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מייסדי נהלל
1921-1931
אורי זהבה ויעקב

אבידב נסיה ויעקב יאני

אלקנה יהודית ויוסף

ארטרכט בתיה ויוסף

ארטרכט איטה וחיים

בורטינקר חנה ויצחק

ארליך חנה וזאב

בלוך סוניה וישראל

ביקובסקי שושנה וצבי

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

בן-ברק טוניה ואהרון

גולתמן אברהם

בן חיים אטקה וחיים

גרבר יהודית ויעקב

זמל רחל וחיים

הורביץ רבקה

מנוחי יהודה

צירינג אסתר ושמואל

ד״ר שוחט חנה (מייזל) ואליעזר

חן נחמה ונחום

נותקין סימה ושבתאי

קרסיק נחמה ומיכאל

שולמן חיה ועזריאל

חפשי טובה ונתן

מונק נחמה ומשולם

קרפיבנר מרים ונחום

הורביץ איטה

שורר זמירה וחיים

ירמנוביץ בלה ודוד

מוצניק זהבה וחיים

שחר רוחמה ואריה

פיין מרים וצבי

שליין הדסה ואליהו

פלביץ לאה ואברהם

רבינוביץ חנה וצבי

רוטנברג טניה וצבי

שמחוני יהודית ומרדכי

שלוי סלקה ויוסף

פליישמן פניה ויעקב

לויט אסתר ושמואל

לוין הדסה ואלימלך

ד״ר מלכין שבתאי ורחל (רדובנסקי)

עומר מרים ואריה

פלמוני מנוחה ויעקב

ריכרוד ליובה ויוסף

שפטל חמדה ויהודה

שניפר ציפורה וצבי

ד״ר ורלינסקי דינה ונחום

יהודה נדיה וצבי

מזיא רבקה

סנה ציפורה ונחום

דרומי צפורה ויוסף

ינאי בלומה ואליהו

כספי יצחק

מור עליזה

מור בת שבע ויהודה

סלוצקי רחל ונח

פלביץ רבקה ומשה

ד״ר חנה וד״ר אברהם רביד (רדובנסקי)

יהודאי רחל ושלום

כהן שרה ויוסף

מוצניק רוזה ופנחס

ד״ר וינוגרד חיה וראובן

וולצ׳ר ימימה ומרדכי

טהון יהודית ותאודור

ישראלי (פימר) שרה ודוד

סגל רבקה ורפאל

נחמקין רחל ושמעון

פורת ציפורה

פורת (פינסקי) חסיה ואברהם

ובמן חנה ויעקב

וולף דובה ופנחס

טובי שושנה ומאיר

ירדנאי חנה ויעקב

מדם שרה ויונה

מקלר ריבה ואריה

עטראני (דיכטיאר) דינה ויעקב

גרינשפון חנה ומשה

גרנובסקי רבקה ומאיר

גרשוני רבקה וגרשון

דיין בתיה ואליהו

דיין דבורה ושמואל

הללי מונסטירסקי זהבה ושמואל הללי (כפרי) רחל

יצהר צפורה ושמעון

ליברמן ליבנה רבקה וצבי

דיכטיאר שרה

גרינשפון אברהם

הלוי יעל ומשולם

יפה שושנה ואליעזר

מקלר יפה ודב

עמיעד שרה ומשה

גרינקר רבקה

חורש מרים וגרשון

יפה דבורה ואברהם

ליברמן חיה ודוד

בן-יעקב ריזל וחיים

הכהן ברכה וזכריה

זרחי צפורה וזרח

יעקבי שולמית ויוסף

צדיקוב משה

גרינקר יהודה

הירשפלד שרה וצבי

הורביץ בלה ויונה

ליברסון תחיה

בנטוב נעמי ונתן

בן-ישי הניה ודוד

בן-עמי חנה ויוסף

בנימיני רחל ובנימין

בצר שפרה וישראל

בר-און שרה ואליעזר

גולדשטוף חנה

גולוביצקי לאה

מינקוב מיכאל

עזוז מרים ויחזקאל

פרנקל מלכה ודוד

רכלבסקי סולקה ויעקב

שפריר שושנה ויהודה

פרנקל שושנה

שבט סוניה ואברהם

תמיר זהבה ומשה

ראשוני נהלל
1932-1945
ברלס טובה ואברהם

פנואלי הניה ושמואל

ד״ר פרוידנברג גדעון והדסה

גולדמן דבורה ואיסר

צסיס חוה ויצחק

טסלר חנה

ד״ר לנדסהוט שלמה ואסתר

שטראוס גאולה ושמואל

שיינפלד רות ויצחק

מושב נהלל ,ראשון מושבי העובדים בישראל ,נוסד בח’ אלול תרפ”א 11 ,בספטמבר  .1921המושב נקרא ע”ש העיר המקראית בנחלת זבולון (יהושע ,י”ט ,ט”ו)
ובנוי על גבעה שטוחה ורחבה בעמק יזרעאל.
המייסדים ,בעיקרם אנשי העלייה השנייה והשלישית ,עלו לארץ ממזרח אירופה .שאיפתם הייתה להתיישב בארץ באופן שיתאים לערכים סוציאליסטים בהם
דגלו ,תוך שמירה על פרטיות הפרט והתא המשפחתי .אליעזר יפה ,ממייסדי המושב ,גיבש את רעיון מושב העובדים שהוגשם לראשונה בנהלל .עקרונות של
צדק חברתי ,חיים מעמל כפיים של תא משפחתי ומשק חקלאי עצמאי היו הבסיס לצורת התיישבות זו.
הנקודה שנקבעה כישוב הקבע של נהלל הייתה שוממה מישוב – רק יתושים וביצות היו באזור .ייבוש הביצות בוצע בעבודת כפיים מייגעת של אנשי נהלל
וקבוצות עבודה מכל רחבי הארץ שבאו לסייע.
מושב נהלל מפורסם במבנה המעגלי הייחודי שלו שתוכנן ע”י האדריכל ריכרד קאופמן .כביש טבעתי מקיף את מרכז הכפר ובהיקף החיצוני שלו צמודים זה

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

מלמוד סוניה

ממן מסעודה ואהליאב

שיק מינה ומשה

נתנזון חוה ויואל

פלד שושנה וזלמן

פלד סוניה ויצחק

שפירא מלכה ויוסף

לזה  75משקים חקלאיים .במרכזו שוכנים תושבי המושב שאינם חקלאים ועובדי מוסדות הציבור.
במשקי החברים ענפי חקלאות מגוונים :רפת חלב ,עגלים וכבשים לפיטום ,תרנגולי הודו ופטימים ,פרדסים ,מטעי זיתים וגידולי שדה עונתיים.
בשנים האחרונות חלה ירידה ביכולתה של החקלאות להיות מקור פרנסה בלעדי למשק המשפחתי ומשפחות רבות מוצאות פרנסתן בעיסוקים הנוספים.
המושב מתנהל ע”י ועד מקומי ואגודה שיתופית חקלאית המפעילים את המוסדות השונים המשרתים את תושבי הישוב .בכפר שני מפעלים משותפים :מרכז
מזון לבעלי חיים ושלחין משותף.
נהלל נמצאת בתהליך הרחבה עבור בניה ובנותיה 24 .יחידות דיור נבנו במרכז הכפר והנחלות החקלאיות פוצלו כך שכעת יש  150נחלות חקלאיות בכפר
וכ –  800תושבים.
במושב נהלל נשמרת "רוח נהלל" בשיתוף החברים ותרומתם לחיי הקהילה.

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

