שמות הרחובות של רמת השרון מייצגים מקורות השראה שונים לאורך השנים .כדי להתמודד
עם סוגיית שמות הרחובות ,קבעו חברי ועדות השמות שליד המועצה המקומית (כיום
העירייה) קריטריונים ,שלפיהם פעלו .אחד החשובים והמרכזיים שבהם ,הוא ניסיון להעניק
שמות למיקבץ רחובות על פי מכנה משותף ,כגון :אישים חשובים בתולדות העם והמדינה,
שמות של הרים בישראל ,נהרות ונחלים ,מקומות גיאוגרפיים ,ציפורים ,צמחים וכדומה.
הרשימה הבאה מפרטת את שמות הרחובות ומסבירה על קצה המזלג את משמעותם:
אבו חצירה
אגדים
אגוז

אהוד
אורן
אגרת תימן
אוסישקין

אופיר
אז"ר
אחד העם
איה
איילון
אילת
אלה
אלון
אלחנן יצחק
אלי כהן
אלחריזי
אני מאמין
אנפה

אסף
ארבל
ארז
ארלוזורוב

שושלת רבנים בצפון אפריקה.
מן הצומח.
עץ פרי.
אהוד בן גרא ,שופט בישראל ,שהסיר מעל ישראל את עול שלטונו של
עגלון מלך מואב ועמון ,עמי מזרח הירדן ששלטו בארץ אפרים במשך 81
שנה .אהוד יזם תוכנית נועזת במיוחד והצליח להרוג את עגלון ובכך נתן
את האות למרד שפרק את עול הכובשים מהמזרח (ספר שופטים .י').
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/ehud.htm
עץ סרק ,מחטני.
פורסמה ע"י הרמב"ם בשנת  8811לעידוד יהודי תימן נגד המרת הדת.
מנחם אוסישקין ( )8491 – 8181ממנהיגי תנועת חיבת ציון והציונות.
לחם בתכנית אוגנדה .ב 8484עלה לארץ ישראל .עמד בראש הקרן
הקיימת לישראל .לחם נגד חוק הקרקעות ( )8491שאסר על יהודים
קניית אדמות ברוב אזורי ארץ ישראל.
ארץ אגדית שהיו מפיקים בה זהב בימי המלך שלמה .משערים ששכנה
בחצי האי ערב ,במזרח אפריקה או הודו.
אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ ( ) 8491 – 8181סופר עממי ומורה.
אשר צבי (גינזברג)  .6581-6291הוגה דיעות לאומי מראשי חובבי-ציון
ברוסיה .מאמרו "לא זו הדרך" ,שעליו חתם בשם "אחד העם" ,הקנה לו את
כינויו.
 Pernis apivorusעוף דורס ("עקב הצרעים") .בישראל היא עוברת-
אורח.
עמק בחבל יהודה.
נקודת היישוב הדרומית ביותר בארץ ,לחופי מפרץ אילת בים-סוף.
עץ סרק גדול ,נזכר בתנ"ך ובמקורות .שערו של אבשלום בנו המורד של
דוד נלכד בענפי העץ ונשאר תלוי בין שמים וארץ עד שיואב הרגו.
יגאל אלון (פייקוביץ') .8481-8411 .מפקד ,לוחם ,אלוף בצה"ל ושר
בממשלות ישראל.
הגאון ספקטור מקובנה דליטא ,מראשוני חובבי ציון.
סוכן המוסד שפעל בסוריה .בשנת  8488נתפס והוצא להורג בדמשק.
יהודה אלחריזי ( )8811-8128משורר ומתרגם יהודי שפעל בתקופת "תור
הזהב" בספרד ,שהירבה בנסיעות .חיבורו העיקרי הוא הספר
"תחכמוני".
מתוך י"ג העיקרים של הרמב"ם.
 .Ardeaעוף גדות מים גדול .קיימים מספר מינים במשפחה זו ,השכיחה
שבהן בארץ היא האנפה האפורה ,המוגדרת חורפת ועוברת-אורח מצויה
בישראל .מחפשת את מזונה במים רדודים ,מקווי מים מתוקים ,חופי ים
וביצות .אנפה הוא גם כינוי לדגם אחד המסוקים של חיל האוויר.
ע"ש אסף הרופא ,דמות יהודית ידועה בימי הביניים.
הר בבקעת כנרת.
עץ ,הסמל של לבנון.
חיים ארלוזורוב (  ) 8144-8422מנהיג תנועת העבודה ,סופר ,מראשי
הסוכנות היהודית והתנועה הציונית ,נרצח בתל אביב .8422

ארנון
אשל אברהם
בגין מנחם
בוסתנאי
בועז
בוקק
ביאליק

בית גוברין
בית הלל
בית שמאי
בלפור
במעלה
בן-גוריון

בן-זכאי
בן-חיים
בן נון
בנימיני
בן-שלום
בעש"ט
בראשית
בר-יוחאי
בר כוכבא
ברנשטיין כהן
ברק
בשן

