
ות ו נ ו ו ן  רז

 ילקוע הפרסוכוים
 אי באדר תשי״ג 277 16 בפברואר 1953

 עמוד
ת ישובים 645  רשימת שמו

 א.

 הודעה
 בהתאם להודעה בדבר מינוי ועדת שמות ממשלתיתי, ניתן להלן ״רשימון
 מפת ישראל 1:250,000, גליון 2״ (רשימה א) — שמות ישובים, מועצות אזוריות,
 עצמים גיאוגרפיים ואתרים עתיקים, צמתים ומערכות נהלים, כפי שנקבע על ידי

 הועדה האמורה.

ז ר י ב . א ר ״ ד . 
 יושב ראש הועדה

מ 1ץ י #  ך

 מפת לק*ךאל 1:250.000, ^י1ן 2

 (רשימה אי: בתחום הגליונות 11, 12, 8, 9 שבקנה המידה 1:100,000)

 קומות לשולים, מועצות זזזיריות, 5צ?ים &יאו$ךפיים 1^תךים
 עתיקים, ?ןיתים יגזעךכות {0ליס.

 עטור
629 . . ן כיפת ישראל גליון 2 (רשיעד. א< .  ישימו

629 

ום ייזז באייר תשי״א (243.1931¿ עמי 959. ם וזםדסומימ 162 מי לקו  1 י

 י אגי מ ר&רסומיס 277, א׳ באדר חישי״נ. 16.2.1053: •



ם י א י ש  סלק ראשון: ל

 שמות הישובים נקבעו ברובם בזמנים שובים על ידי ועדת שמות הישובים
 שליד הקרן הקימת לישראל, ונוספו עליהם שמות שנקבעו ע״י ועדת השמות

 הממשלתית.
 השמות ערוכים לפי גליונות המפה שבקנה־מידה 100,000)1, מם׳ 12,11,

 9,8, ובמדד זה: ממערב למזרח, לפי קוים העולים מן הדרום אל הצפון.
 מקומו של כל ישוב מסומן בקואדרדינאטות — מספרים בעלי 6 משרות,
 שמהן 3 הראשונות מציינות את הקו צפוךדרום, ושלש הספרות שלאחריהן

 מציינות את הקו מערב־ מזרח.

ן 11 ו י ל ג  ב
 (21) 1ב ׳?דמות 105099
 (22) 22. :כיני 112099
 (23) 23. מפ^סיש 108101
 (24) 24. דורות 116101
3 שדה עקילא 112101 5 (25) 
 (26) 26. מקורות 109103
 (27) 27. ;י(־?ם 110103
109107 3 8 (28) 
 (29) 29. ?דור סלל 116107
 (30) 30 וזימים 119108
 (31) 31. :ד מךךכי 108110
 (32) 32 גגך?ם 113111
 (33) 33 זזלז 118112
3 זיקים 104113 4 (34) 
L06112 3 3ךמ;ה 5 (35) 
3 ת״^מי :?ה 114113 6 (36) 
3 7אה 112114 1 (37) 
ם 109115 י ע י ק 3 ב 8 (38) 
118U5 3 כיכב 9 (39) 
U2116 (40) 40. 5ית ש?)מה 
114118 .41 (41) 
 (42) 42. מגדל אשקלון 110119
יה 114119  (43) 43. בילז

12 
 (51) 8. עןה 127111
 (52) 9. 3ית גלדין 140112
 (53) 10. 3ת 130115
ן 135115 ו א  (54) 11. ל
 (55) 12. קוממיות 124119
 (56) 13. 3??ה 120119
 (57) 14. !לדיאל 127118

 א)
093081 
092083 
108082 
110081 
112083 
113082 
115082 
117082 
U9082 
093084 
093087 
098088 
111089 
112089 
112089 
112090 
112092 
101092 
109095 
112095 
106095 
102098 
105097 

ן ו י ל ג  p ב

 צור מעון
 נירים
 פטיש
 מסלול

 לב!
 פדויים

 3ילת
 >זפלח

 עין השלשה
 כסופים

 בית רעים
 מלילות

 ??עולים

 שללים
 בית סגרי

 ?ארי

 יושילייה
 שולה

 ?פר עןה
 סעד

.1 

.2 

.3 

.1 

.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 
.9 

(D 
(2) 
(3) 

(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

.10 (10) 

.11 (11) 

.12 (12) 
 (12א) 12א.
 (12 ב) 12ב.

.13 (13) 
 (13א) 13א.

.14 (14) 
.15 (15) 
.16 (16) 
.17 (17) 
.18 (18) 
.19 (19) 
3 0 (20) 

 (44) 1. מ׳?9ר הנןב 123085
 (45) 3 צקלג 137087
 (46) 3 שולל 126091
 (47) 4. יכילה 132091
 (48) 5. בייז לוןויי 127095
 (49) 6. ח׳קןה 122100
 (50) 7. אחןם 127107
 (50א) 7א. שלוה 128108
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ן 8 ו י ל ג  ג) ב

*ז -ימי• 123133  (58) 1. ןיר ?שלאל 115121 (84) 27. י
 (58א) 1א. מנוקה 128120 (85) 28. 124133
̂וד< 5! ?קח 125134  0  (59) .0 הימה 115120 (86) 9
 (59א) 2א. 117121 (87) 30. 123135
ז 129121 (88) 31 121134 י ^  (59ב) 2ב. נ
 (60) 3 עין גירים 123122 (89) 32 כנות 126134

 (61) 4• ןךח:ה 125121 (90) 33 אוךיאל 128135
 (62) 3 משואות לצ0ק 120123 (91) 34 ?ללה 128135
 (63) 6. ?)?־?י 128123 (92) 35. ןיר 3>ים 120137
 (64) 7. שפרו 125122 (93) 36 ?3י ןרימ 121136
 (65) 3 אליגדור 125124 (94) 37 קוריו . 129136
 (66) 9. נ^נים 114125 (95) 38 זכר דב 125137
 (67) 10• , ?פד ןךבולג 124125 (96) 39 כ9ר ?ךדלי 127137
 (68) 11. ?שר אחים 127127 (97) 40* כפר אליב 123138
 (69) 12. גל?מי 119126 (98) 41. גןישר 125138
 126126 (99) 42 יפה ?^ף 124139

 (70) 13. קך?ת 5ל$לי
 (1ק 14. ?פדהנ?ר נצנים 115127 (100) 43 126139
4 בית ןמליאל 127140  (72) 15, לאר מול;ה 124127 (101) 4
 (72א) 15א. אורית 125127 (102) 45. ?ן ז?אי 124140
4 '?לנה 126141  (73) 16. ערוגות 128126 (103) 6
 (74) 17. לית ?ןלא 117127 (104) 47. בפר הנגיד . 126144
 (75) 18. אמו;ים 119127 (105) 48. 127143
 (76) 19. עןרי^ם 120129 (106) 49. ע;נ1ת 128146
-תלמי לחיאל 127129 (107) 50. שילת שלום 129146 ,20 (77) 
 (78) 21, לנון 129128 (108) 31 ליונ עילי 128148
 (79) 22. קוןה ?ז;ה 118128 (109) 32 3ית 130 129149
 (80) 23. ןוצויר 124131 (110) 33 נ?זעים 128150
ת :ם 125159  (81) 24. $?ב 128132 (111) 34 ן
 (82) 25. עד qלום 119132 (112) 55. חולין 129159
 (83) 26. .׳?תולים 120131 (113) 36 מ?ןוה ?שלאל 129159

 ד) ב ג ל י ו ן 9

 (114) 1. ?גיר 141122 (122) 9. לר ?׳ולא 157126
 (115) 2. ןתיב ןזל״ה 148121 (123) 10. לית ?מש • 149128
 (116) 3 ?פר זכןץה 145124 (124) 11. 0?זס:ה :״. 150128
 (117) 4 !נוס . 150126 (125) 12. לע^ה 153128
 (118) 3 155125 (126) 13. ן.ס ן׳ריט 155128
 (119) קבוא לי0ר . 159125 (127) 14. . 163128
 (120) ד. ?פר ק׳נסם . 134126 (128) 15. אולה 164128
 (121) £ ל?י?י . 148128 (129) 16. ךןדים .1 132130
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״ ימי׳ 135140 n .61 (174) 
139140 .62 (175) 
w ?לגי 131141 ? i .63 (176) 
136141 r»? .64 (177) 
 (178) 65. פתקלה 139141
 pa .66 (179) 13־ א;לין 145141
 (180) 67. שעולים 148141
 (181) 68. %ך קזלמוז 131142
132142 .69 (182) 
 7G (183). ?פר לילו 133142
 (184) 71. ךמית מאיר 136142
130143 .72 (185) 
 (186) 73. ?פר 5ךמיךק 131143
ז 136143 « .74 (187) 
י 142142  (188) 75. מ
י 141144  (189) 76. ?!חי
 (190) 77. ??תיו 131144
 (191) 78, ךחיבות 132144
 (192) 79. ?פר ?זמואל 143144
 (193) 80. סתר:ה 135144
 (194) 81, ?פר אהין 130146
 (195) 82. 3צלי0 138146
136147 A3 (196) 
 (197) 84. נם ציו^ה׳ 130148
 (198) 85. נצי 133148
138148 .86 (199) 
141149 W A S .87 (200) 
 (201) 88. כפר דניאל 143148
 (202) 89. ןמזי 145148
 (203) 90. לאר !??ב 135149
 (204) 51 ?רי^ין 136151
 (205) 92. לד 140151
143151 î»î(206) 93. בן ׳ 
 (207) 94. ראשון לציון 132152
 (208) 55 ??תיו 142152
3 קדיד 144153 6 (209) 
 (210) 57 ג$לת יהיןה 131153
 (211) 98. »ל 138155
139153 WM 59 (212) 
 (213) 100. $זךה ולצרין 130154
 (214) 101. 5!וזי?זד 138154
 (215) 102. ?5ד קרי9ן 142154
 (216) 103. 3ית 1ס?יה 146154
 (217) 104. צסך«זה 135155

