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רשימת שמות
מ א ת ועדת השמות הממשלתית
בהתאם להודעה בדבר מינוי ועדת השמות הממשלתית' ,מתפרסמת בזה רש־מת השמות שקבעה הועדה האמורה
בפרק הזמן שבין א׳ בתמוז התשל״ט ) 26ביוני

 (1979ובין כ״ב בס־ון התשמ״ד ) 22ביוני  ,(1984לאלה:

התוכן
.1

ז.

ישובים ובכללם היאחזויות נח״ל
ומאחזים:

.6

צמתים;

קווי דואר־נע:

.7

מהדפים;

.3

אתרים היסטוריים;

•8

אתרים נטושים בגולן;

.4

שמורות טבע;

.9

מועצות אזוריות.

.2

ישובים

.5

עצמים גיאוגרפיים:

ובכללם

היאחזויות נח״ל !מאחזים

אבטליון
נ״צ  ,183.249השם הזמ:־  -אבטל־ון ,הררית כ׳ ״שוב ש־תיפ־,
בגליל .השם היסטורי ,חכם מחכמי הזיגות ,בן זוגו של שמעיה.
אביאל
נ״צ  ,149.215מושב של תנועת משקי חרות־ביתר :ע״ש ישראל
אפשטיין ,איש הארגון הצבאי הלאומי אשר נפל בשליחות הארגון
ברומא .ב־הש ה׳ בטבת התש״ו.
הפרסום בילקוט הפרסומים  ,489התשט״ז ,עמי  ,1234שבו נקבע כי
השם הוא מקראי עפ״ -שמואל אי טי ,א  -בטל.

; אבירים
נ״צ ' ,177.271השם הזמני  -אבירים ,כפר ,בגליל :ע״ש החרבה
שבסמוך.
החלטת הועדה מיום  22.6.1979בדבר השם ״אדר״ ,אשר פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2633התש׳׳ם ,עמי  - 1819בטלה.
אבשלום
; ״ צ  ,085.067מרכז אזיי־׳ .בהבל הבשור -.ע״ש אבשלום פיינברג
:׳׳ל.
אגוז

אבינעם
נ״צ  ,184.235השם הומני  -בית קשת בי ,יישוב קהילתי ,בגליל
התחתון :ע״ש ברק בן אבינעם .שופטים הי ,א.

נ״צ  ,1792.1753השם הזמני  -תל ח־־ם- ,ישוב קהילתי ,בשומרון:
עפ״־ הנאמר במשנה מסכת ערלה גי ,ז ,״אגוזי פרך״ .״פרך״ מזוהה
עם בית פוריק הסמוכה.

ביאורים:
א( מקום כל שם מתואר בקואירד־נטות ברשת ישראל המסומנות במספרים בעלי שש עד שמונה ספרות ,שמהן שלוש או ארבע
שמשמאל םצ־־נזת קו צפוךדרום במפה ,׳שלוש אי ארבע שמימין מציינות קו מזרח־מערכ שבמפה.
ב( מ״א  -מועצה אזורית.
ג( נ״צ  -נקודת ציון.
ד( ד״נ  -דואר נע.
ה( קנ״מ  -קנה מידה.
ו( תק״ם  -התנועה הקיבוצית המאוחדת.
ז( נח״ל  -היאחזות.
״פ התשי״א ,עמ׳ .9591490

יי'״;! הפרסומים  ,3165ג׳ באדי־ההיג־־״ה24.2.1985 ,

$דוךה

אשכולות

נ* צ  ,150.102השם הזמני  -מצפה אמציה ,מאחז נח״ל ,ביהודה:
צורה עברית ,שיש בה רמז לשם המקראי אדוריים .המזוהה כ־3
ק״מ מהמאחז ,דבהי״ב י״א ,ט.

נ״צ  ,141.089השם הזמני  -מצפה להב ,האחזות נח״ל ,ביהודה;
רמז ליישוב ״ענב״ מימי בית שני ,המזוהה ב״ענב אל כביר״
הסמוכה.

אוךנית

?דלח )בדולח(

נ״צ  ,1490.1717השם הזמני  -אורנית ,צמרות .יישוב עירוני,
בשומרון! השם סמלי.

נ״צ  ,0797.0814השם הזמני ־ קטיף וי :מושב של איגוד המושבים
של הפועל המזרחי ,בחבל עזה .מםמל אח החקלאות בבתי זכוכית.

;

1
אלוני הבשן

ב י ת אב׳׳א

נ״צ  ,229.269השם הזמני  -תל פזרה ,מושב שיתופי  -איגוד
המושבים הדת־־ם ,הפועל המזרחי ,בגולן :עפ״י הכתוב בישעיהז
ב״ ,יג :״ועל כל ארזי הלבנון הרמים והנשאים ועל כל אלוני הבשן״.

נ״צ  ,1605.1685השם הזמני  -ברקן ,יישוב קהילתי של תנועת
חרות־ביתר ,בשומרון :ע״ש אבא אחימאיר ,עיתונאי וסופר,
מראשי הלוחמים לחירות ישראל.

אלון הגליל

ב י ת אריה

נ״צ  ,171.241השם הזמני  -יפתחאל אי :מושב של תנועת
המושבים ,בגליל .השם סמלי.

נ״צ  ,1548.1608השם הזמני  -לבונה ,יישוב קהילתי של משקי
תנועת חרותיביתר ,בשומרון :ע״ש אריה בךאליעזד ,מפעילי
תנועת החרות.

אלון מורה
נ״צ  ,1812.1820השם הזמני-אלון מורה ,יישוב קה־לתי של אמנה:
שם מקרא־ ,נקבע כשם סמלי על שם המקום הראשון בארץ שחנה בו
אברהם אבינו.

אלישע
נ״צ  ,196.143השם הזמני  -נחל פרת ,היאחזות נח״ל ,בבקעת
הירדן :ע״ש אלישע הנביא.

ב י ת הבד
 jנ״צ  ,160.150השם הזמני  -רס כרכר :יישוב קהילתי ,בישומרון:
 jזכר למיתקן לעצירת שמן ,הפועל עד היום בכפר הסמוך.

; בית ה ע ר ב ה
נ״צ  ,197.135השם הזמני  -אלמוג ב׳ :קיבוץ של תק״ם ,בצפון
מערב ים המלח :ע׳׳ש היישוב בית הערבה ) ,(1939שהיה סמוך
לקליה וחרב במלחמת הקוממיות.

אלפי מנשה

ב י ת ר עלית )עילית(

נ״צ  ,151.175השם הזמני  -קרני שוסדדן ג׳ ,צוותא :עפ״׳ דברים
ל״ג ,יז :״והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה״.

נ״צ  ,1645.1243השם הזמני  -ביתר :יישוב עירוני ,ביהודה ,השם
היסטורי.

אם אליע׳נם

?ני עצמון

נ״צ  ,187.231שם לריכוז בדואי ,בגליל ,בנפת־יזרעאל :השם הזמני
 -אום אל׳ע׳נם.

נ״צ  ,078.0820השמות הזמניים  -עצמונה ,קטיף זי :מושב שיתופי
 אמנה ,בחבל עזה .איזכור השם ההיסטורי עצמון)במדבר ל״ד ,ה(המזוהה באזור אל־עריש ,ואיזכיר ההתיישבות שם לפני הסכם
השלום.

אמתי
נ״צ  ,0835.0650השם הזמני  -ניר שלום :קיבוץ של הקיבוץ
הארצי .בצפון חולות חלוצה ,לזכרם של אריה וילנר ,מרדכי
אנילביץ ,תוסיה אלטמן ויוסף קפלן ,מראשי התנועה במרד גיטו
ורשה.

אקזפר
נ׳׳צ  ,1675.1105השם הזמני  -מיצד ,מאחז נח״ל ,במדבר יהודה:
שם היסטורי  -על יסוד ח׳ זפרן הסמיכה .קדמוניות ׳״ג.8 ,

ילקוט הפרסומים  ,3165גי באדר התשמ״ה24.2.1985 ,

ברוכים
נ״צ  ,2171.2816השם הזמני  -״מרכז איכלוס צפון הגולן״ .מרכז
אזור־ בגולן :תרגום השם הערבי הסמוך ח אל מובראכין.
,

י בךכה
נ״צ  ,174.578השם הזמני  -נח״ל גריזיס .,היאחזות נח״ד,
בשומרדן :ע״ש הר הברכה ,הר גריזים שבסמוך .דברים ״יא ,כט.

1491

בארונות

דקל

נ״צ  ,2015.1915השם הזמני  -ברוש :מאחז נח״ל ,בבקעה :מונח
גיאוגרפי התואם למבנה המורפולוגי של האזור.

נ׳׳צ  ,0875.0675השם הזמני  -דקל ,מושב של האיחוד החקלאי,
בחבל הבשור; ע״ש הדקלים האופייניים לאזור.

גבעון החדשה

דותן

נ״צ  ,1655.1380השם הזמני  -חדשה :״שוב קהילתי של אמנה,
נ״צ  ,173.202השם הזמני  -צומת דוחן :השם היסטורי.

ביהודה ,בסמוך לגבעון ההיסטורית.

ג ב ע ת אלה
נ״צ  ,1730.2360השם הזמני  -עילוט בי ,־ישוב קהילתי ,בגליל
התחתון המערבי; ע״ש עצי האלה.

ג ב ע ת זאב
נ״צ  ,1660.1418השם הזמני  -גבעון ,יישוב עירוני ,ביהודה :ע״ש
זאב ז׳בוטינסקי ,נקבע במלאת מאה שנה להולדתו.

