שם הרחוב

על שם

1

יונתן נתניהו

בנם של בן  -ציון וצילה ,נולד ב 13-במרס  ,1946בניו  -יורק ,ובשנת  1964החל את שרותו הצבאי
בצה"ל .השתתף במלחמת ששת הימים ובמהלכה נפצע קשה בידו .למרות פציעתו המשיך יונתן
נתניהו לשרת את המולדת והשתתף במבצעים ובפעילויות צבאיות חשובות .במלחמת יום הכיפורים
התנדב למבצע חילוץ שריונאי שנפגע קשה בקרב ,על כך הוענק לו "אות מופת" .בשנת  1976יצא
יוני כמפקד "מבצע אנטבה" ,לחילוץ בני ערובה ישראליים שנחטפו ע"י טרוריסטים באוגנדה.
החוטפים חולצו ושבו לישראל בשלום ,אולם יונתן נתניהו המפקד נהרג בפעולה זו והפך לנכס
לאומי .הממשלה החליטה לקרוא למבצע על שמו של המפקד "מבצע יונתן" .על שמו נקרא בית
ספרנו.

2

הס משה

סופר גרמני יהודי במאה ה 19 -שהיה אחד ממבשרי הציונות .מחבר הספר "רומא וירושלים" ,בו
קבע כי העם היהודי הוא עם אחד ומיוחד וטען כי הפתרון לשאלת היהודים הוא יישובם בא"י .לשם כך
הציע שהיהודים עצמם יקנו את הקרקע בא"י )(1912 - 1975

מנהגי הציונות

3

נורדאו מקס

סופר ,רופא ומנהיג ציוני .התחיל להתעניין בבעיה היהודית כשגברה האנטישמיות באירופה ,לאחר
משפט דרייפוס .התלהב מרעיונותיו של הרצל ,ונרתם לשרות התנועה הציונית .סרב להיות נשיא
התנועה הציונית כי היה נשוי לנוצריה .רצה "לכבוש" את א"י ע"י העלאת יהודים ויישובם בארץ.
).(1849 - 1923

מנהגי הציונות

4

הרצל בנימין זאב

אבי הציונות ומייסד ההסתדרות הציונית העולמית .הוגה רעיון המדינה היהודית וחוזה הקמתה.
משפטן ,עיתונאי מזהיר וסופר נולד בהונגריה ,הקדיש את חייו למען הרעיון הציוני ונפגש עם
אישיים באירופה לקידום הנושא .כתב את הספר "אטנוילנד" ומוטו הספר "אם תרצו אין זו אגדה"
היה לסיסמת הציונות (1860 - 1904 ).

מנהגי הציונות

5

מנהיג ציוני ,מראשי "חובבי ציון" והתנועה הציונית .בשנת  1897נבחר להיות חבר נשיאות
בקונגרס הציוני הראשון בבזל .היה מגדולי המתנגדים לתכנית אוגנדה ,ודרש את יישובה של א"י.
ממייסדי האוניברסיטה העברית בירושלים .בשנת  1922היה נשיא קרן הקיימת לישראל )- 1941
אוסישקין מנחם מנדל .(1863

הוחלט בועדת שמות מתאריך

קבוצות

מנהגי הציונות

6

ז'בוטינסקי זאב

ממקימי הגדודים העיבריים במלחמת העולם הראשונה ,מנהיגה הרוחני של תנועת "החרות".
היה אחד הדוברים הבולטים של התנועה הציונית ברוסיה ,הגה את הרעיון להקים גדוד יהודי בצבא
הבריטי שיילחם בטורקים בא"י ,הקים את תנועת בית"ר וההסתדרות הציונית החדשה- 1940) .
.(1880

מנהגי הציונות

7

בן גוריון דוד

ראש הממשלה הראשון )  ( 1948 - 1954ומקימה של מדינת ישראל  .נולד בפולין והיה פעיל ציבור
מגיל  .14בשנת  1906עלה ארצה ועבד בבניין ובחקלאות .היה ממייסדי מפלגת "אחדות העבודה" ב
 ה באייר תש"ח הכריז על הקמת מדינת ישראל .בשנותיו האחרונות חי בשדה בוקר )- 1973.(1886

