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ת ו כ ז א  י ה ש ת  י מ ו א ל ת  ו ח י ל ש  . י ר פ כ ה ב  ח ר מ ה ל  ע ם  י ר מ ו ש  . ל א ר ש י ב ם  י ב ש ו מ ה ת  ע ו נ ת 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

סיפורה של גבעת יואב
“מיד אחרי מלחמת ששת הימים וכיבוש הרמה, עמדתי על אחד ממצוקי הגולן. כל חוויות הגולן לפני המלחמה עלו למחשבתי. 
קלטתי את משמעות ישיבת הסורים למעלה והבנתי שאת הגולן חייבים ליישב. חזרתי לגדוד נחוש לממש את חזוני” כך מספר בני 
זוהר, מארבעת החברים שהגו את הרעיון להקים מושב ברמת הגולן. “פניתי לחבריי מביה”ס החקלאי ומהגדוד בצנחנים, אמנון 

סבח וארז. שאלתי ‘אתם באים להקים מושב בגולן?’ הם ענו - ‘ברור!!’ והתחלנו לפעול למימוש הרעיון”. 
“פנינו לעוזי פיינרמן, מזכ”ל תנועת המושבים, ואמרנו שאנו גרעין של עשרים חבר’ה מהצנחנים שרוצים להתיישב בגולן. עוזי רצה 
לפגוש את העשרים ונוצרה בעיה: מאיפה נביא אותם? המג”ד, צבי ברזני, שתף פעולה ואמר לחיילים במחלקה: ‘יש ביום א’ יום 

כיף בתל-אביב, אך קודם תגיעו לבית תנועת המושבים. כשישאלו אתכם שאלה, תענו ‘אנחנו רוצים’”
מחלקת צנחנים שלמה נכנסה לבית התנועה, וכשנשאלו אם רוצים להתיישב בגולן, ענו פה אחד “רוצים!”. מכאן, ההגשמה הייתה 

למציאות, בעזרתו של דני קריצ’מן, שידו הייתה עמוק בקלחת ההתיישבות.

שם הישוב ומיקומו
תנועת המושבים קיבלה קרקע להתיישבות בדרום רמת הגולן, ודני קריצ’מן הביא את הקבוצה לבחור מקום. הם ערכו סיור ובחרו 

במיקומו של הכפר הסורי “סקופיה”.
וועדת השמות הממשלתית, בראשות פרופ’ זאב וילנאי, קבעה את השם “בני יהודה”, כשם הישוב שהוקם באזור ע”י מתיישבים 
יהודים במאה ה-19. החברים לא הסכימו והתעקשו ששם היישוב ינציח את מפקדם, סא”ל יואב שחם, המג”ד שנהרג בפעולת 
סמוע. השם שדרשו היה “גבעת יואב”. הוועדה סירבה והקבוצה פנתה למתן וילנאי, שהיה המ”פ שלהם, ובקשה שישכנע את אביו. 

השם אושר, ומאז דמותו של יואב שחם ז”ל עומדת במרכז זהות הישוב.
־על המיקום התנהל קרב עם המוסדות המיישבים ולבסוף הצליחו המוסדות “להוריד” את הישוב מהגבעה הצופה אל הכנרת למד
רון. בגבעה הוקם היישוב הקהילתי “בני יהודה”, כחלק מרצון המחלקה להתיישבות בהקמת מרכז קהילתי וסביבו ישובים חקלאיים.

