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י"א באלול תש"ף 
31 באוגוסט 2020 
מספר סימוכין : 3200-0001-2020-0239785 

לכבוד 
מנהלי בתי הספר 

במינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער 

 
שלום רב, 

 

הנדון:  לימודי חקלאות בשנה"ל תשפ"א 
 

המינהל לחינוך התיישבותי חרט על דגלו את הוראת מקצוע החקלאות כאחת המשימות הלאומיות המרכזיות שלו. 

כמי שמחנכים את ילדי ההתיישבות העובדת ואת ילדי כפרי הנוער החקלאיים,  אנו רואים חשיבות רבה שתלמידים 

רבים ככל האפשר ילמדו את הנושא. 

מקצוע החקלאות הוא מקצוע בין-תחומי, הכולל נושאים מביולוגיה, כימיה, טכנולוגיה, חקר והתנסות. בשנים 

האחרונות המקצוע השתכלל וכולל נושאים כגון חקלאות מתקדמת, חקלאות עירונית, חקלאות ימית, חקלאות 

מדייקת ועוד. הלמידה וההתנסות בחקלאות מאפשרים למידה חוץ כיתתית, אחד מאתגרי השעה המרכזיים. 

זהו מקצוע מעניין, המשלב ערכים של קיימות ואהבת הארץ, עם מדע, חדשנות ויזמות. 

ראוי שמקצוע בחירה מוגבר זה, יוצע לתלמידי בתי-הספר שלנו, שאינם ניגשים לבגרות באחד המקצועות המדעיים 

שתועדפו ע"י המשרד, כמקצוע שמייחד את המינהל. 

באתר מורי החקלאות קיימת רשימת הצעות לסיורים חקלאיים (לחצו לפתיחה). מוזמנים להיעזר ברשימה לצורך 

תיאום סיורים וחשיפה לחקלאות מגוונת גם מחוץ לבתי הספר- כמובן תוך עמידה בכל התנאים הנדרשים לפעילות 

חוץ בית ספרית. 

לפרטים אתם מוזמנים ליצור קשר עם מפמ"ר חקלאות, יואל אבני (yoela@mchp.gov.il, 052-6070937) או עם ד"ר 

 .(050-6221483 ,shadada@mchp.gov.il) שדאד אבו פול, המפקח על לימודי החקלאות במינהל

מאחלת לכולנו שנה טובה, משמעותית ובריאות איתנה! 

 

                                                                                                                        בכבוד רב, 

 

 
 אילנה נולמן

מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער
משרד החינוך
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העתקים: 

ד"ר גילמור קשת מאור, מנהלת אגף מדעים, המזכירות הפדגוגית 
ראובן לייבל, מפקח המחוז 

יואל אבני, מפמ"ר חקלאות 
ד"ר שדאד אבו-פול, המפקח על לימודי החקלאות במינהל 

ג'אן אטלי, המפקח על המשק החקלאי 
רונית בליסקו, מפקחת מחוזית מדע, טכנולוגיה ותקשוב 

מפקחים פדגוגיים 
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