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ייעודה של תנועת המושבים לאורך שנותיה נמצא על ציר משותף, אשר בשנים האחרונות היטיבו החברים להגדירו: "שליחות 
לאומית שהיא זכות".

בשנותיה הראשונות של תנועת המושבים, ימי ראשית ההתיישבות העובדת בארץ, ייעוד זה בא לידי ביטוי בהקמתם של עשרות 
מושבים, בהיאחזות בקרקע ובשותפות מלאה לבניין המדינה שבדרך. בהמשך, עם קום המדינה ,היוותה התנועה מנוף, מסד ובית 

למאות מושבי העולים אשר הוקמו מהנגב ועד הגליל לאורכה ולרוחבה של הארץ.
אנו מצדיעים לבני התנועה אשר קלטו והדריכו את המושבים עם הקמתם.

ברבות השנים היכו המושבים שורשים עמוקים באדמת הארץ. ההתיישבות הוותיקה וההתיישבות הצעירה מהווים עמוד תווך בחיי 
המדינה מתוך ערכים של אהבת האדם והאדמה ומחויבות לציונות, לשלום ולביטחון ברבדיו השונים.

סיפורם של המושבים החל לפני למעלה מתשעים שנה, תקופה שכמוה כהרף עין על דפי ההסטוריה ובכל זאת, רבים ההישגים 
ומגוונים. אדמות שהיו שממה אלפי שנים ,הפכו ליישובים פורחים, שטחים מעובדים לתפארת מהווים לא רק את פנינות הנוף של 

ארצנו אלא גם מקור לגאווה לאומית ולחקלאות ששמה יוצא למרחוק. כבר אמרנו: שליחות לאומית שהיא זכות...
תנועת המושבים מבקשת להצדיע למייסדי המושבים ולהשמיע את סיפורם. מתוך מרחק הזמן מצאנו לנכון לעצור לרגע את מרוץ 
החיים, להתבונן לאחור, להכיר בדרך, להוקיר את שהלכו בה ראשונים והתוו לנו את ההמשך. מתוך העיסוק בדפי ההיסטוריה, 
המובאים בספר זה מפיהם של נציגי המושבים עצמם, המייסדים והדורות הבאים אחריהם, נזכיר לעצמנו שאין לקבל את הדברים 
כמובנים מאליהם. נשאב השראה וכוח להמשיך בדרכנו, לחלום ולהגשים. להתאים את המושב למציאות המשתנה שבה החקלאות 
אינה עיסוק היחיד או העיקרי ובכל זאת להישאר מחוברים בכל רמ"ח אברינו וערכינו לקרקע. תוך שמירה על החקלאות לדורות 
הבאים. שנדע לבנות את הפעילויות החדשות במושב בתיירות, באומנות ובשלל הרעיונות החדשים באופן המידתי התואם לרוח 

ולנוף המושב.
שנהיה לחברה וקהילה מאוחדת, חזקה ואוהבת עם אחריות הדדית. חברה ערכית המצמיחה נוער ערכי משפיע ותורם.

בברכה,
מאיר צור

מזכ״ל תנועת המושבים
ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל

הציווי החמישי ב"עשרת הדברות" שעל לוחות הברית: "כבד את אביך ואת אמך", יש עמו משמעות מרחיבה-ערכית ומוסרית. הוא מצווה 
אותנו נוסף לכיבוד אלה שהביאו אותנו לעולם וגידלו אותנו, לכבד ולהוקיר ולספר לדור ולדורות גם את אלה שעמלו וטרחו לייסוד 

