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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

מושב כנף הינו מושב עובדים המשתייך לתנועת המושבים. המושב נמצא בדרום הגולן 300 מטר מעל פני הים. הישוב קרוי על שם 
הישוב הקדום, מזרעת כנף שבו התגלו שרידים של ישוב מתקופת בית שני ותקופת המשנה והתלמוד בשם זה, ונחל כנף העובר 

משמאל ליישוב.
מושב כנף החל את צירי הלידה שלו באוגוסט 1983 כשמחלקת ההתיישבות של תנועת המושבים שלחה מכתבים לבני המושבים וזו 

לשון ההודעה: "בתנועת המושבים מתארגנים להקמת מושב חדש, רווקים ובוגרי צבא, אם אתם מעוניינים פנו אלינו".
לפגישה הראשונה הגיעו 10 משתתפים לתנועה וביקשו מהם לקחת יוזמה ולהקים מושב והמשתתפים שהגיעו שלחו מכתבים לכל 
המושבים בארץ. בתחילה הציעו לגרעין החברים, שלוש אפשרויות להקמת הישוב: בנגב, בבקעה וברמת הגולן.                                                    
התקיימה הצבעה והרוב קבע ברמת הגולן. הגרעין הראשוני כתב לתנועת המושבים מכתב שברצונו לעלות להתיישב ברמת הגולן 
תוך חודש, ובתנועה העלו הצעה לעבור את החורף בדרום ולעלות לגולן באביב. לכן הוחלט ללכת לעבוד במושב צעיר: קדש ברנע 
ולהתגבש. חברי הגרעין עבדו באבטיחים, תפוחי אדמה, תחנת דלק ובמזנון, במטרה לחסוך כסף מהעבודה כבסיס כלכלי להקמת 

היישוב העתידי.
חברי הגרעין המייסד עבדו בקדש ברנע כשהם מדגישים את רצונם לעלות לגולן בתאריך 1.4.1985, במרץ 1985 יצא חיים אוחיון 
לגולן ככוח חלוץ לקידום תהליך העלייה לגולן, בדיון בסוכנות נאמר לו שאין טעם להקים את הישוב כיוון שהתכוונו להקים ישוב 
דתי בדליות ומנגד היו קולות חיוביים של ראש המועצה דאז איתן ליס וחברו רפי גולן שביקשו שחברי הגרעין רק יבואו ויקימו את 
המושב. החלו התקשרויות עם המועצה אזורית גולן לגבי חוף דוגית שיהווה מקור תעסוקה לחברים ודובר עם החטיבה להתיישבות 
על מקום המגורים הזמני במחנה אל-על, המקום היה עזוב והרוס. וחיים הציע שחברי הגרעין ישפצו את הבתים וזו תהיה פרנסתם 
הראשונה, ובנוסף יעבדו ויתפרנסו מהחזקת חוף דוגית השייך למועצה אזורית גולן ויקבלו אחוזים ותהיה אפשרות ליישוב לפתוח 

מזנון וימייה בחוף.
והגרעין נרשם כאגודה חקלאית שיתופית אצל רשם האגודות, מה שאפשר  "כנף" למושב העתיד לקום  ב-21.1.85 אושר השם 

פעולות עצמאיות של הגרעין מבחינת ניהול כלכלי ואפשרות פיקוח על הניהול הכלכלי ע"י ברית פיקוח. 
ב-1.4.85 עלו חברי הגרעין לרמת הגולן למסיבת פורים משותפת. שלב ראשון בעלייה ליישוב הזמני היה שיפוץ שמונה בתים 
ובהמשך עוד שישה, שיפוץ המקלטים, רכישת מבנה טרומי ששימש כמטבח, חדר אוכל ומועדון. בנוסף החל ניקוי שטח המבנים, 

