
 תוספת מם׳ 2
 לעתון הרשמי גליון מיוחד מם, 1375 מיום 24 בנובמבר, 1944.

יץ) >141?  ! רשימת מצבות ומקומות היסטוריים, י'׳* י׳^^י

 מתפרסמת בהתאם לםעיף־קטן 1 של סעיף 17 מפקודת העתיקות, 1929.
לדשימהי'זו'תתפרסמנה מזמן לזמן בעתון הרשמי. : הוצזפות : ; , ; 

 העובדה שמקום היסטורי לא נכלל ברשימה זו או שחלק ממקום כזו? אינו מתואר בה, איננה מוציאה אותו
 פכלל חוקי פקודת העתיקות.

חלק מאותו ' ו  כל העתיקות הנמצאות בסביבה הקרובה של מקום או מצבה היסטוריים נהשבות כאילו הי
 מקום או מצבה. י

״ ר. וו. המילטון . . ־  ::׳>•־.>:
י י •י •י'מגזז5 מח5קת העתיקות• י " 

ת הארכיאולוגיים. מו ; ׳רשימת. המקו : ; : ׳ ' : ' 

 ברשימה השתמשו. בקיצורים דלקמן:
" ב—באו~שבע« ט״כ— טול־כרם! ; ך ־ : 

 ב״ש— בית־שאן? י י—יפר?
 ג׳ — ג׳נין ? י״ם— ירושלים;

 צ — צפת
 ר — רמלה;

 ד״א—ראמאללת;
 ש — שכם;

 ה׳—ח׳דבת.
tנ — נצרת 

; ו כ ע —  ע
 ח — חיפה;

i ח׳ץ — חברון 
 ט — טבריה;

 הציונים ביחס למפות מתיחםים למפות מהלקת המדידות בקנה המידה של 1:100.000 (הוצאת 1942). המספרים
 הרומאים מסמנים. את דף המפה, קבוצות המספרים האחדים מציינות את מרחק הנקודה הנמדד מדשת־הקוים עעל

 המפה, (הקואורדינטות). בדברjהפרטים של השיטה הזאת ראה:
, ע׳ 21—24. י•',"• S u r v e y of Palestine, Maps & Publications ,1936^ 

 הציונים בלא מספר דף המפה י מתיחםיס ל*Map of Palestine (South Sheet ,250.000 :1) בהוצאת
 מחלקת המדידות.

 שמות המקומות מסודרים לפי הא״ב, אלא שלא התחשבו בתוספות כגון ח׳רבה, ח׳יראב, ח׳וראיב, מערה,
 רג׳מ,׳ דג׳זם, תל, תלזל, ואדי; אלה נדפסו בסוף השם. מימן הידיעה הערבי •״אל״ — (בכל צורותיו) נדפס
 אמנם לפני השם, אך לא התחשבו בו בשעת סידור הא׳׳ב. למשל: תל אל־מתםלם מופיע בתור.אל־מתםלם,

; ח׳רבת אבו חוילאן בתור אבו חוילאן, ח׳ וכדומה. ל  ת

 כ< = ק

פ  > ־
 V* ־= ה

 הערה לשיטת הכתיב בהעתקת השמות מערבית לכתב העברי:

 «ב»:־ = ת׳ ״ן׳ ״ י־ = ח׳
 *׳w = צ • זן ־־־ ג׳ \ ל = ד׳

 ? ־ = ח .J° 0 =•• <y = ד
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 א" תיברסיטתמכון ברג והספרייה למשפטים באונ

 



ן הרשמי מס׳ 1375— תוספת מם׳ .2 24 בנובמבר, 1944  952 העתו

 שם המקום שם המהמ מהגמו על וזמגוה תאור העתיסומ

 אבאלים, תל צ. 274 207 .111 גבעה מלאכותית.

ג ע׳ אבו מגיץ, ח׳. 1 1  אבו אמגיץ ב. 107 120 .
 (גית אמגיץ) :

1 מערה ובה שרידים פדיהיסמודייס. ד  אבו אצבע, מערה ח. 235 148 .
 אבו ארטימאת גג 030 130 ע׳ אבו רטימאת.

 אבו ארקייק, ח׳ ב. xv. 122 078 ע׳ אבו רקייק, ח׳.
, ט״כ 185 160 חורבה, בור.  אבו בלח, ח

 ע׳ קרית אל־ענב.
 (אםכנדר, ח׳)

 אבו גוש י״ס 135 160 ע׳ קרית אל־ענב.
/ X ע׳ אל־ח׳אםף, ח I V  אבו גליון, ח׳ ב. 075 112 .

 אבו גריב, ח׳ ש. 168 184 .1711 יסודות, גלי אבנים, בורות.
י גויל, קברים, שרידי רצפת ויעד עזה 121 121 .¥111 בורות מקומרים בנויים אבנ  אבו ג׳

 פסיפס.
ה אש־שדקי, תל. י נבקי  אבו אל־ג׳מל, תל ב״ש 223 203 .¥ ע׳ אהז

 אבו ג׳דאג׳מה, מעדת ע. 270 172 .111 מעדה.
X בורות חרבים. I  אבו אל־ג׳ירה, ח׳ ב. 089 113 .

X שרידי חורבות. I I  אבו אד־דבה, ח׳ ח״ן 107 160 .
X חורבות, בורות. I I  אבו דחילה, ח׳ ב. 105 130 .

X אמת מים חרבה או סכר.  אבו אד־דבאע, ואדי י״ט 138 185 .
י נ X גבעה מלאכותית קטנה. רצפת פסיפס, חרסים על פ I  אבו אל־הוא, תל עזה 105 098 .

י שיש. ! אד־ריאה) הקרקע, שבד ל  (אל־הוא, ת
x גבעה מלאכותית.  אבו הנדי, תל י״ם 141 192 .

X גבעה מלאכותית, חומת לבנים, מחלק אבנים, שברי* I  אבו חרירה, תל ב. 088 113 .
 חרסים.

 167 134 .דיג גבעה מלאכותית.
י  אבו זיתון, תל י

x גבעה מלאכותית, הפודה למחצה, אבנים מרובעות  אבו זלף, תל י״ם 141 192 .
 על פני הקרקע.

 אבו זלף, תל

 אבו זלפה, ח׳ . צ. 261 202 .111 גל אבנים, גדר חרבה.
X ע׳ עמודיה, ח׳. I I  אבו זעיזה, ח׳ ב. 095 123 .

 אבו זערור, ח׳ י״ט 139 163 חורבות.
ת, שברי כלי חרם.  אבו זריעי, ח׳ כ. X1I. 124 107 שרידי חורבות, אבנים מפחדו

 גבעה מלאכותית, מערות וקברים. אבן מקושטת בבית
 (חזארה, ח׳)

 אבו זריק, תל ח. 227 162 גבעה מלאכותית, מערות וקברים. אבן מקושטת בבית
 הקברות.

 אבו זריק, תל

ה ח׳ ר. 157 145 קברים חצובים, בור מטויח. מ א  אבו ה
י גויל, בור, גבעות אשפה, הדםימ X יסודות בנויים אבנ I / 1ד ב. 089 094 . אג ׳ ג  אבו ח

י הקרקע.  על פנ
י גויל, בורות, קבר חצוב. X יסודות בנויים אבנ I  אבו חדאיד, ח׳ עזה 107 109 .

x גלי אבנים.  אבו חוילאן, ח׳ י״ס 131 178 .
ה ח׳ ח. 212 149 גבעה מלאכותית, חרסים על פני הקרקע, גת. א מ  אבו ח

XI I . 
 (בבלון ח׳)

XI ע׳ זיף, ח׳. I  אבו אל־חמאם ח״ן י 098 163 .
¥ יסודות, גלי אבנים, קברים חצובים. 1 ו חמלש, ח׳ ט׳׳כ 191 158 .  אב

X ע׳ באיכת אבו חדבה. H  אבו חף. ח׳ ב. 087 135 .
x חורבות, מגדל, בודות, חומות, מערה, גלי אבנים. . v  אבו טראיפי, ואדי ב. 052 156 .

י צור.  אבו כביר ט. 232 209 .¥ יסודות מגליתיים, נתז
£ע חומות חרבות, מדרגות.  אבו לוזה, ח׳ ר״א 148 167 .

 אבו לחם, ח׳ י״ם 138 159 .£ם חורבות.
X יסודות של בנינים מרובעים. מקאם אל־אמאם עלי. , י״ם 144 191 .  אבו להם, ח

י חרסים. X חורבה קטנה, שבד I I , ח׳ ב. 107 120 . ת ג  אבו מ

X . 
 (אבו אמגיץ, ח׳)

X יסודות, בורות ומערות חצובים, גת.  אבו מגידי, ח׳ י״מ 127 175 .

 ע׳ בטן אל־עדש.
 (אבו מקירי, ת׳)

ה ח׳ י״מ 136 159 ע׳ בטן אל־עדש. מ ה  אבו מ
X שרידי בנינים, בורות, קברים, מערות.  אבו מלול, ח׳ ר״א 158 180 .

די בנינים ומגדל. X שרי I I  אבו מלםם, ח׳ ח״ן 097 142 .
x חומות חרבות.  אבו מסרה, ח׳ י״ם 137 177 .

» שרידי בנינים, מערות, בור חצוב.  אבו מעמר, ח׳ י״ם 140 164 .
 (אל־עניזייה, ח׳)

^ : ע׳ אבו מגירי, ח׳. , ח׳ י״ם 127 175 .  אבו מקידי



ן הרשמי מם׳ 1375 — תוספת מם׳ 2.  24 בנובמבר. 1944 העתו

 שט המקוט שט ממחוז מתוגוו על 1זמנזה תאור השזיהגה

י גויל. ¥ גבעה מלאכותית קטנה, חומות בנויים אבנ  אבו אנ־נמל ! ט. 232 208 .
 שרידי דדך עתיקה ממזרח למערב.

י גויל.  אבו סדרה, תל , ש. 178 203 גבעה מלאכותית, יסודות בנויים אבנ
/1 ק״מ מערבה) ובורות.  אבו סוד, ח׳ י״ם 123 165 יסודות, גת, קברים חצובים (2

\ גבעה מלאכותית, יסודות. ך 1 ל ש. 198 203 .  אבו סוס. מ
X יסודות, גת, מערות, בורות. ^ ן 096 142 . י  אבו םחוילה, ח׳ ח

 אבו םחיבאן, ח׳ ב. 073 117 יסודות, בודות.
 אבו םלאםל, ח׳ ח״ן 114 149 •3£11 בורות, יסודות, גלי אבנים.

 אבו סלטאן, תל ר. 147 126 .¥111 ע׳ אס־סלטאן, תל.
 אבו סמאחה, מערת ט״כ 194 138 ע׳ ז׳הר אם אל־חייה.

 אבו םמאדה, זז׳ בג 085 119 שרידי ישוב גדול. חרסים על פני הקרקע, מעדות.
 בורות חצובים, שבר עמוד.

 אבו סנאן ע. 262 167 .11 בורות, גתות, קברים וחציבות בסלע.
 אבן ריחים של גרנית.

 אבו סנאן

X גלי אבנים.  אבו סעד, ח׳ י״ס 130 177 .
ן לבנים, ריחיס של בזלת; י X גבעה מלאכותית, שרידי בנ I V . 108 077 ; .  אבו סרחאן, ח׳ ב

¥ בנינים חרבים, בודות, קברים חצובים.  אבו עאמר, ח׳ ג׳. 209 170 .
» חורבות.  אבו עדם, ח׳ י״ם 127 161 .

 אבו עלי, ח׳ ג׳. 192 178 .¥11 חדרים מקומרים, בורות, מעדות.
־ שתי גבעות מלאכותיות, שרידי בנינים, הומות וגשר, ג  אבו אל עליק, תלול י״ם 140 191 .

 אמת מים ובריכה לדגלי הגבעה הצפונית.
 אבו אל עליק, תלול

י מיל. מ דדך רומאית, אבנ ו עפיש, ואדי ח״ן 123 152 . ב  א
י פסיפס. X חורבות, מעדה, אבנ I I  אבו עראס, ה׳ ח״ן 116 131 .

 אבו ערקוב, ח׳ עזה 136 121 .¥111 ע׳ אל־ערקובייה, ח׳.
י הקרקע. נ  אבו עתבה ע. 260 159 .11 מקדש מוסלמי, חרסים על פ

X בורות ומערות בכפר. צפונה־מזרחה בריכה בנויה  אבו פלאח, ח׳ ר״א 157 179 .
 וחצובה.

ד המעין. די בנין על י ¥ גבעה מלאכותית. שרי  אבו פרג׳. תל ב״ש 203 199 .
׳ ר״א 146 151 בודות חצובים, אבנים מסותתות מפוזרות פה ושה.  אבו פריג׳״ ה
X שברי עמודים, הדסים על פני הקרקע. מקאס וםביל I  אבו פתוה ח׳ עזה 119 113 .

 סביל אש־שיח׳ מחמד אל״כבכבה) אש־שיח מחמד אל כבכבה.
י בנינים, בורות. די שנ  אבו צואנה, זז׳ י י״ם x. 179 130 שרי

 אבו צקיד. ח׳ ר״א 145 156 .&1 ע׳ מנא, ח׳.
¥ גבעה מלאכותית, בארות בנויות.  אבו קדים, תל ג׳. 218 171 .

י גויל, בודות, הדסים על פני  אבו אל קחוף, ח׳ ר. 128 134 יסודות בנויים אבנ
 הקרקע.

 אבו אל קחוף, ח׳

צ באר ובריכה, חרסים על פני הקדקע. 1  אבו קטוף עזה 118 106 .
 (דדיבאת אבו קטוף, ז׳הר אבו קטוף)

X חומות חרבות, בארות. I I  אבו קליבה, ה׳ ח״ן 161120 .
י גויל, חרסים. די בנינים בנויים אבנ X שרי I  אבו רג׳לייה ב. 089 089 .

X ע׳ אד־רואזין, חי. I I  אבו אד־רואזין, ח׳ ח״ן 113 145 .
X גלי אבנים. ׳ י״ם 140 177 .  אבו רום, ח

׳ ב. 093 130 שרידי ישוב, בורות חצובים.  אבו רזק, ה
 אבו רחיים, ח׳ ח״ן 112 144 יסודות, מעדות, בודות.

 אבו רטימאת (אדטימאת) ; ב. 030 130 בורגין.
 אבו ריש, זז׳ ח״ן X1IL 163 108 כתלי כנסיה עם שתי אומנות ובסיס, מזוזה, בור

 מקומר.
 ח״ן

 אבו רמה, תל ש. 179 193 .¥11 גבעה מלאכותית.
 אבו אד־דפיע ב. 107 123 ע׳ אש־שקף, תל.

י גויל, אבנים מפוזרות, גבעות X בורות בנויים אבנ V  אבו רקייק ח׳ (איקייק). \ כ• 078 122 .
י הקרקע.  מלאכותיות, הדסים על פנ

 אבו רקייק ח׳ (איקייק). \

די ישוב. X שרי  אבו רשיד, ח׳ ר״א 148 182 .
 אבו אש־״שבא. ח׳ ע. 259 189 .111 בנינים חרבים, יסודות, בורות, מערה מקומרת, קברים

 (אש־שבא. ח׳) . ; חצובים.
נ יסודות. ט ח  אבו שבאן, ח׳ ! ח״ן 094 165 .

בודות, גתות, שרידי דדך עתיקה. X יסודות, ; I I  אבו אש־שוף, ח׳ ! ח״ן 116 153 .
! גבעה מלאכותית, חדד מקומר, רצפת פסיפס. שבדים ¥  אבו שושה ! ח. 224 163 .
 ארכיטקטוניים בכפר. קברים חצובים ושרידי.

 בנינים בעמק.
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 שם המהום .שם המחוז מהגמר על הבופה תאיר העתיהות ־

I גבעה מלאכותית חפורה למחצה. שברי עתיקות X ה (ג׳זר, תל) ר. 140 142 . ש ו ש . ו ב  א
׳ ! י  בכפר, קברים חצובים, באד וניקבות. י

ה (ג׳זר, תל) ש ו ש . ו ב  א

,  אבו שושה, ח׳ ט. . III. 198 251 טחנות חרבות.
 אבו שושה, ח׳ ... ח. IV. 149 214 יסודות. חרסים על פני הקרקע.

( •י׳ ; XI ע׳ ביר אבו מנצור. ' I  אבו שראב, ח׳ ב. 089 124 .
X יסודות בנין, גבעות מלאכותיות, שלושה בודות! V  אבו תלול, ח׳ ב. 065 145 .

 מדרגות, חומות, מערות (בצד צפון),,
 אבו תלול, ח׳

 (ע׳ גם אל־מדהבה, ח׳).
 אל אבואת, ח׳ ע. III. 171 274 חורבות ובור. י .1; י.

 אט־טבלה, ח׳, אל־עודה, חי)
VI שרידי חורבות, בורות, מערות. I  אבזיק, ח׳ ש. 198 188 .

V • שרידי ישוב עתיק, חרסים על פגי הקרקע, חציבות אביחיל : :ד '•י I  ט״כ 195 138 .
 אבזיק, ח׳

 אביחיל : :ד '•י
 בסלע.

 אבזיק, ח׳
 אביחיל : :ד '•י

 אכיל, תל צ. I.. 204 296 גבעה מלאכותית.

י צור, גלי נ  גבעה. מלאכותית, קברים חצובים, אב
 (אל־מדירא)

י צור, גלי נ  אבל אליקמח צ. I. 204 296 גבעה. מלאכותית, קברים חצובים, אב
 אבנים בין אבל ותל אל־יקאדי.

 אבל אליקמח

י הקרקע. X שרידי חומות חרבות, חרסים על פנ I  אל־אבלח׳ייה עזה 106 098 .
X יסודות, בודות חצובים, דרך עתיקה מערבה.  אבן בארך, ח׳ ר״א 146 173 .

: י י • . ה מ ם X ע׳ ערקוב אבן ב I I  אבן בםמה, רג׳ם ח״ן 084 161 .
. חצובים. ת ו ר ו X בנינים חרבים בקבוצות, מערות, ב I I  אבן זיד, ח׳רב ח״ן 119 144 .

 צפונה דרך עתיקה. *
 אבן זיד, ח׳רב

V • ע׳יחמאד, ח׳. I  אבן אל־חג׳ חמאד, ח׳ ט״כ 188 155 .
V יסודות וגלי אבנים מוקפים גדר אבנים ,בלא מלט, I I  אבן נאצר, ח׳ יש. ־ 178 179 .

 (אד׳־ד׳יאב, ח׳) י־ מחצבה עתיקה.
I ע׳ אר־רג׳ום, ח׳. X  אבן עואד, ח׳ ר. 145 156 .

/ ־־ • I ע׳ בענה, ח X  אבענה, ח׳ ר. י 155 149 .
IX יסודות, משקופים, בורות חצובים.  אברג׳אן, ח׳ ר״א 145 159 .

בעל כפה; V גבעה, יסודות בנינים, בור חרב. מקאם־ I  אבריכה, ח׳ ט״כ י 179 147 .
 אבריכתאם, ח׳ • ח. IV. 140 204 יסודות, בורות, קברים חצובים. קבר• שוככים,

 שרידי פסיפס, מחצבות.
X חורבות. - י I I ן 104 143 .  אברקה, ח׳ ח״

XI חומות חרבות, גומחה ועמוד, מערות, בורות, שרידי I  אג׳דור, ח׳ ח׳׳ן 116 159 .
 דרך עתיקה.

 אג׳זם ה. IV. 149 228 גבעה מלאכותית מתחת לכפר.
III ע׳ אל־מנארה, ח׳. י יי׳ יר צ; 271 185 .  אדאת׳

V יסודות, קברים, ארון מתים, אבנים מפוזרות, שברים  אדמה, ח׳ ב״ש 227 201 .
 ארכיטקטוניים. • - , ;

י י גויל, יסודות וחרסים על פנ , בורות בנויים אבנ X I  אדמיתה, ח׳ ב. 092 091 .
ד אש־שיוד  (אש־שיח׳ אל־מגאזי) קרקע משופע, שבדי עמודי שיש על י

י . :'; י  אל־מגאזי. י
II יסודות, בורות חצובים. י / ח׳ ע. 276 169 .  אדמת

X שרידי יסודות, מערה, בור חצוב. I I  אל־אהלאל, ה׳ ח״ן . 118 160 .
ו ב ' ה י ה ש ' ם ו ק מ VIII שרידי ישוב, בורות. מסגד חרב ב  אהמד אל־קרקפאוי עזה 122 124 .
י .• \ , ד גרנית.  בנין עתיק יותר, עמו
X חורבות ישוב קטן, ח׳אן, וולי, דרך עתיקה. : I I  חורבות ישוב קטן, ח׳אן, וולי, דרך עתיקה. : אחמדייה, ח׳ י״ם •:. 119 164 .

 (חמידייה, ח׳)
י קרקע משופע, קברים.. V חרסים על פנ I . 135 161 

י  אחמידאן, תל י
X י גבעה מלאכותית. I  אל־אחמד, תל עזה 086 081 .

 אל־אח׳דר, תל ח.-.- • IV. 138 204 . ע׳ אש־שיח׳ זדאק, תל.
י גויל, בורות, חרסים׳ על פגי X יסודות בנויים אבנ I V  אה׳זע, ח׳ עזה 080 090 .

 הקרקע. •
VIII ע׳ מרה, תל. ־ •., :-'• ל.  אל־אח׳ידיר,, תל עזה .. 137 118 .

X יסודות, חציבות בסלע, בור חצוב. ־ • : I I  אח׳פאת אז־זהרה ב. 109 130 .
 אל־אח׳דץ, ח׳ ג׳. IV. 160 203 גלי אבנים. .-״•

 אל־אכאדיש, ח׳ ח.: IV. 154 216 ע׳ אם אל־כדיש, ח׳. .- ...
ן /.  אכליל, ח׳ ע. II. 168 265 ע׳ ביר אכליל, ח׳. י

V יסודות, רצפת אבנים, קברים חצובים, בית קברות,  אכסאל נ. 232 181 .
 בורות.
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ד הבאר, חרסים על פני  יסודות, אבנים עתיקות על י
 הקרקע.

 ישוב חרב,
 שליידי ישוב קטן.

 חומות חרבות, חדרים מקומרים עם נםגות, קברים.
 גת, בורות.חצובים.

 יסודות, קברים, בורות.
 מקומות גדורים וחומות של מדרגות, בור חרב.

 ע׳ אם הקיז, ח׳.
 יסודות, מערות, בודות.

י גויל, באר, שבדי  שרידי בנינים ובורות בנויים אבנ
. . ש י  עמודי ש

 שרידי ישוב חרב.
 בנינים חרבים ומקאם, גלי אבנים, מערות ובורות
 חצובים, בנין בנוי אבנים גסות לצד צפון, קבר

 חצוב לצד מזרח.
 אבנים מפוזרות, בורות חרבים.

י גויל, חרסים על  שרידי בנינים ובורות בנויים אבנ
י הקרקע, קברים.  פנ

 חומות !.רבות, אבנים מעובדות, בודות.
 חומות חרבות, מערות, בודות, קבר.

 חומות חרבות של בנינים, בורות אבן, גת גלילי, מערה
 חצובה לצד דרום.

 חומות חרבות, מערות, בורות, קבר שובבים, קעריות
 סלע.

 יסודות, חומות חרבות על הפסגה, מזוזה, מיכל מים.
 חומות חרבות, יסודות, עמודים, בורות.•

 יסודות בנינים, ארון מתים צפונית למקום.
יה נפולים, מערות, גבעה מלאכותית י בנ . י  עמודים ואבנ

 .במישור; י
 חומות, בורות, קברים' חצובים, מערות.

 יסודות חומה עתיקה, מדרגות, קברים חצובים,
 בורות, שברי.עמודים. : • י •י׳
 יסודות, גלי אבנים, בורות, לצד דרום קברים חצובים;

 ע׳ בת שלומה, .
 יסודות, בורות חצובים, מערות וקברים.

י גויל, רצפת פסיפס באדמה.  בורות עשויים אבנ
י הקרקע.  חרסים על פנ

 בור הרב, יסודות.
 מגדל רבועי.

 ע׳ אם אל־ג׳אג׳, ח׳.
 גלי אבנים, חומות דור, יסודות, מעדות, בור, שברי

 עמודים.
 קבר חצוב עם אומנות סלע.

די ישוב, קבר חצוב, אבנים מפוזרות, באר בעמק.  שרי
 מחצבה.

 יסודות ואבני בנייה מפוזרות, עמודים, בודות, גתות.
 יסודות, מקומות גדודים, מערות.

 בורות חצובים, יסודות.

 יסודות, גלי אבנים מעובדות, בור חצוב.
 קבר, שני מיכלי־מים.

 ע׳ ביארת בריג׳.
 מערה ובה שרידי ישוב מתקופת האבן.

 שרידי חורבות.
 יסודות, קברים חצובים מקושטים בגלופים, מערות.

 בורות, ארון־מתים לצד מזרח.
 חומות חרבות, אבנים מסותתות, בד.

 יסודות, אבנים •נפולות, מערות׳ בורות.

 שם המסום '.'-/ש6'.המחוז' מהומו על המפה

- ׳•י•' י 129 141 .13£ . .  אס אל־אותאד, ח׳ .

x . 187 122 
 (ביר אל־אותאד)

x ם 122 187 . ״ י  אם אל־אותאד, ח׳ :
 אם אל־אצפה, ח׳ ח״ן 094 165 .11צ־

¥ 1  אם אל־אקבא, ח׳ ש. 164 150 .

ש. 191 194 .¥11 ׳ :  אם אל־אקבא, ח
זץ^ י•  אם אתנאן, ואדי ־׳:ב. י י 059 145 .
x ^  אם באבין . ח״ן 114 142 .
 אם בגלה, ח׳ :ח״ן 093 141 .301

 אם בטיח, ח׳ ב. 100 120

X V ׳ ב. 076 138 .  אס בטינה, ח
ד •־•  אס אל־בטם, ח׳ ג׳. יי 203 178 .

X I I  אם אל־לצאר, ח׳ י. ב. 106 126 .
ץ 1בנ  אם אל־בנאיה, ח׳ עזה 132 125 .

 אס אל־בצל, ה׳ ח. 211 153 .1¥
 אם אל־בצל ח׳ ח״ן 114 140
 אם אל־בצל, ח׳ ח״ן 119 148

11צ / ח׳ יי׳ ח״ן 116 147 . ג ד  אם ב

¥ 1 ש. 166 149 .  אס אל־בדיד, ח׳ ר/
¥ 1 . 167 185 • י ש. י  אם אל־גאנמה; ח׳ !
ד  אס אל־גואדי, ח׳ נ. יי י 228 180 .

: ¥  אם אל־גנם, ח׳ נ. 231 187 .
י ע :  אם אל־ג׳אג׳, ה׳ ח״ן 122 151 ,

ד •  אס ג׳ביל, ח׳ נ. 237 186 .

 אם ג׳מאל, ח׳ י״ם 128 146
! ¥  אם אל־ג׳מאל, ח׳ ח. 223 151 .

: X  אם ג׳נא, ח׳ י׳ים 130 177 .
X I  אם ג׳ראר, ח׳ ב. 092 097 .

¥11. 192 183 ' י  אם אל־ג׳דין, ח׳ ש. -
! ¥  אם דאר, ח׳ גי. 207 163 .

 (אל־מנטאר)
־ מ , ח׳ ח״ן 122 151 .  אס אד־דג׳אג׳

 אם אד״דימנה, ח׳ ה״ן ׳ 087 143 .£11•

 אס אד־דכאכין ח״ן 098 163
¥  אם אד־דכאכין, ח׳ ג׳. 208 172 .

 אם אד־דרג׳ ח״ן 091 149
, ח׳ 1 ח. 229 153 .1¥  אם אד־דרג׳

׳ ר. 132 147 ח / ג ר ד ־ ד א ם  א
^ 1 1  ח״ן אם אד־דרג׳, ח׳ ח״ן 117 141 .

 (אז־זבייה)
^  אם אד׳־ד׳יאב, ח׳ • ח״ן 123 150 .
 אס אל־המום, ח׳ צ. 273 200 .111
1 ג  אם זביילת, ח׳ י״ם 127 143 .

XI I I  אם אז־זויתינה, מערת ח״ן 109 172 .
 אם זיר, תל גי. 209 168 .1¥
ינאת ח. 228 156 .1¥ ז י  אם אז

^ם  אם חארתין, ח׳ ר. 139 146 .
X I I  אם חארתין, ח׳ ח׳׳ן 100 137 .
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י גויל.  יסודות בנינים, אבנ
י י גויל, חרםימ על פנ  שרידי יסודות בנויים אבנ

י פסיפס ונתזי שיש.  הקרקע, אבנ
 מגדל צופים.

 מגדל צופים חרב.
 מגדל צופים.

 שרידי חורבות, שתי בארות.
 בריכה, מערה קטנה.

 בנינים חרבים, מדרגה וחומות גבול, בור חצוב.
 ע׳ אל־מחפר, תל.

 גלי אבנים, קבר חצוב.

 גלי אבנים, קבר חצוב.
 מעדה, בור, גלי אבנים.

 שרידי בנין מקומר עם מגדל פנה, באר, ממגורות,
ת וצפונית  מיכל־מים, חרסים על פני הקרקע מערבי
 לכפר, בורות, כלי צוד פריהיםטוריים בחתך שנוצר

ג ו נית־מעדבי  על ידי סלילת הדרך צפו
 ע׳ אל־ה׳נאזיד, ח׳.

 מגדל בנוי אבני סיד גסות.
 יסודות שני מגדלי צופים.

י ל על פנ י ו י ג  שרידי בנינים ובורות בנויים אבנ
 שטח גדול, באר ומיכל־מים, שברי עמודי שיש,

 מזרחה בית קברות עם קבר מקושט בצבעים.
 חומת גדר בנויה אבנים, קבר חצוב, מחצבות,

 חרסים על פני הקרקע.
 בנינים חרבים, יסודות, חציבות בסלע.

 בורות חצובים, מעדות, עמודים, כותרות.
 ע׳ אש־שיע, ח׳.

 מגדל צופים חרב, בורות.
 יסודות, בודות, מערות.

 ע׳ מיאמאם.
 ע׳ ערקאן אל־חמאם.

 חומות חרבות, בורות.

 שדה דולמנים.
 יסודות, קברים חצובים, מערות, בורות.

י הקרקע.  יסודות, חרסים על פנ
 יסודות, באר, מעדות, בורות חצובים.

י גבעה מלאכותית למחצה,  יסודות וחרסים על פנ
 בורות.

 בנינים חרבים וחומות, בודות.
 יסודות, שברי עמודים, משקוף חצוב, בורות, מעדות.

 יסודות, בורות, מערות עם גומחות.
 יסודות, מקומות גדורים, אבנים מפוזרות* בורות.

 מערות, חציבות בסלע.
 גת ובור קיבול חצובים.

י י גויל, שברי שיש, אבנ  שתי גבעות מלאכותיות, אבנ
 פסיפס, חרסים על פני הקרקע.

 יסודות חומות, בד, גלי אבנים.
 שרידי ישוב עם מערות, בורות חצובים.

 שרידי יסודות בנויים אבנים גדולות.
בה שרידים פריהיםטוריים. ו .  מערה

י הקרקע. י גויל, חרסים על פנ  בורות בנויים אבנ
 גלי אבנים, מעדות מלאכותיות ובורות.

 ע׳ אנ־נתש, ח׳.
 יסודות וחומות בנינים, מזוזות, רחובות, בודות, גת

 עם רצפת פסיפס, דרך עתיקה, מערות.
 ע׳ אד־דויר, ח׳.

 יסודות, מערות, בודות, באר.

¥ . 200 228 
085 091 

¥11. 197 178 

ד 1 1 . 
1 0 1 1 . 

x . 

¥. 
¥11. 
¥11. 
£11. 

¥ 1 . 

162 086 
192 170 
166 099 
187 129 
130 020 
171 206 
194 185 
196 188 
142 114 
138 193 

£11. 148 112 
130 040 

£11. 159 082 
111 106 

 שם המקום שם המחוז

יד, ח׳ ב״ש  אם חג׳
 אם אל־חג׳ר עזה

 אם חג׳ר, ח׳ ש.
 (ז׳הדאת חמצה)

 אם חויתה, דגים ח״ן
 אם חלאל . ש.

 אם חלםה, ח׳ ח״ן
 אם אל־חמאם, מערת י״ס

, ואדי ב.  אםחמאתה
 אס אל־חפש, ח׳ ג׳.
 אם אל־חצן, ח׳ ש.
 אם אל־חצד, ח׳ ש.

 אם חקין, ח׳ ח״ן
 אם ח׳אלד ט״כ

 אם אל־ח׳נאזיד ח״ן
 אם אל־ח׳רובה, ואדי גג

 אם אל־ח׳רובה, רג׳וס ח״ן
 אם טאבון, ח׳ עזה

! ¥ . 146 223 

¥ 1 . 149 163 
x . 172 126 

1¥. 147 224 
צ . 175 123 

ג 1 1 . 136 110 
! ¥ . 146 216 

¥11 . 191 185 
! ¥ . 154 216 

111. 204 257 
1£. 137 136 

ג 1 1  ׳ן 113 133 .
£11 . 136 107 
£11 . 120 109 

¥ 1 . 148 162 
146 118 
142 113 

מ . 142 125 

111. 202 262 
£ 1 . 079 084 

£11 . 161 116 
143 103 

£11. 130 105 
צ 1 ב . 173 116 

X I . 103 090 
¥ . 177 204 
X . 171 120 

147 117 

ג 1 1 . 136 108 
X I 1 . 135 102 

 אס אט־טאוואם, ח׳ ח.

 אם אט־טואקי, ח׳ ר
 אם טובה, ח׳ י״ס
 אם אט־טום ח•

 אם אט־טלעה, ח׳ י״ם
 אם אט־טלעה, ח׳ ח״ן
 אם אל-ימס ח.
 אם אל־כביש ש.
 אם אל־כדיש, ח׳ ח.

 (אל־אכאדיש, ח׳)
 אם אל־כלח, ח׳ צ•
 אם כלח׳ה, ח׳ ר.

 אם כלח׳ה, ח׳ עזר׳/
 אם כשדם, ח׳ זז״ו
 אם לאקס, ח׳ עזה

 אם אל־לבד, ח׳ ר•
 אם אל־לוז, ח׳ ח״ן
 אם מאלך, ח׳ ח״ז
 אם אל־מגר ח״ן

 אם אל־מדאבג צ.
 אם אל־מדידה עזה

ס ח״ן מי ־  אםאל
 אם אל־מים, ח׳ ח״ן

 אם מערף, ח׳ ב.
 אם אנ־נאקוס, מערת י״ם

 אם נח׳ילה , ב.
 אם אנ־נמל, ח׳ גי.

 אם אנ־נתשה, ח׳ י״ם
 אם אס־סויד, ח׳ ח״ן

 אם אס־סוידא, ח׳ ח״ן
 אם אם־סוילם, ח׳ ח״ן
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 תאור העתיקות

ם אחרים, בורות ועתות חצובים, עי בנ  יסודות כנסיה ו
 יסודות, בורות חצובים, מעדה, חרסים על פני הקרקע.

ת אבנים גסות ושרידי בארות רו  חומות גדר בנ

 בנייה עתיקה בג׳אמע אנ־נבי חנאן ויסודות לצד
י הקרקע. ; חרסים מימי הכינים על פנ ב ר ע  מ
 בורות בנויים •׳•אבני גויל, קבר חצוב, ניקבה.

 ע׳ םריסה, ח׳.
 ע׳ דהרת אם עאמר.

 בורות, שבדי עמודים, חרסים ואבני־גויל על פגי
 הקרקע.

 ע׳ אל־עדם, ח׳.
י גויל, חרסים  שרידי בנינים חרבים, בורות בנויים אבנ

 על פני הקרקע.
 ע׳ עצפורה, חי.

. די ישוב פדיהיסטודי  מערות עם שדי
 אבנים מפוזרות.

 שרידי הורבה קטנה.
 ע׳ כפר סבת.

די מגדל, חומות חרבות, עמוד ובסיס.  שרי
 ע׳ ולדהים.

 חומות חרבות, אומנות, מיכלי מים.
די בית כנסת עם עמודים ובסיסים, משקוף חצוב  שרי
י בחלקו אבנים עתיקות, ן בנו  ואבנים מקושטות, בני
 קמורים, יסודות, מיכל־מיס, לצד דרום ארון־מתימ
 שבור. קברים ובורות חצובים, שרידי גתות, דדך

 עתיקה.
 אבני־מילין רומאיות.

 חומות חרבות, מעדות, בורות, גת חצובה.
 כנסיה ביזנטית חרבה עם עמודים עומדים באתדא
די מנזר, מערות, גת חצובה, מגדל. ,שרי  ומשקופים,

 בורות חצובים, קברי שובבים.
 ארבע אבני־מילין רומאיות.

 יסודות תא־תפלה עם אפסים ויסודות בנינים אחרים,
 בור חצוב.

 בנינים חרבים, עמודים, מזוזות, מערות ובורות
 חצובים, באר.

 שרידי גתות אחדות, בורות, מערות, חומות חרבות.
 חומות חרבות בנויות אבנים מסותתות, מזוזות, גת

 עם עמודים, בור חצוב, רצפת פסיפס לבנה.
 שרידי יסודות, אבנים מפחדות.

 מערה, קברים.
 מערות חצובות, קברי שובבים.

 יסודות, בורות, גלי אבנים, מעדות.
י גויל, מיכל מים.  יסודות בנויים אבנ

 ע׳ עשיש, ח׳.
 בורות חצובים, חרסים על פני הקרקע, יסודות בנויים

י גויל, רצפת פסיפס, אבנים מפחדות,  אבנ
י גויל, חרסים על פני הקרקע.  יסודות בנינים, גלי אבנ

 יסודות וגלי אבני־צור, בודות.
די  גבעה נמוכה עם שרידי חומת דור ובנינים, שרי

 קמורים, עמודים, בורות, מיכל־מים קדוב לבאר.
 מערה, חומת גדר חרבה, בור.

י שטח גדול.  חורבות ישוב עם יסודות, חורבות על פנ
 שרידי בנינים, חלקי עמודים, בורות ופיות בורות,

 שברי אבנים: חצובות, מערות.
 שרידי חורבות;

 יסודות, גלי אבנים.

 שם המקום ••• שם המחוז מקומו על המפה

ע :  אם אם־סור ר. 143 149 .
 אם אםיםמיקאת ר. 145 147 .1£'

 אם אס־םעוד, ח׳ ב״ש 219 196 .¥
׳  (זבה) ;

 אם ספאח ר. 157 166

 אס םרבות ב. 073 133
׳ ר. 136 144 ח ״ ד ס י ר ם ם  א
 אם עאמד ב. 095 090

£ 1 ¥  אס עג׳וה, ב. 073 097 .
 (אל־קאדי, ח׳)

 אם אל־עדם ח״ן 120 145
׳ ב. 089 109 ח ״ ה ר ד ע ־ ל א ם  א

ם :  אם אל־עוסג׳ ר. 136 142 .
 אם עזבה, ח׳ י״ם 149 194 .£

ט עלי; ח׳ י צ. 278 201 .111  א
 אם עליאן ב. 092 132

 אם אל־עלק, ה׳ ח. 239 192 .¥
 אם אל־עלק, ח׳ ח. 217 145 .1¥
 אם אל־עמד ח. 237 166 .1¥

 אם אל־עמד י״ם 114 176 .£111
 אם אל־עמד, ח׳ ט. 247 189 .111

׳ ה. 109 143 .£11 ח , ד מ ע - ל א ס  א

£11. 154 094 
 אם אל־עמד, ח׳ ח׳׳ן 094 154 .£11 (אל־עמדאן)

 אס אל־עמד, ח׳ ה׳ץ 095 163
 (אל־גנאים, ח׳) י

 אם אל־עמדאן ב״ש 210 200 .¥
 אם אל־עמדאן, ח׳ ע; 259 175 .111

 אס אל־עמדאן, ח׳ 143 149

X I I  אם אל־עמדאן, ח׳ ח״ן 118 147 .
 אם אל־עמדאן, ח׳ י״ם 126 151

 אם עמוד, ח׳ . •• ח״ן 118 135 .£11
 אם אל־עמוד, מערת ש: 180 190 .¥11

X  אס אל־עצאפיד, ח׳ ׳-. י״ךן 171125 .
^ם  אם אל־עקוד, ח׳ י״ם 126 142 .

 אם אל־עשוש עזה 135 120 .¥111
 אם עשיש, ח׳ ח״ן 113 144 .£11

¥ 1  אם אל־פלום , ט״כ 190 141 .

 אם צאבונה, ח׳ ב״ש 221 201 .¥
X¥  אם צואנה, ח׳ . .ב.: ,.. 078 144 .
¥ 1  אם צור, ח׳ ט״יכ , 190 143 .

 אם אצ־ציד ח״ן 081 151
ץ 084 147 .£11  אם צידה, ח׳ ח

, . ש.! 184 184 .¥11 ד  אם אל־קאסם, ז
 אם אל־קטן, ח׳ 184 195 .¥11
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ג העתיקות :::{:-.,::!:• ו «  שם.המקום •• ,שם המחוז מהומו על המפה ת

ת  יסודות, רצפת פסיפס, בורות, גלי אבנים, מעדו
 חצובות. .

 מערה ובה שרידים פריהיםטדודיים.
ן גדול, בורות.  חורבות ישוב ביזנטי, באר, יסודות בני

 שברי עמודים.
 ע׳ מקיםמה, ח׳.

 שרידי ישוב קטן, יסודות חומות, שברי עמודים. •
י גוי?" די בד, יסודות בנויים אבנ  הדר חרב עם שרי

 חרסים עלי פני הקרקע.
י בנייה מפוזרות.  חומות חרבות, יסודות, אבנ

 מערה ובה שרידים פריהיסטוריים.
 עמודי גשר חרב באפיק הנהר.

יה וחומת דוד, מערות, בורווז: נ י  יסודות בנ

 ע׳ חסינאת, חי...
 ע׳ אל־חמאם, ח׳.

י י הקרקע, בודות בנויים אבנ  חרסים ואבנים •יעל פנ
 גויל. •

 גלי אבנים. ••:׳••
 מקום• גדור רבועי גדול.

 שרידי כנסיה עם רצפת פסיפס, בנינים, חרבים, חומות,
 בסיסי עמודים, מזוזות, בורות, מערות.

 ע׳ אל־ואויאת, ח׳. :
 שרידי חורבות, מגדל צופים חרב.

 שרידי בנינים, משקוף.
י שטח גדול, אבנים מחוטבות  בנינים חרבים על פנ

 וחצובות. עמודי גת, בורות.
 יסודות, בד, בודות חצובים, אבום־אבן.

 ע׳ משיבש, ח׳.
י גויל, חרסים. די בתים בנויים אבנ  קברים חצובים, שרי
 על פני הקרקע. ־׳ ..׳ י.

 שרידי יסודות, גתות, בורות חצובים,: חרסים על פני
 הקרקע, לצד מזרח קברים ובארות חצובים.

 ע׳ אד׳־ד׳ראע, ח׳.
 ע׳ אל־מחג׳ר, חי.

 גבעה עם יסודות, בורות, מערות, חציבות בסלע.
 ע׳ עין אם אשיישראיט, ח׳.

 ע׳ בואטי, ח׳.
 מערה גדולה, בריכה חצובה.

מתחת לבורות. ר.  שרידי בנין עם שברי עמודים, קמו
 חצובים, קברים חצובים, מעדות, דרך עתיקה

 מערבה.׳ - . •• י
 ע׳ רדיחה, ח׳. ־

 יסודות, מעדות, בורות, מזוזות.
 מערה ובה שרידים פריהיםטוריים.

 מערות, ממגורות, בודות חצובים, קברים, בתים,
 חרבים. ־
 ע׳ אנ־נציראת.

 יסודות, בור גדול.
 גבעה מלאכותית.

 עיר חרבה, כנסיות, בתים, בורות, מיכלי מים, עיי
 שפכים, גדרות בשדות מסביב לעיר.

 חומות חרבות, יסודות, מערות חצובות, בור עם דרגות,
 גת חצובה. .•

 גלי אבנים, בור חצוב.
/  ע׳ אש־שיח׳ אםחאק, ח

 חורבה קטנה, באד עתיקה.
 חומות חרבות, בורות, מעדות, עמודים, קבר חצוב,

 רצפות פסיפס, חציבות בסלע.

ח׳ ח״ן 115 145 .3511 /  אם אל־קטן

. \ ח 1  אס קטפה, מערת . י״ס 118 173 .
£ 1 ¥ ב. 051 114 .  אם קיםומה, ח׳ '

ש. . 183 193 .¥11 -  אם קיםמה, ח׳
 אם אל־קלאיד, ח׳ גי. 223 168 .1¥ •

£ 1  אס קלום, ח׳ עזה 107 111 .

^ם  אם אל־קלעה, ח׳ י״ם : 124 161 .
 אם קלעה, מערת י״ם 117 173 .111 צ

¥  אם אל־קנאטר ט. 235 204 .
£11  אם אל־קדיתין, ח׳ - ח׳ץ 085 161 .

 (מעייד, חי)
 אם ראזק, ח׳ ח״ן 115 142

£ 1  אם אר־רג׳ום, ח׳ .:עזה 104 119 .
£ 1  אם רגיל, ח׳ ב. 088 103 .

¥ 1  אם אר־רג׳מאן ש. 176 189 .
£ם . 153 144 -  אם אד־רג׳מאן, ח׳ ־ ר.

ע . £  אם אד־רום אש־שמאלייה, ח״ן 122 152 .

 ח׳ עזה 126 116 .¥111
 אם אר־ריחאן, ח׳ גי. 210 164 .1¥ אם אר־ריאח, ח׳

 אס רכבה, ח׳ ח״ן 098 165 .11ב35
£11  אס אר־רמאמין, ח׳ ב. 087 137 .

 (אם אר־רמאלי, ח׳)
X I I  אם אש־שומד, ח׳ ח״ן 117 136 .
 אם אש־שיבך, ח׳ ש. 187 194 .¥11
 אם אש־שקף, ח׳ • ח. 234 153 .1¥

£מ  אם אש־שקף* ח׳ י״ם 124 164 .

 אס אש־שקף, ח׳ עזה 121 114 .¥111
 אס אש־שקף, ח׳ עזה 121 115 .¥111
 אם אש־שקף, ח׳ ח״ן 099 142 .£11

£ . ד״א ••.־. 144 170 . ׳  אם אש־שראיט, ה
¥  אס אש־שראשיח ב״ש 215 201 .

, מערת: ר. 126 152 .1£ ן  אם אודתואמי
£11  אם תונס, ח׳ .:• ח״ן 119 149 .

^ ¥  אם את־תין, ח׳ ב. 051 152 .
¥ 1 ש. 165 148 .  אס את־תינה, ח׳ ר/
 אל־אמידה, מערת ט. ׳ 252 199 .111

¥  אנדור י נ. 227 186 .

£ 1  אנציראת; ח׳ ב. • 091 094 .
 אנצל, ח׳ ח׳ץ 101 162 .111צ

 אל־אסאור, תל ח. 210 152 .1¥
. . י 030 110 ב  אםביטא (סביטא) ״

 אל־־אםד, ח׳ ד. 126 153 ..13

 אםדיר, ח׳ ע. 263 185 .111
! ¥  אל״אםחאקייה ח. 232 162 .

 אסטאם, ח׳ ח״ן 125 132
 אםטבול, ח׳ ח׳ץ 097 163 .£11
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 תאור העתיקוה

כלי מיס, מי  יסודות כנסיה, רצפת פסיפס, בורות,: .
 מערות, גתות.
 ע׳ אבו בלח, ח׳.

 יסודות חומות, באד.
 אבנים גדולות, חומות, קמור, יסודות, בורות, מגדל,

- :  עמודים, כותרות ובסיסים, דדך עתיקה. •
ת, בורות  חומות חרבות, יסודות, אבנים מפחדו

 חצובים, שבדי עמודים, מערה.
יס, חציבות בסלע, די בנין עם חדרים תתקדקעי  שרי

 משקוף מקושט בגלופיס.
 גבעה מלאכותית.

די חומות, יסודות, רצפות פסיפס. מערבה גת,  שרי
 עמודים, קברים חצובים, בורות, מערות.

י בנץ, דדך רומאית, בור,  יסודות, גלים של אבנ
 מערה. •

 מנזר חרב.

 ע׳ נגנגייה.
 פיר עם טור דרגות.

׳  ע״ קלידייה, ח
 כפר על גבעה מלאכותית, שברי בנייה עתיקים.
 בורות, דצפותיפםיפס, גת, קברים חצובים, כלי צוד•

 על פני הקרקע.
 חומות חרבות, גלי אבנים.

 שרידי חורבות.
 ע׳ דשה, חי.

י גויל, בורות, באד, בריכה״  יסודות בנויים אבנ
, . • ־ . ׳ •  . חרסים ושברי שיש על פני הקרקע. .

 שרידי חומות ויסודות, גלי אבנים, שבדי עמודים. .
 יסודות, בורות, גלי אבנים.

 אמת מים.
ת דרומה. מעדות מזרחה  יסודות וחומות. שרידי ג
 ודרומה! י- ׳

ן מתים,  יסודות, חומות, עמודים, מזוזות, כיור, אדו
 מערות. י

 ע׳ רמילתה, ח׳.
ק ר ומצודה מתקופת הצלבנים, נמל •עתי  שרידי• עי
• ; ! •  מערבה. י
 מקאם אנ־נבי יעקוב עם קמור. מלמטה. יםודוןן,
י עמודים, כותרת, בסים, גת, בורות,• מיכלי  שבד

 מים, קברים, בריכה בנויה, חציבות בסלע.
 גבעה מלאכותית (אר־ראס). מקאם עם כתובות (אשי

 שיח׳ אבראהים אל־מתבולי), רצפת פסיפס. •••׳.־.
י .׳״'•  יסודות. "

י הקדקע, בור.  גבעה מלאכותית, אבנים וחדםיס על פנ
י גויל, כותרת של אבן ©יד. ..  חומה בנויה אבנ

ד ׳.צפונה•.׳. מ י בנין, עמודי גת. גת ו  יסודות, גלי אבנ
 חומות מימי הבלנים המקיפות מקום ישוב עתיקי וגבעה
א'רכיטקטו* די בנינים. שברים:  מלאכותית. שדי

 ניים ושברי פסלים. קברים, מקאם (אל־ח׳דרא).
. ת. מו  שרידי חו

 ע׳ אש־שדף, ח׳.
 בריכה בנויה בחלקה וחצובה בחלקה. בור, חציבות

 בסלע, מעדות. קעריות סלע.
י גריל« בודות, חרסים על פני.הקרקע.  יסודות של אבנ

 באר עתיקה צפונה.
 חומות חצובות בסלע ובנויות, גתות, קברים, בודות,

 מערות ומיכלי מים חצובים.

 שם המהום שם המחוו מהומו על המנוה

 אםידה,ח׳ ח״ן ׳114 160

¥ 1 . 160 185 
 133 146 .£מ

צ . 180 160 

160 144 

 ט״כ
מ ״ י ; 

 • :ש. י•

 ר״א

 אםכנדר, ח׳
 אסם אללה, ח'

 אסתונה, ח׳
 (כפר אםתונה, ח׳)

 אל אעםא, ח׳

¥ 1  אפקאם, ח׳ . ש. 176 167 .

 198 141 ־.מי
159 109 

 ט״כ
 ח״ן

 אל־אפשאד, תל
 אצהא, ח׳

£11  אל־אצפר, ח׳ יז7ץ 085 159 .

צ1 . 162 134 

1¥. 165 223 
צ . 192 134 

. 146 123 
111. 176 276 , 

 . י״ם

 ח.
 ,י״ם
ו  ח״

 אקבאלא, ס׳
 (דיר אל־בנאת)

 אל־אקביה, תל
 אקטיף, מעדת
 אקלידיה, ח׳,.

 אקרית

¥ 1 . 164 173 
11צ . 138 101 

צ . 195 159 
X I . 114 116 

 ש.
 ח״ן
 ש..

 עזה

 אל־אקדע, ח׳ • •:
 אל־אקדע״יתל

 אראכה, ח׳
 ארזה, ח׳ י-.:׳•׳

£ . 171 141 
צ . 172 139 

! י: צ . 168 122. , 
.צ1 . 157 155 

 י״ם
 י׳׳ם י

 י״ם
 ר״א

 ארזייה, ח׳
 ארחא, ח׳

 ארטאם
 ארטבה, ח׳

 אריאק, ח׳ צ. 298 204 .1

¥111. 126 122 
¥'1. 132 178 

 עזה
 יי.

׳  ארמילתה, ח
 ארםוף י

¥ 1  ארתאח, ח׳ ט״כ 189 152 .

ד עזה 129 118 ,¥111  אשדו

ז \ \ 151132 • 
¥ 1 . 146 194 

 י״ם
 ט׳׳כ ־'"׳'׳

, ע  אשו
 אשקאף, תל

£ . 177 153 
107 119 

 ד״א
 עזה

 אשקאדה, ח׳
 אשקלון

¥ 1 . 152 172 
£ 1 . 106 114 

¥11. 175 173 

 , ש.
 עזה

 אל־אשקר, ח׳
 אשרף, ח׳

 באב בית אל־ח׳רבה.

צ 1  אל־באבלייה, ח׳ ש.־ י 109 114 .

 באט אל־־ג׳בל, ה׳ ע. • 277 164 .11
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 שם המקזם שש המחוז מהומג על המפה

 באט אס־סיח, ת׳ ע. 257 178 .111 בנינים חרבים, שרידי כנסיה ובה אפםידות. יסודות
 בורות, חציבות בסלע, משקוף חצוב, שברים אדכי־

 טקטונייס.
י הקרקע. £ע רצפת פסיפס, שבדי חרם על פנ  אל באטיה ד. 142 137 .

צ יסודות, בורות וקברים חצובים.  אל־באטן, ח׳ ד״א 159 174 .
די ישוב על גבעה בולטת, חציבות בסלע, גתות ¥ שרי 1 י ג׳. 199 167 . ר ו אל־מנ  באטן

י הקרקע.  בורות, מעין, חרסים על פנ
!¥ . 143 204 

רי ו אל־מנ  באטן

י אבן גיר, חרסים על פניי ¥! יסודות. ארון מתים עשו  אל-באיכה, ח׳ ח 204 143 .
 הקרקע, עמודים.

 באיכת אבו חדבה ב. 087 135 .£11 גלי אבנים וחרסים על פני הקרקע, מערות, באד 087 135 .£11
 בורות, משקוף מקושט (בשמוש משנה).

X מקום ישוב עתיק, בורות ובאר. I  באיכת אבו מעילק ב. י 091 100 .
 באיכת אצ־צאנע ב. 088 108 חורבות מכלאה.

! בארות, בורות, שברי עמודים. רצפת פסיפס וקבר ¥  באקא אל־גרבייה ט״כ 202 155 .
 חצוב.

 באקא אש־שרקייה ט״כ 202 157 .1¥ בורות, שברי עמודים, כותרת.
£ רצפות פסיפס, יסודות, בארות. מזרחית לעיר גבעות ¥  באד שבע ב. 072 130 .

 ועליהן יסודות וחרסים על פגי הקרקע.
11צ מגדל צופים, מערות.  באריך, ח׳ ח״ן 096 164 .

 (בארוך, רג׳ם)
 בארפיליא ר. 146 149 .1£ בורות, גת חצובה לצד מזדה, דדך עתיקה.

 אל־באשא, ח׳. ח״ן 108 142 .£11 יסודות, מעדות, בורות, קברים.
¥ ע׳ אל־חמיר, תל.  אל־באשא, תל ב״ש 210 203 .
 בבלון, ח׳ ח. 212 149 .1¥ ע׳ אבו חמאד, ח׳.

ד וגתוה  בגלאן, ח׳ ח״ן 122 137 .13 יסודות, מערות, בורות, קברים, בתי ב
 חצובים.

 אל־בד, ח׳ י״ם 122 171 .& ע׳ בית בצה, ח׳.
1 מגדל צופים ובנינעם חרבים, קמדונים, מיכל מיס. צ / ח׳ ר״א 156 167 . ד אל־ברג  ב

ד פלוח, ח׳ י״ם 119 171 .111צ חומות חרבות, בור.  ב
11צ מחצבה, חציבות בסלע, בור, קברי שובבים.  בד אצ־צואמע, ח׳ ח״ן 115 141 .

י הקרקע. .11צ יסודות, מעדות, בורות בסלע, חרסים על פנ  בדגוש, ח׳ ח״ן 094 139 '
 בדוייה, תל נ. 244 174 .111 גבעה מלאכותית, חורבות בנינים, יציעים מקומרים,
י שוליים! לצד מזרח חורבות ח׳אן.  בנייה של אבנ
 בדייא, ח׳ צ. 272 186 .111 חומות חרבות, בודות, עמודים (עומדים), גתות, קברים

 חצובים.
 בדרום, ח׳ ד. 153 148 .1£ חומות חרבות, מזוזות, בורות חצובים, קברים, בד

 עם עמודים.
¥ יסודות בנינים. גלי אבני בזלת מסותתות באופן גם.  בדדיה, ח׳ ב״ש 223 200 .

י הקרקע. נ  אל־בהא, ח׳ ב. 093 110 בודות, שרידי כפר עתיק. חרסים על פ
ת, שברי פסיפס, שברי זכוכית וחרסים,  אל־בהלואן, ח׳ ב. 102 124 .£11 אבנים מפחדו

 (בואיך אל־משרפה) בור, שבר עמוד.
י מיל, דרך רומאית, ¥ חומות חרבות, יסודות, אבנ  אל־בואטי, ח׳ ב״ש 215 201 .

 (אל־חכמייה, אס אש־שראשיח) שברי עמודים.
 אל־בואיה, ח׳ י״ם 136 163 .1£ חורבות בנינים, באר, דרכים עתיקות.

צ ע׳ אל־בהלואן, ח׳. ־ ח  בואיך אל־משרפה ב. 102 124 .
¥ חורבה גדולה, מערבה — שרידי בנין בעל שלשה. 1  אל־בוברייה, ח׳ ש. 186 166 .

 קמרונים.
 בודא, ח׳ ע. 266 164 .11 יסודות, מערות, בורות, קברים.

 אל־בויב, ח׳ ח״ן 097 165 .£11 חומות, בור.
ק מרובע, בורות 1£ יסודות של בנ  אל״בויירא, ח׳ ר. 142 151 .

 בורין ש. 177 174 .¥11 מערות, גתות חצובות ובורות קיבול, חומות מחומרים
. ם.  י עתיקי

 בורין

י ¥ גבעה מלאכותית, יסודות. י 1  בורין, \זי ט״כ 191 149 .
י שטח נרחב.  בזא, ח׳ עזה 123 117 .¥111 יסודות והדסים על פנ

 אל ־בזועה, ח׳ ע. • 254 171 .111 שרידי חומות, יסודות, בית בד, חציבות בסלע,
 (בזעוייה) מערה, בורות.

די בתי בד,  אל־בזיריה, ח׳ ע. 277 178 .111 חומות ויסודות של בתים, מזוזות, שרי
 בורות, שבדי עמודים, ארונות מתים של אבן עם

 מכסאות.
 בזעוייה ע. 254 171 .111 ע׳ אל־בזועה, ח׳.
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 תאור. העמימות

י גויל וחרסים.  אבנים מפוזרות, אבנ
 בנינים חרבים מכוסים מזמן לזמן בפי ים המלח.

י גויל, םכד.  בנייה של אבנ

 שבר של רצפת פסיפס, פיכל מים. יסודות, חרסים
י הקרקע. •  על פנ

 שרידי חומות בנויות אבנים פסותתות, גלי אבנים.
 חציבות.

 גבעה מלאכותית ועליה שרידי ביצורים* בארות,
י הקרקע.  חרסים על פנ

י הקרקע, אבנים  גבעה מלאכותית, הדסים על פנ
 מפוזרות.

 יסודות, מערות.
 ע׳ בית לג׳ום, ח׳.

 קברים חצובים, בורות, גתות.
י צור  יסודות בנויים אבנים בלתי מעובדות. אבנ

 וחרסים על פני הקרקע.
 בית קברות עתיק, קבר ובו ציורים.

 מגדל צופים, גלי אבנים, מערה מזרחה.
 שרידי חורבות בין החולות. קבר.

 שרידי חורבות.
ים מעובדות.  חומות חרבות, בריכה, פסיפס, אבנ

 בורות, בתי בד. קברים.
ת.  אבנים מפחדו
 יסודות, בורות.

 ביר אל־ביאר, ח׳.
 ע׳ פראג׳, חי.

י הקרקע. נ  בורות. יסודות, חרסים על פ
י גויל, בורות, חרסים על נים חרבים בנויים אבנ י  בנ

 פני הקרקע.
 דרך רומאית, שרידי בתים, בית קברות.

 ע׳ אל־ביאד, ח׳.
 שרידי חומות דור.

 יסודות, חומות, רצפות פסיפס, בורות חצובים וקברים.

די גת, בורות, אבנים  חומות חרבות, אפסים, שרי
. .  מסותתות. .

 בור וגת חצובים.

י בנייה בעלות  כפר הרב. בנין עם מזוזות, אבנ
 שוליים. שער מונוליתי. מערה, בורות. מערבה
 בית קברות עם קברים חצובים, ארון מתים שבור.
ו ן ומעלי מה: מיכל מים, מעי  גת חצובה. דרו

 קשת.
 קברים חצובים, בריכה, מגדל צופים חרב. בריכה

 שניה לצד צפון—מערב.
 ע׳ ביר אל־בידר, ח׳.

