בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים
תומר | 1976

ישראל וחבצלת קיסר

מיכה ופרידה פיטרו

אבי ואלן גורדון

משה (מוסי) ואפרת כוכבי

עופר ומיכל קמחי

גורי ובת ציון (ציקי) יעקבי

איציק ומלכה זוהר

ישראל ותמר אלון

שמעון ועדנה כהן

חדווה ז״ל ומוני אלדר

בני ז"ל ויפה קרסנטי

אבי אוחנה ושושי אוחנה (נשר)

מישל ורימונה ברבי

תומר הינו מושב בבקעת הירדן אשר הוקם על ידי
תנועת המושבים ,שהקימה גרעין אזרחי של בני מושבים
קיבוצים ועירוניים .תומר הוקם כישוב אזרחי ב1976-
ובין הראשונים מיישובי תנועת המושבים בבקעת הירדן.
ראשיתו כמושבוץ בישוב זמני בסביבת מעלה אפרים
כשהקרקעות הם בבקעה ומידי בוקר כל החברים ירדו
לעבד את השטחים :אבטיחים ,כרמים ,מלונים חצילים
עגבניות ועוד במקום בו השטחים קיימים עד היום.
בשנת  1978עם המעבר לישוב הקבע החל את דרכו
כמושב עובדים .כל המשפחות עסקו בגידולים חקלאיים
שהיו משותפים בתקופת ההקמה ובהמשך התפתח
למשקים משפחתיים ,שהתפתחו למושב מפואר הן

מאיר ובתיה (בטי) ממן

חקלאית והן חברתית .כיום למושב יש מטע תמרים
משותף בהיקף של למעלה מ 1,000-דונם ובית אריזה
לתמרים ועוד פעילות כלכלית עניפה .במושב תומר
הגידולים הבולטים הם תמרים ,ענבים ,עגבניות ,תבלינים
שרי ופלפלים ועוד.
מושב תומר מעולם לא הפסיק לקלוט ולהתפתח .כיום
במושב מעל  100משפחות ובהם בנים חוזרים שהקימו
בתים ומשקים לתפארת .התושבים עובדים מיעוטם
בחקלאות ומרביתם במקצועות שונים בבקעה או ברחבי
הארץ אבל תמיד חוזרים בערב הביתה למושב.
כוחו של תומר במערכת קהילתית חזקה התומכת באנשיה
ומהווה רשת בטחון חברתית.

יאיר ואסתר כהן

מושב תומר בשבילי

התוודעתי לבקעת הירדן כנערה צעירה
בה טיילתי עם הורי והמשפחה
תחילת ההתיישבות גרמה לאהבה
אהבה אל הלא נודע.
את חבריי לספסל הלימודים גררתי
לראות את השממה ולעבוד בה
עבדנו ,הפנמנו ואז זה קרה
התאהבתי.
בשנת  1976עם בעל וילדה קטנה
הגענו ליישב חבל ארץ כה מיוחד
שממה ,חום ,זוחלים והרבה צהוב
כך קיבלה אותנו הבקעה לחיקה.

זוהר וגיורא ראובני

התיישבנו במושב תומר על גבעה
המשקיפה על הרי גלעד בירדן השכנה
תומר הוא בית ומשפחה כבר  40שנה
כיום אין שממה ולא מרגישים את החום
וגם הצהוב נעלם כלא היה
הקושי והתסכול התקבלו בהבנה.
והיום ,היום מגדלים פה ילדים באהבה
ירקות ,פירות ,תמרים ובעלי חיים
שבכל פינה בארץ והעולם
מתקבלים באהבה מרובה
רשמה :חבי קיסר

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

