רסווסות

ילקוט הפרסוטיס
עמוד

רשימת שמות מאת ועדה השמות הממשלתית

!818

רשימת שמות
מאת ועדת השמות הממשלתית
 ,בהתאם להודעה בדבר מינוי ועדת השמות הממשלתית!׳ מתפרסמת בזה רשימת השמות שנקבעו על ידי
הועדה האמורה בפרק הזמן בין י״א בטבת תשכ״ט נ 1בינואר  (1969ובין א׳ בתמוז תשל״ט ) 26ביוני -(1979
.1

למועצות אזוריות;

.2

ליישובים כולל היאחזויות נחי׳לז

.3

לקווי דואר־נע;

.4

לאתרים היסטוריים;

.5

לשמורות טבע;

.6

לעצמים גיאוגרפיים;

.7

למאגרי מים:

8

למערות;

.9

לדרכים;

 .10למחלפים:
 .11לצמתים.

י״א בטבת תש״ם ) 31בדצמבר (1979
)(142.5

אברהם בירן
יושב ראש הועדה

ביאורים:
א(

מקום כל שט מתואר בקואורדיבטות המסומנות במספרים בעלי שש עד שמונה ספרות ,שמהן שלוש או ארבע משמאל מציינות קו
צפוךדרום במפה ,ושלוש או ארבע שמימין מציינות קו מזרח־מערב שבמפה.

ב(

מ״א — מועצה אזורית;

ג(
ד(

נ־׳צ
ד׳׳נ

דואר בע;

ה(

ק״מ

קנה מידה.

1818

נקודת ציון;

ילקוט הפרסומיש  ,2633כ״ו בסמן תש״ם10.6,1930 ,

 .1שמות למועצות אזוריות
מ״א אעדות שומרון

מ״א מגלות

מועצה המאגדת בתוכה את היישובים :םנור )שט זמני( ,שבי שומרון,
קדומים ,קרני ש־מרון ,אלקנה ,אריאל ,תפוח )שם זמני(.

מועצה המאגדת בתוכה את היישובים :אלמוג ,קליה ,מצפה־שלם.
מ

״

א מטה אשר

מ״א גולן

שם חדש לאיחודן של שלוש מועצות :״געתון״ ״!עמן״ ו׳׳סולם צוד־*.

מועצה המאגדת בתוכה את כל יישובי הגולן ,לבד מן קצרין.

מ״א מטה בדמץ

מ״א גושעציון

מועצה המאגדת בתוכה את היישובים :עפרה ,בית אל ,חלמיש ,גבעון.
בית חידון ,מברא חידון ,מתתיהו ,כפר רות ושילח.

מועצה המאגדת בתוכה את היישוביט :בי״ם שדה גילה ,ראש צי-ריט,
אלעזר ,אלון שבות ,בפר עציון ,מגדל עז ,תקוע ,אפרתה.

בי״א דרום השרון
שם חדש לאיחודן של שלוש מועצות קיימות :״מפעלות אפק״ ״היר
קון״ ו״השרון התיכון׳׳.

מ״א מעלה יוסף
ע״ש יוסף ויץ ז׳יל .השם חקודפ ״מעלה הגליל״ — בטל .בולל
את היישובים :אבן מנחם ,אלקוש ,גרן ,חסן ,יערת ,זרעיח )כפר
רוזגוולד( ,מעונה ,נטועה ,עבדון ,עין יעקב ,פקיעין)חדשה( ,צורי
אל ,שומרה ,שתולה.

מ-א עמק יזרעאל

מיא הערבה התיכונה
מועצה בערבה המאגדת בתוכה את היישובים :חצבה ,עין יהב ,ספיר,
צופר ,ופארן.

מ־א חוף עזה
מועצה המאגדת בתוכה את היישובים :נצר חזני ,קטיף ,וגגי טל.

שם חדש לאיחודן של שתי המועצות ״קישון״ ו״יזרעאל״.

מ־״א ערבות ה?ךךן
מועצה המאגדת בתוכה את היישובים ,מחולה ,רועי ,בקעות ,חמרה,
ארגמן ,מכורה ,משואה ,גתית ,מעלה אפרים ,פצאל ,תומר ,גלגל,
נתיב הגדוד ,בירן ,ייטב ,שלום ציון.

 .2שמות ליישובים כולל היאחזויות גח״ל
אבני איתן
נ״צ  ,2215.2480מושב של תגועת המושבים הדתיים ,הפועל המזרחי,
בגולן)כינוי ארעי קודמ :תל זית( ,מ״א גולן; השס ניחן לזכרט של
ששה מחברי הגרעין שגפלו במערכות ישראל.

אגדה)אוגדה(
נ״צ  ,0755.0665מושב של תנומת המושבים בחבל ימית; על שם
אוגדת הפלדה שנלחמה באזור במלחמת ששת הימים.

אבשלום

אופירה

־ ; •י
נ״צ  ,0745.0695מרכז גושי בהבל ימית )כינוי ארעי קודם :יד און(;
השם ניתן לזכרו של אבשלום פיינברג ז״ל.

ב׳׳צ  ,080.698ישוב עירובי לאורך מפרץ אילת; השם סמלי ,מציין
את הדרך לאופירה.

אדם
נ״צ  ,2205.2891מושב שיתופי של תנועת העובד הציוני בגולן
)כינוי ארעי קודם :חד אדם( ,מ״א גולן; ע׳׳ש ההר הסמוך ,לפנים
תל־אל־אחמר.

אורטל
נ״צ  ,2213.2778קיבוץ של תנועת הקיבוץ המאוחד בגולן )כינוי
ארעי קודם :דלווה( ,מ״א גולן; שם סמלי ,על יסוד ריבוי הטללים
שבאזור.

אדר
נ״צ  ,177.271מצפור בגליל )כיבוי ארעי קודם :אדירים(; על שט
עץ מצוי באזור ,המופיע בתלמוד ,ביצה ט*ו ,בי :״הרוצה שיתקיימו
נכסיו יטע בהן אדר״.

אחזת שושנה
ב״צ  ,199.202אחוזה פרטית בראש רמת כוכב.

אהד

אלון שבדת

נ״צ  ,095.072מושב של תנועת המושבים בחבל הבשור ,במ״א אשכול;
שם מקראי ,בן שלישי לשמעון בן יעקב )בראשית מ״ו ,יי(.

נ״צ  ,1617.1183מרכז גושי ביהודה במ״א גוש עציון; שט סמלי,
הוקם ליד האלון העתיק ,לציון השיבה לגוש עציון.

ילקוט הפרסומים  ,2633ב״ו בסיון תש׳ים10,6.1980 ,

1819

אלי-על
-

T

•

נ״צ  ,219.246מושב של תנועת המושבים בגולן במ״א גולן; על שט
אלי כהן ז״ל ,שהועלה לגרדום בסוריה.

אליפז

**ריאל
נ״צ  ,167.168ישוב עירוני בשומרון ,מ׳־א אשדות שונלדון; השפ
פיוטי ,סמלי.

אשחר
V

נ־צ  ,1510.9120קיבוץ של תנועת הקיבוץ הארצי ,בערבה )כינוי
ארעי קודט :סמר בי(; השם מקראי ,אחד משלושת רעי איוב)איוב בי,
י׳״א(.

אלמוג
נ״צ  ,1963.1337היאחזות נחל בצפון מערב ים המלח )כינוי ארעי
קודם :קליה בי(; על שפ יהודה אלמוג ,ממחיי היישוב העברי בחבל
סדופ.

אלעזר
־,־ :

ז ז

נ״צ  ,1635.1187מושב שיתופי של תנועת המושביפ הדתיים ,הפועל
המזרחי ,ביהודה )כינוי ארעי קודם :עציון ני(; על שפ אלעזר החש
מונאי שנהרג באזור זה.

אל־רום
נ״צ  ,222.287קיבוץ של תנועת הקיבוץ המאוחד ,בגולן ,במ״א גולן;
שם סמלי.

אל קנה

:

T

ני׳צ  ,1788.2533היאחזות נח״ל בגליל; על שט האשוזר הארץ־
ישראלי ,הגדל בשטחי החורש באזוריפ הרריים .זהו שיח בעל פרחים
צהובים קטנים ,פירותיו הבשלים הם בעלי גוון שתור ,ומכאן גפ שמו.

אשלים
:־

T

־

ב״צ  ,1205.0410מושב שיתופי של תנועת המושבים ,ברמת הנגב,
במ״א רמת הנגב; על שם עצי האשל המצויים באזור )השם נקבע
לראשונה בשנת  ,1956אולם היישוב נעזב תקופה קצרה לאחר ההת
יישבות(.

א^זרת
נ״צ  ,1648.2641מושב של תנועת המושבים בגליל )כינוי ארעי
קודם :עמקא בי(; על שמו של שבט אשר )על משקל השמות התנ״כיים
אםנת ,בשמת וכדי(.

ביוז־אל
ג״ צ  ,1715.1498ישוב קהילתי ,במ״א מטה בנימין; השם מקראי
)בראשית י״ג ,ג׳ •וכ׳׳ח-י״ט(.

ז

נ״צ  ,1350.1675ישוב עירוני )שם ארעי קודט :מסהה ,פארים(,
במ״א אשדות שומרון; שם סמלי.

בית־זלד

אמ3ר

נ״צ  ,160.235כפר קטן ,במ״א עמק יזרעאל; על שמו של אלכסנדר
זיד ז״ל.

נ״צ  ,0844.0883מרכז גושי ,חבל עזה ,במ״א חוף עזה; שם סמלי,
מובנו אסם או ממגורה.

בית־חררון

־ r :

אניעם
.נ״צ  ,2195.2625מושב שיתופי של תנועת המושבים ,בגולן )כינוי
ארעי קודם :כפ*ת אי( ,במ״א גולן; שם מקראי ,מבני שבט מנשה
)דבהי״א ז׳ ,י״ט(.

אפיק
נ־־צ  ,2159.2428קיבוץ של תנועת איחוד הקיבוצים והקבוצות בגולן,
מ׳יא גולן; השם סמלי )אפיקי הנחלים( ,ובן מזכיר את כפר אפיק
הנזכר בתלמוד והמזוהה באזור.

נ״צ  ,1625.1425ישוב קהילתי ,במ״א מטה בנימין; השם מקראי
)יהושע כ״א—ב״ב; שמואל א׳ ,י״ג—י׳׳ח(.

בית־רמון
נ״צ  ,1810.2430קיבוץ של תנועת הקיבוץ הדתי ,בגליל )שם ארעי
קודם :טורען(; על שט ישוב קדום ״רמוך או ״בית דמון״ ,שבקרבת
מקום )יהושע י״ט ,י״ג( ,מוזכר במסורת התנאים כמקום שבו התארגן
היישוב בגליל אחר מרד בר־כוכבא.