 יסודות, בית בד, בורות חצובים, חרסים ואבני פסיפס
י הקרקע, מחצבות.  לבנות על פנ

 מערות, בורות, גלי אבנים.
ד ועליו  יסודות בנינים, משקופים חצובים, שבד עמו

י הקרקע.  צלב, מערות, בורות חרסים על פנ
 גבעה מלאכותית.

 שרידי ישוב, מערות, בורות.
 מגדלי צופים, גבעה מלאכותית, בניגים חרבים ויסודות

 בתים.
 יסודות, בורות חצובים, מערות.

 חורבות, בורות, מערות, קברים, גתות, באר בגוייה,
 אגנים חצובים.

 שם המהום שם המחוז מקומו על המפה

 אל־בחידה, ח׳ •ב• . 110 133 •11צ
£  אל־בחר, דג׳ס י״ס 131 198 .

! צ • • ״ 153 146 .  בחר בית כופה י
 (בחרת כופה),

 בטאני אש־שדקי עזה 129 124 .¥111

 בטאשי, ח׳ י״ס 132 141

1 צ  אל־בטאשי, תל י״ם 132 142 .

 אל־בטיח׳ה, תל צ. 292 206 .1

£ ¥  אל־בטם, ח׳ ח״ן 079 148 .
 אל־בטמה, ח׳ עזה 112 110

צ  בטן אל־הוא י״ם 131 173 .
 בטן אט־טויל, ח׳ ח״ן 125 136

צ1  בטן אל־ימאני ד. • 152 145 .
צ1  בטן אל־ערש י״ם 136 159 .

 אל־בטשאן עזה 103 097
3  אל־ביאדר, ח׳ י״פ 138 175 .

 אל־ביאד, ח׳ ע. 272 179 .111

 אל־־ביאר, ח׳ ה. 213 161 .1¥
 אלי־ביאד, ח׳ עזה 127 123 .¥111

1 צ . 168 140 
 (קדומה, תעבייה. ה׳)

1 צ  אל־ביאר, ח׳ ר״א 140 168 .
 אל־ביאד, ח׳ י י״ם 137 169

מ  אל־ביאר, ח׳ עזה 108 109 .
 אל־ביאד, ח׳ עזה 122 119 .¥111

140 1000 
 (אר־דםם)

 אל־ביאר, ח׳ ב. 1000 140
 ביאר אל־כעבה, ח׳ עזה 127 123 .¥111

£ ¥  ביאר ערערה ב. 062 148 .
צ  ביאר אל־קםיס י״ם 124 174 .

111. 174 260 
 (אל־קםיס, ח׳)

 אל־ביאדה, ח׳ ע. 260 174 .111

! צ  ביארת בדיג׳ י״ם 127 143 .
 (אם זבילה, ח׳)-

 בידום, ח׳ ז> 207 153 .1¥

¥ 1  בידיא ח. 169 157 .

 אל־בידא, ח׳ ח. 236 165 .1¥
 אל־בידא, ח׳ ר. 156 148 .1£

 אל־בידא, ח׳ (עודה, ח׳) מ״ן 113 112 .¥11
ן 117 146 .£11 ד  ו

1 
 אל־בידא, ח׳ תל

 אל־בידא, תל נ.! • 232 169 .1¥
£ ¥  ביוד, ח׳ ח״ן 079 162 .

3  ביודאת, ח׳ י״ם 153 195 .

 בייום, ח׳ ח׳׳ן 119 151 .301
¥ . 1 8  ביין, ח׳ ט.: 239 7
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£11 יסודות, גלי אבנים, בארות באפיק הנחל.  ביםייא, ח׳ ; ח״ו ; 119 134 .
! גבעה" מלאכותית, חומה, יסודות, באר בנוייה. ¥  אל־ביר>..מ׳ ־ : ח. 236 164 .

י גויל על פני הקרקע, חציבות . 130 143 יסודות, • חרסים' ואבנ  אל־ביר, ח׳ י״ם .
 בסלע.

י הקרקע, בורות חרבים.  אל־ביר, ח׳ עזה 098 105 .1צ• חרםים על פנ
 אל־ביר, ח׳ ח״ן 104 140 שרידי ישוב, מערות, בריכה גדולה.

ז צ. באר עתיקה, מיכלי מים, רצפת פסיפס. ג ׳  ביד אבו ג<רידא ־. ב. . 075 096 .
 ביר אבו דרג׳ ש. 170 191 .¥11 באר, גל אבנים בלתי מסותתות.

. שרידי ישוב עתיק, יסודות. \ 1 ז  ביר אבו מנצור :׳. ב. 089 124 .
11צ בארות, שרידי בניגים.  ביר אג׳דא ח״ן • 107 160 .

 ביר אל־אותאד חיץ ־ 129 141 ע׳ אם אל־אותאד, ח׳. -•׳׳ •••״־ :
 ביר איוב י״ם 130 172 .£ באר.

י בנייה מסותתות;  ביד אכליל, ח׳ ע. 265 168 .11 חורבות מעל. לשטח גדול, אבנ
ת ובתי בד, בודות, עמודים שבודים, גתו . ת, דו סו  י

 קברים• •:'•-.
 ט״כ 203 153 .1¥ באר בנוייה, אבני־בנין מפוזרות.

די ישוב, חומות, יסודות, בורות. £ם שרי  ר״א 140 168 .
 ח. ־236 165 .1¥ גבעה מלאכותית, קברים חצובים.

 ב. 020 090 שרידי ישוב על רכס הרים, בנין בנוי אבנים בלי
 מלט, מעגלי^אבנים, גל של אבני־צור דרומית־

 מזרחית לבאר. חרסים על פני הקרקע.
מ יסודות,•חומה, בור בעל קמרון גלילי, מערות. ?  ד״א 156140 .

¥ ע׳ בלעמה, ח׳.  ג׳. י 206 178 .
¥ יסודות מעל לגבעה קטנה, בורות, חרסים על־םני 1  ד. 160 147 .

 הקרקע.
 ע. 256 166 .11 גבעה מלאכותית, יסודות תלולים של חומות, באד לצד

. . ת. דו סו  דרום־מערב,;. עמודים שבורים, י
¥ יסודות. :. 1  ש. 172 154 .

 עזה 127 121 .¥111 בארות, בורות, יסודות.
 ח״ן 102 145 .£11 בור חצוב, קברים, באר.

1 יסודות, מיכל מים עם רצפת פסיפס. צ  ר״א 144 165 .
£11. יסודות, מערות, קברים חצובים, בארות.  ח״ן 107 160 .

£ באר עתיקה. י ¥ 1  ב. 062 171 .
י גויל, חרסים  עזה 117 128 . שרידי בור. ותעלה, יסודות בנויים אבנ

י הקרקע.  על פנ
פה.מעל לבאר. 1£ בנין בעל כי  ד, 150 139 .

. 153 168 .1£ חומות וקמורים חרבים, בורות, קברים חצובים. י  ר. י
 ח״ן 117 163 בור מקומר, שרידי בנין .עם גומחה. .

 ב. 089 136 .11^ חורבות על הגבעה דרומה לבאר, יסודות, מערה.;'
 ע. 270 164 .11 חורבה קטנה בראש דמה. גלי אבנים, יסודות, שגי
 בורות חצובים. .׳•• •!•׳:.־

¥ שרידי ישוב.  נ. 227 181 .
 ש. 180 177 .¥11 באר, שברים ארכיטקטוניים.

 ע. 274 163 .11 ע׳ כניסאת אל־עמאדי.
 ר. 140 126 .¥111 בריכה חרבה.

 י״ם י 128 145 .צ1 ע׳ אל־עקדה, ח׳.
 ח. 242 171 .111 חומות חרבות, יסודות, מזוזות, שברי עמודים, מערות,

 קברים חצובים, באר.
£ חומה של מדרגה עתיקה, שטח שהיה מעובד בימי ¥  ב. 045 156 .

 קדם, חומות ומגדלים.
1 ע׳ אל־קרינה, ח׳. צ  ר״א 145 161 .
 י״ס 139 169 שרידי קמדונים.

1 בור. צ  ר. 148.142 .
¥ באר עם ניקבה חצובה. .  ג׳. 206 178 .

י הקרקע. באר בנוייה. נ ¥ חרסים ואבנים על פ 1  ט״כ' 199 148 .
צ1 חומות חרבות, מערות, בודות, באר.  י״ם 134 151 .

1 ע׳ ביר אש־שאפע. צ  ד״א 144 165 .
 . עזה 124 124 .¥111 ע׳ אצ־צהאדיג׳,: חי.

די שיש. 11צ באד, חרסים על פני הקרקע, עמו ה 117 130 .  עז

 ביד בורין
 ביר אל־ביאר, ה׳
 ביד אל־בידר, ה׳

 כיד בירין

 ביד בית אל־ביאד׳ה
 ביר אל־בלעמה

 ביר בנדק, ח׳

 ביר אל־גדבי, תל

 ביר אל־ג׳אן, ח׳
וח׳דאר  ביר אל־ג׳

 ביר דיאוד
 ביד אד־דואלי, ח׳
 ביר אד־ד׳חד׳אח

 ביר ואדי פאעי
 ביר אל־וסטייה

 ביר אז־זיבק
 ביר זית, ח׳ *

 ביר אל־חאג׳ רמדאן
וילפה  ביר ח׳

 ביר אל־ח׳זנה

 ביר טיבם, ח׳
 ביר יעקוב (באר יעקוב)

 ביר כפר נביד, ח׳
 ביד אל־לימון

 ביד אל־לימון, ח׳
 ביר אל־מכסור, ח׳

 ביד מריטבה

 ביר נאז׳ר, ח׳
 ביר נבאלא

 ביד אנ־נג׳אר
 ביר אם־סנג׳ב

עבד  ביד אלי
 ביד אל־עד, ח׳

 ביד אל־עדאק, ח׳
ג׳ .  ביד אצ־צהאדי

 ביר צמיל
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 תאור. העתיקות שמהמקום >..: שם וזמחת. מסומו על המגזה

י בנייה. ד י  בור, מערה חצובה, שר
 מיכל מים.- ••׳.• ז

 יסודות של בנינים, קבר, גתות, בורות חצובים.
 בית קברות מתקופת הברזל.

 חומות חרבות ויסודות של בנינים מרובעים; י

. ׳ ח , ה ח י ו ש ׳  ע
 דולמן חרב. •
 יסודות בנויים •אבני גויל, חרסים, בריכה.

 חורבות כפר, עמודים.
די כנסיה׳ מימי הכינים, ח׳אן עם קמורים ומחלקה  שרי
5 בריכה, קמרון עם גת, כתובות ב ר ע  לצד מ
 . ערביות. י מקומות גדודים אבנים• גדולות • כ־1200

 מטר צפונית:לכפר, מזרחה לכביש שכם.׳
 חומות חדבות, יסודות, גלי אבנים, מערות חצובות,
 בארות, בורות, שלש בריכות, כנסיה חרבה,

 עמודים, מחצבות, קברים.
די בנינים, גתות ובתי בד, רצפת פסיפס ובורות  שרי
, גורן. ת ו ג ר ר ד ו  קיבול, בודות, מעדה חצובה עם ט
י  שרידי בנינים חרבים, יסודות, בודות, הרסיס על פנ

 הקרקע.
 חומות, מעדות, קברים.

 יסודות, גלי אבנים.
, בור עם כניסה בעלו! ת ג ך ב  חומות חרבות, מערות, א

 קשת. ,׳-'׳
 קמורים חרבים, יסודות.
 מחצבות ומערות קברים.

 שרידי בית־כנםת עם רצפת פסיפס.
 יסודות בנינים, חומות, מזוזות, עמוד, גלי אבנים,

 ארונות מתים; שבורים.
 יסודות, גלי אבנים.

ד די חומות, אדון מתים בשימוש משגה על י  שרי
ם. מי , י כל די מי  המעין, חציבות בסלע, שרי

 בורות, מערות, קברים.
־ • ' . 4 י י  חומות חרבות, ;בורות. *

 יסודות, מערות, בור לצד צפון.
 חומות חרבות ויסודות, מעדות, בורות, אבני־בד
ת ר ע מ , ן ב  ופלחיס, מזוזות, מיכלי מים בנויים א

 קברים.
 חומות חרבות ויסודות, בור, מערות, מגדל צופים,

 חרסים על פני הקרקע. * - .-׳
 חומות חרבות, קברים חצובים.

 תא חצוב מתחת לכנסית םט׳ ניקולאום, מערות
 קברים. ;

 חומות, קמור; ־, • >
 מצד קטן עם חפיר, מיכל מיס.; חרב, אמות־מיס. •

 שרידי כנסיה, ביצורים, קימורי־עיקבה, בית עם רצפות
 פסיפס, בנינים אחרים, שברים . ארכיטקטוניים,

 קברים, מעדות, קבר שובבים.
 בתים הרבים, בורות, בריכה חצובה בחלקה ובנויה

 בחלקה, גת, קעריות סלע.
 שרידי כנסיה עם פסיפס. קבר.

ה י בכפר, בור,  קמורים עתיקים ואבנים־ בשמוש משנ
ות וקברים חצובים. נ  מעי

 חורבות ישוב, יסודות, שברים ארכיטקטוניים, בודות,
 קברים חצובים.

 חומות, בודות! כפה חרבה, קברים חצובים.•
 יסודות עתיקים, באד, יסודות מזרחית לכפר(אד־דסם).

. £ ד אל־קטאר •,־...־ • י״ס 126 184 .  בי
. 1 צ ד אליקנטרה .•«.•.•: י״ס 132 148 .  בי
11צ ד אל־קצר, רג׳ום ח״ן 091 147 .  בי

ה , 091 086  ביר אד־רקיש עז

1 צ . 165 144 
 (אד־רקיש, תל)

1 צ  ביר אש־שאפע ר״א 144 165 .

¥11. 186 179 
0 ד אל־עראק, ז י ב ) ־ 1 

¥11. 186 179 . ש  ביר אש־שויחה, ח׳ '
 ביר אש־שיח׳ - צ. 267 196 .111

 ביר שקיר עזה 124 110 .¥111
¥  אל־בידה ב״ש .223 197 .

. 3  אל־בירה . ר״א 146 170 .

. י: י 158 147 .*1 י  אל־בידה, ח׳ */ . •

! צ  אל־בירה, ח׳ י״מ 121 165 .

עזה. 120 114 .¥111  אל־בירה, ה־ '

11צ  אל־בירה, ח׳ ח״ן 094 143 .
. - 109 138 .-.11צ ן  בידם, ח׳ ח״

 בית איכא . ח״ן 122 151

^ם  בית אכםא י״ם 136 167 .
£ם  בית אלו ד״א 154 161 .

¥ . 191 214 
 ; (ביתלו)

¥  בית אלפא ב״ש : 214 191 .
¥  בית אלפא, ח׳ ב״ש 214 190 .

. ח׳׳ן 136,101 .301 ־ י  בית אמיר, ח
־ . ש•:, 189 171 .¥11 ' . ן י ד מ  בית א

 בית ארזא, ח׳ י״ם - 127 168
 בית אריא, ח׳ • ע. 272 170 .11

11צ.  בית אל־באן ח״ן 105 145 .
£11  בית באעד, ח׳ ח״ן 103 145 .

¥ 1  בית בזין, ח׳ ש. 182 165 .

צ  בית בצח, ח׳ י״ם 122 171 .
1 צ  בית ג׳אלא י. י״ם 125 168 .

 בית ג׳בר אל^פוקאני . י״ם! • 139 190
3 י י״ם! 140 191 .  בית ג׳בד את־תחתאנ

£11 ן . ח״ן 113 140 .  בית ג׳ברי

¥ 1  כית ג׳דיא, ח׳ •־.•:. . ש• ;• 186 164 .

1£  בית ג׳מאל ־. •;׳• ׳•• י׳״ם: 126 148 .
ץ , ע. : 263 186 .111  בית ג

¥ ט. ! 236 197 . י ־׳• ;  בית גץ, ח׳ •יי• !

¥ 1  בית ג׳פה, ח׳ ט״כ 179 156 .
צ • 1  בית ג׳רג׳א עזה • 112 110 .
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 תאור העתיהזת

 מגדל צופים, בודות, קברים חצובים.
 שבר בנין עתיק באל״קלע, בארות, שרידים אדכי־

 טקטוניים, קבר.
י גויל, חדרים מקומרים.  יסודות בנויים אבנ

 יסודות.
 בנינים מגאליתים.

 חומות חרבות, יסודות, בורות, אמתימים, מגדל. גת*
 באר, כבשן עגול.

י מקאמים, בריכה,  שרידי בנינים עתיקים, שנ
די חומות, גלי אבנים.  חדר מקומר חרב, שרי

 רצפת פסיפס עם כתובת, יסודות.
 שרידי בנינים וקמורים גליליים בתור שטח גדור

 חומה, בורות.
 ע׳ ראמת אל־ה׳ליל.

די חומות, בודות, קברים חצובים, מיכל מים לצד  שרי
נית־מזרחית: רצפת  מזרח. וולי אנ־־נבי ימין צפו

 פסיפס.
 יסודות, בורות.

 יסודות של ישוב.
י קמורים חרבים, בורות ומערה חצובים.  שנ

 שברי עמודים, כותרות ובסיסים. מקאם אש־שיה׳
 םאלם אבו מסלם.

 בורות, מערות, יסודות, חומות חרבות דרומית*
 מערבית מהחורבה, פסגת סלע מעוגלת (מזבח ?).
י הקרקע.  גבעה מלאכותית, יסודות, חרסים על פנ

 חורבות בנינים הכוללים כנסיה! עמודים, כותרות,
 בסים, בור.

ת הלידה ובנינים סמוכים מהתקופה סי  מקום עתיק, כנ
נטית ומימי הביניס. קברים חצובים, בורות, ז  הבי

 אמות מים. :
 יסודות, חומות חרבות, מעדות, בורות, עמוד.

 שרידים עתיקים בכפר. ברכה חצובה ק״מ 1 דרומית*
 מערבית. קברים חצובים ובורות מזרחה לכפר.

 קבר, מערות, יסודות ישוב, בור. אבנים דבועיות,
 כותרות שיש, עמודים.

י גויל. עמודים, באד.  שרידי חומות בנויות אבנ
ת חצובות.  שרידי ישוב, מעדו

 חומות, יסודות, בורות, מערות.
 חומות ויסודות חרבים. מערות, רצפות פסיפס.
די כנסיה המשמשים מסגד (מקאם אנ־נבי  שרי

 הנדל).
 גבעה מלאכותית חפורה למחצה, עם שרידי עיר וחומו!

 חיצונית.
 מזוזות אבן, בור בקרבת אר־ראם אבו יעקוב.

 יסודות עתיקים, קבר חצוב.
י בור. י פסיפס מפוזרות, פ  חומות חרבות, אבנ

 חורבה רבועית עם חומת גדר ושעד מצד מזרה.
 קברים חצובים ובנויים דרומה. בורות.

 בתים חרב ת, יסודות, מזהות, בודות, לצד צפון
 אבנים גדולות ומסותתות.

 יסודות, קברים, בודות, רצפת פסיפס. אבני־מיל
 רומאייות בדרך לעלאר, עמודים.

די מנזר, פסיפס.  מעדות, בורות, קברים, שרי
 שרידי מגדלי־צופים. חומות חרבות וקמורים, עמודים
יות ובורות  ושברים ארכיטקטוניים. בארות בנו

 חצוב ם. קברים דרומית ודרומית־מערבית,
 יסודות, חומות חרבות.

 חומות חרבות, קמורים, בורות חצובים, מעדות,
 פיכלי־מיס. ־

 שם המקזם שגזזזמזזוז מהומר על המנזה

ן ש. . 178 185 .¥11  בית דג׳
צ1 ן י. 157 134 . ׳  בית דג

X I  בית דראם עזה 108 109 .
 בית דדם עזה 126 120 .¥111

1 צ  בית הכרם: י״ס 132 168 .
£11  בית זעתה, ח׳ ח״ן 114 162 .

ג 1 . 1 0 6 1 0  בית חאנון עזה 6
¥ 1  בית אל־חבם. ח׳ ש. 166 163 .

ן ר. 149 129 .¥111  בית חנ
ידאן ח״ן 112 160  בית ח׳

11צ  בית ח׳ליל אר־רחמן ח״ן 107 160 .
¥ 1  בית ימין, ח׳ ש. 171 152 .

11צ  בית כאנון, ח׳ ח״ן 112 151 .
 בית כופה ר. 153 146 .1£
! צ  בית כיכה, ח׳ י*ם 135 169 .
£ 1  בית לאחייא עזה 106 102 .

11צ  בית לאם, ח׳ ח׳ץ 112 149 .

£ 1 ׳ עזה 112 110 .  בית לג׳ום, ח
 (אל־בטמה, ח׳)

! ¥  בית לחם ח. 238 166 .

 בית לחם י״ם 124 170 .1£

£11  בית לי, ח׳ ח״ן 108 143 .
¥ 1 ד ט״כ 185 163 .  בית לי

¥ 1 ) ט״כ 192 140 . ה ת נ ח ) ׳  בית ליד, ח

 בית מאמין, ח׳ עזה 116 122 .301
! צ  בית מזה, ח׳ י״ם 134 165 .

צ ח  בית מקדום. ח׳ ח״ן 147105 .
 בית מרסס, ח׳ ח״ן 096 141 .11צ

 בית מרסס, תל ח״ן 096 141 .£11

 בית נבאלא ר. 155 146
! צ  בית נובא ד. 140 153 .
1£ ׳ ר״א 143 155 .  בית נושף, ח

11צ  בית נציב אל־גרבייה, ח׳ ח׳׳ן 111 150 .

 בית נציב אש־שדקייד״ ח׳ ח״ן 110 151 .£11
 (בית נציף)

1 צ ץ 123 150 . ף . ח  בית נתי

£  בית םאחוד י״ם 123 171 .
¥ 1 ׳ ט״כ 199 158 .  בית סאמה. ח

 בית סוסין ר. 135 148
! צ  בית סילא, זז׳ ר״א 143 164 .
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 תאור העמיסרזז

 יסודות עתיקים, מעדות, בריכה עגולה.
 חומות חרבות, כותרות, בורות חצובים, משקוף. שברי

 עמודים.
 יסודות, גלי אבנים, בצד צפון קברים חצובים.

י הקרקע, י גויל, חרסים על פנ  יסודות בנויים אבנ
 אבני פסיפס ושברי שיש.

 בנינים חרבים, שרידי אפסים, יסודות, עמודים, כיור,
 בורות חצובים, מערות.

 חומות עתיקות ויסודות בכפר. שרידי מגדל צלבנים
 (אל־ברג׳), בריכה.

 יסודות עתיקים ורצפות פסיפס בכפר. שברים ארכי
 טקטוניים. חורבות תא־תפלה לצד צפון, גת, קבר.

 שרידי מצד.
 כנסיה חרבה עם עמודים, כותרות, יסודות, מגדל,
 מיכל מיס (עם צנוד מים), בודות, רצפת פסיפס,

 חורבות בנינים דרומה.
 בנינים חרבים, מערות, בודות. לצד מזרח שרידי

 דרך עתיקה ותעלה חצובה.
 חורבה גדולה. שרידים של שתי כנסיות וש>
י  בנינים אחרים, בורות, חומות חרבות, גת, אבנ

 בנייה עם שוליים, עמודים, משקופים.
 כפר בנוי על חורבות ישוב עתיק. מקאם, שברים

 ארכיטקטוניים ן שרידי חורבות בואדי אר־רנה.
 ע׳ בן שמן.

 חומות, יסודות, מערות, אבנים מפוזרות. .
י בנייה עם שוליים. דצפות  יסודות בנינים בכפר ואבנ
די גת. קברים חצובים, בורות, מערות.  פסיפס, שרי
 שרידי בנינים, יסודות. מערות, בודות, קברים,

 גת חצובה.
 מגדל חרב, יסודות, בורות, מערה עם דרגות.

 בנין מקומר בעל שתי קומות (אל־בדג׳) בכפר. מזרחית
 מהכפר קבר חצוב עם אומנה חצובה אחוזה בקיר.

 מסגד עתיק עם שרידי בנייה עתיקים, משקוף בחצר.
ם: מיכל מים חרב.  לצד דרו

 שרידי ישוב על הגבעה, חרסים על פני הקרקע ואבנים
 מסותתות. קברים חצובים במורד.

 ע׳ אר־רש את־תחתא, ח׳.
 מקום עתיק המכיל חומות עיר חרבה, יסודות בנינים,
 היפודרום, תיאטרון, בנינים מימי הכינים בשמוש
 משנה בעיר החדשה, מסגד, קברים, גשרים, אמון*
ל ו : אל־חצן, ת ם  מים, שברים ארכיטקטוניים. ע׳ ג

ן אל־־ח׳ראיב. ל ן אל־מצטבה, ת ל  אל־ג׳סר, ת
 יסודות, שרידי גת חצובים.

/  ע׳ דמילה, ח
 יסודות. • • •

 ע׳ דיר שעאד.
 בור, רצפת פסיפס, כתובות, כותרות ושברים אדכי־

 טקטוניים במסגד ובכפר.
 סלע ובו קעריות. אגן דבועי, קברים חצובים.

 יסודות, מקאמיס עם עמודים בשמוש משנה.
 בנין חרב מימי הכינים עם קשת (בב אל־בלד), רצפה
 פסיפס, מערות, קברים, בריכות ובורות חצובים,
 גת חצובה, שברי עמודים. מזרחית מהכפר קמור

 חרב מימי הבינים.
 יסודות ישוב עתיק. בריכה, בורות, מעדות, חציבות

 בסלע, שברים ארכיטקטוניים.
 ע׳ בית אלו.

י הקרקע. י גויל, חרסים על פנ  יסודות בנויים אבנ
 עיר עתיקה שחלקה נחפר. ג׳אמע עמדי. • מקאס אג״

 נבי יוסף. •

ז מסרמו על הכופה ו  שם המגןום שם המו

• 1 ג . 154 144 
3011. 161 118 

 ; ר״א
 .׳ ! י״ם...־

 בית סירה
 בית סכארייא, ח׳

¥ 1 . 167 182 
ג 1 . 1 1 5 1 1 5 

 .... ש.
 ! עזה

 בית סלוס, ח׳
 בית סמעאן, ח׳

׳ ח״ו 102 145 .£11  בית עוא, ח

 בית עור אל־פוקא ד״א 144 161 .1£

מ דתחתא • ר״א 145 158 .  בית עור או

צ1 . 155 127 
£11. 162 108 

 1 ר.
 ח״ו

 בית עטאב
 בית עינון

11צ  בית עלם י ח״ן 110 145 .

 בית עמדה, ח׳ ודין 095 155 .£11
 (בית אמרה, חי)

 בית עפה עזה 119 122 .01?

! צ . 143 152 
צ1 . 142 134 

צ ם : . 165 115 

 ־; •י/
/  . . ד. י ״

 ! י״ם

ף  בית עדי
ד  בית פאר. ו

 בית פג׳אר

 בית פצד, ח׳ ח״ן 119 149 .£11

£11. 162 118 
צ1 . 169 128 

 .; ה״ן
 ; >״מ

 בית צאויר, ח׳
 בית צפאפא

¥  בית קאד ;• ג׳. 208 184 .

 בית ראם, ה׳ ג׳. 221 162 ./ץ

£11. 144 097 
¥ . 198 212 

• - ן ד  : ו
 ; ב״ש

 בית רש, ח׳ ־
 בית־שאן

1 צ . 162 137 
! צ . 148 129 

149 143 
*11. 162 117 

צ 1 116 115 

 י״ם
״ס  י

 1 ר.
 ח״ן
 : עזה

 בית אש־שבאב, ח׳
 בית שמש

 בית שנא ־
 בית שעאד, ח׳

 בית תימא

צ . 172 121 
! צ . 157 137 
1£.. 166 144 

 י י״ס

. 1 . י״ם  י

 . ר״א

׳ ד, ה  בית תעמי
 בית ת׳ול

 ביתוניא .

£ ן ! ד״א 1384 173 .  ביתי

צדי . 161154 
£ 1 . 108 110 

;\11. 177 180 . 

 . י. : י ר״א.:•׳
 עזה
 .׳,׳ ש.

 ביתלו .••::'!'•
 בכיתה, ח׳

 בלאטה
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 האוד • העתיהווז

 ע׳ ת׳רידא, ח׳;
 חומות חרבות; בורות; יסודות, אבנים- מסותתות,

 חציבות בסלע.
י הקרקע.־ על פנ ם.  שרידי בריבה. חרסי

 יסודות, בורות, חציבות בסלע, שרידי בתי, בד, משקוף
 מקושט בחצובים.

י גויל,' חרסים ופסיפס על פני הקרקע, בריכה  אבנ
י גויל. קבר מקומר דרומה.  בנוייה אבנ

 שרידי ישוב עתיק. בודות.
י צוד.  מכלאה מגאליתית, מחצבה, נתז

,  אבנים מפוזרות, חרסים על פני הקרקע.
 קבר.

 גבעה מלאכותית, מצד חרב. (ע׳ גם ביר אם־סנג׳ב).
י גויל, שבדי  יסודות, חרסים על פניי הקרקע. אבנ

 פסיפס.
י הקרקע (אל־ח׳רבה).  גבעה נמוכה עם הדסים על פנ

 קברים׳ חצובים.
 יסודות, באר, בורות, חציבות בסלע, קברים.

, מעדה, בורות חצובים. ב  ישוב חו
י גויל, בריכה.  באר חרבה, יסודות בנויים אבנ

 יסודות, בורות חצובים, מערות.
 גלי אבנים. .

 שרידי ישוב, שרידי סכר בנחל, קברים, רצפות פסיפס.
 מגדל ויסודות חרבים, בודות, מערות, מחצבות.

 בנינים עתיקים ושברים ארכיטקטוניים בכפר. מסגד
-אנ־נבי לוט.

 באר, מקאם אש־שיח׳ יוסף. שרידי חורבות בג׳דר
 אל־בלד.

 יסודות בנינים, מערות.
י נ פ . ל עד האבקליפטום, חרסים י ע  גבעה מלאכותית בי
 הקרקעי שברי שיש ורעפים. המקום כולל גם את
: יסודות, עמודים, גבעה מלא־ ׳ ג  מקברת אל־ברי

 כותית מצד מערב, קברים, חציבות בסלע.
 ע׳ גבעת נוח.

 ע׳ אש־שלח׳ בנית, ח׳. .־.
 גלי אבנים, חומות של מדרגות עתיקות, קברים

דו קמור בעל קשת> ץ ועל י ע  חצובים, מ
 שרידי שלושה בנינים. מערה חצובה בעלת טור

 דרגות וגומחות, בודות, מערות.
 אמת מים.

 בנינים חרבים עם שרידי בית בד. בור.
 יסודות בנינים, קמרון, שרידי מצד על כף סלע, בורות.

ה ומשקוף. די ץ עם עמו נ די ב  חומות ויסודות. שרי
 בורות, מערות, קברים, בריכה חצובה.

י הקרקע.  יסודות, בורות חצובים, מערות, חרסים על פנ
 חומות חרבות, יסודות, מערות, חציבות בסלע, קברים

 חצובים.: י
 ע׳ אל־מםעוד, ח׳.

 בורות, יסודות, קבר. מערות. גת לצד צפון.
דם כנסיה). מקו ד( כה חצובה, מסג  קמור, קברים, ברי

 גבעה מלאכותית, בודות, חדרים תתקר?[עיים, חלקם
 בנוי וחלקם חצוב, קברים חצובים.

 חומות חרבות ויסודות.
 כפר בנוי ברובו מחומר עתיק. רצפות פסיפס, בורות,

 קברים חצובים.
ני בזלת. י  גבעה מלאכותית, קמרונים, חורבות בנ

 עמודים ושרידים עתיקים אחרים, מערות.
 ע׳ אם אל־ב&ל, ח׳.
 ע׳ אם אל־בצל, ח׳.

 חומות חרבות, יסודות, בודות, מערות, מקאם.

 שם המהום -שם המחוג־ מנן ומג על המפה

¥ 1  בלאטה, ח׳ ר״א . .162 156 .
-בלאטון, ח׳ ע. 271, 171 .111

צ 1 . 102 101 . ה ז  אל־בלאלה ע
 אליבלאנה, ח׳ צ. ; 258 192 .111

 בלאם,יח׳ עזה . 124 116 .¥111
 (מסלה, ח׳)

 •בלד אש־שיח׳ ח. : 242 154 .11
צ  אל־בלוע ד״א 148 170 .

 אל־בלוע, ח׳ ע. 266 178 .111
¥ 1 כ 193 161 . ט״  בלעה •• .
¥  בלעמה, ח׳ ג׳. 206 178 .

¥ 1  אל־בלקייה, ח׳ ט״כ 182 133 .

 בן־שמן ר. 152 143 .13
 , (בית עדיף, אל־ח׳רבה)

 בנא, ח׳ ע. 276 167 .11
11צ י 103 130 . י ב  אל־בנאו
1 צ  אל־בנאיה ר. 137 140 .

X I I  בנאיה, ח׳ ח״ן . . 098 143 .
 :בנאת יעקוב, ח׳ . צ. 269 209 .111
¥ 1 י . 3 י ברק י, 166 '  בנ

11צ י דאר, ח׳ ח״ן 100 161 .  בנ
X I I I י נעים ח״ן ־ 166103 .  בנ

X I י סהילא . י . עזה 084 086 .  בנ

י פאדל, ח׳ ש. 165 186 .¥11  בנ
^ ח. 214 146 .1¥ ה נ י מ י נ  ב

 בניר ח. 223 161 .1¥
 בנית, ח׳ צ. 266 199 .111
1 צ ת נוח, ח׳ י״ם 125 155 .  בנ

11צ  אל־בם, ח׳ ח״ן 113 146 .

¥ ט אש־שיד ב״ש 211 196 .  בסאת הי
¥ 1  אל בסאתין, ח׳ ש. 171 151 .

 בםלייה, ח׳ ש. 178 193 .¥11

X I l  בסם, ח׳ ח״ן 096 153 .
¥  בםמה, ח׳ ג׳. 211 177 .

 אל־בםתאן, ח׳ ח. 234 151 .1¥ .

 אל־בםתאן, ח׳ ח״ן • 121 147
 בעארנה, ח׳ ה״ן :109 156 .£11
 בעינה נ. 246 184 .111 י

 אל־בענה ע. . 259 176 .111

 בענה, ח׳ ר. 155 149 .1£
 אל־בצה ע. :276 164 .11

¥  בצום, ח׳ ט. 238 196 .
 (אש־שיח׳ בצום, ח׳)

 אל־בצל, ח׳ ח״ן" 114 140 .£11
11צ ן : 119 148 .  אל־בצל, ח׳ ח״

X l  בקאד, ח׳ ח״ן 112 158 .
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IX חומות חרבות ויסודות.  אל־בקיע י״ם 133 169 .
X שרידי חורבות.  בקיע דאן, ח׳:.- י״ם 133 176 .

 אל־בקיעה ע• י III. 182 264 יסודות, שברים ארכיטקטוניים, קברים חצובים, מעדות.

 :, .אבנים חצובות בשמוש משנה בבית הכנסת, גתות.

X שרידי בנין, יסודות, בודות ומערות חצובים* בד, I I / . ח״ן 112 142 .  בקרה, ח׳ '
 דרך עתיקה.

V I . 153 162 
I 

. /  בקרה, ח׳ '

V חורבות בנינים וכנסיה; עמודים, בסיסים, רצפת I  בראעיש, ח׳ ך. 162 153 .
 פסיפס, משקוף חצוב, קברים, בורות חצובים, תעלות,

 קעריות סלע.
די חומות, חרסים על פני הקרקע, שברי זכוכית  בראת קיסרי ח. IV. 140 212 שרי

י החולות.  ושברי שיש על פנ
X בורות הרבים, אבנים מפוזרות, מערות, בתי בד. I I  בראתא, ח׳ ב״ש . 088 123 .

I ע׳ עאבוד. X  ברבארה ר״א 158 157 .
X שלושה מקאמים ובהם שרידים עתיקים. I  ברבארה עזה 115 110 .

V שרידי מצד רבועי ולו מגדלים בפינותיו. יסודות. . 186 210 /  ברגשה, ח׳ ג
 אל־ברג׳ יצ. . III. 190 267 מגדל צופים חרב.

IX חרסים על פני הקרקע ואבני גויל.  ח״ן חרסים על פני הקרקע ואבני גויל. אל־ברג׳ ח״ן 133 131 .
 (בדג׳ אל־יג׳אג׳)

IX מגדל חרב, רצפת פסיפס.  אל־ברג׳ ר. 145 152 .
 (אל־חבים, קלעת טנטורה)'

 אל־־כרג׳, ח׳ ח. IV. 143 224 ע׳ טנטורה.
V ע׳ בדג׳ אל־עטוט. I  אל־ברג׳, ח׳ ט״כ 192 145 .

VI מגדל חרב וחומות, קברים חצובים, בורות, קעריות I / ח׳ ר״א .161 174 .  אל־ברג
 סלע.

X ע׳ בדג׳ אל־לםאנה.  אל־ברג׳, ח׳ ר״א 156 175 .
I שרידי מגדל, יסודות בנינים, קבר. X  אל־ברג׳, ח׳ י״ם 137 168 .

די מגדל. I שרי X  אל־ברג׳, ח׳ ר״א 148 169 .
X מצודה חרבה מימי הכינים (קלעת אל־בדג׳) עם חפיר I I  אל־ברג׳, ח׳ ח״ן 095 141 .
 (קלעת אל־בדג׳, ברכת אבו אט־יטוק) חצוב. מערות, בריכה (ברכת אבו אט־טוק). יסודות.

׳ בית נציף. X ע׳ בדג I I  אל־ברג׳, ח׳ ח״ן 111 151 .
IX מגדל עם משקוף חצוב, בור, יסודות של חומות.,  אל־ברג׳, ח׳ !1!״ן 123 153 .

X שרידי מצד, מערות חצובות, יסודות. I I ארה ח״ן 094 141 . אל־בי ׳  ברג
XI קמור חרב, שרידי חומה לצד מערב, יסודות, בורות, I ׳ בית נציף ח״ו 111 151 .  . בדג

 מקומרים.
X . 173 143 : 

 ח״ו
 (אל־ברג׳, ח׳)

די סטיו, X חורבות מצד, יסודות כנסיה ומנזר. שרי  בורג׳ ביתין ר״א : 143 173 .
 בור, קבר, מערות.

י שוליים, באר. X חורבות מצודה, קמורי־ניקבה, אבנ  .בדג׳ ברדויל ר״א 155 173 .
 בדג׳ אל־ג׳אג׳ עזה IX. 131 133 ע׳ אל־ברג׳.

X בורגין. V . ב. 036 122 . ן ׳ דייקת אל־עמרי  בדג
די בנינים X חורבה :קטנה עם גל אבנים באמצעה, שרי ׳ אל־חמאר י׳׳ם 125 180 .  בדג

 בעלי קשתות.
I יסודות מגדל, בור חצוב. X ׳ אל־חנייה ר. 159 147 .  בדג

XI מגדל, שרידי מסגד חרב ובנינים אחרים (הכוללים I  בדג׳ אל־חםכ״ה ח״ן 108 159 .
 גם את אל־חבס). מעדה עם גת.

 ח״ן

X חומות חרבות, שער, מגדל, שרידי בנין עם עמודים  בדג׳ אל־לםאנה ד״א 156 175 .
 (אל־ברג׳, ח׳) נפולים ובסיסים, בורות.

י שוליים ואבני VII מצודה חרבה, שרידי קמורים, אבנ  ברג׳יאל־מאלח ש. 193 193 .
 • -־ בנייה מעובדות למחצה.

 בורג׳ מצר ע. III. 177 272 שרידי מגדל.
 בדג־׳ אס־םהל ח. II. 162 248 גבעה, כנראה מלאכותית. חורבות מגדל, לצד מערב

 באר בנוייה.
X מגדל, חורבות, קברים חצובים. I I  בדג׳ אם־םור, ח׳ . ח״ן 110 159 .

V שרידי מגדל, קמורים, שרידי בריכה, יסודות. . I ׳ אליעטוט ט״כ 192 145 .  בדג

 חומת דור חרבה, מגדל, חפיר או בריכה בלתי גמורים,
 (אל בדג׳, ח׳)

VI חומת דור חרבה, מגדל, חפיר או בריכה בלתי גמורים, I  בדג׳ אל־־פארעה ש. 188 183 .
 גתות.

X ע׳ אל־ח׳דאיב, ח׳.  בדג׳ קריט י״ם 130 177 .
IX יסודות, בורות חצובים, בריכה, גת, קברים. ת יי׳ם . 133 168 . דתו  בדג׳ או

X יסודות, מערות> אבנים, שברי רצפת פסיפס. .: I I  אל־ברג׳אלייה עזה 112 132 .
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צ ע׳ אל־וחידי, ח׳. 1  אל־ברג׳אלייה, ח׳ עזה 094 098 .
ץ בעל כיפה, אגן מים  ברדגה, ח׳ עזה 128 121 .¥111 גבעה מלאכותית, יסודות, בנ

 חרב עם מגדלים עגולים בפינותיו.
 ברדגה, ח׳

צ1 יסודות, בורות.  בדדה, ח׳ ר. 141 151 .
 ברדלה ש. 199 195 .¥11 יסודות, קברים חצובים, אדונות־מתים שבורים, אבן

 ריחים, מערות.
 ברהאן, ח׳ ש. 172 148 .דיג ע׳ מרים, ח׳.

 ברזה, ח׳ ע. 269 180 .111 בנינים חרבים, .יסודות, שברי עמוד ובסיס, מיכל מים
ד המעין.  חצוב על י

! כפר חרב. ¥  בדטעה גי. 209 159 .
י גויל, בריכה, חרסים 31 יסודות, שרידים של בנייה מאבנ  אל־בריג׳ ב. 094 093 .

י מורד הגבעה.  ונתזי שיש על פנ
¥ ע׳ אל־ברך, ח׳.. 1  אל־בריג׳, ח׳ ש. 168 161 .
 אלי־בריג׳, ח׳ י״ם/ר״א 141 158 שרידי חורבות.

! גבעה נמוכה, יסודות, עמודי־גרניט, גלי אבנים, שברי ג ז  אל־בריג׳, ח׳ תל ח. •214 147 .
 שיש, ארון־מתים שבור.

11צ יסודות, מעדות, בורות, באר.  בדידה, ח׳ ב. 089 138 .
 אל־בדייה, ח׳ ד. 150 147 שרידי ישוב, עיי מפולת, אבנים, בורות.

 אל־בריכה, ח׳ ח. 216 149 .1¥ ע׳ אל־ח׳רבה.
1 ע׳ אל־ברך. צ  בריכות שלומה י״ם 122 166 .

X שרידי מגדל רבועי, מעדות, בודות, מקלטים חצובים, I I  ברין, ח׳ ה״ן 100 164 .
 שרידי דרכים עתיקות.

X באר, אבנים עתיקות ושברים ארכיטקטוניים בכפר. I  בדיר עזה 109 116 .
מ גל אבנים.  אל-בריש, דגים י״ם 129 166 .

 אל־ברך (בריכות שלומה) י״ם 122 166 בריכות, אמות־מים, מעין.
 אל־בדך, ח׳ ח. 214 156 .1¥ שרידי חורבות.

¥ קברים ובורות חצובים, גת. 1  אל־ברך, ח׳ ש. 168 161 .
 ברכות, ח׳ ח״ן 117 164 חומות חרבות, יסודות, בורות, בריכה חצובה, מערות.

ג ע׳ ברקין. 7 !  ברכין ש. 164 160 .
 ברכת אבו אט־טוק ח״ן 095 141 .11צ ע׳ אל־ברג׳, ח׳.

 ברכת אל־בידא ע. 252 185 .111 בריכה חרבה.
 ברכת בנת אס־םלטאן י״ ם 120 173 .111צ ע׳ ברכת אל־חמאם.

X בריכה בנויה.  ברכת אל־ג׳ובה י״ם 126 177 .
צ ע׳ אנ־נתלה, תלול.  ברכת ג׳לגולייה י״ם 140 196 .

 ברכת אל־ג׳מום ר. 148 139 בריכה בנויה גדולה.
 ברכת אל־וקע ר. 148 147 בריכה חרבה.

XII שרידי בריכה, שרידי חורבות. I  ברכת אל־חמאם י״ם 120 173 .

 בריכה המקבלת את מימיה מאמת־מים.
 (ברכת בנת אס־םלטאן)

x בריכה המקבלת את מימיה מאמת־מים.  ברכת מוםה י״ם 139 192 .
 ברכת עלי אז׳־ז׳אחר ט. 253 202 .111 ע׳ את־תאבגה.

 ברכת אל־פח׳ת ב״ש 215 195 .זג בור מקומר.

ג ד . 146 161 
 (שדה נחום)

ג בריכה. ד  ברכת אד־רבה ר. 161 146 .
 ברכת תמסאח ח. 218 144 .זג1 י ע׳ כבארה, ח׳.

 ברכת תדגים צ. 282 201 .1 דולמן.
! יסודות, גלי אבנים, מערות, בורות חצובים. צ  אל־ברנאט, ח׳ ר. 157 147 .

ת; חומות של מדרגות, מכלא X גבעה שחלקה מלאכותי I I  ברנאט, תל ח׳ץ 115 138 .
 רבועי בראש הגבעה.

 ח׳ץ

 אל־ברנאטה, ח׳ ח״ן 116 138 יסודות, גלי אבנים, בורות, מערות.
י גויל, מיכל־מים, חרסים על פני הקרקע. ¥ יסודות אבנ 1  בדניקייא, ח׳ ט״כ 172 145 .

 אבני פסיפס.
 ברקה &ז. 190 168 .1זג מערות חצובות.

י גויל. חציבות סלע,  בדקה עזה 132 122 .¥111 שרידי קימרון, בור בנוי אבנ
 חרסים על פני הקרקע.

. שרידים עתיקים, קברים, שברי כרכוב. ג 1ז  ברקין ש. • 164 160 .
 ברקית, ח׳ ש. 166 175 .¥11 ע׳ אס־סאויה, ח׳.

י גויל, חרסים על פני הקרקע.  בשה, ח׳ עזה 124 115 .¥111 בורות בנויים אבנ
די בנין, גומחה.  בשית ר. 137 126 .¥111 שרידי חורבות, שרי

 בשר, ח׳ ח״ן 106 143 .111 יסודות, גלי אבנים, מעדות, בורות.
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 בת שלומה ח. 223 151 .1¥ יסודות, קבר חצוב, שברים ארכיטקטוניים. .
 (אם אל־ג׳מאל, ח׳)

 בתיר י״ם 126 163 .£ם יסודות בנינים, בריכות, מערות, רצפות פסיפס. ע׳
 גם אל-יהודייה, ח׳.

 י״ם

 אל־גאבםיה ע. 267 164 .11 חציבות בסלע, ארונות־־מתים.
 גבאטיה, ח׳ צ. 269 185 .111 •י יסודות חומות, בד, בריכה, בודות, מערות, קברים

 חצובים.
די חורבות, מעדות. 11צ שרי  אל־גבייה, ח׳ ח״ן 111 136 .

¥ י ע׳ קומיה, ח׳.  גבע ב״ש 219 187 .
י הקרקע,  גבעת הפועלים ח. 214 144 .1¥ גבעה מלאכותית, יסודות, הדסים על פנ

 קברים.
י הקרקע. ¥ בריכה עם רצפת פסיפס, חרסים על פנ 1  גבעת מילר י. 166 135 .

 אבנים.
 גבעת נוח ח. 223 161 .1¥ קברים, שכבות שפך עיים, חומה, יסודות, אבנים.

11צ . 158 085 
 (ג׳עארה, בניד)

11צ מערות, בורות, יסודות.  גוינה אל־פוקא, ח׳ ח״ן 085 158 .
 גוינה את־תחתא, ח׳ ח״ן 084 156 .311 חומות חרבות, מערות, קשת.

 גור אל־פארעה 172 196 .¥11 ע׳ אל־מזאר, תל.
 גזאלה, ח׳ צ. 261 205 .111 יסודות, מכלאות בנויות אבני בזלת גסות.

י צור. י הקרקע, אבנ  גזה, תל ר. 150 124 .¥111 גבעה מלאכותית, חרסים על פנ
 גיאדה ח״ן 112 138 .1ב5נ יסודות בנין רבועי, חומת סייג.

י  גיאדה, ח׳ ר. 138 127 .¥111 יסודות בנויים אבני גויל, בודות, חרסים על פנ
 (אנ־נבי ערפאת) הקרקע.

 גיאדה, ח׳ עזה 109 117 שרידי יסודות, בורות, כלי חרם.
י י גויל, בורות, באר, חרסים על פנ  גיאדה, ח׳ עזה 127 119 .111 יסודות בנויים אבנ

 הקרקע.
X ע׳ אנ־נתלה, תלול.  גלגלה י״ם 140 196 .

 אל־גלטה, תל ח. 232 167 .1¥ גבעה מלאכותית, שרידי יסודות.
י הקרקע. ¥ יסודות, רצפת פסיפס, חרסים על פנ 1  גן חפר ט״כ 194 141 .

11צ ע׳ אם אל־עמד, ח׳.  !ח״ן 095 163 .
 :נ.

 אל־גנאים, ח׳
¥ מעדות, חציבות בסלע, באר מקומרת, קבר חצוב. . 174 230 

 !ח״ן
 גניגר :נ.

י צוד, קברים. ¥ גבעה מלאכותית שנחפרה למחצה, אבנ 1  אל־גניימה, תל ־ ש. 187 166 .
¥ • ע׳ אם אנ־נמל, ח׳.  אל־גנם ג׳. 204 177 .

 גראבה, ח׳ ר״א 161 173 .¥11 שרידי בנינים, יסודות, קברים חצובים.
י בנייה נפולות, מערות ובורות חצובים. 11צ י יסודות, אבנ  גראבה, ח׳ ח״ן 119 152 .
 אל־גדבאוי, ח׳ •ר. 149 150 .1% בורות, חציבות בסלע ואבנים מפוזרות מסביב לאש־

 שיח׳ אל־גרבאוי.
 אל־גרבי, תל ע. 256 166 .11 ע׳ ביר אל־גרבי, תל.

י צור, מחלק, יסודות בנינים, די עיר, חומות אבנ 3 שרי ¥  אל־גרה, ח׳ !ב 071 149 .
 ! • מערות, בורות, כותרת של אומנה, חרסים על פני

 הקרקע, בורגין לצד צפון—צפון־מזדח.
די מכלאה מרובעת ומגדל. קברים, בורות, יסודות,  אל־גדור, ח׳ !ש. 180 201 .¥11 שרי

 דרך רומאית.
 אל־גריב, ה׳ ע. 274 165 .11 יסודות של אבנים מסותתות, בתי־בד, מערה, בורות,

 משקופים, עמודים שבורים.
 גרשלייה, ח׳ ע. 271 181 .111 יסודות, גלי אבנים, חרסים על פני הקרקע.

י קרקע משופע.  ג׳אבר, ח׳ ח. 218 146 .1¥ גלי אבנים, חרסים על פנ
ן בנוי.  אליג׳אחוש, ח׳ ח. 249 165 .11 גלי אבנים, יסודות, מעי

צ מערות.  אל־ג׳אי, מערת : י״ם 139 179 .
 ג׳אלא, ח׳ ח״ן 114 157 .311 חומות חרבות, יסודות בנין, מערות, בורות, גלי

 אבנים.
די בנינים וחומות, מערה חצובה, שרידי מכבש צ1 שרי  אל־ג׳אמע, ח׳ 1' י״ס 122 164 .
ת בד, בורות קיבול, בור חצוב עם טור דרגות, בי  (אנ־נבי דאניאל) ו
 ן * קבר ומערה עם קבר שובכיס, גומחת־תפלה (מקאס

 אנ־נבי דאניאל).
 ג׳אמע אל־ח׳דרא ! ש. 181 174 .¥11 ע׳ חזן יעקוב.

 ג׳אמע טבדם ! ג׳. 201 165 .1¥ גלי אבנים, באד.
די בורגין דבועי ויסודות בנין עגול.  ג׳אמע אנ־נזילאת י ש. 165 197 .¥11 שרי

 אל־ג׳אניה ד״א 150 162 .£מ שרידי עמודים: וכותרות, רצפת פסיפס. צפונה מסגד
 חרב ובור בעל קשת, כתובות.
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 תאור העתיקות

 מגדלים חרבים וחומות בנויות אבנים בלי מלט.
 יסודות, בורות ומערות חצובים.

 גלי אבנים, בודות חצובים.
 שרידי ישוב, בורות.

ד אבו ברגים. ׳  באר, עמודים שבודים, קבר חצוב, מסג
 שרידי ישוב.

 יסודות בנין רבועי, חרסים על פני הקרקע.
 יסודות, גלי אבנים.

 כפר במקום עתיק, קברים.
ת וחומות חרבות. ו  גבעה מלאכותית, אבנים מפחד

 ע׳ ח׳שם ג׳ביל, חי.
 גבעה מלאכותית, יסודות, מגדל צופים חרב, גלי

 אבנים, חרסים, דדך עתיקה מזרחה.
 שרידי בנינים, אומנות של בית־בד, בורות.

 ע׳ קבר אנ־נצדאני.
 חומה רבועית בנויה אבנים בלי מלט, מגדל צופים,

 קבר חצוב, שרידי חומוודדור.
 חומת־דור בנוייה, אבנים גדולות בלתי מםותתתות,

 מערה וגלי אבנים, דרך עתיקה.
 שרידי מבצר, מנזר ובנינים אחריכם תאי־תפלה,

 בריכה.
 חורבות כנסיה, מבצר, בורות, בנינים חרבים.

 יסודות, שבדי עמודים.
 שרידי קבר, גת חצובה.

 ע׳ אל־פדידים.
 יסודות ואפםיס חצובה של תא תפלה, קברים חצובים,
 בורות, שרידי בריכה, מערה ובה שרידים פרי־

 היסטוריים במורד המזרחי של הבקעה.
 ע׳ דיר קרנטול.
 ע׳ תנורייה, חי.

 באד, מערות, שרידים עתיקים בכפר, שברי פסיפס.
 קבר, שרידים עתיקים מתחת לכפר.

 כפר במקום עתיק. יסודות, מגדל מימי הבינים (אל־
 בדגי), מערות, בורות חצובים, קברים.

 יסודות, בורות, קברים חצובים, אבני שוליים.
 שרידי בנין, יסודות, מזוזות, משקופים, גת, בורות,

 מערות.
 כתלי מגדל חרבים, יסודות, אומנות, רצפת פסיפס,

 ארון מתים שבור, משקופים, קברים חצובים.
 •ע׳ אג׳דור, חי.

 אבנים מפוזרות, יסודות, בורות ומערות חצובים.
 בורות חצובים, קברים, גתות, מעדות.

 קברי מערות חצובים, בורות בכפר ובסביבתו, חרסים
י הקרקע.  על פנ

 גלי אבנים, בורות, קברים חצובים, מערות.
 יסודות בנינים, גלי אבנים.

 בורות, אבנים מפוזרות, חרסים על פני הקרקע.
 יסודות, חומות, גלי אבנים, באר, בורות, מערות. אבני־

 מיל רומאיות מזרחה לדרך.
 גבעה מלאכותית, שרידי חומות, שעד, יסודות שני

 מגדלים, יסודות בנינים, חציבות בסלע.
 ע׳ קלעת ג׳דין.

 מגדל וחומות חרביק, מערה חצובה עם בודות בעלי
 קשת, קבר חצוב.

 יסודות, עמודים ובסיסים, רצפת פסיפס.
 יסודות, בורות חצובים, בד עם עמודים.

 גבעה מלאכותית עם שרידים עתיקים, באר מקומרת.
 חומות חרבות, בור, קבר חצוב.

 ע׳ אש־שיח׳ בדיך.

 שבז המקוט שט המחוז מקומו על המפה

 ג׳אפא, ח׳ גי. 193 172 .¥11

 ג׳ב רהיג׳, ח׳ ע. 266 175 .111
X  ג׳ב אר־דום, ח׳ י״ם 128 176 .

צ 1  ג׳באלייה עזה 104 101 .
צ ח  אל־ג׳באראת, ח׳ ח״ן 100 133 .

¥  ג׳בג׳ב, ח׳ גי. 205 175 .
11צ  אל־ג׳בו, ח׳ ח״ן 110 138 .

¥  ג׳בול ב״ש 219 198 .
 ג׳ביאתה, ח׳ ח. 242 164 .11

X V  אל־ג׳בין, ח׳ ב. 075 131 .
£ע  אל־ג׳ביעה, ח׳ י״ ט 139 159 .

 אל־ג׳ביעה, ח׳ י״ם 133 164 .
 ג׳בל אסלאמיה ש. 182 176 .¥11
 ג׳בל אד־דידבה נ. 248 175 .111

 ג׳בל זליקה ב. 049 158

¥  ג׳בל אט־טור (הר תבור) י נ. 232 187 .

¥11  ג׳בל אט־טור ש. 179 176 .
 (הר הגריזים, אש־שיח גאנם, חי)

X  ג׳בל אל־מכבר י״ם 129 173 .
ד צ. י 272 187 .111  ג׳בל עבי

XI I I  ג׳בל אל־פדידיס׳ח׳ י״ם 119 173 .
¥  ג׳בל אל־קפזה נ. 232 178 .

3  ג׳בל קדנטל י״ם 142 191 .
 ג׳בל תנודייה צ. 268 186 .111
 ג׳בע ח. 229 147 .1¥

 ג׳בע ג׳. 192 171 .¥11
X  ג׳בע י״ם 140 175 .

X  ג׳בעית, ח׳ ש. 160 185 .
11צ  ג׳בר, ח׳ חיץ 113 147 .

 ג׳ברים, ח׳ ש. 196 192 .¥11

צ ח  גידור, ה׳ חיץ 116 159 .
¥  ג׳דורה, ח׳ גי. 213 175 .
 אל־ג׳דידה ע. 259 165 .11

 ג׳דידה גי. 194 179 .¥11

 אל־ג׳דידה, ח׳ ע. 275 165 .11 י
¥  ג׳דידה, ח׳ גי. 213 188 .

צ נ ב  אל־ג׳דידה, ח׳ עזה 110 124 .
£ע  אל־ג׳דיידה, ח׳ חיץ 115 141 .

נ 3  אל־ג׳דיידה, תל ח״ן 141116 .

 ג׳דין, ח׳ ע. 266 171 .111
1 צ  ג׳דירה, ח׳ ר. 137 146 .

 (אש־שיח׳ עלי ג׳דיד, ח׳)
רה, ח׳ י״ם 141 159  ג^י

- ^  ג׳דראיה, ח׳ חיץ 122 150 .
 גידרו, ח׳ ח. 247 159 .11
X  ג׳הזום, ח׳ י״ם 124 176 .

! ¥  ג׳הנם, מעדת ח. • 234 162 .
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די גתות, בורות. י שטח גדול, שרי  אל־ג׳וזאזייה, ח׳ ע. 274 168 .11 חומות חרבות על פנ

X שרידי בנינים, באר, טור דרגות חצוב, חציבות בסלע. I I  אל־ג׳וזה, ח׳ ;ח׳ץ 107 144 .
XI יסודות בנינים, גת. r  ג׳ויי, ח׳ !ח״ן 095 144 .
צ ע׳ אל־מעלקאת, ח׳. ח  ג׳ויג׳ה, ח׳ ה״ן 108 189 .

¥ ־ ע׳ ג׳דודה, ח׳.  ג׳וידירה ג׳. 213 175 .
 ג׳ול, ח׳ ע. 259 188 .111 ע׳ זיתון אד־דאמה, ח׳.

 ג׳ולם - :עזה 121 117 ,¥111 בפד במקום עתיק, משקוף חרוץ וגת במקאם. באר,
י גויל.  בורות בנויים אבנ

 ג׳ום, ח׳ :ע. 266 180 .111 יסודות בנינים וחומות־דור, גלי אבנים.
די כנסיה דרומית־מזרחית 11צ בנינים חרבים, שרי  אל־ג׳וף, ח׳ ח״ז 097 155 .
 לחורבה, עמודים, בסיסים, כותרות, בורות, מעדות,

 קברים.
111. 178 272 

 . ו
 אל־ג׳וק, ח׳ : ע. 272 178 .111 חומות חרבות, יסודות, בורות, בדים.

ן ח. 224 143 .1¥ ע׳ טנטורה. זירת אש־שדאדי  ג׳
¥ • ע׳ אל־קטאף, תל. . 2 0  אל־ג׳זל, תל ב״ש 205 3

 ג׳זל אל־ח׳ייאם, ח׳ ר. 147 128 .¥111 שרידי חורבות.
1 ע׳ אבו שושה. צ  ג׳זר, תל ד. 140 142 .

צ ע׳ אד־דיר, ח׳. נ ב 1  אל־ג׳חאר, ואדי ח״ן 104 174 .
 אל־ג׳חמה ח. 217 159 .1¥ גבעה עם אבנים מפוזרות.

1 חדר חצוב בסלע, יסודות, ־כנסיה .מימי הצלבנים, צ  י״ם 139 168 .
 י \•

 אל־ג׳יב
  גבעה מלאכותית ן בגבעה לצד דרום קברים חצו

 י״ם
 י \•

 בים, מחצבות, גת חצובה, באר, בודות, מיכל״מים,
 חציבות בסלע.

