
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 ט׳ בתמוז התשסיג 5204 י ביולי 05«

 עמוד
 הודעה שבעים וחמש על תיקון רשימת אתרי העתיקות 3281

ן רשימת אתרי העתיקות קו חמש על תי  הודעה שבעים ו

 לפי חוק העתיקות, התשל־ח-978ו

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 28(א) לחוק העתיקות, התשל״ח-1978י, אני מודיע בי רשימת אתרי העתיקות* (להלן -
 הרשימה). תתוקן כדלקמן:

 1 ס־ח התשל־ח, ענד »7; התשמיט, עמי 89.

 2 י־פ התשכ׳־ד, עמ׳ 1349; התשכ״ה, עמ׳ 1446: התשב־ו, עמי 630; התשכ״ז, עמי 2158; התש־ל, עמי 734; התשל״ב. עמי »128¡

 התשל״ג, עמי 1824; התשל־ז, עמי 474; התשים, עמי 1437; התשמ׳־ב, עמי »88; התשמ־ד, ענד 3532; התשמ־ז, עמי 193;
 • התשמ־ח, עמ׳ 2766; התש־ן, עמ׳ »338; התשג״א, עכר 1279, ענד 1580 ועבר 3548; התשנ־ב, עמי 989 וענד 3812; התשנ״ג,
 עמי 878, עמי 1732, עמי 2904 ועמי 4014; התשג-ד, עמ׳ 78, עמי 1945 וענו 3841; התשנ־ה, עבר 447, עמי 2683 ועמ־ 3870;
 התשנ־ו, עמי 3030 ועמי 3347: התשנ״ז, עמי 9, ענד 2549 וענו 4092; התשניח, ענד 784, ענד 2572, ענד 3937 וענד 5194;
 התשנ־ט, ענד 1338, ענד 2013, ענו 3083 ועבד 4789; התש״ס, עמי 779, ענד 907, עמי 1947, ענד 2107, עמי 2473, ענד 2569,
 ענד 2698, ענד 2706, ענד 3733, ענד 3821, ענד 4095, ענו 4689 וענד 4925; התשס״א, ענד 165, עמי 625, ענד 737, עמ׳ 1141,

 ענד 1269, ענד 2083, ענד 2147, עמי 2300, ענו 2887 ועמי 3851.
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 1 בסעיף 10 בסופו יבוא :

 נקודות ציוו
 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רויוג

20416 20421 28929 28945 (Qiryat Shemona (south [mm] (דרום) קרית שמונה 
[east] 

32460/0 

 ויאור עתיקות: גבעה מלאכותית, שרידי בנייה וחר0ים מן התקופות הברונזה התיכונה, הברונזה המאוחרת והברזל
 על פני הקרקע.

 גוש: 13148
 חלקות: 91,85,55,52,49,35,2

 גוש: 13168
 חלקות: 61

 מסי אתר ש0 אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
20408 20416 28929 28934 (Qiryat Shemona (south [דרום] (דרום) קרית שמונה 

[south] 
32461/0 

 תיאור עתיקות: גבעה מלאכותית, שרידי בנייה וחרסים מן התקופות הברונזה התיכונה, הברונזה המאוחרת והברזל
 על פני הקרקע.

 גוש: 13148
 חלקות: 85,65,64,63,62,61,60,59,33

 מסי אתר שם אתר(ע) שפ יאתר(א) אורך רוחב
20408 20416 28940 28945 (Qiryat Sherr^na (south [צפון] (דרום) קרת שמונה 

[north] 
32462/0 

 תיאור עתיקות: גבעה מלאכותית, שרידי בנייה וחרסים מן התקופות הברונזה התיכונה, הברונזה המאוחרת והברזל
 על פני הקרקע.

 גוש: 13148
 חלקות: 91,52,33,3

 גוש: 13168
 חלקות: 61,60,52,33,32

 3282 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס״ג, 9.7.2003



 2 בסעיף 100 בסופו •בוא :

 . . נקודות ציוו
 on' אתר שם אתו־(ע) שם אתר(א) אורך רותג

15000 15020 13390 13425 -Aliya, Kh. el' -30396/0 עליה, ח־ אל 

 1י**י עתיקות: שרידי מבנים, יסודות בנויים, מיתקנים חצובים, בורות מים, מערות, פריטים אדריכליים וחלקי בית ב
 [משקולת"ניצב יהודה").

 גוש: 29646
 חלקות: 9,7,4,2,1

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רונוג

15370 15420 13400 13440 Sheluhat Shayarot 30853/0 שלוחת שיירות 

 7*ור עוסקות: שרידי בנייה, טרסות, בורות מים, קברים, חציבות, חרסים מן התקופות ההלניסטית והרומית
 הקדומה.

 גוש: 29651
 חלקות: 2

 גוש: 29655
 חלקות: 9,8,7,4,3,2,1

 גוש: 29665
 חלקות: 8,4,3

, אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודך רוחב on 
15970 16000 13400 13430 Qiryat Ya'arim 31473/0 קרית יערים 

ו עתיקות: שלוש מערות קבורה חצובות, בעלות פתחים חצובים, מדורגים וקשותים, מערה אחת עם כוכים ו א  1י
 מערה שנייה עם מקמרים.

 גוש: 29535
 חלקות: 19,18,17,16,14,8

 גוש: 29536
 חלקות: 16,13

 גוש: 29538
,43,42,40,39,38,36,33,31,30,29,28,27,26,25,24,21,20,17,16,15,11,10 

9,8,6,5,4,3,2,1 
 חלקות:

 on' אתר ש0 אתר(ע) שם אתר(א) אורן• רוחב
15620 15640 13490 13510 Sheluhat Mishlatim 32413/0 שלוחת משלטים 

 mm• עוסקות: מחצבות, מקווה טהרה חצוב וגת חצובה.

 גוש: 29696
 חלקות: 8,3,2
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 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחג
15380 15430 13270 13300 HarQarmila 32661/0 הרכרמילה 

 תיאור עתיקות: חורבה, מבנים, מדרגות חקלאיות, מיתקנים חקלאיים, בורות מים.

 גוש. 29658
 חלקות: 11,10,8,7,6,3,2

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך ,on 
15400 15430 13300 13320 (Har Qarmila (north ( 3 2 6 6 2 /  הר כרמילה (צפון 0

 תיאור עתיקות: חורבה, מבנים, מדרגות חקלאיות, מיתקנים חקלאיים, בורות מים.

 גוש: 29656
 חלקות: 5

 גוש: 29658
 חלקות: 12,11,7,6,2,1
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 3 בסעיף 104 בסופו •בוא :

 נקודות ציוו
 on' אתר שם אתר(y) שם אתר(א) א1רך רויוג

15300 15400 12710 12800 Deir el-Hawa esh-Sharqiya 
(south-west) 
.Deiri. Kh 

 דיר אל-הוא אל-שרקייר. (דרום-
 מערב)
 רירי. ח'

31957/0 

- עוסקות: טרסות, קברים, חרסים. m m 

 גוש: 29672
 חלקות: 1

 גוש: 29677
 חלקות: 1

 גוש: 29766
 חלקות: 4,1

 גוש: 29767
 חלקות: 3,7,6,5,4,3,2,1

 גוש: 29768
 חלקות: 1

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר'on 
15300 15370 12700 12710 [Sufla (north) {west [מערב] (צפון)31958/0 םפלא 

»ר עוסקות: טרסות, קברם, חרסים.  מ׳

 גוש: 29766
 חל^ת: 1

 גוש: 29768
 חלקות: 1

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רותג
15400 15500 12710 12800 Deir el-Hawa esh-Sharqiya 

(south) 
.Deiri. Kh 

 ריר אל-הוא אל־שרקייה (דרום)
 ריר, ח'

31959/0 

 ודי*ור עוסקות: טרסות, קברם, חרסים.

 גוש: 29767
 חלקות: 8,7,6,4,3

 גוש: 29768
 חלקות: 1

 גוש: 29782
 חלקות: 2,1

 גוש: 29783
 חלקות: 17,16,15,13,12,6,5

3285 s ,9.7.100ילקוט דזפרסומים 204, ט־ בתמוז התשס־גS 



 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחג
15410 15500 12700 12710 [Sufla (north) [east [מזרח] (צפון)31960/0 םפלא 

 תיאור עתיקות: נור0ות, קברים, חר0ים.

 גוש: 29767
 חלקות: 7,6,3

 גוש: 29768
 חלקות: 1

 גוש: 29782
 חלקות: 2,1

 on' אתר שם אתר(ע) ש0 אתר(א) אורך רוחב
15850 15890 12560 12600 Zomet Zur Hadassa 

(Unofficial name) 
 32411/0 צמת צור הד0ה (שם לא רשמי)

 תיאור עתיקות: מבנים, גדרות, חצר, רגמים וגת.

 גוש: 29798
 חלקות: 13,10,9,8,7,6,5,4,3,2

 גוש: 29859
 חלקות: 7

 גוש: 29860
 חלקות: 36,28,19,18

 on' אתר שם אתר (ע) שם אתר (א) אורך רוחב
15400 15450 12620 12660 Nahal ha-Mea'ra חל המערה: 

-Thuraiya, Kharabat, eth -תירייא, חיראבת אל 
32414/0 

 תיאור עתיקות: מצודה מן התקופה ההלניסטית.

 גוש: 29768
 חלקות: 4,3

 גוש: 29779
 חלקות: 1

 גוש: 29781
 חלקות: 9,8,7,5,1
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 on' אתר שם אתר(ע) שם אתי(א) אויר
 נחל רפאים Nahal Refa'im ־12820 12770 15950 15910

.Beit Saqqaya, Kh בית 0קיה, חי 
32415/0 

 ויאור עוסקות: חורבה גדולה הכוללת מבנים, חצרות, גדרות ובורות מים.

29844 
10,9,7,6,5,4,3,2,1 

 גוש:
 חלקות:

29912 
10,9,8,7,6,5,3 

 גוש:
 חלקות:

29926 
9,8,4,1 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתו־ שם אתו־(ע) שם אתר(א) אורר 'on 
15110 15130 12270 12300 (Nahal ha-Nativ (south-west (דחם-מערב)32479/0 נחל הנתיב 

 תיאור עתיקות: גת חצובה, בורות מים וספלולים.

34290 
24,19,8,7,6,4 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אוור 'on 
15360 15400 12040 12080 Nahal 'Ezyona 32664/0 נחל עציונה 

 תיאור עתיקות: מערות, מיתקנים חקלאיים ובורות מים.

34301 
6.4,1 

 גוש:
 חל7,ות:

 4 בסעיף 105 ב0ו9ו •בוא :

 נקודות ציוו
 מ0' אתר שם אתו־(ע) שם אתר(א) אורך רוחב

16100 16130 12750 12780 (Sheluhat Koby (east (מזרח)32019/0 שלוחת קוב׳ 

 תיאור עתיקות: שומרה.

 גוש: 29924
 ח>7,׳ת; 10,3,1

i n n מ0' אתר שם אתר(ע) שם אתר (א) אורר 
16090 16120 12500 12510 (Mevo Betar (east (מזרח)32481/0 מבוא ביתר 

 תיאור עתיקות: חורבה הכוללת מבנים, חצרות, בורות מים ומיתקנים חקלאיים.

 גוש: 29968
 חלקות: 13,8,6

 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס״ג, 9.7.2005 3287



 5 בסעיף 107 בסופו •בוא :
l | t a t n r r < M 

i n n j y m (א)אתר שם אתר(ע) שם אתר 'on 
Aderet 11860 11830 14960 14930 30613/0 אדרת 

 תיאור עתיקות: בית חווה מהתקופה ההלניסטית ובו חדרים סביב חצר, מתקני בישול, מיתקנים חקלאיים חצובים,
 :ור מים, בית בד, גת ומערה.

 גוש: 34308
 חלקות: 8,6,3

 גוש: 34312
 חלקות: 8,3

 גוש: 34313
 ,חלקות; 1

 6 בסעיף 108 בסופו יבוא :

 נקודות ציוו
ann ]אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אוד 'on 

Jammah, Kh. el- 12010 11960 15320 15240 -32663/0 ג'מח,ח־אל 

 תיאור עתיקות: חורבה, מיתקנים חקלאיים, מערות, בורוונ מים.

 גוש: 34302
 חל7,/ת. 12,3,2

 7 בסעיף 109 בסופו •בוא :

i n n 'אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודךי*'"^*י 'on 
Nahal Maresha (east) 10925 10880 14200 14180 (מזרח)29951/0 נחל מראשה 

 תיאור עתיקות: דרך ואבני מיל מהתקופה החמית.

 גוש: 3120
 חלקות: 4,1

 גוש: 34195
 חלקות: 3,2,1
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 on' אתר שם אתר(ע) שם אתי(א) אורך רוחב

14180 14199 10829 10880 (Givat Et (east (מזרח)29952/0 גבעת את 

ו עתיקות: דרך מהתקופה הרומית. ו א י ! 

3120 
4,1 

 גוש:
 חלקות:

3121 
1 

 גוש:
 חלקות:

34195 
2 

 גוש:
 חלקות:

 8 בסעיף 119 בסופו •בוא :

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתי(א) אורך" יי י י רוחב
12611 12616 09410 09416 (Bet Qama (south-west ( 3 2 0 3 9 /  בית קמה(דחם-מערב 0

 ומ»ר עתיקות: מבנה, חרסים מתקופה לא מזוהה ומהתקופה המודרנית(חרסי עזה).

 גוש: 100232
 חלקות: 1

 on' אתר שם אתו־(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
12388 12396 09000 09008 (Nahal Qama (south-east ( 3 2 0 4 2 /  נחל קמה(דרום-מזרח 0

 תיאור עתיקות: מבנה חווה, שרדי בנייה, חרסים.

 גוש: 100231
 חלקות: 27,21
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 9 בסעיף 120 בסופו יבוא :
 נקודות ציוו

 on, אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
13840 13850 09148 09154 Nahal Kelekh 30477/0 נחל כלך 

Biqa't Yaval בקעת יבל 

 תיאור עתיקות: בור מים חצוב ומטו״ח בעל שני פתחים, על פתח אחד חולית בור עגולה.

3133 :mix 
 ח*7׳/ת. 15

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 'on 
13835 13847 09130 09140 Nahal Kelekh 30478/0 נחל כלך 

 תיאור עתיקות: גדר אבנים, בורות(מערות?), חרסים מהתקופה הרומית-ביזנטית.

 גוש: 3133
 חלקות: 15

ann אתר שפ אתר(ע) שם אתר(א) אודר'on 
13723 13767 09077 09100 (Za'aq, H . ( 8 3 1 0 5 3 /  זעק, ח' (דרום) ו»ו1ם 0

 תיאור עתיקות: בית קברות, מיתקנים חקלאיים וחציבה.

 גוש: 100249
 חלקות: 5

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 'on 
13633 13645 09414 09420 Nahal Qeleh 31253/0 נחל כלך 

 תיאור עתיקות: שתי שומרות ומדרגות חקלאיות.

 גוש: 3130
 חלד,/ת: 12,5

s9.7.200 ,3290 5204ילקוט •הפרסומים , ט׳ בתמוז התשס״ג 



 10 בסעיף 123 בסופו •בוא :

 נקודות ציוו
 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוווג

12793 12795 08057 08059 Nahal Patish 30213/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: קיר, סכר, חרסים מהתקופה הביזנטית.

100228 
3 

 גוש:
 חלקות:

ann 010' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 

12763 12765 08093 08095 Nahal Patish 30214/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנים, חרסים מן התקופות הביזנטית והמודרנית(עזתית).

100228 
3 

 גוש:
 חלקות:

ann מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
12754 12756 08094 08095 Nahal Patish 30215/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה בנוי גוויל, חרסים מהתקופה הביזנטית.

100228 
3 

 גוש:
 חלקות:

ann מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
12774 12775 08047 08048 Nahal Patish 30216/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: סכר.

100228 
3 

 גוש:
 חלקות:

ann מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
12824 12826 08002 08004 Nahal Patish 30217/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: גל אבנים, שרידי קירות(?), סכרים, חרסים מן התקופות הביזנטית והמודרנית(עזתית).

100228 
3 

 גוש:
 חלקות:

ann מם' אתר שם אתר (ע) שם אתר (א) אורך 
12774 12776 08057 08059 Nahal Patish 30218/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: מבנה, בור מים, תעלה בנויה ומטויחת, חרסים מהתקופה הביזנטית.

100228 
3 

 גוש:
 חלקות:
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 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
12777 12778 08031 08033 Nahal Patish 30219/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: מבנה בנוי מאבני גוויל, חרסים מהתקופה המודרנית(עזתית).

100228 
3 

 גוש:
 חלקות:

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
12770 12772 08034 08036 Nahal Patish 30233/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה.

100228 
3 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתו*(א) אויר 'on 
12787 12789 08044 08046 Nahal Patish 30234/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: תלולית אבנים, שרידי קירות, חרסים מהתקופה הבי־זנטית.

100228 
3 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 'on 
12759 12761 08029 08031 Nahal Patish 30235/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: שטח רבוע חצוב(באר?).

100228 
3 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 'on 
12749 12751 08030 08031 Nahal Patish 30236/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: סכר.

100228 
3 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 'on 
12727 12731 08051 08054 Nahal Patish 30237/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: בור מים גדול חצוב.

100228 
3 

 גוש:
 חלקות:
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i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר ,on 
12809 12811 08007 08009 ' Nahal Patish 30238/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: גל אבנים ושקע רבוע.

100228 
3 

 גוש:
 חלקות:

 on' אתר שם אתו־(ע) שם אתר(א) TWC רוח!
12777 12779 08039 08041 Nahal Patish 30254/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: בור חצוב בעל פתח מרובע.

100228 
3 

 גוש:
 חלקות:

i n n מסיאתר שם אתו־(ע) שם אתר(א) אורך 
12979 12981 08659 08661 Nahal Pehar 30273/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה, קבר שיח', חרסים מן התקופות הביזנטית והעותימנית('חר0י עזה,).

100226 
1 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתו־ שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 'on 
12903 12907 08569 08571 Nahal Pehar 30293/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: מדרגה חקלאית(?).

100227 
21,2 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתר שם אתו־(ע) שם אתר(א) אורר 'on 
12763 12767 08493 08497 Nahal Pehar 30294/0 נחל פחר 

 ויאור עתיקות: ריכוז אבנים (שרידי מבנה?), חרסים מהתקופה הביזנטית.

100227 
4 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתר שם אתו־(ע) שם אתר(א) אודו־ 'on 
12923 12927 08609 08611 Nahal Pehar 30295/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: בור מים.

100227 
1 

 גוש:
 חלקות:
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i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 'on 
12983 12987 08603 08607 Nahal Pehar 30296/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: ריכוז אבנים (שרידי מבנה?), חרסים מהתקופה הביזנטית.

100227 
4 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורד ,on 
12909 12911 08583 08587 Nahal Pehar 30297/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: משטח בטון מהתקופה המודרנית(?) לא נמצאו חרסים.

100227 
2 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 'on 
12813 12817 08479 08481 Nahal Pehar 3 נחל פחרO298/0 

 תיאור עתיקות: ריכוז אבנים (שרידי מבנה?), חרסים מהתקופה הביזנטית.

100227 
3 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 'on 
12703 12707 08519 08521 Nahal Pehar 3 נחל פחרO3O0/0 

 תיאור עתיקות: בור מים.

100227 
4 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודר 'on 
12813 12817 08569 08571 Nahal Pehar 30301/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: בור מים.

400051 
1 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתו־ שם אתר(ע) שם אתר(א) אורד 'on 
12749 12751 08539 08541 Nahal Pehar 30302/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: בור מים, חרסים מהתקופה הביזנטית.

100227 
11,1 

 גוש:
 חלקות:
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i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודך 'on 
12963 12967 08623 08627 Nahal Pehar 30303/0 נחל פחר 

m עתיקות: ריכוז אבנים (שחדי מבנה?), חרסים מהתקופה הביזנטית. m 

 גוש: 100227
 חלקות: 1

i n n *אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורו ,on 
12709 12711 08533 08537 Nahal Pehar 30304/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: ריכוז אבנים (שרידי מבנה?), חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100227
 חלקות: 4

i n n אתו־ שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 'on 
12709 12711 08543 08547 Nahal Pehar 30305/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: מדרגה חקלאית.

 גוש: 100227
 חלקות: 4

i n n אתו־ שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 'on 
12924 12926 08574 08576 Nahal Pehar 30306/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: פיזור חרסים מן התקופות הביזנטית והעותימנית('חרסי עזה,).

 גוש: 100227
 חלקות: 3

i n n אתו־ שם אתו־(ע) שם אתר(א) אורר 'on 
12639 12641 08595 08601 Nahal Pehar 30313/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: מבנה מלבני בעל חצר מרכזית, חרסים מן התקופות הביזנטית והעותימנית('חרסי עזה').

 גוש: 100226
 חלקות: 4

 גוש: 100227
 חלקות: 7,1
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 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורד דוח!
12683 12687 08583 08587 Nahal Peh^ 30315/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: מבנה מלבני, חרסי• מן התקופות הביזנטית והעותימנית('חרסי עזה').

100227 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 
12663 12667 08569 08571 Nahal Pehar 30316/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: בור מים, חרסים מן התקופות הביזנטית והעותימנית('חרסי עזה').

100227 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 
12683 12687 08509 08511 Nahal Pehar 30320/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: מבנה מלבני, חרסים מהתקופה הביזנטית.

100227 
4 

 גוש:
 חלקות:

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 'on 
12813 12817 08579 08581 Nahal Pehar 30321/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: מבנה רבוע, חרסים מהתקופה העותימנית('חרסי עזה').

400051 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 'on 
12953 12957 08633 08637 Nahal Pehar 30323/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: מבנה מלבני, חרסים מן התקופות הביזנטית והמודרנית(עזתית )•

100227 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann מ0' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 
12619 12621 08569 08571 Nahal Pehar 30324/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: ריכוז אבנים (שרידי מבנה?), חרסים מהתקופה הביזנטית.

100227 
4 

 גוש:
 חלקות:

 3296 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בחמח התשס׳׳ג, 9.7.2005



ע) שם אתר(א) אורך רוחב  מסי אתר שם אתר(

 30326/0 נחל פחר Pehar 81ו)8א 08571 08569 12712 12709

 תיאור עתיקות: בור מים, מערה חצובה מקורה בחלקה, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100227
 חלקות: 1

! ח ו א) אורך ד ע) שם אתר(  מסי אתר שם אתר(

 30327/0 נחל פחר ז8ו*6ק 08457 08453 12767 12763

 תיאור עתיקות: ריכוז אבנים (שרידי מבנה?), חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100227
 חלקות: 4

! ח ו א) אורך ר ) שם אתר( ע ) ר ת  מסי אתר שם א

 30333/0 נחל פחר 08561 08559 12687 12683

 תיאור עתיקות: מבנה רבוע עם חצר, סדרה של תלוליות אבנים, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100227
 חלקות: 1

א) אורך רוחב ) שם אתר( ע ) ר ת  נוס' אתר שם א

12719 12721 08523 08527 9 & \ \  30334/0 נחל פחר &

 תיאור עתיקות: מבנה רבוע עם חצר, חרסים מן התקופות הביזנטית והעותימנית('חרסי עזה').

