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איזיקוביץ ישראל

גולדנצוייג משה

איתן מרדכי

אלקיס מאיר

גורפינקל שושנה וזאב

ביז'ינסקי שרה ודוד

גלר נצחיה ואברהם

בן צבי חיה ואברהם

בלומברג תרזה ויוסף

הרשלנד זאב

גני מרגלית ויצחק
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לרנר אליעזר ושושנה

מוסל יצחק

נחומי בתשבע וזליג

סגלצ'יק גיזה ושמואל

סנדק רחל ובן ציון

פורת מלכה ויצחק

פזי יצחק וצפורה

פרלשטיין נחמיה

קוך עדה ומשה

קוסובסקי צפורה ואריה

קליימן שרה ושמואל

רויטמן אידה ואברהם

רוזנקרנץ צפורה ואריה

מושב שרונה ,הגליל התחתון
מ 2.1901-בגליל התחתון המזרחי  -שלוש מושבות יהודיות :אילניה ,כפר תבור ויבנאל ומסביבן  8000ערבים ,רובם עוינים .בכפרים
הקרובים :סינוריה (שרונה הערבית) ,סירין ,חדיתא ,מאדר ,עולם ,אום-אל-עלק ,סבט ולוביה האלימה .קטטות בין הערבים ליהודים פרצו
כמעט יום-יום .ב 1909-רועה בדואי מסינוריה ,התנפל על בן-גוריון הצועד מאילניה ליבנאל ,ליד מעיין שרונה ,וב 1911-נהרג השומר צבי
ניסנוב בין המעיין ליבנאל .ב 1913-ארגון “אחוזה”  -ארגון שקם בארה”ב ,שמכר בתשלומים לזמן ארוך מניות למעוניינים להתיישב בא”י
ומיסד להם ישובים  -הקים ,סמוך למעיין ,חומת אבני בזלת ובה שני בתים .ב 1920-התיישבו בחומה כמה משפחות משיקגו ,אליהן הצטרפה
קבוצת בריסק (חולדה) וקראו לישובם רמה ,אך נקלט השם שרונה .הקבוצה נטשה כי קק”ל סרבה לקבל אדמות עליהן מוטל חוב .ב1928-
עזבו אחרוני המתיישבים את החומה וזו נהרסה בחלקה עם הזמן.
בתקופת המאורעות (המרד הערבי)  :1936-1939ערבים מתקיפים ורוצחים יהודים ברחבי הארץ ונוסדים עשרות ישובי “חומה ומגדל”
להגנה ולתצפית .בתקופה זו מגיע לארץ ,מבסרביה שברומניה ,ארגון גורדון  -חברי תנועת גורדוניה  -עם מייסדו משה גולדנצווייג  -במטרה
להקים מושב ולקיים חיי עבודה לפי עקרונות א.ד .גורדון שכתב תקנון למושב עובדים .ב 1936-יצאו מהארגון פלוגות הכשרה לכרכור,
נהלל ,כפר עציון ,פרדס-חנה והרצליה ועם פרוץ המאורעות הן עברו לגליל התחתון  -לכדורי ,כפר תבור ויבנאל .בעצת המרכז החקלאי
נבחרה שרונה כמקום התיישבותם  -מול סכנת ריכוז הכנופיות.
 16.11.1938כ”ב בחשוון תרצ”ט  -עלו חלק מחברי ארגון גורדון ,בנוכחות הרצפלד ובלווית כמאה איש מישובי הסביבה ,אל החומה ההרוסה
של שרונה ,תקנו את הריסותיה ,מתחו גדר-תיל סביבה ,הקימו מגדל תצפית ,עמדות ,צריפים ואוהלים ויצאו לחרוש ולזרוע .החברים
שהשתתפו בעליה :שמואל קליימן ,יצחק וצפורה פזי (גינגולד) ,אברהם ואידה רויטמן ,בן-ציון סנדק ,אריה וצפורה קוסובסקי ,משה קוך,
אהרון ליאון ,זליג נחומי ,דוד ביז’ינסקי ,יצחק גני .שמות חברים נוספים שנזכרו :ב 1939-מינדל (אימו של גולדנצוויג) ,אחיטוב שיריזלי,
אריה רוזנקרנץ (מהוורשאים שהצטרפו לבסרבים) ,זאב ושושנה גורפינקל ,יוסף בכרך ,משה ברימברג ,שמחה שרמן ,משה וישביין ,יהודית