בני יהודה
״

אפרתה
נ־צ  ,166.119עיר ביהודה; שם מקראי.

אתמן
נ״צ  ,1995.1754מושב של משקי תנועת החרות-ביתר בבקעה,
מ״א ערבות הירדן; השם ניתן לזכרם של אריה רגב וגד מנלה שנפלו
בבקעה.

1820

:

T

נ״צ  ,2149.2451מרכז גושי בגולן ,במ״א גולן; על שם המושבה
״בני יהודה״ שנוסדה באזור בשנת תרמ״ו) (1886ע״י יהודים מצפת
ומטבריה .נעזבה לאהד מלחמה דעולפ הדאשונה.

בסמת טבעץ
נ״צ  ,1648.2382ישוב בדואי ליד טבעון; על שם החרבה בסמאח
הסמוכה.
2633ילקוט הפרסומים

,

כ״ו בסיון תש״ם,

P6.1980.1

ב קעות

גונית

נ ׳ צ  ,1929.1833מושב שיתופי של תנועת האיוווד החקלאי ,בבקעת,
במ״א ערבות הירדן; השם היבו מונח גיאוגרפי המציין את מבנה
האזור.

נ׳׳צ  ,1873.1675מושב של &מקי תנועת החרות-בית״ר ,בבקעה,
במ״א ערבות הירדן; על פי הצורה הטופוגרפית שבה ממוקמ היישוב—
דומה לכלי זמר קדמון שבזכר במקרא והקרוי גתית )תהליס ת׳ /א׳{.

בר־יוחאי

די־זהב

ז

זז

נ״צ  ,1922.2660מרכז אזורי בגליל העליון)שפ ארעי קודפ :מרכז
מירון( ,במ״א מרום הגליל; על שמו של התנא ד׳ שמעון בר יוחאי.

נ״צ  ,100.767מושב שיתופי של תנועת העובד הציוני ,לאורך מ פ p
אילת)כינוי ארעי קודם :דהב(; השם מקראי.

גבעת אדמה

ד,קל

נ״צ  ,1842.1590היאחזות בח״ל בבקעה )שם ארעי קודם :מבוא
שילה(; צירוף של שם מונח גיאוגרפי ושם היסטורי.

ה

נ״צ  ,066.076מושב של משקי תנועת החרות-ביח״ר ,בחבל ימית;
על שפ עצי הדקלים )שם נרדף לתמר( האופייניים לאזור.

זהרין

גבעת יואב
נ״צ  ,214.245מושב של תנועת המושבים בגולן ,במ״א גולן.

נ״צ  ,1187.8240מושב של תנועת המושבים לאורך מפרץ אילת
)כינוי ארעי קודש :נביעות ב׳(; על שמו של דג אופייני המצוי בתוף
הסמוך.

גדיד
!חיר

נ״צ  ,0774.0820היאחזות נח״ל בחבל עזה)שפ ארעי קודם :קטיף וי(,
במ״א חוף עזה; השם סמלי ומציין את הפעולה החקלאית של לקיטת
התמריפ הגדלים באזור.

נ״צ  ,171.237ישוב בדואי ליד נהלל ,זרזיר הוא שמה של צפור שיר,
המזכיר אח שם השבט  -זרזורה.

גלגל

חולית

נ׳׳צ  ,1931.1516קיבוץ'של תנועת הקיבוץ המאוחד ,בבקעה ,במ״א
ערבות הירדן; השם מקראי.

נ״צ  ,0710.0717קיבוץ של תנועת איחוד הקיבוצים והקבוצות,
בחבל ימית; שם סמלי ,על יסוד רבוי החוליות באזור.

חלמיש

גן־אור

־ ׳ ־1

נ״צ  ,0800.0830מושב של תנועת המושבים הדתיים ,הפועל המזרחי,
בחבל עזה ,במ״א חוף עזה; שם סמלי.

גני טל

י

נ״צ  ,1625.1575ישוב קהילתי )כינוי ארעי קודם :נבי צלח ,נוה
צוף( ,במ״א מטה בנימין; השם סמלי ,על פי הפסוק בדברים ל״ב,
י״ג :״וינקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור״.

חמרה

נ״צ  ,0836.0861מושב של תנועת המושבים הדתיים של הפועל
המזרהי ,בהבל עזה ,במ״א חוף עזה; השם סמלי.

נ״צ  ,1915.1785מושב שיתופי של תנועת האיחוד החקלאי ,בבקעה,
במ״א ערבות הירדן; חמרה היא מלה ארמית שמובנה יין.

גרנות הגליל

חספץ

נ״צ  ,1725.2737מרכז אזורי בכליל העליון)ליד מושב גורן( ,במ״א
מעלה יוסף; שם סמלי.

ג״צ  ,224.250מרכז גושי בגולן ,במ״א נולן; השם היסטורי ,מופיע
בספר חשמונאים א׳ ,פרק הי.

נעור

חצבה

ז :

־ ׳1־ ־

— ״

נ״צ  ,2175.2472קיבוץ של תנועת הקיבוץ הארצי ,בגולן ,במ״א
גולן; שם מקראי.

•ן

נ״צ  ,1766.0196מושב של תנועת המושבים ,בערבה ,במ״א הערבה
התיכונה; על פי דמיון הצליל לשפ הקודם :אל תצב.
\.י

חר^ים

גתה
י ד

נ״צ  ,174.264מושב של תנועת המושבים בגליל )שם ארעי קודם:
תפן טי(; על שם הנחל הסמוך ,שנגזר מן השם נית.
ילקוט הפרסומים

,2633

כ״ו בסייז תש״ם10.6.1980 ,

ז ז

נ״צ  ,181.262מצפור בגליל; על שם חרשי הברזל שהיו באזור
בתקופה הישראלית.

1821

טיבא זנגריה

ן ;פית

נ׳־צ  ,2063.2638שם למועצה מקומית בגליל ,המאחדת בתוכה את
הכפר טובא ואת השטח שמתגוררים בו חלק מאנשי ערב זנגדיה.

נ״צ  ,1948.1638מושב של תנועת המושבים ,בבקעה )כיבוי ארעי
קודם :פצאל ד׳( ,במ״א ערבות הירדן; על שמו של יוסי יפה ז״ל,
מראשי דור ההמשך בתנועת המושבים ,אשר תרט ופעל רבות בהת
יישבות החדשה ובמיוחד בבקעת הידדן.

נ״צ  ,167.259מצפה מיועד למושב של תנועת המושבים ,בגליל;
שם םמלי .שם ארעי קודם :ג׳דידה-יצהר.

!עד

טל־אל

טללים

נ״צ  ,1731.2537מושב שיתופי של תנועת המושבים ,בגליל )כינוי
ארעי קודם :שגב אי(; שם םמלי.

כוכב ה#וחר

ב׳״צ  ,1208.0450מושב של תנועת המושבים ,ברמת הנגב )כינוי
ארעי קודם :אשלים ב׳( ,במ״א רמת הנגב; השם ניתן על יסוד ריבוי
הטללים באזור.

נ״צ  ,1827.1523היאחזות נח״ל בבקעה ,במ״א ערבות הירדן; השם
ציורי ,מזכיר את מובן השם חרבת א־־נג׳מה הסמוך.

טםחות

כחל

נ״צ  ,190.253מצפה המיועד למושב של תנועת הפועל המזרחי,
בגליל )בינמ ארעי קודם טפחות(; על שם ההר הסמוך ,ששמו נקבע
על פי דמיון הצליל לשם הקודם :ואדי־אם־תפח.
.י

יבול
נ״צ  ,0715.0691מושב של תנועת האיחוד החקלאי ,בחבל ימית
)כינוי ארעי קודם; שדות זי(; השם סמלי לחקלאות.

יד־ האמונה
נ״צ  1582.1353כפר קטן ביהודה ,במ״א מטה יהודה; על שם שמוגת
היהודים שנספו בפינלגד במלחמת העולם השניה.

יהל
נ״צ  ,1622.9435קיבוץ של תנועת איחוד הקבוצות והקיבוצים,
בערבה )כינוי ארעי קודם :קטורה ב׳( ,במ״א חבל אילות; שם סמלי
שמובנו יטה אהל)ישעיה י״ג ,ב׳ :״ולא יהל שם ערבי״(.

נ״צ  ,1978.2555מושב של תנועת המושבים בגליל )כינוי ארעי
קודם :הר כור(; על שם עוף מצוי באזור ,וכן צורה עברית לעין
כחל הסמוך.

כישור
ב״צ  ,1757.2634קיבוץ של תנועת הקיבוץ הארצי בגליל )כינוי
ארעי קודם; הפן א׳(; על שם כלי עבודה הקשור למלאכת האריגה,
מוזכר במשלי ל״א ,י״ט :״ידיה שלהד׳ בכישור״.

כליל
נ״צ  ,169.266מצפור בגליל )שם ארעי קודם :חרבת כליל(; על שם
החרבה הסמוכה.

כלנית
נ״צ  ,930.2535מושב של תנועת המושבים ,הפועל המזרחי ,בגליל;
על שם צמה בר בעל פקעת ,הפורח באביב ,ופרחיו אדומים ,סגולית,
כחולים ,ורודים או לבנים.

כמון
נ״צ  ,2246.2602מושב של תנועת המושבים הדתיים ,הפועל המזרחי,
בגולן ,במ״א נולן; השם סמלי ,בהוראה שאולה של הדמוי המקראי
״קשת יונתן לא נסוג אחור״ )שמואל ב׳ ,אי ,כ׳׳ב(.

ליטב
נ־צ  ,1901.1504קיבוץ של תנועת הקיבוץ המאוחד ,בבקעה )כינוי
ארעי קודם :נערן( ,במ״א ערבית הירדן; על שמו של יצחק טבנקין
ז״ל ,ממיםדי תנועת העבודה .ייטב — ראשי תיבות של יד יצחק
טבנקין.

נ״צ  ,184.257מצפור בגליל )כינוי ארעי קודם :כמון מזרח(; על שנן
ההר הסמוך שנקבע על פי דמיון הצלילים לשם הקודם; ג׳בל כמנה,
כמון — גם שם של חבלץ ,מוזכר בישעיה כ״ת ,ב״ה.

כםיפה
נ״צ  ,15800.07125ישוב ערבי ,כביש ערד צומת שקת; על שם
החרבה הסמוכה.

כפר־דרום
 1־־

:פדת
ג״צ  ,0705.0765עיר בחבל ימית; שם סמלי.