 גוש: 100227
 חלקות: 4

ח!  מסי אתר שם אתר (ע) שם אתר (א) אודך דו
 30338/0 נחל פחר 81ו*^ 08487 08483 12711 12709

 תיאור עתיקות: שני בורות מים, אחד מהם חצוב בתוך חציבה חצי עגולה, חרסים מן התקופות הביזנטית והעותימניו
 ''חרסי עזה').

 גוש: 100227
 חלקות: 4

 מסי אתר שם אתר (ע) שם אתר (א) אורך רוחב
 30353/0 נחל פחר ז8!ץ6ק 81ו1^ 08527 08523 12997 12993

 תיאור עתיקות: בור מים, חרסים מהתקופה העותימנית('חרסי עזה').

 גוש: 100227

 חלקות: 5 ן

 ילקוט הפרסומים *520, ט׳ בתמוז התשם־ג, 9.7.2003 ו 3297



ח! א) אורך דו ע) שם אתר(  מסי אתו־ שם אתר(
12979 12981 08529 08531 Nahal Pehar 30354/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: מבנה מלבני, חרסים מהתקופה הביזנטית.

100227 
5 

 גוש:
 חלקות:

ח!  on' אתו־ שם אתד(ע) שם אתר(א) אורך דו
12682 12683 08000 08002 Nahal Patish 30395/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: גל אבנים, שרידי קירות, חרסים מהתקופה הביזנטית.

100228 
3 

 גוש:
 חלקות:

ח! ע) שם אתר(א) אורך דו  מסי אתר שם אתר(
12973 12977 08593 08597 Nahal Pehar 30434/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: בור מים, שרידי קיר, חרסים מן התקופות הביזנטית והעותימנית('חרסי עזה').

100227 
20,4 

 גוש:
 חלקות:

! ח ו ע) שם אתר (א) אורר ר  מסי אתר שם אתר(
12609 12611 08553 08555 .Baqar, H 'בקר, ח 

Nahal Pehar נחל פחר 
30699/0 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנים, בור מים בנוי באבנים קטנות ומטוייח, חרסים מהתקופה הביזנטית.

100227 
4 

 גוש:
 חלקות:

! ח ו ע) שם אתר(א) אורך ר  מסי אתר שם אתר(
12636 12639 08496 08499 Nahal Duda'im 30973/0 נחל דודאים 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנים, בור מים(?), חרסים מן התקופות הביזנטית והעותימנית(חרסי עזה

100227 
5 

 גוש:
 חלקות:

! ח ו ע) שם אתר(א) אורך ר  מסי אתר שם אתר(

12830 12832 08605 08611 Nahal Pehar 30975/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: שרידי בנייה(?), חרסים מהתקופה הביזנטית.

100226 
5 

 גוש:
 חלקות:

 3298 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס־־ג, 9.7.2003



 on'אתו־ שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוח!
12700 12713 08550 08569 (Nahal Pehar (south (דחם)30976/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנים, שני בורות מים חצובים - אחד מהם דמו• פעמן, חרסים מן התקופות הביזנטית
 העותימנית(חרם• עזה).

 גוש: 100227
 חלקות: 11,4,1

, אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר רוחב on 

12620 12621 08518 08519• Nahal Duda'im 30977/0 נחל דודאים 

 תיאור עתיקות: מבנה (שומרה), חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100227
 חלקות: 5

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב

12665 12667 08497 08499 Nahal Duda'im 30978/0 נחל דודאים 

 תיאור עתיקות: שחד• מבנה, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100227
 חלקות: 5

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
12700 12709 08569 08571 (Nahal P e l ^ (west (מערב)30993/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: שחד• מבנים, שני בורות מים חצובים - אחד מהם דמוי פעמן, חרסים מן התקופות הביזנטית
 העותימנית(חרסי עזה).

 גוש: 100227
 חלקות: 1

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
12700 12713 08571 08575 Nahal Pehar 30994/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנים, שני בורות מים חצובים ־ אחד מהם דמוי פעמן, חרסים מן התקופות הביזנטית
 העותימנית(חרסי עזה).

 גוש: 100227
 חלקות: 1
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 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
12712 12713 08569 08571 Nahal Pehar 30995/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנים, שני בורות מים חצובים ־ אחד מהם דמוי פעמן, חר0ים מן התקופות הביזנטית
 העותימנית(חר0י עזה).

 גוש: 100227
 חלקות: 1

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתי(א) אורך רוחב
12629 12635 08211 08217 (Nahal l^kor (north (צפון)31813/0 נחל כרכור 

 תיאור עתיקות: שומרה רבועה, חרסים מהתקופה המודרנית(חר0׳ עזה) ולא מזוהים.

 גוש: 100228
 חלקות: 1

 מסי אתר שם אתר(ע) ש0 אתר(א) אורך רוחב
12590 12600 08133 08143 Nahal Karkor 31814/0 נחל כרכור 

 תיאור עתיקות: חווה הכוללת שרידי מבנים וגדרה, חרסים מן התקופות הערבית הקדומה והמודרנית(חר0י עזה).

 גוש: 100228
 חלקות: 2

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
12575 12580 08130 08135 Nahal Karkor 31815/0 נחל כרכור 

 תיאור עתיקות: גל אבנים, חרסים מהתקופה המודרנית(חר0י עזה) ולא מזוהים.

 גוש: 100228
 חלקות: 2

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
12375 12380 Nahal Pehar 08711 08706 נחלפחר 

. m 2 0  נקודת גובה Spot height מ׳ 207 7
31934/0 

 תיאור עתיקות: כלי צור, תפזורת חרסים מן התקופות הביזנטית והמודרנית(חרסי עזה).

 גוש: 100230
 חלקות: 1

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
12388 12393 08654 08659 Nahal Pehar 31935/0 נחל פחר 

 תיאור עתיקות: אתר ארע,(?), תפזורת חרסים מן התקופות הביזנטית והמודרנית(חרסי עזה).

 גוש: 100230
 חלקות: 1

 3300 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס-ג, 9.7.2003



 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחג

12413 12419 08026 08033 Nahal Patish 31941/0 נחי פטיש 

 תיאור עוסקות: תפזורת חרסים מן התקופות הביזנטית והמודרנית(חרסי עזה).

 גוש: 100229
 חלקות: 3,2,1

mn אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודך , on 

12372 12377 08954 08958 (Nahal Qama ^uth-east (דרום־מזרח)32043/0 נחל קמה 

 תיאור עוסקות: בריכת אגירה, חרסים מן התקופות הביזנטית והמודרנית(חרסי עזה).

 גוש: 100231
 חלקות: 28,23,22

inn אתר שם אתי(ע) שם אתר(א) אודו ,on 

12363 12369 08939 08945 (Nahal Kama (south-east (דחם-מזרח)32044/0 נחל קמה 

 ויאור עוסקות: שרידי בנייה, ריכוזי אבנים, סיגים, חרסים מן התקופות הביזנטית והמודרנית(חר0י עזה).

 גוש: 100231
 חלקות: 28,23,22

inn אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודך ,on 
12711 12717 08481 08490 (Nahal Pehar (east (מזרח)32420/0 נחל פחר 

 ויאור עוסקות: מבנה, שרידי קיחת, שני בורות מים, חרסים מ התקופה הביזנטית.

 גוש: 100227
 חלקות: 4

inn אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודו 'on 
12709 12711 08487 08490 (Nahal Pelw (rwrth (צפון)32421/0 נחל פחר 

 !יאור עוסקות: מבנה, שרידי קיחת, שני בורות מים, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100227
 חלקות: 4

inn ר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודך ת א ^ 
12709 12711 08481 08483 (Nahal Pehar ̂ uth (דחם)32422/0 נחל פחר 

 תיאור עוסקות: מבנה, שחדי קירות, שני בורות מים, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100227
 חלקות: 4
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 11 בסעיף 124 בסופו •בוא :

 נקודות ציוו
ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 'on 

Nahal Ziqlag 08980 08940 13240 13200 30393/0 נחלצקלג 

 תיאור עתיקות: חורבה, חצר, קשתות, שבר של אבן רחיים מב־זלת, מכ0ה שלארון קבורה, חרםים מן התקופות
 תבי־זנטית והערבית הקדומה.

 גוש: 100224
 חלקות: 1

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אןרב רוחב
Nahal Rosh 08395 08390 13595 13590 30595/0 נחלרוש 

 תיאור עתיקות: שרידי בנייה דלים, מאגורה חצובה, חר0י0 מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100220
 חלקות: 1

 3302 ילקוט הפרסומימ 5204, ט׳ בתמוז התשם״ג, 9.7.2005



 12 בסעיף 127 בסופו •בוא :

 נקודות ציוו
א) אורך רוחב  on" אתר שם אתר(ע) שם אתר(

12642 12644 07983 07985 Nahal Patish 30253/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: סכר.

 גוש: 100228
 חלקות: 1

ג א) אורד רו ח ע) שם אתר(  on' אתר שם אתר(
12824 12825 07998 08001 Nahal Patish 30394/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: שרידי מעגל אבנים, שרידי קירות, שרידי סכר, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100228
 חלקות: 3,2

ח! א) אורר דו ע) שם אתר(  מסי אתר שם אתד(
12535 12545 07605 07615 Nahal 'Ashan 30475/0 נחל עשן 

 תיאור עתיקות: חלקה חקלאית בנויה.

 גוש: 100215
 חלקות: 10

ח! א) אורד דו  מ0' אתר שם אתר(ע) שם אתר(
12448 12452 07405 07415 Nahal Hazerim 30533/0 נחל חצרים 

 תיאור עתיקות: אבנים (שומרה?), חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100257
 חלקות: 4

! ח ו א) אורך ר  on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(
12458 12462 07395 07405 Nahal Hazerim 30534/0 נחל חצרים 

 תיאור עתיקות: מקבץ אבנים וסיגים (שרידי תנור?), מצפון שרידי קירות, חר0ים מהתקופה הבחנטית.

 גוש: 100257
 חלקות: 4

א) אורר רוחב ע) שם אתר(  מסי אתר שם אתר(
12468 12472 07315 07325 Nahal Hazerim 30535/0 נחל חצרים 

 תיאור עתיקות: שני קירות מקבילים, שברי אבן גיר, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100257
 חלקות: 7,4

 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשם״ג, 9.7.2003 3303



 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
12447 12452 07905 07910 Nahal 'Ashan 31942/0 נחל עשן 

 תיאור עתיקות: גל אבנים.

 גוש: 100269
 חלקות: 2

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר רוחב
12435 12445 07985 07995 Nahal Patish 32061/0 נחל פטיש 

 תיאור עתיקות: תפזורת של חרסים מן התקופות הביזנטית והמודרנית(חרסי עזה).

 גוש: 100229
 חלקות: 3,1

 3304 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשם״ג. 9.7.2003



 13 בסעיף 128 בסופו •בוא :

 נקודות ציוו
 שם אתר(ע) «0 אתר(א) אודך דוווב

 גום' אתר
 30596/0 נחל ליקית &ן»_! 81ו1^ 07775 07765 13725 13715

 תיאור עתיקות: בור מים, שרידי בנייה מאבנים קטנות, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 38557
 חלקות: 3,2,1

 נום' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודך רו תג
 31794/0 נחל באר שבע 311673 ז6'66 31ו81א־ 07097 07086 13802 13792

 תיאור עתיקות: חווה מהתקופה הביזנטית, מבנים, רצפות, קירות וחרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100060
 חלקות: 6,5,1

 מם' אתר שם אתר (ע) שם אתר(א) אודך דוחג
 באר שבע, רחוב הגאולים 18* 07ו61*ז \668ו31 ז6'86- 07304 07280 13162 13128

 חזו־66111
32403/0 

 תיאור עתיקות: בית קבחת ובו קברי ארגז מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 38018
 חלקות: 14,13

 גוש: 38030
,178,177,175,167,162,161,160,159,158,157,156,155,154,153,152,151,90 

89,88,87,86,85 
38031 

 חלקות:

 גוש:
 חלקות: 61,31,21,20

 גוש: 38045
 חלקות: 14,13,11,10,9,7,6,5,4,3,2

 גוש: 38049
 חלקות: 56
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 14 בסעיף 13 בסופו יבוא :

 on'אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
19780 19810 27875 27900 Malkiyya 32199/0 מלכיה י 

 תיאור עתיקות: שרידי יישוב מן התקופות הממלוכית והעות׳מנית.

 גוש: 14392
 חלקות: 37,31,9

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר רויוג
19235 19245 27100 27105 Nahal Gush Halav 32539/0 נחל גוש חלב 

 תיאור עתיקות: על גדת הנחל חרסים מן התקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה אי.

 גוש: 14096
 חלקות: 89,52,51

 גוש: 14265
 חלקות: 17,8

 3306 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס״ג, 9.7.2005



 15 בסעיף 131 בסופו •בוא :

רו רותב מיד•*.*•יו  םםיאתר שם אתו־(ע) שם אתר(א) או

 31943/0 נחל סכר 06950 06943 12775 12768

 תיאור עוסקות: קיר שדה.

 גוש: 100179
 חלקות: 1

 גוש: 100180
 חלקות: 1

ח! ו רו ר  נום'אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) או
 31944/0 נחל סכר ־1161)861 06942 06935 12778 12770

 ויאור עוסקות: שרידי פעילות חקלאית.

 גוש: 100179
 חלקות: 1

 גוש: 100180
 חלקות: 1

ח! ו רו ר  מסיאתר שם אתר(ע) שם אתר(א) או
 31945/0 נחל סכר ־1161)861 06930 06922 12771 12765

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה, חווה, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100179
 חלקות: 1

 גוש: 100180
 חלקות: 1

 נום'אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודר דוח!
 31947/0 נחל רווחה 06401 06390 12945 12935

 תיאור עתיקות: קירות שדה (שייכים לחווה?), מדרגות חקלאיות, חרסים מהתקופה הבי־זנטית.

 גוש: 100178
 חלקות: 1

ח! רו רו  נוסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) או
 1או$01) '^\6^8 ־ו6'86 81ו•^) 06972 06959 12761 12746

Nahal 861(1ז6ו• 
 :חל באר שבע(דחם)

 נחל סכר
32079/0 

 תיאור עתיקות: חווה, גדרה, סכר, מבנה, שומרה, חרסים מהתקופה הביזנטית וכלי צור.

 גוש: 100180
 חלקות: 1
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 16 בסעיף 132 בסופו •בוא :

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אןךך 'on 
13110 13114 06478 06505 Be'er Hablanim 30598/0 באר חבלנים 

 תיאור עתיקות: שני בורות מים אחד מהם בנוי מאבנים, באר חצובה בחלקה התחתון ובנויה בחלקה העליון, שרידי
 בנייה(?).

 גוש: 100178
 חלקות: 1

ר רוםג ר !  on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) א
13402 13430 06877 06882 Nahal Noqedim 30599/0 נחל נוקדים 

 תיאור עתיקות: שני סכרים.

39755 
3,2 

39772 
9,7 

 גוש:
 חלקות:

 גוש:
 חלקות:

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר יויוג

13123 13127 06595 06605 Nahal Solelim 30600/0 נחל סוללים 

 תיאור עתיקות: בור מים חצוב.

100178 
1 

 גוש:
 חלקות:

 מ0' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוווג
13814 13820 06098 06103 Nahal Noqedim 31948/0 נחל נוקדים 

 תיאור עתיקות: מדרגה חקלאית בתוך ואדי, בית קברות בדואי קדום.

100156 
1 

100157 
15 

 גוש:
 חלקות:

 גוש:
 חלקות:

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
13877 13883 06068 06071 Nahal Noqedim 31949/0 נחל נוקדים 

 תיאור עתיקות: בור מים חצוב.

100156 
1 

 גוש:
 חלקות:

 3508 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס״ג, 9.7.2003



i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 'on 
13658 13664 06047 06052 Nahal Zon 32080/0 נחל צאן 

t עתיקות: שרידי מדרגות חקלאיות, חרםים מהתקופה הבחנטית. o r n 

 גוש: 39778
 חלקות: 1

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 'on 
13475 13495 06845 06875 'Nahal Beqa 32599/0 נחל בקע 

 ת׳אוו עוסקות: שומרה מלבנית או מבנה, חרםים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 39772
 חלקות: 9,7

 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשם״ג, 9.7.2003 3509



 17 בסעיף 135 בסופו •בוא :

ווג נקודות ציןן ך רו ר ) א) א ע) שם אתר(  on' אתר שם אתר(
14738 14742 08025 08035 'Nahal Eshtemoa 30519/0 נחלאשתמוע 

 תיאור עתיקות: שחדי יסודות של מבנה מלבני.

 גוש: 100010
 חלקות: 1

וג ו ר רו י א) או  on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(
14618 14619 08093 08094 'Nahal Eshtemoa 30661/0 נחלאשתמוע 

 תיאור עתיקות: ריכח אבני צור מ0ותתות(0כר גדול או מבנה).

 גוש: 100011
 חלקות: 8

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
14619 14635 08019 08022 'Nahal Eshtemoa 30662/0 נחל אשתמוע 

 תיאור עתיקות: חגם, ערמות סיקול(?), יסודות של קירות, מיתקנים וגדר.

 גןש: 100011
 חלקות: 8

ר רוחב י  on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) או
14610 14611 08003 08004 'Nahal Eshtemoa 30663/0 נחלאשתמוע 

 תיאור עתיקות: יסודות בנוים באבני צור וגלי אבנים.

 גוש: 100011
 חלקות: . 8

i n n ר י  on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) או
14394 14396 08342 08344 .Spot height 434 m 31033/0 נקודת גובה 434 מ־ 

 תיאור עתיקות: בור מים חצוב ב0לע בעל פתח מרובע ובור מים דמוי פעמון.

 גוש: 100001
 חלקות: 1

 3310 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס״ג, 9.7.2003



 on' אתי שם אתי(ע) שם אתי(א) אויר רוחב
14562 14585 08146 08181 (Zalit, H. (west (מערב) ־n , 3 1 0 3 4 /  צלית 0

Salanta, Kh 'צלנתה, ח 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנים, מכלאה, חגם, טומול׳, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100001
 חלקות: 21

 גוש: 100011
 חלקות: 8

inn אתר שם אתי(ע) שם אתר(א) אויר 'on 
14559 14561 08216 08218 'Nahal Eshtemoa 31035/0 נחלאשתמוע 

 ויאור עתיקות: מחסה סלע, מכלאה(?), חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100001
 חלקות: 21

inn אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 'on 
14227 14229 08013 08015 Nahal Hevron 32647/0 נחל חבחן 

 תיאור עתיקות: גל אבנים וטומולי.

 גוש: 100012
 חלקות: 1

 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשם״ג, 9.7.2005 1ו33



 18 בסעיף 136 בסופו יבוא :

, « .  1נק״ייי *'•1 ,

inn אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך ,on 
15965 15975 08005 08015 Nahal Qeriyyot 30038/0 נחל קריות 

 תיאור עתיקות: חצרות בנויות מאבני שדה, במרכז החצרות אבנים גדולות(מונוליטים), אבני שחיקה ושבר אגן מאב
 יר. חרםים(?) מן התקופות הברזל(?), החמית והערבית הקדומה(?).

 גוש: 100020
 חלקות: 1

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15448 15452 08168 08172 Nahal 'Anim 30453 נחל ענים/C 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה במי מאבני צור, נתזי צור, חרטים מהתקופה הביזנטית.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

 071' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15439 15441 08159 08161 Nahal 'Anim 30454/0 נחל ענים 

 תיאור עתיקות: יסודות מבנים(?), ריכוזי חרסים, כלי צור.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15409 15411 08149 08151 Nahal Bikhra 30455/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: שרידי קיר שדר.(?) הבנוי אבני סלע גדולות.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

 מסי אתר ש0 אתר (ע) שם אתר(א) אורך רוחב

15428 15432 08138 08142 Nahal Bikhra 30456/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: מערה חצובה סביבה גדר בנויה אבני צור, מדרום גדר אבנים.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

 מ0' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15448 15452 08138 08142 Nahal 'Anim 30457/0 ניל ענים 

 תיאור עתיקות: יסודות מבנים, מיתקנים, כלי צור, חר0ים מן התקופות הרומית, הביזנםית והערבית.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

 3312 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס״ג, 9.7.2003



inn אתר שם אתר(ע) שם אמר(א) אויר 'on 

15429 15431 08149 08151 Nahal "Anim 30458/0 נחל ענים 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה מרובע בנוי מאבני צור, נתזי צור וחרסים.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

inn מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 
15448 15452 08088 08092 Nahal Bikhra 30459/0 נחל בכרה 

 ויאור עתיקות: שרידי אתר חנייה ובו יסודות מבנים או אהלים, מיתקנים (טבון), כלי צור וחרסים.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

inn אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 'on 
15459 15461 08089 08091 Nahal 'Anim 30460/0 נחל ענים 

 תיאור עתיקות: מבנה עגול ובו אבן מלבנית בולטת.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

inn אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 'on 
15449 15451 08079 08081 Nahal Bikhra 30461/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: אתר חנייה פרהיסטור,(?), כלי צור מן התקופות האפי־פליאוליתית(?) או הכלקוליתית(?).

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

inn מ0' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 
15449 15451 08049 08051 Nahal 'Anim 30462/0 נחל ענים 

 תיאור עתיקות: ריכוזי אבנים (מכלאה או אתר חנייה?).

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

inn מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
15439 15441 08049 08051 Nahal 'Anim 30473/0 נחל ענים 

 תיאור עתיקות: ריכוזי אבנים (מכלאה או אתר חנייה?).

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:
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 מסי אתר שם אתד(ע) שם אתר(א) אורד רוחב
15479 15481 08059 08061 Har Mehilot 30476/0 הר מחילות 

 תיאור עתיקות: שרידי אתר חנייה, ספלול, חרםים מהתקופה הביזנטית.

100007 
1 

 גוש:
 חלקות:

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורד רוחב
15408 15412 08048 08052 Nahal Bikhra 30496/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה מרובע, חרסים מהתקופה הרומית-בי־זנטית.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורד רוחב
15409 15411 08069 08071 Nahal Bikhra 30497/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: גל אבנים (קבר?)

