בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים

עין עירון | 1934
אושרי טובה וחיים

האוזר סוזי ואמריק

טש מרים ושלמה

ליפשיץ אסתר ודב

קופל שרה וחיים

ביאלקין חיה ובנימין

אטלס אסתר ויצחק

הילמן בלהה וחנוך

יוכנוביץ פרומה וחיים

מגר סוניה ודוד

בירינברג מנוחה ומשה

הס רות ומיכאל

הררי מלכה ויהושע

כהן אביבה ושאול

כהן פאולה וולטר

מוצנוב-מגן שרה ומשה

נלביצקי טובה ויעקב

קליגר בלה ויוסף

קליין מרים ויוסף

רייס פרחה ומרדכי

בן-דוד רחל וחיים

שוורץ ציפורה ומנשה

בן כנען פנינה וזלמן

ורניק חנה ושמואל

כהני רחל ושלמה

קפלן מינה ויצחק

שומרוני טניה ונתן

סובול חנה וחיים

בריס מרים ודב

זק דבורה וחיים

חיילובסקי בלה ואבשלום

כץ מרים ומאיר

לוין עדה ואברהם

פוקס הלינה ויוסף

פירסט יהודית וחנן

קרביץ מאשה ושמואל

קריגר ציפורה ומשה

קרופסקי אהרוני טובה

שמעוני רצה ואייזיק

מייסדים נוספים :בייגל מינה ושלמה ,ברנר אסתר וגד ,גרינברג יוכבד ושלום ,דוברובסקי חנה וחיים ,וייס בלה ומרדכי ,ול דוניה וחיים ,ולך אלזה וצבי ,חיימוביץ' סרל וצבי-משה ,יכנס אידה ויוסף ,מנדלסון רחל ויוסף ,מרמינסקי בן ציון ורחל,
פנקס אדית ושמואל ,פריצנר בלה וברוך ,קאופמן זהבה ושמחה ,קייסמן רינה ויהושע ,רודניק מינה וצבי ,רוזין ציפורה ויעקב ,שומכר חנה וחיים ,שטרק חיה ומרדכי ,שמן חנה ומשה

מושב עין עירון מצוי בפתחו המערבי של נחל ערה ,במועצה האזורית מנשה .בשנת  1913רכשה קבוצת אנגלים יהודים ,שנקראה אחוזת לונדון ,אדמות
באזור מאפנדי הערבי .כוונתם הייתה להתיישב ,אך מלחמת העולם הראשונה השאירה את רובם באנגליה .חלק מהאדמות הועברו לקרן הקיימת לישראל.
בשנת  1932התגלו מים טובים בבאר שנחפרה ליד עין שמר .מציאת המים נתנה דחיפה להתיישבות באזור ,ופועלי פרדסים שעבדו
בכרכור התארגנו כקבוצה שפנתה לסוכנות היהודית בבקשה לקבל את אדמות עין עירון .חברי הקבוצה המייסדת היו בשנות ה20-
וה 30-לחייהם ,חלקם בעלי משפחות וחלקם רווקים ,יוצאי רוסיה ופולין .בעין עירון העלייה לקרקע הייתה ללא הכשרה ,לחברים היה רקע חקלאי
מצומצם והקשר החברתי ביניהם היה מועט.
ב 1934-החלה העלייה לקרקע ,ללא תמיכה כספית מהמוסדות המיישבים .ההתיישבות הראשונית הייתה בצריפים וחלק מהמתיישבים חיו ביישובי
הסביבה והתיישבו בעין עירון רק כשגמרו לבנות את ביתם .תוך כדי ההתיישבות במקום נערכו קדיחות לחיפוש מים .הוותיקים זכרו לספר שלצוות
הקידוח הצטרפה גברת איטלקייה שהסתובבה בשטח והצביעה על המקום שלדעתה ימצאו בו מים והיא צדקה !...באר המים מספקת למושב מים עד
היום .לאחר גילוי המים נבנתה בריכת המים העגולה במרכז המושב ,אליה מגיעים המים מהבאר ,ומשם נשלחים לכל פינות המושב.
בסיום בניית בריכת המים נערכה חגיגת המושב לרגל העלייה לקרקע וחנוכת מכון המים ,ביום א' חול המועד סוכות  ,13.10.1935 ,בשעה 02:30
בצהריים ,במעמד סגן מנהל מחלקת ההתיישבות בסוכנות היהודית ,משה שרתוק.
בשנים  1936-9התיישבה במושב קבוצת משפחות יוצאות גרמניה ,שהגיעו לפני מלחמת העולם השנייה .מאחר שכשהגיעו לא היו בתים ,הם חיו ברפתות,
בתנאים מאד קשים עד שהקימו את ביתם.
התחלת המושב הייתה משקי עזר .את הקרקעות חילקו בהגרלה .כל משפחה קיבלה  3דונם ,אדמה ריקה ,ללא צנרת השקיה .פרנסתם העיקרית של
החברים הייתה בעבודות חוץ .חלקם המשיכו לעבוד כפועלים חקלאיים וחלקם הקימו קבוצות בנייה ובנו את בתי עין עירון והסביבה .לאחר עבודתם
היו חוזרים אחה"צ ומתחילים בעבודות המשק .בהתחלה לחלקם הייתה פרה אחת וכל  4משפחות חילקו ביניהם סוס עבודה .הם גידלו תרנגולות ,הדגירו
אותם בתוך הבתים ,ולאט לאט רכשו פרות .העבודות בשדות בוצעו בידיים ,בעזרת מעדרים או טוריות .את השדה חרשו במחרשה רתומה לסוס .לאחר
מכן נטעו גם פרדסים.

