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3 ,71 ,70 ,65 ,64 ,82 ,56ז,75 ,

גבעשמן 38

458 ,393 ,386 ,333 ,237
ביתהשיטה 455
בית שמש 4 ,89 ,68 ,31 ,8ז,129 ,
3,139שג 399 ,308 ,295

434 ,428
גבעתשאול ,140 ,137 ,136 ,7תו,
421
גבתון 409 ,275 ,274

נבעת בנימץ ,144 ,134 ,131 ,88
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גבעת
ן ]481
www.daat.ac.il

גת ,150 ;140 ,138 ,133 ,129 ,128
,281 ,164 ,162 ,161 ,157_152

:בייז"ו:'".
ב

נחים'214 ,164',155
גת פתל 187 ,186 ,184
גתרמון 375 ,188
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דאר ,158 ,130 ,129 ,100 ,93 ,%
290 ,284 ,255
דביר ,107 ,86 ,85 ,84 ,74 ,89 ,68
425 ,421 ,393 ,386
דוממה 424

דורעיין דאר

דיר

שאכין 271ן 283 ,274
דותן 365 ,333 ,180 ,68
,224-221
דיבוו ,213 ,60 ,6
-226
238 ,232 ,230
א-דמיה ,3% ,233 ,174 ,172 ,120

ועיין אדם

דמשק ,177 ,172 ,157 ,121 ,92 ,6
,209 ,208 ,208 ,203 ,191 ,178
,220 ,218 ,216 ,214 ,213-216

)י2ן

251ן 268ן 270ן 288ן "459

468
דן ,108 ,101 ,89 ,78 ,78 ,70 ,81
129 ,124
351 ,209
דץ
דנה 424
דרך האתרים 437 ,432
דרך בית הורון ,86 ,85 ,83 ,82
155 ,136 ,135 ,133 ,89
דרךהים ,48 ,48 ,37 ,9 ,8 ,6
,132 ,128 ,124 ,110 ,107 ,92 ,75
-281 ,214 ,188 ,188 ,141 ,139
432 ,309 ,303 ,298 ,268 ,283
דרךים-סוף 434 ,203
דרך המלך ,203 ,191 ,190 ,9 ,6
,224 ,222 ,218 ,214 ,213 ,206
245 ,238 ,234 ,230 ,229
דרךשור 432
דשאשה 369

מץ(מו"

סי,

הגריאים10ג5 ,141 ,א ,195 ,א2
הומכת 37 ,38
הראפרים ,7? ,?6 ,73 ,69 ,64 ,60
,137 ,138 ,132 ,101 ,100 ,87 ,85
,174 ,173 ,172 ,182 ,156 ,149
188 ,184
הר בוקר 431
הר
150
הרחצרון 432
הריהודה ,?4 ,73 ,71 ,69 ,80 ,7
,190 ,188 ,164 ,155 ,140 ,88 ,75
375 ,233 ,209 ,199 ,198 ,192

הייתים

הרירמת 46 ,45
הר סדנם 437 ,433
הר עפרון 9
ן 287
הרציו

בירה 102
ואדידיר בלוט 8

ואדי

ואדי אל-המאעייןנתל זרד
ואדי הסמה 194 ,191 ,190
ואדיץתם 191
ואדי כפריע'י 1?2
ואדי מלה 32 ,31 ,20

ואדיסויניט 421 ,137-134 ,82
ואדי א-סנט 138
ואדי סרהאן 121 ,120

ראדי עארהעיין נהלעירון
ואדי עיפר 8
ואדי פארעה ,181 ,179 ,118 ,8
288

ואדיושג'אנש 9
ואדי פרה 95

ואדי קדיראת 428
ואדי קלט 412 ,82
ואדירג'יב ~17
ואדי שבאש 9
ואדי שלאלה 375
ואדישריעה 288
ואדי א-תמאה 8

זבילרן
11צ

,102 ,101 ,100 ,78 ,71 '64

ף 419 ,416 ,411 '196
זי
זע'ירלי 409 ,408
'

ץ

חבור 286
הברון ,121 ,100 ,89 ,86 ,84 ,7
,200 ,161 ,150 ,149 ,139 ,138
433 ,424 ,420-418 ,416 ,203
הדיד 309
הדרך 270 ,262 ,214
חוים 133 ,89 ,81 ,80 ,79 ,73

