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אלישמע  – מושב עובדים בשרון הדרומי, הינו חלק מהמועצה האזורית דרום השרון. ממוקם בקרבת הוד השרון וכפר סבא. שני נחלי אכזב  מקיפים את גבולות המושב 
נחל "הדס" ונחל "קנה" הנשפכים כיום לירקון. הישוב הוקם בשנת 1951 על ידי עולים ניצולי שואה מטריפולי ומבנגזי שבמחוז קירינאיקה שעלו לארץ בעליה  הלגאלית 

דרך הים מנמל טריפולי ישירות לחיפה. עם עליתם ארצה שוכנו במחנות עולים. יש לציין שהיו ביניהם גם 3 משפחות יוצאי עירק.
לפני שעלו להתיישב במושב שכנו כשנתיים בכפר סבא הערבית וכונו "אל כרום" ו"כרמים". הישוב הוקם על אדמות הכפר הערבי "ביאר עדס",שהוקצו למושב כנכסי 
נפקדים לאחר שתושביו ברחו ממנו במהלך מלחמת יום העצמאות. בעת הקמתו הוקצו למושב 2,400 דונם אדמה שחורה פורייה. התושבים גרו בתחילה בפחונים 
קטנים, מחוסר מים לא יכלו לגדל גידולי עונה הם הסתפקו בגידולי הפלחה שלא צרכה מים לגידולה. הבאר הייתה אז בקדיחה. הם הגיעו להישג ניכר ומחזורם בענף 

זה הגיע ל-10,000 ל"י בשנת 1952.
הימים ימי צנע, כבישים אין ותנאי אקלים הקשו על התושבים... בחורף שיטפונות רבים ודרכי העפר בוציות וטובעניות. היו קשיים באספקת המזון לישוב ובקיץ יתושים 

וחום מעיק והאדמה צרובה ויבשה.
באוקטובר 1952 הושלמה בניית בתי הקבע במושב, כולל מבני ציבור, גן ילדים, בית ספר, בית כנסת, מועדון ומרפאה מכולת ומחסן נשק לאחסנת הרובים ששימשו 
להגנת המושב. חברי מושב אלישמע חגגו "חג משולש" חנוכת הבתים החדשים, מלאת שנה לעלייתם לקרקע, וקביעת שם למושב – אלישמע. לימים אף הוקמו רפתות 
ולולים...  נטעו פרדסים וצלחו גם בגידולי עונה למיניהם. את ההלוואה לקנית פרה ראשונה ברפת  ולהקמת לולים  קיבלו מהסוכנות היהודית. נבנו מחלבה ומחסן 
תערובת. נרכשה משאית לשימוש לחברי המושב אשר הובילה יולדות לבית יולדות ובימי חורף כשהמים גאו בנחל הדס נעזרו בה להעברת  מזון ואנשים את הרופא 

והאחות שגרו מחוץ למושב.

יש לציין שהמושב היה מלוכד והחברים היו מעורים ומעורבים יחד בשמחה ובעצב.
החברים שמרו בתורנות על המושב מידי לילה מפני מסתננים )פאדיונים( שהיו פושטים בלילות על המושב מהכפרים הערביים הסמוכים וגונבים רכוש ופרות.

ילדי המושב בהתחלה למדו עד כיתה ב׳ במושב עד לסגירתו לגמרי. המורה הראשון שלימד את ילדי המושב הוא יוסף המכונה המורה סוסו אביו של ראש עירית הוד 
השרון חי אדיב. אחר כך הועברו לבתי ספר הממלכתי בכפר מלל והדתיים לבית הספר הממלכתי דתי במושבה "מגדיאל" השכנה. כיום לומדים ילדי המושב בבית הספר 

שהוקם על ידי מועצת דרום השרון לתושביה הנקרא "בית חינוך ירקון".
מושב אלישמע מיישם הלכה למעשה חיים קהילתיים חילוניים ודתיים, המושב מונה כיום 1200 נפש בכ-290 בתי אב.