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

עין עירון חוברה לרשת החשמל בשנת .1941לא היו כבישים במושב ,הכל היה רק חול וחול .בהתחלה נסלל כביש מאבנים שהוביל מכרכור עד מרכז
מושב .כביש זה נסלל באספלט לאחר מספר שנים והיה היחיד במושב עד שנות ה .70-לאחר קום המדינה ,בשנת  ,1950לאחר הסכם רודוס עם ירדן ,כל
משפחה קיבלה תוספת אדמות והמשקים הגיעו ל 30-דונם .החקלאות התבססה על משק החלב ,תרנגולות ופרדסים.
בתחילת שנות ה 50-המושב קלט עלייה של משפחות ניצולות שואה .בתקופה זו עברו הרבה משפחות במושב ,כמה מהמשפחות נקלטו וחיו במושב
עשרות שנים .נכון ל ,2016-רק משפחה אחת מהעולים ממשיכה לחיות במושב.
רובם של בני המייסדים לא נשארו במושב בגלל קשיי הפרנסה ,חלק מבעלי המשקים החקלאיים ויתרו על אדמותיהם ונשארו כתושבים.
בסוף שנות ה ,60-לאחר מלחמת ששת הימים ,נקלטו במושב משפחות צעירות ממושבים אחרים .בשנות ה 70-כמעט ולא נקלטו משפחות .רק מאמצע
שנות ה 80-החלו להגיע למושב משפחות צעירות מרקע עירוני ,ואליהן הצטרפו חלק מבני הדור השלישי ומאז ועד היום הביקוש למגורים בעין עירון רב.
בעין עירון אתרים המושכים מטיילים:
* המעיינות – אזור המעיינות היה פעם ביצה שכל חורף פרחו בה נרקיסים .היום האזור כבר לא ביצה ואין נרקיסים ,אבל למעיינות ולעץ התאנה העתיק
שלידו מגיעים מטיילים מכל הארץ.
* תל אסור או תל ארובות או איך שקראו לו במושב :גבעת נפוליאון ו/או גבעת הכלניות .זוהי גבעת שולחן שפעם הייתה מתמלאת בכלניות ,כל חורף.
הכלניות נעלמו אבל רשות העתיקות גילתה את המקום ובכל שנה נערכות חפירות במקום .מגיעים קבוצות מתנדבים מבתי ספר ומחו"ל ומוצאים
ממצאים מזמנים קדומים.
* אנדרטת משמר הגבול – ב 1950-כל המושב השתתף בנטיעת מטע חרובים בשטח שהיום משמש כאנדרטת משמר הגבול.
אדמות אלה נתרמו ע"י המושב למועצה האזורית מנשה ,שתכננה להקים שם את בית המועצה ,אך העבירה את השטח למשמר הגבול .האנדרטה
משמשת גם כנקודת תצפית יפה על הסביבה וגם כאתר פיקניקים.

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.

מזכ״ל תנועת המושבים
ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל

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

מנחם הכהן

רב תנועת המושבים

