בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים

אביגדור | 1950
מייסדי מושב אביגדור
יזרעאל אלכסנדר ורגינה
ברטר ברוך ורוזי
משפחת אייזיק
רוזנברג יעקוב ואדית
יזרעאל מורדכי וחיה
תמרי אלחנן ורחל
זונשיין יעקוב ומינה
גול משיח ושולה
נוביק ניסן וחיה
הימןי אלי ושושנה
דיאמנט אפרים ואלזה
משפחת כספי
משפחת מפציר
שמעון מאיר
סתווי יעקוב ויהודית
משפחת גילעדי
ריינהולד אורי ויוכבד
בועז אריה ודבורה
הרץ לולה וגדעון
חסיד מנחם ומאירה
פרימן מנחם ומאירה
זוהר ישראל ויהודית
יופה גרשון ומרים
קמה יונה ושרה
ליימן חנן ורמה
לוי עובדיה ושושנה
בר שלום ראובן ורבקה
קלדרון יוסף וטובה
אלון (דוב) שושנה ושלום
משפחת ליטמנוביץ
אלוני חיים ושרה

משפחת ברגר
שוורץ חיים ורות
משפחת גלוזמן
אשכנזי שמואל ואביבה
נוסבאום אברהם ורחל
שי יוסקה ואביבה
גורן יצחק ולבנה
חרמץ אברהם ואסתר
משפחת ציפרשטיין
כץ מנחם ומרים
מילול הלל ודליה
שיף יצחק ורחל
כהן שלומית וטוביה
בודנשטיין דיכה ושמואל
משפחת קפלן
ריינהולד משה ופאני
צמח יהדה ורבקה
שטוהל צבי ומרים
מוזס חיים וחניתה
וישניצר דן ונעמי
ורניק סטלה אוסי
טחובר יוחנן ורחל
רוטנברג רות ואריה
ליבוביץ אביבה וקלמן
נוי זלמן ושושנה
קורן יוסקה ודבורה
שטייגר בנו
רוזמרין אשר וברוריה
שוגר לוטי ומאיר
פישר יוסף ומרים

אביגדור  -מושב כלבבי
חלום ההתיישבות החל ב ,1943-בצבא הבריטי ,כשהחלה נסיגת הגרמנים מהמדבר המערבי .באותה תקופה התארגנה קבוצת
חיילים מהיחידות העבריות להובלה (י.ע.ל ).והגתה ופיתחה את רעיון ההתיישבות בארץ.
ב 1944-התקיים בדרום איטליה המפגש הראשון של המעוניינים בהתיישבות .נבחרו מוסדות לפעולה ,והוחלט על השם "ארגון
י.ע.ל" .המוסדות המיישבים ,המרכז החקלאי והסוכנות היהודית יעדו את ארגון י.ע.ל .להתיישבות במושבה הוותיקה "מנחמיה".
ב 1946-הגיעו המייסדים הראשונים והצטרפו לאיכרי המושבה.
קבוצת ארגון י.ע.ל .במנחמיה מנתה  50חברים 7 :משפחות 27 ,רווקים 7 ,רווקות ,ו 2-ילדים.
היה קשה מאד להחזיק מעמד עם האיכרים המקומיים שהקשו ולא הלכו לקראתם .גם החום של עמק הירדן תרם את חלקו בקושי.
במשך הזמן הצטרפו עוד אנשים לארגון והם גדלו ל 81-נפש ,ביניהם ילידי הארץ ואנשים מכל תפוצות העולם .לאחר דין ודברים
חדש עם המוסדות המיישבים ,הוחלט לעבור לדרום הארץ לאזור המועצה האזורית באר-טוביה .ב 1949-החלו בהתארגנות.
תחילה באו הגברים והחלו לעבד את הקרקע ולבנות את הבתים .אחת לשבועיים חזרו לנשים ולילדים ששהו בינתיים במנחמיה.
במשך הזמן עברו גם המשפחות והילדים .הבתים לא היו מוכנים; חלקם גרו בבאר-טוביה ,חלקם בכפר ורבורג ובבית-דרס
במשטרה הנטושה ,וחלק בבייקה הנטוש בפרדס (בייקה בית בפרדס) .ב 1949 -החלו בבנית הבתים .המייסדים בנו את הבתים
במו ידיהם וב 1950-החלו להיכנס לבתים.
כבר בתחילת הדרך קיבל כל משק פרה ,עגלה וחצי פרד .המייסדים התמודדו עם קשיים רבים כמו מחסור במים ,בחשמל ,בתקציב
ובדרכים סלולות.
שמו של הכפר היה "כפר-י.ע.ל .".לאחר שנתיים הוחלט להחליף את שם המושב ,לפי בקשת אי"קא ,למושב אביגדור (על שם נשיא
איק"א  -אוסמונד ד' אביגדור גולדשמיט).

אך החלום המשותף ,העזרה ההדדית אהבת הארץ והאדם הביאו את מושב אביגדור להצלחה ושגשוג.
באביגדור אוכלוסייה מאד מגוונת; ברוב המשקים יש בנים ממשיכים ומתיישבי ההרחבה נוטלים חלק נכבד בפעילויות המושב.
הענפים השולטים במושב אביגדור הם:
ענף הרפת ,המטעים ,הלולים ,דבש וענף הילדים.
אוכלוסיית המושב בשנת :2016
878
* תושבים
414
* מבוגרים
* ילדים ונוער 464
* בנים ממשיכים 42
65
* משקים
* בתים במשקים 197
* בתים בהרחבה 40
השנה ,2016 ,נולדו באביגדור  20תינוקות ...כן ירבו.

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

