התלמידים מכרו ירקות אורגנים שגידלו ואת הכסף
תרמו לנזקקים
תלמידי כיתה י' בפנימיית הכפר הירוק יזמו את "ילדי השדה" מיזם שבמסגרתו הם
גידלו ירקות אורגניים ,מכרו את התוצרת ,ואת הכסף תרמו לנזקקים" :הרגשה כל כך
טובה לעשות טוב גם לאחרים"
בני קימרון
עודכן13:52 , 82.12.82
"ילדי השדה" הוא פרויקט חקלאי-קהילתי שהוקם ביוזמת ילדי כיתה י' מפנימיית הכפר הירוק .בתחילת
אוקטובר הם הכשירו ערוגה ושתלו ירקות אורגניים כמו חסות ,עלי רוקט ,קייל ,ברוקולי ,סלק ,גזר,
וצנוניות .לפני כחודש הם קטפו את התוצרת ומכרו אותה למשפחות המתגוררות בכפרו ולצוות המורים
והמדריכים בפנימייה.

ילדי השדה ליד הערוגות" .עוזרים לכל מי שנזקק לעזרה"
(צילום :הכפר הירוק)

כל ההכנסות ,כ 311-שקלים ,מוקדשים לרכישת מצרכים להכנת כריכים לנזקקים וחסרי בית במסגרת
פרויקט מחויבות אישית.
"הילדים נהנים מלמידה ומחקר על חקלאות וגידולי ירקות עונתיים ,חווים התנסות בשיווק ומכירה של
תוצרת חקלאית אורגנית ,והכי חשוב חווים נתינה ועזרה לזולת" ,אומר עדן סומך ( ,)51מדריך בפנימיית
הכפר שמרכז את הפרויקט ומציין שהרעיון להכין ולמכור כריכים היה של התלמידים.
"בכס ף שהרווחנו נרכוש מצרכים מתוצרת הכפר ,לחמניות שנאפות על ידי אחת העובדות וגבינות
המיוצרות במחלבת הכפר ,ויחד עם הירקות שאנו מגדלים נכין כריכים" ,מסבירה התלמידה שחר סנדרס,
אחת מחברות הפרויקט" .נעטוף אותם יפה ונחלק אותם לחסרי בית נזקקים .אנחנו מתחילים ביום שישי
הזה ואחרי הקטיף הבא ,בעוד כחודש ,כשנמכור שוב את התוצרת ,ניצור קשר עם עמותות סיוע לניצולי
שואה ועם מקלט לנשים מוכות".
"כשאני מגיעה לערוגה אחרי הלימודים זו הדרך שלי להוציא קצת אנרגיות אחרי יום שלם מול המסך",
אומרת התלמידה שירה ארזון" .לראות איך הזרעים ששתלנו צומחים לאט לאט והופכים לירקות גורם לי
לסיפוק רב .לפני שהגעתי לכפר ,הייתי מתנדבת בחקלאות דרך ארגון 'השומר החדש' ,ומאז כמעט ולא
יצא להתנדב .פרויקט 'ילדי השדה' ממלא לי את החוסר הזה".
התלמידה שירה אלי" :הפרויקט כל כך מיוחד ,וכל מי שמשתתף בו תמיד מצפה לפעם הבאה שבה ניפגש
ונעבוד בשדה" ,אומרת חברת הקבוצה שירה אלי" ,מעבר לחוויה ,אני מרגישה שהפרויקט לימד אותי
רבות בתחום החקלאות .עוד דבר שאני מאוד אוהבת בפרויקט ,שהוא נעשה למטרות התנדבות בלבד".
"זו הרגשה כל כך טובה לעשות משהו שאני נהנית ממנו ועל הדרך לעשות טוב גם לאחרים" ,אומרת
ארזון" .אנחנו רוצים לעזור לכל מי שנזקק לעזרה" ,אומרת סנדרס" ,זה ישמח אותם וישמח גם אותנו".