גבעות
נ״צ  .1605.1208השמות הזמניים .אנחיל ,עציון ־  /נחלין :קיבוץ,
הקיבוץ הדתי ,בגוש עציון :עפ׳״ במדבר כ״ג ,ט :״כ׳ מראש צרים
אראנו ומגבעות אשורנו״.

הושעיה
נ״צ  ,178.240השם הומני  -צפורי בי :מושב של איגוד מושבי
הפועל המזרחי ,בגליל :על שמו של ההר שבסמוך ,שנקרא ע״ש ר׳
הושע־ה רבה ,דור ראשון של האמוראים.

הלה
נ״צ  ,173.271השם הזמני  -הר זיו ,כפר ,בגליל :שם נרדף לזיו,
כשם ההר שבסמוך.

הךדוף
נ״צ  ,167.241השם הזמני  -יפתחאל גי ,קיבוץ של תק״ם ,בגליל;
ע״ש שיח -רוק עד ,הגדל בר על גדות הנחלים ובגינות נוי.

הררית

גבריאל
נ״צ  ,1575.1665השם הזמני  -אלקנה ד  ,צפרה :יישוב קהילתי,
,

בשומרון :השם סמלי.

נ״צ  ,184.250השםהזמני-הרנטוםה ,״שוב קהילתי של התאחדות
האיכרים ,בגליל :שם תיאורי.

גילדן

ורד יריחו

נ״צ  ,172.256השם הזמני  -גילץ א׳ ,יישוב קהילתי של תנועת
משקי חרות־ב־תר ,בגליל :על שם ההר גילון ,שנקבע לו השם ״הר
גילון״ על פי דמיון הצלילים,

נ״צ  ,190.1375השם הזמני  -מצפה יריחו ב׳ ,יישוב קהילתי של
האיחוד החקלאי ,מצפיךמערב יםיהמלח ,על־פי הנאמר בספר בן
סירא כ״ד ,יד :״כתמר התרוממתי בעין גדי ,וכשתילי ורד ביריחו״.

ג נ ת )גינת(

חגי

נ״צ  ,175.208השם הזמני  -נחל גן ,היאחזות נח״ל ,בשומרון:
סמיכות לשונ־ח לשם העיר ג׳נין שבקרבתה.

נ״צ  ,157.101השם הזמני  -סנדס ,גבעת זיי ,חכלילי :ע״ש חגי
הנביא.

גנים
נ״צ  ,1820.2060השם הזמני  -גנים בי ,יישוב קהילתי ,העובד
הלאומי ,בשומרון; שם סמלי.

ג?ךה )אסיף(
נ״צ  ,167.215השם הזמני  -גבעת עז בי; מושב שיתופי של העובד
הציוני ,בהדי אוםיאל־פחם :ע״ש בן־שיח ריחני ,הגדל בבתה
ומשמש כצמח מרפא עממי.

ךוד־נס
נ״צ  ,2104.2594השם הזמני  -חד נס :יישוב קהילתי  -משקי
חרות־ביתר ,בגולן :עפי״ סיסמתו של זאב זיבדטינםקי ״דגל אחז־
לבל עם ישראל״.

חמדת
נ״צ  ,200.184השם הזמני  -נחל יבוק ,היאחזות נח״ל; על שם אחד
הגיבורים בסיפור־ ש״י עגנון.

רלב )דולב(
נ״צ  ,163.147השם הזמני  -דולב ,מאחז נח״ל ,בדרום מערב
השומרון ,סמוך לשמורת דלבים :ע״ש עץ הדולב הגבוה והחסון,
הגדל בגדות הנחלים ובפלגיס שבהרים.

1492

חמאם
נ״צ  ,196.248שם לרכוז־בדואי בגליל ,בנפת־כנרח :השם הזמני -
ואדי חמאם.
ילקוט הפרסומים  ,3165ג׳ באדר התשמ״ה24.2.1985 ,

ח^ש )חומש(

יצהר

נ״צ  ,1688.1902השם הזמני  -מעלה נח״ל; יישוב קהילתי של י
העובד הלאומי ,בשומרון ,מיקומה הגיאוגרפי קרוב לכפר הערבי
פנדקומיה ,המשמר את השם  Pentacomiaהעתיקה ,שהיתה מרכז
גושי לחמישה כפרים בתקופה הביזנטית.

נ״צ  ,1725.1759השם הזמ:י  -רוגן ,מאחד בוו״ל ,בשומרון; מיקום
המאחז סמוך לכפר הערבי עצירה ,שמשמעותו ״עצירת שמך׳ ומכאן
השם.

יקיר

חננית
נ׳׳צ  ,165.210השם הזמני  -ריחן ב׳ ,מושב של תנועת המושבים,
בשומרון! עי׳ש צמח רב־שנתי מצמחיית הבתה והחורש ,פורח
בתחילת החורף ונפוץ באזור.

חבתן )חנתון(
נ״צ  ,173.244השם הזמני  -הסוללים ב׳ :קיבוץ של תק״ם ,בגליל!
שם היסטורי ,עיר בנחלת זבולון ,יהושע י״ט ,יד.

חריש
נ״צ  ,155.206השם הזמני  -מענית בי ,קיבוץ של הקיבוץ הארצי,
בגבעות עידון )השומרון התיכון( :השם מעולם החקלאות.

חךמש
נ״צ  ,162.203השם הזמני  -חרמש ,יישוב קהילתי  -משקי
חרות־ביתר ,בשומרון :השם מעולם החקלאות.

נ׳׳צ  ,162.173השם הזמני  -קרני שומרון ד׳ ,יישוב קהילתי של
אמנה ,בשומרון; עפ״י ירמיהו ל״א ,ינז :״הבן יקיר לי אפרים״.

יתד
נ׳יצ  ,0856.0686השם הזמני  -יתד :מושב של תנועת המושבים,
בחבל הבשור :השם סמלי.

יתיר
נ״צ  ,151.083השם הזמני-יתיר ב׳ ,חרבת יתיר ,מושבשיתופישל
אמנה ,בדרום הר חברון :שם היסטורי ,עיר בנחלת יהח־ה ,יהושע
כ״א ,יד.

כדים
נ״צ  ,180.205השם הזמני  -נחל גנים ,גנים בי :היאחזות נח״ל,
בשומרון :על יסוד כדי השמן.

חשמונאים
נ״צ  ,1480.1507השם הזמני  -גני מודיעין ,יהויריב :יישוב עירוני,
בחבל מודיעין.

טנא

כוכב יאיר
נ״צ  ,151.182השם הזמני  -אתר ספיר :יישוב קהילתי של תנועת
משקי חרות־ביחר ,בשפלה הגבוהה )מזרח השרון( :ע״ש יאיר
שטרן ,ראש ארגון לוחמי חרות ישראל.

נ״צ  ,1455.0875השם הזמני  -עומרים ,היאחזות נח״ל ,בדרום הר ן
חברון; ע״ש דוד טנא ,איש רב פעלים בעלייה ובשיכון.
כוךזים

יובלים
נ״צ  ,1757.2535השמות הזמניים  -גילון ,רפאל ,שגב זי ,יישוב
קהילתי של התאחדות האיכרים ,בגליל :על יסוד יובלי המים באזור.

נ״צ  ,2025.2572יישוב קהילתי של התאחדות האיכרים ,בגליל; שם
היסטורי מתקופת בית שני ,המשנה והתלמוד.

כ פ ר אדמים
יועזר
נ״צ  ,156.164השים הזמני  -בית אריה ב  ,יישוב קהילת* של תנועת
משקי חרותיביתד ,בשומרון :ע״ש •וסי בן •ועזר ,דור ראשון לחכמי
הזוגות .איש צרדה ,שזוהתה עם דיר בלוט הערבית הסמוכה.
,

יעליו
נ״צ  ,154.940השם הזמני  -קטורה א׳ ,קיבוץ של תק״ם ,בערבה:
ע״ש הנחל שבסמוד.

נ״צ  ,18205.13704השם הזמני  -מעלה אדומים בי ,יישוב קהילתי
של אמנה ,ביהודה :על פי השם ההיסטורי מעלה אדומים .יהושע
ט״ו ,ז.

כ פ ר ורדים
ב״צ  ,175-265השם הזמני  -כפר הורדים ,כפר תעשייתי ,כגליל!
שם סמלי.

:ערית

כ פ ר תפוח

נ״צ  ,153.184השם הזמני  -יערית ,סלעית בי ,יישוב עירוני,
בשומרון :השם סמלי.

נ״צ  ,1734.1684השם הזמני  -תפוח ,יישוב קהילתי של אמנה,
בשומרון; על פי השם ההיסטורי תפוח ,יהושע י״ב ,יז.

־וט הפרסומים  ,3165ג׳ באדיהתשמ״ה24.2.1985 ,
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כךכם
נ״צ  .2049.2605השם הזמני  -חרבת עלי ,מושב של העובד הציוני,
בגליל :ע״ש צמח ממשפחת האירוסיים ,פורח בראשית החורף,
מוזכר בשיר השירים די ,יד :״נרד וכרכם ,קנה וקנמין עם כל עיצי
לבינה״.

מירב
נ״צ  ,1895.2065השם הקודם  -מלכישוע ,קיבוץ של הקיבוץ הדתי,
בגלבוע :ע״ש מרב בת שאול ,מי-רב מבטא את הביגוד לקללה
שקלל דוד המלך את הרי הגלבוע :״הרי בגלבע אל טל יאל מטר״,
שמואל ב׳ א׳ ,כא.

