבוצי, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר. מדרום־מזרת לבית קמר, וממזרת
 לשובל. השט נקבע בעקבות השם המקראי דביר (יהושע טו, טו) שאתרה העתיק נמצא נ־10 יךמ

 מצפץ־פזרח לישוב. כינוי ארעי קודם: דביר.
א בני שמעון; נפת באר שבע. ד  נ

 8/122.123, מושב עובדים, תנועת המושבים. בין עין צורים ובין ננבה. השם נקבע לפי הענף המשקי
 העיקרי. כינויים ארעיים קודמים: חוות גת 1, חוות סוויט, חוות הסוכנות•

 מ״א שפיר; נפת אשקלון.

 13/132,052. ישוב עירוני, בצומת דימונה, בפרשת הדרכים לבאר שבע, לאילת, לסדום. השם מקראי:
-וקינה ודימונה וערערה- (יהושע טד, כב). צלילי השם הקדום נשתמרו בשם הערבי: -חראבת אם

 דמנה-.
 פ-א תמר; נפת באר שבע.

 3/198,276, מושב עובדים, המועצה החקלאית. השם בקבע לפי שם היה ממשפחת האנטילופה: -ואקו
- (דברים יד, ה) ולפי דמיון הצלילים של השם הערבי -דישום־. ר מ  ודישון ותאו ח

 מ*א הגליל העליון; נפת צפת.

 09י 3/190. מושב עובדים, הפועל המזרחי, השם היםטורי. ראה: -וישאוהו(את רב אליהו גאון) להר
״ האחרון א ׳ יוטי הגלילי-, מגילת רב אביתר הכהן, הגאון ה  הגליל לדלתון ויקבר בראש ההר אצל ר

 (ספר הישוב ב׳, עם׳ 0). השם הקדום נשתמד בשם הערבי -דלאתה-.
 מ-א מרום הגליל; גפת צפת.

 5/221.215. חווה חקלאית של חברת -ייצור ופיתוח-, איחוד הקבוצות והקיבוצי* ראה: -דושגה של
 יריחו- (ספרי, בהעלותך מד).

 ט-א בית שאן; נפת יזרעאל.

 מועצה אזורית הכוללת את הישובים: בר גיורה, גפן, מבוא ביתד, לחית, מטע, נס הרים, נתיב הל־ה,
 עגור, שדוח מיכה, תירוש. השם נקבע לפי השם ההיסטורי. ראה: -ושאול ואיש־ישראל נאספו ויחנו

, ב), שם ניצח דוד את גלית.  בעמק האלה-(שמואל אי, ת
 נפת ירושלים.

 אזור התיישבות בנגב המערבי, בגבול רצועת עזה, מבאלים וגבולות בדרום ועד בארי וסעד בצפון,
ילך דור הוא ושש-פאות איש ו  משני עברי נחל הבשור. השם נקבע בעקבות השם ההיסטורי. ראה: -

 אשר אתו ויבואו עד־נהל הבשור- (שמואל אי, ל, מ).
 נפת באר שבע.

 6/140.173. מושבה המאחדת את הישובים: הדר, רמתים ושמנותיהן. השם בקבע, לאתר מיזוג שני
 השמות, על דרך סומך ונסמך.

- מועצת מקומית. בפת פתח תקור-

 5/197.238. מושב עובדים, הפועל המזרחי. שינוי שם במקום -טרגוביח*.
 מיא הגליל התחתון; נפת כנרת.

 מועצה אזורית הכוללת את הישובים; גני עם, ירקובה, בפר מל־ל, נות ירק, עדנים,
 בפת פתה תקוד-

 12/123.112. מושב עובדים, תנועת המושבי* בחבל לכיש, מדרום־מזרח לכוכב. כינוי ארעי קודם:
 לכיש 4.

 נפת אשקלון.

 8/119.123, משק מטעים(כדמי גפן), מדרום לגבעתי. נוסד על ירי החברה הדרופ אמריקאית להתיישבות
 ולל/עשיד״ השפ נקכע לפי הענף המשקי העיקרי.

 מ-א באר טוביה; נפת אשקלון.
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 11/111.036. מושב עובדים, הטועל המזרחי. השט נקבע בעקבות הכתוב: ׳•זכרתי לך חסד נעוריך אהבת
 כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה* (ירמיהו ב, ב) - לציין בי ארץ לא־זרועה נהפכת

 לארץ זרועה. כינוי ארעי קודם: שובל י״א.
 מ־א עזתה; נפח באר שבע.

 9/130.143, ישוב כפרי ליד רחובות, במקום הכפר הנטוש זדנוגה. השם היטטורי; ראה: ר׳ חייא בר
 זרנוקי*(ב. סנהדרין כו,ע״א). ׳•זרנוק״ משמעותו - דלי עור לדלות בו מיפ. כינוי ארעי קודם: זרנוגה.

 נפת רחובות.

 מועצה אזורית הכוללת את הישובים: בארי, בית רעים, מנן, נירים, עין השלשה, כסופים, גבולות,
 מבטחים, צאליפ, ניד יצחק, ניר עוז. השם נקבע לפי דמם החיעשידי — מעון. דאו,: ״ויכו את אהליהם
(את עזיהו) האלהיפ על פלשתים ועל הערבים רהו עז י ז  זאת המעונים* (דברי הימים א׳ ד, מא<, ׳
 היושבים בגור־בעל והמעונים״ (דברי הימים ב׳ כו, ז), וכן נזכר השם מעון בצורה היוונית ״מגואיס*

 במפת מידבא וב״גוטיציאה דיגניטאטזם*. צלילי השט העברי גשתסת בשם הערבי ״חירכת מעין*.
 נפת באר שבע.

 6/10.171. מושב עובדים, תנועת המושבים. נוסד על ידי יוצאי חטיבת טלמ־ח, גדוד טי. השט נקבע
 לציון הכוננות ובעקבות הכתוב*. הנור־תרבך על־ירך גבור- (תהליפ מה, ד). כינוי ארעי קודפ:

 נדוד טי.
 מ״א מפעלית אפק; נפת פתח תקוה.

 9/143.132. כפר חוצבים בכפר הנטוש אל חדיתא. השם היסטורי; ראה: ״לוד חדיד ואונו״ (עזרא ב, לג).
 צלילי השפ העברי נשתמרו בשפ הערבי ״הדיו/א*. חדיד — עיר !זימה מימי יהושע בן נון, לפי משורת

ב, לח). , כ) וכן מפרי המבצר של שמעון החשמלאי(כפר המכבים אי, י  התנאים (ערכין פ
 מ*א מודיעים; נפת רמלה.

 6/137.169, ישוב״שיכון מצפון לכפר ויתקין. השפ מחודש, נקבע לפי הקרבה אל חוף חים.
 מ-א עמק חפר; גפת השרון.

 6/117.171. ישוב חקלאי קיבוצי, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר. ממזרח לחגור, ליד חירבת ח׳ורייש,
 מ־א מפעלות אפק; נפת פתח חקוה.

 6/142.196. חווה חקלאית ממשלתית להדגמה, בעמק חפר, ממזרח למעברות. השפ בקבע לפי תפקידה
 של החווה - גידול צמחי נוי ועצי סרק.

 מ*א עמק חפר; נפת השרון.

 5/196.208. חוות הדגמה של משרד החקלאות בעמק בית שאן, מצפון לרחוב, בין פין הנצי״ב ובין
 שלוחות ורשפים. השם נקבע לפי אמרת רבי שמעון בן לקיש: ״גן־עדן — אמר ריש לקיש — אם

׳ (עירובין יט, ע־א).  בארץ ישראל הוא, בית שאן פתחו
 מ״א בית שאן; נפת יזרעאל.

 9/134.148. ישוב כפרי בין באר יעקב ובין נצר סרני, במקום מעברת באר יעקב. ראה הכתוב: *ויצא
 חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה* (ישעיהו יא, א). כינוי ארעי קודם: מעברת באר יעקב.

 מועצת מקומית; נפת רמלה.

ית ישראל. גופר ע״י הברת ׳תדת״ץ* (תורה, דת, חסד, צדקה), בקירבת י  3/191.314. ישוב כפרי, אנ
 טבריה, בין אחוזת נפתלי ובין ניגפה. ראה הכתוב: ישיתו לבכם לחילה, פסגו ארמבותיח (תחלים מח,

 יד). ביגוי ארעי קודם: תדח״ץ.
 נפת בנרת.

,  5/199.213. ישוב חקלאי קיבוצי, איחוד הקבוצות והקיבוצים, השם נקבע במשקל המקראי •חנניה׳
 כינויים ארעיים קודמים: ההמונים, חמדייד״

 מ״א בית שאן; נפת יזרעאל.
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ה וכבדת״ (יהושע יט, לה) ק  3/201.251, חמי טבריה, מדרום לטבריה. השם היסטורי. ראה: ׳וחמת י
 גהחום העיר טבריה.