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15346 15350 08158 08162 Nahal Bikhra 30514/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: מבנה מורבע, סביבו מיתקנים, חרסים מהתקופה הרומית.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורד רוחב
15362 15368 08089 08094 Nahal Bikhra 30515/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: אתר חנייה, שרידי מיתקן בנוי אבני צור, כלי צור וחרסים.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורד רוחב
15345 15355 08089 08094 Nahal Bikhra 30516/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: יסודות של קירות בנויים אבני צור, חרסים.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:
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ח! א) אודר דו ע) שם אתר(  מסי אתר שם אתר(

15353 15359 08059 08068 Nahal Bikhra 30517/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: יסודות של מבנה מהתקופה הביזנטיון.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

i n n א) אודך ) שם אתר( ע ) ר ת  on' אתר שם א

15429 15431 08019 08021 Nahal 'Anim 30653/0 נחל ענים 

 תיאור עתיקות: ריכחי אבנים, כנראה מכלאה.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

i n n א) אודך  מ0' אתר שם אתר (ע) שם אתר(
15429 15431 08049 08051 Nahal 'Anim 30654/0 נחל ענים 

 תיאור עתיקות: ריכחי אבנים (מכלאה?), כלי צור, חרסים מהתקופה הביזנטית.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

inn ע) שם אתר(א) אודר  on' אתר שם אתר(

15429 15431 08079 08081 Nahal Bikhra 30655/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: יסודות דלים, חרסים מהתקופה הביזנטית.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

i n n א) אודר ) שם אתר( ע ) ר ת  מסי אתר שם א

15439 15441 08089 08091 Nahal Bikhra 30656/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: יסודות דלים של מבנה, חרסים מהתקופה הבחנטית.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

i n n א) אודר  מ0' אתר שם אתר (ע) שם אתר(
15449 15451 08109 08111 Nahal 'Anim 30657/0 נחל ענים 

 תיאור עתיקות: ריכוזי אבנים כנראה מכלאה או אתר חנייה.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:
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 on, אתר שם אמר(ע) שם אמר(א) אורר רוחב
15460 15479 08050 08080 (Har Mehilot (west (מערב)31134/0 הר מחילות 

 תיאור עתיקות: מערה עם עצמות וחר0ים.

100006 
1 

100007 
1 

 גוש:
 חלקות:

 גוש:
 חלקות:

 מסי אמר שם אמר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15481 15485 08050 08080 (Har Mehilot (east (מזרח)31153/0 הר מחילות 

 תיאור עתיקות: מערה עם עצמות וחרםים.

100006 
1 

100007 
1 

 גוש:
 חלקות:

 גוש:
 חלקות:

 מסי אמד שם אמד(ע) שם אמר(א) אורר רוחב
15479 15481 08059 08080 (Har Mehitot (rwrth (צפון)31154/0 הר מחילות 

 תיאור עתיקות: מערה עם עצמות וחרסים.

100006 
1 

100007 
1 

 גוש:
 חלקות:

 גוש:
 חלקות:

 מסי אתר שם אמד(ע) שם אמר(א) אורך רוחב
15479 15481 08050 08059 (Har Mehilot (south (דרום)31155/0 הר מחילות 

 תיאור עתיקות: תפזורת חרסים ומערה ובתוכה עצמות. מערה עם עצמות וחרסים.

100007 
1 

 גוש:
 חלקות:

 מסי אמר שם אמד(ע) שם אמר(א) אורך רוחב
15099 15101 08039 08041 Nahal Bikhra 31175/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: בור מים.

100009 
1 

 גוש:
 חלקות:
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 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודך רוחב
15557 15567 08377 08390 Ya'arYattir 32423/0 •ער יתיר 

Nahal 'Anim נחל ענים 

 ויאור עוסקות: שני בוחת מים, אחד מהם חצוב, חולית בור, קירות ומערה עם גדר.

100005 :11/13 
 חלקות: 2

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15548 15556 08359 08370 Ya'ar Yattir 32424/0 יער יתיר 

Nahal 'Anim נחל ענים 

 ויאור עתיקות: מיתקנים, מערה, גדחת, מבנה וחרסים מתקופת הברזל.

 גוש: 100005
 חלקות: 2

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר רוחב
15575 15583 08368 08376 YaarYatt ir 32425/0 יער יתיר 

Nahal 'Anim נחל ענינו 

 תיאור עתיקות: טרסה, קיר תמך, גדרות, חרסים מהתקופה המודרנית(חרם׳ עזה).

 גוש; 100005
 חלקות: 2
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 19 בסעיף 139 בסופו יבוא :
 ןקודותצ־ון

ג י י ר ח י  נוס' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) או
14698 14701 07998 08001 'Nahal Eshtemoa 30518/0 נחלאשתמוע 

 תיאור עתיקות: מיתקן קטן בנוי אבני צור.

 »ש. 100011
 חלקות: 8

inn מסי אתר שם אתר(ע) שח אתר(א) אורר 
14635 14685 07998 08045 *Nahal Eshtemoa 30660/0 נחל אשתמוע 

 תיאור עתיקות: מבנה בנוי רבני צור, שרידי מכלאה.

 ג!&: 100011
 חלקות: 8

inn יר  מסי אתר שם אתר(ע) ש0 אתר(א) או
14747 14751 07887 07891 (Nahal Bikhra (south-west (דחם-מערב) 31174/0 נחל בכרה 

 \7<אור עתיקות: שומרה.

 ג/ש; 100014
 חלקות: 1

ann מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 
14873 14876 07793 07796 Nahal Bikhra 

Hare 'Anim 
 31176/0 נחל בכרה

 הר• ענים

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה עם חדר מרכזי, חרסים וכלי צור.

 גוש: 100014
 חלקות: 1

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
14833 14835 07807 07809 Nahal Bikhra 31193/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: בור מים.

 גוש: 100014
 חלקות: 1

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
14315 14324 07910 07924 Nahal Shoqet 31613/0 נחלשקת 

 תיאור עתיקות: בור מים חצוב ושומרה מרובעת בנויה מאבני גיר.

 גוש: 100012
 חלקות: 1
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 20 בסעיף 14 בסופו •בוא :

 נקודות ציוו
inn אמר שם אתו*(ע) שם אתי־(א) אורך "on 

20260 20300 27020 27045 (Hazor, T. (north 
Trig, point 1115-R 

 32160/0 חצור, תל(צפון)
R-1115 נקודת סראנגולציה 

 מיאוז־ עתיקות: גתות, חציבות, פיר מחבע חצוב, מערות, חרסים מתקופת הברומה הקדומה אי.

 גוש; 14414
 חלקות: 19,15,14,13,12,11,10,9,7
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 21 בסעיף 140 בסופו •בוא :

!'  ?קודןת*,
וחג  on, אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודך י

15234 15236 07494 07496 Nahal Mari't 29733/0 נחל מרעית 

 תיאור עתיקות: בור מים חצוב, תעלה חפורה והציבה של מאגורה.

 גוש: 100017
 חלקות: 1

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
15569 15571 07189 07191 'Nahal Be'er Sheva 29748/0 נחל באר שבע 

 תיאור עתיקות: בור מים (מודרני?).

 גוש: 400052
 חלקות: 1

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15098 15105 07464 07466 Nahal Segor 29760/0 נחל סגור 

 תיאור עתיקות: בור מים חצוב מטוייח ותעלות חפורות.

 גוש: 100016
 חלד,/ת. 1

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
15159 15161 07459 07461 Nahal Segor 29761/0 נחל סגור 

 תיאור עתיקות: בור מים חצוב ותעלה חפורה.

 גוש: 100016
 חלקות: 1

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15139 15141 07489 07491 Nahal Segor 29762/0 נחל סגור 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה עגול.

 גוש: 100016
 חלקות: 1
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 מסי אתו־ שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
15023 15027 07203 07208 l-tod ha־Briah 29783/0 חד הבריח 

 תיאור עתיקות: שרידי מדרגות חקלאיות, מערות סבעיות עם קירות בפתחיה!, חרסים מהתקופה הבי־זמזית.

 גוש: 100065
 חלקות: 1

 גוש: 100071
 חלקות: 1

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15212 15218 07753 07758 Hare'Ira הר עירא 

Nahal 'Anim נחל ענים 
29816/0 

 תיאור עתיקות: שלוש מעחת, בפתח אחת מהן שרידי מבנה מעוגל ומטוייח וקיר שדה, שתים שימשו כנראה
 :מכלאות. חרסים מן התקופות הערבית הקדומה והמודרנית.

 גוש: 100015
 חלקות: 2

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר רוחב
15239 15241 07774 07776 Nahal 'Anim נחל ענים 

Hare י Ira הרי עירא 
29817/0 

 תיאור עתיקות: בור מים חצוב ומטו״ח, מעל פתחו חולית בור עגולה.

 גוש: 100015
 חלקות: 2

 מסי אתו־ שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15083 15087 07573 07578 Nahal 'Anim 29819/0 נחל ענים 

 תיאור עתיקות: קיר תמך ומדרגות חקלאיות.

 גוש: 400001
 חלקות: 1

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
15053 15058 07553 07558 Nahal 'Anim 29820/0 נחל ענים 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה רבוע, טרסות, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 400001
 חלקות: 1
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 on'אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר רוחב
15008 1 5012 07518 07522 Nahal 'Anim 29821/0 נחל ענים 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה מלבני, חרסים מהתקופה הבי־זנטית.

 גוש: 100016
 חלקות: 1

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
15002 15009 07579 07581 Nahal 'Anim 29822/0 נחל ענים 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה, אבן 0גלגלה חצובה כנראה משטח לעיבוד תוצרת חקלאית, שתי מחצבות גדולות,
 חרסים מתקופת ה:בר־זל(?}.

 גוש: 100016
 חלקות: 1

 on, אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15044 15046 07569 07571 Nahal 'Anim 29823/0 נחל ענים 

 תיאור עתיקות: שחדי מבנה מלבני, אבני סיקול, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100016
 חלקות: 1

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15184 15186 07989 07991 Nahal Bikhra 29835/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: בור מים מטוייח.

 גוש: •100009
 חלקות: 3

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב

15163 15167 07993 07997 Nahal Bikhra 29836/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה גדול, בור מים חצוב, חרסים מהתקופה החמית-ביזנטית.

 גוש: 100009
 חלקות: 3

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב

15133 15137 07473 07477 Nahal 'Anim נחל ענים 
Hare'Ira הרי עירא 

29838/0 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה עגול.

 גוש: 100016
 חלקות: 1
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 on'אתר שם אתר(ע) ש0 אתר(א) אויר רוחב
15011 15019 07831 07839 Nahal Bikhra 29839/0 נחל בברה 

 תיאור עתיקות: שרדי מבנים, חרסים מן התקופות הברזל(?) והביזנטית.

 גוש: 100015
 חלקות: 1

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 'on 

15048 15052 07708 07712 Hare 'Anim הר ענים 
Spot heihgt 594 m 'נקודת גובה 594 מ 

29840/0 

 תיאור עתיקות: גל אבנים ותפזורת כלי צור ונתזים.

 גוש: 100015
 חלקות: 1

 גוש: 100016
 חלקות: 1

i n n מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 
15011 15019 07701 07709 ^ ז 6 'Anim 29841/0 הר ענים 

 תיאור עתיקות: שרדי מכלאה גדולה, חצר, קבוצות של גלי אבנים (קברים?).

 גוש: 100014
 חלקות: 1

 מסי אתר שם אתי(ע) שם אתר(א) אויר רוח!
15388 15392 07948 07952 Nahal 'Anim 29847/0 נחל ענים 

 תיאור•עתיקות: מיתקן מלבני חצוב, ספלול חצוב, שרידי קיר, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100008
 חלקות: 1

 on' אתר שם אתי(ע) שם אתר(א) אורך רוח!
 29848/0 נקודת גובה 648 מ' וח height 648 1ם?8. 07985 07955 15345 15315

 תיאור עתיקות: מערות טבעיות, חצר גדולה בנויה, מספר קיחת.

 גוש: 100008
 חלקות: 1

 גוש: 100009
 חלקות: 3

 גוש: 400083
 חלקות: 1
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ח! ו א) אודך ר ע) שם אתר(  on, אתר שם אתר(
15549 15551 07994 07996 Har Mehilot 29939/0 הר מחילות 

 תיאור עתיקות: תפזורת של כלי צור ונודזים.

 גוש: 100007
 חלקות: 1

ח! א) אודך דו ע) שם אתר(  on' אתר שם אתר(
15505 15515 07935 07945 Har Mehilot 29941/0 הר מחילות 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה רבוע גדול, קירות, חרטים מהתקופה הרומית-ביזנטית.

 גוש: 100007
 חלקות: 1

ח! ע) שם אתר(א) אורך דו  on' אתר שם אתר(
15749 15751 07869 07871 Nahal Deragot 30019/0 נחל דרגות 

 תיאור עתיקות: שרידי מערה או בור מים חצוב.

 גוש: 100020
 חלד׳/ת: 1

ח! ע) שם אתר(א) אורר דו  on' אתר שם אתר(
15820 15830 07990 08000 Nahal Deragot 30026/0 נחל דרגות 

Ma'ale Deragot (Unofficial (שם לא רשמי)׳ועלה דרגות: 
(name 

 תיאור עתיקות: שרידי חצר, קבר(?) חצוב, חר0ים מהתקופה הרומית.

 גוש: 100020
 חלקות: 1

ח! ע) שם אתר(א) אורך דו  on' אתר שם אתר(
15805 15815 07975 07985 Nahal Deragot 30027/0 נחל דרגות 

Ma'ale Deragot (Unofficial (שם לא רשמי)זעלה דרגות 
(name 

 תיאור עתיקות: שרידי דרך טלולה מהתקופה הרומית המללת מדרגות בנויות וריצוף מאבנים.

 גוש: 100020
 חלקות: 1
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 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רו וזג
15803 15807 07948 07952 Nahal Deragot 30028/0 נחל דרגות 

Ma'ale Deragot (Unofficial (שם לא רשמי)מעלה דרגות 
(name 

 תיאור עתיקות: שלושה םפלולים חצובים וחרסים.

 ג/ש. 100020
 חלקות: 1

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15823 15827 07923 07927 Nahal Deraget 30029/0 נחל דרגות 

Ma'ale Deragot (Unofficial (שם לא רשמי)זעלה דרגות 
(name 

 תיאור עתיקות: מערה טבעית, פתחה סתום בגל אבנים, אליה מוביל פיר; בור מים חצוב וחרסים.

 גוש: 100020
 חלקות: 1

inn אתר שם אתו־(ע) שם אתר(א) אורך , on 
15818 15822 07918 07922 Nahal Deragot 30030/0 נחל דרגות 

 תיאור עתיקות: שרידי שתי מערות טבעיות, חרסים מהתקופה הערבית הקדומה.

 גוש: 100020
 חלקות: 1

inn שם אתר(א) אורך (V)אתו־ שם אתר , on 
15803 15807 07813 07817 Nahal Deragot 30031/0 נחל דרגות 

 תיאור עתיקות: שריד בור מים חצוב(או מערה), חרסים מהתקופה החמית-בחנטית.

 גוש: 100019
 חלקות: 2

inn שם אתר(א) אורך (V)אתר שם אתר 'on 
15854 15856 07689 07691 Nahal Qeriyyot 30032/0 נחל קריות 

 תיאור עתיקות: שרידי סכר, חרסים מהתקופה הרומית-ביזנטית.

 גוש: 100019
 חלקות: 6,2
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ע) שם אתר(א) אורר רוחב  מם' אתר שם אתר(

15915 15935 07955 07975 Nahal Qeriyyot 30036/0 נחל קריות 

 תיאור עתיקות: שחדי מבנה, חלקו חצוב וחלקו בנוי, בקיר המערבי חצובות שתי גומחות; בור מים מלבני, מטו״ח.

100020 
1 

 גוש:
 חלקות:

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב

15918 15922 07993 07997 Nahal Qeriyyot 30037/0 נחל קריות 

 תיאור עתיקות: בור מים מלבני, חצוב ומטוייח.

100020 
1 

 גוש:
 חלקות:

 מם' אתר שם אתר (ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15925 15935 07940 07950 Nahal Qeriyyot 30039/0 נחל קריות 

 תיאור עתיקות: מערה חצובה.

100020 
1 

 גוש:
 חלקות:

א) אורר רוחב ע) שם אתר(  מם' אתר שם אתר(
15988 15992 07838 07842 Nahal Qeriyyot 30040/0 נחל קריות 

 תיאור עתיקות: בור מים חצוב, דמוי פעמון שאליו מובילות שתי תעלות חפורות ובור מים מלבני ומטוייח.

100024 
2 

 גוש:
 חלקות:

 מם' אתר שם אתר (ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15815 15821 07949 07951 Nahal Deragot נחל דרגות 

Ma'ale Deragot (Unofficial (שם לא רשמי)ןעלה דרגות: 
(name 

30053/0 

 תיאור עתיקות: בור מים חצוב.

100020 
1 

 גוש:
 חלקות:

א) אורר רוחב ע) שם אתר(  מם' אתר שם אתר(
15458 15462 07998 08002 Har Mehilot 30435/0 הר מחילות 

 תיאור עתיקות: שרידי קירות שדה.

100007 
1 

 גוש:
 חלקות:
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א) אורך רוחב y) שם אתר(  on' אתר שם אתר(
15479 15481 07985 07987 Har Mehilot 30436/0 הר מחילות 

 תיאור עתיקות: דרך עתיקה.

100007 
1 

 גוש:
 חלקות:

א) אורך רוחב y) שם אתר(  מסי אתר שם אתר(
15127 15133 07947 07953 Nahal Bikhra 30474/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: מערה חצובה, גדר אבנים, חרסים מהתקופה הביזנטית.

100009 
3 

 גוש:
 חלקות:

א) אורך רוחב y) שם אתר(  on' אתר שם אתר(
15405 15415 07997 08005 Har Mehilot 30494/0 הר מחילות 

 תיאור עתיקות: שרידי מכלאה, שרידי מבנה ונתזי צור.

100006 
1 

 גוש:
 חלקות:

א) אורר רוחב y) שם אתר(  on' אתר שם אתר(
15449 15451 07989 07991 Nahal 'Anim 30659/0 נחל ענים 

 תיאור עתיקות: מערה חצובה.

100006 
1 

100007 
1 

 גוש:
 חלקות:

 גוש:
 חלקות:

 on' אתר שם אתר (y) שם אתר (א) אורר רוחב
15158 15161 07970 07971 (Nahal Bikhra (north (צפון) 31173/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: מצודה קטנה ובמרכזה בור מים סתום וחרסים מתקופה ביזנטית.

100009 
3 

 גוש:
 חלקות:
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 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר רוחב
15070 15071 07813 07814 Nahal Bikhra 31194/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: רבוע אבן עם יתד אבן באמצע.

 גוש: 100015
 חלקות: 1

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
15038 15040 07851 07852 Nahal Bikhra 31195/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: בור מים.

 גוש: 100015
 חלקות: 1

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
15028 15030 07856 07857 Nahal Bikhra 31196/0 נחל בכרה 

 תיאור עתיקות: בור מים.

 גוש: 100015
 חלקות: 1

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
15173 15175 07789 07800 Nahal 'Anim 31197/0 נחלענים 

 תיאור עתיקות: שרידי אתר חנייה.

 גוש: 100015
 חלקות: '1
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 22 בסעיף 141 בסופו יבוא :

 נקודות ציוו
ר דוווג  on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אוד

16385 16395 07815 07825 Bor Dabbeshet 30133/0 בור דבשת 

 תיאור עתיקות: בוחת מים והרםים מן התקופה הביזנטית.

 גוש: 100027
 חלקות: 1

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודך דוח!
16515 16525 07805 07815 Nahal Tov 30134/0 נחל טוב 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה, פיזור חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100028
 חלקות: 1

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודר דוח!
16515 16525 07895 07905 Nahal Tov 30135/0 נחל טוב 

 תיאור עתיקות: גל אבנים (אולי קבר).

 גוש: 100029
 חלקות: 1

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודר דוח!
16545 16555 07775 07785 Nahal Tov 30136/0 נחל טוב 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנים, מיתקנים, פיזור צור, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100028
 חלקות: 1

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורד דוח!
16465 16475 07745 07755 Nahal Dabbeshet 30137/0 נחל דבשת 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנים, מיתקנים, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 100028
 חלקות: 1

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורד דוח!
16405 16415 07725 07735 Nahal Dabbeshet 30138/0 נחל דבשת 

 תיאור עתיקות: יסודות מבנים, פיזור צור וחרסים.

 גוש: 100026
 חלקות: 2
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an שם אתר(א) אורך רו (y)מסי אתר שם אתר 
16295 16305 07705 07715 Nahal Dabbeshet 30139/0 נחל דבשת 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנים הבנויים צור.

100026 
2 

 גוש:
 חלקות:

ann שם אתר(א) אורך (y)מם' אתר שם אתר 
16385 16395 07725 07735 Nahal Dabbeshet 30140/0 נחל דבשת 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנים בנויים גוויל(צור) וגלי אבנים (קברים?).

100026 
2 

 גוש:
 חלקות:

ann שם אתר (א) אורך (y)מם' אתר שם אתר 
16200 16208 07742 07747 Nahal Dabbeshet 30553/0 נחל דבשת 

 תיאור עתיקות: שרידי מיתקנים עגולים, חרסים מן התקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה.

100026 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann שם אתר(א) אורר (y)מס* אתר שם אתר 
16633 16634 07769 07770 Ma'agurat Shar'ol 30554/0 מאגורת שרעול 

 תיאור עתיקות: מאגורה.

100028 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 
16969 16971 07924 07926 Bor Zedaqa 30573/0 בור צדקה 

 תיאור עתיקות: בור מים.

100034 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann שם אתר(א) אורר (y) מם' אתר שם אתר 
16967 16973 07673 07677 Ma'agurot Rahamim 30593/0 מאגודות רחמים 

 תיאור עתיקות: מאגורה.

100253 
1 

 גוש:
 חלקות:
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ann מסי אתר שם אתר (ע) שם אתר (א) אורך 
16105 16125 07833 07857 Nahal Dabeshet 30601/0 נחל דבשת 

 תיאור עתיקות: שלושה בורות מים.

 גוש: 100023
 חלקות: 5,2

 גוש: 100024
 חלקות: 2

ann שם אתר(א) אורך (v)אתר שם אתר 'on 
16024 16026 07624 07625 -Spot height 509 m. (south 

(west 
 נקודת גובה 509 מ' (דרום-

 מערב)
30664/0 

 תיאור עתיקות: שחדי ״שוב, חר0ים מהתקופה הבי־זנטית.

 גוש: 100024
 חלקות: 2

ann אתר שם אתר(ע) שם אתד(א) אורך •on 
16480 16495 07920 07935 .Tayyav, H '30665/0 טיב, ח 

 תיאור עתיקות: שני בורות מים.

 גוש: 100027
 חלקות: 3,1

 גוש: .100029
 חלקות: 1

ann ר י ו ) א א ) ו ת  on, אתר שם אתר(ע) שם א
16660 16670 07455 07465 .Spot heihgt 520 m '30666/0 נקודת גובה 520 מ 

 תיאור עתיקות: מבנים מעוגלים, חרסים מהתקופה החמית-ביזנטית.

 גוש: 100250
 חלקות: 20,15,11

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 'on 
16439 16441 07920 07921 .Tayyav, H '30667/0 טיב, ח 

 תיאור עתיקות: בור מים.

 גוש: 100027
 חלקות: 1
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 23 בסעיף 144 בסופו •בוא :

ann א»ר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 'on 
15472 15478 06041 06047 Nahal Taleh 32641/0 נחל נולה 

. m 5 6 4 Spot height 564נקודת גובה ' מ 

 תיאור עתיקות: גל אבנים, חרסים מן התקופה העותימנית(חר0י עזה).

