בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים

כרם מהר״ל | 1949
ברקוביץ זכריה וחיה

ברקוביץ יוסף ופרידה

ברקוביץ מאיר וחיה

גליק דב ובז'י

אייזמן שמואל ואהובה

אייזמן משה ורוז'נה

דוידוביץ פישל ומגדה

האופטמן חיים וחנה

הופמן נתן ושינדל

הורניק יהודה וקיה

הייזלר משה ואווה

וולנר צבי ושרה

וייזר יעקב ולאה

וייזר משה ומלכה

ויינברגר אברהם ודינה

ויינברגר נטע וברטה

וייס משה ושושנה

טירק שמחה והלנה

יורמן ד'ר אליעזר ומרים

יעקובוביץ אפרים וברטה

יעקובוביץ יוסף ופאני

יעקובוביץ מרדכי ומגדה

כץ יצחק וחנה

כץ משה ואדלה

לבקוביץ ג’ורי ובז’י

לבקוביץ אפרים ורבקה

ליבוביץ שלמה ויהודית

לייבוביץ יצחק וברטה

לנג יצחק ואוני

לנר חיים ואליס

מושקוביץ יהושע ולילי

מייזליק לייב ואסתר

מיינצר ד'ר וילהלם וסילינג

מירובסקי אליעזר ולאה

מריש נפתלי ורצי

מרקוביץ אברהם והנטשה

מרקוביץ יוסף ובת שבע

ניימן נפתלי ובלה (הרב)

נס אליהו ובלנקה

סימנטוב חיים והלה

סמברג מרדכי ושרה

פיסינגר זאב ואסתר

פישמן משה ובלומה

פלדמן גדליה ובתיה

ברקוביץ צבי ,חנה ובת שבע שלייזינגר

אנגלמן חיים וצפורה

גליק צבי וחנה

גלנץ אהרון ועליזה

פרנק אריה ואודל

פרקש יצחק והינדה

צוקרמן יוסף והרמין

קליין צבי אריה וגולדה

קמינר דוד וצפורה

קסלר משה וליבה

שוורץ אליהו וחנה

אנגלמן יצחק ואסתר

שוורץ יעקב ומגדה

ארטנשטיין בנימין ושרה

ומ ֶשה
גלבר אלכסנדר ֶ

צייזלר אלק

שטיינברג יוסף ושרה

גרינברגר אלכסנדר גרינברגר שמואל ומטילדה

צייזלר אריה ויהודית

ראדה דב וגולדה

צייזלר טיבור ושושנה

רוזנפלד ישראל ומרים

שטרן משה וצילה

כרם מהר”ל  -עפ”י הספר שישים שנות מושב מאת שלומי רוזנפלד
ראשיתו של מושב כרם מהר”ל הוא ב”בריגדה הצ’כית” ,כוח צבאי יהודי שהוקם ב 1948על אדמת צ’כיה ונועד לסייע למדינת ישראל הצעירה
במלחמתה .היוזמים היו חיילים וקצינים יהודים בצבא הצ’כי בהנהגתו של הקצין שמשון שכטה .בראשית יוני  1948נפגשו עם הציר הישראלי
בצ’כיה ,אהוד אבריאל ,וקבלו את אישורו ,ובזכות קשרים בצבא הצ’כי קבלו גם הסכמה עקרונית מן השלטון הקומוניסטי .באוגוסט  1948הוקם
מחנה האימונים מזרחית לעיר פרג ועד סוף הקיץ נרשמו כאלף ומאתיים מתנדבים .בזמן שהבריגדה החלה באימוניה ,יצאו לישראל חברי
משלחת רשמית כדי להכשיר את הקרקע לבואם של החיילים ולחפש מקום להקמתו של ישוב כפרי עבור הנשארים בארץ .במהלך סיוריהם בקרו
במורדות הכרמל בכפר “איגזים” ,שתושביו עזבו אותו במהלך מבצע שוטר ביולי  ,1948ובחרו בו כמקום המתאים להתיישבות.
התפתחותה של מלחמת השחרור דחקה את נחיצותו של הכוח שהתארגן אי שם באירופה .חלק מן החברים החליטו לפרוש ,אחרים המשיכו
להתאמן ,וחלק הוסיפו לחלום ההתיישבות את רעיון הקומונה השיתופית .בראשית  1949הגיעו לארץ כמאה משפחות ורווקים בודדים שנותרו
מהגרעין הקשה של הבריגדה הצ’כית ושוכנו בבתי עולים הסמוכים לחדרה .צבא הגנה לישראל לא היה מעונין לקבל לשורותיו יחידה צבאית
מאורגנת ,גם ההתיישבות המובטחת ב”איגזים” הייתה כרוכה בהרבה קשיים ביורוקרטיים ,אבל בסופו של דבר יצאה לפועל .המשפחות נשארו
במחנות העולים בזמן שהגברים הכשירו את הבתים הנטושים באיגזים למגורים .בערב פסח תש”ט עלו המשפחות לכפר.
השמועה על הכפר החדש הגיעה ליוצאי צ’כוסלובקיה בכל מחנות העולים .הראשונים שכבר גרו בו הפצירו בקרובי משפחה להצטרף .הצטרפו
גם יוצאי הונגריה וטרנסילבניה והשפות המדוברות בכפר היו צ’כית וסלובקית ,הונגרית ,אידיש ועברית .בשפות אלה נכתבו הפרוטוקולים של
ישיבות המושב ,ומודעות הקוראות לאספה כללית נכתבו בעברית וצ’כית גם ב.1957
בחודשיו הראשונים התנהל המקום כ”מושב שתופי” .האדמה ,התוצרת החקלאית וכלי העבודה  -היו רכושם המשותף של כל החברים .במפות
הקרן הקיימת הוקצה לכפר שטח של  3000דונם ,אבל בהיות הכפר שיתופי לא סומנו חלקות פרטיות של מתיישבים .הוכשר בית כנסת וקופת
חולים דאגה לצייד מרפאה שנפתחה מיד בהגיעם למושב של הרופא ומשפחתו.

