
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

"... קום ברק ושבה שביך בן אבינעם" )שופטים, ה', יב'(
ברק, מושב עובדים בחבל תענך שבעמק יזרעאל, מדרום לעפולה, סמוך לקו הירוק, בתחום המועצה האיזורית הגלבוע. ע”ש ברק בן 

אבינעם, אשר הביס בתענך את סיסרא, שר צבא יבין, מלך חצור.
עוד במרוקו התארגנו מיסדי המושב במשך כשנה וחצי בגרעין התישבותי בחסות תנועת “הבונים”. חבריו היו ברובם זוגות צעירים עם 
ילדים מקזבלנקה ומפורט ליוטי. מפעל ההתישבות המושבית האיזורית היה אז בעיצומו והוצעו לנו שתי חלופות: חבל תענך או חבל 
לכיש. בחרנו בתענך וידענו מראש שאנו עתידים לייסד את מושב ברק. הכשרת חברי הגרעין כללה “טעימה” מעבודת האדמה ומפגשים 
תכופים עשירי פעילות חברתית, תרבותית וערכית בה קיבלנו מידע והדרכה ע”י שני שליחים מטעם תנועת המושבים על האתגרים 
המצפים לנו. בפעילות הזאת התגבשנו כקהילה וטיפחנו את חלום ההתישבות בארץ ישראל שנראה מושך, מפתה, אף מלהיב. יחד עם 

זאת מאיים משהו.
סיפור היציאה שלנו ממרוקו הוא סיפור מרתק בפני עצמו. כחצי שנה לפני המועד המתוכנן לעלייתנו נתבשרנו לפתע, ב-11 ביוני 1956 
אחה”צ, כי השלטונות ינעלו את שערי העליה לארץ באותו לילה בחצות. האם ייתכן כי נחזה בשברו של החלום ונישאר במרוקו? לא ולא! 
החברים גילו נחישות בלתי רגילה, עזבו הכל, ארזו בחופזה את ההכרחי והתייצבו במועדון, שם המתינו האוטובוסים והגענו למחנה העליה 
לפני חצות. המחזה הלא ייאמן הזה היה מרגש ביותר ובלתי נשכח והעיד על המוטיבציה של החברים. אחרי חודשיים של ציפייה ושהות 
בתנאים לא תנאים באוהלים בעיצומו של קיץ יצאנו בשלוש קבוצות במסווה של תיירים שפניהם מועדות לצרפת או לספרד. ובאוגוסט 

וספטמבר 1956 עלו 51 משפחות על הקרקע בברק, היישר מהאוניה ללא תחנת מעבר.
המפגש עם המציאות לא היה מלבב: בתים קטנים, קוץ ודרדר מסביב, ללא דרכי גישה, ללא חשמל, שירותים בחוץ, באמצע הלא כלום. 
ופרנסה?? הסוכנות היהודית העסיקה אותנו בעבודות “יזומות” במינון ובשכר מינימום. כך עבדנו בשנתיים הראשונות בחפירת תעלות 
ניקוז, באיסוף עלי טבק, בקטיף כותנה ידני, בנטיעת עצים, בדיש בוטנים ובגן ירק משותף, ששימש מעין בי”ס לחקלאי המתחיל. את 
הוצאות הקיום השלמנו מחסכונות שהבאנו מחו”ל. בהיותנו ישוב ספר הוטל עלינו לשמור לילה לילה בתורנות. למרות הקשיים והצמצום 

ראינו בזה חבלי בראשית חולפים, אף כי היה מיעוט שראה בזה חבלי צער וחרטה. אולם, משום מה, רובנו חשנו התרוממות רוח מעצם 
היותנו בארץ, חשנו שאנו תורמים משהו לבנין המדינה הצעירה. ציונות צרופה!

הימים נקפו ואנחנו עדיין “פועלי דחק” של הסוכנות ולא מושבניקים כפי שציפינו להיות. משנוכחנו כי לא “בוער” למוסדות המיישבים 
וכי בכוונתם להמשיך במשטר האפוטרופסות ולנהל אותנו בקצב שלהם, נאלצנו לשבות ולהפגין ע”מ לדרבן אותם להעמיד לרשותנו את 
האדמות ואת אמצעי הייצור לעבודה עצמית. וכך היה. למרות הליווי של המדריכים ההצלחה לא האירה לנו פנים בהתחלה מחמת חוסר 
ידע וניסיון. חלק מהחברים עזבו את המושב באין יכולת להכיל את הקשיים ולהתמודד עם המהפכה הכרוכה במעבר מחיי עיר תוססים 
לפרנסה מהאדמה. אך רוב החברים גילו כושר עמידה ונשארו במושב. כנראה הגשמת החזון היתה חזקה יותר מהאכזבה מהמציאות. אלה 
שהתמידו והתמסרו לאדמה פיתחו לאורך זמן משקים מבוססים: מי בגידולי שדה וירקות, או במטעים וכרמים ומי בחממות או בלולים. 
ידם במגוון רחב של עבודות מחוץ למושב או בעסקים קטנים. לימים עם המשבר  אחרים לא הסתפקו בחקלאות מלכתחילה ושלחו 
שפקד את ההתישבות העובדת בשנות ה-80’, הסתבר כי ביסוס הפרנסה על חקלאות בלבד היה שגוי, בהתחשב במכסת הקרקע והמים 

המצומצמת.
בברק 60 נחלות. הנחלות שהתפנו במשך השנים אוכלסו ברובן ע”י בנות/בני הדור הצעיר )המהווים היום רוב באגודה( ומיעוטן ע”י 

קליטת חברים מבחוץ. יחד עם המשפחות שאינן חברי האגודה מונה המושב 120 משפחות נכון להיום )2017( בס”ה כ-400 נפשות.
במושב מתנהלים חיי חברה ותרבות פעילים לכל הגילאים עם מבנים ומתקנים ראויים: בית עם, מועדוני נוער, בית כנסת חדש, אולם 
ספורט משותף, מגרש כדורסל, מתקני שעשועים והפעלה, גן נוי ציבורי. מערכת החינוך עונה על צרכי האוכלוסיה מתינוקיה עד גמר 

תיכון. בחודשים הקרובים תחל בניית ההרחבה שתכלול 120 יחידות דיור ורבים מבני המקום מתכוונים לשוב לכור מחצבתם.
עם כל הענווה רשאים אנו להביט לאחור בגאווה ואנו מצדיעים בהערכה למייסדים.
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