בס"ד

ב' אדר א תשע"ט
07/02/19

שלומות לכולם,
הנה הסתיימה לה המחצית הראשונה של השנה .לא מזמן התחלנו לצעוד בשבילי תשע"ט ואנו כבר בחודש
העיבור בואכה פורים .ברוך השם צועדים בשמחה במעלה השנה.
עמלים במרץ בגיזום העצים הנשירים ,בזמירת הכרמים הרדומים ,בגיזום זיתים אחרי המסיקים ובעוד
עבודות רבות במטעים ובשדות.
גם בבית המדרש פורצים שבילים חדשים ,מעמיקים עוד בתורה ומרחיבים את מעגל הלומדים.

יום חמישי י"א בשבט תשעט 05:30 ,בבוקר.
הפסקת חשמל ברגבים ובכל היישוב נטור.
לומדים תורה לאור הפנסים.
קור עז בחוץ ,אש של תורה בפנים.

בלימודים – ממשיכים בשגרה ומתקדמים ,נבחנים בעוד בגרות ,אוספים עוד משימה וצוברים עוד ציון
להמשך הדרך.

פרשיות השבוע המסודרות להן זוגות זוגות מוליכות אותנו בין החזון הגדול והמרומם לבין הפרטים הקטנים
שיובילו ליישומו בפועל .בין האורות הגדולים לכלים הקטנים להכלת והחלת האור:
בין יתרו למשפטים :מעמד הר סיני ,אור גדול של שכינה בפסגת ההר ,מעמד שיא שממנו מתפרטת פרשת
משפטים " -ואלה המשפטים"  -מה אלו מסיני אף אלו מסיני.
בין תרומה לתצווה :החזון הגדול בתרומה – ההירתמות ,הרוח ,הקריאה הכללית" :ויקחו לי תרומה מאת כל
איש אשר ידבנו ליבו" .חיבור הרצון ,השאיפות ,שימת הלב " -ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" ואחר כך
הציוויים הקטנים :ואתה תצווה."...
כאן נכנסת פרשת כי תשא עם הפנצ'ר של חטא העגל כפרשה העומדת לבדה בלי בת זוג ,ומיד מופיע הזוג
הבא:
בין ויקהל לפקודי :הקהילה ,הכלל ואורו המופיע בביטוי החוזר בויקהל  -חכמת הלב והנדיבות ,שוב החזון
והתרוממות הרוח )בכל פרשת ויקהל לא מופיע לשון ציווי( ואחר כך פקודי שבה לא מופיעים כלל חכמה
ולב אלא רק "כאשר ציווה ה'".
וזה ימשיך גם בחומש הבא:
בין ויקרא לצו :ויקרא  -קריאה גדולה ,קריאה לשון חיבה ,קול קורא .ומיד אחר כך פרשת צו  -לשון ציווי.
למדנו השבוע )אנו לומדים תמיד כדי לקדם בפועל בשורה גדולה( אידיאל גדול :חשוב והכרחי להציב מטרות
אמת נשגבות ,גדולות ,לשאוף לרומם מציאות לאורות גדולים ומאירים שייצאו לפועל בכלים מדויקים -
בפרטים הקטנים ,במידות המדויקות ,בציוויים מפורשים .ולפני ואחרי כל זה אי אפשר בלי הרצון ,המסירות,
השותפות ,נתינת הלב" :מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי".

ברגשי תודה להשם יתברך על הזכות להיות פועלים עימו בתוך מקום עם בשורה גדולה ומיוחדת ,של אור
גדול שבוקע ומאיר במציאות ,נתפלל ונשתדל להצליח להכניס את האור הגדול לכלים הנכונים והמדויקים
ולרומם שם שמיים בעולם.
תודה גדולה לכלל הצוות ברגבים על השותפות והמסירות בעשייה .תודה גדולה לחבורת התלמידים על
נתינת ליבם ושייכותם לרעיון הגדול והרוח המנשבת .תודה גדולה לכם ההורים על האמון וההליכה
המשותפת בדרך.
תודה לכלל השותפים והתומכים :חקלאים ,שכנים ,עמותת רוח הגולן ,צוות הפיקוח ממשרד החינוך וכל
השותפים באשר הם .תודה.

כאמור ,מחצית א' מאחורינו .הבנים יצאו הביתה למנוחת השבת ובאמתחתם תעודת מחצית עם הארות
והערות ,הכוונות וכוונות להמשך הדרך ועם חוברת לימוד יומי מתורתו המחזקת של הרב אלישע וישליצקי
זצ"ל .שנזכה להעמיק בלימוד.
ההורים מוזמנים כמובן לפתח שיח עם הבנים סביב התעודה ועומק המשמעות שמאחורי המילים
והמספרים.

בשבוע הבא נתחיל בעזרת השם את מחצית ב' שבה מחכים לנו בעזרת השם טיול שנתי ,שמחת פורים
וחופשת פסח ,עבודה בעונות מתחלפות מחורף לאביב ומאביב לקיץ ,סיום שביל הגולן לכיתות ט-י ,הרבה
לימודים ובחינות בגרות לכיתה י"א ,ותכנית ייחודית לכיתה י"ב שסיימה עתה את רוב בחינות הבגרות
בשעה טובה ומוצלחת.

לאיגרת זו מצורפים קבצים לידיעתכם:
 .1לוח זמנים כללי עד פסח.
 .2לוח מבחנים מחצית ב'.
 .3מערכת שעות מחצית ב'.
 .4דפי הלימוד שיהונדב עציון ואני העברנו בבית המדרש השבוע על חודש העיבור – חודש אדר
ראשון .מוזמנים לחבר את הלימוד על 'אדר הנעדר' עם השיח על התעודה.

קצת תמונות מהזמן האחרון:

תלמידי רגבים מצטרפים לתושבי הגולן בתפילת הודיה על הגשמים ,על שפת מאגר בני ישראל ,בחספין.
ט"ו בשבט תשע"ט .תודה להשם על כל טיפה וטיפה שהוריד לנו!

תלמידי כיתה י"א מעניקים טיפול מסור
לבוסתן רענן לאחר הגשם המבורך.

חנוכת מועדון התלמידים בפנימייה.

שנזכה לעוד גשמי ברכה ושפע מאת השם!
חודש של כפרת פשע ,של הפיכת הפשע לשפע ,שיתהפך לנו אדר הנעדר לנהדר .חודש)יים( שמחים!
חודש טוב ושבת שלום,
משה