חולה 157
אורבת טוב 431
הורבע עוזה ,432 ,428 ,399 ,198
434
הורים 89 ,80
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הורן 5 ,251 ,218 ,159 ,158צ259 ,
הורסבאד 274 ,271
הוותיאיר 209
חידקל,299 ,274 ,212 ,201 ,149 ,8
470
חילם 180 ,176 ,165 ,181 ,159
הלב 246 ,1"8,27 ,23
הלון 238 ,237
חלחול 139
הלקת הצרים 188
חמץ 381
המת ,213 ,209 ,207 ,206 ,165 ,160
,250 ,248 ,247 ,248 ,220 ,216
,270 ,263 ,260 ,259 ,252 ,251
381 ,299 ,286
המת ושבעמק בית-שאן) 43 ,41
המת צובה 207
המת רבה 206
דזםמזסו 424 ,417
ותניר"
ץ ?4
הנם 186 ,184
הנתון 95 ,94 ,93 ,56 ,52 ,9
ססאךלף 383
הפר 60
הפרים 184

.

הצור ,89 ,65 ,56 ,53 ,50 ,45 ,44
,99 ,98 ,96-91 ,88 ,78 ,74 ,73
,108 ,107 ,106-104 ,103 ,100
,334 ,333 ,258 ,253 ,207 ,109
,384 ,382 ,375 ,348 ,341 335
,399 ,398 ,396 ,395 ,394 ,388
409 ,406 ,404 ,403

,378 ,377 ,374 ,373 ,104 ,103 ,65
%5,385 ,384 ,382 ,381 ,380 ,379

הרבע"ז הלב
אל הירבהע"ז תל קמילה
הירבת אבזק 133
ה 420 ,419
הירבתאל-הי
הירבת א-טבאיק 367 ,366
ן .חם
ח'רבת'מא ,35 ,20 ,19ועיי
הירבת אל-מג'דל 9
הירבת מהיאט 230
ז 223
הירבתמעי
הירבתאל-מ"נע .404,290 ,277
408
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מפתת שמות ניאוגרפייםואתניים
ח'רבנת אל-משרמה 97

ח'רבת נחאס  ,196 ,190א1

ח'רבת א-סמוע 419
ח'רבת עבאד 138
ח'רבת אל-עבד 420
ח'רבתעג'לון 84
230,229 ,223 ,138
ח'רבת
ח'רבתעיון-מוסא 230

עטריס

ח'רבת ע'רהעיין תל עירא
ח'רבת ורער 223
ח'רבת פחל 41
ח'רבת צאלח 392

ח'רבת אל"-ר?את

,226 ,223

238 ,230
ח'רבת רשם 422

ח'רבת שרכה 424 ,420
חרונים ,239 ,238 ,232 ,228 ,224
240

חרהטת הגויים

,100 ,99 ,78 ,74

101
חרמה 435
חרמון 216
חרן 299 ,298
ח'שב 35
חשבון ,222 ,175 ,173 ,75 ,71 ,6
239 ,233 ,225 ,224
ח'תושש 384 ,82
חתים ,28 ,27 ,28 ,24 ,17 ,15 ,3
,62 ,54 ,51 ,48 ,42 ,38 ,31 ,30
,151 ,126 ,125 ,89 ,80 ,73 ,71 ,64

טאורוס 266 ,242

טבת 3 ,118 ,117ע

טוב 206 ,158 ,157
טיטוס 7
פלאינם 140
כת*יענונ) 203
נפר*רון 383

יאיר

210 ,149 ,75 ,61
יבוס 163 ,158 ,152 ,151 ,150 ,88

'בוק ,179 ,172 ,171 ,120 ,31 ,8
238 ,184
יבלעם ,398 ,336 ,73
יבנאל 99
יבנה ,282 ,275 ,283 ,262 ,261
422 ,290
יבנה-ים 298 ,285
יבש  ,134 ,133 ,88א1
יגבהה 120
יהודה ,75 ,74 ,71 ,70 ,61 ,8 ,7
,138 ,129 ,124 ,101 ,88 ,78 ,76
,155 ,151 ,150 ,149 ,140 ,139
,174 ,170 ,163 ,162 ,161 ,156
,204 ,203 ,196 ,187 ,182 ,175
,416 ,397 ,358 ,288 ,287 ,210
461 ,459 ,426
יהץ ,230 ,229 ,228 ,223 ,222 ,59
239 ,238 ,232
ירטה 419
471 ,469 ,451
יורדה 188
יוסף,בנייוסף,78 ,78 ,73 ,89 ,81
182 ,151 ,129 ,124 ,110 ,101