1 בורות, בריכות חצובות, קבר, חציבות בסלע, יסודות. צ יביא ד״א 156 165 .  ג׳
די יסודות ואבנים מעובדות, 1 גבעה קטנה עם שרי צ  ג׳יז, רג׳ם ר. 135 144 .

י הקרקע.  ו מפוזרות על פנ
X שרידים עתיקים בכפר, שברים ארכיטקטוניים, עמוד. I  אל־ג׳ייה עזה 115 112 .

1 יסודות, קברים חצובים, באר עתיקה. צ  ג׳יליא ר. 1311 137 .
די חורבות, מערות, בורות. X שרי I I  ג׳ימר, ח׳ ח״ן 097 140 .

¥ גבעה מלאכותית. מסגד וח׳אן חרבים, בריכה, שבדי 1  ג׳לג׳וליה ט״כ .173 146 .
 פסיפס.

די רצפת פסיפס.  ג׳לג׳לייה ד״א 160 171 .¥11 יסודות, שרי
די בנין עתיק בכפר, בורות חרבים.  ג׳לדייה, ח׳ עזה 122 126 .¥111 שרי

 ג׳לון, ח׳ ע. 257 172 .111 גלי אבנים, יסודות, בורות.
£ע יסודות, מזוזות, אבנים מפוזרות, בודות ומעדות  אל־ג׳לח׳, ח׳ ח״ן 121 140 .

 חצובים.
¥ חציבות בסלע, יסודות, מעדות, שרידי רצפות פסיפס. 1 י 174 133 .  אל־ג׳ליל י
די כנסיה, קמור, עמודים, כותרות, יסודות בנינים ׳ ע. . 273 173 .111 שרי ח , ל י ל ׳  ג

י שטח גדול, קברים, מערות, בורות.  על פנ
¥ יסודות, בורות, חציבות בסלע. . 1 8  גילמה ח. 213 0

 גילמה, ח׳ ח. 249 162 .11 גבעה מלאכותית, שרידי חומה גסה, חרסים על פני
. הקרקע, בורות, חציבות בסלע. י  י י . י ו

¥ יסודות על קרקע משופע, בריכה קטנה, חציבות בסלע, 1  י אל־ג׳למה, ח׳ ט״כ 185 150 .
 קברים חצובים, שברי עמודים, בור.

 אל־ג׳למה, ח׳ ט״כ 200 151 .1¥ יסודות חומות, באר, קברים.
י גויל, יסודות, בורות, בארות.  אל־ג׳למה, ח׳ עזה 106 114 חומות בנויות אבנ

די ישוב קטן.  ג׳למת אנ־נחף עי. 260 179 .111 שרי
י ת, בודות, שבד י הקרקע, אבנים מפחדו 11צ חרסים על פנ  אל־ג׳לס, ח׳ עזה 113 122 .

 שיש.
 ג׳מאלה ר. 153 159 יסודות כנסיה טמונים באדמה. ג׳מאלה

11ג בורות, בד, שברי רצפת פסיפס, קברים, כותרת ושברי  ג׳מאמה, ח׳ ב. 101 120.
י הקרקע, וולי. י גויל על פנ  עמודים, חרסים ואבנ

י שטח גדול, רצפת פסיפס. X חורבות על פנ I  ג׳מה, ח׳ : ב. 088 097 .
X גבעה מלאכותית חפורה למחצה. . I  ג׳מה, תל ב. 089 097 .

 ג׳מזו ר. 148 145 באד, בודות.
 ג׳מיליא, ח׳ ••צ! 272 180 .111 חורבה קטנה.

¥ חורבות על פני שטח גדול, חומה, שלושה מגדלים, 1  ג׳מין, ח׳ ט״כ 176 156 .
 ! בורות, מחצבות, שרידי חומת דור.

צ חומות חרבות, יסודות, מערות, בודות. ב  ג׳מדורה, ח׳ ה״ו 110 148 .
X בודות, מעדות, יסודות, גלי אבנים. I I  ג׳מרין, ח׳ ה״ן 115 154 .
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 שם הסקופ שם המחוז מקומו על המפה תאור העתיקות

 ג׳נאבה אל־פוקה ח״ן 121 147 חומות חרבות של בנינים, מזוזות, מערות חצובות,
 בורות.

145 121 
 (אש־שרקייה)

 ג׳נאבה את־תחתא, ח׳ ח״ן 121 145 חומות חרבות, שרידי גת, בורות.
 (אל־גרבייה)

צ גבעה מלאכותית, חרסים על פני הקרקע. 1  ג׳נאן, תל עזה 086 080 .
 ג׳נאעיד, ח׳ י״ם . 129 151 חומות חרבות, גתות חצובות, מערה ובור.

 ג׳נבה, ח׳ ח״ן 084 163 יסודות, גלי אבנים, אבנים מעובדות בשמוש משנה,
 מערות, בורות.

נג׳אר נ. 230 174 .זג ע׳ גניגר.  ג׳
צ חומות חרבות, בורות.  ג׳נג׳ם, ח׳ י״ם 127 180 .

י הקרקע. X גלי אבנים, בורות חרבים, חרסים על פנ I  אל־ג׳נדי, ח׳ ב. 092 114 .
 אל־ג׳נזור, ח׳ ג׳. 203 174 .¥ יסודות חומות, אבנים מפוזרות, חציבות.

ניד ש. 181 171 .¥11 חורבות מצד, כתובות ערביות.  אל־ג׳
 ג׳נידייה, ח׳ ש. 185 203 .¥11 שתי קבוצות של יסודות.

נין ג׳. 207 179 .¥ גבעה מלאכותית, חציבות בסלע, קברים חצובים.  ג׳
 ג׳נתא, ח׳ ח״ן 102 139 חומות חרבות, מערות, בודות.

11צ שרידי ישוב, שברים ארכיטקטוניים, מיכלי מים בנויים  ג׳םיד עזה 118 128 .
 אבני גדל, שרידי גשר, באד.

 אל־ג׳סר ד. 147 126 .¥111 קברים, בורות, מערות, יסודות גשר עתיק חצובים,
 (ז׳הרת אל־ג׳םר) חרסים על פגי הקרקע.

 אל־ג׳סר, תל ב״ש 213 197 .¥ גבעה מלאכותית עם שרידי בנינים, שברים אדכי־
 טקטוניים, עמודים. דדך עתיקה מרוצפת. (ע׳ גם

 אל־קנטרה).
 ג׳סר אסדוד עזה 132 119 .¥111 שרידי גשר, בודות % צפונית לגשר קבר מקומר בנוי 132 119 .¥111

 אבני גדל, שרידי ישוב עתיק.
 ג׳םר בנאת יעקוב צ. 269 209 .111 כלי צוד, עצמות מאובנות באפיק נהר. 269 209 .111

. ם. רי  ג׳םר ג׳נדאס ר. 153 141 גשר עם כתובות ערביות ושלטי אבי
 ג׳סר אז־זרקא, ח׳ ח• 217 142 .1¥ סכר, גשר, חציבות בסלע, מחצבות עתיקות, קבר

 חצוב.
 ג׳םד אל־מג׳אמע: ב״ש 225 203 .¥ גשר, בסביבה ח׳אן חרב, שרידי בנינים מקומרים. .¥

X גשר, אמת מים.  ג׳סר אנ־נואעמה י״ם 144 191 .
 ג׳סר אם־םיד ט. 233 203 .¥ גשר חרב.

 ג׳םר צגיר ט. 228 204 .¥ גשר.
 ג׳עארה ח. 223 161 .1¥ ע׳ גבעת נוח.

צ יסודות, מעדות, בורות. ח  אל־ג׳עברי, ח׳ ח״ן 087 142 .
 ג׳עילה, ח׳ ע. 273 170 .11 גלי אבנים קטנות, בורות.

X בורות, גלי אבנים, חרסים על פני הקרקע. I  אל־ג׳עית׳ני, ח׳ ב. 093 117 .
 ג׳עפא, ח׳ צ. 270 190 .111 גבעה מלאכותית קטנה.

ד ס  ג׳עת׳ון, ח׳ ע. 268 168 .11 חומות חרבות, מזוזות, מקאם בעל כיפה, אבנים מ
 תתות מפוזרות, קברים.

 ג׳פאת, ח׳ נ. 249 176 .111 ע׳ שיפאת, ח׳.
די דרך עתיקה.  אל־ג׳פיר, ח׳ י״ס 141 165 חומות חרבות, יסודות, בור, שרי

x שרידי שתי כנסיות, יסודות, שברי ארונות מתים,  ג׳פנא ר״א 152 171 .
 שברים ארכיטקטוניים, קברים ן אל־באובריה, אל־

ן בודות, גת לצד מערב. ׳  ברג
 ג׳פנא, ח׳ ד״א 141י 160 חומות חרבות, בד, מערות, שברי כותרת ושברי

 עמודים.
¥ ע׳ כפרור, חי. 1  ג׳פדון, ח׳ ש. 178 168 .

צ1 יסודות, גלי אבנים, חומות חרבות בנויות אבנים ׳ י״ם 135 156 .  אל־ג׳ראבה, ח
 מסותתות, בור, מערה.

¥X מערה עם חרותות וכתובות.  ג׳דאבה, ואדי ב. 058 162 .
 אל־ג׳ראדאת, ח׳ ח״ן 106 164 .3£11 יסודות בנין רבועי, מערה, בורות, דרך עתיקה.

׳ גירון אל־לוזה, ח׳. X ע I L 167 106 ג׳ראדאת, ח׳ ח״ן 
/ 213 164 .1¥ אבנים מפוזרות.  ג׳ראר, ח׳ ג

 ג׳רבה גי. 199 174 .¥11 בנינים חרבים, קבר, מערות, בורות. כתובת באש־
 שיח׳ אבן בדדייה מערבה.

 ג׳רדה, ח׳ ד. 150 155 .^ם יסודות, חומות, בורות.
 ג׳רדיה, ז* ע. 278 171 .111 יסודות, בורות חצובים.

! יסודות בנינים, שרידי גת. מקאם אש־שיח׳ עיד. צ  ג׳רואן, ח׳ ר״א 159 166 .
 (דקלה, ח׳<
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 תאור, העתיקות

 בודות, גלי אבנים.
 יסודות, בורות, הדסים על פני הקרקע.

 חומות, יסודות, בורות. מערה חצובה, דרך עתיקה.
 יסודות.

 מערה חצובה.
 בנינים חרבים, בורות, קברים חצובים, מערות, דרך

 עתיקה.
 גבעה מלאכותית חפורה למחצה, בית קברות עתיק.

 חומות חרבות, יסודות, בורות, בד, רצפות, חציבות
 בסלע.

 יסודות, שרידי בית כנסת עם רצפת פסיפס.
נים חרבים, קמורים, מסגד, בריכה. י  בנ

 יסודלת בנינים, שברי עמודים, גת, בורות ומעדות
 חצובים, באר.

 חורבות שני בתי־כנסת, ארונות מתים, עמודים,
 קברים, בורות, מעדות.

 בורות, מיכל מים בנוי, אבנים מעובדות, קברים
 חצובים. .

 יסודות, מערות, בורות, באר.
 יסודות.

 יסודות, בורות חצובים, קבר, גתות, שברי עמודים,
 דרך עתיקה.

 יסודות, בורות, קברים, חציבות בסלע, גתות, שבדים
 ארכיטקטוניים בכפר.

 באד, שרידים עתיקים מערבית לכפר.
 חומות חרבות, קברים ובורות חצובים, בריכה חצובה,

 שברי כרכוב.
 גלי אבנים מפוזרים, בורות.

 חורבות על פגי שטח גדול, יסודות, בריכה, בד,
 שברי עמודים.

 גלי אבנים.
 גבעה מלאכותית נמוכה, שרידי חומות, חרסים על פני

 הקרקע.
 ע׳ אצ־צראצירה, ח׳.

 יסודות, גלי אבנים, שבר עמוד, בורות חצובים.
 יסודות בנינים, בורות ומערות חצובים, חרסים.

 קברים חצובים, מגדלי צופים.

 יסודות חומות, בודות חצובים, בד, שתי בארות.
 ע׳ חמד, ח׳.

 שרידי יסודות, בורות חצובים, בריכה עם טור דרגות.
 ע׳ אל־מצטפה, תל.

 יסודות חומות, אבנים מעובדות, רצפת פסיפס, קברים
 חצובים.

 בית קברות עתיק, גלי אבנים, ארונות מתים עשויים
י הקרקע.  אבן, חרסים על פנ

י מילין רומאיות, תחנת דרכים.  אבנ
 מערות.

 מערות או קברים.
 קבר.

 יסודות, בורות, גבעה, רצפות פסיפס, חרסים, שבדי
 שיש ושברי זכוכית על פני הקרקע.

 חורבות של כפר ושל מסגד קטן, גלי אבנים.
ל.  אבךמי

 גלי אבנים, יסודות, קברים ובורות חצובים.
 יסודות כנסיה, שרידי מצד (מתחת למסגד), כתובת

 ערבית. קברים, בורות, רצפות פסיפס.
 חומות, יסודות, גלי אבנים, קברים.

 שם המקום ,; שט המחוז. מקומו על המפה

011נ  ג׳רון אל־לוזה, ח׳ ח״ן 106 167 .
 ג׳ריבאן, ה׳ ג׳. 196 6.169

 ג׳רידא, רג׳ם ח״ן 088 1.143בג•
 ג׳דיות, ח׳ ר״א 144 163 .£ם
צ דיף אל־גזאל, ואדי י׳׳ם 133 195 .  ג׳

צ1  ג׳ריש, ח׳ ; י״ם 125 158 .

¥ 1 . 132 167 
־  אל־ג׳רישה, תל י

 (תל נפולאון)
 אל־ג׳רמק, ח׳ :ע• 266 188 .111

צ . 193 142 
־ ••--.׳ ! 

״ם  אל״ג׳דן, תל י
¥ 1  ג׳רעה, ח׳ ש. 174 168 .
£ע  אל־ג׳דפה, ח׳ ח״ן 120 150 .

׳ש צ• 270 192 .111  ג

ת ע. 264 172 .111  ג׳

 ג׳ת ט״כ 200 154 .1¥
צ1  דאחי, ח׳ ח. 123 152 .
£ע  אד־דאלייה, ח׳ ר״א 146 154 .

ת אל־כדמל ח. 233 153 .1¥  דאלי

 אד־דאמון ע. 254 167 .11
 אד־דאמון, ח׳ ח. 238 152 .1¥

¥11. 188 168 
 (אד־דוימין)

 אד־דאמייה ש. 168 188 .¥11
¥  אד־דאמייה, ח׳ ט. 239 194 .

 דאגיאן, ח׳ ע. 277 161 .11
 אד־דאעה, ח׳ צ 293 211 .1

 אד־דאד, ח׳ ח״ן 123 151
צ1  דאר אברהים, ח׳ ר״א 157 158 .

 דאר אד־דיב, ח׳ ש. 165 171 .¥11
¥ 1  דאד אד־דדב ש. 170 160 .

X  (דיראד־דרב) י 150 177 .
X  דאד חייה, ח׳ ר״א 150 177 .

¥ 1  דאד אל־חמד, ח׳ ש; 166 160 .
1 צ  דאד מצטפה, ח׳ ד. 138 153 .
¥ ב ג׳ודאת אל־פג׳ל ב״ש 213 197 .  דבאי
¥ . 1 9 ב אט־טואל ב׳׳ש 213 9  דבאי

¥ ב אגדנור ב״ש 206 196 .  דבאי

11. 165 251 
 (דבאיב ענתר)

 דבאת אל־ח׳אן ע. . 251 165 .11
 דבאת אל־מגד נ. 243 187 .111
¥1  דבאת אל־מגר ט״כ 183 139 .
 דבאת תל חמאר צ,! 271 192 .111

 אד־דבה, ח׳ ר. •י• 148 121 .¥111

¥  דבר ב״ש 226 189 .
X  דבום אל־עבד י״ם 137 186 .
¥  דבורה, ח׳ נ.! 234 186 .
¥ . 185 233 . ״ , ׳ . נ  דבורייה . .

X  דבידבה, ח׳ ר״א 144 170 .
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 תאור העתיקות

 ע׳ אל־עג׳ורי, ח׳
 יסודות, מערות, בורות.

 ע׳ אל־בטם, חי.
 מערה, חומות חרבות.

 יסודות, בורות, קברים חצובים, רצפות פסיפס. שברי
 עמודים; :י - •

י  גבעה מלאכותית, שרידי בד, אבנים וחרסים על פנ
 הקרקע.

 חורבה של כפר קטן, אבנים מסותתות יפה, קברים.
 בורות, ארון מתים שחציו חצוב בסלע, גת.

 ווילה רומאית(?), אומנות, רצפת פסיפס, חרסים.
 כפר במקום עתיק, באר, בורות חצובים, קברים.

 ע׳ אד־דאמון, ח׳.
 שורת ארונות־מתים, יסודות, בודות חצובים.

 גבעה מלאכותית, יסודות וחומות מצודה חרבות בנויות
 בזלת, חרסים ונתזי־צור על פני הקרקע.

 יסודות בנין עם בורות חצובים ומגדל, משקוף עם
 צלב, דרך עתיקה המובילה לח׳ סריםייה.

 כנסיה חרבה ומנזר. מיכל מים חצוב, גת, ניקבה
 חצובה על יד המעין.

 שרידי חומות, מערות ובורות.
 חורבות בנינים, בורות ומערות חצובים.

 חומות הרבות בנויות בנייה גסה, יסודות, מכלאה.
 מעדות, בורות, גת, גלי אבנים.

די מבצר, חומות עיר, בנינים,  גבעה מלאכותית, שרי
 שער, חפיר, דרך עתיקה, קברים בעמק ובמורדים.
 שרידי כנסיה, עמודים, בסיסים, רצפת פסיפס. קברים

 חצובים, בורות.
 שרידי כנסיה חרבה בעלת עמודים, חומות ויסודות
 חרבים, קברים, בורות, מערות. גת חצובה, טור

 דרגות חצוב.
י שוליים, רצפת פסיפס, שברים  שרידי מגדל בנוי אבנ

 ארכיטקטוניים, בור.
די בנינים בנויים אבנים  חדר חצוב תתקרקעי, שרי

 דבועיות, מסותתות באופן גם.
 שרידי הדרים מקומרים, אבני פסיפס מפוזרות.

 גבעה מלאכותית, באר, שבדי בנין.
 יסודות, בורות, מערות וקברים חצובים, בסיסי עמודים,

 כותרת.
 שרידי בגין.

 יסודות חומות, אבנים מסותתות ומחוטבות, קברים
 ובורות חצובים, שבדי פסיפס.

 יסודות בית־כנסת, קברים, מערות, רצפות פסיפס
 מכוסות אדמה, סכר.

 שרידי חורבות, יסודות, אבנים מפוזרות.
 חומות חרבות, יסודות, בודות חצובים, מעדה.

 יסודות, גלי אבנים, בור, עמוד, כותרת, משקופים.
 חורבות שני בנינים, בריכה חצובה לצד מערב. בגין

 חרב ובור, שרידי בנייה, בריכה.
 שרידי בנינים, קברים חצובים.

 ע׳ אד־דומה.
 חורבות מנזר סט׳ ברוקרדום, מערות, ניקבה מקומרת.
 מנזר חרב ובו חדרים מקומרים, חומות ויסודות.
 קברים חצובים, בריכה, בורות וגת, שרידי רצפת

 פסיפס לבנה.

 ע׳ אד־דויר, ח׳.
 יסודות וחומות, קמורים, בורות חצובים, קעריות סלע.

 גלי אבנים, יסודות.
 קמורים ובנינים הדביס, יסודות, רחוב, בורות חצובים.

 שם המהום שם המחוז מסומו על המפה

 אד־דהישה, ח׳ ר. 143 128 .¥111
X I I  דהנה, ח׳ ח״ן 106 144 .
XV. 148 079 אד־דואםה, ח׳ ח״ן 

צ  אד־דוארה, ח׳ י״ם 141 178 .
ג! ז  דובל, ח׳ ח. 233 154 .

! ג 7  אד־דודהאן, ח׳ תל ח. 213 147 .

! ¥  אד־דויבה,ח׳ ח. 232 158 .

 דוימה ש. 179 177 .¥11
X I I  אד־דוימה ח״ן 105 142 .
! ¥  אד־דוימן, ח׳ ח. 238 152 .
 אד־דויר, ח׳ ע. 268 178 .111

 אד־דויר, ח׳ ט. 232 209 .^ג

 אד־דויר, ח׳ ש. 169 151 .1זג

¥ 1  אד־דויד, ח׳ ר״א 162 157 .

¥ 1  אד־דויר, ח׳ ש. 167 160 .
¥ 1  אד־דויר, ח׳ ט״כ 185 165 .

11צ  אד־דויר, ח׳ ח״ן 108 136 .
 (אם אם־סוידא, ח׳)

11צ  אד־דויר, תל ח״ן 108 136 .

 דומה ש. 162 185 .¥11

 אד־דומה ח״ן 093 148 .11 צ

 דודא ח״ן 102 153 .11צ

X י  דורה אל־קרע ר״א 151 172 .

 דודתה ש. 179 177 .¥11
¥  דות׳אן, תל גי. 202 173 .

X I I  אד־דחדאח, ח׳ ח״ן 107 159 .

¥11. 172 194 
 (ראמת אל־עמלה)

, ח׳ ג׳. 194 172 .¥11  דידבאן
 אד־דידבה, ח׳ ע. 262 167 .11

X  אד־דיוך י״ם 143 191 .

¥ 1  אד־דוירה, ח׳ ר. 161 153 .
X  אד־דיםי, ח׳ ר״א 150 177 .
ג 7  אד־דיר ט. 236 195 .

¥ 1  אד־דיר (נשא, חי) ש. 169 148 .

 אד־דיר ר. 142 126 .¥111
X I I  אד־דיר ח״ן 093 148 .

 אד־־דיר, ח׳ ח. 245 148 .11
¥ 1  אד־דיר, ח׳ ר״א 162 165 .

¥ 1  אד־דיר, ח׳ ט״כ 185 165 .
 אד־דיר, ח׳ ש. 173 171 .¥11
 אד־דיד, ח׳ ש. 191 187 .¥11

 אד־דיר, ח׳ י״ם 122 160
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X חומות חרבות, יסודות, מערות ובורות חצובים. I I  אד־דיר, ח׳. ח׳ץ 118 152 .
XII שרידים של כנסיה ושל מנזר ובהם חומות, חציבות I  אד־דיד, ח׳ ח״ן 101 174 .
 בסלע, ציורים על גבי קיר, רצפות פסיפס, עמודים

 ח״ן
 (אל־ג׳חאר, ואדי)

, לוחות אבן מקושטים, מערות, קברים. רג  של סו
 (אל־ג׳חאר, ואדי)

I גל אבנים. X  אד־דיר, דגים י״ם 129 163 ,
X שרידי בנין רבועי בראש גבעה, באד. I I  אד־דיר, רג׳ם ח״ן 096 157 .

V ע׳ דיר בג׳אלה, ח׳. I  דיר אבג׳אלה ש. 169 166 .
IX חומות חרבות, בודות. שרידי גתות, קברים חצובים.  דיר אבו כאבום י״ם 133 151 .
IX בריכה חצובה בסלע עם טור דרגות. בודות מקומרים.  דיר אבו משעל ר״א 156 156 .
די מגדל מערבית לכפר. רצפה מעל לבור  שרי

 דיר אבו משעל

 בעל קשת. חציבות בסלע וקברים, שרידי בנייה
 עתיקה בכפר.

IX קבר חצוב עם כתובת יוונית 1200 מטר מערבית לכפר. ר אבו םלאמה ד. 151 146 .  די
X שרידי מנזר, חומות נפולות ויסודות בנין. חרסים ר אבו סכוב ר״א 158 181 . י  ד

 על פני הקרקע.
ר אבו סכוב י  ד

 דיר אבו עלי ח״ן IX. 151 125 שרידי מנזר ובו חומות ודלתות חרבות. בורות, גת,
 מערות.

 דיר אבו עלי ח״ן

ת פ צ ר , ת ו ד ו ס X כנסיה חרבה שהלקה הוקם מחדש. י ר דוסי) י״ם 125 177 , י ד ) ד י ב ד אבן ע  די
 פסיפס, תא־קבודה ובה קברים, עמודים, כותרות,

ר דוסי) י ד ) ד י ב ד אבן ע  די

 בסיסים.
IX ע׳ דיר אל־עאזד. ד אל-אזהר י״ם 135 160 .  די

 דיר אל־אסד !ע. - III. 176 260 שרידי כנסיה מימי הצלבנים. קמור גלילי לצד
י מגדלים. מערות, קברים חצובים. .  צפון, שג

V יסודות, קמור (אל־חמאם), בורות, שברי רצפת פסיפס. I  דיר אספין, ח׳ ;ט״כ 184 146 .
י מסגדים (ג׳אמע אנ־נבי אמציא, ג׳אמע דיר V שנ I ש• י. י 171 163 .  דיר אסתיא :

 אסתיא), מקאם אםתיא, חומה עתיקה.
X ע׳ אר־רמידי. I I  דיר אל־ארבעין • ח״ן ., 104 159 .

V חומות חרבות וקמורים. I  דיר בג׳אלה,ח׳ :ש. 169 166 .

IX . 138 123 i (דיר אבג׳אלה) 
IX יסודות, בודות, מערות. ד אל־בטס, ח׳ ח״ן 123 138 .  די
V יסודות, קברים חצובים. I ד בלוט :ש. 163 153 .  די

די כנסיה מתחת למסגד (אל־ח׳דד). כתובות X שרי I  דיר אל־בלח עזה 092 088 .
 במסגד. כולל אד־רםם לצד מזרח ותל אש־שקף

 דיר אל־בלח

 (חרסים על פני הקרקע).
IX ע׳ אקבאלא, חי.  דיר אל־בנאת י״ם 134 162 .

IX בנין גדול חרב בנוי אבני שוליים. צפונית אמות־מים  דיר אל־בנאת י״ם 166,121 .
 חצובות.

V ע׳ חואכיר באנא. I I  דיר אל־בנדק ; ש. 180 174 .
X מערות, חומות חרבות, דרך עתיקה, גת חצובה. I I ר אל־גאוי ! ח״ז 086 142 . י  ד

V ע׳ ועדת אל־כבארה.  דיר גזאלה ! ג׳. 212 184 .
X שרידי חורבות, גלי אבנים, שתי גתות, גבעה  דיר גנאם, תל 1 י״ם 143 193 .

 מלאכותית, שברים ארכיטקטוניים.
X שרידי כנסיה ומצודה מימי הצלבנים. בתי בד.  דיר ג׳ריר 1 ר״א 152 178 .
 חציבות בסלע וכמה אבנים עתיקות. דרומית לכפר

 בנין שחלקו עתיק.
IX יסודות, שברי פסיפס, קברים, גת חצובה.  דיר אד־־דבאן ח״ן 120 140 .

X ע׳ אד־דומה. I I  דיר אד־דומה, ח׳ ח״ן 093 148 .
X ע׳ דיר אבן עביד.  דיר דוסי י״ם 125 177 .

י י הקרקע, בורות בנויים אבנ X יסודות, חרסים על פנ I  דיר דםאוי, ח׳ עזה 101 107 .
 גויל.

V בנינים חרבים, קמורים, חומות, בריכה, בורות חצובים, I  דיר דקלה, ח׳ ר. 162 152 .
 רצפות פסיפס. מערבה גת עם רצפת פסיפס ובורות

 קבול. קברים.
V ע׳ דאר אד־דרב. I  דיר אד־־דרב ש. 170 160 .

I יסודות בנינים, מערות, באד. X ד ד׳אכד, ח׳ ר. 139 143 .  די
 דיר אל־הוא ג׳. IV. 164 217 יסודות, אבנים מפוזרות.

I אבנים חצובות, עמודים ועמוד של סורג בשמוש X  דיר אל־הוא י״ט 129 154 .
 משנה בכפר. חומות חרבות, מדרגות, בודות,

 מערות ומחצבות בסביבה.
X מנזר חרב, יסודות, בור, דרך עתיקה, גת חצובה. I I  דיר אל־הוא ח״ן 086 143 .
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 דיר אל־הוא אש־שרקייה י״ם 128 155 בריכה חצובה למחצה ובנויה למחצה. בורות. קברים
 חצובים. רצפת פסיפס מכוסה היום.

ג שרידי מגדלים דבועיים מוקפים חומה, מערה, בריכה ב ר זנותה ח״ן 086 149 .  די
 ובור.

 ח״ן

צ ע׳ דיר אם־םוק. ר אז־זק י״מ 127 175 .  די
 דיר חביב, ח׳ צ. 277 198 .111 גדרות חרבות, גלי אבנים, בור.

X רצפות פסיפס, מנזר מימי הכינים שהוקם מחדש.  דיר חג׳לא י״מ 136 198 .
 דיר חנא ע. 252 184 .111 כפר מבוצר, בודות חצובים, קברים, בריכה. חמשה

 מגדלים חרבים מחוץ לכפר.
1 שרידי חורבה קטנה. בורות חצובים וקברים צפונית ג  דיר חםאן, ח׳ ד״א 146 160 .

 לחורבה.
 דיר חםאן, ח׳

1 יסודות בנינים, גת חצובה לצד מזרח. שרידי עיר, צ  דיר חראשה, ח׳ ר״א 150 164 .
 מגדל בודד דרומית־מזרחית לחורבה. דרכים עתי־
 קיות. צפונית בור מטויח. מערת קברים מזרחה

 בתחתית ההד.
 דיר חירוף, ח׳ ח״ן 137102• יסודות, גלי אבנים, מערות.

 דיר אט־טאחונה י״ם 131 148 ע׳ אט־טאחונה, ח׳.
1 גבעה נמוכה, הדסים על פני הקרקע, קברים, מערות צ ר טריף ר. 155 144 .  די
 ובורות חצובים בסלע, קמורים, גת, שברים ארכי־

 טקטוניים, ארון־מתים.
1 חומות וקמורים מימי הכינים בכפר. קברים. ג ר יאםין י״ם : 133 167 .  די

X יסודות, גלי אבנים, בדיבה, גת, בודות חצובים. I I  דיר אל־לוז, ח׳ ח״ן 089 152 .
צ בית נזיר שנכלל במנזר הדיש. תאים חצובים בסלע, ר מאד גירים י״ם 139 189 .  די
 (דיר אל־קלת) ציורים על גבי הקיר, רצפות פסיפס, שבדים ארכי־

 טקטוניים, כתובת קופית.
ג מנזר.  דיר מאד סאבא י״ם 123 182 .

11צ בנינים חרבים, יסודות, בודות, קברים חצובים, מערות,  דיר אל־מום ח״ן 116 146 .
 שרידי גת.

X חומות חרבות, בודות, קברים, מערות. I I ד אל־מוס, ח׳ ח״ן 098 137 . י  ד
! יסודות, בורות. £ ד אל־מחיםן ח״ן 137 144 .  די

11צ ע׳ אם אש־שקף, ח׳.  דיר אל־מחיסן ח״ן 099 142 .
¥ בנין מקומר, חומות חרבות, בורות. 1 ר אל־מיר ש. 163 154 .  די

ג מנזר, שרידי רצפת פסיפס, בור חצוב, גומחות עם  דיר מכלך י״ם 132 187 .
 (מערת דיר מכלך) ציורים חצובות בסלע.

ד אנ־נז׳אם ר״א 157 161 מערות חצובות. קברים. קבר שובבים. י  ד
11צ בריכה חרבה, מערה עם גומחות, בור. ר נחאם ח״ן 114 143 .  די

 דיר נסטאסיא ר״א 158 157 .1£ ע׳ עאבוד.־
! חומות חרבות, יסודות, מערות (עראק אנ־נעמאן), צ ר אנ־נעמאן, ח׳ ר. 129 138 .  די

 בורות, שבדי עמודים.
. אבנים גסות, מערות, בורות, חציבות י ל ג יסודות, ג ר אם־םד י״ם 135 176 . י  ד

 בסלע.
ר אם־םד י  ד

י בנייה מפוזרות. X שרידי יסודות, אבנ ר אם־םודאן ר״א 160 164 .  די
צ שרידי בנין רבועי עם בור מקומר בפנה הצפונית־  דיר אס־םוק י״ם ־ 127 175 .

 (דיר אז־זק, משמש, חי, אס םוק, ח׳) המערבית של חומת דור פוליגונאלית.
! בנין אבנים מסותתות יפה. הומות חרבות. צ  דיר אם־םידה, ח׳ ר״א 151 166 .

ר סלאם, ה׳ י״ם 135 151 שרידי ישוב, גת חצובה, בורות.  די
ת מקו־ X הומות חרבות. שרידי בנין מקומר, מערו ר סלאם, ח׳ י״ם 139 173 .  די

 כרות. •
י שוליים, בריכות חצובות, ¥ שרידי מנזר עם אבנ 1  דיר םמעאן ש. 164 155 .

 בודות, .חציבות בסלע, גת עם בור קבול.
 דיר םמעאן

X קברים, בורות חצובים, גת.  דיר סנה י״ס 130 174 .
11צ יסודות בנינים, גלי אבנים.  דיר סעד ח״ן •109 140 .

 יסודות, גלי: אבני שוליים.
 (רםם עבד אל־חמיד)

 דיר סעידה ח״ן 085 143 .11צ יסודות, גלי: אבני שוליים.
¥ חורבות עיר, חומות אבנים מסותתות. 1  דיר סדור ט״כ 187 162 .

 כותרות, בריכות, רצפת פסיפס, בורות, קברים.
 דיר סדור

1 יסודות, גלי אבנים, בורות חצובים. צ  דיר סדור, ח׳ ט״כ 157 160 .
! רצפות פסיפס, כותרות, שברים ארכיטקטוניים, גת ג ד אל־עאזד י״ם 135 160 . י  ד

 (דיר אל־אזהאר) • חצובה, בורות, חרסים על פני הקרקע.
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 בריכה, יסודות, אבנים מפוזרות וגלי אבנים, מערות,
 חומה, בור.

 עיר חרבה, דרך רומאית, אבני־מילין, בורות וקברים
 חצובים, בדיכה.

 יסודות, בורות.
 חומות חרבות, בורות, מעדות.

 בנינים חרבים, שרידי כנסיה עם שלוש אפםידות,
 מערות, בודות. גת עם עמודים, קברים, באד.

 בנינים חרבים, יסודות, רצפות פסיפס, גתות, בורות.
 חומות חרבות, יסודות, בסיסי עמוד, מגדל צופים.

 שרידי מנזר ובהם חומות חרבות, קמור, בריכות,
ת ובור  משקוף מקושט, בורות, עמודים, רצפת ג

 קיבול.
 ע׳ ראם אד־דיר> ח׳.

 יסודות, מעדות, בורות.
 שרידי יסודות קדומים, בורות.

 מנזר חרב, בריכות, מעדות. מצד צפון שביל עתיק
 עם חומות סומכות וטור דרגות חצוב.

 ע׳ דיר מאד ג׳רים.
 מחצבות וקברים חצובים.

 שברים אדכיטקטוגיים.
 חומות, בודות, מערות, קברים חצובים.

 יסודות מנזר, בור, מעדה.
 יסודות בנינים, בורות, מערות.

 ע׳ אש־שיח׳ בראק, ח׳.
י בנייה גסה. ו  בנין קטן חרב בעל קמורים גליליים ובנ
 בנינים חרבים הכוללים כנסיה ומגדל. קמורים,

ת: מכלאה בנוייה אבנים גסות. י נ  בורות. צפו
 בנינים חרבים, יסודות, בורות, מערות.

 חומות חרבות, דרך עתיקה, גת חצובה, בודות,
 מערות.

 שרידי כנסיה עם רצפת פסיפס, בנינים •חרבים,
 מערות, שריד דרך עתיקה, קברים חצובים, בתי

 בד.
 בנינים חרבים בנויים אבנים מסותתות באופן גם,

 בור וקבר חצובים.
 בנינים חרבים, מחסנים תתקדקעים, מערות, בור.

 יסודות, בורות, שרידי חורבות.
 יסודות, בור.

 חומות גסות בנויות אבני צור, יסודות.
 ע׳ מינת רובין.

 ע׳ אל־ח׳ראיב, ח׳.
 קברים, יסודות, מערות, בורות, בריכה עגולה.

י שוליים, בור, קבר,  חומות חרבות, יסודות, אבנ
 מערות.

 חומות חרבות, יסודות, מערות, אמת־מים, רצפת
 פסיפס, בריכה.

י הקרקע.  אבנים מפוזרות, בורות חרבות, חרסים על פנ
 גל אבנים.

י הקרקע.  גבעות מלאכותיות. אבנים וחרסים על פנ
 חורבה קטנה, יסודות, מערות, גת חצובה.

 יסודות, בית קברות עתיק (שעפאת אבו גיחה). לצד
רח: מערות, עמודים וכותרות.  מז

 חורבות בנינים, יסודות, גתות, בודות.
 ע׳ אם אל־פלום.

 ע׳ עתלית. ״
 חומות חרבות, בורות ומעדות חצובים, קברים, שרידי

 מגדל.
 יסודות, גלי אבנים, רצפת גת ובורות קיבול חצובים.

 שם המקום שגז המחוז מקומץ על המפה

מ  דיר אל־עאשק ח״ן 181'140• .

ר עלא, ח׳ ר. 159 149 .&1 י  ד

X. 173 126 דיר אל־עמוד, ח׳ י״ם 
ר עמד, ח׳ י״ם 132 59*1 י  ד

ג 1 1 ר אל־עםל ח״ן 098 145 .  די
 (אש־־שאמייה, ח׳)

! צ  דיר עצפור י״ם 125 148 .
1 ג ר אל־עקבאן, ח׳ ר״א 154 168 .  די
! ג ב אל־עדבי, ח׳ ד. 158 152 .  די

 דיר אל־פקיה, ח׳ ר״א 161 176 .¥11
x^. 148 103 דיר צאמת, ח׳ ח״ן 

 דיר קאלום, ח׳ ר״א 143 156 .£ם
¥ 1  דיר קלעה ש. 163 154 .

ג  דיר אל-קלת י׳׳ם 139 189 .
¥ 1 . 153 167 ;  דיר אל־קסים ש.
ג  דיר קדנטול י״ם 142 191 .

ג 1 1  דיר ראזי, ח׳ ח״ן .097 154 :
ג מ  דיר ראפאת ח״ן 088 156 .
1 ג  דיר אד־רהבאן, ח׳ ר. 138 145 .

 דיר אש־שאטד ח״ן 112 143 .2511
ג ר שבאב אל־קבלייה, ח׳ ר״א 149 174 . י  ד
צ  דיר שבאב אש־שמאלייה, ח׳ י״ם • 149 174 .

1 צ  דיר שביב, ח׳ ר. 133 149 .
301. 152 091 ! ן  דיר אש־שמם, ח׳ ח״

 דיר שעאד ח״ן 1 117 162 •3£11
 (בית שעאר, ח׳)

! צ  דיר אש־שריף, ח׳ ר״א 154 160 .

 ן 095 165 .111ג
 דידאת, ח׳ ח״ן ו

¥ 1  דידבאן, ח׳ ט״כ 188 159 .
 דירי, ח׳ י״ם 128 154

1 ג  דירייא, ח׳ ר״א ; 145 156 .
 אד־דכאכין י• • ! 148 121 .¥111

X. 177 130 | אד־דכי, ח׳ י״ם 
 דלאתה צ. -.ו 270 197 .111

X l I  אד־דלבה, ח׳ ח״ן 1 099 155 .

ג 1 1  אד־דלבה, ח׳ ח״ן 113 164 .

צ 1 . 116 114 
 דלדום, ח׳(דלדב, ח׳) עזה ;

 דלוק ש. 172 190 .¥11
¥  דלחמייה׳ח׳ ט. ! 229 204 .

1 ג  דמדם, ח׳ ח״ן 125 135 .
 דמרה עזה 1 107 109

, ?7) ע. 173.274'.111 לה עי נ ) ׳  דנעילה, ח
¥ 1  אד־דסוקיה ט״כ 190 141 .

 דסטרי, ח׳ ח. 233 145 .1¥ ־
1 צ  דםרה, ח׳ יי ר. 156 150 .

1X1. 191 269 • .דעוג׳ייה, ח׳ צ 
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 י שם המקום - .שם המהוו מקומר על המפה .תאגר העתיקות

; ע. 253 162 .11 חומות חרבות, יסודות, בורות. ׳  דעוך, ח
! חומות י חרבות, יסודות ואבנים מפוזרות, חרסים על ¥ ם, ח׳) ח. 215 150 . (דפי  אד־דפאים, ח׳

 פני הקרקע.
 דפנה, ח׳ צ. 292 211 .1 יסודות, שרידי חורבות, גתות חצובות, שתי גבעות.

י הקרקע.  דקורייה, ח׳ עזה 121129 .¥111 חרסים ואבני גויל על פנ
צ1 ע׳ ג׳רואן ח׳.  דקלה, ח׳ ר״א 159 166 .

X אבנים מפוזרות, חרסים על־פני הקרקע. I I  אד־דרבי, ח׳ רג׳ום ח״ן 118 133 .
צ מערות. ¥  אד־דדג׳את, ח׳ ב. 079 157 .

את ואדי אצ־צנע ח״ן 124 152 ע׳ שלאלת אם אל־עמדאן. ׳  דדג
 דרוסייה, ח׳ ח״ו 118 144 .11^ מגדל צופים .(אל־מנטאד), יסודות, מערות, בריכה

 הריבה, בורות.
צ ע׳ אבו קטוף. 1  דריבאת אבו קטוף עזה 118 106 .

 דריבאת אס־סואדיף עזה 122 109 .¥111 קברים מקומרים.

י שטח גדול, בודות בנויים  • 086 088 .:•2 שרידי חורבות על פנ
 (אם־םואדיף, ח׳)

י שטח גדול, בודות בנויים  דדיבאת אש־שיח׳ ב. • 086 088 .:•2 שרידי חורבות על פנ
י גויל ואבנים רבועיות.  המודה (םוק מאזן, ח׳) אבנ

1 גל אבנים. צ  אד־דריבה, דגים י״ם 128 164 .
 דדיהמה, ח׳ ח. 225 144 .1¥ יסודות> חצר שקועה באדמה עם טור דרגות, עמודים,

 כותרת, קברים חצובים עם קברי שובבים.
צ1 מגדל חרב, בורות, שתי בארות בצד הדרך הרומאית.  אד־דריהמה,ח׳ ר״א 142 163 .

 אד־דריש, ח׳ , ר״א 144 155 .£ם יסודות, גלי אבנים, מערות, בורות.
צ חומות חרבות, בריכה, מגדל, מכלאות, אמת־מים מח׳ (אראכה, ח׳) ש. . 159 195 .  דשה, ה׳

 פצאיל.
צ סכרים, מסלה ובריכה. דרך רומאית, שרידי בנינים. ¥ 1  ד׳אנא, ואדי ב. 048 171 .
י שיש. ג גבעה מלאכותית, הדסים על פני הקרקע, שבד 1  אד׳־ד׳הב, תל • עזה 107 102 .

י הקרקע. ג חרסים על פנ 1  אד׳־ד׳הב, ח׳ תל עזה 102 114 .
 אד׳־ד׳יאב, ח׳ ש. 178 179 .¥11 ע׳ אבן נאצר, ח׳.

י הקרקע. ¥ קבוצת גבעות מלאכותיות, חרסים על פנ  אד׳־ד׳יאבה, תל ב״ש 211 204 .
11צ גלי אבנים, בורות וגתות, לצד דרום־מערב דרך  אד׳־ד׳יב, ח׳רב ח״ן 111 150 .

 עתיקה.
1 ג 1 יסודות, בורות, מעדות. 121 138 . ג  ד׳כר, ח׳ ח״ן 121 138 .

 אד׳־ד׳קאעה, מערת ח״ן 104 158 .301 מערה עם כניסה בעלת קשת.
י גויל ואבנים על פני הקרקע.  אד׳־ד׳ראע, ח׳ עזה 121 114 .¥111 חרסים, אבנ

! גבעות מלאכותיות. ¥  אד׳־ד׳רוד, ח׳ תל ט״כ 203 147 .
 אל־הבאי, ח׳ ע. 265 169 .11 גלי אבנים, יסודות, חציבות בסלע.
¥ טחנות, סכרים, חומות בשפת הנהר. 1  אל־הדאד י, 168 134 .

 אל־הוא, ח׳ ש. 184 178 .¥11 שרידי חורבות.
 אל־הוא, תל עזה 105 098 ע׳ אבו אל־הוא, תל.

X שרידי ישוב במעלה ההר, בודות, חרסים ושברי שיש I י הוגי) עזה 102 115 . ב נ ־ נ א ) ׳  הוגי, ח
 על פני הקרקע, עיי מפולת.

 הונין צ. 292 201 .1 ע׳ קלעת הונין.
 אל־הושה, ח׳ ה. 244 164 .11 יסודות בנינים ושברים ארכיטקטוניים בכפר. מקאם
 אנ־נבי הושאן, באר עגולה. מיכל מים מטויח,

 קברים חצובים בסביבה, רצפת פסיפס.
X חומות חרבות, בורות, קעריות בסלע. I I I  חומות חרבות, בורות, קעריות בסלע. הלאל, ח׳ י״ם 119 167 .

 (ח׳לאת אל־בידא, ח׳)
צ1 מעדות, קברים, חציבות בסלע. י י״ם 122 170 .  הנדאז

בה תל) ט. 252 200 .111 גבעה מלאכותית המכסה את החורבה, דרך עתיקה  אל־הנוד, תל (מרי
י בזלת גסות.  מזרחה, אבנ

 הר הגדיזים ש. 179 176 .¥11 ע׳ ג׳בל אט־טור.
 הראבת אם חמאתה ב. 020 130 בור חצוב עם אומנה רבועית התומכת בגג.

די חומות, יסודות, מערות, קברים חצובים, אבנים (אל־הרא, ח׳) צ. 277 203 .111 שרי  אל־הראוי, ח׳
 מחוטבות, בורות, כתובות יווניות, גת, רצפת

 פסיפס.
X ע׳ קאע חג׳אר. I I J  הדאיב אל־ביד י״מ 116 174 .

X בורות, שרידי יסודות, חרסים על פני הקרקע. I  הרב ד׳יאב, ח׳ ב. 094 112 .
X בור •מרובע עם פלג חצוב, אבנים מפוזרות. V I  הרבאת אבן צבאח ב. 061 168 .

ג בור חצוב, פלג, סכר. ¥  הדבאת אם גבית ב. 048 154 .
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 שם המקום שם המחוז מקומו על המפה תאור העתיקות

י בנינים. די שנ  בור חצוב, מבוא וטור דרגות, שרי

 שלושה בורות חצובים, טור דרגות חצוב, םכד גם.
 בור מרובע שחלקו חצוב וחלקו בנוי, אפיק, אבנים.
 צפונה באר עם אבוס. (ביר אל־בידא). גדר אבנים

 גסות.
די ביצורים,  גבעה מלאכותית הפודה למחצה, שרי

 קברים חצובים.
ד אש־שיח׳ םעיד. באר  יסודות מגדל (אל-בדג׳) על י
די רצפה בכפר.  עגולה. שברים ארכיטקטוניים ושרי
. מים בנויים  דרומית־מערבית יסודות של מיכלי

י גויל.  אבנ
 מחצבות, רצפת פסיפס, קברים חצובים, מיכל מים,

 ניקבה חצובה, בד, מערות.
 ע׳ ברכת אל־פח׳ת.

 מערה ובה שרידים פדיהיםטודיים, חציבות בסלע.
 ע׳ אצ־צראצירה, ח׳.

י י גויל, חרסים על פנ  יסודות ובורות בנויים אבנ
 הקרקע, גלי אבנים.

 גבעה מלאכותית קטנה עם אבנים מפוזרות.
 יסודות בנינים, שרידי גת, בורות, מעדות חצובות

 ובהן קברי שובכרים.
י נדבכים של אבנים גסות, בודות, ו ן בנ  שרידי בני

 מערה, חרסים על פני הקרקע.
 שרידי בנין דבועי בנוי אבנים גסות, בודות חצובים.

 חומות, יסודות.
 חומות חרבות וקמורים, בורות, גתות ובתי בד, קברים

 חצובים, מערות, בסים, וכותרת.
 באר בנויה, בורות חרבים, גלי כלי חרם.

 ע׳ אל־עציפירייה, חי.
 יסודות, אבנים מפוזרות, חרסים על פני הקרקע.

 מעדה ובה שרידים פריהיםטודייס.
 יסודות, גלי אבנים מעובדות יפה, מערות, בורות.

 קברים חצובים ומערות.
 גבעה טבעית עם שרידי בנינים עתיקים, מערות,

 חציבות בסלע, חרסים ואבנים מפוזרים.
 דולמנים חרבים וגלי אבנים.

 מצבה בנויה אבנים בלי מלט, קבר מגאליתי.

 גבעה מלאכותית, שרידי בנינים וחומות, אבנים
 מעובדות, בורות, גת. •

 יסודות, שרידי בנין בנוי עמודים ואבנים מסותתות,
 שברים ארכיטקטוניים.

י י קשת, אבנ  יסודות, בורות חצובים, שברי עמוד, אבנ
 פסיפס, גלי אבנים.

 יסודות עתיקים בכפר.
 קברים חצובים.

 חורבות בתים, מזוזות, בתי בד, בורות, קברים
 חצובים.

י שוליים, בנין עם  חורבות עיר קטגה, מגדל, אבנ
 אומנות אחוזות בקיר, אבנים עם כתובות מעליהן,

 בורות.
 בנין מקומר (אל־בוברייה), יסודות בנייה ורצפות
 פסיפס גסות בכפר. רצפת פסיפס במנזר הלטיני,
 שרידי חומות, בורות, גת, שברים ארכיטקטוניים,

 באר, מערות.
 יסודות, בורות, קברים.

 גבעה נמוכה עם שרידי בנין חרב.
 בנינים חרבים וחומות, בורות חצובים, גת עם

 עמודים? מערבה עמודים (אד־דיד). .

ג ¥ . 162 052 
ג ¥ 1 . 166 064 
ג ¥ . 163 059 

11. 159 241 

ג 1 . 1 0 7 1 1 3 

 הרבאת אם עתאבה
 הרבאת אם רכיבה
 הרבאת אל־בידא

 אל־הרבג׳, ח׳ ח.

 הרביא (אשישיח׳ סעיד) עזה

¥ 1  הרצליה ג׳ י, ! 175 135 .

¥  השדה ב״ש 215 195 .
 אל־ואד, מערת ח. 231 147 .1¥
;3נ ן 123 151 .  ואד אצ־צראצירה, ח׳ ח״

 אל־ואויאת, ח׳ עזה 126 116 .¥111
 (אם אר־דיאח, ח׳)

 אל-ואויאת, תל צ. 291 206 .1
X I I  אל־ואוייה, ח׳ ח״ן 116 146 .

¥ 1  ואצל, ח׳ ט״כ 195 159 .

 ואקייה, ח׳ תל ע. : 269 167 .11
11צ  אל־ובדה, ח׳ ח״ן 097 164 .

11. 169 259 ! .  אל־וזייה, ח׳ ע

X I  אל־וחידי, ח׳ עזה 094 098 .
ג 1  אל־וחידי, ח׳ ב. 091 103 .

ג מ .  אל^וחשייה, ח׳ ב. 106 124 •
1 ג  אל־וטוט, מעדת ד. 156 147 .

 אל־ויבדה, ח׳ ח״ן! 100 140
1¥. 166 237    ולדהימ ח
 אל־וער, תל ח. ין 232 160 .1¥

 ועד מוםא צ. 265 194 .111
¥  ועדת אל־כבארה ג׳. 212 184 .

 (דיר מאלה)
(אל־קדח) צ. 269 203 .111  וקאם, ח׳

 אל־ודידאת, ח׳ ט. 248 196 .111
 (אל־חמאם, ח׳ ואדי)

¥  זאבד, ח׳ ג׳. 214 174 .

¥ 1 . 1 5  זאויה - ש. ו 167 4
 זאויה ג׳. 198 172 .¥11
 אז־זאויה, ח׳ ע 271 177 .111

ג 1 1  זאנותה, ח׳ ודן; 086 149 .

 אז־זבאבדה ג׳. 199 181 .¥11

צ ח . 126 091    אז־זבאלה, ח׳ •• ב

 זבדה ג׳. 206 162 .1¥
 אז־זבדה, ח׳ , ח״ן י 249 159 .11

! ג  זבדה, ח׳ ד. 151 150 .
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ו העתיקות  תאו

 גלי אבנים חצובות באופן גם, בודות, עמודי גת.
 ע׳ אם אם־םעוד, ח׳.

 חורבות ישוב קדום מתחת לכפר, בורות חצובים,
 באר, מערות.

 חומות חרבות, בורות, בד, גתות, מערה.
 שרידי בנינים גסים ומגדל צופים.

 יסודות חומות, גלי אבנים.
 ע׳ אם אד־דרג׳, חי.

 שתי גבעות מלאכותיות (תלול אש־שיח׳ צאלח)$
 חורבות מפוזרות לאורך הנהר לצד מזרח.

 חרסים על פני הקרקע, בודות חצובים ובנויים.
 חומות חרבות במקום גדור, אבנים גסות, בודות,

 חציבות בסלע, קברים חצובים מעבר לעמק.
 שתי גבעות מלאכותיות.

 גלי אבנים, בודות.
 חורבות מצד רבועי עם מגדלי פנה.

 מגדל צופים חרב.
 בנין מרובע חרב, בור.

 יסודות חומות, בד.

 גבעה מלאכותית, יסודות, מקומות גדודים באבנים
י הקרקע.  בלי מלט, חרסים על פנ

י גויל וחרסים על פני הקרקע מעל  בורות בנויים אבנ
 לשטח גדול, באר.

 ע׳ גזאלה, ח׳.
 מערה ובה שרידים פריהיםטוריים.

 גבעה מלאכותית, שרידי יסודות ורצפות, בור. קברים
 חצובים בחוף הים לצד דרום (אל־בקבק) ועל הרכס

 לצד דרונדמזרח (אר־ראם).
 חורבות על שטח גדול, חומות חרבות, יסודות, בור,

ץ מקומר.  מערות, בנ
ד פ י בנייה מ  גבעה מלאכותית בחלקה, יסודות ואבנ

 זרות, מחצבות, קברים חצובים.
 יסודות בנין בעל אפסים, בורות, גת, קברים חצובים,

 מערה מקומרת, מיכל מים עם רצפת פסיפס.
 שרידי חורבות, חומות, גת, מערות ובורות.

ד מקאם ד ועל י  עמודים ואבנים חצובים על יד המסג
 אש־שיח׳ סלימאן > קברים חצובים וגת מזרחית

 לכפר.
י גויל ויסודות. די בודות בנויים אבנ  שרי

ד ק י חדרים מ נ י גדל, ש  יסודות, בורות בנויים אבנ
 מרים.

, בורות, באד, חרסים על י גדל ם אבנ די  יסודות בנ
 פני הקרקע.

 מיכלי־מים חרבים וחרסים על פני הקרקע.
 חומות חרבות, מעדות, בורות, קברים חצובים.

 גבעה מלאכותית, יסודות, אבנים מפוזרות וחרסים על
י הקרקע.  פנ

י הקרקע.  שרידי יסודות, חרסים על פנ
 הומות חרבות, מזוזות, חדר חצוב ופיר עם גומחות.
י גויל, חרסים על פני  גבעה מלאכותית קטנה, אבנ

 הקרקע.
 חומות חדבות, יסודות, בודות, חציבות בסלע.

 חומות חרבות, קברים חצובים.
 יסודות, ישוב קדמון בכפר ומזרחית ממנו. בורות

 וקברים חצובים.
י בנינים מקומרים ובנינים אחדים, יסודות, גת, ד י  שר

 בורות חצובים, מקאם.
 גבעה מלאכותית, מערה ובה טור דרגות.

 אז־זבדיה, תל ע. 274 166 .11
¥ ש 219 196 . ״ ב  זבה ,
¥  זבובה ג׳. 217 171 .

 זבוד, ח׳ ע. 264 189 ..111
 זבוד, ח׳ י״ם 135 158

 אז־זביב, ח׳ צ. 291 202 .1
ג 1 1 ה, ח׳ ח״ן 117 141 . י בי  אדז

Y. 200 217 זבעה, ח׳ ב״ש 
 (אל־עשה, ח׳, אש־שיח׳ צאלח, תלול)

ז ג  אז־זגנייה, ח׳ ר. 150 144 .
ד 1  אז־זהראן, ח׳ ט״כ 191 158 .

¥  אז־זהדה, תלול ב״ש 213 193 .
 זויניתא, ח׳ ע. 269 171 .111

ג ¥ 1 ירה, רג׳ם ב. 071 173 . ו  אדז
ג ¥ 1  אז־זוירה את תחתא, דגים ב. 062 183 .

XV. 148 051 .זוירתה, ח׳ ב 
 זוק אל־פוקאני צ. 294 206 .1

1. 206 291 
 (זוק אל־חאג׳)

י צ. 291 206 .1  זוק את־תחתאנ

ג ז  זחיליקה, ח׳ ב. 094 115 .

 זחלוק צ. 261 205 .111
 אז־זטיה, מעדת ט. 252 198 .111
 אז־זיב ע. 272 160 .11

X I I  זיף, ח׳ ח״ן 098 163 .

ג 1 1  זיף, תל ח״ן 098 163 .

1 ג  זיפזפייה, ח׳ ד. 156 145 .

ז ג  אז־זית, ח׳ ד״א 143 160 .
Yl. 155 199 זיתא ט״כ 

X I  זיתא עזה 102 104 .
ג ז  זיתא עזה 108 109 .

ג 1  זיתא •• • .־ עזה 109 111 .

ג ז  זיתא, ח׳ עזה 108106 .
ג 1 1  זיתא, ח׳ ח״ן 103 139 .
ג ז ז  זיתא, ח׳ ח״ן 115 143 .

ג 1  זיחאוייה, ח׳ ב. 092 096 .
 זיתון אד־ראמה, ח׳ ע. 259 188 .111
 זיתונה, ח׳ ח. 218 143 .1¥

YJ. 149 172 .אז־זכוד, ח׳ ש 
ג ז ז ר, ח׳) י״מ 119 164 . ו פג )  זכנדה, ח׳

iY. 146 220 .זכדון יעקוב ה 

1 ג  זכדיא, ח׳ ד. 148 148 .

! ג  זכריא, ח׳ תל ח״ן 123 144 .
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ג יסודות, מעדות, בורות, קברים חצובים, גלי אבנים. 1 1  זכרין, ח׳ ח״ן 119 137 .
! שרידי ישוב עתיק בכפר, יסודות, באד. ¥  זלפה גי. ״ 217 168 .

 זמאדה, ח׳ ב. 089 106 ע׳ עוד, ח׳.
י ¥ גבעה מלאכותית, יסודות, מזהות, חרסים על פנ  אז־זנבקייה אל־גרבי, תל ב״ש 223 203 .

 הקרקע.
¥ תל מלאכותי מעל לגבעה טבעית, רצפה גסה על  אז־זנבקייה אש־שרקי, תל ב״ש 223 203 .

 הפסגה, חרסים על פני הקרקע.
 אז־זנבקייה אש־שרקי, תל

! שרידי ישוב על שטח גדול עם שרידי בנינים, בודות, ג  זנוע, ח׳ ח״ן 125 150 .
 מערות, שברי עמודים, משקוף חצוב, גת, חציבות

 בסלע, דרכים עתיקות לח׳ עליא ובית נתיף.
׳ ח״ן 097 167 .111ג חומות, גלי אבנים.  זעטוט, ח

י גויל וחרסים על פני הקרקע. ג יסודות בנויים אבנ 1  זעפראן, ח׳ ב. • 092 092 .
x יסודות. ^ 1  אז־זעפראן, ח׳ ח״ן 110 167 .

ג חומות חרבות, מעדות, בורות. 1 1  אז־זעק, ח׳ ב. ! 090 137 .
ג יסודות, חלק בנין עתיק בשמוש משנה בבית חדיש, 1 1  זעקוקה, ח׳ ח״ו 112 147 .

 מערות חצובות, גת.
1 חומות נפולות, בורות חצובים, מעדות, פלח. ג  אז־זעתר, ח׳ י״ם 133 156 .

1 ע׳ אל־קרינה, ח׳. ג  זעתר, ח׳ ר״א 145 161 .
 זעתרה, ח׳ גי. 204 179 .¥ יסודות.

Y גבעה מלאכותית. I I  אז־זקומה, תל ש. 196 198 .
ה׳ 133 118 .¥111 ע׳ ז׳הראת את־תותה.  אז־זרנוק עז

ג אבנים מפוזרות, בודות. 1  זרע, ח׳ ב. 093 118 .
ן ג׳• 218 181 .¥ שרידי בנין מקומר מימי הכינים ותא־תפלה, יסודות,  זדעי

 בודות, גתות, מערות.
ג מגדל (אל־חצן), מערות, קברים, גתות, בורות, 1 1  אז־־ז׳אהרייה ח״ו ־ 091 147 .
• י מחצבות, מקאם אם אל־פאדל, מקאם אעדשיח׳  י

 אחמד אל קימרי, עמוד של סורג, אבן־גת.
1 ג י 150 144 . 1 יסודות, בורות חצובים, מערה עם קמור בנוי אבנ ג  אז׳־ז׳הירייה, ח׳ ד. : 150 144 .

י הקרקע.  גויל, חרסים על פנ
ג 1 ג ע׳ אבו קטוף. 106 . 1  ז׳הר אבו קטוף עזה 1 118 106 .