1822

T

נ״צ  ,088.090היאחזות נח״ל בחבל עזה ,במ״א חיף עזה; שם היס
טורי מתקופת התלמוד ,מקומו של התנא אליעזר בן יצחק איש כפר
דרום ,המזוהה באזור.
ילקוט הפרסומים

,2633

כ״ו בסיון חש״ס,

10.6.1980

כפר-חננ;ה
נ־צ  ,1901.2573הושב של תנועת המושבים של הפועל המזרחי,
בגליל; השם היסטורי ,מוזכר במשנה שביעית פרק טי ,בי.

כפל־חרוב
ניצ  ,212.241קיבוץ של תנועת איחוד הקיבוצים והקבוצות ,בגולן,
במ״א גולן; השם היסטורי מתקופת התלמוד ,נזכר בין העיירות שהיו
בתחום העיר סוסיתא)ירושלמי ,דמאי ב׳ ,אי(.

כפל־עציון
נ״צ  ,161.118קיבוץ של תנועת הקיבוץ הדתי במ׳׳א גוש עציון;
חידוש שמו של הקיב pכפר עציון שנוסד בשנת תרצ׳׳ב ,גחרב
במלחמת השחרור וחודש לאחר מלחמת ששת הימים.

מב1א חולון
נ״צ  ,153.140קיבוץ של תגופת פועלי אגודת ישראל ,בשפלה הג
בוהה ,במ׳׳א מטה בנימין; השם מציין את הדרך לבית הורון.

מב1א חמה
ב״צ  ,2116.2378קיבוץ של תנועת איחוד הקבוצות והקיבוצים,
בגולן ,במ״א גולן; השם מסמל את הדרך לחמת גדר ,מקום של מעינות
מים מינרלים חמים בבקעת הירמוק.

מגךל־עז
נ״צ  ,1637.1164קיבוץ של תנועת הקיבוץ הדתי)בינוי ארעי קודם:
עציון די( ,במ״א גוש עציון; השם סמלי ,על יסוד הפסוק במשלי
י״ה ,יי :״מגדל עז שם ה ״  ,ובתהלים ס״א ,ד׳; ״מגדל עז מפני
אויב׳׳.

כפר־תת
נ׳׳צ  ,1537.1465מושב של תנועת המושביפ ,בשפלה הגבוהה )כינוי
ארעי קודם :חורון גי( ,במ״א מטה בנימין; על יסוד השם בפר רותח
או כפריתא המופיע במפת מידבא ,והמזוהה עם ח׳ כפר לוט הסמוכה.

כךמי יוםף
ב״צ  ,1415.1435מושבה של תנועת התאחדות האברים בשפלה הג
בוהה; על שמו של יוסף ספיר ז״ל ,שהיה מראשי המפלגה הליברלית
ויו״ד שלה ,ושר בממשלה".

לא?ן;ה

מגךל־תפן
נ״צ  ,176.265מרכז תעשייתי באזור תפן ,שבגליל; השם סמלי.

מגן שאול
נ״צ  ,179.214מושב של תנועת המושבים בגלבוע )כינוי ארעי קודם:
ברפ שאול( ,במ״א הגלבוע; שם מקראי ,על פי הפסוק בשמואל ב׳,
אי ,ב׳׳א :״מגן שאול בלי משיה בשמך.

מ1לג

נ״צ  ,082.080היאחזות נח״ל בהבל עזה ,במ״א חוף עזה; שם סמלי
ב״צ  ,1365.0815ישוב ערבי ,צפונית מערבית לכביש באר־־שבע
ן לחקלאות.
צומת שקת; על שם החרבה שבסמוך ח׳ לאקיה.

לבנים

מורן

"ב״צ  ,1960.2525מושב של תנועת המושבים ,בגליל )בינוי ארעי
קודם :רמות לבנים(; על שם עצי הלבנה המצויים באזור .לבבה —
אחד מעצי החורש ,אופייני לאזור ההרים.

ב״צ  ,1872.2583קיבוץ של תנועת הקיבוץ המאוחד ,בגליל )בינוי
ארעי קודם :גבעת רמה(; על שם עץ או שיה רב שבתי ,שגדל בר
ומגדלים אותו גם לנוי.

לוטן

מורשת

נ״צ  ,1570.9350ישוב מתוכנן בערבה )כינוי ארעי קודם :יהל בי(;
שם מקראי ,״ואחות לוטן תמנע״ )בראשית ל״ו ,כ׳׳ב(.

נ״צ  ,1725.2475מושב של תנועת האיחוד החקלאי ,בגליל )כיבוי
ארעי קודם :שגב די ,אשחר(; שם סמלי.

ליטט

מחולה

נ״צ  ,1836.2540קיבוץ של תנועת הקיבוץ המאוחד ,בגליל )כיבוי
ארעי קודם :חלזון(; על שם שיה בר ירוק ,בעל פרחים גדולים לבנים
או ורודים ,אופייני לאזור ההרים.

נ״צ  ,1987.1968מושב שיתופי של תנועת המושבים הדתיים ,הפועל
המזרחי ,בבקעה ,במ״א ערבות הירדן; שם מקראי ,אזכור לשם אבל
מחולה.

לפילות
נ״צ  ,1770.2665מושב של תנועת המושבים בגליל )כינוי ארעי
קודם :תפן וי(; השם סמלי לתעשיה.
ילקוט ה3רםומים  ,2633כ״ו בםיון תש״ם10.6.1980 ,

מכורה
נ׳ צ  ,1902.1746מושב שיתופי של תנועת האיחוד החקלאי ,בבקעה,
במ״א ערבות הירדן; שפ סמלי.

1823

מלפישוע

מעזואה
T

נ׳־צ  ,1893.2051היאחזות נח׳׳ל בגלבוע )כינוי ארעי קודם :מעלה
נתל(; שם מקראי ,בנו של שאול )שמואל אי ,י״ד ,מ״ט; ל״א ,בי(.

נ״צ  ,1968.1689מושב של חנועת העובד הציוני ,בבקעה ,במ״א
ערבות הירדן; שם סמלי ,לציון המשואות שהיו משיאים על קרן
םרטבה.

מנוף
נ״צ  ,1721.2500מושב של תנועת האיחוד החקלאי ,בגליל )כינוי
ארעי קודם :שגב גי(; השם סמלי לתעשייה.

מנות

מתת
נ״צ  ,183.272מצפור בגליל )כיבוי ארעי קודם :הר מתה(; על פי
שם ההר הסמוך.

T

נ״צ  ,167.271מצפה מיועד למושב של תנועת המושבים ,בגליל
)כינוי ארעי קודם :חרדלית(; על שם החרבה הסמוכה ח׳ אל מנואת,
שמקורו כנראה ארמי ,ופירושו מנות.

מעלה אדמים
נ״צ  ,1783.1320עיר ,מועצה מקומית; שם מקראי)יהושע ט״ו ,זי;
י״ח ,י״ז(.

מעלה אפרים
נ״צ  ,!881.1642ישוב עירוני בבקעה; רשם סמלי ,לציון הדרך
המובילה לארץ אפרים.

מעלה גלבוע
נ״צ  ,189.209ק־בדן של תנועת הפועל המזרחי ,בגלבוע ,במ״א
בקעת בית־שאן; השם מקראי)שמואל אי ,כ׳׳ח ,די; שמואל בי ,אי,
כ״א(.

מעלה גמלא
נ״צ  ,2154.2557מושב של תנועת המושבים בגולן )כיבוי ארעי
קודם :מזרדלת( ,במ״א גולן; הש 0סמלי ,מציין את הדרך למבצר
גמלא ,מימי בית שני.

מתרדהי
נ״צ  ,1535.1485מושב שיתופי של פרעלי אגודת ישראל ,בשפלה
הגבוהה )כינוי ארעי קודם :הורון די( ,במ״א מטה בנימין ,על שמו
של מתתיהו החשמונאי.

באות גולן
נ״צ  ,2150.2435מושב שיתופי של תנועת העובד הציוגי ,בגולן,
במ״א גולן :השם םמלי.

נאות סיני
נ״צ  ,038.056מושב של משקי תנועת החרות — ביתר ,בחבל ימית;
)בינוי ארעי קודם :בחל סיני(; השם סמלי.

נביעות
ב״צ  ,1175.8280מושב של תנועת המושבים ,במפרץ אילה; השם
סמלי ובצלילו דומה לשב בויבע הסמוך.

נוב
ב״צ  ,2239.2484מושב של תנועת המושבים הדתיים ,הפועל המזרחי,
בגולן; בוב הוא שם מקום מתקופת התלמוד ,שהיה בתחום העיר סו

מצפה עזלם
••

ד״

נ״צ  ,1880.1085קיבוץ של תנועת איחוד הקבוצות והקיבוצים,
בבקעה ,בס״א מגילות; על שפ נתן שלם 7־ל ,איש ידיעת הארץ אשר
חקר במיוחד את מדבר יהידה.

מרוה

סיתא.

נוה אטי״ב
:׳י

ד

־

נ״צ  ,2195.2965מושב שיתופי של תנועת העובד הציוני ,בגדלן
במ״א גולן; הקדומה ״נוח״ מציינת מקום קייט ותיירות ,השב אטי״ב
הוא ראשי תיבות של שניות ארבעה מחברי הגרעין שנפלו בפעולות
באזור החרמון.

ב״צ  ,1777.2513היאחזות נחל בגליל )כינוי ארעי קודם :שגב ט׳,
נח״ל עצמזן(; על שם צמח ממשפחת השפתניים ,בעל פרחים גדולים
עשירים בצוף .העלים של מיני המרוה השונים משמשים למאכל
מבושל ,לרפואה או לתבלין .מוזכר בתלמוד שבת ק״ט ,בי.

נ״צ  ,148.136מוסד הינובי ביהודה; שם סמלי.

מרכז ?צפיךא

נטור

ב״צ  ,122.123מרכז גושי בחבל הבשור )כינוי ארעי קודם :דגנים(,
במ׳׳א שפיר; על שם השר חיים משה שפירא ז׳׳ל ,ממייסדי תנועת
הפועל המזרחי ומראשיה.

ב׳יצ  ,2206.2506קיבוץ של תנועת הקיבוץ הארצי ,בגולן )כיבוי
ארעי קודם :גשור בי(; על שם גבעה סמוכה ״גבעת נטור־׳ ששמה
נקבע על פי דמיון הצלילים לשם אל מגטד.

1824

נוה שלום
" 1

^

ד

ילקוט הפרסוכים

,2633

כ״ו בסיון הש־ם,

10.6.1980

עלי

ניר אברהם
r : -

ד

נ׳׳צ  ,0735.0665מושב של תנועת המושבים בהבל ימית )כינוי ארעי
קודם :רפיח די(; על שמו של אברהם הדצפלד ז״ל ,מאבות ההת
יישבות.

