
 

 

 "מלך המעדר"

 
: "האדמה, החקלאות, , ענה תמידהדברים החשובים לו ביותרמהם לוי אשכול כששאלו את 

 ההתיישבות". בנושאים אלו הוא עסק מילדותו ולאורך חייו.

עוד לפני עלייתו לארץ ישראל, אשכול לקח חלק פעיל בעבודת המשק החקלאי של משפחתו. עם 

עשרה, יצא לעבודה חקלאית. הוא עבד בשדות ובפרדסים והתפרסם כפועל -הגעתו לארץ בגיל תשע

תואר "מלך , וכך זכה לבאופן קבוע ניצחחרוץ וזריז. בתחרויות שנהג לקיים עם חבריו לעבודה 

 המעדר". 

כדי לזרז אשכול היה חבר בקבוצת חלוצים שביקשה להקים נקודות יישוב חקלאיות באזור ירושלים. 

מי כאשר , אותם בבדיחותעשע יש להשתמש ב"טריק": הואהוא נהג ולדרבן את חבריו לעבודה, 

 .של אשכול נאלץ להדביק את קצב העבודה ,שרצה לשמוע את סופה של הבדיחה

ראש ענף הירקות. שם היה  ,היה ממייסדיה של קבוצת דגניה ב' שעל שפת הכינרת ,1920 שנתב

 במסיק הזיתים ובהקמת רפת הפרות. ,לעבוד בשדות במיוחד אהב אשכולכי  מספריםחברי דגניה 

תפקידיו בהנהגת היישוב היהודי )הסוכנות היהודית, המרכז החקלאי  , בכלבמשך שנים ארוכות

גם וארגוני הפועלים( פעל אשכול לפיתוח הקרקע למטרות התיישבות וחקלאות. במשך תקופה כיהן 

 כשר החקלאות בממשלת ישראל. 

 . 'אשכול בניסיונו החקלאי ונשאר כל השנים חבר קבוצת דגניה בכראש ממשלה התגאה לוי 

 

 

 

 



 

 

 תפזורת מקומות גידול
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 חידות היא והוא
 

 ."הוא"צורת הנקבה לחידת היא  ()"היא" חלק השניהתשובה ל. פתרו את שני חלקי החידה

 

 ים היא בראש העצ, ער הכבשיםיהוא ש .1

   , היא גב הגמלהוא תוצר הדבורים .2

  היא פרי עץ הדר ראש הממשלה השלישי,הוא  .3

 הוא מהמין האנושי, עליה צומחים גידולים  .4

   הוא פרי מקשה, היא בית הכלב .5

 הוא ליקוט הגידולים, היא מקום בו מתכנסים   .6

 הוא ירק שורש כתום, היא צורתה של בגד   .7

 הוא חווה חקלאית, היא נוזל בכוס   .8

 הוא צמח בעל גזע, היא המלצה מפי חכמים   .9

 הוא מקום בו צומחים עצים, היא חלת דבש    .10

  , היא ישוב בערבהמבשר הסתיוהוא  .11

 חלקה לא מיוערת  היא, מים שקפאו הוא  .12

 היא חלק מהצמח , לא מתחת הוא  .13

 היא עץ הגדל ליד הנחל, מארבעת המינים , בא לפני הלילה הוא  .14

  , היא כששני אנשים מדבריםעץ קטןהוא   .15
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 כך-אחר לו ויש בסיס לו שיש בדולח, של כגביש קלאותהח את מהמד ואני"

 נראיתש הבסיס, יאה והחקלאות גדולה. תרתכו תחתמתפ זה ואחרי גבעול,

 לשורשים בלא ]...[ ץבאר נסותהפר יתר לש הכותרת של בהשוואה קטנה לנו

 לחוסנו, לתרבותו, העם, של רוחו בילבש הטבע, בדרך להם יש החקלאות של

 ו,שלנ השורשים ובזכות גביע, של הקרקעית כמו בדיוק שט,להתפ – לביטחונו

 מוקע הם השורשים כי שורשים, כיםמ אנו דק, לנו נראה שהגבעול למרות

 "בקרקע

 אשכול( של ודברי)מ