 (130) 17. ?ונמו! 167129
 (131) 18. ל3י ךאט 130130
14712P (132) 19. ?ד?י־ 
 (133) 20. [זךטוב 150130
 (134) 2.1 נסם 150130
 (135) 22 אלן 5פיר 162130
 (136) 23. ?יין כרם 165130
 2A (137) ?יזי?ה 133134
 Ú3 (138) תרוש 148132
 (139) 26. ??לוז 154131
 (140) 27. ךטת {־ךאל 156131
 (141) 28. איתנים 159131
 (142) 9ב קפץ םיים 131133
 (143) 30 א׳¥$איל 151132
 (144) 31 גלעת ןןירים 158132
 (145) 32 צולה 161132
 (146) 33 ?9ר «יר;ה 145133
 (147) 34 לית נןאיר 153133
 (148) 35 שךש 156134
 (149) 36 שואלה 157133
 (150) 37 ?זיוז ציון 164133
 (151) 38 אךןה 164133
 (152) 39 מוץא ע^ית 164133
 (153) 40. מוןא 165133
 (154) 41. לית זלח 165132
 (155) 42. מי ^לתוס 168133
148134 TSC .43 (156) 
 (157) 44. מס^ת ציון 151134
 (158) 45. לית לקו^ה 161134
 (159) 46 סל שסר י 141135
 (160) 47. צ^פון 143135
 (161) 48 3ך«ל 145135
157135 49 (162) 
 (163) 50. קךלת ??רים 160135
3 קךלת ע{לים 161135 1 (164) 
3 יסודות 136136 2 (165) 
3 מקזמר ךוי 140136 3 (166) 
16113e ה?oqa (167) 34 מ?5לה 
137137 35 (168) 
 (169) 36 לקוע 143137
 (170) 37 נו!שון 145137
י 132139 ר ן ^  (171) 38 לית א
 (172) 39 ?5ר ןקרון 133141
 (173) 60. 9ן?לת נוןית 134140
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 (218) 105. ע^ךיר • 136155 (225) 112. ?ארית ?צקק 141159
 (219) 106. 130156 (226) 113, .. ?זילות ןהוןד. 143157
 (220) 107, 3ית וגי! 134156 (227) 114. אזור 131159

 (221) 108, לית ?ריף 143155 (228) 115. איר ןהוןה 135159 .
 (222) 19. 9קי9ר3של?ה 133157 (229) 116. אונו 136158
 (223) 110. 135158 (230) 117. ןהוד 139159

 (224) 111. ?קלים 141159 (231) 118. לני עןרות 141159.

ת 1 * ר 1 ז  חלק שבי: מו־עצו־ת א

ן 11. ו י ל ג  א) ב
 (232) 1. חלל 9עיז צאלים, גבולות, מבטחים, מגן, נירים, צור מעון, עין

 השלשה, בית רעים, בארי.
ם אורים, פטיש, מסלול, פדויים, רנן, בטחה, גילת, תפרח. י  (233) 2. מךח3

 (234) 3 עןתה שרשרת, בית הגדי, תקומה, שובה, יושיביה, סעד, כפר
 עזה, שדמות, גבעולים, שבלים, מלילות.

 (235) 4. שער סבןב יכיני, מפלסים, שדה עקיבא, דורות, רוחמה, נירעם,
 ארז, ברור חיל, תלמים,

 (236) חוף א^לןלון זיקים, כרמיה, יד מרדכי, גברעם, תלמי יפה, מבקיעים,
 בית שקמה, גיאה, משען, ברכיה, הודיה, ניר ישראל,

 כפר הנוער ניצנים, ניצנים.
ן 12 ו ל י ג  ב) ב

 (237) 6, ל3י שמעון משאבים, רביהים, הצרים, משמר הנגב, שובל, בית קמה.
 דבירה, נבטים, עומר, צקלג.

 (238) 7. יו$ב נגבה, גלאון, גת, יציבים, כפר מנחם, רבדים.

ן 8 ו י ג ל  ג) ב
 (239) ?פיר זבדיאל, קוממיות, זרחיה, שפיר, משואות יצחק,

 עין צורים, מנוחה, נתלה.
 (240) לאד ט1ל;ה אביגדור, גבעתי, כפר ורבורג, אמונים, באר טוביה, חצב,
 כפר אחים, ערוגות, קדמה, בית עזרא, עזריקס, שדה
 עודה, תלמי יחיאל׳ הצור, בצרון, נוה מבטח, קרית

 מלאכי, שתולים.
-לגה כרם יבנה, בית גמליאל, בן זכאי, גבעת וושינגטון, ניר .10 (241) 

 גלים, בני דרום, מעבדת יוחנן.
 (242) 11. 3ז ליי׳ בית חנז, בית עובד, גאליה, כפר הנגיד, נטעים, עיינות.

 ז ד) ב ג ל י ו ן 9 ,
 (243) 12. נחל שירק בני ראם, נתיבה, חפץ חיים, יסודות.

 (244) 13. הדי ןהוךה אבן־ ספיר, אשתאול, בית זית, בית מאיר, בית נקופה,
 גבעת יערים, כסלון, מוצא עלית, מוצא, מסלת ציון,
 מעוז ציון׳ מעלה החמשה, נוה אילן, צובה, צרעה, קרית

 ענבים, רמת רזיאל, שואבה, שורש, תעוז, תרום.
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 (245 י 14. בקעת לד אחיעזר, זיתן, חמד, יגל, משמר השבעה, צפדיח, שפריר.
 (246) 15. מוךיעים אתיםמך, בארות יצחק, בית נחמיה, בית עדיף, בני
 עטרות, בן־שמן, גבעת כח, גמזו, חדיד, טירת יהודה,

 כפר דניאל, כפר טרומן, מזור, נחלים,
 (246א) 16. ?זי גזר, חולדה, יציץ, ישרש, כפר בילו, כפר שמואל, כפר
 עקרון, מזכרת בתיה, מצליח, משמר אילון, משמר דוד,
 נחשון, בען, נצר, סתריה, עזריה, פתחיה, רמות מאיר,

 שעלביס.

ם י ק י ת ם ע י ר ת א ם ו י י פ ך ^ י ז א י ; ם ! י מ צ  חלק שלישי: ע

! ח. = חורבה! ה מ י ש ר ב ם ש י נ מ י ס  1. ה
 ה. = שם שזוהה במקורות היסטוריים!

 א, = אתר עתיק!
 ע. = עיים, חרבות כפרים נטושים.

 2. אתרים עתיקים צויינו בהתאם ל״רשימת מצבות ואתרים עתיקים במדינת
 ישראל, 1952״,

 3. השם הקודם מועתק ככתבו הלועזי שבמפות מחלקת המדידות.
 4. השמות ערוכים לפי גליונות המפה שבקנה־מידה 1,100,000, מס׳ 8,9,12,11

 ובסדר זה! ממערב למזרח לפי קוים העולים מן הדרום אל הצפון.

ן 11! ו י ל ג  א) ב
 (247) 1. ה(א) 114081 ח. פטלש 615^\* .101
101. Abu Samara (248) 2. (א) 119084 ח. ש5ךלה 
Tall Abu 1111^3 י ו י  (249) 3 (א) 112087 תל ה
Tall 8511 81181-1'3 (250) 4. ה(א) 119089 3יל ?לי 

 (251) (א) 099090 ח. מדוךה מנ1311€11ג
 (252) 6. (א) 118091 ח• ?זיז 11)33> 81 .£11!
TalI 3111311 (253) 7. ה(א) 105095 תל ?ץזן 
700. 81 ]̂  (254) 8. (א) 117098 תל מפןזח 311111111
Tall ar 11113111 (255) 9. (א) 106100 תל ס?לסיט 
Tall \78<1 32, Z e i t (256) 10. (א) 107100 תל זיךית 
7 0 1 . 3 1 1 ^ Ha^b (257) 11. (א) 119101 ח. סיב 

 (258) 12. ה 114102 ח. ה1ןה
701. an ^(259) 13. (א) 119102 ח. הלדי$ה 15נז1ז 
Kh. (260) 14. (א) 112105 ח. נ?י 
 (261) 15. (א) 114106 לאר ןלומה Jalama 131ס
101. 5 1 « 1 ׳ ת  (262) 16. ד׳(א) 117106 ח. קועוךה ^
Tall 31 Mashnaqa י י י  (263) 17. (א) 115108 תל ?

