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מושב מזור שוכן באזור השרון כ-3 ק"מ דרומית מזרחית לפתח תקווה. המושב משתייך לתנועת המושבים ולמועצה האזורית 
חבל מודיעין. בשנת 1949 התיישבו עולים חדשים, ניצולי שואה רובם יוצאי הונגריה וצ'כיה, על אדמות הכפר הערבי הנטוש 
אום - זיירע )או אל-מוזרעייה(. מאוחר יותר עברו המייסדים מערבה, לעמק הקרוב למקום הקבע. שטח המושב כ – 2,300 דונם.
המושב נקרא בתחילה "מזרע הר", אך השם לא נקלט ובעקבות תוכנית להקמת חוות צמחי מרפא, שינו את השם ל"מזור" )מרפא(.

עם השנים נקלטו חברים חדשים, בעיקר ילידי הארץ שסייעו להתפתחות ושגשוג המקום. 

במזור 81 משקים )נחלות( ובשנת 1993 התווספו 152 מגרשים להקמת "שכונת בנים" בהרחבת המושב. "הרחבת מזור" מהווה 
דוגמה להקמת שכונת בנים בישובים אחרים. ענפי החקלאות העיקריים – מטעים, פרחים, ירקות ולולים. עם שינויי יעוד בחקלאות, 

עוסקים רבים מהתושבים בעבודות חוץ, מפעלים קטנים וכד'.
מיום היווסדו עבר המושב כברת דרך ארוכה והיום הוא יישוב נאה ופורח בו חיים בהרמוניה 4 דורות – מדור המייסדים ועד דור 

הנינים.

חיים ויולן גרינפלדאנצי וארוין גרוס מרגיט ואימרה הרשקוביץאלי וגולדי הופמןרוזי והוגו גרינגולד ז'וז'י ולצי גרוסנלי ויוסף גינצלר

שמואל ולילי וייסדודו ופרנץ וייס מאיר ומרים וילהלםהיידי וולדו וייס ארי ודייזי וייסאליזבט ואלינו וייסקלרי ומרטין ויידמן

גיטו וזולי לייבוביץברוך ומרים ליבנאו יוסף ליבוביץמיקלוש וקלרי כהןאדית ונפתלי יורןג'ורי ובלנקה זיידנראדית ופרנק ונייק יקשי יעקובוביץ

ורה ושני ברנטורה ואויגן ברלינרהרמן וגיטקה ברגסמןליאון ואינגה בורשרסגוסטב ואלי אייזינגר פנחס גוטפרויינדפירי אייכבאום יוסף אקרמן

אימרה וקטי שוורץ שיינדי ושמואל קליין איצו ופייגי שוורץבלה ורוזי קליין יצחק ואליזבט קפנר צבי וחיה קליין ליוש קרייזמןארתור קלינג

פירי ומוקה שטרסרפרי ובוגי שוייד גרשון ובהירה שטיינר מרגיט שרבויודקה שוורץ אדית שטרנליכט

רוזי וזולי פריזנר אסתי ופרי צ'ובדיאולי ווילו פטרשקפישטה וולי סיץ׳ יהושע ואירן פרידמןפריץ ומרים פביש מרטה פרויליךאטה סלומון

קורט ואינגה נוסבאום יוז'י והנצ'י נוימןדרורה ויצחקו מרקוביץמישי ומרטה לפלר מגדה מורגנשטרן ינו וברטה נוימןמרגלית לינדנפלד לצי וגילה נוימן


