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משק הכפר הירוק 2020

המשק החקלאי בכפר הירוק הוא מרכיב חשוב בחיי התלמיד/ה בכפרנו  .המשק ,שהוא מן הגדולים והמפותחים בין בתי הספר
החקלאיים מושתת בעיקרו על עבודת תלמידים ומהווה מרכיב חשוב ביצירת תחושת השייכות של התלמידים בכפר הירוק .
זוהי סביבה מאתגרת ומתפתחת ,המוסיפה את חלקה בתהליך עיצוב אישיותו של החניך ובסיפוק הצרכים הרגשיים .
אנו מאמינים כי על ידי לימוד מתוך מעשה ובאמצעות קשר בלתי פורמאלי עם המבוגרים ,מרכזי הענפים ,אנו מקנים לתלמידים
העובדים במשק,מוסר עבודה,אחריות אישית,מודעות לאיכות הסביבה,ביטחון עצמי,תחושת סיפוק והצלחה.
רפת:
 90חולבות  60 ,עגלות.
ייצור :
 1,000,000מיכסת ליטר חלב בשנה.
פעילות חניכים :
טיפול בסיסי ,התמחות בנושא חליבה ,המלטות .כמו כן נכלל ענף הרפת בפרוייקט למידה של בית הספר .הפרוייקט נלמד
במסגרת לימודי הביולוגיה ונכלל בבגרות.
לול:
לול הכפר הירוק הינו לול מטילות חופש חדשני אשר עומד בכל התקנים הישראלים העולמים
בלול התרנגלות מסתובבות באופן חופשי ומטילות את הביצים בתאי הטלה פתוחים
תחזוקה  ,איסוף ביצים.
לימודים:העבודה בלול משולבת בתוכנית הלמודים של מגמת ביולוגיה ,התלמידים עושים עבודת חקר מחני מעקב ובבגרות בענף
הלול.
גידולי שדה:
מגדלים כ 600-דונם לשחת בקיה ושיבולת שועל.
כ 250-דונם חיטה.
כ 250-דונם מגוון גידולי שלחין כגון :
אבטיחים  ,תירס  ,חמניות  ,תפו"א .
פעילות חניכים :
הכנת הקרקע לקראת גידולים  ,עיבוד,
פעולות בזמן גידול  :ריסוס ,עשבייה  ,מזיקים
השתתפות בפעולת הקציר  ,הכנת השחת.
מרכז מבקרים :במרכז המבקרים התלמידים מתנסים בעבודה בפינת החי חלקות קטיף ועבודה בדיר הכבשים,רכז הענף מלווה
את התלמידים ומקנה להם יכולות טיפול בסיסיות בחיות משק וחיות בר.וכל זה נעשה בשיתוף בית החולים הווטרינרי בכפר
הירוק.

טלפון ראשי  03-6455666 :פקס03-6475747 :

www.kfaryarok.org.il
EMIS Tel: 972-36730232 Fax: 972-3673022

כפר הנוער הכפר הירוק
ע"ש לוי אשכול בע"מ
Hakfar Hayarok - Youth Village for Leadership

The School for Change Ha
kfa
r
Ha
yar
ok

אורווה:
בחוות הסוסים סוסים מסוג קווטר טורברד ואפלוסה.
פעילות חניכים בענף :
תחזוקה  ,המלטות  ,הרבעות  ,טיפול בסייחים  ,סיוע לווטרינר .חניכי הענף משתתפים בשעורי רכיבה אומנותית (דרסאז' )
למתחילים ,שעורי קפיצות למתקדמים וכן בשיעורים תיאורטיים.
כמו כן נכלל ענף האורווה בפרוייקט למידה של בית הספר  .הפרוייקט נלמד במסגרת לימודי הביולוגיה ונכלל בבגרות.

עבודה:
העבודה במשק החקלאי מתבצעת בשתי משמרות עבודה בוקר וצהריים ע"י שכבה ט' ונחנכת בעזרת צוות רכזי ענפי המשק
החקלאי של הכפר הירוק,הרכזים קשובים לצרכיהם של התלמידים ובמשך שנת העבודה עוזרים רכזי הענפים לתלמידים הן
בהתמודדות בעבודה ובלמודים.ןמכין את תלמידי י"ב לבגרות בענפים השונים.
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