כרמל

מיתר

נ״צ  ,167.0935מושב שיתופי ש י אמנה ,בדרום מזרח הר חברון:
שם היםטיר* של ע י י בנחלת יהודה ,יהושע ט״ו; ,ה.

נ״צ  ,1445.0825השם הזמני  -עומר ב׳ ,יישוב קהילתי ,בדרום הר
חברון :השם סמל*  -על שם מיתר* האהלים.

?ךמי צור
נ״צ  ,1592.1103השם הזמני  -כוכבא ,ערובין ,בית צור :איזכור
השם ההיסטורי בית צדד הסמוכה וציון מטעי הכרמים באזור.

מכבים
נ״צ  ,1535.1445השם הזמני-״מרכז מודיעין לתנועת מכבי״ ,מרכז
אזורי ,בחבל מודיעין :סמוך למודיעין ,עיר מולדתם של המכבים.

לביו

מכמנים

נ״צ  ,178.261השם הזמני  -תפן ר; קיבוץ של תקיים ,בגליל :ע״ש
פנחס לבון ,מייסד התנועה החלוצית ״גירדוניה״ ,מראשי תנועת
העבודה.

נ״צ  ,181.257השם הזמני  -כמון מערב ,מושבה ,התאחדות
האיכרים ,בגליל :שם פיוטי.

מנורה
נ״צ  ,167.203השם הזמני  -דותן ,יישוב קהילת־ של אמנה,
בשומרון :איזכוד לשם ההיסטורי דותן.

נ״צ  ,154.148השם הזמני  -גבעת אהוד ,יישוב עירוני ,בחבל
מודיעין :ע״ש מ״ה הנופלים במלחמת השחרור בגזרת שילטא אל
בורג ,ולפיד האש של החשמונאים..

מבוא דותן

מגדלים

מסד

נ״צ  ,1825.1655השם הזמני  -מגדלים ,היאחזות נח״ל ,במורדות
המזרחיים של הרי השומרון :תרגום עברי לשם הערבי מגידל
הסמוך.

נ״צ  ,190.250השם הזמני  -הר הקוץ ,מושב של תנועת המושבים,
בגליל :השם סמלי )סמוך ליישוב הנקרא טפחות( על פ׳ הכתוב
במלכים אי ,זי .ט :״ממסד עד הטפחות״.

מגדל ת?ן

מעון

נ״צ  ,176.265מרכז תעשייתי באזור תפן ,בגליל :השם ניחן על שם
המגדל המצוי באתר ,והצופה על סביבתו.

ן נ״צ  ,1665.0915יישוב קהילתי של אמנה :שם היסטורי ,עיר
כנחלת יהודה ,יהושע ט״ו ,נה.

מדרשת בן־גוריון

מעוף

ב״צ  ,129.028השם הקודם  -מדרשת שדה בוקר :ע״ש דוד
בךגוריון.

נ״צ  ,202.257השם הזמני  -ארש״ח ,כפר תעשייתי ,האיחוד
החקלאי ,בגליל :שם סמלי לתעשייה עתירת מדע.

מחנה גבעון
נ״צ  ,16635.1401השם הזמני  -מחנה גבעון ,מחנה מעבר לגרעיני
התיישבות ,ביהודה :עפ״י השם ההיסטורי גבעון.

מחנה  :ת י ר
נ״צ  .1560.0840השם הזמני  -בית יתיר :מחנה מעבד לגרעיני
התיישבות ,בדרום הר חברון.

מטר
נ״צ  .1868.2052השם הזמני  -מטר ,מאחז נח״ל ,בשומרון :השם
סמלי.

1494

מעלה מכמש
נ׳׳צ  ,1792.1428השם הזמני  -מכמש .״שוב קהילתי של אמנה,
ביהודה :סמוך לעיר המלןראית ״מכמש״ ,שבנחלת בנימין.

מעלה לבונה
נ״צ  ,1730.1625השם הזמני-מעלה לבונה ,מאחז נח׳יל ,בשומרון:
שם מקראי  -שופטים כ״א ,יט.

מעלה עמוס
נ״צ  ,172.112השם הזמני  -תקוע ב׳ ,״שוב קהילתי של תנועת
משקי חרות־ביתר ,ביהודה :על שם הנביא עמום מתקוע הסמוכה.
ילקוט הפרסומים  ,3165ג׳ באדי־ התשמ״ה24.2.1985 ,

מעלה שומרון

נוה מיכאל

נ״צ  ,1562.1747השם הזמני  -קרני שומרון בי ,מושב של תנועת
משקי חרות־ביחר ,בשומרון :השם סמלי.

נ״צ  ,150.120מושב ,התאחדות האיכרים ,בחבל עדולם; ע״ש
מיכאל וייס ,עםקז ציוני מארה״ב ,השם נקבע ליישוב המאוחד
רוגלית ־ נוה מיכאל ,שנוסדו בשנים .1958 ,1957

מצדות יהודה
נ״צ  ,1605.0860השמות הזמניים  -בית יתיר ,לוציפר ,יתרון,
מןשב שיתופי חקלאי של אמנה ,בדרום הר הברון :השם סמלי.

החלטת הועדה בדבר השם תגלית ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,705התש״ך ,עמ׳  - 73בטלה.

נופים
מצפה אבי״ב
נ׳׳צ  ,!69.249השם הזמני  -מורשת בי ,מושב של האיחוד החקלאי,
בגליל :ע״ש אברהם יעקב ברור ,מן הגיאוגרפים והמחנכים
הראשונים ,שתרם הרבה לחקר ידיעת הארץ.

מצפה יהודה
נ״צ  ,180.127ישוב עירוני :השם סמלי ,גיאוגרפי.

נ״צ  ,1590.1735השמות הזמניים  -יקיר ב; יקיר לי ,יוספ־ה,
יישוב עירוני ,בשומרון; השם סמלי.

נוקדים
נ״צ  ,1745.1173השם הזמני  -אל דוד ,חקוע גי ,יישוב קהילתי של
אמנה ,ביהודה :עפ ״ עמום אי ,א :״דברי עמוס אשר היה מקדים
מתקוע״.
,

מצפה יריחו

נחושה

נ״צ  ,1870.1358השם הזמני  -מצפה יריחו ,מושב של אמנה,
ביהודה :המקום צופה אל יריחו.

נ״צ  ,145.115השם הזמני  -נחושה ,מישב של תנועת המושבים
הדתיים של הפועל המזרחי ,ביהודה :ע״ש ״שוב שהוקם במקום
בשנת  ,1956ונעזב בין השנ־ם  .1968-70השם סמלי ,נקבע עפ״׳
תהילים ׳״ח ,לה :״קשת נחושה זרועתי״.

מצפה נטופה
נ״צ  ,186.244השם הזמני  -בית דמון ג׳ ,היאחזות נח״ל ,בגליל:
צופה אל עמק בית נטופה.

נחליאל
נ״צ  ,1636.1533השם הזמנ־  -נאוה ,מאחז נח״ל ,בשומרון־ .שם

מ צ ר )מיצר(

סמלי.

נ״צ  ,219.241השם הזמני • -קוצה ,קיבוץ של תקיים ,בגולן; על שם
הנחל שבסמוך.

נטף

נגוהות

נ״צ  ,156.138השם הזמני  -נטף :נטף  -מן הבשמים שהקטירו
במקדש :שמות לי ,לד.

נ״צ  ,148.100השם הזמני  -מצפה לכיש ,היאחזות נח״ל ,בחבל
לכיש :שם סמלי.

ניל״י

נרה דניאל

נ״צ  ,1545.1525השם הזמני  -ניל״י ,נעלה ,יישוב קהילתי של
אמנה ,ביהודה :ע״ש אגודת סתרים לוחמת בימי מלחמת העולם
הראשונה ,שסיסמתה היתה ״נצח ישראל ל א ישקר״ ,שמואל אי,
טי־י ,כט.

נ״צ  ,1635.1205השם הזמני -דניאל ,יישוב כפרי קהילתי  -הפועל
המזרחי ,בגוש עציון :ע״ש שיירת ״נבי דניאל״ ממלחמת השחרור.

ניסנית
נרה ךקןלים
נ״צ  ,081.085מרכז אזורי ,בחבל עזה :ע״ש הדקלים הגדלים באזור.
החלטת הועדה מיום  12.1.1979בדבר השם ״אמבר״ ,שפורסמה

נ״צ  ,105.107השם הזמני  -בית להיא ,היאחזות נח״ל ,בצפון חבל
עזה :ע״ש צמח בר ממשפחת המורכבים ,פרחיו צהובים ,פורח
באביב ומכאן שמו.

בילקוט הפרסומים  ,2633התש״ס ,עמי  - 1820בטלה.

נ י ר דוד )תליעמל(
?רה חריף
נ״צ  ,155.940השמות הקודמים :קטורה ב׳ ,אבידע ,קיבוץ של
תק״ם ,בערבה :ע״ש משה)מוסה( חריף שהיה חבר כנסת ,ממנהיגי
תנועת הנוער ,ידאש המחלקה לתכנון של התנועה הקיבוצית.

ילקוט הפרסומים  ,3!65ג• באדר התשמ״ה24.2.1985 ,

ב״צ .193.212
לשם ניר דוד נוסף השם תל־עמל .החלטת הועדה בדבר השם ניר
דוד ,מיום  ,13.5.1937אשר פורסמה בשנתון הממשלה משנת
התשיי׳ח  -בטלה.
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נידית

עיךית

נ״צ  ,1485.1725השם הזמני  -חורבת זכור ,יישוב קהילתי של
תנועת חרוח־ביחד ,בשפלה הגבוהה )במזרח השרון( :ע״ש צמח
חד־שנחי ממשפחת הסיכב״ס המשמש לתבלין.

