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תאריך עלייה לקרקע .1955 :שם קודם :שובל שלוש .מקור השם :אשבול תפרחת תירס ,שם סמלי שמסמן את חקלאות הדגנים שהיתה באיזור
מהיכן עלו :פרס ,כורדיסטן ..בשנת  1954נאם דוד בן גוריון (שכונה הזקן) את נאומו המפורסם לבוא ולהתיישב בנגב .באותה תקופה התיישב קומץ קטנטן
ממעברת רמתיים אשר לקח את דבריו של ראש הממשלה דאז ברצינות והחליטו שהם מקימים מושב חדש בצפון הנגב.
ציון ישורון ממקימי המושב החליט שהוא ועוד מספר אנשים ייסעו לשדה בוקר לפגוש את בן גוריון לדרוש הקמת מושב חדש בנגב.
הפגישה היתה בסוף  1954דוד בן גוריון שמח לקבלם ונעתר לבקשתם .לוי אשכול שהיה באותה תקופה ראש מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית
היה אחד מאבות הרעיון להוציא את האנשים שחיו במעברות העולים לעבודה ולחיים חדשים ,על-ידי הפנייתם להקמת יישובים חקלאיים .רעיונו של אשכול
לא התקבל אצל כמה מן הגורמים של ההתיישבות הוותיקה ,הן הקיבוצית והן המושבית .אשכול הצליח לשכנע את תנועת המושבים להתגייס למפעל
החדש והיא הייתה לתנועה המובילה( .אשכול נכח גם בפגישה) .ואכן בחודש מרץ יום אביבי בשנת 1955עלו לקרקע במושב ציון ישורון ומס’ משפחות
יוצאי פרס ,בקבלת פנים יפה של אנשי הסוכנות וחיילי צה”ל אשר הראו להם את הצריפים שהוקמו לכבודם .ציון ישורון מונה כמזכיר הראשון של המושב.
למושב נקבע השם שובל שלוש .במושב היו רק צריפים שנבנו על-גבי בלוקים .הצריפים שימשו את כל צורכי היישוב ,ומילאו תפקיד של מגורים ,צרכנייה,
גן-ילדים ,בית-כנסת ומרפאה .מאחורי הצריפים הייתה האדמה אותה היו צריכים לעבד .כך נראה המושב.
עם ראשית האכלוס של המושב החדש היה חשוב ליצור מלכתחילה אווירה מתאימה ומוטיבציה לבניית חיים חדשים המושתתים על עבודה עצמית ופרנסה

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,
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מועזיז ,מרסל סבגן ושושנה דניאלי
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עזרא יונה

בכבוד מיגיע-כפיים .לאחר שהתמקמו במושב נסע ישורון למושב מבטחים ע”מ לגייס עוד מתיישבים למושב .בשנת  1956הצטרפו גם משפחות יוצאי
כורדיסטן ובכך הרחיבו את המושב .אשבול היתה ידועה בגידול סלק סוכר ,תפוחי אדמה ,חיטה לולים של מטילות וגידול אפרוחים .בעיות לא חסרו .מים
היה בצמצום ,אז קיבלו המתיישבים במושב כמויות קטנות של מים ,להשקאת  10-8דונמים בעקבות זה פרץ משבר ,זאת משום שלפני בוא המים האלה
הייתה לאנשי המושב תקווה כי בעזרת המים יוכלו לפתח חקלאות ענפה ומשגשגת .עם הזמן למדו המתיישבים לפחות באופן חלקי ,להתמודד עם בעיות
אלו ואחרות ,ובתום העשור הראשון להתיישבות במושב ניתן היה להצביע בצד הבעיות שטרם נפתרו גם על שורה של הישגים .בעיה שנייה הייתה קשורה
לאספקת המזון ולשמירתו בתנאי האקלים הלא-קלים בנגב .העיקה ,כמו כן ,בעיית המסתננים וה’פידאיונים’ .גם גיוס כוח-האדם להדרכת המתיישבים
החדשים ולהפעלת המושב לא היה עניין פשוט .בדרך כלל ,כאשר הוקם מושב חדש ,אורגן צוות מוותיקי הארץ ,שהורכב ממדריך כללי ,מדריך חקלאי,
מדריכה ,מא”ז (מפקד אזור) ,גננת ,חובש ,מנהל צרכנייה וטרקטוריסט שהצטרף למתיישבים החדשים ועזר להם בארגון החיים במקום .ניהול ההתיישבות
בחבל הוטל על גוף שכונה "מפעל הנגב" שהיה בבעלות משותפת לקק"ל ולסוכנות היהודית" .מפעל הנגב" הוא שיישב בפועל את העולים החדשים ,לן
אתם בלילות גשומים ,דאג להם למזון ולנשק ולימדם את השפה ,התרבות והמנהגים הארץ  -ישראלים.
נכון להיום יש באשבול  60משקים חקלאיים ,שכונת הרחבה של בנים ממשיכים ותושבים חדשים.
כיום באשבול נשאר קומץ קטן של חקלאים שמגדלים פרדסים ,מטעי אבוקדו ,חיטה ,לול מטילות אחד וחממות .שאר התושבים מתפרנסים מעבודות חוץ.

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.

מזכ״ל תנועת המושבים
ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל

תנועת המושבים בישראל .שומרים על המרחב הכפרי .שליחות לאומית שהיא זכות

מנחם הכהן

רב תנועת המושבים

