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100 שנה להתאחדות 
האיכרים בישראל

The Farmers Federation 
of Israel Centennial

כאגודה   1922 הוקמה בשנת  בישראל  האיכרים  התאחדות 
עותמנית. היא התנועה המיישבת הראשונה שקמה בישראל 
במושבות  פרטיים  משקים  בעלי  חקלאים  אלפי  ומאגדת 

וביישובים חקלאיים אחרים מכל רחבי הארץ.

התאחדות האיכרים בישראל חרתה על דגלה את אמרתו של 
והיא  כאן",  מולדת   – כאן  חקלאות  "אם  סמילנסקי  משה 
עיבוד  ידי  על  המדינה  גבולות  בהחזקת  פעיל  חלק  לוקחת 
ושמירת האדמות הסמוכות לקווי העימות לכל אורך המדינה.

התאחדות האיכרים ייסדה את בית הספר התיכון החקלאי 
פרדס חנה, את קופת חולים עממית (שהתאחדה ב-1974 
עם קופת חולים מאוחדת) ואת ביטאון התאחדות האיכרים, 

כתב העת "בוסתנאי".

להקמת  האיכרים  התאחדות  פעלה  ה-70  שנות  בסוף 
גם  להקים  המיישבים  ודרשה מהמוסדות  חדשות,  מושבות 
מושבים  רק  להקים  שיש  הרווחת  לעמדה  בניגוד  מושבות 
וקיבוצים. בין היישובים שהוקמו על ידי התאחדות האיכרים 
קדיתא,  הגליל,  ורד  גילון,  יוסף,  כרמי  היו  תקופה  באותה 

קדמת צבי ועוד.

האיכרים  התאחדות  של  עיסוקה  עיקר  ה-80  משנות  החל 
כלל  של  זכויות  וקידום  מקצועיים  שירותים  הענקת  הוא 

החקלאים בישראל.

ארגון  הינה  האיכרים  התאחדות  מ-1956  החל  כן,  כמו 
החקלאיים  הארגונים  כלל  את  מייצגת  היא  יציג.  מעסיקים 
בנשיאות המגזר העסקי (ארגון הגג של העסקים בישראל) 
ההסכם  על  חתומה  והיא  העובדים,  הסתדרות  מול  וכן 

הקיבוצי שעליו חל צו ההרחבה בענף החקלאות. 
 

התאחדות האיכרים משתתפת באופן קבוע בגופים ובוועדות 
המשפיעים על קבלת ההחלטות בתחומי החקלאות בארץ.

 
חקלאי  ואדמות  האיכרים  התאחדות  מושבות  אדמות 
המושבות נתקבלו בין היתר מתרומות הנדבן הידוע, הברון 
דה רוטשילד, כחלק מהקמת מדינת ישראל ומהמאמץ הציוני 
לסימון  הקרקע  החזקת  ידי  על  בשטח  עובדות  בקביעת 

הגבולות של מדינת ישראל.

כ-85% משטחה  פני  על  בישראל משתרע  הכפרי  המרחב 
ומייצר מקור תעסוקה למאות אלפי אנשים בישראל.  

והיא  ביותר,  והטעים  הבריא  האוכל  היא  החקלאות  תנובת 
לספק  חייבת  מפותחת  מדינה  שכל  התזונתי  הביטחון 
האקלים.  במשבר  עוסק  כולו  כשהעולם  בייחוד  לאזרחיה, 
המניע  והכוח  לטייל  כשנוסעים  הירוק  הנוף  היא  החקלאות 
הדבש  מכוורות  היקבים,  הצימרים,  הכפרית:  התיירות  של 
וכל המקומות שאליהם לוקחים את הילדים כדי ללמד אותם, 
החקלאות  בסופר.  המדף  על  גדלה  לא  שהעגבנייה  למשל, 
היא הריאות הירוקות שלנו, והיא מספקת פתרון לסילוק מי 
החקלאות  וכמובן,  אקולוגי.  מפגע  המהווים  השפכים 
הגבולות של  וביטחון  קרקעות  על  לשמירה  זרוע  משמשת 

מדינת ישראל.

