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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

על מושב לכיש ומייסדיו / יצו
גרעין רגב. הגרעין השלישי של בני המושבים, יחד עם בוגרי בתי ספר חקלאיים, התגייס לנח”ל ב-1953. בסיום הטירונות ירד 
לשדה בוקר והוטל עליו לשמור על פולה ודוד בן גוריון, ששהו אז בקיבוץ. משחזר בן גוריון לראשות הממשלה הועבר הגרעין 
גוייס הגרעין ע”י לובה אליאב, מקים חבל לכיש, להקים את   1955 למושב תדהר במסגרת של”ת. )שרות ללא תשלום(. ביוני 
האחזות הנח”ל לכיש, ליד תל לכיש העתיקה. משימתם הייתה להיות קיר מגן מול הלגיון הירדני שישב אז בכפר אידנא שמעבר 

לקו הירוק, ולחסום את מעבר המסתננים מהרי חברון לעזה. בכך להגן על מושבי העולים של החבל.
גרעין ערבה. הגרעין הרביעי של בני המושבים. לאחר הטירונות הועבר לעין גדי. שם הועסק בעזרה לחפירות מצדה. משהוחלט 
להקים את האחזות לכיש – הועבר גרעין רגב לעין גדי לגיבוש עם גרעין ערבה. שני הגרעינים עלו יחד על הקרקע ביוני 1955. 

צורפו אליהם גם חיילות בודדות.
גרעין אשל. לאחר הטירונות הקים את האחזות דקל מול רפיח להגן על הגבול מול הצבא המצרי, ולמנוע הסתננות פדאיונים לנגב. 
לאחר כיבוש סיני במבצע קדש נשלח הגרעין לשארם א שייח להקים את האחזות תרשיש, שם עסק בדייג. כשצה”ל פינה את סיני 

עלה הגרעין ללכיש לתגבר את חיילי ההאחזות.
על המושב. האחזות הנח”ל הפכה ל”מושבוץ” ב – 1956, עם חיים שיתופיים מלאים זמניים. טופוגרפיית הגבעות, בעיות הבטחון 
ומקור המים הדל, שהיה באר ערבית רדודה, הכתיבו זאת. חברים רבים לא עמדו בתלאות הזמן והמקום ועזבו. שבעה מחברינו 
נפלו בדרכנו להיות מושב. משהלה שרף ואברהם זהבי - זבה נרצחו בעבודתם בשדות. אריה מצליח נהרג מאש כוחותינו במארב 
בהאחזות דקל. איתן שטטמאיר ואריק שכטר בתאונות בשדות. לייזר רגב ויורם ברגיל נפלו במלחמות ישראל. בפברואר 1960 
נשארנו מעטים. רק 17 משפחות נחושות נכנסנו לאכלס את בתי המושב שהוקם. את הרווקים/ות שלחנו לחופשת חיפוש בני 
ובנות זוג. פרנסתנו התבססה על 5 דונם ירקות ועל פלחה ובקר לבשר משותפים. רק לאחר מלחמת ששת הימים, לאחר שהקו 

הירוק נמחק – נוספו משפחות, התמלאו הבתים והמושב עלה על דרך המלך. 
אז גם החל ענף הכרם לשגשג. בשנות ה–80 הקמנו מערכת שיווק עצמאית לה קראנו “ענבי טלי של מושב לכיש”, המשותפת 
לכל החברים. המערכת מרכזת את השיווק, את ניטור המזיקים והמחלות, את ההדרכה ואת איקלום זני הענבים החדשים. כיום כל 

המשקים פעילים ומתפרנסים מכ–6000 דונם כרם ענבי מאכל, ומעוד ענפים אחרים.

משה ואורה פלמון

פנינה ויעקב שורש

דבורה ושמעון יבין

אהרון )אריק( שכטרמשה ומאיה קדם

נורית ויצחק )יצו( כהן

נאוה ואליעזר רגב 

מרים ושלמה שריג )שכטר(

אריה מצליח 

אסתר ואבנר רוזנפלד

אסתר ומנשה צליק

איתן שטטמאיר 

יעל ואיתן פאר

פנינה ועמנואל רוזנפלד 

משה שרף 

קוקה ויעקב הירש יפה ונעמן דגקמי ויורם ברגיל  שמוליק ועמליה אורן ניצה ומרה אוזילבסקי

יפה ואברהם זהבי 

לאה ודוד בן-דב יצחק בורשטיין

שמואל - אבא של שמעון יבין, מניח את אבן הפינה בטקס העלייה על הקרקע להאחזות לכיש בני גרעין רגב בסיום הטירונות

בני גרעין אשל בסיום טירונות

בני גרעין ערבה
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