נ״צ  ,183.194השם הזמני  -תרצה ,היאחזות נחי׳ל ,במורדות
המזרחיים של הרי שומרון :ע״ש צמח בר ממשפחת השושניים,
נפיץ באזורים שיש בהם מרעה רב.

נמרוד

עלי

נ״צ  ,222.295השם הזמני  -הר קטע ,היאחזות נח״ל ,בגולן :עפ״י
השם ״מצודת נמרוד״ הנשקפת מנקודת ההיאחזות.

נ״צ  ,1720.1643השם הזמני י גבעת לבונה :ע׳יש הנחל שבסמוך.

עלמין
נץגלה
נ״צ  ,156.152השם הזמני  -נילי ב׳ ,יישוב קהילתי ,בדרום מערב
השומרון :שם סמל־ עפ״י במדבר י״ג ,ל :״עלה נעלה ...כי יכול
נוכל לה״.

נ״צ  ,1780.1376השם הזמני  -ענתות ,יישוב קהילתי של אמנה,
ביהודה :שם מקראי ,עפ״י יהושע כ״>״ ,יח • ח׳ עלמית הסמוכה,
מזוהה עם עלמון המקראית.
ז

נעמי

עמיהוד

נ״צ  ,1945.1462השם הזמני  -נעמה ,נועימה ,מושב ,תנועת
המושבים ,בבקעת הירדן :שם מקראי.

נ״צ  ,1590.1655השם הזמני  -ברוכים ,ברוכין ,יישוב עירוני,
בשומרון :שם מקראי ,במדבר אי ,י ,נשיא לבני אפרים.

נצנה

עמנואל

נ״צ  ,0940.0335השם הזמני  -נצנה ,מושב של תנועת המושבים,
ברמת הנגב :ע״ש יישוב מתקופת הנבטים ,שהגיע לשיאו בתקופה
הביזנטית ,שוכן על אם הדרך לסיני.

נ״צ  ,1635.1745השם הזמני  -קרני שומרון ה  /יישוב עירוני,
בשומרון־ :שם מקראי ,ישעיה ד ,יד.

עמשא
סוסיה
נ״צ  ,1605.0890השם הזמני  -מעון ב׳ ,סוסיא ,מרכז קהילתי של
אמנה בדרום הר חברון :אתר היסטורי ,צורה עברית לשם החרבה
הערבית סוסיה .במקום נמצאו שרידי כית כנסת עתיק.

סירים )סיירים(
נ״צ  ,1325.9180השם הזמני  -סיירים ,מצפה ,בערבה ,על יסוד
השם בקעת סיירים הסמוכה ,שם שנקבע בשנת .1952

סלמה
נ״צ  .1849.2555־־שוב בדואי :עפ״י שם הנחל שבסמוך ,ואדי
םלאמה.

נ״צ  ,1595.0828השם הזמני  -יתיר ג׳ ,זיף ,יישוב קהילתי של
אמנה ,בדרום הר חברון :שם אחד משרי דוד ,דבהי׳׳א בי ,יז :שמואל
בי -״ז ,כה.

ענב
נ״צ  ,1625.1885השם הזמני  -שבי שומרון ב׳ ,יישוב קהילתי של
אמנה ,בשומרון :שם סמלי.

ענבר
נ״צ  ,1550.1575השם הזמני  -עופרים כי ,יישוב עירוני ,בשומרון:
ע״ש השרף המאבן של עצי האורן  -הענבר.

םנסנה

ענר

נ״צ  ,1405.0855השם הזמני  -להב גי ,קיבוץ של הקיבוץ הארצי,
בדרום הר חברון :שם היסטורי.

נ״צ  ,160.101השם הזמני  -מנוח ,מאחז נח״ל בדר׳ הר חברון :שם
מקראי ,בראשית י״ד ,כד :״ענד אשכול וממרא״.

עטרת

עפרים

נ״צ  ,1667.1565השם הזמני  -נ ו ה צוף ב׳ ,יישוב קהילתי שלאמנה,
בשומרון; שם סמלי :״והיית עטרת תפארת״ ,ישעיה ס״ב ,ג.

נ״צ  ,1550.1590השם הזמני  -בית אריה ג׳ ,עשהאל :׳־־שוב
קהילתי של משקי תנועת חרות־־ביתר ,בשומרון :השם סמלי.

עין הבשור

עץ אפרים

נ״צ  ,0970.0770השם הזמני-מבוא סיני ,מושב ,תנועת המושבים,
בחבל הבשור :ע״ש המעיין ״עין כשור״ שבצפון־מזרח היישוב.

נ״צ  ,1545.1696השם הזמני  -אלקנה ג  /יישוב עירוני ,בשומרון:
השם סמלי ,עפ״י יחזקאל ל״ז ,סז.
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ערוער

צלד

נ״צ  ,1520.0630יישוב ערבי בגבול בקעת באר־שבע  -הנגב
הצפוני :שם מקראי.

נ״צ  ,1576.1995השם הזמני  -צלף :היאחזות נח״ל ,במורדות
המערביים של הרי שומרון; ע״ש שיח בר בעל פרחים גדולים ,נזכר
במשנה ,מעשרות ד ,ו.

עתניאל
נ״צ  ,153.095השם הזמני  -צומת סמוע ,דורית• ,ישוב קהילתי של
אמנה ,במורדות המערביים של הרי יהודה; ע״ש השופט עתניאל בן
קנז ,שופטים אי ,יג.

ציי
נ״צ  ,1938.1494השם הזמני  -נעמה ,היאחזות נח״ל ,בבקעה :ע״ש
צמח בושם ,הידוע באזור ,בתקופת המקרא.

?את שדה

קדמת צבי

נ״צ  ,0775.0820השם הזמני  -קטיף ט׳ יישוב חקלאי ,כחבל עזה:
השם סמלי.

נ״צ  ,216.270השם הזמני  -עין סמםם ,מושבה של התאחדות
האיכרים בגולן; ע״ש צבי איזקםון  -נשיא התאחדות האיכרים,
שפעל הרבה בגאולת קרקע.

?דיאל
נ״צ  ,1555.1635השם הזמני  -דיר קלע ,יישוב קהילתי  -מפד״ל,
בשומרון :השם סמלי ,על משקל השמדת המקראיים פנואל או
רעואל.

קלר
נ״צ  ,1803.1242השם הזמני  -נאות אדומים ,יישוב קהילתי,
ביהודה :עפ״י הנאמר בשיר השירים א /ה :״כאהלי קדר״.

פי־כר

ק ר י ת נטפים

נ״צ  ,165.240השם הזמני  -אבטין א ; יישוב קהילתי של האיחוד
החקלאי ,בגליל :ע״ש לודביג פינר ,אבי ההתיישבות של המעמד
הבינוני שיזם וסייע לעלייתם על הקרקע של עשרות יישובים.

נ״צ  ,161.170השם הזמני ־ נספים ,יישוב קהילתי ,בשומרון :השם
סמלי ,עפ״י עמום ט׳ ,יג :״והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות
תתמוגגנה״.

?ני ח ב ר

קלע

נ״צ  ,1655.0995השמות הזמניים י יקין ,מעלה חבר ,כפר קהילתי
של אמנה ,במורדות המזרחיים של הר חברון :על יסוד שם הנחל
שבסמוך ,נחל חבר ,שמקורו בשם הערבי ואדי חברה.

נ״צ  ,217.285השם הזמני ־ הר קלע ,קיבוץ שלתק״ם ,בגולן :צורה
עברית לשם הערבי קלע.

קציר
פסגות
נ״צ  ,1720.1450השם הזמני  -פסגות ,ג׳בל טוויל ,מרכז אזורי,
ביהודה :השם סמלי.

צורית
נ״צ  ,174.256השם הזמני  -גילון ב׳ ,יישוב קהילתי של תנועת
משקי חרדת־ביתר ,בגליל :ע״ש צמח ממשפחת הטבורית״ם הגדל
בקרקעות הרים רדודות ,אוגר מים בעליו ופורח אף אם הקרקע
יבשה.

נ״צ  ,157.209השם הזמני  -ברקאי א׳ ,מושבה של התאחדות
האיכרים ,בגבעות עירון )השומרון התיכון( :שם סמלי מעולם
החקלאות.

ל א ס עלי
נ״צ  ,165.242השם הזמני  -ראס עלי :יישוב ערבי בגליל.

רפיח ים
ב״צ  ,0765.0815השם הזמני-עצמונה ב; קטיף חי ,יישוב חקלאי,
בחבל עזה :ע״ש התל שבסמוך.

צופין

שבלי

נ״צ  ,1510.1783השם הזמני  -צופים ,יישוב עירוני ,בשומרון;
צליל עברי לשם הערבי צופין ,שבסמוך.

נ״צ  ,187.233השם הזבןןי  -ערב שבלי ,יישוב ערבי במחוז הצפון,
נפת יזרעאל.

צירף

שדי א ב ר ה ם

נ״צ  ,1569.1157השמות הזמניים  -צורית ,צוריף ,גדור ,עציונה,
מאחז נח״ל ,בגוש עציון :צורה עברית לשם הערבי צדריף.

