
   סיפורי מקום בעמק-חפר 
מאת יהודה זיו 

מתוך »רגע על מקום« - סיפורים מאחורי שמות מקומות, העומד לראות אור בהוצאת »צבעונים« 

נחל אלכסנדר – על שם מי? 
חלקו התחתי של נחל אלכסנדר נקרא בעבר ַנְהר ִאְסַּכנְדרּוָנה. הקידומת »ַנְהר« - נהר, נחל איתן - בלשון הערבית מלמדת על הנביעות שמימיהן עומדים כאן כל 

יימות השנה. ואילו ב«ִאְסַּכנְדרּוָנה« מצאה ועדת השמות הממשלתית הד לשמו של המלך החשמונאי ינאי אלכסנדר. כך זכה הנחל בשם עברי חדש, נחל אלכסנ
דר, וגם המושב הסמוך לשפך נושא את זכר אלכסנדר, ושמו בית-ינאי. לאמיתו של דבר, השם הערבי קשור באלכסנדר אחר - ִאְסַּכְנַדר ַאּבּו-ַזּבּוָרה )>בעל חליל 
הקנה<(. בשלהי המאה הי«ט היה איש רב-פעלים זה מאסף כאן בסירות את יבול האבטיחים של ָואִדי ַחָואִרת )הוא עמק-חפר היום( לעבר המעגן הקדום במפרץ 
מכמורת, שאף-הוא נשא את כינויו ונקרא ִמיַנת אבו-זבורה. >ֶאל-ִמיָנא< הוא גלגולו הערבי של ִליָמן ביוונית, שבלשוננו חל בו סיכול האותיות >ָנִמיל<ָנֵמל< - בעוד 

המונח העברי המקורי לכך הוא ָמחֹוז, וכך אף >ָמאחּוז< בערבית. ממפרץ מכמורת הוליכו את אבטיחיו של אבו-זבורה בספינות מצרימה - דווקא אותה ארץ 
שאליה התגעגעו אבותינו במדבר: »זכרנו את… האבטיחים … אשר נאכל במצרים ִחָּנם« )במדבר יא:ה(. יהודית אשת השר מונטיפיורי שעברה כאן בקיץ 1839 

רשמה ביומן המסע שלה: »ונבוא אל מּוִניט ]=ִמיַנת[ ֶאל-ַּבִטיח או שוק של האבטיחים, ויש אשר יקראו לו ַאֻּבל-ָזאָּבאָרא ]אבו אל-זבורה[.« נראה שעסקיו של בעל 
חליל הקנה פרחו ושגשגו עד כדי כך שהשלטון העות<מאני הקים בראש גבעה נישאה על גדתו הצפונית של נחל אלכסנדר תחנת מכס )גּוְמרּוּכ( מיוחדת - היא 

ִח<ִרֶּבת ַסָמאָרה שמול חופית - כדי לפקח על עסקי שיווק האבטיחים ולגבות את המגיע לאוצר הסולטאן. 

 

ִח<ִרֶּבת ַסָמאָרה   
    

--------------------------------------------------------------------------------

דרך הים 
היום »דרך הים« הוא דווקא כינויו המקובל של כביש בשרון, המרוחק ביותר מן הים – הכביש המזרחי )דרך 444-574( שלרגלי הר שומרון, בתוואי הדרך 

הבין-לאומית הקדומה שהוליכה ממצרים אל עבר ארץ נהריים )ֵמסֹוּפֹוַטְמָיה( וארץ הִחתים )אנטוליה(. ואילו »דרך הים« הוא תרגום שמו של כביש החוף שסללו 
הרומאים וכינו אותו לפיכך Via Maris. בשלהי המאה הי«ג, בשל הביצות שפשטו במערב השרון בתקופת העזובה הממושכת שפקדה את השרון מאז ימי 

הממלוכים, »דרך הים« המקורית ניטשה והייתה לדרך חתחתים עונתית. צבא נפולאון עשה את הדרך מיפו לעכו בימות הגשמים ונאלץ לעקוף את השרון, חוף 
הכרמל ומישור הקריות. לפיכך נמשך המסע שלושה-עשר יום )19-7 במרס 1799( בואכה עכו. בעת הנסיגה משם, באביב, עשו נפולאון וחייליו את דרכם לאורך 

החוף בתוואי »דרך הים« הרומית הקדומה בפחות משבעה ימים )26-20 במאי(. כביש החוף )דרך 2( של ימינו הוא הראוי אפוא שייקרא »דרך הים«. סלילתו 
יהחלה רק בראשית שנות החמישים, בכביש החדש בין תל-אביב לנתניה. באמצע שנות החמישים נמשכה סלילתו צפונה, עד גבעת-אולגה וצומת חרושת שבמ

ערב חדרה, ורק בראשית שנות השישים הגיע כביש החוף עד מבואות חיפה. 

