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ת ו כ ז א  י ה ש ת  י מ ו א ל ת  ו ח י ל ש  . י ר פ כ ה ב  ח ר מ ה ל  ע ם  י ר מ ו ש  . ל א ר ש י ב ם  י ב ש ו מ ה ת  ע ו נ ת 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

מושב בית שערים
מושב בית שערים שוכן במערב עמק יזרעאל.

בית שערים נוסדה בשנת 1926 ע"י קבוצת עולים קטנה מיוגוסלביה, שמנתה כעשר משפחות. הייתה להם בעיה גדולה של מים. הם התפרנסו 
מפלחה, כרם ולכמה חברים היו גם פרות. בגלל מצוקת הקיום הייתה תחלופה של תושבים. רק שלוש משפחות החזיקו מעמד מההתחלה ועד 
1936. ב–1934 קנה דוד קלדרון משק בבית שערים. עד מהרה הבין שאין זכות קיום למקום הקטן ללא תוספת מתיישבים, והוא פנה למוסדות 

המיישבים שיביאו למקום גרעין התיישבותי, וכך היה.

בשנת 1936, זמן המאורעות הארץ, עלו חברי "ארגון אפרים" להתיישב בבית שערים. "ארגון אפרים" על שם אפרים צ'יזיק ז"ל, נוסד ע"י בני 
המושבים בלפוריה, מרחביה, תל עדשים וכפר יחזקאל, שהיו חברי הנוער העובד. הם חיכו שלוש שנים במגדל, שליד הכנרת, עד שהמוסדות 

המיישבים הציעו להם את בית שערים. משום כך נחשב מושב בית שערים למושב הראשון שנוסד ע"י הנוער העובד. 
במגדל הצטרפו ל"ארגון אפרים" חברי שחריה, גורדוניה והבחורות הסוציאליסטית, שלא רצו להתיישב בקיבוץ והעדיפו מושב.

החברים שעלו לבית שערים, שילמו פיצויים לחברים הקודמים שעזבו. המוסדות המיישבים הבטיחו לחברי "ארגון אפרים" מים מחברת מקורות, 
שנוסדה אז, ותוספת אדמה, שהייתה בפיקדון אצל חברי נהלל וכפר יהושע.

שנתיים ישבו חברי בית שערים במחנה צריפים על השטח של בית שערים היוגוסלבית. המחנה מנה כ-60 צריפים. לפרנסתם עבדו החברים 
בעבודות חוץ, בין היתר בחפירת תעלות לצינורות של מקורות ממעיינות כברי ועד בית שערים. רק אחרי שנתיים עשה האדריכל קאופמן תוכנית 
למושב ל-70 משקים והוגרלו המגרשים לחברים. את הצריפים הראשונים העבירו בשלמותם עם טרקטור שרשראות T20, למגרש המסומן של 
החבר. המומחה להעברת הצריפים היה שייקה הוכמן, שלמד את הפטנט מדן אנקורי מכפר ויתקין. הצריפים הועברו על כל תכולתם. לאחר מכן 
הגיעו המים ממקורות ובמשך הזמן גם הושלמה מכסת הקרקע. החברים גרו בצריפים, והמקלחת ובית השימוש היו בחצר. מבנה הבטון הראשון 
היה הרפת. החברים פיתחו משק מעורב: רפת, לול, פלחה, ירקות ומטעים. בשנות החמישים, רב החברים בנו את בתיהם. עד אז גרו בצריפים. 

שנה אחר כך נכנס החשמל למושב.

הדור הראשון של הבנים למד במושב מהגן ועד סוף בית הספר היסודי. כיום יש במושב פעוטונים וגן ילדים. מבית הספר היסודי ועד התיכון 
לומדים הילדים בבתי הספר האיזוריים בנהלל.

בדור הבנים עבר המשק החקלאי שינוי, ממשק מעורב למשק מתמחה, כלומר ענף אחד עיקרי גדול. כיום בבית שערים יש חקלאות מודרנית, 
מהמתקדמות ביותר בארץ.

בקר לחלב: יש 8 רפתות המכילות כל אחת עשרות חולבות, החלב נחלב ישר למיכל קירור. כל הרפתות שופצו כדי לעמוד בתקן של משרד איכות 
הסביבה. כיום יש כבר 3 רפתות אוטומטיות )הפרות נחלבות בעצמן(.
עגלים לבשר: יש כמה מגדלי עגלים, כשכל אחד מגדל מאות עגלים.