ב״צ  ,166.243מצפור בגליל )כינוי ארעי קודם :יפחה אל בי(; השם
סמלי ,מלה נרדפת לתלי ,שהוא שם מקראי)יהושע י״ט ,ב״ד( ,מקום
בנחלת אשר ,המזוהה בתל הסמוך.

עךז

ית

ב׳יצ  ,1933.1528קיבוץ של תנועת הקיבוץ המאוחד ,בבקעה )כינוי
ארעי קודם :בערן(; השם סמלי לחקלאות.

נ׳׳צ ד ,180.02מושב של תנועת המושבים ,בערבה ,במ״א המר; על
שם הנחל הסמוך ,שנקבע גם הוא על פי דמיון הצלילים לשם הקודם:
ואדי אם אל עדן.

נצר סיד
נ״צ  ,0857.0880מושב של תנועת המושבים הדתיים של הפועל
המזרחי ,בתבל עזה )בינוי ארעי קודם  -קטיף אי( ,במ״א חוף עזה;
על שמו של מיכאל חזני ז״ל ,מאבות ההתיישבות הדתית.

עץ־דיו
נ״צ  ,2250.2780קיבוץ של תנועת הקיבוץ המאוחד בגולן ,במ*א
גולן; צורה עברית לשם הקודם עין זיון.

עיךחצבה

נצרים
נ״צ  ,0926.0988היאחזות נה״ל בחבל עזה ,במ״א חוף עזה; השם
סמלי לחקלאות.

ב״צ  ,1735.0232מושב שיתופי של תנועת האיחוד החקלאי ,בערבה
)כינוי ארעי קודם :ירקנים( ,במ״א הערבה התיכונה; על שם המעין
הסמוך עין חצבה.

נתיב הגדוד
נ׳׳צ  ,1923.1550מושב של תנועת המושבים ,בבקעה )כינוי ארעי
קודם :פצאל גי( ,במ״א ערבות הירדן; השם סמלי ,לזכר הגדודים
*עבריים שחבו באזור במלחמת העולם הראשונה ,ומכאן כבשו את
מעבר אדם־שורס ועלו לאזור סאלט.

נתיב הע?6רה
נ״צ  ,0745.0695מושב של תביעת המושבים בחבל ימית )בינוי ארעי
קודם :מבין( ,על שמש של עשרה חיילי צה׳׳ל שנהרגו במסוק באזור
זה.

סופה

עיךגקובא
נ״צ  ,1612.1334ישוב ערבי ביהודה ,במ״א מטה יהודה.

עין־תמר
ב״צ  ,1840.0435מושב של תנועת המושבים ,בערבה; )כינוי ארעי
קודם :נאות הכבר ב׳( ,במ׳׳א חמר; השם סמלי לחקלאות.

עמ קה
ז

נ״צ  ,199.267שם של מצפור בגליל )כינוי ארעי קודם :עמוקה(;
על שם המעין הסמוך עין עמוקה.

T

ב״צ  ,0725.0737קיבוץ של תנועת איחוד הקבוצות והקיבוצים,
בחבל ימית )כינוי ארעי ייודם :סיבות(; שם סמלי ,לציון סופות החול
האופייניות לאיזור.

םלעית
נ׳׳צ  ,1549.1834היאחזות נח״ל בשפלה הגבוהה )כינוי ארעי קודם:
צוד נתן ב׳(; שם 3מלי לצורת פני השטח.

ספיר
נ״צ  ,1675.0020מרכז גושי בערבה ,ישרת אה היישובים פארן,
צופר ,חצבה ועיךיהב; מ״א הערבה התיכונה; על שמו של פנחס
ספיר ז״ל ,שר האוצר ויו״ר הנהלת הסוכנות היהודית.

סמר
T

ד

נ״צ  ,1505.9163קיבוץ של תנועת הקיבק הארצי ,בערבה )כינוי
ארעי קודם :סמר( ,מ״א חבל אילות; מל שם הצמה סמר הבדל באזור
ואופייני לאזורים צחיחים עם מים מלוחים.
ילקוט הפרסומים

,2633

כ׳׳ו בסיון תשייט,

10.6.1980

?איו
נ״צ  ,1645.9750מושב של תנועת המושבים ,בערבה במ־א הערבה
התיכונה; על שם הנחל הסמוך.

פלך
נ״צ  ,1724.260קיבוץ של תנועת הקיבוץ הארצי ,בגליל )כינוי
ארעי קודם :תפן ני(; על שם בלי עבודה הקשור למלאכת האריגה
)משלי ל׳׳א ,י״ט :״וכפיה תמכו פלך״(.

פצאל
נ״צ  ,1920.1612מושב של חגועת המושבים בבקעה ,במ״א ערבות
הירדן; צורה עבריה לשם החרבה הסמוכה ח׳ פצאל.

פךיאל
נ״צ  ,0796.0686מושב של תנועת המושבים בהבל ימית )כינוי ארעי
קודם :רפיה ד(; השם סמלי לחקלאות.

1825

פרי־גן

קטיף

ז

1״צ  ,0710.0674מושב של תנועת המושבים בחבל ימית )כינוי ארעי
קודם :רפיח חי(; השם סמלי לחקלאות.

פרד ס־ חנה־ כרכור
ב״צ  ,148.208מושבה מאותדת של תנועת התאחדות האברים )איחוד
היישובים פרדס־חבה וכרכור למועצה מקומית אחת(.

צבעון
נ״צ  ,189.270מצפה המיועד לקיבוץ של תנועת הקיבוץ הארצי,
בגליל )כינוי ארעי קודם :הר קלען(; על שם הנחל הסמוך ,שנקבע
לו השט גחל צבעון ,לפי דמיון הצלילים לשם ואדי א׳ צובייע.

צופר

נ״ ,0846.0874 3מושב של תנועת המושבים הדתיים של הפועל
המזרהי ,בחבל עזה )כינוי ארעי קודם :קטיף בי( ,במ״א חוף עזה:
שפ סמלי לחקלאות.

קיסריה
ב׳׳צ  ,1415.2135שכונה עירונית בשרון הצפוני; על שם העיר
העתיקה קיסרי.

.קליה
נ״ צ  ,1944.1286קיבוץ של תנועת איחוד הקבוצות והקיבוצים,
בצפון מערב ים המלח )כינוי ארעי קודם :נחיל קלי״ה( ,במ״א
מגילות; על שם צמת אופייני לאזור הנזכר במסכת עירובין ד׳:
״מערכין בקליא ....בירקא דקליא׳׳.

נ״צ  ,1660.9890מושב של תנועת המושבים ,בערבה; בצי״א הערבה
התיכונה; שם מקראי ,אהד משלושת רעי איוב )איוב בי ,י״א; וכי ,אי(
נ״צ  ,2150.2663עיר בגולן מועצה מקומית; על פי דמיון הצלילים
לשם קםרין.

צחר
נ׳׳צ  ,0950.0720מרכז גושי ,חבל הבשור; שם מקראי ,אחד מבני
שמעון )בראשית מ״ו ,יי(.

צלמון
ב״צ  ,1847.2546היאחזות נה״ל בגליל; השם היסטורי ,שם ישוב
מתקופת המשנה והתלמוד )משנה כלאים די ,טי(.

צבייה
נ״צ  ,181.255מצפה בגליל ,מיועד להיות קיבוץ של תנועת הקיבוץ
המאוחד )כינוי ארעי קודם) :נבי חלד(; על שם צביה לובטקין,
שהיתה ממנהיגי המרד בגיטו ורשה.

קוץת אךבע
נ״צ  ,161.105ישוב עירוני ביהודה; השם מקראי)יהושע י״ד ,ט״ו;
כי ,ז׳(.

קר:ת לערים
נ׳צ  ,1597.1347ישוב עירוני ביהודה) ,כינוי ארעי קודם :מלז—
סטוץ(; השם מקראי)יהושע ט״ד ,ט׳ וסי; שמואל אי ,וי ,כ״א(.

,קדו
נ״צ  .2026.2774מרכז אזורי בגליל; על שם העצם הגיאוגרפי הסמוך.

קדומים
ב״צ  ,1650.1795ישוב קהילתי בשומרון )כינוי ארעי קודם :אלון
מורה ,קדום( ,במ״א אשדות שומרון; שפ סמלי.

?ןךךים
נ״צ  ,193.257קיבוץ של'תנועת איחוד הקבוצות והקיבוצים ,בגליל
)בינוי ארעי קודם :עמיעד בי(; על שם ההר הסמוך ,שנקבע גם הוא
לזכר הקדרים הידועים של כפר חנניה.

.קרני שומרון
3״צ  ,1594.1756ישוב קהילתי בשומרון ,במ״א אשדות שומרון;
על פי צורח פני השטח הסמוך למקום היישוב.
קשרי
ב״צ  ,2260.2665מושב שיתופי של תנועת המושבים הדתיים ,הפועל
הגזזרחי ,בגולן ,במ״א גולן; שפ סמלי.

ראש צורים

קורנית
נ״צ  ,1740.2500מושב של תנועת האיחוד החקלאי ,בגליל )בינוי
ארעי קודם :שגב ה (; על שם בן שיח הגדל בבתדת ,בעיקר באזורים
הרריים .הצמח פורח בקיץ ,צבעו סגול ,והוא עתיר צוף .העלים
משמשים לתבלין.
,

קטורה

נ״צ  ,162.120קיבוץ של תנועת הקיבוץ הדתי ,הפועל המזרחי,
ביהודה ,במ״א גוש עציון; על שם הייישוב עין צורים שנוסד בגקודח
גיאוגרפית זו בשנת  ;1946מקור השם כמעין קטן המפכה כין צורים
בתוך השטה.

רביד
ז

ב״צ  .1555.9314קיבוץ של איחוד הקבוצות והקיבוצים ,בערבה,
במ״א הבל אילות; השם מקראי.

1826

י

נ״צ  ,1932.2505קיבוץ של תנועת הקיבוץ המאוחד ,בגליל )כינוי
ארעי קודם :הר רביד(; על שם ההר הסמוך.
ילקוט הפרסומים  ,2633כ״ו בסיון תש״•10.6.1980 ,

רומת היב
נ״צ  ,178.245ישוב ערבי בגליל התחתון ,שניתן על שם החרבה
הסמוכה ח׳ רומה ועל שם השבט הבדואי ערב אל הייב.

רועי
נ״צ  ,1966.1840היאחזות נח״ל בבקעה; השפ סמלי ,על פי הפסוק
בישעיה ל״ח ,י״ב; ״כאהל רועי״.