--------------------------------------------------------------------------------



אנשים טובים באמצע הדרך 
במבואותיה הדרומיים של חדרה, בצד כביש השרון )דרך 4(, בנויה יד זיכרון לאבשלום פיינברג, בן המושבה וחבר אגודת הסתרים ניל«י. בימי מלחמת העולם 

הראשונה הוא מצא את מותו ליד רפיח כשניסה לחצות את קו החזית בדרכו למצרים כדי להביא משם משלוח זהב להצלת היישוב היהודי בארץ. האנדרטה 
הוקמה בשולי הפרדס של משפחת פיינברג. האב לֹוִליק )ישראל(, השומר הנודע בגבורתו, בחר בחלקת פרדס זו ביודעין - ולא על פי הגרלה כאיכריה האחרים 

של המושבה - דווקא בשל היותה גובלת עם הבדווים בני שבט ֶא-ֻּנֵפיָעאת. לאחר קום המדינה הציבה כאן בתו, צילה שוהם, את היד לזכר אחיה, שכינויה העממי 
»יד אבשלום«. במלחמת ששת הימים נתגלו עצמות אבשלום בדרום חבל עזה: התברר, כי נהרג ונקבר בחולות שמדרום לרפיח, ומהתמרים שהיו בכיסו צמח 
דקל אבשלום המציין את קברו. עצמותיו הועלו משם והובאו לקבורה בטקס צבאי בהר הרצל בירושלים. בשלהי שנת 1937, משנסתיימה סלילת הכביש הישן 

)דרך 4( בין חיפה לתל-אביב, מהלך 108 קילומטרים, נקבע כאן בצד הכביש »תמרור מחצית הדרך« חקוק באבן. היא ציינה גם את הגבול בין שני תחומי הִמנהל 
הראשיים, מחוז הצפון ומחוז הדרום. אך משנסלל כביש החוף )דרך 2( – מהלך 95 ק«מ, קצר יותר ומהיר יותר - נשתנה גם מקומה של מחצית הדרך בין שתי 

הערים. היום מקומה בגשר נחל חדרה, ליד תחנת הכוח שנקראה »תחנת מ«ד« )ראשי-תיבות »מחצית הדרך«( - אך לזכר דויד שיפמן, ממנהלי חברת החשמל, 
הוחלפו תחילה ראשי תיבות שמה ב«מאור דויד« ועתה שם התחנה הוא »אורות רבין«. תמרור האבן, שאיבד את משמעותו, נעקר ממקומו הקודם לרגלי »יד 

אבשלום« והוא מוצג עתה בחצר המוזיאון לתולדות עמק חפר, ליד מדרשת רופין. 

 
                    לוח זיכרון                                                                                                               יד אבשלום   

--------------------------------------------------------------------------------



אנדרטת בני משפחת הוז ויצחק בן-יעקב 
דב הוז, חבר המפקדה הארצית של »ההגנה«, בא ביום כ«ט בכסלו תש«א )28 בדצמבר 1940( – עם בני משפחתו ועם יצחק בן-יעקב איש דגניה – אל כלא עכו, 

כדי לחוג את חג החנוכה עם 43 מפקדי »ההגנה« )»המ«ג«(, האסורים שם. בשובו לעבר תל-אביב פגעה מכוניתו במעביר מים, מדרום לצומת השרון )»בית-
ליד«(, וכל נוסעיה נהרגו. את מקום האסון המדאיב מציינת יד זכרון, שהוקמה בצד »כביש השרון« ועצים מצלים עליה. 

