
נער בן 13 יוצא לטיול חלומותיו בארה"ב עם הוריו ואחיו, אך בדרך נחטף 
מטוסו ע"י מחבלים ונוחת באנטבה, אוגנדה # לרגל ציון 40 שנה לשחרור 

בני הערובה במבצע יונתן, משחזר בני דוידזון (53), ממושב בית יצחק, את 
רגעי החטיפה – את הרגעים המפחידים כבן ערובה - ואת רגעי השחרור 

בני דוידזון והשיבה הביתה, עמ' 14
כיום עם  ילדיו
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רכבי שטח לארבעה נוסעים

‰ מנועי דיזל או בנזין.
‰ שלדה חזקה.

‰ מתלים נפרדים.
‰ עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים.

‰ נוחים, מהירים וגמישים!!!

j_kimchi@netvision.net.il



ראש המועצה האזורית מטה אשר, יורם ישראלי: "מדובר 
בתוכנית שהיא איוולת תכנונית וסביבתית שתוביל לטעות 

היסטורית בהיבטים של בטיחות ובטחון התושבים" # רשות 
המים: "בניגוד מוחלט לטענות, ההחלטה נעשתה לאחר בחינה 

מעמיקה ויסודית"

אות מתושבי המועצה מ
אשר  מטה  האזורית 
חודש  בסוף  הפגינו 
הממשלה  מול משרדי  שעבר 

נגד התכנית לה �בירושלים, 
בגליל  ההתפלה  מפעל  קמת 
חקלאיים  בשטחים  המערבי, 
ולוחמי  עמים  נס  רגבה,  בין 
גם  נכח  בהפגנה  הגטאות. 
עתיד),  (יש  ילין  חיים  ח“כ 

שתמך במפגינים.
הת נגד  המאבק  �כאמור, 

של  מלא  לגיבוי  זוכה  כנית 
ישרא� יורם  המועצה,  ראש 
שהיא  בתוכנית  "מדובר  לי: 

וסביב תכנונית  �איוולת 
היסטורית  לטעות  שתוביל  תית 

�בהיבטים של בטיחות ובטחון התו
נדרשים  המותפלים  המים  שבים. 
לאזור חיפה והקריות והקמת מפעל 
הרחק משם תביא לעלויות אדירות 

למשק המים הישראלי."
ישראלי,  כינס  אפריל  בחודש 

�מפגש חרום של תושבי הגליל המ
ערבי ובהם ראשי ישובים, מנהלים 
ופעילים במטה המאבק האזורי נגד 

�מפעל ההתפלה שרשות המים מב
על  הוחלט  במפגש  להקים.  קשת 
ולהתחיל  המחאה  צעדי  החרפת 
המים,  רשות  מול  פעולות  בסדרת 

מינהל התכנון ומשרד האוצר.
לטענת התושבים, הקמת המפעל 
במקום,  כח  תחנת  להקמת  תביא 
נוספים  תעשייה  מפעלי  למשיכת 

בג חדש  תעשייה  אזור  �ולפיתוח 
ליל, כל זאת במרחק מאות מטרים 
ההפגנה  התושבים.  מבתי  בודדים 
בירושלים מהווה שלב נוסף במאבק 

הנחוש נגד הקמת המפעל.
האזורי  המאבק  מטה  מבחינת 

נדר במתקן  המותפלים  �המים 
שים לאזור חיפה והקריות והקמתו 
הרחק משם, תגרור עלויות אדירות 
התושבים,  לטענת  המים.  למשק 
סיכונים  גם  בחובו  טומן  המתקן 
למשל  וביטחוניים,  בטיחותיים 
הנדרשים  מסוכנים  חומרים  אחסון 
עצמו  והמפעל  ההתפלה  לתהליך 
עימות  בכל  אטרקטיבי  יעד  יהווה 

צבאי עתידי.
ישראלי:  יורם  המועצה,  ראש 
"המועצה מתחייבת לתמוך במאבק 

�התושבים ולהצטרף אליו. אנו נחו
�שים לא לאפשר לרשות המים לה

רוס את מרקם החיים הכפרי, הירוק 
בכל  נפעל  תושבינו.  של  והייחודי 
הכוח כדי לסכל את הקמת המתקן 

סמוך לרגבה.“
רשות  דובר  שור,  אורי  תגובת 

בהק בצורך  מחלוקת  "אין  �המים: 
מת מתקן התפלה בגליל המערבי, 
אמינות  את  מהצורך לשפר  הנובע 

המ הגליל  לאזור  המים  �אספקת 
העליון.  הגליל  ואזור  חיפה  ערבי, 

�וכמובן להיטיב את איכות מי הש
ולשפר  לתושבים  המסופקים  תייה 
המסופקים  הקולחים  איכות  את 

�לאזור. צורך זה מתחדד נוכח שלו
שת השנים האחרונות שהיו שחונות 
דווקא בצפון הארץ ומקורות המים 
הטבעיים באזור נמצאים במפלסים 

נמוכים.
�"בניגוד מוחלט לטענות, ההחל

מעמיקה  בחינה  לאחר  נעשתה  טה 
 8 במשך  נדונה  התוכנית  ויסודית. 
כ�20  נבחנו  ובמסגרתה   (!) שנים 
להקמת  האתר  מיקום   .(!!!) חלופות 
וועדה  ע“י  נבחן  ההתפלה  מתקן 

(ובה חב �מקצועית במשרד הפנים 
הבריאות,  משרד  היתר:  בין  רים 
משרד  הסביבה,  להגנת  המשרד 

הח רט"ג,  המים,  רשות  �הביטחון, 
הטבע), שבחנה מספר  להגנת  ברה 
הוועדה  לאתרים.  חלופות  של  רב 
שמעה גם הסתייגויות והתנגדויות 
חשבו  וכולם  האזור  יישובי  של 

בשט לא  אך  חשובה,  �שההתפלה 
חם."

תושבי הגליל 
המערבי מפגינים 

בירושלים, נגד 
הקמת מתקן 

ההתפלה
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אל תפגעו בירוק
ראשי רשויות מהגליל 

ומהנגב ותושבים הפגינו 
נגד הקמת שדה תעופה בין 

לאומי בעמק יזרעאל

הגיבור של כולנו
"בן אדם שהצטיין בלהיות 
בן אדם". כך כתבה דניאל 
קדם, בת כיתתו של אורון 

שאול ז"ל,  על הילד והנער 
בן כיתתה, מפוריה עילית, 

שהכירה

במטוס חטוף
40 שנה אחרי משחזר בני 

דוידזון, ממושב בית יצחק, 
את רגעי האימה שטלטלו 
את עולמו, כשהיה בדרך 

לחופשת חלומות בארה"ב 
והוא רק בן 13   

7.7.2016     || 2
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו מקום 

לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות 
בו, למאמרי דעה, לסיפורים ולשירים 
שכתבתם, ואף לתמונות שלכדו את 

עיניכם ונשמרו במצלמתכם. כתבו את 
שם הצלם בשם קובץ התמונה, הקלידו 

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il
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בטקס חלוקת המלגות שקיימה תנועת 
המושבים

וסטודנטיות כ סטודנטים   200�
המדינה,  מרחבי  ממושבים 
הרב  מקרן  מלגות  קיבלו 
בברכת  הרצפלד,  וקרן  הכהן  מנחם 

תנועת המושבים.
מפעילות  כחלק  התקיים  האירוע 
סדר  לקידום  וקהילה,  חברה  אגף 
הכפרי:  במרחב  הצעירים  של  היום 
המפה“,  על  הצעירים  את  ”שמים 
מחויבות  את  להדגיש  צורך  מתוך 
לעודד  הרצון  ואת  לנושא  התנועה 
את הצעירים להגשים עצמם ולראות 

עצמם כמנהיגי המרחב בעתיד.
במהלך הטקס נשאו דברים מזכ“ל 
התאחדות  ויו“ר  המושבים  תנועת 
יו“ר  צור,  מאיר  ישראל,  חקלאי 
יו“ר  שמחון,  שלום  הרצפלד,  קרן 
קרן הרב ורב תנועת המושבים, הרב 
מנחם  הרב  קרן  מרכז  הכהן,  מנחם 
הכהן, איציק כהן, אילנה יוגב וד"ר 
,סער אילון מאגף חברה וקהילה בת�

נועת המושבים.
מרת הרצאה  התקיימה  הטקס  �במהלך 

קת של הרמטכ“ל לשעבר, בני גנץ.

מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ“ל 
מכלל  ממושבים  ”סטודנטים  צור: 

מש לטקס  הגיעו  המדינה  �רחבי 
רואה  המושבים  תנועת  זה.  מעותי 
את  להביע  הזדמנות  שכזה  בערב 
מחויבותנו לקידום הצעירים במרחב 
הן  חשוב  תפקיד  להם  אשר  הכפרי 
והן בציבורי,  במרחב הכפרי ועתידו 
בהנהגת המדינה. אני מאחל הצלחה 

לכלל הסטודנטים.“

תנועת  רב  הכהן,  מנחם  הרב 
המושבים, שעוד בשנות ה�70 לטובת 
מושבי התנועה הקים את קרן מנחם 
הכהן, אמר: ”אני רוצה לברך אתכם 

וב בלימודיכם  ברכה  בהמון  �שתזכו 
כלל בכל. עלו והצליחו.“

שלום שמחון  הרצפלד,  קרן  יו“ר 
אמר: ”אנו נמשיך לעשות הכל בכדי 
שהקרן תאפשר לסטודנטים להמשיך 
תנהיגו  הסטודנטים,  אתם,  וללמוד. 