 8/128.132. מושב עובדים, תנועת המושבים. השם נקבע לפי הצמח'חצב הנפוץ בארץ ובסביבה, ובו
 החם יהושע את נחלות השבטים (ראה: בבא בתרא נו, פיא), כינוי ארעי קודם: מסמיה החדשה.

 מ־א באר טוביה; נפת אשקלון.

 הפגת

 חצב

 3/200.266. ישוב כפרי, בין ראש פנה ונין הל הצור (תל וקץ, .חל קדח). השם היסטורי. ראה: ״בי-
 חצור לפנים היא ראש כל־הממלכות האלה״ (יהושע יא, י).

 מועצה מקומית; נפת צפת.

 הצור

 6112031, ישוב חקלאי קיבוצי, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר. החוטפת *אשרור״ נקבעה לשם הבחנת
 כלפי הצור שבגליל.

 מ*» באר טוביה; בפת אשקלון.

 חצור־א?3דוד

 9/133.128. מרכ1 הכשרה בחבל לכיש, מצפדן־מזרח לכפר מנחם. השם גקבע לפי מטעי ההרובימ
 שבסביבה.

 נפת אשקלון.

ד י ו  6/130.181, ישוב כפרי, עיש הנה לאה רדז, במקום מעברת.חוף השרון, ממערב לבני ציון. ראה: ׳
 חרוצים תעשיר׳ (משלי י, ד).

 מ״א הוף השרון; נפת השרון.

 11/118.083. חוות בסיונות חקלאית של משרד החקלאות, בקרבת גילת. השפ נקבע לפי תפקיד החווה -
 הגברת יכולים.

 מ-א מרחבים; נפת באר שבע.

 חרובית

 חרוצים

 יבולה

 2/166,235. הווה חקלאית של חברת ״הזרע״, מדרום לאחיהוד. השם נקבע לפי תפקיד ההווה - בירור
 זרעים. כינוי ארעי קודם: דמון.

 מ-א נעמן; נפת עכו.

 9/131.1-19. ישוב כפרי בתחומה של נס ציונה. השם נקבע לזכר המפקד אליעזר מרנולין שעמד בראש
 הנדוד העברי. בינוי ארעי קודם: צרפנד אל הראב.

 נפת רחובות,

 יבור

י •אליעזר  נ

י התאחדות עולי הונגריה, בקרבת נגבה, השם  12/122,118. מושב עובדים, העובד הציוני, נוסד עי
 נקבע לזבד נתן(אוטו) קומולי, נשיא ההסתדרות הציונית בהונגריה, מנהיג יהדות הונגריה, שהקריב

 את נפשו על הצלתה. כ;נוי ארעי קודם: קוממיות בי.
 מ״א יואב; נפת אשקלון.

 9/1-10.115. מושב עובדים, הפועל המזרחי. בין רמלה ובין עזריה. השם נקבע למלאת 750 שנה לפטירת
 רמבים(המתיישבים — בני העיר פאס במרוקו, שבה ישב רמבים); שס־הלואי ״ידי מזכיר את חיבורו

 הגדול יחיד החזקה*.
 מ*א גזר; נפת רמלה.

 יד רמב-ם

, בקרבת תקומה. השם מחודש, נקבע לפי הפקיר החווה —  11/100.094. הווה חקלאית של חברת ״הזרע׳
 גידול זרעים.

 מ״א עזתה; גפת באר שבע.

 יזרעם

 9/132.140. ישוב כפרי בין כפר עקרון ובין בית אלעזרי. השט נקבע לציון קיבוץ גלויות; ראה: ״קבץ
 אקבץ שארית ישראל, יחד אשימנו׳ (מיכה ב, יב). בינוי ארעי קודם: ׳שכונת פועלים פקיר*.

 מיא ברנר; נפת רחובות.

 יחד
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ך ו ק ק ל השט הערבי *  »6/150,19, ישוב כפרי, במקום מעברת קקון. השם גקבע בעקבות הגלילים ע
ך (תהליס קב, כט). כינויים ארעיים קודמים: קקון, מעברת קקון. ו כ  ולפי הכתוב: ״וזרעם לפניך י

 מ״א עמק חפר; נפת השרון.

 8/129.127. מושב עובדים, תנועת המושבים, מצפp לערוגות. ראה: *לפני־שמש ינון שפו* (תחלים
 עב, יז). כיבוי ארעי קודם: מסמיה גי.

 מ״א באר טוביה; נפת אשקלון.

 3/172.231. ישוב חקלאי קיבוצי, איחוד הקבוצות והקיבוצים. השם מחודש, מלשון *יפעה* ובמשקל
 המקראי: ״דברת*. כינויים ארעיים קודמים: גבת א׳, גבת־הערון, השרוךגבת.

 «יא יזרעאל; גפת יזרעאל.

 6/112.187. ישוב כפרי, מדרום לקדימה, השט נקבע לפי המשמעות: יציב־־אזרח, קיים, קבוע. כינוי
 ארעי קודם: שיכון מנסורין.

 נפת השרון.

 5/203,219. מושב עובדים, תנועת המושבים. מצפוךמזרה לבית-יופף. השש מחודש, נקבע לפי הירדן
 שבקרבתו שוכן הישוב. כינוי ארעי קודם: בית יוסף בי.

 מיא בית שאן; נפת יזרעאל.

 6/117.173. מושב עובדים, תנועת המושבים, ישוב ספר. השם נקבע לפי הכתוב: ״כייירחיב ד׳ אלחיך
 את־גבולך״ (דברים יב,כ). כיבוי ארעי קודם: ארגון שמחה.

 מ״א השרון התיכון; גפת פתח חקוה.

ל דו גי - י מועצת הפועלות. השם נקבע לפי הענף המשקי העיקרי  8/120,131. בית הפר חקלאי, נוסד עי
 גנות ושתילים. ראח: *וכנה אשר-נטעה ימינך* (תהלים פ, טז).

 מ״א באר'טוביה; נפת אשקלון.

 9/154.131. מושב עובדים, המועצה החקלאיח. השם היסטורי; ראה: ״ועבר אל־כתף הר־יערים מצפונה
ך (יהושע טו, י). הוראת השם כסלון; מבטח, מעוז, בטחון, חקור״ צלילי השם הקדום ו ל ס  היא כ

 נשתמרו בשם הערבי ״כסלה*. כינוי ארעי קודם: ח׳רבת שופה.
 מ־א הרי יהודה; נפת ירושלים.

 8/124.137. מושב עובדים, המועצה החקלאית. השם נקבע לפי הכתוב: ״כי בחדש הא^יב יצאת ממצרים*
 (שמות לד, יח), הואיל ומייסדי הישוב הם יוצאי מצריט, כינוי ארעי קודם: כפר היאור,

 מיא גדרות; נפת רתובות.

 8/127.128. מושב עובדים, תנועת המושבים, השם נקבע לזכר שני האחים אפרים וצבי גובר, בני גפר
 ורבודג, שנפלו במלחמת השחרור. כיבוי ארעי קודם; קסטינת אי.

 מ״א באר טוביה; נפת אשקלון.

 »^45ב/9. ממ!ב עובדים, העובד הציוני. בקרבת משמר אילון.השס נקבע לזכר יהושע בן-נון ונצחונו
 בעמק אילון. כינוי ארעי קודם: משמר אילון אי.

 פ*א גזר; נפת רמלד״

 3/128.144 ישוג כפרי, במקום מעברת קובייבת, ליד רחובות, בקרבת כפר הנגיד. השט נקבע לובר
 משוררנו הגדול רבי שלמה בן גבירול. כינוי ארעי קודם: קובייבד״

 נפת רחובות.

 [2/146.21. כפר נוער, מוסד לחינוך חקלאי, מדרום להיפר״ בחירבת אל כניסה. השם בקבע לפי הקרבה
 אל היפ. כינוי ארעי קודם: נלים.

 נפת היפר״

 י?פומ הפרסומים 489, כ״נ באב תע1ט׳־ז, 31.7.1950

 :כין

 :נון

 לפעת

 נציב

 :ר״דןה

 ירחיב

 כנות

 כסלון

 כפר אביב

 כפר אתיפ

 כפר בךנץ

 ?פר גביולל

 כפר גלים
- 1 
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 כפל המסבים 6/133.160, ישוב כפרי במקום הכפר הנטוש -אל־חייריה-, שנקרא גס -אכן אבראק- — האתד העתיק
 של בני ברק, מקום מושבו של רבי עקיבא. השם נקבע לזכר גדולי האומה: רבי אליעזר ורבי יהושע

 ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי פרפון שהיו מסובין בבני ברק (ראה הגדה של פסח).
 גפת תל אביב.