לא-הרחק מכאן צפונה, על »גשר מעברות« הנטוי על נחל אלכסנדר, ייצג דוב הוז שלוש שנים לפני כן את עיריית תל-אביב בטכס חנוכתו של כביש חיפה-תל 
אביב, שנערך ביום כ«ה בתשרי תרצ«ח )30 בספטמבר 1937(. בשם הנציב העליון בירך אז מר קיתרוטש ואמר בין היתר: »הכביש הסלול יביא תועלת רבה 

לארץ, ולואי שלא יקרו בו אסונות דרכים. היום, בעוברי בכביש, ראיתי שועל הרוג. זהו האסון הראשון בדרך זו – ואקווה שזה יהיה גם האחרון«. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------



מי ישיב בֶאְלָיִׁשיב? 
מושב אלישיב, מראשוני היישובים בעמק חפר, הוקם בשנת תרצ«ד )1934( על ידי פועלים יוצאי תימן, במסגרת »התיישבות האלף« – יישובן של אלף משפחות 

פועלים על אדמת הלאום. זקני המושב מספרים כי שעה שפקע מועד ההלוואה ארוכת הטווח שקיבלו עם העלייה על הקרקע, באו נציגי המוסדות המיישבים 
לתבוע את החזרתה - אך אנשי אלישיב היתממו ואמרו: »ֵאל ָיִׁשיב!«. זקני המושב מוסיפים בקריצה מבודחת כי לימים, משהוקם ברמות מנשה מושב חדש של 
עולים יוצאי תימן, התחכמו אנשי מחלקת ההתיישבות: הם הקדימו וכינו את המקום ֵאל-ָיִקים – כדי שלא יהיה למתיישבים ָשם פתחון פה לתבוע מהם מאומה. 
ימדרום לאלישיב, בצומת חפר, מתנשא תל חפר. על צלעו הדרומית משתרע בית העלמין של מושב אלישיב ומתחתיו, לרגלי התל, בית העלמין של קיבוץ מעב

רות הסמוך. גם על כך יש לזקני אלישיב הערה לסדר: »תל חפר הוא המקום היחיד בחיים שבו נותנים כבוד לתימנים יותר מלאשכנזים!«... 

 בית העלמין של מושב אלישיב  

בית העלמין של קיבוץ מעברות   

--------------------------------------------------------------------------------

גשר מעברות הישן 
»הכביש הישן« חצה תחילה את נחל אלכסנדר על-גבי שני גשרים, בזה אחר זה – שהצפוני שבהם נטוי על הנחל עצמו, המתעקל ועוקף מדרום את תל חפר )תל 

אל-אפשאר( שבצד הכביש, ואילו הדרומי משמש את ואדי אל-קבלי )»הדרומי«(, מיובלי הנחל, המנקז את ביצת שיח<-חסין לשעבר. צמד הגשרים הוא שנתן 
לקיבוץ מעברות הסמוך את שמו – בעוד הגשר הישן של נחל אלכסנדר מכונה כאן, מטבע הדברים, »גשר מעברות«. 

משהושלמה סלילת »הכביש הישן« בין חיפה לבנימינה נערכה ביום ה<, כ«ה בתשרי תרצ«ח )30 בספטמבר 1937(, על הגשר חנוכתו של הכביש הראשי חיפה 
תל-אביב. ב-2 אחה«צ נסגרה התנועה בדרך חיפה עד מעברות. שוטרים בריטים נתנו מעבר למקום החגיגה רק למוזמנים ובעלי מכוניות שהגיעו למקום הטכס 

על הגשר העובר את נחל אלכסנדר. במקום נראו י. גרינבוים, ב«כ עירית ת«א ד. הוז ומ«מ ראש עירית חיפה ד. הכהן. 
מר קיתרוטש מסר את ברכת הנציב העליון ]סר ארתור ווקופ, שהיה באותה עת בחופשה[. מנהל העבודות הציבוריות מר פאדסי ציין כי גמר הכביש הזה הוא 

1927 ואל חדרה ובנימיי  שיא גדול במהירות העבודה בארץ ]הכוונה לקטע הכביש חיפה-בנימינה בלבד – שהרי מכוון תל-אביב החלה סלילת הכביש כבר בשנת



נה הגיע ב- 1933![ והזכיר לשבח את עוזריו המהנדסים לאדיז<אנסקי, אטקיס, לוכסמבורג ובן-צבי. אטקיס, שנתקבל בתשואות רמות, פתח את נאומו בדברי 
הומור, ואמר כי ביתר הארצות נוהגים לחגוג את גמר הכביש העיקרי בארץ על שתיית יין שמפאן, ובארצנו הגישה ממשלתנו החסכונית רק כוסות תה... הוא 

הדגיש את עבודתם המצוינת של 3000 הפועלים והפועלות ושל 400 האסירים מהמחנה בעתלית, שסללו 3.5 קילומטרים ]בפועל 4.5 ק«מ[. 
הנאומים תורגמו לעברית ע«י קצין המחוז י. צ<יז<יק ולערבית ע«י מושל הנפה פאריד סעיד. בגמר הטכס חתך המושל את הסרט והכביש נפתח. הטכס צל ע«י 

כרמל פילם. הנהלת »אגד« החליטה למסור למר אטקיס כרטיס כבוד לנסיעות בכל קווי »אגד«, כאות למהירות בגמר סלילת הכביש. 