יון

יזרעאל ,149 ,144 ,142 ,141 ,73
213 ,208 158
,חם ,186 ,184 ,36 ,35 ,28 ,20 19
87ן

,חמאע"ן,חם

,טבתה 437 ,434
,טרר 110

,263 ,262 ,246 ,244 ,242 ,208
,463 ,413 ,411 ,389 ,325
י'28
469
ים כנרת 253 ,211 ,209 ,6

יםסוף ,207 ,198 ,197 ,192 ,190 '7
461 ,434 ,427
יפדצ 253
ינהנם 74 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41
יעזר 75 ,71 ,59 ,6
יער אמרים 181
ימו ,262 ,261 ,128 ,78 ,67 ,48 ,33
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,294 ,290 ,283 ,277 ,276 ,275
455 /398 ,339
יקב זאב 120
יקנעם 100 ,73 ,32
יקתאל 202
ירדן ,118 ,117 ,111 ,59 ,9 ,8 ,6
.171 ,157 ,156 ,149 ,133 ,120
,185 ,181 ,180 ,179 ,176 ,174
 ,326 ,237 ,224 ,211א456 ,3

ירומתועייןירמות

יהושלים ,73 ,71 156 ,53 ,9 ,8 ,7
,107 ,100 ,89 ,88 ,85 ,82 ,81 ,74
54-150 ,137 ,136 ,133 ,132נ,
,164 ,163 ,162 ,160 ,159 ,156
-182 ,181 ,176-172 ,171 ,170
,264 ,218 ,218 ,214 ,189 ,184
-300 ,294-291 ,288 ,287 1278
,311 ,310 ,309 ,308 ,306 ,304
,353 ,351 ,338 ,333 ,314 ,313
,410 ,399 ,396 ,388 ,388 ,354
427 ,425 ,418 ,415 ,412
ירזה 188
ירחמאל 426 ,187 ,71
,100 ,82 ,78 ,73 ,69 '56 '7
,329 ,310 ,225 ,136 ,134 '107
,375 ,369 ,366 ,364 ,362 '334
397 ,381

יריחי

ירמיך
ירמית
ירקיז

211 '9 '8 '6
100 ,89 ,62 '46
,186 ,161 ,157 ,132 '10 '8

כרכב אל-הוא 230
כרש סיסרא 74 ,64
כושים ,277 ,278 ,275 ,182 ,18
,348 ,343 ,342 ,311 ,283 ,281
471 ,470 ,462 ,459
ננקקנ 426 ,124 ,71
נ2קקת 474 ,284 ,272 ,267 ,264 ,283
121צנים 87--:9 ,32 ,30 ,28
348 ,209 ,93
כנ
כסולות 118 ,112 ,102
פספ5ן 264
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כפירה 80
כפר חוג 180
כפתור 131 ,130 ,125 ,124
כרדוניאש 243
כרכמיש  ,243 ,128 ,122א,246 ,2
,334 ,312 ,301 ,300 ,299 ,260
2 ,401 ,384א,409 ,408 Aoa ,
י
458
כרמל 259 ,140 ,6
כרמל(שביהודה) 419
כרנך ,64 ,62 ,42 ,34 ,33 ,25 ,18
183
כרתים 125 ,124
כשדים 488 ,311-309 ,308 ,301
לא-דבר 216
לב 230
לבוא-חמת ,218 ,207 ,161 ,35
237 ,219 ,218
לבוה 207 ,35
לבן 272 ,271 ,188
לב:ד; 423 ,295 ,292 ,86 ,84
לבנון 246 ,244 ,243 ,242 ,207
לוב 459 ,348 ,344 ,182 ,125 ,42
ד 417 ,309 ,290 ,61
י.ו-
לוז 9
לוי 78 ,70

:::ןי:
."'% ,
"ינוענף "ח

בב!.:

,398 ,396
,409 ,406
467

מדבריהודה ,205 ,200 ,199 ,140
3 ,432 ,4% ,419 ,233פ ,א4
מדון 100 ,94 ,93
מדי 460 ,296 ,272 ,256
מדיינים ,114-110 ,88 ,76 ,75
 ,142 ,122-117א,340 ,225 ,1
463 ,356 ,349 ,341
מדינה 6