צליל עברי לשם לועזי (מקודם ארינה) של השיכון בצפון המושבה .ארנון
הוא נחל איתן ,הגדול שבנהרות עבר-הירדן ,נשפך לים המלח.
אברהם דב בער כהנה שפירא .מחבר הספר "אשל אברהם" .נולד בקובנה
ליטא ,בשנת תרל"א .נפטר בגטו ,כ"ב אדר א' תש"ג.
ראש ממשלה בישראל שחתם ב 8411-על הסכם השלום עם מצרים.
מפקד הארגון הצבאי הלאומי במחתרת.
על שם קולקטיב חקלאי בשם זה ,שכבש את אדמות נווה-רסקו מידי
האריסים ב.8498-
סבו של דוד המלך ,שנשא את רות המואביה ,אחרי חזרתה משדות מואב
עם נעמי.
עץ סרק.
חיים נחמן ביאליק .המשורר הלאומי ,נולד באוקראינה ב .8121-שירו
הראשון "אל הציפור" התפרסם ב .8148-בשירתו המגוונת ביטא את חיי
בית המדרש והרצון למרידה באורחות החיים הישנים ,הכמיהה לתחיה
לאומית וביטוי רב-רושם לחיותו של הטבע.
ישוב בפרוזדור ירושלים .קשור בהיסטוריה של התקופה שאחרי חורבן
בית שני .משלט במלחמת השחרור.
הגישה של נשיא הסנהדרין ,הילל הזקן (שנות ה 11-לספירה) ,שהקל
בדינים והלכות.
בית השואבה לברכת המים ,מינהג במסורת היהודית.
בר-פלוגתא לבית הלל .גישה קפדנית ומחמירה (שנות ה 11-לספירה).
הלורד ארתור ג'יימס בלפור  .8191-8421הוגה דיעות ומדינאי אנגלי,
שהיה אחראי ל"הצהרת בלפור" ,8481 ,שבה הודגש הצורך להקים בית
לאומי לעם היהודי בארץ-ישראל .על שמו מושב העובדים בלפוריה.
במעלה למגדל עוז.
דוד בן-גוריון ,ראש הממשלה הראשון ,הכריז על הקמת מדינת ישראל.
עלה לארץ בשנת  .8418מנהיג תנועת העבודה והסתדרות
העובדים ( ,)8418-8422יו"ר ההנהלה הציונית והסוכנות היהודית
(משנת  .)8428כראש מינהלת העם הכריז בה' אייר שנת התש"ח89 ,
במאי  8491על יסוד מדינת ישראל ועמד בראשה במלחמת השחרור.
בדצמבר  8482פרש מכל פעילות ציבורית והתיישב בקיבוץ שדה בוקר
שבנגב .אזרח הכבוד הראשון של רמת-השרון.
רבן יוחנן בן זכאי .מייסד ישיבת יבנה ,אחרי חורבן בית שני ,בשנת 11
לספירה.
חייאווי בן חיים .מזכיר מועצת פועלי רמת-השרון ,מראשי העסקנים
הציבוריים בתקופת המעברות.
יהשוע בן-נון ,יורשו של משה רבנו ,המנהיג והמצביא הראשון של
ישראל לאחר יציאת מצרים.
צבי בנימיני ,ראש ועד המושבה משנת  .8411ראש המועצה המקומית
.8494-8488
יעקב בן שלום (ברואר) ,יוזם ומייסד "אגודת עיר שלום" .ראש המועצה
הראשון .8419-8411 ,נפ' בא' באדר ,תש"ב.
בעל שם-טוב .גאון ופוסק הלכה ביהדות .מייסד תנועת חב"ד
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/elfasi-4.htm
ע"ש התקופה הראשונה בהיסטוריה של רמת השרון.
רבי שמעון בר -יוחאי .מנהיג רוחני בתקופת המרד נגד הרומאים.
על פי המסורת חיבר את ספר הקבלה "הזוהר" הקדוש .קברו בהר מירון
משמש מקום הילולה בל"ג בעומר.
עמד בראש המרד היהודי הגדול נגד הרומאים ( 828לספירה).
עסקן ציוני ידוע בקישינוב ,רומניה.
ברק בן אבינועם ,המצביא שהיכה בהנהגתה הרוחנית של דבורה הנביאה
את צבא סיסרא.
חבל ארץ הבשן בארץ ישראל הקדומה.

2

גאולים
גבעון
גד
גדעון
גולומב
גולן
גונדר אברהם
גורדון
גמליאל
גוש חלב
גיחון

לזכר גאולי מחנות הריכוז באירופה במלחמת העולם השניה.
חבל ארץ ביהודה.
בנו של יעקב ,אחד משבטי ישראל.
שופט תנכ"י ,שתחת פיקודו היכו " 211מלקקי המים" את המדיינים.
אליהו גולומב ,מפקד ארגון ההגנה בתקופת המרד הערבי הגדול.
חבל הארץ גולן.
מפקד במחתרת הארגון הצבאי הלאומי ,שר תחבורה.
א.ד .גורדון ,הוגה דעות בתנועת העבודה .על שמו נקראה תנועה חלוצית
"גורדוניה".
רבן גמליאל ,מענקי היהדות ,בתקופת המישנה.
בגליל ,ממנה יצא יוחנן ,ממפקדי המרד הגדול ברומאים.
הגיחון הוא המעיין של ירושלים הקדומה .הוא מכונה גם מעיין השילוח ,
משום שהוא משלח את מימיו (ישעיהו ח'  .)8במאה ה 84-נתגלתה סמוך
לירושלים העתיקה "כתובת השילוח" ,המפרטת את עבודות חציבת ניקבת מים.
במסגרת ההכנות להתמודדות עם אשור ,ביצר חזקיהו את ירושלים והבטיח לעיר
אספקת מים בעת מצור בעזרת תעלת מים באורך  822מטר שהזרימה את מי הגיחון
שמחוץ לחומה אל בריכת השילוח שבתוך העיר .במוצא המנהרה שמובילה ממעיין
הגיחון אל העיר ירושלים נמצאה הכתובת המתארת את הרגעים האחרונים של
חציבת המנהרה ,בהם נפגשו שתי קבוצות החוצבים :בעוד מניפים החוצבים את
הגרזן איש אל רעהו משני צידי הניקבה ,נשמע קול איש קורא אל רעהו כי היה סדק
בסלע ,מימין ומשמאל .וביום הנקיבה ,היכו החוצבים איש לקראת רעהו ,גרזן על
גרזן ,וילכו המים מן המוצא אל הבריכה .מפעל החציבה הגדול הזה מתועד גם
במקרא בספר מלכים ב ,כ'  ,11בישעיהו כ"ב  4ובדברי הימים ב ל"ב.

