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ה ע ד ו  ה

, מתפרסמת בזה 1  בהתאם להודעה בדבר מינוי ועדת שמות ממשלתית
.על ידי הועדה מתמוז תשט״ז (יולי 1956)  רשימת שמות ישובים שנקבעו
 עד כסלו תשי״ח (נובמבר 1957). רשימה זו כוללת תוספות, שינויים ותיקונים
 לרשימת שמות ישובים שנתפרסמה בילקוט הפרסומים 489, השטיז, עמי

.1233 

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

 1 י5סוט הטרסופים 102, תמי׳׳א, עם׳ 950.



: ם י ר ו א י  ג
 א. מקום כל ישוב מתואר בקואורדינטות המסומנות במםפריט געלי 6 םפרות שמהן שלוש שמשמאל

 מציינות קו צפוךדרוס שבמפה, והשלוש שמימין מציינות קו מערב־מזדח שבמפה.

 ב המספר שמשמאל לקואורדינטות מםמן את הגליון שבקנה המרה 100.000 : 1.

 ג, מ׳׳א — מועצה אזווית

 5/150,128. ישוב חקלאי באזור עדולם. השם נקבע, על פי החלטת הנהלת הקרן הקימת לישראל,
 לזכר נשיא הקרן הקימת לישראל באנגליה - אביעזר זיגמונד גםיזטנר. ציון ארפי: *עדולם 9*.

 מ-א האלה; נפת ירושלים,

 3/177.275• מושב עובלים בהרי הגליל העליון, מדרום-מזרה לשומרי״ השם נקבע, על פי החלטת
ר מנהפ ארטור הנטקח, ממייסדיה של מציונות המדינית וראש י  מנהלת הסוכנות היהודית, לזכר ד
 קרן היסוד מעת ייסודה. שם הלואי ״אבן* — לפי הנוף הסלעי של המקום. ציון ארעי: *שומרה ב״.

 «*א סולם צור; גפת עכו.

ז משותף לקבוצת ישובים חקלאיים בחבל לכיש: שלוה, נועם, איתן.  109,ז12/י1. ישוב כפרי, כדנ
, דשם נקבע, על פי החלטת הועד הפועל הציוני, לכבוד מר שמואל ברונפמן, ׳  שינוי שט במקום יאמן

 מראשי הציוני* בקנדה.
 מיא שפיר; נפת אשקלון.

 3/101.200. מושב עובדים בהרי הגליל העליון מצפון־מערב לשפר. השש נקבע לציון גובה המקום
ד עלית״, ישפר נ״. ברו  בראש הרים. שמות קודמים: ׳

 מ״א מדום הגליל; נפת צפת.

 3/200.252• תחנת בחן ושאיבה מצ5ון ליס כנרת בקרבת תל כנרות. השפ ״כנרות• נקבע לפי מנוסח
 הןיקראי המקביל לשם -בנרת״. ראה: ׳והערבה עד ים כנרות מורחה*(יהושע יבג); שם הלואי -אשדי

 מורה על מפל רמים היורד מגובה רב.
 נפת בנרת.

* העיר משתרעת  8/116.133. עיר על שפת הים משני עברי שפך 1זזל לכיש, ונד, מתזננן נמל חדרו
 עד האתר העתיק תל אשדוד. השפ — מיפשלףי, מקראי. ראה: ״מעקרון זימה בל אשר עלייד אשדוד

 וחגריהן. אשדוד בנותיה וחצריה• (יהושע טו מו—מז).
 ללעיד כוללת את הרבות אשלוד־יט; שם היסטורי, מימי המקרא, נודע מכתובת סרנו{ השני: יצרתי

 על אשדוד, גת ואשדוד־יס וכבשתי אותך. שם קודם: מינת אל קלעה (מינת אמדוד).
 נפת רמובווו.

 15/122.041, ישוב חקלאי קיבוצי; הקיבוץ המאוחר. מדרום־מערב למשאבי שדה, על הכביש אל
 גיצנה. השט נקבע לפי נוף האשלים שבנהלי הסביבה. ציון ארעי: *פקועה* לפי באר פקועה שמדרום־

 מערב לישוב.
 מ-» רפת נגב; נפת באו• שבע.