 (264) 18. ה 110114 ח• 3ך?ריונ
 (265) 19. (א) 114114 ח. בית שמעין 311'מ531 611ם .101

 (266) 20. ע 115114 ע>י בית תי^ה 111118
Ascalon (267) 21. ד,(א) 107119 תל אשקלון 

 (268) 22. 107118 חולות אשקלון
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12 t i *^aa (a 

Kh. Karkur 3ni־]n3. 131081 (H) .1 (269) 
Tuweiyil Abu Jarwal by\ ni¡??• 133081 .2 (270) 
Kh. ar Ras tfv! .n 132081 W 3 (271) 
Bir al Fukhkhari ־>־־s (272) 4. 132083 ?8׳־ 
Kh. ash Shamsiniyat 140083 (X)n .5 (273) 
Kh. Umm Sira n־j־־< .ti 147083 m .6 (274) 
Kh. ,Attir t p i ! .n 151084 0־)fi .7 (275) 
Beiyarat 'Attir 152084 .8 (276) 
Kh. Ghuwelna at Tahta ti»־v .n 156084 C*)¡i .9 (277) 
Kh. al Qaryatein i"1nti .(278) 10. 161084 ¡־ 
Kh. Umm al Baqar "1i?? •n 125085 (X) .11 (279) 
Ein Kuhla . 1̂ 1 H 134086 .12 (280) 
Kh. Umm Ramall | la ! .n 137086 (8)n .13 (281) 
Kh. Umm DeimJna n|־{־|n .n 143086 .14 (282) 
Tall Khuweilifa itf(283) 15. 137087 ^ *־ 
Kh. Khuweilifa ¡־y־t •136088 «־ (K)־í .16 (284) 
Bir al Bustan 136088 .17 (285) 
Kh. Bureida IT-i? .n 137089 .18 (286) 
Kh. ,Anab al Kabir 143089 ogn .19 (287) 
As Samu' 156089 n .20 (288) 
Kh. Ma'in 162091 n .21 (289) 
Kh. Sumara '׳(־!?# .n 143092 <W¡i .22 (290) 
Kh. al Karmil ^a5!־ •n 162092 (K)n .23 (291) 
Kh. Duma ad Deir non .n 148093 (tt)n .24 (292) 
Kh. al 'Uzeiz. T'TS ־i8? •n 157093 .25 (293) 
Kh. 'Amudya ¡••-pías • n 122094 W .26 (294) 
Kh. Murran J^ID .n 138094 W) .27 (295) 
Yatta 158095 (X)n ,28 (296) 
Tall al Muleiha 128096 .29' (297) 
Kh. rstabul n:,1׳aiü־n׳i .n 164096 30 (298) 
Kh. Umm Kashram *? .n־tw 136097 («) 31 (299) 
Tall Umm Kalkha 133098 32 (300) 
Kh. Blnaya n:־? .n 142098, W 33 (301) 
Kh. Zlf T? 163098 wn .34 (302) 
Kh. al Weíbida P7) •n 139099 35 (303) 
Tall ,Eitun 143099 36 (304) 
Kh. Kassaba «lio .n 127100 37 (305) 
Kh. al Fawwara rrjis .n 128100 W 38 (306) 
Kh. Jammama naa- .n 120101 39 (307) 
Kh. al Bahlawan 1̂ 3 •n 123101 40 (308) 
Tall an Najila (.a 200) n^i; Vi 127101 (8) 41 (309) 
Kh. Beit Amir v a « n ׳ n . 3 135101 (K) .42 (310) 
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Tall al Aqra n(311) 43. 09 138101 38־־ 
Kh. Jannata nri?s .n 139101 09 ,44 (312) 
Dura D?־!V־X 152101 09(313) 45, ׳־ 
Kh. al Maqhaz (.0 244) rrjss B ^ P P 131102 09 .46 (314) 
Kh. Suweilim D־VW .n 134102 00 A l (315) 
Kh. Deir Kharuf ־iB־|n .n 137102 oo AS (316) 
Kh. Umm al Meis w>_q .rr 143102 oo A 9 (317) 
Kh. Zeidan B  JI .n 121103 .50 (318)־,
Kh. al Masada IBO .n 137103 ,51 (319) 
Kh. Abraqa 142104 00 .52 (320) 
Rasra Jibrin 139104 .53 (321) 
Ad Dawaima 141104 .54 (322) 
Tall al Quneitira n̂ i" Vn 127105 oo .55 (323) 
Kh. Haud Rumiya n־p־t .n 135105 oo .56 (324) 
Kh. Rummana n־ia־i .n 137105 (X) .57 (325) 
Kh. al Majdala i $ *?lip .n 140105 09־i .58 (326) 
Kh, al Qasr n־־si? .n 143105 .59 (327) 
Kh. Dahina 143105 00 .60 (328) 
Kh. at Tannar 135 .n 123106 09 .61 (329) 
Kh. Abu Zurei'i 123106 09 .62(330) ׳ 
Kh. al Wahshiya con .n 123106 00 .63 (331) 
Tall al Hasi 'PC ^ 124106 oo .64 (332) 
'Uyun al Hasi mrs 124106 .65 (333) 
Kh. Hibra ־i־in .n 140106 oo .66 (334) 
Kh. Bishr ־ioa .n 142106 oo .67 (335) 
Kh. al ,Adara ' nits? .n 142106 .68 (336) 
Kh. al Joza tl5g .Tl 143106 .69 (337) 
Kh. as Sawarika njj־!is? .n 120108 oo .70 (338) 
Tall ash Shuqf (.D 128) ־?!1־? br\ 123107 00 .71 (339) 
Kh. Taiyibat al Ism ite o f .n 143107 oo .72 (340) 
Kh. al Beida ins •n 144107 .73 (341) 
Kh. ,Ajlan 123108 oo .74 (342) 
Kh. Qarqara 132108 00 .75 (343) 
Tall ad Duweir 135108 .76 (344) 
A l Qubeiba W  n 136108 (X) .77 (345). >־!־i־ $
Kh. al Lahm op!•1? .n 140108 09* .73 (346) 
Kh. Beit Lei n;V־ n־<a .n 143108 00 .79 (347) 
Kh. Umm Iraqis ̂־!?־  •n 120109 00 .80 (348) 
Kh. al 'Ajalan fiisn .n 134109 00 .81 (349) 
Kh. Suqeifa 137109 00 .82 (350) 
Kh. al Khureisa ff-jfj .n 143109 00 .83 (351) 
Kh. Beit 'Alam 144109 00 .84 (352) 
Kh. Furt 132110 00n .85 (353) 
Kh. Umm at Tal'a 135110. 00 .86 (354) 
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Kh. Hamda n׳־a־) .n 140110 (8) ,87 (355) 
Kh. al Quqa n;p!p .n 142110 <K> .88 (356) 
Kh. Beit Naslb a'?} .n 151110 .89 (357) 
Kh. Fattata oie g .n 129111 m .90 (358) 
Tail Sandahanna (.a 357) îiç׳K־!a >(359) 91. 140111 !־ 
Kh. Baqra a-jj-s .n 142111 .92 (360) 
'Iraq al Manshiyya >•״ ־?־:־y 129112 y ,93 (361) 
Kh. al Kharwa 134112 («) .94 (362) 
Beit Jibrin 140112 (K)n .95 (363) 
Kh. Barrak p-ja .n 143112 (8) .96 (364) 
Kh. as Sanabira 131:1־*. .n 145112 («) .97 (365) 
Kh. Malita n ç ^ a .n 120113 (N) .98 (366) 
Kh. al Jils ^ .n 121113 (8) .99 (267) 
Tall Sh. al 'Areini ra 129113 (s)n .100 (368) 
Kh. Umm Kalkha .n 132U3 (8) .101 (369) 
Kh. Fuliya n׳?iB .n 137113 (8) .102 (370) 
Kh. al 'Atar {•D 273) 111־*/ V138113 (־ (X)a .103 (371) 
Kh. 'Auda 141113 (8) .104 (372) 
Deir Nakhkhas 142113 y .105 (373) 
Kh. al Fallah n^e .n 143113 (8) .106 (374) 
Kh. al Biss "?,a ־!־־־, .n 145U3 (s)n .107 (375) 
Kh. Jabir ־13(־, .n 146113 (8) ,108 (376) 
Kh. Qeila n^*־/j־ .n 150113 («)n .109 (377) 
A l Faluja ni־*V? ״y 126114 y .110 (378) 
Kh. Fassasa ni?? .n 136114 (8) .111 (379) 
Kh. Umm al Basai 140114 (8) .112 (380) 
Kh. as Safiya n*six .n 142114 (8) .113 (381) 
Kh. Rasm ar Rujurt 
Kh. Rasm A l Kabir 

n•?} ־)i3־jn 144114 (8) .114 (382) 

Kh. Umm al Qutn D־Ï־ .n 145114 (8) .115 (383) 
Kh. al Hamam D־1׳־J .n 146114 (8) .116 (384) 
Kh. Zeita al Kharab n?ï Vr 133115 (8) .117 (385) 
Tall Birnat •>־״l־i 138115 (s)n .118 (386) 
Kh. lima o4* •n 140115 (8) .119 (387) 
Tall Judeida m n־?־jia *־r! 141115 (N)n .120 (388) 
Kh. Umm Raziq 142115 .121 (389) 
Kh. al Wawiya 146115 (8) .122 (390) 
Kh. Umm Burj m ? • n 147115 (8) .123 (391) 
Karatiya n׳ri־ii־ «y 124116 y .124 (392) 
Kh. Abu 'Arram >(393) 125. (8) 131116 ?־־־«־־ 
Zeita .19*1 «y 133116 y .126 (394) 
Kh. Birnata 137116 (i־)n .127 (395) 
Kh. Qurma r*ni־ij־ .n 148116 (8) .128 (396) 
Iraq Suweidan D ' T " , , y 121117 y .129 (397) 
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Kh, TJmm 'Ammud n ° ? 134117 .130 (398) 
Hatta nr!o ' 1y 125117 y .131 (399) 
Kh. Umm ash Shomar is•!? .n 136117 (X) .132 (400) 
Kidna jn*? ״ y 140117 y .133 (401) 
Tall at Tuyur -nsx 124118 (8) .134 (402) 
Juseir |1׳־־i 128118 ־־־־ (X) .135 (403) 
Kh. Beisya » ־ * ׳ n . 3 133118 (X)־l .136 (404) 
Kh. Qamha nnap. •n 140118 (8) .137 (405) 
Kh. Durusya D-)־ja .n 144118 (X) .138 (406) 
Kh. Ibn Zeid ־־־ •n 144118 (X) .139 (407) 
Kh. TJmm al 'Umdan nniay .n 147118 (X) .140 (408) 
Ribba 8ta־! .n 148118 (X)־f .141 (409) 
Kh. ,Id alMinya — 
— Kh. Jubeil Naqqar t־ï־־j־ ni3־]pi 150118 (X)־J .142 (410) 
Kh. 'JJlin ivy•; .n 152118 (X>T .143 (411) 
Zikrin p־S?־! n'3 •f136119 ־ (X)־t .144 (412) 
Kh. Qanya b־־׳j .n 146119 (X)n .145 (413) 
Kh. Ghuraba n־־«־iy .n 152119 (X) .146 (414) 

