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שתילת פרחים עם העלייה לכפר רות

כְ ַּפר רּות הוא מושב באזור המרכז ליד העיר מודיעין השייך למועצה אזורית חבל מודיעין .המושב קרוי על שם הכפר הביזנטי הקדום
רּוטה" שלפי מפת מידבא שכן באותו המקום שבו נמצא כיום המושב.
"כַ ְּפ ָ
 16המשפחות הראשונות (המייסדים) עלו לקרקע באוקטובר  ,1977על מנת להכין את הקרקע לשתילה ולשתול את פקעות החורף .טקס
העלייה ליישוב נערך ב( 11.12.1977-נר שמיני של חנוכה תשל"ח) .כבר באמצע שנות ה 70-הוחלט על הקמת יישוב חורון ג' ,עבור בני
מושבי מטה יהודה .מספר חברים נפגשו עם נציג תנועת המושבים והחליטו לפנות לדור הבנים במושבים .ההיענות הייתה גדולה ונרשמו
לגרעין  80חברים.
במשך שנתיים ויותר ,היו מפגשים של חברי הגרעין שנקרא גרעין "גיבוש" .החברים נפגשו בטיולים ובהשתלמויות לקראת העלייה לקרקע.
נציגי הגרעין יזמו ודחפו למימוש הרעיון על ידי התכתבות ומפגשים עם הגורמים המיישבים :תנועת המושבים ,הסוכנות היהודית ופעילי
מטה יהודה.
היישוב תוכנן ל 100-נחלות חקלאיות פלוס  20יחידות לבעלי מקצוע בשלושה שלבים של התבססות .בשל המבנה הטופוגרפי ומחסור
בקרקע תוכנן שהתושבים יתפרנסו מגידול פרחים וירקות .הוקמו בתי צמיחה ליצוא ובנוסף מטעים שהיו בענבה ,סמוך לרמלה.
השלב הראשון של  16המשפחות התנהל כמושבוץ (מושב קיבוצי) ,על כל המשתמע מכך ,החברים עבדו במשק משותף ,גידלו פרחים
בשטח פתוח ,גרו במבנים זמניים עם גנרטור מרכזי והוצאות מחייה זהות .היה גם רכב בודד משותף לצרכים שונים כגון הסעה פעם
בשבוע לקניות בשוק רמלה .במשך למעלה מ 3-שנים גרו התושבים במושב זמני במבנים ארעיים בגבעה הסמוכה ליישוב הקבע .

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

הילדים המייסדים

החיים במושב הזמני היו מורכבים :מצד אחד חיי קהילה יפים  -חגים משותפים במועדון ,ארוחות שבת משותפות בין החברים ,פעילויות
לילדים שכל הקהילה נרתמה ותרמה להצלחתם .כל ילד שנולד ,את הברית חגגו במועדון המשותף כאשר את הכיבוד הכינו המשפחות.
כל משפחה הכינה ממיטב תבשיליה והאירועים במושב היו מוצלחים ומהנים.
מצד שני החיים היו לא פשוטים ...בשלב ראשון לא היו שבילים והכניסה לבתים הייתה תמיד עם בוץ ,רוחות עזות שנשבו באיזור העיפו
לא אחת את גגות הבתים ואת גגות החממות .את ילדי הגן היינו מסיעים בחורף עם רכב ללא מנוע רתום לטרקטור לגן בשילת (וזאת
בגלל הבוץ).
מבחינה ביטחונית ,פעמים רבות הוכנס היישוב לכוננות והמשפחות נתבקשו לישון עם נשק ליד המיטה מחשש לחדירה .כמו כן בשבתות
היו תורנויות שמירה ומספר משפחות היו נשארות לשמור על היישוב.
עם הקמת בתי הצמיחה ,כל משפחה ניהלה את המשק שלה באופן עצמאי .
בשלב השני והשלישי נקלטו משפחות ממושבים בכל הארץ מתוכן שתי משפחות עירוניות עם ילדים בגיל התואם את שלושת הילדים
שהיו בגרעין הראשון .בשלב זה הגיע מספר המשקים החקלאיים במושב ל.40-
בשנת  1981עברו המתיישבים ליישוב הקבע שבו היו  40בתי קבע שנבנו על ידי הסוכנות היהודית .במשך השנים ,עם הרחבת המשפחות
כל משפחה בנתה תוספת לבית הסוכנותי.
בניגוד למתוכנן ,עד היום (שנת  )2017מספר הנחלות לא גדל וגם הרחבה לא נעשתה ביישוב.

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.

מזכ״ל תנועת המושבים
ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל

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

מנחם הכהן
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