--------------------------------------------------------------------------------

מאין חפרו את ֵחֶפר? 
על הגדה הימנית של נחל אלכסנדר, בין מושב אלישיב לקיבוץ מעברות, מתנשא תל ֵחֶפר )ֶאל-ַאְפָשאר(. יושבי הסביבה מכנים אותו »תל נפוליאון« ותולים גם 
בו מעשה דומה לאלו המסופרים על תל ְּגִריָסה )הר נפולאון( בצפון-מערב רמת-גן, וכן על תל עכו: בהיותו קצין תותחנים, הקפיד נפוליאון מדי כל חנייה להציב 

קת«ק )קצין תצפית קדמי( בראש נקודה שולטת על השטח. כך נהג גם שעה שחצה עם צבאו את מישור החוף שלנו בשנת 1799, בדרכו מעזה ויפו לעבר עכו. 
אך במישור רחב-הידיים של השרון לא נמצאו לו מקומות נישאים, ולפיכך נאלץ להגביה נקודות תצפית באורח מלאכותי. הגרנאדירים )מטילי הרימונים( בצבאו, 

שחבשו לראשיהם »מגבעות ארובה« גבוהות, נצטוו למלאן באדמה ולרוקן אותן בנקודת התצפית המבוקשת. כך, לדברי אותה מסורת, צמחו תל גריסה, תל 
חפר ותל עכו... פרופ< בנימין ַמְיזֶלר-ַמָּזר ז«ל, שסייר כאן בשנת 1933, שמע בצלצול שמו הערבי של החבל – ואדי ַחָּואִרת< – את גלגול שמה של ארץ חפר 

)מל«א ד:י( וזיהה בתל זה את מקום העיר חפר )יהושע יב:יז(. מאז מכונה החבל כולו בשם עמק חפר, ושניים מיישוביו נושאים את השמות גן-חפר ובת-חפר. 
אך מתברר כי השם ואדי חווארת< הוא מסיפור אחר: שליט עכו הנודע בשלהי המאה הי«ח, ַאְחַמד ֶאל-ַג<ָּזאר ָּבאָׁשא )>פחה<(, משל תחילה במחוז ַדַמְנהּור 

שבמצרים-תחתית. משנתמנה על עכו וסביבותיה הביא אתו משם את הבדווים משבט ְּבִני-ַחָּואָרה )>בהירי העור<( כדי להוסיף ולהסתייע בהם והושיב אותם 
בצפון השרון, שמאז נקרא ואדי ַחָּואִרת< על שמם – בלא קשר אל חפר הקדומה, שאדם ֵזְרַטל מזהה עתה את מקומה במערבו של עמק דותן. מייסדי קיבוץ עין 
ַהחֹוֵרׁש, שהוקם בואדי חווארת< בשנת 1931, בטרם זוהה עם חפר, קראו כך ליישובם משום שהניחו לפי תומם כי מקור השם חווארת< בָחאִרת< – שבערבית 
הוא כינויו של אריס ופירושו המילולי >חורש<. פרשנות חובבנית זו, שאין לה יסוד אטימולוגי )ריבויו של חארת< הוא ֻחָראת<(, גורמת עד היום לבלבול בינו לבין 

קיבוץ כפר החֶֹרש, ולפיכך יש מכנים אותם לעתים בטעות גם כפר ַהחֹוֵרׁש ועין ַהחֶֹרש. 

