
 

 י"ח אדר ב תשפ"ב            בס"ד
 

בו עתה חיות   "...לכן איש ששמח בשמחה של מצווה, מעורר שמחה גם בחבריו שסובבים אותו, כי כיוון שנתעוררה

יתרה על גופו, אין גופו יכול להפריד בינו לבין חבריו ונפשו היתרה על גופו מתחברת עם נפשות חבריו ומשמחת גם  

  אותן." )"דרך המלך" לפורים( 

 
 היקרים,בגולן רגבים  תלמידי הורי

 
בתקופה   מסענואת סיפורי  ,ההורים ,כםילפרוס בפנ  חגדולה לשיא של ימי הפורים, ואשמ  בשמחה ו הגענ 

 : האחרונה
עם  לנו שהמפגש  .עזיםשיטפונות ימים של מסע בלב מדבר שוקק מים אחרי  ארבעהזכינו ב  .טיול השנתיבנתחיל 

מרד בר כוכבא ולוחמי המרד הגדול, אנשי הפלמ"ח ודוד המלך  גבורת  –של עם ישראל  ההיסטורי מסע ה תחנות ב
בכל ערב   ,בנוסף .לנוגע בעבר ובהווה שלנו כאן בחבל הארץ המיוחד של מדבר יהודהשלנו הפכו את המסע  –

מנורה, בין  לירושלים, בין השולחן לבית מדרש שנגע בעומק וברעיונות של המעברים בין סדום   התקיים לימוד
  ביחד עם  ,המפיק של הטיול ,בן־שושןתודה רבה למאור  .והעמיקו עוד את המחשבה על המדבר  רועהלהחקלאי 

 ! ועל כך תודה גדולה  ,וזיכו אותנו בתחושת נתינה ומסירות אמיתיים  כל הטוב שחווינולשדאגו  ,השמיניסטים
 

  

   



 

שנים והיה   במסירות ובעוז במשךשריכז את תחום העבודה  כלמצבי יאיר השלאחר הטיול השנתי נפרדנו  
חל  . נא"גבוהותהנכנס דביר בן־עמי שקפץ ל"מגפיים חינוכית הן חקלאית. לתפקיד   הןלתלמידים משמעותי  

 ם הצלחה רבה! לשניה
 
החבר'ה שלנו זיכו אותנו בתואר    .בחספין ,עמותת רוח הגולן של שלאחר מכן זכינו להשתתף ביום ספורט  עשבוב
 אברך אותנו שתמיד נזכה למשוך ולא להימשך.ו  "מושכי החבל המוצלחים של העמותה"
 

 
זכינו ליום גשם ולתפילת ר"ח אדר משמחת בליווי נגינה וש"ץ מישיבת צפת שהרימו  ב' ביום חמישי ר"ח אדר 

 . )שעתיים ורבע של תפילה... געוואלד( אותנו לגבהים של שמחה ועוצמות
פך את ההשבוע הסתיים בגשם ש התקיימה פעילות מיוחדת בפנימייה עם שחקני מסכות ו ב' אדר בבשבוע הראשון 

ט' ביצעו הכנת אריזות בעמותת   ותכית תלמידי כך שמצאנו פתרונות מקוריים לכל כיתה: סופי השבוע למורכבים 
כיתה י' נסעו לסייע בחווה בחמרה  תלמידי  ,בית שאן ולשיחה עם משה הר ציון חסד ביום שישי יצאו לטיול בעמק
לקיבוץ מירב ולשיחה עם עוזי רמון וכיתה י"ב נשארה   וי"א נסע ותכית תלמידי  ,ולשיחה בישיבת "אדמת שמיים"

 להכין את "שבת זכור".  

 



 

כיתה י"ב, שבת ששילבה הומור אבל בעיקר יצרה רוממות של  תלמידי "זכור" מרוממת שהפיקו זכינו לשבת 
 תפילה, של שיח ועמקות.  

חורין  ־ בןביחד עם יצחק  ,התלמידים .גולן ובקריית שמונהיישובי הביום ראשון שלאחר השבת יצאנו ליום חסד ב
פנים  להאיר  יקר פץ, לבנות, לצבוע, ובע , ויצאו לש תלמידיםוה ו מערכת מתוקתקת של הצוות בנ  שושן,־ר בן ומאו

תגובות מרגשות מכל מקום שאליו הגיעו התלמידים, חלקם  קיבלנו   קצת יותר. לאנשים שהחיים שלהם מורכבים
  עזרת השם.ב. ביקשו להוסיף עוד ימים כאלה

 



 

 

  



 

ביום שני יצאה כיתה י"ב להקמת מצפה שני בחוות אל נווה ע"ש אבינעם כהן שנהרג בתאונת אימונים ברמת  
פרויקט מרגש  –הגולן. מדובר ביום של עבודה מעלות השחר עד רדת הלילה והקמה של מתחם תצפית משמעותי 

 בכל פעם מחדש.

 

 



 

 

מתברר שעמלק שוכן ומחכה  .אחרי שיאים של קודש ועוצמות אנחנו לעיתים מוציאים את עצמנו בנפילות  ,נולצער
ר השכנה  "בימים האחרונים אנחנו חווים עימות עם ישיבת תמ  .לנקודות השיא של עם ישראל גם בימינו אלה

בשלב ראשון אנחנו כצוות    .הגענו למקומות לא טובים של כעס, אלימות וזריקת אבנים מצד לצד ,לצערי .שלנו
שיעסוק  יותר עוצרים את המעשים ומגיבים בחריפות כלפי הגורמים המתסיסים ובהמשך נקיים תהליך עמוק  

 השכנים.החינוך  שני מוסדות   ביןביחסים 

לימוד של התרוממות לקראת   –  בתענית אסתר קיימנו ימי לימוד בקצרין ובצפת  .והנה אנחנו מגיעים לפורים
התוועדות  ללסעודת חג ו , משם חזרה לרגבים לקריאת מגילה .והכנה למקומות שפורים מזמן לנו בגדלותפורים  

 מרוממת ומשם לריקודים ושמחת אמת של פורים. 

 

אנו רואים יותר ויותר את החשיבות שתלמידים יהיו שותפים באירועי הרוח והקדושה הסובבים וממלאים את  
למה הוא מתחבר? איך הוא מחזק את מטעני הרוח   :רים, תשוחחו עם בנכםעולם העבודה. חשוב לנו שאתם, ההו

 שלו? במה הוא בוחר להתקדם?

היציאה לחופשה ביום   .לפני היציאה לחופשת פסח  והגולןבאזור הגליל  יומי ־ בהמשך התכנית צפוי לנו טיול דו
 כ"ג בניסן. חמישי ו' בניסן והחזרה מהחופשה ביום ראשון 

עומד מאחורי כל אירוע בחומר וברוח! תודה לצוות  הצוות מסור   בלי יכולה להתקיים  איננהכל העשייה הזו 
  נהנשאי על הליווי הצמוד ועל הנתינה   מגיעים ומובילים אירועים ולימוד,ההפנימייה, לרכזים לצוות  המחנכים ו

 . לרגבים דיהםויל נשות הצוותהתגייסות של כל המשפחה ותרומה גם של יש בימים אלה מובנת מאליה! 

 . בהמשך עשייה ועמקותמברך אותנו 

 ישי ירון 