ראשי ממשלה

8

ויצמן חיים

הנשיא הראשון של מדינת ישראל ) .(1952 - 1949יליד רוסיה ,איש מדע ומחקר ,ומדינאי בעל
קסם אישי רב .שימש מנהיג התנועה הציונית העולמית ,ונמנה עם המנהיגים שהביאו לכינונה של
מדינת ישראל .נקבר ברחובות  -עיר מגוריו ,בתחום המכון למדע אשר הוקם בעיר וקרוי כיום על
שמו.(1874 - 1952 ) .

ראשי ממשלה

שם הרחוב

על שם

אשכול לוי

ראש הממשלה השלישי ) ,(1968 - 1963נולד בקייב וכשעלה ארצה התגייס לגדודים העבריים
ונמנה עם מייסי קבוצות דגניהב' .מראשי תנועת העבודה ומפעיליה המרכזיים של תנועת ההתיישבות.
מיוזמי הקמת חברת המים מקורות .היה עוזרו של בן גוריון ושימש כמנהל הסוכנות היהודית.
).(1895 - 1969

ראשי ממשלה ונשיאין

 10בגין מנחם

ראש הממשלה השישי ) ( 1977 - 1983מפקד האצ"ל ומנהיגה של תנועת החרות והליכוד .נולד
בפולין וכשעלה ארצה התמנה למפקד האצ"ל וניהל מאבק נגד הבריטים .חתם על הסכם שלום עם
מצרים וקיבל על כך פרס נובל לשלום יחד עם נשיא מצרים )(1913- 1992

ראשי ממשלה ונשיאים

 11הרצוג חיים

הנשיא השיש של מדינת ישראל  .נולד באירלנד ,ועלה ארצה בשנת  .1935היה חבר ב"הגנה",
שרת כקצין בצבא הבריטי ,והתגייס לצה"ל עם הקמתו .הרצוג כיהן כשגריר ישראל באו"ם .היה
נשיא המדינה במשך שתי תקופות כהונה ושקד על טיפוח הקשר עם העם(1918 - 1997) .

ראשי ממשלה ונשיאים

 12דרייפוס אלפרד

אלפרד דרייפוס היה קצין יהודי הכיר בצבא הצרפתי ,שהואשם בריגול ובמסירת סודות צבאיים
לגרמניה .דרייפוס נשפט בטקס צבאי ומשפיל ,דרגותיו נקרעו ממנו והוא הוגלה לאי השדים כעונש.
דרייפוס טען שהוא לא אשם ,ואכן לאחר שנים רבות הוכח שלא הוא היה הבוגד(1859 - 1935).

גבורה

 13קורצ'אק יאנוש

יאנוש רוקצ'ק היה רופא יהודי ,סופר ומחנך .הוא ניהל את בית היתומים בגטו ורשה .כשבאו
הנאצים במלחמת העולם השניה לקחת את תלמידיו למחנות ההשמדה ,העדיף למות יחד איתם,
למרות שיכול היה להציל את עצמו .הוא סמל למסירות ולאהבת הילדים.(1878 - 1942) .

גבורה

 14טרומפלדור יוסף

יוסף טרומפלדור היה חלוץ ולוחם שהגן על הישובים העבריים בימים שלפני קום המדינה ,ומת
בקרב גבורה בי"א באדר בתל  -חי .אומרים ,שמילותיו האחרונות היו" :טוב למות בעד ארצנו" .בתל
 -חי הוקמה אנדרטה של אריה שואג לזכרו(1920 - 1880) .

גבורה

 15סנש חנה

חנה סנש ,שנולדה בבודפשט שבהונגריה ,היתה צנחנית יהודיה שנשלחה מישראל בזמן מלחמת
העולם השניה ,תפקידה היה לצנוח בהטנגריה כדי להציל יהודים ולהעלותם לארץ .אבל חנה נתפסה
ע"י ההונגרים ,שהאימו אותה בריגול ובבגידה .ניא עונתה קשות והוצאה להורג(1921 - 1944).

