
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

בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים
1949   | כפר טרומן  
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כפר טרומן שוכן בשפלה ממזרח לנתב"ג משתייך לתנועת המושבים ונוסד בשנת 1949. המושב הוקם על ידי קבוצה של משוחררי חטיבת 
הראל מהפלמ"ח על אדמות הכפר הנטוש בית נאבאלה ונקרא בתחילה בני הראל. ככה זה התחיל:

בשנת 1948 השתחררו מהצבא 12 צעירים, יוצאי הפלמ"ח חלקם מחטיבת הראל וחלקם מחטיבת הנגב, חלקם עולים חדשים שסיימו את 
שרותם וחלקם ילידי הארץ שהיו יתומים וחסרי בית. מכיוון שלא הייתה להם קורת גג, שמחו לכל פתרון דיור שהוצע להם.

כך מצאו את עצמם קבוצת הצעירים שקיבלו מהסוכנות היהודית כמה עשרות דונמים של אדמת טרשים באזור שעליו ממוקם היום 
הבסיס הצבאי בית נבאלה, כשהתנאי היה שביום יעבדו לפרנסתם בחקלאות ובלילה יבצעו סיורי שמירה לאורך קו הגבול ממחצבות 

גבעת כוח ועד משמר איילון.
הנטל היה קשה מנשוא ומהר מאוד חלק נכבד מהחבורה פרש ומצא עבודה ומגורים בערים. הנחושים שבניהם דבקו במשימה. לאחר 
כשנה  וחצי הבינו שהמיקום בלתי אפשרי למחייה מכיוון שהאדמה אינה בשיפוע ולא ניתן להזרים מים ולכן ירדו מערבה למיקום הנוכחי 

של המושב וכאן קבעו את עתידם וקראו למקום "בני הראל" שכן רובם היו יוצאי חטיבת הראל בפלמ"ח.
בשנת 1952 החליט הגורם המיישב  הסוכנות היהודית ותנועת המושבים לשנות את שם המושב לכפר-טרומן לכבוד הנשיא האמריקאי 
הארי.ס.טרומן אשר תמך והכיר במדינת ישראל ואמור היה להגיע לביקור בארץ ולכבודו שתלו חורשת איקליפטוס )בסופו של דבר לא 

הגיע לארץ( ככה הפסדנו את השם בעל המשמעות ההיסטוריות, "בני הראל" והפכנו לכפר טרומן. 

המייסדים הראשונים: יערי משה , בנדל מרים,  מרטין מנחם, שינדר יעקב,  פרל שלמה.
בשנת 1950 נישאו שניים מהחבורה מרים בנדל ומשה יערי ז"ל. בשנת 1951 נולד הילד הראשון במושב.

בין השנים 1951-1955 הגיעו משפחות נוספות: שקדי, קלקודה )ההורים והבן( עוזרי, חסון, זלמן )שני האחים(,קיפן, סטודניץ, קפלושניק, 
כחלון, גוז ופדידה.

בשנים 1957-1956 הגיעו למושב משפחות נוספות במסגרת התנועה "מן העיר אל הכפר" חלקם פועלי בניין ובסיוע כספי של קרן פועלי 
גרינברג, אמויאל, קריסטל,  טייטלבויים, פטר, שבינק, פלדמן, מושקובסקי,  והלוואות של הסוכנות הצליחו להקים את המושב:  בניין 

קושיצקי, ברבי, סעיד, זכרוני, הרוש, וייס, ריביס, ארואסטי, זריהן, ארביב )שני האחים(, דנן, מזרחי,יצחקי,ארוטי, בראשי וצובין.
המושב הוקם מספר ק"מ מהגבול הירדני עד מלחמת ששת הימים. בשנותיו הראשונות של המושב סבלו המתיישבים ממחבלים שנקראו 

פדאיונים שהגיעו מישובים ערבים קרובים וגנבו בקר.
במרכז המושב היה מגדל שמירה עם פרוז'קטור וחברים שמרו בלילה ובבוקר עבוד במשק החקלאי, הפרנסה הייתה קשה.

הסוכנות תקצבה כל משק בפרה אחת, מבנה לבית אימון לאפרוחים, לול תרנגולות ופרדה עבור שני משקים, נטעה פרדס וחלק מאנשי 
המושב עבדו בפרדס.

סטודניץ שולה וגדימזרחי חנה ועזריהיצחקי אסתר ודניאל סעיד ברכה ושלוםמרטין פורטונה ומנחםכחלון מרים ושמואל

קריסטל רחל ואברהםקפלושניק לאה וברוך  שקדי מרתה ומנחםקלקודה קלרה והרמן שינדר מרים ויעקבריביס שולה וליאון

פטר ברוניה וצבי קושיצקי אסתר וחייםצובין טובה ויעקבפדידה ז׳ורז׳ט ושלוםעוזרי וילי ואליהו פרל רחל ושלמה

זלמן בטי וגוטליבוייס רוז׳י )רחל( ויוסףהרוש שמחה וציון גרינברג )ציון( רוחלהגוז מרים ומיכאל גרינברג פרידה ומאיר

טייטלבוים יפה ויצחקחסון יפה ואליעזר זריהן צ׳רו ויצחק יערי מרים ומשהזלמן רחל ויוסף

ארביב שמחה וחלפון ברבי שפרה ורנה-מכלוףבראשי שרה ויונהארוטי רחל ויהודהארואסטי יפה ומשהארביב אירין ודניאל