נ״צ  ,0869.06925השם הזמני ; -סודות הדרום ,מושב של תנועת
המושבים ,בחבל הבשור :ע״ש אברהם הרצפלד.
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שלמות ?חולה

שקף

נ״צ  ,2005.1947השמדת הקודמים ,שדמות מחולה ,שלח ,מושב
שיתופי של איגוד המושבים הדתיים :אזכיר השם ההיסטורי אבל
מחולה ,החלטת הוועדה בדבר השם שלח .שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2633התש״ם ,עמ׳  - 1827כטלה.

נ״צ  ,144.102השם הזמני  -שקף ,מושב של תנועת משקי
חרית־ביתר ,בזירים הר חבריו :צורה עברית לשם הערבי ,ח׳ אום
א־שקף.

שרשים
שומריה
נ״צ  ,1388.0934השם הזמני  -ח׳ דגש ,בית מרםם ,קיבוץ ,הקיבוץ
הארצי ,במורדות המערביים של הר חברון :במלאת שבעים שנה
לקיום התנועה.

שז-פון
נ״צ  ,152.940השם הזמני  -קטורה גי ,קיבוץ של חק״ם ,בערבה:
ע״ש הנחל שבסמדך.

שךורות
נ״צ  ,1495.9245השם הזמני  -שחרות ,מצפה ,בערבה :על יסוד
השמות של הר ,נחל ושלוחת שחרות שבסמוך.

שטים
נ״צ  ,1510.9540השם הזמני  -שטה .מצפה ,בערבה :ע״ש עץ
השיטה )ביבים שיטיס( הגדל בר בעיקר בערוצים שבערבה.
בתורה נאמר על בניית המשכן ,הארון וכלי המשכן מעצי השטה,
שמות כ״ה ,ד ,י ,יג לעוד.

שילה
נ״צ  ,1774.1616יישוב קהילתי של אמנה ,בשומרון :שם היסטורי.

שלהבית
נ״צ  ,1328.0868השם הזמני  -גבעות להב .יישוב קהילתי ,בדרום
הר חברון :ע״ש הפרח שלהבית קצרת שיניים ,הגדלה רק בכתות,
באזורים שכמות המשקעים הממוצעת נעה בין  300ל־ 400מ״מ.

שלימציין
נ״צ  ,195.163מרכז כין־כפרי ,בבקעת הירדן :ע״ש שלומציון
המלכה.

שמעה
נ״צ  ,1504.0880השם הזמני  -נטע ,מאחז נח״ל בדרום הר חברון:
שם מקראי  -׳ונדב בן שמעה אחי דוד ,שמואל בי ,י״ג ,ג.

שערי תקוה
נ״צ  ,153.169השמדת הזמניים  -אלקנה ב׳ ,תועפות ,יישוב עירוני,

נ״צ  ,175.255השם הזמני  -שגב חי ,מושב של תנועת המושבים.
בגליל :השם סמלי.

תאנים
נ״צ  ,160.183השם הזמני  -קדומים ג׳ ,יישוב קהילתי ,בשומרון:
תרגום השם הערבי ואדי א־תון.

תלם
נ״צ  ,154.109השם הזמני  -מצפה גוברין ,יישוב קהילתי של
תנועת חרות־ביתר ,ביהודה :שם סמלי.

ף!מךת
נ״צ  ,172.234״שוב קהילתי ,בגליל התחתון :על יסוד השם הקודם
״תמורים״ ועל המשקל המקראי ״לבנת״ ,יהושע י״ט ,כו.

.2

קווי דואר נע

ד״נ שומרון
ישרת את היישובים :אלפי מנשה ,מעלה שומרון ,קרני שומרון,
עמנואל ,קדומים ,שבי שומרון ,עינב ,חומש ,מבוא דותן ,עירית
ואלון מורה.
די׳נ אפרים
ישרת את היישובים :אלקנה ,אריאל ,בית אריה ,בית אב״א ,כפר
רות ,מתתיהו .כפר תפוח ,שלה ,חלמיש.

ד׳ב הרי ירושלים
ישרת את היישובים :בית אל ,בית אל בי ,בית חורון ,גבעון
החדשה ,מחנה גבעון ,אלעזר ,ייאש צורים ,אלון שבות ,כפר עצידן,
מיגדל עז ,תקוע .מעלה עמום.

ד״נ צפון הגולן
ישרת את היישובים :עין זיון ,קצרין ,אור־טל ,מרום הגולן ,שעל,
אל־רום ,אודם .נוה אטי״ב ,קלע ,קשת ,אלוני הבשן.

בשומרון ,שם סמלי.

ד״נ דרום הגולן
שקד
נ״צ  ,167.208השם הזמני  -ריחן גי ,חננית בי ,מושב •של תנועת
משקי חרות ביתר ,בהרי אום־אל־פחם :ע״ש עץ השקד.
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ישרת את היישובים :קשת ,יונתן ,רמת מגשימים ,חםפיו ,אבני
איתן ,אלי״על ,כפר חרוב ,מבוא חמה ,אפיק ,נאות גולן ,גשור ,בני
יהודה ,גבעת יואב ,רמות ,אניעם ,מעלה גמלא.
״קוט הפרטומ־ס  ,3165ג׳ באדר התשמ״ה24.2.1985 ,

ד״נ ה ר ח ב ר ו ן
׳ישרת את היישובים :תלם ,כרמל ,מעיו ,סוסיה ,עמשא ,מצדית
יהידה ימחכה יתיר.
ד׳׳נ מודיעין
יישרת את היישיבים :בפר הניער בן שמן ,מביא מח־יעים,
חשמונאים ,שילת ,כפר רית ,מבוא חירין ,מתתיהי ,נילי ,נחשון,בקיע ,נעלה.

.3

שמות לאתרים היסטוריים

חרבת ש ל ח ה
נ״צ  ,1825.1405במדבר יהודה ,שם עברי לח׳ שילחה,

.4

שמות לשמורות טבע

;־־•־מ :זב׳  ,1לנ״מ  - 1:11(0,000״שמורות טב;
שמורת'תל״אנפה

נ״צ 210.286

שמורת עין־בדלח

נ״צ 203.287

שמורת נ ח ל ח צ ו ר

נ״צ נד1985.2

שמילת אלוני ב ר ע ם

נ״צ )90.272

שמורת נ ח ל מ ת ת

נ״צ 183.272

שמורת מצד אבירים

נ״צ 176.273

שמורת כוכים

נ״צ 178.278

שמורת נ ח ל משמעז

נ״צ 175.275

שמירת תל״אךר

נ״צ 167.277

שמירת נ ח ל חניתה

נ׳יצ 165.277

שמודח ר כ ס ה ס ל ם

נ״צ 163,277

שמידת בלטון

נ״צ !71.271

שמורת תל־קךר׳

נ׳׳צ 173.269

שמירת הר״סנה

ני־צ 177.265

חרבת מצד

שמירת מ ת ל ו ל צורים

נ״צ 177.261

נ״צ  ,1552.1360ש • עברי לח׳ קציר.

שמירת נ ח ל יצהר

נ״צ 173.261

שמירת מ ע ר ו ת יונים

 :״ צ 172.258

שמירת ש ע ר העמקים

ב״צ 161.236

שמירת עינות חצור

נ״צ 203.269

שמירת ר כ ס ב ש נ י ת

נ״צ 229.274

נ״צ  ,1469.1580שם עברי לעזבת צרטה.

שמירת נ ח ל חמךל

נ״צ 212.278

תל דלית

שמירת עיןיגונן

נ״צ 210.279

שמירת נ ח ל קדש

נ״צ !202.28

שמילת בחל חרמון

נ״צ 212.293

שמירת קניון ש ג ו ר

ני׳צ 171.257

שמורת הר״גמל

נ״צ 171.258

שמילת עין״נימפית

•:׳צ 160.254

חרבח ק ר נ י ת
ב״צ  ,1800.1386במדבר יהודה ,שם עברי לח׳ קרן.
חרבת ג ב ע י ת
נ״צ  ,1845.1598שם עברי לח׳ ג׳בעית.
י!י3ת כ פ ר ־ ח נ נ י ה
נ״צ  ,1895.2588בגליל :תקופת המשנה והתלמוד.

חרב ת עקד
נ״צ  ,151.138שם עברי לחרבת עקד.
חרבת צרטה

נ״צ  ,1471.1537שם עברי לחי ראס א״דליה.
וורבת ת ל י ל
נ״צ .2084.2730
חרבת ? ד י ש
נ״צ 1997.2707
חר$ת ח ב ך א
נ״צ .12855.13880

ילקוט הפרסומים  ,3165ג׳ באדר התשמ״ה24.2,1985 .