צאן: ישנם כמה דירים של כבשים לבשר.
עופות: ישנם כמה לולי פטמים והודים, בניהם אחד הלולים הגדולים והמשוכללים ביותר בארץ, שעושה מחזור של 500,000 פטמים בשנה.

ירקות וגידולי שדה: מגדלים עשרות דונמים של ירקות לשוק המקומי ולתעשיה: חסה, כרוב, כרובית, ברוקולי, סלרי, בצל ותפוחי אדמה. גידולי 
שדה: חיטה, חמניות, תירס, חומוס, חיטה לתחמיץ, כותנה ועוד.

כמו כן ישנה חממה לגידול ירקות לזרעים, שלוש משתלות גדולות מאוד לצמחי נוי שגם מייצאות, פרדסים וכרמי זיתים.
כל זה על מאות דונמים המוחכרים מחוץ למושב.

בשנות ה–90 נבנתה ההרחבה שהייתה מיועדת לבני המושב. כיום גרים בהרחבה לא רק בני המושב.
היום קיימים במושב שני ועדים, הפועלים ביניהם בתיאום. ועד האגודה החקלאית, המייצג את החקלאים, והועד המוניציפאלי, המייצג את 

החברים החקלאים וכל שאר תושבי המושב. המושב מונה כיום מעל 170 משפחות, כ-720 נפש.

שם המושב בית שערים נבחר ע"י חברי המושב היוגוסלבי, ע"ש בית שערים ההיסטורית, מושב הסנהדרין.
הנתונים נכונים לנובמבר 2016.
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גבע )גרינברג( לאה ויעקבגבאי נעמי ויחיעםברוידה לאה וישראלברבר יפה ומשהבירמן צפורה ואברהם בנדרלי חנה-חנקה ושמואלבן צבי )גרוס( יהודית ודודבן עקיבא יוסף וציפורה

בומפלק-סטמפן חיה ודויד-דודיאמיתי-איצקוביץ מנשה וריקה-רבקהאלוני רבקה ושלמהאברהמי-פאפו דבורה ויוסף-פיקו גלוברזון אהרוןאיתן-מילוא נעמי ואברהםאילי מאשה ואלכסנדר-אלכסאהלי אידה ויוסףאברמוביץ איטה ודוד

זיסלה אדולף ד״ר

הוכמן שפרה וישעיהודוידסון שרה ויוסף-יוסקהדגני בת שבע וישעיהו-שעייה

גוטמן נחמה וישראל

ויטלס מינה ויצחקוולף יהודית וגרשוןגרינברג ראיסה וחייםגורניק רבקה ומשהגולדמן )שפיגל( שרה ונפתלי

חומש שרה ויוסףזלוסצר שמואל ושרהזלוסצר אברהם ואולגה

וייסר יוחנן וקלרה

כהן גאולה ואברהםישי )ישיביץ( רחל ומיכאליבלון צילה ויוסף-יוסלורדי )רוזנקרנץ( שלמה וחנהוינברג דבורה ונחמן

נאמן )נוימן( יהודית ושלוםכץ-כהנוביץ בלה ודניאל נורקין אהרון ויעלמרמור אסנה ואורימלמוד שושנה וחייםליפשיץ שושנה ויהודה

נחומי )גרבובסקי( פרומה ואליעזר

לוריה מרגלית ונתןכהן סוניה-שרה ויהודה

ציפורי לובה-לובקה ואברהםסטפנסקי אילה ומרדכי-מוטקה צפורי שרה ונתןפרלדיק דינה ויעקב-יענקלפריצקר אסתר וצביעמיר )וכשטיין( עדה ומשה

קוזמינסקי סוניה ואברהם

סרנצקי רחל ואריהניר-קלפר אסתר ויצחק

רייזנר בלומה ואפריםקמה-קורנגולד בלה וחיים שומן חוה ויצחקרשפון-גרינשפון קטיה וצבירויניק חסיה ויהודהרובין עדה ואהרוןראם-טויבש חיים ותמר-פלה ראובני ברטה ושאולקלדרון צפורה ודוד

שפירא סימה וחייםשורש-שטרנברג חנה ושמואל-סמיק שרוני יהודית ומיכאלשמואלי צילה ומאירשיצר חנה ומשהשיינוולד דינה וקלמן-קלמי שטרנקלר חוה ומרדכישור חנה-נושה ונתן