גלעד
גמלא
געתון
דבורה הנביאה

דגן
דולב
דליה
דן
דקל
דרך הראשונים

הר בעבר הירדן
עיר-מבצר בגולן ,שקיבלה את שמה על שם כתף-ההר בצורת דבשת גמל.
שנודעה בעמידת הגבורה שלה בתקופת מרד בר-כוכבא .תושבי ביצעו
התאבדות קולקטיבית כאשר הרומאים פרצו לתוך העיר.
נחל בגליל התחתון ,החוצה את העיר נהריה.
הנביאה שבהשראתה הוכה צבא סיסרא הפלישתי בקרב נגד גדעון .שירת
דבורה (שופטים ה') נחשבת ,אחד הטקסטים הקדומים ביותר בתנ"ך,
המתאר אירועים היסטוריים מהמאה ה 88-לפסה"נ .בשירת דבורה נזכר
שמגר בן-ענת (פס'  )8שעליו סופר "ויך את הפלשתים שש מאות איש
במלמד הבקר ויושע גם הוא את ישראל" (שופ' ג' .)28
צמח החיטה.
עץ נשיר.
פרח
בנו של יעקב ,משבטי ישראל .על-שמו נהר בגליל העליון באזור שאותו
כבש שבט דן בתקופת ההתנחלות .הנהר הוא אחד משלושת מקורות
נהר הירדן.
עץ התמר
הכניסה לרמת השרון ,ע"ש מייסדי רמת-השרון.
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דרך משה סנה
דב הוז
האחיות
האמניות
האנקור
האצ"ל
האר"י
האתרוג
הבאר
הבושם
הבנים
הברושים
הברכה
הגבעה
הגדודים
הגיא
הגינה
הגנים
הגפן
הדגנית
הדיה
הדסים
הדר
הדרור
ההגנה
הולצברג
הזוהר
הזורע
הזית
הזמיר
החבצלת
החוגה
החי"ל
החלוץ
החרש
החרוב
החרש
החשמונאים

הטבק
היוגב
הילד
היסעור
הכרמל
הלפיד

על שמו של ד"ר משה סנה ,מראשי הסוכנות היהודית ומפקד צבאי
בתקופה שלפני הקמת המדינה.
ממייסדי הסתדרות העובדים וה"הגנה" .פעיל בגדוד העברי במלחה"ע
הראשונה .נהרג בתאונת דרכים בעמק יזרעאל14.81.91 ,
לזכר אחיותיו של הנדבן פקר ,שנספו בשואה .פקר מימן את רכישת
אדמות שכונת פקר.
שביל המוביל למדרשה לאמנות (לשעבר).
ציפור שיר נפוצה וכן כינוי לכלי טיס של חיל האוויר הישראלי.
הארגון הצבאי הלאומי.
האר"י הקדוש .רב מקובל בצפת העתיקה.
סוג של פרי הדר ,אחד מארבעת המינים.
מקום המצאה של הבאר היחידה בשכונת נווה -גן
כינוי כללי לכל סוגי הריחות הטובים.
לזכר בני רמת השרון שנפלו במלחמות ישראל.
לציון מיקומה של שדרת עצי ברוש ,ברמת השרון ההיסטורית.
ראה רחוב הבאר
בגלל אופי המקום הטופוגרפי.
לזכר הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה
לציון המקום הנמוך ביותר במושבה.
לציון המושבה הירוקה רמת -השרון
בגלל עיסוק תושבי נווה-גן בגידול ירקות ,בתקופת הקמת השכונה.
אחד משבעת המינים
פרח
עוף
אחד מארבעת המינים
לזכר פרדסי פרי ההדר ,ענף החקלאות העיקרי בעברו של היישוב
רמת השרון
ציפור שיר נפוצה.
ארגון המחתרת הצבאית של היישוב בתקופת המנדט הבריטי
ע"ש שמחה הולצברג" ,אבי הפצועים" של צה"ל.
ע"ש ספר "הזוהר" הקדוש המיוחס לרבי שמעון בר-יוחאי.
זכר לעברה החקלאי של רמה"ש.
עץ פרי .משבעת המינים.
ציפור שיר וכן כינוי לדגם של מטוס בחיל האוויר.
צמח.
ציפור.
החבל הימי לישראל – החברה הציבורית שהקימה את נמל תל אביב
ב.8428-
לכבוד החלוצים שבנו את ארץ ישראל.
לציון הסביבה של אזור מלאכה.
פרי עץ החרוב ממנו ניזון רבי שמעון בר יוחאי.
לציון הסביבה של אזור מלאכה .לזכר החרש והמסגר ,אותם הגלה מלך
בבל למען מנוע חרושת מגן (מלכים ב' ,כ"ד .)89
המשפחה והשושלת ,בני מתיתיהו הכהן ,שהרים את נס המרד שבסופו
גורשו ה"יוונים" שליטי סוריה וטוהר המקדש .נס פך השמן מיוחס
למאבק זה והונצח בחג החנוכה .שושלת החשמונאים שלטה בארץ
בשנות  898-81לפנה"ס.
לזכר קבוצת טבק – חמשת הראשונים שעלו לעיר שלום .8412
מקצוע חקלאי זה ניתן כדי להנציח את עברה החקלאי של המושבה.
שדרה על שם ילדי רמת השרון.
ציפור וגם כינוי למסוק של חיל האוויר.
רכס הרים בשדרה המרכזית של הארץ.
סמל לגבורה.
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המאבק
המור
המחתרת
המייסדים
המכבים
המלאכה
המלכים
המעפילים
המצור
המרי
המרד
המתנחלים
הנביאים
הנוטע
הנוער
הנוטר
הנץ
הנצח
הנשר
הס
הסיפן
העבודה
העמל
העמק
העומר
העפרוני
הפורצים
הפלמ"ח
הפרחים
הפרדס
הציפורן
הקוצר
הקיבוץ
הקמה
הרב אוורבוך
הרב קוק
הרדוף
הרימון
הרב ריינס
הרצוג
השומר
השומרון

