
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

שלוש ארבע מושבוץ... בעקבות פנייה של קבוצת חברים למזכיר תנועת המושבים דאז, אריק נחמקין, התפרסמה בסתו שנת 1975 בעיתון ׳דבר׳ ידיעה 
קטנה מטעמו, על תכנית להקים "מושב של טייסים ויוצאי יחידה מובחרת". הקריאה למימוש התכנית הגיעה מהר מהצפוי: בנובמבר 1975 הכריז האו"ם 
ש"הציונות היא גזענות". כתגובה ציונית הולמת קראה ממשלת ישראל לתנועות המיישבות להעלות על הקרקע ברמת הגולן 4 ישובים חדשים. מכל 
הקבוצה המרשימה נותרו ברגע האמת שני יוזמי הרעיון, אליהם חברו מספר זוגות צעירים שבין רובם לא היתה כל הכרות מוקדמת והמכנה המשותף 

לכולם היה הנכונות לצאת כעת אל הלא נודע ששמו הקמת ישוב חדש.
קבוצת המתיישבים הראשונה כללה 7 משפחות )ולהן 2 תינוקות( ורווק אחד. הודות לשמועות מפה לאוזן ותווך של תנועת המושבים, הצטרפו אט 
אט משפחות נוספות שהיו נכונות לקחת חלק בתהליך ההתבשלות, כך שכעבור 4 שנים, עם המעבר ליישוב הקבע, כבר היינו קבוצה מכובדת של 24 

משפחות שלכל אחת מהן 1-3 ילדים. 
ההתחלה היתה על מדרגה צרה במדרון הדרומי של נחל דליות, צמוד ממזרח לכפר הסורי ח'וח'ה, שבין חורבותיו שרידי בית כנסת בן 1500 שנה. על 
משטח כורכר מהודק הונחו מספר אשקוביות למגורים, שני מבני ציבור מיחידות מודולריות וכולם יחד מקיפים חצר מרכזית. על מגדל מצינורות ברזל 

הותקן מיכל מים גדול מרכזי וזהו, אפשר לצאת לדרך. 
די מהר פזרנו אדמה על הכורכר והקפנו את האשקוביות בגינות פרחים קטנות ששיוו לישובון הקטן מראה משובב לב. 

העבודה הראשונה המשותפת לבחורי הקבוצה היתה בהשמשת המבנים היבילים למגורים: חיבור האשקוביות למים, ביוב וחשמל, התקנת קו מים ממעין 
הכפר אל מיכל המים שבראש מגדל הצינורות, הקפת היישובון בגדר. כשאלה הושלמו הגיעו גם הנשים ושני תינוקות בני כשנה וב-1.1.1976 הוכרז 

"שלוש ארבע מושבוץ". מאז אנחנו חוגגים בט"ו בשבט את יום הולדת היישוב.

בהמשך עבדנו בשכירות בכל הבא ליד במושבי האזור: גידור חלקות מרעה והקמת מיכלי תערובת בגבעת יואב, החזקת משקי עובדי ציבור ועבודות 
גדלו  בהן  הידרופוניות  חממות  מקשאות,  בהתחלה  לנו:  שהוקצו  אדמות  לעבד  התחלנו  ובהדרגה,  במקביל  ועוד.  רמות  מושב  של  בפרדס  נדרשות 

מלפפונים בהדליה ופטוניות. בהמשך בהדרגה ניטעו מטעים: בננות, כרם ענבי מאכל, תמרים וגידולים סובטרופיים: מנגו, אבוקדו ואפרסמון. 
במשך שנות המושבוץ התקיימה שותפות מלאה ומוחלטת בעבודה ובהכנסות. בשנתיים הראשונות התקיימו גם כל הארוחות במשותף בחדר האוכל, 
שנוהל והופעל על ידי בנות המקום. בהמשך קיבלה כל משפחה תקציב לכלכלתה מהקופה הכללית. במשך השנים נפתחו פעוטון וגן בהתאם לצרכי 

הילדים שנולדו או הצטרפו למקום עם הוריהם.
תשומת לב רבה הוקדשה לחגיגת חגים וארועים במשותף. את המסורת שנוצרה באותם ימים מובילים כיום כבר בני דור ההמשך.

סירבנו לקבל עלינו את השם שהועידו לנו בסוכנות "מורדות" ובתום דין ודברים אישרה ועדת השמות את השם "מעלה גמלא" על שם היישוב העתיק 
שדבשתו נשקפת אלינו ממזרח בקשר עין קרוב.

נציגיהם אלינו, לצורך הגדרת תקנון למושב  והזמנת  ותיקים  במשך ארבע שנות המושבוץ הושקעו שעות רבות בדיונים, אספות, ביקורים בישובים 
העתידי. בנוסף לערבות הדדית ושווק מאורגן שאיפיינו באותם ימים את כל מושבי העובדים, נקבע שכל חברי האגודה יעסקו בחקלאות בלבד וכן 
שהמשקים יעובדו בעבודה עצמית בלבד, ללא שכירים. תקנון נוקשה זה התקיים בשנות המושב הראשונות, אך השפעתו על רוח המושב נותרה עוד 

שנים רבות לאחר מכן. 
בחורף 1980, עברנו על טפינו ורכושינו אל יישוב הקבע, ממערב לחרבת חוחה. הוא נבנה על מדרגה רחבה ומרווחת שפניה מערבה, אל הכנרת והגליל.

בראשית קיץ אותה שנה, חולקו השטחים המשותפים לנחלות משפחתיות, תם פרק המושבוץ, מושב מעלה גמלא יצא לדרך.

בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים
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ון-ראלטה שרה ומיכהניב תרצה ואליצורסגל טלי וישראל להב ג׳ודי ודני גת רמה ודני

תמרי רחל ואבישיצר דבורה וחגי בשן נירה ואיילדרור לילי וגדעון אמיתי עירית ויאיר

קיפניס מירה ויגאל לוטן הלה ונדב

צאלון טלי וישיפלד הגר ואמנון בראס הניה ושמחה בן הגיא נורית ושי

ארנון שרה ואבי אשבל שי ודודו

יגאל ענת ואמיר

וולף מיכאל ואיתן

גדות הדס ואורי בינימיני בוניה ויואבבלסקי ורד ונעםאיסטון אן וג׳יימס

 צולם ב-1986, שנת העשור, על ידי הצלם שמואל הכהן


