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אלפרין סימונה ויוסף

באומן חנה ושאול

בולגרף לאה ומרדכי

בלומגרונד חביבה ומוטקה

בר-און שיפרה ודן

ברקאי דבורה וזליג

גבעוני הילדה ונעים

גור גניה ומשה

גזית שרה ויהונתן

גלאובר רחל ויעקב

גליצר רחל ופנחס

גרוזובינסקי רבקה וזאב

גרינברג רבקה וקרול

דביר יונה וזיגו (אלכסנדר)

דגני טובה ויאיר

דובדבני שמחה ורינה

דוד לאה וצבי

דמבובסקי אירקה ודוד

היידמן נוגה ודוד

הלביץ חנה ודוד

הלפנד שרה ויעקב

הנדוורגר ויקה ושרוליק

הס ברוריה ואלי

זילברשמיט רלי ויוסף

זמיר שושנה ומיכאל

חולתא רבקה ובן

חולתא שרה ויצחק

חייטוב הללה ובן עמי

חפר שוש ואריה

טייכנר מרים ויהודה

כהן איבון ומרדכי

כהן סול ושלמה

כץ אהובה ופנחס (פשה)

יוספזון רות ויצחק (במבי)

יעקובסון נעמי וצבי

יפה לאה וחיים

לביא אלישבע וחיים

לביא יוכבד ויצחק

ליפשיץ ביבה (בתיה) וחיים

לרנר אלכס ווינשטיין זיוה

מלכה איבט ויעקב

מרגלית יהודית ודוד

ניסן רחל ושמשון

סגל בלהה ושמואל

סמו שולה ולאון

ספיר פרידה ויגאל

עופר שולמית ואיתן

עופר יהודית וגדעון

פולק רותיו (רחל) ואריה

פז (יוספיאן) אסתר ואליהו

פייבל תיה (תמר) ויצחק

פיליחובסקי מלכה וצבי

פילצביץ׳ מלכה ומשה

פינסקר זהבה ואריה

פלדש יפה ויוסף

פרום רחל ואפרים

פרידלנסקי אסתר וחיים

פרסמן נעה ועמוס

קורן זיוה ושלמה

קלמנוביץ צפורה ושאול

קלמר אהובה ואליהו

קרייד רותי ויהודה

קרמר פירחה ויוסף

קרן לואיז (לאה) ואברהם

קרת אופירה וחיים

רבינוביץ מימי ומשה

רדלי רעיה וצבי

רוזנצוויג חנה ונתן

רוזנשפן רחל ומשה

רייס רחל ואברהם

שטיינבוק מרים ויצחק

שטיינברכר בינה ויוסף

שמילוביץ אסתר ושמואל

שפירא פאני ומשה

היוגב ,מושב עובדים בעמק יזרעאל השוכן לצד כביש מגידו–יקנעם ,ממערב לעפולה ,בתחום השיפוט של מועצה אזורית עמק יזרעאל.
מייסדי המושב הם חברי ארגון היוגב שהחל את דרכו בשנת  1941בבאר-טוביה .חבריו היו נוער שעלה ארצה מאוסטריה וגרמניה
במסגרת עליית הנוער .הם עברו הכשרה בכפר ויתקין ,בית-שערים וכפר חיים .ב 1943-חברי הארגון ,שהיו באותו זמן בשימרון ,קיבלו
את ההצעה המאתגרת של תנועת המושבים להקים את בית-אשל ,אחד משלושת המצפים בנגב ,כ 2-ק"מ מבאר-שבע הערבית .אל
הגרעין הראשוני הצטרפו במשך השנים שני גרעינים של עליית הנוער מרומניה ובודדים רבים ,עולים חדשים וילידי הארץ .המצפה
התפתח ובהמשך אף יצר את התנאים לקליטת המשפחות עם הילדים .במלחמת העצמאות המצפה ספג הפגזות בלתי פוסקות של הצבא
המצרי וכל עמלם של החברים ירד לטמיון .האמהות והילדים מצאו מקלט בכפר ויתקין והבחורים התחפרו מתחת לפני הקרקע וכך
עברו את המלחמה עד לכיבוש באר-שבע .לאחר המלחמה התברר שלא נוצרו התנאים להקמת מושב קבע בנגב וחברי הארגון החליטו
לחפש אתר חדש להקמת מושב .בין החלופות שהוצעו להם בחרו את הגבעה באזור מגידו.
ביולי  1949עלתה קבוצת חלוץ לשדה התעופה הבריטי הנטוש במגידו והכשירה את המבנים למגורים .המקום שימש כמחנה זמני עד

שרון שרה ויהודה

תמיר רוחל׳ה ודב

להשלמת כל מבני המגורים על הגבעה .אל עוזבי בית-אשל הצטרפו בוגרי עליית הנוער ,בני מושבים וקיבוצים ועולים חדשים מארצות
שונות .תוך תקופה לא ארוכה המצטרפים החדשים היוו את רוב חברי המושב .אל הבתים הראשונים נכנסו בינואר  .1951סך הכל
אוכלסו  100נחלות ועוד  10בתים לתושבים בעלי מקצוע .בתחילה קיבל כל משק פרה ועגלה ושישים פרגיות .במשך השנים מקורות
הפרנסה השתנו והושפעו גם מהמחסור החמור במים שנפתר רק עם הפעלת המוביל הארצי .בשנות ה 60-של המאה הקודמת עזבו
משפחות רבות את המושב עקב הקשיים הכלכליים ואת הנחלות הריקות מילאו בהמשך בני הדור השני שבגרו.
כלכלת המושב מבוססת על ענפים שונים כגון רפת ,גידולי שדה ,דיר ,לול ,חממות פרחים וכן על עסקים קטנים בתחומים שונים ,כמו:
חנות פרחים ,מחלבת גבינות ,דוכן למכירת תוצרת חקלאית טרייה ,בית בד ,מכוורת ,קרקס חקלאי ועוד .יש העובדים מחוץ למושב.
בהיוגב חיים היום ( )2016למעלה מ 800-תושבים .גני הילדים הומים מקולות הילדים הרבים .במושב מתנהלים חיי תרבות פעילים.
מתוכננת להיבנות הרחבה למושב ורבים מבני המקום חפצים לחזור לכור מחצבתם.

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