לזכר המאבק על עבודה עברית ברמת השרון (.)8422
שיח ריחני ,מקבוצת הבשמים המוזכרת ב"שיר השירים".
ע"ש תקופת המאבק נגד הבריטים לתקומת ישראל .באזור רחוב זה היו
מספר "סליקים" של הנשק הלא-חוקי של ארגון "ההגנה".
לכבוד מייסדי רמת השרון.
כינויה של משפחת חשמונאי ,בני מתתיהו ששיחררו את יהודה מעול
היוונים וטיהרו את בית המקדש.
עיסוק מקצועי – יגיע כפיים.
תקופת מלכי ישראל  188-412לפני הספירה.
לזכר המעפילים ,שהורדו מאוניות ההעפלה בחוף הרצליה.
מצור הצבא הבריטי על המשקים הקיבוציים שפיים ,גבעת-חיים ויגור.
בשבירת המצור על שפיים השתתפו חברי ארגון ההגנה מרמת השרון.
שטח אימונים של חברי ארגון "ההגנה".
נגד השלטון המנדט הבריטי עם פרסום הספר הלבן ,המגביל עליית
יהודים לארץ ישראל.
לכבוד המתנחלים הראשונים ב"עיר שלום" ב.8418-
תקופת נביאי ישראל  198-811לפני הספירה.
להנצחת עברה החקלאי של רמת-השרון.
שם הוקם מועדון הנוער הראשון ברמת-השרון
לזכר ה"גאפירים" והנוטרים בתקופת המרד הערבי הגדול בשנים
.8428-8424
ר"ת הנוער הציוני  ,לזכר קיבוצי הנוער הציוני ברמת השרון.
שם שוכן בית העלמין ,מקום קבורתם של ראשוני רמת השרון
מלך העופות .מגביה טוס ומקנן על צוקים גבוהים .ניזון מנבלות.
משה הס ,דמות בתולדות הציונות.
פרח שעליו מחודדים ודומים לסיף ומכאן שמו" .סיפן" הוא גם כינוי
לכלי טיס בשירות חיל האוויר.
מקום עבודת המתיישבים הראשונים.
לציון עמל-כפיהם של ראשוני "עיר שלום".
הטופוגרפיה של המושבה.
אלומות הקציר .להנצחת המורשת החקלאית של המושבה.
ציפור שיר.
הפורצים בדרך לירושלים במלחמת השחרור.
להנצחת "פלוגות המחץ" של ארגון "ההגנה" לפני קום המדינה.
להנצחת מגדלי הפרחים בשכונת נווה-גן.
לזכר פרדסי ההדרים ,שכיסו את כל המושבה.
פרח.
עוד מקצוע חקלאי להנצחת המורשת החקלאית של המושבה.
שם היה מחנה גרעיני הקיבוצים לפני צאתם להתיישבות 8421-8421
מילה נרדפת לחיטה.
(אוירבוך) .רב ושוחט ברמת-השרון ,ששילב תורה ועבודה ואף השתתף
בהגנה על היישוב .השתקע כאן ב 8411-ונפ' בתרצ"ה.
אברהם יצחק הכהן קוק .8419-8428 .הרב הראשי ומנהיגה הרוחני של
א"י.
הרדוף הנחלים .שיח ירוק-עד ונושא פרחים רבים בצבע ורוד .הצמח
מכיל רעל מסוכן .בשל כך נעקרו השיחים שבצירי התנועה והגנים.
אחד משבעת המינים .עץ גדול ,משבעת המינים .הפרי בעל גרגרים
רבים .מופיע פעמים רבות במקורות .מברכים עליו בקידוש של ראש
השנה "שנהיה מלאים מצוות כרימון"
עסקן ציוני בגולה ,מייסד תנועת "המזרחי".
הרב איזיק הלוי הרצוג .ד"ר לפילוסופיה .היה הרב הראשי של דבלין,
אירלנד ולאחר פטירת הרב קוק ,התמנה לרב הראשי של א"י.
לזכר ארגון השומרים העברים בישראל.
חבל ארץ בישראל.
5

השופטים
השלום
השחף
השח"ל
השיטה
השילוח
השפלה
השקד
השקמה
התאנה
התומר
התלמים
התקווה
התרבות
ויצמן
ויצ"ו
ויתקין
ורד
ז' בחשוון
ז'בוטינסקי

ע"ש השופטים בתקופת התנ"ך.
תקוות הנצח (בניגוד למלחמה).
עוף-ים ,ארוך כנפיים ובעל קרום-שחיה.
שמואל חיים לנדוי .תרנ"ג-תרפ"א .מייסד תנועת תורה ועבודה של
הפועל המזרחי.
עץ מדברי ,ששמו המדעי נגזר מיוונית ,קוץ.
מקור המים של ירושלים בתקופת המקדש .ניקבת השילוח המפורסמת
הובילה אל מי המעין ,בעיר העתיקה בירושלים( .הרחבה תחת הערך
"גיחון")
אופי המקום.
שקד מצוי .עץ פרי נשיר ,מבשר האביב .נזכר פרשת קורח ,מטה אהרן.
עץ סרק המתנשא לגובה של  2-1מ' ,היה נפוץ בשרון בימי שלמה המלך
ופעמים רבות במקורותינו.
עץ משבעת המינים שבהם נתברכה הארץ .נזכר רבות במקורות.
עץ התמר .משבעת המינים ,בעל פרי מתוק ומזין .מתנשא לגובה רב.
לציון אופייה החקלאי של המושבה.
ההמנון הלאומי.
כינוי להתנהגות חיובית.
חיים ויצמן ,נשיא הסתדרות הציונית ,הנשיא המדינה הראשון .פעל
רבות להשגת "הצהרת בלפור" .נפ' כ"א חשוון תשי"ג .8481
ארגון נשים בישראל.
יוסף ויתקין ,תרס"ה-תרל"ו .ממייסדי תנועת הפועל "המזרחי" ,בעל
ה"קול קורא" לצעירי ישראל לעלות ארצה.
שם כולל למשפחה גדולה של שיחים או מטפסים ,נחשב "מלך
הפרחים" .פרחיו בשלל גוונים.
יום הזכרון להשמדת יהדות ליטא בשואה.
זאב (ולאדימיר) ז'בוטינסקי  .8111-8481מדינאי ,עיתונאי ,סופר
ומשורר .מייסד התנועה הרביזיוניסטית העולמית ו"ברית יוסף
טרומפלדור" ממייסדי הגדוד העברי במלחה"ע ה.8-