במושב פועלים שני ועדים: ועד "אגודה" וועד "מקומי" על כל שלוחותיו שעושים רבות למען המושב. נבנו שכונות בנים ממשיכים ויש  אינטגרציה בין התושבים בישוב. 
לאחרונה נבנה בנין מרכז פיס נרחב וגן ילדים חדש. קיים צהרון ומרכז למידה לילדי המושב וחיי הקהילה פעילים מאד. במקום פועלת מערכת חוגים המשרתת את 

ילדי המושב וילדי הסביבה,
קיימת תנועת נוער פעילה מאד, הנוער במושב משתף פעולה, פעיל בה ונהנה מכל הפעילויות בתנועה. תשומת לב מיוחדת ניתנת לגיל השלישי מייסדי המושב, אשר 

זוכים להערכה רבה על פועלם בהקמת הישוב.
כיום החקלאות אינה בראש המושב, התושבים עוסקים בעבודות מחוץ למושב. מושב אלישמע רחב ידיים בממדיו ומרהיב עיניים בנופיו הירוקים, שדרות עצים וחורשה 

יפהפייה לזכר כל בית אב, משפחות המייסדים ומגדל המים הגבוה המשמש לאגירת רזרבות המים נישא מעל כולם.
שלווה פסטורלית ופרטיות מחד וקירבה למרכזים עירוניים וצמתים בין עירוניים מאידך.

בוקטוס חיים ואמו רותבוקטוס ויולה ואשראדיב ראובן ומיליהאדיב עזרא ומיסהאדיב יהודה ואסתר ארביב לידיה וכלפו ארביב סמינה ואליהו ארביב אברהם ורחל

ברמלי אליהו ואמו גלולה ברמלי דוד ושונהביבי אברהם וג׳ולייטבוקטוס עמוס ורינהבוקטוס יצחק ומנטינהבוקטוס ג׳וג׳ה ויוסף ברמלי יולנדה וחווניבוקטוס חלומה ושונה

דואני אליהו ואסתרג׳ווילי גוהרה וניסים ג׳ען רפאל ואמו זולהג׳ען יצחק ורחל גניש דוד ורוזהגלם ג׳וליה וגרשוןג׳ען משה וספייה ג׳קמן ג׳ק וג׳מה ג׳ען פרג׳י וטוני

לחמיש ג׳וליה ומשהלביא נורמה ושלוםלביא מורדכי וסמינהלביא ג׳וליה וויקטורלביא אליהו ודידילביא אברהם וסופיהכריסי ראובן ואמו זמרדה לביא ציון ויולנדהכחלון מיסה וגבריאל

תייר ג׳ולייה והילל שלמה יצחק וצ׳חלהרובין אליהו ולידיהקקון פרג׳י ושמחהעידן שלום ומנגועטר זולה וברוך

סעדן רפאל וגרציה

עטר דני וזולהעבדו אברהם ונעימה

סיבוני יעקב וויקיסבן ג׳והרה ומשהנעים ראובן ומסעודהנעים טינה ואלברט נחמיאס דני ורחלמסיקה גאולה וכלפומסיקה מיסה ויעקובמסיקה בכור ולידיה

מגידש בורי ומיסהמגידש רחל ואהרון מגידש אליהו ומיסה לחמיש לולי ובלמו מסיקה זולה ואברהםמגידש זולה ומשהמגידש יעקוב ובחלהלחמיש דוד ובובה מכלוף ג׳ולייה ובכור

חסן רחל ועמוסחימוביץ אפרים ואמו ציפורהחורי מירי ואליהודואני ששון ולידיה חורי נסריה ואהרון יעקבי שולה ויחזקאלימין אברהם ומסעודהדואני מיסה ומשה דואני נסריה ועמוס

תמם יצחק ומנטינהתמם מיסה ויעקבתמם אלפונסו ואסתר תרזה )קלרה( ויונהתייר משה וגזלהתייר ג׳ברה ויהודה