ריחן
נ״צ ' ,1630.2083מושב שיתופי של תנועת העובד הציוני; בשפלה
הגבוהה )כיבוי ארעי קודם :מי עמי בי(; על שם צמח ריחני ומזכיר
בצלילו אה השפ אפ־א־ריחן הסמוך.

שבי שומרון
נ״צ  ,1675.1855ישוב קהילתי בשומרון ,במ׳׳א אשדות שומרון;
שפ סמלי.

שדה נצ-ן
נ״צ  ,0947.0712מושב של תנועת המושבים ,בחבל הבשור ,במ״א
אשבול; השפ סמלי לחקלאות.

שיאון
נ״צ  ,2145.2975היאחזות נח״ל בגולן; שם מקראי ,נרדף להרמון
)דברים ד׳ ,מ״ח :״עד הר שיאון הוא חרמון״(.

שילת
רמות
נ״צ  ,1213.251מושב של תנועת המושבים ,במ״א נולן; מונח גיאו
גרפי התואם למבנה הטופוגרפי של האזור.

רמונים
ב״צ  ,1824.1494היאחזות נח׳׳ל במורדות המזרחיים של הרי שומרון
ויהודה; על שם פרי אופייני לאזור; רק רמז על קרבה כל שהיא
ליישוב עתיק בשם דמון ,שהיה באזור.

ךמת־מגשימים
ב״צ  ,226.250מושב שיתופי של תנועת המושבים הדתיים ,הפועל
המזרחי ,בגולן ,במ״א גולן; השם סמלי.

נ״צ  ,1751.2511כפר תעשייתי בגליל )כינוי ארעי קודם :עגב ו׳(;
על שם צמח בר הגדל בנקיקי הסלעים ,אופייני לאזור האמור.

רתם
נ״צ  ,198.191ישוב בבקעה )כינוי ארעי קודם :רועי גי( ,במ״א
ערבות הירדן; על שם שיה בר ממשפחת הקטניות המצוי באזור.

נ״צ  ,1525.1473מושב של תנועת העובד הציוני ,בשפלה הנבוהה
)כינוי ארעי קודם :חורין בי( ,במ״א מטה בנימין; צליל עברי -לשם
עתיק .מניחים שהשם סילתה ,המופיע בתרגום השבעים ,מציין צורת
עתיקה של שם ישוב שהשתמרה בשם תכפר שילתה.

שכ?;ה
נ״צ  ,1735.2505מושב של תנועת האיחוד החקלאי ,בגליל )כיבוי
ארעי קודם :שגב בי(; על שם משמר הכהנים שכניה ,שהיה בעיר
כבול ,בנחלת אשר ,הסמוכה לאזור.

שלח
נ״צ  ,2005.1947היאחזות נח״ל,בבקעה ,על שם צמח מדברי המצוי
באזור .בשניפ גשומות הוא יוצר מרבדים של צמחיה בצבעים םגוליט
וורודים .הפרי בעל שני פרקימ העשויים כעין ידית ולהב בדומה
לחרב ,ומכאן גם שמו.

שניר
נ״צ  ,2134.2938קיבוץ של תנועת הקיבוץ הארצי ,בגולן )בינוי
ארעי קודם :כפר משה שרת( ,במ״א גולן :השם מקראי ,נרדף לחרמון
)דברים ג׳ ,טי :״צידונים יקראו לחרמון שריון והאמורי יקראו לו
שביר״(.

רתמים
ב״צ  ,1208.0508מושב ,של תנועת המושבים )כינוי ארעי קודם :נ״צ  ,2171.2802מושב של משקי תנועת החרות — ביתר ,בגולן
אשלים גי( ,במ״א רמת הנגב; רתמים — ריבוי של רתם ,שם של
)כיבוי ארעי קודם :קרחתה( ,במ״א גולן; שם סמלי.
שיח בר הגדל באזור.

שגב
נ״צ  ,174.252מושב של תנועת המושבים בגליל; שם סמלי ,שנקבע
לנקודה גיאוגרפית זו עוד בשנת .1953

שר־שלום
יי

נ״צ  ,176.273מצפור בגליל )כינוי ארעי קודם :הר שר שלום(;
על שם ההר הסמוך ,מוזכר בישעיה טי ,הי.

תובל
שדות
ב״צ  .0755.0690מושב של תנועת המושבים ,בהבל ימית; שם סמלי
לחקלאות.
ילקוט הפרסומים  ,2633כ״ו בסיון תשי׳ם10.6.1980 ,

ב״צ  ,1733.2594קיבוץ של תנועת איחוד הקבוצות והקיבוצים,
בגליל )כינוי ארעי קודם :תפן ב(׳; שם סמלי ,מוזכר בבראשית ד׳,
כ״ב :״תובל קין לוטש כל חרש נתשת וברזל״.

1827

תלמי אאהו

תקוע

נ״צ  ,095.071מושב שיתופי של תנועת המושבים ,בחבל הבשור,
במ״א אשכול; על שמו של אליהו קראוזה ז׳׳ל ,מראשי ההתיישבות
ומנהל בית הספר החקלאי ״מקוה ישראל־* במשך שנים רבות.

תלמי יוסף

נ״צ  ,17174.11752ישוב ביהודה ,במ״א גוש עציון; שם היסטורי,
עיר בבהלת יהודה ,דבהי״ב י״א ,וי.

ת ד ר יין

נ״צ  ,0790.0690מושב של תנועת המושבים בחבל ימית )כינוי
ארעי קודם :רפיח ה׳(; על שמו של יוסף ויץ ז״ל ,מראשי הקק׳׳ל,
איש היער וממקימי ההתיישבות בהר.

תמר
נ״צ  ,19175.15825מושב של תנהעת המושבים ,בבקעה )כינוי ארעי
קודם :פצאל בי( ,במ־׳א ערבות הירדן; על שם עצי החמריס.

תל־שבע
נ״צ  ,1367.0730ישוב ערבי בקרבת באר־שבע.

:״צ  ,1755.2525מרכז גושי בגליל )כיבוי ארעי קודם :אזור תעשייה
גוש שגב(; על שט התנא חנינה בן תרדיון ,מעשרה הרוני מלכות,
שחי בעיר סכנין הסמוכה.

תךס״ג
ב״צ  ,0525.0675מושב של משקי תנועת החירות-בית״ר ,בחבל
ימית )כימי ארעי קודם :חדוביח(; אזכור רעיזנו של בנימין זאב
הרצל ליישב את צפון מזרח סיני ,אזור אל־עריש ,בשנת — 1903
תרס״ג.

 .3קוד דואר נע
חוף עזה

ד״ב בקעת בית ברם

ר״נ

קו דואר נע בגליל ,משרת את היישובים מכפר יסיף שבמערב ועד
בפר שמאי במזרח.

משרת את יישובי הבל עזה.
ד״נ

חפר

משרת את משקי עמק חפר וסביבתו; השם ״ד״נ שומרון״׳ שנקבע
בשנת  — 1955בטל.

ד״נ הבקעה
משרת את כל יישובי בקעת הירדן.

ד׳׳נ ערבה
משרת את בל ישובי הערבה.

ד״נ חבל־־ימית
משרת את יישובי הבל ימית — מאזור אל מריש במערב ועד רפיח
במזרח ,מהדלות חלוצה בדרום ועד הים בצפון; השם הקודם; ״צפון
סיני״ — בטל.

ד׳׳נ ::מהמלה
משרת את היישובים לאורך חופו הדרומי של ים המלח :נאות הבכר,
מפעלי ים המלח ,בוה זוהר ,רשת המלונות והאבםניות וקיבוץ עין גדי.

 .4שמות אתרים היסטוריים
מפה מפי ) 2ק״מ :(1:100,000

מפות מסי ) 7—8ה״מ

מצודת נמרוד

בית חורון עליון

נ״צ  ,2168.2955מצודה מתקדפת מסעי הצלב.

:(1:100,000

נ״צ  ,1610.1436שם מקראי.

מפה מה׳ :(1:100,000) 5
חל

ד ותן

בית חותן תחתון

נ׳׳צ  ,1726.2021שם קודם :תל דות׳ן.

תל מברך
ג״צ  ,1454.2156החלטת הוועדה מיום  19,6.55בדבר השם גבעת
מבורך — בטלה.
1328

נ״צ  ,1580.1448שם מקראי.

 1אל
ית

נ׳׳צ  ,173.148שם מקראי.
ייקוש הפרסומים  ,2633כ״ו בסיד; תש׳׳ם10.6.1980 ,

מפה מס׳ ) 9ק׳׳מ :(1:100,000

53דן
נ״צ  ,1905.1444שרידי בית כנסת מתקופת בית שני; היישוב היהודי
המשיך להתקיים במקום נם לאחר ההררבן.

חרבת חצצה
:־־דד

ניצ  ,1334.0341מבנה נבאטי •מוך למיפגש הנחלים הרועה וחצץ.
בקרבת מקום מצדיות טראסות חקלאיות ובורות מים חצובים )נ״צ
.(1348.0338
מצד מאגורה

מפות מס׳ ) 11—12ה״מ :(1:100,000
חרבת ב ר כ ו ת
נ״צ  ,1636.1172שם קודם :ח׳ בריבות ,חרבה מהתקופה הביזנטית
והערבית הקרובה .
חרבת הורקניה
נ״צ  ,184.125מבצר מימי בית שני.
חדבח קומךן
נ״צ  ,193.127יישוב של בת מגילות ים־חמלח.
גבעון

נ״צ  ,1261.0307הרבות מצודה קדומה שנבנתה בתקופת הברזל,
רהיתה בשימוש משני בתקופת הנבאטיפ.

מפה מס׳ ) 19ק״מ :(1:100,000
מצד ח צ ב ה
נ״צ  ,1733.0243מצד מהתקופה הרומית.
מצודת חתירה
נ״יצ  ,1484.0454מצודת מתקופת הברזל.
מצד יךקעם
ז

נ״צ  ,1675.1379שם מקראי.
נ״צ  ,1534.0389שרידי מצודה רומית ליד עין ירקעם.
מפה מפי ) 14ה׳׳מ :(1:100,000
חרבת חליף
נ״צ  ,1362.0886השם ח׳ תלה ,שנקבע על ידי הוועדה ביום 27.1.52
 -בטל.

מצד םלף
נ״צ  ,1660,0297מצודה רומית על הדרך העתיקה בין מעלה עקרבים
לנחל סיף.
מצד ר פ ד

תל חליף
נ״צ  ,1374.0878שם קודם :הל חרוילפה.

