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מושב אביחיל נוסד על-ידי חיילים משוחררים מהגדודים העבריים של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה (.)1914-1918
בתקופת שרותם בצבא הבריטי הם נדרו כי יקימו כפר על אדמת ארץ-ישראל ,כך ימשיכו בפועלם :הגנה והתישבות .במשך אחת
עשרה שנה הם נאבקו על זכותם לקבל אדמה .אם כי בינתיים הקימו משפחות והסתדרו במקומות אחרים ,הם נשארו נאמנים
לחלומם.
משפחות גדודאים התישבו בבאר-טוביה ,בלפוריה ,כפר אז"ר ,כפר יחזקאל ,כפר מל"ל ,תל עדשים ומושבים אחרים .אך הריכוז
הגדול ביותר של גדודאים  -כ 60-משפחות  -הקים את מושב אביחיל.
אדמות עמק חפר ,ובתוכן אדמת אביחיל ,נרכשו ע"י הקרן הקיימת לישראל בתרומות ההסתדרות הציונית של קנדה בשנת .1929
אחרי מאבקים ארוכי שנים של קבוצת החיילים המשוחררים שרצו להיות חקלאים בארץ ישראל ,בממשלת המנדט הבריטי
ובמחלקה להתישבות של הסוכנות היהודית ,אושרה ההתישבות בואדי חווארת (היום עמק חפר).
העליה לקרקע היתה בט"ו באב תרצ"ב ( .)17.8.1932בחצר ביתו של אחד המייסדים שגר בתל-אביב בנו את הצריף הראשון :כל
קיר בנפרד ,כך שנשאר לחבר את הקירות במסמרים .הצריף הכיל בקומה הראשונה חדר עבודה ומטבח ,ובקומה השניה שהופרדה
מהראשונה במחצלות  -חדר שינה .הכל הועמס על משאית ובבוקרו של יום העליה יצאה המשאית ועליה מספר נוסעים .המשאית
נסעה עשר שעות בכביש דרך פתח תקוה ,ראש העין ,ג'לג'וליה ,קלקיליה ,טול כרם ,ומשם בדרך עפר לכיוון מערב .מהכניסה
לנתניה ,שהיתה אז מושבה קטנה ,פנו צפונה ונסעו בחולות עד לגבעת הכורכר שעליה הקימו את הצריף .ארבעה מחברי המושב
שהגיעו במשאית נשארו כדי להתחיל את עבודות הקמת בנין של קבע ,הכשרת הקרקע לנטיעת עצי הדר וחפירת באר .במשך
כמה חודשים התחלפו החברים עד שהתחילו להגיע המשפחות והתיישבו בצריפיהן.
בית-הספר העממי ,הפועל עד היום כבית-ספר יסודי ,נפתח ב 1933-בהנהלת גור-אריה .בהתחלה היו כ 30-תלמידים מכל
הכיתות .הם ישבו באותו חדר לימוד ולמדו יחד .בשנה השניה הגיע מנהל חדש ,משה מדליה ,גדודאי לשעבר וחבר המושב ,שהגיע
עם משפחתו מכפר הנוער מאיר-שפייה .הוא חינך בשיטת "חברת ילדים" שניהלה את כל הפעילות החברתית בבית הספר ואחרי
שעות הלימודים .את בעיית המחסור בחדרי לימוד הוא פתר בשיטת העבודה העצמית :כל קבוצת גיל ישבה במרוכז בחלק מחדר
הלימוד .המורה פתח את השיעור בהצגת חומר ונושאים לכל קבוצת גיל וכל מקצוע לימודי ,והפנה את התלמידים אל ספרי
הלימוד כדי לרכוש את הידע בכוחות עצמם ,איש-איש כפי יכולתו .התוצאות היו מעורבות :היו ילדים שרצו קדימה ולעומתם
כאלה שלא הצליחו לסיים את החומר.