גבורה

 16מרזוק ועזר

ד"ר ליאטו משה מרזוק )  (1926 - 1955היה ממשפחה קראית ,למד רפואה בצרפת וחזר למצרים
כרופא מנתח ,גויס למודיעין ופעל בדרגת רב  -סרן .המהנדס בכור שמואל עזר ) (1934 - 1955נולד
במצרים ,ושימש כמורה וכמפקד הרשת .השניים נתפסו במצרים עם שמונה מחבריהם בעקבות
"עסק הביש" ביולי  ,1954נשפטו ,הואשמו בריגול והוצאו להורג.

גבורה

 17ניל"י

"נצח ישראל לא ישקר" תנועת ריגול יהודית .הוקמה ב  1916 -בזכרון יעקב ופעלה כנגד השלטון
הטורקי בארץ .בראשה עמדו שרה ואהרון אהרונסון .חברי ניל"י ריגלו אחרי הצבא הטורקי
טהעבירו ידיעות לבריטים .שרה נתפסה טעטנתה ,וכדי לא להסגיר סודות  -התאבדה.

ארגוני מחתרת

9

הוחלט בועדת שמות מתאריך

קבוצות

שם הרחוב

על שם

הוחלט בועדת שמות מתאריך

קבוצות

 18ההגנה

כוח המגן של הישוב היהודי לפני קום המדינה .הוקם בשנת  1920ופעל בתחומי ההעפלה ) ארגון
מעפילים בחו"ל והבאתם לארץ( ,ההתיישבות )יישובי חומה ומגדל בגליל ו  11 -הנקודות בנגב(,
הכשרת לוחמים ,רכישת נשק ומלחמה בערבים ובבריטים 1948 - .הפך לצה"ל.

ארגוני מחתרת

 19אצ"ל

"ארגון צבאי לאומי" הוקם ב  1931 -ע"י אברהם תהוטמי ,ופורק עם הקמת צה"ל .תהומי דרש
פעולה תקיפה נגד הערבים והבריטים .בפעולות השתמשו חברי האצ"ל בפצצות ובמוקשים.
המפקדים הבולטים באצ"ל :דוד רזיאל ,אברהם שטרן וזאב ז'בוטינסקי.

ארגוני מחתרת

 20לח"י

"לוחמי חירות ישראל"  -ארגון צבאי שהתפלג מהאצ"ל ב  ,1940 -בראשו עמד אברהם שטרן .אנשי
לח"י נלחמו בבריטים מתוך אמונה שיש לגרש את הבריטים מהארץ .חברי הארגון חיבלו בפסי
רכבת ,בגשרים ,ובמתקני הצבא הבריטי ,והתנקשו בחיי נציגי השלטון הבריטי בארץ.

ארגוני מחתרת

 21פלמ"ח

"פלוגות מחץ"  -שיתוף פעולה בין הבריטים לארגון ההגנה הוביל להקמת הפלמ"ח בשנת 1941
שמפקדו היה יצחק שדה .חבריו עברו הכשרה צבאית ע"י הבריטים )שפחדו מפלישה של גרמניה
לישראל במלחמת העולם השניה( .הפלמ"ח היה הזרוע המבצעית של ההגנה.

ארגוני מחתרת

 22מונטיפיורי משה

נדבן יהודי מאנגליה ,שהקדיש את חייו לסיוע ליהודים בא"י ובגולה ,ניסה לייסד בארץ חקלאות
ותעשייה ,יזם את הקמת "משכנות שאננים" ,השכונה הראשונה שנבנתה מחוץ לחומות יקושלים,
והקים בה את טחנת הקמח המפורסמת .ב  1827 -קיבל תואר אצולה מהמלכה ויקטוריה )- 1885
.(1784

ידידי המדינה שבדרך

 23הברון רוטשילד

הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד )"הנדיב הידוע"( ,יליד פריס ,נודע בזכות הסיוע שהעניק
למושבות העלייה הראשונה כאשר נקלעו לקשיים כלכליים שאיימו על הישרדותם .יישובים אחדים
בארץ נקראו על שם בני משפחת רוטשילד ,ובהם בנימינה וזכרון יעקב  -ע"ש אביו ,ומזכרת בתיה
 -ע"ש אימו .(1845 - 1934).