גידור, תאורה וגינון. החברים ניהלו אורח חיים שיתופי - "מושבוץ" - כלומר חיים משותפים בעבודה, חדר אוכל, מועדון, טלפון 
מרכזי אחד, חדר כביסה, רכבים משותפים ואפילו בילויים משותפים. חברי היישוב היו רווקים ורווקות עם תחלופה גדולה בתחילה 

עד שהתגבש גרעין יציב ובהמשך היו כמה חתונות מתוך הגרעין וגם עם בנות מבחוץ. 
ישוב  להקמת  התהליכים  החלו  ב-1989  ולבנדר.  מטעים  הדסים,  בפרדסים,  עבודה  ובחורף  דוגית  בחוף  הייתה  העבודה  בקיץ 
הקבע בנקודה שנבחרה על המפה- חירבת כנף שהייתה שדה פורח של כלניות, עיריונים ועיריות, שדה על מצוק מרהיב המשקיף 
לכנרת מצדו המערבי הצופה להרי צפת, מצפון החרמון ורוח ששורקת ללא הפסקה. הבתים הראשונים של המייסדים נבנו בבנייה 
מרוכזת כדי לחסוך בעלויות ובחירת הבתים הייתה לפי הוותק של חברי הגרעין המייסד. לאחר בניית הבתים עלו החברים ליישוב 
הקבע ב-21.5.91, כאשר חלק מאמצעי הייצור הקרקעיים כבר עמדו לרשותו, ההחלטה האסטרטגית של המייסדים הייתה קליטה 
הדרגתית ורציפה של משפחות לנחלות על מנת לשמור על רצף גילאים בקהילה, קיום מסגרות חינוך פנים יישוביות )פעוטון וגני 

ילדים( וחיי קהילה בריאים ואיתנים.
במושב מתגוררות כיום 95 משפחות לנחלות חקלאיות, 164 חברים באגודה. האוכלוסייה מונה 468 נפשות. היישוב קולט באופן 

רציף מדי שנה. 
ענפי החקלאות בישוב כוללים: כרמי יין, מטעי אגס, זית, פרדס, נקטרינה ופרחים. באזור המשקי: רפתות, דיר כבשים, דיר עיזים 
ומפטמה. כמו כן באזור המשקי ישנם עסקים מגוונים: מסגרייה, נגריה, סטודיו לאומנות, קייטרינג, קוסמטיקה, מחסנים ויקבים. 

חברי המושב מתפרנסים מחקלאות תיירות ומקצועות חופשיים באזור.
חברי המושב הינם בעלי פארק המים "הלונה גל" - דוגל שנרכש ע"י אגודת כנף תיירות ונופש מכונס נכסים והפעילה אותו יחד 

עם חוף דוגית שעבר כיום למנהלת החופים.
המבנים הציבוריים בכנף המשמשים את התושבים המתגוררים ביישוב כוללים: מועדון חברים וספרייה, גני ילדים, פעוטון, מועדון 

נוער, צרכנייה, מרפאה, מזכירות ובית כנסת.
המוטו של הישוב הינו מתן שוויון והזדמנויות לכלל החברים, ומודעות גבוהה לשימור המרקם החברתי וחיזוקו. הישוב מתנהל 
ברובו ע"י וועדות מתנדבות: תרבות, נוער, בניה, בר מצווה, מתגייסים, חוג משוטטים, יום הגבר, יום האישה. הקהילה איכותית 

ונשמרת עצמאות היחיד והמשפחה יחד עם מעורבות, שותפות ורצון להשפיע.

עופר ויעל תורג׳מןדורון ריינסמלי ואיתמר קנדליק סמדר ויששכר שיאחי זהבית ושי רומנו

ארזה קייסימשה קורן דפנה קורן שרון ואתל פוליקצביקה ומירי מימוניאילן ורוחמה מטלון

רונית ואילן אפריםלילך ודן אסרף חיליק ואוסנת אמיתיניסים אזולאי חיים ותרצה אוחיון
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אורנה ותומס מוליןירון להןסמדר זאבי דבי ואדריאן ויינסחייר דורון ושוש לויאסתי ומיקי בירו