נ״צ  ,1490.0467שרידי מצודה מתקופת הברזל ,ב־ 7ק״מ מצפון־
מזרח לירוחם.

ב״צ .1375.0879

מפה מס׳ ) 21ה׳ימ :(1:100,000

חרבת ת ל ה
מצד גךפון
מפה מפ׳ {5) 15״מ :(1:100,000
חרבת םוסיא

נ״צ  ,1389.0149שרידי מצד עתיק מהתקופה הנבאטית ,על הדרך
העתיקה בין עבדת ומכתש דמון ,סמוך לנחל גרפון.

נ״ צ * ,1597.0906ישוב מתקופת המשנה והתלמוד ובית כנסת עתיק.
מפה טשי ) 22ה״מ :(1:100,000
מפה מפי ) 18יףמ :(1:100,000
חרבת הרועה
T

T

מצד מ ח מ ל
־

T

:

נ״צ  ,1430.0109מצד מהתקופה הנבאטיח בראש מעלה מחמל .במצוק
הצפוני של מכתש רמון.

נ״צ  ,1359.0352מצודה ויישוב מתקופת הברזל ,בקרבת בחל הרועה.
חרב ת עירב
חרבת חלוקים
נ״צ  ,1310.0335יישוב מתקופת הברזל והתקופה הרומית ,כ־ 3ק״מ
מצפון לשדה־בוקר.
ילקוט הפרסומים  ,2633כ״ו בפיח תש״ם10.6.1980 ,

T

ד

נ״צ  ,1407.0163יישוב וממגד מהתקופה הערבית הקדומה ,סמוך
לנחל שרב ומעלה שרב.
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 .5שמות לשמורות טבע
מפה מפי ) 1ק״מ :(1:100,000
שמורת-
נ״צ 172.275

נחל ב צ ת

נ״צ 163.277

ךכם םלם־צור

ב״צ 172,266

נחל יחיעמ

נ״צ 174.262

נ ח ל בית־העמ?

שמוךת-
ב״צ 181.275
נ״צ 210.276

עץ נוטךה
)עין — א — טינה(

ב״צ 212.275

נ ח ל שוח
)ח׳ אל־פג׳ד(

ניצ 225.280
נ׳־צ 220.302

מפה מפי ) 2ק״מ :(1:100,000

נ ח ל שי־ןז

הר־אביטל
חרמון

נ״צ 208.296

נחל-שניר צפון

נ״צ 222.275

הר־שיפון

נ״צ 213.283

נהל עורבים

ב״צ 204.297

נחל עיון

נ״צ 208.293

.נהל שניר

נ-צ 211.293

יזל־ח

ב׳׳צ 211.291

הרשת ט ל

נ׳׳צ 212.286

נחל רחום

נ׳׳צ 211.282

עץ-אלה

נ״צ 207.275

חולה

נ׳׳צ 204.277

עי?ן

נ״ צ 203.284

עץ־איזים

ב״צ 203.282

עין־תאו

נ׳׳צ 202.290

מצוקי ךמים

נ״צ 203.295

משגב־ עם

נ״צ 200.291

מרגליות

נ״צ 201.287

הר־נזר

נ״צ 197.275

נ ח ל דישון

נ״צ 194.271

חרש בן־זמךה

נ״צ 186.271

מערת פ ע ר

נ״צ 189.267

הר־מירון

נ״צ 220.247

נ״צ 194.260

נ ח ל עמוד

ב״צ 211.240

מצוקי און•

נ ״צ 197.260

םלע עכבךה

נ״צ 215.238

נחל מצר

ניצ 212.272

גלבון
)נחל דבורה(

ב״צ 231.263
נ״צ 225.287
נ״צ 221.291
ב״צ 222.283

הר־פךס
הר־חרמונית
:ער אדם
ב ר כ ת בר־און

מפה מס׳ ) 4ק״מ :(1:100,000
ב־י׳צ 197.247

אךבל

נ״צ 200.232

חרשת יעלה

נ״צ 200.231

מ צ פ ה אלות

ב׳׳צ 197.225
נ״צ 200.222

נ ח ל תבור
נרה־ או ר

נ׳׳צ 215.258

:ער י ה ו ך ה

נ׳־צ 223.248

נוב
אלי־על
״

1830

־

T

ילקוט הפרסומים  ,2633כ״ו בסמן תש״פ10.6.1980 ,

מפה מס׳ ?) 10׳׳בז :(1:100,000
שמורת

מפה מס׳ ) 5ה׳׳ט :(1:100,000

שמורת-

-

נ״צ 143.218

ב ך כ ת תמסח

נ״צ 121.138

מבוא אשדוד

נ״צ 141.216

נחל תניניפ

נ״צ 106.111

חולות פךבדה

נ״צ 148.216

יער אלונה

נ״צ 112.109

—

*

ד

נ״צ 150.212

אלוני לצחק

נ״צ 147.206

אלון

נ״צ 162—209

 :ע ר ריחן

נ״צ 1385.1972

ביתן אהרן

•

נ׳׳צ 138.187

הדסים

ב״צ 137.184

תל־לצחק

נ״צ 135.185

 #ע ר פולג

נ״צ 134.185

נ ח ל פולנ

ב״צ 134.181

ב ר כ ת גע#

נ־־צ 109.103

ר כ ס גברעם
ר כ ס ניר־עם
י.״ ־,׳

־

ז

נ״צ 119.101

גבעות רחמה

נ״צ 123.101

בתדונות ר ח מ ה

מפה מס׳ :(1:100,000) 11
נ״צ 154.134

השירות

נ״צ 153.133

המסרק

־ ־ ־ז־

ב״צ 162.133

עץ־חמד

נ״צ 155.129

בחל שורק

נ״צ 158.131

ה ר טעזים

נ״צ 162.138

ח ר ב ת סעדים
ד ; ־־

נ״צ 136.180

ר כ ס חרוצים

1׳*צ 152.129

מ ע ר ת שורק

מפה מס׳ ) 12ק׳׳מ :(1:100,000

מפה מפ׳ 5) 6ף» :(1:100,000
נ״צ 197.208

עין־יהוךה

נ״צ 192.125

נ״צ 201.206

תל־סהרון

ב׳׳צ 188.113

הגלבוע

מפה מה׳ ?) 14״מ :(1:100,000

נ״צ 189.212
נ״צ 202.213

גאון ה ! ד ד ן ־ חמדץה

ב״צ 203.212

גאון ה:ךךן  -מעוז

נ״צ 203.207

גאון ה:רדן ־ כ פ ר רופץ

1״צ 203.209

גאון ה!רדן ״ צ פ צ פ ת ה פ ר ת

נ״צ 202.202

גאון ה!:ר1ן ־ טירת צבי

נ״צ 137.140

עינותגבתון

נ-צ 139.146

מצליח

ילקוט הפרסומים

,2633

נ״צ !01.076
נ״צ 101.095

נ״צ 185.096

עינות קנה
ז

נחל הבע6ור
בתדונות בארי

עץ גדי

מפה מס׳ ) 25ק״מ :(1:100,000

יטב תה

מפה מה׳ ) 26ק״מ :(1:100,000
ב״צ 141.879

10.6.1930

עינות צוקים

מפה מפ׳ ) 16ק״מ :(1:100,000

ב״צ 154.918

מפה מה׳ ) 7ק״מ :(1:100,000

ב״ו בסמן תש״ם,

• :ז־ •

אלמגי אילת
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 .6שמות לעצמים גיאוגרפיים
מפות מסי  2ו־)4ל!״מ :(1:100,000
נהל א ל ־ ע ל
תהילתו בב״צ  ,228.258בכנס לנחל סמך בנ״צ .2173.2491

נחל גובתה
:

T

תחילתו בנ״צ  222.300בגובה  2000מ׳ ,עובר את הכפר נרה אטי״ב,
יורד מצפון למבצר נמרוד ,נכנם לנחל הרמון ליד בניאס.

בחל גלבון
תחילתו בנ־יצ ) 222.277לרגלי מושב אור־טל( ,נשפך לעמק חולה
בנ״צ  .209.271במהלכו מצוי מפל גלבון ,הגבוה במפלי ישראל.

נחל נוב
תחילתו בנ״צ  ,227.254נכנס לנחל רקד בנ״צ .223.242

נחל מששים)משושים(
תחילתו בנ״צ  ,223.277נשפך לבקעת בית ציידת 3נ*צ .2085.2552
נחל

סעד

תחילתו בנ״צ  225.300במורדות החרמון ,נכנם לנחל חרמון בנ״צ
 .214.294מציין את הגביל בין הגולן הבזלתי והחרמון.

נחל םמןז
תחילתו בנ״צ  ,230.258נשפך לבנרת בב״צ .210.248

נחל גלשון
תחילתו בנ*צ  ,215.296בכנס לנחל גובתה בנ״צ  ,2166.2957זהו
אפיק קטן ,מצוקי ותלול ,עשיר בצמחיה ׳סנובה.

נתל דליות
 T־

ראשיתו ליד הר פרס ,נ׳׳צ  ,229.261נבנם לכנרח בנ״צ 209.254
)עובר ליד גמלא(.
נחל

זב דים

נחל סנאים
 T :י

תחילתו בנ״צ  218.297מצפון לנ״ג  ,1146יורד מערבה ,נבנם לנחל
שיאון בנ׳׳צ  ,2163.2980באפיק נתגלו בעלי חיים נדירים וביניהם
הםנאי הזהוב.

נחל ערער
־

;

T

תחילתו בנ״צ  ,221.391עובר את בקעת מן ,נכנס לנחל שיאון בנ״צ
 .2177.2996זהו אפיק תלול ,עשיר בצומח טיפוסי של החרמון;
אלונים ובייחוד ערערים.

 :ד י

תחילתו בנ״צ  215.299ליד הכפר רמתא .יורד לדרום ,עובר ליד
הכפר מזרעת זבדין ונכנס לנהל שיאון בנ״צ .2152.2968

נהל  3ך ע
תחילתו בנ־יצ  ,216.291נכנס לנחל הרמון בנ-צ .2136.2934

בחל זויתן
תחילתו בניצ  ,223.269נכנס לנחל משושים בנ׳׳צ .2132.2592

נהל חזור
תחילתו ממערב למג׳דל שמס בנ״צ  ,219.296נכנם לנחל גובתה
בניצ .2175.2957

נחל יהודיה
תחילתו בג״צ  ,229.272נכנס״״לכנרת בנ״צ  ,208.255חוצה בדרכו
את יער יהודיה.