בעתיד הקרוב את מדינת ישראל.“
מרכז קרן הרב מנחם הכהן, איציק 
שהצלחנו  גאה  ”אני  אמר:  כהן, 
לאחד יחד שתי מלגות ולתת ליותר 

�סטודנטים יותר כסף. זו יוזמה ברו
שמלווה  הכהן  מנחם  הרב  של  כה 
מקווה  אני  מלגות.  ונותן  הקרן  את 
את  תסיימו  הסטודנטים,  שאתם, 

�לימודיכם ותחזרו לעבוד למען המ
רחב הכפרי.“

2016

המחקר העכשווי, בגינו זכה ד“ר ניר בפרס, בוחן את הבסיס העצבי 
לניתוק חושי מהסביבה החיצונית במצבים של שינה, הרדמה, וניתוק 

קשבי בעירות

פורץ פ למחקר  אדליס  רס 
הוענק  צעיר  חוקר  של  דרך 
לד“ר יובל ניר, ממושב נווה 
ירק, חוקר ומרצה באוניברסיטת תל 

אביב, על מחקרו בתחום השינה.
לא�  1974 ב נולד  ניר  יובל  �ד“ר 

להנדסה  אמריטוס  (פרופ‘  בינועם 
סו (עובדת  וחוה  בטכניון)  �כימית 

וגדל  ופסיכותרפיסטית),  ציאלית 
בחיפה. יובל נשוי ליהודית (רופאת 
לעדו  אב  שניידר),  בבי“ח  ילדים 
ומתגורר   ,(1.5) ותומר   (4) אורי   (8)
הוא שירת כקצין  ירק.  נווה  במושב 

�(סגן) ביחידה מובחרת בחיל המודי
באוניברסיטת  לימודים  לאחר  עין. 

וב בארץ,  ויצמן  ובמכון  אביב  �תל 
פוסט�דוקטורט במרכז לחקר השינה 
והתודעה באוניברסיטת וויסקונסין�

שינה  במחקר  התמחה  (שם  מדיסון 
אלקטרופיזיולוגיים  וברישומים 

אופ מחקר  ובשיטות  �במכרסמים 
טוגנטיות) יובל חזר לישראל בשנת 
2012 להקים מעבדת מחקר עצמאית 

באוניברסיטת תל�אביב.
המ השינה.  בחקר  מתמחה  �יובל 
והק בשינה  מתמקד  במעבדה  �חקר 

שר שלה לתפיסה חושית ותהליכים 
וזיכרון.  למידה  כגון  קוגניטיביים, 
בפרס,  זכה  בגינו  העכשווי,  המחקר 
בוחן את הבסיס העצבי לניתוק חושי 
של  במצבים  החיצונית  מהסביבה 

בעי קשבי  וניתוק  הרדמה,  �שינה, 
אופן  באיזה  חוקר  שלו  הצוות  רות. 
לגירויי  שונה  בצורה  מגיב  המוח 

�שמע (צלילים) כתלות במצב הפני

מי של המוח, ובוחן את התפקיד של 
פרטניות  נוירומודולציה  מערכות 

לאפ הנוראדרנלין)  מערכת  �(כגון 
שר עיבוד אפקטיבי של מידע חושי 
ומנחה את  המוביל לתפיסה מודעת 
ההתנהגות. כמו כן, המחקר במעבדה 
בזמן  המוחית  הפעילות  כיצד  בוחן 
על  כ“חלון“  לשמש  יכולה  שינה, 
מערכות  של  התקין  התפקוד  מידת 
האבחון  את  לשפר  בניסיון  במוח, 
נוירו� במחלות  הרפואי  והטיפול 

פסיכיאטריות שונות.
קשרים  ליצור  הצליח  ניר  ד“ר 
מדעיים ושיתופי פעולה עם מדענים 
בשטחים קרובים והוא מדריך מספר 
הוא  בכך  מחקר.  תלמידי  של  גדול 
תורם לא רק לפתרון הבעיות, אלא 
חוקרים.  של  נוסף  דור  לחינוך  גם 
להכרה  זכו  ניר  ד“ר  של  עבודותיו 
פורסמו  מחקריו  תוצאות  והוקרה, 
והוא  בשטח  מהמובילים  בעיתונים 

זכה למענקי מחקר.
ד“ר ניר פרסם 22 מאמרים בכתבי�

עת מדעיים וכתב 3 פרקים בספרים. 
�מחקריו התפרסמו בכתבי�עת מובי

 Science, Nature, כולל:  לים, 
ו�  Nature Neuroscience

Neuron והוא זכה במספר פרסים 
מרכז  של  מענק  כולל  עבודתו,  על 
קוגניטיביים  למדעים  המצוינות 
פרס  למדע,  הלאומית  הקרן  של 
מענקים  וכן  המוח,  לחקר  סירצקי 
 ,HFSP, EMBO קרנות:  מטעם 
 ,‘Brainpower for Israel’

ISF, ופרס ע“ש מייסדי טבע.
לעודד  הינה  אדליס  פרס  מטרת 
ישראלים  חוקרים  בקרב  מצוינות 
בארץ,  המוח  חקר  בתחום  צעירים 
שלנו  ההבנה  ואת  הידע  את  לקדם 

הק והמחלות  פעולתו  המוח,  �של 
בינ להשפעה  ולהגיע  בו,  �שורות 

לאומית.

הרמטכ“ל לשעבר, בני גנץ, הרב 
מנחם הכהן ואילנה יוגב, מתנועת 

המושבים בטקס חלוקת המלגות

בהפגנה השתתפו ראשי רשויות מרמת ישי, 
טבעון ומגידו וראשי רשויות מהדרום: סיגל מורן 

ראש מועצה אזורית בני שמעון, טל אל על סגן 
ראש עיריית באר שבע ומאיר צור, מזכ“ל תנועת 

המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי ישראל

ביום שישי האחרון להפגנה ר ותושבי האזור התכנסו  אשי רשויות 
�בצומת נהלל נגד הכוונה להקים שדה תעופה משלים לנתב“ג. בהפ

הש �גנה 
ראשי  תתפו 
מהאזור  רשויות 

�– רמת ישי, טב
וכן  ומגידו  עון 
רשויות  ראשי 
סיגל  מהדרום: 
מו� ראש  ,מורן 

עצה אזורית בני 
שמעון וטל אל על סגן ראש עיריית באר שבע. עוד נכח בהפגנה גם מאיר 
,צור מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי ישראל שהגיע מה�

ערבה להפגנה.
�יש לציין כי בעוד שתושבי הצפון מתנגדים להקמת שדה התעופה הבי

נלאומי השני באיזורם, דווקא בנגב מייחלים זה זמן רב להקמת השדה, 
�בשדה נבטים. תכנית זו אוששרה בתחילה ע“י משרד התחבורה, אך לב

סוף בחר המשרד להקים את השדה בצפון, בשל התנגדות עזה מצד חיל 
האוויר.

ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, אייל בצר, אמר השבוע: אני קורא 
לממשלת ישראל ולמשרד התחבורה לחזור לחלופה של נבטים. יש פה 
איחוד אינטרסים של רשויות מהצפון והדרום שמסכימות, ששדה משלים 

�לנתב“ג צריך לקום בנבטים, כפי שקבעה בעבר ועדה בין משרדית ברא
שות משרד התחבורה.“

והד זה ראשי רשויות מהצפון  בזה אחר  �במהלך ההפגנה, עלו לבמה 
רום. בישיבת המליאה של המועצה שנערכה השבוע, שמעו חברי המליאה 
סקירות שונות אודות הנושא ואף עודכנו כי צוות הבדיקה צפוי להתכנס 
במהלך שבוע הבא לפגישת עבודה נוספת, שלאחריה תזומן ישיבת מליאת 

מועצה מיוחדת, לתחילת הדיונים במטרה לגבש את עמדת המועצה.

אייל בצר בהפגנת ראשי 
רשויות בעמק נגד הקמת 
שדה בינלאומי שני בעמק

ד“ר יובל ניר בטקס 
הענקת הפרס
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המסמך קם לאחר עבודה מאומצת של פורום החקלאות והכפר, יחד עם 
התנועות המיישבות, דיונים במשרדי הממשלה ויועצים מקצועיים

שנים,  שלוש  של  עבודה  בתום 
ראשון  ביום  החקלאות  משרד  הציג 
מדיניות  מסמך  את   (3.7) השבוע 

תכנון החקלאות והכפר בישראל.
ופיתוח  לתכנון  האגף  מנהלת 
הכפר ויו�ר ועדת ההיגוי של מסמך 
ופיתוח  החקלאות  תכנון  המדיניות 
אריכא,  פרום  רותי  ד�ר  הכפר, 
הציגה את המסמך ואמרה כי המסמך 

פו של  מאומצת  עבודה  לאחר  �קם 
יחד עם הת והכפר,  �רום החקלאות 

במשרדי  דיונים  המיישבות,  נועות 
במס מקצועיים.  ויועצים  �הממשלה 

גרת הפורום הובאו מיטב החקלאים 
יישוביות  תכניות  מאות  ליווי  והם 

ואזוריות.
מהות המסמך הוא לשים את תכנון 
החקלאות והכפר במרכז, תוך ראייה 
היישוב  ורב תחומית, תכנון  כוללת 
הכפר  בין  קיום  דו  לסוגיו,  בכפרי 
למרחב  כוללניות  תכניות  לעיר, 
הכפרי וההיבט החברתי� קהילתיות.
�בכנס פיתוח הכפר נכחו שר החק

לאות, אורי אריאל, מנכ“ל המשרד, 

ברו� איתן  ח“כ   , אליה בן  ושלמה 
ויו“ר  המושבים  תנועת  מזכ“ל  שי, 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
יש� חקלאי  התאחדות  מזכ“ל   , רצו

וילן, מזכ“ל הקיבוץ  אבשלום  ראל, 
הדתי, אמיתי פורת, מזכיר האיחוד 
דודו קוכמן, אחראי תחום  החקלאי, 
חיים  הקיבוצית,  בתנועה  החקלאות 
חבלין וראשי מועצות אזוריות מכל 

רחבי המדינה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי 
מדי� של  מסמך  ”להביא   : לאריא

זה הישג  ניות בהתיישבות הכפרית 
עבד  שהצוות  שנים  שלוש  מדהים. 