מושבים והתפתחותם מאז ימים ראשונים ועד לימינו אלה.
כשם שאנו מצווים לזכור ולהנציח את אבות המייסדים שהגו את רעיון מושב העובדים וקבעו את עקרונותיו, עלינו לכבד ולהוקיר 
את ממשיכי דרכם של בנים ובני בנים ואלה שבזכותם קמו וקמים מושבים חדשים בכל מרחבי ארצנו, שהם הערובה לקיום וחיזוק 
המרחב הכפרי תוך התמודדות עם חליפות העתים והשינויים החברתיים והכלכליים של העידן החדש. בספר המעשים הטובים של עם 
ישראל, רבים הם הדפים שרשמה תנועת המושבים, במפעל האדיר בתחיית הארץ ויישובה, ובכינון מדינת ישראל התפתחותה ובבניינה.
תנועת המושבים חוללה את אחת המהפכות החברתיות הגדולות, בתולדות עם ישראל. "החלוצים הראשונים" – אנשי העליות השנייה 
והשלישית סוללי הדרך של ההתיישבות בארץ ישראל, הניחו את היסודות להתיישבות המושבית וקבעו את עקרונותיה, הם מצאו שפה 
משותפת של אחדות המעשה עם "החלוצים האלמונים" התיישבות העולים מארצות אסיה ואפריקה ושרידי השואה, שעלו בהמוניהם 
בתהליך ההירואי של קיבוץ הגלויות עם קום המדינה, ליישב את מרחבי הנגב הריקים לכבוש את טרשי הגליל השוממים לבצר את 
גבולות המדינה להפוך את הרי יהודה לפרוזדור התיישבותי ובטחוני לירושלים בירת ישראל. כמו גם אלה שחלפו, הבנים ובני הבנים 
ואת כל אלה המתמודדים יום יום לקיום ולחיזוק המרחב הכפרי לכבוש את כל מרחביה השוממים של הארץ ולעשותם ישובים פורחים 

לתפארת מדינת ישראל ולתהילתה.
גישה זאת במפגש שבין אנשי המושב לבין העלייה החדשה, שהיתה ברובה עלייה של שומרי מסורת, לא גרמה לעימותים מיותרים והיא 
בין הגורמים המרכזיים לצמיחתה של תנועת המושבים לתנועה מובילה בהתיישבות העובדת. תנועה שחיי מורשת ישראל במושביה 
הן "גומת חן" בפניה של החברה הישראלית בכלל ושל ההתיישבות העובדת בפרט. התיישבות המושבית, הוכיחה ומוכיחה כי אפשר 
לקיים חיים משותפים ופוריים של בעלי השקפות עולם שונות ואורח חיים שונה תוך כיבוד הדדי ושילוב ערכי מורשת ומסורת בחיים 

הקהילתיים ובחיי היומיום המשותפים.
הערבות ההדדית של "ישראל ערבים זה לזה", הוא יסוד קיומנו כתנועה וכעם. בימים אלה, כאשר קרעים חברתיים ושסעים פוליטיים 
מאיימים על שלמות העם והמדינה, מצווים אנו לשמש מופת לא רק בתוך ביתנו-תנועתנו, עלינו להיות מורי דרך לרבים להסרת 

מחיצות ושבת אחים גם יחד.
תתברכו ממקור הברכות ויהי נעם ה' עליכם ומעשי ידיכם יכונן לשם לתפארת ולתהילה.

מנחם הכהן 
רב תנועת המושבים

מושב שדה ניצן, 1973, סיפור ההקמה
מושב שדה ניצן הוקם ב 1973 בחבל אשכול, בנגב הצפון מערבי, על ידי עולים שהגיעו מארצות דוברות אנגלית. מלחמת ששת הימים 1967 

הייתה קטליזאטור רגשי עצום עבור היהודים בתפוצות העולם המערבי, בעיקר בצפון אמריקה. 

היוזם והוגה הרעיון להקמת היישוב היה אדי פרץ, אחיינו של הסופר היהודי הנודע י.ל.פרץ. יהודי משולב שחי בניו זילנד, מגדל עגבניות מזה 
עשרים שנה. הוא הגיע לארץ אחרי מלחמת 67, האמין שבנגב ובסיני יהיה ניתן לגדל אלפי דונמים של חממות זכוכית ירקות לייצוא לאירופה 
בעונת החורף. הוא ניפגש עם הגורמים המוסמכים, בעיקר עם דוד נחמיאס, שהיה מנהל חבל דרום של הקק”ל, ולאחר שנה של ניסיון, הוא שולח 
“קול קורא” למשפחות צעירות מארצות דוברות אנגלית, בכל העיתונות היהודית בארצות האנגלוסקסיות ברחבי בעולם, לבוא ולהקים יישוב 
חדש על קצה גבול המדבר: “אנחנו מחפשים אנשים בריאים, עם גב חזק, ובעלי גישה חיובית לחיים, והם צריכים להיות מאוד אינטליגנטים 
ובעלי תודעה אידיאולוגית...” בתקופה של שלוש השנים הראשונות עולות לארץ 50 משפחות: הם הגיעו מניו יורק, ניו ג’רסי, אוהיו, טקסס, סן 
פרנסיסקו, בולטימור, וושינגטון דיסי, שיקגו, מילווקי, ווסטר, בוסטון, דנבר, לוס אנג’לס וסקרמנטו שבארצות הברית: ממונטריאול, קוויבקסיטי, 
וויניפג וטורונטו שבקנדה: מלונדון, ליברפול, ניו קאסל על הטיין, לסטר, הול ומנצ’סטר שבאנגליה: מיוהנסבורג, וולקום, גריימסטאון, בוטוויל, 