נחל כנף
תהילתו ליד הכפר_מזרעת קונימרה בנ׳׳צ  ,223.356נכנס לכברת
בנ״צ .210.251

נחל ך קד
ז

תחילתו בניצ  ,230.288נבנם לירמוך ב־ 10ק״מ מצפון־מזרח לחמת
גדר בנ׳׳צ  .221.238נתל זה מנקז את מזרח הגולן לכל אורכו.

בחל שיאון
תחילתו בנ״צ  224.303כ־ 7ק׳׳מ מצפון למג׳דל שאמס ,נכנם לנחל
חרמון מצפון לשאר־ישוב בנ״צ .2119.2928

הר אביטל
ב״צ  ,224.279נ״ג  1204מ׳.
הר

אגס
י־ T

נ״צ  ,215.300נ״ג  1352מי .במקום נדלים אגסי בר.
נחל

מצר

תהילתו בנ״צ  ,219.240בבגם לירמוק בנ״צ .215.235

1S32

הר אדם
נ׳׳צ .220.289

ילקוט הפרסומים

,2633

כ״ו בסיון תש״פ,

10.6.1980

הר בן־זמךה

גבעת בזק
T

ג״צ  ,195.271השם ״הר אדמוך ,שנקבע ביום  — 30.11.52בטל.

הד בנטל
נ״צ  ,223.281נ׳׳ג  1165מ׳.

T

I

נ״צ  ,221.257נ׳׳ג  498מי.
גבעת חזק
נ״צ  ,229.273שפ קודם :חל תזיקה.
נבעת ־ח :מ•יר ה

הר בדאון
ב״צ  ,223.284נ״ג  1056מי.

,נ״צ .2143.2958
'נבעת טליה

הר הבתרים

״ T :

־  T :־

ב׳׳צ  ,216.299נ״ג  1296מי.

נ״ צ  ,226.265שם קודם :תל-־א־טליע.

הר ורדה

גבעת נטור
T

ב״צ  ,224.290נ״ג  1226מי.

נ״צ  ,220.252נ״ג  455מ׳.
גבעת פזדה

הר חרמונית

־

;T

ב״צ  ,228.269נ״ג  873מ׳.

נ״צ  ,224.287נ״ג  1211מי.

הר יוסיפון

עמק בולען
נ׳׳צ  ,224.301קבוצת דולינות גדולות היוצרות עמק ברהב ויפה,
מכוסה שלגים.

נ״צ  <224.273נ״נ  981מי.

הר כ ח ל

עמק ד ? ך ב ן
נ״צ  ,223.301עמק קטן בשטח חלקה השופע שיתי דובדבן.

נ״צ  ,218.298נג״ג  1411מ׳

הר כרמים
; T

עמק האשחר

•

נ״צ  ,222.291ב״ג  1190מי.

הר פ ר ם

נ״צ  ,2237.3012דולינה ,שבה גדל עץ האשהר.

עמק שנונים

בי׳ צ  ,231.263נ״ג  929מי.

הר ר ם

נ״צ  ,216.391עמק טרשים ,שבמרכזו בריבה.
ברכת המיצים)המשושים(

T

נ״צ  ,223.294נ׳׳ג  1182מי.

ברכת חפור

| ה ר שיפון
נ׳׳צ  ,222.275נ׳׳ג  977מי ,עליו גדל בר שיפון ההרים ,שאינו מצוי
ממערב לירדן.
שלוחת שריון
שלוחה בין נחל שיאון לואדי אל מעיר .על שלוחה זו מצויים הר
אגס בנ״צ  ,2157.3006והד הבתרים נ״צ .2160.2995

נ״צ .2181.2973
ברכת מן
נ״צ  ,220.299במרכז בקעת מן.
ברכת נקר

גבעת אורחה
נ׳׳צ  ,230.259לרגלי הגבעה חאן גדול מתקופת הטורקים.
ילקוט הפרסומים

נ״צ  ,212.260בריכה בתוך נהל המשושים.

,2633

כ״ ו בסיון תש״ם10.6.1980 ,

נ״צ  — ,219.303נקר שם של עוף מצוי .זוהי בריכה .עונתית,
הנמצאת בעמק השופע תפוחים ובוסתנים ,השם הקודם :ברכת נקר.

1833

ברכת ר ם
ד

נ״צ  ,222.293שם קודם :ברכת רם ,הגדולה בבריכות הגולן.

ברבת שנונים
נ״צ  ,216.391נמצאת במרכז עמק שנונים.

מפל גלבון

מצפה גדלני־
• T

נ״צ  ,214.292שם קודם :תל פאחר.
מצפה האךן
ב״צ .221.237
מצפה שלגים
נ׳׳צ  ,225.302נ״ג  2224מ׳)הנקודה המזרחית ביותר בהרמון(.

נ״צ  ,2117.2718מפל מים בנחל גלבון ,הגבוה במפלי הגולן.
בקעת :עפו י

מפל דבורה
נ״צ  ,2127.2722מפל מים בנחל גלבון.
המפל ה ל ב ן
ב״צ  ,2203.2476מפל מים בנחל אל־על.

נ״ צ  ,222.294בקעה ליד מסעדה.
בקעת מן
ב״צ  ,220.299בגובה  1400מי .זוהי דולינת התמוטטות ,המהווה
כעין התרחבות של יובל מנחל שיאדן .במרכזה בריבת מן ,המחזיקה
מים כמעט כל תקיץ ומשמשת להשקיית עדריט.

־ •

אלוני שיאון

נ״צ  ,2177.2996כ־ 40אלונים במפגש נחל שיאון ונחל ערער.

מפל זויתן
נ׳׳צ  ,214.263מפל מים בנחל זויתן.
מפל ס ע ר
נ״צ  ,216.293מפל מים בנחל סער.

כתף חךמון
הלקו המזרחי של החרמון ,המתחיל מנ״צ  225,302עד ב״צ .217.297

כתף שיאון
מפל ךםיםים

חלקו המערבי של ההרמון ,המתחיל מנ״צ  217.303עד לנ״צ 214.299

נ״צ  ,219.292מפל בנחל סער.
מפה מ0׳ ) 3הן״מ :(1:100,000

עין פמיאס

נחל מלימון

נ׳׳צ  ,215.294שם קודם :עין בניאס ,שט היסטורי.

תחילתו בנ״צ  153,225עד לנ״צ  ,148.222ע״ש הגבעות הסמוכות
בנ״צ .148.223

עינוה קשיון

באד :ענץ

נ״צ  ,187.229מעיבות ליד חל קשיון ,לרגלי הר תבור.

ביצ  .170.255ההחלטה בדבר השם באד נעיאל ,דו״ח מליאה מסי
 ,182מיום  - 26.9.67בטלה.

מצפה א פ ק

עין שור

נ״צ  ,215.242תצפית מערבה מאפיק.
מצפה בולען

נ״צ  ,166.228מעין לרגלי תל שור ,מצפון מערב לבפר־ברוך.

נ צ  ,223.300נ״ג  1900מי ,לציון הבולענים )דולינות( הרבים
שבאזור.
״

מפה מס׳ ) 5ה׳׳מ :(1:100,000

נחל הנדיב
מצפה גדות
נ״צ  ,210.268כ־ 1.5ק״מ ממזרח לנדות.

1834

תחילתו בנ״צ  ,145.218עד לנ״צ  ,1440.2183יורד מגן הנדיב
עד לפתח מערת בברה.
ילקוס הפרסומים

,2633

כ״ו בסיון תש׳׳ם,

10.6.1980

I

בקעת הוך;קנ;ה

עין חנני ה
ז

נ״צ  ,144.215השם הקודם :עין תמסח — בטל.
נחל כ ב ר ה
:

ב״צ מרכזי .187.125
גבעת המט1ם

זז

תחילתו בנ״צ  145.218עד לנ״צ  ,144.218יורד מבית ההבראה
״רמז״ בזכרוךיעקב עד לפתח מערת כברה.
נתל ת מ ס ח

T

־

נ״צ  ,169.127גבעה ממערב למנזר מר אליאס ,עליה מצבה לזכרו
של טייס שהתרסק עם מטוסו במלחמת ששת הימים.
מעגנית ה מ ל ח

תחילתו בנ״צ  144.217עד לנ׳׳צ  ,143.217יורד מרמת הנדיב עד
לעיינות תמסח.
עינות ת מ ס ח
נ״צ  .143.217השפ הקודם :עיינות חנניה  -בטל.
מפות מם׳  6ו־)9גן״מ :(1:100,000

נ״צ  ,198.131חצי אי בצפון ים המלת ,שימש במעגן בעת גיאות
פני הים .שמו הקודם :דנים אל בחר ,אינו קייס עוד עקב ירידת מפלס
ים המלח.
נהל חצצון
תחילתו בנ״צ  ,172.110נשפך לים המלח בנ״צ  .188.106שמו הקודם:
ואדי חצצה.

נחל ת ר צ ה
* :

T

תחילתו בנ״צ  ,182.188נשפך לירדן בנ׳׳צ  .199.161שם קודם:
ואדי אל פרעה .ע״ש העיר המקראית תרצה ,המזוהה ליד מקורות
הנחל.

מפות מפ׳ ) 11—12י!״מ :(1:100,000
נהל אוג

מצפה מ1ריה
־

T

נ״צ  ,173.132המצפה ליד מלון אינטרקונמיננטל על הר הזיתים,
ממנו נראים העיר העתיקה והר הבית.
נחל ס כ כ ה
תחילתו בנ״צ  184.126נכנס לנחל קומדן בנ״צ .191.127

תחילתו ממזרח להר הצופים בנ־׳צ  ,173.135נשפך לים המלח בנ׳׳צ
 ;196.228על שפ צמח האוג הקוצני הגדל במצוקי מדבר יהודה,
ממזרח להד הצופים עד ים המלח.

נחל ס מ ר
T

T

תחילתו בנ״צ  185.113נכנס לים המלח ליד עינות סמר בנ״צ .188.112

בחל אגוז
תחילתו בנ״צ  ,172.133נכנס לנחל קדרון בב״צ .172.132

עיבות ס מ ר
T

רכס בית־גיליה
נ״צ  166.125עד נ״צ .164.126
נחל בית גילה
תחילתו בנ״צ  167.125עד לנ״צ  ,166.127עובר מצפון לרכס בית
גלה .השם הקודם :נהל גלה  -בטל.

T

נ״צ מרכזי  ,189.113על שפ צמח נפוץ באזור הנביעות.
נחל עמוס
T

תחילתו בנ׳׳צ  ,170.115מזרח לחי תקוע ,נכנס לנחל תקוע בנ׳׳צ
.180.109
ראש צוקים
נ״צ  ,192.123שם קודם :ראס פשחה.