¥ קברים ומערות חצובים (מערת אבו סמאחה) ברכס 1  ז׳הר אם אל־חייה ט״ כ 194 138 .
 הנקרא בשם זה.
ג ע׳ אד־דחדאח, ח׳. 1 1  ז׳הר אל־דחדאח ח״ן 107 159 .

 ז׳הד אל־מזדעה ע. 267 160 .11 קברים חצובים, מחצבות, יסודות.
¥ ע׳ מכמיש. 1  ז׳הר מכמיש י, 174 131 .

¥ אבנים מפוזרות, בורות חצובים. 1  דהר אל־מנאסף ט׳יכ 176 152 .

111. 193 245 
 (מנאסף, תל)

 ז׳הר אל־עראק ט. ן 245 193 .111 ע׳ אל־עיכה, ח׳.
ג יסודות חומות, חרסים על פני הקרקע, שברי שיש 1 . 090 095 ' י  ז׳הראת אם עאמר ב

 ושברי רצפים.
 ז׳הראת חמאד, ח׳ גי. 1 216 161 .1¥ אבנים מפוזרות.

י הקרקע,  ז׳הראת אל־חמימה ע. 268 160 .11 יסודות, שרידי רצפות פסיפס, חרסים על פנ
 (עיתאים, ח׳) בריכה, בורות, קברים, גתות.

 ז׳הראת חמצה ש. 178 197 .¥11 ע׳ אם חג׳ר, ח׳.
י גויל ואבנים מסותתות על פני הגבעה.  ז׳הראת אל ח׳ראב ר. 139 124 .¥111 חרסים, אבנ

¥ ע׳ מכמיש. 1 . 131 174 
ז  ז׳הראת מכמיש י

י נ י גויל, בור בעל כיפה, חרסים על פ  ז׳הראת אל־עקדה עזה 120 121 .¥111 יסודות אבנ
 שטח גדול.

 ז׳הראת אל־עקדה

י  ז׳הראת את־תותה עזה 133 118 .¥111 גבעה מלאכותית בתוך החולות, חרסים על פנ
י גויל, גלי אבנים.  (אז־זרנוק) הקרקע, יסודות אבנ

יה ו י שטח גדול עם חומת־ דוד בנ  ז׳הראת את־תל ע. 263 164 .11 חורבות על פנ
 גושי אבנים גסות.

 ז׳הדת אל־ג׳סר ר. 147 126 .¥111 ע׳ אל־ג׳סר.
 ז׳הרת צייאח ד. 140 125 .¥111 ע׳ אצ־צייאח, ח׳.

 אל־חאכורה עזה ! 098 100 חרסים, שרידי חורבות.

ג 1 1 . 
 (חאכורת עבד אל־חמיד) •

ג יסודות, בורות, חציבות בסלע, מערות. 1 1  חאכורה, ח׳ ח״ן 105 157 .
ג ע׳ אל־חאכורה. 1 ד עזה : ] 098 100 .  חאכורת עבד אל חמי

 חאגותה, ח׳ ע. ! 277 166 .11 אבנים עומדות, משקוף מקושט, בודות וקברים
 חצובים, רצפת פסיפס.
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¥ עיי מפולת עם חרסים ואבני גויל על פני הקרקע. 1  חאנותה, ח׳ ט״כ 181 149 .
 בודות חצובים. קברים חצובים ובורות לצד צפון.

1 גל אבנים, חרסים ושברי זכוכית על פני הקרקע. ג  אל־חאפי, ח׳ ר״א 145 163 .
 חארונה, ח׳ ע. 275 177 .111 יסודות של בנין רבועי, גלי :אבנים. ;.-:•־.

ג מגדל צופים, קברים, בורות, יסודות. 7 !  חאדס ש. 169 164 .
ג אמת מים חרבה, מיכליימים, יסודות בנינים. • ׳ אז־זיר ש. 159 193 .  חבג

ג חומות מכוסות אדמה, בורות, חרסים על פני הקרקע. 1 1  אל־חבור, ח׳ ח״ן 107 132 .
 מערות.

 ח״ן
 (אש־שיח׳ עבדאללה)

ג חומות חרבות, יסודות. מערבה תא־תפלה עם רצפת 1 1  אל־חבילה, ח׳ ח״ן 119 160 .
י בסיסים י בסיסים. צפונית מהתא שנ  פסיפס, שנ

 ח״ן

י עמודים  וכותרת. בפנה הצפונית־המזדחית באד, שנ
 שבורים,-אבנים רבועיות, מערות חצובות, מיכל־מים.

 אל־חבים ר. 149 147 ע׳ אל־חבם.
1 ע׳ אל־ברג׳. ג  אל־חבים ר. 145 152 .

1 מערה. ג  אל־חבים י״פ 131 162 .
1 חומות חרבות, גלי אבנים, בורות חצובים, שרידי ג  אל־חביק,ח׳(אל־חמאם,ח׳) ח״ן 121 154 .

 טחנה חצובה.
¥ הומות הרבות, קברים, בורות, מעדות, מחצבות. 1  חבלה ט״כ 175 148 .

! בנינים חרבים בנויים בנייה גסה, פיר חצוב, קברים, ג  חבלתה, ח׳ ר״א 157 162 .
 גתות ומיכלים חצובים עם רצפת פסיפס.
! חדר חצוב, קברים, בריכה, חציבות בסלע. ג  אל־חבם (אל־חביס) ר. 149 147 .

ג מעדה עם חדרים אחדים בעלי כיפות. 1 1  אל־חבס ח״ן 101 136 .
ג יסודות. . • 1 1  אל־חבם ח״ן 108 159 .

י גדל, באד.  הברא, ח׳ ד. 139 128 .¥111 גבעה מלאכותית, יסודות בנויים אבנ
ג יסודות, גלי אבנים. 1 1  חברא, ח׳ ח״ן 107 140 .

ג מקום עתיק. : י 1 1  חברון (אל־ח׳ליל) ח״ן 104 160 .
י גויל, שבדי רצפת ג בד, בנין מקומר בנוי אבנ 1  אל־דג׳ חרב, ח׳ ב. 101 120 .
י גויל והדסים על פני הקרקע, בורות  פסיפס, אבנ

 בנויים אבני גויל.
 אל־חג׳ מחמוד, ח׳ ב״ש 207 203 .זג גבעה מלאכותית, אבני בנייה עתיקות, עמוד, לצד

 דרום־מעדב מזאר אש־שיח׳ מחמד.
 אל־חג׳ עואד, ח׳ ב. 087 118 .111ג אבנים מפוזרות.'

ג יסודות, גלי אבנים. 1 1  אל־חג׳ עיםא, ח׳ ח״ן 111 137 .
 אל־חג׳ דחאל, ח׳ גי. 199 174 .¥11 ע׳ אנ־נזלה, ח׳.

ג כלי חרם על פני הקרקע, בורות בנויים אב^ גדל, 1  אל־חג׳אג׳, ח׳ ב. 089 094 .
 קברים.

ג שרידי בנין עם אבני־שוליים, בנין חדב אחד בסביבה, ד 1  חג׳אראת אד־דוידי ר״א 175160 .
 בודות.

 הגילה, ח׳ ח. 232 150 .זג1 יסודות, אבנים מסותתות, חציבות בסלע, בורות
 חצובים.

X ע׳ אר־רםם, ח׳. I  אל־חג׳ר, ח׳ עזה 113 109 .
 חג׳ר אד־דן צ. 261 204 .111 דולמן.
 חג׳ר מניקע צ. 267 191 .111 דולמן.

 חג׳ר עיד עזה 121 109 .¥111 קברים, באד, מיכל־מים, שברי שיש, חרסים על פני
 הקרקע.

¥ יסודות, גלי אבנים.  אל־חדאד, ח׳ ב״ש 223 192 .
ג בורות וקבר חצובים, מעדות. 1 1  אל־חדב, ח׳ ח״ן 096 150 .

 אל־חדבה, ח׳ י״ט X. 175 131 בריכה חצובה במחצה ובנוייה במחצה, יסודות, בור,
 שרידי גת.

ג שרידי חורבות. ג ז  אל־חדיבה, ח׳ דדן 078 165 .
 אל־חדיד, דגים ב. 900 150 חורבות בורגין.

י בנייד, ג1 גבעה מלאכותית בחלקה, עמודים, כותרת, אבנ  חדידון, ח׳ ח. 212 145 .7
 מפוזרות.

 חדידון, ח׳

1 גבעה מלאכותית שהלקה מתחת לכפר, יסודות, שבדי- ג  אל־חדית׳ה ר. 152 146 .
די פסיפס, בור, בריכה, קברים, מערות.  עמודים, שרי
י הקרקע.  אל־חדית׳ייה, ח׳ ח. 220 145 .1¥ יסודות, קברים, גת חצובה, חרסים על פנ
! גבעה מלאכותית, בור חצוב דרומית לאש־שיח׳ חלו. ¥  חדרה ח. 205 143 .
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 האגדי: העתיקות

 בית קברות עתיק, חרסים על פני הקרקע.
 בנין מקומר מעל למעין, שרידי גת, שברי בנייה

 עתיקים בכפר.
 יסודות בתים, גלי אבני בנין, בורות, שברי. עמודים.

 מערות חצובות, קברים.
 בורות חרבים. גלי חרסים, שברי שיש.

 גבעה, יסודות, עמודים, בריכה.
 חורבות בנין גדול בעל אומנות גסות.

 שרידי חורבות, מערות.
 ע׳ אבו חוילאן, ח׳.

 שרידי עיר ובה גלי אבנים נפולות ויסודות. חמשה
 מצדים מחוץ לעיר, בורות.

 יסודות, מערות, בורות חצובים, חומות חרבות, גלי
 אבנים, גתות.

 חומות חרבות, גלי אבנים, מערות, בודות.
 מערות וקברים חצובים.

 יסודות בנינים, שרידי מגדל, בריכה עם טןר דרגות
 חצוב, גת, בור.

 מצד חרב, בודות חצובים, שרידי חפיר.
 יסודות.

 יסודות מגדל, מזוזות, בורות, מערות, אבנים מסר
 תתות.

 ע׳ אבו זריעי, ח׳.
 יסודות, מיכלי־מים חרבים, בורות, קברים.

 שרידי בנינים עתיקים, עמודי גדנית ושברי עמודים,
 יסודות של חומות, קברים, מערות..

 בנין מימי הצלבניים המשמש עתה למסגד. מנארת,
 כתובת שומרונית, מיכל־מים. י• • • י

 יסודות עתיקים מתחת לכפר, קברים חצובים, שברים
 ארכיטקטוניים. . •

 יסודות, מערות, בורות.
 יסודות, בודות.־

 שרידי בנינים, קברים, מחצבות, מזרחה שרידי בנין
 מרובע, שרידי פסיפס.
 יסודות בנינים וגלי אבן.

 מיכלי־מים,. בורות, לצד צפון תל מכוסה אבנים. •
 שרידי חורבות.

 דולמן עם גומחות אבן וקעדיות סלע.
 קברים לאורך רחוב נצרת? שרידים פריהיםטוריים

 (נוה שאנן).
 קברים, חציבות בסלע.

 בורות חצובים, קברים, חרסים על פני הקרקע.
 ע׳ אל־בראטי, ח׳.

 חומות חרבות, בד, חציבות בסלע.
 גבעה. מלאכותית, יסודות מגדל בנויים, חומת דור.

 חורבות בנין על רצפת פסיפס (עקד אל קין), קברים
 חצובים,

 כפר חרב. ־

 כפר חרב, חומות, בור, מערה, מגדל צופים.
 חומות חרבות ואבני בנייה נפולות, דרומית־מערבית
 קמרון גלילי, מערות חצובות ובורות לצד מערב.

 מערות, בורות חצובים, חרסים על פני הקרקע.
 חומות בנויות אבנים גסות, יסודות. בודות חצובים.

 יסודות, גת, בורות חצובים, מחצבות, קברים.
 בנין חרב בנוי אבני גויל, אבני גויל על פני הקרקע.

 יסודות בנינים גדולים, חומות חרבות, מחסנים חצובים,
 מהמורות.

 שם המקום שם. המהוו מקומו על המפה

¥ 1  אל־חדרה, ח׳ י. 169 134 .
¥  חדתה ם. 232 196 .

1 ג  אל־חדת׳ה, ח׳ ר. 143 151' .

X l  אל־חואדי, ח׳ עזה 097 101 .
 חואכיר באנא ש. . 180 ¥11.174
 אל־חוארה ח. 237 167 .1¥

ג 1 1  חוד אר־רומייה, ח׳ ח״ן • 106 136 .
ג  הוילאן, ח׳ י״ס 131 178 .

3 ¥  חורא, ח׳ כ. 077 144 .

־ ג נ ב  חוראן, ח׳ ח״ן 099 142 .

X I I  חוראן, ח׳ ח״ן 117 145 .
X J I  חודה, ואדי ח״ן 100 163 .
1 ג  אל־חורייה, ח׳ ד״א 146 154 .

 אל־חוש, ח׳ ש. 172 168״.!¥
1 ג  אל־חוש, ח׳ י״ם 136 164 .

ג 1 1  חזאנה, ח׳ ח״ן 103 141 .

 חזאדה, ח׳ ב. 107 124 .301
1 ג  חזור, ח׳ י״ם 138 168 .
ג  הזמה י״ט 138 175 .

 הזן יעקוב ש. 181 174 .¥11
 (ג׳אמע אל־ח׳דרא)

 חטין ט. 246 193 .111

X  אל־חי, ח׳ י״ם . 142 177 .
1 ג  חיבא, ח׳ ר. 139 150 .
 . חידדה, ח׳ ח. 224 144 .1¥

X I I  אל־חיח, .ח׳ ח״ן 117 148 .
X . y 176 146 חייאן, ח׳ ד״א ,.־ 

 חייה, ח׳ ש. 175 179 .711־
1 ג  אל־חיך, רג׳ס ד. 138 148 .

 חיפה ח• 243-5 152 ,11

 חיפה העתיקה ח. 248 149, .11
¥ 1  אל־חירה, ח׳ ד״א 160 160 .

¥  אל־חכמייה, ח׳ ב״ש 215 201 .
1 ג  חלאבה, ח׳ ר״א 145 158 .

 אל־חלו, ח׳ תל ש. 192 198 .¥11
 (כרם אל־חלו)

X I I  חלחול ח״ן 109 160 .

¥ 1  חמאד, ח ט״כ 188 155 .

¥ 1 . 156 171 
 (אבן אל־חג׳ חמאד)

¥ 1  חמאה ח׳ י •ש. ־ 171 156 .
1 ג  חמאדה, ח׳ י״ם 131 152 .

1 ג  אל־חמאם, ח׳ ר. 149 146 .
1 ג  . אל־חמאם, ח׳ ר. 144 148 .
1 ג  אל־חמאם, ח׳ ר. 149 150 .
ג 1 . 1 1  ..אל־חמאם, ח׳ !עזה 104 9

 (אם אר־רג׳ום, ח׳)
ג 1 1  אל־חמאם, ח׳ ח״ו , 106 146. .

 .,-,•־ (רסס אל־חמאס, ח׳).
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 שם המקום ... שם המחוז מקומו ע* המפה תאור העתיקות

ג יסודות בנינים וכנסיה, גלי אבנים, מערות עם קבר ז ז  אל־חמאס, ח׳ חיץ .115 147 .
 שוככים, בורות.

ז ע׳ אל־חביק, ח׳. ג  אל־חמאם, ח׳ ח״ן , 121 154 .
 אל־חמאם, ח׳ ואדי ט. 248 196 .111 ע׳ אל־וידידאת, ח׳.

 חמאם בנאת יעקוב צ. 270 208 .111 בריכה מסביב למעין.
 חמאם אל־מאלח , ש. 193 195 .¥11 שרידי בנינים, אמת־מים, תעלה.

 חמאמה עזה 122 111 .¥111 קבר עם׳ לוח שיש בדלת..
די בנין רבועי עם עמודים, בודות, ¥ בניינים חרבים, שרי 1  חמד, ח׳ ש. 166 160 .

 (דאר אל־חמד. חי) ארון מתים חצוב.
! חורבות על פני שטה גדול, חומות, בורות, יסודות. ג  חמדאללה, ח׳ ר. 146 154 .

! יסודות, גתות, שברי עמודים, קברים חצובים לצד ג  חמדאן, ח׳ י״ם 125 161 .
 מערב, דרך עתיקה.
ג בנינים חרבים, בורות. ז ז  חמדה, ח׳ ח״ן 111 141 .

 (רסם אם אש־שבאיח)
.חורבות  אל־חמה ט. 232 213 .¥ מקום ישוב קדום, גבעה שחלקה מלאכותית,
 של תיאטרון, של בתי מרחץ ושל בית כנסת עם
 רצפת פסיפס, בנינים, קברים, עמודים, בסיסים,

 כותרות, *1מת־מים.
 אל־חמה, תל ש. 198 197 .¥11 גבעה *מלאכותית, שרידי חומות, קברים חצובים. .

 חמוד, תל ב״ש 212 192 .¥ גבעה מלאכותית, עמודי גרנית ושברי עמודים, יסודות
 (עין אל־ג׳מאעין) חומות, מערות, חרסים על פני הקרקע, תעלה חצובה
 עם צנורות חרם על־יד עין אל ג׳מאעין, מחצבות.

 אל־המוד, תל ב״ש 214 202 .¥ גבעה.
ז בנינים חרבים, גלי אבנים, גת חצובה. ג  חמיד, ח׳ ר. 152 151 .

י הקרקע. ז גבעה מלאכותית, חרסים על פנ ג  המידה, ח׳ ר. 137 149 .
ג ע׳ אחמדייה, חי. 1 1  חמידייה, ח׳ י״ם «11 164 .

ךמערה חצוב, שרידי מגדל. ז מעו ג  אל־חמיר, ח׳ ד. 135 146 .
י מיל י הקרקע, אבנ  אל־חמיר, תל ב״ש 210 203 .¥ גבעה מלאכותית, חרסים על פנ

 רומאיות בדרך לתל אש־שיח׳ דאוד.
 אל־חמירה, ח׳ ח. 241 167 .11 חומות חרבות, בורות, מערות.

 אל־חמץ, דגים ח״ן 090 143 י חומות חרבות, בורות, גת חצובה. *
 חמצה, ח׳ ש. 181 195 .¥11 יסודות, מיכל מים חרב.

 חמצין, ח׳ ע. 272 161 .11 שרידים חרבים של עמוד בנוי ובסיסו, חציבות בסלע
 יסודות, בתי־בד שבורים. קברים חצובים לצד

 חמצין, ח׳

 מערב.
י בודות. ¥ יסודות, שנ 1  אל־חמקא, ה׳ שי. 163 155 .
 אל־חמדא, ח׳ צ. 262 198 .111 יסודות של חומות.

י גויל׳ ג שלוש גבעות מלאכותיות, בורות בנויים אבנ ז  (אל־חמראוי, חי) עזה 101 107 .
 אל־חמר, תלול חרסים על פני הקרקע.

 (אל־פאר, תלול)
 חמרייה' ר. 149 126 .¥111 גבעה מלאכותית, חרסים, קברים.

ז שרידי בנינים. ג -הנה, ח׳ י״ם 125 157 .
 חנאנה, ח׳ ח. 223 150 .¥! חומות, מערות.

 חנאנת אל־קסיס ט. 245 201 .111 שרידי מגדל, מיכל־מים מטויח.
 אל־חנבלייה, ח׳ ע. 266 168 .11 שרידי יסודות, גלי חורבות, אבנים מסותתות יפה.־

 גת, בור.
 חנדום, ח׳ ש. 193 186 .¥17 גלי אבנים, מערות, בורות, חציבות בסלע.

¥1 ע׳ בית ליד, ח׳.  חנונה ט״כ י 192 140 .
ז שרידי יסודות, מערות חצובות, בורות, גתות. ג  חנונה, ח׳ ד. 155 153 .

י גליל, חדד מקומר, שרידי בנין, ג גבעה מלאכותית, אבנ ז  חנונה, ח׳ עזה 104 107 .
 שברים ארכיטקטוניים, גתות, בורות.

! יסודות. ג  חנז׳ל, ח׳ ר. 126 155 .
 אל־חנז׳ל, דגים ח״ן 102 144 יסודות, גלי אבנים, מגדל 'צופים חרב, גת חצובה.

 אל־חנייה, מערת צ. 276 194 .111 מערה עם גיםגות ובורות.
ג גבעה מלאכותית, נחפרה.למחצה. בבקעה לצד מזרח 1 1  אל־חסי, תל ב. 106 124 .

 שרידי סכר. .
. מגדל חרב, שני קברים מקומרים. \ ז  אל־חסין עזה 119 108 .

 (משהד סידנא אל־חסין)
¥1 יסודות ואבנים נפלללת. מזלזלת, פלחים, בורות הצל־  חסין, ח׳.(מםקלפה, ח׳) ט״ב 193 156 .

ד אל־בלאבה. י  בים, סף שער עלי
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 י שם המקום שם המהוו מקומו על המפה תאור העתיקות

ג גלי אבנים, מערות, בורות. •:־ • • 1 1  אל־חסינאת, ח׳ ח״ן 115 142 .

! ג . 138 115 
 (אם ראזק, חי)

! יסודות, שתי מערות, בורות חצובים. ג  אל־חסמייה, ח׳ ח״ן 115 138 .
! בנינים חרבים, שרידי מגדל, יסודות, בורות חצובים, ג  חסן, ח׳ י״ם 132 146 .

 גתות, רצפת גורן, פלח, קבר, דרך עתיקה.
 חסן, ח׳

1 ע׳ עין אל־חלפא, ח׳. ג  אל־חפנא, ח׳ ר״א 150 167 .
 חפצי־בה ח. 208 141 .1¥ קברים, סמוכים של גשר חרב.

 אל־חצן ש• . 170 183 .¥11 ע׳ עקרבה.
ד גבעה מלאכותית חפורה למחצה, שער, בנינים חרבים,  אל־הצן, תל בייש 212 197 .

 יסודות.
ג בנינים חרבים, יסודות, קימור מטויח, מערות, בורות, 1 1  אל־חראיק, ח׳ ח״ן 101 158 .

\  בריכה חצובה, עמודים, בסיסים, כותרות. •
 חראמיס, ח׳ ח. 227 156 .1¥ חורבות כפר עתיק.

י גויל, בורות, הדסים על ג שרידי בנינים בנויים אבנ 1  הרבייה, ח׳ עזה 109 110 .
 פני הקרקע, כיור אבן סיד.

ג חומות חרבות.  חרד׳אן, ח׳ י״ם י 127 176 .
1 יסודות, קברים, בורות, גתות חצובות. ג  חרמוש, ח׳ ר. 151 148 .

1 שרידי מגדל צופים, מערות, בורות. ג  חרסים, ח׳ י״ם 136 152 .
! שרידי בנין, מערה חצובה, בור, מגדל צופים בין ג  חרפוש, ח׳ ר״א 143 159 .

 החורבה וביית עור.
 חרפיש צ. 269 183 .111 יסודות, קברים, בורות, אבנים מעובדות, עמודים.

1 חומות בנינים, בורות,• שברי רצפות פסיפס, קברים, ג  חרשא, ח׳ י״ם׳ 137 155 .
 חציבות בסלע דרומה ומזרחה.

X ע׳ אט־טבקה. l  אל־חרשה, תל עזה 091 085 .
X קבר, מעדה, בורות חצובים, אבני בנייה מפחדות. I I  אל־חשא, ח׳ ח״ן 113 139 .

X בורות, מערות, גת, באר, חורבות. I I  חתה, ח׳ ח״ן 114 152 .
 אל־ח׳אלדייה, חי׳ נ. 240 172 .111 גבעה מלאכותית קטנה, שרידי בנינים, שברי עמודים,

 מערבה: מעין, אמת מים.
אן לובייא) (ח׳ אן אן לובייא) ט. 243 193 .111 יס״ודות ח׳אן, בריכה חרבה, בורות. שרידי בנין מגא־ אל־ח׳ (ח׳ אן  אל־ח׳

 ליתי בגבעה.
 אל־ח׳אן, ח׳ ט. 253 201 .111 ע׳ ח׳אן מניא.

1 שרידי בנין. עם חצר מוקפת עמודים. עמודים ג  אל־ח׳אן, ח׳ ח״ן 121 148 .
 ובסיסים. דרך עתיקה.

1 ח׳אן חרב עם קימורים. בריכה לצד מערב. אל־ח׳אן, ח׳ ג  אל־ח׳אן, ח׳ י״מ 124 155 .
ג יסודות וחומות חרבות, בריכה.  ח׳אן אבו אל־חג׳ פארס ר״א 155 174 .

 ח׳אן אל־אחמר ב״ש 213 197 .¥ חורבות ח׳אן, קימורים, בריכה, .משקוף עם כתובת,
 ארונות מתים, עמודים, קברים.

ג חורבות מנזר וכנסיה, רצפות פסיפס, קימורים, שרידי  ח׳אן אל־אחמר, ח׳ י״ם 133 182 .
 ״ מגדל.

117 129 
 (ח׳אן אם־סלאונה)

י גויל, ארון מתים.  . ח׳אן אסדוד עזה 129 117 .¥111 יסודות ח׳אן בנויים אבנ
 זדאן ג׳ב יוסף צ. 258 200 .111 ־ח׳אן, בור בעל כיפה, בריכה.

ג שרידי מבצר צלבנים עם חפיר, מערות, בורות. רצפות  ח׳אן אל־חת׳רורה י״ם 136 184 .
 פםי6ם ׳ויסודות בחצר הבנין החדש.

ג 1 ג ח׳אן, כתובות ערביות, שברים ארכיטקטוניים. . 1  ח׳אן יונס עזה 084 084 .
 ח׳אן אל־לבן ש. 163 174 .¥11 ח׳אן חרב.

 ח׳אן אל־לג׳ון ג׳. 220 167 .1¥ • חורבות ח׳אן. י ׳־־״ •
 ח׳אן לובייא ט. 243 193 .111 ע׳ אל־ח׳אן.

אן מניא ט. 253 201 .111 שרידים של ח׳אן, שרידי חורבות. ח׳ , 

¥11. 
. ו  (אל־ח׳אן, ח׳) .

 ח׳אן אס־סאויה ש. 166 175 .¥11 בנין מרובע חרב, קברים חצובים.
 ח׳אן אס־םהל , י׳׳ם 140 192 ז* יסודות, אבני פסיפס מפחדות.

x ע׳ ח׳אן אל־אחמד, ח׳. ' י? ם 182,133 . ה נ אס־סלאו אן  ח׳
/ x ע. אר־ראם, ח  ח׳אן. אד־ראם י?ם 140 171 .

 אל־ח׳אסף, ח׳ ב. . xw. 112 075 גבעות עם שרידי בנינים, בורות חצובים, מערות,
 (אבו, גליון, ח׳) ; שברים ארכיטקטוניים.

ם, חרסים, נ  אל־ח׳אשאן צ, 260 200 .111 מדרגות, מעגלים של י אבנים, גלי אבנ
 קברים. ; י ..׳׳ י

 אל־ח׳אשאן

1 יסודות, חומות בנין דבועי, בורות חצובים. ־ ג ״ם. י 136 152 .  ח׳אתולא, ח׳ י
! שרידים עתיקים. ¥  אל־ח׳ביזה ח. »21 156 .
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 אל־ח׳דידה, ח׳ ח 236 169 !17 גבעה מלאכותית קטנה, יסודות, אבנים וחרסים מפו־
ם»  זרי

 הומות, מערה, בור.
! ¥  אל־ח׳דירה, ח׳ ח. 218 152 .

 אל־ח׳דר ח. 248 147 .11 מערה גדולה, כתובת יוונית.
 (בית אולפנה של הנביאים) «•

ג שרידי כנסיה עם עזרה וטור דרגות, בור חצוב, קבר.  אל־חד׳ר ר״א 151 179 .
 רצפות פסיפס.

ג חורבות, גלי אבנים מעובדות יפה, בורות. 1 1  אל־חד׳ר, ח׳ ח״ן 094 155 .
י גויל. ג בור ויסודות בנויים אבנ 1  אל־ח׳דרה עזה 118 106 .

 אל־ח׳דרה, ח׳ ע. . 272 179 .111 יסודות חומות, בורות, עמוד, גת עם עמודים.•.
ג שרידי בנינים, עמודים, בסיסים, כיור, רצפות פסיפס,  אל־ח׳דדייה, ח׳ ד״א 146 177 .

 בד, בורות חצובים.
ג חומות חרבות, שבדי• עמודים, משקופים, מעדות. 1 1  ח׳וילפה, ח׳ ב. 089 136 .

 בורות, באר.
 ח׳וילפה, ח׳

ג תל מעל לגבעה טבעית. 1 1  ח׳וילפה, תל ב. 088 137 .
י גויל, חרסים,  ח׳ור אל־בק, ח׳ עזה 114123 .¥111 בורות מקומרים^ וקברים בנויים אבנ

 אבני גויל ואבני פסיפס על פני שטח גדול.
 ח׳ור אל־בק, ח׳

ג בנינים חרבים בנויים אבנים בלי מלט.  ח׳ור אל־בלאוי י״מ 129 188 .
 ח׳וד אל־ג׳מיזה, ח׳ עזה 128 122 .¥111 חדד בנוי אבן גויל עם גג בצורת כיפה (אל־חמאם),

י גויל.  יסודות בנויים אבנ
 ח׳וד אל־ג׳מיזה, ח׳

 אל־ח׳זנה, ח׳ ג׳. 222 169 .1¥ יסודות בנינים, אומנה מונוליתית מחוטבת, כותרת,
 שברים ארכיטקטוניים.

1 שרידי בנינים, יסודות, בריכה, גת, בורות, שבדי עמוד, ג  ח׳טבה, ח׳ ר. 146 154 .
 דרך עתיקה.

 אל־ח׳יאר, תל ח. 247 158 .11 ע׳ אצ־צובאת, תל.
 ח׳יבר, ח׳ גי. 195 176 .¥11 גבעת מלאכותית, שרידי חומת דור, בנינים ויסודות,
 חציבות בסלע, קבר ובו ארון־מתים, בורות חצובים.
1 יסודות בנין, מכבש, חציבות בסלע, בורות חצובים. ג  ח׳יר, ח׳ י״ם 133 154 .

1 חומות חרבות של בנינים, יסודות, שברי עמודים, ג  אל־ח׳ישומ י״ם 126 146 .
 שרידי דלתות, גתות חצובות, בורות, שברי רצפת

 פסיפס, חציבות בסלע.
111ג ע׳ הלאל, ח׳.  ח׳לאת אל־בידא, ח׳ י״ם 119 167 .

 ח׳לאת אל־חמרה, ח׳ י״ם 111 172 .111ג ע׳ צאחבה, ח׳.
 אל־ח׳לג׳אן, ח׳ גי. 207 164 .1¥ מגדל רבועי.

1 כפר במקום עתיק. ג  ח׳לדה ר. 136 141 .
¥ חומות חרבות.  אל־ח׳לדיה ט. 236 189 .

ג יסודות, מעדות, בורות. 1 1  אל־ח׳לוף, ח׳ ח״ן 117 139 .
 אל־ח׳ליל ח״ן 107 160 .11 ג ע׳ ראמת אל־ח׳ליל.

׳ יסודות בנינים דרומית לכפר. חרסים על פני הקרקע. 1  אל־ח׳ליסה צ. 290 204 .
 פסיפס גס, דולמנים (2 ק״מ בקירוב מזרחית מאל*

 • ח׳ליסה).
יה מפוזרות, חרסים על פני הקרקע. י ¥ אבני בנ 1  ה׳לפתייה, ח׳ ט״כ 185 134 .

ג עיר חרבה, שברים ארכיטקטוניים עם כתובות, קברים. 1 ¥  אל־ח׳לצה ב. 056 117 .
 עיי שופכים. •

! יסודות, קברים, אמת מים על יד מעין (עין אל־חדפה). ג  ח׳לת אבו שאור י״ם 127 164 .
 חילו אל בדג׳ צ. 270 191 .111 קברים חצובים עם דלתות אבן ושרידי צבע.

 ח׳לת הדאיה צ. 166 192 .111 דולמנים. י
X אבני צור על־פני הקרקע. I I I  ח׳לת אל־האמה, ח׳ י״ם 118 171 .

 חילת אל־ואוי, ח׳ ע. 273 166 .11 גלי אבנים, בורות.
 ח׳לת אל־לוז י״ם 118 170 .111ג אבני צור.

ג חורבות, גלי אבנים, בודות. 1 1  ח׳לת אל־מיה, ח׳ ח״ן 095 164 .
ג חומות הרבות, מערות, קברים חצובים. 1 1  ח׳לת סמעה, ה׳ י ח״ן 093 147 .

! שרידי חורבות. ג  ח׳לת אל־עדס, ח׳ ד׳׳א 147 167 .
! מערות, בורות, קבר עם דלת של אבן, יסודות, רצפת ג  אל־ח׳מיס, ח׳ י״ם 126׳ 169 .

 פסיפס, שרידי גתות. ־
ג בורות, מערות, חומות חרבות של בנינים. 1 1  אל־ח׳נאזיר, ח׳ ח״ן 112 148 .

י גויל ושיש. ג גבעה עם חרסים על פני הקרקע, נתזי אבנ 1  אל־ח׳נאזיר, תל עזה 104 099 .
 ,אל־ח׳ניזירה, ח׳ ח. י 221 146 .1¥ יסודות, באר ומיכל מים חדב.

ח גדול, בורות בנויים, אבני גויל, ט  ח׳םה, ח׳ עזה 123 117 .¥111 יסודות על פני ש
 גבעה נמוכה,-חדסים על פני הקרקע.

 '\' '.־.ד..־•
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 ח׳צאץ צ. 292 208 .1 קברים חצובים, חציבות בסלע, אבנים.
x גלי אבנים, בארות, שרידי בריכה, קברים. 1  ח׳צאץ, ח׳ עזה 117 108 .

י גויל. ג חרסים על פני הקרקע, באר, בורות בנויים אבנ 1 1 . 1 2  אל־ח׳צאץ, ח׳ •ב. 108 1
1 יסודות של חומות. ג  אל־ח׳ראב ד. 157 142 .

 ח׳ראב אבו גריב ש. 168 184 .¥11 ע׳ אבו גדיב, ח׳.
ג גל אבנים, מערות, בורות. 1 1  אל־ח׳ראבה ח״ן 086 158 .

 אל־ח׳ראבה, ח׳ ש. 180 180 .¥11 יסודות חומה, בורות ובריכה חצובים, דרך עתיקה.
ג גלי אבנים, מערות. רה) י״ם 138 177 . (עטו  אל־ח׳ראבה, ח׳

¥ יסודות, חומות, עמודים.  אל־ח׳ראיב ב״ש 212 197 .
ג יסודות, בורות חצובים, מערות, מעגל אבנים.  אל־ח׳ראיב, ח׳ י״ם 130 177 .

(  (בריכה, ח׳׳ צואוין, ח׳
11ג גבעה מלאכותית. ן 104 134. ח״  אל־ח׳ראקה, תל /

י פסיפס, מערות.  אל־ח׳רבה ח 216 149 .1¥ יסודות, חרסים על פני הקרקע, אבנ
/ צואוין, ח׳)  (בריכה, ח

י גויל,  גבעה מלאכותית בחלקה, קברים, חרסים, אבנ
י פסיפס על פני הקרקע.  אבנים מסותתות, אבנ

¥ 1 י גויל, אל־ח׳רבה י, 168 131 .  גבעה מלאכותית בחלקה, קברים, חרסים, אבנ
י פסיפס על פני הקרקע.  ־ אבנים מסותתות, אבנ

י בנייה מפוזרות, אדון ! חרסים על פני הקרקע, אבנ ג  אל־ח׳רבה ר, 147 130 .
 (אס־סלאקה, תל) מתים, שבר פסיפס, עיי שפך עתיקים.

י פסיפס, י גויל, אבנ 1 חרסים על פני הקרקע, אבנ ג  אל־ח׳רבה (נעאנה) ר. 142 138 .
 אבנים.

1 ע׳ בן־שמן. ג  אל־ח׳רבה ד. 152 143 .
.בורות, גבעה גדולה. 1 יסודות, שרידי חורבות, מעדות, ג  אל־ח׳רבה, (צמויל, ח׳) י״פ 136 168 .

X ע׳ אד־רסם, ח׳. I  אל־ח׳רבה עזה 093 093 .
י החולות, באד. X גבעות וחרסים על פנ I  אל־ח׳רבה, תל עזה 106 104 .

/ 197 171 .¥11 שרידי ישוב, בורות חצובים.  אל־ח׳רג׳ה, ח׳ ג
¥ שרידי מגדל,עם מחלק, יסודות חומות, בורות, מערות.  אל־ח׳רובה גי. 210 180 .

ג יסודות, בורות. י ארון־מתים וקברים בסביבה. 1 1  אל־ח׳רוע, ח׳ ח״ן 112 135 .
ג יסודות, חומות חרבות, בורות, מערות, קבר חצוב, גת. 1 1  חירוף, ח׳ ח״ן! 113 148 .

 אל־ח׳רזמיה, דגים ח״ן 082 170 .111ג גלי אבנים.
 אל־ח׳ריבה ח. 240 153 .11 מערות, קברים, בורות.

 אל־ח׳ריבה ע. 276 176 ".111 שרידי מגדלי בנוי בנייה גסה. >
 אל־ח׳ריבה, ח׳ צ. 176 200 .111 בנינים חרבים, שברי עמודים, קברים חצובים, בורות,

 בתי בד וגתות חצובים.
¥ שרידי חורבות, מערות, בורות. 1  אל־ח׳ריג׳ה, ח׳ ט״כ י• 177 147 .

ג שרידי ישוב. 1 1 . 1 4  אל־ח׳ריסה, ח׳ ח״ן 109 3
ג • יסודות בנינים, שרידי בסיליקי קטנה, עמודים, שברים 1 1  אל־ח׳ריסה, ח׳ ח׳ץ . 095 162 .

 ארכיטקטוניים, בורות חצובים״׳ימערות.
 ח׳ץ

¥ ע׳ קריש, ח׳. 1  ח׳ריש, ח׳ ש. , 172 147• .
מות חרבות, מגדל, קימורים, בורות, חו , ר, ז X • שרידי מנ I I I  ח׳ריתון, ח׳ י״ם 117 173 .

 בריכה בנויה (ביר אל־עניזיה).
 ח׳ריתון, ח׳

X מעדה ובה שרידים פדיהיסטוריים. I I I  ח׳ריתון, מערת י״ם 117 173 .
ג • יסודות, בנין חרב עם קבר, שברים ארכיטקטוניים, 1 1  ח׳רסה, ח׳ ח״ן 1 099 152 .

 *בנים מסותתות, באר, בורות.
 ח״ן 1

¥ בורות, גלי אבנים.  אל־ח׳שה, ח׳ ט. 234 202 .
ג בורות, שרידי חורבות. ¥  ח׳שם ג׳ביל, ח׳ ב. 075 131 .

 אט־טאבון, מערת ח. 231 14,7 .1¥ מערה ובה ישוב מתקופת האבן.
 אט־טאחונה, ח׳ ע. 260 188 .111 גלי אבנים, יסודות, עמודים ובסיסים, אמת מים חרבה,

 טחנה.
! חורבות בנינים בנויים אבנים מסותתות ואבנים ג  אט־טאחונה, ח׳ י״מ 131 148 .

 (דיר אט־טאחונה) חצובות, צפונה יסודות בנינים.
1 סכר, אמת־־מים. ג  אט־טאחונה, ואדי י״ם 120-121 169 .

ג מבצר.  טאחונת אל־הוא י״ם 142 191 .
ג מיכל־מים וטחנה חרבה המחוברים על־ידי אמת־מים.  טאחונת אל־מפג׳ר י״ם •! 144 193 .
¥ גבעה מלאכותית, חרםימ על פני הקרקע, שרידי  טאחונת אס־םכר, תל ב״ש |: 208 198 .

 טחנה. י •
 טאחובת אל־קבו ע. 251 198 .111 טחנות חרבות.

•  טאחונת אליקדדייה ש* 172 196 .¥11 תעלה חצובה. י
ג אמת־מים, ניקבה חצובה, שדידייגשר.  טאחונת אל־קלט י״ם 138 186 .

¥ •יסודות בניניה.  אטישאקה, ח׳ ב״ש 224 201 .
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ז גל, מערה.חצובה. ג  אט־טאדוד, דגים י״ם 129 165 .
 אט־טבאיק, ח׳ •ע. • י 276 160 .11 יסודות, מערה, בודות.

ג יסודות בנינים, גת חצובה, בורות, מערות. ז ז  ח״ן טבח׳אנה, ח׳ ח״ן 092 134 .
 (מג׳אדל, תל)

ג חורבות עיר עם חומות ובתים חרבים, בורות, מערות ז ז  אט־טביקה, ח׳ ח״ן- .111 159 .
 ובהן קברים.

 אט־טביקה, ח׳

. ע. , 274 171 .111 ע׳ אל־אבואת, ח׳.  אט־טבלה, ח׳ י
! בנין חרב עם חצר ושרידי הדדים מקומרים, בורות. ג  טבלייה, ח׳ י״ם 127 170 .

\ ע׳ עזוז, חי. ד  טבםור ט״כ 178 139 .
! שרידי ישוב קדום, קברים, בורות, חציבות בסלע. ¥  טבעון • ח. 236 163 .

ז גלי אבנים, מחצבות בסלע, גתות, מערות. ז  טבק אל־חנה, ה׳ ע. 275 166 .
ג גבעה מלאכותית עם יסודות לבנים, חרסים על פני ז  אט־טבקה עזה 091 085 .

 (אל־חרשה, תל) הקרקע.
ז גלי אבנים, בורות, שרידי בנייה. ז  טבריא, ח׳ ־ ע. 272 169 .

. ט. 241 201 '.111 חומות עיר, שרידי עיר רומאית ושרידים עתיקים  טבריה ־
 בשטח המוגבל במזרח על־ידי' ים כנרת? בדרום
 על ידי ואדי קוציב, בדרום־מערב ובמערב על ידי
 קו מקביל לחוף במרחק של 600 מטר ממנו עד
 לנקודה מערבה לקצר בנת אל־מלך ומשם צפונה עד
 לתחנת החשמל,׳ בצפון על־ידי קו מתחנת החשמל
 עד לים* שטח זה כולל את החורבה הידועה בשם
 אס־םיט סכינה, והקברים הרומאים מחוץ לשטח זה

 צפונה.
\ ע׳ ג׳אמע טבדם.  ג׳ • 201 165 \

 ב״ש 206 197 .זג גבעות מלאכותיות, אמת מים בנויה אבנים.
ג גבעה עם חרסים על פני הקרקע, טחנות •חרבות עם  י״ם 142 192 .
 חומות, קימורים, אמת־מים, פלחים, מערבה חדד

 מקומר עם כתובת ערבית ושלט אבירים.
 צ. 259 190 .111 טחנות חרבות, אמות־מים.

ג חומות חרבות של בנינים, יסודות כניסה עם אפסים. 1 1  ח׳ץ 114 150 .
 פי באר, גתות חצובות, דרך עתיקה לצד דרום.

 ש. 192 185 .!דיג באר במקום עתיק, יסודות, קברים, בורות, גתות
 מערות וחציבות בסלע.

 צ. 263 207 •.111• יסודות, אבנים מעובדות, עמוד, ארונות מתים.
ג חרסים ואבני גויל על פני הקרקע. ז ג ז  ב. 066 109 .

ג יסודות, גלי אבנים, בור. ד ז  ש. 168 187 .
^ יסודות בנייה וקברים חצובים, בורות, ארונות־מתים, 1  ט״כ 191 153 .
ל אםין  גתות, קברים מקומרים רומאיים בקניניהם ע

 צאלח ומצטפה חבאיב.
ג , חרסים על פני הקרקע. ז  עזה 096 094 .

ג בורות ויסודות עשויים אבני גויל, חרסים על־ פני ז  ב. !09 094 .
 הקרקע.

ג מערה. ז ז  ח״ן 110 154 .
 נ. 242 185 .111 אבני בנייה עתיקות, מערות, בורות וקברים חצובים.

 באר בנויה לצד צפון.
ן אל־קבו. י ע ד די חורבות, קימור על י ז שרי ג  י״ם 126 161 .

ג גבעה מלאכותית נמוכה עם חרסים על פני הקרקע. ז ז  עזה 118 125 .
.אבנים, בורות חצובים, מכבש שלי גת. ג יסודות, גלי ד  ט״כ 190 154 .

ג שרידי מצודת הצלבנים ושברי בנייה עתיקים.בכפר.  בייש 223 192 \
 קברים וארונות מתים. לצד מזרח, מעין בנוי.

ג יסודות, חציבות בסלע וקברים חצובים. ד  ט״כ 186 151 .
ג שרידי כנסייה, מצודת הצלבנים בכפר (אל־בובדיה),  ך״א 151 178 .
 יסודות בנינים, רצפות פסיפס, קברים חצובים, גתות,

 בודות.
ז חורבות כפר עם יסודות, שברי עמודים ובסיסים, ז  ח. 243 169 .

 קברים חצובים, בורות.
גז כפר חרב. /  ג׳ 213 167 .

ג חורבות בנינים וקיפודים, קברים חצובים לצד דרום. ז ז  ח׳ץ 107 153 .
י בנייה* מעדות, קברים; חצובים. : ך י ת^שד דו סו ג י ז !  ח״ן .:107 144 .

 טבדם•
 טואחין אם־םכר
 טואחין אס־סכר

 צזואחין פראדייה
 טואם, ח׳

 טובאס

 טובה, ח׳
 אט־טוייל, תל

 אט־טויל, ח׳
 טולכרם

 טור אח׳בינה
 טור אם רשיד

 טור אצ־צפא, מעדת
 טורעאן

 טוא, ח׳
 אט־טיור. תל

 אט־טייאח, ח׳
 אט־טייבה

 אט־טייבה
 אט־טייבה

 אט־טייבה, ח׳

 אט־טייבה, ח׳
 אט־טייבה, ח׳

יבת אל־אסט, ח׳  טי
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 שש הבזקוס שיז המחוו מקומו על המפה תאור העתיקות ־

 אט־טירה, ח׳ ע. 251 166 :11 חומות חרבות, בורות, קברים חצובים, אבני מילין
 רומאיות ק״מ 1 דרומה־מערבה.

 אט־טירה, ח׳ נ. 234 181 .¥ בורות, אבנים מפוזרות, קברים, מעדות, גתות חצובות.
ז יסודות, עמודים, באר, גת חצובה עם מיכל, קברים ג  אט־טירה, ח׳ ר. 158 145 .

 חצובים; מעדות.
די כנסיה עם רצפת פסיפס, בסיסי עמודים, אוכד ! שרי ג  אט־טידה, ח׳ ר״א 147 168 .

ות במערה, יסודות, בורות חצובים.  נ
ג ע׳ קצול, ח׳.  אט־טירה, ח׳ ר״א 149 180 .

¥ ישוב חרב, מערות, קברים, בורות, חציבות בסלע. ..׳  טירת אל־ח׳ארבה ב״ש 226 193 .
 בנין חרב עם אפסים, בורות, גת חצובה. טירת אל־קזאז, ח׳ ־ ע. 257 177 .111 בנין חרב עם אפסים, בורות, גת חצובה.

, ח׳) (אל־קזאז 4 

 טיתבה י צ• י• 268•195 .111 שרידי קבר עתיק ודולמנים צפונית לכפר, גבעה קטנה
 י מזרחה.

 טלוזה ש. 186 178 .¥11 יסודות ושרידים של. בנינים, קבר שובבים, קברים,
 בורות, ׳מקאם האדון, ג׳אמע אל־ארבעין.

 טלחה, ח׳ צ. 293 204 .1 ע׳ תל..חי.
 טלעת אל־בלאנה ע. 264 1.62 .11 שרידי אמת־מים, חומות חרבות של כפר עתיק, אבנים

ל פני הקרקע.  וחרסים ע
• י 251 169 .11 יסודות בנינים עתיקים בכפר, בורות, קברים, מערות  טמרה ע

 חצובות.
י רצפות פסיפס, יסודות ועמודים  טמרה נ. : 227 188 .¥ שרידי בתים, שבד
 של שתי כנסיות, אגן מרובע על יד המעין, קברים,

 ן עמודים, משקופים מקושטים..
י  אט־טנטור, ח׳ ע. 258 164 .11 גבעה קטנה עם יסודות של חומות וחרסים על פנ

 הקרקע. .
! גבעה מלאכותית, שרידי מקדש, נמל ובנינים אחרים. ¥  טנטורה ח. 224 143 .
. צוק החוף (אל־ברג׳), קברים ל ני הצלבנים ע י  (כוללת גם את אלי־ברג׳ ח׳ וג׳1ירת אש־שדאדין) בנ
ן בעל •קשתות י - חצובים, בארות בנויות, עמודים, בנ

 על ג׳זירת אש־שדאדין, שברים ארכיטקטוניים.
ז יסודות בנין רבועי, בורות, קברים. ג  אט־טנטורה, ח׳ י״ם 129 156 .

 שרידי מגדל צופים, חרסים על פני הקרקע.
 (סמוניה, ח׳)

ג שרידי מגדל צופים, חרסים על פני הקרקע.  טנטודה, ח׳ ר״א 150 176 .
ז שרידי יסודות, מערות, בורות (אחד עם טור דרגות ג  טניפםה, ח׳ ח״ן : 120 139 .

 לוליני).
 טניפםה, ח׳ ח״ן :

¥ קימורים גליליים, מסגד חרב, גת, בורות חצובים. 1  טפסה, ח׳ ש. 175 166 .
ג בנינים חרבים, שרידי כנסיה עם אגן טבילה משומן, ז ז ז  אט־טקוע, ח׳ י״ם 116 170 .

 עמודים ובסיסים, 'מערות, קברים חצובים.
 אט־טקוע, ח׳

ז חרסים על פני הקרקע ויסודות בנויים אבני גויל, ג  אט־טראטיר, ח׳ עזה 125 131 .
 באר עתיקה לצד דרום.

י הקרקע. - גבעה מלאכותית נמוכה עם חרסים על• פנ ¥  טרבנה, ח׳ נ. 226 174 .
ג גבעה מלאכותית עם יסודות בנינים מרובעים ובנינים  אט־טדוני, תל י״ם 150 189 :

 אחרים.
ג חורבות בנינים על פני שטח גדול, חומות חרבות,  טרפין, ח׳ ר״א \ 156 170 .
י שוליים, מזוזות ופסיפס. / * אבנ ו ד ו ס  י

 טרפין, ח׳

 יאג׳ור ח. 241 156 .11 יסודות, קברים ובהם ארונוודמתים, שברי זכוכית
 וחרסים.

ז שרידי מצודה מימי הכינים (אל־בובריה), חומות, ג  יאזור י, 159 132 .
 קימורים, שרידי כנסיה כלולים במסגד, קמרים.

 יאזור

ז שרידי בנין עם קימורים מתחת (אל־חבס), גבעה ג  יאלו , ר. 139 152 .
 מלאכותית (אל־כוכה, תל), באד בנויה.

¥ כפר במקום עתיק, עמודים, כותרות ובסיסים על יד  אל־יאמון ג׳ 210 172 .
 דלת המסגד, קברים חצובים, שברים ארכיטקטוניים,

 אל־יאמון

 בורות.
 יאנון, ח׳ ש. | 174 184 .¥11 בנינים חרבים בנויים אבנים מכורסמות, בורות חצו־

 בים, משקופים.
 יאנון, ח׳

¥ קברים חצובים, דרך רומאית, עמודים בכפר. 1 1  יאסוף ש. \ 168 173 .
 יאקוק . ט. . : 254 195 .111 קברים חצובים, בורות, שבדי •עמודים בכפר.

 יבלה ב׳׳ש • :. ..220 194;.¥..- יסודות וגלי אבנים בכפר.
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 שם המהרם * שם המהוז מהומו על המפה תארר העתיהרת

 יבנה ר. 142 126 .¥111 גבעה מלאכותית מתחת לכפר, כנםית צלבנים המש־
 משת מסגד (אל־כניסה), מקאם אבו הדירה, יסודות,
 שברים ארכיטקטוניים. גשר, קברים עתיקים לצד

 מזרח.
י גויל, קברים, ארונות־ ז יסודות, קימורים בנויים אבנ ג ז 160 140 .  אל־יהודייה י

 • מתים, שברים ארכיטקטוניים.
1 ג 1 שרידי מצד, אבני־שוליים, מעדות וקברים חצובים, 126 163 . ג  אל־יהודייה, ח׳ י״ם 126 163 .

 בסיסים, בור, גת.
¥ יסודות, בורות. 1  יובך, ח׳ ט״כ 180 152 .

. פני הקרקע, רעפים,-  יונס, תל ר. 156 125 .¥111 גבעה מלאכותית, חרסים על
 שברי פסיפס ואבני גויל.

ג כפר במקום עתיק, יסודות, קברים, גתות חצובות, 1 1  יטה ח״ן 095 158 .
 שברים ארכיטקטוניים'מספר.

 ח״ן

¥ חומות חרבות ובורות מתחת לכפר, סלע בעל קיר 1  ימה, ח׳ ט״כ 197 153 .
 תלול ושרידי חומת־דור צפונית־מערבית ומערבית,

 שרידי בנייה עתיקים בשמוש משנה.
 ינוח ע. 265 174 .111 יסודות, בד, בורות, שברי בנייה עתיקים בכפר.•

י גויל, חרסים על פני  יסין, ח׳ עזה 127 117 .¥111 בורות חרבים בנויים אבנ
 הקרקע.

עבד ג׳ 206 166 .1¥ יסודות, קברים ובורות חצובים (ג׳אמע אלזאדבעין).  י
 שבדים ארכיטקטוניים בכפר.

 יענין, ח׳ ע. 255 171 .111 יסודות חומות על גבעה מלאכותית למחצה, קברים,
 באר.

¥ גבעה מלאכותית מתחת למגדל, קברים חצובים. שרי 1 י 162 127 .  יפו י
 דים מימי הכינים, כתובות .בקבת אש־שיח׳ מראד,

 סביל אבו נבות.
 יציד ש. 189 176 .¥11 מסגד חרב ובו כתובת, מנארת, בנין מקומר (דאר
 אבו ז׳איהר), קימור, בורות, כתובת במסגד עמדי

 בכפר, קברים חצובים.
ז יסודות, קבד, בסיס עמוד, גת, חרסים על פני הקדקע. ג  ירדא, ח׳ ר. 140 143 .
ג שרידי בנינים, באר, קבר שובבים, מערה חצובה עם ז ז  ירדא, ח׳ ה״ן 111 143 .

 טור דרגות.
ג מקום עתיק. ירושלים  ירושלים י״ם 131 171 .

¥ הומות חרבות, יסודות, שברים חצובים, מערות, ז ז  .ירזא, ח׳ ש. 191 191 .
 קברים, בורות.

ג ג יסודות בנינים, רצפות פסיפס, שבדים ארכיטקטוניים 141 196 .  יריחו י״ם 141 196 .
 בעיר. גבעה מלאכותית עם שרידי חומות (תל אס־

 סלטאן). קברים בשכנות.
ז כפר במקום עתיק, עמודים, שברים ארכיטקטוניים, ז ז  ירכה . ע. 262 170 .

 יסודות, בורות, בריכה לצד מזרח.

ז חורבות כפר, חומות נפולות, בורות. ז ז  ירכה, ח׳ . ע. 261 170 .
ז חומות נפולות ויסודות, גבעה מלאכותית, בורות, ג  . אל־ירמוך, ח׳ ח״ן 124 148 .

 מעדות.
ז שרידים עתיקים מתחת לכפר, יסודות, קברים, בורות, כאבול ז ז  כאבול ע. 253 170 .

 מזוזות. דרך רומאית. י
 אל־כאברי ע. 269 164 .11 יסודות בנינים, שבדי פסיפס, קברים חצובים, שרידי

 בנייה עתיקים בכפר.
! יסודות חומות, קברים, סכר בנוי, יסודות בריכה. ¥  כבארה, ח׳ ח. 218 144 .

 (ברכת תמםאח)
! מערה עם שרידים פריהיםטוריים. ¥  אל־כבאדה, מערת ח. 218 144 .

ז חומות חרבות ויסודות אבנים מעובדות באופן גס, ג  אל־כבוש, ה׳ י״ם 138 161 .
 שרידי בית בד, פלג העובר דרך העמק מצד דרום.

¥ ¥ יסודות, אבנים, בור. 239 185 .  כבשאני, ח׳ נ. 239 185 .
¥ בתים חרבים, גלי אבנים, עמוד.  אל־כדיש, ח׳ ט. 238 202 .

ג שרידי מצד בכפר, יסודות, מערות, בורות. ז ז  כדנה ח״ן 140117 .
ג מערות, בורות חצובים. ¥  כהלא, ח׳. ב. 078 155 .

! חורבות. ¥  יואכב, ח׳ ג׳ 20,1• 169 .
¥ ע׳ אד״ראמה, הי. 1  י 196 166 ,

 **ל־בויב, זד • ׳•'%'•
י שוליים, מעדות חצובות. ג בנינים חרבים, מגדל, אבנ ז !  כויזבה, ח׳ ח״ן 112 164 .

ן מקומר. י י ע. ; 264 11.164 קברים חצובים, באר, מ כאתג ;  מי
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 שם המקום שס המחוו מקומו ע* הכופה תאור העתיקות

 מבצר הצלבנים.
 בריכה, בורות, יסודות. עמודים וכותרת.

 ע׳ יאלו.
 יסודות אבנים בלתי מעובדות, חרסים על פני הקרקע.
 בורות, כותרת שיש, חרסים על פני הקרקע, שרידי

 רצפת פסיפס, באר.
י הקרקע. .  חרסים ושברי שיש על פנ

 בנינים חרבים, מסגד, קימורים, יסודות, בורות, גת,
 מיכל־מים, קברים.

 מגדל צופים חרב.
 יסודות, אבנים מסותתות מפוזרות, מזוזות, בודות

 חצובים, מיכלי־מיס וקברים.
 מעדות.

 גבעה מלאכותית. יסודות חומות, מחלק, באר.
 שרידי ישוב.

י בנייה מפו י גויל, אבנ  יסודות, בורות בנויים אבנ
 זרות, חרסים על פני הקרקע.

ן טבילה עם כתובת, בורות, אבנים  חומות חרבות, אג
 מחוטבות, קברים חצובים.

 גלי אבנים, אבן גת.
 חומות חרבות, בור ומערה, חומת־דור, בריכה עגולה.
 שרידי חורבות, מגדל צופים חרב, יסודות, גלי אבנים.

 יסודות, בודות חצובים רבים.
 חומות חרבות ושרידי בנינים, עמודים ובסיסים, בורות,

 חציבות בסלע, שברי שיש? מערבה קברים.
י שטח גדול, חדר מקומר, בורות, בתי  יסודות על פנ

 בד, באר, שברים ארכיטקטוניים, רצפת פסיפס.
 ע׳ כפר ג׳נם.

 יסודות, כותרות, עמודים, משקוף, אבן טבילה.
 גבעה מלאכותית, שרידי חומה, חציבות בסלע, בור

 מקומר, קברים חצובים, גתות, מחצבות עתיקות.
 בית קברות עתיק, שרידי קבר בנוי.

 יסודות, אבנים נפולות, בורות, קברים חצובים.
 כנסיה חרבה, תא קבורה, מערבה שרידים של בנינים

 סמוכים.
 יסודות, מערות, קברים, מגדל צופים חרב לצד מערב.

 שרידי חורבה קטנה.
 יסודות, אבנים מפוזרות, בורות חצובים, קברים,

 חציבות בסלע.
 בנינים מקומרים, יסודות, בורות, בריכה ומעין

 חצובים.
 אבנים מפוזרות.

 חורבות שלוש כנסיות ועיר, מערות, באר בנויה,
 בורות.

 גלי אבנים, בודות.
 חומות חרבות בנויות אבנים מרובעות, בריכה, בורות,

 גת, קברים חצובים, דדך רומאית.
 יסודות חומות, משקופים, גתות, בורות, קברים.

 חומות חרבות, בורות חצובים, קברים.
 שרידי בנינים, בארות, בורות," גבעה.

 ע,׳ כופח׳ה. ,
 קברים, בורות.

 חומות חרבות, מעדות, בורות.
 בנין מרובע בראש גבעה מלאכותית, יסודות, חומות
ם י נ י זיזים, אנ  עם שרידי מגדלים בנויים אבנ
י ־. פ3״ י הציב, חרסים- ע ו  מעובדות, בית בד, ב
 הקדקע. • י -

 הומות חרבות, בנינים נפולים, גת עם עמודים׳ גור
 ח$וב,־דרך עתיקה.

¥ . 199 222 
ג 1 . 118 115 
1 ג . 152 139 
1 ג . 152 203 
ג 1 . 1 1 8 098 

ג 1 . 
ג 1 1 . 

106 100. 
161 114 

¥ 1 . 159 182 
1 ג . 149 133 

X. 183 149 
11. 164 253 

1¥. 153 215 
¥ 1 . 147 187 

1 ג . 148 148 

¥11. 177 182 
111. 183 257 -

¥11. 173 167 
 240 181 .111 י
111. 178 258 

 י 274 163 .11

! ג . 141 156 
ג 1 1 . 147 101 

 241 146 ־.11

1. 204 293 
1 ג . 146 144 
ג . 172 123 

11ג .157 102. 
ג 1 1 . 1 2 8 101 
1¥. 173 240 

ג 1 1 . 157 112 

ג 1 1 . 123 084 
£ ¥ . 156 074 

111. 
¥ 1 . 