פריטוריה, בנוני, דרבן, בלומפונטיין, מפיקינג וקיפטאון שבדרום אפריקה: מווינדהוק שבנמיביה: ממלבורן שבאוסטרליה: ומאוקלנד וולינגטון 
שבניו זילנד: וממכסיקו סיטי שבמכסיקו.

העולים עזבו שנים של מאבקים לזכויות האדם, נטלו נחלק חשוב במצעדים ועצרות נגד המלחמה בוייטנאם, ואף כאלה ששרתו בוייטנאם. הם 
עזבו קריירות אקדמאיות גבוהות, רבים מהם, דור שני של ניצולי שואה, חלקם הגדול היה בתהליך של חיפוש אחר זהות יהודית בחברה פתוחה 
שבה דווקא הליברליזם מהווה סיכון לדור העתיד. הם עלו לארץ מהחלטה פנימית ואישית . ניתנה להם האפשרות והזכות לחוות הקמה של יישוב 
חדש מן היסוד, בעבודה עברית ובעבודה עצמית. נשים וגברים עבדו מבוקר עד ערב, בזריעה, בטיפול בשתילים בחממות זכוכית, בקטיפים של 

עגבניות לייצוא. הם הביאו עימהם אורח חיים דתי נאור, המקבל את הזרמים השונים ביהדות.

בלומפילד משה ברנרד, נשיא הקק”ל קנדה בשנים 1970-1975, נרתם למפעל, בהכשרת הקרקע ותרומה כספית להקמת היישוב שנקרא על שמו: 
בלום-ניצן שדה – פילד. מושב שדה ניצן.
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שרה ופאול גרוסבייןפגי ותום פדרנעמי והרולד גולדסמיטלילי ואדי פרץ

רות ורוי זוסמןבת עמי ומירון סופר

מישל וראסל קיבלבוו וברוס אלפרטרוז וצבי קייטוני ולן קלו

קטי ופאול מרמוטננסי וראלף דוורמןמייזי ומאיר גלזר

מיכל ואפרים פרלמוטרגלוריה וצבי ונרסוזן ורוי פלשר

רוזה ודני פוהטומרי ודויד בנציון

ריסה ודויד לוטוקלר ואוברי גורדוןלינדה וצ׳רלי קפלן

הלן ודויד אטינגרדייל וריצ׳רד צ׳רקותלמה וחיים סולומון

עדינה והרווי אלטשולאיב וג׳ו אייזיקסוןקלרה ואריק נחומוביץ׳מרים ולן פינקס

ברברה ומרטי פרנקשירלי ושבתאי פלוטקין

אנטואנט והנרי הסלטוןברל ומל יורנראומירנה פרלמוטרדיאנה וברק מרקו

אביבה ואבי גובריןיולנדה ואליוט גולדסמיטמקסין ואלן ספיירו

אדל והרבי קייקורה וריצ׳רד ניומןנועה ולארי שכטר

מרילין ואלן סילברטהלין ולארי אימברמן

טובי ורוברט רוזנברגשירלי ונורמן רוזןברברה ומרטי הולצמן

הלן ודויד אטינגרדבורה ומשה קרןטובה ואלן וואס

ירדנה ולס ויסוקרלילה ואלון קרסוצקיקרול ויונתן דניאלישלי ואיזי לוין

אבריל ועמי סיבוניחנה ומרק פייגנבלט

סוזן ויהושע זוהראיירין ולס בלקינדנעמי ועמיר גבעמריאן ורייל אייבל

מרים ורון קלייןסנדרה ומרווין מלץתרצה ואילן דה-וריס זהר ואבירן אליאבסינטיה ופיליס פילדחנה וגיורא אופק

מרילין וזאב דולמן אזמה ודוד לויחנה ולס פרוסר ג׳ואן ואלן אפשטיין

עליה ראשונה על הקרקע

עליה שנייה על הקרקע

עליה שלישית על הקרקע

חברות וחברים יקרים,
ייעודה של תנועת המושבים לאורך שנותיה נמצא על ציר משותף, אשר בשנים האחרונות היטיבו החברים להגדירו: "שליחות 

