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 עטור

73 . .  רשימת ?!מות ישובים שנקבעו על >די ועדת חששות הממשלתית .

 רשימת שמות ישובימ

 שנקבעו על ידי ועדת השמות הממשלתית

ה ע ד ו  ה
 בהתאפ להודעה בדבר מינוי ועדת שמות ממשלתית!, מתפרסמת
 בזה רשימת שמות ישובים שנקבעו על ידי הועדה מטבת ׳תשי״ח
 (ינואר 1958) עד אלול תשי״ט(ספטמבר 1959). רשימה זו באה בהמשך
 לרשימת שמות ישובים שנתפרסמה בילקוט הפרסומים 572, תשי״ח,

 עמי 297.

 ג׳ בתשרי תש״ך(5 באוקטובר 1959)
ן ר י ם ב ה ר ב  א
 יושב ראש הועדה

 1 י״פ 102, תשי״א, עסי 950.
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: ם י ר ו א י  ב
ות במכפרים בעלי 6 ספרות שמהן שלוש הראשונות מציינות  א. מקום בל ישוב מתואר הקואורדינטות המסומנ
ו צפון־דרום שבמפה, והשלוש שמימין מציינות קו מערב־מורח שבמפה, ומפגש שני הקווים במפה הוא  ק

 המקום המבוקש.

 ב. המספר שמשמאל לקואורדיגטות מסמן את הגליון שבקנה המידה 1:100,000.

 ג. מ״א — מועצה אזורית.

 3/194277. ישוב חקלאי בהרי הכליל׳ בקרבת גבול לבנון׳ בגובה 742 מטרים׳ מצסון־מזרח לקיבוץ
 יראון, ממזרה לנהל אביב, ליד בביש הצפון. דמם — לציון הנופים האביביים שבגליל העליון החוזרים

 ונשנים בסוף החורף ובראשיתי.
 מיא מרוט הגליל. נפח צפת.

 3/172276. ישיב חקלאי׳ הקיבוץ ד.ארצי השוכר הציגיד׳ בפסגה גבוהת בהר אדמית׳ כלצ=ין לאילון׳
 בקרבת גבול לבנון׳ מצפון לנחל בצת. השם — לפי הצליל העברי שנשתמר בשם הערבי •אדמית*׳

יט לנ).  ולפי הגיקוד והמשקל של השם המקראי«דמי(יהושע י
 םיא סולם צור. נפת עכו.

 12/150118. ישוב חקלאי באזור עדולם (עדולם 8)׳ ממערב לאתר העתיק של חרבות עדולט׳ על גב*ה
 בגובה 400 מטרים. השט — לפי ׳׳גפן אדרתי׳ כלומר: גפן מורלית על גבי גדרות׳ לציון ענף גידול

 גפנים באזור עדולם.
 מ״א האלה. מיזח ירושלים.

 219 5/173. מרכז בפרי באזור תענך מדרום לניר־יפה׳ משמש את הישובים מלאה׳ גדיש׳ ניר־יפה.
 השם — לפי המשמעות: אמן — תלם בשדה׳ שורת גפנים בכרם.

 מ*א הגלבוע: נפת יזרעאל.

 16)5/196,2. מרכז כפרי באזור בית שאן, מדרום לרחוב, משמש את הישובים: חזוב׳ שדי־תרומות ורויה.
 השם — על שום שבקעת בית שאן מבכירה פירותיה.

 «יא בקעת בית שאן. נפת יזרעאל.

 8/127.133. ישוב חקלאי מדרום לכבות, על כביש אל חצור. העם — לזכר רבי עקיבא יוסף של1ינגר׳
לב העברי׳, שהטיף לעבודת־האדמה בישוב הישן בירושלים, ולפי שמו הספרותי(בראשי תיבות)  בעל י

 מ״א באר טוביה, נפת רחובות.

 6/138.196, ישוב חקלאי בעמק חפר׳ מדרום־מזרח לביתן אהרן. השם — לזכר הפרופ׳ צבי הרמן שפירא
חס הרעיון של הקרן הקימח לישראל.  י

 מיא עמק חפר. גפת השרון.

 5/192.212. שטחי פיתות ופארק באזור בית שאן, בין בית אלפא ובין ניר דוד׳ לאורך נחל עמל ומסביב
י מוקש,  לעין עמל. השם — לוכר שלשת שנפלו: חיים שטורמן, אהרן אטקיו׳ דוד גלוסנזון(נרצחו עי

 ייח באלול תרציח).
 נדא בקפת בית שאן. נפת יזרעאל.

 9/136,142. ישוב חקלאי מדרום לנען. השם — לפי פרדסי עצי הדר המטופחים על־ידי המתיישבים.
דא גזר. נפת רמלה.  נ

 5/175.217. מרכז בפרי באזור תענך׳ מדרום לדבורה, משמש את הישובים: דבורה׳ ברק׳ אדירים. השם —
 לפי שירת דבורה (שופטים ד׳ י׳׳ז),

 מיא הגלבוע, נפת יזרעאל.