חברות וחברים יקרים,

קבורת בנימיני

בסביבה היה שבט בדואי שאנשיו התנכלו למתיישבים :גנבו כלים וחפצים והעלו עדרים על השטח .בתחילת ינואר ,1933
בהתקלות המתישבים עם בדואים שעלו על השטח ,התפתחה קטטה שבמהלכה נזרק כד חרס על השומר יוסף בנימיני והוא נפצע
קשה בראשו ומת מפצעיו.
בצפון נתניה היה "פרדס הגדוד"  -שטח פרדסים גדול של כמה מיוצאי הגדודים העבריים .שם כבר היתה באר .מתיישבי אביחיל
היו הולכים או רוכבים על חמור עם פחים כדי להביא מים ,ומגיעים למחוז חפצם עם חצי הכמות .כך עד שהבאר התחילה לפעול
כעבור כמה חודשים.
בצמוד לשטחי מושב אביחיל ,הוקם מושב נוסף בשם "עין העובד" .חבריו עבדו כפועלים שכירים במטעים במושבות שונות,
ובעיקר בפרדס הגדוד .על הקרקע עלו  18משפחות בשנים  .1933-1935בשנת  1945התאחדו שני המושבים.
משפחות המתיישבים הראשונים באביחיל:
איזין זלמן וצביה ,בוברוב חנוך ושושנה ,בורשטיין אברהם וצפורה ,בנימיני יוסף ,בק ישעיהו ועליזה ,ברנשטיין חייקל וג'נטיל,
ברצ'נקו יוסף ועדה ,בשירי אברהם ,גולדמן שמעון ואסתר ,גולדברג יצחק ושרה ,גרנובסקי דוד ועליזה ,דוברוביץ יקותיאל והינדה,
הר שלום-אהרן ומרי ,וולק משה ומאשה ,וייס מנחם ואלישבע ,זינגר אברהם ורבקה ,זליגסון שלמה ומיכל ,טאובקין אליעזר
וימימה ,טורצקי זליג ובת-שבע ,ילוז שלמה וויקטוריה ,ישראלי יהודה ובלהה ,כהן יהודה-לייב ויפיה ,ליסיצה יעקב ודבורה,
ליפשיץ הרצל ומרים ,ליפשיץ משה ורבקה ,מדליה משה וצרויה ,מטיסס יצחק וחיה ,מילר יחיאל ורבקה ,מקובקי יעקב וטובה,
נלסון משה והניה ,סטולסקי יוסף והינדה ,סמובסקי הלל ורבקה ,עוזיאל נסים ורחל ,ערוסי יוסף ורומיה ,פיטקין משה ושרה,
פרידלנדר שלמה ולאה ,צמרי איסר ושרה ,קורן ישראל ורבקה ,קמינר אלימלך וצפורה ,קרול חיים ובלה ,קרול יוסף וצפורה ,קריס
שמואל-דוד-חיים וטובה ,קריצ'בסקי אברהם ושושנה ,קריקסנוב שמואל ויונה ,קרפ ברוך ורבקה ,ריגאי משה ויונה ,רייזר מתתיהו
ויונה ,רלסקי ישראל וטובה ,רפופורט מאיר ושושנה ,שמחאי אהרן ושרה.
משפחות המתיישבים הראשונים בעין העובד:
אברמוב (בן-יוסף) חיים ושושנה ,בוכהלטר מרדכי ולאה ,בלבן שמעון ואהובה ,בלפרמן שמחה ומאשה ,בן-יעקב צבי ומרי ,ברבדו
זאב ויפה ,גוזמן ישראל ויהודית ,גנציס (גן ציון) שמריהו ונחמנית ,הלפרין יצחק וזהבה ,וילר צבי-בוזיק ועטיה ,זהבי משה וצפורה,
לאינסון שאול ושרה ,מינסטר יצחק ובת-שבע ,קוארט פנחס וסוניה ,קפלן אליהו ושרה ,רוזן שמואל ועדה ,ריטר אריה ושושנה,
שוורצמן אברהם ובתיה.

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

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