 כפל זיתים 3/193,246• מושב עובדים, תנועת המושבים. השט נקבע לפי מטעי הזיתים שמסביב לכפר. כינוי ארעי:
 ״ קודם: בפר חטים בי.

. ת ר  מ-א הגליל התחתון; בפת מ

 כפר חב״ד 9/136.155. מושב עובדים, כפר חסידי חב־ד, ממזרח לכפר הנטוש סאפריד״
 מ״א עמק לוד; נפת רמלה.

ל 1/200.294. מושב עובדים, תנועת המושבים ליד בחל עיון, מדרוט לאבל בית מעכה. השפ בקבע לפי ב ו  כפר י
 יובלי המים שמסביב לכפר. כינוי ארעי קודם: «וק פוקאני.

 מ-א הגליל העליון; נפת צפת.

 כפר ירת^ 13/112.045. ישוב כפרי, במקום מעברת תל ירוחם, בגומת הדרכים אל באר שבע, פדום, המכתש
 הגדול ומכתש רמון. השם היסטורי, נמצא חקוק בכתובת שישק מלך מצרים בהיכל כרבך, ברשימת
תל רה׳מה-. ראה: -ושמו  ערי הנגב אשר כבש, בזז ושרף. השפ הקדום נשתמר בצלילי השם הערבי -

 אלקנה בן ירחם- (שמואל א׳ א, א), שם קודם: תל יחדזם.
 מ-א רמת נגב; נפת באר שבע.

 2/167.272. מושב עובדים, תנועת המושבים. השם היסטורי: עיר שניתנה ללויים מבני גרשון; ראה
-וממטה אשד את-משאל ואת מגרשיה, את־פבדון ואת־פגדשיה״ (יהושע כא, ל). כינויים ארעיים

 קודמים: ואדי קארן, ואדי קוריין, ח׳רבת עבדה,
 מ-א סולפ צוד; נפת עכו.

 כפר ע?דון

 «11/105.0. ישוב חקלאי קיבוצי, איהוד הקבוצות והקיבוציפ, השפ ניתן לפי הקרבה׳ אל העיר עזה,
׳ ד ענו) ובפר לוד (ליד לוד). כינויים ארעייט קודמים: יגב לי )  ובמשקל השמות הקדומים: כפר עבו

 שדמות.
 מ-א שער הנגב; נפת באר שבע.

 9/133.140. ישוב בפרי בכפר הנטוש עאקר. כינוי ארעי קודם: עאקר. ראה: -ויצא הגבול אל־כתף
 עקרון צפונה- (יהושע טו, יא).

 מ-א ברגר; נפת רחובות.

 כפר עזה

 כפר ע!קרון

 2/161.276. ישוב חקלאי קיבוצי, איחוד הקבוצות והקיבוצים. השם בקבע לפי כף ראש הנקרה שבקרבתו
 שוכן הישוב. כינוי ארעי קודם: סולם צור.

 מ-א סולם צור; נפת עכו.

 כפר רא# הנל,ךה

^ חוות ממשלתית לגידול בקר ולמרעה, מצפון ליס כנרת, ראה: -לבשו כרים הצאך (תחלים i m s u i כרי זי?צא 
 סה יד).

 מ־א הנליל העליון; נפת צפת.

י 1עמן SIWLTA חוות מרעה לגידול בקר, על גדות נחל נעמן. ך  כ
 מ־א נעמן; בפת עכו.

 כר^ס 6/137.162. ישוב כפרי, במקום מעברת קרית אונו, השם נקבע לפי הצמח כרכום הנפוץ בארץ ומצוי
 י בסביבד״ כינוי ארעי קודם: מעבדת קרית אונו.

 בתחומי המועצה המקומית קרית אוגו; נפת תל אביב.

. מושב עובדים, הפועל המזרחי. השם בקבע לזכר רבי יוסי בן זמרה שקברו המקודש נמצא 7 1 3 / 1 9 U • ן ר מ  כרם בן ז
 בקרבת הישוב. כינויים ארעיים קודמים: ראס אל אהמר, ההר האדום.

 מ-א מרום הגליל; נפת צפת.
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 בףיט יבגך• 8/123.133. ישוב הקלאי קיבוצי, הקיבוץ הדתי. שש הקבו3ה יבנה שונה ל־־כרם יבנה• לאו!!־ שהישוב
 * י '-'׳ נניצא 6 ק״מ מדרום לאהד ההיסטורי של יבנה הקדומה, אשר בו נוטד עט קופ ההדיגה יישוב עולים —

 יבנה. השם נקבע לפי ״נרם ביבנה׳׳ (שיר השירים רבה פ״ח ט, ג).
 מיא יבנה; נפת רחובות.

, תנועת המושבים. בצומת הודיה. השם נקבע לפי הענף המשקי העיקרי — ם ך ן ו  כךמון 8/117.121. מושב פ
 כרמי גפן. כינויים ארעיים קודמים: הכורמים, ארגון הכורמים.

 מ-א שפיר; נפת אשקלון.

ת 9/139,121. מושב עובדים, תנועת המושבים. בהבל לביש, מדרום־מערב למשואר״ השם נקבע לפי י ח  ל
 מטעי השקדים שבסביבה, ראה: ׳מקל לבנה לה ולוז וערמון׳ (בראשית ל, לו), כינוי ארעי קודם:

 דיר דובאן בי.
 מיא האלה; נפת ירושלים.

 לוחמי הגיסאות 2/159.263. ישוב חקלאי קיבוצי, הקיבוץ המאוחד. השם נקבע לזכר המרד בניטאות ורשה, בנדין,
י לודז ועוד ולזכר הלוחמיפ סקידעו שם ישראל. כינויים ארעיים קודמים: מורדי הגיטאות, אשר. : 

 מ-א געתון; נפת עכו,

ויתן ד׳ את״לכיש ^ 12/133.107. מושב עובדים, תנועת המושבים. ליד תל לכיש. השם היסטורי; ראה: ׳ י  ל?
 ביד ישראלי (יהושע י, לב<.

 נפת אשקלון.

י פועלי נמל חיפה, במסנרת התנועה ימן העיר  מאור 6/15033. מושב עובדים, תנועת המושבים, נוסד עי
 אל הכפרי. השם נקבע לפי המאור הגדול שבשיבה לעבודת האדמה. כינוי ארעי קודם: ח׳רבת כוסיה.

 פ־א מנשה; נפת חדרה.

 12/128.114. הווה חקלאית של הברת ׳׳הזרע״. בחבל לכיש, מצפון לקרית גת. השפ נקבע לפי תפקיד
 החווה לספק זרעים מובחרים. ראה: ׳קומת ארזיו מבחור ברושיו׳ (מלבים ב׳ יט, כג).

 נפת אשקלון.

 11/110.114. מושב שיתופי, העובר הציוני. השם נקבע לזכר הבקעת החזית של המצרים הפולשים.
 כינויים ארעיים קודמים: ברברה, ברברית.

 מ״א חוף אשקלון; נפת אשקלון.

 9/165.134. ישוב מצפון למוצא, ליד הכפר הגטוש קלוניר״ ראה: ״על הר־גבוה עלי-לך מבשרת ציון,
 הרימי בכות קולך מבשרח ירושלים* (ישעיהו מ, ט).

 נפח ירושלים.

 11/110,119. החלק הישן של העיר אשקלון, במקום העיירה הנטושה ״פג׳דל*. השם נקבע לפי השכנות
 לאשקלון העתיקה ולפי השם ״מגידל* שאין לו משמעות בערבית, אלא הוא שריד של שם עברי קדום.
 הזיהוי עם *מנדל גד- שנקטו בו אחדים היה מוטעה — ראה: ״צנן וחדשה ומנדל־נד... לכיש ובצקת

, ומזהים את מגדל גד בקרבת לכיש בחרבת אל מגידלה - 12/140.105. לט) -  ועגלון׳ (יהושע טו, לז
 בתחומי העיר אשקלון; נפת אשקלון.

 5/172.233. ישוב כפרי, בכפר הנטוש אל מג׳יידל. השם נקבע לפי ׳העמק׳ שהוא עמק יזרעאל ולפי
 שריד השם העברי שנשתמר ב״אל מגייידל׳ שאין לו משמעות ערבית. כינוי ארעי קודם: אל מגייידל.

 מועצה מקומית. נפת יזרעאל.

 מועצה אזורית הכוללת את הישובים: אבן יצחק, אליקים, גבעת עוז, דליה, הזורע, משמר העמק,
׳ היה ם אפרי  מגידו, מדרך עוז, עין העמק, עין השופט, רמות מנשה, רמת השופט. השם הקודם: ׳

 מוטעה הואיל והאזור הוא בנחלת מנשח בעוד נחלת אפרים והר אפרים הם בשכם ודרומה.
 נפת יזרעאל.