--------------------------------------------------------------------------------

שלוש ה«חירויות« 
אזרחי ארצות-הברית, המכונים בפי-כל »אמריקאים«, אוהבי חירות הם. לפיכך חקוקות על מטבעותיהם הכתובות »Liberty« וכן »In God we trust« - כלומר, 

»חירות, בעזרת השם!«; את פני הבאים אל ניו-יורק, שער הכניסה הראשי של ארה«ב במזרח, מקדם »פסל החירות« הנודע )מתנת האומה הצרפתית, שאף-
היא חרתה על דגלה »חירות« עם »שוויון ואחווה«(; לאחר שנאלצה ארה«ב להצטרף אל בנות-הברית במלחמת-העולם השנייה, נשאה סדרת ייצורן החפוז של 

המשחתות את הכינוי »Liberty« - ואחדות מהן אף נימנו לימים עם צי ההעפלה שלנו; ולאחרונה, כשהעליבה צרפת את ארה«ב בכך שלא לקחה חלק במלחמת 
עיראק, חדלו »האמריקאים« לקרוא לטּוָגִנים French Fried והחלו מכנים אותם, כמובן, »Liberty Fried«... יהודי ארה«ב נטלו חלק נכבד בחידוש יישובה 

של ארצנו מתחילתו. ערב מלחמת- העולם הראשונה רכשה אגודת »אחוזה« את אדמות פוריה והקימה בהן אחוזה חקלאית. בעקבותיה קמו בארה«ב אגודות 
התיישבות נוספות - כמו אגודת »אחוזה אל«ף ניו-יורק«, שהקימה את רעננה וגן-יבנה; אגודת »אחוזה שיקאגו« הקימה את אחוזת >רמה< במזרח הגליל 

התחתון, והיום מושב שרונה על מקומה; אגודת »קהיליית-ציון« הקימה את עפולה, בלפוריה והרצליה; ואגודת »חיבת-ציון« הקימה את המושב, הנושא את 
שמה. מטבעם של »האמריקאים« קמה שם גם אגודה להתיישבות, המכונה »חירות אמריקה«. בשנת 1933 רכשה האגודה ונטעה למען חבריה שלוש אחוזות 

פרדסים: >«ירות אמריקה אל«ף« ליד צופית, בצפון-מערבה של כפר-סבא; »חירות אמריקה בי«ת« בעמק-חפר, בין כפר-ויתקין לבין בית-ינאי; ואחוזת »חירות 
אמריקה גימ«ל« הסמוכה בדרום, ממזרח לנתניה. כל »פרדס אמריקאי« ֻעַּבד תחילה בפיקוחה של חברת »יכין«, כשלפי ההסכם נקבע מראש מועד אכלוסן של 

שלוש האחוזות רק בשנת 1938 - לעת היות הפרדסים בני שש שנים, מניבים פרי-הדר. אך מתיישבי »חירות בי«ת« נתייחדו בכך, שנטלו את החירות להקדים 
ולהתיישב על אדמתם, תבעו לעצמם מיד את עיבוד פרדסיהם בידי החברים ואף העדיפו להקים להם כאן מושב שיתופי. במלאות עשרים שנה למושב »חירות 

בי«ת« הפכה ועדת השמות הממשלתית את סדר המילים בשמו וקראה לו »בית-חירות«. אומנם מקובל, שמושב כפר-חיטים )1936( - שהוא ראשון יישובי 
י>חומה ומגדל< - נחשב גם ראשון המושבים השיתופיים. ואף-על-פי-כן, על-פי תאריך ייסודו ואף מועד יישובו בפועל, הסמוך לכך, בית-חירות הוא ותיק המו

שבים השיתופיים בישראל! באחוזת הפרדסים של »חירות גימ«ל« הוקם לימים מושב, ששמו מעיד על ענף-החקלאות העיקרי שלו - ֲהַדר-ָעם. ואילו אל אחוזת 
הפרדסים המיועדת לקבוצת »חירות אל«ף« הגיעו בסופו-של-דבר רק חברים בודדים כדי להתיישב בה... מכל מקום, אין אלא קשר מילולי בין מושב בית-חירות 
לבין מושב חירות, שהוקם שנה לפניו בגוש תל-מונד - במלאות 1,800 שנה למרד בר-כוכבא, ומכאן שמו. לעומת זאת, קשור »בית-חירות« במקור שמו הקודם 
של המוסד החינוכי »בית-רבן ]גמליאל[« )1950(, הסמוך לקבוצת יבנה. תחילה כינו אותו »גבעת וושינגטון«, כיון שהוקם בתרומת הקהילה היהודית בוושינגטון, 
6 בינואר 1941, בו מנה את »ארבע החירויות« )Four Freedoms( שהעי  ולימים ניתן לו השם »חירויות« - בעקבות נאומו הנודע של הנשיא פ«ד רֹוֶזֶבְלט, ביום

ניקה ארצו לאזרחיה - »חירות הדיבור והביטוי, חירות האמונה באלוהים איש על-פי דרכו, חירות ממחסור )כלכלה נכונה( וחירות מפני פחד«. »ארבע החירויות« 
היה גם שמה של ספינת מעפילים, שיצאה מאיטליה והגיעה אל חופי הארץ בשניים בספטמבר 1946, נתפסה בידי הבריטים ונוסעיה הועברו לקפריסין. 