1499

שמילת ת ל ־ ש מ ר ו ן

":צ 170.234

שמודח ע ת ל י ת

נ״צ 14-3-232

שמילת נ ח ל מ ע ר ו ת

נ״צ 143.231

שמודח בוה״ים

":צ 1445.2305

שמילת ב צ ת אפק

:״צ 161-250

שמירת ךרכמון

נ״צ 143.225

שמילת ר כ ס ע ת ל י ת

":צ 144.230

שמירת נ ח ל דליה־

נ״צ 1424.2210

שמילת חוף ר א ש ־ ה ב ק ך ה

נ״צ 160.275

שמולת ע י ך ג ו נ ן

 :״ צ 211.279

שמילת חוף שבי ציון

נ״צ 158.266

שמורת יער אדם

":צ 220-290

שמילת הריעצמון

":צ 177.250

שמורת ע י מ ת ע ו ר ב י ם

נ״צ 2160.2835

שמילת _יער הסוללים

נ״צ 175.241

שמירת ש ל ו ל י ת שיפון

נ״צ 221.273

שמירת אלוני א ב א

נ״צ 166.238

שמולת נחל כץיב

נ״צ 172.272

שמירת ה ר־ כ מון

נ״צ 183.256

שמילת אייי חוף־אכזיב

נ׳יצ 1575-273

שמילת ר כ ס ל ב נ י ם

נ״צ 191.256

שמולת לימן

ני׳צ 161.275

שמילת ג ב ע ת עצה

נ״צ 192.254

שמירת ה ר שיפון

נ״צ 222-275

שמילת הר־הקוץ

נ״צ 190.250

שמורת א ל ־ ע ל

נ״צ 220.247

שמילת אירוס נ צ ר ת י

ב׳יצ 182.235

שמירת נ ח ל מ צ ר )מיצר(

נ״צ 215-240

שמילת בחל אזגות

נ״צ 186.237

שמילת בית־ציךה

 :״ צ 210.255

שמילת כדורי

נ״צ 188.234

שמילת ע י מ ת קורן

נ״צ 211-296

ש^ירת ה ר ־ ת ב ו ר

נ״צ 187.233

שמירת אךמי

":צ 194.239

;לידן מם׳  ,2ד נ ״ מ  - 1:100,000״׳צמודות טבע

שמירת ג ב ע ת המו.רה"

נ״צ 184.225

שמילת עין־מלקוח

ני׳צ 1965.2015

שמירת ק ר נ י חטים

נ״צ 195.224

שמילת נ ח ל בזק

נ״צ 191-202

שמילת גיא־הירדן

נ״צ 209.258

שמילת ב ל פ ו ר י ה

נ״צ 177.227

שמורת םיסיתה )צפון(

נ״צ 212.245

שמורת חטם ה כ ר מ ל

ני׳צ 144-218

שמורת ס ו ס י ת ה )דרום(

":צ 211.240

שמילת נ ח ל השופט

נ״צ 159.223

שמורת חולות המפרץ

נ״צ 158.225

שמילת ק י ס ר י ה

נ״צ 147.214

שמירח ה כ ר מ ל

נ״צ 150.240

שמילת אחו ב מ מ י נ ה

נ״צ׳ 146.212

שמירת טוף מ ה ד ״ ל

נ״צ 149.228

שמירת פ ל י י ם

נ״צ 144.210

שמירת נ ח ל ח ר ו ב י ם

נ״צ 153.231

שמירת ב צ ת חדרה

נ״צ 1460.2045

שמילת נ ח ל ת ו ת

נ״צ 154.224

שמילת חוף גדור

ני׳צ 1385.2040

שמילת חוף דור־הבונים

נ״צ 147.214

שמירת ב ר כ ת יער

נ״צ 1405-2020

שמילת חוף ע ת ל י ת

נ״צ 145.236

שמילת קדימה

נ״צ 1435.1985
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שמורת ש ל ו ל י ת ג ע ש

; ״ צ 1345.1818

שמידת אלוני מצלה

נ״צ 1690.2055
)צויה עברית לשם תל אל מצלה(

שמורת נ ו ט ר

כ״צ 590.1925נ
וצורה עברית לשם רס אל מונטר(
נ״צ 1603.1815
ע״ש ההר והכפר שהשמירה
ממוקמת ביניהם.

שמידת נ ח ל א ב ר ך

נ״צ 157.185

שמירת ש ל ו ל י ת י ר ח י ב

נ״צ 1475,1741

שמירת נ ח ל ר ב ה

נ״צ 1485.1675

שמירת כ ו ר

שמורת ש ל ו ל י ת ח ג ה

נ״נ 163.179
השם הזמני  -ברכת חגיה,
ע״ש השלילית האיעיינית
לשמורה :חגה  -צליל עברי
לשם הערבי חגיה.

שמירת ש ל ו ל י ת פ נ ך ק

נ״צ 163.177

שמורת קמין חסיף

נ״צ 172.176

שמירת אלוני ת ל י ת פ ו ח

נ״צ 173.163
השם הזמני  -אליני אסככה,
ע״ש עצי האלי! האופייניים
לשמירה יאזכיר השם המקראי
תפיח.

שמורת עין־ךךא

נ״צ 167.156

שמורת נ ח ל ש י ל ה

שמירת יער חלמיש

נ״צ 165.158

שמירת ב ך כ ת ב ר ק ת

)ע״ש היישיב שבסמיך(

שמירת א י ר ו ס הארגמן

נ״צ 171,170

שמורת אם־צפא

שמירת עינות זרקה

וע״ש היישוב שכסמוד ,עטרה(

שמירת נ ח ל ייט״ב

שמיךח ך ל ב י ם

נ״צ 159,155
)צורה עברית לשם ואדי א־זרקהו

שמורת נ ח ל פ ך ת

שמירת אלוני 7גטךה

שמירת אלוני בלעין
שמירת אלוני ש מ ו א ל

נ״צ 163.149
נ״צ 155.148
נ״צ 166.137

שמירת נ ח ל מליח
שמירת נ ח ל בזק עלי
שמירת ה ר י ג ך י ר

שמירת עינרן
שמירת טמון
שמירת ה ר ־ כ ב י ר
שמירת ח ר ו ב ה
שמירת ס ר ט ב ה
שמירת פ צ א ל
שמירח  :ע ר ריחן

)בסמוך להר שמואל(
נ״צ 185.202
נ״צ 187.1967
נ״צ 188.1918
)צורה עברית לשם גידיר(
נ״צ 187.199
נ״צ 189.186
נ״צ 179.182
נ״צ 195.174
נ״צ 192.167

נ״צ 189-163
ילקד•-־הפיסינ״ם  ,3165ג׳ באדר הת־״מ״ה24.2.1985 ,
נ״צ 163,209

)ע״ש הצירה הקרםטית קמץ,
המצוייה במקום ,חםיף-צירה
עברית לאל חםפי(
שמירת נ ח ל קנה

נ״צ 160.173
)צורה עברית לואדי קנא(
נ״צ 149.162
נ״צ 1468.1578
נ״צ 1265.1490
נ״צ 163,158
נ״צ 186.152
נ־״צ 187.138

שמורת גאון הי-ךזיז ,נ ו ה  -א ו ר נ״צ 201.222

:לידן כזש׳  ,3מ:״נז  • 1:100,000״שצורות ט ב ע ב י ש  -א ל ״
שמירת צ פ ר י ר י ם

נ״צ 144.117

שמירת ג ב ר

נ״צ 139.104

שמורת פ ו ר ה

נ״צ 1290.1005

שמירת ל ה ב

נ״צ 137.089

שמירת ג ב ע ו ת ל ה ב

נ״צ 134.083

שמירת הר־עמשא

נ״צ 160.083

שמידת חוף נצנים

ב״צ 112.126

שמירת נ ח ל שקמה

נ״צ 125.104

שמירח ח ו ל ו ת זיקים

נ״צ 105.111

שמירת ה ר ־ ג י ו ך א

נ״צ 158.128

שמורת נ ח ל ד ל ב

נ״צ 153.127
1501

שמירת מ ע ר ת התאומים

":צ 152.126

ן גליי :מש׳  ,4ל  :״ מ  - 1:100,000״שמודדה ט ב ע בישראל

שמירת סנםן

 :״ צ 157.123

שמידת חולות משאבים

 :״ צ 124.045

שמירת בחל־גךר התיכון

נ״צ 120.089

שמירת חולות ע ג ו ר

נ״צ 090.050

שמירת נ ח ל בהו

 :״ צ 100.090

שמירת נאות ה כ ב ר

נ״צ !85-042

שמירת נ ח ל אפקים

":צ 116.079

שמילת מ כ ר ו ת בארי

":צ 101.095

שמירת אירוס ירחם

שמירת כסופים

 :״ צ 094-086

שמירת גאון הירדן-נוה אור נ״צ 201.222

שמילת רעים

":צ 096-090

שמילת נ ח ל אסף

נ״צ 097.086

שמירת נ ח ל ה ב ש ו ר

 :״ צ 102.076

שמורת ב א ר צאלים

נ״צ 104.070

שמירת ב א ר א ס נ ת

נ״צ 111.067

 1שמירת הריצין

נ״צ 155.027
נ׳-צ 147.0482

; ־ ׳ י ; מט׳  ,5ל  :״ מ  - 1:100,000״שמורות טבע כיש־אי״

ו
ן שמורת הרי אילת

נ״צ 140.910

 .שמורת ק ט ו ר ה

נ״צ !56.938

שמירת מדבר־יהוךה התיכון נ׳׳צ 180.075
שמירת מךברייהודה הדרומי ג״צ 180.055
שמילת,מצוקי ההעתקים

:״צ 190.132

שמילת צורי היעלים

נ״צ 187.108
)עפ׳ ׳ שמיאל א׳ כ״ד ,ב(

שמילת נ ת ל ־ ע ר ו ג ו ת העלי

נ״צ 180.098

שמילת מניפת נ ח ל ־ ח ב ר

נ״צ 187.090

שמילת נ ח ל א ב ו ב

ני׳צ 172.068

שמורת קניון ש ג ו ר

":צ 171.257

שמורת ה ר י ג מ ל

נ״צ 171.258

שמורת עין־נימפית

נ״צ 160.254

שמילת ת ל י ש מ ר ו ן

נ׳יצ 170.234

שמילת ר כ ס ע ת ל י ת

נ״צ ;144.231

שמורת איי חוף־דור

נ״צ 142.224

 .5שמוח לעצמים גיאוגרפיים
א.

