בס"ד

ד' שבט תשע"ט

להורים שלום,
אנו בסיומם של שבועיים חורפיים וגשומים במיוחד .כמה מבורך .אנו מודים לקב"ה על כל טיפה וטיפה
שהוריד לנו .ברוך השם נחלי הגולן זרמו בשטף ,המאגרים מתמלאים ,האדמה שותה בצמא והטבע שמח
עם בוראו.
החורף הגשום מאתגר אותנו ואנו משתדלים להעמיד תכניות ראויות לכלל החבורה.
בשבועיים החולפים שילבנו מגוון של פתרונות חלופיים לעבודת הבוקר או לטיולים שברובם המוחלט לא יכלו
להתקיים בגשמים:
• שיחות ולימוד לאור דמותו של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל.
• מפגשי מחנכים מדריכים וכיתתם.
• תוספת לימודי תיכון גם בשעות הבוקר ,כולל תגבורים לקראת מבחני הבגרות הקרובים של כיתות
יא-יב וזמני לימוד באחריות עצמית.
• עבודה חלקית אצל חקלאים שונים לפי צורך מיוחד )למשל עזרה בלול בנטור(.
• כיתות ט-י ירדו לבקעת הירדן ליומיים ושם התנדבו בחווה ליד חמדת וחווה ליד ייט"ב בעבודות
שונות לעזרת היהודים מחזיקי האדמות הללו .תודה גדולה למשפחת גרבובסקי משדמות מחולה על
אירוח כיתה ט אצלם בבית ועל הדרכת החבורה ברחבי הישוב בערב.
כיתה י"א שילבה הרבה למידה – היסטוריה ,תנ"ך ולשון – עם עבודות ופעילות כיתתית מגבשת -
עבודה בחממה בירדנה וטיול באיזור כולל תפילה בדגניה שהולידה את המכתב המצורף.
• כיתה י"ב עסוקה בלמידה לבגרויות ובבגרויות עצמן :עברו את מחשבת ישראל והם לקראת תנ"ך,
אנגלית ,מתמטיקה ,אזרחות ותושב"ע.
• כיתות יא-יב הספיקו גם לסייר במשמר הירדן ביום שישי ולשמוע הדרכה מאבי משפחת גרבובסקי,
כרמי ,תוך שילוב הסיפור המשפחתי הקשור חזק למקום .שוב תודה גדולה למשפחת גרבובסקי על
ההתגייסות .מעריכים מאוד.
• בזמן שהגדולים סיירו בגליל ,כיתות ט-י המשיכו לצעוד בשביל הגולן באיזור יונתן חושניה ונהנו
מזרימות והרבה ירוק בדרכם במעלה השביל צפונה.
את השבת שבתנו ברגבים ועימנו גם שר החקלאות אורי אריאל שסיפר על הענף מנקודת מבט
כללית-מערכתית ,שיתף באתגרים ,בקשיים ,בהצלחות ובמשימות הקרובות והרחוקות וגם חיזק
מאוד את חשיבות דרכנו.
• זכינו ברוך השם להוציא גיליון ראשון של עלון רגבים" ,כנפי רוח" שמו .תודה גדולה לכותבים
ולצלמים המוכשרים מכל המחזורים! תודה לערן טסלר על הובלת הענין בעקשנות משתלמת .כן
ירבו עלונים עם כנפיים! כיתות יא-יב קיבלו עלון לקחת הביתה .כיתות ט-י יקבלו ביום חמישי הבא
בעזרת השם .שווה קריאה ועיון!
תודה רבה לכל הצוות המסור על השקעה מרובה ,למרות האילוצים והשינויים תוך כדי תנועה שדרשו
התגייסות ,כל אחד בתחומו.
שנזכה להמשך ברכת שמים בחודש שב"ט  -שנשמע בשורות טובות!
כל טוב,
משה עופר

תלמידי כיתה י"א מתנדבים
בחממות בעמק הירדן

תלמידי כיתה י"ב בתפילת הודיה
על הגשם המבורך בגולן

תמונת ארכיון :ריקוד עם הרב אלישע וישליצקי זצ"ל לאחר שיחה בערב תענית אסתר תשע"ו
ברגבים בגולן ,רמת מגשימים

דברים מאת חבר דגניה לכיתה י"א ורגבים:
לעומר ולרגביו הרעננים שלום,
לעונג היה לי לארח אתכם ולהיות לכם שמש.
כשראיתי אתכם מגיחים באשמורת אחרונה מן הרכב בבגדי עבודה עם
מזמרות לחגורכם התמלאתי קנאה וגעגוע.
כך נראינו אני וחבריי לגרעין הנחל בהגיענו לדגניה לפני חמישים ושלוש
שנים .כך נראו אז גם נערי הקיבוץ ונערותיו .הזכרתם לי כפי שכתבה
נעמי שמר בשירה ההיאחזות הנחל בסיני את ארץ ישראל הישנה
והיפהפייה והנשכחת.
זכות גדולה נפלה בחלקי לארח אתכם בבית כנסת בקיבוץ הראשון בארץ
שמקימיו רבים מהם תלמידי ישיבות בהגיעם לכאן השליכו מאחורי גוום
את הטלית והתפילין אך מעולם לא חדלו לראות עצמם כיהודים.
זכרו נא זאת גם בבגרותכם .החברה בישראל רבת פנים היא אך יש לה
משהו משותף .הלוואי שתזכו להיות מכובדים על ידי כולם אך גם
מכבדים את כולם.
רגבים יקרים ועומר חמדת ליבי ,יקרתם לי מאוד באורח חייכם ובדרך
ארץ שנכרה בהתנהגותם .עפר אני לרגליכם.
תחזקנה ידיכם .שבת שלום.
אוהבכם,
משה בוך
דגניה