 גוש: 400111
 חל7׳/ת. 1

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורד 'on 
15471 15477 06061 06067 Nahal Taleh 32642/0 נחל טלה 

 תיאור עתיקות: שרידי מכלאה, מבנים צמודים לקיר, צור מתקופת הברונזה המאוחרת וחר0ים מהתקופה הבי־זנטית

 גוש: 100086 .
 חלקות: 1

 24 בסעיף 146 בסופו •בוא :

 נקודות ציוו
ann אתר שם אתר(ע) שו« אתר(א) אורך 'on 

17365 17375 06315 06325 Nahal 31293/0 נחל גורר ז6זםם 

 תיאור עתיקות: שרידי מצד, בור מים, בית קברות מהתקופה המודרנית.

 גוש: 100126
 חלקות: 1

ann מ0' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
17487 17497 06281 06291 (Nahal ז6ז0ם (east ( 3 1 2 9 4 /  נחל גורר(מזרח 0

 תיאור עתיקות: חמישה מבנים מלבניים סדורים במעגל.

 גוש: 100126
 חלקות: 2

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורד 'on 
17365 17372 06246 06259 Nahal Gorer 31295/0 נחל גורר 

 תיאור עתיקות: אתר חנייה, מצבה וקברים(?).

 גוש: 100125
 חלקות: 1

 גוש: 100126
 חלקות: 5,1
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 25 בסעיף 150 בסופו •בוא :

 נקודות ציוו
ann אתר «0 אתר(ע) שם אתר(א) אורך , on 

18390 18417 06190 06200 Rujm ez-Zuweira et-Tahta 32489/0 רגים אל-זוירה אל-תחתא 
(south-east) (דרום-מזרח) 

 תיאור עתיקות: שרידי שומרה, מבנים, קברים וגלי אבנים.

 גוש: 100146
 חלקות: 2

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 'on 
18400 18417 06200 06215 Rujm ez-Zuweira et-Tahta 32490/0 רגים אל-זוירה אל-תחתא 

(east) (מזרח) 

 תיאור עתיקות: שרידי שומרה, מבנים, קברים וגלי אבנים.

 גוש: 100146
 חלקות: 2

 26 בסעיף 153 בסופו •בוא :

 נקודות ציוו
ר יוי׳ג ר ן  on' אתר שם אמר(ע) שם אתר.(א) א

08983 08988 04199 04204 (Nahal Lavan (north (צפון)29978/0 נחל לבן 

 תיאור עתיקות: פיזור כלי צור מהתקופה הפליאוליתית העליונה.

 גוש: 39007
 חלקות: 1

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורד 'on 
08972 08977 04226 04231 (Nahal Lavan (north (צפון)29979/0 נחל לבן 

 תיאור עתיקות: פיזור כלי צור.

 גוש: 39007
 חלקות: 1

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 'on 
08995 09000 04262 04267 (Nahal Lavan(north (צפון)29981/0 נחל לבן 

 תיאור עתיקות: פיזור כלי צור וחרסים מהתקופה הכלקוליתית.

 גוש: 39006
 חלקות: 1
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 27 בסעיף 154 בסופו יבוא :

 נקודות ציוו
 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב

09178 09183 04099 04104 (Nahal Lavan (north (צפון)29973/0 נחל לבן 

 תיאור עתיקות: פיזור חרסים.

39007 
1 

 גוש:
 חלקות:

 מם' אתר שם אתר (ע) שם אתר(א) אורך רוחב
09169 09174 04111 04116 (Nahal Lavan (north (צפון)29974/0 נחל לבן 

 תיאור עתיקות: פיזור כלי צור מהתקופה הנאוליתית.

39007 
1 

 גוש:
 חלקות:

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
09215 09220 04157 04162 (Nahal Lavan (north (צפון)29975/0 נחל לבן 

 תיאור עתיקות: פיזור חרסים מהתקופה הכלקוליתית.

39007 
1 

 גוש:
 חלקות:

 מם' אתר שם אתר (ע) שם אתר (א) אורר רוחב
09108 09113 04165 04170 (Nahal Lavan (north (צפון)29976/0 נחל לבן 

 תיאור עתיקות: פיזור חרסים וכלי צור מהתקופה הכלקוליתית.

39007 
1 

 גוש:
 חלקות:

 מם' אתר שם אתר (ע) שם אתר (א) אורר רוחב
09105 09110 04182 04187 (Nahal Lavan (north (צפון)29977/0 נחל לבן 

 תיאור עתיקות: פיזור כלי צור.

39007 
1 

 גוש:
 חלקות:

 מם' אתר שם אתר (ע) שם אתר (א) אורר רוחב
09062 09067 04209 04214 (Nahal Lavan (north (צפון)29980/0 נחל לבן 

 תיאור עתיקות: פיזור כלי צור וחרסים מהתקופה הכלקוליתית.

39007 
1 

 גוש:
 חלקות:

 S554 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס־ג, 9.7.2005



i n n שם אתר(א) אורד (y)אתר שם אתר ,on 
09006 09013 04278 04283 (Nahal Lavan (north (צפון) £29982/0 נחל ל 

 תיאור עתיקות: פיזור כל• צור וחרסים מהתקופה הכלקוליתית.

 גוש: 39006

 חלקות: 1

 28 בסעיף 156 בסופו •בוא :

 נקודות ציוו
i n n ך ר ן  מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר (א) א

09729 09775 02140 02208 (Nahal Be'erotaim (west 
[south-west] 

 31899/0 נחל בארות״ם (מערב) [דרום-
 מערב]

 תיאור עתיקות: שדה טומולי ומבנים עגולים.

 גוש: 39018
 חלקות: 5

i n n מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
09775 09850 02169 02190 (Nahal Be'erotaim (west 

[south] 
 31900/0 נחל באחתיים (מערב) [דחם]

 תיאור עתיקות: שדה טומול׳ ומעגלי אבנים.

 גוש: 39018

 חלקות: 5
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 29 בסעיף 158 בסופו יבוא :
 נקודות ציון

ann מס* אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
11849 11870 05452 05472 (Nahal Revlvlm (rwrth ( 2 9 8 5 3 /  נחל רביבים (צפון 0

 תיאור עתיקות: שרידי מבנים, פיזור חרסים מהתקופה הביזנטית.

 ג/ש; 100186
 חלקות: 1

ann מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
11695 11703 05230 05238 (Nahal זס68פ (west ( 3 0 8 9 8 /  נחל בשור(מערב 0

 תיאור עתיקות: מבנים מהתקופה הביזנטית.

 ג/ש; 39010
 חלקות: 1

ann מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
11525 11530 05000 05006 (Nahal Beser (west ( 3 0 8 9 9 /  חל בשור(מערב: 0

-Spot height 282 m. (north -צפון) 'נקודת גובה 282 מ 
(west (מערב 

 תיאור עתיקות: מבנה מהתקופה הביזנטית.

 ג/ש; 39010
 חלקות: 1

ann מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
11320 11336 05169 05185 (Nahal Besor (west ( 3 0 9 0 0 /  נחל בשור(מערב 0

 תיאור עתיקות: מבנים מהתקופה הבחנטית, בור מים חצוב.

 ג/ש; 39010
 חלקות: 1

ann מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
11590 11625 05808 05825 (Nahal Besor (south ( 3 1 8 5 6 /  חל בשור(דחם: 0

(Wadi Khalasa (south (דרום) די חלסה 

 תיאור עתיקות: שרידי שני מבנים גדולים, אבני גוויל ואבני גזית, קירות-תמך בנוים חלוקי נחל וחרסים מן התקופה
 הביזנטית.

 ג/ש: 100188
 חלקות: 9,2,1

 3336 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס״ג, 9.7.2003



ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 'on 
11092 11200 05065 05150 Derekh Haluza-Nizzana ( 3 1 9 5 6 /  דרך חלוצה-נצנה (דחם 0

(south) 

 תיאור עתיקות: שרידי דרך, קיחת, מבנים מן התקופה הביזנטית, חרםים מן התקופה החמית-ביזנטית.

 גוש: 39004
 חלקות: 1

 גוש: 39010
 חלקות: 1

 30 בסעיף 159 בסופו •בוא :

 נקודות ציוו
ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 'on 

12363 12375 05975 05985 (Alumin (south* (דחם)31874/0 עלומים 
(Spot height 256 m. (south (דחם)נקודת גובה 256 מי 
(nahal Hed (south (דחם)הל הד: 

 ויאור עוסקות: אתר חנייה, חרסים מן התקופות הכלקוליתית, הברונזה הקדומה והביזנטית, פיזור כלי צור.

 גוש. 100183
 חלקות: 1

ann אמר שם אמר(ע) שם אמר(א) אורך'on 
12851 12862 05924 05937 Nahal Sekher 32099 ל סבר ה נ / C 

 ויאור עתיקות: באר אנטיליה, בחכת אגירה ושחדי מבנה עם חצר.

 גוש: 100328
 חלקות: 1
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 31 ב0עיף 161 ב0ופו •בוא :

 נקודות ציוו
ע) שם אתד(א) אורך רוחב  נום' אתר שם אתר(

10319 10334 04103 04114 htolotShunra 31453/0 חולות שונרה 
Nahal Ivha נחל אבחה 

 תיאור עתיקות: מבנים מתקופת הברזל(?), בור מים מהתקופה הרומית-ביזנטית, מטמורות, חרסים מן התקופות
 ^ומית-ב׳זנטית והערבית(חרסי עזה).

 גוש: 39009
 חלקות: 2

ע) שם אתר(א) אורך רוחב  מסי אתר שם אתר(
10357 10370 04076 04089 1 3 1 4 5 5 /  חולות שונרה 8זוז^3 ז010!־ 0

^1181 \vt\a נחל אבחה 

 תיאור עתיקות: טמולום מתקופת הברונזה הקדומה או התיכונה ב', מבנים, חרסים מהתקופה החמית-ביזנטית.

 גוש: 39009
 חלקות: 2

ע) שם אתר(א) אורך רוחב  מסי אתר שם אתר(
 31457/0 חולות שונרה 8זתו1וץ1̂01013 04154 04139 10781 10762

 תיאור עתיקות: מבנה מלבני(טומולוס?), מבנים, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 39009
 חלקות: 2

ע) שם אתר(א) אורך רוחב  מסי אתר שם אתר(
 31458/0 חולות שונרה 3זחטו1-1010131 04475 04464 10853 10841

 תיאור עתיקות: בור סיד וחרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 39009
 חלקות: 2

ע) שם אתר(א) אורך רוחב  מס׳ אתר שם אתר(
 31459/0 נחל שונרה 8זחו1ו31 04684 04643 10956 10936

 תיאור עתיקות: מבנה מגדל, מבנים, חווה מהתקופה הביזנטית, חרסים מן התקופות הברונזה או הברזל והרומית.

 גוש: 39010
 חלקות: 1
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inn מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
10820 10860 04825 04850 Nahal Shunra 

Derekh Haluza-Nizzana 
 נחל שונרה

 דרך חלוצה־נצנה
31953/0 

 \1אור עתיקות: דרך עתיקה, קירות תמך, כנסייה מן התקופה הביזנטית וחרסים מהתקופה הרומית-הביזנטית.

 ג/ש: 39010
 חלקות: 1

inn מ©' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
10785 10820 04860 05035 (Retovot, H. (west 

Rehovot Ba-Negev 
.Ruheiba. Kh 

 ״חובות, ח' (מערב)
 רחובות בנגב

 ־חיבה. ח'

31954/0 

 תיאור עתיקות: שריד• יישוב על שטח נרחב, בית קברות מן התקופה הביזנטית, כלי צור מהתקופה הניאוליתית
 וחרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 39004
 חלקות: 1

inn מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
10820 10890 04940 05035 (Rehסvםt1 H. (rwrth 

Retwvot Ba־״Negev 
.Ruheiba. Kh 

 רחובות, ח' (צפון)
 רחובות בנגב

 ־חיבה. ח'

31955/0 

 תיאור עתיקות: שרידי יישוב על שטח נרחב, בית קברות מן התקופה הביזנטית, כלי צור מהתקופה הניאוליתית
 וחרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 39004
 חלקות: 1
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 32 ב0ע»ף 164 בסופו •בוא :
 נקודות צ״וו

ע) שם אתר(א) אורך רוחב , אתר שם אתר( on 
13247 13252 04868 04870 (Spot height 427 m. (north ( 3 1 8 9 3 /  נקודת גובה 427 מ' (צפון 0

 תיאור עתיקות: חגם, 0פלול, כלי צור וחר0ים.

 ג/ש. 39072
 חלקות: 1

ר רוחב י ו  מם' אתר שם אתר(ו!) שם אתר(א) א
13252 13256 04864 04870 (Spot height 427 m. (east (מזרח)'31894/0 נקודת גובה 427 מ 

 תיאור עתיקות: רוגם, ספלול, כלי צור וחרסים.

 גוש: 39072
 חלקות: 1

א) אורד רוחב  מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(
13235 13255 04832 04850 Har Shahar 31895/0 הר שחר 

 תיאור עתיקות: שריד׳ בנייה, אתר חנייה ומדרגות חקלאיות.

 גוש: 39072
 חלקות: 1

ח! א) אורר דו ע) שם אתר(  מם' אמד שם אתר(
13246 13250 04886 04900 (Har Shahar (west (מערב)31896/0 הר שחר 

 תיאור עתיקות: ריכוז רגמים.

 גוש: 39072
 חלקות: 1

ע) שם אתר(א) אורד רוחב  מם' אמד שם אמד(

13262 13272 04886 04900 (Har Shahar (east (מזרח)31897/0 הר שחר 

 תיאור עתיקות: ריכוז רגמים.

 גוש: 39072
 חלקות: 1

 3340 ילקוט הפרסומים 04sz, , ט־ בתמוז התשס״ג9.7.2003



 33 בסעיף 166 בסופו •בוא :

, ״  נטבוילזףון ״
 מם' אחו שם אתר(ע) שם אתו(א) אודך רוחב

11388 11396 03397 03405 Biq' at Qorha 31273 בקעת קרחה/C 

 !י*»ר עוסקות: שוחת של אבנים מסותתות וריכוז של אבני בנייה.

39015 :tí« 
 חלקות 1

 גוש: 39016
 חלקות: 1

i n n (ע) שם אתו(א) אורר  נום' אתר שם אתו
11410 11415 03385 03399 (Katef Shivta (west (מערב) 31274 כתף שבטה«) 

 ויאור עוסקות: שחדי מבנה, םכחם ושומרה.

 גוש: 39015
 חלקות: 1

i n n (ע) שם אתו(א) אורך  מסי אתר שם אתו
11415 11425 03395 03399 (Katef Shivta (north (צפון)31275/0 כתף שבטה 

 ויאור עוסקות: שחדי מבנה, סכרים ושומרה.

 גוש: 39015
 חלקות: 1

ann אתר שם אתו(ע) שם אתו(א) אורן־ 'on 
11397 11400 03490 03540 (Biq'at Qorha (west (מערב)31276/0 בקעת קרחה 

 ווזאוי עוסקות: מגדל רבוע, בור מים ושרידי סכרים, חרסים מן התקופות החמית הקדומה והרומית המאוחרת.

 גוש: 39015
 חלקות: 1

i n n אתר שם אתו(ע) שם אתר(א) אודך ,on 
11400 11450 03490 03500 (Biq'at Qorha (south (דחם) 31277/0 בקעת קרחה 

 ויאור עוסקות: מגדל רבוע, בור מים ושרידי סכרים. חרסים מן התקופות הרומית הקדומה והרומית המאוחרת.

 גוש: 39015
 חלקות: 1

 ילקוס חפרםומים 4204 «1 בתמוז התמסיג, 9.7.2003 3341



inn אתר שם אתך(ע) שם אתו(א) אורך 'on 
11395 11403 03365 03375 (Biq'at Qorha (east ( 3 1 2 7 8 /  בקעת קרחה(מזרח 0

 תיאור עתיקות: שומרה, חר0ים מהתקופה הביזננוית.

 ג/ש; 39016
 חלקות: 1

ט׳ בתמוז התשס״ג, 9.7.2001  S342 ילקוט הפרסומים 5204̂,



 34 בסעיף 168 בסופו •בוא :

 . . גהודות ציוו
 מם'אתר שם אתר(ע) שם אתי־(א) אורך רוחב

13472 13488 03381 03397 Borot Hazaz 30155 בורות חצץ/C 

 מיאור עוסקות: בורות מים חצובים מהתקופה הנבטית(הרומית הקדומה), תעלות.

 גוש: 39070
 חלקות: 1

 מם'אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
13330 13350 03410 03420 (Hazaza, H. (north (צפון)חצצה, ח־ 

(Wadi Haleiqom (north (צפון)ואדי הליקום 
30918«] 

 ויאור עוסקות: שרידי יישוב, מבנים, חצר, שרידי שוקת, מדרגות חקלאיות, חר0ים מן התקופות הרומית הקדומה
 (נבטית), הרומית והביזנטית.

 גוש: 39070
 חלקות: 2,1

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודך רוחב
13330 13340 03400 03410 (Hazaza, H. (west (מערב)'־וצצה, ח 

(Wadi Haleiqom (west (מערב) ואדי הליקום 
30919/0 

 ויאור עוסקות: שרידי יישוב, מבנים, חצר, שרידי שוקת, מדרגות חקלאיות, חרסים מן התקופות הרומית הקדומה
 (נבטית), הרומית והביזנטית.

 גוש: 39070
 חלקות: 1

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
13360 13365 03305 03310 Nahal Hazaz נחל חצץ 

Hauqim חלוקים 
30933/0 

 ויאור עוסקות: אתר חנייה, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 39070
 חלקות: 1

 on'אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
13874 13880 03930 03950 Nahal Revivim 30934/0 נחל רביבים 

 1יאור עוסקות: מבנים עגולים וחרסים מתקופת הברונזה התיכונה בי.

 גוש: 39071
 חלקות: 2

 ילקוט הפרסומים 04«4״נד בתמה התשס״4 9.74003 3343



וג ו א) אודך רו  נום' אתר »0 אתר(ע) שם אתר(

13020 13050 03300 03310 [Haluqim, H. (west) [south [דחם] (מערב) '31213/0 חלוקים, ח 

 תיאור עתיקות: יישוב, שחדי מבנים, שחדי מצודה, מבנה מן התקופה החמית הקדומה(נבטית), חווה, מדרגות
 זקלאיות, מיתקנים, בוחת מים, חר0ים מן התקופות הניאוליתית והברזל בי.

 גוש: 39013
 חלקות: 1

 גוש: 39070
 חלקות: 2

 35 בסעיף 17 בסופו יבוא :

ן _ ו י ! »rnp* 
 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודך רוחב

19156 19160 26578 26581 Moshav Meron 32139/0 מושבמיחן 

 תיאור עתיקות: גת חצובה, דולמן, חרסים.

 גוש: 13689
 חלקות: 38,34

א) אורך דויוב  מם' אתר שם אתר(«) שם אתר(

19530 19540 26225 26235 (En Koves (north' (צפון)32140/0 עין כובס 

 תיאור עתיקות: תפזורת חר0ים מתקופת הברונזה התיכונה בי.

 גוש: 13604
 חלקות: 45,44,43
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 36 בסעיף 172 בסופו •בוא:

חג ו רד י ) או א ) ר ת ) שם א ע ) ר ת D א « 1iw feg 

13839 121866 02274 02292 Nahal Nahash Zame 32282 א מ ל נחש צ ח נ / C 
Darb es-Sultan דרבאל־םולסן 

 ומאי עוס&ת: ק0ע דרך קדומה. גלי אבנים ומעגל אבנים.

 גוש; 39057
 חלקות: 1

ב ח ו ך ר ר ו ) א א ) ר ת ) שם א ע ) ר ת * um א  ton אתו

13590 13610 02380 02400 (En Ziq, H. (north' ( 3 2 2 8 3 /  עין זיק, ה' (צפון 0

ר עוסקות: שרידי מבנים עגולים וחרסים מהתקופה הברונזה התיכונה א', מגדל וחרסים מהתקופה החמית ע מ  ו
 (נבטית).

 גוש: 39023
 חלקות: 7,6

 גוש: 39057
 חלקות: 1

ב ח ו ך ר ר ו *(א) א ) שם אתו ע ) ר ת ר שם א ת  on' א
13610 13661 02370 02400 (En Ziq, H. (aast' ( 3 2 2 8 4 /  עין זיק, חי(מזרח 0

ר עוסקות: שחדי מבנים עגולים וחרסים מהתקופה הברונזה התיכונה א', מגדל וחרסים מהתקופה הרומית ו א י  ו
 (נבטית).

39023 :UM» 
 הלקות: 7

 גוש: 39057
 חלקות: 1

ב ח ו ך ר ר ו ) א א ) ר ת ) שם א ע ) ר ת ר שם א ת  OH' א
13787 13801 02300 02315 Nahal Ziq 3238 ק י ז ־ ל ו ו נ S C 

Darb es-Sultan דרבאליםולטן 

ר עוסקות: אתר חנייה, גלי אבנים ומבנים עגולים. ו א י  ו

 גוש: 39057
 חלקות: 1

ב ח ו רד ר ) או א ) ד מ ) שם א ע ) ר ת  on'אתר שם א
13684 13720 02370 02387 Nahal Ziq 32288 ל זיק ח נ « 

Darb es-Sultan דרב אל-סולטן 

t עוסקות: שלושה גלי אבנים וקטע דרך קדומה. u m 

39057 :um 
 חלקות: 1

3545 s9.7.200 .התז08יג raara 1ילקתו«רסמוי0 1204. גד 



 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר יוחג
 נחל זיק Ziq 181ו^ 02374 02360 13740 13720

 דרב אל-םולטן
32288/0 

 תיאור עוסקות: אתר חנייה, מצבות, שרידי קירות, גלי אבנים, חרסים מהתקופה הבי־זמוית.

39057 
1 

 גוש:
 חלקות:

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוווב
13779 13784 02580 02585 Biqa't 32383/0 בקעת צין 3ח 

 תיאור עתיקות: מבנה.

39023 
7 

 גוש:
 חלקות:

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר יוחג
13738 13752 02583 02596 Biqa't 2\32384/0 בקעתצין ח 

 תיאור עתיקות: טמולום וקבר.

39023 
7 

 גוש:
 חלקות:

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר רוחב
 32385/0 בקעת צין ח\1 \&!<\& 02571 02550 13794 13745

 תיאור עתיקות: אתרי חנייה מהתקופה הערבית הקדומה ומתקופות לא מזוהות, מבנים, קברים.

39023 
7 

 גוש:
 חלקות:

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך יוחג
13812 13625 02569 02588 Biqa־t 1\32387/0 בקעת צין \ו 

 תיאור עתיקות: קברים.

39023 
7 

 גוש:
 חלקות:

 מסי אתר שם אתר(«) שם אתר(א) אא־ר רוחב
13625 13653 02551 02567 Biqa't 1\32388/0 בקעת צין ח 

 תיאור עתיקות: אתר חנייה מהתקופה הערבית, אתר חנייה מתקופה לא מזוהה, קברים.

