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רשימת שמות ישובים
שנקבעו על ידי ועדת השמות הממשלתית
הודעה
בהתאם להודעה בדבר מינוי ועדת שמות ממשלתית׳ ,מתפרסמת בזה רשימת שמות
ישובים שנקבעו על ידי הועדה עד א׳ בחשץ תשכ-ה )ד באוקטובר  .(1964רשימה זו באה
בהמשך לרשימת שמות ישובים שנתפרסמה בילקוט הפרסומים  ,971תשכ״ג ,עמ׳ ,189
ז׳ בכסלו תשכ״ה ) 12בנובמבר (1964
א ב ר ה ם בירן
יושב ראש הועדה

 1י״פ  ,162תשי״א׳ עמי .959

י?פוט הפךםימיט ! ,114:כ״ נ בטבת תדכ״ח¡»12.1004 ,

897

א .רשימה זו כוללת תוהזפות׳ שינויים ותיקונים לרשימת שמות הישובים שנתפרסמה בילקמז הפרסומים 489׳ תשט״יז;
372׳ תשי־ה; 705׳ תש-ך; 829׳ תשכ׳־א; 971׳ תשכיג.
ב .מקום בל ישוב מתואר בקואורדיבסות המסומנות בממפרים בעלי  6ספרות שמהן שלוש שמשמאל מציינות קו
צפוךדרום שבמפה׳ והשלוש שמימין מציינות קו מערב־מרח שבמפה.
ג .מיא — מועצה אזורית.

איל1ת

 .146.887ישוב חקלאי .קיבוץ )הקיבוץ המאוחד( מצפון לאילת׳ נשפך נתל רודד.
מיא חבל אילות׳ נפת נאר־שבע.
שינוי השם ניר אילת.

אלמה

 .188.125מרכז כפרי לישוביס רווחת׳ זבדיאל וקוממיות׳ כולל בית הספר ״הזון יחזקאל״.
מ״א שפיר׳ גפת אשקלון.
השם — לפי האופי החקלאי של האזור׳ ולפי המרכז המאגד בתוכו ישובים אחדים.

בית חשמונאי

 .142.144מרכז אזורי ליד עזריה.
מ-א נזר׳ נפת רמלה.
השם — לזכר שמעון החשמונאי׳ כובש גזר.

גרופית

 .136.928ישוב חקלאי ,היאוזזות נחיל בערבה׳ מדרום לרמת נרופית.
מיא הבל אילות׳ נפת באר־שבע.
השם — במשמעות של ייחור׳ המשמש שתיל.

גת־לכימז
T

ועדת בנין ערים מקומית משותפת למועצה המקומית קרית־נת ולמועצה האזורית לכיש.

י

זרעית

 .177.278ישוב הקלאי מתוכנן בגליל׳ מצפון לשומרה׳ סמוך לגבול הלבנון.
מ״א סולם צור׳ נפת עכו.
השם ~ לפי שם ציפור.

טובים

ועדת בנין ערים מקומית משותפת למועצת המקומית קרית מלאכי ולמועצת האזורית באר־טוביה.

יתדות

ועדת בנין ערים מקומית משותפת למ״עצות המקומיות דימונה וירוחם ולמועצה האזורית תמר.
השפ — בעקכומ ראשי תבות על שמות הגופיפ הכלולים בוועדת :ירומם׳ תמרי דימונה.

יד בנ;מץ

 .133.134מרכז חינוכי.
מ*א נחל שורק׳ נפת רחובות.
השם — לזכרו של בנימין מינץ זיל.
שינוי השם נתינה.

*?!?י^ז

 .183.273ישוב חקלאי מתוכנן בגליל׳ מצפון לחורפיש ומצפין־מערב לתר אדיר ,בקרבת נבול לבנון.
נפת עכו.
השפ •י -על שם הצמח תגדל בר בסביבה.

