
 
 

 

 

 בערבהלחקלאות חוקרת מסע ה

בערבה נוצר מתוך צורך לחבר  לחקלאות חוקרתהמסע 

 את הדור הצעיר לאדמה, לחקלאות, לאהבת הארץ.

המטרה שלנו היא לחדש את שבועות העבודה 

 החקלאיים בישראל. 

במסגרת הפעילות ייקחו התלמידים חלק פעיל במחקר 

ובפיתוח החקלאי בערבה, ילמדו אודות אתגרי החיים 

בתנאי קיצון ואודות קהילת הערבה שמגשימה את חזון 

 הציונות הלכה למעשה. 

בנוסף לעבודה חקלאית וחקר מדעי התלמידים גם יובילו דיונים במסגרת "בית מדרש במדבר" 

 אישי לחיזוק הזהות הישראלית, הציונית והאישית.ויעברו מסע ערכי ו

 :שותפים למסע

"חממת הערבה"  היא מוסד  -וסביבה חקלאות, מדע ללימודי החווה

חינוכי )חווה חקלאית בעלת סמל מוסד( שהוקם בשנת תשע"ט 

בתחנת המחקר והפיתוח בחצבה ומכאן ייחודה. החווה מתווכת בין 

ים והמדעיים באזור המחקרים המתקיימים במכוני המחקר החקלאי

לבין חינוך מדעי של תלמידים וסטודנטים מהערבה ומרחבי הארץ.  

מרכז המדעים של חממת הערבה כולל ציוד קצה בתחומי הטכנולוגיה 

(Makerspace.החקלאות והמחקר המולקולרי ,) 

השומר 'הוקמה במסגרת ארגון  רשת בתי הספר 'אדם ואדמה'

במטרה לחדש את הקשר בין אדם ולאדמה, בין עם  2015-החדש' ב

למולדתו.  זאת על ידי חיבור תלמידי ישראל לאדמת הארץ, לצד עידוד 

סקרנות וחדשנות ליצור את חקלאות העתיד. אנו מאמינים כי מוטלת 

על בתי הספר שלנו אחריות להיות יצרניים ומחוברים למשק הישראלי, 

שיטת החינוך באדם ואדמה לתרום לו ולהוביל אותו. וכי על הנוער 

פורצת דרך בארץ בעולם ע"י שילוב בין משימה אמיתית לבין לימוד 

משמעותי. התלמידים בתוכנית מגיעים מכל רחבי הארץ מרקע חילוני 

ודתי מתוך אמונה ליצור חברה ישראלית מעורבת, מכילה ומחוברת. 

 ברחבי הארץ.בתי ספר  4הרשת כוללת בתוכה כיום 

 2007הינו ארגון חברתי חינוכי וציוני שהוקם בשנת השומר החדש 

על ידי קבוצת מתנדבים אוהבי הארץ בכדי לשמור על אדמות המדינה 

 תוך סיוע והעצמת החקלאים וגורמי האכיפה,

לצד חיבור אזרחים וצעירים לאדמה, לאהבת הארץ ולזהות ציונית. 

ידי התנדבות חקלאית מגוונת לצד -פעולות הסיוע והחיבור נעשות על

פעילויות חינוכיות שערכי העמל, הערבות ההדדית, האומץ האזרחי 

 ואהבת הארץ הן עמודי התווך שלו.
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 :ולו"ז כללי מסע בן שלושה ימיםתכנית 

 ג ב א יום/פעילות

 נסיעה לכיוון הערבה בוקר

עבודה חקלאית 
בהפעלת ארגון 

השומר החדש עם 
 תלמידי אדם ואדמה 

עבודה חקלאית בהפעלת 
ארגון השומר החדש עם 

 תלמידי אדם ואדמה

 אחה"צ
טיול לנחל צפית/תמר/ 

פרס. סיום בתצפית 
 והסבר על הערבה

 -חקר חקלאי בערבה
פעילות חקר 

חקלאית במו"פ 
ערבה ובחממת 

הערבה. סיור במו"פ, 
במחקר לקיחת חלק 

 חקלאי מתקדם.

סיכום  -בית מדרש במדבר
הפעילות, המסע החקלאי 

שלי עם עצמי. סיכום 
המסע בערבה במצפור 

 שיזף.