39023 
7 

 גוש:
 חלקות:

 3346 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס־ג, 7.2001.«



i n n אתר »0 אתר(ע) שם אתר(א) אןךך ,on 
14050 14100 04390 04400 (Nahal Shu alim (north (צפון)נחל שועלים G/30834 

(Mezad Yeroham (north (צפון)מצד ירוחם 
(Wadi Daiviqa (north (צפון)•־..... ואי• ד׳קר.. 

: שחד• ״שוב מן התקופות החמית והרומית־הביזנטית. n f w I•** 

 גוש: 39072
 חל$7ת. 2

i n n אתר(ע) שם אתר(א) אויר aw אתר 'on 
14024 14044 04364 04380 Park Yeroham 31 ק ירוחם ר א פ B 7 7 / 0 

: מדרגות חקלאיות וגדרות אבנים. m p m * t u m 

 ג1ש. 39072
 חלקות: 2

־ rajpa התשםיג, 7.2005.? 5547 o w a n 03204 ילקוט 



 38 בסעיף 178 בסופו •בוא :

.  נקודות *•11 ״״,
i n n אתר שם אתר(ע) »0 אחר(א) אורן־ 'on 

15342 15378 04665 04679 (Har Zaid (north ( 3 1 4 9 6 /  הר ציד(צפון 0

 תיאור עתיקות: שורה של טומולי, גלי אבנים וקווי אבנים פולחניים.

 גוש: 39073
 חלקות: 2

i n n אורד ( 1 ם אתר(א ( ש r ) ר ת  on'אתר שם א
15355 15378 04655 04665 (Har Zaid (east ( 3 1 4 9 7 /  הר ציד (מזרח 0

 תיאור עתיקות: שורה של טומולי, גלי אבנים וקווי אבנים פולחניים.

 גוש: 39073
 חלקות: 2

i n n אתר י״ם אתר(ע) שם אתר(א) אורד 'on 
15342 15345 04655 04665 (Har Zaid (west ( 3 1 4 9 8 /  הר ציד(מערב 0

 תיאור עתיקות: שורה של טומולי, גלי אבנים וקווי אבנים פולחניים.

 גוש: 39073
 חלקות: 2

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורד 'on 
15342 15378 04641 04655 (Har Zaid (south ( 3 1 4 9 9 /  הר ציד(דרום 0

 תיאור עתיקות: שורה של טומולי, גלי אבנים וקווי אבנים פולחניים.

 גוש: 39073
 חלקות: 2

 3348 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס־ג, 9.7.2003



 39 בסעיף 179 בסופו •בוא:

ann ר ר ! (y) שם אתר(א) א  on' אתר שם אתי
1693316968 04945 04959 Nahal Zafit 31215/0 נהל צפית 

t עתיקות: טומולי מתקופת הברונזה הקדומה או הברונזה התיכונה אי. a n t 

39064 
2 

: v u 
 חלקות:

(ע) שם אתר (א) אויר  on'אתר שם אתי
16917 16947 04962 04976 Nahal Zafit 31216/0 נהל צפית 

 תיאור עתיקות: אתר עם מבנים מתקופת הברונזה הקדומה או הברונזה התיכונה אי.

39064 
2 

 גוש:
 חלקות:

ann שם אתי(א) אויר (y)אמד שם אתר 'on 
16900 16905 04966 04973 Nahal Zafit 31217/0 נהל צפית 

 תיאור עתיקות: מבנה מתקופת הברונזה הקדומה או הברונזה התיכונה.

39074 
1 

 גוש:
 חלקות

ann שם אתי(א) אויר (y)אתר שם אתר 'on 
16877 16882 04968 04973 Nahal Zafit 31218/0 נהל צפית 

 סאור עוסקות: קבר.

39074 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann אתר שפ אתר(ע) שם אתר(א) אודר ' a n 
16861 16868 04962 04069 Nahal Zafit 31219/0 נחל צפית 

 !יאור עתיקות: טומולוס מתקופת הברונזה הקדומה או הברונזה התיכונה אי.

39074 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann שם אתר(א) אורר (y)אתר שם אתר ,on 
16832 16855 04957 04966 Nahal Zafit 31220/0 נחל צפית 

 סאור עתיקות: שדה טומולי מתקופת הברונזה הקדומה או הברונזה התיכונה אי.

39074 
1 

 גוש:
 חלקות:

v בתמה התשםיג, 3נ»ג.7.י 3349 j a o * craitran ילקוש 



ann שם אתר(א) אורך (y)מם' אתר שם אתר 
16816 16849 04966 04983 Nahal Zafit 31221/0 נחל צפית 

 תיאור עתיקות: שדה טומול• מתקופת הברמזה הקדומה או הברונזה התיכונה א

39074 
1 

 גוש;
 חלקות:

ann שם אתר(א) אורר (y)מם' אתר שם אתר 
16807 16823 04983 04997 Nahal Zafit 31222/0 נחל צפית 

 תיאור עתיקות: מבנים מתקופת הברונזה הקדומה או הברונזה התיכונה אי.

39074 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 
16829 16889 04908 04957 Nahal Zafit 31493/0 נחל צפית 

 תיאור עתיקות: טומולי וקווי אבנים פולחניים.

39064 
1 

39074 
1 

 גוש:
 חלקות:

 גוש:
 חלקות:

ann שם אתר(א) אורר ( y ) 0  מם' אתר אתר 0
16895 16925 04906 04926 Nahal Zafit 31494/0 נחל צפית 

 ויאור עתיקות: חמישה עשר שמולי.

39074 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann שם אתר(א) אורן־ (y)מם' אתר שם אתר 
16922 16927 04979 04984 Zomet Zafit 32363/0 צמת צפית 

 תיאור עתיקות: מבנה רבוע, חרסים מהתקופה החמית.

39064 
2 

 ג/ש:
 חלקות:

 3350 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשם־ג, 9.7.2003



i n n עי0 אתר(א) אויר (v)אתר aar נום' אתר 
16920 16925 04990 04995 Zomet Zafit JVSBtKBÜl 32364/0 

 sup: שרידי מבנה ועיני קברים.

39064 
2 

:au 
 ה>ק<ת:

3351 s9.7.200 ,ו בתםח התשסיג< g u m í a 3 2 0 4 ו ק ל י » » 



 40 בסעיף 180 בסופו יבוא :

 ןקןדןילןףמ
 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רויוג

17388 17399 04010 04032 Nahal Znin 31223/0 נחל צנין 

 תיאור עתיקות: מבנה וקברים.

 גוש: 39064
 חלקות: 1

ann מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 
17304 17308 04059 04063 Ramat Mazzar 31224/0 רמת נחר 

 תיאור עתיקות: שורה של אבנים.

 גוש: 39064
 חלקות: 1

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר דוח!
17385 17390 04758 04763 Ma'ale Tamar 32486/0 מעלה תמר 

 תיאור עתיקות: שרידי בנייה וקברים.

 גוש: 39064
 חלקות: 2

 גוש: 100118
 חלקות: 5

ann מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 
17366 17375 04755 04760 Ma'ale Tamar 32487/0 מעלה תמר 

 תיאור עתיקות: שני נוומול׳ עגולים.

 גוש: 39064
 חלקות: 2

ann מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אוויר 
17365 17371 04767 04772 Ma'ale Tamar 32488/0 מעלה תמר 

 תיאור עתיקות: טומולום.

 גוש: 100118
 חלקות: 5,1

 3352 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס״ג, 7.2005.«



 41 בסעיף 183 בסופו יבוא :

 נקודות איוו
ann נום' אתר שם אתר(ע) עי ם אתד(א) אודך 

16313 16318 03324 03329 Nahal Gov 31513/0 נחל גוב 

 תיאור עתיקות: חגם.

39066 
13,11,1 

 גוש:
 חלקות:

ann אתר שם אתר(ע) 010 אתר(א) אורך 'on 

16237 16242 03282 03287 Nahal Gov 31514/0 נחל גוב 

 תיאור עתיקות: חגם.

39066 
11 

 גוש:
 חלקות:

ann אתר ש0 אתר(ע) שם אתר(א) אודר ,on 
16217 16222 03349 03354 Nahal Gov 31515/0 נחל גוב 

 תיאור עתיקות: חגם בנוי אבנים גדולות.

39066 
11 

 גוש:
 חלקות:

ann אתר שם אתר(ע) שם אתד(א) אודך 'on 
16222 16227 03330 03335 Nahal Gov 31516/0 נחל גוב 

 תיאור עתיקות: קו אבנים.

39066 
11 

 גוש:
 חלקות:

ann שם אתר(א) אודר (y)אתר שם אתר , on 
16231 16241 03340 03350 Nahal Gov 31517/0 נחל גוב 

 תיאור עתיקות: אתר חנייה הכולל שרידי מיתקנים, רגמים ומעגלי אבן.

39066 
11 

 גוש:
 חלקות:

ann שם אתר(א) אורד (y)אתר שם אתר'on 
16255 16265 03318 03324 Nahal Gov 31518/0 נחל גוב 

 תיאור עתיקות: שלושה מעגלי אבנים ושרידי מוקדים

39066 
11 

 גוש:
 חלקות:

 ילקוט הפרםומימ 3204 ט׳ בתמוז התשם״ג, 9.7.2003 3553



ann נום' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודך 
16257 16267 03340 03350 Nahal Gov 31519/0 נחל גוב 

 תיאור עתיקות: אתר חנייה ודגמים.

 גוש: 39066
 חלקות: 11

ann מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 
16269 16275 03346 03352 Nahal Gov 31520/0 נחל גוב 

 תיאור עתיקות: שרידי אתר חנייה ורוגם.

 גוש: 39066
 חלד,/ת; 12,11,1

ann נום' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 
16287 16293 03332 03336 Nahal Gov 31521/0 נחל גוב 

 תיאור עתיקות: רגמים לאורך דרך קדומה.

 גוש: 39066
 חלקות: 13,11,1

ann מם' אתר שם אתר(ע} שם אתר(א) אויר 
16313 16319 03312 03317 Nahal Gov 31522/0 נחל גוב 

 תיאור עוסקות: רגמים לאורך דרך קדומה.

 גוש: 39066
 חלקות: 13,11,1

s9.7.200 ,3354 5204ילקוט הפרסומים . ט׳ בתמוז התשם״ג 



 42 בסעיף 185 בסופו •בוא :
ת «•11 ו ד ו ק  נ

ג ו י ו ר ר י ו ) א א ) ) ש0 אתר ע ) ר ת ם א ר ש ת א ' ם ו  נ

 29796/0 נחל צנים ווו1ח3 81^1 02258 02223 14404 14332

ר עתיקות: 'שיניות' (גלי סימון), אתר חנייה, טומולום מתקופת הברונזה התיכ1נה אי. ו א י  ו

39057 
1 

 גוש;

 חלקות:

ג ך רו ח ר ו א) א ם אתר( ) ש ע ) ר ת ם א ר ש ת א ' ם  מ

 29799/0 נחל צנים וזח1וו2 81ו1^ 02284 02265 14279 14260

 תיאור עתיקות: 'שיניות' (גלי סימון) מתקופת הברונזה התיכונה ב'

39057 
1 

 גוש:
 חלקות:

ב ח ו ך ר ר ו א) א ) ם אתר ) ש ע ) ר ת ם א ר ש ת  מם' א

 29808/0 נחל צנים תז1ח2 81ו1^ 02354 02334 14242 14221

 תיאור עתיקות: 'שיניות' (גלי סימון) מתקופת הברונזה התיכונה ב', טומולום מהתקופה הנבניית(?) בנו• על גבי
 'שיניות', קבר מלבני, שרידי דרך עתיקה מן התקופות הברונזה התיכונה א' והנבטית הקדומה.

39057 
1 

 גוש:
 חלקות:

ב ח ו ר ר ר ו א) א ם אתר( ) ש ע ) ר ת ם א ר ש ת  מם' א

 31418/0 נחל צין וו21 1̂181 02363 02350 14747 14728

 תיאור עתיקות: טומולי, שרידי דרך ותפזורת כלי צור.

39059 
1 

 גוש:
 חלקות:

ב ח ו ך ר ר ו א) א ם אתר( ) ש ע ) ר ת ם א ר ש ת א ' ם  מ

 31556/0 נחל צנים ת«וו21 81ו*^ 02380 02375 14207 14202

 תיאור עתיקות: ארבעה גלי אבנים מסודרים בשורה.

39057 
1 

 גוש:
 חלקות:

ב ח ו ך ר ר ו א) א ם אתר( ר (ע) ש ת ם א ר ש ת  מם' א
14200 14208 02387 02400 1̂  31557/0 נחל צנים Zm\m 3131ו

 תיאור עתיקות: נמוס, קו שיניות וטמולוס מלבני.

39057 
1 

 גוש:
 חלקות:

 ילקוט הפרסומים 3204, ט׳ בתמח התשםיג, 9.7.2003 3355



ann שם אתי(א) אויר (y)מם' אתר שם אתר 
14820 14853 02368 02391 Nahal Zin 32119/0 נחל צין 

.Spot height 197 m 'נקודת גובה 197 מ 

 ויאור עתיקות: גל אבנים גדול(גל מרקוליו0), מעלה (נקב) ואתר חנייה.

 גוש: 39059
 חלקות: 1

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 'on 
14052 14074 02204 02220 Nahal Zinim 32279/0 נחל צנים 

Darb es-Sultan דרב אל-סולטן 

 תיאור עתיקות: מבנים עגולים (מכלאות?), שרידי בנייה וגלי אבנים.

 גוש: 39057
 חלקות: 1

ann אתר שם אתר(ע) שם אתי(א) אויר 'on 
14053 14074 02227 02242 Nahal Nahash Zame 32280/0 נחל נחש צמא 

Darb es-Sultan דרב אל־םולטן 

 תיאור עתיקות: שחדי אתר חנייה, מצבות ומעלה קדום.

 גוש: 39057
 חלקות: 1

ann מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 
14021 14031 02219 02229 Nahal Nahash Zame 32281/0 נחל נחש צמא 

Darb es-Sultan דרב אל-םולטן 

 תיאור עתיקות: גלי אבנים קטנים.

 גוש: 39057
 חל7׳/ת: 1

ann מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 
14100 14126 02209 02228 Nahal Zinim 32287/0 נחל צנים 

Darb es-Sultan דרב אל-םולטן 

 תיאור עתיקות: שרידי אתר חנייה, מבנים עגולים וגלי אבנים.

 גוש: 39057
 חלקות: 1

 3356 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשם״ג, 7.2003.«



ann אתר שם אתו(ע) שם אתו(א) אוו־ר 'on 
14164 14184 02593 02610 Nahal Zin 32379/0 נחל צין 

 (יאור עתיקות: אתר מתקופת הברונזה התיכונה א' , טומול׳ ומכלאה.

39057 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann אתר שם אתר(ע) שם אתו(א) אורר 'on 
14141 14146 02426 02430 Nahal Nahash Zame 32380/0 נחל נחש צמא 

 תיאור עתיקות: טומולום.

39057 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann אתר שם אתר(ע) שם אתו(א) אורך 'on 
14180 14185 02405 02410 Nahal Nahash Zame 32381/0 נחל נחש צמא 

 תיאור עתיקות: מבנה מתקופת הברונזה ודרך קדומה.

39057 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann אתו שם אתו(ע) שם אתר(א) אוו־ר'on 
14072 14078 02471 02476 Nahal Nahash Zame 32382/0 נחל נחש צמא 

 תיאור עתיקות: קבר.

39057 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann אתו שם אתר(ע) שם אתו(א) אורך 'on 
14117 14130 02595 02607 Nahal Zin 32386/0 נחל צין 

 תיאור עתיקות: טומולוט וקברים.

39057 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann אתו שם אתר (ע) שם אתו(א) אורב 'on 
14003 14015 02535 02545 Nahal Nahash Zame 32389/0 נחל נחש צמא 

 תיאור עתיקות: טומולום, מבנה מתקופת הברונזה.

39057 
1 

 גוש:
 חלקות:

 ילקוס הפרסומים 5204, ט׳ בתמח התשס־ג. 9.7.2005 57ג3



 43 בסעיף 190 בסופו •בוא :

nm נקודות 
 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודך רוחב

18060 18075 04609 04627 Ma'ale Zurim 31573/0 מעלה צורים 

 תיאור עתיקות: קבוצה של מבנים מלבניים(יתכן קברים) וחרסים מן התקופות הכלקוליתית והביזנטית.

 גוש: 39689

 חלקות: 4

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
18066 18073 04595 04606 Ma'ale Zurim 31574/0 מעלה צורים 

 תיאור עתיקות: מבנים מלבניים (יתכן קברים) ומבנה עגול(0מולו0).

 גוש: 39689
 חלקות: 4

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
18067 18072 04582 04590 Ma'ale Zurim 31575/0 מעלה צורים 

 תיאור עוסקות: מבנים מלבניים(יתכן קברים).

 גוש: 39689

 חלקות: 4

 44 בסעיף 196 בסופו •בוא :

 נקודות ציוו
 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב

12768 12792 01486 01527 Nahal Zena 30153/0 נחל צנע 

 תיאור עתיקות: מדרגות חקלאיות מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 39025
 חלקות: 2

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
12710 12761 01599 01628 'Nahal Zena 30154/0 נחל צנע 

 תיאור עתיקות: מדרגות חקלאיות מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 39025
 חלקות: 2
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 45 בסעיף 197 ב0ופו •בוא :

 נקודות ציוו
 שם nut- (x) אורך רוחב

(y)אתר שם אתר ,on 
13108 13144 01439 01475 Rekhes Nafha 31898/0 רכ0 נפחה 

.Spot heihgt 735 m 'נקודת גובה 735 מ 

 ויאור עתיקות: נוומול׳, מבנים וקווי אבנים.

 ג1ש; 39024
 חלקות: 3

5359 s9.7.200 ,3104ילקוט הפרסומים גד בתמוז התמםיג 



 46 בסעיף 201 בסופו יבוא :
 11קוד.ו7צ־|

ann -אתר • שם אתר(ע) שם אתר(א) אודן'on 
13020 13027 00405 00410 (Mizpe Ramon (north (צפון)31013/0 מצפה רמון 

 תיאור עתיקות: "שיניות" (גלי 0ימון).

39033 
1 

 גוש:
 חלקות:

i n n מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 
13515 13525 00878 00888 (Mishor ha-Ruhot (east 

Nahal Hava 
 :וישור הרוחות(נחרה)

 נחל חווה
31495/0 

 תיאור עתיקות: מבנים או קברים מהתקופה הרומית הקדומה (הנבטית).

39024 
4 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 'on 
13510 13515 00929 00942 Mishor ha-Ruhot 31533/0 מישור הרוחות 

 תיאור עתיקות: שתי גרנות ושני גלי אבנים (קברים?).

39024 
4 

 גוש:
 חלקות:

i n n שם אתר(א) אורר (v)אתר שם אתר 'on 
13131 13133 00651 00661 (Spot height 800 m. (east (מזרח)32342/0 נקודת גובה 800 מי 

 תיאור עתיקות: מבנים, גורן וחרסים.

39031 
1 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר (א) אויר 'on 
13121 13133 00661 00678 (Spot height 800 m. (north (צפון) '32343/0 נקודת גובה 800 מ 

 ו/יאוי עתיקות: מבנים, גורן וחרסים.

39031 
1 

 גוש:
 חלקות:

i nn שם אתר (א) אויר (V)אתר שם אתר 'on 
13121 13138 00905 00909 (Spot height 820 m. (north (צפון) '32365/0 נקודת גובה 820 מ 

 תיאור עתיקות: מכלאות ואתר מתקופת הברונזה.

39024 
4 

 גוש:
 חלקות:
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ף 201 בסופו •בוא :  46 בסעי

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 'on 
13T21 13128 00895 00905 (Spot height 820 m. (west (מערב)32366/0 נקודת גובה 820 מי 

 סאור עתיקות: מכלאות ואתר מתקופת הברונזה.

 גוש; 39024
 חלקות: 4

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 'on 
13121 13138 00887 00895 (Spot height 820 ודו. (south (דחם) '32367/0 נקודת גובה 820 מ 

 תיאור עתיקות: מכלאות ואתר מתקופת הברונזה.

 גוש; 39024
 חלקות: 4

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 'on 
13144 13149 00924 00929 (Mishor ha-Ruhot (north (צפון)32368/0 מישור החחות 

 תיאור עתיקות: גורן ומיתקן.

 »ש; 39024
 חלקות: 4

ann שם אתר(א) אורך (v)אתר שם אתר 'on 
13136 13141 00878 00883 .Spot height 820 m '32369/0 נקודת גובה 820 מ 

 תיאור עתיקות: ציורי סלע.

 גוש; 39024
 חלקות: 4
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 47 בסעיף 210 בסופו •בוא :

 נקודות ציוו
ann מסי אתר שם אתו־(ע) שם אתר(א) אורך 

14964 15024 01978 02011 Ma'ale Har Orahot 29795/0 מעלההרארחות 

 תיאור עתיקות: אתר הנייה, דרך ומעלה עתיקים, 'שיניות' (גלי סימון) מתקופת הברונזה התיכונה ב

 גוש: 39055
 חלקות: 1

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך'on 
14750 14760 01397 01403 Nahal Teref 298 ל טרף ח נ O 1 / 0 

 תיאור עתיקות: 'שיניות' (גלי סימון) מתקופת הברונזה התיכונה בי.

 גוש: 39056
 חלקות: 1

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 'on 
14089 14093 01898 01903 En Sharav' 31553/0 עין שרב 

 תיאור עתיקות: שלושה בולבוםים ועליהם ציורי סלע וכתובת תמודית.

 גוש: 39057
 חלקות: 1

ann מסי אתר שם אתר(ע) שם אתד(א) אורד 
14064 14087 01900 01918 En Sharav' 31554/0 עין שרב 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה, מעגל• אבנים, גלי אבנים וקברים.

 גוש: 39057
 חלק/ת. 1

ann מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
14086 14093 01921 01928 En Sharav' 31555/0 עין שרב 

 תיאור עתיקות: שלושה מבנים סגלגלים.

 גוש: 39057
 חלקות: 1

 3562 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמח התשס״ג, 7.2005.«



 48 בסעיף 211 בסופו •בוא:

 נקודות ציוו
ann אתר שם אתר(ע) !»0 אתר(א) אורך'on 

 29798/0 הר ארחות Oahot ז^1 01959 01950 15019 15013

 תיאור עתיקות: 'שיניות' (גלי סימון) מתקופת הבחנזה התיכונה אי.

 גוש: 39055
 חלקות: 1

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) • אורד 'on 
15580 15593 01493 01505 Sheluhat Zalmon 29800/0 שלוחת צלמון 

 ת^אv עתיקות: שני מבנים מלבניים משני ציד• הדרך העתיקה דרב אל-םולטאן.

 גוש: 39054
 חלקות: 1

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 'on 
 29805/0 הר ארחות Oahot ז^1 01940 01918 15060 15028

 תיאור עתיקות: 'שיניות' (גלי סימון) מתקופת הברונזה התיכונה ב', אתר חנייה, מצבות וחדרים מתקופת הברונזה
 התיכונה בי.