ריבונות ישראלית מעולם לא התקיימה ולא תוכל להתקיים 
בעתיד הנראה לעין ללא אחיזה פיזית בקרקע. כלשונו של 
את  היהודית  המחרשה  תחרוש  בו  "המקום  טרומפלדור: 

.�התלם האחרון הוא המקום בו ייקבע הגבול

דובי אמיתי, יו"ר התאחדות האיכרים בישראל

תיאור הבול
חקלאות  פיתוח  של  הלאומית  לחשיבות  ביטוי  נותן  הבול 
מקומית ולעבודת האיכר הישראלי בן-זמננו, עבודה המשלבת 

עבודת כפיים מסורתית עם טכנולוגיות חדשניות.
על מסך הטאבלט נראים איקונים, המסמלים היבטים שונים 
(מלמטה  בחקלאות  מובילים  וענפים  האיכר  עבודת  של 

למעלה):
התוצרת  חשיבות  את  המדגיש   ,�ישראל �תוצרת  סמל 
המקומית; בקרת אקלים; רחפן לפיקוח ושליטה על שטחים 
לגידול  חממה  דישון;  עגבנייה;  ענבים;  טרקטור;  חקלאיים; 
אנכי; תפוח; מחקר; תות; אבוקדו; ִמחזור מים; דובדבנים; 

פלפל.
בשובל נראים סמל התאחדות האיכרים והסיסמה �אם 

.�חקלאות כאן – מולדת כאן
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משה סמילנסקי
אם חקלאות כאן - מולדת כאן
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The Farmers Federation of Israel was founded in 1922 
as an Ottoman association. It is the first settlement 
movement established in Israel, and it unites 
thousands of private farmers from agricultural 
communities throughout Israel.
The Federation’s motto is a quote by Moshe Smilansky: 
“If there is agriculture here – the homeland is here.” 
The Federation plays an active role in safeguarding 
Israel’s borders by working and maintaining the 
adjacent land.
The Farmers Federation of Israel founded the Pardes 
Hanna Agricultural High School, the People’s Medical 
Fund (Kupat Holim Ammamit), which in 1974 became 
the Me’uhedet Health Fund, as well as the Federation’s 
newsletter Ha’Bustanai (The Orchardist). In the late 
1970s, the Federation worked to establish new 
agricultural communities and insisted that the relevant 
national institutions build such communities, and not 
only moshavim and kibbutzim. Some of the 
communities established by the Federation at that time 
include Karmei Yosef, Gilon, Vered Hagalil, Kadita, 
Kidmat Tzvi.
Since the 1980s, the Farmers Federation of Israel has 
mainly focused on providing professional services to 
Israeli farmers and promoting their rights. The 
Federation has also served as a representative 
employers’ organization since 1956. It represents all 
the agricultural organizations in the Presidium of Israeli 
Business Organizations as well as when working with 
the Histadrut workers’ union. The Federation is also the 
signatory on the collective agreement that will expand 
the agriculture sector, and it regularly participates in 
groups and committees that affect decision-making in 
the Israeli agricultural sector.
The renowned philanthropist Baron de Rothschild 
contributed some of the land belonging to the 
Federation’s agricultural communities and to its 
farmers as part of the process of establishing the State 
of Israel, and was fundamental to the Zionist effort of 
creating facts on the ground to mark the country’s 
borders.
Israel’s rural areas comprise 85% of its total land and 
provide a source of employment for hundreds of 
thousands of Israelis.
Local agriculture produces the healthiest and tastiest 
food, providing the food security that every developed 
country should ensure its citizens, especially as the 
entire world faces the effects of the global climate 
crisis. Agriculture is the green landscape one sees 
when traveling, and it is the driving force behind rustic 
tourism: country guesthouses, wineries, beehives and 

everywhere we take children to teach them, for 
example, that tomatoes do not grow on the shelves in 
the supermarket. Agriculture is our green lungs, and it 
provides a solution for removing wastewater, which is 
an ecological hazard. Of course, agriculture preserves 
the land and safeguards Israel’s borders.
Israeli sovereignty has always entailed having a 
physical hold on the land and will do so for the 
foreseeable future. As the early Zionist activist Joseph 
Trumpeldor said, “Wherever the Jewish plow plows its 
last furrow, that is where the border will run”.

Dubi Amitay
Chairman, Farmers Federation of Israel

Description of the Stamp
The stamp expresses the importance of developing 
local agriculture and the work of present-day farmers, 
work that combines traditional manual labor with 
modern technologies.
The tablet screen features icons that symbolize 
different aspects of the farmer’s work and leading 
areas of agriculture (from bottom-up):
The “Made in Israel” logo emphasizes the importance 
of local produce; climate control; a drone for 
supervising and monitoring agricultural areas;
a tractor; grapes; a tomato; fertilizer; a vertical 
greenhouse; an apple; research; a berry; an avocado; 
reclaiming water; cherries; a pepper.
The stamp tab features the Farmers Federation of 
Israel logo and the motto “If there is agriculture here – 
the homeland is here”.

The Farmers Federation of Israel Centennial

SPECIAL CANCELLATION חותמת אירוע להופעת הבול