8 *!**•a (־ 

Kh. as Sawarif (־s׳־[־ .n 109121 .1 (415) 

Kh. Makkus osta .tr 114121 .2 (416) 

Kh. Khassa nço .n 1 1 6 1 2 3 (X) 3 (417) 

115131 .4 (418) 

Minat al Qila׳ c * ç ־m׳x .n 1 1 4 1 3 2 00n .5 (419) 

(Minat Isdud) 
00n (419) 

Tall al Kheldar 1 1 7 1 3 6 to .6 (420) 

(Tall Murra) 
n3־! n f y n 

to (420) 

n3־! n f y n 122143 .7 (421) 

Minat Rubin c* ma• .n 1 2 1 1 4 7 (X)M .8 (422) 

•i־i»x־i nttin 1 2 7 1 5 4 ,9 (423) 

Tall Yunis njrt' Vn 124156 to . 10 (424) 

9 p*^*a n 

Kh. Shuweika nit!? niajn 148120 ton .1 (425) 
, Ein al Kazzaba '31? r ? 150121 .2 (426) 

Beit Nattii TPJ '̂3 •n 149122 (X) (427) 

Kh. Sanasin 156122 to .4 (428) 

Tall as Safi rrp־־ VF! 1 3 5 1 2 3 (X)־f .5 (429) 

Kh. Tall Zakariya •־i"׳l5^ ?1 ־ 4 4 1 2 3 port .6 (430) 

(.a 735) '5'9 13 157123 .7 (431) 

Kh. al Yarmuk 147124 (X)(432) 8. 7־ 
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Kh. Jurish (.750 מ) ח. $ך0 
Kh. Istas איםסיס 
Uyun w. Bulus ין ך?לים? 
Kh. Umm al ,Uqud ח. ץקוד 
Mght Umm Tweimin מןןךת 3(ןנאו5!ים 
al Qabu ח. קי3י י 
Kh. Tibna ח. תפנה 

 ?יליסת קי3י
Beth Shemesh תל 3יו1 קו^ע 
(Sh. Marzuq) (.725 ם)סר גיוךא 

 ך?ם ה)רק (עד 161128)
 סר 5מיןן3 (842 ם.)

 ך5ס ל?ן(עז־ 165128)
Kh. Haraza ח. חדוז 
Kh. Nabhan äjrrח . 

 ^ליםת בהן(425 מ.)
Kh. at Tantura ח. סוךה 

ר (595 ם.) ן  קזלו0ת !
 3ר ?תולים (628 ם.)

 3ק אץ־ה (848 מ.)
 מץךת ?ומעון

 סר ?!?שון(546 מ.)
 3ר ׳?5י (693 מ.)

Kh. as Surelk ח• ?5י «כק 
Deir Rafat מנןר ך$ת 
Sar'a תל ?!־?ה 

 3ר 3ם;סים (795 מ.)
 3ר איתן (788 מ.)

Kh. al Hamama מ? פה $ךם 
ash Sharafa 3ר הך?ל 
Tall Batashi (.130 מ) 8ל נקןע 
al Karmil (.599 מ) סר נךםילה 
Kh. Hureish ח• ןןרת 
Kh. el Muqanna* (J3 96) תל אלתקה 

 3©9רק (600 מ.)
Kh. Iqbala . וין לימי? 
Ras al ,Alawi (.734 מ) סר ?נוחות 
Bab el Wad שעי ס*זא 

מ 825.) ) nj$qg 3ר 
Kh. al Murr an ח. נ!ר1ר 
Kh. Beit Mizza ח. סמיןה 
Batin al 'Ursh (.771 מ) קר $רוס 
(Kh. Rafeidiya) (.809 מ) סר לג׳יד 
Kh. Hirsha (.375 ה) ח. ח1רע 

 (433) 9. (א) 158124
132125 .10 (434) 
145125 .11 (435) 
 (436) 12. (א) 142126
152126 .13 (437) 
 (438) 14. ה(א) 161126
 (439) 15, ד.(א) 144127
161127 .16 (440) 
 (441) 17. ה(א< 147128
157128 .18 (442) 
158128 .19 (443) 
163128 .20 (444) 
163128 .21 (445) 
151129 .22 (446) 
 (447) 23. (א) 155129
155129 .24 (448) 
 (449) 25. (א) 155129
156129 ,26 (450) 
157129 .27 (451) 
164129 .28 (452) 
153130 .29 (453) 
153130 30 (454) 
155130 .31 (455) 
 (456) 32 ד>א) 145131
145131 33 (457) 
 (458) 34. י׳(א) 148131
158131 35 (459) 
160131 36 (460) 
166131 37 (461) 
167131 38 (462) 
 (463) 39 (א) 141132
153132 .40 (464) 
 (465) 41. (א) 163132
 (466) 42. ה(א) 135133
154133 43 (467) 
 (468) 44. (א) 161133
166134 .45 (469) 
152135 A6 (470) 
161135 A7 (471) 
 (472) 48. (א) 162135
 (473) 49 ה(א) 165135
158136 .50 (474) 
159136 •51 (475) 
 (476) 52. (א) 154137
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Kh. Nataf (477) 53. 156138 ח• 3?ף 
(Kh. Marj az-Za'rur) (.538 מ) (478) 54. 156138 הר עוןךד 

Tall Malat (479) 55. ד׳(א) 137140 תל ג1יתון 
Gezer (480) 56. ד־(א< 142140 תל גזר 
Salbit (481) 57. ד,(א) 148141 תל שעלבים 
Kh. Sh. Suleiman (482) 58. ה(א) 146142 ח. כפר סוב 
'Annaba (483) 59. ה(א} 145145 ח. בית ?;?ה 
Kh. Kafr Lut (484) 60. ה(א) 154145 ח. ?פד רות 
Shilta (485) 61. ה>א) 152147 תל על ת 
Beit Nabala (486) 62. ד׳(א) 146154 ח. ג3לס 

ם י ת מ  חלק רביעי: צ

 הגדרות: ,צמת- = הצטלבות דרבים: מפגש 4 דרכים.
 ״מ?ז?ף׳ = מקום הסתעפות דרך צדדית מן הדרך הראשית.

 לסעד ולכפר עזה, לבאר שבע, לאורים ולמגן.
 למפלםים ולצומת גבעתי, לגילת ולבאר שבע, לבארי

 ולבית רעים, לכפר עזה.
 להודיה ולצומת ראם, לצומת פלוגות ולבאר שבע, או

 לבית גוברין, למפלסים ולסעד, למגדל אשקלון.

 לכפר אחים, לבית גוברין, לשובל ולבאר שבע, לברור
 חיל, למגדל אשקלון.

 ליבנה, לצומת ראם ולירושלים, לבאר שבע וליד מרדכי,
 למגדל אשקלון.

 . ליבנה, לכפר אחים ולצומת ראם, לצומת גבעתי,
 למגדל אשקלון.

 לגדרה, לצומת הגבורה ולירושלים, לכפר מנחם, לכפר
 אחים ולבאר שבע, למגדל אשקלון.

 ליבנה לגדרה, לצומת ראם, לבצרון ולגן־יבגה.
 ליבנה ולראסון לציון, לצומת ראם, למגדל אשקלון.

ן 11. ו י ל ג  א) ב

 (487) 1. מסעף *ילת 117083
 (488) 2. . סעד 105097

 (489) 3 , ג??תי 118118

 ב) ב ג ל י ו ן 12.

 (490) 4. צומת ?לוג1ת 126115

ן 8. ו ל י  ג) ב ג

 (491) 5 צומי1 אקי?]לון 113120

117121 

129129 

 הוד;ה

 ראם

.6 (492) 

.7 (493) 

 (494) 8. ״ גדרה 127134
 s (495) מסעף בךז3אי 124139

 להרטוב, למבוא ביתר, לבית גוברין.
 לאשתאול ולירושלים, לצומת ראם, לרמלה, לנחשון.

 לרחובות, לרמלה, לחולדה, לגררה.
 לבית דגון, לרמלה, לרחובות, לנטעים וימה.

 ליפו, ליהוד, לרמלה, לרחובות.
 לתל־אביב, לפתח תקוה וללוד, לבית דגיז•

ן 9. ו ל י  ד) ב ג
 (496) 10.מסעף האלה 145121
 (497) 11. צומת הגבורה 142136
 (498) 12. ״ בילו 133142
 (499) 13. . נטעים 131152
 (500) 14. ״ בית ךגון 133156
 (501) 15, מסעף יהוד 138159
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ם י ל ח ת נ 1 כ ך ע  חלק חמישי: מ

 1. בבל מערבת בחלים הראשון הוא העיקרי, והאתרים הם יובליו.
 2. הקואורדינטות מציינות את התחלתו של כל נתל ואת סופו, וכן מומן

 הגליון שבקנדרמידה 1:100,000.
 3. מערכות גחל שקמה, נחל לכיש, נחל אבטח ונחל שורק — הן מערכות

 עצמאיות! מערכת נחל אילון היא בת למערכת הירקון.
 4. כוכב * מציין כי הנחל מסומן במפה ק, מ, 11100.000 אך אינו מסומן במפה

 ק.מ. 250.000!!.

