
 

  כסלו תשע"ט  כ"ה ב                      ב"ה  

  

  שלום וברכה, –הורים ושותפים לדרך 

בהם מזכה אותנו שמגשמי הברכה י הטבע משתנים, האדמה שותה בצמא עומדים אנו בשלהי הסתיו, צבע

'מוסיף  הבורא יתברך. שקיעת השמש שהלכה והקדימה זמנה עוד ועוד, תשוב עוד רגע להתארך בבחינת 

 ,כם היקריםינו, בניתלמיד. ת חדרי הלב ומטהרים את משכן הביתחנוכה המאירים אוהולך' המתחבר עם נרות 

  תה ושבים הביתה להתמלא אור ובית.   מעמיסים על כתפיהם את חוויות תקופת תחילת השנה ועמל יומם עד ע

מחלק את תקופות השנה אומר בליבו כי לא יוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם ובפרשת נח הקב"ה 

". הגמרא ַליְָלה .א יְִ,+(ת*וָ (ם וְי ֶזַרע וְָקִציר וְקֹר וָחֹם וְַקיִץ וָחֶֹרף"עֹד ָ'ל יְֵמי ָה#ֶרץ לשש תקופות על פי הפסוק: 

  בבא מציעא מלמדת שכל מילה בפסוק מקבילה לתקופת זמן ייחודית ומפרטת את החלוקה הבאה:   במסכת

ניסן  חצי שבט, אדר וחצי  .חורף -ט טבת וחצי שב חצי כסלו, .זריעהתקופת  -רחשוון וחצי כסלו חצי תשרי ומ

אם  חום. -חצי אב, אלול וחצי תשרי  .קיץ -חצי סיוון, תמוז וחצי אב  .קציר -צי ניסן ואייר וחצי סיוון ח .קור -

 נזרעו הזרעים -תחילת השנה החקלאית ותחילת שנת הלימודים  .הזריעהכן אנו בסיומה של תקופת 

הראשונים לשנה זו, הונחו היסודות. אנו חשים כי הזריעה ברובה טובה ויסודית והחבורה צועדת בשדות 

יגיע הזמן להתכנס פנימה, לבצר את היסודות  ,והקורת החורף ועם בוא תקופ ,העשייה בתלם הנכון. וכעת

עוד קצת אל תוך  בשדות הנפש להעמיק את החרישראשית עמלנו, להם זכינו, לרומם לעוד קומה את ש

  ברינה יקצורו".  ים בדמעה "הזורע  -רת השם , ובעז"זורעחינת "המאמין בחי עולמים והאדמה בב

  מדרש:הבית 

הולך ומוסיף בבית שמחים לראות את אור התורה 

עם  'השנה ייסדנו חברותות של תלמידי ט מדרשנו.

מרגש מאד  ב, פעם בשבוע בזמן קבוע לכולם."תלמידי י

לשבת בבית המדרש בשעה שהחברותות מתקיימות 

בחודש  ולראות את עמל הלימוד המשותף והמפרה.

מה כדאי יימנו סדרת שיעורים תחת הכותרת "חשוון קמר

המדרש", עסקנו בהבנת חלקי התורה ללמוד בבית 

השונים (תנ"ך, משנה, גמרא, הלכה ואמונה) ובחשיבות 

 ל פיהייחודית של כל אחד מהם, וכן בהדרכה מעשית ע

   חז"ל איך לחלק את זמן הלימוד.



 

 התוועדות כיתה י"ב בראש חודש כסלו

 י"ט בכסלוהרב חיים נתן נתנאל, נכד הרב נריה זצ"ל, שיחה מפי 

ושמענו שיעור על החג מאת הרב  זכינו לריבוי תורה בבית המדרש: התכוננו לקראת חנוכהבשבוע האחרון 

יום פטירתו חל שבדמותו של הרב נריה זצ"ל, דמות המופת השנתית של החמ"ד,  קנועסוכן דייק, -יהושע ון

ושיעור נוסף עם סיפורים מלאי  ,אלחיים נתן נתנהרב  שיעור חשוב ומלמד מפי נכדו. זכינו לשמוע כסלובבי"ט 

מרגש ומשמח . נובהרב אורי סדן, רב מושב  –בוגר כפר הרא"ה, תלמיד הרב נריה זצ"ל מפי  מסר ומוסר

ת המדרש כתף אל כתף עם הבנים. מגיעים וכובשים את ספסלי ביוחקלאים,  , סביםהוריםלראות אתכם, 

   להוסיף אור, כשיטת בית הלל. זרת השםנמשיך בעשמוזמנים תמיד. 