מב&ךת ציון

מועצה מקומית משותפת למבשרת ירושלים ולמעוז ציון,
נפת ירושלים.
השם — לפי הכתוב :יעל הר נכה עלי לך מבשרת ציון* .ישעיהו מ׳ .9
מועצת אזורית מאוחדת למועצות האז״ריות :אלן־העזר׳ נמו ,האלה והרי יהודה.
נפת ירושלים,

מטה יהודה
-
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מי עמי

 .164.213ישוב הקלאי .היאהזות נחיל כגבעות עירון.
גפת חדדה,
תשם — לשי תעיר מיאמי בארצות-הברית שבתרומת קתילתת היהודית הוקם הישוב,

??? י1

 .147.160עיר מתוכננת באזור מודיעים.
מ*א מודיעים׳ נפת פתח־תקוה.
השם — לזכר תמבבים,

מנוחה

 .128.118ישוב הקלאי .מושב עובדים.
גל״א לכיש׳ בפת אשקלון.
שיגוי השפ ורדון)ילקוט הפרסומים 829׳ תשכיא(.

מנרה

 .201.289ישוב חקלאי׳ קיבוץ)הקיבוץ המאווזד( בגליל העליון.
מ״א הגליל העליון׳ נפת *פת.
תשס — בעקבות כינויו הקודם של המקום — מנארת .מעיה מלרע׳ ההטעמה בסוף התינת.
שינוי השפ רמיפ.

מעלה גלבע

 .189.209ישוב חקלאי .היאחזות נחיל בהר גלבוע.
מ*א בקעת בית־שאן׳־גפת יזרע*ל.
השם — לפי מקומו הגיאוגרפי של הישוב׳ סמוך לשיא ההר׳ מבטה גלבוע.

י

־־־׳

י־

מעל1ת~תר^ויחא

מועצה מקומית משותפת לתרשיחא ולמעלות.
נפח עכו.

מרכז גמ1

 .144.134מרכז אזורי ליד צלפון.
מ*» מטה יהודה׳ נפת ירושלים.

מךכז וךד1ן

 .129.110מרכז כפרי ממזרת לצומת מלאכי .משרת את הישובים :מנוחה׳ נתלה׳ סגולת וניר בניפ.
מיא יואב׳ נפת אשקלון,
שינוי השט מנוחה )ילקוש הפרסומים 971׳ תשכ-ג(.

מרחבים

מועצה אזורית מאוחדת למועצות האזוריות מרחבים ושלחים.
נפת באר־שבע.

נוח *הר

 .184.063מרכז אזורי למפעלי הארתה׳ מרפא ומוסדות ציבור ותרבות בשפך בחל זוהר׳ על שפת
יט מגלת.
מיא תמר׳ נפת באר־שבע.

קבוצת יבנה

 .123.133ישוב חקלאי .קיבוץ)הקיבוץ הדתי(.
מ״א חבל יכנה׳ נפת רחובות.
שינוי תשם כרס יכנה.

?ל*^

ועדת בנין ערים מקומית משותפת למועצות המקומיות קריתיביאליק׳ קרית־ים וקרית-מיצקין.

שהם

 .144.155ישוב הקלאי־עירוני מתוכנן בקרבת בית עדיף ובית נחמיה.
מ׳־א מודיעים׳ נפת רמלה.
השם — לפי אבן מאבני החושן)שמות ליס .(13

!״

& תפרכוםיס  ,1143כ״נ בטגת תיטכ״וז28.12.1984 ,

לרשימת שמות ישובים שנתפרסמה בילקוט הפרסומים  ,971תשכ-ג.
.1

א#ךי ,כיענים ,הדרים ,מךעאלים ,לוךים ,שורקות ,למעונים ,עקמים ,ערונים -
ועדות בנץ ערים מקומיות משותפות.
)בזה בטל התואר איגוד ערים שניתן לוזן(.

.2

500
המתיר  8אגורות

שורקות  -ועדת בנץ ערים מקומית משותפת ,נמצאת בתחום נפת רחובות.

1143,מומהפרבוםיב
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הודפס ע״י המדפיס הממשלתי .ירושלים