ידידי המדינה שבדרך

 24גורדון אהרון דוד

נולד ברוסיה ובהיותו בן  48עלה לא"י ,ועבד כפועל בעבודות חקלאיות שונות .סופר והוגה דעות
עברי ,מנהיג ומורה של פועלי א"י .הרעיון המרכזי בתורתו והוא התחדשות העם ,תוך חידוש חייהם
של בניו בעמל ועבודה .גורדון היה צמחוני והטיף ליחסי אהבה בין האדם לכל היצורים החיים1922 ).
(1855 -

ידידי המדינה שבדרך

 25בן יהודה אליעזר

יליד ליטא ,עלה לארץ בשנת  ,1881היה לוחם קנאי למען הלשון העברית ועורר את זעמם של אנשי
הישוב הישן .בשנת  1884ייסד את העתונים "מבשרת ציון" ו"הצבי" ,בשנת  1890הקים את
"ועד הלשון העברית" .מפעל חייו היה חיבור המילון העברי הגדול בו נכללו רבים מחידושי הלשון
שלו.(1858 - 1922 ).

ידידי המדינה שבדרך

 26וינגייט אורד

איש צבא בריטי ששירת בא"י בזמן שלטון המנדט .האמין בתנ"ך וברעיון שא"י שייכת לעם היהודי.
אירגן יחידות של מתנדבים יהודים מחברי ההגנה שנקראו "פלוגות הלילה"  -שהגנו על הישובים
היהודיים מפני הערבים .בגלל יחסו האוהד לישוב היהודי זכה בכינוי "הידיד"(1903 - 1944) .

ידידי המדינה שבדרך

 27זית

עץ ירוק עד ממשפחת הזיתיים הנותן פרי מזין שמפיקים ממנו שמן .הזית מיטיב לגדול בהר ,גבהו
יכול להגיע  6מ'  ,וגילו יכול להגיע למאות שנים .ענף עץ הזית .נחשב לסמל השלום בעקבות סיפור
המבול .מסמל שפע ופריון .מופיע בסמל מדינת ישראל.

שבעת המינים

שם הרחוב

על שם

הוחלט בועדת שמות מתאריך

קבוצות

 28תאנה

עץ פרי נשיר חשוב הנמנה עם הסוג פיקוס שבמשפחת התותיים .עץ בגובה בינוני 8 - 6 ,מ'  ,נופו
רחב ומטיל צל רב .עלי התאנה בצורת כף יד ,מכוסים בשערות זיפניות ובעורקים זורם שקף .התאנה
נזכרת בתנ"ך  -העלים כמלבושי אדם וחווה .ובפסוק "איש תחת גפנו ותחת תאנתו".

שבעת המינים

 29גפן

צמח מטפס שפריו משמש למאכל ולייצור יין .הגפן מלבלבת ופורחת באביב .באמצעות האבקה ע"י
חרקים ורוח הופכים הפרחים לאשכולות ענבים עסיסיים .הגפן מניבה פרי מהשנה השלישית
לנטיעתה ,והבציר נמשך כמעט כל הקיץ .הגפן מופיעה כסמל על מטבעות ועל בולי ישראל.

שבעת המינים

 30רימון

עץ פרי נשיר ממשפחת הרימוניים המלבלב באביב .לפרח  9 - 5עלי גביע שהתאחו לצינור עבה
וקשה .לאחר האבקה מתפתח הפרי הגדול .הרימון נזכר בשירה המקראית .תבליטי רימונים עיטרו
מטבעות וכרכובים בבתי כנסת.