 גוש: 39055
 חלקות: 1

ann מ0' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 

15828 15883 
 ג

01216 01239 Nahal Marzava 29806/0 נחל מרזבה 

 תיאור עתיקות: שרידי דרך עתיקה דרב אל־םולטן.

 גוש: 39054
 חלקות: 1

 גוש: 39119
 חלקות: 1

an מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רו 
15883 15920 01190 01231 Nahal Marzava 29807/0 נחל מרובה 

 תיאור עתיקות: 'שיניות' (גלי סימון).

 גוש: 39054
 חלקות: 1

 גוש: 39119
 חלקות: 1
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ann שם אתר(א) אויד (y)אתר שם אתר 'on 
15159 15184 01779 01798 Darb es-Sultan 30913/0 דרב אל־םולטן 

 תיאור עתיקות: קטע דרך קדומה, בית קברות בדואי

39055 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 'on 
15181 15202 01760 01778 Darb es-Sultan 30914/0 דרב אל-םולטן 

 תיאור עתיקות: קטע דרך קדומה.

39055 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 'on 
15202 15230 01756 01766 Darb es-Sultan 30915/0 דרב אל-סולטן 

 תיאור עתיקות: קטע דרך דקומה.

39055 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 'on 
15230 15247 01758 01770 Darb es-Sultan 30916/0 דרב אל-םולטן 

 תיאור עתיקות: קטעדרךדקומה.

39055 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann שם אתר(א) אורך (y)אתר שם אתר 'on 
15240 15245 01781 01786 Nahal Saraf 30917/0 נחל שרף 

 תיאור עתיקות: אתר חנייה, מיתקנים ומצבות.

39055 
1 

 גוש:
 חלקות:

ann שם אתר(א) אורך (y)אתר שם אתר 'on 
15133 15155 01847 01868 Nahal Hagor 30920/0 נחל חגור 

 תיאור עתיקות: שלושה טמולי ושריד• מיתקנים.

39055 
3 

 גוש:
 חלקות:
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i n n אתר «0 אתר(ע) 00 אתר(א) אויר 'on 
15220 15233 01816 01829 Nahal Saraf 31373/0 נחל שרף 

 ויאור עוסקות: דרך קדומה

39055 
3,1 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתר שם אתר(ע) י »0 אתר(א) אויר 'on 
15173 15187 01805 01814 Nahal Saraf 31374/0 נחל שרף 

 1יאור«מיקות; דרך קדומה

39055 
3 

 גוש.
 חלקות:

i n n שם אתר(א) אויר ( y ) ר 0 ת א  on' אתר »
15187 15203 01810 01819 Nahal Saraf 31375/0 נהל שרף 

 !יאור עתיקות: דרך קדומה

39055 
3 

 גוש:
 חלקות:

i n n אתר(«} »0 אתר(א) אורר o« אתר 'on 
15215 15223 01810 01816 Nahal Saraf 31376/0 נהל שרף 

 !יאור עוסקות: אתר חנייה.

39055 
3,1 

 גוש:
 חלקות:

i n n ש0 אתר(א) אורר ( y ) ר 0 ת א  on'אתר »
15203 15220 01816 01824 Nahal Saraf 31393 נחל שדף« 

 ויאור עתיקות: דרך קדומה

39055 
3 

 גוש;
 חלוקות:

i n n שם אתר(א) אורר (y)אתר שם אתר 'on 
15233 15247 01824 01834 Nahal Saraf 31394/0 נחל שרף 

 תיאור עוסקות: דרך קדומה

39055 
3,1 

 גוש:
 חלקות:
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ann אתר שם אתר(ע) שט אתי(א) אויר 'on 
15258 15267 01827 01844 Nahal S a r a i 31395/0 נחל שרף 

 תיאור עתיקות: דרך קדומה, אתרי חנייה וחרסים מן התקופות הברונזה התיכונה אי והרומית הקדומה (נבטית).

 ג/ש. 39055
3 -  חלקות: 1

ann מ0' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 

15186 15205 01795 01803 Nahal Saraf 31396/0 נחל שרף 

 תיאור עתיקות: דרך קדומה, אתרי חנייה וחרסים מהתקופה הרומית הקדומה (נבטית).

 ג/ש. 39055
 חלקות: 3,1

ann מ0' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 

15212 15217 01792 01796 (Nahal Saraf (south (דרום)31397/0 נחל שרף 

 תיאור עתיקות: קבר.

 גוש: 39055
 חלקות: 1

ann שם אתר(א) אויר (V)אתר שם אתר 'on 
15317 15330 01707 01726 Darb es-Sultan 31398/0 דרב אל-םולטן 

 תיאור עתיקות: תוואי דרך קדומה מן התקופות הברונזה הקדומה, הברונזה התיכונה א', הברזל, הרומית הקדומה
 (נבטית) והרומית.

 גוש: 39055
 חלקות: 1

ann מ0' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 

15330 15347 01696 01712 Darb es-Sultan 31399/0 דרב אל-םולטן 

 תיאור עתיקות: תוואי דרך קדומה מן התקופות הברונזה הקדומה, הברונזה התיכונה א', הברזל, הרומית הקדומה
 ;נבטית) והרומית, ערמת אבנים.

 גוש: 39055
 חלקות: 1

 3366 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמזז התשס׳־ג, 9.7.2005



 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
15288 15295 01743 01759 Darb es-Sultan 31413/0 דרבאל-םולטן 

 תיאור עתיקות: תוואי דרך קדומה מן התקופות הברונזה הקדומה, הברונזה התיכונה א', הברזל, הרומית הקדומה
 (נבטית) והרומית.

 גוש: 39055
 חלקות: 1

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
15281 15288 01751 01767 Darb es-Sultan 31414/0 דרבאל-םולטן 

 ויאור עתיקות: תוואי דרך קדומה מן התקופות הברונזה הקדומה,הברונזה התיכונה א', הברזל, הרומית הקדומה
 (נבטית) והחמית.

 גוש: 39055
 חלקות: 1

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
15295 15307 01730 01749 Dart es-Sultan 31415/0 דרבאל-םולטן 

 תיאור עתיקות: תוואי דרך קדומה מן התקופות הברונזה הקדומה, הברונזה התיכונה אי, הברזל, הרומית הקדומה
 (נבטית) והרומית.

 גוש: 39055
 חלקות: 1

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודך רוחב
15266 15281 01760 01774 Dart) es-Sultan 31416/0 דרבאל-םולטן 

 תיאור עתיקות: תוואי דרך קדומה מן התקופות הברונזה הקדומה, הברונזה התיכונה א', הברזל, הרומית הקדומה
 (נבטית) והרומית.

 גוש: 39055
 חלקות: 1

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
15307 15317 01718 01737 Dart es-Sultan 31417/0 דרבאל-םולטן 

 תיאור עתיקות: תוואי דרך קדומה מן התקופות הברונזה הקדומה, הברונזה התיכונה א', הברזל, החמית הקדומה
 (נבטית) והרומית.

 גוש: 39055
 חלקות: 1
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 on' אתר שם אתר(ע) שם אמר(א) אויר רוחב
15247 15266 01758 01771 Darb es-Sultan 31419/0 דרב אל-םולטן 

 תיאור עתיקות: תוואי דרך קדומה מן התקופות הברונזה הקדומה, הברונזה התיכונה אי, הברזל, הרומית הקדומה
 (נבטית) והרומית.

39055 
1 

 גוש:
 חלקות:

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
15199 15211 01784 01791 (Nahal Saraf (south (דחם)31420/0 נחל שרף 

 תיאור עתיקות: אתר חנייה, קבר.

39055 
1 

 \וש:
 חלקות:

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15620 15684 01420 01504 Darb es-Sultan 31854/0 דרב אל-ם1לטן 

 תיאור עתיקות: שחדי דרך קדומה.

39054 
1 

 גוש:
 חלקות:

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
15450 15520 01552 01582 Darb es-Sultan 31855/0 דרב אל-0ולטן 

 תיאור עתיקות: שחדי דרך קדומה.

39054 
1 

 גוש:
 חלקות:

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
15100 15120 01777 01792 En Orhof 

Nahal Hagor 
 עין אורחות

 נחל חגור
32120/0 

 תיאור עתיקות: אתר חנייה.

39055 
3,1 

 גוש:
 חלקות:
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 49 בסעיף 216 בסופו •בוא :

 נקווות *11
a n n אתו(א) אויר V) 0 0 ) ו ת , אתו 00 א on 

16700 16746 00439 00460 EnArga' 29802/0 עין ערגה 

 ויאור עתיקות: מצד מן התקופה ההלניסטית.

39045 : i m 

 חלקות: 1

a i m 00 אתו(א) אורר ( ע ) ו ת , אתו 00 א on 
16660 16664 00504 00530 (Nahal Eshboren (south ( 2 9 8 0 3 /  נחל אשבוק(דרום 0

 מיאור עתיקות: 'שיניות' (גלי סימון) מתקופת הברונזה התיכונה בי.

 ג/ש. 39045
 חלקות: 1

a n n אורך ( 0  on' אמר 00 אמר(y) אתר(א 0
16213 16223 00903 00913 Nahal Marzeva 29804/0 נחלמרזבה 

 תיאור עתיקות: 'שיניות' (גלי סימון) מתקופת הבחנה התיכונה בי.

 גוש: 39046

 חלקות: 1

 גוש; 39119

 הל1/7ת; 2

a n n אתו 00 אתר(ע) 00 אתר(א) אורר 'on 
16535 16545 00600 00615 Nahal Naqarot 31853/0 נחלנקחת 

Darb es-Sultan דרב אל-סולטן 

 תיאור עוסקות: חגם ושחדי דרך קדומה.

 גוש: 39045
 7ול7׳/ת: 1

3569 s9.7.200 ,3204ילקוט הפרסומים ט׳ בתמה התשס״ג 



 50 בסעיף 22 בסופו •בוא :

 וקוחווניוו
inn אורד 

 מם'אתר שם אתר(ע) aw אתר(א)
14717 14760 24500 24510 (Nahal Siah (south (דחם)32439/0 נתל שיח 

 תיאור עתיקות: קברי פיר מתקופת הברונזה התיכונה אי, מערות קבורה מן התקופות הרומית והביזנטית.

 גוש: 10736
 חלקות: 26,25
 ג/ש; 10738
 חלקות: 50,45
 גוש: 10762

 חלד,/ת. 29,28,27,26,25,24,4

 51 בסעיף 222 בסופו •בוא :

m נקודות 
) אורר רוחב x ) * ו 0 ת א  מ0' אתר שם אתר(ע) «

15984 15988 98115 98120 Nahal Zaaf 31835/0 נחל זעף 

 תיאור עתיקות: כתובת כופית.

 גוש: 39082
 חלקות: 1

י רוחג ר ן  מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) א
15933 15937 98154 98159 Nahal Zaaf 31836/0 נחל זעף 

 תיאור עוסקות: כתובת תמודית.

 גוש: 39082
 חל7!ות: 1

 52 בסעיף 223 בסופו •בוא :

!!•y נקודות 
inn שם אתר(א) אורד (y)מם' אתר שם אתר 

16360 16377 98239 98256 Nahal Baraq 31833/0 נחל ברק 

 תיאור עתיקות: אתר פרהיםטוח, אבני יד מקוורצי0 ומצור מהתקופה הפליאוליתית התחתונה(תרבות אשלית).

39042 
1 

 גוש:
 חלקות:

inn מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 
16051 16055 98105 98110 Nahal Zaaf 31834/0 נחל זעף 

 תיאור עתיקות: כתובת תמודית וציוח 0לע.

 גוש: 39082
 חלקות: 1

 3370 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמה התשם־ג, 9.7.2003



 53 בסעיף 233 בסופו •בוא :

י « ו » י י  טוםי״י
 אורר רותב

 on, אתר «01 אתר(ע) שם אתר(א)
13179 13224 95189 95222 Nahal Zihor 31454/0 נחל ציחור 

 תיאור עוסקות: טומול• ומבנים.

 גוש: 39096
 חלקות: 1

 גוש: 39098
 חלקות: 1

 on'אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורן־ רוחג
13503 13513 95713 95723 Nahal Zihor 31456/0 נחל ציחור 

 מיאור עוסקות: מבנה מלבני וחרסים מהתקופה החמית המאוחרת.

 גוש: 39090
 חלקות: 3

 גוש: 39096
 חלקות: 1

 54 בסעיף 237 בסופו •בוא :

 נקודות ציוו
i n n מ0' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 

15405 15414 97391 97397 Zuqe Haddud 31837/0 צוק• חדוד 

 מיאור עוסקות: מקדשים פתוחים ומצבות, שרידי בנייה.

 גוש: 39084
 חלקות: 1

 55 בסעיף 240 בסופו •בוא :

 נקודות ץיןן
i n n מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 

 31839/0 רכס ממחר, 3ו1ו1ח1¥16 168><1361 96855 96834 15852 15835

 ו0אור עוסקות: מקדשים פתוחים, נמוס!"שיניות" (גלי סימון).

 גוש: 39083
 חל7׳/ת: 1

S371 9.7.2003 ,ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמה התשס״ג 



 56 בסעיף 241 בסופו •בוא :

 nr»w ¥יון ״
 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) א!!־!- רוחב

16238 16257 96916 96934 Giv'ot Menuha 31838/0 גבעות מנוחה 

 תיאור עתיקות: אתר חנייה, שרדי מקדש קו, מצבות, שני קווי אגנים מקבילים וביניהם קווי אבנים נצבים היצרים כע
 0ולם(מכונים "סולם יעקב").

 גוש: 39083
 חלקות: 1

ר רוחב י !  מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) א
16254 16264 96551 96566 (Nahal Menuha (south (דרום) 31840/0 נחל מנוחה 

 תיאור עוסקות: שדה של גלי אבנים קסנים.

 גוש: 39093
 חלקות: 5

 57 בסעיף 246 בסופו •בוא :

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15648 15667 94357 94376 Nahal Ya'alón 30397/0 נחל יעלון 

 תיאור עתיקות: חרוטות סלע וכתובות ביוונית.

 גוש: 39104
 חלקות: 1

 58 בסעיף 247 בסופו •בוא :

 נקודות 117
 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב

16008 16021 94458 94474 Nahal Ya'alón 30398/0 נחל •עלון 

 תיאור עתיקות: ארבעה מבנים עגולים וגל אבנים.

 גוש: 39104
 חלקות: 1

 3372 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז חתשס־ג, 9.7.2003



 59 בסעיף 25 בסופו יבוא :

 . . נקודות *•11
 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר רוחב

17150 17210 24020 24030 Yiftah'el, H 29895/0 •פתוואל, חי 

 תיאור עוסקות: שרידי ״שוב קמור, חפור בחלקו, מן התקופות הנאוליתית הקדם קרמית ב' והברונזה הקדומה אי.
 גבעה מלאכותית קטנה, שרידי בניינים, שברי עמודים, חרסים מן התקופה הרומית-בי־זנטית. מערבה

 אמת מים.

 גוש: 17579
 חלקות: 13,12.8,7

 גוש: 17589
 חלקות: 16.14.9.3,2

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודך רוחב
Yiftah'el, H. 24020 24000 17160 17150 '29896/0 יפתחאל, ח 

 ויאור עתיקות: שרידי יישוב קטור, חפור בחלקו, מן התקופות הנאוליתית הקדם קרמית ב' והבחמה הקדומה אי.
 גבעה מלאכותית קטנה, שרדי בניינים, שברי עמודים, חרסים מן התקופה הרומית-ביזנטית. מערבה

 אמת מים.

 גוש: 17579
 חלקות: 13,8

 גוש: 17589
 חלקות: 9,6,5

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
17200 17210 24000 24020 Yiftah'el, H 29897/0 יפתחאל, ח׳ 

 ויאור עתיקות: שרידי יישוב קטור, חפור בחלקו, מן התקופות הנאוליתית הקדם קרמית ב' והברונזה הקדומה אי.
 גבעה מלאכותית קטנה, שרידי בניינים, שברי עמודים, חרסים מן התקופה הרומית-ביזנטית. מערבה

 אמת מים.

 גוש: 17589
 חלקות: 16,11,2

 גוש: 17590
 חלקות: 3,1

5373 s9.7.200 ,3204ילקוט הפרסומים נד בתמוז התשם״ג 



 60 בסעיף 260 בסופו •בוא :

| | ו נ ת < ן ד ( ק ] 
an אתר שם אתי(ע) שם אתי(א) אויר רו'on 

Be'er Ora (south) 90320 90300 14830 14810 (דחם)31014/0 באר אורה 

 תיאור עוסקות: שריח מבנים, מ0גד פתוה, שרידי תנורי התכה, ערימות גדולות של סיגים וחרםים מן התקופות
 הבחלוה התיטנה והביזנםית.

 גוש: 39116
 חלקות: 1

 on' אתו־ שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוווב
Be'er Ora (west) 90330 90320 14820 14810 (מערב) 31015/0 באר אורה 

 תיאור עתיקות: שחדי מבנים, מ0גד פתוח, שרידי תנורי התכה, ערימות גדולות של 0יגים וחר0ים מן התקופות
 הבחנזה התיכונה והביזנטית.

 גוש: 39116
 ה>7ן«ד. 1

 61 בסעיף 27 בסופו •בוא :
| t n t n n m — ־ 

ר רוחב ר ן  מ0'אתי שם אתי(ע) שם אתר(א) א
south V(934 -Trig. Point V) 23140 23110 32665/0 16020 934-15960 נקודת סחאנגולציה 

 (דחם)
 תיאור עתיקות: גתות ושחד׳ פסיפס.

 גוש: 11488

 חלד׳/ת: 48,45,43,42,41,40,39,38,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,27

 גוש: 11489

 חלקות: 28,27,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

 גוש: 11492
 חל7,/ת. 113,92,89,88,85,84,64,60,59,58,57,56,55,54,53,52,51,50,49,47,46,45,

44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,34,33,32,31,10,9,7,6,5,4,3,2,1 
 גוש: 11493

 חל7;/ת. 97,93,38,37,31,30

 3374 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בחמת התשס״ג, 7.2003.«



 62 בסעיף 28 בסופו •בוא :

 נקודות ציוו
! x 0 ח ו ־ (ע) שם אתר(א) אורך ד 0 1  מם' אתר «

 29915/0 במנין, ח' (נחרת) 6881) .1-1 ,חמט^ 23790 23760 16320 16300

 תיאור עתיקות: חורבה ובה שרידי מבנים, חרסים מהתקופה הרומית-ביזנטית.

 גוש: 10473
 חלקות: 1

 גוש: 10474
 חלקות: 3

 גוש: 10477
 חלקות: 6,3

 ילקוט הפרסומים 3204 ט׳ בהמת התשסיג, 9.7.2003 3375



 63 בסעיף 29 בסופו יבוא :

1 1 רוחב , 1  on' אתר «י0אוט־(ע) שם אתו־(א) אורך ? 1
Yiftah'el, H. 24000 23970 17210 17150 '29894/0 •פתוואל, ח 

 תיאור עוסקות: שרידי יישוב קטור, חפור בחלקו, מן התקופות הנאוליתית הקדם קדמית ב' והבחגזה הקדומה אי.
 גבעה מלאכותית קטנה, שחדי בניינים, שברי עמודים, חר0ים מן התקופה החמית-ביזנטית. מערבה

 אמת מים.

 גוש: 17579
 חלקות: 13,8

 גוש: 17589
 חלקות: 16,11,10,9,6,5

 גוש: 17590
 חלקות: 3

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
17530 17620 23810 23900 (Zippori (south (דרום)29917/0 ציפורי 

 תיאור עתיקות: מיתקני מים, תעלות ומערות קבורה.

 גוש: 17601
 חלקות: 7

 גוש: 17602
 חלקות: 13,8,7,6

 גוש: 17604
 חלקות: 7,6,5,4,3,2,1

 גוש: 17611
 חלקות: 13,9,4,2,1

 גוש: 17613
 חלקות: 1

 גוש: 17614
 חלקות: 9

 גוש: 17616
 חלקות: 12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

 גוש: 17618
 חלקות: 7,2

 3376 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס״ג, 9.7.1005



i n n -מם'אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורן 
17530 17550 23790 23810 (Zippori ( 8 2 9 9 1 8 /  ציפורי(דחס) ו»ו1ס 0

 תיאור עוסקות: מיתקגי מים, תעלות ומערות קבורה.

 גוש: 17604
 חלקות: 1

 גוש: 17606
 חלקות: 17,16,6,4,3

i n n מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אודך 
17570 17620 23790 23810 ( Z ^ r i {south ( 2 9 9 1 9 /  ציפוח(דחם 0

 ויאור עוסקות: מיתקגי מים, תעלות ומערות קבורה.

 גוש: 17604
 חלקות: 7,5,4,1

 גוש: 17606
 חלקות: 17,16,6,5,3

 גוש; 17611
 חלקות: 13,9,4,2

 64 בסעיף 30 בסופו •בוא :

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך ,on 
14543 14560 22123 22165 Zikhron Ya'aqov, Giv'at 30023/0 ־וכחן יעקב, גבעת עדן 

Eden' 

 מיאור עוסקות: רגמים, כלי צור מן התקופה הפרהיסטורית וחרסים מן התקופות הרומית, הביזנטית והערבית
 הקדומה.

 »ש; 11287
 חלקות: 31,27,25,17,16,1

 65 בסעיף 38 בסופו יבוא

 נקודות ציוו
i n n אתר שם אתר(«) שם אתר(א) אורך'on 

19980 19990 24270 24285 -Nasir el-Din, Kh. (south ( 3 2 1 5 9 /  נצראל-דין, ח' (דרום-מזרח 0
(east 

ר עוסקות: שחדי בנייה, דרך עתיקה וחרסים מן התקופות הברונזה הקדומה א' שלב ב' והחמית-ביזנט׳ת. או י  ו

 גוש: 15064
 חל7,/ת. 21

 גוש: 15065
 חל7׳/ת; 17,4,3,2

 ילקוט הפרסומים 5204, טי בתמח התשם״ג, 9.7.2005 קד33



 66 בסעיף 40 בסופו •בוא :

0 אתר(א) אורד רומג 0 אתר(ע) 0  נום' אתר 0
21785 21810 24424 24483 (Rujm Fiq (west (מערב)32579/0 רגים פיק 

 תיאור עתיקות: חורבה וחרסים מן התקופות החמית המאוחרת והביזנטית. _

 גוש: 200000
 חלקות: 13

ב ח ו 0 אתר(א) אורר ר ם אתר(ע) 0  נזסיאתר 0
21830 21855 24424 24483 (Rujm Fiq (east (מזרח) 32580/0 רג׳ם פיק 

 תיאור עתיקות: חורבה וחרסים מן התקופות החמית המאוחרת והביזנטית.

 גוש: 200000
 חלקות: 41,18,13

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך חיוג
21810 21830 24470 24483 (Rujm Fiq (north (צפון) 32581/0 רגים פיק 

 תיאור עתיקות: חורבה וחרסים מן התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית.

 גוש: 200000
 חלקות: 13

ר רוחב י  on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) או
21810 21830 24424 24440 (Rujm Fiq (south (דרום) 32582/0 רגים פיק 

 תיאור עתיקות: חורבה וחרסים מן התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית.