 3/111.142. מושב עובדים ממערב לגזר, בקרבת עזריה; תנועת הפועל המזרחי, במסגרת התיישבות
 המעמד הבינוני, השם נקבע לזכר הרב הראשי ראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עחיאל. ציון ארעי:

 •גזר 8*.
ג  מ״א גזר; נפת ומלו

 3/175.21$, מושב עובדיפ באזור תענך בקרבת המושבים דבורד, ואדירימ; תנועת המושבים, השפ
. ציון ארעי: ״תענך - מרכ1 נ*.  נקבע לזכר בדק בן אבינועם ונצחונו על סיסרא (שופטים ד-ה)

 מ״א גלבוע; נפת יזרעאל.

 14/058.079. ישוב כפרי בנגב המערבי, מתוכנן כעיירה אזורית, בין אוריש ובין מגן, ממערב לנחל
 הבשור, השפ נקבע בעקבות השם הה0ט1רי, המקראי. דאה; ״וילך דוד הזא ושש מאות איש אשד

 אתו ויבאו עד נחל הבשור- (שמואל א׳ ל ט). בקרבת המועצות האזוריות מרחביפ וחבל מעון.
 נפת באר שבע.

 9/141.120. מושב עובדים באזור עדולם, ממזרח לעגור, בראש גבעה גבוהה על הבביש כפר זכריה —
׳ ישעיהו פרס, חוקרה הדגול של ארץ ישראל, איש ירושלים. ציון  בית גוברין. השם נקבע לזכר ר

 ארעי: -עדולם »״.
 מ*א האלה; נפת ירושלים.
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ה במהומה של הרטוב י ר ו מ  «3^9/150, היד• חקלאית ומוהד זדמבי לןקלאי מיסולמ של הפועצד, מ
 הישנה; חידוש השם היתיק הרטוב במפעל צעיר.

 מ־א אבן העזר; נפת ירושלים.

ר ב  11/107.095. מושב עובדים בננב המערבי, ממזרח לשובה; תנועת הפועל המזרחי. השם נקבע א
 מערכת פיני, לפי הכתוב: -עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה״ (שמות םו, ב). ציון ארעי: ישובה ב-.

 מ־א עזתה; נפת באר שבע,

 הר?»ב

 זמרת

 «3/187.1. חווה חקלאית בגליל התחתון, ממערב לאילניה, מוסד לחינוך חקלאי לנוער עולה דתי;
 תנועת הפועל המזרחי. החווה כוללת את ״חוות סגירה׳ ההיסטורית שבוז נוסדה הסתדרות ׳השומר-.
 השם נקבע לכבזד מלאת תמשים שגה ל־השומו״, מניח היסודות ל-חמה* ומגשר צכא־נענד, לישראל.

 «*א הגליל התחתון; 1פת טבריה.

ייצור ופיתוח-, ננגב המערבי בקרבת רצועת עזה, מצפון  11/102.083. חווה חקלאית של חברת ׳
 לכביש מרחבים, בין המושב פטיש ובין הקיבו׳ן רעים, בגבול המועצות האזוריות מרחבים וחבל מעון.

י טל אורות טלך- (ישעיהו כו, יט). כ  השם נקבע כסמל לרעננות ולפריחה, לפי הכתוב: -
 נפת באר שבע.

 14/091.075. מושב עובדים בנגב המערבי, בקרבת מבטחים, בין מנן ובין ניר יצחק; תנועת המושבים.
נצר משרשיו יפרה* (ישעיהו יא, א). ציון ו  השם נקבע כציון להפריית אדמת הנגב, ולפי הכתוב: -

. ״  ארעי: •מבטחים ו
 מ״א חבל מעון; נפת באר שבע.

