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מקור השם: "ואלו העיירות בתחום צור שצת בצת ופי מצובה וחנותא עלייתה וחנותא ארעייתה וביברה וראש מייה... וכל מה 
שקנו ישראל נאסר" )תלמוד ירושלמי מסכת דמאי(.     

למרות שעיירות אלו היו מחוץ לגבולות הארץ )שלאחר גלות בבל( חלו עליהם כל האיסורים הקשורים לארץ ובכלל זה שמיטה 
ומעשרות - ולכן נקראו "העיירות האסורות".

מלחמת העולם השניה: במהלך מלחמת העולם השניה כשגבר החשש שגרמניה ומדינות הציר יכבשו את ארץ ישראל מידי 
הבריטים, תיגברו בנות הברית את כוחותיהם בארץ והקימו שדות תעופה קדמיים ובכלל זה שדה תעופה בסה )בצת(. גם לאחר 

המלחמה פעל חיל האויר המלכותי בבסה כנגד אוניות מעפילים שהגיעו לחופי הארץ.
מתיישבים ראשונים : בשנים 1949-1950 הגיעו עולים חדשים, רובם ניצולי שואה מרומניה, יגוסלביה והונגריה והתיישבו 

בשרידי הכפרים תרביחא  )שומרה, כיום( ובסה )שלומי, כיום(. הם עבדו בעבודות יזומות של קקל והחלו בהכשרת הקרקע 
ובניית בתי הקבע  בבצת.  בשנים הראשונות הצטרפו מספר משפחות "צבריות" צעירות לישוב והפיחו בו רוח חדשה.

החיים בספר: במרץ 1951 הוכרז הישוב כמושב עובדים. ענפי החקלאות העיקריים כללו רפת, פרדס וגידולי ירקות. כמו כן 
עסקו החברים בעבודות בניה וסלילת דרכים. מושב בצת שוכן בקרבת גבול לבנון ובמשך שנים ארוכות התמודד עם אתגרים 

בטחוניים קשים בנוסף לקשיים הכלכליים. חדירות מחבלים ומטחי קטיושות היו חלק בלתי נפרד משיגרת החיים בישוב. 
נחיתת מיגים סוריים: ב-12 באוגוסט 1968 חדרו לישראל בטעות צמד מטוסי מיג-17 סוריים וטעו בניווט בשל מפה ישנה. הם 
נחתו במנחת בצת בגליל המערבי בחשבם שנחתו בלבנון, ושוחררו כעבור שנתיים בעסקת חילופי שבויים. שני המיגים נשלחו 

לארצות הברית, אחד מהם הוחזר לישראל ומוצג במוזיאון חיל האוויר בחצרים.   
יובל ה-60: בשנת 2010 נערכו חגיגות יובל ה-60 למושב. למעלה מ-90 בתי אב, מרביתם עוסקים בענפי החקלאות השונים: 

אבוקדו, בננות, צאן ובעלי כנף. כמו כן בענפי התיירות כגון חדרי אירוח, מסעדות, גלריות ועסקים בתחום הפנאי. שנתיים קודם 
לכן הוכרז הישוב ככפר תיירותי.

צופים את פני עתיד: בשנים האחרונות החלו בני הדור השלישי של המייסדים לתקוע יתד בישוב. חלומם של הסבים והסבתות, 
ששרדו את אימת המלחמה וקשיי השנים הראשונות לתקומה, הולך ומתגשם.

קליין שרי ומיקי קליין רבקה ובלהקליין אליזבת וארמיןקונפורטי לונה ואברהםקוז׳קרו גולדה ויוסףקובליו צילה וזלמןפרידמן גיטל ונחוםפרידמן שרה ויצחק

פוני חנה ומשהלפיד עליזה וחיים סופונרו פרידה ואליהונימקובסקי נלדה ומאירמטס מינה ויהושעמטס טוני ואליהו ליבוביץ אדלה ודבלוי רוזה וצבי

זיסמן סילבי וזאב חכמו פרידה וזנבלזלמן נחמה ופנחסגולדברגר חביבה ויצחק זינגר טרי וג׳ורג׳גרוס לילי ויוסףגולדשמיט מרגיט ופרנץגאון פלומבה ויצחק

שמעוני מרים ומנשהשטמפר רחל וארנון שטמפר נעמה ואהרוןשטיינר רוזי וטיבורשוורץ בלה ופנחסראובן רגינה וחייםקנריק ידידה ופנחס רבס קלרה

לוי איטה ודבלב יוצי ומשהכוכבי מרים ויוסףכהנא צילי ומשה כהן אליזבט ולודוויגטאוב דבורה ואריה פרידמן עדנהטבק לובה ואברהם

בן דב ירדנה ואליבוינג׳ו רותי ופסחאברהם חנה ודב בן אשר דבבלאושטיין יוליה ומשהאיינשטיין רינה ורפאלאדלר רוז׳י ויצחקאברמן פאולה ושמעון

אישח רחל ומנטש קליין רוז׳י ומיקלושקליין אירן וארנהקספו קלרה וצבי בלום מאירכרמי מיכאל
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