 גוש: 200000
 חלקות: 41,18,13

 67 בסעיף 48 בסופו •בוא :

 נקידייי*••! ״
 אורך רוחב

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א)
14460 14500 21510 21550 (Enot Shumi (Quarry' (מחצבה)29881/0 עינות שומי 

 תיאור עתיקות: מערות קבורה וקברי פיר חצובים מן התקופות הברונזה התיכונה והברונזה המאוחרת.

 גוש: 10208
 חלקות: 24,5,3

 גוש: 10209
 חלקות: 45,44,37

 גוש: 10220
 חלקות: 5,3,2

 גוש: 10221
 חלקות: 20,8,4

 3378 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמח התשס־יג, 9.7.2003



 68 בסעיף 49 בסופו •בוא

1 רוווב ' י  |on'אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך"*'"" *
15770 15790 21930 21950 .Ansa, H 2 9 8 9 3 /  ריסה, ח־ ־! 0

Trig, point 767-J J-767 נקודת טריאנגולציה 
-Arais. Kh. el' -נרים. ח' אל, 

 תיאור עתיקות: שרידי יישוב מן התקופות הרומית והממלוכית, מבנה מרובע בעל חצר מרכזית.

 גוש: 12372
 חלק/מ: 17,16

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוווב
15487 15600 21400 21500 (Bareqet, H. (west (מערב)30022/0 ברקת, חי 

Nahal Hotmit נחל חטמית 
Mahane Regavim (Unofficial (שם לא רשמי) זחנה רגבים 
(name 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנים, מיתקנים חקלאיים, ערמות 0יקול, חר0ים מן התקופות הביזנטית והערבית הקדומה.

 גוש: 12122

 חל7,/ת; 91,82,81,80,79,78,77,74,73

 גוש: 12123
 חל7,/ת. 82,77,72,71,70,68,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,

15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 
 גוש: 12133

 חלקות: 72,67,60,54,53,52,51,50,49,48,47,46,45,44,43,42,41

 גוש: 12145

 חל7׳/ת; 22,21,20,19,18,17,16

 גוש: 12146

 חל7,/ת; 12,2

 גוש: 12406

 חל7׳/ת. 3,2

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוםב
15325 15403 21500 21530 (Qanir (north ( | 1 3 0 1 1 3 /  קניר(צפ 0

 תיאור עתיקות: שרידי מבנים, ערימות סיקול, מערות, חציבות, חר0ים מן התקופות הרומית והביזנטית.

 ג/ש. 12095

 חלקות: 88,86,83,81,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20

 גוש: 12406

 חלקות: 4,2

 גוש: 12421

 חלקות: 11,10,9

 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס־־ג, 9.7.2003 3379



 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
 30399/0 עארה(מזרח) ץ888) 8ז^ 21250 21210 15837 15810

 ויאור עתיקות: בור אשפה מהתקופה הביזנטית־ערבית קדומה, זכוכית וחרסים מן התקופות הביזנטית והערבית
 הקדומה.

 גוש: 12153
 חלקות: 44,42,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16

 גוש: 12164
 חלקות: 43,40,39,37,28,27,26,19,18,16

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
15200 15270 H 21460 21400 30953/0 בלין, ח־ 

 נבי בלין, ח' אל- ח8 .01) ,ח8ץ68 1ג81א-

 ויאור עתיקות: אבני גזית, בוחת חצובים, חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית.

 גוש: 12104
 חלקות: 91,90,86,10,9,8

 גוש: 12105
 חלקות: 76,68,67,66,50,49,48,47,46,45,44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,34,33

 גוש: 12421
 חלקות: 17,7,6

 גוש: 12422
 חלקות: 14,13,12,6,5,4

 3380 ילקוט הפרסומים 5204, ט־ בתמוז התשס״ג, 7.2005.«



 69 בסעיף 54 בסופו •בוא :

0 אתר(א) אורר רוחב  מסי אתר שם אתר(ע} «
15364 15440 20421 20520 (1̂  30400/0 מצר(מערב) *6אץ) ־6261

 ויאור עוסקות: חציבות, קיחת מבנים, חרסים

 גוש. 8712
 חלקות: 2

 גוש: 8713
 חלקות: 12,3

 גוש: 8714
 חלקות: 32,31,30,29,28,27,25,23,22,21,14,9,8

 גוש: 8715
 חלקות: 17

 גוש: 8757
 חלקות: 46,25,24,23,21,20,19,18,17,16,15,14,13.12,11,10,9,8,4,3,2,1

 גוש: 8760
 חלקות: 98,92,23,22,21,20,19,18,17.16,15,14,13,12,11,10,5,4

 נוסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רו חג
15325 15370 20983 21013 ( © ^ 3 0 1 1  31873/0 גילן, ח' (דרום) *X1ח, ». (

 ויאור עוסקות: שרידי ארכיטקטורה, מחצבות, מיתקנים חקלאיים, מדרגות חקלאיות, קברים, חרסים מן התקופות
 הרומית והבחנטית.

 גוש: 12230
 חלקות: 20.19
 גוש: 12231

 חלקות: 17,16,15,14,13.12
 גוש: 12235

 חלקות: 23,19,18
 גוש: 12236
 חלקות: 23.15

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
15200 15225 20273 20306 (Baqa 32179/0 בקר• אל־עירביה (דחם) 61ו»ו501) 3ץ1*ו8ו01־ 

Baka el-Gharbiya באקא אל-עירב״ה 

 ויאור עוסקות: חציבות, מיתקנים חקלאיים, קברים(?), חרסים מהתקופה החמית-ביזנטית.

 גוש: 8766
 חלקות: 52,28,27,26,18,17,16,15,14.13,12,11,9,8.7,6,5

 גוש: 8771
 חלקות: 26,18,13,12,11,10,9,8,7

 ילקוט הפרסומים •320 ט׳ בתמה התשסיג, 9.7.2001 3381



inn (ע) שם אתו(א) אודך  מם' אתר שם אתו
15200 15215 20306 20335 (Baqa el-Gharbiya (west (מערב)נקה אל-עירביה 

Baka el-Gharbiya באקא אל-ע׳רבייה 
32259/0 

 תיאור עתיקות: חציבות, מיתקנים חקלאיים, קברים(?), חרםים מהתקופה החמית-ביזנטית.

 גוש: 8766
 חלקות: 28,27,7,6,5

(ע) שם אתו(א) אורד רוחב  מם' אתר שם אתו
15200 15225 20335 20450 (Baqa el-Gharbiya (north (צפון)בקר• אל־עירביה 

Baka el-Gharbiya באקא אל-עירבייה 
32260/0 

 תיאור עתיקות: חציבות, מיתקנים חקלאיים, קברים(?), חרםים מהתקופה הרומית-ביזנטית.

 גוש: 8766
 חלקות: 56,54,33,32,31,30,29,28,27,25,24,23,22,7,6,5,1

 גוש: 8786
 חלקות: 4,1

 גוש: 8787
 חלקות: 3,1

 3382 ילקוט הפרסומים 3204 טי בתמוז התשס״ג, 9.7.1003



 70 בסעיף 57 בסופו •בוא :

 נהודות איוו
 on, אתר שם אתר(ע) שם אתו(א) אןךך רוחב

14606 14661 19390 19409 (Eshqaf, T. (north 
Trig, piont 166-p 
(Ishaaf. T. (north 

 אשקף, תל(צפון)
P-166 נקודת סראנגולציה 

 אשדואו״. תל(צפון)

31673/0 

 ויאור עוסקות: תל, חומה בנויה אבני גוויל, כותרת של אבן גיר, אבני גזית, בור מים וחרסים מן התקופות הברונזה
 זקדומה, הברזל, הפרסית, הרומית והביןנסית.

 גוש: 8082
 חלקות: 33,32,30,28,27,25,23,21,19,18,17

 גוש: 8083
 חלקות: 12

 גוש: 8095
 חלקות: 18,16,14,2

 on'אתר שם אתר(ע) שם אתו(א) אורך רוחב
14606 14620 19370 19390 (Eshqaf, T. (west 

Trig, ptont 166-p 
(Ishaaf. T. (west 

(  אשקף, תל(מערב
P-166 נקודת םראנגולציה 

 אשקאו״. תל(מערב)

31674/0 

 ויאור עתיקות: תל, חומה בנויה אבני גוויל, כותרת של אבן גיר, אבני גזית, בור מים וחרסים מן התקופות הברומה
 זקדומה, הברזל, הפרסית, החמית והביזנטית.

 גוש: 8082
 חלקות: 33,32

 גוש: 8094
 .חלקות: 1

 גוש: 8095
 חלקות: 16,15,1

 מ0'אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורד רוחב
14640 14661 19370 19390 (Eshqaf, T. (east 

Trig, ptont 166-p 
(Ishaaf. T. (east 

 אשקף, תל(מזרח)
P-166 נקודת בוראנגולציה 

 אש7.או<. תל(מזרח)

31675/0 

 תיאור עוסקות: תל, חומה במיה אבני גוויל, כותרת של אבן גיר, אבני גזית, בור מים וחרסים מן התקופות הברונזה
 זקדומה, הברזל, הפרסית, הרומית והביזנסית.

 גוש: 8083
 חלקות: 12

 גוש: 8095
 חלקות: 18,16,14,4,3,2

 ילקוט הםרסזמים 3204 ס׳ בתמה התשט״ג, 9.7.2003 5383



i n n מסי אתר שם אתי(ע) שם אתר(א) אורך 
14606 14661 19354 19370 (Eshqaf, T. (seuth ( 3 1 6 9 3 /  אשקף, תל(דרום 0

Trig, piont 166-p P-166 נקודת טריאנגולציה 
(Ishaaf. T.(8אשקאו״. ונל(דרום) ומו1ס 

 תיאור עתיקות: תל, חומה בנויה אבני גוויל, כותרת של אבן גיר, אבני גזית, בור מים וחר0י0 מן התקופות הברונזה
 ־.קדומה, הברזל, הפרסית, הרומית והביזנטית.

 גוש: 8094
 חלקות: 8,1

 ג/ש; 8095
 חלד׳/ת; 18,15,14,5,4,1

ann ר י ן  מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) א
14500 14521 19160 19190 .Birirat Umm el-'ldham, Kh ' 3 1 9 1 3 /  ברכת אם אל-אדהם, ח 0

(east) (מזרח) 

 תיאור עתיקות: מיתקנים תעשיתיים, חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית.

 גוש: 8118
 חלקות: 94,38,26,20,18,5,4,3

 גוש: 8120
 חלקות: 1

 71 בסעיף 60 בסופו •בוא :

ann מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
14940 14950 18450 18500 (Jalama, Kh. el- (west ( 3 1 7 3 3 /  גילמה, ח' אל-(מערב 0

 תיאור עתיקות: שרידי בנייה מתקופת הברונזה הקדומה.

 גוש: 7833
 חלד,/ת: 25,24,23

 גוש: 7834
 חלקות: 40,6

 3384 ילקוט הפרסומים 5204. ט׳ בתמוז התשס־ג, 9.7.2005



 72 בסעיף 62 בסופו יבוא :

" י  מסי אתר שם אתר(ע) «0 אתי(א) אורך רו an : ~ ך־ גז״"" *
Nahal Harod 21730 21680 18520 16450 28898/0 נחלחרוד 

 ויאור עתיקות: שרידים מן התקופות הפרהיםנוורית, הברזל, הפרסית, ההלניסטית, הרומית והביזנםית. גשר םן
 !תקופה הרומית, שתי תחנות קמח מהתקופה העותימנית הכוללות שרידי אמת מים וארובות.

 גוש: 23082

 חל7,/ת. 21,18
 גוש: 23170

 חלקות: 58,50,45,38,35,34,32,30,28,26,23,21,18,12,7

 גוש; 23171

 חל7,/ת; 75,41,39,37

ann •אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) א״-ן ,on 
18800 18900 21750 21850 (Tel Yoseph (east (מזרח) 29916/0 תל יוסף 

Umm er-Rujum אם אל־רגיום 
Murkhan מורחאן 
Morhan מרחאן 

 תיאור עתיקות: יישוב גדול ובו שרידי מבנים מתקופת הברונזה התיכונה א' (ברונזה ביניימית).

 גוש: 23104
 חלקות: 9

 גוש: 23105
 חלקות: 48,47,43,41,38,37

 גוש: 23120
 חלקות: 42,35,34,33,32,31,30,29,26,25

 גוש: 23121
 חלקות: 87,80,76,61

 73 בסעיף 7 בסופו •בוא :

 ״ ~ נקודות«'11
ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורן ,on 

Ma'yan Barukh (north-east) 29385 29355 20750 20735 (דרום-מזרח)32141/0 מעין בחך 

 תיאור עתיקות: מערות קבורה מהתקופה הרומית-ביזנטית.

 גוש: 13327

 חלקות: 11,10,9

 גוש: 13328

 חלקות: 21,20,19

 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס־ג, 7.2005<9 3385



 74 בסעיף 75 בסופו יבוא :

״ •«-«זז רוווב י י | |  OH'אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) )
Bet Gamlie'l, Quarry (west) 14097 14083 12550 12543 (מערב) 32339/0 בית גמליאל, מחצבה 

 תיאור עתיקות: שרידי בנייה בלבנים בלתי צרופות, מיתקנים, קברים, חרסים מן התקופות ההלניסטית, הרומית,
 הביזנטית והערבית הקדומה.

 גוש: 3514
 חלקות: 106,17,16,14,13,11,10,9,8

 3586 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמח התשם׳־ג, 9.7.2001



 75 בסעיף 76 בסופו •בוא :

ann (ע) שם אתו(א) אודך  on'אתר aw אתו
13724 13742 14399 14407 Qan'at Bint el-Kafir 29876/0 קנאת בנת אל-כאפר 

 תיאור עתיקות: אמת מים מן התקופה העבאסית.

 גוש: 3707
 חלקות: 44

 גוש: 5437
 חלקות: 2

ann (ע) שם אתו(א) אורר  on' אתו שם אתו
13928 13944 14323 14346 Qan'at Bint el-Kafir 29877/0 קנאת בנת אל-כאפר 

 תיאור עתיקות: אמת מים מן התקופה העבאםית.

 גוש: 5439
 חלקות: 10

ann (ע) שם אתו(א) אורר  on' אתו שם אתו
13850 13900 14370 14380 (Qan'at Bint el-Kafir (east (מזרח)29878/0 קנאת בנת אל-כאפר 

 תיאור עתיקות: אמת מים מן התקופה העבאםית.

 גוש: 5438
 חלקות: 7

 גוש: 5439
 חלקות: 10

ann שם אתר(א) אויר (V)אתו שם אתו 'on 
13687 13703 14415 14426 Qan'at Bint el-Kafir 29879/0 קנאת בנת אל-כאפר 

 תיאור עתיקות: אמת מים מן התקופה העבאסית.

 גוש: 5437
 חלקות: 3,2

ann (ע) שם אתו(א) אורר  on' אתר שם אתו
13895 13916 14495 14508 (Ma'agar Na'an (north (צפון)29880/0 מאגד נען 

 תיאור עתיקות: שרידי מיתקנים ופיזור אבני פ0יפ0 מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 5438
 חלקות: 2,1

 ילקוט הפרסומים 3204 ט׳ בתמה חתשט־ג, 9.7.2003 3387



ann 0 אתר(ע) שם אתר(א) אויר  on' אתר «
13893 13903 14435 14445 (Ma'agar Na'an (east (גהרה)30047/0 מאגר נען 

 תיאור עתיקות: שרידי בנייה מהתקופה הביזנטית.

5438 
7,1 

 גוש:
 חלקות:

ann מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 
13715 13720 14030 14047 (Malet, T. (west (מערב)31903/0 מלוט, תל 

 תיאור עתיקות: שרידי יישוב מן התקופות הרומית והביזנטית.

3730 
42,39,30,29,6 

 גוש:
 חלקות:

5423 
3,2 

 גוש:
 חלקות:

ann מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 
13728 13740 14092 14103 (Yaziz (west (מערב)31904/0 יציץ 

 תיאור עתיקות: שרידי ״שוב מן׳ התקופות הערבית הקדומה והממלוכית.

5421 
37 

 גוש:
 חלקות:

5423 
15,14,13,11 

 גוש:
 חלקות:

ann מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אוו־ר 
13809 13829 14696 14700 (Ramla (seuth-east (דרום-נחרח) 32405/0 רמלה 

 תיאור עתיקות: בית קברות, מכסה סרקופג מן התקופות הערבית הקדומה, הממלוכית ווזעותימנית

4731 
5 

 גוש:
 חלקות:

ann מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 
13732 13775 14674 14718 (Ramla (south (דרום) 32406/0 רמלה 

 תיאור עתיקות: חורבה מן התקופות הערבית הקדומה, הצלבנית, הממלוכית והעותימנית.

4367 
51,49,46,44,41,39,37,36,34,11 

 גוש:
 חלקות:

4731 
9,5,4,3 

 גוש:
 חלקות:

?.s7.200ט׳ בתמח התשם״ג , 3 2 0  3388 ילקוט הפרסומים 4



 76 בסעיף 78 בסופו •בוא :

 on, אתר ov אתר(ע) שם אתר(א) אורן־ יוחג
14917 14985 16090 16100 [Nahal Beit Arif (east) [north [צפון] (מזרח)חל בית ער׳ף: 

(Anusha, H. (south (דחם)משה, חי> 
313*3/0 

 ויאור עוסקות: מחצבות קדומות, 0ר0ות ובור מים.

 גוש: 5668
 חלקות: 3

 גוש: 5669
 חלקות: 4

 on, אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
14917 14940 16076 16090 [Nahal Beit 'Arif (east) [west [מערב] (מזרח)31314/0 נחל בית עחף 

 ויאור עוסקות: מחצבות קדומות, טרסות ובור מים.

 גוש: 5668
 חלקות: 3

 גוש: 5669
 חלקות: 4

 גוש: 5672
 חלקות: 5,1

 on'אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
14960 14985 16076 16090 [Nahal Beit 'Arif (east) [east [מזרח] (מזרח)31315/0 נחל בית עריף 

 !יאור עוסקות: מחצבות קדומות, טרסות ובור מים.

 גוש: 5669
 חלקות: 4

 גוש: 5673
 חלקות: 5,1

inn אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר'on 
14940 14960 16076 16080 (Nahal Beit 'Arif (east [דחם] (מזרח)נחל בית עחף 

[south] 
31316/0 

 ויאור עוסקות: מחצבות קדומות, טרסות ובור מים.

 גוש: 5669
 חלקות: 4

 גוש: 5672
 חלקות: 5,1

 גוש: 5673
 חלקות: 5,1

 ילקוט הפרסומים 3204 ט׳ בתמוז התשם״ג, 9.7.2003 3389



 77 בסעיף 8 ב0ופו יבוא :

י 1 י 1  מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוווג ?ןןודןמ צ׳1| י
 32142/0 עין פודה 29130 29127 21121 21118

 תיאור עתיקות: אבני גזית פזורות בשטח.

 גוש: 13330
 חלקות: 27,16,14,10

 3590 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס׳־ג, 9.7.2005



 78 בסעיף 82 בסופו •בוא :

 נק1חת *•11
i n n (ע) שם אתו(א) אןךך  on' אתר שם אתו

14261 14300 14030 14045 KarmeYosef 30073/0 כרמי •וסף 

יאור עוסקות: קטע דרך מהתקופה החמית-ביזנסית בין תל גזר לכפר בן-נון.  ו

 גושי. 4082
 חלקות: 10,5,1

 טש: 4099
 חלקות: 15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4

 גוש: 4843
 חלקות: 6,4

 גוש: 4878
 חלקות: 22,21,20,19

(V)מם' אתר שם אתו i n n א אןוך)  (שם אתו
14374 14386 14110 14119 ( ^ ) Ben-Nun (west ז 3 0 0 7 4 /  כפר בן-נון(מערב 0

 1יא»ר עוסקות: קטע דרך מהתקופה החמית-ביזננוית בין תל גזר לכפר בן-נון.

 גוש: 4673
 חלקות: 3,2

 גוש: 4674
 חלקות: 24,5

i n n שם אתו(א) אודך (y)  on' אתו שם אתו
14380 14391 14119 14128 (Kefar Ben-Nun (west (מערב)30075/0 כפר בן-נון 

 ויאור עוסקות: קטע דרך מהתקופה הרומית-ביזנטית בין תל גזר לכפר בן-נון.

 גוש: 4673
 חלקות: 3

 גוש: 4674
 חלקות: 24,5

i n n (ע) שם אתו(א) א«וך  on' אתר שם אתו
14391 14422 14126 14133 ( 1 ^ ) Ben-Nun (west ז 3 0 0 7 6 /  כפר בן-נון(מערב 0

 ויאור עוסקות: קטע דךך מהתקופה הרומית-ביזנטית בין תל גזר לכפר בן-נון.

 גוש 4673
 חלק1ת: 3,2

 גוש: 4674
 חל7׳,ת. 26,24,5,4

SS91 9.7.2003 ,ילקוט חפרסוטים 3204 גד בתמח התשס־ג 



(ע) שם אתר(א) אורך רוחב  מם' אתר שם אתי
14422 14442 14127 14136 (Kefar Ben-Nun (west (מערב)30077/0 כפר בן-טן 

 ויאור עתיקות: קטע דרך מהתקופה החמית-ביזנטית בין תל גזר לכפר בן-נון.

 גוש: 4673
 חלקות: 2

 גוש: 4674
 חלקות: 24,4,3,2

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר רוחב
14442 14464 14131 14138 (Kefar Ben-Nun (west (מערב)30078/0 כפר בן-נון 

 ויאור עתיקות: קטע דרך מהתקופה הרומית-ביזנטית בין תל גזר לכפר בן-נון.

 גוש: 4672
 חלקות: 109

 גוש: 4674
 חלקות: 24,4,3,2

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
14464 14481 14134 14145 Kefar Ben-Nun 30079/0 כפר בן-נון 

 תיאור עתיקות: קטע דרך מהתקופה הרומית-ביזנטית בין תל גזר לכפר בן-נון.

 גוש: 4672
 חלקות: 109,108,19

 גוש: 4674
 חלקות: 24,4,2

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחב
14481 14494 14137 14145 Kefar Ben-Nun 30080/0 כפר בן־נון 

 ויאור עתיקות: קטע דרך מהתקופה הרומית-ביזנטית בין תל גזר לכפר בן-נון.

 גוש: 4672
 חלקות: 109,108,20,19

 3392 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשם״ג, 9.7.2003



ann 1 - m (א)שםאתר (JI) אתו־ שם אמי ,on 
14610 14660 14750 14765 (Trig, point 156-Z (south Z-165 30 נקודת 0חאג«ל*ףהH3/O 

 (ion 1 - — ־־
ד בנייה, חציבות וחרסים מן התקופה הצלכוליתית וחביזנטית. ר * : n i p 

 גוש: 4482
 חלקות: 103

 גוש: 5616
 חלקות: 1

ann שם אתד(ע) שם אתך(א) אודך nut 1גום 

14611 14615 14553 14560 (Nahal Anava (west (מערב)30996/0 נהל ענבה 

 wen• עתיקות: גת, שריד• חציבה, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 4655
 חלקות: 16,15,14,13

ann מם' אתר שם אתר(ע) שם אתו־(א) אודך 
14770 14800 14500 14509 (Ashun, H. (west (מערב) 'ח \\m1-

Nahal ,Anava נחל ענבה 
31353/0 

: שריד• שומרה, גת, מערות, טרסות, חרסים מהתקופה הבחנטית. n q r * n v ויאור 

 גוש. 5300
 חלקות: 7,6.5.4,3,2

 ג1ש: 5616
 חלקות: 6

ann מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
14840 14894 14340 14400 (Hamim, H. (south (דחם) '31594/0 חמים, ח 

 (יאור עתיקות: גדחת, מדרגות חקלאיות ופיזור צור.