מדינת האבו 386 ,348 ,127 ,126
מואב ,76 ,75 ,71 ,70 ,60 ,59 ,54
,180 ,158 ,157 ,141 ,118 ,110 ,77
,198 ,195 ,194 ,190 ,163 ,161
,213 ,210 ,206 ,204 ,203 ,199
,289 ,274 ,273 ,249 ,240-221
,433 ,423 ,328 .,314 ,306 ,301
472 ,462 ,461 ,460 ,434
מול-הלבנון 258 ,250 ,247 ,157
מוף 293 ,281 ,280 ,37 ,34 ,12
מררשת-גת 418 ,416 ,291
מחלב 280
מחנים ,173 ,161 ,150 ,149 ,144
186 ,184

ע 21
%בן"ן".י",,י

ג"'".

א(9':

,~au

,ענע
218
ן 16 ,221144
עש

מארון א-ראס 4ש

,375 ,372
,385 ,384

,377
,388
,399
,415

,380 ,378
,394 ,389
,403 ,402
9א,457 ,

,381
,395
,404
,458

מארי -324 ,321 ,320 ,317 ,124
449 ,373 ,335 ,328
מנדל צדק 184 ,132
מגידו ,37 ,33-28 ,25 ,22-17 ,9
,71 ,69 ,68 ,65 ,56 ,51 ,48 ,39
,129 ,108 ,103-98 ,94 ,78 ,73
,219,207 ,189 ,186-183,141 ,131
,311 ,299-296 ,258 ,255 ,249
,333 ,330 ,326 ,324 ,322 ,312
,388 ,348 ,341 ,340 ,339 ,336

הך"ן"וי'"'ה
32' 1-: '.

מיתני ,50 ,38 ,35 ,33 ,32 ,30 ,3
2 ,325ש
מכיר 162 ,156 ,150 ,100 ,75 '61
מכה 6

מכמש ,144 ,142 ,138-134 ,89 ,88
472 ,456 ,453 ,421 '417
מכתר-ינת 36
מנחת 150
מנשה ,118 ,111 ,78 ,76 ,75 ,71 ,61
149 '122
מסומוטמיה ,191 ,190 ,159 ,53 ,3
,321 ,318 ,314 ,242 ,241 ,206
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-481 ,460 ,458 ,413 ,373 ,322

מעאן 0

מעון 411 ,196
מעונים 269 ,266
מעין אלישע 369
מעכה 206 ,162 ,158 ,157
מעלה העקרבים 200
מפסן 36 ,35
מצד חשביהו 312 ,298 ,285 ,282
מצדה 433
מצודתעוזה 433
מצפה ,388 ,311 ,309 ,308 ,133
,402 ,400 ,399 ,398 ,394 ,391
421 ,414 ,406
מקדה 86 ,84 ,83

מראשהעיין מרשה
מרום 108 ,106 ,100
מרשה 419 ,418 ,416 ,291 ,203
משוש 348 ,344 ,342
אל-משרפה 382
משרפותשמים 97 ,96
מתג-האמה 154 ,156

נא

אמון 281
472 ,230 ,229 ,226 ,223 '60
נבח 120
נבטים 205 ,203 ,187 ,10 18

ןבי

מ.1,5,,:
ן

"

ז

ן
tAOCJ

ב2.

ש"א"ש''%
נגבהירתנזאק~י 426
נגב כלב 435 ,426
עב הכרתי 420 ,187 ,125
נגב עצנת 435
נגבהקיני 435 ,428 ,187
נהר אל-כלב 280 ,259
נוב 292

נוביםעייזכושים

3ודב 110
נמלאילון 412 ,157
נחל האלה 153 ,152 ,138 ,8
נחל אלכסנדר 8
נהל באר שבע 428 ,422 ,374
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מפתח שמוה גיאוגרפיים ואתניים
נתל ביתחנינא 421 ,416
נחל הבשור 428 ,376 ,375 ,10 ,9
נחל גרר 426
נחל דאר 32
זודח* 433
זרקר ,224 ,200 ,199 ,194 ,190
,234 ,228