התכ בנושא  מקיף  למסמך  זה  �על 
נון. המציאות בה נמצאת החקלאות 
שונה  מאתגרת,  מציאות  היא  היום 
ומשתנה. המטרה שלנו היא לעשות 

�חקלאות טובה לתפארת מדינת יש
ראל.“

שלמה  החקלאות,  משרד  מנכ“ל 
שי� הוא  המסמך  ”מהות   : אליה ובן 

בנושא  הנוגעים  האנשים  כל  תוף 
החקלאות ופיתוח הכפר ולאן אנחנו 

רוצים להגיע. מסמך מדיניות צופה 
היא  השאלה  ארוכים.  זמן  לטווחי 
משהו  להוביל  רוצים  בתכנון  האם 
יותר  שהוא  משהו  או  וחד,  מקובע 
גמיש שניתן להגמיש אותו לצרכים 
נושא  כמו  שונים,  בנושאים  בעיקר 
הנחלות  הקהילה, משטר  המדיניות, 

ועוד.“
ח�כ איתן ברושי: ”קיימת ירידה 
ושחיקה של החקלאות וההתיישבות. 

לפנינו עוד תקציב המדינה.“
ראש המועצה האזורית לב השרון, 
המועצות  מרכז  נציג  ריטוב,  עמיר 
שנים  וציפינו  ”חיכינו  האזוריות: 
רבות לתכנית הזאת שתבוא ותעשה 
האופן  תשפיע  הזאת  סדר. התכנית 
דרמטי על המרחב הכפרי ולכן חשוב 

שמשרד החקלאות יקבל אותו.“
סיפרה  אריכא  פרום  רותי  ד�ר 
לנוכחים בהרחבה על העבודה רבת 
השנים שנעשתה, תוך ראייה כוללת 
ויחד עם תנועות המיישבות לתכנון 
והכפר, תוך ראייה רחבה  החקלאות 

הכ במרחב  והקהילה  החברה  �לגבי 

החקלאיות,  הקרקעות  מעמד  פרי, 
ליצירת  כפרית  ותיירות  יזמות 
מקורות הכנסה בני קיימא ולחשיפת 

�ערכי החקלאות ומורשת הכפר בזי
רה למאפייני הישוב - קיבוץ, מושב, 

ישוב קהילתי.

בכנס לפיתוח הכפר 
(מימין לשמאל): אבשלום 

וילן, מאיר צור, חנן בזק, 
ד״ר רותי פרום אריכא, 

שלמה אליהו ואחרים

במהלך היום ייחשפו פעילי התרבות, החברה 
והקהילה במושבים להופעות מגוונות בתחומי 

התיאטרון, הזמר, השירה, הבידור ועוד
�אגף חברה וקהילה של תנועת המושבים מקיים את יום חשיפת האומ

נים השנתי, המיועד לפעילי תרבות, חברה וקהילה במושבים. האירוע 
במועצה   ,16:00�09:00 בשעות  ה�12.7.16,  הבא,  שלישי  ביום  יתקיים 

האזורית לב השרון.
במושבים  והקהילה  החברה  התרבות,  פעילי  ייחשפו  היום  במהלך 

להופעות מגוונות בתחומי התיאטרון, הזמר, השירה, הבידור ועוד.
בין המשתתפים השנה ניתן יהיה לראות את עינת שרוף, דן שפירא, 

ענת מלמוד, אמיר לוסטיג ועוד רבים אחרים.
פרטים והרשמה: אגף חברה וקהילה, בטלפון: 6086309�03, או במייל:

il.org.tmoshavim@kehila

יש בבעלותכם פאנלים סולאריים? אתם חייבים לקרוא!
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�לאחר שלא הצליחו לשכנע את חברי הק
בינט להצביע נגד ההסכם עם טורקיה, למען 
אורון שאול ז"ל, שה�  השבת גופתו של בנם,
�תגורר ביישוב הקהילתי פוריה עילית, הפגי

נו ביום ראשון השבוע בני משפחתו של אורון 
שלום,  בכרם  הסחורות  מעבר  מחסום  מול 
במחאה על ההסכם ועל התעלמות הממשלה 
בנם  של  גופתו  להחזרת  ממאבקם  לטענתם 

לקבורה.
, ממעגן, שלמדה עם אורון בד� םדניאל קד

גניה תקופה ממושכת וגם כתבה מכתב מרגש 
לאורון, הייתה בת כיתה שלו, גם ביסודי וגם 

בתיכון.
דניאל: "אורון היה ילד שקט ותמיד מחייך. 
גם אם היה משהו שלא בסדר זה אף פעם לא 
נראה. הוא היה אופטימי במיוחד. אורון היה 

�חלק מחבורה של שלושה ילדים שישבו מא
חורה והיו עושים צחוקים בכיתה ובטיולים.

ואף פעם לא  ורגוע  "הוא תמיד היה שקט 
בעייתי. אורון אהב לשחק כדורגל ותמיד היה 
בשכבה,  וגם  פוריה  במושב  גם  חברים  מוקף 
הכלים.  אל  נחבא  קצת  היה  זאת  בכל  אבל 
כאשר ישבנו ודיברנו - השיחה תמיד קלחה 

�והוא תמיד התעניין במשפחתי, ילד טוב ירו
שלים!"

מה היו השאיפות שלו?
התגייס  אורון  שהתפזרנו  לאחר  "בתיכון 
הולך  שהוא  וידע  'מורעל'  היה  והוא  לגולני 

לג התגייס  אבירם  מפני שאחיו  גם  �לקרבי, 
עי קצת  לו  והיה  התפזר  קצת  אורון  �בעתי. 

אימו  של  מחלתה  בשל  בעיקר  בבית,  סוקים 
שלמ יודעת  אני  נותק.  קצת  והקשר  �זהבה 
�רות הקושי בבית הוא יצא לקורס מ"כים וכ

והגיע לאן שהוא רוצה. אני בטוחה שלא  וון 
שלוקח  כזה  היה  תמיד  הוא  היה,  מה  משנה 
רוצה  שהוא  מה  על  ממוקד  ממש  סיכונים, 

להשיג. הוא היה מאד שאפתן."
ולהנציח  לזכור  כדי  פועלים  אתם  כיצד 

אותו?
שקו במה  פוליטית  מעורבים  לא  �"אנחנו 

להיות  משתדלים  ואנחנו  מכתב  כתבתי  רה, 
נוכחים בכל דבר שעושים לזכרו, כמו צעדה 
ביבניאל, ביקורים בגל עד ואפילו פק"ל קפה 

לנו  שמזכירה  ואווירה  דיבורים  עם  המצפה, 
פו של  למקומות  נכנסים  לא  אנחנו  �אותו. 

ליטיקה."
מרגש,  מכתב  לאורון  כתבה  קדם  דניאל 
תואר  יפה  "אורון  מהנצחתו:  לחלק  שהפך 
לא  פעם  שאף  מאלה  כחולות,  עיניים  עם 
יפה  עשו בעיות. לאורון היה את הכתב הכי 
במחברת  וישר.  עגול  מסודר,  כך  בכיתה כל 
חשבון, היה כותב בכל משבצת כתב סימן או 
ספרה אחרת. הוא היה שקט אבל ידע לצחוק 

�בקול, הקסם והרכות שלו נגעה בכולנו. במ
והביא לנו  שחקי הכדורגל היה שחקן מרכזי 

גאווה רבה על המגרש.
"נפש עדינה, מעולם לא פגע באיש. קשה 
אחרי  עבר,  בלשון  עליו  שכותבים  להאמין 
ילד  להכיר  למדנו  ככיתה  שאנחנו  שנים   3
חרוץ, מתמיד, מצליח ושואף הכי גבוה שרק 

�אפשר החיים שלו נקטעו מוקדם, מוקדם מי
נלחם  הוא  כולנו,  של  הגיבור  הוא  אבל  דיי 
כאן  לחיות  נוכל  שאנחנו  בשביל  בשבילנו. 
שבעוד  בשביל  נלחם  הוא  בשלווה.  בשקט, 
זי� ולהעלות   6 ד' ניפגש  טובות  שנים   כמה 

כרונות יפים ממנו, ניזכר בחיוך שלו שכבש 
את כולנו, בכישרון שלו להגיד כל כך הרבה 

בלי להוציא מילה, בצחוק שלו, בטיולים.
"אורון לא היה חלק מהכיתה שלנו, אנחנו 
יותר מגאים להיות חלק מהכיתה של אורון. 
אורון מהווה בשבילנו דוגמה למסירות נפש, 
לאומץ, לחוזקה שלא תיאמן, לזיקה לעשייה, 
לסובב  פנים,  אל  פנים  הפחד  עם  להתעמת 

אותו על האצבע ולהכניס אותו לכיס הקטן.
המדינה  נשיא  מצטיין  היה  שאורון  "נכון 
אדם  בן  שלנו.  המצטיין  גם  הוא  אורון  אבל 
שהצטיין בלהיות אחד כזה, בלהיות בן אדם. 
שהוא  מאורון  משהו  לקח  מאיתנו  אחד  כל 
הכיר. זה לא נתפס ולא מתעכל ולא מתקבל. 
ההבנה הזאת איך ילד בן 20 יכול לתת כל כך 
הרבה בשביל אחרים, הוא נתן את חייו בשביל 
מילים  מספיק  לנו  ואין  כולנו  של  הביטחון 
שיביעו את תודתנו. כולנו, בהמשך שירותינו 
הצבאי ובהמשך חיינו נזכור את אורון. נזכור 
בכיתה  האחרונה  בשורה  שישב  הגיבור  את 

ד'�6, מחזור ס"ז."

