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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

"כנשא נס-הרים תראו וכתקוע שופר תשמעו" | ישעיהו יח ג'.
 

מושב נס הרים הוקם בשנת 1950 על ידי עולים מאיראן ומכורדיסטאן העירקית.
נס הרים נמצא בהרי -יהודה בין הערים ירושלים ובית שמש.

עם הקמת הישוב התושבים התפרנסו מענפים שונים כגון: לולים, מטעי אפרסק, תפוחים, שזיפים, כרמים
ובנוסף ירקות, מלפפונים, עגבניות, טבק וכו..

בשלב מסויים הובאו מגרמניה כבשים מזן "מרינו" שהגידול בהם כשל, וזאת מחוסר ידע.
בתקופת הקמת הישוב סבלו התושבים מגניבות של כבשים וציוד נוסף ע"י הערבים שנקראו אז "הפדאיון".

מבנים לא היו לכן התושבים ישנו תקופה ארוכה בפחונים, עד להקמתם של בתי הקבע.
בשלב מסויים הגיעו כ-12 משפחות מרוקאיות שאחרי שנתיים עזבו את המושב ולא התאקלמו.

במושב ישנם 3 בתי כנסת, 4 גני ילדים, מעון יום, 4 לולים מבוקרים, בריכת שחיה, מסעדה בשם פיצונקה, יקב,
בצמוד למושב ישנו מחנה נוער פעיל אליו מגיעות משלחות נוער מכל רחבי העולם.

אוכלוסיית המושב מונה כ-260 משפחות, למעלה מ-1400 תושבים.
נס הרים החמישי בגודלו באוכלוסיית תושבים במ.א. מטה יהודה.

הכבישים המובילים לנס הרים מירושלים ומבית שמש מפותלים מאוד ועוברים דרך נופים יפים ועוצרי נשימה
הם נחשבים לכבישים שבהם רוכבי אופניים ואופנוענים נהנים מהם.

קטע מתוך "בשמחת פניכם" - מתוך סיפרו של חבר מושב ויו"ר הראשון של המועצה האזורית מטה יהודה מר בנימין כהן: 
"סוף סוף נפל הפור, נתגבשה קבוצה והחליטה לעלות להתיישבות בהרי ירושלים. המקום שהוצע היה בקרבת הכפר הנטוש 

"דיר אל הווא", שידוע היום כמושב נס הרים.
נקבע יום שבו יעלו למקום 30 המשפחות הראשונות ומשפחתנו בתוכם. צויידנו במעט מזון.

סופקו לנו מיטות ברזל ומזרוני קש ושתי שמיכות צבאיות לכל נפש.
ביום 23 בחודש אוקטובר 1950 העמסנו את מעט המטלטלין שלנו על משאית רעועה שהזמינה הסוכנות היהודית ונסענו 

למקום שיועד לנו. נהג המשאית לא הכיר את המקום. בסביבות הרטוב הוא שואל על המקום ואיש לא יודע. 
שני קילומטרים הלאה שכנה משטרת הרטוב. גם השוטרים ששהו בתחנה לא ידעו ולא שמעו על המקום.

הנהג המשיך דרומה, ושם בכפר זכריה, פגשנו בעובדים מטעם הסוכנות ומנהלם הנחה את הנהג: 
"סע עוד ארבעה-חמישה ק"מ. תפנה שמאלה ותיסע עד הגבול. שם יש יישוב בשם מבואות ביתר והם יגידו לך"

שום שלטי הכוונה לא היו בדרך, ואף רכב מלווה מטעם המוסדות או משהו בדומה לכך"

מייסדים נוספים:
בנימין ובתיה כהן, חיים ונושה אהרוני ז"ל, רחמים ושושנה אהרוני,

שם טוב ותג'ה סולמני ז"ל, ציון ומזל סולמני, רחמים ונג'יבה ניסימי ז"ל,
ברוך ניסימי ז"ל, סחראי אהרון, יעקב ושווקת סולמני ז"ל, יונה וברכה זהורי ז"ל, 

משה ויוכבד אהרוני ז"ל, מרדכי ונזה סיידוף ז"ל, מוראד ונעימה שמואל,
יצחק וזילפה רפאל ז"ל, עזריה וצדיקה רפאל, אליהו ובתיה שמואל ז"ל,

רחמים וקטנה שמואל, יצחק וגו'ליית יצחק ז"ל, דוד ושרה סיידוף א' ז"ל,
דוד ונעומי סיידוף ב' ז"ל, חיים בנפשה חיים ז"ל, חנה ז"ל ואברהם אליהו,
יונה ולאה סיידוף ז"ל, נסים וגאולה סיידוף ז"ל, שלום ופרחה רפאל ז"ל, 

ברוך ז"ל ונעמה אליהו.

קבוצת נשים מייסדות הישוב

יוסף וזליכה ארגואני ז"ל

משה ושרה סיידוף ז"ל

עמרם סיידוף ז"ל

נעים ובת ציון מאיר ז"ל

רחמים וציפורה ארגואני ז"ל

ראובן ובתיה כהן ז״ל מחסומה ואליהו סחראי ז"ל
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