 גוש: 5302
 חלקות: 6.2,1

 גוש: 5751
 חלקות: 7,5,4,3,2,1

 גוש: 5752
 חלקות: 3

 גוש: 5753
 חלקות: 8,3,2,1

3393 ».7.zoos j 'twrnrr3204»׳ בהמה • u t a e m n מ ו ק ל  י
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0 אתר(א) אןךך רוחג  מם' אתר שם אתר(ע) «
 32499/0 בזקה, ח' (מערב) ^׳*י).!-! ,3ן»ט£3) 14330 14306 14665 14648

 תיאור עתיקות: מערות, גת, מערות קבורה בעלות חצר רבועה וקברי מקמר• מן התקופות ההלניסטית והרומית, ג?
 0יקול.

 גוש: 4171
 חלקות: 99,97,73,72,71,70,69,67,66,65,64,63,62,51

 גוש: 4172
 חלקות: 21

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחג
14665 14710 14410 14425 (Hamim, H. ( s o v i b (דרום)32500/0 חמים, חי 

 תיאור עתיקות: גת, אגנים חצובים, ספלול ומדרגות חקלאיות.

 גוש: 4977
 חלקות: 16,14,13

 גוש: 5750
 חלקות: 3

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוחג
14620 14645 14390 14420 (Nekhes, H. ^uth-east (דרום-מזרח) '32502/0 נכס, ח 

 תיאור עתיקות: סוללת אבן, מדרגות חקלאיות, כלי צור מתקופה לא מזוהה וחרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 4171
 חלקות: 14,13,12,11,10,9,8,7,6,5

 גוש: 4969
 חלקות: 59,56,54,53

 גוש: 4976
 חלקות: 27,26,25

 גוש: 4977
 חלקות: 18,17,15,14

ת התשס־ג, 9.7.2001 מ ת  3394 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ ב



 on' אתר שם אתר(y) שם אתר(א) אורך רוינג
14620 14640 14277 14323 (KefarTov, H. (east (mn^.'n,a1e־»c 32504/C 

(Kufrata, Kh. (east (מזרח) ׳n ,פפו־חא 
-Sheikh Suleiman, Kh. esh (מזרח)-לימאן, ת' אל© ! f t * 
(oast) 

 מאיא־ ׳ותיקות: שרדי מבנים, גתות, מדרגות חקלאיות, דרך קדומה וחרסים מן התקופות החמיתוהביזנטית.

 גוש. 4169
 הלקות: 34,33,32,31

 ג1ש; 4171
70,69,68,67,66,65,64,63,62,61,60.59*50,49,48 . « 0 n 

 טש: 4172
 חלקות: 7,6,5,4,3,2

 on' אתר שם אתר(y) שם אתו׳(א) אןךך רוחב
14610 14620 14310 14323 (KefarTev, H.(בפר טוב, ח' (צפון) ו»זםח C/32505 

(Kufrata, Kh. ^rth (צפון) 'כפרתא, ה 
-Sheikh Suleiman, Kh. esh (צפון)-יחי םלימאן, חי אל* 
(north) 

 מזאור עוס&ת: שרדי מבנים, מערה, בור מים, גת, חציבות וחרסים מן התקופות הרומית והביזנטית.

 »ש: 4170
 חלקות: 18,17,16

 «ש; 4171
 חלקות: 102,61,60,59,58,57,50,49,48,47,1

 on'אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוםב
Kefar Tov, H. (south) 14290 14277 14620 14610 (דחם)32506/0 :פר טוב, ח׳ 

(Kufrata, Kh. (south (דחם) 'כפרתא, ח 
-Sheikh Suleiman, Kh. esh (דחם)-יח' סלימאן, חי אל« 
(south) ; - — . — • - ד - ~ . < 

 מיאא־ עוסקות: שחדי מבנים, דרך קדומה, מדרגות חקלאיות וחרסים מן התקופות החמית והביזנטית.

 גוש; 4169
 חלקות: 31.29

 ילקמז הפרסימיט 4«3ט׳ nana התשסיג, ג9.7.200 3395



 79 בסעיף 83 בסופו יבוא :
 נקודות צי•!

 on' אתר שם אתר(ע) שם אמד(א) אודך דיייג
15170 15200 14460 14469 (Re'ut (noñh (צפון)30495/0 רעות 

 תיאור עתיקות: שחדי מערות מהתקופה הכלקוליתית.

5309 
37 

 ג/ש:
 חלקות:

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
15005 15030 14450 14500 (Nahal 'Anava (south (דרום) 31713/0 נחל ענבה 

 תיאור עתיקות: שחדי מבנה, מערת קבורה, מדרגות חקלאיות, חרסים מהתקופה הביזנטית.

5303 

9,4,3,2.1 
5641 

4 

 גוש:

 חלקות:

 גוש:

 חלקות:

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורד רוחב
15250 15265 14693 14700 (Shilat, T. ^uth (דרום)31902/0 שילת, תל 

 תיאור עתיקות: שרידי יישוב מהתקופה הנאוליתית..

5636 
13 

5637 
1 

 גוש:

 חלקות:

 גוש:

 חלקות:

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורד רוחב
15240 15260 14340 14350 (Be'er Ma*חס, H. »ו1ס)  :8אר מעון, ח' (דרום) ו

(Bir Ma'in (8ביר מעין(דרום) ו»טס 
32219/0 

 תיאור עתיקות: ריכוז אבני גזית וחרסים.

5311 
17,16,11,7 

 גוש:
 חלקות:

 3396 ילקוט הפרסומים »520, ט׳ בתמח התשסיג, 9.7.2003



Mr» אתר(א) אורך QW (ע)אתר שם אתר ,on 
Umm el. 14350 14300 15100 1 5 0 0 0 ־ ' U m d a n , Kh 32221/0 אם אל-עמדאן, חי(דחם-מערב 
(south-east) 

 »»ד ׳ותיקות: אתר 9רהי00ורי, מיתקנים חצובים, מערות, גתות, בור מים, ספלולים, שומרות, מדרגות חקלאיות,
 כלי צור מן התקופות הנאוליתית והכלקוליתית וחר0ים מן התקופות הכלקוליתית, הבחןזה הקדומה

 ומתקופות נוספות.

 גוש: 5298
 חלקות: 203,192

 גוש: 5304
 חלקות; 76,75,74.73,72,71,70,69,68,67,66,65,64,60,59,42,41

 גוש: 5305
 חלקות: 76,59,58,57,56,55,50,49,48,47,46,45,44,43,42,41,40,38,37

5306 : v a 
 חלקות: 19,17,2,1

 גוש: 5307
 חלקות: 24

 80 בסעיף 85 בסופו יבוא :

 נקודות ציוו
 OH, אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר רוםג

12244 12279 13465 13506 Gan ha-Darom 30813/0 גן הדחם 

 ו«מ»נ• עתיקות: שחדי יישוב, ריכוז של אבנים, שיש, אבני פסיפס, טיח, חרסים מן התקופות הרומית המאוחרת,
 זביזנטית, הערבית הקדומה, הממלוכית והעותימנית.

 גוש: 882
 חלקות: 25

 גוש: 884
 חלקות: 63,61,27,7,6.5.4.3,2

 גוש: 2761
 חלקות: 35,33,32

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך דוםב
12069 12100 13623 13636 (Bene Darom (west (מערב)31593/0 בני דחם 

 ויאור עתיקות: אבני פסיפס, אבני כורכר, אבני חחיים, Beach-rock, עצמות בעלי חיים, חרסים מן התקופות
 החמית, הביזנטית והערבית.

 ג1ש: 196
 חלקות: 27,20,19

 גוש. 985
 חלקות: 8.7

SS97 9.7.2003 4ילקוט המרסומים 3204 ט׳ בתמוז התשסי 



 81 בסעיף 88 בסופו •בוא :

 מזוזחת ציוו
 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) א1רך רוחב

11670 11680 12052 12076 (Sheikh Kheir (west (מערב)29950/0 שיחי חיר 

 תיאור עתיקות: שרידי רצפת פ0יפ0.

 גוש: 2682
 חלקות: 55,54,36,35,34,33

 3398 ילקוט הפרסומים 5204, ט־ בתמוז התשם׳־ג, 9.7.2005



 82 בסעיף 92 ב0ופו •גוא :

 »nrn ןףון
 מם־ אמד 00 אתר(ע) שם אתר(א) אורן רותב

11200 11215 11275 11295 Nahal 'Oved 30401 נהל עובד/Ü 

 ויאור עתיקות: תפזורת של אבני בנייה מכורכר(גזית וגוויל), שבח שיש, בזלת, אבני פסיפס ג0ות, שברי קנקנים
 פסולת של כבשנים, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 טש: 2822
 חלקות: 5,4

ו רוווב ר !  OB'אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) א
11155 11175 11230 11240 Trig. Point54 30413 נקודת םריאנגולציה 54 מ' וזז/t 

 ויאור עוסקות: ריכוזים צפופים של פסולת כבשנים, סיגים, שברי 0יח וחרסים מהתקופה הביזנטית.

2822 : v u 
 חלקות: 24,11

2840 v a 
 חלקות: 3

 נ*0" אתר שם אתר(y) שם אתר(א) אורן- רוחב

míe 11190 11265 11272 [Gvaf am (west) [north [צפון] (מערב)30414/0 גברעם 

 ויאור עוסקות: שבר אבני גזית, אבני פסיפס וחרסים מהתקופה הביזנטית.

2822 : v u 
 חלקות: 5,4

 on' אתר שם אתר(y) שם אתר(א) אורך רותב
11190 11202 11250 11260 [Gvar'am (west) [east [מזרח] (מערב)30415 גברעם/C 

 ויאור ע1סקות: שבר אבני גזית, אבני פסיפס וחרסים מהתקופה הביזנטית.

2822 : v u 
 חלקות: 11.5

 on' אתר שם אתר(y) שם אתו־(א) אורך רוחב
11191 11193 11156 11158 (Gevar'am (west (מערב)30416/0 נברעם 

Nahal 'Oved נחל עובד 

 !יאור עוסקות: בור מים בנוי מאבני גוויל, חרסים מהתקופה הביזנטית.

2819 : v u 
 חלקות: 2

 *ימים 4«3 ס׳ בתמח חתשס־4 9.7.2005 9יג5



inn אתר שם אתו(ע) שם אתו(א) אורך ,on 
Barbara (north) 11557 11530 11040 11010 (צפון) .32319/0 ברבארר 

 תיאור עתיקות: תיפזורת של אבני כורכר, שברי טיח, חרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 1274
 חלקות: 51,21,20,17

 גוש: 1275
 חלקות: 78,7,6,5,4,3,2,1

 גוש: 1278
 חלקות: 81

 גוש: 2846
 חל17ות: 23,18.15

 83 בסעיף 93 בסופו •בוא :

 נקוחתציוו
inn מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורר 

12048 12070 11739 11761 (Iraq Suweidan (wesf (מערב)29949/0 עראק םוידאן 

 תיאור עתיקות: שרידי מבנה, בור מים, אבני בנייה, אבני פסיפס, סיגים, חרסים מן התקופות הביזנטית והערבית
 הקדומה.

 גוש: 2864
 חלקות: 36,35,33,31,18,17,9

 3400 ילקוט הפרסומים 5204, ט׳ בתמוז התשס־ג, 9.7.2003



: א ו ב פו י ף 94 ב0ו י  84 במג

 nut ,on• שם אתר(ע) שם אתר(א) אורן רו תג
13424 13437 11140 11155 (Murt es-Seil, Kh. (east (נחרה)*אל־םיל, ה mn 2996300 

 m עוסקות: כבשן סיד וחציבות.

34181 ;en 
 חלקות: 12.11 *

i n n אתר שם אתר(«} שם אתר(א) אווץ־ too 
13440 13445 11183 11168 (Nahal Rokh (north ( 3 0 1 9 ל חן(צפון 3 ח נ f t ) 

 !יאור עוסקות: גת ומיתקנים חצובים.

 גוש. 34181
 חלקות: 12,11

i n n אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 'on 
13442 13490 11180 11190 (Keroa', H. (south) (south 

-Kharwa', Kb. ai 
 C/30194 :חע, ה'(דחם)(דחם)

 : n ,vn'r' אל-

; שני מבנים מהתקופה הבחנטית, גת חצובה, קבר קימרון, טרסות, חרסים מהתקופה הבחנםית. ת ? י  ויאור ^

34181 :wa 
 חלקות: 25,12,11

 ג1ש; 34182
 חלקות: 19,7

ann אתו־ שם אתו־(ע) שם אתר(א) אורר'on 
13442 13450 11190 11200 (Keroa', H. (south) (west 

-Kharwa', « k a i : 

 U/30195jnx ה)דחם)(מערב('
 •ןיתע, הי אל-

 ויאור ^4ק^תי. שר מבניו) מהתקופה הביזמיית, גת חטבה, קבר קימחן, טרסות, חרםים מהתקופה הבחנמית.

34181 :nm 
 חלקות: 25,12.5

i n n TMK (א)אתר שם אתר(ע) שם אתר 'on 
13480 13490 11190 11200 (Keroa', H. (south) (east 

-Kharwa', Kh. el 
 Q/30196 :רוע, הי(דחם)(מזרח)

 ־ויחע, ח'אל-

 תיאור עתיקות: שני מבנים מהתקופה הבי־זנטית, גת חצובה, קבר קימחן, טרסות, חרסים מהתקופה הבחנםית.

 גוש; 34182
 חלקות: 7

jrovnn wona •»jmo* m «>ד.י.20 3401 m r m i w f f r 



i n n מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
13438 13450 11132 11144 Ya־ar ha-Mala'akhim (Ya'ar (יער שחחה) יער המלאכים 

(Shahariyya 
30733/0 

 תיאור עתיקות: בור מים חצוב.

 גוש: 34181
 חלקות: 12

 מם' אתר שם אתר(V) שם אתר(א) אורך רוחב
13210 13215 11158 11217 [Petora, H. (north) [west [מערב] (צפון)31905/0 פתורה, ח־ 

 תיאור עתיקות: שרדי בנייה, בור מים, אבני פ0יפ0 ובזלת, חר0ים מן התקופות הכלקוליתית, ההלני0סית-רומית
 זקדומה, הביזנטית וימי הביניים.

 גוש: 1864
 חלקות: 77,45,44,40,26,25,24,21,20,19,18,16,15

 גוש: 34110
 חלקות: 9,2

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
13215 13245 11205 11217 [Petora, H. (north) [north [צפון] (צפון)31906/0 פתורה, חי 

 תיאור עתיקות: שרידי בנייה, בור מים, אבני פ0יפ0 ובזלת, חר0ים מן התקופות הכלקוליתית, ההלני0טית-רומית
 קקדומה, הביזנטית וימי הביניים.

 גוש: 34110
 חלקות: 18,11,9,2

 גוש: 34181
 חלקות: 35

 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
13215 13245 11158 11175 [Petora, H. (north) [south [דחם] (צפון) '31907/0 פתורה, ח 

 תיאור עתיקות: שרידי בנייה, בור מים, אבני פ0יפ0 ובזלת, חר0ים מן התקופות הכלקוליתית, ההלניסטית-רומית
 חקדומה, הבחנטית וימי הביניים.

 גוש: 1864
 חלקות: 71,45,44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,21,20,19,18
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פו •בוא :  85 1כ0ע>ף 97 ב0ו

 י , , י נהודותציוו
aim אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אויר 'on 

12600 12645 10590 10640 Nahal Adorayim onnx 30773/0 נחל 

 מיאנו־ עוסקות: תפזורת של אבני גוויל וחרסים מן התקופות הכלקוליתית, הביזנטית, הערבית וימי הביניים.

3102 
43,41,25,24.23,22,20 

 גוש:
 חלקות:

 מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
12730 12750 10320 10360 (Nahal Siqma (north-east (צפון-מזרח)נחל שקמה 

[east] [מזרח] 
30774/0 

 ויאור עוסקות: עצמות בעלי חים ופריטי צור מן התקופות האפי-פליאוליתית והנאוליתית.

3101 
34,7.3,2 

3106 
83,80,8 

 גוש:
 חלקות:

 גוש:
 חלקות:

 on'אתו־ שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
12570 12600 10600 10620 (Nahal Shlqma (south [דרום] (דחם) נהל שקמה 

[south] 
30775/0 

 ויאור עוסקות: תפזורת של אבני גוויל וחרסים מן התקופות הכלקוליתית, הביזנטית, הערבית וימי הביניים.

3102 
41,25,24 

 גוש:
 חלקות:

 on' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
12590 12600 10620 10640 [Nahal Shlqma (south) [east [מזרח] (דחם)30776/0 נחל שקמה 

 !יאור עוסקות: תפזורת של אבני גוויל וחרסים מן התקופות הכלקוליתית, הביזנטית, הערבית וימי הביניים.

3102 
43,41,25,24,22 

 גוש:
 חלקות:

 מםיאתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
12658 12682 10670 10700 Nahal Shiqma 30777/0 נחל שקמה 

 ויאור עוסקות: שחדי קיחת בנויים באבני גוויל, שרידי אבני חחיים, בית קברות מהתקופה העוולמנית, חרסים מן
 התקופות הביזנטית והעותימנית.

 גוש. 3102
 חלקות; 43,24,21,20
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ann אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורן'on 
Umm Laqis, Kh. (east) 10919 10908 12119 12108 (מזרח)32320/0 אם לקאם, ח־ 

 מיאור עתיקות: תיפזורת של רעפים מחרס, שברי טיח, שברי שיש, אבני פסיפס וחרסים מהתקופה הביזנטית.

 גוש: 3103
 חל7;/ת; 13
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 86 בסעיף 99 בסופו •בוא:

ה רוחב ח מ מ - ן י ו  oc, אתר שם אתר(y) שם אתי־ M א
14410 14450 13310 13350 (Kefar Uriya (west (מערב) 30673/0 כפר אוריה 

Bawaik Milhim באיי! מלחים 

 סאור עוסקות: שריד• מבנים, בורות, מערות, מיתקנים חצובים, בית בד(אגן פריכה), חרםים מן התקופה הרומית,
 הבי־ונטית והעותימנית.

 גוש. 5050
 חלקות: 4

 גוש: 5052
 חלקות: 102,101,100,64

 גוש. 5053
 חלקות. 128,127,126,125,124,123,122,121,120,118,117,116,115,107.85,84,83,82,

,81,80,79,78,77,76,75,74,73,72,71,70,89,68,67,66,65,64,63,62.61,60,59 
 חלקות.

,58,57,56,55,54,53,52,51,50,49,48,47,«¿45,44,43,42,41,40,39,38,37,36 
35,34,33,32,31,30,29.28,27.26.25,24,23.22,21.19.18.17.15 

ר רוחב י ו  on' אתר שם אתר(y) שם אתר(א) א
14030 14050 13310 13330 Tal Shahar 31333/0 סל שחר 

 ויאור עתיקות: פזורת חרסים וכל• צור מתקופת הברונזה הקדומה אי.

 גוש: 3857
 חלקות: 10,7.6,4,3

 גוש: 5068
 חלקות: 5.4,2

 גוש: 5069
 חלקות: 5.4.3.2,1

 on'אתר שם אתר(y) שם אתר(א) אורך רוחב
14900 14960 13670 13690 (Newe Shalom (north (צפון) 31334/0 נווה שלום 

 תיאור עתיקות: מבנה מטוייח, שחד• קיחת, פלח של בית בד, מערות וחציבות.

 גוש: 4327
 חלקות: 8,6,5,4

 גוש: 4328
 חלקות: 26,25,24

 גוש: 4329
 חלקות: 1

 גוש: 4330
 חלקות: 35,33,32,29,28,27,26,25,24,23,22,11,2,1

 גוש: 4331
 חלקות: 10,9,8,7,6
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i n n אתר שם אתו(ע) שם אתו(א) אודך ,on 
14300 14370 13240 13280 (Nahal Timna (north (צפון)32407/0 נחל תמנה 

 תיאור עתיקות: יישוב, לבנים שרופות, חרסים מתקופת הברונזה התיכונה.

5047 
1 

 גוש:
 חלקות:

5049 
6,3 

5050 
5,3 

 גוש:
 חלקות:

 גוש:
 חלקות:

5062 
1 

 גוש:
 חלקות:

i n n מסי אתר שם אתו(ע) שם אתר(א) אורו 
14300 14370 13200 13238 (Nahal Timna (south (דרום)32408/0 נחל תמנה 

 תיאור עתיקות: יישוב, לבנים שרופות, חרסים מתקופת הברונזה התיכונה.

5046 
1 

 גוש:
 חלקות:

5047 
1 

 גוש:
 חלקות:

5062 
1 

 גוש:
 חלקות:

i n n מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
14339 14370 13238 13240 (Nahal Timna (east (מזרח) 32409/0 נחל תמנה 

 תיאור עתיקות: יישוב, לבנים שרופות, חרסים מתקופת הברונזה התיכונה.

5062 
1 

 גוש:
 חלקות:

i n n מסי אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך 
14300 14337 13238 13240 (Nahal Timna (west (מערב) 32410/0 נחל תמנה 

 תיאור עתיקות: יישוב, לבנים שרופות, חרסים מתקופת הברונזה התיכונה.

5047 
1 

 גוש:
 חלקות:

5062 
1 

 גוש:
 חלקות:
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 מם' אתר שם אתר(ע) שם אתר(א) אורך רוחב
14250 14320 13340 13390 Nahal Har'el 32412/0 נחל הראל 

 תיאור עתיקות: מבנים, חציבות, בורות מים וגדרות אבן.

 גוש: 4957
 חלקות: 116,115,107,106,105,104,103,102,101,100,99,98,97,96,95,94,93,92,91,
,90,86,85,84,83,82,81,80,79,78,77,76,75,74,73,72,71,70,69,68,67,66,65 

 חלקות:

,64,63,62,61,60,59,58,57,56,55,54,53,52,51,50,49,48,47,46,45,44,43,42 
41,40,39,38,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23 

 גוש: 4960
 חלקות: 24,23,9,1

 גוש: 4961
 חלקות: 40,39,38,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,27,1

 גוש: 5052
 חלקות: 62,54,53,52,51,50,49,48,47,46,45,44,43

 שוקה דורפטן
 מנהל רשות העתיקות

 כיה בניסן התשם״ג(27 באפריל 2003)
 (תמ 3-1050)

 ילקוס הפרסומים 3204 ט׳ בתמוז התשס״ג, 9.7.2003 5407