 מבחור

 מבקיעים

 מב&דת יר^זלים

 מנדל א*72ןלון

 מגדל העמק

 מגדו
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ל 6/153.199. ישוב קיבוצי, איהוד הקבוצות והקיבוצים. גוםד ע״י הצופים יי. ישוב ספד, השם נקבע ג  מ
ג דאה: יעלהו מגל כי בשל קציר, בואי־רדו כי-מלאו, גת* (יואל ד ה  בעקבות עמל הנחיל - מגל ו

 ד, יג). כינוי ארעי קודם: משלט 86.
 מ״א עמק חפר; נפת השרון.

 מדלך עוז 4/165,222, מושב עובדים, תנועת המושבים. מדרום־מזרח למשמר העמק. השם נקבע לזכר עת המערכה
 בחזית משמר העמק, ראה: •מדרבי נפשי עו* (שופטים ה, כא). כינוי ארעי קודם: מנסי,

 מיא מגידו; נפת יזרעאל.

 מזכרת בתיה 0(611311 מושכר- נקבע מחדש שמה המקורי של המושבח שניתן לזכר אפ הגדיב הידוע. שפ קודם:
 עקרון — מזכרת בתיה.

 מועצה מקומית. נפת רמלה.

 מיטב 178.216(3. מושב עובדים, תנועת המושבים באזור תענך. השם נקבע לפי טיבה המעולה של אדמתי
 האזור. ראה: *במיטב הארץ* (בראשית מז, ו), כינוי ארעי קודם: תענך מזרחי גי.

 מ*א גלבוע; נפת יזרעאל.

 מכרות תמנע 11118.908¿ מחנה בורי הנחושת בערבה, בנוזל תמנע. השם מקראי; ראה: *ואלה שמות אלופי פשו
 לפשפחותס למקומותם בשמוחם, אלוף תמנע-,.. (בראשית לו, מ). השם נקבע בעקבות המקור ימנע*

 שבשם הערבי יאל מנייע־ה״,
 נפת באר שבע.

5/172̂, מושב עובדים, תנועת המושבים. באזור תענך(מערב). השם נקבע לפי המשמעות: מלאה ־־  מלאה 18
 שפע תבואות השדה והכרם. ראה; ׳המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם׳ (דברים כב, ס).

 בפת יזרעאל.

 מלילות 11/111.089. מושב.עובדים, הפועל המזרחי. השם בקבע לפי הענף המשקי העיקרי — ניוול תבואות,
 ולפיח משמעות: מלילות= שבלים בשלות. ראה: *וקטפת מלילות בידך* (דברים בג, כו), כינוי ארעי

 קודם: שרשרת גי.
 מיא עזתה; נפח באר שבע.

 מניחה 12/128.119. מושב עובדים, תנועת המושבי* ממזרח לזבדיאל. ראה: *ברוך ד׳ אשר נתן מנוחה לעמו
 ישראל* (מלבים א׳ ת, נו — ברכת שלמה). כינוי ארעי קודם: גת 3 א.

 . ט*א שפיר; נפת אשקלון;

 מעוז צייןן 9/161,133, כפר חוצבים, בין מוצא ובין צובר״ השפ נקבע לוכד הקרב על הדרך לציון, לירושלים
פ קמוצה. כינויים י י- (תהלים כז א) - מי  הנצורה, במלחמת השחרור. הניקוד לפי הכתוב: מפח־חי

 ארעיים קודמים: קסטל, מעברת קסטל,
 מ״א הרי יהודה; נפת ירושלים.

 מפעלות אפק מועצה אזורית מאוחדת לאחר מחוג המופצות אפק ומפעלות. השם נקבע על דרך סומך ונסמך. כוללת
 י , י את הישובים: גבעת השלשה, חגור, חורשים, כפר סירקין, גחשוגים, עיגח, גני יהודה, גני תקוח,

 מגשימים, מעש.
 נפת פתח תקוח.

 מצר 4/135.205. ישוב חקלאי קיבוצי, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר. ממזרח לח׳רבת מייסר. השם נקבע
ל, בו  לציון משמר על הגבול, לפי המשמעות: מצר=ג

 מיא מנשה; בפת חדרה.
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 1/20131. מושב עובדים, תנועת המושבים. רשם 1קגע לזכר חיים מרבליות־קלבריסקי, ממביחי היסודות
 לישוב החקלאי בגליל העליון. בינוי ארעי קודפ: מונק.

 מ״א הגליל העליון; נפת צמת.

 מרגליות

 מועצה אזורית בנגב המערבי ההוללת את היישובים: תפרח, גילת, בטחה, רנן, פדויים, מסלול, פטיש,
 ומרכזה — אופקים. השם נקבע לפי המרחבים המישוריים של שטחיה•

 נפת באר שבע,

 מרחבים

ג/ השם נקבע  15/129.013. ישוב חקלאי קיבוצי, הקיבוץ המאוחד. בקירבת הכפר הנטוש ביר עפלו
 לזכר המפקד יצחק שדה, ממייסדי פלמ׳׳ח וראשיו. החלק הראשון של השם הוא שינוי שמו הקודם

 של הישוב — משאבי* נינוייט ארעיים קודמים: חלוצה, ביר עסלוג׳, משאבים.
 מיא רמת נגב; נפת באר שבש,

 5?»אבי $־1¡

 9/110,120. מרכז הכשרה בחבל לכיש, מדרום לעבור. ראה: יהיו משיאין משואות׳ (ראש השנת כב,
 עיב).

 מיא האלה; נפת ירושלים.

 מעזואה

 8/129.123. ישוב כפרי בצומת ראם. השם נקבע לפי דמיון צלילים בשפ הערבי *מטמיזך. ראה: ימת*
 נאוו על־ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום* (ישעיהו 1ב, ז). כינויים ארעיים קודמיפ: מסמיח, מפמיה

 אל כבירח.
 נפת אשקלון.

 9?3מיע עלום

 משמר היר!"[ 8;)205.2;3• מושב שיתופי, תנועת חרות. שם המושבה הוותיקה הועבר למושב השיתופי בני צפת בחירבת
 ירדה. כינויים ארעיים קודמים: בני צפת, משמר הירדן א׳, ה׳רבת ירדד״

 מ״א הגליל העליון; נפת צפת.

 1!גה 12/121,113. מושב עובדים, תנועת המושבים, בהבל לכיש, ממזרח לכוכב. ראה: ״ואורח צדיקים כאור
 נוגה* (משלי ד, יח). כיגוי ארעי קודם: לכיש «.

 גפת אשקלון.

 12/122.114. מרכז כפרי של קבוצת הישובים: שחר, זוהר, נוגח, נין ח״ן, עוצם. הבל לכיש.
 גפת אשקלון.

 נהורה

 5/202.222. ישוב חקלאי קיבוצי, הקיבוץ המאוחד, גוסד על ידי גרעין עולי בבל. השם נקבע לזכר
 אוד־כשדיט, עיר מולדתו של אברהם אבינו. כינוי ארעי קידם: הגרעין הבבלי.

 מ״א בית שאן; נפת יזרעאל.

 גוה אור

י אפרים פרד מונוסון,  9/138.159. ישוב עובדי שדה התעופה, מצפון ללוד, בקרבת יהוד, נוסד עי
 מנהיג ציוני בבוסטון.

 . נפת פתח תקוה.

 גוה אפרים

 8/143.171. מושב עובדים, תנועת המושבים, השם גקבע לפי הענף המשקי העיקרי — גידול ידקוח.
 בינוי ארעי קודם*. כפר ירקנים.

 מיא וירקון; נפת פתח תקוד״

 גוה ירק
1 tr 1״ 

ו אלהי ישענו, מבטח בל־קצוי־ארץ״ (תחלים נ  8/125.135. מושב עובדים, תנועת המושבים. ראה: ׳תענ
 סה, ו). כינויים ארעיים קודמים: בצרון ג׳, מבטח.

 מ״א באר טוביה; נפת אשקלון.

5/183̂. מושב עובדים, תנועת המושביפ. מצפין־מערב לכפר הנטוש בוריס, בהר גלבוע. השם 10 
 ׳בורית* בזכר במקורות היסטוריים מימי הצלבבים. השם נקבע לפי צמח מצוי. כינוי ארעי קודם:

 נורים.
 מ״א גלבוע; בפת יזרעאל,

 גוה מבטה
T í  I יי '

 נורית

״ ג באב תשט״ז, 31.7.1950 כ s ,4׳J 1248 ילזוט הפרםי&ים 



ה לכית,גוברין. השט נקבע לציון ד מ  נח#1!ה 12/114.111. ישוב חקלאי קיבוצי. השועל המזרחי. בחבל לכיש, מ
 העוז והחלטת הנחושה שבחתיישבות על הגבולות. ראה: •מלמד ידי למלחמה ונחתת קשת־נחושה

 זרועותיי. (תהלים יח, לה<.
 נפת אשקלון.