זרובבל

זרובבל בן-שאלתיאל .עמד בראש השבים מבבל לארץ ישראל אחרי
הצהרת כורש.
ציפור שיר שחורה .הזרזירים נוטים להתרכז בלהקות גדולות ,רצים ולא
מנתרים על הקרקע .מעופם מהיר וישר ,עורכים להוטוטי תעופה
מרהיבים .הזרזיר נזכר במקורות "הלך העורב אצל הזרזיר".

חוחית

ציפור שיר ,החיה על חוחים (קוצים) ומכאן שמה .בעבר היתה נפוצה
בשדות רמת-השרון ועם העלמות השדות הפתוחים שבהם היו נפוצים
החוחים שעליהם התקיימה נעשתה נדירה.
חטיבה לוחמת של צה"ל בשרון במלחמת השחרור.
חטיבה לוחמת של צה"ל במלחמת השחרור.
חטיבת צה"ל שפרצו את המצור על ירושלים במלחמת השחרור.
כינוי לחיל שדה של ארגון "ההגנה".
שמואל חכם ז"ל .ראש המועצה המקומית ה ,8-בשנים .8481-8484
פרח ,שפרחיו הגבוהים מבשרים את בוא הסתיו.
הרחוב המרכזי באזור התעשיה במורשה.
ההר הגבוה בארץ ואתר הסקי היחיד בארץ – זכה לכינוי "העיניים של
המדינה" ,לאחר מלחמת יום הכיפורים.
פרח חורפי ,גבוה ,מצטיין בפריחה צהובה והיה נפוץ מאד בשטחי רמת-
השרון.
יהשוע טהון  ,ציר ה"סיים" (פרלמנט) בפולין ,מטיף לציונות.
יוסף טרומפלדור ,גיבור תל חי ומראשי "גדוד העבודה" ,איבד את ידו
במלחמת העולם הראשונה ,ב"גדוד נהגי הפרדות" .מיוחס לו המשפט
האלמותי" :טוב למות בעד ארצנו".

זרזיר

חט' אלכסנדרוני
חט' הנגב
חטיבת הראל
חי"ש
חכם שמואל
חצב
חרושת
חרמון
חרצית
טהון
טרומפלדור
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יאיר
יבוק
יבנה
יגיע כפיים
יהודה
יהודה הלוי

יהודה הנשיא
יחיעם
יסמין
יפתח
יצהר
יקינטון
ירדן
יריב
ירמוך
יעקב כהן
יצחק אלחנן
יצחק שדה
ירמיהו
כהן אלי
כ"ט בנובמבר
כלנית
כפר אוריה
כצנלסון
כרכום
לבונה
לוחמי הגיטאות
לוטם
לח"י
לילך
לכיש
לוחמי הגיטאות
למרחב
מבצע קדש
מגד
מגידו
מודיעין
מורן
מוהליבר

כינויו המחתרתי של אברהם שטרן ,מנהיג לח"י (לוחמי חרות ישראל).
נחל בעבר הירדן.
ע"ש ישיבת יבנה ,שיסד יוחנן בן -זכאי אחרי חורבן בית המקדש
השני.
המוטו התנ"כי" ,יגיע כפיך כי תאכל; אשריך וטוב לך" ,שהדריך את
ראשוני רמת השרון.
יהודה ברגר ,חבר ועד המושבה בעת סלילת כביש הרצליה– ת"א,
אוקטובר .8424
משורר ופילוסוף בתקופת "תור הזהב" של יהדות ספרד .מחבר הספר
"הכוזרי" ושירים רבים ,בהם השיר הידוע "ציון הלא תשאלי לשלום
אסירייך" .לפי האגדה נדקר למוות בידי מוסלמי בעת שקונן ליד הכותל
המערבי .נפטר ב8891-
יהודה בן גמליאל השני .חי באושא ,טבריה ציפורי ובבית שערים ,עורך
המישנה (שנת  111לספה"נ).
יחיעם וייץ ,נהרג בפעולת "ליל פיצוץ הגשרים" ,לפני מלחמת השחרור.
פרח ריחני.
ע"ש חטיבת פלמ"ח במלחמת השחרור.
שמן.
פרח.
נהר הירדן ,מקורו בתל דן בגליל ,סופו בים-המלח.
ע"ש אלוף אהרון יריב ,עמד בראש ועדת שביתת הנשק עם מצרים
נהר בגבול עם ירדן
משורר וסופר עברי .מתרגם ספרות גרמנית בישראל .זכה בפרס
טשרניחובסקי בתשי"ז ובפרס ישראל בתשי"ח .נפטר ב.8481
הרב יצחק אלחנן שפקטור ,גאון ,מליטא ,מראשוני חובבי ציון .על שמו
נחלת יצחק.
המייסד והמפקד הראשון של הפלמ"ח .מארגן "החלוץ" ,גדוד העבודה
וההגנה .נפטר ב .11.1.81-על שמו ניר יצחק בנגב.
ירמיהו הנביא ,בעל נבואות החורבן בסוף תקופת בית ראשון.
המרגל הישראלי בסוריה .הוצא להורג בתליה לאחר שנלכד.
תאריך ההחלטה ההיסטורית של האו"ם על הקמת מדינת ישראל.
פרח חורפי .עלי כותרת אדומים (או בגוונים נוספים) בולטים למרחוק.
מושב בעמק איילון .נחרב ע"י פורעים ערבים במאורעות  .8414חלק
מפליטי הכפר התיישבו ברמה"ש.
ברל כצנלסון ,מנהיג פועלי א"י .ממייסדי הסתדרות העובדים
הכללית.
צמח בעל פקעת חד-שנתית .פרחיו ריחניים .נזכר במשנה ובתלמוד.
אחד מצמחי הבושם הנזכרים ב"שיר השירים".
לזכר המרד נגד הנאצים בגיטאות אירופה ,במלחמת העולם השניה.
שיח ירוק-עד ,שגובההו עד  8מ' .בולט בפרחיו הגדולים הוורודים.
לוחמי חרות ישראל .מחתרת יהודית בתקופת המנדט הבריטי.
פרח נוי בגוון סגול.
עיר קדומה מתקופת המקרא ,בנפת אשקלון .ע"ש הצמח לכש ,ששימש
לבעירה.
לזכר המתקוממים נגד הנאצים בגיטאות אירופה ,במלחמת העולם
השניה.
לציון הרחבת גבולות רמת השרון לכיוון מערב המושבה.
מלחמת סיני.8488 ,
סוג של פרי.
עיר בתקופת התנ"ך ,ממנה נותר תל ארכיאולוגי מרשים.
מולדת החשמונאים ,משם יצא מרד המכבים.
שיח או עץ נמוך ירוק-עד בגבוה  1-8מ' .מקור השם העברי בארמית.
הרב מוהליבר  .8412-8119מראשי פעילי תנועת חיבת ציון .רב בישראל

