חיזוק החינוך ההתיישבותי והחקלאי נידון בוועדת החינוך :הוועדה
קוראת למשרדי האוצר והרווחה להכיר בעבודה חינוכית כעבודה מועדפת
ח"כ איציק שמולי הוביל דיון מיוחד בוועדת החינוך ,במסגרת יום החקלאות בכנסת ,בנושא
החינוך ההתיישבותי והצורך בעבודה מועדפת בחינוך ,בסיומו קרא יו"ר הוועדה ,ח"כ יעקב
מרגי ,למשרד הבטחון להגדיל את התקנים למתנדבי שנת שירות בכל הקשור לחינוך החקלאי,
למשרד החינוך לייצר מיזמים חינוכיים ולתמוך בקיימים ולמשרדי האוצר והרווחה להכיר
בחינוך התיישבותי כעבודה מועדפת .ח"כ שמולי" :מערכת החינוך ההתיישבותית היא העתודה
והערובה של ההתיישבות כולה ויש לחזק ולטפח אותה ככל הניתן".
בפתח הדיון אמר יו"ר הוועדה ,ח"כ יעקב מרגי כי "אין ספק שמדינת ישראל חייבת לעשות
עבודת מטה רב תחומית בכל מה שקשור לחקלאות ולהתיישבות במדינת ישראל .בחינוך
ההתיישבותי יש תרומות חיוביות ,הישגים וערכים של החינוך ההתיישבותי שצריך להעתיק
למערכת החינוך העירונית .דברים טובים צריך לשמר ואנחנו כאן כדי לעשות זאת".
מוביל הדיון במסגרת יום החקלאות בכנסת ,ח"כ איציק שמולי הדגיש כי "החינוך ההתיישבותי
הוא דגם מופתי לאיך שמערכת החינוך בכללותה צריכה להיראות :גם חתירה למצוינות וגם
טיפוח של ערכים חברתיים חשובים ובראשם הסולידריות ואהבת הארץ .מערכת החינוך
ההתיישבותית היא העתודה והערובה של ההתיישבות כולה ויש לחזק ולטפח אותה ככל
הניתן".
ראשת אגף חינוך ומשימות בתנועה הקיבוצית ,ד"ר גבי אסם ,פרסה בפני באי הוועדה נתונים
של מרכז המועצות האזוריות ,התנועה הקיבוצית ,האיחוד החקלאי ותנועת המושבים בישראל.
על פי הנתונים החינוך ההתיישבותי חולש על  863יישובים בהם קיבוצים ,קיבוצים דתיים,
יישובים קהילתיים ויישובי מיעוטים ,המאוגדים תחת  54מועצות אזוריות והמהווים כ9%-
מכלל האוכלוסייה בישראל .ד"ר אסם עמדה על החשיבות של החינוך ההתיישבותי כחינוך
ספירלי המלווה את הילדים והנערים מגיל לידה ועד גיל צבא תחת החינוך הפרומלי והלא-
פורמלי.
"הכרה בייחודיות החינוך ההתיישבותי הוא אינטרס של כלל מדינת ישראל .מערכות החינוך
המושקעות של המרחב הכפרי :בתי הספר האזוריים ,החינוך החברתי קהילתי ,ארגוני ותנועות
הנוער ,מערך החוגים והספורט המגוונים מושכים אליהם אלפי משפחות צעירות שבוחרות
לעבור מהעיר להתיישבות הכפרית .חיזוק מערכות החינוך והצערתן אפשרי באמצעות שני
תהליכים אותם ביקשנו מועדת החינוך לקדם :התאמת הרגולציה והתקינה והתאמתה לחינוך
במרחב הכפרי והשני הכרה בעבודה המועדפת בחינוך" ,אמרה ד"ר גבי אסם והוסיפה כי
"לאורך שנים מובילים חניכי המרחב הכפרי באחוזי ההשתתפות בארגוני ותנועות הנוער
באחוזי היציאה לשנת שרות ומכינות ובאחוזי הגיוס לצהל .בוגרי החינוך ההתיישבותי חונכו
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על תשתית ערכית המציבה בראש סדר העדיפויות את התרומה והאחריות על החברה
הישראלית".
מנהלת בני המושבים ,שירי ארדיטי ,הוסיפה והתייחסה לחשיבות של תנועות הנוער במרקם
החינוך ההתיישבותי והחקלאי ואמרה כי "בני המושבים כתנועת הנוער הגדולה ביותר במרחב
ההתישבותי מבקשת להכיר בחינוך ההתישבותי הפורמאלי והבלתי פורמאלי כחינוך ציבורי
הערכי וייחודי המקבל את הליווי הנדרש על מנת להמשיך ולקיימו ,ומבקשים לקדם בברכה את
ההצעה לקידום עבודה הנדרשת בחינוך".
מפמ"ר מדעי החקלאות במשרד החינוך ,מר אבי אלקיים התייחס לטענות שעלו בדיון ,כמו גם
לסוגייה התקציבית ,נוכח תקציב המדינה" .אנחנו עושים כל מאמץ כדי לשפר את המקצוע.
סיימנו תכנית לימודים משמעותית ,אנחנו מקדמים חקלאות מדייקת ברמות הגבוהות ביותר,
תכניות שנותנות מענה לחקלאות המתקדמת .אבל יש לנו בעיות שאני מקווה שהוועדה תוכל
לפתור .יש בוגרים רבים שרוצים ללמוד מדעי החקלאות אבל האוניברסיטאות לא מכירות
בתחום כמקצוע מדעי שמקובל על האוניברסיטאות .מבחינה אקדמית רק הפקולטה לחקלאות
נותנת מענה .גם ברמת התקציבים ,משרד החקלאות הפסיק לתקצב את החוות החקלאיות
והחקלאות בקהילה ,התקציב לחממות חקר גם הופסק .אני פונה אליכם למצוא את הדרך
לעזור בסוגייה הזו .אם לא ניתן מענה תקציבי גם לחקלאות מתקדמת ,הייטק ותשתיות וגם
מבחינת הכרה אקדמית ,אנחנו נמצא במצב שאנשים שאמורים להיות עתודה יברחו
מהמקצוע" ,אמר אלקיים שהוסיף ואמר כי "עד השנה האחרונה המספרים גדלו משנה לשנה ב-
 5%עד  10%בכל מחזור .מרגע שנכנסה הרפורמה החדשה שתלמיד יכול לבחור  3מקצועות
בחירה אנחנו נמצאים מול שוקת שבורה .בשנים בקרובות נראה ירידה במספר לומדי מדעי
החקלאות".
יו"ר הוועדה ,ח"כ מרגי סיכם ואמר כי בעקבות הדיון הוועדה קוראת למשרד הבטחון להגדיל
את התקנים למתנדבי שנת שירות בכל הקשור לחינוך החקלאי .בנוסף ,הוועדה קוראת למשרד
החינוך לייצר מיזמים חינוכיים ולתמוך בקיימים .הוועדה אף קראה למשרד האוצר והרווחה
להכיר בחינוך התיישבותי כעבודה מועדפת.
לפרטים נוספים :יריב צור שור ,דובר לח"כ איציק שמולי.052-5006669 ,yariv@ishmuli.com ,
דפנה כהן-נוריאל ,דוברת התאחדות חקלאי ישראל050-8482856 :
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