לאומית שהיא זכות".
בשנותיה הראשונות של תנועת המושבים, ימי ראשית ההתיישבות העובדת בארץ, ייעוד זה בא לידי ביטוי בהקמתם של עשרות 
מושבים, בהיאחזות בקרקע ובשותפות מלאה לבניין המדינה שבדרך. בהמשך, עם קום המדינה ,היוותה התנועה מנוף, מסד ובית 

למאות מושבי העולים אשר הוקמו מהנגב ועד הגליל לאורכה ולרוחבה של הארץ.
אנו מצדיעים לבני התנועה אשר קלטו והדריכו את המושבים עם הקמתם.

ברבות השנים היכו המושבים שורשים עמוקים באדמת הארץ. ההתיישבות הוותיקה וההתיישבות הצעירה מהווים עמוד תווך בחיי 
המדינה מתוך ערכים של אהבת האדם והאדמה ומחויבות לציונות, לשלום ולביטחון ברבדיו השונים.

סיפורם של המושבים החל לפני למעלה מתשעים שנה, תקופה שכמוה כהרף עין על דפי ההסטוריה ובכל זאת, רבים ההישגים 
ומגוונים. אדמות שהיו שממה אלפי שנים ,הפכו ליישובים פורחים, שטחים מעובדים לתפארת מהווים לא רק את פנינות הנוף של 

ארצנו אלא גם מקור לגאווה לאומית ולחקלאות ששמה יוצא למרחוק. כבר אמרנו: שליחות לאומית שהיא זכות...
תנועת המושבים מבקשת להצדיע למייסדי המושבים ולהשמיע את סיפורם. מתוך מרחק הזמן מצאנו לנכון לעצור לרגע את מרוץ 
החיים, להתבונן לאחור, להכיר בדרך, להוקיר את שהלכו בה ראשונים והתוו לנו את ההמשך. מתוך העיסוק בדפי ההיסטוריה, 
המובאים בספר זה מפיהם של נציגי המושבים עצמם, המייסדים והדורות הבאים אחריהם, נזכיר לעצמנו שאין לקבל את הדברים 
כמובנים מאליהם. נשאב השראה וכוח להמשיך בדרכנו, לחלום ולהגשים. להתאים את המושב למציאות המשתנה שבה החקלאות 
אינה עיסוק היחיד או העיקרי ובכל זאת להישאר מחוברים בכל רמ"ח אברינו וערכינו לקרקע. תוך שמירה על החקלאות לדורות 
הבאים. שנדע לבנות את הפעילויות החדשות במושב בתיירות, באומנות ובשלל הרעיונות החדשים באופן המידתי התואם לרוח 

ולנוף המושב.
שנהיה לחברה וקהילה מאוחדת, חזקה ואוהבת עם אחריות הדדית. חברה ערכית המצמיחה נוער ערכי משפיע ותורם.

בברכה,
מאיר צור

מזכ״ל תנועת המושבים
ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל

הציווי החמישי ב"עשרת הדברות" שעל לוחות הברית: "כבד את אביך ואת אמך", יש עמו משמעות מרחיבה-ערכית ומוסרית. הוא מצווה 
אותנו נוסף לכיבוד אלה שהביאו אותנו לעולם וגידלו אותנו, לכבד ולהוקיר ולספר לדור ולדורות גם את אלה שעמלו וטרחו לייסוד 