7

מוריה
מסדה
מעיין חרוד
מצדה

מרגנית
מרדכי
נהרדעא
נווה רעים
נורדאו
נורית
נחל בשור
נחל עמוד
נחל קדרון
נחל שורק
נחמיה
נחשון
נטף
ניל"י

נצנה
נעמי
נתניהו
סביון
סולד
נתניהו
סביון
סולד
סוקולוב
סיגלית
סיני
סלע
סמדר
סנה משה
סנונית
סנש
עבדת

הר הבית .לפי המסורת זהו מקום עקידת יצחק והמקום עליו נבנו בית
המיקדש הראשון והשני.
גירסה לשם הר מצדה (בלועזית).
מעיין בעמק יזרעאל.
הר בסמוך לים-המלח .שם התבצרו אחרוני המורדים ברומאים וביצעו
התאבדות קולקטיבית ,ממנה שרד רק יוסף בן-מתיתיהו ,שסיפרו על
מלחמת היהודים ברומאים היה למקור רב ערך על תקופת המרד הגדול
ואף על ההיסטוריה של התקופות הקדומות יותר.
צמח בר חד-שנתי ,פורח בכחול ברוב חלקי הארץ.
עסקן ציבורי מרדכי ויינברג ברמת השרון.
עיר קדומה על נהר פרת .היהודים ישבו בה כבר אחרי חורבן בית ראשון.
הישיבה בעיר זו היתה הוותיקה ביותר בבבל .גדולי התנאים (תקופת
המשנה) ,בכללם רבי עקיבא ,ביקרו בה.
נוסד כשיכון נכי צה"ל ,רעים לקרב ולסבל.
ד"ר מקס נורדאו (שמחה מאיר זידפלד) .8194-8412 ,סופר ,רופא
ומראשי המנהיגים הציונים .חברו ויד-ימינו של הרצל.
פרח בר נפוץ ,בולט בעלי הכותרת בצבע אדום מבריק.
נחל בנגב.
נחל בבקעת גינוסר.
נחל באזור לטרון ,לכיש.
נחל בישראל.
נחמיה בן חכליה .יחד עם עזרא הסופר עמד בראש הבניה מחדש של
הבית הלאומי לאחר שיבת ציון בעקבות הצהרת כורש.
לזכר מבצע נחשון במלחמת השחרור.
צמח בושם.
ראשי-תיבות של "נצח ישראל לא ישקר" .המחתרת היהודית
שהתארגנה בתקופת מלחמת העולם הראשונה ,כאשר התורכים שלטו
בארץ ,במטרה לסייע לבריטים לכבוש את הארץ .בראש המחתרת עמד
אהרון אהרונסון ,שאותה אירגן יחד עם אחותו שרה אהרונסון ועם
אבשלום פיינברג ואחרים.
יישוב על גבול מצרים .סמל של עמידת גבורה ,בניה הובלו לשבי בירדן.
קורותיה וקורות משפחתה במגילת רות .מצאצאיה נולד דוד המלך.
ע"ש יונתן ("יוני") נתניהו ,מפקד בצה"ל ,שנהרג במבצע אנטבה.
פרח חורפי נפוץ .פרחיו הצהובים ,ממלאים את השדות במרבדי צבע.
הנריאטה סולד" .8181-8498 ,אם עליית הנוער" ,מייסדת ארגון הנשים
"הדסה".
ע"ש יונתן ("יוני") נתניהו ,מפקד בצה"ל ,שנהרג במבצע אנטבה,
אחיו של בנימין נתניהו ,לימים ראש ממשלת ישראל.
פרח צהוב קטן ,הממלא את השדות במרבד של צבע.
הנריאטה סולד ,אם עליית הנוער ,מייסדת ארגון הנשים "הדסה".
נחום סוקולוב ,סופר ,עתונאי ,מנהיג ציוני ,נשיא הסתדרות הציונית.
פרח בר.
חיים צבי סיני ,עסקן הסתדרות המזרחי וחבר המועצה המקומית ברמת
השרון.
אבן קשה.
פרי בראשית התפתחותו.
מפקד עליון בהגנה ,חבר כנסת ,מראשי המפלגה הפרוגרסיבית
ומפ"ם.
ציפור שיר בעלת יכולת טיסה מרשימה.
חנה סנש צנחנית יהודיה במלחמת העולם השניה ומופת של גבורה.
צנחה מאחורי קווי האוייב הנאצי בהונגריה ,נתפסה והוצאה להורג.
כתבה מספר שירים שהידוע שבהם "אלי ,אלי ,שלא ייגמר לעולם".
עיר נבטית קדומה בנגב.
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עגור
עגנון
עזרא
עין גדי
עליה
עצמון
ערוגות
פדויים
פיקר
פומפדיתא
פרץ
צאלון
צבעוני
צבר
צירלסון
צלף
ציפורי
קדושי סטרומה
קדש
קהילת בבל

