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 לכבוד

 מורי החקלאות בתיכונים 

 

 בגרות, לצד למידה והתחדשות -עדכונים

 

ברכות לכל מי  -במגוון פורומים חגגנו את ט"ו בשבט, חג האילנות, אשר זימן אירועים ביום שני

 ועמל לאורך כל השנה, וגם סביב אירועים אלו! , מסייעשטורח

 מספר עדכונים חשובים:

(, )לחצו לצפיה לו"ז בגרויות סופישימו לב שאגף הבחינות פרסם  -תאריך בחינת הבגרות .1

על המנהל לשלוח  -הכולל שינוי של מועד הבגרות בחקלאות. במידה וקיימת בעיה מיוחדת

 .כולל סמל מוסד ומס' התלמידים שצפויים להיבחןמכתב מסודר במייל, . .131-עד האלי 

אתם לא לבד בעשייה  -הזדמנות ללמידה, תוך גיבוש צוותי ההוראה -קהילות מורים .2

 ים על הצטרפות לקהילות המורים הקיימות.מצורף קובץ עם פרט החינוכית!

. הזדמנות 6.2-תיפתח בבנושא למידה משמעותית והערכה חלופית,  -השתלמות מקוונת .3

ויות פנים אל פנים. , שמקשים על הגעה להשתלמהגדולים לגשר על פערי המרחק מצוינת

 . לחצו על הקישורלפרטים והרשמה  -ממתינים לרישום שלכם

צוות יחד עם בקבוצות,  הזדמנות לתרגול שאלות בגרות בבחינה?התלמידים התקשו  .4

גם מי שלא  .13.3-יתקיים בשמורי התיכון , במהלך המפגש האחרון של השתלמות ההדרכה

 פרטים בקובץ המצורף. -מוזמן ליום זה במפגשים הקודמיםהשתתף 

שמעוניין להרחיב את מצורף מאמר קצר של המדריך אביחי בנימיני, למי  -בשבטט"ו  .5

 היכרותו עם החג.

     בברכה,

        יואל אבני             

  מפמ"ר חקלאות              

 

 העתקים: 

 מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי -הגב' אילנה נולמן

 המזכירות הפדגוגית מנהלת אגף א' מדעים, -ור קשת מאורד"ר גילמ

 מפקח המחוז -מר ראובן לייבל

 מחמ"ד -בועז קולומבוס

http://meyda.education.gov.il/files/Exams/ExamsBoardFinalSum2019.pdf
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99
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 מפקח כולל -ד"ר שדאד אבו פול

 מפקח על המשק החקלאי -מר ג'אן אטלי

 מפקחים כוללים

 רפרנטים במחוזות