מושבים והתפתחותם מאז ימים ראשונים ועד לימינו אלה.
כשם שאנו מצווים לזכור ולהנציח את אבות המייסדים שהגו את רעיון מושב העובדים וקבעו את עקרונותיו, עלינו לכבד ולהוקיר 
את ממשיכי דרכם של בנים ובני בנים ואלה שבזכותם קמו וקמים מושבים חדשים בכל מרחבי ארצנו, שהם הערובה לקיום וחיזוק 
המרחב הכפרי תוך התמודדות עם חליפות העתים והשינויים החברתיים והכלכליים של העידן החדש. בספר המעשים הטובים של עם 
ישראל, רבים הם הדפים שרשמה תנועת המושבים, במפעל האדיר בתחיית הארץ ויישובה, ובכינון מדינת ישראל התפתחותה ובבניינה.
תנועת המושבים חוללה את אחת המהפכות החברתיות הגדולות, בתולדות עם ישראל. "החלוצים הראשונים" – אנשי העליות השנייה 
והשלישית סוללי הדרך של ההתיישבות בארץ ישראל, הניחו את היסודות להתיישבות המושבית וקבעו את עקרונותיה, הם מצאו שפה 
משותפת של אחדות המעשה עם "החלוצים האלמונים" התיישבות העולים מארצות אסיה ואפריקה ושרידי השואה, שעלו בהמוניהם 
בתהליך ההירואי של קיבוץ הגלויות עם קום המדינה, ליישב את מרחבי הנגב הריקים לכבוש את טרשי הגליל השוממים לבצר את 
גבולות המדינה להפוך את הרי יהודה לפרוזדור התיישבותי ובטחוני לירושלים בירת ישראל. כמו גם אלה שחלפו, הבנים ובני הבנים 
ואת כל אלה המתמודדים יום יום לקיום ולחיזוק המרחב הכפרי לכבוש את כל מרחביה השוממים של הארץ ולעשותם ישובים פורחים 

לתפארת מדינת ישראל ולתהילתה.
גישה זאת במפגש שבין אנשי המושב לבין העלייה החדשה, שהיתה ברובה עלייה של שומרי מסורת, לא גרמה לעימותים מיותרים והיא 
בין הגורמים המרכזיים לצמיחתה של תנועת המושבים לתנועה מובילה בהתיישבות העובדת. תנועה שחיי מורשת ישראל במושביה 
הן "גומת חן" בפניה של החברה הישראלית בכלל ושל ההתיישבות העובדת בפרט. התיישבות המושבית, הוכיחה ומוכיחה כי אפשר 
לקיים חיים משותפים ופוריים של בעלי השקפות עולם שונות ואורח חיים שונה תוך כיבוד הדדי ושילוב ערכי מורשת ומסורת בחיים 

הקהילתיים ובחיי היומיום המשותפים.
הערבות ההדדית של "ישראל ערבים זה לזה", הוא יסוד קיומנו כתנועה וכעם. בימים אלה, כאשר קרעים חברתיים ושסעים פוליטיים 
מאיימים על שלמות העם והמדינה, מצווים אנו לשמש מופת לא רק בתוך ביתנו-תנועתנו, עלינו להיות מורי דרך לרבים להסרת 

מחיצות ושבת אחים גם יחד.
תתברכו ממקור הברכות ויהי נעם ה' עליכם ומעשי ידיכם יכונן לשם לתפארת ולתהילה.

מנחם הכהן 
רב תנועת המושבים

מושב שדה ניצן, 1973, סיפור ההקמה
מושב שדה ניצן הוקם ב 1973 בחבל אשכול, בנגב הצפון מערבי, על ידי עולים שהגיעו מארצות דוברות אנגלית. מלחמת ששת הימים 1967 

הייתה קטליזאטור רגשי עצום עבור היהודים בתפוצות העולם המערבי, בעיקר בצפון אמריקה. 

היוזם והוגה הרעיון להקמת היישוב היה אדי פרץ, אחיינו של הסופר היהודי הנודע י.ל.פרץ. יהודי משולב שחי בניו זילנד, מגדל עגבניות מזה 
עשרים שנה. הוא הגיע לארץ אחרי מלחמת 67, האמין שבנגב ובסיני יהיה ניתן לגדל אלפי דונמים של חממות זכוכית ירקות לייצוא לאירופה 
בעונת החורף. הוא ניפגש עם הגורמים המוסמכים, בעיקר עם דוד נחמיאס, שהיה מנהל חבל דרום של הקק”ל, ולאחר שנה של ניסיון, הוא שולח 
“קול קורא” למשפחות צעירות מארצות דוברות אנגלית, בכל העיתונות היהודית בארצות האנגלוסקסיות ברחבי בעולם, לבוא ולהקים יישוב 
חדש על קצה גבול המדבר: “אנחנו מחפשים אנשים בריאים, עם גב חזק, ובעלי גישה חיובית לחיים, והם צריכים להיות מאוד אינטליגנטים 
ובעלי תודעה אידיאולוגית...” בתקופה של שלוש השנים הראשונות עולות לארץ 50 משפחות: הם הגיעו מניו יורק, ניו ג’רסי, אוהיו, טקסס, סן 
פרנסיסקו, בולטימור, וושינגטון דיסי, שיקגו, מילווקי, ווסטר, בוסטון, דנבר, לוס אנג’לס וסקרמנטו שבארצות הברית: ממונטריאול, קוויבקסיטי, 
וויניפג וטורונטו שבקנדה: מלונדון, ליברפול, ניו קאסל על הטיין, לסטר, הול ומנצ’סטר שבאנגליה: מיוהנסבורג, וולקום, גריימסטאון, בוטוויל, 