 14/093.073. מושב עובדים בנגב המערבי, מצפון-מערב למבטחים, ממזרח לדרך אל ניר יצחק; תנועת
 המושבי* השם נקבע לזכר מערכת סיני, ולפי הכתוב: •יענהו משמי קדשו, בגבורות ישע ימינו״

 (תהלים כ, ז). ציון ארעי: -מבנותיס נ*.
ג מ  מ-א חבל מעון; נפת באר ש

 3/188.273. מושב עובדים בהרי הגליל, בקרבת גבול לבנון, מצפוךמערב לכפר הנטוש כפר־ברעי*
 השם נקבע, בראשי תבות, לזכר דוד בלון־בלומנפלד שיזם, כמנהל קופת פועלי ארץ ישראל, את
 הקמת ישובי הפועלים בגליל העליון על אדמת פיקיא בימי מלחמת העולם הראשונה: כפר בלעדי,

 תל חי, אילת השחר ומחנים, ונטל חלק בייפודס.
 מ״א מרום הגליל; נפת צפת.

 0/131.129. ישוב תקלאי של עולי צפון־אפריקה, במסגרת החישבות המעמד הבינוני. מדרום־מערב
 לרבדים. השם נקבע לזכר רבי יצחק אל־פאסי, הידוע בכינויו: הרי-ף (מוצאם של המתישבים מעירו,

 פאס).
 מ״א יואב. נפת אשקלון.

 14/081.069. ישוב חקלאי קיבוצי, בנגב המערבי, בקרבת גבול מצרים, בגזרת דפיה; תנועת הפועל
 המזרחי;בני עקיבא). השם נקבע לציון השאיפה לשלום. ציון ארעי: -ברם אבשלום*.

 מ״א חבל מעון; נפת באר שבע.

 מועצה אזורית הכוללת את הישובים: אחתם, אמציה, זוהר, יד נתן, לכיש, מנוחת, נוגה, נתורה,
* שם המועצה נקבע לפי השם ההיסטורי. , עוצם, קרית גת, שדה דור, שחר, תלמי ן  נחושה, ניר חי

 נפת אשקלון.

 11/113.083. תווה חקלאית של חברת -ייצור ופיתוחי, בננב המערבי, בקרבת בטחה; איחור הקבוצות
 והקיבוצי* השם נקבע לציון הברכה והשפע שבאדמת הנגב, ציון ארעי: *חוות בטחה*.

 «״א מרחבים; נפת באר שבע.

 14/092.071. מושב עובדים בנגב המערבי, מצפון־מערב למבטחים, בין מגן ובין ניר יצתק; תנועת
 המושבי* השם נלקח מעולם החקלאות ציון ארעי: -מבטחים ד*.

 מיא חבל מעון; נפת באר שבע״

 14/092.075. מושב עובדים בנגב המערבי, ליד מורג, מצפון־מעדב למבטחים, בין מנן ובין ניר יצחק.
 תנועת המושבים. השם נקבע לציון הוזיאת הנגב והנבת אדמתו. ציון ארעי: -מבטתים ה*.

 מ״א חבל מעון; נפת באר שבע,

 מועצה אזורית בהדי הגליל, הכוללת את הישובים: אלקוש, חוסן, מעונה, מעלות, פקיעין, צוריאל.
 השם נקבע לציץ המעבר מהגליל המערבי ד,גבע> אל מרזם הגליל.

 נפת עבו.
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, מצפוךמזרת למעונת ומדרום־מזרח לכפר מעיליה. השט נקבע ל י ל  «3/176.2. ישוב עירוני בהרי מ
 לפי הנוף ההררי ולפי דמיון גלילים של השט מעיליה.

* מעלת הנליל; בפת עגו ד  נ

ף. השם נקבע  18/131.002. ישוב ליד מכתש רמון, בראשית פעלה העצפאו* ציון ארעי: *מחנה רמו
 לפי מצב המקום (802 משרים מעל לים] הצופה על פני מכתש דמון.

 0*א רמת נגב; נפת באר שבע.

ל דרכים ירעו ובכל שפייט ע רו* השם נקבע לפי הכתוב: י  05ג11/115. חווה לגידול צאן, מצפון לדו
 מרעיתם* (ישעיהו מט, ט). ציון קודם: *תות גולדברג*.

 מיא שער הנגב; גפת באר שבע.

 *1/20128. משק בריכוח־דגיט בתל נעמה. ציון קודט: -משק שורץ נעמה״.
 מיז* הגליל העליון; נפת צפת.

