
 רש־וסות

 ילקוס הפרסוכוים
 כ״ה באדר תשכ״א 829 13 במרם 1961

 ?טור

9 5 ח ״•מות י׳שובי= ׳:נקבעו ז!5 ידי ועדה היבשות הסמ׳^יתית . - - • • 5 ם י ע  ר

 רשימת שמות ישובים

 שנקבעו על ידי ועדת השמדת הממשלתית

ה ע ד ו  ה
 בהתאם להודעה בדבר מינוי ועדת שמות ממשלתית י, פתפדםמת
 בזה רשימת שמות ישובים שנקבעו על ידי הועדה עד חי בכסלו
 (27 בנובמבר 1960). רשימה זו באה בהמשך לרשימת שמות ישובים

 שנתפרסמה בילקוט הפרסומים 705, תש״ך, עמי 73.

 ח׳ בכסלו תשכ״א (27 בנובמבר 1960)

ן ד י ם ב ה ר ב  א
 יושב ראש הועדה

 1 י״£ 12)1, ת־צי״א, עטי מ־.!!.

 י?סוט ה5רסו0ים 820, כ״ת באדר תשניא, 13.3.1001 955



ב : א ו ר י  ג י

 א. רשימה זו כוללת תוספות, שינויים ותיקוגים לרשימות שמות הישובים שנתפרסמו בילקוט הפרסומים
 489, תשס־ז—1956( 572, תשי״וז—1957! 705, תש״ר—1959.

 ב. מקום כל ישוב מתואר בקואורדיבטות המסומנות במספרים בעלי 6 ספרות שמהן שלש שמשמאל מציינות
 קו צפוךורום שבמפה, והשלש שמימין מציינות קו סערב־מזרח שבמפה.

ת 1:100,000.  ג. המספד שמשמאל לקואורדינסות מסמן את הגליון שבקנה המי

 ד. מ״א — מועצה אזורית•

 טי יוחנן 40»ג9/1 מושב עובדים. תנועת המוענים. בקרבת מזכרת בתיה. השם בקבע לזכר י. קרמנצקי,
 הנשיא הראשון של הקי־ן הקיימת לישראל׳ בהיווסדה בשנת תרם״כ—1902.

 מיא גזר׳ נפת רחובות.
ה (ילקוט הפר&ומים «!»׳ תש;1״ז-1956). נ ו י י נ  שינוי השם ג

ך־בלומעלד  דו?*ב 3/188,273 מושב עובדים. תנועת המושבים, בקרבת ברעם. הספ נקבע לזכר דוד בלו
 (ברזושי תיבות), מנהל קופת פועלי ארץ־ישראל, בימי מלחמת העולם הראשונה׳ שיזם את הקמת

 ישובי ד״עועלים על אדמת פיק*א בגליל העליון.
 מ׳־א מרום הגליל׳ נפת צפת.

נ (ילקוט הפרסומים 572׳ חשי׳״ח—1337). ״ ג ו ר ו פ  שינוי השם כ

ולד ו  רדד״רן 12/128.115 מושב עובדים. תנועת המוסבים. בקרבת זבדיאל. השס נקבע לכבוד יוליונז רתנ
 מארצות הברית (בתרגום המשמעות)׳ לציון פעולותיו למען מדינת ישראל.

 מ*א לכיש, נפת אשקלון.
ה (ילקוט הפרטומים 489׳ תשנז״ז—1036). ח ו נ  שינוי השם מ

 להב 12/137.087 ישוב קיבוצי חקלאי. הקיבו׳ן הארצי השומר הצעיר. בקיבת דבירה.
 מיא בני שמעון, נפת נאר-שבע.

 שמוי השפ צ ק ל ג (ילקוט הפרסומים תשט׳״ז—»195).

 2/161.274 מושב עובדים. תנועת המושבים׳ בקרבת גשר הזיו. השם נקבע לכבוד הסנטור הרברט
 לימן, לציון פעולותיו למען מדינת ישראל.

 מי* סולם צור. בפת עכו.
, ל ה  שינוי השם צ

 נאוה הכבר 41«.»16/1 חוות חקלאית בערבת סדום. בקרבת המעיין עין הנכר. השם נקבע לפי הכתובים: ״ולוט
כי דשאו נאות מדבר- (יואל ב 22).  : ־ י * ישב בערי הכבר- (בראשית י״ג 12), •

 מ״א תמר, נפת באר־שבע.

 נתיב ה^רה 2/163.266 מושב עובדים. תנועת המושבים. בקרבת כברי. השם נקבע לזכר גיבורי השיירה ליחיעם׳
 י־ ־ ־ ״ שנפלו בקרב במלחמת השחרור.

 מ״א בעתון, נפת עכו.
.  שינוי השם ד ו ב א

 2/167.272 מושב עובדים, תנועת המושבים׳ בקרבת מצובה. השם — מקראי: יהושע כ״א 30.
 מיא סולם צור* בפת עכו.

ר ע ב ד ו ן (ילקוט הפיםומים 489׳ תשטיז—6>;19). פ  שינוי השם כ

 9/159.125 מרכז כפרי בצפון חבל עדולם, בקרבת בר־ניורא. השם נקבע לכבוד הסתדרות נשים
 ציוניות באמריקו! ״הדסה־׳ לציון פעלה בישראל.

 מ-א האלה׳ נפת ירושלים.

 עבדיו

 צוד הדםה

 21/131.965 עיירה מתוכננת בהר הנגב׳ בצומת ציחור. בכביש לאילת. השם נקבע לפי לובנו המבהיק
 ציחור של נוף הסלעים, כינוי קודם: נוה מדבר, נפת ב«רישבע.

 .956 י5?1מ הטדםוטים 829, כ׳׳ה באדר תשב״א, 133.1961



ח 5/174.214 מושב עובדים. תנועת המושבים. באדר תענך. השם נקבע לפי הבהוב: -באחת ידו עושה ל # 
 במלאכה׳ ואחת מחזקת השלה׳ (נחמיה ד 11).

 מיא הגלבוע׳ נפת יזרעאל.

 שליגים 9/144.130 מרכז כפרי באזור עדולם, ממערב לגבעת ישעיהו וממערב לכביש לבית־גוברין. כינוי
 *י י קודם: מרכז מערבי. השם נקבע לפי שריגי הגפן(בראשית מ׳ 10) לציון גידול חנפן באזור,

 מ״א »1לה׳ נפת ירושלים.
 שינוי התיאור וההגדרה של הישוב (ילקוט הפרסומים 705׳ תש*ך-1959).

ר 1^5/208 ישוב חקלאי קיבוצי. איחוד הקבוצות והקיבוצים. בקרבת צמח. י צ ק - ^  ת

 י ד י מ־א עמק הירדן׳ גפת כנדת.
ר (ילקוט הפרםומיפ 489׳ תשט*ז—»195). י צ ת ק י  שינוי השם ב

 י5קוט דפרבוטיב 2̂9 כ״ה באדר תשכ׳׳א, 1351061 957



 המחיר 8 אגירות הודפס ע״י המדפיס היייישלתי, ירועליב •


