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מסילת ציון | 1950
1950
מסילת
יצחק אליהו

אברהם אליהו ואברהם פולק

ישעיהו נחמיה

שלומי אליהו

מנחם נחמיה

דויד זכריה ויצחק

אברהם אברהם

חנה ומנחם אהרונסון

רוחמה ושמעון יפת

דודי דני ונחמיה

אליס אליהו

דויד אליהו

דני ולאה אליהו

דני דניאל

מורדכי אליהו

יוכבד אליאס ציפורה אליהו ושרה פולק

רחמים אברהם

יונה אליאס ונחמיה נחמיה

משה אליהו חי

נחמיה החזן

אליאס שמואל

אברהם אליאס

יוחנן דניאל (ג’וני)

דויד יהושוע

זכריה ועלני

אפרים ,חיים ,שלומי ,יונה ,דויד ,אליהו ,אליהו-חי ,יפת

מסילת ציון 1958

רוחמה יפת

שנת 1951

שלומי אליהו ,מאיר אליהו ודני דניאל

המסילה לציון
המושב נוסד בשנת  1950ע'י עולים מתימן שעזבו אחרי שנתיים ובשנת  1954הוקם מחדש עם הגעת הקוצ׳ינים.
רחובות מטופחים ,בתים מרווחים ,ענפים מצליחים וירוק מאופק עד אופק .אורח לרגע מבחין אך ורק בפריחה
ובשגשוג .בהצלחה .למעלה מ 60-שנים לאחר עלייתו לקרקע ,במושב מסילת ציון כמעט ולא נותרה עדות חיצונית
לדרכו הארוכה ורצופת הקשיים.
ראשיתה של המסילה לציון בנופים הירוקים בדרום הודו ,בקוצ’ין ,באמונה שמעולם לא נזנחה ובתפילה“ :לשנה
הבאה בירושלים” .בעקבות הקמת המדינה החליטו יהודי קוצ’ין לעזוב את ביתם ולעלות ארצה .בישראל לא כולם
ששו לקראתם אבל הם לא וויתרו על הזכות שנפלה בחלקם .השאיפה להגשים את החלום ולחיות סמוך לעיר הקודש,
הובילה את העולים למסילת ציון.

חברות וחברים יקרים,

ניסים ,יקרה ,חיים ,נחמיה ,נחמיה ,יוסי וחיים

הגוון הירוק הוחלף בגוון חום צחיח ,המישור הומר בגבעות והקוצ’ינים תפסו את מקומם של התימנים  -תושביו
הראשונים של “כפר העבודה שער הגיא” ,שכוחותיהם כלו .המתיישבים שציפו ל”ארץ זבת חלב ודבש” ,הוכו בתדהמה.
הם קיבלו טוריה ומעדר ,ומי שהתמזל מזלו קיבל גם ימי עבודה .הגברים נשלחו לעבודות דחק ,חלקם התקשו להסתגל
למצב ,חלו ונפטרו בטרם עת .אלמנות צעירות התמודדו עם עבודה קשה ודאגו לחינוך ילדיהן .הילדים שילבו לימודים
ועבודה .איש לא שאל אותם ,אבל הם לא התלוננו ומיד נרתמו למשימה -הפכו לחלוצים בישוב ספר בגבול ירדן ,בדרך
העולה לירושלים.
במרוצת השנים ידע המושב תקופות של גאות ושל שפל ,של משברים ושל הצלחות .ויכוחים שהסעירו את המתיישבים
הוכרעו על ידי העשייה ,ניהול המושב הופקד בידי בני המייסדים ואלו התמידו במגמת הצמיחה .גם היום המסילה
לציון ממשיכה במעלה ההר אל מעבר לאופק ,מובילה הלאה וקדימה ,בדרך של אמונה ,של חזון ושל עבודה מאומצת.

תנועת המושבים בישראל .שומרים על המרחב הכפרי .שליחות לאומית שהיא זכות

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