 11/111.092. ישוב עירוני בגנב המערבי, בפרשת דרכים אל סעד, אל באר שבע ואל אזור שלחי*
כל נתיבותיה שלום* ו  השם נקבע לפי הנתיבות היוצאות משט לעבריט שונים, ולפי הכתוב: י

 (משלי ג יז). במקום השם הקודם ״עזתה*.
 מ*« עזתת; נפת באר שבע.

 »5/196.23. מושב עובדים ליד בית נן; תנועת המושבים. השט גלקת מעולם הטבע והחקלאות• ציון
 ארעי: *הרחבת בית גן*.

* ר נ  מ-א הגליל התחתון; נפת כ

 12/149.118. ישוב חקלאי בקרבת שרידי עדולם; השם נקבע לפי השם המקראי: ״ירמות ועדלם
 שוכה ועזקה* (יהושע מוי לה), ציון ארעי; -עדולם 7*.

 ס״» האלה; נפת ירושלי*

 17/099.021. ישוב תקלאי מדרום לניצנה. ציון ארעי: -בארותיס-. השם נקבע לציון העוז והגבורה
 שבהפרחת השממה.

 מ-א רמת נגב; גפת באר שבגג

 11/105.094. מושג עובדים בנגב המערבי, מדרום מערב לשונה; תנועת הפועל המזרחי. השם נקבע
 לזכר מערכת סיני, לפי הכתוב: -הבה לנו עזרת מצר* (תהלים ם, ינ). ציון ארעי: ישובה ו*.

» עזתה; נפת באר שבע.  פ-

 14/094,073. מושב עובדים בנגב המערבי, בקרבת מבטחים; תנועת המושבי* השפ נקבע לציון העת
 והבכורה במערכת פיני. ציון ארעי: *מבטחים בי.

 ם-א חבל מעון; נפת באר שבע.

 11/104.092. מושב עובדים בנגב המערבי, מדרום לשונה; תנועת הפועל המזרחי. השם נקבע לציון
 הצמיחה והגידול במרחבי הנגב. ציון ארעי: *שומ! ד*.

א פזתה; נפת באר שבע. י  פ

 018*12/14. מושב עובדיפ בהרי יהודה, באזור עדולם, בקרבת הירך אל בית גוברין, בראש גבעה
 נבוה* השם נקבע לציון רוחות הצפריריס המנשבות באזור ההררי הזה. ציון ארעי: ׳עדולם 3-.

 מ-א האלה; נפת ירושלי* י ־

 9/164,1303. ישוב המרכז הרפואי של הסתדרות מדיצינית הדסה, בהרי ירושלים, בין עין כרם ובין
 אבן ספיר. הישוב בולל את בית התולים האוניברסיטאי של הדסה, בית הספד לרפואה של האוניבדסיםה
 העברית והדסה, שיכון לעובדים, למוריפ ולתלמידים ומרכז ציבורי. השם נקבע לכבוד הסתדרות

 *הדסה- באמריקה שתמה וביצעה מפעלי בריאות ורפואה בארץ.
 נפת ירושלי*

 4/162.23, הישוב המאוחד של קרית עמל וטבעון שנתמזגו; כולל את קרית הרושת, אלראי, רמת
 הרס*

 מועצה מקומית; נפת יזרעאל.

 11/098.088, ישוב חקלאי בנגב המערבי; הקיבוץ המאוחד. השם נקבע במקוש הציונים הקודמים:
 *תל רעים*, *בית רעים״.

 מ״א חבל מעון; נפת באר שכע.
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 11/119.117. ישוב חקלאי קיבוצי, מדרום לנגנה; הקיבי׳ן הארצי משומר הצעיר; שינוי בנגקימ -בית
 יואב-. השם נקבע לזכר מפקד נגבה במלחמת השחרור יואב אלון(יצחק דובנא) ולזבר מבצע יואב.

 מ-א יואב; נפת אשקלון.

 12/131.113.- מושב ע3בד->&-3ה-3ל לכיש, מג^רח-לתל גת; תנועת המושבימ, במסגרת התנועה ימן העיו^
יחם התיישבות היהודים בארגנטינה.  אל הכפר-. השם נקבע לזכר הברון משה הירש, מייסד יק-א ו

 ציון ארעי: -לכיש 12-.

