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ביום קיץ חמים  במזרחה של רומניה, נולד בן לאברהם ושרה ליבוביץ', הם קראו לו 

 תבתוך מערבולת מלחמנתונה רומניה היתה רבים לא ימים מקץ ל. צ  ר  ל=מ  ס  ר  מ  
ער החלוצית המלחמה החלה באזור פעילות של תנועת הנובתום  .השניה ם העול

" שעסקה באיסוף יתומים יהודים כדי להעלותם ארצה. אב הבונים-"דרור
שבתמורה  ם,המשפחה שהיה מעורב מאוד בעניני הקהילה, בקש מאותם פעילי

כך ו ,מקום בטוחליעזרו לו ויקחו גם את שני ילדיו כדי  ,לעזרתו בשיקום הקהילה
גלתה תפילים קטנה, אשר נלאנית מע ,עם אחותו ,משה נקראאח"כ ש ,הגיעו מרסל
-ץלארהילדים  וברחו לאחר כמה חודשים ה .לקפריסיןעל ידם  הגררנלצי הבריטי ו

מלחמת עם פרוץ קבוץ אלונים. בהופנה אל חברת נוער עולה  13-בן ה משהוישראל 
וכך קרה שהנערים הצעירים  ,חברי אלונים לעזרת משמר העמקנקראו  השחרור,

. את ענפי המשק עד שובם של החברים מהמלחמה וזיקהח ,שרק החלו ללמוד עברית
משה , ולעלות למדינת ישראלהוריו של משה מצליחים  בתחילת שנות החמישים 

עוזב את חברת הנוער  באלונים כדי לסייע בקליטתם של ההורים שיושבו בעכו. הוא 
 ווסגימועד ואז מגיע  ,עובד ביום ולומד בערבים, כדי להשלים את השכלתו התיכונית

 לצה"ל והוא  משרת בחיל הקשר.
 

משה מחליט  מה  , וכעבור זמןקבוץ אשדות יעקב-ר בתפ  בצבא הוא מתאהב בנועה ט  
משה עוד לפני שהתקבל  .1956שכאן הוא רוצה שיהיה ביתו. הם מתחתנים באביב 

תכונות טובות ומציע לו ללמוד  ,שהיה אז מזכיר  ,פורת-יהודה בןבו , מזהה לחברות



משה נענה בחיוב, ובעקבות רחל.  -הוראה למדריכי חברות נוער ברמת בסמינר
הקיבוץ ותו שולח א ןאחריה .שתי חברות נוערבהצלחה רבה הוא מדריך לימודיו 
מזכיר באחת התקופות ל מתמנה הוא  מזכירים ב"מדרשת רופין", ואז לקורס 

מיד    החלשה ,מלחמת ההתשהתקופת  -שלנו הקשות ביותר שעוברות על הקיבוץ
 ,יוםמדי אשדות מופגזת כמעט ך שנתיים וחצי במהל . לאחר מלחמת ששת הימים

מדווח  ר"ב  עתון "ד   במקלטים.  ם  לישוןהילדים עובריו יםברים נהרגים במיקושח
ויַּת של ראש הממשלה גולדה מאיר  הביקורעל  ִליו   .הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הצפון ב 

שוטח המזכיר משה את בקשותיו, כדי לאפשר חיים קצת יותר נורמליים. במפגש 
הוא מפוקס ויודע לשכנע. גולדה אומרת שתעשה כל  ,תנסח בבהירותממשה 

 די לעזור .שביכולתה כ
 

 מכמות התפקידים והעבודה שעשההכרס של משה נדהמתי -כאשר עיינתי בתיקו עב
 .לעיתים שימש בו זמנית במספר רב של ועדותכאשר 

 
דני בין חבריה יהיה ועדת מתאר, התעקש עם ועדת המינויים שריכוז אשר נבחר לכ

 ה וממוקדתרצופ העשייתוך כדי  .אדריכלי נוף שזה עתה סיום קורס ,פלג הצעיר
 עורב בחינוכם. מוהוא  ,בנים ובת זקונים 3 עם  ,הוא מקים עם נועה משפחה

צטרף אליו בחיפוש אחרי מפעל שי מאיר זקצר חבר ותיקבאותה תקופה מחפש 
מסע  בתום  .להמשיך לעבוד בשדהעוד חברים שאינם יכולים עבור שיתאים לעבודה 

 ,טס  ל  פ   -קור  ששמו פ   ,ברק-מגיעים לביח"ר קטן לפלסטיק בבני, הם חיפושים
 מחליטים שהוא מתאים וראוי. ו
 

הפעיל ולתחזק להטכנאים שילמד  צוות  משה מתחיל לאסוף את החברים שיהוו את
יד המכונות, יטפלו בתוצרת ויארזו אותה -על בּוש  י  את המכונות, וגם את  החברים ש  