אורון ליד דניאל, בת כיתתו 
(יושב בצד שמאל למטה)

שיתוף פעולה חדש בין
חברת VGI ישראל ל"גרעין"

VGI

KF
 VGI

חברת וודי׳ס מבני עץ בע״מ

2012

 50

 03-722-0244

בקתות עץ פרמיום
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שביל לאכול ביצה של פעם, ב
היה צריך לחיות בכפר ויתקין 
לפני יותר מ�60 שנים. ביצה 
קליפה  בעלת  לבנה,  היתה  אז,  של 
עז,  כתום  בצבע  היה  החלמון  קשה, 

�וכשפתחו את הביצה ושפכו על המ
הכ החלמון  הרותח  השמן  עם  �חבת 

תום רטט בתוך מצע החלבון הלבן. 
והטעם - אחד משישים של גן עדן! 
הטעם  את  היום  לשחזר  אפשר  אי 
הזה. הביצה הזו לא הוטלה ביום טוב, 
תרנגולת  ע"י  רגיל  חול  ביום  אלא 
לבנות  נוצות  בעלת  לבנה,  לגהורן 
כשלג, כרבולת אדמדמה זקופה, ולא 
גדולה יחסית. וכדי לדעת איך יוצרו 
והוטלו הביצים המיוחדות של פעם, 
 65 ברשותכם,  הזמן,  במכונת  נחזור 

שנים אחורנית.
בשנת  שנים,   13 בן  כשהייתי 
הרזות  כתפי  על  הוטלה   ,1951
אחריות כבדת משקל: הייתי אחראי 
שהיה  האפרוחים,  של  ה'ברודר'  על 
מין תנור חימום שארכו כ�2.5 מטר, 
ישנו  מתחתיה  הכיפה  את  המחמם 
כך  לו  שקראו  חשבתי  האפרוחים. 
היה  הוא  אבל  שמו,  זה  'ברודר'  כי 

תוצרת 'ברודר' באמריקה!
הבריכה,  היתה  הברודר  בראש 
צנצנת  את  מכניסים  היו  לתוכה 
מחזיקים  הפוכה.  כשהיא  הנפט, 
לא  שהנפט  כדי  השסתום  את  ביד 
נלחץ  הצנצנת  שהונחה  ברגע  ינזל, 
הבריכה  את  מילא  והנפט  השסתום 
כלים  חוק  ולפי  מסויים,  גובה  עד 
עכשיו  יותר.  עלה  לא  שלובים 
זורם  והנפט  הברז,  את  פותחים 
בצינור הנחושת עד לראש הברודר, 
נספג  וכשהוא  עגול  פתיל  היה  שם 
בנפט, מרימים את הכיפה, מדליקים 
גובה  את  הכיפה.  את  ומורידים 
ידי  על  כאמור  מווסתים  הלהבות 

פתיחת ברז הנחושת.
עם  מדליקים  הברודר  את 
כל  הטמפרטורה.  כשיורדת  חשיכה 
סביב  במעגל  מסתדרים  האפרוחים 
ראשו  את  מניח  אחד  כל  סביב. 

להם.  וטוב  להם  וחם  חברו,  על 
פתאום,  מתחזקות  הלהבות  באם 
קולות  משמיעים  האפרוחים  כל 
הלהבות  עם  אחורנית.  וזזים  המיה 
לתוך  זזים  האפרוחים  כל  נחלשות, 

הכיפה להתחמם.
וויסות  האחריות?  פה  מה  ובכן 
הברז, כך שיזרום נפט בדיוק בכמות 
כל  מדי  גבוהה  האש  באם  הנכונה. 
להתלקח  עלולה  הנסורת  הלילה, 
על  נשרף  אמון  והבית  בקלות 
דברים  היו  וכבר  שבו.  האפרוחים 
מעולם.. ואם האש חלשה, היו בבוקר 
שמתו  הקיצונית  בשורה  אפרוחים 
אמרנו?  כבר  כבדה  אחריות  מקור. 
שהלכתי  לפני  בלילה  בעשר  ולכן, 
לישון, היית יורד ללול פעם נוספת, 
מתכופף מביט לנעשה מתחת הכיפה 
החום  לבדיקת  דקות  כעשר  ושוהה 

שיהיה אופטימלי.
מנתה  אז,  של  האפרוחים  להקת 
אז  היתה  לא  אפרוחים.  כ�500 
בני  אפרוחים  מיון  של  השיטה 
מהאפרוחים  מחצית  היו  ולכן  יומם, 
זכרים. לאחר שהאפרוחים בני מספר 
על  להבדיל  בבירור  ניתן  שבועות, 
ומי  פרגית  היא  מי  הכרבולת,  פי 
חיבה  בשם  שנקראו  (תרנגול)  פרג. 
התרנגולים  את  'תרנגולצ'יקים'.   –
הכניסו למצודות מיוחדות עם רצפת 
של  הבשר  מקור  היו  והם  רשת. 
מאחר  חודשים.  למספר  המשפחה 
והם היו מגזע הטלה, הגנטיקה שלהם 
היתה שהם לא כל כך שמנים בלשון 
אותם  מכניסים  היו  לכן  המעטה. 
נתנו להם תערובת  פיטום.  למשטר 
גרגירי  להם  נתנו  בנוסף,  חפשי. 
והעיקר,  בנפרד.  סורגום  או  דורה 
אדמה  מתפוחי  דייסות  להם  עשו 
בחצר.  אצלנו  שגודלו  קטנטנים, 
שיווקו  הגדולים  האדמה  תפוחי  את 
על  מים,  עם  בדלי  בשלו  ל'תנובה'. 
קטנטנים,  אדמה  תפוחי  פרימוס 
(שהיום דווקא משווקים בנפרד והם 
כך  אחר  מהגדולים)  יותר  יקרים 
מעכו אותם עם הקליפה למעין פירה 

רטובה  תערובת  עם  דייסה  ועשו 
כשהתרנגולים  והשמינו.  אכלו  והם 
הלכו  שבוע  מדי  לפרקם,  הגיעו 
לשוחט, שחטו ומרטו והיה בשר עוף 

חפשי לצריכת הבית.
בלול  גודלו  הפרגיות  במקביל, 
עד  עליה  וקש  בטון  רצפת  עם 
להטיל.  והחלו  תרנגולות  שנהיו 
הכניסו ללול 'ארגזי הטלה'. הם היו 
בהם  והיו  מעץ  בנויים  מגושמים, 
תרגשנה  שהמטילות  כדי  תאים, 
הביצים  בטבע.  בבידוד  כמו  בהן 
התגלגלו על רשת חצי צול ונעצרו 
במעצור המעוגל ומשם נאספו מספר 

פעמים ביום.
ע"י  שהוטלה  הראשונה  הביצה 
פחות  של  בגודל  היתה  הפרגיות 

מכדור פינג פונג של היום.
הביתה  חגיגי  בטקס  אותה  הביאו 
ועשו ממנה ביצת עין וכל בן משפחה 
ולהתפעל.  לבוא  צריך  היה  בתורו 
ראו  שכולם  אחרי  רק  נאכלה  היא 
והתפעלו. ואמא שלי היתה מחשבת 
שהביצה  עד  הלהקה  גידול  שעלות 
 100 אולי  עלתה  הוטלה,  הראשונה 
לירות. סכום גבוה מזה לא ניתן היה 

בכלל להעלות על הדעת.
הושג  הביצים  של  המיוחד  הטעם 
כל  ראשית  גורמים:  למספר  הודות 
התזונה. נוסף לתערובת ולגרעינים, 
הביאו  הצהריים,  אחר  שחולקו 
לתרנגולות לאכול ירק!! כן ירק טרי 
בקיץ  גדלה  העצים  בין  מהפרדס. 
הריג'לה (רגילת הגינה המפורסמת.) 
זה היה עשב בשרני, ניתן גם לאכילה 
גם על ידי בני אדם. את הריג'לה היו 
שהובאה,  מיוחדת  במכונה  מקצצים 
איך לא, מאמריקה! למכונת הקיצוץ 

היה גלגל תנופה גדול בעל שלושה 
הלהבים  אותו,  וכשסובבו  להבים 
מהירות  הריג'לה.  את  חתכו 
הגבעולים  גודל  את  קבעה  הסיבוב 
הוטל  אחותי  ועל  עלי  המקוצצים. 
בדליים  למלא  הריג'לה  את  לקצץ 
שאכלו  לתרנגולות  באיבוס  ולחלק 

בכל פה.
את הריג'לה היו מביאים מהפרדס 
והושגה  החמור  של  השקיים  בתוך 
תוצאה כפולה: גם אוכל לתרנגולות 
אבל  הפרדס,  את  עישבו  וגם 
בחורף  בקיץ.  רק  צומחת  ריג'לה 
שם  החצר,  לקצה  לרדת  עלי  הוטל 
צמחו מהגשם מיני דגני בר וכשהם 
צעירים וקטנים, הייתי תולשם ביד 
היה  העשב  על  ומחלק.  דלי  ממלא 
הטל  קרה,  ליל  אחרי  לפעמים  טל. 
היה קפוא. והידיים היו כואבות מאד 
תירוץ  אינו  דבר  שום  אבל  מהקור. 
שהתרנגולות לא תאכלנה ירק טרי. 
את  מאד  אהבו  התרנגולות  אגב, 
הירק ובלעו אותו מייד עם חלוקתו.

מגודרת  חצר  היתה  ללול  בנוסף, 
היה  בלול  צול.   2 של  ברשת 
בבוקר,  אותו  וכשפתחו  פשפש 
הן  שם  לחצר.  יצאו  התרנגולות 
התפלשו  תולעים,  בחול  ניקרו 
בחול, אכלו צדפים קטנים להשלים 
ולפעמים  בסידן,  המחסור  את  להן 
הלול  של  הטיח  את  מנקרות  היו 
ואוכלות את הזיף זיף של הבלוקים. 
לפנות ערב, תפקידי היה לגרש את 
ולסגור  הבנוי,  ללול  התרנגולות 
את הפשפש, כי אחרת הן תיטרפנה 
בלילה על ידי השועלים (תנים, שאז 

קראו להם שועלים).
להם  מדי פעם שמו  דבר שלישי. 