194 254 
150 167 

111. 179 263 
ג . 174 136 

¥ 1 . 155 189 
ג 1 . 118 098 

¥11. 182 198 
X U . 159 096 
! ג . 160 137 

152 117 

 ב״ש
 עזה
 ר.:

 ט״כ
 עזה

 עזה
 ח״ן

 ט.
 י•

 ד״א
 ע.
 ח.

 ט״כ

 ר.

 'י ש.

,  ע.
 ש.
 נ. י
 ע.

 ע.

 ח״ן
 ח.

 צ.

 ר.
 י״ם

 ח״ן
 ב. ׳
 ח,

 ח״ן

 ב.
 ב.

 ט. ,
 ש.

 ע. ו
 י״ם
 ט״כ
 עזה

 ג׳
 ח״ן
 י״ט

 י ח״ן

א כבאל־הו  כו
 כוכבה

 אל־כוכה, תל
 כוסייה׳ח׳

 כופח׳ה

/  כופייה, ח
 כופין, ח׳

 כור
 כילה, ח׳

 אל־כילייה, ח׳
 כיסאן, תל

 אל־כלבי, ח׳
 ־כלודייא

 אל־כלח׳, ה׳

ח׳  אל־כליםה׳
 כמאנה, ח׳

 כמונייה, ח׳
 כנא, ח׳

 אל־כנאים, ח׳

 כניםאת אל־עמארי
 (ביד כפר נביד, ח׳)

 אל־כניסה
 אל־כניםה

יסד״ח׳  אל־כנ

 אל־כניסה, ח׳ .
 אל־כניםה, ח׳

 כניסת אר־רעואת

׳ ח , ן עא נ  כ
 כסאבה, ח׳

 אל־כםאיר, ח׳

 כסבור, ח׳

 אל־כסיח, ח׳
 כסיפה, ח׳

 כםירייה, ח׳
 כספה, ח׳

 כסרא
 כעכול, ח׳

(כפה)  כפה, ח׳
 אל־כפח׳ה, ח׳

 כפיר
 אל־כפיר, ח׳

 אל-כפידה, ח׳

 אל־כפר, ח׳
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IX יסודות בנינים, דרומית־מערבית גת חצובה עם רצפת  כפר אוריה ר. 133 145 .
 פסיפס, גומחות, בורות, קברים, קברי שובבים.

 כפר אנשא,' ח׳ ר״א VI. 149 161 כפר חרב, בנינים מקומרים, בורות, קברים חצובים,
 מיכל מים חצוב, מחצבות. «•

X • ע׳ אםתונא, ח׳.  כפר אםתונא, ח׳ ש. 160 180 ,
VII חומות חרבות, בורות, קבר חצוב, רצפת פסיפס.  כפר ביתא, ח׳ ש. 177 181 .

, גת. ר  כפר בצה, ח׳ ג׳ IV. 152 205 גבעה מלאכותית קטנה, יסודות, עמוד, מ
 כפר ברה ש. VI.• 148 171 יסודות, בורות וקברים, רצפת פסיפס.

 כפר ברעם צ. III. 189 272 שרידי בית כנסת, קברים, בתי בד, מערה, בורות,
 מיכל מים חצוב.

VII יסודות, גלי אבנים, בורות.  כפר גדיב, ח׳ ש. 169 183 .
 כפר ג׳ול, ח׳ ח״ן XTI. 145 091 יסודות, מערות, עמודים שבורים, שברים • ארכיטק

 (כפר גיור) טוניים, גתות, בורות, חציבות בסלע.
IX שרידי מגדל חרב על גבעה נמוכה, חרסים על פני  כפר ג׳נם י י. 156 141 .

 (אל־כניםה) הקרקע. .
 כפר דאן גי. V. 174 209 קברים חצובים, חציבות בסלע ובורות.

 כפר אד־דיך ש. YT. 158 16Í מגדל רבועי, בורות, בריכות, קברים חצובים, משקוף
 עם קישוטים, קעריות סלע.

 כפר אד־דיך

V ע׳ פכחא, ח׳. I I  כפר דך, ח׳ ש. 193 184 ,
י צור, צפונית  כפר ותקין ט״כ VT. 139 199 שלושה שטחים על פני החולות עם אבנ

 וצפונית־מזרחית ממקום הישוב.
V שרידי מגדל צופים,. מקאם אנ־נבי יושע ובו כתובת. I  כפר חארס ש. . 169 165 .
 כפר חטה, ח׳ ש. י VT. 147 170 קימורים (אל־חבם), בנינים חרבים, יסודות, בורות,

 (אנ־נבי חטא, ח׳) באר, בריכה, מערה.
X יסודות.  כפר טאס, ח׳ י״מ 142 172 .

V ע׳״ אם אנ־נמל, ח׳.  כפר יערוב ג׳. 204 177 .
 כפר יציף ע. י II. 166 262 רצפות פסיפס, יסודות, בורות וקברים חצובים;
 שברים ארכיטקטוניים ושברים מקושטים, אבני גת.

V. 192 236 יסודות, רצפות פסיפס, שברי עמודים,• משקוף עם V. 192 236 .כפר כמא ט 
 צלב של מלטה, גת, בודות קברים.

 כפר כנא נ. V. 182 239 שרידי כנסיה מימי הביניים, שברים ארכיטקטוניים,
די בנין על־יד אד־דיר לצד  עמודים, קבר חצוב, שרי

 מערב.
 כפר לאם, ח׳ ח. IV. 144 227 מבצר הצלבנים, מחצבות, קברים, חציבות בסלע,

 בורות.
V חורבות בנינים, בורות חצובים, קברים. I  כפר אל־לבד ט״כ 189 161 .

 כפר מנדא נ. III. 175 246 שרידים עתיקים, שברים ארכיטקטוניים, ארונות־מתים
 על יד המעין, שברי עמודים, כותרות.

V יסודות, מעין בנוי, ארונות מתים שבורים.  כפר מצר ב״ש 228 190 .
X יסודות בנינים.  כפר מר ר״א 149 172 .

X חומות חרבות, קימורים, בודות, מקאם, מערות.  כפר נאתא ר״א 145 177 .
VI יסודות, בורות, גלי אבנים.  כפר םא ט״כ .18.1 150 .

VI חומות הרבות על גבעה, בודות, מערות, מקאם ג׳מאל  כפר סב ט״כ •194 152 .
ן ובו כתובות. די  אדי

V חורבות בתים, מצד ומסגד, בורות, גתות, עמודים,  כפר סבת ט. 289 192 .
 (אם אל־עלק, ח׳) שבדים ארכיטקטוניים.

 ׳ כפרי םמיע ע. 26ר 1TI. 179 יסודות, בורות, קברים, שברי פסיפס.
 כפר סמיר, ח׳ ח. II. 148 214 יסודות, בורות, מעדות, קברים, אבני בנייה מפחדות.

 כפר עאנה י. IX. 138 159 מקום עתיק מתחת לכפר, יסודות.
 כפר עאנה, ח׳ ר. . IX. 139 134 חרסים על פני הקרקע, חציבות, קברים, באר.

די ישוב עתיק. , כפר עזוב ובו שרי X  כפר אענה, ח׳ ד״א 153 174 .
VII יסודות.  כפר עטייה ש. 168 181 .

 כפר ענאן ע. III. 189 259 יסודות, שרידי בנין חצוב בסלע עם בסיסי עמודים?
 שברים ארכיטקטוניים, עמודים, בריכה, קברים,

 כפר ענאן

 מקאס אל חג׳ר אל־אזרק. מערות, חציבות בסלע.
XII בנין מגאליתי חרב. י י. 117 163 . ז ׳  כפר עציון ח

V חומות חרבות של בנינים, גלי אבנים. I  כפר פאראת, ח׳ ש. י 185 169 .

 חומות חרבות של בנינים, מזוזות, מעדה חצובה.
 • (עין כפר פאראת)

 כפר פידיא, ח׳ ר״א : .־. .:IX.. 163 155 חומות חרבות של בנינים, מזוזות, מעדה חצובה.
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IX י הודבות של בנינים ושל יסודות, שבדי עמודים ובסיס,  כפר צום, ח׳ י״ם 5)12 159 .
 מקאם אש־שיה׳ מסאפר, דרך עתיקה.

VI I . 178 182 
 /״

VI גלי *בנים, יסודות בנינים, בודות חצובים. I  כפר קוץ, ח׳ ש. ׳. • 182 178 .
 כפר קרע חי. !, IV.' 155 212 יסודות, קברים, בורות.

V שרידי חורבות? שתי בארות בתחתית ההר. I  כפר קרע, ח׳ ש. ו 174 158 .

 חורבות על פני שטח גדול, יסודות, חומות חרבות,
 (אל־עיון, ח׳)

I חורבות על פני שטח גדול, יסודות, חומות חרבות, X . 154 146 • m  כפר רות, ח׳ '
 מערות, בורות, בנין טמון באדמה לצד דרום.

IX בנינים חרבים ומגדל, אבנים מסותתות, בריכוז, קימור . 165 146 ; א ״  כפר שייאן ר
 גם, בורות,, קברים, רצפת פסיפס.

V קברים חצובים. I  כפר שמריהו ט״כ : 178 133 .
 כפר תות, ח׳ ד״א VI.1• 161 160 חורבות בנינים •מקומרים.

V ע׳ כפר פאראת, ח׳. I  כפדאת, ח׳ ש. 185 169 .
י הקרקע, שברי עמודים. I חרסים ואבני גליל על פנ X  כפדג׳ון, ח׳ י. י 160 138 .

V אבוס בזלת, מקום עתיק מתחת לכפר.  כפרה ב״ש 222 196 .
V גלי אבנים. I  כפרור, ח׳ ש. 178 168 .

IX ע׳ כפר אודיה.  כפרוריא, ח׳ ר. 133 145 .
IX בנין חרב, קימור ומיכל־מים.  כפרייה, ח׳ ר״א 149 166 .

 אל־כפרין ח. . IV. 162 220 יסודות, עמודים וכותרת, קברים, מקאם.
 כפרתא ח. II. 160 245 עיי מפולת, יסודות, באר, חציבות בסלע, רצפת

 פסיפס. ־
 כפרתא

IX חדרים מקומרים, חומות חרבות, בורות חצובים,  כפרתא, ח׳ ר. 143 146 .
 חציבות בסלע.

X I I . 154 117 i 
 (אש־שיח םלימאן, ח׳)

X בור, ׳יסודות, גלי אבנים. I I . 154 117 i ח״ן 
 ח׳)

 כדאבין, ה׳
 כדאזה, ח׳ צ. III. 203 257 i חורבות עיר, בית כנסת חפור למחצה, שדה דולמנים

 מזרחה ודרומה־מזרחה.
 כדאזה, ח׳

X גבעה מלאכותית, שרידי בורות חרבים, שברים ארכי I I  כדאתייה עזה / 117 124 .
 טקטוניים.

 כדאתייה

 כרדאנה, ח׳ ע. ; IT. 161 250 חורבות בנין מרובע, סכר גדול וטחנה צפונית מהן.
 כרדאנה, תל ח. II. 161 250 גבעה מלאכותית, שרידי חומה, מחצבות, קברים.

V ' חומות חרבות, אבנים מקושטות ומסותתות מפוזרות, I  אל־כרום, ח׳ ש. ; 186 167 .
 שברים ארכיטקטוניים, קברים, בורות, מערות.

 אל־כרום, ח׳

 כרום אל־חמיד, ח׳ ע. III. 179 273 ע׳ אר־רויסאת, ח׳.
XI בנינים חרבים, יסודות, עמודים, שברים ארכיטק־ I  כרזה, ח׳ ח״ן 094 150 .

 טוניים, קימור, בורות, באר.
 כרזה, ח׳ ח״ן

 כדיבור, ח׳ ר״א IX. 153 147 חורבות שני בנינים, יסודות, בורות חצובים.
VII אל־קדיק, חי.  אל־כרך ש. 165 180 .

V גבעה מלאכותית, שרידי חומות, אמת־מים.  אל־כרך, ח׳ ט. '236 204 .
 אל־כרך, ח׳ ח. . IV. 158 232 שרידי חומות, יסודות, קברים, שברי רצפת פסיפס,

 בורות חצובים.
 אל־כרך, ח׳

די ישוב על פגי שטח גדול, בדרות ומערות XI שרי I  כרכור, ח׳ ב. 081 127 .
 חצובים.

 כרכור, ח׳

 כרכרה, ח׳ ע. III. 171 275 חומות ויסודות, גתות, קברים ובורות, עמוד, ארון
 מתים.

 כרכרה, ח׳

V ע׳ כרקוש, ח׳. I  כדבש ״ י. ש. 166 161 .
X יסודות, אבנים מפוזרות, מערה.  כדם אבו טבק, ח׳ י״מ 128 187 .

VII ע׳ אל־חלו, ח׳ תל.  כרם אל־חלו ש. 192 198 .
/ X ע׳ אל־מגרם, ח  כדם םלאמה י״ם 135 171 .
X אבנים מפוזרות.  כדם אל־עג׳ז י״ם 124 186 .

V יסודות, קבר. I  כרם עיםא, ח׳ ש. 168 158 .
X שרידי בנין מרובע, מערה.  כרם עתראד, ח׳ י״ם ,128 188 .

י הקרקע. I אבנים מסותתות יפה, חרסים על פנ X  כרם אש־שאמי ר״א 144 165 .
 כרמה, ח׳ י ח״ן XII.'153 095 יסודות חומות, בורות, גתות,

XI חומות חרבות ויסודות בנינים, בורות, מערות לצד I  כרמול, ח׳ ח״ן 111 149 .
׳ צפון. ; 

 ח״ן

XI חורבות על פני שטח גדול, שתי כנסיות, מצודה׳ I  אל-כרמל, ח׳ ח״ן 163:092 .
 ומגדל, בריכה בנויה, ניקבה, קברים חצובים,

 מערות, שבדים ארכיטקטוניים.
X חורבות עיר, כנסיות, מנזרים, מצד, בורגין, שכרים V  כרנב ב. 048 156 .

,  'ארכיטקטוניים, סכרים בואדי
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¥ כפרים חרבים, קברים חצובים, בדיבה, מחצבות. 1  כרקוש, ח׳ ש. 166 161 .
 כשדה, ח׳ ש. 191 183 .¥11 בנינים חרבים.

 אל־לג׳ון ג׳ 220 167 .1¥ גבעה מלאכותית מתחת לכפר, שרידי בנינים וקימורים,
 עמודים, קברים, מערה עם טור דרגות.

 לובייא ט. 242 190 .111 קברים חצובים, גתות, בורות, בכפר שברים ארכי־
 טקטוניים בשמוש משנה, חציבות בסלע.

 לובייא, ח׳ ח. 238 150 .1¥ יסודות בנינים, שברי אבנים מקושטות, בודות,
 הדסים על פני הקרקע.

1 כנסית צלבנים שחלקה בנוי מחדש, קברים, רצפת ג  לוד י ר. 152 140 .
 פסיפס.

י ¥ גלי אבנים, חומות חרבות, אמת מים, חרסים על פנ 1  אל־לוז, ח׳ ש. 166 163 .
 הקרקע.

¥ בורות, קברים. 1 . 168 186 . .  אל־לוז, ח׳ ש
1 קברים, מגדל צופים חרב, פלח. ג  אל־לוז, ח׳ י״מ 130 161 .

1 ח׳אן ובריכה חרבים. ג  אל־לוזה, ח׳ י״ם . 136 166 .
1 יסודות, מערות, בורות, גלי אבנים. ג  אל־לוזה, ח׳ ח״ן 125 144 .

ג בנין חרב בעל טור דרגות ובורות, צפונה בריכה  לוקא, ח׳ י״ פ 125 172 .
 חצובה בחלקה ובנויה בחלקה.

ג 1 1 . 1 5 ג יסודות, בורות, מערות, בסיסי עמודים. 115 3 1 1 . 1 5  לוקא, ח׳ ח״ן 115 3
! י ע׳ אבו לחם, ח׳. ג  אל־לחם, ח׳ י״ם 138 159 .

ג יסודות, גלי אבנים, בארות, בודות, מערות. 1 1  אל־לחם, ח׳ ח׳ץ 109 140 .
1 חורבות מצודה, קברים ואמת מים חצובים. ג ן) ר. 138 148 .  לטרון(אל־אטדו

 לסן, ח׳ עזה 101 111 •£1י חרסים על פני הקרקע, שברי שיש, אבנים מפוזרות
 על קרקע משופע, בורות, שרידי באר.

 לסן, ח׳

ג יסודות, מערות, בורות. 1 1  לקייה, ח׳ ב. 081 137 .
! בנינים חרבים, אבנים מעובדות, קבר, דרך עתיקה. ג  אל־לתאתין, ח׳ י״ם 142 166 .

1 שרידי מגדל רבועי, יסודות, אבנים מפוזרות. ג  לתון, ח׳ ח״ן • 126 136 .
 אל־מאלאת, תל ח. 216 141 .1¥ גבעה עם שרידי חומה בנויה אבנים רביעיות,
 שבדי שיש וחרסים על פני הקרקע, בריכה חרבה

 לצד מזרח.
¥ קברים ובור חצובים, גלי אבנים, מחצבות.  מאלוף, ח׳ נ. • 225 186 .

 אל־מאלח, ח׳ ש. 193 195 .¥11 חומות חרבות, חרסים ואבני פסיפס. על פני הקרקע.
 מגדל חדב, מעדות, קברים.

 יסודות, חציבות בסלע, קברים, מעדות, מחצבות,
1 ג  מגדל חדב, מעדות, קברים. אל־מאלחה י״ם 129 167 .

 מאלחה, ח׳ ח. 231 145 .1¥ יסודות, חציבות בסלע, קברים, מעדות, מחצבות,
 (כולל גם את אש־שיח׳ בריר) בורות, גתות.

¥ גבעה מלאכותית, חרסים על פני הקרקע, אבני צור.  אל־מאלחה, תל ב״ש 211 199 .
ג גבעה מלאכותית, יסודות, הדסים על פני הקרקע. 1 1  אל־מאלהה, תל ב. 097 129 .

 (אל־מליחה, תל)
ג חומת־גבול המקיפה חבל אדמה מזרחית וציפוגית־ 1 1  מאלייאת אל־פנש ח״ן 113 142 .

 מזרחית לבית ג׳ברין.
צ יסודות, גלי אבנים, קברים, בורות, דדך עתיקה. ח .  מאמאם, ח׳ ח״ן 111 159 .

 מאמלייה, ח׳ ט. 251 191 .111 שרידי חורבות, גלי אבנים, בורות.
 אל מאסייה, ח׳ צ. 272 182 .111 אבנים מפוזרות, קברים.

 מאד אליאם ח. 248 148 .11 מכלאה בנויה אבנים וביניהן שברים ארכיטקטוניים.
 שרידי תא־תפלה חצוב.

ג מנזר שחלקו מימי הכינים.  מאד אליאס י״פ 127 170 .
ג ע׳ קצר אל־יהוד.  מאד יוחנא י״ט 138 201 .

ג ע׳ דיר מאד סאבא.  מאד סאבא י״פ 123 182 .
1 ע׳ עאבוד. ג  מאד עבאדי ר״א 158 157 .
1 ע׳ עאבוד. ג  מאד ת׳יודרס ר״א 158 157 .

 מארוס, ח׳ צ. 170 200 .¥11 יסודות, קברים וגתות חצובים, מערה עם דלת אבן.
 מבארך, תל ח. 215 143 .1¥ גבעה מלאכותית חפורה למחצה, שרידי קבר רומאי

 בנוי.
 מבארך, תל

 מבלייה, ח׳ ע. 260 173 .111 יסודות, חומות, בורות, בסיסי עמודים.
 אל־מברום, תל צ. 292 י 204 .1 יסודות חומות, שרידים של בתי־בד וטחנות, חרסים

 (צקור, ח׳) על פני הקרקע.
ג בורות, גת חצובה, שרידי בנייה עתיקים בכפר  אל־מגאייד ש. 158 183 ,

 .אל־מגאף צ. 266 201 .111 ע׳ מגר אל-ח׳יט.
 אל־מגאד . . ר. 139 130 .¥111 גבעה מלאכותית, חרסים על פגי הקרקע, בארות,

 קברים חצובים.
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 תאור העתיקות

 אבני גויל וחרסים על פני הקרקע, יסודות מיכל מיס.

 מקאם אש־שיח׳ עלי, עקד אבו זמוקה, מקאם אש־
 שיח׳ םראר, שרידיה בנינים, יסודות, מערות ובורות

 חצובים, חציבות בסלע, קעריות סלע.
 ע׳ •אל־מתסלם, תל.

 ע׳ אל־מטלה, ח׳.
 מערה.

 שרידי בנין רבועי עם בריכה.
 חורבות בנין גדול, בורות, קימורים, בריכה.
 שרידי בנין רבועי עם בריכה, שרידי ישוב.

 שרידי בנין, מזוזות, מערות, קברים חצובים, עמודים,
 בסים, בית־בד, בורות. •

 ע׳ כפר שמריהו.
 קברים, בתי־בד וגתות, מערות, בודות, חציבות בסלע,

 טור דרגות חצוב.
 בנינים חרבים, יסודות, בורות קברים, מערה חצובה

 ובה טור דרגות.
י שטח גדול.  שרידי ישוב, חרסים על פנ

 יסודות, חומות עתיקות, מגדל צופים.

 חורבות בנינים, עמודים, בסיסי שיש, בורות חצובים,
 מערות.

 ע׳ טבח׳אנה, ח׳.
י פסיפס  חרסים ואבני גויל על פני הקרקע, אבנ

 מפוזרות.
ת, בורות, עמודים.  מעדו

 חומות, מיכל מים, מערות, קברים, דרך עתיקה.
ן בנוי.  שרידים עתיקים בכפר, מעי

די חומות וקימורים, שברי. עמודים, יסודות בית״  שרי
 קברות עתיק (200 מ׳ דרומית למקום).

 חומות מדרגות, חרסים על פני הקרקע, עמודים.
 יסודות של חומות מתחת לכפר, מסגד של סיף אד־דין

. י  סלאר, מקאם אש־שיח׳ את־תמימי
 קברים ובורות חצובים, באר בנויה.

 בורות, מערות, קברים חצובים, עמודים.
די כיור,  מצודה מימי הכינים עם מגדל (אל־ברג׳), שרי

 משקוף עם כתובת, קברים, דרך עתיקה.
 שרידי מגדל רבועי, אבני־שוליים, עמודים, מערה עם

 גומחות, שתי בארות.
 גבעה מלאכותית נמוכה, קבדי־פיד, חרסים על פני

 , הקרקע.
ך רומאית. ר  ד

 •בורות חרבים, אבנים מפוזרות, מערות.
 מערה עם חדרים בעלי ניסגות, בורות, קברים חצובים

 מלמעלה ושרידי טור דרגות.
 קימורים, בור, מיכל מים, קברים חצובים.

 חומות, יסודות, מערות, בור.
י גבעה, צפוגה מעדות  יסודות בנינים וחרסים על פנ

. (  ובורות (ע׳ גס אבו תלול, ח/
 חורבות מצד, גתות חצובות, קברים.
 יסודות, קברים חצובים, בורות, גתות.

 מכלאה עגולה עשויה אבנים גסלת, גלי אבנים,
 חומות בנויות אבנים בלי מלט וחרסים על פני
 הקרקע, שרידי חדר רבועי ובור מקומר בפסגה

 הדרומית.
 ע׳ אביל, תל.

 כפר חרב.

 שם המקום שם המחוו מקומו על המסה

IX  אל־מגאדה י ד. f י 134 134 .
i (אל־מעלוייה) 

VI I  אל־מגארה, ח׳ ג׳. 1 198 171 .

IV. 168 221 .מגדו ג׳ 
V . 189 203 /  אל־מגייר ג

XI I I  מגיסל אל־עדה, מערת י״ם 110 180 .
X  אל־מגיפר, ח׳ י״מ 139 195 .
X  אל־מגיפר, רג׳ם י״ם 138 195 .

X I I  מגםיל, ח׳ ב. 097 131 .
III. 201 266 .מגר אל־ח׳יט צ 

V I  מגר אל־עבאבשה ט״כ ; י 178 133 .
III. 195 276 .מגר עובה צ 

X I I , 145 089 
 (עובה, ואדי) . י•

X I I  מגד אש־שבעאן ח״ן 089 145 ,

X I  אל־מגרבי, תל .. ב. 088 101 .
X י  אל־מגרם, ח׳ י״ם 135 171 .

 (כרם סלאמה, אל־מראגב, ח׳)
X I I  מג׳אדל, ח׳ ח״ן 092 135 .

X I I  מג׳אדל, תל ח״ן 092 134 .
V I  מג׳אהד שיחיה ט״כ 196 139 .

XI I  אל־מג׳ד, ח׳ דדן 099 145 .
X I I . 156 092 i מגיד אל־באע, ח׳ ח״ן 
III. 174 258 .מגיד אל־כרום ע 
III. 199 248 .מג׳דל ט 

V I  אל־מג׳דל ט״כ . 183 151 .
VIII  אל־מג׳דל עזה 120 111 .

 אל־מג׳דל, ח׳ ח״ן II. 161 244 ־
VII י פאדל י ש. 166 184 .  מג׳דל בנ
. VI  מג׳דל יאבא ר. ;165 146 .

XI I  אל־מג׳דלה, ח׳ ח״ן 105 141 .

V. 193 208 אל־מג׳דעה, ח׳ ב״ש 

V . 17â 232 .אל־מג׳ידל ג 
XI I  מג׳ידלאת, ח׳ ב. 091 135 .
III. 197 276 .אל־מגילם, מערת צ 

V I  מד אד־דיר, ח׳ ט״כ 197 141 .
 (מעברות)

I X  מדבםה י״ם 140 166 .
X V  אל־מדהבה, ח׳ ב. 066 144 .

V I  אל־מדהדרה, ח׳ ט״כ 183 151 .
I X  מדיא, ח׳ ר. 149 150 .
III. 193 245 .מדין, ח׳ ט 

i י 

 (קרן הטין)

, I. אל־מדירא צ. 204296׳ 
V I  'אל־־מדעדר; : ; :־:ש;:.׳ 174 159 .
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 שמהמקום שם המחוז מקומו על המפה 'תאווי העתיקות

ג מגדל צופים הרב. 1 1  אל־מדפע, רג׳ם דדן 087 156 .
 אל־מדרםה, ח׳ ע. 208 176 .111 שרידי ישוב.

 אל־מדרסה, תל ב״ש 211 202 זג גבעה מלאכותית.
 (מעוז)

 אל־מואג׳ה, תל ח. 234 165 .זג1 ע׳ אר־ריש, תל.
י גדיל, אבנים ג שרידי ישוב, בורות בנויים, אבנ ג ז  מוילח, ח׳ ב. 078 127 .

 מפוזרות.
 אל־מונה, ח׳ ע. 265 167 .11 יסודות, בורות חצובים, גתות, קברים, חציבות בסלע.

 מונטפורת ע. 272 171 .111 •ע׳ קלעת אל־קרין.
ג גבעה מלאכותית. ז  מוסא, מל ב״ש 222 204 .

. פני הקרקע.  מוסא שאהין, תל, ר. 145 128 .111זג מקום עתיק, חרסים על
 נ׳ופייה, ח׳ ,ש. 184 199 .¥11 חומות חרבות ובירות, מגדל צופים לצד צפון.

ג בנינים חרבים, בורות עם דרגות, מערות, הומה עם 1 1 ן 104 147 . ד  אל־מורק, ח׳ ו
 קשת על יד אל־קלעה לצד מזרח.

 אל־־מזאר ח. 232 147 .1¥ חרסים על פני הקרקע, גלי אבנים ועיי מפולת, קברים אל־־מזאר 232 147
 (אש־שיח׳ יחיא) חצובים וחציבות בסלע.

 גבעה מלאכותית, חרסים על. פני הקרקע. אל־מזאר, תל ש. 171 96 נ .11זג גבעה מלאכותית, חרסים על. פני הקרקע.
 (גור אל־פארעה)

'מחמד נ. 234 189 .¥ יע׳ אש־שיח׳ מחמד.  מזאד אש־שיח׳
ג ׳ חומות בתים חרבות, בור גדול חצוב, באר לצד דרום־  אל־מזארע, ח׳ ר״א 151 176 .

 מזרח.
¥ יסודות, מערות, מגדל צופים, קברים חצובים. 1  מזארע אנ־נובאני ר״א י 162 106 .

ג יסודות, בורות, מערה.  מזמור׳ ה, ח׳ י״ם 125 173 .
 אל־מזקה, ח׳ ט. 248 193 .111 יסודות, גלי אבנים, מערה, באר חצובה, אבוס חצוב.
 אל־מזדעה ע. 265 160 .11 •בכפר שו;ידי מצד מימי הכינים, בתי־בד, בורות,

 קברים, גשר מעל לעמק מצד צפון.
 י אל־מזרעה, ח׳ ח. 222 143 .זג1 חורבות מגדל רבועי בעל קמור, מערות לצד דרום.
נוודמתים שבורים, שברי פסיפס, בארות.  אל־מזרעה, ח׳ נ. 228 179 .זג חורבות, ארו

¥ ע׳ מזארע אנ־נובאני. 1  אל־מזרעה, ח׳ ר״א . 162 166 .
ג שרידי כנסיה, אגן טבילה, עמודים, חומות חרבות 1 1  אל־מחאמי, ח׳ ח״ן 101 145 .

 בנויות אבני שוליים.
 ח״ן

 (אש־שדרואן, ח׳)
 אל־מחאפיר, ח׳ צ. 280 198 .1 כפר חרב על גבעה נמוכה.

י גויל, חרסים ושבויי שיש על פני  אל־מחג׳ר, ח׳ ״» י עזה 121 115 .¥111 •יסודות'בנויים אבנ
 הקרקע.

. 111. 
 (אם אש־שקף, ח׳)

 מחוז, ח׳ ע. 262 175 .111 . חורבות עיר קטנה, שרידי כנסיה .עם רצפות פסיפס,
 יסודות, קימורים (קצר אל־אשק), בורות, בריכה

 חצובה, קברים.
ג •יסודות בנויים אבני גויל, ישוב על פני שטח גדול. 1  אל־מחזוק, ח׳ עזה 111 117 .

ג שרידי ישוב עתייק, קברים, רצפת פסיפס.  מחמאם י״מ 142 176 .
 מחמד אצ־צאלח, ח׳ ח. 210 160 .1¥ ע׳ אל־מנטאר.

1 בנינים חרבים, בורות חצובים. ג  אל־מחמה, ח׳ . ר״א 143 163 .
¥ ־גבעה מלאכותית עם אבנים וחרסים על פני הקרקע.  אל־ מחפר, תל •ג׳. 206 171 .

 צפונה גלי אבנים (ח׳ אל־מחפד).
 אל־ מחפר, תל

¥ ע׳ קצר מחרון. . 174 202 /  אל־מחרונה ג
 אל־מחרוק • ש. 170 189 .¥11 יסודות, אמת מים וחדרים חצובים.

ג שרידי רצפת פסיפס, בורות, שברי שיש, חרסים על 1  אל־מחרקה ב. 097 113 .
י הקרקע.  פנ

 אל־מחרקה

ד המעין.  אל־מחשורה ח. 228 161 \\1 מערות, קברים, ניקבה וחדר חצובים על־ י
 מיזרחה שרידי ישוב .עתיק.

 מח׳אדת אל־ברדקאני ב״ש 212 204 .¥ ׳'שרידי ישוב.
¥ ע׳ אם ח׳אלד. 1  מח׳אלד ט״כ 193 138 .

 אל־מח׳בי ש. 196 189 .¥11 ע׳ קצר אש־שיח׳ גזאל.
 אל־מח׳בייה, ח׳ ח״ן 116 146 .11צ ע׳ אל־ואוייה, ח׳.

1 באר, בריכה, בורות, אבנים וחרסים מפוזרים. ג  אל־מח׳יזן, ח׳ ר. 131 132 .
ג בורות בנויים אבני גויל, חרסים על פני הקרקע. 1 ¥  אל־מח׳ימל עזה 079 084 .

ג •גבעה מלאכותית, קברים בסביבה. ד . 140 171- י  אל־מח׳מאר, תל י
ג יסודות, מעדות, בורות. י  מח׳רום, ח׳ י״ם 123 176 .

ג בורות חצובים, בד.  מח׳רש ר״א 147 176 .
¥! מערה, גלי אבנים ובנינים בנויים אבנים .1לי. מלט  אל־מטאבין, ואדי . ח. 227 153 .

 ברכם לצד מזרח.
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 שרידי חורבות, אבנים מפוזרות, מעדות, מכלאה
 עגולה.

 כפר חרב.
 מערה.

 חומות הרבות.
 יסודות, חרסים על פני הקרקע.

 שרידי ישוב, בור חצוב.
 שלוש גבעות קטנות, שרידי בנייה, ארוךמתים, אמת־

 מים; קברים.
 חומות ויסודות חרבים, בורות חצובים, מגדל. . .

 שני עמודי גרנית.
 מצד רבועי, בנינים חרבים בנויים בנייה גסה, ,צפונית־
 מערבית,י צפונית־מזרחית, מזרחית וצפונית. שלוש
 גבעות קטנות. חומות מדרגות, חרסים על פני

 הקרקע.
/  ע׳ ח׳לת אל־מיה, ח

 גבעה מלאכותית, בורות, גת, קברים, מיכל מים בנוי
 על יד הבאר.

 שרידי ישוב על פני שטח גדול מתחת לחולות, חרסים
 ־ על פני הקרקע, שרידי יסודות, שברי שיש, עמוד

 נפול בים.
 יסודות, גלי אבנים מסותתות, בורות, חציבות בסלע,
 דזר׳םים ואבני פסיפס על פני הקרקע. :

 שרידי ישוב, חרסים ואבני פסיפס על פני הקרקע,
 קברים חצובים לצד צפון.

 שרידי מצד עם מגדלים עגולים, בנינים חרבים, חדרים
 בעלי כיפות וקימוריים, ־ יסודות בנויים אבני גויל,

 שברים ארכיטקטוניים, חרסים על פני הקרקע.
 שרידי נמל ועיר, אבני גויל על פני הקרקע וחומות
 מתחת לחולות, קברים חצובים, בורות, קברים,

 רצפים. . י
 יסודות, חרסים ואבנים על פני הקרקע.

 שרידי ביית כנסת, חומות בנויות אבני שוליים בכפר,
 קברים חצובים, ארונות מתים, בורות, בתי־בד,
 שרידים ארכיטקטוניים. מזדהה דולמנים על יד

 הכביש לצפצאף.
 קברים ומערות חצובים.

 שרידי כנסיה, עמודים ובסיסים, יסודות בנינים
 אחדים, מערות, קברים חצובים.
 עקבות של שרידים עתיקים בכפר.

 שתי גבעות מלאכותיות ומדרגה, הדסים וכלי צור
 על פני הקרקע.

 יסודות, בורות חרבים, חרסים על פני הקרקע.
 ע׳ אס עליאן.

 ע׳ אל־מח׳ימל.
 גבעות מלאכותיות (כוללות תל אל־ק&ור), יסודות

 בנינים, חרסים ושברי שיש על פני הקרקע.
 יסודות, מערות, קברים חצובים, מספר אבנים

 מעובדות.
 גבעה מלאכותית, שרידי בנייה.

 יסודות בנין רבועי, חציבות בסלע, קבר שובבים. י
 שרידי ישוב, קברים חצובים, רצפת פסיפס, בורות.

 שברי שיש, חרסים״על פני הקרקע.
 חרסים על פני הקרקע, שרידי בריכה. *י

 גבעה מלאכותית, רצפת פסיפס, חרסים על פני הקרקע
 גבעה מלאכותית עם שרידי בנין מרובע וחומות.
 שרידים על פני שטח גדול עם חורבות בתים

 חרסים על פני הקרקע ועיי שפכים עתיקים. בניניב
 חרבים בודדים ובורות בסביבה.

 י שרידי בנינים, בורות, אבנים מפוזרות, תעלה.

 מטאיל אז׳־ז׳יב • ש.) 164 196 .¥11

¥ 1  מטוי, ח׳ ש. \ 165 162 .
 מטחומה, מערת נ. ׳; 233 181 .¥

¥ 1  אל־מטיין, ח׳ י ש. ! י 171 156 .
ג  אל־מטלב, ח׳ י״ם 142 194 .
 אל־מטלה, ח׳ ג׳. 203 189 .זג

! ג 7  מיאמאם ח. 216 146 .
 (ראם אל־עין, ראם אל־מא, אם אל* ימס)

1 ג  אל־מידאן, ח׳ ר״א 152 159 .
ג 1  מידאן אבו זיד עזה 100 102 .

 מייאת עוד ב. 990 160

ג 1 1  אל־מייה, ח׳ . ח״ן 095 164 .
 מימאס, תל ע. 263 165 .11

צ 1  אל־מינא עזה 101 097 .

¥ 1  אל־־מינא, ח׳ ש. 189 165 .

 מינת אבו זבורה ט״כ 201 138 .1¥

 מינת אסדוד עזה 132 114 .¥111
 (מעת אל־קלעה) •י 1

ג ד ! !  מינת רובין ר. 148 121 .
 (כולל את אד־דכאכין)

1 ג  אל־מיםייה, ח׳ ר. 138 142 .
 מירון צ. 260 191 .111

 מירון, ואדי צ. , 265 192 .111
1 ג  אל־מיתה, ח׳ ר. : 144 162 .

 מית׳לון ג׳. ׳ 195 176 .¥11
 מכב אל־ג׳זל, תל ב״ש - ! 206 203 .¥

 מכוס, ח׳ עזה 122 115 .¥111
ג 1 1  מכימל, ח׳ ב. 092 132 .
ג 1 ג 7  מכימן עזה 079 084 .

¥ 1  מכמיש - י, 174 131 :
 (ז׳הדאת מכמיש, אל־קנטוד, תל)

11. 163 260 . • ״ . . ע  אל־מכר . •

 מלאחה צ. 277 205 .11!
!¥  אל־מלאחה ח. 215 143 .
 אל־מלאחה, ח׳ ע 266 158 .11•

1 ג  מלאת, תל ר. 140 137 .
¥ 1  מלבם 167 139 .
צ ¥  אל־מלח, ח׳ תל ב. 070 152 .

ג !  אל־מלטעה, ח׳ ב. 081 106 .
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ג ע׳ אל־מאלחה, תל. 1 1  אל־מליחה, תל ב. 097 129 .
ג יסודות בנויים אבני גריל, בדיכה, הדסים על פני 1 1  מליטא, ח׳ עזה 114 120 .

 הקרקע, שברי שיש.
1 הומות בנינים חרבות, אבני שוליים, אגן טבילה עם ג  מלכתהא, ח׳ ח״ן 121 152 .
 כתובת׳בד, שברים ארכיטקטוניים, מעדות, בורות.
1 קברים חצובים ושרידי בנין בעל עמיודים, טור דרגות ג  מנא, ח׳ ר״א . 145 156 .

.  (אבו צקיר, ח׳) חצוב. י
ג מערה, מגדל צופים.  אל־־מנאטיר ר״א 153 181 .

17. ,169 224 
 (ראם אד־דיר)

 אל־מנאטיר, ח׳ ח, 224 169, .17 שרידי ישוב, אבנים מפוזרות, עמוד גרנית, חרסים
 על פני הקרקע.

¥ ע׳ דהר אל־מנאםף. מנאסף, תל !  מנאסף, תל ט״כ 176 152 .
 מנאעייה, ואדי :.. ב. • 900 140 הומות חרבות וחומות דור. מכרות נחושת עתיקות.

 אל־מנארה ט. 240 201 .111 בתים חרבים.
 אל־מנאויה, ח׳ צ. 271 185 .111 יסודות, בורות חצובים, גת.

 ־091 100
 (אדאת׳יר)

ג בורות חרבים בנויים אבני גויל, קברים, חרסים 1 . ־091 100 .  אל־מנדור' ב. .
 מפוזרים, אבנים.

 מנואת, ח׳ י ע. •י 272 164 .11 בגין חרב (אל־בוברייה), בורות, גלי אבנים.
 אל־מנחתה, ח׳ ע. 272 172 .111 הומות חרבות, בורות, שרידי שער, בריכה, מחצבות,

 מגדל סלע ובו בור.
 אל־מנטאר . ט. 245 193 .111 ע׳ אל־עיכה, ח׳.

 אל־מנטאר' ח. 210 160 .1¥ גל'אבנים נפולות, מגדלים חרבים.
 (מחמד אצ־צאלח, ח׳)

¥ ע׳ אל־קציר, ח׳. 1  אל־מנטאר ש. 174 154 .
11ג שרידי בנין בעל עמודים, יסודות, מערות, קברים,  אל־מנטאר ח״ן 094 157.

 (שעב אבו רג׳אם) בורות, שרידי בנין על יד שעב אבו רג׳אם.
 אל־מנטאר, ח׳ צ. 265 205 .111 יסודות, אבנים רבועיות, עמוד ובסיס.

 207 163 .1¥ ע׳ אם דאר, ח׳.
י  אל־מנטאר, ח׳ י

 אל־מנטאר, ח׳ ג׳. 207 164 .1¥ ע׳ אל־ח׳לג׳אן, ח׳.
¥ ע׳ רשפון. 1 י 178 134 .  אל־מנטאר, ח׳ י

¥ מגדל צופים חרב, מערה חצובה. 1  אל־מנטאר, ח׳ ד. 160 148 .
 אל־מנטאר, ח׳ ש. 162 185 .¥11 יסודות, גלי אבנים.

ג יסודות בנויים אבנים רבועיות, בורות בנויים אבני  אל־מנטאר, ח׳ י״ם י 127 183 .
 • גויל, באר בעמק.

 אל־מנטאר, ח׳

1 בנין קטן וחרב. ג  אל־מנטאר, ח׳ ח״ן 124 151 .
¥ גבעה עם חרסים על פני הקרקע, ארון מתים עשוי  אל־מנטאר אל-אביד ב״ש 211 197 .

 אבן בסביבה,
¥ גבעה נמוכה עם שרידי בנין וחרסים על פני הקרקע.  מנטיאר אל־אזרק ב״ש 211 195 .

 מנטאר אל־בניך ש. 175 191 .¥11 מגדל צופים, גל של אבנים גסות.
 מנטאר מופייה ש. 184 199 .¥11 מגדל צופים חרב.

 מנטאד אש־שק ש.. 195 197 .¥11 אש־שק, ח׳.
 י אל־מנטרה, ח׳ ש. 176 175 .¥11 יסודות, חציבות בסלע, קעריות סלע, מערות וקברים

 חצובים, מגדל צופים. חרב.
 י אל־מנטרה, ח׳

 מנטרת אל־י^זן צ. 268 191 .111 מגדל צופים חרב.
 מניא* ח׳ ט. 252 201 .111 ארמון׳ חרב. י

 אל־מניא, ח׳ ח״ן 114 171 .111ג יסודות, הומות חרבות, מערות.
11ג שרידי ישוב, מעדות, קברים, חציבות בסלע. . .  אל־מניזל, ח׳ ח״ן 099 164 .

1 בורות חצובים, חרסים על פני הקרקע. ג  אל־מנסי, ח׳ ר. 148 146 .
1 חורבות בנינים, מערות, גת חצובה, אבני משקוף, ג  אל־מנסייה, ח׳ ר. 127 136 .

 שרידי מדרגות לצד מזרח.
X יסודות ובורות, מערות חצובות מתחת לכפר חדיש I I  מנעין, ח׳ ח״ן 110 158 .

.  חרב.
 מנעין, ח׳

 מנצורי'אל עקאב ח. 217 144 .1¥ ע׳ אש־שיח׳ מנצור אל־עקאב, ה׳.
 אל־מנצורה, ח׳ ט. 234 202 .¥ ע׳ אל־ח׳שה, ח׳.

 אל־מנצורה, ח׳ ח. 230 158 .1¥ יסודות, אבני בנייה נפולות, בור, באר, קברים חצובים.
ג גלי אבנים, בורות חרבים, חרסים על פני הקרקע. 1  אל־מנצורה, ח׳ עזה 096 100 .

 אל־מנשייה, תל ב״ש 210 199 .¥ גבעה מלאכותית.
. יסודות של חומות. •״.-.•••״ . ג  אל־מםאיאת, ח׳ .. ר״א . . 149 172 .
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 מסאעד, ח׳ ט״-כ 206 149 .1¥ אבני מיל, אבני פסיפס, חדםים על פגי.הקרקע,
 אבנים.

ג בורות, עמודי גרנית, חרסים על פני הקרקע. 1  אל־מםאעיד, ח׳ עזה 099 103 .
¥ יסודות, קימורים, בורות, פלחים, שבדים אדכיטקטו* •  מםחה, ח׳ ט. 233 191 .

 ן ניים.
ג שדידי ישוב חרב. 1 1  אלי־מסיג׳ד, ח׳ ח״ן 116 136 .

¥ בית קברות עתיק, ארונות מתים, אבנים מפוזרות.  מסילות ב״ש 211 195 .
¥ חורבות, באר. 1  מםץ, ח׳ ט״כ 196 161 .

¥ שרידי ישוב קדמון בכפר ומסביב לו, שבדים 1  מסכה ט״כ 180 143 .
 ארכיטקטוניים.

 מםכה, תל שי. 182 187 .¥11 גבעה מלאכותית, חרסים וזכוכית על פני הקרקע,
׳ י י שרידי בנינים בנויים אבנים גסות, אבנים מפוזרות. . 

 מסכה, ח׳ י ט. 243 189 .111 חורבות על פני שטח גדול, מכלאות בנויות.אבנים
 בלתי מעובדות, יסודות של חומות, בורות חצובים,
 קברים, בריכה, ,שבדי אבן מיל רומאי, מערות וגתות

 חצובות.
• י י 248 183 .111 יסודות, שרידי מגדל, בודות, כלי אבנים. 248 183 .111  ע

 מסלח׳ית,ח׳
¥ חורבות בית, דרומה יסודות חומת־דור, בורות חצובים. 1  מסמאד, ה׳ ר. 162 151 .

1 שרידי מכלאה. ג  מםמאר, ח׳ י״ם 136 157 .
 אל־מםמייה אל־כבידה •עזה 129 130 .¥111 יסודות עתיקים ועי? שפך, באר.

1 בריכה בנויה. ג  מםעוד, ח׳ ח״ן 121 147 .
* . 

1¥. 143 202 
 (אל־בםתאן, ח׳)

 מסעוד, תלול ט״כ 202 143 .1¥ חרסים על פני חולות.
¥ ע׳ חוםין, ח׳. 1  מסקופה, ח׳ ט״כ 193 156 .

11ג שרידי יסודות.  אל־מםידה, ח׳ ח״ן 111 134.
 מעאוייה ג׳. 215 160 .1¥ ח׳אן חרב.

 מעאד ע.! • 253 174 .111 חציבות בסלע, שרידי בנייה עתיקה, שברי עמודים,
 בתי בד, בורות.

¥ מחצבה.  אל״מעברה ב״ש 214 198 .
/ ¥ ע׳ מד אד־דיד, ח 1  מעברות ט״כ 197 141 .

¥ קימורים, יסודות כנסיה, משקופים ושברים ארכי־  מעד׳ר ט. 233 194 .
 טקטוניים בשימוש משנה, קברים.

¥ ע׳ אל־מדדסה, תל.  מעוז ב״ש . 211 202 .
ג ע׳ אם אל־־קדיתין, ח׳. 1 1 . 1 6  מעייד, ח׳ ח״ן 085 1

ג גבעה, יסודות, בורות בנויים אבני גויל, שברי עמודים, 1  מעין עזה 093 085 .
 חרסים על פני הקרקע.

 מעין

ג שרידי בנינים, חרסים על פני הקרקע, בודות בנויים 1  אל־מעין, ח׳ ב. 082 093 .
 אבני גויל.

 אל־מעין, ח׳

ג יסודות מגדל דבועי, בנינים חרבים, בודות, באד, 1 1 . 1 6  מעין, ח׳ ח״ן 091 3
 גתות, קברי־פיר, מערות, חרסים על פני הקרקע.

 מעין, ח׳ ח״ן

 אל־מעיצדה, ח׳ צ. 274 208 .111 שרידי יסודות על גבעה מלאכותית קטגה.
1 ע׳ אל״מגארה. ג  אל־מעלוייה, ר. 134 134 .

¥ שרידי יסודות, קברים.  מעלול נ. 234 173 .
 מעליא ע. 270 175 .111 שרידי מבצר מימי הצלבנים, חציבות בסלע, קברים,

 רצפות פסיפס, בורות, שברים ארכיטקטוניים.
 מעליא ע.

ג יסודות, בורות. 1 1  אל־מעלקאת, ח׳ • ח״ן 108 139 .
 מעםאבה, ח׳ עזה 124 116 .¥111 שרידי ישוב, שרידי בנינים בנויים אבני גויל, חרסים

 על פני הקרקע. ן
 מעםאבה, ח׳

 ן
x מערה. m  אל־מעםה, מעדת י״ם 117 172 .

 אל־מןנצוב, ח׳ ע. 276 165 .11 יסודות בתים, בתי בד, קברים, בודות.
 מעצידי, ואדי ח. | . 145.225 .1¥ קברים, מעדות.

ג שרידי מיכלי מים ויסודות בנויים אבני גויל, חרסים 1  מערבה, ח׳ עזה 1 ;111 107 .
 על פני הקרקע.

 מערבה, ח׳

11ג חומות׳ חרבות של בנינים מרובעים, בודות, משקופים  מערש בערה ח״ז 111 145.
 ומזוזות מפוזרים, בתי בד וגתות. ׳

 מערש בערה ח״ז

ג שרידי שתי ארמונות ובנינים אחדים, עזרה, בריכה.  אל־מפג׳ר, ח׳ י״ם י 143 194 .

 חומת דור מסביב למקום, גן, אמת מים, שרידי גשר.
 אל־מפג׳ר, ח׳

. י. ״ ״,־ ־־; ר צ י יסודות, למו  אל״מצאיאת, ח׳ .'. ר״א י 149 172 .
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 שם המקום •שם המחוז . מקומו על המפה תאור העתיקות

ג כנסיה חצובה בחלקה, בורות, בריכה חצובה, חרסים  אל־מצאנע, ח׳ 135 171 .
 ואבני פסיפס על פני הקרקע. מזרחה בואדי מצאנע
 קבר חצוב ובו אפריז וקיר מסותת המחקה בנייה.

 קברים אחרים וחציבות בסלע.
1 חציבות בסלע, קברים חצובים, רצפות פסיפס, גתות ג  אל־מצבאח, ח׳ ר״א 143 157 .

 ובורות, יסודות.
ג חרסים על פני גבעה. 1 ¥  מצבה, תל י עזה 080 081 .

 מצדה, ;סבה) ח״ן 080 184 .111ג מבצר עם בנינים חרבים, מחנות רומאיים ועבודות
 מצור.

 אל־מצטבה, תל ב״ש 213 197 .־7ג גבעה מלאכותית, קברים, חומה ומגדל .. מהתקופה
 (כולל גם את דבאיב ג׳וראת אל־פג׳ל) הרומאית המאוחרת, שרידי מנזר וכנסיה עם רצפות
 פסיפס, בית קברים עתיק, שברי פיסול, מיכל מים.

 מצלא, ח׳ ; עזה 124 116 .¥111 ע׳ בלאס, ח׳.
ג שרידי בנינים, מעדות. 1 1  אל־מצעדה, ח׳ • ח״ן 104 137 .

1 קברים חצובים, אחדים מהם עם קישוטים חצובים ג  מקאטע עאבוד ד״א 159 156 .
 • וטיח צבוע* מהחצבות.

ד נפול, אל־מקאטד, ח׳ ג שרידי כנסיה בצורת בםיליקי, משקופים, עמו  אל־מקאטד, ח׳ ד״א 147 173 .
 בסיסים.

ג מקאם, שלושה עמודים, יסודות בנינים, חרסים על פני מקאם אל־אמאם עלי  מקאם אל־אמאם עלי אבן י״ם 144 191 .
 הקרקע.

ג 1 1 . 159 104" 
 אבו טאלב

ג ע׳ אר־רמידי. י י 1 1  מקאם אל־ארבעין ח״ן "104 159 .
¥ בנין מרובע וסטיו לפניו, יסודות של חומת דוד, קברים 1  מקאם אנ־נבי יחיא ר. 162 145 .

 חצובים, בורות.
 מקבדת אל־בריג׳ ח. 214 146 .1¥ ע׳ בנימינה.

¥ גבעה מלאכותית קטנה על יד מעין.  מקחוז, תל ב״ש 201 197 .
ג אבנים מעובדות. 1 1  אל־מקחז, ח׳ ח״ן 102 131 .

 מקיסמה, ח׳ ש. 183 193 .¥11 יסודות, בורות.
1 ע׳ ב ת כיכא, ח׳. ג  מקיקא, ח׳ י״ם 135 169 .

י הקרקע, יסודות חומות על 1 גבעה עם חרסים על פנ ג  אל־מקנע, ח׳ ד. 132 136 .
 פני שטח גדול.

ג שרידי יסודות חצובים, שרידי חומה, בורות חצובים,  אל־מראבעה, ח׳ ר״א 148 177 .
 עמודים.

ג ע׳ אל־מגרס, ח׳.  אל־מראגב, ח׳ י״ם 135 171 .
 אל־ מראג׳ס, ח׳ ש. 162 184 .¥11 יסודות, גלי אבנים.

X חומות חרבות, יסודות בנויים, אבנים גדולות וגסות. I I  אל־ מראג׳ם, ח׳ ח״ן 100 152 .
 מדאה אלימות ש. 195 189 .¥11 שרידי בנין דבועי ודרך רומאית, בור.

1 חומות חרבות בנויות אבנים גסות, דרך עתיקה. קבר ג  אל־מדאן, ח׳ י״ם 136 163 .
 חצוב.

ג שרידי בנינים, אבני בנייה מסותתות, מעדוו!, בורות. 1 1  מראן, ח׳ ח״ן 094 138 .
 מראם אד־דין, ח׳ ש. 167 186 .¥11 יסודות, בורות, מערות.

ג ע׳ כפר מר.  מרארה, ח׳ ר״א 149 172 .
 מדג׳ אל־בינה, ח׳ ע. 273 170 .111 ע׳ ג׳עילה, ח׳.

1 ע׳ אל־ג׳דאבה, חי. ג ׳ אל־פכיה, ח׳ י״ם 135 156 .  מדג
ג שרידי תא תפילה עם רצפת פסיפס ועמודי הסורג,  אל־מדד י״ מ 125 185 .
 יסודות, שנרות, שברי שיש, רצפות פסיפס, אגן
 טבילה, בורות, קברים, תעלה ומיכלי מים רצופים,

 אמת־מים וגשר.
¥ י שלושה מסגדים חרבים, בור, בריכה. 1  מרדא ש. 169 169 .

 מרה, וזל עזה 137 118 .¥111 גבעה מלאכותית.
 (אל־אח׳ידיר, תל)

¥ שרידי מצד עם חפיר על גבעה מלאכותית.  מרחביה נ. 223 179 .
 (אל־פולה)

ה תל ט. 252 200 .111 ע׳ אל־הנוד, תל. ב י ר  מ
¥ יסודות, גלי אבנים, בור וקבר חצוב, גת. 1  יסודות, גלי אבנים, בור וקבר חצוב, גת. מדים, ח׳ ש. 172 148 .

 (בדהאן, ח׳)
ג מערה, חומת דוד, לצד צפון בריכה חצובה. . .  מרים, תל י״ם 141 175 .

X שרידי, בנינים, ק •מודים, באד, מערות. ^  מרינה, ח׳ ח״ן 116 161 .
י חדרים, גלי אבנים, קברים. ג שרידי בנין בעל שנ ¥ 1  אל־מדכב, רג׳ם . ב. 050 168 .

די יסודות, גלי אבנים, בורות, מערות. X שרי I 1  אל־מדכז, ח׳ ח״ן 086 164 .
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ם 'המחוז מקומו על המפה תאור• העתיקות  שם המקום ש

1 חומות חרבות, מערות, בורות, חציבות בסלע, אבן ובה ג  מרמיתא, ח׳ י״ם 130 151 .
 קעריות סלע.

 אל־מרםאן׳תל ע. 251 179 .111 גבעה מלאכותית.
X יסודות בניגים, גלי אבנים, בודות, אבגי פסיפס ^בנות 1 I I  מרסע, ח׳ י״ם 119 165 .

 ן • . על פני הקרקע.

 מרעש, ח׳ ה״ן 112 11.139ג יסודות, בודות, מערות. רצפה של גת, שרידי דרך
 עתיקה לצד מזרח.

 ה״ן

ג מנזר חרב בעל הומות, מגדל, רצפות פסיפס, שרידי  אל־מרצץ, ח׳ י״ם 132 179 .
 • כנסיה, בורות מקומרים וחצובים? מערבה בור בעל

 אל־מרצץ, ח׳

 פה משומן, אמה ומיכל מים. מזרחה ודדום־מזדחה
 בנינים הרבים ובורות. דרך עתיקה צפון־מזרחה.

ג יסודות, חרסים וזכוכית על פני הקרקע, שברי שיש 1  . אל־מרשאן, ח׳ עזה 105 118 .
 (צואבתה, ח׳) על יד הבאר.

 מדשדש ב. 880 140 גלי סיגי נחושת.
11ג יסודות, בודות, מיכלי מים, מערות.  מרת אם־םיל, ח׳ ח״ן י 112 133 .

X שרידי בנינים. I I  מרתינא, ח׳ ח״ן 093 140 :
 מרתפע ג׳. . 217 167 בנץ מקומר חרב.

11ג יסודות, אבנים מפוזרות, חרסים על פני הקרקע.  אל־משאעלה, רג׳ס ח״ן 115 136 .
ג גבעה מלאכותית עם• יסודות בנין בנוי אבני צוד ג ז  אל־משאש, ח׳ ב. 069 147 .

 מעובדות למחצה, בודגין חרב 2 ק״מ מזרחה.
 צפונית־מזרחית שרידי בנין, אבנים מפוזרות, חדםים

 על פני שטח גדול.
¥ גבעה מלאכותית, קברים חצובים, חציבות בסלע.  משהד נ. 238 .181 .

ג ע׳ אל־חםין. 1  משהד םידנא אל־חםין עזה 119 108 .
¥11 גלי אבנים, בורות.  משיבש, ח׳ ש. 187 194 .
 משירפה, ח׳ ע. 276 160 .11 ע׳ אט־טבאיק, ח׳.

 אל־משירפה, ח׳ נ. 239 170 .1¥ גדר רבוע׳ ת, מגדל, חדרים.
1 יסודות, בארות, מערות. ג  אל־משירפה, ח׳ י״ם 132 145 .

 משמש, ח׳ ע. 275 174 .111 שרידי עיר ישנה, בתים עם דלתות וחלוגות באתדא,
 בד, קברים, בודות חצובים עם אומנות בנויות.

 משמש, ח׳

ג ע׳ דיר אס־סוק. ג שרידי יסודות, חרסים ואבני גויל על פני הקרקע. י משמש, ח׳ י״ם 127 175 .  אל־ משנקה, תל עזה 108 115 .
 עזה 122 111 .111זג שרידי הומות לבנים, חרסים על פני הקרקע, קברים. אל־משקפה, תל

 אל־ משנקה, תל
 אל־משקפה, תל

ג שרידי בנין עם רצפות פסיפס, מעדה חצובה.  אל־משראב, ח׳ • . י״ם 137 187 .
 משריפה : ב. 030 110 חורבות ע יר קטנה• מבוצרה ובה כנסיה ומנזר, חדרים

 חצובים.
• י 093 1.102ג גלי אבנים, בורות בנויים אבני גויל, חרסים על פני  אל־משדפה, ח׳ ב

 הקרקע, שברי שיש וכותרת.
 אל־משתה, ח׳ ע. 251 180 .111 גלי אבנים, בורות.

 אל־מתסלם, תל גי. 221 168 .1¥ גבעה מלאכותית חפורה למחצה, שדידי חומות, שעד,
 בנינים.

1 ג . 155 131 
 (מגדו)

1 שרידי ישוב, מערות, בורות, גתות. • ג  אל־מתראז, ח׳ י״ם 131 155 .
 (אם־םכד, ח׳)

 מת׳ליא, ח׳ ח. 239 147 .1¥ יסודות בנינים, אבני בנייה מפוזרות, באר, בורות,
 קברים, גת. י

 נאבלם .ש. 181 175 .11זג ע׳ שכם.
 אנ־נאמום עזה 123 116 .¥111 חרסים על פני הקרקע, יסודות בנויים אבני גויל.

. 1ג .101 098 
 (אנ־נואמים)

. בודות חרבים, הדסים על פני הקרקע, שברי שיש. 1ג  אנ־נאמום, ח׳ עזה 098 101.
ג בנינים חרבים, חדרים מקומרים על גבעה, בורות, !  אנ־נאמום, ח׳ עזה 102 118 .

 עמוד שיש, בריכה בנויה אבגי גויל. : י
 נאעמה צ. ; 288 206 .1 • גבעות בזלת קטנות (מלאכותיות ?) מכוסות קברים

 י מוסלמים.
 אנ־נאעמה, ח׳ תל צ. י 287 206 .1 גבעה מלאכותית, שדידי מסילה. מערבה דדך עתיקה.

£ שרידי ישוב, חרסים ושברי שיש על פני הקרקע. 1  אנ־נאצרה, תל עזה 1 096 095 :
ג חרסים.על פני חולות גבהים, שרידי שיש. : 1  אנ־נאקייא עזה ; 109 102 .

