
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

 כפר יחזקאל הוקם בט"ו כסלו תרפ"ב 21.12.1921 ונקרא תחילה עין טבעון את הימים הראשונים מתאר הסופר ש.קושניר, 
ממייסדי המושב:

“רעיון ההתאחדות בדמות המושב ריכז סביבו חברים, שחיו שנים יחד ועברו את כל מדורי הסבל של הפועל בעבודה...העפלותיו, 
מפלותיו וכיבושיו הארגון למושבנו החל בגליל העליון, בעצם ימי המלחמה, בחמרה, על אדמת פיקא. והתכנון היה לייסד מושב 

עובדים לשישים משפחות-שלוש שנים בניין המשק והקמתו, לעבוד עבודה משותפת ולאט בהדרגה לאחוזת שדהו ומשק ביתו.
אחרי יום תל-חי נעזב הגליל העליון וחברי המושב ביקשו להם ולבני ביתם נקודת אחיזה בת קיים כי רוב החברים היו מטופלים 
במשפחות. הנדודים לעבודה ממקום למקום הכבידו עליהם, וכנחיל דבורים זה המבקש לו ענף להיאחז בו כן נאחזו חברי האירגון 
ואדמה  מים  חסרת  היא  כי  ראויה  נקודה  אינה  היא  אף  תל-עדש  כי  נתברר  והנה  תל-עדש.  באדמת  העליון  הגליל  מן  בדרכם 

ואפשרויות ההשקיה אינן עולות בד-בבד עם תכנית התיישבותנו.”
ונוספו חברים לגרעין ההתיישבות. לאחר שנשללה האפשרות  במקביל לחיפוש הקרקע נשאלו שאלות בדמות הישוב המתגבש 
להתיישב באזור יעזור, סמוך לחיפה, בשל הקירבה לעיר, הוחלט להתיישב בגבולו המערבי של גוש נוריס מצפון למעיין חרוד ביום 

ט”ו כסלו תרפ”ב.
“ימים אחדים ארכו התכונות לעליה. וכבר נקבצו ובאו עשרים חברים למרחביה והכינו את הכלים הדרושים להקמת המחנה. ותוך 
כדי הכנות אלו נתקבלה הודעה מההנהלה הציונית לבלתי לעלות כי אין הכסף הדרוש לכלכלת יישובנו. המרכז החקלאי אף דעתו 
כן. לא הסכמנו בשום פנים לדחוי זה. בערב היום הקבוע לעלייה התקדרו השמיים והיורה שאיחר לבוא באותה השנה ירד. הגשם 
לא עצרנו. העמסנו את המטלטלין על העגלות ואת יריעות האוהלים ואת שאר הכלים הדרושים למחנה ויצאנו לדרך ממרחביה לעין 
טבעון. השמים מכוסים קדרות והגשם יורד וחודר. הבוץ דבק בגלגלי העגלות. נאחז ומכביד עלינו את הדרך כאילו גם מן השמיים 
מעכבים. אנו מתנהלים בכבדות ועושים את דרכנו. לפנים, לפנים! מכשולים לא נחסר ועוד אבני נגף רבות יהיה עלינו לעבור. ועל 
העיכובים מבחוץ נוסף המציק מבפנים: החברים לתנועה,למפלגה שוללים את צורת המושב מעיקרו. שנים ישבת בקרב הציבור 
האחד שאפת לחיי קבוצה ראית בה את פסגת מאוויך, השקעת בה שנות חיים ועבודה, ולא נסתייע הדבר בידך...והנה אתה הולך 
לפלס לך נתיב לחיי עבודה חדשים. תקוותך וכל מעייניך לבנות את חייך אבן נאמנה בתוך הכלל העובד, וחברים מרפים את הידיים, 

מנבאים רעה וירידה קרובה. הנעצור כוח, או נשקע ונתכחש לכור מחצבתנו? היעמוד לנו כוחנו לחיי היומיום? דומם אנו פוסעים 
אחרי העגלות, דורכים עוז בלב כבוש ומרוכז ופתאום הציצה אלינו הגבעה, היא גבעת טבעון, בעמק המוקף הרים.” בשלב זה נפרדה 
מהגרעין המתיישב קבוצת חברים שפנתה להקים את קבוצת גבע הסמוכה. החברים עלו לגבעה,פרקו את העגלות והוקמו האוהלים 