הם.  כן  כשמם  גבינה'.  'מי  בדלי 
כשהיו עושים גבינת פפסין תוצרת 
בית, שמים בשקית שתתגבש, והמים 
שטוח  דלי  לתוך  מטפטפים  היו 

שאחר כך הוכנס ללול.
סלק  מביאים  כשהיו  רביעי,  דבר 
מספוא ('סלק בהמות') לפרות, לקחו 
באת  אותם  חצו  שלושה,  שניים 
ואחר  בלול  חצויים  שמו  חפירה, 
להוציא  רק  נשאר  שעות,  מספר 
דבר  אותו  מהלול.  הקליפות  את 
הבית  שבני  לאחר  אבטיחים.  עם 
את  הכניסו  האבטיח,  את  אכלו 
ללול,  הלבן  עם  הירוקות  הקליפות 
והתרנגולות ניקו אותן עד שנשארה 
בלתי  שהיא  שקופה,  ירוקה  קליפה 

אכילה.
שנשאר  אוכל  כל  חביב,  ואחרון 
אורז  חמוץ,  חלב  קרום  בבית, 
לחם  טריות,  לא  אטריות  שהקדיח, 
ללול  ירד  הכל  במים,  שהשרו  ישן 

בבחינת אקסטרות.
היה  מאין  שואלים  עוד  ואתם 

הטעם האגדי לביצים??
את העיקר שכחנו, גם הרבה אהבה 
שלוות,  היו  הן  לתרנגולות  נתנו 
בחלקן.  ושמחות  רגועות  שקטות, 
הבית.  עד  שמענו  קרקוריהן  את 
אותן  שמנצלים  חשבו  לא  כלל  הן 
ארגונים  חברי  היום  שחושבים  כמו 
מסוימים יפי ויפות נפש, שחבריהם 

להילחם בחקלאים.
שהחקלאות  אמנם  נכון  הערה: 
לייצר  צריכה  היתה  פעם  של 
והיום  נפש,  אלף  לכ�600  ביצים 
צריך לייצר ביצים ל�8 מליון נפש. 
תעשייתי  ביצים  ייצור  נדרש  אזי 

ומתקדם יותר.

לול עופות משנת 1942
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 חני סולומון

בני ה והנער   1976 היא  שנה 
יצחק  בית  ממושב  דוידזון, 
שליד נתניה, נמצא אז בדרכו 
לטיול בר מצווה בארה“ב, עם הוריו 
ואחיו, אלא שחטיפת המטוס בו טסו, 

�שיבשה את חייו וטרפה את כל תכ
ניות המשפחה. 

ארבעים  נציין  הקרוב  בשבוע 
שנים ל“מבצע יהונתן“, המכונה גם 
”מבצע אנטבה“ (שם המבצע הצבאי 
לאחד  הנחשב  רעם“),  ”כדור  היה 
המפורסמות  הקומנדו  מפעולות 
והאמיצות ביותר בארץ ובעולם ובני 
אירועי  את  לספר  שחייבים  מאמין 
בזיכרונותיו  אותי  ומשתף  אנטבה 

מאותם ימים. 
שום דבר לא הכין את בני דוידזון 
הראשונה  המשפחתית  שהטיסה 
בחייו, לרגל חגיגת הבר מצווה שלו 
וודאי לא  תסתיים בחטיפת המטוס. 
יחיה  שבוע  כמעט  במשך  כי  שיער 
הישראלים,  הנוסעים   105 גם  כמו 

שדה  של  בטרמינל  ערובה  כבני 
בעל  שבאוגנדה.  אנטבה,  התעופה 
משפחתו  ובני  בני  השתייכו  כורחו 
אחד  את  שחוו  הנוסעים  לעשרות 

�האירועים ההזויים, המפחידים והמ
שמעותיים בחייהם.

ראשון,  יום  בבוקר,   10  :00 שעה 
החלה  הדרמה   .1976 ביוני  ה�27 
בהמראת  מקדימים  רמזים  כל  ללא 

ההתר שיא  פראנס“,  ”אייר  �מטוס 
טיסה  הצעיר.  דוידזון  עבור  גשות 
139 בארה“ב (דרך פריז) מנתה 248 
נוסעים ותריסר אנשי צוות ולכאורה 

הכל התנהל כרגיל. 
”הצ� משחזר:   ,(53) דוידזו  ןבני 

רות החלו כאשר נתיב הטיסה שונה 
הבחינה  שרה  אימי  האחרון.  ברגע 
עוד  הטיסות,  בלוח  הכתוב  בשינוי 
כי  כשנכתב  בלוד,  התעופה  בשדה 
לטיסתנו  הראשונה  הביניים  חניית 

כמתוכ בפריז  ולא  באתונה  �תהיה 
עלו  שבאתונה  התברר  בדיעבד  נן. 
שני  המחבלים:  החוטפים  למטוס 
העממית‘  ’החזית  חברי  פלסטינים 

ושני גרמנים, גבר ואשה, שהחביאו 
בתיקיהם  הנפץ  וחומרי  נשקם  את 

הגדולים.“ 
�לאחר כשעה וחצי התכוננו הנוס
�עים לנחיתת ביניים באתונה והחל

פת מטוס. למשפחת דוידזון שכללה 
את ההורים: שרה ועוזי, ובניהם, רון 
ובני, שכאמור הגיע למצוות   (16.5)
(13). היעד הראשון בטיול החלומות 

בק הדוד  אצל  להתחיל  אמור  �היה 
המשפחה  תכננה  ומשם  ליפורניה, 
להמשיך לטייל במשך כמעט חודש 

ימים ברחבי ארה“ב.
ההמראה  לאחר  ספורות  ”דקות 
פתאום  החטיפה,  החלה  מאתונה 
של  בעיצומו  עצמנו  את  מצאנו 
בצעקות,  מלווה  דופן,  יוצא  אירוע 
בכי, דאגה ובמיוחד חוסר ודאות, מה 

יהיה אתנו הנוסעים? 
”מאותו הרגע החל שבוע האימים. 
רבים  ועל  עלי  השתלט  גדול  פחד 
עלינו.  שנכפה  מהמצב  מהטסים 
אשכח  שלא  שעה   ,12:35 בסביבות 

ובצע במפתיע  התבקשנו  �לעולם, 

קות רמות להרים את ידינו. מי היה 
מאמין שמטיסת חלומות המתוכננת 
בעיצומו  עצמנו  נמצא  בדייקנות, 

של סרט פעולה אמיתי מהחיים...“
במער נשמע  שלפתע  נזכר  �בני 

באנגלית  תוקפני  קול  הכריזה  כת 
שהמטוס  שהודיע  גרמני,  במבטא 
להאמין  רצו  שלא  הנוסעים,  חטוף. 
לדרמה המתרחשת מול עיניהם, לא 
המפחידה  מעמידתם  להתעלם  יכלו 

”הש הערביים:  המחבלים  שני  �של 
ניים הגיחו ממחלקת התיירים, ממנה 
נשמעו צעקות ובכי, כשהם מחזיקים 
בידיהם אקדחים ורימונים. אלה היו 

במי לתאר  לי  שקשה  אימה,  �רגעי 
לים.“ 

החטופים  הוחזקו  שלם  שבוע 
במסג לשחרורם  עד  ערובה  �כבני 

רת ’מבצע יהונתן‘, הנקרא על שמו 
של סא“ל יונתן נתניהו ז“ל, מפקד 

סיירת מטכ“ל באותו הזמן. 

מה זה בשבילך 40 שנים ל“מבצע 
אנטבה“?

שעוב השנים  עניין  �”בשבילי 
מאחר  במיוחד,  אינו משמעותי  רות 
זוכר את מרבית ההתרחשויות  ואני 
באירוע, כאילו התרחשו אתמול. אני 
מודע לכך שבחודשים האחרונים יש 

�יותר תכונה סביב הנושא בכלי הת
קשורת, מדברים, מסקרים את פרטי 
האירועים, במיוחד על הדיוק בעניין 
בפעולת  והמעורבים  המשתתפים 

החילוץ הנדירה בהצלחתה. 
ארבעים  מציינים  ואנו  ”מאחר 
שזה  לומר  לי  חשוב  לאירוע,  שנים 
הטרור  מקרי  כמה  עד  אבסורדי 
יותר.  ואכזריים  גוברים  רק  בעולם 
בכיוונים  גם  התמקדה  התקשורת 
המטוס  קברניט  את  ראיינו  אחרים. 
שהת�  ,(92 באקוס  מישל  (החטוף, 
היש הנוסעים  עם  להישאר  �עקש 

במקביל  הפרשה.  לסיום  עד  ראלים 
יש התעניינות בסיפורם האישי של 

החטופים. 
לספר  הוזמנתי  השנים  ”במשך 
שונים, למשל  באירועים  ולהשתתף 
בביה“ס ברופין, בו למדו שני ילדיי 
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ילדיי  בו  לומדים  ועדיין  הבוגרים 
הצעירים. הוזמנתי לדבר גם ב‘מרכז 
רבין‘ ו‘מרכז פרס‘ לשלום ולאחרונה 
מטעם הקהילה היהודית בפילדלפיה 
ל�4 ביולי. עד היום יש קטעים שאני 

מצי והדמעות  נחנק  וגרוני  �מספר 
פות אותי.“

בני,  של  אמו   ,(81) דוידזון  שרה 
הראשונים,  החטופים  בין  הייתה 
כתבה  דוידזון  את שאירע.  שתיעדו 
שיצא   ,“1976 ”אנטבה  הספר  את 
ושעד  המבצע  לאחר  כשנה  לאור 
וסקרנות.  התעניינות  מעורר  היום 
ולהרצות  לספר  מוזמנת  דוידזון 
בפני פורומים מגוונים ולעיתים בני 
מצטרף אליה. ספרה של אמו נכתב 

מהח האירועים  רצף  תיעוד  �כיומן 
טיפה ועד לשחרורם בארץ. 