! חומות חרבות, שברי עמודים, משקוף, גתות, מעדות. ג  נבהאן, ח׳ י״ם 129 155 .
¥ חומות חרבות, בארות, בורות, קבר ובו כתובות 1  אנ־נבי אליאם ט״כ ! 177 152 .

 ערביות.
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1 בנינים הרבים, יסודות, בריכה. דרומה שרידי כנסיה. ג  אנ־נביבולץ, ח׳ . היין 125 148 .
 מקאם בעל כיפה וקימורים.

.;• / ! ע׳ אל־גאמע, ח ג  אנ־נבי דאניאל י״פ . 122 164 .
' ' . . ־ ' / ג ע׳ הוגי, ח 1  אנ־׳נבי הוג׳ עזה 102 115 .

 אנ־נבי.חית* ע. 262 185 .111 שרידי חומה בנוייה אבנים בלי מלט מסביב לפסגה,
 גתות, חרסים על פני הקרקע. \ י

/  אנ־־נבי חטה, ח׳ ש. י 170 147 .דיג ע׳ כפר חטה, ח
ג מקאם מקומר בנוי בנייה מימי הכינים ובו כתובות ד  אנ־נביימין ט״כ • 176 145 .

 ערביות.
 אנ נבי יקין חיץ 101 165 .111ג מקאם ובו כתובות ערביות.

1 אבני בנייה נפולות, שתי בארות, עמודים, כותרת ג  אנ־נבי כפל ר. 157 143 .
 ובסיסים. .•

¥ יסודות של חומות, עמודים ושברים ארכיטקטוניים על 1 . 167 193 /  אנ־נבי לאוין י ג
 יד המקאם.

ג מקאם ובו כתובות. י  אנ־נבי מוםא ; י״פ 133 191 .
ג מקאם ובו כתובות. ד 1  אנ־נבי עזיד ש. 174 177 .

. ג ע׳ גיאדה, ח׳. ־ י ׳ 11ד  אנ־נבי עדפאת ר. 138 127 .
1 מסגד (לפנים כנסית צלבנים), שרידי מכלאה ג  אנ־נבי צמויל י״פ 138 167 .
 (הנביא שמואל) מבוצרת, מיכלי מים חצובים, בורות, יסודות, קברים.

 אנ־נבי שעי ב ט. 215 192 .111 מקאם חרב.
ג מקאם אנ־נבי תיארי, יסודות בנינים, גלי אבנים, ד  אנ־נבי ת׳ארי ד. ,.• 164 143 .

 מיכלי מים, קבר מקומר.
 אנ־נברה, ח׳ צ. 268 198 .111 אבני בנייה י מפוזרות ושברי עמודים.

 אנ־נברתין, ח׳ צ. 268 198 .111 שרידי בית כנסת, שברים ארכיטקטוניים, אבנים
 חצובות.

 נגנגייה ח 223 165 .ז\1 גבעה מלאכותית, יסודות, מערות.
 (אל־אקביה, תל)

 אנ־נג׳אר, ח׳ גי. 206 178 .•ג קברים חצובים.
 אנ־נג׳אר, ח׳ י״ם 125 167 שרידי בנינים, חומה בנוייה אבני גויל, חומות מדרגות,

 חציבות בסלע וקבר, רצפה פסיפס.
ג בנינים חרבים ובתים, בד, בורות וקברים. ד  אנ־גג׳ארה, ה׳ ש. 170 151 .

ג יסודות בנויים אבני גויל, בנינים מקומרים, בורות, 1  נגיד, ח' עזה 105 112 .
 מיכלי מים, קברים.

ג גבעה מלאכותית עם שרידי חומת עיר ויסודות בנין 1 1  אנ־נג׳ילה, תל ב. 101 127 .
 רבועי. שרידי סכר בעמק.

 נג׳ימיה, ח׳ ט. 251 185 .111 שרידי בנינים, בורות, אבגים מפוזרות על יד המעין.
1 שרידי מגדל צופים,׳ב;ד חצוב. ג  נג׳ם, ח׳ י״ ם 137 163 .

1 בנינים רבועים חרבים מכוונים לצד מזרח, חומות ג  גג׳מאת אל־חודלי, ח׳ ר״א 145 155 .
 (פעוש, חי) חרבות, קשת, בורות, חציבות בסלע.

 גג׳מאת אצ־צבח, ח׳ צ. 269 205 .111 חורבות על פני שטח גדול, יסודות, עמודים, חומות.
 בורות.

ג חומות חרבות. ד 1  אנ־נג׳מה, ח׳ ש. 167 183 .
1 ע׳ אליעדם, ח׳. ג  נדע, ח׳ י״ם 139 165 .

/ .. יי• ̂ג ע׳ ענאהם, ח  אנ־נהמ: ח׳ גי-. ׳ 201 180 .
 אנ־נהר (את־תל) ע. 268 164 .11 גבעה מלאכותית מתחת לכפר עם עקבות של שרידים

 עתיקים.
 אנ־נהר (את־תל)

 נהריה י ע. 268 159 .11 . חלק של דרך רומאית. צפונה טור דרגות וגתות
 חצובים.

ג ע׳ אנ־נאמום. 11ד  אנ־נואמיס עזה 123 116 .
י ח. 243 152 .11 ע׳ חיפה.  נוה שאנן י

1 ע׳ בנת נוח, ח׳. ג  נוח, ח׳ י״מ 125 155 .
! שרידי יסודות ושרידי דרך עתיקה, בורות חצובים. ג  אנ־נויטף, ח׳ חיץ 121 144 .

 מערות.
 אנ־נויטף, ח׳

 אנ־נוירייה, ח׳ צ. 256 198 .111 גלי.אבני בנייה מסותתות, באר חצובה, גתות חצובות.
 (אש׳־שיח׳ אר״דומי)

 אנ־נורייה> מערת י־ ע. 264 189 .111 גת. י
ג מערות חצובות, ארוךמתים, חורבות בנין עתיק. 7  נורם ג־. 216 184 .
 אנ־נזלה, ח׳ :• ח. ־ 221 146 .זג •י גבעה נמוכה עם יסודות אבנים, קברים, מעדות. •

ג 'שרידי ישוב. ד 1  אנ־נזלה, ה־ י גי. 199 174 .
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 שס המקום _שם המחוז מקומו על המפה ז*אור העתיקות י. :•ץ:״־:•.״ •׳׳ •

 נזלת עיםא ט״כ 202 155 .1¥ בורות, קברים.
 (נזלת אל־מעאספי)

׳ נ  נחאלין, ח׳ ג׳. י• 159.203 שרידי ישוב, גבעה קטנה. עם קברים וחרסים על פ
 , החול.

 נחאלין, ח׳

! בית חרב. ג  אנ־נחל, ח׳ י״ם 131 468 .
ואבנים על פגי הקרקע.  אנ־נחל, תל ח. 245 157 .11 גבעה מלאכותית, חרםיס.

 נחף ע] 260 180 .111 בכפר שרידי בנין מימי הכינים ושברים ארבי־
ן מתים,  וי טקטוניים. שרידי נפש (מוזוליאון) ובו אדו

 נחף

 ו מערות, קברים, חציבות בסלע, פסיפס.
ג אפיקים ובהם אבני• צוד מהתקופה הפריהיסטורית. ז  אנ־נח׳אביר ב. 093 098 .

 אנ־נטף ח: 236 148 .1¥ ע׳ פלאח, מערת ואדי.
ג ע׳ אל־מדפע, דגים. ז ז ן 087 156 . ד  אג־ניאס, רג׳ם ז

ז יסודות, מזוזות, בורות, בתי־בד וטחנות, מיכלי מים ג  אנ־ניאתה, ח׳ י״פ 127 151 .
 מטויחים.

 אנ־ניאתה, ח׳

 ניב, ח׳ ש: 186 175 .¥11 שרידי חורבות. •
י  גיחה, ח׳ צ. 295 203 .1 יסודות של חומות, אבנים מפוזרות, חרסים על פנ

 נין נ. 226 183 .¥ כפר במקום עתיק, יסודות, בד׳ ארון מתים, קברים .¥ הקרקע.
 חצובים.

י הקרקע, בורות. יל-על פנ ו י ג ז יסודות, חרסים ואבנ ג  נינא, ח׳ • ר.|• • 136 134 .
ד מסביב, מעדות, ¥ שרידי ישוב על גבעה עם חומת דו 1  נידבה, ה׳ ט״כ 191 159 .

 ו בורות, קברים.
 נמרוד, תל ב״ש 210 202 .¥ שתי גבעות, שרידי חומות, חרסים על פגי הקרקע.
ז בורות, בתי בד, מעדות, שרידי קברים, גת חצובה. ז ז ן ט.: 245 190 .  נמדי
י גויל, חרסים על פני הקרקע ז יסודות בנויים אבנ ג ונה ר. 148 131 .  נס צי

 וקברים צפונית־מערבית לישוב.
י הקרקע, חציבות בםלע  נסוס, ח׳ ח. 230 150 .1¥ חרסים ושרידי בנייה' על פנ

 וקברים.
ג שרידי חורבות. •  נסיא, ח׳ ר״א 145 173 .

ג שרידי חורבות.  נםיב עוישדה י״ם 140 190 .
ז חומות נפולות, יסודות, בורות. ז ז  נסיבה, ח׳ צ. 1 ץ 271 194 .

ז ע׳ אל־ח׳רבה. ג  נעאנה ר. ו 142 138 .
 נעורה נ• 5 225 187 .¥ שרידי ישוב מתחת לכפר, חרסים על פני הקרקע,
 דרומה יסודות וארונות מתים שבורים, בית קברות.

ז ע׳ דנעילה, ח׳. ז ז  נעילה, ח׳ ע. 274 173 .
ז חדרים בעלי קימור גלילי, בנין חרב (אל־כניסה). ג  נעלאן, ח׳ ר״א 152 164 .

 דרומית חדר חצוב, מערות ובהן קברים, בורות.
 נעלאן, ח׳

ג מסגד דרומית לכפר ובו כתובות, מעין ושברים ארכי ז  נעליא עזה 117 109 .
 טקטוניים, קברים.

 אנ-נעם. תל ט. 236 198 .¥ גבעה מלאכותית, גלי אבנים ושרידי יסודות.
'אל־ג׳רישה, תל. ¥ ע׳ ז . י 167 132 . י  נפולאון, תל י

ג בנינים חרבים, יסודות,.קימורים, בורות. ז ז  אנ־־נצארא, ח׳ ח״ן, 108 159 .
ג גבעה מלאכותית עם חומת עיר ושער, קברים חצוביב  אנ־־נצבה, תל ר״א 143 171 .

 בסביבה.
ג שרידי ישוב, בורות חרבים, חרסים ושברי שיש: על ז  אנ־נצידאת ב. 1 091 094 .

י הקרקע.  י פנ

¥1 יסודות. צפונית־מעדבית קשת וניקבה על יד המעין. ז : י 188 171 .  נצף ג׳ביל ש.
׳ . ׳ • • • • , - . . ¥ שרידי חורבות. , ז ז  נצאר, ח׳ ואדי ש. ן 166 182 .

ג שרידי בנינים חרבים, בורות, בד, מערות. ז ז  אנ־נצראני, ח׳ חיץ׳ 093 142 .
 נצרת . . נ. : 235 178 .¥ שרידי בנינים מימי הכינים ומהתקופה הביזנטית>

 % י י קברים חצובים, בורות, ניקבה עם קימור, מעין.

 אנ־נקאקיר, ח׳ ע. 259 185 :.111 גלי אבנים, יסודות, עמודים, קברים חצובים, בד.
 נקב אל־גארב ב. 020 130 בנינים חרבים מרובעים, .בנויים אבנים גסות. ׳ .

ג מגדל קטן חרב. ¥ 1 . 1 8  נקב זוירא ב. .• 062 2
 נקב אלימחאמלה ב. 010 140 דדך עתיקה,•־ בנינים בנויים אבנים רבועיות וגסות,
ודמערבית בנינים בנוץים י נ . י.: ••׳..• ..־•... ־במרחק שעתים צפו ׳ . - . , 

 אבנים גסות.
. בנין בנוי אבנים גסות, די  נקב אל־עראיס, תל י ש. 182 190 .¥11 גבעה מלאכותית, שרי
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ג שרידים של שלוש מכלאות, יסודות בתים, מערות. ־ ז ז  אנ־גקה, ח׳ ח״ן 107 146 .
1 שרידי יסודות, חציבות בסלע, בור, ג  נקודה, ח׳ י״ם 129 150 .

ז מערה טבעית עם מיצברים המכילים כלי חרס ואבני ג  אנ־נקיטה, מערת ר. 157 147 .
 צור מעובדות.

 אנ־נקיטה, מערת

X ע׳ אס־סנם, תל. I  אנ־נקיד, תל עזה 097 092 .
¥ ע׳ אד־דיד, ח׳. 1  נשא, ח׳ ש. 169 148 .

¥ שרידי ישוב, בורות. ז  נשא, ח׳ ט״כ • 181 150 .
 נתיף, ח׳ ט. 249 186 .111 יסודות, גלי אבנים, בורות, קבר חצוב.

ג בריכה מרובעת, יסודות, לבנים מיובשות בשמש  אנ־נתלה, ח׳ י״ם 140 196 .
 (גלגלה, ברכת ג׳לג׳ול •יה) נפולות.

¥ בית קברות רומאי עם קברים חצובים וארונות מתים. 1  נתניה ט״כ 193 136 .
ג חומות חרבות. י  אנ־נתש, ח׳ י״מ 120 171 .

 אם־םאויה, ח׳ ש. י 166 175 .¥11 חומות חרבות, יסודות, קברים חצובים..

 יסודות, גלי אבנים וחרסים על פני שטח • גדול.
 (ברקית, ח׳)

 אם־םאכות, ח׳ תל ש. 197 202 .¥11 יסודות, גלי אבנים וחרסים על פני שטח • גדול.

 יסודות על יד המעין, בית קברות עתיק לצד צפון.
 סאלם ש. 179 182 .11־¥ יסודות, בורות, מיכל מים חרב, קברים חצובים.

ג בריכה חרבה, יסודות בסביבת המקאם (אנ־נבי סאמי), !  סאמי, ח׳ עזה 117 115 .
 הדסים ושברי שיש על פני הקרקע.

ג בנינים חרבים על יד המעין ועל שפת הואדי אל־  םאמייה, ח׳ ד״א 155 182 .
 מהאמי. מעדות.

ג גבעה עם יסודות של חומות ושל בנינים, חומות  אם־םאמרה, ח׳ י״ם 125 187 .
 מדרגות, בריכה.

ז יסודות, אבנים רבועיות, כותרות, עמודים. ג . 136 156 
־  אס־םאפדייה י

¥ ע׳ אש־שיח׳ םפרייאן, ח׳.  םאפרייה, ח׳ ג׳. 201 181 .
¥1 יסודות, בורות, מכבש גת. ז  סאדה, ח׳ ש. 162 179 .

¥ ע׳ אל־קצר, ח׳. ז ז  סארין, ח׳ ש. 179 176 .
ז גלי אבנים, יסודות, בורות, מדרגות. ז ז .  םבאנה, ח׳ ט. 250 195 ׳

¥ גלי אבנים. ז ז  סבאתה, ח׳ ג׳. . 175191 .
ג ע׳ מצדה. ז ז ז  סבה ח״ן 080 184 .

 סביטא ב. 030 110 ע׳ אםביטא.
ג ע׳ יפו. ד  סביל אבו נבות ר 162 127 .

ג . ע׳ אבו פתון, ח׳. ז  סביל אש־שיח׳ עזה 119 113 .
 מחמדאל־כבכבה

ז1ז קברים חצובים בסלע.  םבלאן צ. 268 ׳182 .
¥ חורבות עיר, כנסיות וקברים עתיקים בתוך שטח 1  סבסטיה ש. 187 169 .
 המוגבל בדרום על ידי מסילת הברזל, במערב
 ובצפון על ידי קו הגובה של 300 מ., במזרח על ידי
 הדרך מברקה לאנ־נאקורה. קברים חצובים ובנינים

 בסביבה מחוץ לשטח הנ״ל.
ג יסודות בנין רביעי, בורות, גלי אבנים. ז ז  םבע, ח׳ ח״ן 119 148 .
ג שרידי יסודות וחרסים על פני הקרקע. ¥  אס־סבע, ח׳ , ב. 072 130 .

ג גבעה מלאכותית עם שרידי חומות, בעמק חורבות ¥  אס־סבע, תל י ב. 072 135 .
 י סכר.

¥ חורבות.  םבעץ, ח׳ ג׳. 205 181 .
ג חורבות, קברים חצובים. ז ז  סבתה ח״ן 105 158 .

ז גבעה מלאכותית, עמודים, חרסים על פני •הקרקע, ג  םבתרי, ח׳ י, 155 138 .
 מיכלי מים מזרחה ומערבה.

ז קברים חצובים, יסודות, בורות, עמודים וחומרי־בנייה ז ז  סג׳וד ע. 261 182 .
 עתיקים בכפר.
¥ ע׳ קוצץ אם־םהל.  סהל קוצץ . ש. 186 166 .

ג ע׳ אל־באטן, ח׳.  אס־םהלאת, ח׳ . ר״א 159 174 .
! גלי אבנים, בורות, שרידי-מדרגות עתיקים. ז ז  אס־םהלה, ח׳ י ע. 262 183 .

מערות, קברים, באר. ! יסודות, גלי. אבנים מסותתות, : ג ז  אס־סואמיר, ח׳ :׳ :•: ח. 226 146 .
 אם־םואפיר אל-גרבייה עזה 123 122 .¥111 שברי שיש, עמודים על יד מקאס אש־שיח׳ אל־באז,

 יסודות, אבנים עתיקות.
1ז¥1 שברי שיש, עמודים וכותרות על יד הבאר.  סואפיר אש־שמאלייה עזה 125 123. .

 אס־סואפיד אש־שרקייה עזה 123 122 .¥111 עמודים ושברים על יד הבאר.
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ג יסודות, בריכה חרבה, קברים, בורות, הדסים עלי פני 1  אם־םואקי, ח׳ עזה 103 101 .
 >• הקרקע, שברי שיש, באר, שברי עמוד. רצפת

׳  אם־םואקי, ח

 פסיפס..
ג גבעה נמוכה עם שרידי חורבות, אבנים מפוזרות־ 1 1  אס־םואריכה, ח׳ ב.ן 108 120 ,

 חרסים על פני הקרקע.
 אם־יםואריף, ח׳ עזה 122 109 .¥111 ע׳ דריבאת אם־־םואריף.
1 גתות חצובות וקברים. ג  אנדסודייה, ח׳ ר. 139 151 .

י גזית ושרידי מגדל, שברי עמודים,  סויג׳רה, ח׳ ע. 272 165 .11 חומות בנויות אבנ
 , שרידי רצפת פסיפס, בודות, קברים חצובים, מערות.

 אם־סויד, תל ש. 168 186 .¥11 חורבות מצד קטן.
 אם־םוידא, ח׳ ש. 189 199 .¥11 קברים, ארוףמתים, מגדל צופים.

ג חורבות בנינים ורחובות, עמוד ומזוזות, בורות,  אם־םויכה, ח׳ ר״א 144 170 .
 מערות, בד, שברי פסיפס מפוזרים, דרך עתיקה.

ג ע׳ אם סוילס, ח׳. 1 1 ח׳ ח״ן 102 135 . לם, י  סו
ג יסודות כנסיה עם אגן טבילה, מעדות, בארות. 1 1  אס־סוים, ח׳ ח״ן 102 145 .

 יסודות מגדל צופים, בורות, חציבות בסלע.
 (אם־סויטי, ח׳)

ג יסודות מגדל צופים, בורות, חציבות בסלע. 1 1  אס־סויף, ח׳ רג׳ם ח״ן 083 159 .
¥ . גבעה מלאכותית צפונית־מזדחית לכפר, יסודות,  סולם נ. 224 182 .

 קברים חצובים לצד צפון.
 אס־םומרה, ח׳ ש. 168 176 .¥11 י שרידי ישוב, שתי בארות על מורד בעל מדרגות*.

ג חומות, מערות, קברים, בורות. 1 1  אס־םומרה, ח׳ , ח״ן 092 144 .
¥ שרידי חורבות. 1  םוםייה, ח׳ ש. 165 158 .

ג חורבות של ישוב על פני שטח גדול, יסודות בנץ•עם• 1 1  םוםייה, ח׳ ח״ן 090 160 .
 שער, אפסים, פתחים, אומנות מחוטבות אחוזות

 בקיר, בורות, מערות, משקופים, דרך עתיקה.
. 193 190 .¥11 חומות חרבות. ש  סופי אל־ח׳ריבאת '

ג ע׳ דיר אם־םוק.  אם-סוק, ח׳ י״ם 127 175 .
¥ ח׳אן ומצד.  סוק אל־ח׳אן, ח׳ ט. 236 189 .

ג ע׳ דדיבאת אש־שיח׳ חמודה. 1  םוק מאזן, ח׳ בי 086 088 .
 םחמאתא .;' ע. 268 178 .111 יסודות של כנסיה עם רצפת פסיפס ׳וכתובות, בורות

 חצובים, שרידי בנינים, בריכה, קברים.
 אם־םח׳ול, מערת ח. 230 148 .1¥ מערה ובה שרידים פריהיםטוריים.

 םח׳נין ע. 252 178 .111 קבר בנוי ובו ארונות מתים (מקאם אצ־צדיק). משקוף
 ובו כתובת בבית סעדה אל־קםום. )

 םח׳נין

ג ע׳ ח׳אן אל־אחמד, ח׳.  סט. אבתימיום י י״ם 133 182 .
די חומות, אבנים מפוזרות, קבר, מערה, בור. ! שרי ג  ח״ן אס־סטח, ח׳ ח״ן 122 141 .

 (אס־סטה, ח׳)
ג ע׳ שטי, ח׳.  אס־סטי, ח׳ ד״א 154 172 .

ג שרידי מנזר עם חומות חרבות, בורות מקומרים  םיאר אל־גנם, ח׳ י״ם ־ 124 172 .
 אס־סייאדה, ח׳ ט. 273 199 .¥ בתים חרבים, יסודות, ,גלי אבנים, קברים, רצפת פסיפס,

 אס־סייארה, ח׳ צ. 267 208 .111 שרידי בניני־בולת.
 אם־סיבה ב״ש 209 201 .¥ אבני־מילין רומאיות.

 אנדסיח, ח׳ ע. 257 178 .111 ע׳ באט אם־סיח, ח׳.
 אס־סיח, ח׳ ע. 273'178 .111 בנינים חרבים, אבני,שוליים, בודות, קברים, עמודים,

 מזוזות, גת.
¥! ע׳ אש־שיח׳ בדיך.  אס־םיח, מעדת ה. 234 162 .

X בורות, חרסים ושברי שיש על פני הקרקע, עיי I  םיחאן, תל עזה ן•095 106 .
 שפך עתיקים לצד מזרח.

 םיחאן, תל

1 חורבות עיר קטנה, שרידי בנינים, רחובות, עמודים ג א :156 166 . ״  םייא, ח׳ ר
 עם צלבים של מלטה ובסיסים, מיכל מיס חצוב,

 בודות, שבדי פםיפם, גתות.
¥ גבעה מלאכותית, כנסיות חרבות עם רצפות פסיפם, 1 1  סילון, ה׳ .- ש. ..• •162 178 .
י מסגדים חרבים, קברים חצובים, מעדה, בריכה  שנ

 סילון, ה׳

 חצובה, דדיו־ עת קה, גתות.
ג יסודות בנינים עם מזוזות ועמודים, בודות, חציבות 1 1 .  אם־סימייא, ח׳ י י• .- ח״ן . 104 146 .

 בסלע, מערה.
 אם־סימייא, ח׳ י י• .- ח״ן .
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י תאור העתיקות • :::י  שם המקום ׳ שם המחוו • מקומו על המפה . י

ג חורבות עיר עם. שרידי בנינים, בודות, •־ משקופים 1 1  אס־סימייה ח״ן 092 153 .
 חצובים, עמודים, מזוזות ואבני שוליים. דרומית־

 ח״ן

 מזרחית קברים חצובים עם עמודים.
ג בנינים חרבים בנויים אבנים רבועיות, חומות, בורות,  סיע, ח׳ ר״א 158 181 .
 בריכה חצובה, מערות, דדך עתיקה מצפוךמערב
 לדרום, בנין בנוי אבנים גסות, קבר שחציו חצוב

 וחציו בנוי ובו ציורים בקירות.
 אס־סיק, ואדי ב. 000 150 מצד בנוי אבנים גסות.

ד יסודות, בורות חצובים, גלי אבנים. ח  סיר ג׳. 196 180 .
 סיר, ח׳ ש. 178 156 :דיג קברים חצובים, מדרגות, באר.

ג ע׳ סיאר אל־גנם, ח׳.  סיר אל־גנם י״ם 124 172 .
זג רצפת פסיפס, מעין ומעליו קימור עם שבר כרכוב,  סירין ב״ש 229 197 .

 כתובת.יוונית בבית זיד שחאדה.
ג בורות, מעדות, יסודות בכפר, מסגד עם משקוף ובו ד 1  סירים גי• 192 178 .

 כתובת. ׳ •
ג שרידי בנינים, חומת דור ובתים עם מזוזות ושברי ד  םיריםייא, ח׳ ש. 168 151 .
 עמודים, מערות ׳חצובות, דרכים עתיקות וקברים

 מזרחה ומערבה.
 אם־סכה,ח׳ג , ח״ן 100 144 .£11 שרידי יסודות, בורות, באר, מערות וחדרים תתקר־

 קעיים חצובים.
1 ע׳ אל־מתדאז, ח׳. ג  אם־סכר, ח׳ י״ם 131 155 .

ג שרידי ח׳אן, יסודות־, חרסים ואבנים על• פני הקרקע, 1 1  סכרייה, ח׳ ב. 108 129 .
 בסים מקושט, בםיסי־עמודים, כתובת ערבית.

 סכריר, ח׳ עזה 136 121 .¥111 חורבות של ח׳אן, קימורים, בור, באר בנוייה, בריכה. סכריר, ח׳
 אס־סלאמה, ח׳ ע. 254 186 .111 יסודות, קברים, חציבות בסלע, מערות, אמת מים.

1 ע׳ אל־ח׳רבה. ג  אם־םלאקה, תל ר. 147 130 .
ג קברים חצובים דרומית ומערבית לכפר, בורות?  סלואד ר״א 155 175 .

 דרומה גת ושבר של רצפת פסיפס.
ג קברים חצובים.  םלואן י״מ 131 174 .

 אס־סלוג׳ה, ח׳ עזה 133 128 .111ג יסודות בנויים אבני גויל, בודות ומיכלי מים חרבים,
 רצפות פסיפס גסות, חרסים על פני הקרקע.

 אם־םלטאן, תל ר. 147 126 .¥111 גבעה מלאכותית, חרסים על פני הקרקע. . י•
ג גבעה מלאכותית חפורה למחצה, קברים בסביבה,  אם־םייטאן, תל י״ם 142 192 .

 בריכה בנוייה (עין אם־סלטאן).
 אם־םייטאן, תל

 אס־םלימאן, ח׳ ח. 242 164 .11 ע׳ ג׳ביאתה, ח׳.
 אס־םלימאניה, ח׳ ח. 223 148 .זג1 חומות, יסודות, קברים חצובים, גתות, בודות.

ג יסודות, גלי אבנים. 1 1  םלמא, ח׳ ח״ן 095 164 .
1 יסודות בנויים בנייה גסה, קברים ומערות חצובים. ג  סלמייה, ח׳ ר״א 148 170 .

¥ קברים חצובים עם גומחות, מערות. 1  סלעה ש. 186 167 .
ג קברים חצובים דרומית לכפר. ד  סלפית ש. 165 167 .

ג גלי אבנים. ד  אם־סמאנה, ח׳ ש. 166 151 .
! בנינים חרבים, אחד מהם עם מזוזה חטובה, עמודים ¥  סמאקה, ח׳ ח. 231 154 .
 בעלי חריצים מאונכים, מיכלי מים, בודות, קברים,

 סמאקה, ח׳

 שרידי בנייה.
 םמארה, ח׳ גי. 203 163 .1¥ חומות ויסודות של בנינים, מעדות, בריכה חצובה.

ג שרידי. חומות בנויות אבני גויל, בורות חרבים, 1  סמבם, ח׳ עזה 112 119 .
 חרסים על פני הקרקע.

¥ גבעה מלאכותית, שרידי בנץ עם. עמודים ובסיסים,  סמונייה,,ח׳ נ. 231 170 .
 חציבות עתיקות בסלע, מערות חצובות וארונות מתים

 בעמק לצד צפון.

1 ־ ע׳ אט־טנטורה, ח׳. ג  םמונייה יי. ח׳ י״ם 129 156 .
ג שרידי מגדל ובית כנסת, בנינים ויסודות חרבים, 1 1  אס־סמוע . ח״ן 090 156 .
 משקופים רבים:בשמוש משנה ושברים חצובים בכפר,

 קברים, מערות.
 םמועייה צ 263 192 .111 יסודות של חומות, בנין,חרב עם עמוד י ובסיס,־. קברים 263 192 .111

 חצובים, מערות, משקופים, כותרת, אבנים מעובדות.
 ־ אס־םמורה, ח׳ י צ. 262 191 .111 יסודות, גלי אבנים.

 סמח, ח׳ ,:־, ע..... 275 169 .11 בנין: חדיש על יסודות עתיקים, קברים חצובים, בורות.
 חומות חרבות, קבה,

* 
 סמיט, ח׳ ש. 187 184 .¥11
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ג . ע׳ אם־םואדיכה, ח׳. 11 . י :•• 108 120. ב  אם־סמילי, ח׳ י. .
 אס־סמך, תל ח. 248 146 .11 גבעה מלאכותית, יסודות בנינים, רצפות פסיפס,
 מקומות מעגן וחציבות בסלע, בית קברות חצוב

 אס־סמך, תל

. מזרח. יסודות תא־תפילה עם רצפת פםיפם ד צ  . ל
 על יד הכביש הראשי.

ג חומות של אבנים גסות ויסודות.  םמכייה, ח׳ ר״א |. . 150 176 .
י גויל, חרסים  םמסם (אר־דאס) עזה . 109 1.113ג גבעה מלאכותית, יסודות בנויים אבנ

 על פני הקרקע, באר עתיקה.
\ ־ 1ז . 147 093 

 םמסם (אר־דאס)

\ ע׳ ח׳לת סמעה, ח׳. ־ 1ז  םמעה ח״ן 093 147 .
 אם־סמרא,ח׳ ח. : 210 152 .1¥ גלי אבנים על גבעה, הנראית כמלאכותית.

¥1 יסודות, מערות, בורות, שרידי דדך עתיקה.  אם־סמדא׳ח׳ ש. 171 157.
ג יסודות, מחצבות, מעדות.  אס־םמרא״ח׳ .י״ט ; 147 196 .

1 יסודות, מערות, באר. ג  אם־סמרא,ח׳ ח״ן ; 126 137 .
ג גבעה מלאכותית, רצפת פסיפס בצבעים שונים.  אם־םמראת, תל י״ם ! 141 192 .

¥ מקום עתיק עם יסודות וגלי אבנים,. צפונית לכפר.  םמרה׳ ט. 1 237 208 .
 בית קברות רומאי דרומית ומזרחית.

 אלןלםמדה. ח׳ ש. 187 197 .¥11 חומות חרבות.
ם. מסותתות, י  אם־סמרייה, תל ע. ! 263 159 .11 גבעה מלאכותית, חורבות בנוייות אבנ

 רצפות פסיפס, קברים, עמודים, בורות.
11ג חומות חרבות ויסודות של אבנים מסותתות, בורות.  אם־סנאברה, ח׳ ח״ן : 113 145.
י  גת עם עמודי אבן, מערות, שטח מרוצף אבנ

 ח״ן

 פסיפס לבנות.
1 יסודות. ג  םנאסין, ח׳ ח״ן 122 157 .

 םנג׳ל ר״א 160 175 .¥11 שרידי בנין בנוי אבנים רבועיות, קברים חצובים.
ץ בעל קשתות. ע  ן שברי עמודים ובסיסיים, מ

 סנג׳ק, תל י צ. ן 263 203 .111 גלי אבנים, מקום גדור, אבנים גסות, בריכה, חרסים
 על פני הקרקע.

 סנג׳ק, תל י

ג יסודות, בורות חצובים. 1 1  סנוט, ח׳ ח״ן 1 102 165 .
 אס־סנינה, ח׳ צ. ; 263 204 .111 גלי בזלת מפוזרים, דולמנים.

 אס־סניפה, ח׳ צ. ; 275 192 .111 גלי אבנים, חציבות בסלע, רצפת גת עגולה י ובור
 קיבול.

¥ שרידי מצד בכפר, מסגד ובו חדר קבורה מקומר. 1  סנירייה - • ש. : 171 155 .
 אט־םנם, תל עזה < XJ. 092 097 גבעה מלאכותית, חרםים ושיש על פני הקרקע. ־

 ־ 249 190 .111 שתי גבעות קטנות ועליהן גלים• של אבנים ״בלתי
 (אנ־נקיד, תל)

 אס־סעד, ח׳ ט. ־ 249 190 .111 שתי גבעות קטנות ועליהן גלים• של אבנים ״בלתי
 מסותתות, בודות, מזוזות, מערות, קברים וגתות

 חצובים.
ג עיר ביזגטית חרבה, מערות, בארות, עיי שפך, 1 ¥ . 112 048 : ,  אס־םעדי, ח׳ ב

 אבוסים חצובים.
£ חומות נפולות ואבנים. ¥  םעוה, ח׳ ב. י! 149,076 .

די מגדל ובור. ג גבעה עם שרי ¥ . 149 076 4  אם־סעוה, תל '
1 בנינים חרבים, קימורים, יסודות, משקוף ובו כתובת ג  סעידה, ח׳ י״0 129 162 .
 ׳. יוונית, בסים עמוד, שבר עמוד, (אל-חבם), באד,

 גת, קבר חצוב.
 םעיר ח״ן : X^. 164 110 קברים חצובים.

• י״ט ־ : 127 153 .££ י יסודות.  סעידה, ח׳ י
די חומות וקימורים בכפר, קברים חצובים, גתות  םעסע צ. - 271 187 .111 שרי

 ובורות, שברים ארכיטקטוניים.
 סעסע, ח׳ ח. 242 163 .11 . יסודות, קברים חצובים, בורות ומעדות.

, י. 030 160, חורבות בנינים וחומות על פסגת הרכס, אבני־צור. ב . . . ׳  אס־ספיע, רג׳ם . •
די חורבות.  אס־ספירה, ח׳ י ש. 184 193 .¥11 שרי

 םפםף צ. . 268 192 .111 אבנים מקושטות כלולות בשער של המסגד, עמוד
 שבור, קברים חצובים.

קבר עם  ספרי, תל ש...׳ : 182 173 .¥11 גבעה מלאכותית, אבנים מפוזרות, צפונה .
 פתח מחוטב.

£ גבעה, שרידי יםודוה, באר חרבה. ¥  אםיםקטי, תל ח״ן י 080 141 .
 םקיפה, ח׳ ח״ן 11.138109ג גלי אבנים, יסודות, מערות. ו

£ בנינים חרבים ויסודות, שרידי באר, • חומות של ¥  אס־םר ב.. י 054 149 .
י הקרקע, צפונה בור בנוי  י (קצראם״סר) / מדרגות, הדסים על פנ

 ומגדל בעל קשתות. (קצר אם־םר).
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ת חומות חרבות, יסודות, קברים ובורות חצובים, ז  אס־סדוג׳, תל ג׳. 210 169 .
 מחצבות.

 סרוח אל־פוקא, ח׳ ע. 276 178 .111 בנינים חרבים, קשתות, בארות, יסודות, בורות, אבנים
 עומדות, קברים חצובים הכוללים קבר ובו חדותת

 (אל־ג׳בארה).
 סרטבה, ח׳ ע. 265 186 .111 חומות חרבות מכוסות צמחים, בודות, בד, קברים

 חצובים.
ג חומות חרבות, מערות, בורות, גת וקברים חצובים. 1 1  אס־סדי, ח׳ ח״ן 097 149 .

די חומת דור עגולה, אבנים על פני הקרקע,  אס־סריס, תל ח. 219 148 שרי
ז חומות חרבות על פני שטח גדול, בודות חצובים, ג  סריכה, ח׳ ר. 136 144 .

 (אם םריםה, ח׳) מערות מקומדות.
 םריםיא, ח׳ ש. 172 172 .11ז\ אבנים מפוזרות, בורות, קברים חצובים.

ז יסודות בנינים חרבים, גת חצובה, בורות, פיר חצוב ג  אס־סריך, ח׳ י״ ם 132 145 .
 עם גומחות, קברים' לצד דרום, ניקבה מתחת לאדמה,

 מערות.
 אם־סדידה, תל ח. 204 138 .זג1 ע׳״אש־שיח׳ זראק, תל.

/ת גבעה מלאכותית עם שרידי חומות, בורות, אבן־גת, ׳  אס־םת לילה, ח׳ ח. 215 150 .
 אבוסי־אבן, קברים חצובים.

ז קברים חצובים, ג  אס־סת נפיסה י, 156 132 .
ד כפר חרב, בור חצוב׳מזדחה קבר חצוב ובו ארונות  עאבה, ח׳ ג׳. 207 181 .

 י מתים, צפונה — מערה.

1 בכפר: משקופים בשימוש משנה, רצפת פסיפס, ג  עאבוד ר״א 158 157 .
 כנסיות חרבות בסביבה : מר ת׳יודרם, דיר נם־

 טאסיא, מר עבאדי, ברבארה.
ג בורות חצובים, יסודות.  עאצור, תל ר״א 154 177 .

 עארה, ח׳ ח. 212 158 \\1 שרידי ישוב.
 עבאד, ח׳ ע. 266 180 .111 ע׳ ראם עבאד.

ז יסודות בנינים, חומות, רחובות. ג  עבאד, ח׳ ח״ן 121 147 .
ג חומות חרבות, יסודות, קברים חצובים.  עבאס, ח׳ ואדי ר״א 147 172 .

 עבאםייה, ח׳ ע. 274 165 .11 חורבות, מערות, בורות, גתות. דרומה—קבר חצוב.
ז בנינים חרבים, גלי אבנים, בורות, שבדים ארכיטק ג  אל־עבד, ח׳ ח״ן 125 151 .

 טוניים.
ז גלי אבנים, יסודות, קברים ובורות חצובים. ג  עבד אנ־נבי, ח׳ ר״א 153 151 .

ג בנין חרב בנוי אבנים בלי מלט, מגדלים. קשתות ׳ ד ז  עבד אל־עאל, ח׳ י ש. 169 176 .
 (כוללת חורבות אל־עפרתה ואל עפר ית׳ וקמרונים, מערה חצובה.

 עבדה ב. 020 120 חורבות עיר ומבצר, כנסיות ובית מרחץ. מחנה צבא
 רומאי? קברים, מקדש ובמה נבטיים. בורגין רומאיים

 בדרך לעסלוג׳.
 עבדה, ח׳ ע. 272 166 .11 חומות חרבות, בורות, שרידי גת.

ג חומות חרבות, בורות, מעדות. ז ז  עבדה, ח׳ ח׳־ן 097 151 .
ן שרידי חומות, בור. ד  עבדון ח. 220 143 .

י גויל, באר, שבדים ד יסודות ומיכלי מים בנויים אבנ ז ז ז  עבדים • עזה 121 122 .
 ארכיטקטוניים בכפר.

ז יסודות, גלי אבנים. ג  אל־עבהר, ח׳ י״ם 125 161 .
 אל־עביד. תל ש. 167 196 .¥11 גבעה מלאכותית, יסודות.

 עבלין ח. 247 168 .11 שרידי מצודה עם מגדלים עגולים וחומות, קברים
ים,מקוש־  חצובים, יסודות, משקוף עם כתובת, אבנ

 טות, בורות חצובים? גלי אבנים לצד צפון.
ג רצפות פסיפס, עמודי שיש ובסיסי עמודים. 1  עבםאן אל־כביר עזה 082 088 .

ד גבעה מלאכותית, חרסים על פני הקרקע, רצפה עשויה ז ז ז  אל־עבתה עזה 126 112 .
 שבדי חרסים תקועים בטיח.

י גויל, חרסים על פני הקרקע. ג יסודות בנויים אבנ ז  עג׳אם אר־ראם, ח׳ עזה 118 118 .
 בורות.

V כפר בנוי על שרידי ישוב עתיק, יסודות, בודות, l  עג׳ה י ג׳. 196 168 .
 קברים ־חצובים ובהם ארונות מתים.
הן הרסיס. י ג שתי גבעות קטנותי ועל פנ ז  אל־עג׳וה, תל עזה 094 088 .

ז שרידי חורבות בכפר, קברים חצובים, שבדים •אד־ ג  עג׳ול ר״א׳ 167159 .
 כיטקטונייס במסגד.
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י נ י גויל, חרסים על פ V גבעה ועלי ראשה גלי אבנ  אל־עג׳ול, תל ב 220 185 .
 הקרקע.

 אל־עג׳ול, תל

X גבעה מלאכותית חפורה למחצה, בתי קברות במישור; I  אליעג׳ול, תל עזה. 098 093 .
 ן • ובהולות.

I יסודות עתיקים בתוך הכפר. X וד ח״ן • .122 148 .  עג׳
VII יסודות, שברים ארכיטקטוניים, קבר חצוב. I  אל־עג׳ודי, ח׳ ר. 143 128 .

 (אד־דהישה, ח׳)
X . גבעה מלאכותית, שרידי יסודות. I I , י ב, ,׳ ־ 108 124 . ׳  עג׳לאן, ח

X שרידי ישוב. I I  אל־עג׳לאן, ח׳ ב. י: 110 134 .

 III. 178 278 יסודות, גלי אבנים, בורות וקברים חצובים, בד,
 (פהידי, ח׳)

 אל־עג׳לייה, ח׳ ע. III. 178 278 יסודות, גלי אבנים, בורות וקברים חצובים, בד,
 בסיסי עמודים, ארון מתים של אבן עם מכסה.

 אל־עג׳לייה, ח׳

 אל־עג׳מי, ח׳ ח. י IV. 149 215 חורבה ובה גלים של אבני גזית, בורות, ביית בד
 י ומקאם. בריכה חצובה.

 אל־עג׳מי, ח׳

. מערות, בורות, בריכה, (? X בנין חרב, בית מרחץ(  עדאםה, ח׳ י״מ : 139 170 .
 גתות.

X בודות, יסודות, גלי חרסים. I  אל־עדארה, ח׳ עזה 094 096 .
י הקרקע, שבדי עמודים. X בנין בעל כיפה, חרסים על פנ I  אל־עדיני, ח׳ ב. י י 088 095 .
X י באר עגולה בנויה אבנים בלי מלט וסלע בעל קיר I I  אל־עדיםה, ח׳ ח״ן י 106 163 .
 תלול בתוך חומות חרבות. בורות ומערות חצובים.

 ח״ן

I גלי אבנים, מערות חצובות, בורות. X  אל־עדיםייה, ח׳ ר. 157 148 .
י אבנים זקופות.  עדלאן יחי. IV. 144 221 מעגל עשו

I שרידי חורבות. X  אל־עדס, ח׳ •י״ם ,139 165 .
IX חומות חרבות, עמודים, בורות, גת, גלי אבנים.  אל־יעדם, ח׳ ח״ן !120 145 .

X I V . 081 078¡ 
 (אם אל־עדם)

י שטח גדול. X חרסים מפוזרים על פנ I V  אל־עדס, ח׳ עזה ¡078 081 .
X חומות חרבות, בריכה, בורות חצובים.  עדםה, ח׳ י״ם 137 173 .

 עדקנא ב. '030 137 בורגין.
X יסודות, מערות. I I  אל־עדרא, ח׳ ב. 107 142 .

י צ. III. 195 276 ע׳ מגר עובה'. . אד ו , בה  עו
 עובה, ח׳ צ. • III. 194 276 יסודות, מערות, קברים, מיכל־מימ.

 עוגיה חפיר ב. 030 090 גבעה מלאכותית בחלקה. שרידי כנסיות ומנזרים
ת פסיפס ושברים ארכיטקטוניים, יסודות רצפו  עם.

 עיר ובארות במישור.
X חורבות ישוב על גבעה מלאכותית בחלקה.  אל־עוג׳ה אליפוקא, ח׳ , י״ם 150 189 .

X בניגים חרבים ויסודות. מקאם אש־שיח׳ אברהים.  אל־עוג׳ה את־תהתא, ח׳ י״ם. 150 195 .
 טחנות חרבות, אמות מים, מיכל מים, שרידי ישוב

 קדום על שפת הנחל.
י גויל, חרסים X שרידי ישוב עם בורות בנויים אבנ I  עוד, ח׳ ב. 089 106 .

 (זמארה, ח׳) על פני הקרקע ועיי שפך.
 אל־עודה, ח׳ ע. III. 171 274 ע׳ אל־אבואת, ח׳.

VIII חומה, שרידי חורבות, חרסים על פני הקרקע.  עודה, ח׳ עזה 125 119 .
/ X ע׳ אל־בידא, ח I I  עודה, ח׳ ח״ן 113 142 .

V חומות חרבות, בנייה עתיקה ואבנים חטובות בשמוש - ט. 230 197 .  עולם
 משנה, עמוד, אבני־ריחים, בורות דרומית ודרומית־

 מערבית לכפר.
VIII חרסים על פני הקרקע. . 1J7 137 אל־עונטייה, תל עזה 

 עוסג׳, ח׳ צ. III. 196 275 יסודות, גלי אבנים. קברים חצובים ל:צד דרום. בודות.
X ע׳ אל־קוםטין, ח׳. I I  ,עוםט, ח׳ ח״ן 105 146 .

V שרידי ישוב. I I  עופר, ח׳ ש. 178 171 .
י גויל ושברי רצפת V חרסים על פני הקרקע, אבנ I . 133 172 

י  אל־עורה, ח׳ י
 פסיפס, שרידי גת.

I ע׳ אל־עדיסייה, חי. X  עזאז, ח׳ •ר. 157 148 .
X .יסודות. I I  אל־עזאזמה, דג׳ס ח״ן 111 144 .

X גבעה מלאכותית, שרידי חומות לבנים. בעיר בנינים I  עזה, עזה 099.101 .
 ויסודות מהתקופה העתיקה ומימי הביניס, קברים,

 עזה,

V י גת חצובה, קעריות סלע, מיכלי מים קטנים, קברים, I  עזיו(אר־^אם) ט״כ. / 176 156 .
 לצד צפון חופה (אל־קציר) ובורות חצובים.

 עזיו(אר־^אם) ט״כ.

V • יסודות בנין, באר, שברי רצפת פסיפס, קברים. I (טבםור) ט״כ 178 139 .  עזרן, ח׳
/ V ע׳ אר־רויםון, ח I I  עזון, ח׳ •שי .: 171.171 .
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י V צפונה לכפר מסגד חרב ובנינים אחרים בנויים אבנ I  עזרן אבן אטמה. ח׳ ש. . 170 152 .
 גזית? בורות חצובים, שברי בנייה עתיקים בכפר.

 עזרן אבן אטמה. ח׳

X חורבות עיר עם שרידי בתים, רחובות, בנין עם I I  אל־עזיז, ח׳ ח״ן 093 158 .
 עמודים, שברים ארכיטקטוניים, גתות.

 ח״ן

.  אל־עזיזייאת, ח׳ צ. I. 121 292 יסודות, חומות, בור.
ה י ז VI ע׳ אנ־נבי ע I  אל־עזיר ש. 174 177 .

VI קבר בעל כיפה, כתובת בכתב השומרונים. I  אל־עזידאת ש. 174 177 .
V יסודות, גלי אבנים, בודות חצובים, קברים. דרומית I I ה ח׳ ש. 186 183 . פ ׳ ז  ע

 לח׳לת אש־שעב מערות ובהן קברים, ובורות.
X בורות חרבים בנויים אבני גויל, חרסים על פני I  אל־עטאוינה, דגים ב.' 093' 108 .

 ״• הקרקע. שתי גבעות קטנות של שפך עיים.
 עטאיסי, ח׳ ח. II. 150 248 . יסודות, חומות של מדרגות, חציבות בסלע, חרסים

י הקרקע.  על פנ
X בורות, יסודות, סלע חצוב, מדרגות. I I  אל־עטאה ח׳ ח״ן 114 139 .

X מיכל מים, חומות וקמרון חרבים. גת חצובה עם ״ם. 143 171 .  עטארה, ח׳ י
 רצפת פסיפס, קברים.

י הקרקע, V גבעה מלאכותית, בנין רבועי, חרסים על פנ I I  עטארוד, ח׳ ש. 17.1 173 .
 גלי אבנים, יסודות, מערה, מדרגות, בודות, חציבות

 . בסלע, גתות.
י ריחים, בורות, מערות. X בנינים חרבים. יסודות, אבנ I I  עטום, ח׳ ה״ן 114 148 .

VI יסודות, מעדות, בורות, בארות. I  עטוף, ח׳ ש. 185 191 .
X ע׳ אל־ח׳ראבה, ח׳. . 177 13S עטורה י״ם 
V בתים חרבים, בור.  עטושה, ח׳ ט. 237 196 .

IX גל אבנים.  עטיה, רג׳ם . י״ ם 128 167 .
IX יסודות כפר, רצפת פסיפס, לצד צפון מערות.  עטרבה, ח׳ • ח״ן 123 140 .

XI גלי אבנים. I ה ח׳ ח״ן 117 141 . י  אל־עטרי
 אל־עיאדייה, ח׳ . ע. II. 165 258 גבעה מלאכותית קטנה. חציבות בסלע, קברים

 חצובים.
ה ח׳ י״ם IX. 167 140 • גלי אבנים, קברים חצובים, בורות. י  ע

X חומות חרבות וקימורים, עמודים, מערות חצובות, I I  עיד אל־מניא, ח׳ ח״ן 118 150 .
 (עיד אל־מייה) בורות.

V ע׳ כפר קרע, ח׳. I  אל־עיון, ח׳ ש. 174 158 .
 עיון ח׳דירה• ח. IV. 143 226 קברי פיר חצובים בסלע.

X שרידי מגדל ומנזר, קברים, רצפות פסיפס, יסודות.  אל־עיזרייה י״ם 131 175 .
X גבעה מלאכותית עם' שרידים של חומות ויסודות, I I  עיטון, תל ח״ן 100 143 .
 גלי אבנים, חציבות בסלע, באר, מעדות חצובות.

 עיטון, תל

 אל־עיכה, ח׳ ט. III. 193 245 גלי אבנים, יסודות מגדל דבועי קטן, בור קטן.
 (אל־מנטאה ז׳הר אל עדאק, אל־ ״עיתא, ח׳)

 עין אבו זריק ח. IV. 162 227 ע׳ אבו זריק, תל.
 עין אם אל פדג׳ ח. II. 148 245 אגן וחדד חצובים, בריכה בנויה.

XIII ע׳ אם רכבה, ח׳.  עין אם רכבה ח״ן 098 165 .
X יסודות, קברים, מחצבות.  עין אס אש־שדאיט, ח׳ ח״ן 144 170 .

 עין אםמאעיל ח. IV. 150 216 פיר רבועי המוביל לתוך ניקבה. טור דרגות.
 עין אל־בדייה צ. III. 186 272 בריכה חצובה.

X מסגד חרב בקרבת מעין. I I ן אל־בחה ח״ן 105 157 .  עי
VII בגין מקומר מעל למעין.  עין בית אלמא ש. 182 174 .

 עין אל־בםתאן, ח׳ צ. III. 199 266 יסודות, גלי אבנים.
V אבוס בזלת. אגן בנוי אבנים רבועיות.  עין אל־בעידה ט. 239 193 .

VII חורבה של אבנים גסות על צוק דרומית־מערבית . 180 185 .  עין אל־בעידה / ש.
 למעין.

 עין אל־בעידה

ן מרובע(אל־חבם) צפונה. י  עין אל־בקיע י י״ם IX. 162 124 בריכה, בנ
ן גב ט. III. 210 241 גבעה מלאכותית, אבנים וחרסים על פני הקרקע.  עי

 עין גבאטי צ. III. 186 269 . אגן רבועי חצוב.
XII טחנה חרבה. . I  עין גדי י״ם 097 188 .

 עין אל־גורדאי י - • . ע. III. 179 273 טור דרגות חצוב.
 עין אל־ג׳דידה י״ם IX. 164 129 מדד• •מקומה תא-תפלה, גת, רצפת פסיפס, חומה

 סומכת, מיכל מים.
 עין אל־ג׳דידה

X בריכה עגולה.  עין אל־ג׳דדיר י״ם 131 197 .
ומיכל מים, עמוד. י•'•־•־׳ v V שרידי סכר׳  עין אל־ג׳וסק ב״ש 212־ 192 .
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ד ע׳ חמוד, תל. י , •  עין אל־ג׳מאעין ב״ש. 212 192 .
ג ע׳ אד־דיוך. י  עין דוך י״ם ,־.׳ 143 191 .

ג מיכל מיס עתיק, אמת מים. 1 1  עין אד־דלבה ח״ן . 099 155 .
ג שדידי בנין מסביב למעין,, מגדל עגול ואמת מים.  עין דפנה •..׳:.׳'• ;׳••• ש. • י, 180 176 .11ז

ג מחצבה עתיקה, קברים ומערות• חצובים, יסודות 1 1 . 1 6  עין אד׳־ד׳רוה ח׳ץ ! 110 0
 (קצר אםלאץ) ; בנויים אבנים מסותתות, אבן מיל רומאית, תעלה

 חצובה.
1 קבר חצוב. ג  עין אל־וחש . י״ם 1 ;127 159 .

 •עין אל־ויבה "ב. י. : 000 160 חרסים על פני הקרקע.
ד חרסים ואבני גויל על פני הקרקע. 1  עין ורד ט״כ 186 144 .

 עין אז־זיתון צ. 265 196 .111 מקום ישוב עתיק עם מדרגות. י
ד שרידי בנייה ואבנים מפוזרות.  עין אז־זקה, ח׳ ב״ש 223 199 .

1 מעין, בריכות מחוברות על־ידי ניקבה. ג  עין חוד י״ם ! 127 155 .
 עין חור, ח׳ ע. !, 276. 167 ,11 גלי אבנים.

 עין אל־חייה, ח׳ ב״ש ;226 199 .זג יסודות בנינים.
ז חומות ויסודות של בנינים, בריכה, בד, מזוזות., ג  עין אל־חלפא, ח׳ ר״א 150 167, .

 (אל־חפנא, ח׳)
ז שרידי בסיליקי, גומחה מעל למעין, אמת מים. ג  עין חניה י״מ 128 165 .

ד שרידי ישוב עתיק, גלי אבנים. ז ז  עין אל־חראמייה ש. 168 178 .
ג קברים חצובים, בורות, תעלה, מיכל מים.  עין אל־חראמייה ד׳־-א 158 174 .

ז קימורים מימי הב-נים, חומות חרבות, בור, אמת מים. ג  עין טלמה, ח׳ י״ם 134 166 .
1 חורבות מנזר, עמודי שיש, קברים.־ ג  עין יאלו י״ם 128 166 .

ג קבר חצוב.  עין יבדוד ר״א 151 173 .
ג בריכה,  עין יונס י״ם 141 200 .

 עין ירקא ב. 030 150 מצד חרב, טור דרגות חצוב המוביל למעין• . . • י
 (קצר עין ידקא)

ד ע׳ כפר פאדאת, ח׳. ז  עין בפד פאראת ש. . 169185 .
1 קברים חצובים, רצפת פסיפס, יסודות. ג  עין כאדם / י״ם 131 166 .

ז תא תפלה חרב, מערות, יסודות. ג  עין אל־כניםה, ח׳ י״ם 1124 160 .
- ע׳ אבו לוזה, ח׳. . ז ג  עין אל־לוזה, ח׳ ר״א 148 167 .

ד חרסים על פני הקרקע, אבני צור פדיהיםטוריות. ז ז  עין אל־מאלחה ר. 124150 1
ד שרידי בנייה חרבים — גבעה מלאכותית צפונית־  עיןאל־מדוע . ב״ש 210 193 .

 מזרחית מהם, אמת מים.
ז מעין, שרידי בנין. ג  עין מהרש י״ם 160133 .

 עין מזאריב . צ. 268 182 .111 קברים.
ז גלי אבנים, שרידי בנינים. ג  עין אל־מחימה, ח׳ ר״א 151 160 .

1 בנין בנוי אבגי שוליים, גת, בודות, שברים אדכי* ג  עין משרקה, ח׳ ר״א 159 169 .
 טקטוניים, קברים חצובים.

¥ . 197 208 

 עין משרקה, ח׳

¥ קברים חצובים (בית קברות רומאי).  עין נצרה ב״ש 208 197 .
 עץ אס־סאבוד, תל צ. ־ 292 204 .1 קברים רומאיים • י

ד ע׳ אם־םאכות, ח׳ תל. 1 1 י ש. 197 202 .  עין אם־םאכות י
ג ישוב חרב ומערות. .  עין םאמיה ר״א , 155 182.

ג חציבות בסלע. ז ז  ;עץ םארה ח״ן 159106 .
ג אמה ומיכל מים. בנינים חרבים, שרידי קימור (אל־ ד ז . 177179 .-  עין סארץ ש.

 י! י קצר), קברים חצובים.

ג קברים חצובים, אחד מהם עם כתובת עברית.  עין סיניא ר)יא 153 172 .
 עין אל־עאף, ח׳ ע. 259 180 .111 יסודות, גלי אבנים, קידות בלי מלט, פלח, גת.

ד קברים, אגן.  עין אל־עאצי ב״ש 212 192 .
ז מעין, אמת־מיס. ג  עין אל־עטאן י״ם 121 166 .

ד שרידי ישוב, גלי אבנים. ז ז  עין עינה, ח׳ ש. 165 179 .
. מעינות עתיקים, מיכלי מים, חרסים על .פני הקרקע. ג ז ז  עין עמראן, ח׳ ח״ן 155100 .

ז מעין, שרידי תעלה. ג  עין אל־עקד ד. 139 151 .
ג שרידי אמת מים וגשר, מעונות מערה, קברים, בריכה ל י״ם 138 179 .  עין פארה, ת
 • י! • לצד דרום. , י
ג בריכה, יסודות תא תפלה עם רצפות פסיפס,. אמת  ׳*יי אל־פואד י״פ 139 183 .

 מים, מעונות מערה.
 עין אצ־צאלח צ. . 260 198 .111 שני ארונות מתים, מעדה, גת.

ז חדד• מקומר הרב, אבני צור, בור מתחת לרצפה. ג  •;ין אצ־צאלח י״ם ! 122 166 .
 עץ קאדיון •ש. 181 11.175ד ע׳ נאבלם.
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ץ חרב (אל־כניסה). נ ! ב ג  עיז אל־קבו י״ם 126 161 .
ן ובריכה עתיקים. ז מעי ג  עין קבריאן י״ם 124 166 .
ת קבר. ו ע ז חורבות, מ ג  ׳ויי קינ־א ר״א 148 164 .

מרחץ, גתות חצובות, שרידי . ג אמת־מים, בורות, בתי ז ז  עין אל־קנאת ח״ן 106 159 .
 מגדלים עתיקים.

ה. . ג. 201 200 בנין בקרבת המעין.  עין אר־דדג
ז ע׳ רמילה, ח׳. ג  עין שמס י״ט 129 148 .

ז בנינים מקומרים חרבים, בור ואבוס. ג  ינץ את־תות, ח׳ י״מ 133 166 .
 ע• נון, ח׳ ש. 190 187 .¥11 כפר חרב עם חומות, קימורים, מקאם, בורות, מיכל

 מים עם טור דרגות, חציבות וקעדיות בסלע.
ג בורות חצובים, קברים ומעדות, (ובהן גלוסקמאות),  עיםוייה י״ם 134 174 .

 מיכלי מים מרובעים.
 עיהאים, ח׳ ע. 268 160 .11 ע׳ ז׳הראת אל־חמימה.

 אל־עיתא, ח׳ ט. 245 193 .111 ע׳ אל־עיכה, ח׳. •
 אל־עיתאוייה, ח׳ ע. 152 164 .11 ישוב חרב, גלי אבנים, באר בנויה.

ץ נפול, רחובות, מזוזות, משקופים, אבני־מיל, ז בנ ג  עכבר, ח׳ י״ם 128 146 .
 בורות הצובים, מעדות.

 עכהדה צ. 261 197 .111 חומות חרבות, בורות, בתי בד, קברים. ארון מתים
ן צאלח. ד עי  כפול חצוב בסלע, על י

 עכו ע• 258 157 .11 חומות העיר ומצודה. תא קבורה של יוחנן הקדוש.

 בנינים מקומרים ויסודות מימי הכינים, שווקים.
 ח׳אנים. שרידי רציפים (אל־מנארה). שרידי העיר
 מימי הכינים צפונה ומזרחה לעיר הנוכחית. אמת

ם•  מל
 שרידי בנינים בנויים אבני גזית, יסודות, בורות,

 עכרוש, ח׳ ע. 264 169 .11
 בתי בד, קברים חצובים.

 עלא אד־דין, ח׳ ח. 283 158. חומות חרבות, יסודות, גתות, בורות, קברים חצובים;
 בריכות דרומית לחורבה.•

 עלא אד־דין, ח׳

 עלאבון ט. 250 188 .111 ארון מתים חצוב.
! מעון נזירים עתיק, מערות. ג י אל־בנאת י״ם 130 153 . אל  עי

ז , בנין חרב, קברים חצובים, מיכלי מים חרבים. ג  עלאר אכרספלה י״ם 125 155 .
זד ע׳ עלי, ח׳. .  עלה, ח׳ ר. 161 153 .