שבעת המינים

 31תמר

עץ פרי ממשפחת הדקליים הכוללת צמחי תועלת חשובים לאדם .ישנם כ  30 -מיני תמרים .התמר
גדל בנאות מדבר וסביב מעיינות בנגב .נזכר בתנ"ך "צדיק כתמר יפרח" מסמל ניצחון ,מוטבע על
מטבעות כסף.

שבעת המינים

 32זולא אמיל

סופר צרפתי בתחילת דרכו עבד בהוצאת ספרים .היה הסופר הראשון שגיבוריו הראשיים היו
פועלים .ב  1898 -יצא ללחום את מלחמתו של דרייפוס ,וכתב שורת מאמרים בהם הוכיח כי
דרייפוס חף מפשע ,זולא נקנס ונעצר אך המשיך לכתוב ).(1840 - 1902

סופרים

 33סוקולוב נחום

חלוץ העיתונות העברית וסופר עיברי פורה .החל לכתוב מגיל  17לעיתון העיברי "הצפירה".
כתיבתו משכה קהל קוראים מגוון .ב  1906 -הוזמן לשמש כמזכיר הכללי של הקונגרס הציוני
העולמי ופעל למען המטרה הציונית .היה גורם חשוב בהחלטת אנגליה לפרסום הצהרת בלפור) .
(1859 - 1936

סופרים

 34עגנון שמואל יוסף

החל לכתוב ביידיש ובעיברית בגיל  .8בגיל  15פרסם את יצירתו הראשטנה ,מקור יצירתו הוא
היהדות על כל מרכיביה ,בהם המנהגים ,האמונה והלשון ,להם נותן נופך משלו ,וכן פרשנות ייחודית.
זכה בפרס נובל לספרות ,פרס ביאליק ופעמיים בפרס ישראל ) (1888 - 1970

סופרים

 35ברנר יוסף חיים

 36ברש אשר

 37אבן גבירול

סופר עברי שהשפיע רבות על בני העליה השנייה בא"י .עלה לארץ בשנת  1909ועבד כחקלאי ואחר
כך כמורה .כתב סיפורים ומאמרים על בעיות השעה ומאמרי ביקורת על סופרים עבריים .יצירותיו
הקדימו את זמנן ביסודות המודרניים המצויים בהן .נרצח בפרעות ביפו ,והוא בן (1889 - 1921) .40
סופר עברי כתב רומנים סיפורים ושירים .ערך ספרים וכתבי עת .נושאי סיפוריו ,החיים בגלות
והחיים העבריים בארץ ישראל .ברש תפס מקום נכבד בחיי התרבות בארץ ושנים רבות היה מורה.
בשנת  1939זכה בפרס ביאליק(1889 - 1952 ).

סופרים

מגדולי המשוררים והפילוסופים העבריים בספרד .שיריו מבטאים את מכאוביו ומצטיינים בבטויים
העז .מקצת שיריו מלאי שמחת חיים ,ומקצתם מלאי תלונה על מצבו העגום .שירת הקודש שלו
מבטאת את סבלו של העם היהודי הנמצא בגלות והכמה לגאול(1021 - 1058) ,

משוררים

סופרים

שם הרחוב

על שם

הוחלט בועדת שמות מתאריך

קבוצות

 38יהודה הלוי

משורר עברי ,הוגה דעות ורופא בספרד אימץ את הפיוט העברי ושילב את צורותיו ומשקליו בשפה
העברית .שירי החול שלו מצטיינים בחוש ליופי ובאהבת החיים .שירתו הדתית סוגה באהבה ובאמונה
עזה באלוהים ובניגוד בין ייעוד עם ישראל וגורלו הקשה(1075 - 1160 ) .

משוררים

 39שבזי שלום

גדול משוררי תימן .שירתו הושפעה מתורת הנסתר .כתב מאות פיוטים ושירים ,בהם הלל לנכבדים
יהודים ומוסלמים ,שירי פולמוס ושעשוע ,,שירי הלל לה' ,תפילות ושירי אהבה  .רבים משיריו ספוגים
בגעגועים לגאולה .כתב בעברית וערבית והיה נערץ על היהודים.(1619 - 1680) .

