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ת ו כ ז א  י ה ש ת  י מ ו א ל ת  ו ח י ל ש  . י ר פ כ ה ב  ח ר מ ה ל  ע ם  י ר מ ו ש  . ל א ר ש י ב ם  י ב ש ו מ ה ת  ע ו נ ת 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

סולימה מרי )מרים( ומשהמבורך טובה ומאיר פאיס שרה ומאירעמר חיים ואידה-יהודיתנגרי שולמית ויצחק )קוצ'ו(נגרי חיים

קונה אליהופלצ'י זפירה ויוסף )פפו( שלם חנה וחייםפרחיה ג'אנה וחייםפרדו רחל ויצחק

ברכה אליהואליהו סוזי ופפו )יוסף(אבן עזרא מרים ומשה בנבנישתי רחל ומשהאליהו רג'ינה ואברהםאליהו מרים )מריקה( ויצחק

כהן מרדכייהודה דינה ושלמהדמאיו זימבול ויצחק כהן לונה וחייםיחיה בלה ומשהחולי שמחה ומשה

סיפור הפלוגה
“פה בארץ חמדת אבות...”

תרצ”ז- 1937
זה הסיפור על קבוצת צעירים אידיאליסטים, חלוצים יוצאי יוון, שהגשימו את חלום הציונות - התיישבות בארץ ישראל. 

יוזם הרעיון היה ד”ר משה קופינאס, ראש הפדרציה הציונית ביוון משנת 1919 וציוני נלהב, שהציע להקים ישוב חקלאי 
ליהודי יוון בארץ ישראל. הוא אסף כספים בין יהודי יוון, כספים שיעזרו בהגשמת הרעיון, אך לא זכה לראות בהקמת חזונו.
ד”ר קופינאס נפטר ביוון בשנת 1924. לאחר מותו, המשיכו הרב בן- ציון מאיר חי עוזיאל, דוד פלורינטין, יוסף עוזיאל, 
משה קאראסו וליאון ריקאנאטי לקדם את היוזמה. הקבוצה התארגנה תחת השם: “ארגון עולי יוון להתיישבות ע”ש ד”ר 

משה קופינאס”.
הם פעלו לקבלת אישור להקמת הישוב, להכנת המתיישבים הראשונים ולאיתור קרקע מתאימה. בשנת 1934 התמקמה 
קבוצה ראשונה של מתיישבים במושבה מגדיאל לצורך ההכנה להקמת הישוב. באוקטובר 1935 העניקה הסוכנות קרקע 
באזור בית שאן והקבוצה החלה בהתארגנות להקמת הישוב, אולם כעבור שנה שונה מקום העליה לקרקע באזור השרון. 
ב-13 בספטמבר 1937, ח’ בתשרי תרצ”ו, עלתה הקבוצה לקרקע, להקים ישוב במסגרת “חומה ומגדל”, יחד עם ארגון יוצאי 

בולגריה- “בנים לגבולם”. 
חברי הפלוגה הקימו קומונה, בחרו מזכירות שניהלה אסיפות חברים קבועות ודאגו לניהול הכלכלי, החברתי והתרבותי של 

הפלוגה. החיים בפלוגה היו שיתופיים, כשהמטבח הוא משותף וכל אחד מכניס את משכורתו לקופה משותפת. 
החלוצים עבדו בישובים הסמוכים בפרדסים, בבניה ובסלילת כבישים ובאדמות הפלוגה גידלו ירקות. ביום עבדו ובלילה 

שמרו מפני תקיפת מסתננים.
למרות התנאים הקשים, קנו חברי הפלוגה שם בכל הסביבה כחלוצים צעירים עליזים.

בערבים ובשבתות היו נוהרים בני נוער מכל הנקודות הסמוכות להשתתף בריקודים ובשירה שארגנו המתיישבים הצעירים.
מגדל התצפית שימש לרבים אטרקציה מיוחדת, שם היו מתבודדים זוגות אוהבים.

מתוך כתביו של אבן עזרא: “בלילות ירח היינו משתרעים על חבילות חציר מאחורי חומת החצץ וצלילי השיר “היו לי ימים 
טובים” היו בוקעים למרחקים...”.

20 הבתים  לבנות את  הוחלט  ולפרק את הקומונה.  ומחסור, החליטו להקים משקים חקלאיים  לאחר כשנתיים של סבל 
הראשונים, בתי הקבע. אך לאכלוס הבתים היה תנאי - רק זוגות נשואים יכולים לקבל תקציב לבניה. הרווקים שבקבוצה 
12 זוגות מחברי הפלוגה התחתנו בשבוע אחד. אליהם הצטרפו גם חברים מעולי  החלו להתרוצץ כדי למצוא בנות זוג. 

בולגריה ובערב פסח 1939 חנכו את הבתים.
ביולי 1939 נקבע שמו הסופי של הישוב ע”י ועדת השמות של הקרן הקיימת לישראל, בשיתוף עם המתיישבים- “צור משה”, 
שילוב שמו של ד”ר משה קופינאס, הוגה רעיון ההתיישבות החקלאית בארץ ישראל של יוצאי יוון, והעיר החשמונאית צורן.
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