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

בוימל שמואל ופנינה

רוט יעקב ורחל

שטרק יוסף ובלנקה

קולמן חיים ופרידה

מרכוס דוד ורחל (טיבי ומגדה) מרמורשטיין חנניה ופרידה

פריד אהרון וחנה

קליין אברהם ובלומה

רייזמן מרדכי ובלנקה

שינוירט מתתיהו ושנדל

רפפורט דב

פרידמן נחום ורחל

נובק נפתלי ולאה

פרידמן שמואל ואירנה

קליין גרשון ומרים

קליין מאיר ורגינה

רפפורט שמואל ומרגרט

שוורץ אוגן ומרים

שכטה קלרה ושמשון

בחודש אוקטובר  1949תם השיתוף הכלכלי ,והמושב ,שקבל את השם “כרם מהר”ל” בסוף יולי ,היה למושב עובדים .את השטח המשותף חילקו
וכל משפחה קבלה משבצת של  25דונם לעבוד חקלאי 2.5 ,דונם צמודים לבית עבור רפת ולול ,פרה ו”חצי סוס”  -סוס או פרד בו התחלקו שתי
משפחות .החיים הקשים והלחץ הכלכלי נתנו את אותותיהם  -גל נטישות פקד את המושב בראשית שנות ה ,50יותר ויותר חברים פנו לעבד בחוץ
בעודם ממשיכים להחזיק את משקיהם .הניגוד בין צרכי חקלאים במשרה מלאה ו”חצי חקלאים” ,והבעיות בחלוקה צודקת של צרכי החקלאים
השונים ,גררו אספות מושב סוערות במיוחד.
חיי הרוח ,החברה והתרבות התנהלו תוך התגברות על כל המחלוקות הפנימיות .בשבתות פקדו את בית הכנסת החברים הדתיים ,בחגים הגיעו
שומרי המסורת ,וביום כפור מלאו אותו המתפללים .בית הספר והגן שכנו במבנים שנותרו מן הכפר הערבי ,המורה שלִ ימד בהם התגורר בכרם
מהר”ל ורק בכתות הגבוהות עברו הילדים ללמד בבתי הספר האזוריים .פאני גולדה ראדה לימדה נגינה בפסנתר ,אקורדיון וחליל ,ופעם בשנה
נערך בביתה קונצרט תלמידים להנאת ההורים ושאר התושבים .בראשית שנות החמישים הוקם בקצה הכפר מוסד חינוכי ייחודי לילדים מוגבלים
בשם “תל-שחר” ע”י ד”ר אליעזר יורמן שניהל בבאזל בית יתומים בתקופת מלחמת העולם השנייה .משפחתו התגוררה במושב ובמוסד עצמו
עבדו כמה מן התושבים ,אם כי כ”מוסד למפגרים” בעל סטיגמה שלילית עורר הסתייגויות.
בתי הקבע של המושב נבנו בשלבים שהסתיימו רק באמצע שנות השישים .בינתיים התושבים גרו בבתי הכפר הערבי ללא תשתיות מסודרות של
חשמל ומים זורמים .המרחק מן הכביש הראשי והתחבורה הציבורית המוגבלת הוסיפו לקשיי החיים היום יומיומיים והפרנסה .מאתיים משפחות
באו והלכו במשך שני העשורים הראשונים למושב ועד אמצע שנות השישים נותרו במושב  44משפחות בלבד .בראשית שנות השבעים החלו
להגיע למושב משפחות צעירות ,משפחות הבנים שעזבו את המושב החלו לחזר ,והמצב החברתי התייצב .בתחילת המילניום הוקמה ההרחבה
של תושבים חסרי נחלה ששילשה את מספר המשפחות שמתגוררות במקום .כיום במושב מתגוררות כ  200משפחות שמהן רק חלק קטן
מתפרנס מחקלאות ורובן מתפרנסות בעבודות מחוץ למושב .גני הילדים ומגרשי המשחקים השוקקים במרכז המושב ,החגיגות ויתר פעילויות
הספורט והתרבות  -מצביעים על קהילה פעילה ותוססת.

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