משוררים

 40ביאליק חיים נחמן

גדול המשוררים העבריים " -המשור הלאומי" .כתב סיפורים ואגדות ,שירים לילדים ומסות על ספרות
ולשון ,תרגם יצירות מופת .חולל מהפכה בשירה העברית החדשה והשפיע על דור שלם של יוצרים.
שירין מצטיינים במבנה מיוחד ,בלשון עשירה וציורת ,ברעיונות עמוקים ובסמלים ודימויים מקורייים
(1873 - 1934).

משוררים

 41טשרניחובסקי שאול

כתב שירים וסיפורים ,אידיליות וסונטות ,מסות ומחקרים ,עסק גם בתרגום גדולות מיצירות העולם.
טשרניחובסקי הביא לשירה העברית את הטבע  ,היופי ,הכוח והארציות .פעולתו הספרותית הושפעה
מנדודיו באירופה ועלייתו ארצה .בימי מאורעות הדמים כתב שירי גבורה על המגנים(1875 - 1942) .

משוררים

עץ ממשפחת המחטניים ,יערות עצי אורן משתרעים על פני שטחים עצומים ומספקים את רוב הצריכה
העולמית של העץ .רב המינים הם ירוקי עד ולעליהם צורת מחט או סרגל .בגוף העץ שרף דביק המגן
על העץ .משרף זה מפיקים שמן טרמפנטין ותמציות .היה מצוי בתקופת התנ"ך.

עצים

אורן

עץ ירוק  -עד ממשפחת הברושיים נפוץ בישראל .גובהו  30 - 15מטר ,וענפיו מכוסים עלים הדומים
לקשקשים ירוקים .העלים נושאים איצטרובלים עגולים .פריחתו בחודשים מרס  -מאי .במקורותינו
סימל הברוש גובה וחוסן .הברושים שימשו לבניין בית המקדש .בני צור התקינו ממנו אניות ובני
ישראל  -רהיטים.
סוג עצים קטנים ממשפחת הפגמיים ,בעלי שורשים שיפודיים ,ופירות המורכבים מקליפה צבעונית
וציפה בעלת שקיקי מיץ .מוצא רוב מיני ההדר באסיה ,והם גדלים באזורים טרופיים וסוב -טרופיים
העץ פורח בחודשים מרץ  -אפריל ,והפרי מבשיל לקראת החורף.
עץ ממשפחת הורדיים .לשקד ערך תזונתי רב ונחשב לאחר הפרות המזינים ביותר .פריחת השקד -
המכונה בטעות שקדיה  -מסמלת את הופעת האביב ולכן נחשב כסמלו של ט"ו בשבט .בארץ  5מיני
בר של שקד שפירותיהם אינם ראויים למאכל בשל טעמם המר.

עצים

שקמה

עץ ממשפחת התותיים הכולל כ  1000 -מינים ,מיני שקמה נפוצים בעיקר באיזורים החמים של כדור
הארץ .השקמה פורחת כמעט כל השנה ומקיימת כמה מחזורי פריחה וחניטת פרי .השקמים נפוצים
בארץ בשפלת החוף אך התמעטו עם השנים .שימשו את אבותינו כמקור עץ לבניה.

עצים

כלנית

צמח בר מצוי ממשפחת הנוריתיים ,בעל פקעת קטנה ופרחים גדולים ,בדרך כלל אדומים .בקיץ
הכלנית שרויה בתרדמת ,ועם ירידת הגשמים היא הראשונה לפרוח מבין הפרחים האדומים .השם
העברי כלנית בא מהמילה "כלה".

