
בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים
1933   | כפר חגלה  

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 כפר חגלה – אבני דרך

מיקום - בעמק חפר המזרחי, דרומית לחדרה.
מקור השם - "ולצלפחד בן חפר ... לא היו לו בנים כי אם בנות ואלה שמות בנותיו מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה: ותקרבנה לפני 
אלעזר הכהן ולפני יהושע בן נון ולפני הנשיאים לאמר ד' ציוה את משה לתת לנו נחלה בתוך אחינו ויתן להם אל פי ד' נחלה בתוך 
אחי אביהן" )יהושע, י"ז, 3-4(. בנות צלפחד נחשבות לפמיניסטיות הראשונות. סברו כי זה אזור מושבן, עמק חפר, ונבחרה דוקא 

חגלה לפי שמה: אם חג לה, יהיה חג גם לנו.
רקע - חלוצים צעירים, ציונים חדורי התלהבות, עזבו את בתיהם ומשפחותיהם הדתיות במזרח אירופה )בעיקר רוסיה ופולין( ועלו 
לארץ בתחילת שנות השלושים )החל מ1920(. הם התיישבו במושבה חדרה ועבדו בעבודות שונות של סלילה ובנייה וגם כפועלי 

פרדס אצל איכרי חדרה. העבודה כשכירים חיזקה את שאיפתם לעסוק בחקלאות באופן עצמאי.
1929 חדרה - נרשם "ארגון אינטנסיבי" – ארגון פועלים להתיישבות בוואדי חווארת. במקביל, אדמות ואדי חווארת נגאלו ע"י 

הקרן הקיימת לישראל.
1933 עליה לקרקע - המשפחות הראשונות )שתי משפחות לינדנפלד ופפרקורן ( העתיקו את צריפיהן מחדרה לגבעת חיים באופן 

זמני, בדרך להתיישבות הקבע בחגלה. הם סימנו את מגרשיהם ותקעו יתד ראשונה באדמת הכפר. לפרנסתם גידלו ירקות.
1934 - 1935 - מניחים קווי מים, בניית מגדל המים ונחפרת באר ראשונה. חברי "ארגון אינטנסיבי" אשר מתגוררים עדין בחדרה 
מתחילים בנטיעת פרדסים בחגלה. מועתקים צריפי המתיישבים הראשונים מגבעת חיים לשטח הישוב ומספר משפחות מעתיקות 
את צריפיהן מחדרה. למשפחות מחדרה נוספו שלוש משפחות )שתים מפתח תקוה ואחת מעתלית(. בשל המחסור במקומות דיור 

גרו המשפחות החדשות בחדר מגדל המים ובבית הבאר.

1936 תחילת תקופת המאורעות , בניית הבתים והולדת הילדים הראשונים - מתחילה תקופת המאורעות והישוב סובל מהתקפות 
קשות של פורעים ערבים. חגלה שימשה כעמדה קדמית של הישוב בדרום מזרח עמק חפר וחברי הארגון הגיעו מחדרה לסייע 
בידי מחבלים  ז"ל שנרצח  לינדנפלד  זאב  נפל החלל הראשון במושב,  בשמירה לתושבים הבודדים שנמצאו בכפר. באותה עת 
אחד  פה  והוחלט  המתיישבים  של  רוחם  נפלה  לא  הקשה  התקופה  למרות  בחדרה.  למכירה  מהכפר  ירקות  בהובילו  מהמארב 
נוספות  ומשפחות  הראשונים  הבתים   17 נבנו  "ניר",  מחברת  לבניה  תקציב  התקבל  שנה  באותה  חגלה.  כפר  בבניית  להמשיך 
עלו מחדרה לישוב, הקימו בתים ובמקביל פיתחו את המשק החקלאי שכלל בעיקר: הדרים, רפת ולול. בשנה זו נולדו הילדים 

הראשונים בכפר.
1939 – 1940 - הושלמה בניית בתי הסוכנות, הישוב מנה 46 משפחות.

1946 - מצטרפות 4 משפחות של יוצאי בולגריה, סה"כ 50 משקים.
1947 - מצטרפות שתי משפחות, סה"כ 52 נחלות.

ובהמשך הדרך - חברי המושב עוסקים בחקלאות: מטעים, פרדסים, לולים, רפת, מכוורת, פרחים, ירקות ומשתלות צמחי נוי.
1998 - פרוייקט ההרחבה יוצא לדרך, נוספות 18 נחלות חדשות ועוד 70 מגרשים לבניה. בשכונת ההרחבה גרים בני הדור השלישי 

והרביעי לצד מתיישבים חדשים.
2013 - חגלה חוגגת 80 - חגלה שנחשבה כל השנים למושב קטן עם ילדים מעטים ואפשרויות מוגבלות הפכה בזכות פרויקט 
ההרחבה לישוב תוסס ופעיל המונה כ-160 משפחות, עם המוני ילדים, תנועת נוער פעילה, קהילתיות רבה ומגובשת ויחסי שכנות 

טובים בין הישוב הוותיק לשכונה החדשה.
אנחנו ממשיכים בשמחה את חזון המייסדים ומגדלים בישוב הפורח כבר את בני הדור החמישי. 
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גניחוביץ' אידל וישעיהוגולדשטיין דבורהבן שחר מלכה ואליעזרבן צבי רחל ושאולבן זאב הכהן רבקה ועזראארליך רחל ופנחסאמנותי צפורה ואריהאלנר ברכה וזאבאבגוש מלכה ואברהם

הרשטיג סיציליה וצביהירשפלד חוה וצביהירשפלד תקוה ונחוםדגן )דג( בינה ויוסףגרומן מרדכי ופסיהגרומן חיה ודבגרומן רחל ואלתר

ויסוקר טובה ויצחק

ויסמן אליהו וינברג ויסמן מלכה וינברג שבתאי

מוקרון לאה וליפאלינדנפלד רחל וזאבלייבוביץ' ציפורה ושרגאלגרמן צפורה ודודכלב אסתר וישראליוסלבסקי אשקה ויצחקטויב מרים ופנחסחיינר סוניה וזלמן

פוקס סוניה ויוסףסגל שרה ואברהםמנייביץ' אלקה וזלמן פינקל יונה ויוסףפינצ'וק נחמה ויעקבפידל לאה ואברהםפורטנוי צפורה ויוסףפוגטש שרה ודב

קמיר )קומיסרצ'יק( פרידה ומאירקליפר אסתר וצבי נטעקלוגמן אסתר וקלמןצרפתי סופיה ויוסףצינקר שרה ואברהםפרקר דריזל ומשהפרץ ברטה ויום טובפרבר עליזה ואליעזרפפרקורן צילה ואפרים

שרוני מיכאל ומריםשניט אולגה ואליהושיין יוכבד ויעקבשטרסבורג רחל ומשהריער לאה וזכריהרבינוביץ' מרים וישראלקסטרו שרה ויעקבקסוצקי ביה ויהודהקנדל ז'ניה ומשה

סלניק אהרן מוריק בוניה ונפתלי חיים