 עלוע נ. 236 175 .¥ קברים חצובים, ארונות 'מתים, שרידי ישוב •עתיק
 מתחת לכפר.

 אל עלוייה, ח׳ צ. 271 193 .111 אבנים מפוזרות, בורות, מערות.
ז שרידי ישוב, חומות של בנין רבועי, בורות ומערות ג  אל־עלוינה, ח׳ י״ם 130 168 .

 חצובים.
- יסודות, שרידי בנין עם עמודים ובסיסים, קברים ד 1  עלי, ח׳ ד. 161 153 .

 (עלה, ח׳) ומערות חצובים. גת, רצפת פסיפס.
! ע׳ אל־עליא, ח׳. ג  עלי, ח׳ ה׳־ו 125 119 .

ז יסודות, מזוזות, גתות, מיכלי מים חצובים, בורות, ג  עלי מאלכינא, ח׳ ר. 155 146 .
 (אש־שיח׳ עלי) מסגד חרב, קברים חצובים.

/ 210 161 .1¥ יסודות, שרידי עיבוד חקלאי עתיק.  עלי קוקה, ח׳ ג
 עליא, ח׳ ע. 269 175 .111 בורות, יסודות, אבני ריחים. בנין אבני •גזית בעל

 קשתות אלכסוניות.
 אל־עליא, ח׳ צ. 261 205 .111 גלים של אבני בזלת, גל עגול במרכז.

ז חורבות בנין בעל רצפות פסיפס, גומחות ובורות ג  עליא, ח׳ י״ם 121 165 .
 שופכין. בורות חצובים, קברים.

ג חומות חרבות, בורות חצובים.  עליא, ח׳ ר. 149 176 .
ז חומות חרבות, יסודות, בודות חצובים, ומערות. ג  עליא, ח׳ ח׳ץ 125 149 .

ד,  קעריות סלע, דדך עתיקה לזנוע ולדיר עצפו
ג . 

 (עלי, ח׳)
ג יסודות, גלי אבנים, עמוד, קברים.  עליאתא, ח׳ ר״א 159 173 .

ג חומות, יסודות, מערות, בורות. ז ז  עלץ, ח׳ זז״ן 119 153 .
ג חומות חרבות, בורות חטובים, מגדל צופים, דרך ז ז . 150 128 .  עלץ, ח׳ ואדי ר.

 עתיקה, קברים.
 עלץ, ח׳ ואדי

ת כנסת. בכפר: שברים ארכיטקטוגיימ י ב : ת ו ב ר ו ז ח ז ז  עלמא י צ. . 273 197 .
 וכתובת. מזרחית לכפר: מגדלי צופים חרבים,

ן מתים.  ׳שלושה דולמנים, .אדו
ג מעדה חצובה עם טור דרגות וקברי שובבים. ז ז  עלמא, ח׳ ח״ן , 115 140 .

ג : חומות חרבות, בורות חצובים.  עלמית, ח׳ י״פ 137 176 .
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I יסודות, בודות, חרסים על פני הקרקע. X  עמאר, ח׳ ר. ן 160 147 .
X ע׳ אם אל־עמד, חי. I I  ^ל־עמדאן ח״ן 109 143 .

I בםיליקי חרבה, בית טבילה, תא תפילה, רצפות X  עמואם ר• י 138 149 .
 פסיפס, קברים, שרידי בנין בעל אפסים במקאם
 אש־שיח׳ עביד. תעלה בנויה וחצובה, שרידי בית
 מוקד. בכפר בנין עתיק ושברים ארכיטקטוניים

 בשימוש משנה.
י גת.  אל־עמוד, ח׳ ע. 271 163 .11 יסודות, אבנ

I • יסודות, מערה, אבני בנין עתיקות בשימוש משנה. X  עמודה, ח׳ ר״א 149 169 .
X גבעה מלאכותית, עמוד, בורות. I  עמודה, ח׳ עזה 113 113 .

X יסודות, שברי עמוד, בודות. באד (בואדי לצד מזדה), I I  עמודייה, ח׳ ב. י־ 095 123 .
י צור על פני הקרקע.  (אבו זעיזה, ח׳) אבנ

 עמוקה צ. III. 199 268 קברים בנויים, מערות.
IX שרידי מגדל וקמרונים. חציבות, בסלע, קברים.  עמורייה, ח׳ ח״ן 128 141 .

 עמורייה, ח׳ ר״א • 159 177 שרידי בנין רבועי, בורות חצובים, חציבות בסלע,
 קברים.

V חומות חרבות, מגדלי צופים. I  עמיר, ח׳ ש. 170 154 .
 עמקה 1 ע. ; II. 166 265 כפר בנוי על שרידי ישוב עתיק. שברים ארכי־

 טקטוניים בשימוש משנה. בורות, קברים.
 עמקה 1

IX גלי אבנים, גת חצובה.  עמראן, ח׳ י״ם 128 155 .
X מערות. I I  אל־עמדה, ח׳ ח״ן 084 121 .

X חורבות כפר, גת חצובה. I I , ח׳ ח״ן 119 141 .  עמדו
I גלי אבנים, יסודות, מערות, בורות. X , ח׳ י״ ם . 126 143 .  עמדו

 איי־עמרו, תל ח. IV. 159 237 גבעה מלאכותית.

X I I . 
 (ליאת זחלוק)

X שרידי יסודות, בודות. I I  אל־עמדי ב. 085 130 .
X חורבות עיר, כנסייה, חומות, מגדל ששמש מסגד, I I  ענאב אל־כבירה, ח׳ ח״ן 089 143 .
 עתה שמם. בנין מקומר (קצר אל־ענב), יסודות,

 ח״ן

 בורות, גתות.
X מערות, בורות, גלי אבנים, יסודות, חורבות ישוב. I I  ענאב אצ־צגידה ח״ן 091 146 .

VI קברים חצובים, בורות, מיכל מים.  ע1בתא ט״כ 190 161 .
V חורבות ישוב, גלי אבנים.  ענאהם, ח׳ ג׳. 201 180 .

 אל־ענאקיר, ח׳ ע. III. 185 260 ע׳ אר־ראמה.
X , מקום ישוב עתיק, יסודות,.אבני־בנין משימוש משנה, אתא י״פ 136 175 .  עי

 פםיפם באתדא, שברי עמודים, בודות.
IX ע׳ אבו מעמר, ודי.  אל־עניזייה, ח׳ י״ם 140 164 .

ן גי. IV. 166 212 ניקבה וקברים חצובים. «• י  עו
IV ע׳ אם זייד, תל.  עני• ח׳ ג׳. 209 168 .

I חומות בנינים חרבות, קברים חצובים, בית בד, חדר X  עניר ח׳ ר״א . 151 160 .
 י חצוב ולו פתח קשות, עמודים.

 עניר ח׳

V חומות חרבות, יסודות, בורות חצובים. I  עראפה, ח׳ ש. 180 164 .
IV יסודות, ביית בד, קברים חצובים, מחצבות.  עספאנה, ח׳ ח. 237 158 .

X גלי אבנים, יסודות, מערות, דרך עתיקה, גת. I I  עםילה, ח׳ ח״ן 088 143 .
V בנינים חרבים, קימורים, בורות, בריכה לצד מערב I  עככר,.ח׳ ש. 177 163 ,

 (ברכת אל־עסכר).
 עככר,.ח׳

ד המעין, מיכל מים. V קברים, ניקבה חצובה על י I I , ש. 180 179 .  עםכר, ח
IX מצד וישוב חרבים. חומות, בודות, קימורים.  0 לז; דייה, ח׳ ר״א 149 167 .

ח׳ צ. III. 202 261 גלי אבנים, בתים חרבים. ה, י  *ל־עסלי
 עטפייא ח. IV. 157 236 קברים, בורות.

X ע׳ אשקלון. I  עםקלאן עזה 119 107 .
I יסודות, עמודים שבורים, קברים חצובים. X  עסקלאן, ח׳ ד״א 144 163 .

IX יסודות, שרידי בניגים, בודות חצובים.  עםקלון, ח׳ ח״ן 121: 144 .
I גל אבנים. X  עפאנה, דגים י״מ 129' 167 .

V גבעות מלאכותיות שנחפרו בחלקן, רצפות פסיפס,  עפולה נ. 224; 177 .
 בנין שחלקו בנוי ארונות מתים.

 עפולה

. ל א ע ־ ל א ד ב ע ׳ VII ע  אל־עפדאתה ש. 169 176 .
י י גויל, אבנ IV חרסים על פני קרקע משופע, אבנ  עפרין, תל . ט״כ 205 149 .

 פסיפס.
 עפרין, תל .

VI ע׳ עבד אל־עאל. I  אל־עפדית ש. 168 177 .
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ג חורבות עיר, יסודות בנינים, בורות, כותרות שיש ז  אל־עציפירייה, ח׳. . ב. 091 103 .
 (וחדי, ח׳) ושברי שיש, באר.

ג שרידי ישוב בכפר. צפונה בורות וקברים חצובים. ז ז ז  עצירה אש־שמאליה ש. י 184 175 .
 מעדות, רצפות פסיפס.

ז יסודות, בורות חצובים, מערות, פלח, חרסים על פני ג  עצפורה, ח׳ ד. 136 142 .
 הקרקע.

135 143 
 (אם אל־עוםג׳)

ז באר עתיקה. ג  עצפירה, ח׳ ר. 143 135 .
 עקאדה גי. 216 166 .1¥ בנינים חרבים.

ז שבדי בנייה. ד  עקארה, ח׳ ח. 239 153 .
ד מכלאות חרבים, בודות חצובים. ז ז  אל־עקבה, ח׳ ש. 193 190 .

ז יסודות, גלי אבנים, בורות, מעדות. ג  עקבר, ח׳ חין 120 143 .
 עקברא, ח׳ ע. 274 180 .111 ישוב חרב, יסודות, גתות, בורות, קברים, אדון מתים,

 מערה על יד המעין.
ז יסודות, מערות, גתות. ג  אל־עקד, ח׳ ד. 138 151 .

 עקד אל־עזדייה ח. 204 146 חרסים על>פני• הקרקעי אבני גויל מפוזרות, שבדי
 פםיפם.

\ שרידי בנינים, שברים ארכיטקטוניים. ד ז  אל־עקדה, ח׳ ש. 185 181 .
ז בנין חרב מעל לבאר, חומות בנינים נפולות, בודות, ג  אל־עקדה, ח׳ י״ם 128 145 .

 (ביר אל־לימון, ח׳) גת חצובה.
ד ח׳אן חרב עם שרידי קימורים.גליליים, שרידי בנינים, ז ז  אל־עקוד, ח׳ ש. 181 178 .

 בור, חציבות בסלע.
 אל־עקוד, ח׳

ז יסודות, אבנים חצובות מפוזרות, גתות, מקומות ז ז  אל־עקיבה, ח׳ ׳ צ. 260 198 .
 גדורים.

 אל־עקיבה, ח׳

\ שרידי חומות של אבני גויל. 7 ז  אל־עקיל, ה׳ ש. 187 168 .
ז ארונות מתים, כתובת ערבית, באר עתיקה, חרסים על ג  עקיר ר. 141 133 .

 פני הקרקע.
\ שרידי מצד (אל־חצן) בור, בריכה, יסודות בנינים. ז ז ז  עקרבה (אל־חצן) ש. 170 183 .

 שברים ארכיטקטוניים ושברי כתובות בכפר,
 עקרבה (אל־חצן)

ג שני בודות עגולים בנויים בנייה גסה. אבנים ז  אל־עקרע, ח׳ ב. 104 118 .
 מפוזרות.

 אל־עקרע, ח׳

ז שרידים עתיקים ומקאם בכפר. עמודים, קברים, ז ז  עראבה ע. 251 182 .
 בורות.

/ 213 185 יסודות.  עראבונה ג
ג גבעה מלאכותית עם שרידי חומת דוד, הדסים על פני ד  אל־עראד, תל . ח״ן 077 162 .

 הקרקע, בורות ומערות.
 עראבה ג׳. 211 181 שרידי ישוב עתיק, אבני בנייה מפוזרות, קברים

ג מערות חצובות. » ובורות חצובים, גת, מקאם צפונה לחורבה. ז ז  עראק אבו חסין ב. 106 130 .
ג מעדות חצובות, קבר שובבים. ז ז  עראק אבו םרדאב ח״ן 112 141 .

ג מערה שחלקה נחפר ובה שרידים פדיהיסטוריים. ז ז ז  עראק אל־אחמר י״מ 118 173 .
ג חדרים חצובים, בור ומחצבות בשן הסלע. ז ז ז  עדאק בדר ש. 180 175 .

ז מעדות חצובות. ג  עראק אל־בידא ר. 130 138 .
ז מערות חצובות, כתובות, קברי שוככים. ג  עראק אד־דיר ח״ן 120 139 .

ג מעדה. ז ז  עראק אל־ח׳יל ח״ן 112 140 .
ג ע׳ אש־שיח׳ ז*חמד אל־עריני, תל. ־ ז ז  עראק אל־מנשיה עזה 113 130 .

/ .>׳ ז ע׳ דיר אנ־נעמאן, ח ג  עראק אנ־נעמאן ר. 129 138 .
ג הדסים ואבנים על פני הקרקע מערבית לכפר, קבריג ז ז  עראק סוידאן עזה 117 121 .
 קבוצת מערות חצובות, רצפת פסיפס על יד הדרך

 עראק סוידאן

 אל־מג׳דל—פאלוג׳ה.
ג מערה חצובה, אולמים, מעבר, חדר עם בור ואבוס, ז ז  עראק סלימאן ח״ן 113 140 .

 שרידי חרותות וכתובות.
 עראק סלימאן

ג - מערות, גתות חצובות, קעריות בסלע. ז ז  עראק אל־פנש ח״ן 114 140 .
ג יסודות, רצפת פסיפס,.מערות, קברים חצובים ובורות. ז ז  עראק אש־שאריאת, ח׳ ח״ן 118 142 .
ג גלי אבנים, שרידי תא תפילה עם שלוש .אפסידות. ז ז  אל־ערב, ח׳ ח״ן 110 141 .

 כולל גם שתי חורבות קטנות בואדי אל־ערב.
ז יסודות בנינים, מגדל, מעדות, חרסים על פני הקרקע. ג  אל־עדב, ח׳ ח״ן . 123 143 .

ד חומות בזלת גסות.  ערבאדה, ח׳ ט. 237 189 .

ז ז ז . 196 247 , 
 (עדביהה, ח׳)

ז חורבות על .פני שטח גדול, שרידי בית כנסת, באר, ז ז  ערביה ח׳ ט. , 247 196 .
 קברים• חצובים, גתות, מחצבות, אמת מים.



 24 בנובמבר, 1944 העתון הרשמי מס׳ 1375— תוספת מס׳ 2. 1015

 שם המקום .שם המחוז . מקומו על המפה האור .העתיקות ,

XI יסודות, גלי אבנים, בודות. I I  ערבייה, ח׳ ח״ן 104 166 .
 ערבין, ח׳ ע. י! III. 172 276 חרבות ישוב עתיק, אבגי בגין, יסודות, עמודים, בורות.

V ע׳ ערבאדה, ח׳.  ערביתא, ח׳ ט. 237 189 .
י החולות. X חרסים ושברי שיש על פנ I , 114־ 103 . ה ז  ערד אל־מחג׳אר ע

X מערות חצובות, מיכל מים, אמת מים מעין אל־ערוב. I I  אל־ערוב, ח׳ ח״ן 114 164 .
V חומות חרבות ויסודות. שברי עמודים. קברים חצובים, I  ערורה ר״א 161 166 .
 מקאס אל־ח׳דר, מקאם אל־עדורי, מקאם אש־שיח׳

 רדואן אל־קבה.
 אל־־עדימה, ח׳ ט. III. 201 253 תל מלאכותי מעל לגבעה טבעית, שרידי חומות

 ויסודות, תעלה חצובה,
X ע׳ אש־שיח׳ אחמד אל־עריני, תל. I I  אל־עריני, תל עזה 113 130 .
V מגדל צופים חרב, בורות, מעדות. I  ערים, ח׳ ט״כ 151.176 .

VII ראש גבעה מבוצר עם מגדל בחלקו הדרומי, מערות  אל-ערמה ש. ; 173 180 .
 ובורות חצובים בקיר תלול, אבגי שוליים, חרסים

י הקרקע. י נ  על פ
I ע׳ אר־דאם, ח׳. X  ערמה, ח׳ י״ם 129 154 .

X יסודות, חומות, בורות חצובים, רצפת פסיפס. I I  ערנבה, ח׳ ח״ן 111 156 .
X חומות, יסודות של אבגים גדולות, בורות, גתות.  ערנוטייה ר״א 151 171 .

V חומות חרבות. I  ערערה, ח׳ ש. 165 155 .
X ישוב גדול חדוס כולו. V  ערערה, ח׳ ב. 062 148 .

X גבעה מלאכותית, שרידים של חומות העיר, יסודות. V  ערערה, תל ב. 062 148 .
 סכר לרוחב הגחל מזרחודמערבה.

י שטח גדול, גלי אבגים, בורות חרבים, X חורבות על פנ I  ערק, ח׳ ב. 086 106 .
 בתי־בד.

 ערק, ח׳

IX יסודות בנינים, שברים ארכיטקטוניים.  אל־עדקאן ח״ן 122 145 .
VI חומות, גלי אבנים. I  ערקאן אל־חמאם ש. 185 191 .

X אבני בנייה מפוזרות, מערות, בורות חצובים,, קברים. I I  עדקאן אל־ח׳לא ח״ן 115 140 .
VII מכלאה חרבה, מערות עתיקות. .  עדקאן אנ־נמר ש. 177 201 .

X מגדל־צופים חרב. I I  ערקוב אבן בםמה ח״ן 084 161 .
די דרך עם דרגות. X שרי I I  ערקוב אד־דרג׳את ח״ן 080 158 .

י בנייה מפוזרות, חרםים על V יסודות, מיכל מים, אבנ H I  אל־ערקובייה, ח׳ עזה 136 121 .
י הקרקע. נ  פ

 אל־ערקובייה, ח׳

I יסודות, קברים, מעדות, גתות. חציבות וקעריות X  ערתוף י״ם 131 150 .
נזדמערבה ומזרחה. גלי אבנים.  בסלע צפו

 ערתוף

די מיכלי מים.  אל־עשה, ח׳ צ. III. 206 255 גלי אבנים, שרי
V ע׳ זבעה״-ח׳.  אל־עשה, ח׳ ב״ש 217 200 .

V מקום ישוב פריהיםטורי. חרסים על סני הקרקע. I  עשיר, תל ט״כ 186 135 .
י צור.  אבנ

X שרידי חורבות, מערות. I I  עשיש, ח׳ ח״ן 113 144 .
V בנין בעל כיפה בכפר, עמודים, שבר רצפת פסיפס, I  עתיל ט״כ 197 157 .

 באר, בודות ומעדות חצובים.
X בניגים חרבים, יסודות, מערות, קבר, בורות, גת, I I  עתיר, ח׳ ח״ן 085 152 .

 עמודים, כותרות, מקאם.
 ח״ן

 עתלית ח. IV. 145 233 מצודת צלבנים ועיר מוקפת חומה. גבעה מלאכותית.

 (כולל גם דסטרי, ח׳) בית מרחץ. בתי קברים מימי הצלבנים והפיניקים.
 המקום העתיק כולל גם את ח׳ דםטרי. ואת כל

 (כולל גם דסטרי, ח׳)

 השטח המכיל דרכים, םכרים, חומות וחציבות
 בסלע? גבולותיו מערבה — הים, צפונה — ואדי
 דםטרי, מזרחה — כביש חיפה—עתלית, דרומה —
 הקו העובר ממזרח למערב 50 מ׳ דרומית מהחציבה
 בסלע הידועה בשם באב אל־הוא והנמצאת בדרך
 לתחנת עתלית. שטח העתיקות כולל גס את החציבה

 בסלע הידועה בשם אל־מאקאתע.
 פאנם, ח׳ ע. III. 179 272 יסודות של חומות, אבנים מסותתות, בודות, קברים

י משחזת.  חצובים, בד ואבנ
י שטח גדול, יסודות, בארות, X שרידי חורבות על פנ I V  אל־פאר, ח׳ ב. 074 107 .

 שברי שיש, כותרות, עמוד קטן.
, II. 166 242 גבעה מלאכותית, יסודות.  אל־פאר, תל ח

V גבעה נמוכה עם חרסים על פני הקרקע, באד.  אל־פאר, תל "נ 177,226 .
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 שם המקום שם המחוו מקומו על המפה תאור העתיקות ; •

X ע׳ אל־חמד, תלול. I  אל־פאר, תלול עזה 101 107 .
V יסודות בנינים, מזוזות וספים, שרידי חומות וגתות, I  פארםייה, ח׳ . ט״כ 193 165 .

 בודות.
VII גבעה מלאכותית, יסודות, מעדות, חציבות בסלע,  אל־פאדעה, ח׳ תל ש. • 188 182 .

 רצפת פסיפס.
X גבעה מלאכותית חסודה למחצה, בתי קברות עתיקים, I V  אל־פארעה, תל • ב. ,; 077 100 .

 שפת־נחל בנוייה.
V יסודות, אבנים עתיקות בשימוש משנה, עמודים I . 141 166 

־  פג׳ה י
 וכותרות, ארוךמתים.

XII ע׳ זכנדה, חי.  פגור, ח׳ י״מ 119 164 .
X גבעה.עם שברי חרסים. I  פג׳ם, תל עזה 083 088 .

X ע׳ אל־עג׳לאן, ח׳. I I  פהידי, ח׳ ב. 110 134 .
די ישוב גדול, גת ומערות חצובות, בורות, חרסים , שרי I X  פואקםה, ח׳ י״מ 129 166 .

י הקרקע, מחצבות.  על פנ
 פואקםה, ח׳

X באר עתיקה. I I  אל־פואד ה״ן 108 156 .
X חרסים, אבנים ושברי זכוכית מפוזרים על פני הקרקע. I I  אל־פוארה, ח׳ ב. 101 129 .
י תא תפילה, חדרים מקומרים, ד ר I יסודות בנינים, ש X  פוכין, ואדי י״ם. 124 160 .

 מערות ובורות חצובים.
 פוכין, ואדי

י ישובים מחוברים על ידי דרך ,עתיקה, IX יסודות שנ  אל־פול, ח׳ ר. 135 146 .
 גת חצובה, בורות קיבול, קעריות בסלע ותעלה, בור,

 קברים.
IX גבעה מלאכותית.  אל־פול, תל ד. 137 132 .

X גבעה מלאכותית, חורבות עיר ומצודה שנחפרו  אל־פול, תל י״ם 137 172 .
 למחצה.׳

 אל־פולה . נ. V. 179 223 ע׳ מרחביה.
י הקרקע, עמודי שיש. X יסודות אבנים על פנ I I  פולייה, ח׳ ח״ן 114 137 .

 פוליח, ח׳ נ. III. 186 240 יסודות חומות, בורות, קברים, מערות, גתות, גלי
 אבנים.

X מגדל, בורות חצובים. I I  אל־פחג׳ה, דגים ח״ן ־ 097 163 .
V בנין בעל קימור גליל (אל־בוברייה), כנםית צלבנים I  פחמה . ג׳. 199 167 .

 המשמשת מסגד. קברים חצובים.
V מגדל צופים. I  פחם, ח׳ ט״כ 182 156 .

V ע׳ חמד, ח׳. I  פח׳אח׳יר, ח׳ ש. 166 160 .
VI שרידי חורבות. I ' י 181 185 ,  אל־פח׳אד, ח׳ תל ש.

II גבעה מלאכותית, קברים עתיקים.  אל־פח׳אד, תל ע. 258 159 .
X גבעה קטנה עם חרסים. I V  אל־פח׳אדי עזה 079 087 .

 פח׳יח׳ירה, ח׳ ח. IV. 168 225 יסודות חומות, אבנים מפוזרות.
XII חומות חרבות. בורות, מערות. I  אל־פח׳ית, ח׳ ח״ן •י 087 166 .

די ישוב, מערות, בורות, חדרים חצובים, באר X שדי I I  פטאטה, ח׳ ב. 111 129 .
'  עתיקה.

X חומות, יסודות, מערות, בורות, חציבות בסלע. I I  פטוח, ח׳ ח״ן 095 160 .
X יסודות, בודות עם טורי דרגות, מערות. I I . ח״ן 117 147 .  פטום, חי

י שטח גדול, בורות בנויים אבני גויל. X חורבות על פנ I  פטים, ח׳ ב. 082 115 .
VII יסודות, מערות, בורות.  פכהא, ח׳ ש. 193 184 .

 חציבות בסלע, יסודות.
 (כפר דך, ח׳).

XI חציבות בסלע, יסודות. I  אל־פלאח, ח׳ ח״ן 111 143 .
 (שעב אל־פלאח, ח׳)

 פלאח, מערת ואדי ח. IV. 148 236 מערה עם שרידים פריהיסטודיים.

 מקאם עם כתובת (אש־שיח׳ אחמד פלוג׳ה).
 (אנ־ינטף)

XI מקאם עם כתובת (אש־שיח׳ אחמד פלוג׳ה). I  אל־פלוג׳ה עזה 115 126 .
V קברים חצובים. I  פלמה (פלמיא) ט״כ 181 152 .

V מערות קברים, עקבות שרידי עתיקות. I  אל־פנדקמייה ג׳. 192 169 .
 פניתיר, ח׳ ח. IV. 158 215 אבנים מפוזרות.

 פסוטה ע. ITT. 179 272 יסודות, שרידים ארכיטקטוניים, משקופים מקושטים
 בכפר, בורות וקברים, ארון מתים חצוב.

V חומות חרבות, יסודות.  פםיסייאת, ח׳ ב״ש 215 189 .
 פעוש, ח׳ ר״א IX. 155 145 ע׳ נג׳מאת אל־חודלי.

VII גבעה מלאכותית.  פץ אל ג׳מל, תל ש. 192 201 .
י שטח גדול, יסודות, טחנות, שרידי X • חורבות על פנ  פצאיל, ח׳ ש 159 192 .

 אמת־מים, דרך רומאית.
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X 1 יסודות. I I  םצאצה, ח׳ ח״ן ! 114 136 .
י בנייה מפוזרות. I שרידי בנינים, יסודות, אבנ X  פצה, ח׳ ד״א 158 162 .

די חומות, בורות, ארונות מתים, אבנים III יסודות, שרי  פציל דאניאל, ח׳ ע. 272 178 .
 מסותתות ושברים ארכיטקטוניים בכפר, רצפות

 פסיפס.
V ע׳ אפקאם, ח׳. I  םקאם, ח׳ ש. 176 167 .

V שרידי ישוב עתיק, קברים ובורות חצובים.  פקועה ג׳. 211 188 .
י מיל. X מערות, שרידי דרך רומאית, אבנ I I  פקיקם, ח׳ ח״ן 100 148 .

V מגדלים חרבים, מקאם אש־שיח׳ בדקאן.  פקיקעה, ח׳ ג׳. 212 188 .
י הקרקע. VIII גבעה קטנה עם יסודות, חרסים על פנ  אל־פקידה עזה 137 118 .

ץ ע. III. 182 264 ע׳ אל־בקיעה. ע ק  פ
י מיל רומאיות. V גבעה מלאכותית, אבנ  אל־פר, תל ב״ש 216 188 .

I קברים ובורות חצובים. מערבית: בריכה חצובה בסלע X (אל־ביאר, ח׳) י״ם 137 169 .  פראג׳, ח׳
 למחצה ובנויה למחצה.

(אל־ביאר, ח׳)  פראג׳, ח׳

I בודות חצובים, יסודות, מעדות, אבנים מפוזרות. X  פראד, ח׳ ח״ן 130 140 .
פה כי ח׳ מנצור). בנין בעל. (מקאם אש־שי י ע ו  פראדייה צ. III. 190 260 בנין רב
 וגומחה בתוך בית קברות, מערה וקברים חצובים.

י גויל. VI גבעה מלאכותית, קברים, יסודות בנויים אבנ I I  אל־פראני, תל עזה 124 113 .
- גבעה מלאכותית, יסודות, עמודים, בסיסים, רצפת IV, 160 204 .פראסין, ח׳ גי 

 אבן. לצד צפון חציבות בסלע, בודות, מעדות.
 פראסין, ח׳

X יסודות בנינים,-מערות, בורות. I I  פדג׳אם, ח׳ ח״ן 104 146 .
VI גבעה קטנה עם חרסים על פני הקרקע. I I  אל־פרהגד, תל עזה י 124 113 .

V גבעות מלאכותיות.  פרואנה, תלול ב״ש י 208 196 .
V חומות חרבות, יסודות, שברי עמודים, אבנים מסות־ I I  פרוה, ח׳ ש. 185 180 .

 תות, מערות, דרך עתיקה עם מסלה.
V ע׳ אל־אשקר, ח׳. I  פרח, ח׳ ש. 172 152 .

 פרחיה, ח׳ תל ע. ,II. 165 268 גלי אבנים, שרידי יסודות.
 אל־פרידים ח. IV. 146 223 קברים, שרידי ישוב עתיק, באר.

XI מבצר על ראש גבעה, מגדלים, חומות, קימורים, I I  אל־פרידים י״ם 119 173 .
 (ג׳בל פרידים, חי) שרידי טור דרגות, בנינים חרבים במורד הגבעה.

 בורות, מדרגות.
 (ג׳בל פרידים, חי)

X חומות, יסודות, בודות מקומרים, בריכה. I I  םרידים, ח׳ ח״ן . 115 162 .
 פריד, ח׳ ח. IV. 160 226 יסודות, מערות, קברים, גלי אבנים.

י גויל, רצפת VII יסודות, שרידי מיכלי מים בנויים אבנ I  אל־פדן, ח׳ ד. 147 127 .
 פסיפס ורצפת שיש.

 אל־פדן, ח׳

V בורות, שרידי ארון מתים. I  פרעאתה ש. 177 166 .
ץ חדב, יסודות, באר בנויה, נ X קימור. מעל למעין, ב I I  פרעה, ה׳ ח״ן 106 151 .

 מערות חצובות.
 ח״ן

 פדעים צ. III. 200 265 שרידי בנינים, קברים חצובים, מערות, גתות, חציבות
 בסלע.

X בורות, רצפת פסיפס, אבני בנייה נפולות, דדך עתיקה, I I ב. 111 132 .  פרת, ח׳ עזה/
 בד, באד, בריכה חרבה.

י גויל, אבנים מפוזרות, חרסים על VIII בורות בנויים אבנ  אל־פתונה, ח׳ ד. 138 126 .
י הקרקע.  פנ

V יסודות, שרידי מיכל מים עם רצפת פסיפס, אבני I  צאבייה, ח׳ ט״כ 177 141 .
 בנייה מפוזרות, בודות.

XI חומה חרבה. I I  צאחבה״ ח׳ י״ם 111 172 .
V מגדל חרב. I I  אצ־צאיג, דג׳ם ש. 169 196 .

X יסודות בנין גדול, םף, בורות.  צאלח, ח׳ י״ם 127 171 .
 צאלחה, ואדי צ. III. 194 275 מערות ובהן אבני־צור מעובדות מהתקופה הפרי־

 היסטוריה.
VI חומה עם מגדלים שמקיפה את הכפר? קברים חצובים, I  צאגוד ג׳. 196 173 .

 כתובות, חציבות בסלע, מעדות, בורות.
IX גבעה מלאכותית, שרידי מצודת צלבנים, חומות,  אצ־צאפי, תל ח״ן 124 136 .

 קברים, חציבות בסלע, מערה.
 ח״ן

I יסודות, מערות־קבדים. X  אצ־צאפיה, ח׳ ח״ן 124 137 .
X בורות, גלי אבנים. I I  צאפיה, ח׳ ח״ן 114 143 .

ד בזלת, קברים י עמו V חומות חרבות, בודות, גתות, שבד  צאדה, ח׳ ט. . 231 192 .
 חצובים.
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י הקרקע. ד גבעה כפולה, חרסים על פנ  אצ־צארם, תל ב״ש 207 197 .
 צבארין ח. 220 153 .1¥ יסודות, באר.

.ח׳ . ש. 167 184 .¥11 יסודות בנינים.  צבובה,
ג בורות, קבר בנוי.  צבחה, ח׳ י״מ 128 172 .

¥ גבעה מלאכותית נמוכה עם יסודות של שני מיכלי 1  צביח, ח׳ תל ט״כ 190 147 .
י הקרקע.  מים, אבנים וחרסים על פנ

ג גלי אבנים, יסודות. 1 1  צבר, ח׳ ואדי . ח״ן 117 139 .
1 חומות חרבות. ג  אצ־צגייר, ח׳ י״ם 132 159 .

1 יסודות בתים, מעדות, בורות. ג  אצ־צגידה, ח׳ ח״ן 124 138 .
1 חומות חרבות, בנינים מרובעים ועגולים. דרומה ג  אצ־צגירה, ח׳ ח״ן 125 145 .

 ודרום־מזרחה מעדות חצובות.
י בנייה מפוזרות, י שטח גדול עם אבנ  אצ־צהאריג׳, ח׳ ח. .211 146 .1¥ שרידים על פנ
 חרסים ושברי שיש על פני הקרקע, רצפות פסיפס.

 שברי ארונות מתים, קברים.
י י גויל, חרסים על פני הקרקע, אבנ  אצ־צהאריג׳, ח׳ עזה 121 124 .¥111 בודות בנויים. אבנ

 (ביר אצ־צהאריג׳) פסיפס על קרקע משופע.
 צואוין, ח׳ .ח. 216 149 .1¥ ע׳ אל־ח׳רבה.

י צור וכלים. 1 מחצבות של אבנ ג  צואנאת ״ י ר. 141 152 .
 צואנה, ח׳ ע. 274 176 .111 חורבות עיר, בנינים נפולים, בורות בעלי קשת

 חצובים, שברי עמודים, קברים.
די מצודת הצלבנים, קימורים, חומות, מחלק, סלע ! שרי ג  צובא י״ם 132 162 .

 בעל קיר תלול, קברים.
ג חומות חרבות ויסודות בנויים אבנים מסותתות, מערות ו ד  צובא, ח׳ ח״ן 106 149 .

 חצובות.
י הקרקע׳  אצ־צובאת, תל ח. 247 158 .11 גבעה מלאכותית עם יסודות, חרסים על פנ

 (אל־ח׳יאר, תל) באר בנויה עם ניקבה לצד צפון.
ג ע׳ אל־מדשאן, ח׳. 1  צובתא, ח׳ עזה 105 118 .

ג שטח ובו אבני־צור מעובדות. 1 ¥  צויוין ב. 074 100 .
ן מרובע, י ג מקום גדוד באבנים גדולות, שרידי בנ  •אצ־צומעה, ח׳ י״מ 136 172 .

י צור מעובדות.  בודות, חדר מקומר, אבנ
1 בודות, מערות, גלי אבנים. ג  צופייה, ח׳ ח״ן 121 142 .

¥ גלי אבנים, בורות חצובים, מיכלי מים, מערות, שברי 1  צופין, ח׳ ,ט״כ 178 148 .
 רצפת פסיפס, קברים חצובים צפונה.

ג חומות הרבות, בורות, משקוף חצוב, מערות, שרידי 1 1  אצ־צורה, ח׳ ח״ן 117 142 .
י מיל רומאיות.  בד, אבנ

 אצ־צורתין, ח׳ ש. 180 171 .¥11 מגדל צופים.
ג שרידי חורבות, יסודות. 1  אצ־צח׳רה, ח׳ עזה 110 108 .

 צח׳רת אנ־נצאדא עזה 126 121 .¥111 קברים עתיקים, חרסים על פני הקרקע.
1 יסודות בנינים, אבן גת. ג  אצ־צוייאג, ח׳ ר. 128 150 .

 אצ־ציאד, ח׳ ש. 187 175 .¥11 שרידי חורבות.
י פסיפס. י הקרקע, אבנ י גויל על פנ י פסיפס. אצ־צייאח, ח׳ ; ר. 140 125 .¥111 חרסים ואבנ י הקרקע, אבנ י גויל על פנ  חרסים ואבנ

 (ז׳הרת צייאח)
 אצ־צירה • נ. • • 243 189 .111 מכלאה עגולה עשויה אבנים בלי מלט.

 אצ־צירה, ח׳ נ. 225 186 .¥ חורבות מעל לשטח גדול, גלי אבנים, אדון־מתים.
ג יסודות, מערה, בורות חצובים, אומנות גסות, טור 1 1 דת אל־בלאע ח״ן 108 160 .  צי

 דרגות.
 צלחה צ. 276 193 .111 בורות, בריכה, רצפת פסיפס, קברים חצובים, בתי בד.

ג יסודות, גלי אבגי־צור. 1 1  צלנתח, ח׳ חיץ 082 146 .
1 ע׳ אל־ח׳דבה. ג  צמויל, ח׳ י״ם 136 168 .

יה ג שרידי מצודה מימי הכינים, עמודים, בריכה עשו 1 1  צמיל עזה 119 131 .
י גויל.  5י אבנ

1 באר, בור חרב, יסודות, קברים, מערות, חציבות בסלע ג  צמיל, ח׳ ר. 139 130 .
 (מגאיר צמיל).

י גויל וחדםימ על פגי הקרקע, גת, די חומות, אבנ  צנדאחנה עזה 126 119 .¥111 שרי
 גולל.

׳ שרידי כנסיה עם אפסים, יסודות. ג נ ד  צנדאחנה, ח׳ ודין 111 141 .
ג גבעה מלאכותית, יסודות, קברים חצובים ומקושטים 1 1  צנדאחנה, תל היין 111 140 .
 ציורים בצבע, קברי־שובכים, קבר־פיר, מערות

 חצובות.
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 אצ־צעבנייה, ח׳ ע. 264 184 .111 יסודות, גלי אבנים בלתי מעובדות.
11ג יסודות, בורות חצובים, בסים, עמוד שיש קטן.  צפא, ח׳ ר. 117 159.

11ג יסודות, מערות, בורות, גלי אבנים.  אצ־צפא, ח׳ ח״ן . 110 155.
 אצ־צפא,תל צ. 270 205 .111 גלי אבנים, קברים, חציבות בסלע, גתות.

ד גבעה מלאכותית מתחת לכפר, כגםיה חרבה, מצודה,  צפודי נ. י. . 240 176 .
 י! תיאטרון רומאי וחומה. שרידי בניגים ביזנטיים,

 קברים, ארונות מתים, בודות, אמת־מים, חומות,
 רצפות פסיפס.

 צפטה עאדי, ח׳ ח. - 247 166 .11 יסודות של חומות, גלי אבנים, קברים, קברים חצובים,
 צפונה באר בנויה.

ד1 גבעה עם יסודות, חרסים ואבנים על פני הקרקע,  צפצאפה, ה׳ ח. ־212 147 .
 שברים ארכיטקטוגיים על יד החוה סמוך למעין.

ד יסודות חומות, שרידי רצפות פסיפס, בד, אבנים  אצ־צפצפה, ח׳ נ. 228 187 .
 מעובדות מפוזרות.

ד גבעה מלאכותית קטנה. - ב״ש 204 199 .  אצ־צפראני, תל
1 חומות בנינים חרבות, בםיםי עמודים, בורות חצובים, ג  אצ־צפרה, ח׳ ר. 136 147 .

 אבני־בד.
 צפת צ. 263 197 .111 שרידי מצודת הצלבנים וחפירים. בנינים מימי הכינים
 וכתובות בעיר הכוללים עין אנ־נאיב, ג׳אמע אל־
 אחמד, ח׳אן אל־אחמד, מערת בנאת יעקוב, אש־שיח׳

 נעמה, זאוית בנאת חמיד.
 צקוד, ח׳ צ. 292 204 .1 ע׳ אל־מבדום, תל.

11ג שרידי בנינים עם גומחות, יסודות, בורות מטויחים,  אצ־צראציר, ח׳ ח״ן 104 157.
 גתות, קברים ומערות חצובים, מערה עם עמודים

 וכותרות, מעין עם תעלות חצובות.
1 רצפת פסיפס, מדרגות חצובות, עמודים, משקוף, ג  אצ־צדאצידה, ח׳ ח״ן 123 151 .

 (אד־דאר, ח׳) עמודי־גת.
X ע׳ רםם טור טאגי. I I  צדאר, ח׳ ח״ן 103 132 .

11ד שרידי מחנה וקבר רומאיים.  אצ־צרב, ח׳ ש. • 185 183 .
 צרוח אל־פוקא, ח׳ ע. 276 177 .111 חומות חרבות, עמוד, בורות, קברים.

1 מערות, קברים, בורות חצובים, גת, מזבח קרוב לדרך ג  צרעה י״ם 131 149 .
 עדתוף.

1 ע׳ עמודה, ח׳. ג  אצ־צדעה, ח׳ ואדי ר״א 149 169 .
1 . קברים בכפר ובסביבתו. ד  אצ־צרפנד ח. 228 144 .

1 בריכה, בנין מקומר (אל־בובדייה). צ  צדפנד אל־ח׳ראב ר. 149 132 .
1 • קברים, בורות, ארון־מתים. ג  צרפנד אל־עמאד ר. 152 136 .

ד חומות חרבות, בריכה עגולה, בורות, מערות. 1  קאבובה, ח׳ ש. , 186 166, .
ג בודות, שברי עמודים, כותרות, חרסים ושברי שיש 1 . 1 1  אל קאדי, ח׳ ב. 092 9

 על פני הקרקע, אבני גת.
 אל קאדי, ח׳

ד1ג ע׳ אם עג׳וה. .  אל קאדי, ח׳ ב. 073 097 ׳
 אל־קאדי, תל י צ. 295 211 .1 גבעה מלאכותית, שרידי חומת דור.

11ד ע׳ מסכה, תל.  אל־קאזיה, תל ש. 182 187 .
1 חורבות בנץ מקומר. ג  קאלוניה י״ס 134 166, .

 קאנה, ח׳ נ. 248 179 .111 רמה מלאכותית, שרידי חומות, בורות, חרסים על פני
 הקרקע.

 קאנה, ח׳

! ע׳ ש לאלת אם אל־עמדאן. ג  קאע ואדי אצ־צנע ח״ן 124 152 .
 קאע חג׳אד י״ם 116 111.174ג גדר רבועית בנוייה אבנים בלי מלט, חרסים על פני

 י • הקרקע. בודות לצד מזרח (הראב אל־ביד).
 קאע חג׳אד

ג בודות בנויים אבני גויל, כלי חרם על פני הקרקע. 1  קאע אל־ח׳דאבה עזה . 080 083 .
: שתי חורבות מזרחית ודרומית־מערבית למעין. 2 ק״מ ד  קאעון, ת׳ ש. 201 195 .

 בקרוב לצד דרום־מערב, שרידי בנינים.
ד שרידי מגדל בעל קימורים, שברים ארכיטקטוניים 1 . 1 5  קאקת ט״כ 196 0

 בכפר, שתי בארות, מסגד ובו כתובת.
¥ חומות חרבות, קברים, בורות.  קארה, ח׳ נ. 222 185 .

 קבאעה צ. 267 201 .111 מערות, בארות, בורות, קברים, חציבות בסלע.
1 שרידי כנסיה מקומרת, מיכל מים מקומר ואמת מים. ג  אל־קבו י״ס 126 162 .

ג יסודות, חרסים ושברי שיש על פני הקרקע, באד. 1  אל־קבו עזה 117 105 .
 אל־קבו, ח׳ ע. 257 177 .111 י׳ חומות חרבות, בורות, שרידי קימורים ובנץ בעל

 אפסים.
 אל־קבו, ח׳

. / גבעה מלאכותית. 1 9  אל־קבור, תל י יש. ״• י 196 9
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ני אבנים בלי מלט מהתקופה הפריהיסטורית. י X בנ  קבור בני אםראיל י״ם 139 175 .
X חרסים מתקופת הברזל מפוזרים על פני שטח גדול. I ה ב. 083 101 . ד ל ו ־ ל  קבור א

I כנםית צלבנים חרבה. X  אל־קביבה י״ם 139 163 .
X מעדות, חציבות בסלע, גתות, כתובת על אצטבת־סלע I I  אל־קביבה י״ם 109 136 .

 ליד הדרך הרומאית.
I שרידים מתקופת הברונזה. X י 156 133 .  קבר דאפור י

VI בנין גדול בנוי אבנים בלי מלט, חומות מדרגות, I י נ. 182 176 .  קבר אנ־נצראנ
 מכלאות, קברים חצובים.

פה; בסביבה חלק של אמת מים בנויה אבן. I חדד בעל כי X  קבר רחל י״ם 125 169 .
X יסודות, בורות. I I  קברא, ח׳ ח״ן 108 155 .

 אל־קברה, ח׳ ע, III. 176 258 חומות חרבות, אבנים מעובדות, בודות, קברים.
V ע׳ אש־שונה. I ־ 168 129 .  קדאדי, תל י

VII ע׳ אל־ביאד, ח׳. I  קדומה עזה 127 123 .
III ע׳ וקאם, ח׳.  אל־קדה צ. 269 203 .

 קדם, ח׳ צ. III. 200 280 גבעה מלאכותית, שרידי היכל, קברים בנויים, יסודות,
 שברים ארכיטקטוניים, ארונות־מתים מקושטים,

 קברים חצובים.
 אל־קהוה, תל ע. II. 164 268 ע׳ אנ־נהד.

מי הכינים בכפר. V שרידי בנינים מי I  קולה ר. 160 146 .
ץ מרובע, יסודות, מערות, בורות חצובים, V שרידי בנ ) ב״ש 219 187 . בע ג ) ׳  קומיה, ח

י זיזים.  שברים ארכיטקטוניים ואבנ
י הקרקע. אליקוםטץ, ח׳ X יסודות בנינים, בודות, חומות, חרסים על פנ I I  אליקוםטץ, ח׳ ח״ן 105 146 .

V שרידי מגדל צופים בתוך חומת־דור, בור, גת ן ע׳ גם I  קוצין אס־םהל(םהל קוצץ) ש. 186 166 .
 אל־בוברייה, חי.

י בנייה. X יסודות, חומות חרבות, מערות, בורות, גלי אבנ I I  אל־־קוקא, ח׳ ח״ן 111 143 .
י חומות, ד ר IX גבעה מלאכותית עם ש  אל־קוקעה, תל ר. 138 153 .

 אל־קור, ח׳ ט. III. 200 254 חומות חרבות, אבנים מפוזרות, מזוזות, עמודים, אבגי
 כרכוב.

 אל־קזאז, ח׳ ע. III. 177 257 ע׳ טירת אל־קזאז, ח׳.
V גבעה. I I  אל־קזאעי, תל ג׳. 196 175 .

X גלי אבנים, יסודות, בודות. I  אל־קט, ח׳ ח״ן 113 160 .
 קטאנה, ח׳ צ. III. 204 266 בתים ערביים חרבים.

V שתי גבעות מלאכותיות (כולל גם את הגבעה הקטנה  אל־קטאף, תל ב״ש 205 203 .
 100 מ׳ צפונה־מזרחה).

X י יסודות, גלי אבנים. I I  קטיט, דגים ח״ן 091 141 .
ת באד בנויה. דחי דמז ו מי  אל־קטינה, ח׳ ח. IV. 153 226 חומות חרבות של יסודות, דדו
X גבעה מלאכותית, יסודות בנויים לבנים, הדסים על פני I  אל־קטיפה, תל עזה 090 084 .

 הקרקע, שרידי בית קברות.
I בודות חצובים, אבנים מפוזרות, הדסים על פני הקרקע. קטלאנה, ח׳ X  קטלאנה, ח׳ ר. 139 140 .

X ע׳ אם אל־קטן, ח׳. I I  אל־קטן, ח׳ ח״ן 115 145 .
 קטעאת אם־םת, תל צ. I. 205 294 חומות־דור בנויות אבנים בלי מלט על גבעה טבעית.

VI גבעה מלאכותית (אצ־צח׳רה), יסודות בנויים אבני I I  קטרה ר. 137 129 .
י רצפות פסיפס. ד ד  גויל, ש

X שרידי יסודות, רצפות פסיפס, בורות, חרסים ואבני I  קטשאן, ח׳ ב־ 091 098 .
 (שערתא, ח׳) צור על פני הקרקע.

I חומת דוד חרבה ובה מגדל רבועי. X  קייאפה, ח׳ ח״ן 123 146 .
י בנינים, עמוד, בודות חצובים, קברים, גת. ד ד  אל-קייומה, ח׳ צ. III. 194 266 ש

XI חומות חרבות, יסודות, בורות, קברים חצובים, גתות I  קילא, ח׳ ח״ן 113 150 .
 חצובות לצד דרום־מזדח.

 קימץ, תל ה. IV. 161 230 גבעה מלאכותית, יסודות, מצד רבועי ותא תפילה קטן,
 כותרות חצובות.

די חורבות,  קוםימה, ח׳ ט״כ IV. 147 201 שרי
י עיר רומאית, חומות, נמל, היפודרום, תיאטרון, ד ד  קיסרי ח. IV. 140 212 ש
 מקדש, חומות הצלבנים, מחלק, חפיר, קימורים,

 קיסרי

ת, שבדים ארכיטקטוניים, רצפות ו םד  בםיליקי, י
 פסיפס, חציבות בסלע, אמת־מים.

די בנין רבועי, יסודות, בורות חצובים, בד. V שרי I  קיצראיה, ח׳ ש. 165 157 .
י חורבות, קברים חצובים. ד ר X • ש  אל־קיצדאנייה י״ם 122 170 .

ת וקברים. V מעדו I  קירה ש. 170 166 .
 קידה וקאמון ח. IV. 160 228 גבעה עם בנינים חרבים, מערות, קברים, בודות.
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 שם המקום שגז המחוז מקומו על המפה תאור העתיקות

 שרידי חומה, באר, הדסים ושברי שיש על פני הקרקע,
 קברים. ..• .

 חורבות מכלאה רבועית, יסודות של חומות לצד צפת,
 גלי אבנים, קימור טמון, בורות, קברים.

י רחובות, מערות  חומות חרבות של בנינים, שנ
 חצובות בורות.

 מצד, בור בצורת פעמון, מערות חצובות, שרידי קימו
 רים, עמוד.

 יסודות, מערות, בורות, אבנים מפתרות.
י על סלע טבעי. י מגדל בנו ד ר  ש

 אמות מים, מערה ובה כתובת יוונית? ע׳ גם דיר מאד
 ג׳ריס וטאחונת אל־קלט.

 חורבות בנינים מרובעים, יסודות, בודות.
די בנין עם רצפות, מיכלי מים וגומחות, קברים  שרי

 חצובים, בריכה לצד צפון.
די מגדל צלבנים (אל־בודג׳) ובנין מקומר בעל  שרי
 שתי קומות; מערבה מוזוליאון בעל כיפה, קבר ובו

 כתובת ערבית.
 מבצר חצוב בשן־סלע עם חומות, קימורים, מערות

 וטורי דרגות.

 ע׳ אל־ברג׳, ח׳.
 מצודה רבועית עם מגדלים בפנותיה.

 מצודה, חציבות בסלע וחפיר, יסודות של חומות
 קדומות יותר, שברי פסיפס.

 מצודת הצלבנים, חפיר חצוב, מסגד חרב.
 חורבות עיר מוקפת חומה, רחובות, שרידי שעד,
 בסיליקי ובנינים אחרים, קימורים, בורות, שברים
 ארכיטקטוניים, צנור מים של אבן, דרך עתיקה,

 קברים.
 ע׳ אל־ברג׳.

 ע׳ כראתייה.
 מגדל צופים.

 מצודת צלבנים חרבה, בנין מקומר ושרידי םכד
 בוואדי אל־קרן. קברים.

 ע׳ ראם אל-עין.
 ע׳ אש־שונה, ח׳.

 ע׳ את־תופאנייה, ח׳.
 חומות, בורות, גת עם רצפת פםיפם, קברים חצובים.

 קבר שובבים.
 אבנים מפוזרות, בורות, בריכה חרבה.

 בתים חרבים, יסודות, בורות, קבר שובבים.
די ישוב.  שרי

 בורות בנויים אבגי גויל, באר, חרסים על פני הקרקע.
 גלי אבנים.

 שרידי בנינים, חומת עיר, מיכל מים מטויח, חומת
 גבול, קברים.

 אמת מים, דרך רומאית, קברים, בניגים.
£ם שריד אמת מים. . 

 אמות מים.
 אמת מים חרבה.

 אמות מים בין קצר אל־בנאת וביד אל־מפאחם.
 ע׳ שעב את׳־ת׳ור, רג׳ם.

 ע׳ מכמיש.
 שרידי יסודות, גשר של אמת מים. ע׳ גס אל־ג׳םר.

 תל.
 יסודות, חומות חרבות, מעדות, בורות.

 בתים חרבים, יסודות, גלי אבנים, מערות.
י הקרקע.  גבעה מלאכותית, חרסים על פנ

 גלי אבנים, בורות, מערות, קברים.

097 104 

111. 189 241 

ג . 182 159 

111. 180 276 

1 ג . 137 125 
111. 190 267 

ג . 187-190 138 

1 ג . 146 123 
1 ג . 170 141 

ד - . 1 . 148 188 

111. 197 243 

ג 1 1 . 141 095 
1 ג . 166 122 
111. 171 266 

1. 201 292 
111. 212 242 

1 ג . 152 145 
ג ם ־ . 1 2 4 117 
ד ! ; 161 171 
111. 171 272 

ד 1 . 144 168 
111. 196 257 
111. 174 262 

ג 1 1 . 159 100 

X h 117 116 
301. 140 119 

Y. 194 230 
ג 1 . 1 1 4 105 
ד 1 . 1 6 0 187 
ג . 194 128 

ד . 200 215 
137/142 149/140 

ג . 188 148 
ג . 190 150 

ג 1 1 . 1 4 1 113-4 
1x11.143 115 

ד 1 . 1 3 1 174 
ד יי־ . 196 213 

X I I . 147 119 
111. 199 246 

ג 1 1 . 128 105 
ד . 189 237 

 אל־קישאני עזה

 קישדון,• ח׳ ט.

 קלאסון ד״א

 קלאע אד־ראהב ע.

 קלום, ח׳ ר.

 קלוע שיריית צ.
 אל־קלט, ואדי י״ם

 קלידייה, ח׳ ח״ן
 קלנדיא י״ם

 קלנסוה ט״כ

 קלעת אבן מען ט.

 קלעת אל־בדג׳ ח״ן
 קלעת אל־ברך י״ס

 קלעת ג׳דין ע.

 קלעת הונין צ.

 קלעת אל־חצן ט.

 קלעת טנטודה ר.
 קלעת אל־פנש עזה

 קלעת אל־קמיקמה • ש.
 קלעת אל־קרין ע.

 (מונטפורת)
 קלעת ראם אל־עין ר.
 קלעת אש־שונה צ.
 קלעת את־תופאנייה ע.

 קלקם, ח׳ ח״ן

׳ עזה  קמאץ, ח
 קמחה, ח׳ ח״ן

 קמל, ח׳ •ט.
 קמצה, ח׳ עזה
 אל־קמקמ, ח׳ ט״כ
 קמראן, ה׳ י״ם

 קנאת אם היל ב״ש
 קנאת בנת אל־כאפד ר.

 קנאת מוסא י״ם
 קנאת אל־מניל י״ ם
 קנאת קצר אל־בנאת ח״ן
 אל־קנדל, רג׳ס ח״ן

 אל־קנטוד, תל י.
 אל־קנטרה ב״ש

 קניא, ח׳ ח״ן
 אל־קניטרה, ח׳ ט.
 אל־קניטרה, תל ב.
 קסטה, ח׳ ט.
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 שם המסרס שם המהוו מקומר על המפה תאור העתיקות

V חורבות ישוב קטן. I  קסטינא, ח׳ ש. 178 165 .
די מקדש ושרידי בנינים אחרים. בריכה חרבה,  קסיון, ח׳ צ. III. 200 272 שרי
 בורות, בד, קברים חצובים, עמודים, בסיסים, שברים

 קסיון, ח׳

 מפוסלים.
X ע׳ ביאר אל־קםיס.  אל־קםיס, ח׳ י״ם 124 174 .

י גבעה,  אל־קםים, תל ח. . IV. 161 232 חרסים על פנ
 אל־קסעה ר. IX. 144 141 קברים חצובים, בור קיבול עגול.

ת אל־מלך, ח׳.  קעקעייה ט. III. 201 242 ע׳ קצר כנ
 אל־קצב, ח׳ ח. IV. 159 218 שרידי בנינים חרבים, גלי אבנים.

י בזלת, חרסים ואבני צור על  אל־קצב, תל צ. III. 203 264 גבעה מלאכותית, אבנ
 פני הקרקע, לצד מערב באר בגויה.

 אל־קצב, תל

X ע׳ כםאבה, חי. I I  אל־קצבה, ח׳ ב. 101 128 .
 קצבייה ח. IV. 157 215 שרידי חורבות.

X מגדל־צופים, גלי אבנים. (אט־טירה) ר״א 149 180 .  קצול, ח׳
IX יסודות.  קצור, ח׳ י״ם 129 164 .

י צור, יסודות בתים. X שרידי מגדל בנוי אבנ V  קצור אל־מחאפז׳ה ב. 071 135 .
 קציקיץ, ח׳ ע. III. 175 274 יסודות, גלי אבנים, גת, בורות חצובים.

 אל־קציר, ח׳ ע. III. 174.276 חורבות מצד, בורות, ארונות־מתים.
V חומות חרבות, בור חצוב. I  אל־קציר, ח׳ ש. 174 154 .

IX . 165 124 
 (אל־מנטאר)

IX שרידי בנינים, בורות, חומת דור, חורבות אמת־מים,  אל־קציר, ח׳ י״ם 124 165 .
 קברים חצובים.

XIII שרידי חורבות, קברים חצובים.  קציר, ח׳ י״ם 109 180 .
XI מערות, יסודות, בורות, גלי אבנים, דרך עתיקה. I  אל־קצעה, ח׳ ח״ן 102 146 .

 קצקץ ח. IV. 164 236 גלי אבנים, קברים חצובים.
VI שרידי קבר בנוי, בד, חציבות בסלע, בורות. I  אל־קצר . .• ש. 194 187 .

VII יסודות של חומות, קימורים חרבים, מעין בנוי, תעלה , חי) ש. 179 176 . ן י (םאד  אל־קצר, ח׳
 ואגן, קברים חצובים.

V שרידי מגדל, בור חצוב. I  אל־קצד, ח׳ ד. 161 147 .
IX יסודות, בור חצוב, קימור, מערה.  אל־קצר, ח׳ י״ם 136 155 .

XI מצד חרב בעל חפיר, בור, מערות. I  אל־קצר, ח׳ ה״ן 105 143 .
XII בניגים חרבים, יסודות, בורות. I  אל־קצר, ח׳ ח״ן 100 168 .

י חסן. V ע׳ קראות בנ I  קצר אבו ג׳לייה ש. 171 160 .
X חורבות מצד עם מגדלי־פנה, מיכלי מים, אמות מים. V I  קצר אם באגק ב. 068 184 .

XI קימורים, יסודות, בודות חצובים, מערות. I I  קצר אם אל־לימון י״ם 115 171 .
X ע׳ עין אד׳־ד׳דוה. I I  קצר אםלאין ח״ן 110 160 .
I בגין מקומר חרב. X  קצר אל־בדויה י״ ם 131 170 .

ת אל־מלך ט. III. 201 242 מגדל חרב, שרידי חומות, בריכה, מערות במורדים,  קצר כנ
 מיכל מים.

I X . 168 134 
 (קעקעייה)

I מגדל צופים. X  קצר אל־בםתאן י״ם 134 168 .

עי עם מגדלים, X מצד דבו V I . 173 048 
 (קצר אל־ח׳דר)

עי עם מגדלים, X מצד דבו V I  קצר אל־ג׳הינייה ב. 048 173 .
. שלושה ת, X מצד עם מגדלי־פנה, פתחים בעלי קשתו V I  קצר אל־ג׳היגייה ב. 070 179 .
 מיכלי־מים? לצד מזרח בנין מרובע, בתי

 קצר אל־ג׳היגייה

 קברות בסביבה, לצד מערב סכר בואדי ז׳אנה.
י מיכלי מים, סכרים בנויים. X מצודה וחומת־דור, שנ V I  קצר אז־זוירא ב. 062 183 .

X ע׳ דיר חג׳לא.  קצר חג׳לא י״ם 136 198 .
V שרידי מגדל צופים, צפונית־מזדחית גת חצובה־, I  קצר אל־חראמייה ש. 175 157 .

 מגדלים׳ גסים דרומה־מזדחה« מחצבה.
 קצר אל־חראמייה

 קצר אל־ה׳דד י״ם IX. 168 134 ע׳ קצר אל־בםתאן.
X ע׳ ביר אל־קצר, רג׳ום. I I  קצר ח׳לאת אל־מרדון ה״ן 091 147 .

X מנזר וכנסיה חדישים בנויים על יסודות עתיקים.  קצר אל־יהוד י״ם 138 201 .

י הקרקע.  בנין רבועי חרב, חרסים על פנ
 (מאד יוחנא)

י הקרקע.  קצר אל־מחלה ב. 000 150 בנין רבועי חרב, חרסים על פנ
V מגדלור חרב. . 174 202 /  קצר מחרץ ג

ץ בנוי אבנים מרובעות וגסות, בור בעל קימוריה נ  קצר אס־סיק ב. 000 150 ב
 עם קשתות, גלי אבנים.