ה מ ן ? ל # ח  א. מ s ך ה ת נ

 השם הקודש
 i התחלה סוף ו

 שם הנחל
! 

 מספר
 1 קואורל. גל. קיאורד. גי!. 1 השם הקודש סידורי

 שם הנחל
! 

 מספר
 סידורי

W. Muleiha — w. Hasi 11 102112 12 138089 (502) 1. נ. ע?ןןיה 
w, Suweilim 12 124106 12 150100 (503) 2. נ. $דול?ם 
w. Umtn Kalkha 12 . 131103 (504) 3 נ. 139089 12׳ 
w. Butm 12 140101 12 146093 נ. דומה A (505) 
w. Fawwara 12 127101 12 131096 (506) 5. נ. פוךה 
w. Sidd 12 125103 12 125097 (507) 6. נ. 5י 
w, Khaneizir 11 119106 12 123103 (508) 7, נ. ס?ב 
w. Manisa 11 117106 12 121103 (509) 8. נ, זדים 
w. Huj 11 113106 11 119097 (510) 9. נ. הוןה 
w. Rashid 11 116102 11 124100 .(511) 10. נ 
w. Ghar — w. Majnuna 11 115102 11 119097 (512) 1.1. נ. דורות 

w. Umm al Khiyam — 11 113106 11 110102 (513) 12. נ. ניך?ם 
—w. Seifiya — w, Najd 

 (513) ניך?ם

w. Doh 11 108108 11 109102 (514) 13. נ. מקורות 
w. Halib 11 107109 11 113092 (515) 14, נ. חנון 
w. Lisin 11 105100 11 113099 (516) 15. ג מפלסים 

 (ל51) 16. נ. ידןיןיד, 114094 11 111097 11

w. Shaqafat 11 112107 11 119110 (518) 17. נ. !ירוד 
w. Qa'a 11 116108 11 117113 .(519) 18. נ 

w. Umm et Tire—• 11 106110 11 115112 (520) 19, נ. עיגי־ 
— w. ׳Abd. 

w. 'Amuda 11 112112 11 112110 (521) 20. נ. 1גך?ם 
w. Kanas — w. Salam 11 110112 11 117116 (522) 21, ג 3יאה 
w. Beit Tima 11 113115 11 117114 (523) 22 # ג תי^ה 
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ל ז<ליש' ח ת נ 5 ך ן ?  ב. 8

 ה«ם דקח־ם
 התחלה 0וף

 מםפר שס הנחל
 ה«ם דקח־ם סידורי

 קואורד. גל. קואורו. נל.
 מםפר שס הנחל

 סידורי

w. Qubeiba — w. Qureiqi — 8 116136 12 150106 #(524) 1. ג ל5י 
—w. Sukreir 
w. Suqeifa 12 135109 12 140110 3, (525) 

w. Rumman — 12 127114 12 134115 m .1 3 (526) 
— w. Habur—w. Fattata 
w. Jils 12 123119 12 123111 (527) 4. ב. יואב 
w. Zeita — w. Jaladiya 8 121124 12 154103 r à  (528) 5. ג *

 (529) 6. נ. ןציב 158109 12 147110 12
w. Tuqeish•—w. Jarih 12 131118 12 138117 (530) 7. נ. עוןךד 
w. BaHat 12 129117 12 135118 (531) & נ. רלריו 
w. Wasiya 12 134115 12 139112 (532) 3 ג פול 
w. Samt — w. Âjjur — x 1  (533) 10. נ. ןזאלה 150113 2
—w. Marj — w. 'Asal 8 119132 9 
w. Helwas 12 150119 12 158115 (534) 11. נ. ן דוד 
w. ez Zureiqa 8 121131 8 128119 535 12. •ב. נךקאי) 

ח ט ב ל א ח ת נ כ ר ע  ג. מ

w. Ibtah 8 112128 8 115120 נ. אןעח , 5 3 6 ) 1 ) 
w. Julis 8 115122 8 117118 (537) 2, נ. הוך;ה 

ק ל ש!־ ד ח ת נ כ ר ע  ד. מ

W. Sarar — w. Rubin 8 122149 10 167143 (538) 1. נ. שרק 
10 170135 9 170141 nviçj[ .(539) 3 נ 

W. 'Isa 9 168134 9 168137 (540) 3 נ. ^מואל 
W. Lauza 9 166134 9 164137 ג לוז A (541) 

W. 'Ein Jamll — w. Ghabir -  (542) 3 ?ללוז 164136 9 149129 9
— w. Sidd —w. Ishwa' 

 (542) ?ללוז

W. 'Awad 9 159129 9 160131 .(543) 6. ג צוןד 
W. Baghl 9 140133 9 148134 (544) 7. נ. סךאל 

 S (545) ג ךזיאל 155131 9 153131 9
W. Shahm -  (546) 9. נ. ׳ע סם 142139 9 138135 9

 (547) 10. ב. וולךה 138138 9 134139 9
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 השפ הקיום
 התחלה הוף

 מספד שפ הנחל
 השפ הקיום היז־ודי

 קואורד. גל. קואורי. גל.
 מספד שפ הנחל

 היז־ודי

w. en-Nsufiya — 9 127139 9 139140 (548) 11. נ. ??!רין 
— w. al Mughar 
w. Malih 9 134139 9 140138 (549) 12. ב. משלשה 
w. Werd — w. Sikke 9 158129 9 167128 (550) 13. נ. ךקאים 
w. Ahmad 9 166127 9 167125 (551) 14. נ. 3לה 

 (552) 15, ג ניסר 162124 9 162126 9
 (553) 16. נ• ?!9לב 158126 9 157128 9

w. Deir 9 150128 9 153128 (554) 17, נ. !עלה 
w. al Meghara 9 150126 9 154126 ל׳מץלה J .18 (555) 
w. Dilba 9 150127 9 153127 (556) 19 ״נ. דולב 
w. Khashaba 9 150129 9 154124 (557) 20. נ. ןניס 
w. Nuhur 9 147127 9 149126 (558) 21. • ב, ל?ןו?גי 
w. Bulus—w. BirNahl 9 146129 9 149124 ,22 (559) 

w. Bitar—w. Majamä — 9 132135 9 143127 ג י1קןה J3 (560) 
 w. Mukheisin—־

 (560) ג י1קןה

w. Hafeiyir 9 138129 9 136126 ׳ 0?לה נ • QA (561) 
w. Umm 'Auda 9 138129 9 138126 נועם . נ • 05 (562) 
w. Malawiya 9 132135 9 138133 (563) 06 • נ. אל^קה 

! 1 ל ; ל 8 ח ת נ ה ך ג ?  ה• 9

W. Salman—w. Kabir — 
— w. Salama—w. Musrara 

 (564) 1. נ. א:לון 166140 9 131167 9

w. Qamh — w. Ratlan 9 152141 9 159139 .נ O (565) 

w. Khurfarish — 9 151140 9 162137 (566) 3 נ. ??ירה 
— w. Namus — 
— w. Qatanna — 
— w. Masraje 
w. Kharrub— w. Meis 9 154137 9 158136 נ. מן1?!שה A (567) 

w. Duweika — 9 154138 9 159134 (568) 5. נ. לסלה 
— w. Seifiya 
w. 'Allaq—w. Haris 9 152136 9 157134 (569) 6. ג. אילז 

w. Mashmul — w. ,Abad 9 149136 9 154133 (570) 7. ג. עלע 

w. 'AU — w. Jarald — 9 146141 9 155134 .(571) 3 נ 
—w. et Tahun— (גי 

— w. en Nada c.S 
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 השפ ןזקודם
ף ו  הונחלה נ

 השפ ןזקודם מספד שט הנחל
 קואודד. גל. קו»ורד. גל.

 שט הנחל
 סידורי

w. Shughan— 
— w. Ben 'Atiya 

 (572) 9, נ. מאיר 152133 9 150135 9

w. Ulleiq -— w. Yarda -  (573) 10, נ. ?זר 143139 9 141150 9
- -w. el Habí — 
— w. Birkat el Fawakhlr 

w. al Barriya 9 142144 9 142141 (574) 11. נ. ע1ך;ה 

w. Shaghir 9 133160 9 136156 (575) 12. נ. ׳53ךיר 

w. Miketli 9 152142 9 157144 (576) 13. נ. בית חורון 

w. Ja'ar—w. Kileiki 9 142145 9 150145 (577) 14. ב. ?{בר׳ 

w. Ghash 9 142148 9 144146 (578) 15. נ. דניאל 

 (579) 16. נ. גמזו 149148 9 142150 9

w. Shami — w. Natuf -  (580) 17. ג נטוף 165153 9 139155 9
— w. Tina 

 (581) 18. נ. מודיעים 166142 9 150150 9

w. Kharrub — 9 136157 9 153157 (582) 19. נ. בית ץריף 
— w. Uddeysiya — 
— w. Bir — w. 'Abud 

w. Shahin 9 145155 9 151154 (583) 20. נ. 35לט 

ג ןהיד 140159 9 138159 9 • .21 (584) 

 (585) 22. נ. אונו 137162 6 ,136137 9
w. Kafr 6 131161 6 131169 586 23. נ• &9י) 
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 ב

 הודעה
 בהתאם להודעה בדבר מינוי ועדת שמות ממשלתית!. ניתנת להלן רשימת
 שמות הישובים שנקבעו על ידי הועדה האמורה בפרק הזמן בין ב׳ בניסן תשי״א

 (8 באפריל 1951) ובין ל׳ באלול תשי׳׳ב (19 בספטמבר 1952)
ן ר י ו א. ב י  ד
 יושב ראש הועדה

 רשימת שמות ישובים
 שנקבעו ע״י ועדת השמות הממשלתית, מניסן תשי״א עד אלול תשי״ב

 .1 8/124124 אביגדור מושב עובדים, נקרא ע׳׳ש סיר אוםמונד ד׳ אביגדור־
 גולדסמיט. נוסד ע״י ארגון חיילים משוחררים ־״יעל״.

