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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

סיפורו של כפר חסידים
כפר חסידים הוקם כיוזמה של שתי אגודות של חסידים ציונים בפולין: נחלת יעקב של חסידי יבלונה בראשות הרב יחזקאל טאוב 

ועבודת ישראל של חסידי קוז'ניץ בהנהגת הרב ישראל הופשטיין. 
החסידים שמו לעצמם מטרה ליישב את ארץ ישראל. הם אספו כספים ורכשו בשנת 1924 קרקעות בעמק זבולון.

הקבוצות הראשונות עלו ארצה במרץ 1925 והתיישבו בשייך אבריק, חרטיה וחרבאג'. 
בשלב ראשון החלו בייבוש ביצות בתחומי הקרקע שרכשו וניסו לגדל גידולי שדה. בסוף אותה שנה מנו הקבוצות כ-120 משפחות.
הייתה זו עלייה ייחודית לאותה תקופה. בניגוד לעליות האחרות שהיו של צעירים בודדים, החסידים עלו בזקניהם ובטפם. בגלל 
אופיה המיוחד, משכה עליה זו את תשומת לבם של ראשי ההתיישבות בא"י. בקרו במקום: רופין, הרב קוק, הראשל"צ יעקב מאיר, 

ביאליק, רבניצקי, אחד העם, משה סמילנסקי, אלכסנדר זייד שהיה ממונה על השמירה באזור, הלורד בלפור, ואישים נוספים.

מיד לאחר העלייה לקרקע התעוררו בעיות קיומיות: בעקבות המשבר הכלכלי בפולין, לא הגיעו הכספים מחו"ל שאמורים היו 
לכסות את יתרת התשלום עבור הקרקעות, כמו כן מרבית המתיישבים החסידים היו חסרי ניסיון וידע חקלאי, ונוסף לכך התברר 

שחלק גדול מהאדמה שרכשו, היה אדמת טרשים ולא היה ראוי לעיבוד חקלאי.
החסידים, שהיו מטופלים במשפחות עם ילדים, הגיעו לחרפת רעב וסבלו ממחלות. חלקם נשבר ועזב. לאחר פניית התושבים 
לגופים המיישבים בארץ בבקשת עזרה, על מנת לחזק את הישוב הוחלט לצרף אליהם קבוצה של 25 צעירים מאנשי הפועל 

המזרחי שעברו הכשרה חקלאית.
המתיישבים מסרו לקק"ל את אדמות הטרשים שלא ניתן היה לעבדן ובתמורה קבלו קרקעות ראויות לעיבוד. בשנת 1927 עברו 

שלושת הקבוצות להתיישב במקום הנוכחי של כפר חסידים. 
בחיפושים אחר מקורות מים התגלתה במקום באר שופעת שעברה אח"כ לרשות "חברת מקורות".

במהלך השנים הכפר קבל אופי מגוון, של חקלאים ותושבים, דתיים וחילונים, שחיים ביחד בשיתוף פעולה.
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אוסטשאגא גולדה ומנדל

אורנשטיין הינדה-גיטל ודב

אוסטרי חיים-יהודה ורעיתו

אייזנבנד חינקה ואליעזראורנשטיין פסיה-פשקה ושמואל-אליהו

אורנשטיין שרה-מינדל ויחזקאלאורנשטיין אפרים ורעיתואורלן חדוה ודודאוסטרובייצקי יהודית ומנחם-מנדל

שרר חוה ואליעזרשיפמן זהבה ויהושע שפטניצקי שושנה ואברהם שרייבמן אניטה וראובןשפר אסתר-רבקה ואהרן-יונהשפירא חוה ושלום-יוסףשיפמן הינדה ושמחה-מאיר שטיינפלד פנינה ודוד

היצקופף חיה ושמואל וולברג-הרטוב שרה-מינדל וחיים-אהרןהנדל חיה ויחזקאלגיטלמן רבקה ואברהם דרפנר שיינדל וגרשוןגליקסמן יצחק דג דבורה וברוך וולף משה-אריהגרפשטיין רבקה ואריה

כהן יונה ויוסףטייטל לאה ויחיאלטוכהנדלר ישראל ורעיתו יוסקוביץ יחיאל-משהחאבה קלמןונחוצקר מיכל-רחל חר״ג יונה ומנחם זמיר שרה ודודזבולוני-קנובלר יפה ויונהוייסרהבס חיה-טובה וישראל

בהרב-רבינוביץ דינה ושלמה ארמן אהרן-יעקב ורעיתואפפלד חיים-דוד ושרה

גור-אריה משה גורנצ׳יק חיה-צפורה ואברהם גוטרמן שרה ושמואל גוטרייך צילה וזאבבלום פרידה ונפתלי בורנשטיין חיים ורעייתו גומבו חיים ורעיתובורכמן רחל-חנה ומנחם

סימנהוז ינטל-הדסה פיכטנבוים טובה-גיטל ויצחק-אליהוענבי אסתר ויצחקמלינק שרה-פרידה ואברהם נוימן חיה ויצחקמרגלית יעקב-יוסף נכטילר יוכבד וצבי-אריהמנדלמן אסתר וליפא-יעקבליכטנברג רבקה ומרדכי

רוזן רחל ואלימלך רוזנברג דוד-אהרןרפאלי מרדכיקפלר פנחסקורן מלכה ופסח-יוסף קרקוביאק בינה ומרדכי קריאניק חנה ואברהם קליין זהבה ויעקב-אהרןקופמן שרה וצבי קוברסקי חיה ושמעון

צ׳רנוצקי לאה ויעקבפרידמן צבי ורעיתו פרנק שושנה ושמעוןפרלמן אברהם ורעיתופרוזבול יפה ויצחק צרנוביץ לאה ויצחקפרידמן רבקה וראובן פישביין חנה ויעקב-אריה

הרב ישראל הופשטייןהרב יחזקאל טאוב