 נחל עוז 1/102,098¿ ישוב חקלאי קיבוצי, איחוד הקבוצות והקיבוצים. ממערב לסעד, על גבול עזה. היאחזות
ל ולציון העוז  ראשונה של נחיל — נוער חלוצי לוחם — שהיתה לישוב קבע. השם נקבע לכבוד נחי

/ מול עזה.  שבישובי הספר. כינויים ארעיים קודמים: נחלאים א
 , מיא עזתה; נפת באר שבע.

 נחלאית !)1/162.22. ישוב מטעים, בין הזורע ובין משמר העמק. נוסד עיי אגודת -נחלאות״.
 מיא מגידו; נפת יזרעאל.

ונתן ארצם בחלה, נחלה לישראל עמו* (תחליט  גחלה 12/130.118. מושב עובדים, תנועת המושבים. ראה: י
¿  קלח, יב). כינוי ארעי קודם: גת 3

 מיא שפיר; נפת אשקלון.

 נטע '8/123,132. ישוב מטעים, הוקם ע-י אגודת -נטע*. השם בקבע לפי הענף המשקי העיקרי.
 פ-א באר טוביה; נפת אשקלון.

 ניגה 11/118.112. חווה חקלאית, נוסדה ע-י הברת -עמיר-, התאחדות האכריפ. בחבל לכיש, בין כוכב ובין
 הלץ.

 נפת אשקלון.

י בניהם של מייסדי מושבי העובדים, ארגון  ניר בביס 12/126.119. מושב עובדים, תנועת המושבים. נוסד ע-
* כינוי ארעי קודם: בני המושבי* י מ י המושבים*. השפ נקבע לציון המשך מפעל האבות על ירי ה -בנ

 מ-א שפיר; נפת אשקלון.

 ניר גקיימ 8/120.137. מושב עובדים שיתופי, הפועל המזרחי. פצפץ לבני דרום, השם בקבע לציון הקשר בין
 עבודת האדמת ובין העבודה ביס, שפ קודם: ניר וגל.

 מיא יבנה; נפת רחובות.

יח חללי ההתקפה הזדונית  ניר חץ 12/123.113. מושב עובדים, תנועת המושבים. בהבל לכיש. השם נקבע לזכר נ
 על ממום אל-על בבולגריה. כינוי ארעי קודם: לכיש 5.

 נפח אשקלון•

 ניר יפה 5/173.219. מושב עונדים, תנועת המושבי* באזור וזעבך (מערב). השם נקבע לזכר יפה מרקם מיוהנס
 בורג כדרום־אפריקת.

 נפת יזרעאל.
 ו

 ניר יצחק 11/089.072. ישוב חקלאי קיבוצי, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר. בסביבות רפיח, בקרבת מקומו
 הקודם של קיבוץ נירים. השם נקבע לזכר המפקד יצחק שדה, ממייסדי פלמיח ומראשי חטיבת הנגב
, הישוב שעמד במערכה נגד הפולש המצרי. ם׳ רי י נ - קשור בשם - ר י נ  שפעלה בסביבת זו. שפ־הלואי -

, דנקור, דנגור.  כינויים ארעיים קודמים: קיבוץ פו
 מ״א חבל מעון; גפת באר שבע.

 ניר מ?6ח 11/114.098. מושב עובדים, תנועת המושבי* נוסד ע״י התנועה ״מן העיר אל הכפרי. השם נקבע
 לזכר משה סמילבסקי, מראשי -משפחת האדמה״ ומיוזמי יצירת הבסיס הקרקעי בנגב. כינויים ארעיים

 קודמים; שובל מזרחי 1, שובל 1.
 מ-א שלחים; בפת באר שבע.

 ניר עיז 11/093.080. ישוב חקלאי קיבוצי, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר. מצפוךמערב למגן, בגבול רצועת עזה.
א תבל מעון; נפת באר שבע. ד  נ
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 11/116.097. מושב עובדים, תנועת המושבים. השם נקבע לזבד האגרונום עקיבא אטינגר, ממניחי
 היסודות לתכנון המשק החקלאי המעורב, מורה דרך לחקלאות המטעים. שם ההנצחה הועבר מקיבוץ
 גבים שנקרא מקודם •שדה עקיבא׳. כינויים ארעיים קורמים: שובל מזרחי 2, שובל 2, ארגון דרומה,

 שדת עקיבא, שדות עקיבא. י
 מ״א שלחים; נסת באר שבע,

ר יהודי ארגנטינה׳, השם בקבע לזכר חברון משת פ נ  9/136.150. ישוב חקלאי מיסודה של חברת ׳
, כינויי ארעי קודם: הירש״צבי  הירש, מייסר ההתיישבות היהודית בארגנטינה, לפי תרגום השם ׳

 כפר ארגנטינד״
 נפת רמלה.

 «11/002.09. ישוב חקלאי קיבוצי, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר. בקו הספר ממזרח לח׳אן יונים. עבר
 לכאן ממקומו הקודם בסביבות רפיח, שם עמד במערכה ננד הפולש המצרי. כינויים ארעיים קודמים:

 מעון, מעוךנירימ.
 מ־א חבל מעון; נפת באר שבע.

, בקרבת כפר י •הדסה לנוער׳ מ להכשרה מקצועית וחקלאית של בגי נוער. נוסד עי ר  6/137,198. מ
 ויתקין, לחוף הים.

 מ־א עמק חפר; נפת השרון.

 12/130.108. מושב עובדים, הפועל המזרחי. בחבל לכיש, ממזרת לשלוח. ראה; •דרכיה דרכי־נועפ,
, יז). כינוי ארעי קודם: לכיש 11.  וכל־נתיבותיה שלום׳ (משלי נ

א שפיר; נפת אשקלון.  מ׳

נטעי נעמנים׳(ישעיהו יז, י),  6/138.182. ישוב מטעים, מצפון לבני ציון, בקרבת הכביש לחיפה. ראה: ׳
א השרון הצפוני; נפת השרון. ד  נ

 6/143.161. מושב עובדים, תנועת המושבים, בכפר הנטוש רנטייר- השמ נקבע לפי אבן מאבני החושן:
 נופך, ספיר ויהלפ׳ (שמוח כח, יח). כינוי ארעי קודם: בפר עבודה רנטייה.

 מ־א מודיעים; נפת רמלר״

 17/093.031. תחנת גבול, בקרבת גבולנו עם מצרים. השם היסטורי; נזכר בצורת NESSANA בפפירוס
י משלחת קולט. שמות קודמים: עוגיה אל חפיר, עוגיה.  יווני שנמצא עי

 נפת כאד שבע.

, לזכר הצנחן- ׳  »9/134.1. ישוב חקלאי קיבוצי, איחוד הקבוצות והקיבוצים. שינוי שם במקום ״נצר
 משלית חיים אנצו סרני שנפל בשליחותו בארץ אויב, שפות קודמים; נצר, ארגון בוכנואלד.

 מ״א ברנד; נפת רמלה,

, שליד בית החרושת נשר, *תל הנן* (בלד  2/133.241, ישוב עירוני, שבו נתמוגו השכונות: *נשרי
 א שיית׳), בן־דור (חואסה).

 מועצה מקומית״ נפת חיפה.

י הברת אפריקה־ישראל. השם נקבע לפי הצמת  6/138.162. בפר מטעים, ממערב לבני יהודה. נוסד עי
 סביון הנפוץ בארץ ומצוי בסביבה. כינוי ארעי קודם; עיר גנים ליד בני יהודה.

 נפת תל־אביב.

י התנועה •מן הכפר אל העיר״. ראה: ׳והייתם  12/129,119. מושב עובדים, הנופת המושבים. נוסד עי
 לי סגולה מכל־העמים• (שמות יט, ו), כינוי ארעי קודפ: גת 3 נ.

א יואב; בפת אשקלון.  מי

. השם י נקבע לפי טיבה המעולה של האדמה. ת׳ י חברת •פדי  9/131,138. ישוב מטעים, נוסד עי
 נפת רחובות.
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(תהליט לו'^  6/111.172, מושב עובדים, מבועת המושבים. מדרום לירקונר״ ראה: *ונחל ערניך משקם׳
 ט). בינוי ארעי קודם: ירקןבה הרהבה.

 מיא הירקון; נפת פתח תקור״

׳ עזריאל  4/117.186. מושב עובדים, הפועל המזרחי, מדרופ לכפר יעבץ. השם נקבע לזכר הרב ר
 הילדסהיימר, מראשוני חובבי ציון בגרמניה. כינויים ארעיים קורמים: דרום יעבץ, כפר עזריאל.