 השם הקודם — ״יעל״.
 תנועת המושבים. מועצה אזורית באד טוביה.

 2. '9/162130 א^ן &$יר י מושב עולים, בשטה קטרה, מערבית לעין כרם, ליד
 נחל שורק ז נקרא ע״ש חוקר תפוצות ישראל ר׳ יעקב

 הלוי ספיר,/איש ירושלים.
 תנועת המושבים.

 נקרא קודם ״לוזים* ואחר כך ״קטרה״.
 .3 9/137159 אוני השם הקודם* כפר עאנה. ישוב עולים. במקומה ההיסטורי

 של העיר אונו. השם מקראי. מועצה אזורית אונו.
 .4 9/135159 אור ןהוןה ישוב עולים, בשטח םאקיה, מערבית ליהוד.

 נקדא ע״ש הרב יהודה חי אלקלעי, ממבשרי הציונות.
 השם הקודם ״סאקיה״.

 .5 6/150199 אחיסוב השם הקודם: צפון המעפיל. מושב עובדים.
 תנועת המושבים. מועצה אזורית עמק חפר.

 .6 9/159131 איתנים מוסדות בריאות של המדינה, בית חולים ובית הבראה,
 על הר איתן, בין צובה ובין רמת רזיאל.

 מועצה אזורית הרי יהודה. השם הקודם« ״דיר אל עמר״.

י ל?ל? כפר נוער, מוסד חינוכי ע״ש יצחק גריבבוים. ליד ? ו ^ 4/150211 7. 
 כפר גליקסון. הנוער הציוני.

 מועצה אזורית מנשה.

ט מושב עובדים, דרומית מזרחית לראש &נד- השם הקודם  .8 3/202264 8לי9ל
. תנועת המושבים. מועצה׳ אזורית הגליל ״  ״זנגריה א

 העליון.

̂ישב עובדים. ??? כ ,  9 6/143173 אל
 השם הקודם ״מזרח ירקונה״.תנועת המושבים.

34.5̂), עמ׳ 959.  1 ילקוט הפרסומים 162 מיום י״ח באייר תשי״א (1951
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 אלזיבץ מושב עובדים, עולי תימן. השם הקודם!
 ״חירבת דלפה״. מועצה אזורית עמק חפר.

 אמונים מושב עובדים.
 השם הקודם ׳״אשדוד ג׳״. תנועת המושבים.

 מועצה אזורית באד שוביו*!.
ת עיר־בתיכנון, ממזרח לכבדי, דרומית לנחל געתון, י ? ׳  א

 בנחלת מנזה אשר.

י מושב עובדים, נקרא ע״ש התרופ׳ יצחק אלעזרי־וולקני. ו ן  בית אלז
 השם הקודם ״עקרון החדשה״.

 תנועת המושבים. מועצה אזורית גזר.

 פית ??וין השם הקודם ״בית ג׳בריך. קבוצת ״יציבים״.
 הקבוץ המאוחד, השם היסטורי.

 3ית *?ליאל מושב עובדים, ע״ש רבן גמליאל נשיא הסנהדרין ביבנה.
. מועצה אזורית יבנה.  השם הקודם ״יבנה ב״

 מושבי הפועל המזרחי.

 ביי1 9עיז עיריבתיכנון, טבריה־עילית, מזרחית דרומית למצפה,
 מסביב לתל מעון! מקום ישוב חשוב מימי בית שגי,

 (בית מעון, מעון). השם היסטורי.

י מושב עובדים, בקרבת חורבת נבלם. נקרא ע״ש נחמיה י ת ^ י 3 
 בן חבליה, איש שושן הבירה, בונה ירושלים. מועצה

 אזורית מודיעים.

 3יח ניר קבוץ השומר הצעיר. בקרבת מקומה הקודם של קבוצת
 נירים. השמות הקודמים! דנקור, קבוץ טו.

 מועצה אזורית חבל מעון.

 בית עןלא מושב עובדים. נקרא ע״ש עזרא הסופר, השם הקודם
 ״אשדוד א׳״.

 תנועת המושבים, מועצה אזורית באר טוביה.

 בית הןציד קבוץ הצופים זי. ממזרח לצמח.
 השם הקודם ״תל קצר״. איחוד הקבוצות והקיבוצים.

 מועצה אזורית עמק הירדן.

 5ית עמיאל שכונה ע״ש הרב שמואל מוהליבר, לזכר קהלת
 ביאליסטוק. ליד יהוד. מיסודה של ״קרן קרי ת

 ביאליםטוק׳׳ בארה״ב.

ת עיר בתיכנון, דרומית להרטוב. מול תל בית שמש,  3י
 השם היסטורי.

י ךרום קבוצת ״נתיבות״ מאנשי ״כפר דרום״. ^ 
 הקבוץ הדתי הפועל המזרחי.

 השם הקודם« הרבת סכריר. מועצה אזורית יבנה.

 10. ־ 4/144201

8/118217 11. 

2/16868 12. 

9/132139 13. 

12/140111 14. 

8/127141 15. 

3/198243 16. 

9/146154 17. 

14/088072 18. 

8/117128 19. 

5/208234 20. 

9/139159 21. 

9/149128 32, 

8/121136 .23 
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 מושב עובדים.
 השם הקודם ו דיר מוחיסין, מקום בו הובקעה הדרך

 לירושלים (דרך בורמה). תנועת המושבים.

 מושב עובדים.
 השם הקודם ״יבנה א׳״. תנועת המושבים.

 מועצה אזורית גן־רוה.

 כפר עבודה.
 נקרא ע״ש כיח חללי הקרב על קולה.

 השם הקודם ״קולה״ (שם ארעי־אלישמע).
 תנועת המושבים. מועצה אזורית מודיעים.

 ישוב עולים. בקרבת הרצליה.

 השם הקודם! ג׳ליל. אתר עתיק.

/ באדמת עיוראבה, דרומית ללהבות  קבוצת נחלאים ב
 הבשן. השם הקודם ״גוראבה*.
 מועצה אזורית הגליל העלית.

 ישוב־חקלאי (בתיכנון). משקי מטעים. ליד צומת
 השרון. מועצה אזורית עמק חפר.

^ דרום קקון, ו א  השמות הקודמים! ארגון ראובן, נחל ר
 מושב חיילים משוחררים. תנועת המושבים. נקרא ע״ש

 המפקד יאשיה וגיבור. מועצה אזורית עמק חפר.

 ישוב חקלאי. משקי מטעים. בקרבת יהוד.
 השם הקודם ־. ״גבות״. מועצה אזורית מפעלות,

 מושב עובדים. ליד מזכרת בתיה. בקרא על שם יונה
 קרמנצקי, יושב־ראש ראשון של הקרן הקיימת לישראל
 בהיווסדה בשנת תרס״ב. השם הקודם! עקרוךהרחבה.

 מועצה אזורית גזר.

 מועצה אזורית הכוללת את הישובים! בית חנן, בית
 עובד, גאליה, ימה, כפר הנגיה נטעים, עיינות.

 מושב עובדים. ישוב באדמת גיינדס, מצפון ללד. עברו
 מבית עדיף,

 תנועת המושבים. השם הקודם ז ״בית עדיף א׳״.
 מועצה אזורית מודיעים.

 קבוץ י״ז של השומר הצעיר׳ מזרחית לספיח׳ בסביבות
 דב״ד.

 השם — בעקבות השם המקראי דביר. -
 מועצה אזורית בני שמעון.

?5ת 05 | 

 אלילות

 גינו

 גנות ףךר

 גן יא^יה

 גני ןהוךה

 3ני יו(ה

 *ן ריה

 *ןתון

 ךכילה

9/143137 .24 

8/123144 35 

6/146160 .26 

6/132174 .27 

1/210280 .28 

6/141192 .29 

6/149195 30 

6/138160 31 

9/135140 32 

8/ .33 

9/141153 34 

12/132091 35 
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 ךיסוןה ישוב עירוני בתיכנון, מערבית לחרבות ממשית(כורנוב),
 בקרבת צומת הדרכים לירוחם -— המכתש הגדול

 ולנבטים — באר שבע. השם היסטורי.

 ה!ךקון מועצה אזורית הכוללת את הישובים) כפר מליל, גני
 עם, ירקונה, נוה ירק.

 ןך^ןה השם הקודם, זרגוגה. ישוב עולים.

 השמות הקודמים: דרום גילג׳ץליה. מושב חיילים
תת אפק,  משוחררים. מועצה אי ו

 תנועת המושבים.

 חממה שם הקבע לקבוצת ״חרמונים״ באדמת תמידיה. אחוד
 הקבוצות והקיבוצים. מועצה אזורית בית שאן.

 ק?ב מושב עובדים.
 השם הקודם ״מסמיה החדשה״.

 תנועת המושבים. מועצה אזורית באר טוביה.