מתיי
נחיי

נדוקן ותנבר* 419
נדוקווןי הו* 433
נותיף
431
נחל חרוד 8
י4שבכמ 133
מתי) כזיב05 ,
קןכ-ען 420 ,10
מתין נוצץ*"ם ,278 ,271 ,266 ,188
303 ,281

ד"ייקים

נותיי
נת"י

נחל רפאים54ג

נחל שורק 424 ,418 ,76 ,60 ,10-7
נטופה 310 ,309
ניא 34

נינוה ,290 ,285 ,281 ,279 ,275 ,246
414 ,293 ,291

ניצנה 432
נפיש 110
נפתלי ,100 ,94 ,78 ,76 ,73 ,70
209 1205 1111 1103 1101

סמר 38
סנה 472 ,137

סקיתים 298 ,296

יונ"ז'ע]*ין
ונייו*מש

טתבדיל

97
וננרררנ 436 ,432 ,431
,76 ,74
ונובו*-וקיו"רן ,64 ,7
,134 ,132 ,123 ,120 ,117 ,110 ,77
,159 ,157 ,158 ,149 ,144 ,141
,196 ,191 ,173 ,165 ,182 ,181
,213 ,211 ,210 ,209 ,206 ,205
,354 ,353 ,255 ,253 ,249 ,216
460 ,458 ,457 ,456
ו'נ 299 '2"6
ש ,737 ,62 ,50 ,49 ,46 '45
יב

3י,

יג-ו "

ינ-י

עטרות 230 ,229 ,228 ,228 ,223
העי ,88 ,82 ,80 ,76 ,70 69 67
,367 ,339 ,329 ,327 ,292 ,100
455 ,369 ,368
עיבל 380 80
253 ,209 ,157 ,98 ,97 92 7
עיטם 424 ,421 ,420 ,419 ,418
עילם 462 ,460 ,287 ,286 ,269

עיין

ןגכ 219
עי
ןגדי ,423 ,421 ,236 ,199 ,164
עי
434 ,432

סאיס 281
סבחת אל-ברדויל 272
סוכות ,186 ,184 ,180-170 ,120
474 ,354 ,349
סילהידאן 226 ,223
סיני 438 ,348 ,298 ,203 ,194 ,12 ,8

עין דארעייןעיןדור
ן דור 119 ,118 ,112
עי
עין חרוד 142 ,116 ,112
ן יטבתה 428
עי
ןקדיס 428
עי

סלע 205 ,212 ,197

ןליטז

סכלעין ת'כר

עית 292
עכו 289 ,97 ,96 ,93 ,52 ,45 ,44 ,6
237 ,229 ,223
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עלמתרבלתים 224 ,80
עמון א,120 ,88 ,77 ,76 ,
,149 ,144 ,141 ,134 ,133
,170 ,184 ,162 ,181-157
,196 ,195 ,176 ,175 ,173
,236 ,225 ,219 ,206 ,204
,289 ,276 ,272 ,258 ,249
,354 ,353 ,314 ,313 308
,456 ,455 ,454 ,434 ,423 360
460
עמלק ,144 ,141 ,140 ,119 ,110
463 ,425 ,239 ,204 ,203 195
ן ,82 ,76 ,73 60 9 8
'ע]מקןשויקע
446 ,412 ,282 ,137 ,87 ,85 ,83
,418 ,274 ,142 ,138 ,8
1נכ"ק
,132
,155
,171
,199
,239
,301
,356

שק%חידו

490

 ,186 ,184 ,179 '176א473 ,360 ,3
עמק רפאים ,155-152 ,144 ,89
418
ענתרת 309 ,136
עפרה 136 ,135 ,122 ,111
עפרתב3ימין 9
גבר ,205,202,199 ,198 ,189
434 ,427 ,406 ,207
עצם 187

עצייד

עקרוד ,140 ,133 ,129 ,128 '125
,272 ,263 ,262 ,261 ,164 ,153

,290 ,288 ,08-278 ,275 ,274
409 ,291
ערב ,203 ,202 ,201 ,194 ,190 ,7
,269 ,266 ,241 ,213 ,212 ,208
,431 ,427 ,294 ,283 ,279 ,271
 ,463א485 ,4
ערבה ,הערבה ,leo ,157 ,7
,199 ,1)8 ,197 ,196 ,154 ,192
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1434 1433 1427 1209 1203 1201 1200