--------------------------------------------------------------------------------



אני חבצלת השרון 
ישמו של מושב חבצלת השרון נראה מובן מאליו: הוא בשרון, סמוך לחוף - מקום פריחת החבצלת - ובעיקר, הוא לקוח מן מהתנ«ך. ואף על פי כן יש מאחוריו סי

פור מיוחד ומעניין: בשנת 1929 עמד גואל האדמות יהושע חנקין לסיים את עסקת רכישתן של אדמות ואדי ַחָואִרת< )עמק חפר של ימינו( מידי בעליהן - הסוחר 
הלבנוני, תושב יפו, ַאְנטּוַאן ַטָיאן. »הועד הערבי העליון« ניסה לסכל את העסקה, ומשהושלמה לא היה במה לשלם אותה, כי קופת הקרן הקיימת לישראל היתה 
ריקה באותה עת. נשיא ההסתדרות הציונית בקנדה, אהרון ְפַרְיַמן, שהוזעק בדחיפות להציל את המצב, עמד במשימה והצליח לאסוף מיד את הסכום הנדרש. 
על כן נקרא שמו על מושב ביתן אהרון, שהוקם בעמק חפר בשנת 1936 וכיוון שנתבסס על פרדסי הדר זכה בקידומת ביתן )גן(. גם זכר לילי )חבצלת( אשתו, 

שסייעה למבצע באמצעות נשות ציוני קנדה, נשמר לה בשמו של מושב חבצלת השרון הסמוך, שהוקם בשנת 1943. מכאן גם כינויו של מחלף חבצלת. בשנים 
י 1951 ו-1956 נתווספו בצפון-מערב נתניה שתי שכונות עולים חדשים, שלימים היו ליישוב כפרי עצמאי בצד חבצלת השרון. אין צורך להיות חבר בוועדת ה

מות הממשלתית כדי לנחש, לפי הפסוק »אני חבצלת השרון שושנת העמקים« )שה«ש ב:א(, מנין נלקח שמו של היישוב החדש, שושנת העמקים. 

--------------------------------------------------------------------------------

מעשה בנתן שלא נתן 
בדרך קודמיהם, שייסדו בשנת 1901 את המושבה כפר תבור, הלכה חבורה נוספת של צעירים מבני המושבות הוותיקות. הם התארגנו באגודה להתיישבות, 
שנקראה »בני בנימין« על שם בנימין אדמונד דה-רוטשילד, »הנדיב הידוע«, מתוך כוונה מפורשת לזכות בסיועו. בשלהי 1928 הקימו מושבת פרדסים בחוף 
עמק חפר, וכיוון ששמו של רוטשילד לא הביא להם את התמיכה המקווה יצא יו«ר האגודה עובד בן-עמי למסע התרמה בקרב יהודי ארה«ב. בבית המלון שבו 

התאכסן עיין בעיתון האידי »פָארווֶערטס« ומצא בו ברכה ליום הולדתו של המיליונר היהודי נתן שטראוס. בן-עמי מיהר לשלוח אליו זר סחלבים וברכה נלהבת 
מאת »יישוב צעיר חדש בארץ-ישראל, שבחר בשם >נתניה< כמתנת הוקרה ליום הולדתו«. הוא לא ידע כי שטראוס, שנתפרסם בתרומותיו לרווחת היהודים ובין 
השאר הקים בארץ את בתי הבריאות על שם נתן ולינה שטראוס, התנגד מתוך עיקרון לציונות, שלדעתו היא עלולה להחריף את האנטישמיות - ועל-כן, »יהודים 