בגולן

נ ח ל גמלא

,

שמורת ה ר י ח ר ש ן

מ פ ל גמלא
ב״צ .22027.25794
עין עלמיא

נ״צ 150.221

שמורת נ ח ל מ ע ר ו ת

:״צ 148.231

שמורת ב צ ת אפק

נ״צ 161.250

1502

מ:״צ  2207.2583עד ד:״צ  ,2188.2562שם עברי ליאדי קריה.

נ״צ  ,218.266שם קודם  -קצביה גידידה.

ן ב.

ב גל־ ל

נ ח ל חטם )חוטם(
מנ״צ  1445.2160עד נ׳יצ  ,1443.2156ע״ש חוטם הכרמל.
צוקי חטם )חוטם(
ו החוית המציקית המערבית של הכרמי־ הדרומי המשתרעת מרכם
) מערת כברה ני׳צ  1443.2184ועד נ׳יצ  ,1443.2156שפד:חל חיטם.
עיךיפעם
ני׳צ  ,17250.26315שם עברי לצין כג׳נונה.

ילקוט הפרסומים  ,3165ג׳ באדר הת׳צמ׳׳ה4.2.1985 ,׳

עין־ממוכה

ב א ר חילה

ני׳צ  ,19045.26245צורה עברית לשס הערבי עין סמוכה.

 :״ צ  .1490.1370השם הקודם  -ביר חילו ,ע״ש עין חילה שבסמוך.

נ ח ל אךמונית

מצפור ישי

מנ״צ  1892.2634עד נ״צ  ,1890.2638ע״ש פרח האדמונית הפורח
באזור האמור.

נ״צ  ,1880.0991נקודת תצפית על חוף ים המלח ,כמניפת הסחף של
נחל ישי .השם הקודם  -ראס מרצד.

בזאת בטל השם נחל אדמונית לקטע של נחל כזיב מנ״צ 187.264
ועד נ״צ .186.264

ראש חצצון
נ״צ  ,1865.1072שם קודם-אבו אל־קבע ,עפ״י שם הנחל שבסמוך.

עיךכחל
נ״צ  ,1963.2582שם עברי לעין כיכל׳.

מצפה נחליאל
נ״צ  ,1908.1206שם קודם  -חקו אל־מטמיר ,משקיף על שפך ו׳
זרקא .מזורה עם נחליאל ,המחכדת בספר במדבר כ״א ,יט.

ג ב ע ת עדן
נ״צ .1455.2215

ג ב ע ת הרדאר
עיךחסד
נ״צ  ,18620.26530ע״ש ההר שבצלעו המעיין .השם הקודם  -עין
ג׳בלי.

נ״צ  .1625.1369עמדה חשובה ממלחמת השחרור ובמיוחד מימי
המצור על ירושלים.

עין־לביאה

ה.

נ״צ  ,18695.26090המעיין מצוי במורד נחל הארי ,ומכאן שמו.

נ ח ל ורדית

ג.

בנגב

ראשיתו בצוקי חדה־ בנ״צ  ,1505.9742נכנס לנחל פארן בנ״צ
 :1545.9730ע״ש ציפור.

בשומרון

הריגדיר

נ״צ .189.191

נ ח ל מצלעות

הר־בביר

נ״צ .180.183

ראשיתו ברכם חצרה בנ״צ  ,1655.0387נכנס לנחל ציו בנ״צ
 .1675.0348השם ניתן עפ״י המבנה המורפולוגי.

הר״בזק

נ״צ .!86.198

עין ימלוח

ב ק ע ת ב.זק

נ״צ .189.198

נ״צ  ,1729.0284שם למעיו בערוץ נחל סיף ,ע׳׳ש שיח דוקרני
ממשפחת הזוגניים ,הגדל במדבר ,במקומות בהם מי התהום קרובים
לפני הקרקע .פ־רותיו האדומים ניתנים לאכילה.

ד.

ביהודה

מצפה מכור

נ ח ל חולית

נ״צ  ,1865.1085שם קודם  -ראס נקב חמר :משקיף על אחד
משלושת המבצרים שנותרו לאחר חרבן בית שני.

ראשיתו בנ״צ  .151.007מתחבר לנחל נקרות בנ״צ .1555.0050

מצפה ארנון
נ״צ  ,1860.1038שם קודם ־ מד׳בח סעיד עבידה :משקיף על שפך
נחל ארנון.

בור חמת
נ״צ  ,1221.0005ע״ש ההר שבסמוך ,שמוח קודמים :בור פרשת
המים ,בור נצנה.

ג ב ע ת חרוט

מישור ד ב ר )דובר(

נ״צ  ,1450.0033במקום הר גבס.

נ״צ מרכזי  ,195.131אזור מניפת הסחף של נחל אוג :שם היסטורי.

החלטת הועדה מיום  26-6.1953בדבר השם הר גבס  -בטלה.

עין־מבוע

עין אךדון

נ״צ  ,1832.1385שמו הקודם  -עין אל פואר.

נ״צ .1450.0028

ילקוט הפרסומים  .3165ג׳ באדי־ התשמ״ה24.2.1985 ,

1503

ג ב ע ו ת קדמאי

עין ריח

נ״צ  ,1625.0505גבעה נמוכה במערבו של מישור רותם .על שם
ממצא פוס־לי חשוב במקום.

צליל עברי לשם הערכי עין א־ריח׳ .(34 0
0

עין ג ר ב
ב ק ע ת תמנע

צליל עברי לשם הערבי עין אל ג׳רב .(42°0

נ״צ מרכזי ) 1465.9115בנגב הדרומי( .שם היסטורי.

עין שחן
תרגום השם הערב־ עין סח׳נה .(28 0
0

ו.

בערבה

ג ב ע ת וזצבה
נ״צ  ,1723.0246סמוך ליישוב חצבה.

ט.

שמות למעיינות בצפון מערב ירושלים

ו עין אמיר

נ ח ל יהל
מנ״צ  1992.9462עד נ״צ  ,1635.9447עפ״י שם היישוב שבסמוך.

\ נ״צ  ,1684-1377השם הערבי  -עין אמיר ,מעיין ארובה שופע.

עין צפרים
ז.

נ״צ  ,1681.1379השם הערכי  -עין אל אצפיר ,מעיין בריכה שופע.

בבקעת הירדן

נחל פרת
שם קודם  -ואדי קלט ,ראשיתו בנ״צ  ,1855.1382עד לנ״צ
 ,2020.1370שם היסטורי ,עפ״׳ ירמיהו י״ג ,א-ז.

נ ח ל מ?מש
שם קודם  -ואדי צוויניט ,מנ׳׳צ  177.140עד לני׳צ  ,1823.1382שם
היסטורי ,עיר בנחלת בנימין.

עינות ת ל ת ן
נ״צ  ,1679.1379סדרת מעיינות שכבה עם צמחית תלתן .חסד שם
קודם.

עין נוטף
נ״צ  ,1674.1393השם הערבי ־ עיון נוטף ,מעיין שכבה מטפטף.

עין קכל;ה

נ ח ל ייט״ב
שם קודם  -ואדי עוגיה ,מנ״צ  180.152עד לנ״צ  ,1995.1482ע״ש
היישוב שבסמוך.

נ״צ  ,1676.1392השם הערבי ־ עין קבליה .מעיין הכפר אל־ג׳יב
)גבעון(.

נ ח ל מלחה

עין פטלים

שם קודם  -ואדי מאליח ,מני׳צ  183.199עד לנ״צ  .2025.1955צליל
עברי לשם הערבי ,המצביע על קיומם של מעיינות מלוחים באזור.

נ״צ  ,1655.1370השם הערבי  -עין אל־עליק.

מעלה שי

עין לוזה
נ״צ  ,1659.1357ע״ש חרבת לחה הסמוכה .חסר שם קודם.

מעלה בבקעת הירדן ,בין נ״צ  2014.1914לבין נ״צ ,1981.1885
ע״ש ישעיה שי וייסמן.

.6

לדר אליו

שמות לצמתים

כביש כספר השומרון המחבר את כביש ירושלים  -יריחו עם מעלה

גליון מש׳  ,1מנ״מ  ,1:100,000ישראל

אפרים :ע״ש יגאל אלון.

צמת ני׳ריה

נ״צ 1596.2678

צמת ת?!

1״צ 1767.2682

ח .ש מ ו ת ל מ ע י י נ ו ת מ י ם ת מ י ס
ג ד ר )ני׳צ (2130.2326

בסביבות חמת

עין מקלה
צליל עברי לשם הערבי עין אל מקלה  ,(51°0מכלול המרחצאות
הרומיים.

1504

גליון מש׳ 5 ,2נ״מ  ,1:100,000ישראל
צמת בראו!