“להתחיל הכל מבראשית”
העלייה לקרקע הייתה בפברואר 1968. קבוצת המייסדים מנתה חמישה בחורים ושתי בנות: בני זוהר, אמנון סבח, אברהם ארז, 
ניסים ג’ברה ואשר דגן, יעל דהאן האחות ושרה טננבאום. אליהם הצטרפו אריה אוהד, אברהם אלוני, מכסים שושני, אברהם קיסוס 

)קסיוס(, יוסי)בודהה( סופר, שולי )דגן(, מושה, יצחק ויצמן ושלמה ממן.  בארבע השנים הראשונות התנהלו החברים כ”מושבוץ”. 
תחילה התארגנו במבנים בכפר הסורי פיק, וחיו בשיתוף מוחלט. היה צריך להתחיל הכל מבראשית- לקבוע שטחים, לסקל אבנים, 

לגדר ולהקים ענפי חקלאות.
תחילה החברים עסקו בעבודות זמניות שונות. התפתחות המשק החקלאי הייתה מהירה- למרות חוסר הניסיון. הקשיים היו רבים- 
מצב בטחוני רעוע, שריפות תכופות, ניהול המטבח ומחסור בידיים עובדות. כל אורח שהגיע, נכנס מיד לעבודה. וכך המושב 

התפתח ונוספו עוד ועוד ענפי חקלאות, בעזרת המוסדות המיישבים.
ההתלהבות מהמקום ומהאתגר דבקה בכולם. “קבלנו לחברות רק יוצאי צנחנים. האמנו בחברה חדורת אידיאלים המבוססת על רוח 
הרעות שהייתה בצנחנים”, מספר ארז. מספר החברים הלך וגדל. וייצמן הגדיר את המייסדים והמצטרפים אליהם כמיזוג גלויות 
של בני העולים משנות החמישים- חלקם בוגרי בתי ספר חקלאיים שחלמו לחיות במושב ולעסוק בחקלאות. כולם שירתו בצנחנים 

ועלו להתיישבות עם שחרורם. 
בשלב זה החברים החלו להתחתן. הזוג הראשון היו ארז ורותי, ש”נחטפה” ממושב אל-על הסמוך. מסיבת כלולותיהם הייתה לאגדה 
ובעקבותיה התיישבו חברים שהגיעו לחתונה והחליטו להישאר: איתן שפע, שמואל אחישחר, דודי חמי וסמדר. בתקופה זו הצבא 
שלח ליישוב מתגייסות במסגרת שירות לאומי של בה”ד 12. ביניהן הגיעו לאה )אלוני(, יעל אלוש )אוהד(, ליאורקה אמיר )קיסוס(.  
ובתוך זמן קצר, הגיעו גם מנחם טוכבנד, דורית, רמי בן-צבי ופנחס ויעלקה בראל. חברים נוספים שנמנו עם המייסדים, תרמו 
תרומה משמעותית אך עם הזמן עזבו: חיים לוסטיג, אברהם גפטר, דני זקס, צברי, ויטו)ויצמן( ואלה, מרילין, רעיה רובין, רינה 

מונק, עפרה אופיר. תחלופת החברים היתה רבה.

בתוך שנתיים נבנה משק גדול, התפתחו ענפים חקלאיים רבים, נולדו ילדים והייתה שאיפה לבנות כמה שיותר מהר את ישוב הקבע 
ולהפוך למושב עם משקים פרטיים.

עם התחלת הבניה הקבועה ב-1970 נפגשה קבוצת חברים מהמושב עם גולדה מאיר, שאמרה להם לקחת בחשבון שהישיבה בגולן 
היא על זמן שאול. איתן שפע: “הייתי בן 23. אמרתי לה ‘אבא שלי אומר שאנחנו נמצאים בעולם על זמן שאול, לא יודעים מתי 

יהיה הסוף. לכן לא חשוב לנו אם אנחנו בגולן או במקום אחר”.
היום, אנחנו, המייסדים, נושקים לגיל 70, בנים חוזרים ליישוב, לוקחים חלק בניהולו, ומטפחים את הדור השלישי.

אשר דגןאריה אוהדאמנון סבחאברהם ארז

שלמה ממן

מושה ובודהה סופר סמדר ודודי חמי יצחק ויצמן דורית טוכבנד

רותי ארזליאורה ואברהם קיסוס )קסיוס(מנחם טוכבנד שמואל )שמילו( אחישחר שלומית ומכסים שושנירמי בן צבי

בני זוהרבנצי צפריר אברהם ולאה אלוני

בהוקרה מתנועת המושבים בישראל
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