קהילת וילנה
קוממיות
קוק
קישון
קרן היסוד
הראשונים
רבנו תם
רגבים

רד"ק

עוף מים גדול ומרשים .חונה בישראל המצויה במסלול הנדידה מאירופה
לאפריקה ובחזרה.
ש"י (שמואל יוסף) עגנון .סופר ,בעל פרס נובל לספרות ופרס ישראל
לספרות.
עזרא הסופר ,מראשי עולי בבל לישראל בעקבות הכרזת כורש ,בשנת 981
לפנה"ס ,יחד עם נחמיה .נחשב לסופר ומייסד הכנסת הגדולה.
נווה -מדבר וקיבוץ לחוף ים-המלח.
להנצחת עליית היהודים מהתפוצות לארץ ישראל.
הר בגליל העליון.
ע"ש נחל ערוגות ,באזור עין גדי
להנצחת ניצולי שואה מאירופה ועולים צעירים ממצרים ,שהקימו ישוב
באזור קיבוץ נחשונים.
יוסף פיקר מראשוני רמת השרון ,פעל בהתנדבות בתיעוד תולדות רמת
השרון .תרם את ביתו בשדרת ביאליק וחמישה דונם חלקה חקלאית,
למועצה המקומית ,למימון בנין יד לבנים
אחת משתי הישיבות המרכזיות בבבל (השניה היא סורא) ששימשה
מרכז רוחני של יהדות בבל ,לאחר חורבן בית שני ובתקופת התלמוד.
יצחק לייבוש (י"ל) פרץ,סופר עממי בשפות אידיש ועברית בגולה.
עץ נוי רחב נוף.
פרח בר מוגן ,שצמח בשדות רמת-השרון ונכחד .ה"גירסה" הביתית שלו
מופיעה בשלל צבעים .פרח זה הוא גם בעל "יחוס היסטורי" :המסחר
בבצליו גרם להתמוטטות הבורסה בהולנד לפני כ 111-שנה.
קקטוס ,צמח מדברי קוצני ,מקורו באמריקה .ה"סברס" שימש למגן
בלתי עביר סביב שדות ומטעים ובעבר היה נפוץ ברמת-השרון.
רב בפולטבה ,סרביה .משם באו והתיישבו תושבי השכונה ע'ש פקר.
שיח ירוק-עד נזכר פעם אחת בתנ"ך והרבה בספרות התלמודית.
עיר בגליל התחתון ,מתקופת בית שני .לאחר המרד הגדול עבר אליה
למשך תקופת-מה המרכז הרוחני היהודי.
לזכר מעפילי האניה "סטרומה" ,שטובעה במלחמת העולם השניה,
בדרך מרומניה לישראל.
לזכר מלחמת קדש נגד מצרים בשנת .8488
על שם עולי קהילת עולי בבל ,שרבים ממנה הגיעו למעברות רמת-
השרון ,בכפר הירוק ובאזור שכונת יוספטל ,דהיום .הרחוב נמצא על
האדמות שרכשה משפחת אציל ,שמקורה בעיראק ,בתחילת המאה ה-
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עולי קהילת וילנה ,שהתיישבו בשיכון עולי ליטא.
לכבוד עצמאות מדינת ישראל.
הרב קוק ,רב ראשי בארץ ישראל המנדטורית
נחל חשוב במפרץ חיפה ,ששמו התפרסם בשנים האחרונות ,למרבה
הצער ,בעקבות הזיהום החמור שלו ,שמקורו במפעלים בסביבה.
מוסד התיישבותי של הסתדרות הציונית.
"דרך הראשונים" היא מהצירים המרכזיים והעמוסים ביותר ברמת-
השרון ומנציחה את ראשוני "עיר שלום".
מחשובי הרבנים בכל הדורות.
להנצחת המורשת החקלאית.

ע"ש דוד קמחי ,פרשן מקרא ודקדקן .8881-8128 ,היה בן למשפחת
לׁשונאים ידועה שהתגוררה בפרובאנס (בצרפת של היום) .בידינו מצויים
פירושים מפורטים שכתב לספרי נביאים ,פירוש לספר תהילים ופירוש
לספר בראשית .פירושיו כוללים טיפול בשאלות הנוגעות לפשט של
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הכתובים תוך הסתייעות בספרות חז"ל ועיסוק בדקדוק העברי .חיבוריו
בתחום הדקדוק הם מאבני היסוד של הדקדוק העברי .
רות
רזיאל
רחל
ריינס
רמב"ם
רמז
רקפת
רשב"ם