 קצר אס־סיק

X ע׳ אם־סר, ח׳. V  קצר אס־םד ב. 054 149 .
 קצר אל־עבד ב. 990 160 מצד חרב, חרסים נבטיים על פני הקרקע.
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 שם המק רם •• ־• שם המחוז מקומו ע ל המפה תאור העתיקות

! מגדל צופים, חומות חרבות, שבר רצפת פםיפם, ג  קצר עוים י״ם • י• 127 169 .
 קברים חצובים וגתות.

י מורדות הגבעה. דוף ר. 010 170 מצד חרב, חרסים על פנ ן ח׳  קצר עי
א ב. 030 150 ע׳ עין ירקה. ק ד י ן י  קצר ע

! ע׳ קצר שראיי. ¥  קצר עין אש־שריעה גי. 212 163 .
 קצר עלי י״ם X. 176 135 יסודות, בורות.

תד י״ם .115 111.172ג יסודות, גלי אבנים.  קצר ענ
111ג מגדל, אמת מים, קברים חצובים.  קצר אל־עריג׳ה י״ם ! 096 187 .

 קצר עתרה צ. 268 209 .111 שרידי מצודת צלבנים על גבעה מלאכותית, קברים
 חצובים.

 קצר פקס ח. . 217 155 שרידי חורבות.
ד מגדל צופים. 1  קצר אצ־צבאח ש. 1• 170 160 .

די מגדל נפול על ד הדרך הרומאית. 11ד שרי  קצר אש־שיח׳ גזאל ש. 196 189 .
 (אל־מח׳בי)

11ד מגדל חרב.  קצר אש־שיח׳ ראבא ג׳. 199 186 .
1 שרידי בנינים, באד. ד י ג־•. 212 163 .  קצר שדאי

גדאת רשידייה י״פ 108 173 .111ג גלי אבני צור.  קצר ת׳
Y יסודות, גלי אנ!גים. I I  קצרה ש. 166 181 .

111ג מגדלים חרבים, בנייה של אבנים גסות, מערה, מקלט  אל־קצרין ח״ן 167103.
 בשךםלע.

 אל־קצרין ח״ן

ג יסודות, מערות, בורות חצובים. 1 1  קראג׳ה, ח׳ חיץ 119 142 .
11ד חורבות, בורות, קברים. • י ש. ; 172 197 .  קראוה אל־מםעד

 קראות בגי חסן ש. YI. 160 171 מסגד הרב (ג׳אמע אל־עמרי), בריכה בנויה עם אומגות
 אחוזות בקיר, מגדל חרב (אל־ברג׳). מערבה בגין

 קראות בגי חסן

 מקומר (בד בנדק). דרומה מגדלי צופים (קצר
 אבו ג׳ליה את־תרביעה ואחרים). חורבות בנינים,

 בורות, גתות, קברים, מחצבות.
י שוליים, גת, קברים חצובים.  קרחתה, ח׳ ע. 270 179 .111 שרידי מגדל בנוי אבנ

 יי בורות.
 קרחתה, ח׳

ג ע׳ אל־ח׳ראיב, ח׳.  קריט, ח׳ י״ם 130 177 .
1 גת ודרך עתיקה חצובות, בודות, חומות חרבות, גלי ג  אל־קרינה, ח׳ ר״א 145 161 .

י בנייה.  (ביר נאז׳ר, ח׳, אז־זעתד ח׳) אבנ
11ד חומות חרבות, גלי אבנים, בודות חצובים.  אל־קריק, ח׳ ש. 165 180 .

 קריש, ח׳ ש. 172 147 יסודות, בריכה חצובה, בודות, מערות.
ת ג׳ית ש. 180 166 שרידי בנינים עתיקים, באר, חרסים על פני הקרקע,  קרי

 מסגד עמדי.
ת ג׳ית  קרי

ד מסגד ומנארת ובהם חומד בנייה עתיק וכתובות. 1  קרית חגיה ש. 179 163 .
, ח׳. ה ד ע 1 ע׳ ס ג  קרית סעידה י״מ 129 162 .

1 כנסית הצלבנים, קימורים, בורות, קברים חצובים. ג  קדית אל־עגב י״ם 135 160 .
 . (אבו גוש)

ד ישבור, בודות, מעדות. X חורבות בנינים, עמו I I  אל־קדיתין, ח׳ ח״ן 084 162 .
י בנייה נפולות, גת, עמודים, X בנינים חרבים, אבנ I I  קרמה, ח׳ ח״ן 116 148 .

 קברים חצובים, בארות, דרך עתיקה, מערות.
 קרמה, ח׳ ח״ן

ן ט. . 245 193 .111 ע׳ מדין, ח׳.  קרן חטי
11ד חורבות מבצר על פסגה, אמת מים, בודות, דרך,  קרן צדטבה .־.•••. ש. 167 194 .

 באר, מחצבה, מערות במורד המזרחי.
 קרן צדטבה .־.•••.

 אל־קרגוץ, ח׳ ט״כ . 191 157 •בנינים חרבים, גת חצובה, רצפות ובורות קיבול,
 • קברים ובורות חצובים, דרכים עתיקות דרומה־

 אל־קרגוץ, ח׳

 מערבה, מזרחה ומערבה.
ד יסודות, אבנים מפוזרות על גבעה. 1  קרקף, ח׳ ט״כ 186 164 .

י ישוב. ד ר 11ד ש  קרקפה, ח׳ ש. 167 180 .
 קרקפה, ח׳ עזה 122 124 .111ד ע׳ אחמד אל־קרקפאוי.

ג שרידי יסודות, אבנים מפוזרות, בורות חצובים 1 1  קרקרה, ח׳ ב. 132102• .
 ובנויים.

, גלי אבנים. ת ו םד  קרקרה, ח׳ ח״ן 108 138 .301 י
ג יסודות. 1 1  קשקולייה ח׳ין .109 140 .

סה חורבות בנינים, .בודות, מעדות, מכו . ל ו 11ד קרקע תל ן, ח׳ גי. 200 186 .  ראבי
 חרסים על פני הקרקע.

 ראיע, ח׳ ח״ן 102 142 .11¿׳• חומות חרבות, מעדות, בורות, מזוזות,. קברים.
, י בנינים עתיקים, בורות, מחצבות. ד ר  אר־ראם י״ם x. 172(140 ש
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 שם המקום ..-שם המחוו, מקומו על המפה תאור העתיקות

ג חורבות ח׳אן עם קימורים ובורות חצובים.  אריראם, ח׳ . י״ם 140 171 .
 (ח׳אן אר־דאם)

י בנין צלבנים (אל־ברג׳) עם פתח בעל קשת, ד ר ! ש ג  דאמאללה ד״א . 146 169 .
ד על־יד אל־  בניית אבנים מסותתות, בסיס עמו

 ג׳אמע.
 אד־ראמה (אל־ענאקיר, ח׳) ע. 260 185 .111 שברים ארכיטקטוניים בכפר« דרומית ודרומית־
די בנינים, יסודות בד, שברי עמודים,  מערבית שרי

 בסיסים, כותרות, מזוזות, קברים.
¥ יסודות בנינים, בודות. 1  אר־ראמה, ח׳ . ג׳. 196 166 .

11ג חומת דור מרובעת בנויה ובתוכה שרידי כנסיה, באד,  ראמת אל־ח׳ליל ח״ן 107 160.
 (בית ח׳ליל אר־רחמן, אל־ח׳ליל) יסודות, שברים ארכיטקטוניים.

11ג ע׳ אד־דחדאח, ח׳.  דאמת אל־עמלה ח״ן 107 159.
¥ ע׳ שויכה.. 1  אר־ראם ט״כ 194 154 .

¥ ע׳ עזון. 1  אר־ראם ט״כ 176 156 .
¥ חורבות. 1  אר־דאם ט״כ 184 156 .

¥ שרידי מגדל־צופים חרב. 1  אר־דאם ש. 172 160 .
ג ע׳ םמסם. 1  אד־ראם עזה 109 113 .

 אד־ראם, ח׳ ש. 174 177 .¥11 יסודות חומות, גלי אבני בנייה נפולות, בורות
 חצובים.

 אד־ראם, ח׳

י גויל, חרסים על פני הקרקע. 1 יסודות בנויים אבנ ג  אר־ראם, ח׳ ר. 155 143 .

י הגבעה. י בנייה נפולות וחרסים על פנ 1 אבנ ג . 154 129 
 (ערמה, ח׳)

י הגבעה. י בנייה נפולות וחרסים על פנ 1 אבנ ג  אר־ראם, ח׳ י״ם 129 154 .
! כנסיה חרבה עם עמודים, כותרות, בסיסים, סורג ג  אר־ראס, ח׳ ר. 144 159 .
 שיש ושברי שיש, אבנים מסותתות, פלח, בורות.

 אר־ראס, ח׳

1 חורבות מגדל צופים עם אבנים נפולותל ג  אר־דאם, ח׳ ד״א 154 169 .
ג שרידי בנינים עם רצפת אבן, עמודים, מערות, בורות, 1 1  אר־ראם, ח׳ ב. 082 138 .

 אבנים מעובדות.
 אר־ראם, ח׳

 אד־ראם, ח׳ ח״ן 107 146 יסודות, גלי אבנים, מעדות, בודות, קבר שובבים.
 אר־ראם, תל ש. 179 176 .¥11 שרידי בנין מרובע וחפיר.

ג יסודות חומה, בורות. 1 1  ראם אבו חלתם ה׳׳ן 107 141 .
י הקרקע. 1 גבעה עם חרסים על פנ ג ד ר. 146 139 .  ראם אבו חמי
ד הגבעה. . ¥ קברים חצובים על י 1  ראם אבו לוקא ט״כ 187 161 .
1 שרידי מגדל צופים וחומת דור. ג  ראם אבו מרה, ח׳ ר. 135 147 .

! חומות חרבות, שברי עמודים, בורות, מעדות. ג  ראם אבו עישה, ח׳ ר. 129 145 .
 אר־דאם אל־אחמר צ• 271 194 .111 חציבות בסלע, שרידי גת עם רצפת פסיפס.

ג גל אבנים. 1 1  ראם אל־ג׳מג׳מה ח״ן 111 161 .
 ראם אד־דאד ש. 169 174 .¥11 חורבות בנין רבועי.

 ראם אד־דיאר, ח׳ ש. 178 186 .¥11 יסודות מצד חרב, בודות, קברים חצובים.
ג ע׳ אל־מנאטיר.  ראם אד־דיד ד״א 153 181 .

 ראם אד־דיר, ח׳ ר״א 161 176 .¥11 שרידי מנזר ותא תפילה, חומות, שבר עמוד, בור,
 דרכים עתיקות דרומה ומערבה.

ג 1 1 . 140 113 
 (דיר אל־פקיה, ח׳)

ג מעדה עם טור דרגות המוליך לבאר בנויה. 1 1  ראם ואד אל ביאד, מערת ח״ן 113 140 .
י אבן רבועים ועגולים בנויים אבנים גסות, נ י ג בנ ¥  ראם ואד ג׳ראבה ב. 055 155 .

 חרסים על פני הקרקע, קברים, גלי אבנים.
 ראם אז־זיתון, ח׳ ע. 254 172 .111 שרידי חומות, מגדל (?), גל !אדמה וגל • אבנים,

 חציבות בסלע.
 ראם אז־זיתון, ח׳

 ראם אז׳־ז׳הר ע. 258 178 .111 • ע׳ אל־כנאים, ח׳.
ג שרידי מגדל.  ראם אט־טאחונה ר״א 146 170 .

 ראם אט־טויל, ח׳ י״ ם X. 173 138 גלי אבנים, גת חצובה, בורות, מעדות.
¥ חומות חרבות, בורות, קברים חצובים. 1  ראס אט־טירה, ח׳ ש. 174 151 .

ג ע׳ טרפין, ח׳.  ראם אט־טרפינה ר״א 156 170 .
י מפולת, בורות וקברים חצובים על ¥ שרידי חומות, עי 1  ראם כור ט״כ 189 160 .

 גבעה טבעית.
 ראם כלבאן ע. 263 171 .111 יסודות, חציבות בסלע, אבנים מפוזרות.

 ראם אל־מא ח. 216 146 .1¥ ע׳ מיאמאם.
1 יסודות, עמודים ששמשו מזוזות. ג  ראם מחמד ר״א 144 165 .

 ראם אנ־נאקורה ע. 278 160 .11 חורבות בנין דבועי עם מגדלי פנה, בור, חציבות
 בסלע, קבר.

 ראם אנ־נאקורה

 ראם אס־סוק, ח׳ ע. 263 182 .111 יסודות, גת, גלי אבנים על הגבעה.
 (את־תליל, חי)
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, מקומו על המסה תאור העתיקץת ז  שם המקום ,. שם המחו

 ראם עבאד, ח׳ ע. 266 180 .111 שרידי בנינים עם מזוזות, משקופים, גלי אבנים,
 (עבאד, ח׳) עמודים, קברים חצובים, חציבות בסלע.

 ראם אל־עין ח.; 240 166 .11 גבעה מלאכותית קטנה, מערות, קברים.
1 ע׳ מיאמאס. ד  ראם אל-עין ח. 216 146 .

11ד ע׳ שכם.  ראם אל־עין ש. 181 175 .
¥ מצודה מימי הביגים על גבעה מלאכותית. 1  ראם אל־עין ר. 168 144 .

1 בור, קברים. ג  ראם אל-עלוי, ח׳ י״ם 134 167 .
ד יסודות בנין עם רצפות פסיפס ורצפות אבנים, קברים, 1  דאפאת ש׳ • 165 154 .

 בורות.
1 שרידי חורבות, בורות, גתות, עמודים, מקאם. ג  ראפאת י• י • 131 146 .

די חורבות. 1 קברים חצובים, שרי ג  ראפאת י״ם 142 168 .
ג מסגד חרב ובו חומרי בנייה עתיקים, בניגים חרבים, 1 1  ראפאת, ח׳ ; ח״ן 088 156 .

 בארות, יסודות, קברים חצובים.
ד שרידי מגדל, קברים חצובים, בודות, דרך עתיקה. 1 1  ראפיד, ח׳ ש. ־.. 162 177 .

י גויל,  אד־רבאעי עזה . 131 124 .7111 יסודות, בורות ושרידי מיכלי־מיס בנויים אבנ
 חרסים על פני הקרקע.

 אד־רבאעי

י בנייה נפולות.  אר־רבדייה, ח׳ ט. 252 195 .111 גתות חצובות, בורות, קברים, אבנ
X בנינים חרבים, משקופים.חצובים, עמודים, שרידי בד, I I  אר־דבה, ה׳ ח״ן 118 148 .

 דדך עתיקה, מערות, בורות.
ג חומות חרבות, יסודות בנינים, בורות, מערת קבר. 1 1 . 151 093 . ן ״  רבוד, ח׳ ח

 רבי כהנא ט, 242 202 .111 קבר חצוב.
י בנייה נפולות, עמודים פשוטים, בורות. ג יסודות, אבנ 1 1  אר־רבייה, ח׳ ח״ן 093 153 .
ו בד ובורות 1 מצד רבועי עם מגדל, מערבה ממנ ג  דביעה, ח׳ י״ ם 129 153 .

 חצובים ן דרומה גת חצובה.
 אר־דביעה, ח׳ ח״ן 112 111.166ג חומות, דרך עתיקה.

 רביץ, ח׳ צ. 268 193 .111 יסודות חומות, גלי אבנים בלתי־מעובדות, חרםיס על
 פני הקרקע.

 רביץ, ח׳

ג יסודות רבועיים, בורות, אבנים מעובדות.  אד־רגאביני, ח׳ י״ם 129 177 .
1 גבעה קטנה, יסודות, אבנים מפוזרות. ג  אר־רג׳ום. י״ם 130 150 .

1 יסודות חומות נפולות. ג  אד־דג׳ום, ח׳ ר״א 145 156 .

 ׳ 247 163 .11
 (אבן עואד, ח׳)

 אר־רג׳ם, ח׳ ח. ׳ 247 163 .11 שרידי בנינים מרובעים, שרידי חומת דור.
די י חומות בנויות אבנים, שרי ד ר ד גבעה מלאכותית, ש  אד־רדגה, תל ש. 201 200 .
 גתות בזלת« מערבה בית קברות רומאי, פתח
י בגייה על־יד המעין. צפוגה  ויסודות בנויים, אבנ

 גבעה מלאכותית קטנה.
ג בנינים חרבים. ד  רדיחה, ח׳ ב. 051 152 .

 חומות חרבות, יסודות, אבני בנייה נפולות, בודות,
 (ארד׳הה, ח׳, אס את־־־תיו, ח׳)

11ג חומות חרבות, יסודות, אבני בנייה נפולות, בודות, ן ! 113 145. ד  אד־דואזין, ח׳ ו
 מערות.

ן ד  אד־דואזין, ח׳ ו

1 חורבות בנין עם מזוזות, בורות. ג  רובץ, ח׳ ד״א 147 164 .
11ד חורבות.  רוג׳אן, ח׳ ש. 172 179 .

ג מערות, חומות, אבנים מפוזרות. , ח׳ ר״א 153 180 . ץ ד  ר
י חומות, מחצבות, קעריות סלע, הדסים על פני ד ד  דויחינה, ח׳ צ. 294 203 .1 ש

 הקרקע.
 דויחינה, ח׳

 רויםאת, ח׳ ע. 269 175 .111 יסודות, אבנים מעובדות, בורות, קבר.
 אר־רויםאת, ח׳ ע. 273 179 .111 יסודות, גלי אבנים, בד עם עמודים, בודות חצובים,

 בריכה.
1 ג . 165 127 

, ח׳)  (כרום אל־חמד
1 מערות, בורות, קברים, גתות חצובות. ג  אד־־דויסאת, ח׳ י״ם 127 165 .

ם וכותרות מהתקופה הביזנטית, י ד מ 11ד מסגד חרב עם ע , ח׳ ש. 171 171. ן ו ס י ו ד  אד
 בורות מקומרים.

, ח׳ ן ו ס י ו ד  אד

1 חומות חרבות ויסודות, בודות. ג  רויםץ, ח׳ ר. 145 148 .
, אבנים מפוזרות, אר־רויסי, ח׳ ת ו םד די י  ע. 272 181 .111 גבעה מלאכותית עם שרי

 רויםץ, ח׳
 אר־רויסי, ח׳

 שברי כלי חרם.

 רויםץ, ח׳
 אר־רויסי, ח׳

 אר־רומה, ח׳ נ. 244 178 .111 חורבות בנינים, אבני בנייה נפולות, בודות, ארונות*
 מתים, שבדי עמודים, כותרת.

 אר־רומה, ח׳

ג ע׳ חוד אר־רומייה, חי. 11  דומייה, ח׳ ח״ן 106 136.
ד בורות, קברים חצובים, גתות, רצפות של גתות. 1  דוס אל־למלך ט״כ 191 161 .

11ג שרידי ישוב, בודות.  אר־רז, ח׳ ח״ן 106 142.
, גלי אבנים, בור חצוב. ת ו םד ד י 1  אר־רזאזה, ח׳ ט׳׳כ 177 149 .



ת מם׳ .2 24 בנובמבר, 1944 פ ס ו ת  1026 העתון הרשמי מס׳ 1375 —

 שם המקום י שם המחוז מקומו על המפה תאור העתיקות

י הקרקע. נ ז נתזי צור על פ ג  רחובות—נם־ ר. 146 132 .

ג ז ד . 
 ציונה׳דרך

י גויל, ג עיר ביזנטית חרבה, מיכלי מים בנויים, אבנ ז ד  רחיבה, ח׳ ב. 049 109 .
 בתי קברות, באר.

 רח׳צון, ח׳ ע. 267 185 .111 חורבות בנינים על פני שטח גדול, חומות, בורות,
 קברים, גתות ובתי בד.

ג ע׳ אבו אל־הוא, תל. ז  אר־ריאח, תל עזה 105 098 .
ג גבעה מלאכותית, שרידי לבנים וחרסים על פני ז  אר־רידאן, תל עזה 088 082 .

 הקרקע, קברים עתיקים בסביבה.
Y l l I י . י גויל, הדסים על פנ Y יסודות, בורות בנויים, אבנ l l I  אד־ריח, תל עזה 131 124 .

 הקרקע. . י • י •
v. 187 215 . <יסודות, בית קברות חצוב, ארונות מתים שבורים v. 187 215 . אר־דיחאנייה, ח׳ ב״ש 

 מעדות.
X יסודות, מערות ובורות. I I  אר־ריחייה ח״ן 097 157 .

 אר־רינה נ. . 237 180 מיכל מים רומאי ותעלה בנוייה, חדר וקברי פיר
 חצובים.

ד בורות, מערות, מזוזות. ז ז  אד־ריסה, ח׳ ש. . 171 185 .
ז גבעה מלאכותית. ד  אר־ריש, תל ח. 234 165 .

ז חומות נפולות, יסודות, בורות חצובים. ג  אר־רמאנה, ח׳ י״ם . 139 160 .
ג חורבות מפוזרות, יסודות, בודות, מערות. ז ז  אר־רמאנה, ח׳ . ח׳־ן .• 105 138 .

ר ק ג שרידי מסגד (מקאם אל־ארבעין) עם חדרים מ ז ז  אד־רמידי ח״ן 104 159 .
 מרים וחומת־דור, בנין מרובע עם קימורים חרבים
ן)ז בריכה ן קבר בנוי ובו כתובת  (דיר אל־ארבעי

 ערבית, גת.
ז גבעה מלאכותית חפורה למחצה, בנינים חרבים, מנזר, ג  דמילה, ח׳ י״ם 129 148 .

 (בית שמש, עין שמס) קברים חצובים, בודות.
 דמילתה, ח׳ עזה 122 126 .¥111 גבעה נמוכה עם יסודות בנויים אבגי גויל, באר בנויה,
י הקרקע.  בורות, שברי שיש, עמודים, חרםים על פנ
ז בנינים מימי הכינים ומימי הטורקים בעיר ובםבי־ ג  אד־רמלה ר. 148 138 .
 בותיה, כתובות, מיכל מים, בורות, שברים ארכי

 טקטוניים.
די רצפת פסיפס. ד קברים, שרי ז י 166 133 .  רמת גן י

ד קימורים בכפר (אל־בוברייה). ז  רנתייה 161 143 .
ז יסודות כנסיה בעלת אפסים, בורות, רצפות פסיפס, ג  רנתים ר. 159 152 .

 קברים חצובים. דרומה־מערבה דרך עתיקה.
י גויל, חרסים על פני ג גלי אבנים, בורות בנויים אבנ ז  אד־רםום, ח׳ עזה 097 111 .

 הקרקע.
ג גלי אבנים, מערות, בורות., . ז ז ן 104 138 . י  אר־רםום, ח׳ ח

ג חורבות בנינים מרובעים, בורות, מערה. > ז ז  ח״ן אר־רסום, ח׳ ח״ן 115 144 .
 (רסם אםמאעיל)

ג ע׳ אם םדבות.׳־ ד  דםום אל־בטיר ב, 073 133 .
ג בורות, גלי אבנים, חרסים על פני הקרקע. ז  אר־רםים, ח׳ עזה 097 107 .

י גויל, פסיפס וגתזי שיש. ג חרסים על פני הקרקע, אבנ ז  אר־רםם עזה 092 089 .
י בנין ג יסודות של ישוב מהתקופה הביזנטית, אבנ ז  אד־רסם עזה 098 097 .
 מפוזרות, •עמודים, כותרות, חרסים על פני הקרקע.
י י גויל, רצפות פסיפס ונתז ג חרסים על פני הקרקע, אבנ ז  אר־רםם עזה 101 103 .

 שיש על קרקע משופעת.
ג יסודות, קבר רומאי, שרידי מיכלי מים, בורות. ז  אר־רםם עזה 117 109 .

ג שרידי יסודות, חרסים על פני הקרקע. ז  אר־רסם ח״ן 112 111 .
7 אל־ביאר, ח׳. ד ע ז ז ז  אד־רסם עזה 122 119 .

י גויל, חרסים על פני ד שרידי יסודות בנויים אבנ ז ז ז  אר־רסם עזה 122 123 .
י פסיפס. י גויל, אבנ  הקרקע, בור בנוי אבנ

י גויל ג יסודות, בודות, הדסים על פני הקרקע, אבנ ז  אר־רםם עזה 093 093 .
י פסיפס.  (אל־ח׳רבה) ואבנ

י גויל, חרסים על ג שרידי בנייה, יסודות בנויים אבנ ז  אר־רסם, ה׳ עזה 109 109 .
י הקרקע, בודות.  פנ

י די בנייה, שרידי מיכלים בנויים אבנ ג יסודות, שלי ז  אד־רםם, ח׳ עזה 113 109 .
 (אל־חג׳ר, ח׳) גויל, חרסים על פני הקרקע.

י ׳בנייה מפוזרות, שברים ארכיטקטוניים, ז יסודות, אבנ ג  אר־רםם, ח׳ ח״ן 121 139 .
י הקרקע.  חרסים ואבני פסיפס על פנ
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 ע׳ אד־רסם אל־גרבי.
 חורבות בניגים אחדים, יסודות, פתחים, מערות, גתות
 עם עמודים. לצד דרום בנין בודד, בורות חצובים.

 ע׳ חמדה, ח׳.
 ע׳ אר־רסום, ח׳.

 יסודות בורגין.
די בניגים חרבים.  שרי

 שתי גבעות מלאכותיות קטנות ועליהן בורות בנויים
י גויל וחרסים על פני הקרקע.  אבנ

 גת חצובה בסלע, בורות, באר, אבנים מפוזרות. •
 בנין חרב ויסודות, בורות.

 יסודות, בור.
 שרידי יסודות, באר, כותרת ועמוד מוחרץ בכפר.

 ע׳ אל־חמאם, חי,
 מערות, אבנים קטנות, שברי כלי הדם.

י חדרים, חומות נפולות  יסודות של בנינים בעלי שנ
 ואבנים.

 שרידי בנינים, מערות.
 שרידי חורבות.

 ע׳ דיר סעד.
 בנין חרב עם מגדל פנה.

. י גדל  קברים מקומרים, יסודות ובורות בנויים אבנ
 ע׳ רסם גטש, ח׳.

 מערות, חציבה בסלע, קבר שוככים.
י גויל, הדסים על פגי  יסודות, בורות בנויים אבנ

 הקרקע.
י הקרקע.  גבעה מלאכותית, חרסים על פנ

 יסודות לבנים, שברים ארכיטקטוניים, בית קברות
 עתיק, עמודים וכותרות.

י הקרקע.  גבעה מלאכותית, חומת לבנים, חרםים על פנ
י כנסיה בעלת שלוש אפסידות, בנינים מימי ד ר  ש
 הכינים בכפר, חדר בעל קימור מצטלב (בד מסעוד

 אל אסעד), גת, מערה.
 יסודות בנינים ומגדל, חציבות בסלע, בורות, גת,

 מערות.
 בורות, גלי אבנים.

 חומות חרבות.
 גבעה מלאכותית עם
 חצובים, מיכל מים,

 רעפים.
די יסודות, אבני בנייה מפוזרות.  שרי

 חומות חרבות, אבנים מסותתות
 קברים חצובים, בד.

 גלי אבנים, חרסים על פני הקרקע« מזרחה שרידי
 בריכה וקברים חצובים. כתובת וקישוט חצוב.

 רצפת פסיפס, בור בנוי אבני גויל, חרסים על פגי
 הקרקע.

 ע׳ ביר אר־רקיש.
 חומות, יסודות, בורות, מערות.

 חומות חרבות, מכלאות, מעדות.
 חורבות בנין מרובע עם מגדל, קברים חצובים, בודות.
י מגדלים בנויים אבנים מסותתות, בורות  שרידי שנ

 חצובים.
 קברים חצובים, מחצבות, מערות.

י הקרקע.  יסודות, בודות, מערות, חרסים על פנ
 ע׳ אל־מחאמי, ח׳.

 שרידי ישוב, בורות, מעדות חצובות, מדרגות עתיקות,
 קבר שובבים.
. א ב ש ־ ש א ו ב א ׳  ע

ג 1 1 . 
108 093 
145 108 

 שרידי בניגים, גת וקברים
 עמודים, שבדי פםיפם ושברי

 ונפולות, מערה,

ג 1 1 . 1 4 1 1 1 1 
1 ם . 144 115 
ג 1 1 . 1 3 3 101 
ג 1 1 . 1 4 1 1 1 1 

ג 1 . 1 0 8 093 

ג 1 1 . 
ג 1 1 . 
ג 1 1 . 

ג ת ב . 
ג 1 1 . 
ג 1 1 . 
ג 1 1 . 

139 104 
144 105 
146 112 
125 118 
146 106 
132 103 
145 115 

 ב.
 ח״ן

 ח״ן
 ח״ן
 ב״ש
 ח״ן

 ב•

 ח״ן
 ח״ן
 ח״ן
 עזה
 ח״ן
 ח״ן
 ח״ן

 אר־רסם, תל
 רסם אם אל־ג׳מאג׳ס

 רסם אם אש־שבאיח
 רםם אסמאעיל

 רסם ביד ג׳בארת
 רםם גטש, ח׳

 (רםם צנדאחנה)
 רםם אל־גדבי

 (אר־דםס, תל)
 דםם ג׳ברין
 רםם דהיגה

 רסם אל־ואוי
 רםם חטה

 רםם אל־חמאם, ח׳
 דסם טור טאגי

 . רסם אל־כביר, ח׳

ג 1 1 . 136 092 
ג ז ז . 1 3 5 103 
ג ז ז . 1 4 0 109 
11ג .144 116 

 121 111.119ד
ג 1 1 . 1 4 1 1 1 1 
11ג .146 104 

¥111. 121 123 

/עזה  ב.
 ח״ו
 ח״ן
 ח״ן

 עזה ,
 ח״ן
 חיץ

 עזה ן

 רםם אל־מקצר
 רסם עאמד

 רסם עבד אל־חמיד
 רסם אל־עדג׳
 רסס אל־פרש

 רםם צנדאחנה
 רםם קעקיר

 רםם אש־שעף

ד , . 199 205 
ג ז ד . 078 079 

 , ב״ש .
 עזה

 אר־רעיאן, תל
 רפח, ח׳

ג 1 . 076 082 
ד ז ז . 172 181 

 עזה
 ש.

 רפח, תל
 רפידייה

1 ג  רפידייה, ח׳ י״ ם 137 160 .

ג ז ז . 1 4 3 115 
1 ד . 151 210 
1 ד  י 217 147 .

 ח״ו
 ח.
 ח.

 דפיע, ח׳
 אר־רציצה
 רציצה> ח׳

ז ג . 140 138 < 
ז ג . 154 140 ; 

 ר.
 ר״א

 אר־רקדייה, ח׳
 רקובם, ח׳

1 ד  דקטייה, ח׳ ח.. . 236 152 .

ג ז  רקיבת אל־וזה ב. ; 090 096 .

ג ז . 085 091 
ג ז ז . 161 097 ! 
ג ז !  ־: 097 144 .

ז ז  ־ 244 150 .
ז ג . 159 156 

 עזה
 ח״ן

 ח״ן .
 ח.

 ר״א

 אר־רקיש, תל
 רקעה, ח׳

 אר־רש את־תחתא, ח׳
 רשמייה, ח׳

 אד־רשנייה, ח׳

ד ז . 134 178 ; 
ד ז . 169189 

ג ז 1 . 1 4 5 1 0 1 
1 ג  י 125 140 .

 י,
 ש.

 ח״ן
 ח״ן: -

 רשפון (אל־מנטאר, ח׳)
 דשראש

 אש־שאדרואן, ח׳
 אש־שאה, ח׳

111. 189 259 •| .  אש־שבא, ח׳ ע. ״
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p עגולה.  שבאנה ח. : IV. 166 240 חומות חרבות, עמודי בד, אגן, א
II יסודות בתים, קימורים חרבים, משקופים, חציבות  אש־שביכה, ח׳ ע. 269 165 .

 בסלע, קברים חצובים.
X חורבות של בנינים מרובעים, אבנים מוחדצות, מערה I I  שבדקה, ח׳ ח״ן 110 146 .

 ובה קבר שובבים, בורות, קברים חצובים.
י בנייה מפוזרות, בורות וקברים חצובים, מערות, I אבנ X  שבתין, ח׳ ר. 153 154 .

 גת חצובה.
X שרידי יסודות, בורות.  אש־שגרב, ח׳ י״ם 123 172 .

V יסודות כנסיה טמונים באדמה, עמודים, בסיסים  אש־שג׳רה ט. 240 188 .
 ושברי אבן חצובים, קברים חצובים, אבן ובה כתובת

 בבית מ׳. דרויש.
VI בנינים חרבים, מגדל עם חלונות« מערבה בורות  אש־שג׳רה, ח׳ ש. 167 167 .

 חצובים.
I ע׳ אש ־ש אה, ח׳. X  אש־שג׳רה, ח׳ ח״ן 125 140 .
X ע׳ אנ־נתלה, ח׳. דת אנ־נתלה י״ט 140 196 .  שג׳

V יסודות ושרידי חומות, קברים חצובים, גתות, בורות.  שג׳רת אס־םעאדה ג־•. 209 176 .
V ע׳ ברכת אל־פח׳ת.  שדה נחום ב״ש 215 195 .

י הקרקע, חציבות V גבעה מלאכותית, הדסים על פנ  שדוד, תל נ. 229 172 .
 בסלע לצד צפון־מזרח, באר לצד דרום־מזרח.

V בודות. I  שהאדה, ח׳ ש. 173 159 .
די חורבות, באד. VII שרי  שויחה, ח׳ ש. 179 186 .

V גבעה מלאכותית, יסודות חומות, מצד צפון חציבות I  שויכה (אר־ראם) ט״כ 194 154 .
 בסלע, מעדות, בורות.

I חומות חרבות של בתים, אבנים חצובות, מערות, X  שויכה, ח׳ ח״ן 121 148 .
 בודות, גתות ובתי בד חצובים.

X בנינים חרבים, יסודות, מעדות, בורות חצובים, בארות. I I  שויכה, ח׳ ח״ן 090 151 .
י צוד, קברים חצובים X חומות מגאליתיות בנויות אבנ  אש־שומר, ואדי ר״א 148 171 .

 במורד הצפוני.
 שומרייה, ח׳ ע. II. 169 272 שרידי חומות, משקופים, בורות.

 אש־שומרייה, ח׳ ח. IV. 142 216 חציבות בסלע, קבר, אמת־המים הגבוהה של קיסריה
 בתוך ניקבה, מערבה ממנה אמת־המים הנמוכה.

V שרידי מגדל מתקופת הברזל, כבש, יסודות וחרסים I  אש־שונה (קדאדי, תל) י. 168 129 .
 על פני הקרקע דרומה ומזרחה.

 אש־שונה (קדאדי, תל)

י בזלת; ן בנוי אבנ  אש־שונה, ח׳ צ. III. 196 257 שרידים של כפר קטן חרב, בני
י תיאטרון דומאי בתוך בנין חדיש, אמות־מים, ד ד  אש־שונה, ח׳ ח. IV. 145 216 ש
 רצפת פסיפס, סכרים חרבים, שרידי ארונות־מתים

 של שיש ועמודים, שברי כתובות.
VII חומה חרבה, גלי אבנים מכורםמות, חרסים על פני  אש־שונה, ח׳ ש. 166 176 .

 הקרקע.
נת טמרה נ. V. 188 227 מגדל חרב.  שו

VI יסודות מגדל, גל אבנים. I נת אל־מצאנע נ. 175 194 .  שו
V גבעה מלאכותית עם שרידי יסודות.  אש־שוך, תל ב״ש 211 193 .

V ע׳ אד־זנבקייה אל־גרבי, תל.  אש־שוך, תל (הצפוני) ב״ש 223 203 .
 שורא, ח׳ צ. III. 204 264 יסודות חומות, אבנים מסותתות, מיכל מים, ארוגות־

 מתים, עמודים.
 שורא, ח׳

I ע׳ אש־שיח׳ אבראהים, ח׳. X  אש־שח׳תה י״ם 126 156 .
V יסודות, עמודים, מהמורות חצובות, עמודים טמונים  שטה ב״ש 217 190 .

 באדמה, בית קברות עתיק 2 ק״מ צפונה.
 שטה

X חומות, יסודות, קברים חצובים.  שטי, ח׳ ד׳׳א 154 172 .
די דרך עתיקה, מערות,  שיחה, ח׳ ח. IV. 147 236 חומות חרבות, יסודות, שרי

 קברים, חציבות בסלע.
 שיחה, ח׳

I שרידי בנין בנוי אבנים גדולות והומו!/. X  אש־שיח׳ אבו אל־עינין ר״א 148 164 .
X גבעה מלאכותית קטנה. I I  אש־שיח׳ אבו ראבייה ח״ן 117 140 .

I שרידי בנין עתיק, מערות ובורות חצובים, חציבות X  אש־שיח׳ אבראהים, ה׳ י״ם 131 152 .
 בסלע בד.

 אש־שיח׳ אבראהים, ה׳

I יסודות, חומות בנויות אבגים גםות, קברים חצובים. X  אש־שיח׳ אבראהים, ח׳ י״ם 126 156 .

X יסודות, גלי אבנים, בורות, מקאם חרב עם מחראב.  אש־שיח׳ אבראהים, ח׳ י״ ט 150 194 .
X גבעה מלאכותית, מקאס עם כתובת. I I  אש־שיח׳ אהמד אל־ עזה 113 130 .

 עדיני, תל (אל־עריני, תל)
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 שם המקוט שבז המחוז מקומו על המפה תאור העתיקות

1 בנייה חרבה, אבני״שולייס ואבנים חצובות, עמודים. ד  אש־שיח׳ אםחאק, ח׳ ח. :. 232 162 .
 (אל־אםחאקייה)

 אש־שיח׳ בגית, ח׳ צ. 266 199 .111 גלי אבנים, קברים.
ד ע׳ בצום, חי.  אש־שיח׳ בצום, ח׳ ט• 238 196 .

ג שרידי בנינים מעטים. מזוזות, מערות חצובות. מעדה 1 1 . 1 4  אש־שיח׳ בראק, ח׳ ח״ן 112 3
 על יד מקטעת אשישיח׳ בראק.

1 ע׳ מאלחה, ח׳. ד  אש־שיח׳ בדיך ח. 231 145 .
! גבעה מלאכותית, יסודות, שבדים ארכיטקטוניים, ד  אש־שיח׳ בדיך, ח׳ ח. 234 162 .

ס.  (כולל גם את מערת ג׳הנם, מערת אם־סיח) בריכה, מערות, קברים, אדוךמתי
ד ע׳ פקיקעה, ח׳.  אש־שיח׳ בדקאן ג׳. 212 188 .

בר ! מקאם בעל כיפה בצורת חרוט, עיר חרבה עם רחו ג  אש־שיח׳ גאזי, ח׳ ח״ן 121 151 .
 תיה, שרידי: בגיגים, מערות, בודות, גת, חציבות

 בסלע.
ד ע׳ ג׳בל אט־טור. 1 1  אש־שיח גאנם, ח׳ ש. 179 176 .

1 יסודות, אבנים חצובות, משקופים, חומות, מעדה. ג  אש־שיח׳ דאוד ר. 127 137 .
ד גבעה מלאכותית, חרסים על פני הקרקע. ה תל ב״ש 208 203 . ו א  אשי־שיח׳ ד

י גויל, שרידי 11ד גבעה מלאכותית, יסודות בנויים אבנ  אש־שיח׳ דיאב, תל ש. 191161.
 טור דרגות, אמת מים.

1 יסודות .ועיי מפולת גצברים, שיש, חרסים ושברי ד  אש־שיח׳ זראק, תל ח. 204 138 .
ת בקיר.  (אל־אח׳דר, תל, אם־םרירה, תל) פסיפס, בריכה בנויה עם אומגות אחתו

ד ע׳ חמוד, תל.  אש־שיח׳ חמוד, תל ב״ש 212 192 .
ד סורג. י עמודים, עמו נ חדר תתקרקעי, שבד 0 1  אש־שיח׳ חגדל ח״ן 096 142 .

ד ע׳ תל יוסף.  אש־שיח׳ חסן, תל ב״ש 215 188 .
1 בודות ומערות, שרידי חומה. ג  אש־שיח׳ ח׳אלד, ח׳ ר. 137 141 .

1 ע׳ אל־מזאר. ד  אש־שיח׳ יאחיא ח. ,. 232 147 .
י גשר או סכר. ד ד  אש־שיח׳ יוסף, תל צ. . 287 208 .1 גבעה מלאכותית, ש

1 ע׳ אם־םואמיר, ח׳. ד י ח. 226 146 .  אש־שיח׳ מאד׳
ג ע׳ אדמיתה, ח׳. 1  אש־שיח׳ אל־מגאזי ב. 092 091 .

11ג מקאם בעל כיפה ובו כתובת, גלי אבנים, מערות, באר,  אש־שיח׳ מד׳כוד, ח׳ ח״ן 117 150.
די גת. :  שרי

1 יסודות, בור, כותרת שיש. ג  אש־שיח׳ מוסה, ח׳ ד. 139 144 .
ד בנויות ד גבעה מלאכותית, שרידי בנייה, חומות דו  אש־שיח׳ מחמד, ח׳ ג. ;234 189 .

י הקרקע.  .אבנים בלי מלט, חרסים על פנ
 אש־שיח׳ מחמד, ח׳

ג ע׳ אבו פתון, ח׳. 1  אש־שיח׳ מחמד אל־כבכבה עזה 119 113 .
ד חורבות מסגד קטן.  אש־־שיח׳ מחמד אל־קבו, : ב״ש 206 201 .

ג מערות ובורות חצובים, אבנים מעובדות ועמודי שיש 1 1 . 1 4  תד ח״ן 114 0
ד המקאם. אש־שיח׳ מחמוד, ח׳  קטנים על י

 ח״ן

1 יסודות חומות, בורות, מיכלי מים חצובים. ד  אש־שיח׳ מנצור אל־עקאב, ח. 217 144 .
ג חורבות מקאם על יסודות כנסיה, שברים ארכי־  אש־שיח׳ נבחאן ב. 093 095 1

 טקטוניים. כתובת ערבית.
 אש־שיח׳ נבחאן

ג ע׳ אל־עדיני, ח׳. 1  אש־שיח׳ נח׳רור ב. 088 095 .
11ד יסודות, בודות, קברים, מיכלי מים.  אש־שיח׳ נצראללה, ח׳ ש. 179 181.

! ע׳ כפרתא, ח׳. ג  אש־שיח׳ סלימאן, ח׳ ר. 143 146 .
י הקרקע. נ ד שתי גבעות מלאכותיות, חרסים על פ  אש־שיח׳ אם־םמאד, תל ב״ש 209 199 .

1 מצד חרב, יסודות, בורות. ג  אש־שיח׳ סעד, ח׳ ח״ן 123 141 .
מ ע׳ הרביא. . ד עזה 107.118 .  אש־שיח׳ סעי

ד יסודות, גלי אבנים, קברים חצובים.  אש־שיח׳ ספריאן, ח׳ גי. 201 181 .
ג ע׳ אל־חבור, ח׳. 1 1  אש־שיח׳ עבדאללה ח״ן 107 132 .

ג באר ועל ידה בסים־עמוד שיש וארון מתים. כתובת 1 לץ עזה 101 094 . ׳  אש־שיח׳ עג
 ערבית על ד המקאם.

לץ ׳  אש־שיח׳ עג

 אש־שיח׳ עואד עזה 122 109 .¥111 מיכל מיס ויסודות בנויים אבגי גויל, שבדים ארכי
י הקרקע, קבר  י טקטוניים סמוך למקאם, חרסים על פנ

י אדון־מתים מקושט.  מקומר, שבד
ד מקאם חרב בעל כיפה. 1 . 1 6  אש־שיח׳ עיםא ט״כ 190 י 3

1 יסודות, גלי אבנים. ג  אש־שיח׳ עיסא ד״א 150 164 .
1 ע׳ עלי מאלכינא, ח׳. ג  אש־שיח׳ עלי ד. 156 146 .

1 ע׳ ג׳דידה, ח׳. ג  אש־שיח׳ עלי ג׳דיד, ח׳ ר. 137 146 .
ד בנין בעל כיפה ושברי רצפת־פםיפם. 1 1  אש־שיח׳ עמאד אד־דץ ש. 182 175 .
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 תאור העתיקות

 באר עם חומרים עתיקים בשמוש משנה.
. ׳ ח , ה ע ב ז ׳  ע

 ע׳ מוסא, תל.
 ע׳ אנ־נוידייה, ח׳.

די בנייה חרבים,  גבעה מלאכותית קטנה, מערבה שרי
 דרומה אבני־מיל רומאיות.

 ע׳ אש־שמסאוי, ח׳.
ץ עתיק מזרחה לוולי, משקוף ובו כתובת נ די ב  שרי

מת דור בנויה אבנים גסות.  יוונית, חו
ש חצוב ובו כתובת ערבית במקאם.  לוח שי

 יסודות, קברים חצובים, בור, מיכל מים.
 שרידי בנינים וחומות חרבים, בורות, מערות עם

 דרגות, חציבות בסלע, מיכל־מים.
 בית קברות מתקופת הברוגזה.

 בעיר שרידים מימי הרומאים, הביזנטים ומימי
ן קאריון, קברים.  הכינים, מעינות, אמות מים, עי

 ע׳ גם חזן יעקוב.
 יסודות, מכלאות. גלי אבגי בזלת.

 יסודות, קברים חצובים.
 שרידי בנינים, אמת מים, מערות, קברים, מחצבה.

 יסודות, חומות חרבות, עמודים ובסיסים, גתות, טור
 דרגות חצוב, אבגי־מיל.

 ע׳ אם כלח׳ה, ח׳.
 חורבה קטנה, בודות, מערות, אבן מיל רומאית.

 גבעה מלאכותית, יסודות, אבנים מפוזרות.
 גבעה מלאכותית, אבנים, יסודות וחרסים.

 חורבות בתים, יסודות, בורות.

 יסודות.
י חורבות, בורות, גלי אבגים. ד ר  ש

 מצבה (אס־םריר), בנינים חרבים, מזוזות, עמודים,
 גתות ובתי בד חצובים, קברים, בורות, מערות.

ד ואבנים עומדים באתדא, בורות,  חומות, יסודות, עמו
 מיכלי מים, קברים חצובים.

 בורות, קברים, באר חצובה, אבנים מפוסלות בשמוש
 משנה במסגד הכפר.

 ע׳ אל־מנטאד, ח׳.
 שרידי בנינים מגאליתאיים.

 גלי אבנים, בורות חרבים.
 חומות, יסודות, גת, אבגים מפוזרות, מערה.

 ע׳ אל־פלאח, ח׳.
 יסודות, בורות.

י הקרקע, באר בנוייה,  בריכה חצובה, חרסים על פנ
י גויל.  בור בנוי אבנ

 בית קברות רומאי עם קברים חצובים.

י בנייה מפחדות, בורות,  עיי מפולת עם יסודות ואבנ
 עמוד.

י זכוכית  שרידי בנינים בנויים אבגי־גויל, בודות, שבד
 וחרסים מפוזרים.

 ע׳ קטשאן, ח׳.
י מצדים חרבים (אם־םדאיא ואל־ברג׳), בודות, נ  ש

 מערות, קברים.
 שרידי בנינים קדומים.

י מיכלי־מים לצד מזרח, מעדה.  יסודות, פיר חצוב, שנ
 שרידי חורבות.

 ע׳ סוילם, ה׳.
ן חצובים, י  יסודות בנויים אבנים הבועיות, מיכלי י

 גלי אבנים, בורות.

 שם המקץם שבז המחוז מה רמו על המפה

Y. 199 200 ד ב״ש  אש־שיח׳ פאטו
, ד  אש־שיח׳ צאלח, תלול ב״ש 217 200 .
ד  אש־שיח׳ קאםם, תל ב״ש 222 204 .

 אש־שיח׳ אר־רומי צ. 256 198 .111
ד  אש־שיח׳ רחאב ב״ש 206 197 .

ד  אש־שיח׳ אש״שמםאוי ט. 232 199 .
¥ 1  אש־שיח׳ שעלא ש. 186 170 .

ג נ ב  אש־שיח׳ תמים ח״ן 113 139 .
ד1  אש־שיע, ח׳ ח. 224 147 .
 שיפאת, ח׳ נ. • 249 176 .111

\ 1 נת גפן י, 167 133 .  שכו
\ 7 1 1  שכם ש. 181 175 .

ן קאריץ, ראם אל־עץ)  (כולל גם עי

 שכר, ח׳ צ. 262 207 .111
 אש־שלאל, ח׳ ש. 166 164

ד1  שלאלה, ח׳ ח. 237 152 .
1 ג  שלאלת אם אל־עמדאן, ח״ן 124 152-3 .

ת ואדי אצ־ צנע)  (קאע ואדי אצ־צנע, דרג׳
ג 1 1 ן 113 133 . ח״ ה/  שלחיה, ח׳ עז

 אש־שלנדי, ח׳ ב. 090 136
v. 194 211 ן, תל ב״ש  אש־שמדי
Y. 203 224 אש־שמרין, תל ־ ב״ש 
Y. 199 232 .אש־שמסאוי, ח׳ ט 

 (אש־שיח׳ אש־שמסאוי, שמסין, ח׳)
ג 1 1  אש־שמםאניאת, ח׳ ח״ן 113 136 .

1 ד  שמםין, ח׳ ט״כ 203 157 .
 שמע, ח׳ צ׳ 264 191 .111

 ,שנה, ח׳ ע. 277 179 .111

 שעב ע. 255 173 .11

ג 1 1  שעב אבו דג׳אם ח״ן 094 157 .
ג 1 1  שעב אל־בטם ח״ן 090 163 .

ג  שעב נצר, ח׳ ר״א 150 177 .
1 ג  שעב אם־סיאג׳ י״ם 141 168 .

ג 1 1  שעב אל־פלאח, ח׳ ח״ן 114 143 .
ג 1 1  שעב את׳־ת׳ור, רוג׳ם ח״ן 115 143 .
¥ 1  שעירה, ח׳ י.~ 164 140 .

ג 1  שעפאט אל־מגר - עזה 109 113 .
 (שעפאט אם אז־זמלייה)

 שערה, ח׳ ט. 235 192

ג 1  שערטא, ח׳ עזה 106 118 .

ג 1  שערתא, ח׳ ב. 091 098 .
 שפא עמד ח. 245 166 .11

 שפייא, ח׳ ע. 268 171 .111
 שפנץ, ח׳ ע. 263 187 .111

 אש־שק, ח׳ ש. 195 197 .711־•
ג 1 1  אש־שקאק, ח׳ ח״ן 102 135 .
ג 1 1  שקאק, ח׳ ח״ן 107 138 .

 (שקאקיה, ח׳)
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 שמ המק\בז שבי המהוז מקומג על המפה האץד. העתיהות

1 מעדה ובה שרידים פדיהיםטוריים. ג  שקבה, מערת ר׳ !' 154 154 .
 שקמונה ח. 247 147 .11 חומת דור, חציבות בסלע מזדהה ודרומה, קברים
 חצובים, דרומה מיכלי מים, גת עם רציף פסיפס,

¥ יסודות. 1  אש־שקף, ח׳ ש. : 165 163 .
 אש־שקף, תל ב״ש : 203 198 .ץ גבעה מלאכותית קטנה.

י הקרקע. י• נ ג גבעה מלאכותית קטנה עם חרסים על פ 1  אש־שקף, תל עזה 112 102 .
י הקרקע. .תל ב. 107 123 גבעה מלאכותית, בור, חרסים על פנ י הקרקע. אש־שקף,  גבעה מלאכותית, בור, חרסים על פנ

 (אבו אר־רפיע) •״
י גויל, בנין (כנראה בית  אש־שקף, תלול ב.. ... 126 121 .¥111 שרידי מיכל מים בנוי אבנ

 היוצר), מספר רב של חדםים על פני הקרקע.
 אש־שקפה, ח׳ צ. 271 181 .111 שרידי יסודות, בריכה קטנה, גלי אבנים.

ד שרידי חורבות. 1 1  שראב, ח׳ ש. 174 179 .
ג יסודות, מערות, בורות, קבר שובבים. 1 1  אש־שדאוי, ח׳ ח׳ץ 109 148 .

11ד ע׳ שראב, ח׳.  שראדבה, ח׳ ש. ! 174 179 .
י בנייה ים' ואבנ נ י ד קימור מעל למעין, חורבות בנ ה ט. 235 195 . נ  שדו
 י; עתיקות בשמוש משנה, עמודים, כותרות, משקופים
 . ן • ומזוזות עם קישוטים חצובים, רצפת פסיפס, שרידי

 בית קברות.
ד 1 ד יסודות, בורות, מערות חצובות. '•187 . 1  אש־שרים, ח׳ ש, . '•187 170 .

1 יסודות, בורות, מעדות. ג  אש־שדיעה, ח׳ ח״ן 125 146 .
 אש־שריעה, תל צ. 290 209 .1 גבעה מלאכותית עם חרסים על פני הקרקע.

י הקרקע. ג גבעה מלאכותית, חרסים על פנ 1  אש־שדיעה, תל ב. 089 119 .
ד קברים חצובים, מחצבות, ארון״־מתים, בור. 1 , ח׳) ט״כ 197 138 . (אשרף  אש־שרף, ח׳
ג שרידים עתיקים, חרסים על פגי הקרקע. 1 , ח׳) עזה 114 106 . (אשרף  אש־שרף, ח׳

1 חומות חרבות, יסודות, מערות, בורות. מגדל צופים ג  אש־שרקייה', ח׳ י״ם 127 162 .
 לצד מזרח.

 שרתא, ח׳ ח. 246 162 .11 יסודות חומות, גלי אבנים, קברים חצובים, בורות,
 מערות.

ג אבנים מפוזרות, בודות. 1 י אל־עצבי, ח׳ ב. 695 119 . ו  שתי
 את־תאבגה ט. 253 202 .111 שרידי כנסיה ביזנטית ואטריון עם רצפות פסיפס
-י' ושברים ארכיטקטוניים. צפונה־מזרחה שרידי תא־  (ברכת עלי אז׳־ז׳אהר)
 תפילה חצוב למחצה עם רצפת פסיפס, מערה, בור,
 מזרחה וצפונה־מזרחה בריכה (ברכת עלי אז׳־ז׳אהר),

 אמות־מים, :מגדל חרב, שרידי חומות וגת.
 את־תאבגה—ראש־פנה, צ. 258-60 201 .111 גלי אבנים ובניגים מגאליתיים משגי צדי הדדך ע״י

 הקילומטר 193 ובין הקילומטרים 195 ד195.5.
176 

 דרך
י יסודות, מעדות, בורות, קברים חצובים. מ 1 .  תאנא אל־פוקא, ח׳ ש. : 176 185 '

ת, מזוזות, אבני גת, עמוד, י בנייה מפחדו 1 יסודות ואבנ ד  תאתא, ח׳ ה. . 220 149 .
 בורות, קברים חצובים.

1 חומות ויסודות של בנינים עם חדרים מרובעים. 155 ג  את תבאנה, ח׳ ח״ן 122 155 .
ד ע׳ ג׳בל אט־טור. . 187 232 •• • ,  תבור, הר . נ

1 חומות נופלות, יסודות וקימורים על הגבעה, קברים ג  תבנה, ח׳ ר״א 157 160 .
 חצובים.

1 חומות חרבות, שברי עמודים, מערות, גתות, בורות. ג  תבנה, ח׳ י״ם 128 144 .
 את־תדוירה ח. 215 141 •.17 אבני בנייה מפוזרות, שברים ארכיטקטוניים וחרסים על
י הקרקע של גבעה נמוכה וצפונה ממנה. תעלה  פנ

י גויל.  ומיכל מים, קימור בנוי אבנ
ג חומות דור, יסודות, באר, קברים חצובים, משקוף, 1 1  את־תואני, ח׳ ח׳׳ן 091 165 .

 מערות.
ג שרידי יסודות ואבנים מעובדות על ראש גבעה טבעית, 1 1  את־תואני, תל ח״ן 091 165 .

 בור חצוב.
 תומם, תל ב״ש 213 196 .זג גבעה מלאכותית, יסודות, עמודים, רצפת פסיפס, אבני

 מיל רומאיות.
 את־תופאנייה, ח׳ ע. 262 174 .111 מגדל ובתים חרבים, דלתות וחלונות עשויים אבנים
 > מסותתות, בריכה חצובה, ארונות מתים, דרך עתיקה.

 תיאםיד ש. 194 188 .11זג קבר חצוב (אל־קצר) עם בנין־על, קברים אחדים
תן צפונית רו  / חצובים וגבעה עם בנינים חרבים, בו

י  / לכפר יסודות בנינים, גתות ובורות ? דרומית אבנ

ד ח׳לת קאסם, דרכים עתיקות.  מיל על י
י החולות. די ישוב, יסודות חומות וחרסים על פנ  תידה עזה 106 098 ;1צ'' שרי
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 שם המקום שם המחוז מקומו על המפה תאור העתיקות

 אתי־תל ע. II. 164 268 ע׳ אנ־נהר.
 •את־־תל ט״כ VI. 161 191 גבעה, קברים ומערות חצובים.

דתל ש. VI. 163 166 גבעה עם שרידי חומות, חומת דור וקעריות סלע,  או
 מערה. לצד צפון מגדל רבועי בנוי בנייה גסה.

 חרסים.
 אוד־תל, ח׳ ר״א X. 175 159 חומות וקימודים של בניגים חדבים, מסגד חרב עם
 גומחה, עמודים, כותרות ובסיסים, בודות חצובים,

 גתות, דרגות, בריכה.
י חומת־עיר ובנינים, גלי ד ר  אודתל, ח׳ ר״א X. 175 147 גבעה מלאכותית, ש

 אבנים, בורות, קברים.
 את־־תל, ח׳ ב./ח״ן XII. 137 091 מערות, בורות, שרידי בנינים. את־־תל, ח׳

, ח׳) צ. I. 204 293 יסודות חומות, קברים חצובים. ה ח ל ט ) י  תל ח
 תל יוסף ב״ש V. 188 215 גבעה מלאכותית, יסודות בגיגים בגויים אבגים גדולות,

 חרסים על פני הקרקע.
י צור מפוזרות על פני הקרקע,  תלאת אנ־נסורה צ. HZ 201 266 יסודות בזלת, אבנ

 טורי אבנים (אל־מנטרה).
די בנינים, גתות  תלחום ט. III. 204 254 חורבות בית כנסת, קברים? שרי

 וחומות בסביבה.
 תליל צ. III. 208 273 גבעה מלאכותית מתחת לכפר.

 את־תליל, ח׳ ע. III. 182 263 ע׳ ראם אס־םוק, ח׳.
י גויל בלי מלט, בור, דרך י אבנ ו ה בנ  תלילייא, ח׳ י״ם IX. 170 136 חורבות מחנ

 רומאית בעמק לצד דרום.
 תלפית ג׳. V. 182 201 חומות.

 תן ברן, ח׳ ח״ן XII. 163 112 בנינים חרבים, שרידי מצד רבועי צפונה, אבני
 (תן אברן, ח׳) שוליים, בודות חצובים.

י הקרקע. בורות, מיכל  תנאר, ח׳ ב. XII. 123 107 גלי אבנים, הדסים על פנ
ס חרב.  מי

 תנורה, ח׳ ש. VI. 155 171 חומות, בורות, מערה.
 מנודייה, ח׳ צ. III. 186 268 יסודות, גלי אבנים, בור.

ן ג׳. V. 182 202 שרידי ישוב. י  מנ
 תעביא, ח׳ עזה VIII. 123 127 ע׳ אל־ביאר, ח׳.

ך ג׳. V. 171 214 גבעה מלאכותית, קברים ומערות חצובים, חציבות  תענ
 בסלע, קעריות סלע, גתות.

ך  תענ

 תפוח ח״ן XII. 155 105 מחצבות, מערות, דרך עתיקה.
 תראמה, ח׳ ח״ן XII. 153 098 חורבות מצד על גבעה מלאכותית, בריכה, מערות

 חצובות, קברי שובבים.
, ח׳ ע. III. 178 272 יסודות חומות, גלי אבנים, בודות, קבר חצוב, בד  את־תדאמי

 עם עמודים, מעדות.
n בד, בור, קברים עם מכםאות חצובים. i  תרביח׳ה ע. 276 177 .

 את״תרם, ח׳ ג׳. IV. 168 208 שרידי חורבות.
 תרמם עייא ר״א VII. 177 160 בורות, כתובות, שבדים ארכיטקטוגיים בשמוש משגה
 בחומות חדישות, קברים חצובים, ארונוודמתים,

די גת עם רצפת פסיפס.  שרידי בנינים, שרי
 תרשיחה ע. III. 175 268 כפר במקום עתיק, קברים חצובים, בורות, טור

 דרגות המוביל אל המעין.
 תתראמה ע. III. 178 272 ע׳ את־תראמי, ח׳.

 תתדית, ח׳ ב. XII. 143 084 חומות, יסודות, מזוזות, גלי אבנים, בודות, פי באר
 משומן.

 את־ת׳ום, תלול ב״ש V. 197 205 גבעות כפולות, חרסים על פגי הקרקע.
די חורבות.  ת׳עלה, ח׳ ש. VII. 194 182 שרי

י בד, מזוזות חצובות, משקוף. ד ד ת של כפר, ש ו ד ם (בלאטה, ה׳) ש. VI. 156 162 י  ת׳רידא, ח׳