 ?וצור עיר בתכנון בקרבת תל־חצוד, בין ראש פגה ובין
 אילת השחר. השם היסטורי.

 !?נה ישוב כפרי, במקום הכפר יבנה.
 השם היסטורי.

 ?בון ישוב הקבע במקום המעברה שליד קאקון.
 מועצה אזורית עמק חפר.

 יפה ץ$ף ישוב חקלאי (בתיכנון) של המעמד הבינוני. ליד צומת
 בךזכאי.

 ?ךתיב . מושב עובדים. השמות הקודמים > ארגון שמחה, שמחה.
 מועצה אזורית השרון התיכון.

 כפר יו*ןחם כפר עובדי מכרות, צפונית מערבית למכתש הגדול, ישוב
 בצומת דרכים לבאר שבע, לממשית, למכתש הגדול

 ולאילת. השם הקודם ״תל ירוחם״.

 כנות בית־ספר חקלאי של מועצת הפועלות ליד צומת גדרה.

 ??לון השמות הקודמים! שופה, חרבת שופד״ ישוב קבע חלש
מה באדמות שופד״ מועצה אזורית הרי יהודה.  הנ

 העם היסטורי.
 תנועת המושבים.

 ?פר $כיב ישוב חקלאי. השם הקודם! כפר היאור. נקרא לזכר
 יציאת מצרים בחודש האביב.

אדר תשי״נ, 16.2.1953.  י5סוט הםרםופים 277, א׳ נ

15/154053 3 6 

6/ 31 

9/130143 .38 

6/145180 3 9 

5/199214 .40 

8/129131 .41 

3/202266 .42 

8/126141 .43 

6/150196 .44 

8/124139 .45 

6/141173 .46 

9/154131 .47 

8/127134 .48 

9/154131 .49 
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 ?פר אחים מושב עובדים. נקרא ע״ש האחים אפרים וצבי גובר מכפר
 וארבורג, חללי מלחמת השחרור. תנועת המושבים.

 מועצה אזורית באר טוביה.

 ?§ר המסבים השם הקודם« חיריה. ישוב עולים, במקומה ההיסטורי
 של בני ברק. נקרא ע׳׳ש ר׳ עקיבא וחבריו שהיו מסובים

 בבני ברק.

 כפר זיתים מושב עובדים. השם הקודם! כפר חטין בי.
 מועצה אזורית הגליל התחתון.

ן כפר עבודה. דרומית למצובה. ו ד ן  ?פר ן
 השם הקודם ״חרבת עבדה״. בנחלת מטה אשר. השם

 היסט־רי. - — —
 מועצה אוורית סולם צור.

 קבוצת נחלאים אי, מזרחית לסעד.
 השם הקודם ״מול עזה׳*. מועצה אזורית עזתה.

 ישוב כפרי, השם הקודם ״עאקר׳/
 מועצה אזורית גזר.

 קבוצה, איחוד הקבוצות והקיבוצים.
 השם הקודם ״סולם צור״.
 מועצה אזורית סולם צור.

 מושב עובדים, צפונית מזרחית לגוש חלב, באדמות ראס
 אל אחמר, השמות הקודמים ״ההר האדום״, ״הראש

 האדום״. מקום קברו המקודש של יוסי בן זמרה.
 מושבי הפועל המזרחי.

 מועצה אזורית מרום הגליל.

 כלם !?ג ה שם הקבע לקבוצה יבנה, להבדיל מישוב העולים יבנה.
 הקבוץ הדתי הפועל המזרחי. מועצה אזורית יבנה.

 'לוןזמי ההקאות קבוץ, ע״ש לוחמי הגיטאות,
 הקבוץ המאוחד, דרומית מזרחית לשבי־ציון. באדמת
 אל־סומיריה. השם הקודם ״אשר״. מועצה אזורית געתון.

 9;קי;ים שם הקבע לקבוץ העובד הציוני, באדמת ברברה, צפונית
 ליד־מרדכי.

 השם הקודם ״ברברית״. מועצה אזורית חוף אשקלון.

 מךלך עז מושב עובדים. השם הקודם מנסי. נקרא לזכר המערכה
 והנצחון בחזית משמר העמק. מועצה אזורית מגידו.

 מזכלת בת;ה שמה המקורי של המושבה שנקראה גם עקרון״ ושם
 הקבע להבא. מועצה אזורית גזר.

ה מחנה העולים מזרחית לעין שמר. השמות הקודמים)  החנה מ3?
 ״מעברת עין שמד״, ״שער מנשה״. מועצה אזורית מנשה.

 כפר עזה

 ?5י ?קי־מ

 כפר לאש
 י ןזנקלה

ן זמייז  פלס !
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 מעוז ציון כפר חוצבים על הר הקסטל. עולי קורדיסטאן ועיראק.
 מועצה אזורית הרי יהודה.

 מעלות עיר בתיבנון מזרחית־צפונית למעוגה.

 9ר$ליות מושב עובדים, דרומית למשגב עם, באדמת הרנין. נקרא
 ע׳׳ש חיים מרגליות־ קלווריסקי.

 השם הקודם הונין. תנועת המושבים.
 מועצה אזורית הגליל העליון.

 מןזלם ישוב חקלאי. מועצה אזורית באד־טוביה.

) מםמיה 0 ישוב כפרי. ליד צומז/ ראם. השם הקודם ו  מ^?יע של
 (הגדולה). מועצה אזורית נחל שורק.

 נוה אזר קבוץ מדדום לקב. גשר. נקרא ע״ש אור כשדים. השם
 הקודם: ״הגרעין הבבלי״.

 הקיבוץ המאוחד. מועצה אזורית גנית שאן.

 נןה יךק מושב עובדים. דרומית־מזרחית לירקזנה. השם הקודם:
 ״כפר ירקנים בי״.

 תנועת המושבים. מועצה אזורית הירקון.

 נוה מ;קח שם הקבע למושב ״מבטח״.
' מזרחית לבצדון. מושב עובדים. , י י ״  השם הקודם ״בצרזן ג

 י תנועת המושבים. מועצה אזורית באר טוביה.

 נורית כפר עבודה על הגלבוע, באדמת נורים.
 השם הקודם: ״נורים״. •

 ״ שם היסטורי. תנועת המושבים.
 מועצה אזורית גלבוע.

 גיד 3לי0 מושב שיתופי, צפוגית־מעדבית לכרם יבנה.
 השם הקודם ״ניר וגל״.

 מושבי הפועל המזרחי. מועצה אזורית יבנה.

 נירים שם הקבע לקבוץ נירים במקומו, החדש צפונית־מערבית
 לחורבת מעון.

 השם הקודם ״מעון״. קבוץ השומר הצעיר.
 מועצה אזורית חבל מעון.

 נזןמניס ישוב חקלאי(בתיכנון). משקי מטעים. בקרבת בני ציון.
 מועצה אזורית חוף־השרון.

 3׳5יי מועצה מקומית המאחדת את השכונות ז נשר, תל חנן,
 שכונת בן־דור.

 עד־הלום ישוב חקלאי (בתיכנון). נקרא לזכר הדיפת הפולש
 המצרי שהגיע עד הלום (גשר אשדוד).

 מועצה אזורית באד טוביה.

פ מושב עובדים. בקרבת ירקונה. השם הקודם! ירקונה־ י ח 5 ! 
 הרחבה. מועצה אזורית י הירקון.
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 השם הקודם: בארותים ב׳, מושב עובדים. תנולת
- המושבים.- מועצה אזורית עמק חפר. •

 עןריאל מושב עובדים דרומית מזרחית לכפר יעבץ, נקרא זךש
 הרב עזריאל הילדםתיימר.

 השם הקודם ״דרום יעבץ*.
 מושבי הפועל המזרחי. מועצה אזורית הדר השרון.
 ן5דיגות מושב •עובדים, צפונית לקדמה• השם הקודם

 ״קםטינת בי״.
 תנועת המושבים. מועצה אזורית באר טוביה.

ה ב׳״. י ד ג נ  ?לל׳זנל ישוב עולים, השם הקודם ו
 מועצה־ אזורית הגליל העליון.
 ?ךיה מושב עובדים, מערבית לגזר.

 השם הקודם ״גזר 11״.
 תנועת המושבים. מועצה אזורית גזר.

 9ס?1יה מושב עובדים, מערבית לגזר.
 השם הקודם ״גזר 10״. תנועת המושבים,

 מועצה אזורית גזר.
 צור ןועון תנועת המושבים. מועצה אזורית גזר.

 ארגון למושב, באדמת חורבת מעון.
 השמות הקודמים« ״הפועל״, ״ארגון בני המושבים״..

 תנועת המושבים. מועצה אזורית חבל מעון.
 *?ולג ישוב לדגלי תל־צקלג. שם היסטורי. קבוץ ״להבי,

 השומר הצעיר. מועצה אזורית בני שמעון.
י ישוב תעשייתי מרכזי לאזור באר טוביה. נקרא לכבוד ' ? ^ ת ה  ?ר־

 קהלת ״לום אנגילוס״ בארצות הברית.
 מועצה אזורית באר טוביה.

ז שכובה עירונית, שכונת עובדים בחיפה, נקראה על שם  ?ליי1 ל9
 דוד רמז. השם הקודם ״רושמיה״.

 ךחוב מושב עובדים. ליד תל רחוב. שם היסטורי.
 השם הקודם > פרואנה אי. תנועת הפועל המזרחי.

 מועצה אזורית בית שאן.
ם מחנות עולים. בקרבת צומת השרון, י  קובית ז

 השם הקודם! מחנות בית ליד.

 ?ידי• ^ליי שם הקבע למושב עובדים עזיה.
 השם הקודם ״אשדוד די״.