 מ-א יואב; נפת אשקלון.

 11/101.092. מושב עובדים בנגב המערבי; מדרום לשונה; תנועת הפועל המזרחי. השם נקבע לפי
 עצי השקד המצויים בנוף הנגב המערבי, ולפי המשמעות: שוקד לעשות, להצמית ולגדול. ציון ארעי:

-שובה ג״.
 מ-א עזתה; נפת באר שנע.

 17/106.034. ישוב חקלאי קיבוצי, בגנב המערבי, ממזרח לקציעות, בדרך אל ניצנה; הקיבוץ הארצי
 השומר הצעיר. השפ נקבע לפי עצי השיזף המצויים בנוף נחל לבן ובשדמות שחף (שם גיאוגרפי),

 שם נמצא הישוב. ציונים קודמים: -שדמות שיזף-, -שלח-.
 מיא רמת ננב; נפת באר שבע.

 ״.9/136.1. ישוב חקלאי בכפר הנטוש פאפריה, מדרום־מזרח לבית דגן; תנועת הפועל המזרחי. ציון
 ארעי: סאפריה א׳. השם נקבע לציון משאת הנפש של המתעדים בקרקע המולדת, ולפי הכתוב:

 ־תוחלת צדיקים שמחה- (משלי י, כת).
 מ״א עמק לוד; נפת רמלה.

 11/106.09-1. מושב עובדים בנגב המערבי, מדרום לשובה; תנועת הפועל המזרחי. השם נקבע לפי
 הכתוב: -יצפן לישרים תושיח׳ (משלי ב, ח), ציון ארעי: -שובה ה״;

 מ״א עזתה; נפת באר שבע,

 מילואיפ ותיקונים
ט הפרסומים 489, תשט״ז, עמ׳ 1233 לקו י ו כ מ ם ר פ ת נ ת הישובים ש ו מ ת ש מו  לרשי

 ישובים אלה הוסבו שמותיהפ:

 חישוב ייקרא

 אמן אבן #מואל

 בית יואב >&ךה יואב

 לשמות הנקובים בטור א׳ יש להוסיף את המלים שבטור בי:

 פור א׳ טור ב׳

 אךיךים מ״א גלבוע.

 אור הבר 11/112.107. ישוב חקלאי קיבוצי, בין ברור חיל ובין ארז. מ״א שער הגגב.

 איתן תנועת הפועל המזרחי.

* מ״א לכיש. ת  אמציה תנועת ח

 שדה יואב 11/119/117. מיא יואב
T י• : • 

 (מקודם בית יואב)

 בית ביר ישוב חקלאי קיבוצי, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר. מ-א יואב.

א גלבוע. ז ד  גדי# נ

 י6דה יואב

 שדה משה —

 #ו_קךה

 ?ריף•

 תוחלת



י ב י ׳ ל א ר ו  ט

 דבורה מיא גלבוע.

 זהר תנועת העובד הציוני. מ-א לכיש,

ת מיא קישון. ע פ  י

 לכיע מיא לכיש,

 מבחור י מיא יואב.

 מלאה מ-א גלבוע.

 מנוחה מיא לכיש.
T 1 

 צח כז׳״א לכיש.

 נהורה מ״א לכיש.

 1חו#ה מושב שיתופי, הבוער הדתי העובד, מ-א לכיש,

 נחלה מיא יואב.
־ יי !  ־

 ניר חץ מ״» לכיש.

 ניר יפה מ׳־א גלבוע.

 שדה דוד מיא לכיש.

 שדרות «־א שעד הנגב.

 |2וחר מ־א לכיש.

 עחריה מ״א יואב.

 #יחר 2.260ג3/1."כינוי ארעי קודם: פרדיה א.

 תמוךים תנועת העונד הציוני.

 302 ן ילסו0 ה;רמומים 572, נ״נ ננם?ו תשי״ח, 16.12.1057
 המחיר 90 פרוסה דזוחח !!׳•י יייי״י״ י«י-.1->