הראשונים ע”י בוגרי הגדוד העיברי שהיו מומחים בכך. 
בגבולות  יער  נטעו  הציונית. ראשית  והתקציב המועט שנתקבל מההנהלה  מזג האוויר  היו קשים מבחינת  החודשים הראשונים 
המושב,עקרו סידריות )שיזפים(, סיקלו את השדות וסללו כביש לתחנת הרכבת. שתי חברות ניהלו את משק הבית ותוכנית העבודה 

נערכה מדי ערב סביב שולחן הסעודה המשותפת. המשפחות הגיעו רק באביב בשל החורף הקשה.
“צורת המושב נקבעה לפי שעה,שכונות שכונות של אוהלים וסוכות ערוכות לפלוגות העובדות עבודה משותפת בינהם. כל פלוגה 
מנתה עשרה חברים והיא שהיתה מכלכלת את הכספים לרכישת כלי העבודה, בעלי החיים והספקת המחייה על חשבון ההלוואה 
לבניין המשק של בני פלוגתה. כל פלוגה קיבלה זוג פרדות, עגלה ומחרשה לבעלי משפחות מטופלים בילדים היה ועד המושב 
משתדל להעדיף על הקצוב, למען הקל להם את קיומם. בהמות העבודה עזרו עימנו באמונה למין הימים הראשונים בכל העבודות. 

מדי יום ביומו הובאו שתי עגלות מים ממעיין חרוד, מרחק 2 ק”מ, ובני המושב מחלקים אותם בינהם במשורה.”
“את כף הזכות הכריעה החברה למן היום הראשון לעליתנו, מעצם יסוד המשק. טעות היתה בידי החברים אשר אמרו לבנות תחילה 
את ביתם ואחר כך את חיי המשפחה. החברה הרעיה השרתה את אורה באוהל, בסוכת המחצלת ובצריף ונטעה פינת מנוחה אחרי 
עמל היום. בעינה הפקוחה תמיד, ביד השקדנית, היודעת לצרף דברים קטנים, פרט לפרט, ולעשותם רווחה גדולה, היתה החברה 

למקור ברכה במשק הבית. בעבודה עימנו,שכם תחת עול הסבל רכשה לה החברה את זכותה המלאה.”
בקיץ 1922 נקבעה תוכנית הישוב לפי הצעת האדריכל קופמן. עיגול ובמרכזו מוסדות הציבור. המגרשים חולקו בין המשפחות 

ונבנתה בריכה לאגירת מים בפסגת הגבעה. בניין הבטון הראשון היה רפת ולאחר כשנה החל לעבוד מכון המים. 
בשנת 1928 הוקם בית הכנסת. בשנות ה-50 נערכו לקליטת עלייה ותוכננה הרחבה ל-80 משקים. הוקמו הרחבות בנים ומשפחות 

ובשנת 2018 עתיד לקרות איוש נחלות להשלמה ל-150 נחלות. נכון לשנת 2017 מתגוררות בכפר יחזקאל 400 משפחות.

בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים
1921   | כפר יחזקאל  
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ברמן צביברמן אסתרבורנשטיין אסתראיזנשטיין יצחק ברסקי טובה והרצלבר דבורה ושלוםבסין שושנה וקלמןבן דוד רבקה וטוביהבאום ציפורה ודוד

דודאי יוכבד ושמואל דוברינסקי דוד גולדנברג רחל וזוסיהברקין חיה ושמואל הייביש יואלהייביש מרים ושמואלגרייבר פועה וחייםברקין רחל ומנחם

רוזנבלט שרהרוזנבלט מנדלרובינסקי שרה ויוסף תירוש אשר ושרהשופמן שרה ורפאלשופמן יונה ואהרוןרבינוביץ' )עשת( רחל וצבי

טויב משה כרם מניה ואלימלךטילמן אטיל ואברהםזקהיים ציפורה ומיכאלזמיר רבקה ופנחסז'רז'בסקי ציפרה וברוךויניק אסתר ורפאל

מטוס אידה ואברהם לוין אברהם ליבמן )גל( שושנה ויעקבלוין טובה וישראללבנה חיה ושמואל לייבל פנחס וטובהלוין חיה ואריה

קיפניס בנימיןמלמוד יהודית ודוד קושניר שמעון מלכימן ציפורה ונחום קלינמן אברהם ויהודיתפיינרמן יצחק ורחלמטוס רבקה ודב ניישולר )גלבוע( נעמי ויוסף


