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מקוה ישראל ,היישוב העברי ובית הספר הראשון בארץ
מאז תר"ל ) ,(1870החל כשטח בנוי במרחב כפרי והפך
למרחב כפרי בשטח בנוי .אדמות מקוה ישראל נרכשו
מהטורקים על ידי שארל נטר ,המנהל הראשון ,אשר
היה מזכיר ארגון 'אליאנס – כל ישראל חברים' .מאז
עוסקים בכפר הנוער החקלאי מקוה ישראל בפיתוחו
של הישראלי החדש .מקוה ישראל היה "הסטארט-אפ"
הישראלי הראשון ,אשר בזכות בוגריו שלמדו חקלאות
עברית הוקמו בארץ  50יישובים חדשים מתוך תפיסה
חדשנית של כיבוש המרחב והאדמה בדרכי שלום.
גם כיום כפר הנוער מקוה ישראל מהווה מובלעת
ייחודית בלב מטרופולין גוש דן ,המגלמת את רציפות
המורשת היהודית ,הציונית והחינוכית מאז תר"ל
) ,(1870ומהווה מרכז חינוכי לנוער מהארץ ומיהדות
העולם .אנו מחנכים לערכי אהבת האדם ,האדמה,
הטבע והמולדת ומאפשרים מימוש עצמי של החניכים
והצוות ,בשיתוף הקהילה והסביבה ,למען הדורות
הבאים.
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במקוה ישראל קיים אתר היסטורי מרהיב ביופיו ,ובו
היקב הראשון בארץ ,מוזאון הדוידקה ,שדרת הדקלים
ובית כנסת עתיק ומיוחד.
מקוה ישראל נמצא בעיצומן של חגיגות  150שנות
עשייה חינוכית ,חקלאית וציונית למען הדורות הבאים,
והבול מהווה ציון דרך חשוב בעשייה משמעותית זו.
רונן צפריר
מנכ"ל מקוה ישראל
* העיצוב של מעטפת היום הראשון מבוסס על תצלום באדיבות אלכס כץ.

במקוה ישראל ,קהילה מגוונת של  5גני ילדים 2 ,בתי
ספר יסודיים 2 ,פנימיות יום 3 ,תיכונים 2 ,פנימיות,
מכינה קדם צבאית וסטודנטים .דתיים לצד לא דתיים,
עולים ממגוון ארצות בעולם לצד תלמידים ותיקים –
כולם מרחבי הארץ .תלמידי מקוה ישראל מקבלים גם
היום כבעבר הכשרה עיונית ומעשית בענפי חקלאות
מסורתית ומתחדשת ,המהווים חלק משמעותי משגרת
חיי הקהילה בכפר.
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Mikve Israel - 150 Years
Mikve Israel, established in 1870, was the first
Hebrew town and school in Eretz Israel. It began
as a constructed area in a rural space and has
become a rural space within a constructed area.
The land for Mikve Israel was purchased from the
Turks by Charles Netter, the first headmaster and
secretary of the Alliance Israelite Universelle –
KIAH. Since then the Mikve Israel agricultural
youth village has continued to play a role in
developing the new Israeli. Mikve Israel was the
first Israeli start-up and thanks to the work done
by alumni who studied Hebrew agriculture, 50
new towns have been established based on an
innovative perception of peacefully conquering
open spaces and land.
Today the Mikve Israel Youth Village, which
constitutes a unique green lung within the Dan
Region metropolis, continues to embody the
Jewish Zionist educational tradition that has
existed since its establishment in 1870. It serves
as an educational center for youths from Israel
and the Jewish Diaspora, teaching them values of
loving humankind, the land, nature and the
Homeland while allowing students and staff to
attain self-fulfillment, in cooperation with the
community and the environment, for the sake of
future generations.

SPECIAL CANCELLATION

חותמת אירוע להופעת הבול

Mikve Israel has a spectacularly beautiful
historical site, the first winery in Israel, the
Davidka Museum, a palm-tree lined boulevard
and a unique ancient synagogue.
Mikve Israel is celebrating 150 years of Zionist
agricultural education for future generations, and
the stamp is an important milestone for this
significant endeavor.
Ronen Zafrir
Director, Mikve Israel
* First Day Cover design: based on a photo courtesy of Alex Katz.

The diverse Mikve Israel community has five
preschools, two elementary schools, two daycare
centers, three high schools, two boarding
schools, a pre-military preparatory school and
higher education students; Religious and secular
side by side, new immigrants from different
countries alongside Israeli students from all
around the country. Today, as in the past, Mikve
Israel’s students receive theoretical and practical
training in traditional as well as innovative new
agricultural fields, which constitute a significant
part of daily life in the community.
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