הפשו השורות  ”מחברת  �בני: 
ז“ל,  תמר  מסבתי  קיבלה  שאמי  טה 
המבוקש.  לספר  ובסיס  ליומן  הפכה 
האבסורד הוא שהרעיון המקורי של 
מסע  כיומן  שתשמש  היה,  סבתי 
היה  הנימוק  בארה“ב.  שלנו  לטיול 
אפשר  שאי  ואירועים  חוויות  שיש 
צבעוניות  גלויות  בשליחת  לבטא, 
שסבתי  הקטן  במשלוח  שיהיו.  ככל 
שלושה  רק  היו  לנסיעתנו,  צרפה 

וח �פריטים: מחברת, כדורי הרגעה 
מסה.

הקט החבילה  את  �”כשקיבלנו 
נה, לא העלנו על דעתנו שנשתמש 
בכל אחד מהפריטים. לאחר החטיפה 

�כשהפניקה הייתה בשיאה, אמי הח
ליטה לתת את כדורי ההרגעה לכל 
והרגיע  עזר  אכן  וזה  המשפחה  בני 
הסוערות  המערבולות  את  במעט 

שחשנו בתוכנו.“ 
הש במהלך  נערכו  המבצע  �מאז 

נים מפגשים מסוגים שונים וטקסים, 
שנים  היו  עשור.  כל  בציון  במיוחד 
שדוידזון ומשפחתו היו מכבדים את 
האזכרות שנערכו ליוני נתניהו ז"ל.

חלק  עם  קשר  שנוצר  טבעי  ”זה 
שבוע  מאותו  שהתחיל  מהמשפחות, 
צפוף ולא צפוי ועם חלק מהחטופים, 
הימים.  באותם  כמוני  ילדים  שהיו 
המפגש  נפגשים  כשאנו  מעניין,  זה 
הוא מאד חזק, מאחר ואנו מחוברים 
ימים  מאותם  עוצמתי  מאד  באופן 
קשים. גם כשאנו לא מתראים כמה 

שנים הקשר נשאר מאד קרוב ונותן 
חמים  בחיבוקים  הפיזי,  ביטויו  את 

וסבל לב  תשומת  ובהמון  �ועוטפים 
נות.

השנה לציון ארבעים שנים יערך 
בתאט� ליולי   10 ב הרשמי  �הטקס 

חטופים,  בהשתתפות  ירושלים,  רון 
דוידזון  משפחותיהם.  ובני  לוחמים 
ישוב אז מהטקס בפילדלפיה לטקס 

בירושלים.
בני דוידזון הוא היום יזם היי טק 
וחצי  ואיש נדל"ן המתגורר בשלוש 
השנים האחרונות במושב בית יצחק: 
”כיליד צפון תל אביב, ברמת אביב 

הכ המקום  את  חיפשתי  פעם,  �של 
מקום  הירוקים,  המרחבים  עם  פרי 
שהבחנתי  מהרגע  ושלוה.  שקט  של 
בשינוי העובר על השכונה, שאיבדה 
כבעבר,  והרגוע  השקט  מאופייה 
רוצה  הרגשתי שזה לא מקום שאני 
להמשיך לחיות בו. במשך 18 שנים 
אביחיל  במושב  עם משפחתי  חייתי 
ואחר כך עברנו לבית יצחק. ארבעת 
מאד  שנה,   26 ועד   9 מגיל  ילדינו, 

מחוברים ונהנים מהאזור ומהכפר.“

 מהן החוויות המשמעותיות ביותר 
עבורך במבצע אנטבה?

שבוע  במשך  שחי  ילד,  ”להיות 
ולש זרה  במדינה  חטוף,  �בתנאי 

מש כקלף מיקוח לשחרור מחבלים, 
כשאיום המוות מרחף בכל רגע על 
הישראלים  החטופים  ועל  משפחתך 
וחוויות קשות  האחרים. אלו מצבים 
כשמדובר  במיוחד  נתפשות.  ובלתי 
נשים  קשישים,  תמימים:  באזרחים 
בעיתית  לטיסה  שנקלעו  וילדים, 

שכל ’פשעם‘ שהם ישראלים. 
”כך שכל התרחשות במהלך אותו 
שבוע הייתה חוויה בפני עצמה ובכל 

משמ יותר  חוויות  כמה  היו  �זאת, 
עותיות. הראשונה הייתה ללא ספק 

�ההתרגשות הרבה לעצם הטיסה במ
טוס, הטיסה הראשונה בחיי אחי רון 
ושלי, חוויה שהחלה בתכנון הטיול, 
כבר שבועות לפני העלייה למטוס.“ 
מסביר  המשפחתי,  לטיול  הרעיון 
בני, נבע מכך שמסיבת הבר מצווה 
וסבו,  מאחר  מצומצמת,  הייתה  שלו 
שלמה זלמן ז“ל, נפטר סמוך למועד 

�החגיגה. כך שהציפייה לנסיעה המ

"אלו היו רגעי אימה מאד עוצמתיים, 
שחרוטים בי. השהות של שעות 
במטוס, בלי יכולת לזוז ממקום 

מושבנו, רק לשירותים וגם זה בלווי. 
הזמן שלא זז ומפחיד מרגע לרגע, 

עד שניתנה ההוראה שאפשר לצאת 
מהמטוס לטרמינל הישן המקומי"

בני דוידזון לאחר השחרור 
עם יצחק רבין (1977)

בני דוידזון 
היום, 

עם ילדיו 
הצעירים
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�שפחתית המשותפת מילאה את מח
שבותיו. הרעיון היה לנחות בארה"ב, 
חודש  במשך כמעט  לטייל  להמשיך 
הדוד  אצל  ולסיים  ארה"ב  ברחבי 
בשטח  המציאות  אך  בקליפוניה. 

להש עלולות  שתוכניות  �הוכיחה 
לשבוע  שהובילה  ובקיצוניות  תנות 

בלתי נודע. 
שתמיד  חוויות  של  סוג  הן  ”אלו 
המרגשים  מהרגעים  איתי,  נמצאות 
שהופך  מאושר  מילד  בחיי,  ביותר 
תוך כמה שעות עד לאירוע דרמטי 
שבר  היה  זה  בשבילי  צפוי.  ובלתי 
כביטוי  ואכזבה  בפחד  מלווה  גדול, 

עמי לבירא  רמא  ’מאיגרא  �הידוע 
קתא‘. 

”רגשותינו הטובים השתנו כל כך 
מהר, עד לקיצוניות בחשש לגורלנו 
ואותי העסיקה מאד השאלה ’למה זה 
קרה לנו?‘. חוויה נוספת שלא אשכח 

רג החטיפה.  רגעי  כמובן  �הייתה 
עים של כייף אדיר שנגדעו באוויר. 

עוב המפחידים  המחבלים  �פתאום 
רים חמושים במעברי המטוס, דקות 
אפילו  מאתונה.  מההמראה  ספורות 
לי.   (12:35) זכורה  המדויקת  השעה 
והפאניקה  קשה לתאר את הצעקות 

שאחזו בנוסעים מכל עבר. 
עוצ מאד  אימה  רגעי  היו  �”אלו 

של  השהות  בי.  שחרוטים  מתיים, 
לזוז  יכולת  בלי  במטוס,  שעות 
וגם  לשירותים  רק  מושבנו,  ממקום 
זה בלווי. הזמן שלא זז ומפחיד מרגע 

שאפ ההוראה  שניתנה  עד  �לרגע, 
הישן  לטרמינל  מהמטוס  לצאת  שר 
חוויות שאי אפשר לשכוח  המקומי. 

ועו צצים  הללו  הזיכרונות  �כמובן. 
באמצעי  ששומעים  במיוחד  לים, 
בארץ  טרור  אירועי  על  התקשורת 

ובעולם.“
מאולצים  חיים  של  שבוע  אחרי 
והחפצים  המזוודות  ללא  בטרמינל, 

נודע לת �האישיים, המשיך הבלתי 
שא הנער.  בני  את  ולהפחיד  �עתע 

לות מטרידות, כגון: מה ואיך עושה 
שאלות  החטופים?  להצלת  ישראל 
תשובה  היתה  לא  שלהורים  קשות 

ברורה עבורן. 
החטו הנוסעים  חילוץ  �”משימת 

למטוסי  עברנו  בו  הרגע  עד  פים, 
זוהי שר �ההרקולס. הנחיתה בארץ, 

בגוף.  שצרובים  זיכרונות  של  שרת 
מעט,  נמנמתי  בדיוק  ליולי,  ב�4 

הרא הירייה  נשמעה  לפתע  �כאשר 
לא  בטרמינל.  כוחותינו  של  שונה 
שבאמת  או  חולם,  אני  אם  ידעתי 
באו להציל אותנו. לא היה לי בטחון 

�שצה�ל יבוא. אך באותה שבת בצה
�ריים תוך כדי שיחה עם חבר, אמר

תי לו שיש לי תחושה מלווה באמונה 
ותקווה, שיצילו אותנו. 

הסיירת  חיילי  ע“י  שבוצע  ”הירי 
בפיקו לטרמינל  שחדרו  �מטכ“ל 

נתניהו  יונתן  סא“ל  המפקד  של  דו 
ז“ל, היה נקודת ההתחלה. רק ממש 
בשנים האחרונות נודע לי שהראשון 
אמיר  היה  לטרמינל,  ופרץ  שחדר 
, לוחם מסיירת מטכ“ל. נפגש� רעופ
נו לפני כשנתיים והוא השלים חלק 
מהפרטים שלא היו ברורים, באותם 

�רגעים קריטיים של הלחימה וההש
תלטות על הטרמינל. 