ברק -מבני 'לוג'שמקבל את השם  ,בתוך שקים. הוא מעביר את המפעל הקטן
 . ברציפות שנים 13מרכזי,  אותו הוא מנהל  כענף  ומבסס אותו ,לאשדות

 
בצוות שצריך למצוא מפעלי להיות התק"מ ממשה  מבקש, עקבות הנסיון שרכשב

תנועה  . תוך כדימרצו לתחום זהמלוא והוא מפנה את  תעשיה לקיבוצים צעירים
ים אותו קמורן ואחרי שהוא "מקיבוץ ב 'פלסמור'לנהל את ביהח"ר משה נקרא 

אחראי על כ הביתהלחזור  אשדותמבקשת ממנו  ,יווחירלהופך אותו מהקרשים" ו
 ,ד האקונומיהועבונה וסולל מחדש את הכביש מ"לוג" משה . פרויקטים של בניה
יחידות דיור  , מקיםיששכר-הוא מקים את הלולים ברמת, הכולל אזור החני
  . ועוד הביניים למשפחות דורו למשפחות צעירות

 
שיהפכו אותה לנגריה חוגגים בנגריה הישנה הכנסת מכונות חדשות  1996בקיץ 

את עצמה  הזירחההשקעה מ .תעשה משקופים לדירות החדשותש מודרנית
אפילו נגרות ובגלל שבעבר עבד בלמקום  מיוחדיחס אליה למשה יש ו ,במהירות

  .הגיעו לירדן עם עבודה שנעשתה כאן בבית

 

קבל על עצמו את הטיפול בפרויקט ל תהמזכירושנות התשעים לוחצת עליו הי שלב
לעתיד הישוב, ואת מרחיקות לכת בעל משמעויות  שהוא נושא  -"קרקעות אשדות"



שהן  ,צוות הפנסיהו 'לוג'הנהלת במקביל לחברותו בועדת הכספים, זה הוא עושה 
 זמן ולימוד. משאבי שגוזלות  ,ועדות פעילות

  
, על ביקורו של הבמאי כותב העיתונאי דב גולדשטיין 1969דצמבר ממעריב  בעיתון 
 צרפתי קלוד ללוש באשדות יעקב אחוד. קלוד ההמום מרסיסי הפגזים -היהודי

 הוא נעקר וטולטלמסביר ש. משה 'זהו הבית שלנו'שמקבל הסבר  ותוצאותיהם
הפך הקיבוץ לבית הראשון   ,אהב בבת אשדות יעקבתכאשר הו ית,בללא באירופה 

  .חייוב
 

אך  ,משהאת רציתי מאוד לראיין  ,במסגרת עבודתי בארכיון :שלי ובנימה אישית
 אני נולדתי מחדש כאן כשהגעתי ", אמר, "ני רוצה לדברעל העבר אי" סרב.הוא 
העמוס  90יום אחד נחרדתי כשראיתי אותו רוכב על אופניו על כביש . "לארץ

ואני בצידי האופניים שתי מראות  ויש למשיב  שאין מה לדאוג כי והוא  במשאיות,
רּוְך בגלל שאני  ד  ִני ו  ר  ד הספיק לעשות עולפני מותו . שבוע על הכבישמדווש מאוד ע 

  .את "הקפת הכנרת" באופניו, במסגרת השמירה על הבריאות
 

ראה כמה מוישל'ה עובד וטורח ורוצה שרק שאז עכשיו אני בטוחה שיש אלוהים, 
ה יותר טוב לאשדות, וכמה היה לו קשה לראות את אחותו מתייסרת לפני ייה

 ,שישי לשבתין ב שמלאך המוות יתגנב אליו ,סידר לו בפרוטקציה ואה מותה, אז
ֲעִשים.  למרומים  כך נלקחו ע מַּ בַּ  כשהוא צלול, חסון, בריא  ּוש 
 

ם של סבא הנכדי ,, עם כל  ילדיכםשריתובת הזקונים  זוהר, רן, גיאבניו,  ואתם,
ואתם בהחלט יכולים  .אותיר  עמוק, קחו הרבה אויר לַּ  מּוש  נִ   - משה וסבתא נועה

 וסבא.לנפח את החזה בגאווה על כזה אבא 
 

-וכל יתר דברי ימיו שאינם כתובים בספר דברי ימי אשדות יעקב אולי יכתבו על
 ילדיו האוהבים.  -ידיכם 

 
 אנחנו נזכור אותך משה  כל עוד זכרוננו עמנו. 

 
 חיים. ה צרורב רורהצמשה,  שמתךנ האתש
 

 ובשם כל קבוץ אשדות יעקב: .לכל מעשיך הערכהבהמון 
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