פריטוריה, בנוני, דרבן, בלומפונטיין, מפיקינג וקיפטאון שבדרום אפריקה: מווינדהוק שבנמיביה: ממלבורן שבאוסטרליה: ומאוקלנד וולינגטון 
שבניו זילנד: וממכסיקו סיטי שבמכסיקו.

העולים עזבו שנים של מאבקים לזכויות האדם, נטלו נחלק חשוב במצעדים ועצרות נגד המלחמה בוייטנאם, ואף כאלה ששרתו בוייטנאם. הם 
עזבו קריירות אקדמאיות גבוהות, רבים מהם, דור שני של ניצולי שואה, חלקם הגדול היה בתהליך של חיפוש אחר זהות יהודית בחברה פתוחה 
שבה דווקא הליברליזם מהווה סיכון לדור העתיד. הם עלו לארץ מהחלטה פנימית ואישית . ניתנה להם האפשרות והזכות לחוות הקמה של יישוב 
חדש מן היסוד, בעבודה עברית ובעבודה עצמית. נשים וגברים עבדו מבוקר עד ערב, בזריעה, בטיפול בשתילים בחממות זכוכית, בקטיפים של 

עגבניות לייצוא. הם הביאו עימהם אורח חיים דתי נאור, המקבל את הזרמים השונים ביהדות.

בלומפילד משה ברנרד, נשיא הקק”ל קנדה בשנים 1970-1975, נרתם למפעל, בהכשרת הקרקע ותרומה כספית להקמת היישוב שנקרא על שמו: 
בלום-ניצן שדה – פילד. מושב שדה ניצן.

בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים
1973   | שדה ניצן  
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שרה ופאול גרוסבייןפגי ותום פדרנעמי והרולד גולדסמיטלילי ואדי פרץ

רות ורוי זוסמןבת עמי ומירון סופר

מישל וראסל קיבלבוו וברוס אלפרטרוז וצבי קייטוני ולן קלו

קטי ופאול מרמוטננסי וראלף דוורמןמייזי ומאיר גלזר

מיכל ואפרים פרלמוטרגלוריה וצבי ונרסוזן ורוי פלשר

רוזה ודני פוהטומרי ודויד בנציון

ריסה ודויד לוטוקלר ואוברי גורדוןלינדה וצ׳רלי קפלן

הלן ודויד אטינגרדייל וריצ׳רד צ׳רקותלמה וחיים סולומון

עדינה והרווי אלטשולאיב וג׳ו אייזיקסוןקלרה ואריק נחומוביץ׳מרים ולן פינקס

ברברה ומרטי פרנקשירלי ושבתאי פלוטקין

אנטואנט והנרי הסלטוןברל ומל יורנראומירנה פרלמוטרדיאנה וברק מרקו

אביבה ואבי גובריןיולנדה ואליוט גולדסמיטמקסין ואלן ספיירו

אדל והרבי קייקורה וריצ׳רד ניומןנועה ולארי שכטר

מרילין ואלן סילברטהלין ולארי אימברמן

טובי ורוברט רוזנברגשירלי ונורמן רוזןברברה ומרטי הולצמן

הלן ודויד אטינגרדבורה ומשה קרןטובה ואלן וואס

ירדנה ולס ויסוקרלילה ואלון קרסוצקיקרול ויונתן דניאלישלי ואיזי לוין

אבריל ועמי סיבוניחנה ומרק פייגנבלט

סוזן ויהושע זוהראיירין ולס בלקינדנעמי ועמיר גבעמריאן ורייל אייבל

מרים ורון קלייןסנדרה ומרווין מלץתרצה ואילן דה-וריס זהר ואבירן אליאבסינטיה ופיליס פילדחנה וגיורא אופק

מרילין וזאב דולמן אזמה ודוד לויחנה ולס פרוסר ג׳ואן ואלן אפשטיין

עליה ראשונה על הקרקע

עליה שנייה על הקרקע

עליה שלישית על הקרקע