 ערב
בית  -מפגש בערבה

מדרש במדבר והיכרות 
 עם תלמידי אדם ואדמה

 -בית מדרש במדבר
 מסע אישי לילי וטקס 

 חזרה הביתה

 

 תקציב כללי למשתתף :

עלות לתלמיד כוללת הסעות, אבטחה, לינה וכלכלה מלאים, הדרכה ופעילות חקר בחממת ה

 .₪ 930הערבה: 

 אנשים.  50-100הסמינר מיועד לקבוצות של 

  



 
 

 

 

 

 :ולו"ז כללי מסע בן ארבעה ימיםתכנית 

 ד ג ב א יום/פעילות

 נסיעה לכיוון הערבה בוקר

עבודה חקלאית 
בהפעלת ארגון 

השומר החדש עם 
תלמידי אדם 

 ואדמה 

עבודה חקלאית 
בהפעלת ארגון השומר 
החדש עם תלמידי אדם 

 ואדמה

עבודה חקלאית 
בהפעלת ארגון 

השומר החדש עם 
תלמידי אדם 

 ואדמה

 אחה"צ

טיול לנחל 
צפית/תמר/ פרס. 

סיום בתצפית והסבר 
 על הערבה

חקר חקלאי 
פעילות  -בערבה

חקר חקלאית 
במו"פ ערבה 

ובחממת הערבה. 
סיור במו"פ, 
לקיחת חלק 

במחקר חקלאי 
 מתקדם.

חקר חקלאי במו"פ 
חממת הערבה.  -ערבה

שימוש בטכנולוגיה 
 -לצרכי החקלאות

מדפסות תלת מימד, 
חותכי לייזר, חיישנים 
ואגרוטק, סופר פוד, 

מיפוי אוכלוסיות 
החיידקים על צמחי 

 ישראל

 -בית מדרש במדבר
יכום הפעילות, ס

המסע החקלאי 
שלי עם עצמי. 
סיכום המסע 

בערבה במצפור 
 שיזף.

 ערב

בית  -מפגש בערבה
מדרש במדבר 

והיכרות עם תלמידי 
 אדם ואדמה

בית מדרש 
חקלאות,  -במדבר

ציונות ומה 
שביניהן. למידה 

 לאור המדורה

 -בית מדרש במדבר
 מסע אישי לילי וטקס

 חזרה

 

 תקציב כללי למשתתף :

העלות לתלמיד כוללת הסעות, אבטחה, לינה וכלכלה מלאים, הדרכה ופעילות חקר בחממת 

 .₪ 1230הערבה: 

 אנשים.  50-100הסמינר מיועד לקבוצות של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 תכנית כללית ולו"ז למסע בן חמישה ימים:

. המסע כולל הצבת ניסויים תלמידים סה"כ 50המסע מיועד לתלמידי מגמת חקלאות עד 

 במסגרת האגרוטופ וכיסוי כמעט מלא של יחידת הלימוד.

   ד ג ב א יום/פעילות

 בוקר
נסיעה לכיוון 

 הערבה

עבודה חקלאית 
בהפעלת ארגון 
השומר החדש 

עם תלמידי אדם 
 ואדמה 

עבודה חקלאית 
בהפעלת ארגון 

השומר החדש עם 
 תלמידי אדם ואדמה

עבודה חקלאית 
בהפעלת ארגון 
השומר החדש 

אדם  עם תלמידי
 ואדמה

הצגת 
הפרזנטציות 
והמחקרים 

בתהליך 
למידת 
 עמיתים

 צהריים

הגעה לחממת 
סיור  -הערבה

במחקרי המו"פ, 
מפגש עם חוקרים 
ומחקרים. היכרות 
 עם אתגרי הערבה

   מנוחה מנוחה מנוחה

 אחה"צ

 -חקר חקלאי
בניית פרוטוקול 
הניסוי, מפגש 
עם החוקרים, 
 הצבת הניסויים.

המשך הצבת 
ניסויים ופיתוח 
 החקר החקלאי.

ניתוח תוצאות, 
כתיבת 

פרזנטציות, 
עיבוד נתונים 

 והשלמת ניסויים

בית מדרש 
 -במדבר
סיכום 

הפעילות, 
המסע 

החקלאי שלי 
עם עצמי. 

סיכום המסע 
בערבה 

 במצפור שיזף.

 ערב

 -מפגש בערבה
בית מדרש במדבר 

והיכרות עם 
תלמידי אדם 

 ואדמה

בית מדרש 
 -במדבר

ציונות  חקלאות,
ומה שביניהן. 
למידה לאור 

 המדורה

 -בית מדרש במדבר
חקלאות, ציונות ומה 

שביניהן. למידה 
 לאור המדורה

בית מדרש 
מסע  -במדבר

 אישי לילי וטקס
 חזרה

   

 תקציב כללי למשתתף :

העלות לתלמיד כוללת הסעות, אבטחה, לינה וכלכלה מלאים, הדרכה ופעילות חקר ואגרוטופ 

 .₪ 1620בחממת הערבה: 

 