הגיורת המואביה ,שהלכה אחרי חותנתה נעמי ומצאצאיה נולד דוד
המלך .קורותיה מפורטים במגילת רות.
דוד רזיאל ,מפקד בארגון הצבאי הלאומי.
המשוררת רחל.
הרב ריינס .פעיל ציוני בליטא ,מייסד תנועת המזרחי.
משה בן-מיימון .מהענקים ביותר בתולדות העם היהודי ,שעליו נאמר
"ממשה (רבנו) ועד משה (בן מימון) לא קם כמשה" .פילוסוף ,רופא ובעל
"מישנה תורה ו"מורה נבוכים" בתקופת "תור הזהב" של יהדות ספרד.
דוד רמז ,מנהיג פועלי ארץ ישראל ,שר בממשלות מדינת ישראל.
פרח חורפי ,הצומח מתחת ובקרבת סלעים בהר.
רבי שלמה בן מאיר ,נכדו של רש"י .פרשן המקרא והתלמוד רשב"ם ,חי
בצרפת במאה ה.81-

רש"י

רבי שלמה יצחקי ,גדול פרשני התנ"ך .(1040-1105 .נולד בצרפת והיה
דמות מרכזית בתרבות יהודי אשכנז (גרמניה וצרפת) .בפרשנותו למקרא
השתמש פעמים רבות במדרשים שחיברו חז"ל בארץ ישראל מאות שנים
לפניו ,ופירושו כולל עיסוק נרחב בלשון העברית .רש"י הקים בטרואה
(טרויס) ישיבה בה עסקו לא רק בלימוד התלמוד אלא גם בלימוד המקרא
ובפרשנותו .הוא עודד את תלמידיו לחשיבה עצמאית ולביקורת ,והדגיש
את חיפוש האמת .הוא היה מוכן לקבל ביקורת ואף להודות בשגיאות,
וכך מוצאים בדבריו של רש"י ביטויים כמו‘ :וטועה הייתי’‘ ,ושגיתי’,
‘איני יודע מה פירושו’ או ‘לא ידעתי' .את פירוש רש"י לתורה הדפיסו
בשנת  ,8918הספר הראשון שהודפס בעברית 211 ,שנה לאחר מותו של
רש"י .את הספר הדפיסו בגופן שנקרא "כתב רש"י"  -למרות שרש"י עצמו
לא הכיר כתב זה .צאצאיו של רש"י עסקו גם בפרשנות המקרא והתלמוד.
בין צאצאיו בולטים הרשב"ם  -רבי שמואל בן מאיר ,ורבנו יעקב תם וכן
נינו -רבי יצחק הזקן ,מבעלי התוספות.

שאר ישוב
שבזי
שבטי ישראל
שבי ציון
שדה
שוהם
שושן
שח"ל
שיבולת
שינקין
שיפון
שלום עליכם

להנצחת השבים ,שארית הפליטה ,ניצולי השואה.
שלום שבזי ,גדול משוררי גלות תימן .פייטן ומחבר פזמונים.
לזכר  81השבטים בני יעקב אבינו.
לציון השבים מגולת בבל לארץ ישראל
יצחק שדה ,ממייסדי תנועת החלוץ ,גדודי העבודה והפלמ"ח.
אחת מאבני החושן של הכהו הגדול.
פרח לבן גדול ומרשים ,מופיע גם בצבעים אחרים.
ש.ח .לנדוי ,מייסדה של תנועת תורה ועבודה.
תזכורת ממורשתה החקלאית של רמה"ש.
מנהיג פועלי ארץ ישראל.
ממשפחת הדגן ,תזכורת ממורשתה החקלאית של רמה"ש.
שלום רבינוביץ ,תרי"ט-תרע"ו .סופר עממי והומוריסטן בשפת אידיש
בגולה.
שמגר בן-ענת ,בימי שפוט השופטים .בשירת דבורה נזכר שמגר בן-ענת
שעליו סופר "ויך את הפלשתים שש מאות איש במלמד הבקר ויושע גם
הוא את ישראל ,שופ' ג' .28

שמואל הנגיד

הנגיד שמואל אבן נגרילה .481-8118 .סופר וזיר בחצר המלך ,מחכמי
ספרד רב וראש ישיבה בגרנדה ספרד.
שמשון הגיבור ,שופט תנכ"י שכוחו העצום היה לאגדה .דלילה
הפלישתית הצליחה להערים עליו ולהביא לגזיזת מחלפותיו ולאובדן

שמגר

שמשון
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שניאור זלמן
שניר
שץ
ששת הימים
תבור
תחכמוני
תירוש
תמנע
תע"ש
תרזה
תרפ"ד
תרשיש

כוחו .למרות זאת הפיל את עמודי המקדש באשקלון באומרו "תמות נפשי
עם פלישתים".
http://www.amalnet.k12.il/meida/mikra/subject/miki2.htm
סופר בישראל ,בעל פרס ישראל לספרות .צאצא של הצדיק שניאורסון
מניזין ,אוקראינה.
מילה נרדפת לחרמון .מ 2-היובלים המרכיבים את נהר הירדן.
בוריס שץ ,מייסד בית הספר לאמנות "בצלאל" בירושלים.
להנצחת הניצחון הגדול במלחמת יוני  .8481הזמן שנמשכה המלחמה,
שישה ימים ,הפך לשמה .בתום המלחמה נפלו לידי ישראל חצי-האי
סיני ,רמת-הגולן והגדה המערבית ,לרבות ירושלים המזרחית.
הר בגליל התחתון ,נקרא גם החרמון הקטן .נזכר במלחמת דבורה נגד
הכנענים ובימי אלכסנדר ינאי פומפיאוס 811 .מ'.
כינוי לתורה וחכמה וגם שם ספרו של אלחריזי.
מיץ הענבים ,הבסיס ליין.
מקום מכרות המלך שלמה ,ליד אילת.
ראשי תיבות של התעשיה הצבאית.
עץ.
שנת העליה על הקרקע ב"עיר שלום".
אבן-חן .אחת מאבני החושן וגם ארץ ביבשת אפריקה ,מקור לסחורות
יקרות.
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