 12/144.117. ישוב חקלאי באזור עדולם (עדדלם 4) מדדום לצפרירים. השם — מזכיר את יי] הגפן ואת
 גידול הגפנים.

 מיא האלה, מחוז ירושלים.

 אביבים

 אדםית
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 אדרת

 בכורה

 בני עייע

 גבעת עזפירא
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׳ בין הפרבר כפר שלם (תל־אביב) ובין ל זרעים ולבירורם, של חברת -הזרע׳ מ ג  6/132.261. חווה ל
 כפר המסובים. השם — לפי כפר שלם הסמוך.

 נפת תל אביב-יפו.

 3/179,216 מרכז כפרי באזור תענך׳ מדרום לאביטל׳ משמש את הישובים: אביטל׳ פרזון׳ מיטב. השם —
 לפי יעל אשת חבר הקיני(שופטים ד׳ יז).

 מ-« הגלבוע. נפת יזרעאל.

׳ בשובה הי. השם — בהתאם להחלטת נא׳ י־עקי  11/106.094. מושב עובדים של נוער דתי׳ ארגון -בנ
 הועד הפועל הציוני׳ מניסן תשי׳״ת׳ לכבוד הרב יהודה ליב הכהן מימון.

 מ-א עזתה. נפת באר שבע.

׳ מרכז אזור שלחים׳ משמש את הישובים: ניר ו - ל י  11/177.095. ישוב חקלאי מצפון־מזרח לתלמי נ
 משה׳ ניר עקיבא׳ תלמי ביל-ו׳ אשבול׳ קלחים׳ שדת צבי׳ פעמי חש*ז. השם — לביטוי חזון הפרחת

 השממה בנגב ובעקבות דברי הנביא: -והיה השרב — לאגם׳ וצמאון — למבועי מים-(ישעיה ליה ז).
 מ-א שלחים. נפת באר שבע.

 11/111.089. מרכז כפרי׳ מדרום לשרשרת׳ משמש את הישובים שרשרת׳ גבעולים׳ מלילות׳ שבלים,
 השם — לפי הכתוב: -ומעגליך ירעפון דשן- (תהליפ ט-ה יב).

 מ-א עזתח. נפת יבאר שבע.

 3/175.249 ישוב חקלאי׳ תחנת ייעור ומצפה יער׳ בראש הר מימין׳ מעל לחורבת יודפת׳ מצפון לה.
 השם — לפי האתר העתיק.

 נפת עכו.

 9/151.120 מרכז בפרי באזור עדולם׳ משמש את הישובים אביעזר׳ רוגלית׳ אדרת׳ עמלם. השם —
 לזגר מיכאל וייס׳ ארצות הברית.

 מ*א האלה. מחוז ירושלים.

 3/209,278. ישוב חקלאי׳ היאחזות נח-ל׳ איחוד הקבוצות והקיבוצים׳ באזור שמצפון לים חולה׳ בין
 גונן ובין אשמורה. השם — להדגשת העמידה על המשמר׳ ולפי הכתוב; -שמוני נוטרה*(שיר השירים,

 א׳ ו).
 מ״א הגליל העליון. נפת צפת.

 3/180.265, ישוב חקלאי׳ מושב עובדים׳ מצפון־מדרב לפקיעין׳ בקרבת עין טיריה וקבר ר׳ אושעיה.
 איש־טיריד- השם — לציון הקשר אל פקיעין׳ האתר ההיסטורי,

 «-א מעלה הגליל׳ נפת עכו.

 9/150,120 ישוב הקלאי׳ מושב עובדים׳ באזור עדולם׳ מדרום לנוה מיכאל (עדולם 9). השם — לפי
 המשמעות: רוגלית — גפן שאינה מורלית׳ שרגל אדם מגעת בה.

 מ-א האלה. מחוז ירושלים.

 9/144.120. ישוב חקלאי באזור עדולם (עדולם 16). ממערב לגבעת־ישעיהו וממערב לכביש בית גוברין
 השם — לפי -שריגי גפן-, כלומד זמורות קצרות של גפן, ולציון גידול כרמי גפן באזור.

 מ״א האלה. מתח ירושלים.

 11/106.0. מרכז כפרי באזור שובח. משמש את הישובים: שובה׳ זמרת׳ בפר מימון׳ עזרת. השם —
 לזכר העצמה והחושיה שנתגלו במערכת סיני,

 מ-א עזחד״ נפת באר שבע.
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 * הפרסום בדבר תושיה׳ ילקוט הפרסומים 572׳ חשי-ה׳ עמי 301 — בטל
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 המחיר 60 פרוטה הודפס ןי״י המדפיס הממשלתי




