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המייסדים

כפר ורבורג | 1939
אדלמן מניה ושמאי

אופנהיימר חיה והיינץ

אדלר צביה וחנן

בכרך ציפורה ואלפרד

בז'נט מאירה ויצחק

בן-ארצי זהבה ויצחק

בלוך רבקה ושבח

בר-יוסף לאה וחיים

גולדפרב מוסיה ושלום

גנני רחל ואורי

גרמנסקי ג'ניה ואריה

דרומי חולדה ומנחם

הגלר שושנה ויהושע

וייסמן לאה ונפתלי

זונדרלינג זהובה ויהודה

זילברבוש ברטה ומרדכי

זילברשטיין יפה ומנחם

חיימסון יהודית ומנחם

חייקין חוה ואריה

טפר שרה ויהודה

יוסף אילזה והנס

ישראלי רחל ואריה

כהן אסתר וזלמן

כהן זהבה ויחיאל

לובינגר פניה ווולטר

ליבריידר מלכה וזליג

ליליה הלגה וריכרד

מילר יונה ומרדכי

נטר שושנה ויעקב

סגל יפה ויוסף

סובוביץ רחל ומרדכי

פקלמן בתיה וברוך

פרויס רחל ולותר

צופין לאה ואברהם

צוך מרים ופתחיהו

קייזרמן רבקה ואריה

קסטלן נורית

רבינוביץ' חנה ונפתלי

רודיק סטלה

רוזנבלום סוניה וזאב
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כפר-וַ ְר ְ
נחלות חקלאיות .המושב עלה על הקרקע ב 31-באוקטובר  1939על-ידי אמיק"א ,החברה המיישבת .המקום נקרא ע"ש פליקס ורבורג,
ממנהיגי הקהילה היהודית בארצות הברית ,וממייסדי ארגון הג'וינט.
מייסדי כפר ורבורג היו חברי "ארגון כפר מנחם" ,קבוצת פועלים חקלאיים שהתארגנו ברחובות ,שהתיישבו לראשונה בשנת  1935על
אדמות שנרכשו מהכפר אידניבה ע"י קק"ל ובהשתתפות החברים .כפר זה שכן ליד כפר מנחם של ימינו .במאורעות  1936נעזב המקום
ונהרס ע"י ערבים .ב 27-ביולי  ,1937במסגרת התיישבות "חומה ומגדל" ,חזרה הקבוצה והקימה את כפר-מנחם .בשנת  1939החליפו
המוסדות המיישבים את חברי הארגון בגרעין של "השומר הצעיר" שהקים במקום קיבוץ כפר מנחם .אנשי "ארגון כפר מנחם" עברו והקימו
את כפר ורבורג בסמוך לבאר טוביה ,לעיבוי ההתיישבות היהודית באזור.
כפר ורבורג תוכנן להיות מושב בן  60נחלות חקלאיות .ראשוני המתיישבים היו  30המשפחות מאנשי "ארגון כפר מנחם" ועוד  10משפחות
מעולי גרמניה ,שהצטרפו כיחידים ,ומספר משפחות של עובדי ציבור שהתיישבו במשקי עזר .עד קום המדינה הצטרפו לכפר משפחות
נוספות שהתיישבו ב 20-נחלות שהשלימו את השישים וכאלה שהחליפו חלק מן המתיישבים הראשונים .היו אלה משפחות מגבתון,
ממצפה ,ממנחמיה ,מבית יוסף ,מבאר-טוביה ועוד.
מושב כפר ורבורג היה היישוב הראשון שחבריו קיבלו אמצעי ייצור לקיום עצמאי מרגע הקמתו :כל משק קיבל  2פרות" ,חצי" סוס25 ,
דונם ,לול תרנגולות קטן ואמצעי השקיה .בשנים הראשונות התחנכו ילדי המושב במקום ,לאחר מכן הוקם בי"ס משותף לכפר ורבורג
ובאר טוביה ,שהורחב בראשית שנות החמישים לבי"ס אזורי "מבואות".
במלחמת העולם השנייה התגייסו חברים מאנשי הכפר ,בעלי משפחות ,לצבא הבריטי ולבריגדה .במלחמת השחרור ,עם תחילת פלישת

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

רטנר הדסה ושלמה

שוחט אסתר ומיכאל

שניידר יונה וגבריאל

צבאות ערב לארץ במחצית מאי  ,1948הייתה הערכה שתנועת הצבא המצרי צפונה תהיה דרך הכביש הסמוך למושב ,ועל כן הוקם עליו
מחסום שנקרא בהמשך "מחסום כפר ורבורג" .במלחמת השחרור עמד כפר ורבורג בקו החזית השני מול הפולש המצרי .במהלך המלחמה
פונו הילדים והאימהות מספר פעמים ליישובים במרכז הארץ .בתחום בית הקברות של המושב נמצא בית קברות צבאי רשמי של מדינת
ישראל ,בו קבורים חללים רבים מקרבות מלחמת השחרור שנפלו באזור הדרום.
בראשית שנות החמישים קלט המושב כ 45-משפחות עולים מארצות אירופה ,ניצולי שואה ברובם 38 .משפחות התיישבו בנחלות
חקלאיות ב"הרחבה" ( 2רחובות חדשים שהתווספו למושב) ,ומשפחות נוספות ,של בעלי מלאכה ,ביחידות נוספות .משקים אלה הוקמו
על-ידי הסוכנות .ותיקי הכפר התגייסו לקליטת המתיישבים החדשים.
בשנת  1955נערכה חגיגה חקלאית גדולה ברוב עם לציון  1000ראשי בקר במושב – "חג האלף" ...כפר ורבורג היה מן המושבים שענף
הבקר היה בו ענף מרכזי והיה בין המגדלים המצטיינים .בחגיגה שנערכה בחסות משרד החקלאות והתאחדות מגדלי בקר נערכו תחרויות
ונתנו פרסים למגדלים המצטיינים .בין הזוכים היו תושבי "ההרחבה" ,מה שהעיד על קליטתם והתערותם במשק החקלאי.
בשנת  1957נחנך במושב "בית עם" גדול בן  800מקומות ששימש את כל תושבי הדרום .הועלו בו הצגות ומחזות זמר ,הוקרנו בו סרטים
ונערכו בו אירועי התרבות של המושב והסביבה .הבית נקרא ע"ש שמואל צ'רלס פסמן שהיה מנהל אמיק"א.
בשנת  1959הוקמה בכפר אנדרטה ,שעוצבה ע"י האדריכל אשר חירם ,ובה הונצחו שלושה מבני הכפר שנפלו במלחמת השחרור .מאוחר
יותר נוספו ,לצערנו ,חללים נוספים מאנשי הכפר שהונצחו במקום.
היום המושב גדל והתרחב עם שובם של בנים רבים והצטרפותם של תושבים חדשים המתגוררים בהרחבה חדשה שבנייתה החלה בשנות
התשעים .המקום שומר עדיין על צביון חקלאי ובו משקים פעילים ,למרות שחלק מן התושבים מוצאים פרנסתם ממקורות אחרים.

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.

מזכ״ל תנועת המושבים
ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל

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

מנחם הכהן

רב תנועת המושבים