נהל גוךפן
תחילתו בנ״צ  ,176.123נכנם לנחל קדרון בנ״צ .186.121

עינית צוקים
נ״צ מרכזי  193.124קבוצת מעיינות גפריח ומעינות מים מתוקים.

נחל ך ת ה
תחילתו בב״צ  ,171.127נשפך לים המלח בב״צ  .189.108השם הקודם
ואדי דרג׳ה שונה תחילה לנהל דרגות ועתה לבחל דרגה.
2633ילקוט הפרסומים

 ,כ״ו בסיוז תש״םÓ6.1980.1 ,

נחל קךרון
תחילתו בנ״צ  ,171.133נשפך לים חמלה בנ״צ .192.119

1835

מצפה ק ד ם

מפות »2׳  15ו־)16ק׳׳מ :1:100<000
מצפה מדרג

נ״צ  ,185.101שם קודם :ראם אל מוק^.£

נחל .קדם
תחילתו בנ׳׳צ  ,183.102נשפך לים המלה בב׳־צ ) 187.102מצפון
למצפה קדם(.

נ״צ  ,173.094שם קודם :תישם אים־דרנ׳.

מפה מס׳ ) 18ק׳׳מ :(1:100,000
נחל חורים
תחילתו בנ׳׳צ  ,125.026נשפך לנחל צין בנ־צ .128.028

עין.קדם
נ״צ  ,187.102ממינות גפרית חמים סמוכים לשפך נחל קדם.

נחל קומךן
תחילתו בנ״צ  ,183.127נשפך לים המלח בנ׳׳צ .194.126

נחל מצרים
תהילתו בנ״צ  ,138.034נשפך לנחל הרועה .בב״צ .135.035

נהל נוקד
תחילתו בב׳׳צ  ,132.035נשפך לנהל בוקר בב״צ .128.035

עינות קומךן
קבוצה גדולה של נביעות מדרום לח׳ קומרן ,אשר היוו את מקור
המים על ה׳ קמחץ .הנגיעות מצויות בין קואור׳ רוחב  126ו־127
וקואור׳ אורך  193ו־.194

נ״צ

) S 1

מרכזי

קיו ע ק ב
נ״צ  ,132.027נ״ג  ,444פסגה מחודדת מאוד בקצה השלוחה הסתרת
על נחל עקב.

עיבות קנה

הר צרור

 9 . 1 1 4ל ח ו ף ים המלח( על שם צמה הקנה המצוי
במקום.

נ״צ  ,132.030גבעת שפסגתה השטוחה בנוייה מאבן צור.

ד

מפה מס׳ ) 19-20ק״מ :(1:100,000

נחל קנה

מעלה אשלים

תחילתו בנ׳׳צ  ,185.114נשפך לים המלח מצפון לעיבוח קנה בנ־׳צ
.189.115

תחילתו בנ״צ  181.052וראשו בב׳׳צ .181.053

עין גדרון
רמת תלפיות
שטה רמתי המשתרע מתלפיות עד אי־מון הנציב ,שם קודם :ראס
מוכבר .נ״צ ,172.129
שליחת רפאים
;

T

ב׳׳צ  ,1764.0221מעין באפיק נתל גדרון ,מצפוךמזרת למושב חצבה

גבי פ ר ס
נ״צ  ,177.046קבוצת גבי מים בתוך הבקיק הלבן של נחל פרם.

י

נ׳׳צ  169.126עד .166.127

עין צפית
נ׳״צ  ,171.048מעין בנחל צפית.

הר עזמואל
נ״צ .167.138

מפה מס׳ ) 22ה״מ :(1:100,000
מעלה ד ק ל י ם

עינית תנור

מנ׳׳צ  1439.0015עד .1453.0014

קביצה גדולה של נביעית ,ב׳׳צ מרכזי .193.125

גבי חוה
נחל תקוע
תחילתו בנ״צ  ,167.122נכנס לנחל דרגה בנ״צ .185.110

1836

־ ־ד

נ׳׳צ  ,140.015גבי מים גדולים היוצרים בריכות המלאות מים בל
השנה .הגבים נמצאים בתהתית קניון רב רושם של נחל חוה.
ילקוט הפרסומים

,2633

כ״ו בסמן תש״ם,

10.6.1980

עין הוז?

וזר יואש
T

נ״צ  ,138.888נקודת טריג .שגובהה  734מ׳

נ״צ  ,142.015מעיין באפיק נחל חוה.

מעלה מחמל
־ :

עין נטפים

T

מנ״צ  143.011עד לנ״צ .143.011

נ״צ .138.889

שער ךמון
נ״צ  ,1439.0013הנהל יוצר ישער״ בעוברו את המצוק הסוגר על
,
מכתש רמון.

הר עדהו
נ״צ  ,138.897מתייחס לבליטה הגרביטית הכפולה שפסגתה בגובה
 863מ׳.

מפה מם׳ ) 25ק׳׳מ :(1:100,000
עמודי ע מ ר ם

נחל סוכך

-

; T

נ״צ .1431.8961

תחילתו בנ״צ  148.917נשפך בנ״צ ,152.917

נהל םלילון

נחל צפונות

תחילתו בנ״צ  149.917נשפך בנ״צ .153.917

תחילתו בנ״צ  143.897נשפך בנ״צ .145.897

מפח מסי ) 26ק״מ :(1:100,000

הר צפחות

גיא אבוד

 1ד

T

ג״-צ .141.891
נ״צ  ,140.880נקודת טריג .שגובהה  278מי.
המפרץ הנעלם
נ״צ  ,138.971כינוי ה״פיורד״ ,ב־ 25לךמ דרומית מאילת.

גבעות צ פ ר ה
״ ! ז

מתייחם לשתי הגבעות :אחה בנ״צ  146.896והשנייה בנ־׳צ .147.897

 •7שמות למאגרים
מאגר אילון

מאגר

בית־זית

מאגר בית־נט1פה

נ״צ .1462.1418

מאגר זהר

נ׳׳צ .1215.1125

מאגד לרחם)ירוחם(

נ״צ .1395.0445

מאגר כ פ ר ב ר ו ך

נ״צ 107.227

מאגר שקמה

נ״צ ,1278.1052

נ״צ .1648.1323

נ״צ .174.242

 .8שמות למערות
מערת האגרות
T

נ״צ ) 1829.0935אזור ים המלח(,

מערת המטמון

נ״צ ) 1813.0883אזור ים המלח(.

י :

מערת האימה
 T״

נ״צ ) 1817.0933אזור ים המלח(.

ד

מערת ה ב ר כ ה

נ״צ ) 1857.0978אזור ים המלח(.

ילקוט הפרסומים  ,2633כ״ו בסיון תש׳׳ם10.6.1980 ,

מערת שורק

נ״צ ) 152.129ליד בית שמש(.
השם הקודם :מערת הנטיפים.

1837

 .9שמות לדרכים
דרך ס פ ר השומרון

דרך אילתה

שם לדרך במורדות המזרחיים של הרי יהודה ושומרון)כיבוי ארעי
קודם  :דרך א  pהמרדפים.

דרך המחברת את הים התיכין ומפרץ אילת מאיזור אל־עריש דרך
ניצנה עד אילת.

 .10שמות למתלפים
מחלף גנות

נ״צ .1334.1584

מחלף

נ״צ .1300.1523

מחלף ה ו צ א ה

נ״צ .1326.1747

מחלף משמרת

נ״צ .1393.1825

מחלף השבעה

נ״צ .1326.1574

מחלף נתרה

נ״צ .1377,1923

מחלף שפירים

נ״צ .1347.1574

מחלף פולג

נ״צ .1366.1867

מפה מס׳ ) 3ק״מ :(1:100,000
מחלף חיפה דרום

נ״צ .1467.2446

מפה מס׳ ) 5ק״מ :(1:100,000

מחלף .קיסריה

ב״צ .1408.2088

נמות מס׳ ) 8—7ק״מ :(1:100,000
מחלף גהה

מפה מס׳ ) 10ק

מחלף א^זדוד

נ״צ ,1215.1375

מפות מש׳ ) 12—11ק״מ :(1:100,000
נ״צ .1355.1667

נ״צ .1620.1343

מחלף ח מ ד

 .11שמות צמתים
מפה מס׳ ) 3ק״מ :(1:100,000

מפה מם׳ ) 1ל!״מ :(1:100,000
צומת כברי

נ׳׳צ .1637.2690

מפה מפ׳ ) 2ק׳׳מ :(1:100,000
צומת בית ה מ כ ס

נ׳׳צ .2112.2687

צומת גילעם

נ״צ .1627.2476

צומת יגור

נ״צ .1575.2389

־

:

T

צומת נ ה ל ל
צומת יער א ד ם

נ״צ .2209.2927

נ׳׳צ .1698.2340

מפה מס׳ ) 4ק״מ :(1:100,000
צומת מ ס ע ד ה

נ״צ .220.293

צומת אפיק

נ״צ ,2170.2428

צומת שיאון

נ״צ .2131.2952

צומת בית צידה

נ״ צ .2096.2566

־ ;

1838

זז

ילקוט הפרסומים  ,2633כ״ו בסיו :תש׳ים10.6,1980 ,

צומת דליות
ד

נ״צ .223.2559

־

במות מפי ) 8—7ל,׳׳מ :(1:100,000
צומת ב ר אילן

כנךת

ב״צ .2037.2364

צומת כ פ ר תבור

ד״נ .1898.2330

צומת

צומת
:

צומת

־

צומת

T

מגדל

ה כ פ ר הירוק

צומת מעיר

צומת להוד
צומת מורביה

נ״צ .1365.1703

צומת סביון

1״צ .1375.1600

ב״צ .1889.2547

מפהמפ׳ ) 5ק״ט :(1:100,000

צומת

צומת א ו ר עקיבא

נ״צ .1434.2120

צומת אלון

נ׳״צ .1467.2062

צומת ג ב ע ת א ו ל ג ה

נ״צ .1401.2058

צומת גרנות

נ״צ .1462.2060

צומת ה ל ל יפה

נ״צ .1403.2058

ד־.׳

פלמחים

צומת רעננה
צומת שמוץהו

נ׳׳צ .1327.1764

צומת ת ל השומר

נ״צ .1344.1626

נמה »&׳ ) 9ק׳׳מ :(1:100,000

צומת

חבצלת

צומת

ח ד ר ה מזךח

נ׳׳צ .1456.2058

צומת חר?זת

נ״צ .1414.2068

צומת לנאי

ב׳׳צ .1374.1984

צומת נ ח ל ח ד ר ה

נ׳׳צ .1422.2078

צומת

מכורה

נ״צ .1932.1766

צומת

מ ע ל ה אפךלם

נ־צ .1862.1655

צומת

פצאל
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