כמו  ולהרגיש  יריות  ”לשמוע 

�בסרט, כשברקע צעקות פחד, פאני
קה גדולה ולהבין שזו המציאות, לא 
סרט ולא חלום בלהות. מטחי יריות 

נורו בקרבתנו. באחד מהמ �נוספים 
טחים אמי נשכבה על ראשי, וניסתה 

להרגיעני.“ 
וגם כילד לא  אינו אדם דתי  בני 
היה דתי, אך מבלי להבין מדוע, מצא 
ישראל“,  ”שמע  ממלמל  עצמו  את 
אף שלא ידע את הנוסח המדויק של 
ישר  יצאו  מהמילים  חלק  התפילה. 
מהלב, בגוון אישי. הם פשוט הומצאו 

לאותו מעמד מצמרר.
”ואם מדברים על פחד, בכל פעם 
שראיתי את גנרל אידי אמין, נשיא 
הוא  במקומי.  קפאתי  כולי  אוגנדה, 
ענק  איש  בשר,  גוש  אדם,  הר  היה 
הפעמים  שבאחת  לי  זכור  מימדים. 

שלוש הקטן.  ובנו  אשתו  עם  �עבר 
האוגנ הצבא  במדי  לבושים  �תם 

הפחידה  ממש  שלהם  הנוכחות  די, 
אותי. במיוחד כשהוא דיבר בפאטוס, 
ההרגשה הכללית הייתה רעה מאד, 

�שאולי לא נצא בחיים מהמקום המ
זוויע הזה.“ 

נזכר שאפילו כתב לו מכתב  בני 
אישי ארוך באנגלית, בו שאל מדוע 

לי ולא  למחבלים  סייע  אמין  �אידי 
שראלים? 

�”מובן שאמי לא שלחה את המכ
תב, אין בי כעס על כך וגם לא על 
אידי אמין. הבנתי שלא היה עם מי 
שג‘אפר  שמעתי  לאחרונה  לדבר. 
המוכרים,  ילדיו  מ�60  אחד  אמין, 
נפגש באנטבה עם קבוצת הלוחמים 
מסיירת מטכ“ל. עד כמה שאמין היה 

�עוין לישראל, הרי שבנו ביקש לה
תנצל על מעשי אביו ולומר סליחה 

�אישית לכל מי שנפגע, שהוא מעו
ניין להגיע לארץ, לפגוש ’חטופים‘ 
ומעורבים אחרים ולהתנצל בפניהם. 

אשמח מאד לפגשו.
�”ואי אפשר לפסוח על קבלת הפ

נים המרגשת שנחתנו בשלום בארץ. 

ופצועים  הרוגים  גם  היו  לצערנו 
במבצע, אך כל המדינה שמחה שזה 

�הצליח. היה פסטיבל שלם של חגי
גות. נערכו המון קבלות פנים, בהן 
המפגש עם יצחק רבין ז“ל, שבאותה 
רבין  הממשלה.  כראש  כיהן  תקופה 
לוודא  ורצה  משפחתנו  את  חיפש 
באופן אישי שחזרנו בריאים, מאחר 
וסבי אבישי ז“ל, היה פעיל במיוחד 

קב היו  החטופים.  משפחות  �בוועד 
לות פנים גם בשכונה, בבית הספר 

בו למדתי ברמת אביב ועוד ועוד.“

איך התגברת על האירוע? 
להודות  חייב  אני  ”ראשית, 
להוריי, שרה ועוזי דוידזון, שלאורך 
הצליחו  באנטבה  והשהות  הטיסה 

התחו את  לנו  ולתת  עלינו  �לגונן 
שה שיהיה בסדר, עד כמה שאפשר. 
ביותר.  הקשות  ובשעות  בימים  גם 
אב  בעצמי  שאני  כיום,  במיוחד 
מעריץ  פשוט  אני  ילדים.  לארבעה 

�אותם על תבונתם והיצירתיות שה
לתת  לא  אחת:  מטרה  למען  מציאו 

מע המרחף  אסון  הרת  הרגשה  �לנו 
לינו, גם כשהם עצמם חששו.

�”היינו מספר ילדים בכל מיני גי
לה ניסו  כולנו  של  וההורים  �לאים 

היצירתיות  דרך.  בכל  אותנו  עסיק 
כדורים  להכין  כמו:  בשיאה,  הייתה 
למשחק מעיתונים ישנים או לצייר 
על קרטון, שיהפוך ללוח דמקה עם 
להבין  צריך  משחק.  ככלי  פקקים 
במטוס,  נשארו  שלנו  שהמזוודות 

�ולא החזירו לנו אותם. כל דבר שה
לאלתר  צריכים  היינו  לו,  זדקקנו 

במידת האפשר. 
”אחת ההחלטות הנבונות שהורינו 
קיבלו, הייתה יציאה לטיול המובטח 

�לארה“ב, עשרה ימים לאחר שנחת
נו בשלום בישראל. אי אפשר לומר 
שהזיכרונות חלפו ועברו, אך פיניתי 

�מקום בתוכי לחוות את החוויות הח
דשות. העובדה שהיו נקודות שבירה 

בלתי  היא  במהלך השבוע המסעיר, 
שלנו  ההורים  של  הגדולה  נמנעת. 
ניסו לשמור על שפיות  היתה שהם 
אפשרית,  דרך  בכל  חיים,  ושגרת 
בתוך כל הכאוס שנכפה עלינו. הם 
הדגישו בפנינו גם את הצד היפה של 
והשיתוף  ההדדית  העזרה  האנשים, 

הפעולה בשהות בטרמינל.“ 

באיזה מידה האירוע השפיע ועיצב 
את חייך?

ביודעין  הושפעו  שחיי  ספק  ”אין 
ברור  האירוע,  מאותו  ביודעין  ולא 
שאי אפשר לשים האצבע במה ואיך 

�בדיוק. נכנסתי לאירוע כילד ויצא
תי מבוגר, למרות שרק שבוע עבר. 
של  לאדם  הפכתי  השנים  במהלך 

ונח חד  יותר.  ומדוד  שקול  �אמצע, 
רץ, אומר אשר על ליבי וידוע כבעל 

יושרה גבוהה. 
שבמ האירוע  בכורח  �”למדתי 

במשך  שפיות.  לאבד  לא  לחץ  צב 
קשות,  פציעות  לצערי  עברתי  חיי 
פציעה  על  הרצון  בכוח  והתגברתי 
השריון  ביחידת  הצבאי,  בשירות 
והתגברתי על פציעה מתאונה קשה, 

ממצנח רחיפה.“ 
הוא  ולספר,  לדבר  היכולת  את 
בה  רואה  והוא  מאמו  ירש  אומר, 
ולדבר  לספר  ”חייבים  חשוב:  ערך 
על המבצע, זה חלק מהמורשת שלנו 
ובעולם. המבצע ההרואי הזה  בארץ 
מזוהה ישירות עם ישראל. לספר על 
המצב הלא מובן מאליו, שיש ערבות 
לשלוח  שהחליטה  וההנהגה  הדדית 

�חיילי צה“ל שיחלצו אותנו, תוך סי
כון חייהם. כמובן שכל האמור חשוב 
חשוב  הצעיר,  הדור  של  לערכים 
של  והעוצמה  הנועזות  את  להראות 
והתעוזה,  המקצוענות  ואת  צה“ל 
ללא כחל ושרק, במיוחד בימים אלו 
טרור,  באירועי  מוצף  העולם  שכל 
גם כאשר ישראלים אינם מעורבים 

בהם“.

"ב-4 ליולי, 
בדיוק נמנמתי 

מעט, כאשר 
לפתע נשמעה 

הירייה הראשונה 
של כוחותינו 
בטרמינל. לא 

ידעתי אם אני 
חולם, או שבאמת 
באו להציל אותנו. 
לא היה לי בטחון 

שצה"ל יבוא. 
אך באותה שבת 

בצהריים תוך כדי 
שיחה עם חבר, 
אמרתי לו שיש 

לי תחושה מלווה 
באמונה ותקווה, 

שיצילו אותנו"

בני (למטה מימין) ביחד עם 
בני הערובה יוצאים מבטן 

ההרקולס בנתב"ג
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goldbergvineyard@gmail.com
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מקבוצת :מארגנים:

יורם טביבי - מנהל פרוייקטים

| נייד: 052-2773132  yoram.tabibi@tmags.co.il :מייל

להבטחת מקומך בין המציגים:
עדנה זיו - מנהלת התערוכה

edna.ziv@tmags.co.il מייל: 

2 . 1 1 . 2 0 1 6
יום רביעי א' בחשון תשע"ז, בין השעות 16:00-9:00

בגן הלאומי מעיין חרוד

הבית של החקלאות הישראלית
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אחד מהטרקטורונים שהוחרמו במבצע ע"י המשטרה

ניידת פיקוח של המועצה האזורית חוף כרמל בחוף הים
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חגיגות ה�90 שנה להקמת כפר ברוך
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אנו פונים,
לכל הגופים הציבוריים, ארגונים וחברות 

עסקיות, שמעורבים בפיתוח החקלאות 
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה 

סביבה, להטביע חותמכם במגזין. 

למידע ולתיאום פגישה:
info@agroisrael.net 073�2369058 :טלפון

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

העשייה  ולקידום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק  מנוף  ישמש 
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.

בידע, בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות  יעסוק 
הישראלית המתקדמת בעולם.

לשגרירויות  העולם,  ברחבי  בחקלאות  העוסקים  לכל  חינם  יופץ 
ולארגוני סיוע בינלאומיים, כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה 

הישראלית.