חברות וחברים יקרים,

שוורצקופף מרדכי

שיריזלי אחיטוב

שרמן שמחה ואלה

וישביין ,אברהם דומברוב ,רחל (בורק-סונדק) ,אברהם צינטרינבלום ,מרדכי איתן ,זאב הרשלנד ,נחמיה פרלשטיין ,אברהם ונצחיה גלר,
מרגלית גני ,מאיר ודינה אלקיס ,אברהם ושרה וישביין ,יעקב זמירי (סולובוי) ,אלה שרמן ,יצחק מוסל ,עדינה-עדה קוך ,משה ושרה צוקר,
בת-שבע נחומי ,מרדכי שוורצקופף ,משה גוטרמן ,דוד כץ .ב 1941-באו :יצחק ומלכה פוחס (פורת) ,יוסף וגאולה חכם .ב 1942-באו יוסף
ותרזה בלומברג ושרה (גרינברג) קליימן .ברשימה מ 1943-נזכרים גם :יוסף ומלכה ליביצקי ,אריה ושושנה נויאר ,אברהם וחיה בן-צבי,
יהודה ועכסה מלמד ,ישראל ואביבה איזיקוביץ ,אליעזר ושושנה לרנר ,משה “יא” ,אברהם לימוני ושמואל וגיזה סגלצ’יק .ברשימה גם שמות
הילדים  9 -ילידי הארץ ו 12-ילידי שרונה.
 8שנים חיו בחומה כ 30-משפחות ,תחילה בשיתוף המטבח ,חדר האוכל והקרקעות ,אלה הופרטו עם הזמן .משפחות בעלות ילדים הורשו
להצטרף רק עם ארגון התנאים  -גן ילדים ומטפלת .תנאי החיים :ללא כביש ,חשמל מגנרטור ,לתחבורה  -שימש החמור בלעם ואחר-כך
נרכשו פרדות ועגלה; ומים נשאבו מן המעיין והובלו בחביות למחנה .הבחורים היו נוטרים ,עם נשק לגלי ובלתי-לגלי ,שמרו על החומה
ובשדות ועל הדרך ליבנאל ופעלו במאפיה ,בסיקול ובעיבוד השדות .הבחורות עבדו במטבח ,בכביסה ,עם הילדים ובתצפית על המגדל .יחסי
השכנים :עם הצ’רקסים בכפר-קמא היו מצוינים ,אך ערביי הסביבה גנבו ,הפעילו אלימות עם נבוטים ואבנים ,הציתו שדות ,העלו כבשים
על היבולים ,רבו על תורם בשאיבת מים מהמעיין והקדימו לחרוש קרקעות כדי להשתלט עליהן (על-פי החוק העותומני) .משפטים רבים
נערכו בגין כל אלה .הבעיות עימן נאלצו החברים להתמודד היו :תחלופת אנשים רבה ,ויכוחים על עקרונות ניהול המושב ,העדר תקציבים
מהסוכנות ,שהחלו להגיע (ולא בשלמות) רק ב ,1940-כשהקרקעות עברו לידי קק”ל; יולדות שנאלצו להגיע לבית החולים בטבריה ללא רכב
במושב ,גן-ילדים ובית-ספר לחינוך ו 5-חברים שהתגייסו לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה  -בניגוד להסכמת החברים .עם השנים,
בהדרגה ,נפתרו הבעיות .ב 1946-החלה בניית  32הבתים הראשונים מחוץ לחומה ,אליהם עברו החברים והחומה נהרסה .נמצאה הדרך
לקלוט בנים שבגרו וכיום המושב מורחב ,רב משפחות וילדים.
כתבה :תחיה מוסל

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.

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

תתברכו ממקור הברכות ויהי נעם ה' עליכם ומעשי ידיכם יכונן לשם לתפארת ולתהילה.