 מ״א הדר השרון; נפת השרון.

 10/188.003. ישוב חקלאי קיבוצי, איחוד הקבוצות והקיבוצים, השפ בקבע לציון התמורה מיעין ויבה*
 (עין טנפה) למקום תקוה ויצית•״

 נפת באר שבע.

 עדנים

 עזריאל

 עץ!הב

 2/138,231, מעברה. השם נקבע לפי המעיין עין געמן שבקרבת מקום. שם קודם: מעברת קורדאני.

 נפת תיפר״
 עץ נןגמן

 6/101.163. ישוב חקלאי קיבוצי, איחוד הקבוצות והקיבוצי* מדרום לעיבות אפק. השם נקבע לפי
 המעיינות שבקרבת מקום ובמשקל המקראי ״תמתי, -רקח*. שם קודם: גבעת השלשה - איחוד.

 מ״א מפעלות אפקז בפת פתח תקח־״

 6/140.192, מושב פובדיט, תנועת המושבי* בקירבת בארותים. השט נקבע לפי הצמח עולש הבפוץ
p ובסביבה. כינוי ארעי קודם: בארותים בי. א  ב

 מ-א עמק חפר; נפת השרון,

 6/140.164, ישוב בפרי במקום מעברת שעריה, ממזרת לפתח חקוה, השם נקבע לציון שיבת העט לארצו.
 כיבויים ארעיים קודמים: מעברת פביה, מעברת פתח תקוה, מעברת שפריח בתהומי פתח תקוד״ •

 עמת

 על#

 עמיעב

 מועצה אזורית הכוללת את הישובים: אחיעזר, זיתן, חמד, יגל, כפר הביר, צפריר-
 נפת רמלה.

 עמק לד

 12/122.216. מושב עובדים, תנועת המושבים. בחבל לכיש, מדרום־מזרח לנגבה. השם נקבע לזכר עוצם
 המערכה והגבורה במלחמת השיחרור באזור זד״ כיבוי ארעי קודם: לכיש 1.

 נפת אשקלון.

 8/128.127. מושב עובדים, תנועת המושבים. מדרום לינץ. השם נקבע לפי הענף המשקי העיקרי —
 גידול ירקות ומספוא. ראה: *דודי ירד לגנו לערוגות הבושם׳׳(שיר השירים ו, ב). כינוי ארעי קודם:

 קסטינה בי.
 מ״א באר טוביה; נפת אשקלון.

 עצם

 ערוגות

 9/139.140. מושב עובדים, תנועת המושבי* ביום העצמאות תשי״א עלו מתיישביו על הקרקע כיישוב
׳ ה מ ו ר ך (של יהויקים) זבודה בת-פדיה מ  מספר 501. השם מקראי — חותן יאשיהו המלך: יושט אמו

 (מלבים ב׳ כג, לו). כינוי ארעי קודם: גזר 10,
 מ-א גזר; נפת רמלר״

 פדיה
T T I 

י קימץ הצופיפ ד׳, בשפך נתל שורק.  פלמחים 8/122.148, ישוב חקלאי קיבוצי, הקיבוץ המאותר. נוסד עי
י השם נקבע לזכר חטיבת פלמית שממבה באו מייסדי הישוב. כיבויים ארעיים קודמים: הצופים די,  י

 ימה, ואדי רובין.
 מ-א גן רוח; נפח רחובות.

̂ף׳ז 13/120.094. מושב עובדים, תנועת המושבי* השם נקבע לזבד המבצע ההתיישבותי הנועז בראשית  פעמי ת
, במוצאי יוט כפור — ייסוד י*א יישובים בדרום ובנגב. כינויים ארעיים קודמים: שובל 6, ז  י •י שנת תשי

 שובל מזרחי 6.
 מיא שלחים; נפת באר שבע.
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 60י 191;¿ ישוב הקלאי קיבוצי, הקיבp המאוחד. ליד האתר העתיק והכפר הנטוש פרדייה. השם
׳ יוהנן איקלע לפרוד, תנא ליה רבי תנחום דמן פרוד* (עבודה זרה לא, ע*א). ר  היסטורי; ראה: *

 כינויים ארעיים קודמימ: קיבוץ על שט גרדוש, גרדוש, פרדיה, פרוד־קיבח•
 מ-א מרום הגליל; נפת צפת.

 פרוד

ף־ ישיבה ו ז  5/179.216. מושב עובדים, תנועת המושבים, באזור תענך. השם גקבע לפי המשמעות: פר
 לבטח, ללא חומות. ראה: -חדלו פרזון בישראל, חדלו, עד שקמתי דבורה* (שופטים ה, ז י- שירת

 דבורה). בינוי ארעי קודב: תענך בזרתי בי.
 מ״א גלבוע; נפת יזרעאל.

 פךזון

 »9/139.1. מושב עובדים, העובד הציוני. מצפון לפדיה. ביום העצמאות השי-א עלו מתיישביו על
^ - נזכר בין עולי בבל (נחמיה ט, ה; יא, בד). ר ק  הקרקע כיישוב מטפר 502. השם מ

 מ״א גזר; נפת רמלה.

 פתחיה

 11/031,081. מושב עובדים, תנופת המושבים, השם נקבע בעקבות השם ההיסטורי — מעון(ראה חבל
 מעון). כינוי ארעי קודם: ח׳רבת מעין.

 מ-א הבל מעון; נפת באר שבע.

 12/137,087. ישוב קיבוצי הקלאי, הקיבוץ הארצי העופר הצעיר. ממזרח לדבירה, השם היסטורי;
 ראה: *וצקלנ ומדמנה וסנסנה- (יהושע טו, לא). כינויים ארעיים קודמים: תל תויילפה, קיבוץ להב.

 מ*א בני שמעון; נפת באד שבע.

 9/136,151. ישוב בפרי, משקי־עזר, מצפון לרמלה, השם היסטורי; ראה: -מעשה ובא עומר מגנות
 • צריפין-(משנה, מנחות י, ב), וכן: י. בן־צבי, כפר השומרונים עמי 98-97— צריפין כישוב שומרוני

 במאות הי-ג והייד. כינוי ארעי קודם: צרפ:ד אל עמר.
 נפת רפלר״ .

 צור מעון

 צקלג

 צךיפץ

 מועצה אזורית שבה נתמזגו שתי מועצות אזוריות - נהלל וקישון. היא כוללת את הישובים: אלוני
 אבא, אלוגים, בית להם הגלילית, בית שערים, גבעות זייר, גבת, השוללים, יפעת, כפר ברוך, כפר
 ודחורש, כפר יהושע, מבדל העמק, נהלל, נהלל-בי-ס חקלאי, גוה יער (חוות גסיוגות), גוה עמיאל,
 רמת דוד, צפורי, רמת הדסה, רמת ישי, שדח יעקב, שימרון, שריד, תמרת. השם היסטורי(שופטים

 ד, וכן ה).
 נפת יזרעאל.

 לןיעון

 6פ11/119,0. מושב עובדים, העובד הציוני. השם נלקח מעולם הצומח והחקלאות. כינויים ארעיים קודמים:
 שובל מזרחי 4, שובל 4,

 מ*א שלחים; נפת באר שבע.

 17/093.032. ישוב חקלא־י קיבוצי, הקיבוץ המאוחד. בקרבת ניצנה, ממזרח לה, בנקודת גובה 263 מ.
 השם נקבע לפי הצמח הבשמי קציעה (-קאסיח* בלטינית) המצוי בנגב. ראה: *מר ואהלות, קציעות
ר וקציעח, שבולת, נרד וכרכום* (כריתות ו א — פיטום מו  בל־בגדוחיך- (תהלים מה, מ), וכן: -

 הקטורת בבית המקדעו). כינוי ארעי קודם: נבעת רחל.
 ט-א רמת גגב; גפת באר שבע,

 קציעות

 12/128.113. המרכז העירוני של הבל לכיש, ממערב לתל גת שבו מזהים את גת המקראית. ראה: -ויבן
 (רחבעם) ערים למצור ביהודה.״ ואת־גת ואת־מרמה ואת־זיף- (דברי הימים ב׳ יא, ת—ח), השם

 נקבע בעקבות השם ההיסטורי.
 בפת אשקלון.

 קןך;ת גת

 5/166.130. שכונה במערבה של ירושלים. השט נקבע לכבוד יובלה ההמשים של הקרן הקיימת לישראל.
 כינוי ארעי קודם: בית מזמיל,

 בתחום ירושלים.