438
ערד 1 ,60ז,196 ,189 ,188 ,187 ,
436 ,435 ,434 ,432 ,428 ,200
ערת 187 ,186 ,184 '20
ערוער 240 ,228 ,225 ,223 ,214 ,6
אל-עריש ,272 ,271 ,289 ,286
279 ,278
262 ,247
עשתרות 56 ,53

ער"

פ~ז

202 ,197 ,196 ,190 ,77 ,%
פתת 25 ,17

פחל 3 ,45 ,43 ,41ז

פטרה 203
פ-ניק.ה ,247 ,244 ,242 ,212 ,129
,278 ,264 ,263 ,262 ,253 ,231
 ,278נז,348 ,287 ,2% ,281 ,2
474 ,438 ,483
פ'ק 211 ,180
300
פלשת ,90 ,89 ,85,77,76 ,75 ,9 ,8

פלוסיין

107ק 144.132 1131-124ן 1151

156-152ן ,165 1184 1160 1157
,195 ,188 ,186 ,184 ,182 ,171
,218 ,208 ,207 ,204 ,203 ,198
,282-281 ,258 ,253 ,249 ,218
,298 ,294 ,291 ,288 ,285 ,284
,418 ,417 ,412 ,308 ,303 ,299
,453 ,442 ,432 ,426 ,425 ,422
488 ,460 ,459 ,458 ,454
פנואל 188 ,184 ,120
פרת ,208 ,161 ,159 ,126 ,114 ,8
,232 ,225 ,212 ,211 ,209 ,207
1263 ,252 ,246 ,243 ,242 ,241
,327 ,303 ,299 ,296 ,278 ,274
470 ,461 ,458 ,353
מתור 313 ,300 ,289 ,246 ,225
צ,אהי 348 ,342 ,46 ,45

צור עורב 123 ,120
צידון ,219 ,206 ,798 ,130 ,86 ,6
,268 ,263 ,259 ,257 ,244 ,242
306 ,289 ,.287 ,285 ,279
ציון 154 ,152
צלמון 126
צלמונה 59 ,54
צמר 325 ,270 ,266 ,264 ,263 ,262
צמרים 184
צעיר 200 ,199
צפתי 32 ,29 ,20
צקלג ,412 ,150 ,149 ,142 ,138
425 ,421
צ'רב אל-חאג' 77 ,6
צ'רב אל-חוארנה 42 ,8
צרעה 420 ,418 ,416
צרפת 289
צרתן 9

קארטפה

4%

קביבה 290

קבצאל 435

קרריןי

קרש(בגליל) ,65 ,58 ,45 ,43 ,42
253 ,101 ,100 ,95 ,94 ,92 ,78
קדש ברנע ,190 ,86 ,71 ,60 ,59
,387 ,269 ,268 ,198 ,194 ,191
436 ,434 ,432 ,430 ,428 ,399
קדש על האורונטס -22 ,17 ,15
,321 ,125 ,54 ,43 ,41 ,35 ,30
,341 ,340 ,332-327 ,325 ,324
,455 ,452 ,451 ,449 ,381 ,348
474 ,467 ,459 ,458
קדשנפתלי 101
קהק 348 ,344 ,342
קוה 284 ,275 ,247
קטנה 384 ,382 ,381 ,334
קידר 203
קינים 436 ,426 ,99 ,74
קיר חרשת ,233 ,227 ,222 ,199
238 ,236 ,234

צובהעיין ארם צובא
צוען 184 ,40 ,12
קישון 126 ,102 ,101 ,100 ,8
צוער 224 ,191
צור  ,161 ,160 ,130 ,93 ,45 ,44 ,8קמד 45 ,44 ,43
,244 ,214 ,213 ,210 ,199 ,196
אל-קנטרה 18

קיר' מואבעייןקיר הרשת

,276 ,266 ,263 ,259 ,257 ,249
308 ,285 ,2?1 ,279

קניזים 204 ,74 ,71
קנת 210
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קעילה 138 ,85

קצראל-רוחיגה 432 ,431
קריות 233 ,230 ,226 ,223

קריתיערים 80 ,56
קרית ספר 308
קריתענב 45
קריתים 238 ,228 ,223
קרניהטין 93
קרנים 255 ,218 ,216
קרקר ,220 ,219 ,212 ,208 ,120
,257 ,250-246 ,239 ,229 ,228
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