בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים

גן שורק | 1950
אקסלרוד ינטל ונחום

אפלבאום שינדל וצבי

גנץ חיה ואביגדור

גוטשטיין אברהם

וייסמן פנינה ויצחק

זקס מרים ומרדכי

כגן פרל ודוד

מילר זיוה ונחמן

מלובני מינדל ויוסף

קורנבלום מרים ויוסף

קורנבליט מרים וראובן

רזניק סוניה וחיים

רייזר ציפורה ומרדכי

וידרקר טובה

משפחות ותיקות :חדווה וישראל קופלר ,אסתר ויוסף זרידר ,מאירה ושמעון גולדין ,רותי ויואל קרן ,אלה וישראל אשרי ,רחל ויצחק משה ,פרידה ומשה משה ,אנט וצדוק בקר,
פרידה ואברהם פרייברג ,פנינה וחיים מילר ,אביבה ודוד מלובני ,טובה וזלמן מלובני.
גן שורק  -עבר והווה
מושב גן שורק נוסד ביום ב' אב תש"י  16ביולי  1950והוא הישוב הצעיר ביותר במועצה האזורית גן רווה .המושב הוקם כהרחבת
מושב נטעים ונקרא נטעים ב' .מתיישביו היו משפחות עולים חדשים בעיקר מפולין ורוסיה ,פליטי שואת אירופה ,חיילים
משוחררי מלחמת השחרור ,שהוכרו כבני מושב נטעים וחיילים אחרים .על שטח שומם הוקמו מבני מגורים-פחונים ,ללא ריצוף,
שטח כל פחון כ 20-מ"ר .קוץ ודרדר הצמיחה האדמה סביבם ,אך הרצון העז להיאחז בקרקע ולהתחיל בהתיישבות חקלאית גבר
על הקשיים הרבים.
ב 1951-לשמחתם של מתיישבי נטעים ב' הם קיבלו מהסוכנות תקציבים לבניית בתי קבע .במרץ רב ניגשו חלק מהגברים למלאכת
הבנייה .הכינו בלוקים במו ידיהם ,בעלי המקצועות השונים הדריכו את חבריהם ואלו ביצעו את העבודה .כל בית  24מ"ר .מקלחת
ושירותים בחוץ ,חשמל אין ,למרות זאת השמחה הייתה גדולה ,בתים אלו היו כארמון לעומת הפחונים .השמחה לא הייתה שלמה,
דאגות חדשות מילאו ולחצו על המתישבים ,ולא נתנו להם מנוח.
שיתוף הפעולה עם נטעים לא היה לשביעות רצונם .הוותיקים הרגישו בעלות על הישוב החדש ,מבני הציבור היו בנטעים,
הנגישות הייתה קשה ועיקר משאת נפשם של מתיישבי נטעים ב' היתה לעבד את אדמתם ולא אדמות של אחרים.
המאבק (מול המוסדות) להקמת מושב עצמאי ולהיפרדות מנטעים החל ...בשנת  1955פנו נציגי נטעים ב' למוסדות המתאימים
וביקשו להתנתק ,ממושב נטעים .באותם הימים מנה הישוב נטעים ב'  30משפחות ,המוסדות טענו שכמות כזאת של משפחות
אינה מצדיקה מתן האישורים המבוקשים (באותו זמן היו בנטעים רק  48משפחות) לאחר לחצים ומלחמה קשה ,ניתנו האישורים
המיוחלים אבל רק לשנה – שנת מבחן ,כשכולם היו בטוחים שלא נצליח להחזיק מעמד.

צעירים ומבוגרים יחד עומדים מול האתגרים

רותי ויואל קרן  -כשהרכב היה חמור ועגלה

באותה שנה הוקמו ,גן ילדים ,מחסן תערובת ,צרכנייה ומחלבה .אחד החברים שהיה גם חבר וועד נשלח לרשום את המושב
באגודה השיתופית ,ולמצוא לו שם בוועדת השמות ,במשרד ראש הממשלה.
החבר הציע את השם נחל שורק – הרי נחל שורק זורם אל הים בסמיכות למושב ,אולם בוועדת השמות הסבירו לו שלנחל שורק
יש רשות נפרדת ,לכן שם זה לא בא בחשבון והציעו את השם ״גן שורק״ המשמש אותנו עד היום.
באותם הימים עסקו בני המושב בחקלאות :פרדס ,ירקות לולים ורפתות .בשנות ה 60-הרפתות חוסלו .כיום ענפי החקלאות
הצטמצמו וכוללים :חממות לגידולי פרחים ,משתלת עצי פרי ,פה ושם מעט פרדסים .ב 1992-על גבעת הכורכר בכניסה למושב
(עליה עמדה המעברה) ,עלו הדחפורים ,מערבלי הבטון ,פועלים ובעלי מלאכה וניבנו בתי השכונה החדשה  -שכונת הבנים.
עוד  31משפחות הצטרפו למושבינו הקטן ,בנים רבים חזרו ,אליהם הצטרפו משפחות מהעיר ,בעלי מקצועות חופשיים ,שחיפשו
איכות חיים ,גם במשקים מתגוררים בנים ובנות לצד הוריהם ,לא מוותרים על החיים במושב...
כיום ( )2016מונה המושב  80משפחות לערך.
לאחר אכלוס השכונה ,הוקם וועד קהילתי בנוסף לוועד החקלאי שהיה קיים עד עתה .במושב :מזכירות ,מועדון ,בית כנסת פעיל,
צרכנייה וגני שעשועים מטופחים .רבים נושאים עיניהם למושב להגשים חלום ובמטרה לשנות אורח חיים.
למרות שקשים ומרים היו הימים הראשונים ,הגענו עד הלום .זאת בזכות נחישותם של המייסדים ,אמונתם כי נוכל ,ובזכות דרך
הניהול הנכונה והנבונה במשך כל שנות קיומו של המושב .נמשיך לצעוד קדימה כמושב פורח ,מבוסס ועצמאי כהצדעה לדור
המייסדים ולמען דור העתיד.

פרל ודוד כגן עובדים ברפת ,תחילת שנות ה50-

"כך בניתי את ביתי במו ידי"  -משפחת קורנבלום 1952

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