 קרית היובל
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 קלית מלאכי 8/126428. ישוב בפרי במקום מעברה קםטינה. השם נקבע לכבוד קהלת לוס־אננילס על עזרתה
 יי" י י־ * י הפעילה לישראל וניתן לפי תרגום -אנג׳לס—מלאכים,' ולפי שם הנביא מלאכי. כינוי ארעי קודם:

 מעברת ק&טינר״
 מ־א באר טוביה; נפת אשקלון.

 ןץעץ 163,ש6/1. ישוב כפרי במקום מעברת ראש העין.
 מועצה מקומית. נפת פתח תקוה.

ה ׳13/126.117. מושב עובדים, רפועל המזרחי. השם נקבע לזכר הרווחת שחייתה לנו לאחר הדיפת הפולש ח ן  ף
 1 ״ המצרי מחזית נגבה. כינוי ארעי קודם: זבדיאל בי.

 «״א שפיר; נפת אשקלון.

ה 5/195.206. מושב עובדים, הפועל המזרחי. מדרום לבית שאן, בקרבת רחוב, השם נקבע לפי שפע י ן  ף
" . המים המרווים את הסביבה, ולפי שם המעיין הקרוב - עין רוויה. ראה: -רשנת בשמן ראשי, כוסי  י

, רחוב בי.  רויה- (תחלים כג, ה). כינויים ארעיים קודמים: פרוואנה ב׳
 מ-א בית שאן; נפת יזרעאל.

 12/126.111. חווה חקלאית של חברת -ייצור ופיתוח-, איחוד הקבוצות והקיבוצים בחבל לכיש. השם
 נקבע לציון הבטוזון הנוצר עם ההתיישבות. כיבוי ארעי קודם: לכיש 15.

 מ-א שפיר; בפת אשקלון.

 רחוב
-תל אצארט; ב(  119636¿ מושב עובדים, הפועל המזרחי. 5 קימ מדרום לבית שאן, ליד תל רחו
 ח׳רבת שייח׳ א רהאב-). שם היסטורי; נזכר יחד עם בית שאן באסטילה של סתי מלך מצרים וברשימת
 שישק מלך מצרים. וכן תואר ע-י אבסביוס כישוב שהיה קיים בזמנו, במאה הרביעית; ראה: -ויש
ך (ע״צ מלמד, ספר האונומאסטיקון לאבםביוס, מס׳ 761, עמי 70). א  כפר רחוב במיל הרביעי מבית ש

 כיבוי ארעי קודם: פרואנח אי.
 מ-א בית שאן; נפת יזרעאל.

» מטרים מעל לים. השם נקבע לפי  רכםיפ 4/160.239, ישוב כפרי, ממזרח לכפר חסידים, על גבעות בגובה 5
 אופיו הגבעי של המקום.

 מועצה מקומית בתיכנוך, נפת עכו.

רמת דוד- היה משותף לשתי  רמת דוד 1/169.231•. ישוב קיבוצי חקלאי, איחוד הקבוצות והקיבוצים. השם -
ך ו-עיינית-. לאתר הצטרפות קבוצת -השרון- ליפעת, בא השפ רמת דוד במקום  קבוצות: ״השרו

 *עיינות-. השפ בקבע לזכר דוד לויד ג׳ורג׳, אחד משלושת אבות הצהרת בלפיור.
 מ״א קישון; נפת יזרעאל.

 רמת צבי 5/189.222. מושב עובדים, תנועת המושבים. מדרום לכפר הערבי הנטוש תמרה. השם נקבע לזכר צבי
י מונסקי, מראשי -בבי ברית- בארצות הברית באמריקה, כינויים ארעיים קודמים: ארגון הגליל, חמרה. " י י  י

 מ-א גלבוע; נפת יזרעאל.

 רמת נגב מועצה אזורית בנגב הכוללת את הישובים: כפר ירוחם, משאבי שדה, רביביפ, שדה בוקר.
י נפת באר שבע.  ד י י

 ?אנו

 #בות עם 6/112.191, ישוב כפרי במקום מחנות בית ליד. השפ נקבע לציון קיבוץ הגלויות. ראה: -ושבתי את
 י • י שבות עמי ישראל-(ירמיהו ל, ג). כינויים ארעיים קודמים: בית ליד, מעברת בית ליד, מחנות בית ליד.

 נפת השרון.

 #ביב 6/133.175. ישוב כפרי במקום מעברת שובאקי. בין הרצליה ובין רעננה. כימיים ארעיים קודמים:
 * רעננה — שובאקי, מעברת שובאקי. בתחום המועצה המקומית הרצליה•

 נפת השרון.
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 «?11/112.0. מושב עובדים, הפועל המזרתי. בקירבת שרשרת. השפ נקבע לפי הענף המשקי העיקרי —
 גידול הביאות, בינוי ארעי קודפ: שרשרת בי.

 מ*א עזתה; נפת באר שבע.

 #בליפ

 3/171.252. מושב עובדים, תנועת המלשביס. מדרופ למיעאד, בדרך לפיבנין. השפ נקבע לציון שגב
 הנוף ושגב המשימה של החייאת הגליל.

 בפת עכו.

 ?!גב

 13/163.031. ישוב חקלאי שיתופי בנגב, מדרום לכפר ירוחס, בדרך אל מכחש דמון.
 מ״א רמת נגב; נפת באר שבע.

 &דה בוקר

ך 12/120.103. מושב עובדים, העובד הציוני. בחבל לביש, מצפון־מזרח לתלמי* השם נקבע לזכרו של ן  עןדןן ך
ו לבונטין, מפעילי ישוב הארץ לפני מלחמת העולם הראשונה״  זלמן דו

 נפת אשקלון.

ק 1/119.201. מושב עובדים, תנועת המושבים. מצפוךמערב ללהבות חביבה. השפ נקבע לזכר המפקד ח צ  ?6ךה :
 יצחק שדה, ממייסדי פלפ״ח וראשיו. כינויים אדעייפ קודמים: ת׳רבת ע׳זייה, ארגון דמון, דמון,

 מ״א מנשה; נפח הדרה.

 1*8/119.12. מוסב עובדים, העדגד הציוני. ממזרת להל אשדוד. השם נקבע לזכר הפלך עחיהו: *ויבנה
 (עזיהו) פרים באשדוד ובפלשתים... ויבן מגדלים במדבר ויחצוב בורות רביס... כי־אוהב אדמה היה*

 (דברי הימים ב• כו, ו—י). כינוי ארעי קודס: אשדוד די.
 «״א באר טוביה; נפת אשקלון.

p העבודה החקלאית ל n ,12/122.093. מושב עובדיפ, המועצה החקלאית, השם בקבע לזבר צבי הירשפלד 
 וההתיישבות בנגב לפגי מלחמת העולם הראשונה, מניח היפוד לרוחמה, היישוב העברי הראשון בנגב.

 כינויים ארעיים קודמים: שובל 3, ארגון ניצנה.
 מ״א שלחים; נפת באר שגע,

 שדה עה׳יהו
T  I ־־ 1

 שדה צבי

 9/112.125. מושב עובדים, תנופת המושבים. בחבל לכיש, מצפוךמערב לכפר זכריה. השם נקבע לזכרו
 של מיכה יוסף בן־גריון (ברדיצ׳בסקי), מהוני התחיה הלאומית.

 מ-א האלה; נפת ירושלים,

 ע)דות מיכה

 6/141,174. מושב עובדים, תנועת המושבים. ליד הכפר הערבי ג׳לגיוליה, הישוב הראשון מייסודה
 של התנופה ״מן העיר אל הכפר*. השם נקבע לפי האדמה הטובה של חשדות והמטעי* הכתיב לפי

 רמקרא, דאה: ״שדי־חמד״ (ישעיהו לב, יב<. כינוי ארעי קודם: צפון נילג-וליה.
 מ״א השרון התיכון; נפת השרון.

 עזדי חמד

 5/196.203. מושב עובדים, הפועל המזרחי. מדרום לרחוב, וממזרח להר גלבוע. השם נקבע לציון הברכה
 שתבוא במקום הקללה שבקיבת דוד: *הרי בגלבוע, אל־םל ואל־מטר עליכם ושדי תרומות* (שמואל

 בי, א, כא). כיבויים ארעיים קודמים: פרואבה גי, רחוב בי.
 מ*א בית שאן; נפת יזרעאל.

 שדי תרומות

 8/123.137. ישוב חקלאי, המועצה החקלאית. כיבויים ארעיים קודמים: יפה ענף, בשיט 3.
 מ״א גדרות; נפת רחובות.

 11/111403. ישוב כפרי. במקום מעברת גבים־דורות. השם נקבע לציון מפעל הנטיעה שבוצע על ידי
 הקרן הקיימת לישראל לאורך דרכי הנגב. כינויים ארעיים קודמים: מעברת גבים, גכיפ־דורות,

 נפת באר שגע,

 : #דמה
T י־ : * 

 שדרות

 6/137.196, ישוב כפרי בקרבת הבצלת השרון. השם נקבע לפי הכתוב: ״אני חבצלת השרון, שושנת
ת ד,שדזן, שיכון דבקז. ל צ ג  העמקים* (שיד זל2יוי0 ב, »), בינז״פ ארעיים קודמים: שיבוז ז

 נפת השרון.