 תנועת המושבים, מועצה אזורית באר טוביה.
 ק1ךםות השם הקודם: יגב, קבוץ נח״ל.

 אחוד הקבוצות והקבוצים. מועצה אזורית עזתה.

 ??לת שם הקבע לקבוץ היוצרים, צפונית מזרחית לעכו.
 השם הקודם ״היוצרים׳.

 קיבוץ השומר הצעיד. מועצה אזורית געוזון.
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 עעל?ים קבוצת נחלאים ״שלהבת* באדמת סלבית.
 השם היסטורי.

 פועלי אגודת ישראל. מועצה אזורית גזר.
 1!?ותולים מושב עובדים. השם הקודם! ביתניה הדרומית.

 תנועת המושבים, מועצה אזורית באר טוביה.
ל מושב עובדים, נקרא ע״ש יחיאל צילנוב. השמות ״ י ז י י ל 9 ל -

 הקודמים ״מסמית 9״, מסמיה בי*.
 תנועת המושבים. מועצה אזורית באר טוביה.

 רשימת שמות ישובים בסביבות ירושלים

 השם הקודם! ״קמרה״. מושב עולים מערבית לעין־כרם ליד נחל
 שורק. נקרא עיש חוקר תפוצות ישראל ד׳ יעקב הלוי ספיר, איש

 ירושלים. תנועת המושבים.

 השם הקודם! ״גיורה״. בקרבת הכפר הנטוש גיורה, דרומית לעין כרם,
 בהר אורד״ תנועת המושבים.

 השם הקודם! ״דיר עמר״. מוסדות בריאות ממשלתיים (בית חולים
 ובית הבראה) בהר איתן, בין צובה ובין רמת רזיאל.

 בית הבראה של קופת חולים, ההסתדרות הכללית.

 השם הקודם: ״איסליך השם מקראי. בכפר הנטוש איסלין. תנועת
 המושבים.

 מושב בדרך ממוצא אל עין כרם. תנועת המושבים.

 השם הקודם: ״בית מהסיר״, מושב בקרבת הכפר הנטוש בית מחסיר,
 על רכס ״המסרק׳, נקרא ע״ש הרב מאיר בר־אילן. מושבי הפועל

 המזרחי.

 השם הקודם: ״בית נקובה״, מושב בכפר הנטוש בית נקובה׳ בקרבו:
 קרית ענבים. השם היסטורי. תנועת המושבים.

 עיר בתיכנון, דרומית להר־טוב. מול בית־שמש. השם מקראי.

 השם הקודם: ״דיר מוחיסין׳, אבר הבקעת הדרך לירושלים (דרך
 בורמה). תנועת המושבים.

 השם הקודם: ״מחנה עלאר״, מושב, נקרא ע״ש שמעון בר גיורא.
 תנועת חרות.

 השם הקודם ן ״גיבע״. מושב בכפר הנטוש ג׳בע בין קרית ענבים ובין
 צובד- תנועת המושבים.

 שמות קודמים! ״בית גייז״, ״גיזה״. קבוץ יוצאי פלמ״ח, בקרבת
 הכפר הנטוש בית גייז. נקרא ע״ש חטיבת פלמ״ח הראל. הקיבוץ

 הארצי השומר הצעיר.
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 14. סךטוב מושבה שנוסדה בתרב״ה (1895). מושב עובדים.

 15. ןנימ השמות הקודמים! ״זרקה״, ״דיר אבן ג׳״. בקרבת חירבת זבוע. השם
 מקראי. מושב.

 16• טל ?וקר השם הקודם! ״בית פאר״. מושב עובדים של נוער חלוצי. נקרא לכבוד
 הגרי מורגנטוי (טל שתר). תנועת המושבים.

 17. יעלה השם הקודם: ״דיר אל הוא א׳״. תגועת המושבים. •

 18. לקזעי השם הקודם: ״דיר אבאן ב׳׳׳. מושבי הפועל המזרחי.

 19. ??לון השמות הקודמים! ״חרבת שופה״, ״שופה״. בקרבת הכפר הנטוש
 כסלה. השם מקראי. תנועת המושבים.

 20. ?5ר אוןץה מושב עובדים. במקום המושבה שנוסדה בתרע״ב, 1912. תנועת
 המושבים.

 21 ?9ד ץכךיה השם הקודם! ״זכריה״, בקרבת הכפר הנטוש זכריה. מושב עובדים.
 תנועת המושבים. השם היסטורי.

 22. נ^מיא 3יסר השמות הקודמים! ״מבואות ביתר״, ״ראם אבו עמר*. מושב שיתופי.
 נקרא ע״ש חרבות ביתר שבקרבת מקום. תנועת חרות.

 23. מ$1א מושבה. נוסדה בשי 1894. (מול הכפר קולוניה). השם מקראי.

 24. מ1ןיא ?לית מושב עובדים. נוסד בש׳ תרצ״ד, 1943. תנועת המושבים. •

 25. מחס^ה השמות הקודמים: ״דיר אבאן א׳״, ״מחסה״. מושב בכפר הנטוש דיר־
 אבאן. מושבי הפועל המזרחי.

 26 מ?ןע השם הקודם: ״עלאר״. מושב בכפר הנטוש עלאר. מושבי הפועל
 המזרחי.

 1ג מי׳ג9תי0 השם הקודם! ״ליפתה״. פרבר בירושלים, בכפר הנטוש ליפתה.
 השם מקראי.

 28* 9נסת השם הקודם! ״מלחה״. פרבר בירושלים, בכפר הנטוש מלחה,
 השם מקראי.

 29• ?ללי* ציין השם הקודם! ״שער הגיא״. מושב עובדים בקרבת שער הגיא, בקצה
 ״דרך בורמה״. תנועת המושבים.

 30. מעוז ציין השם הקודם! ״קסטל״. כפר חוצבים על הקסטל.

 .31 5?לה ה^!שה קבוצה (שם קודם! ״במעלה״). נוסדה בשי תרצ״ח, 1938, נקראת ע״ש
 חמשה מחבריה שנפלו במקום ההוא.אחוד הקבוצות והקיבוצים.

׳ אילן קמצה, נוסדה בשי הש׳״ז 1946. אהוד הקבוצות והקיבוצים. י ^ •32 
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 33• 001 מושב. השם הקודש: ״כפר עבודה הרטוב״. תנועת המושבים.

 34. נוזשין קבוץ. השמות הקודמים: ״קבוץ עד״, נקרא ע״ש ״מבצע נחשדו*
 לשיחרור ירושלים. הקיבוץ הארצי השומר הצעיר.

 ג3. 3ס ?וים מושב.י השם הקודם: ״דיר אל הוא ב״. תנועת המושבים.

 36. ןתיב הל״ה קבוץ, השמות הקודמים« ׳־בית נטיף׳, ״בית נטף״, בקרבת הכפר
 הנטוש בית־נטיף. נקרא ע״ש ל״ה שנפלו בהחישפ עזרה לכפר עציון.

 הקיבוץ המאוחד.

 37 ?גיד מושב עולים. השם הקודם ן ״עג׳ור׳, מערבית לכפר הנטוש עג׳ור.
 תנועת המושבים.

 38. ?ין 5ךם ישוב כפרי, בכפר הנטוש עין כרם.

 39. עפיןךב מושב עולים. השם הקודם! ״ולג׳ה״. בקרבת הכפר הנטוש ולג׳ה.
 תנועת המושבים.

 40. צוץה קבוץפלמ״ח.השמות הקודמים! ״משגב פלמ״ח״, ״סובה״. בקרבת
 הכפר הנטוש צובה (סובה). השם מקראי. הקיבוץ המאוחד.

 ו4. ןלפון מושב. השם הקודם: ״כפר אוריה ב׳״. מושב, בין כפר אוריה ובין
 טל שחר. תנועת המושבים.

 42. ןךץה קבוץ באדמת הכפר הנטוש צרעה. נוסד ע״י אנשי פלמ״ח, התנועה
 המאוחדת. השם מקראי. אחוד הקבוצות והקיבוצים.

 43. קך!ת לץרים מוםד חינוכי לנוער, בקרבת מעלה החמשד״ השם מקראי.

 44. קךית ענבים קבוצה. נוסדה בש׳ תרפי, 1920. איחוד הקבוצות והקיבוצים.

 45. ן־9ת ךזיאל מושב. שמות קודמים! ״כסלה״, ״כסלון״. נקרא ע״ש דוד רזיאל, מפקד
 ארגון צבאי לאומי, תנועת חרות.

 46. ן־הת רחל קבוץ. נוסד בשי תרפ״ו, 1926, ע״י חברי גדוד העבודה ע״ש יוסף
 טרומפלדור בגבולה הדרומי של ירושלים. איחוד הקבוצות והקיבוצים.

 47. שוא$ה מושב. השם הקודם! ״סרים״, בקרבת הכפר הנטוש סריס, ליד תחנת
 השאיבה של קו ירושלים. מושבי הפועל המזרחי.

 48. שרש קבוץ. שמות קודמים! ״להגשמה״, ״הגשמה״, ״הגשמה—בית מחסיר״.
 השם היסטורי. תנועת העובד הציוני.

 49• §ןיז מושב. השם הקודם! ״בית סוסיך, בקרבת הכפר הנטוש בית סוסין.
 מושבי הפועל המזרחי.

 50. תרוס מושב. השם הקודם: ״צרעה ב׳״׳ באדמת הכפר הנטוש צרעה• •תנועת
 המושבים.

ר חשי״נ, 16.2.1953. י א  י5קוט הפרסומים 277, א׳ ב

 הודפס עיי הפופים הממשלתי
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