פאר  את  שמביא  מסוגו,  הראשון  הבינלאומי  הדיגיטלי  החקלאי  המגזין 
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום, חיזוק ומינוף הקשרים 

הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
וביניהם: החקלאיים  והארגונים  המוסדות  עם  פעולה   בשיתוף 

משרד החקלאות, מש“ב, סינדקו, מכון וולקני, שה“מ, יק“א, לשכת המסחר 
ישראל אמל“ט, מכון הייצוא, הפקולטה לחקלאות ועוד.
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 IMYB – 
.International Meeting of Young Beekeepers

500
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29
410

הדבוראית עלמה גלילי, 
מאיילת השחר, מקבלת 
הדרכה לקראת התחרות

קייטנות במועצה מגידו

200

המרכז למוסיקה עמק המעיינות, סוגרים שנה

הדבוראית עלמה עובדיה, 
ממושב מאור
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ממשיכה להרחיב את תחומי הפעילות:

מטרו מוטור נכנסת לשוק הקלנועיות בישראל - 
תחל לייבא את קלנועיות DRIVE האמריקאית

DRIVE DRIVE

3

DRIVE

MARSHALL E Z GO

CLARK

.E Z GO DRIVE
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לכלבים יש יכולת ריפוי

סיפור  הוא  גארווין  אן  מאת  הכלב"  "שנת 
מביא  ונוגע.  חוכמה  אהבה,  הומור,  מלא  אנושי 
מנתחת  פיטרמן,  לוסי  ד"ר  של  סיפורה  את 
פלסטית מוערכת המטפלת בנשים חולות בסרטן 

אוהבות  שהמטופלות  השד, 
והתמיכה  החמלה  החום,  בזכות 
היא  להן.  מעניקה  שהיא  הרבה 
אמון  ונתנה  קשה  עבדה  תמיד 
במערכת. אבל זאת הייתה לוסי 
שלפני התאונה – לפני שבעלה 
ממנה  נלקחו  העתידי  וילדה 
הפכו  שחייה  ולפני  רגע,  בן 
ניסתה  "היא  שהופרה.  להבטחה 
מסכת  את  סבלה  על  לעטות 
ולהמשיך  הקשוחה  הבחורה 
רק  הצליחה.  לא  אבל  בחייה, 
לומדים  כמו שמבוגרים  בכתבה 
היא  ולבד".  בשקט  לבכות: 
חסר  במעשה  חם  על  נתפסת 
היגיון, גונבת ציוד רפואי מבית 
ונשלחת  בו  שעבדה  החולים 
לקבוצת מכורים אנונימיים. היא 
לעזרה,  לפנות  שעליה  מבינה 
הרישיון  את  תאבד  אחרת 
באי�רצון  ואז,  ברפואה.  לעסוק 
חבורת  משתפת  היא  בולט, 
ביותר,  העמוקים  בפחדיה  זרים 
שסובלת  בחורה  עם  מתיידדת 
מהפרעת אכילה, ומפתחת קשר 
רומנטי עם שוטר קשוח שהכירה 
בנעוריה. במהלך הדרך מאמצת 
וכשהחבורה  רחוב,  כלבת  אותה 
הכלבים,  פארק  אל  עוברת 
בתוך  הקשרים  מתהדקים 
קבוצת המכורים חובבי הכלבים 
כאוטיים  שחיים  מגלה  ולוסי 
להיות  יכולים  מתוכננים  ולא 
(מאנגלית:  ביותר.  מתוקים 
מודן,  הוצאת  מזור�יובל,  אורלי 

296 עמודים)

חרדות קיומיות
ספרו  האמריקאי"  "המשקיע 
השמיני של יאן פטר ברמר, הוא 
זרם מתמשך של תמונות ומצבים 
טרדות   – דמעות  עד  מצחיקים 
והרהורים  פנטזיות  היומיום, 
פילוסופיים משולבים בתיאורים 
חדים כתער של חרדות קיומיות 
חם  קיץ  לב. ביום  מכמירות 
מול  ברלינאי  סופר  מתיישב 
הקיר הלבן והדף הריק במחברתו 
כדי לכתוב סוף�סוף את המשפט 
אבל  החדש.  בספרו  הראשון 
להתרכז,  עליו  מקשה  החום 

הדירה  מצב  את  לבדוק  המאה  בפעם  מזנק  והוא 
שבו  הישן  הבניין  את  רכש  אמריקאי  משקיע   –
הסופר מתגורר עם אשתו וילדיו, הרצפה שוקעת 
קורסים?  חייו  ואולי בעצם כל  נסדקים,  והקירות 
מכתב,  האמריקאי  למשקיע  לכתוב  מחליט  הוא 
המתאימות  המילים  את  למצוא  שהקושי  וככל 
הולך וגובר, הוא הולך ושוקע בהרהורים נפתלים 

גדי  (מגרמנית:  בהקיץ.  ובחלומות  מצבו  על 
גולדברג, הוצאות חרגול ומודן, 116 עמודים)

פיליפ מארלו חוזר
במותחן "הבלונדינית שחורת העיניים", בסגנונו 
בנג'מין  הבלתי נשכח של ריימונד צ'נדלר, הסופר 
האירי  הסופר  של  העט  (שם  בלאק 
ג'ון באנוויל), משיב לחיים את הבלש 
הקשוח, בתעלומה נוספת ברחובותיה 
קליפורניה.  סיטי,  ביי  של  האפלים 
חסר  מרלו  ה�50,  שנות  תחילת 
והעסקים  מתמיד,  ובודד  מנוחה 
מופיעה  לקוחה  ואז  במקצת.  חלשים 
לבושה  יפהפייה,  צעירה,  בדלת: 
ימצא  שמרלו  רוצה  היא  בהידור. 
לשעבר,  שלה  המאהב  את  עבורה 
שנעלם  פיטרסון,  ניקו  ששמו  אדם 
יום אחד, כאילו בלעה אותו האדמה. 
מרלו מקבל עליו את החיפוש, אבל 
מגלה  הוא  הראשונים  בשלבים  עוד 
שהיעלמותו של פיטרסון אינה אלא 
חוליה בשרשרת אירועים מתעתעים 
תוך  אל  נסחף  הוא  ומטרידים. 
מערבולת אלימה של שקרים ופיתוי, 
מהדמויות  בכמה  במפתיע  נתקל 
בעבר,  מעלילותיו  נשכחות  הבלתי 
על  לגלות  לומד  הוא  מהרה  ועד 
בשרו עד כמה רחוק תלך משפחתה 
העשירה של הלקוחה שלו כדי להגן 
פיין,  יונתן  (מאנגלית:  הונה.  על 

הוצאת עם עובד, 304 עמודים)

שלום כיתה א'
לכיתה  המופלא  "המסע 
של  סיפורה  הוא  טל  א'" מאת לירז 
ילדים  מאוד  הרבה  של  ואולי  נועה, 
אחרים, ערב כניסתה לראשונה לבית 
והתחושות  החששות  כל  על  הספר, 
המלוות אותה. נועה מתרגשת מאוד. 
מאוד.  ועצבנית  מתוחה  גם  היא 
של  מערבולת  לה  יש  הגוף  בתוך 
א'.  לכיתה  עולה  היא  מחר  רגשות. 
כל כך הרבה זמן היא חיכתה להיות 
מתקרב,  כשזה  עכשיו,  אבל  גדולה. 
מסע  בעזרת  מכרסמים.  החששות 
מרתק בדימיון עם אביה היא יוצאת 
להפלגה מיוחדת ומלאת הרפתקאות, 
בה היא זוכה להצצה בכל מה שיקרה 
לה בשנה הקרובה ובתשובה לשאלות 
שכל כך מציקות לה: איך יהיה היום 
הראשון ללימודים? מי תהיה המורה? 
חדשות?  חברות  תרכוש  היא  האם 
לירז, פסיכולוגית חינוכית וקלינית 
בספר:  כותבת  במקצועה,  הילד  של 
"ילדים העולים לכיתה א' חווים זאת 
כאירוע מכונן. הסיפור עושה שימוש 
מודרך  דמיון  של  עוצמתי  בכלי 
השייך לזרם מתפתח וצובר תאוצה של הפסיכולוגיה 
החיובית. בתהליך קריאת הספר יוכל ילדיכם לצייר 
לעצמו תסריט של חוויית הסתגלות ולמידה חיובית, 
אותו  ומותירה  והפחדים  הדאגות  את  מנצחת  אשר 
היום  לקראת  והתרגשות  ציפייה  של  תחושה  עם 
הוצאת  נחשון,  יפעת  (איורים:  והמרגש".  הגדול 

דני ספרים, 29 עמודים. מנוקד)

177  

4
 amosquitoz@gmail.com

מאוזן:
1. טרנר כאן בקיוסק (ש) (6); 4. נעלם בזמן מוגבל (4); 8. ראו 19 מאוזן; 9. 

צא לטייל בנחל למרות הניתוח (6); 11. רכשת מספיק ועשית את זה לפי 
הלו"ז (ש) (7); 12. טלפון ורכב עם הטייס (3); 13. סלח למפלגה (3); 15. על 

הקיר ועל הראש בפינק פלויד (4,3); 18. גידי חבר לגוססים (ש) (6); 19. (עם 8 
מאוזן) מה קרה לבלון שהאיץ בסל האשפה? (4); 21. החטיף בתוכם ובתוכה 

(4); 22. השור משקיף על פניה (6).

מאונך:
1. הצפנה בגלל בוילר (ש) (5); 2. החולצה של ג'ו היא עניין אווילי (5); 3. 

(עם 20 מאונך) שמענו שהוא נמנע בגלל שן דקה (4) (ע"פ דבורה שני); 5. 
הז'אנר שגרם לפטירתו של ביאליק (5); 6. מוטה לא מבריק על הצוואר (5); 

7. הוא יכעס מאוד בין הדלת לרופא כי אפשר לגור בה לבד (3,4); 10. עיתונאי 
שחושקים בו במעון (5,2); 13. מתקרב בחשאי לסוויץ' שנזכר בדבר (5); 14. 

הטורף מצא לו בית בו הוא יכול לעודד אחרים לדבר (5); 16. הכינו עבורו 
בתנור אל יווני (5); 17. צלצלה לאברהם לבקש שיוציא את הדברים שלו (5); 

20. ראו 3 מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 176:
מאוזן: 1. מתגודד; 4. לאבד; 9. בומרנג; 11. בולדוזר; 12. נמה; 13. רשם; 15. 

סיפורים; 18. אלברטה; 21. מחלה; 22. נושמים.
מאונך: 1. מעורב; 2. גרביל; 3. דיבל; 5. אמרגן; 6. דוגמה; 7. חומר נפץ; 10. 

מונסנטו; 13. רואים; 14. מקביל; 16. רגבים; 17. מגבים; 20. כוכב.

www.readbooks.co.il
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