 #ושנת העמקים
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 |ןןןןף •, . 39י 181!3 ישוב כפרי, בקרבת הכפר הערבי סניור. בשכנות לקברו של התנא רבי שמעון שזורי
 (תוספתא, בבא קמא פ׳־ח, הי״ד). השט היסטורי, של ישוב מימי בית שני. צלילי השם הקדום שזור

 נשתמדו בשם הערבי •סג׳ור*.
 נפת עכו.

ף 12/123.111, מושב עובדים, תנועת המושבים. בהבל לכיש, ממורת לכוכב. כינוי ארעי קודם: לכיש 3. ן ך # 
 נפת אשקלון.

ה 12/132.112. חוות הכשרה, הקיבוץ המאוחד. בהבל לכיש. השם נקבע לזכר קיבוץ ההכשרה הארצי של י ר ח ז ^ 
״ בפולין, בוולין ובפולםיה בשם ״שחריה*. ק ל ח ה " ד - '  ־

 נפת אשקלון.

• 12/128,108, מושב עובדים, הפועל המזרחי. בחבל לביש, בין עוזה ובין אחוזם, דאה: *יהי־שלום בחילך ן ך ל ^ 
, ז). כינוי ארעי קודם: אחחם בי. י ב ן שלוה בארמנותיך- (תהלים קכי ' ~ 

א שפיר; נפת אשקלון.  מ׳

 #להימ מועצה אזורית הכוללת את היישובים: אשבול, ניר משח, ניר עקיבא, פעמי חש*ז, קלחים, שדה צבי!
 ! ז י תלמי ביליו. השם נקבע לפי הענף המשקי העיקרי, שלחים, גידולים בהשקאה.

 נפח באר שבע.

 #!זמרו1 2/139.260. ישוב חקלאי קיבוצי, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר. השם מחודש, נקבע במשקל המקר*1י
 יי י ״ *צפנת״. שמות קודמים: היוצרים, שימרח.

א געתון; נפת עכו. ד  נ

 נעלבים 9/148.142, ישוב חקלאי קיבוצי, פועלי אגודת ישראל. השם היסטורי; ראה: *ולשלמה שנים-עשר
ר במקץ ובשעלבים ובית שמש* (מלכים א׳ ד, ז—ט), כינויים ארעיים ק ד ך  י נצבים על־כל-ישראל,״ ב

 קודמים: שלהבת, סלבית.
 מ״א גזר; גפת רמלה.

 2וער אפרים 4/149.188 מושב עובדים, תנועת המושבי* השם גקבע לפי מצב המקום למרגלות הרי אפרים, ממערב
 י 1 לחם. כינויים ארעיים קודמים: בארותים די, ביר בוריין די.

 מ*א השרון הצפוני; נפת השרון.

 ןזפך «׳6/110.1, מושב עובדים, המועצה החקלאית. יישוב שבו גתמזגו היישובים גן חפר ונירה.
 מ*א עמק חפר; נפת השרון.

 ?5ער מנ$ה 4/131.206, ישוב כפרי, כפר זקגיס שנוסד ע״י הברח *מלבן*. כינוי ארעי קודם: מוזנח פין שמר.
א מגשה; נפת חדרה. ד  נ

 ^םעה 4/301.203 חווה חקלאית של הברת *ייצור ופיתוח*, איחוד הקבוצות והקיבוצי* בקרבת שדת אליהו.
 השם נקבע לפי שפע המים והיכולים בפניבד״ כינוי ארעי קודם: איסאפה.

 פ*א בית שאן; נפת יזרעאל.

ר 3/191.260. מושב עובדים, הנופת המושבי* השם נקבע לפי ברכת יעקב לנפתלי: •גפחלי אילה שלוחח, פ # 
 הנותן אמרי־שפר* (בראשית מט, בא), הואיל והישוב נמצא בהרי נפתלי. כינויים ארעיים קודמים:

, פרוד עלית.  פרדיה אי, פרדיה ב׳
* פ  מ*א מרום הגליל; נפת צ

 ?&ךיג ז9/133.11. ישוב כפרי, בקרבת חוטר ונצר סרני. השס נקבע, בעקבות השמות חוטר ונצר, לציון
 צמיחה וגידול. כינוי ארעי קודם: שפון, תלות שפון.

 נפת רמלה.
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 8/120.131. מושב עובדים, תנועת המושבים, השם נקבע לפי הענף המשקי העיקרי — מטעים, ראה.
יה הדרומית:  שתולים בבית די, בחצרות אלהעו יפריחו- (תהלים צב, יד). כינוי ארעי קודם: מתנ

 מ״א באר טוביה; נפת אשקלון.

 בתולים

 »11/116.08. מושב עובדים, תנועת המושבים. השם נקבע לפי הגחוב: יאשים בערבה ברוש, תדהר
, נחל גרר גי.  ותאשור יחדיו׳ (ישעיהו מא, יט). כינויים ארעיים קודמים: שריעה ג׳

 מ־א בני שמעון; גפת באר שנע.

ל, לפי הכתוב: -  11/111.087. מושב עובדים, תנועת המושבים. ניצפון־מערב לתאשור. השם נקבע, כנ
 יאשים בערבה ברוש, תדהר ותאשור יחדיו׳ (ישעיהו מא, יט). כינויים ארעיים קודמים: שריעח ב׳,

 נחל גרר בי•
 מ-א בני שמעון; נפת באר שבע.

 9/139.128. מושב עובדים, הפועל המורחי. בחבל לכיש, בקרבת גפן. השם נקבע לציון הענף המשקי —
 גידול גפנים. כינוי ארעי קודם: מוע׳אלה בי.

 מ״א האלה; נפת ירושלים,

 1אשור

 תדהר
T I ־ 

ש ו ר י  ת

 11/116,091. ישוב חקלאי, התאחדות האברים, השם נקבע לכבוד מלאת שבעים שנה לעליית ביל״ו
 ולציון הקשר שבין הביל״וים ובין ממשיכיהם בימינו. כינוי ארעי קודם: שובל 8.

 מ־א שלחים; נפת באר שבע.

 תלמי ביליו־

 תלמי יחיאל 8/127.129. מושב עובדים, תנועת המושבים. השם נקבע לזכר יחיאל צ׳לנוב, מראשי הציוגות ברוםיה.
 כינויים ארעיים קורמים: מטמיה בי, מסמית 9.

 מיא באר טוביה; נפת אשקלון.

 תלמי מנ$ה 9/133.150. ישוב חקלאי. המועצה החקלאית. השם נקבע לזכר מנשה הבילויי־מאירוביץ. כינוי ארעי
 קודם: אבו־פאדל.

 נפת רמלה.

 8/127.124. מושב עובדים שיתופי, תנועת המושבים. הארגון למושב שיתופי ״המורים׳ שישב מצפון
 לגהלל עבר למקומו החדש מצפון לקדמה. ראה: ׳תמורים ושרשרות״ (דברי הימים ב׳ ג, ה), ובן

 *כרובים וחמורים״ (יחזקאל מא, יח). ניגוי ארעי קודם: קםטינזז גי. ^
 מיא באר טוביה; נפת אשקלון.

 חמורים

 מועצה אזורית בחבל ים־המלח, מדימונה עד עין גדי. השם נקבע בעקבות השמות המקראיים: חצצון
ופאת נגב תימנה מתמר  המר, תמר. ראה: ״והנס בהצצון חמר היא עין גדיי (דברי הימים ב- כ, ב), ׳
 עד מי מריבות קדשי (יחזקאל מז, יט), ובעקבות השמות ההיהטוריים והגיאוגרפיים: המרה, מצד

 תמר, עין חמר, מעלה חמר, נחל חמר.
 גסת באר שבע.

 תמר

 המרת 4/171.231 חווה להכשרה חקלאית, בקירבת נהלל, במקום שבו ישב מקודם ארגון למושב שיתופי
 י י ״ תימורי* השם נקבע בדמיון צלילים לשם הקודם ׳תימורים׳ ובמשקל המקראי הקדום: לבגת(יהושע

 ים, כו).
 מ״א קישון; נפת יזרעאל,

 תנובות 6/116.190. מושב עובדים, תנועת המושבים, בקרבת ינוב, ראה: •ירכנהו על־במתי ארץ ויאכל תנובות
 שדי* (דברים לב, יג). כינוי ארעי קודם: ינוב בי.

 מ״א עמק חפר; גפת השרון.
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