
שנה שניה
לפרויקט דור ההמשך

בטקס מרשים שנערך בכפר הנוער בבן שמן, נפתחה השנה 
השניה של פרויקט דור ההמשך בבתי הספר החקלאיים. 
לאור מצב החקלאות בארץ כשאין דור ממשיך בענפים 

השונים ובמיוחד בענף הרפת נלקחה בשנה שעברה, החלטה 
אסטרטגית בשיתוף משרד החינוך, התאחדות מגדלי הבקר 

ומועצת החלב לפנות לכפרי הנוער שיש להם רפתות ולפתוח 
בהם קורס העשרה  לתלמידי המגמה. הקורס מועבר לחניכים 

בכפרים ומעשיר בידע רב את החניכים דבר שמוסיף חומר 
לימודי חשוב לקראת הבגרות שלהם בענף בסוף השנה, לצד 

השאיפה לעבוד בחקלאות לאחר שירותם הצבאי, כמקצוע 
מכובד. המכללה ברופין,  מציעה לבוגרי הכפר תכנית המשך 

ל"הנדסאי בעלי חיים" בכדי לקדם אותם בתחום הלימודי 
והמחקרי. המפקח הכללי במנהל לחינוך התיישבותי ראובן 

לייבל אמר בין השאר ״החקלאות כמחנכת לעבודה הינה ערך 
 עליון ואנחנו שמחים ומברכים על הפרויקט הזה". 

 יוסי אלימלך המפקח הארצי על המשקים החקלאיים  
במנהל לחינוך התיישבותי שיבח את הפרויקט ואת מארגניו 

 ואמר כי "זהו ללא ספק פרויקט חשוב שיתרום הן לענף 
והן לתלמידים". 

זורעים חינוך קוצרים הישגים
ד"ר אילנה טישלר, מנהלת כפר הנוער בן שמן ומי שאירחה 
את האירוע אמרה "״לפני מספר שנים עמד הנשיא לשעבר 

שמעון פרס בטקס פרס נובל ואמר ״הייתי רפתן בכפר הנוער 
בבן שמן״. וזה בהחלט עבר הווה ועתיד. ״זורעים חינוך קוצרים 
הישגים״ זה סלוגן שלנו ואנחנו מאמינים בו בכל ליבנו. העולם 

משתנה אך אם תשאלו אותי מהו העתיד, הרי זו החקלאות, 
לכן כשאני מדברת עם תלמידיי על החקלאות, הראש למעלה, 

כי אנחנו מכוונים לראש החנית. הרפת היא אחת מענפי 
היצוא החשובים בישראל ואני רוצה לקוות כי בעוד שנה, 

שנתיים או שלוש, ירחון מדעי חקלאי יפרסם מאמר של מישהו 
מהתלמידים היושב כאן״. מיכל קראוס מנכ"לית מועצת החלב 
אמרה ״מרגש אותי מאוד לראות את הנוער כאן ואת הפרויקט 

המבורך הזה. עצם זה שאנחנו גדלים עם חינוך לערכים ולעבודה 
זה מה שיעשה אותנו ואתכם לאנשים טובים יותר ומה שנעשה 

בכפרי הנוער בארץ זה דבר נהדר ואני מברכת על כך. חשוב 
מאוד שנדע להגשים את עצמנו ולהיות ערבים זה לזה״. איציק 

שניידר סמנכ"ל מועצת החלב הוסיף ואמר  ״ממש מרגש 
לעמוד בתחילת השנה השניה לפרויקט וכבוגר בית ספר חקלאי 

אני יכול התחבר לפרויקט ומבין היטב את חשיבותו הערכית 
והחינוכית. יש משהו מאוד מיוחד בין כפר נוער, חינוך ורפת וזה 

שילוב מנצח לחיים". 

דותן "קורא למשרד הקליטה לחזור והירתם 
לפרויקט"

אביתר דותן מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר אמר בטקס ״מאוד 
מרגש, מרגש שבעתיים זה לחשוב שהדוד שלי, איש חינוך, 

היה מנהל הכפר כאן ולי נסגר מעגל בשנים האחרונות ועל כך 
אני מודה. הפרויקט הזה רק הולך וצומח והשנה זכינו  להגדלת 

שעות לימוד, הצטרפות בתי ספר לפרויקט, מרצים טובים 
ועוד. אני חייב לומר כי בתחילת הדרך היתה התנגדות עזה 

לפרויקט ואילו לנו הדבר נראה הכי טבעי שיש. בהזדמנות זו 
אני קורא למשרד הקליטה לחזור לפרויקט. תודה גדולה ליוסי 

 על התמיכה בפרויקט, הוא בא מאהבה אמיתית לעניין. 

אנחנו רוצים לקדם השנה את הפרוייקט והשנה נעניק לבוגרי 
י״ב תעודת סיום כבוגרי עבודה ברפת ומקווה שהם ישתלבו 
בעבודות ברפתות בעתיד הקרוב״.  גבי עדין מנהל המחלקה 

לבקר בשה"מ במשרד החקלאות הרצה בנושא השפעת עומס 
חום על פרות חלב גבוהות תנובה בישראל  ▲

לאחר שנה ראשונה מוצלחת מאוד החל 
פרויקט דור ההמשך בבתי הספר החקלאיים 

את השנה השניה. בפרויקט השנה משתתפים 
5 בתי ספר והמארגנים כבר מתכננים את 

השנה הבאה •
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