נ״צ 2238.2841

צמח ?י^

נ״צ 2252.2781
ילקוט הפרסומים  ,3165גי באדר התשמ״ה24.2.1985 ,

צמת א ב י ט ל

נ״צ 2258.2821

צמת מ א ג ר צלמון

ב״צ 1879.2519

צמת ב נ ט ל

נ״צ 2221.2829

צמת חלזון

נ״צ 1819.2515

צמת פוךן

נ״צ 2208.2828

צמת יובלים

נ״צ 1755.2517

צמת שיפון

ב״צ 2211-2747

צמת מ ש ג ב

נ״צ 1749.2516

צמת השריון

:׳׳צ 2297.2743

צמת כחל צלמון

נ״צ 1930.2520

צמת ראש פ3ה

נ״צ 2013.2634

צמת בחל עמוד

נ״צ 1945.2570

צמת קצרין

נ״צ 2182.2652

צמת עמיעד

ב״צ 2013.2577

צמת יהודיה

נ״צ 2108.2565

צמת ע כ ו צפון

נ״צ 1581.2594

צמת סמןז

 :״ צ 2112.2482

צמת ת ל ־ ע כ ו

 :״ צ 1581.2588

צמת י פ ת ח א ל

נ״צ 1832.2407

צמת ע כ ו דרום

נ״צ 1579.2579

צמת רמה

נ״צ 1848.2598

צמת ה ע ש ו ר

נ״צ 1582.2490

צמת ח ל פ ת א

נ״צ 1893.2586

צמת השופטים

}״צ 1578.2477

צמת חנא

נ׳יצ 1879.2514

צמת א ת א

 :״ צ 1569.2462

צמת זבולון

נ״צ 1599.2414

צמח קרלת חיים

נ״צ 1576.2470

צמת קישון

1״צ 1538.2442

צמת המוביל

נ״צ 1721.2405

צמת ב י ת דמון

נ״צ 1832.2406

גליון מש׳  ,3-4מ ״ מ  ,1:10 ,000ישראל

צמת נטופה

נ״צ 1878.2461

צמת עילבלן

נ״צ 1886.2484

צמת נחל־צלמון צפון

נ״צ 1930.2524

צמת נחל־צלמון דרום

ב״צ 1929.2527

צמת ישי

נ״צ 1655.2346

צמת ז ת י ר

נ״צ 1697.2381

צמת ה ת ש ב י

נ״צ 1604.2308

צמת אלונים

ב״צ 1631.2350

צמת השומרים

נ״צ 1637.2349

צמת סומזל

נ״צ 1641.2457
השם על יסוד ההסכמה
שהסמיך יהודה בן בבא
זקנים בין אושא
לשפרעם בימים שלאחר
מרד בריכוכבא.
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גדיון מש׳  ,7-8מ;״מ  ,1:100,000ישראל
צמת אלוף שדה

נ״צ 1344.1626
החלטת הועדה מיום
 29.12.1974בדבר השם
"צומת תל־השוסר״ -
בטלה.

צמת ה ך צ ל י ה

נ״צ 1326.1749

צמת רמלוד

נ״צ 1392.1479

צמת הסירה

נ״צ 1323.1743

צמת יךקון

נ״צ 1411.1693

צמת ק ס ם

נ״צ 1442.1652

צמת ג ב ע ת זאב

נ״צ 1664.1415

צמת ג ב ע ו נ י ם

נ״צ 1666.1405

צמת מ ו ד ע י ם

נ״צ 1444.1513

צמת שילת

נ״צ 1518.1462

צמת ב י ת חורון

נ״צ 1542.1449

צמת ל א ש העין

נ׳׳צ 1440.1671

צמת מ כ ב י ם

נ״צ 1497.1435

גליון מש׳  ,11 ,12מ:׳ מ  ,1:100,000ישראל
צמת ש מ ו א ל

 :״ צ 1679.1369
1505

שמות למחלפיס

צמת אדמים )אדומים[

ני׳צ 1784.1334

.7

צמת קו־ית יערים

נ״צ 1586.1341

מחלף ה ך א ל

נ״צ 164.134
החלטת הועדה מיום
 30.6.1972בדבר השם
״מחלף קסטל״  -בטלה.

מחלף  :ב נ ה

כ״צ 1245.1442

מחלף בן־שמן

כ״צ ¡440.1515

גליין מם׳  ,13לנ״מ  ,1:100,000ישראל
צמת רעים

נ״צ 0982.0888

צמת גמה

ב״0975.0879 1

צמת א ב ש ל ו ם

נ״צ 0804.0695

גליץ מם׳  ,11ל  :״ מ • ,1:100,000שראל

.8

צמת ך ב י ך ה

נ״צ 1290.0923

צמת להבים

נ״צ 1290.0870

צמת אורים

נ״צ 1070.0808

צמת צאלים

נ״צ 1055.0694

צמת ב י ת ־ א ש ל

נ״צ 1312.0711

גלייז מם׳  ,15-16לנ״מ  ,1:100,000ישראל
צמת ת ל ־ ע ך ד

כ״צ 1619.0736

צמת ערד

ר׳צ 170.074

צמת ע ר ו ע ר

נ״צ 1484.0618

חךבת

צמת ק צ י ע ו ת

נ׳-צ 0975.0350

צמת מבצע ״ ח ו ך ב ״

ני׳צ 0920.0328

:ליון מם׳  ,19-20מנ׳׳מ  ,1:100,000ישראל
צמת ע ץ ח צ ב ה

ב״צ 174.024

צמת צפרים

נ״צ 1521.0274

ג ב י מיש
נ״צ  ,2168.2879השם הקודם :גיבב אל מיס ,לוע ללא תל ,תופעה
געשית של התפרצות חד־פעמית.
חו־בת סכיף
ב״צ  ,2192.2865השם הקודם :סביר.
עינות

צמת ה ר ו ח ו ת

נ״צ 1317.0072

גליון מם׳  ,24מ;״מ  ,1:100,000ישראל
צמת מנוחה

נ״צ 1645.9657

;דיון מם׳  ,25ל  :״ מ  ,1:100,000ישראל

חגלה

כ״צ  ,2225.2862השם הקודם :עיון אל חג׳ל.
עיךחןךה

נ״צ  ,2245.2858השם הקודם :עין חור.
ח ך ב ת סמקה
נ״צ  ,2182.2848השם הקודם :סמקה :אתר עתיקות.
חרבת

פוך!

נ״צ  ,2203.284השם הקודם :פרן.
חךבת

גליון מם׳  ,21מ:״מ  ,1:100,000י ש ־ א ל

דבדבן

נ״צ  ,2188.2895השם הקודם :כריז אל ודי ,כריז פרושה דבדבן.

חךבת
גליון מם׳  ,17מנ״מ  ,1:100,000ישראל

שמות למקומות נטושים בגולן

חפר

נ״צ  ,2143.2778השם הקודם :חפר.
חרבה

האמיר

נ״צ  ,2188.2828השם הקודם :וסט.
חךבת

צךמן

נ״צ  ,229.2782השם הקודם :צרמן :אתר ביזנטי.

צמת ב ק ע ת תמנע

נ״צ 1516.9110

ח ך ב ת ממס^-ה

צמת שז-פון

נ׳׳צ !512.9398

נ״צ  ,228.276השם הקודם :ממםיה.

1506
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חרבת

דבורה

נ״צ  ,2125.2725השם הקודם :דבירה :כמקים מצדים שרידים
של יישוב יהודי עתיק.
ח ך ב ת נפח
נ״צ  ,219.274השם הקודם :כפר נפחי.
חרבת

סנדעה

נ״צ  ,2212.2725השם הקודם :סנדינה.

ח ך ב ת ? פ ר עקב:ה
; ״ צ  25.2520נ .2השם הקודש :כפר עקב.
חרבת

שבעא

נ״צ  ,2128.296השם הקודם :מעיר שבעא.
חרבת

נחילה

נ״צ  ,2112.2958השם הקודם :נחיילה.
ח ך ב ת פנ!אס
;״צ  ,2152.2948השם הקודם :בניאס.

חרבת רמתניה
נ״צ  ,2255.2695השם הקודם :רמתיניה.
חרבת

עין־0מסם

נ״צ  ,216.270השם הקודם :עץ סמםם.
חרבת

חשניה

נ״צ  ,226.2675השם הקודם :ח׳שניה.
חרבת

פרג

נ״צ  ,2282.2627השם הקודם :פרג• :אתר ביזנטי.
חךבת

בטמה

נ״צ  ,2328.2615השם הקודם :בטמיה.
וזנות א ו ך ח ה
נ׳יצ  ,2298.2596השם הקודם :י׳יאן אל גיוחדר.
ח ך ב ת כנף
נ״צ  ,2143.253השם הקודם :מזרעת כנף.
חףבת כרסי
נ״צ  ,2102.2482השם הקידם :כרסי .שם היסטורי ,תקופת בית שני
משנה ותלמיד.

הר ע?ןש
נ״צ  ,230.271השם הקודם :תל עבשה .השם נקבע עפ״־ סמיכות
הצלילים.
גבעות

חמר

נ״צ  ,230.265השמות הקודמים :תלול חמר ,תלול א־שעף.

.9

שמות למועצות אזוריות

מ״א מ ש ג ב
כוללת את היישובים :גילץ ,צורית ,שורשים ,יובלים ,יעד ,צביה,
אשחר ,מרכז תעשייתי תרדיון ,לוטם ,הררית .שגב ,רקפת ,שכניה.
מנוף ,מצפה אבי״ב ,קורנית ,יודפת ,מורשת והמרכז משגב.
מ׳׳א הר ח ב ר ו !
כוללת את היישובים :סחנה יתיר ,כרמל .מעון ,תלם ,סוסיה ,מצדית
יהודה ,נגוהות ,אדורה ,אשכילות ,עתביאל ,עמשא .ופני חבר.
מ׳׳א א פ ע ל
כוללת את היישובים :רמת אפעל ,רמת פנקס ,כפר אדיר ,בית
אבות־אפעל ,מרכז סמינריוני אפעל .השם הקודם :אונו  -בטל.
י״א בתשרי התשמ״ה ) 7באוקטובר

(1984

א ב ר ה ם בירץ
יושב ראש הוועדה

ילקוט הפרסומים  ,3165ג׳ באדרהתשמ״ה24.2.1985 ,

1507

המחיר  300שקלים

^ « 0 3 3

א 1 8 5

סודר בםדר־צילום ,דפוס הממשלה ,ירושל