פרחים

ברוש

הדר

שקד

עצים

עצים

שם הרחוב

על שם

הוחלט בועדת שמות מתאריך

קבוצות

רקפת

צמח ממשפחת האיריסיים ,בעל קנה שורש  - -גבעול תת  -קרקעי המצמיח שורשים כלפי מטה
וגבעולים כלפי מעלה .בעל עמוד תפרחת שבקצהו פרח אחד גדול ומהודר בגוונים שונים .חלק
מהזנים ייחודיים ישראל .על פי המיתולוגיה היוונית איריס היתה אלת הקשת בענן ושליחת האלים.
צמח מצוי בעל פקעת גדולה רב  -שנתית ,היכולה לשאת עשרות פרחים .צורת הפרחים מזכירה
כתר ,המתנשא מעל פתח ארגמני ,וצבעם נע מלבן עד ורוד עז .לפרח צורה יפה ,מיוחדת ואופיינית,
בגלל הכיפוף שלו  -אשר שומר על אבקת הרקפת שלא תיפגע מהגשמים

פרחים

חבצלת

צמח קירח ממשפחת הנרקיסיים ,בעל בצל רב  -שנתי גדול עפ תפרחת בגובה של  40ס"מ.
הפרחים הגדולים ,הלבנים ,שצורתם צזכירה משפך  -נפתחים לסירוגין לפנות ערב ,והם פורחים
במשך הלילה ובמשך חלק מהיום שלאחריו .נמנה על קבוצת הצמחים "מבשרי החורף"

פרחים

צבעוני

צמח מצוי ממשפחת השושניים ,בעל בצל חד  -שנתי ,עלים צרים וארוכים ,ופרח אחד יפה
ומרשים ,הדומה לכד או פעמון .הפרח בעל שישה עלים  -נפתח בבוקר ,ונסגר בערב עם חשכה.
במשך השנים טופחו הרבה זנים תרבותיים עם מגוון מבעים.

פרחים

הגלבוע

רכס הרים בצפון שלוחה על הרי אפרים .גובה הפסגה  536מ' בהר מלכישוע .מאפייניו הטבעיים
סלע גיר קשה ,הרים תלולים וצמחייה רבה .האקלים ברוב שטחו  -ים תיכוני ויורדים בו כ 450 -
מ"מ גשם בשנה .הגלבוע מוזכר בתנ"ך בספר שמואל בסיפור על נפילת שאול ובנין במלחמה נגד
הפלישתניים.

מקומות בארץ

החרמון

רכס הרים בצפון שארכו כ  50 -ק"מ ושטחו כ  1000 -ק"מ רבוע .שיאו של החרמון  2807מ'
ובחורף מכוסה בשלג .החרמון בנוי שכבות גיר ,דולומיט ,אבן חול וחרסית ולרגליו אדמת לבה פוריה.
מעיינות שלגיו המפשירים מספקים מים בכל השנה לירדן ולעמק החולה .לחרמון שמות רבים ומוזכר
בתנ"ך כהר שיאון.

מקומות בארץ

הכרמל

גוש הרים בצפון ,עליו שוכנת העיר חיפה .שטחו כ  700 -ק"מ רבוע ,והוא מורכב מחורשים ויערות
ים  -תיכוניים ,עצי אלון ,אורן וחרוב .עולם החי הצטמצם בדורות האחרונים עקב ציד והדברת מזיקים
לחקלאות .בכרמל מערות רבות ששימשו מגורים לאדם הקדמון .מוזכר במקרא כסמל ליופיה של
הארץ.

מקומות בארץ

מצדה

מצודה הררית ומבוצרת במדבר יהודה סמוך לים המלח .נמצאת על צוק תלול ומבודד  450מ' מעל
פני ים המלח וחולשת על שתי דרכים חשובות .שמשה כמעוז האחרון של הקנאים היהודים מימי
המרד הגדול ברומאים .מצדה נחשבת כסמל חעמידת גבורה נואשת ולאהבת החרות של עם
ישראל.

מקומות בארץ

עמק יזרעאל

בקעה מישורית בצפון ,החוצה את הרי ישראל לכל רוחבם ממערב הארץ.שטחו כ  365 -ק"מ
רבועים .נחל הקישון מנקז את רוב מי העמק לים התיכון .העמק תופס מקום חשוב בתולדות הארץ.
בשנת  1911הוקם היישוב היהודי הראשון  -מרחביה .בירת העמק והמרכז העירוני היא העיר עפולה.

מקומות בארץ

איריס

פרחים

