בישראל
בהוקרהמתנועת
בהוקרה
המושבים בישראל
מתנועת המושבים

המייסדים
המייסדים

שחר | 1948
1948
טל שחר
טל
אברהמי עדנה ודוד

אוזן גרציה ומשה

אוליסקר לאה

בז'ה רחל ומנשה

ביננפלד צביה ושבתאי

גיגי נינט ואלברט

הלוי מזל ומנחם

הרוש גילה ומאיר

הרפו קרולינה וחיים

חורש מלכה ואריה

חלילי שרה ושמעון

יוספיאן מלכה וחביב

ירדני לאה ושמואל

ישראל לאה וניסים

כהן שרה ואברהם

מדיוני רינה (רנט) ומשה (מואיז)

מוסקוביץ נוצה (חנה) ולאון

סבח ימנה ומשה

סגל רבקה והרמן

סופרי ציונה ואליהו

סנעטי אסתר ומשה

עבאדי אילנה וניסים

עבאדי יהודית ומשה

פטורי (נשיא) קמר ויצחק

פטורי דבורה ונוסראט

פילוסוף שרה ויהודה

קושמרו רחל וישראל

קיסר אביבה וישראל

קיסר שולמית ויחיאל

רוזה שרה ויום-טוב

שמואלי ג'נט ומנשה

ששון מזל ואברהם

מושב טל שחר הינו מושב עובדים במועצה האזורית מטה יהודה .סיפורו של מושב טל שחר הוא במובנים רבים תמצית סיפורה של מדינת
ישראל .הישוב הוקם בשנת  ,1948במהלך מלחמת העצמאות ,כישוב – משלט וכחלק מהמאמץ למנוע את ניתוקה של ירושלים ממדינת
ישראל .משתמה המלחמה ,ובעודו עושה את צעדיו הראשונים ,מצא את עצמו הישוב מתמודד בחזית חדשה :קליטת העלייה.
טקס ההקמה של הישוב היה ב 27באוקטובר  .1948לצד נשיא המדינה ,ד"ר חיים ויצמן ,נכחו גם לוי שקולניק (אשכול) ,נציגי הסוכנות
היהודית וכן נציגי הקרן הקיימת לישראל,ההסתדרות ומשרד הביטחון ,וגם הנרי מורגנטאו ,לשעבר שר האוצר של ארצות הברית ויושב
ראש המגבית היהודית המאוחדת ,בזמן מלחמת העצמאות ,ועל שמו קרוי הישוב( .טל שחר הינו תרגום השם מורגנטאו מגרמנית לעברית).
בהקמת טל שחר נטלו חלק שני גרעיני הכשרה :גרעין "איתנים" שחבריו עלו מיוון ומתורכיה וגרעין "אופק" שחבריו היו בעיקר יוצאי
רומניה ,שכעבור זמן קצר עזבו .במשך הזמן הצטרפו לגרעין "איתנים" משפחות עולים מפרס,עיראק ,תימן ,רומניה ,פולין ,צרפת ,מרוקו,
אלגיריה ,לוב וגם תושבים מהעיר שרצו ליטול חלק במפעל ההתיישבותי.
האתגרים ,שניצבו לפתחה של המדינה שזה עתה קמה  ,ניצבו גם לפתחו של טל שחר .חסרי ניסיון בחקלאות ובניהול חיפשו חברי הגרעין
המייסד והחברים שהצטרפו אליהם את הדרך להתקיים תוך קשיים פיזיים גדולים .כשברשותם רק אמצעים בסיסיים ,שקיבלו מן המוסדות
המיישבים ,פיתחו ענפי חקלאות ,התמודדו עם מסתננים מחוץ ועם בעיות ניהול וחברה מבית.
מאות משפחות באו ועזבו את טל שחר בעשור הראשון לקיומו .העזיבות הקשו על הנשארים ,הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית .עם
זאת זוכרים רוב המייסדים אווירה של אחווה ושימחה.

חברות וחברים יקרים,

העליות והמורדות בהתפתחות טל שחר מאפיינות מגמות שהתרחשו במדינה כולה :הקונפליקט בין כלכלה ריכוזית ליוזמה חופשית ,המעבר
מחקלאות לענפי תעסוקה אחרים ,המעבר מישוב שממלא תפקיד לאומי-לישוב שפרטים בוחרים לחיות בו משיקולים של איכות חיים.
כיום אפשר לומר ,שייחודו של טל שחר הוא בהטרוגניות של תושביו .בניגוד לישובים רבים אחרים בישראל ,אשר נוצקו בתבנית אידאולוגית
אחת או מקבוצה אתנית הומוגנית ,טל שחר היה באופן טבעי כור היתוך לעולים מכל התפוצות.
בישוב כ  320בתי אב ב  80נחלות חקלאיות ובהרחבות .ענפי החקלאות המרכזיים הינם ,פלחה ,כרמי עצי זית וגפנים ,לול וגידולי ירק
ותבלין .המוסדות הציבוריים הקיימים הם :גני ילדים ,בתי ספר יסודיים ,קן נוער פעיל במסגרת "הנוער הועד והלומד-חטיבת בני המושבים",
"בית העם" בו מתקיימות פעילויות תרבות לילדים ולמבוגרים ובו נמצאות גם הספרייה ומזכירות המושב ,בריכת שחיה ,מועדון חוגים
וצרכנייה.
במבט לאחור ,ובהיזכרם בקשיי השנים הראשונות ,חשים המייסדים כי המאבק והמאמץ היו כדאיים .מה שנחשב אז כסוף העולם הוא היום
מרכז המדינה .תושבי טל שחר נהנים מאיכות חיים המאפיינת ישוב כפרי ,ממרקם חיים קהילתי ומנוף יפהפה ,הטומן בחובו רמזים לסיפור
ההיסטוריה שטל שחר הוא חלק ממנה.
(המייסדים הנזכרים באלבום הם אלו אשר התיישבו במושב בעשר השנים הראשונות להקמתו ,ונכון לשנת  ,2008הם או ילדיהם התגוררו
במושב).

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

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