לא צריכים לקפוץ בראש!«. שטראוס קיבל בשמחה את הברכה, אך לא נתן אף פרוטה לנתניה. על-כן שונה לימים היגוי שמה, ובמקום ָנַתְנָיה הוא עתה ְנַתְנָיה, 
כלומר, »ה< נתן«. גם בלי סיוע מן החוץ גדלה נתניה ונתרחבה, בייחוד בימי מלחמת העולם השנייה, כשנעשתה מרכז לליטוש יהלומים. במלאות לה עשרים שנה 

הייתה העירייה הראשונה שהוכרזה בישראל, אך למעשה נהגה המושבה נתניה כבר מיומה הראשון בגינוני עיר, ועובד בן-עמי שעמד בראשה נשא את התואר 
>ראש העיר<. לא כל תושביה ששו על עירוניותה המוצהרת בטרם עת. בארכיונה שמור מכתב תלונה על בור שופכין שעלה על גדותיו, ששלח אחד מתושביה אל 

»המהנדס האירוני«. 

--------------------------------------------------------------------------------

מה לבית-ליד בצומת השרון? 
בראשית המאה הי«ח החל תהליך מואץ של התיישבות מחדש במרחבי השרון, שהיו נטושים מאות שנים. היו אלה פלחים מצריים שהתיישבו בדרום השרון 

ולאחר-מכן עריקים מצבא אבראהים-פחה. בשנת 1832 פלש לארץ צבא מצרים, בפיקוד אבראהים-פחה, וניהל בה מלחמות בלתי פוסקות עד שגורש בשנת 
1840 בלחץ מעצמות אירופה. רבים מחייליו, בעיקר סודנים שחורי עור, העדיפו אז להישאר כאן. גם תושבי כפרים במערב השומרון ניצלו את השיפור שחל 

במצב הביטחון ושבו לעבד שטחים בשרון. כך נושבו בשרון חורבות רבות מימי קדם, בעיקר מן התקופה הביזאנטית, וניכרו בסיומות שמותיהם, המציינות את 
כפרי-מוצאם ההרריים. כך למשל, הכפר ח<רבת ַעּזּון שישב בצפון רעננה היה על פי שמו כפר-בת של עזון שבמזרח, בשולי השומרון; ליישוב שהקימו תושבי 
הכפר ההררי הגדול בית-ליד, היושב בצד הדרך העולה מטול-כרם לשכם, חידשו את יישובה של ח<רבת אל-ֻמֻע<ר וקראו לה ח<רבת בית-ליד. על אדמותיה 

הוקם בשנת 1948 מושב נורדיה, ואילו היישוב הכפרי גנות הדר שהוקם בשנת 1954 יושב על מקומו לשעבר של אותו כפר הערבי לשעבר, שעל-שמו מכונה גם 
צומת בית-ליד. אף כי נקבע לו זה מכבר שם עברי, צומת השרון, משום-מה מוסיפים עד היום להתרפק על השם הערבי. 

--------------------------------------------------------------------------------

»המגדל האדום« 
בצד הכביש המוליך מנתניה לטול-כרם )דרך 57(, ממזרח למושבה כפר-יונה, מציינת קבוצת עצי אקליפטוס גבוהים את מקומו של ֻּבְרג< ֶאל-ַאְחַמר - »המגדל 

האדום« - שכינויו בערבית הוליד את שמו של מושב בורגתה הסמוך. כל מה ששרד ממנו הם נדבכי תשתיתו וקיר הקומתיים הדרומי שלו. הוא שימש תחנת 
דרכים בין מצודת רֹוֶג<ר ִמּלֹוְמַּבְרִדָּיה – שלימים ישב עליה בשעתו הכפר ֻאּם-ָח<אֶלד שבמזרח נתניה – לבין העיירה טּור-ַּכְרָמא )Turcarme, היא טּול-ַּכְרם(. 

 La משמר חיילים שחנה כאן דרך קבע היה מספק ליווי לכל המתכוון להמשיך מכאן מערבה ולחצות את יער השרון, ֶהעבות עד כדי כך שהצלבנים כינו אותו בשם
Foret)היער, בה«א הידיעה(. כבר בפי הצלבנים היה שם המגדל שבנו כאן Turris Rubea )המגדל האדום(, והוא מלמד על צבעו של החול האדום )ַחְמָרא(, שעל 

גבולו נבנה המגדל. החול האדום, המרכיב מערבה מכאן את רצועת הנוף התיכונה של השרון, שימש בית גידול ליער אלוני התבור שהשתרע כאן עד מלחמת 
העולם הראשונה - ולאחריה ירשו אותו פרדסי ההדר. 
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