  

  

  

   



 

  :חקלאית עבודה

קטפנו לימון  זן פינק ליידי.שונים, בעיקר  משקיםקטפנו תפוחים ב ,ומסיקים חנו בסוף תקופת קטיפיםאנ

בפרדסי מושב קשת סמוך לפארק הירדן ומסקנו זיתים בכרמי זית רבים בדרום הגולן. אמנם כמות הפרי 

אותם ש. הבנים קיבלו בקבוק שמן זית מזיתי משק בן חורין ך איכות השמן גבוהההשנה הייתה נמוכה א

חקלאים נוספים הצטרפו למעגל המשקים  .קבקנו בעצמנוובִ לרשויות המקומיות מסקנו ביום הבחירות 

    שם זכינו לקטוף פטל ואוכמניות במושב שעל. והרחקנו לצפון הגולן  -עמהם אנו עובדים ש

  

   



 

רת מים שכבר החלה ותתעצם בעזלפני עונת הגש ,ריעת חיטהלקראת ז שדהידולי סיקלנו לא מעט שטחי ג

לקראת ם גיזומים ועיצובים של העצים מתחילי בהנכנסים כעת לתקופת התרדמת של העצים, אנו  .השם

ונות במטעים נשירים במרחבי אנו מבצעים גיזומי זית, גיזומים שונים ועבודות מטע מגו ם באביב.התעוררות

    . הגולן

 :בכרמיםהחורף עבודות בה נגביר את שינו תקופה נלפ

החוטים שמחזיקים את השריגים ולאחר מכן זמירת הורדת 

 רויקטים של נטיעותצפויים לנו כמה פ רת השםבעז הגפנים.

ך לנטיעות זאת בהמש נקטרינות, שקדים, כרמים ועוד. –

של רמת מטע אפרסק חדש השנה: לנטוע שכבר זכינו 

בשטחי נקטרינה ונטיעה גדולה של בתל פארס מגשימים 

נטיעה שזכינו לסיים ממש כעת  –קיבוץ מיצר הסמוכים לנוב 

  לפני חנוכה.  

אצל כמה בפעם הראשונה בתקופה האחרונה זכינו לעבוד 

 אתנוספים. אצל כמה מהם מסקנו זיתים וזחקלאים וכמה 

שהם עובדים עם יהודים.  הייתה להם הפעם הראשונה

ית רוח גבמגיעות מחקלאים כאלה, מעניקות ות ההתגוב

  רצינית למשימה הגדולה שאנו שותפים לה כאן יום יום. 

  מעט מהתגובות:   הנה

"תשמע, עבדתי עם לא מעט פועלים, בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה! 

החבר'ה עובדים בחמש דקות האחרונות של היום באותו קצב 

  . " (סיקול שטחי גד"ש)שהתחילו את הבוקר! לא הפסיקו לרוץ לרגע!

הם גומרים פה את העבודה אני הולך כש"וואו איזה חבר'ה מדהימים! 

ים שוביגעביר אני מ. חבר'ה שבאו לעבוד! ם פה על האשלעשות לה

" ...שמות שלהםאת ה, תעביר לי יתגייסובצבא, כשהחבר'ה האלה 

ו יה תענוג לעבוד איתם, סיימ"החבר'ה עבדו מעולה, ה. (גיזום זיתים)

 חקלאי שקצת חשש בהתחלה את כל מה שהיה צריך." (מסיק אצל

לכל החבורה על ההתמדה  ברכת חיזקו ואימצו . )מנולעבוד ע

בכל כוחי עבדתי את : "שאמרום ברוח יעקב אבינו החריצות יום יו

ת ומסירות תוך ניצול זמן וממנו נלמדת החובה לעבוד ביעילו אביכן",

  תחזקנה ידי העמלים. מיטבי. 



 

 מסע מזמרה תשע"ט

  לימודי תיכון:

שמחים לראות את כל הכיתות  וכות עד חנוכה.ס -אנחנו מצויים בסיומה של תקופת לימודים ראשונה רציפה 

בתחילת חודש כסלו התקיים  נו.ילומדות ברצינות, ניכר שערך חשיבות לימודי התיכון הוטמע בקרב תלמיד

ובעקבותיהם ישיבות  רטני של כל תלמיד,סבב ראשון של פגישות עם כל מורי התיכון לעדכון מצב לימודי פ

עקב בגרויות  ב"פדגוגיות על כל הכיתות. אנו נערכים לתקופה שאחרי חנוכה שמתאפיינת בעומס רב לכיתה י

מזכירים לכם אנו  בלשון ובהיסטוריה. – א"וכן התנסות ראשונה במבחני בגרות חיצוניים לכיתה י החורף,

את מורי התיכון  לפגושבו תוכלו וטבת, בביום שני ב' עזרת השם שיתקיים בשאתם מוזמנים ליום הורים 

ודה לו אם יעשה נ -את הגעתו  דוא"למי שטרם אישר ב ולהתעדכן מהם ישירות במצב הלמידה של בנכם.

  זאת. 

  : חינוך חברתי

תפילת שחרית בקבר ללסליחות ו םיום שישי יצאנו מוקד": בוילך"שבת  ,ראשונה השנה ברגביםהשבת ה

 יצאנו לטיול באזור וחזרנו לשבת מרוממת, התפילה שמענו שיחה מפי הרב אנגל ממירון לאחר הרשב"י.

   ברגבים.

ל הגולן, כיתה י' הלכו בשבי-יומיים במקומות שונים: כיתות ט'-כל הכיתות לטיולים דו אחרי חופשת סוכות יצאו

  ור הכרמל. באז טיילהי"א הלכה בשביל ישראל ממירון לקרן נפתלי וכיתה י"ב 

 להר. לפני שבת הספיקו לעלות ביונתן ,המחנךישי ירון אצל נשארו תלמידי י"ב לשבת כיתה  "לך-לך"בשבת 

  .במשותף עם בית ספר שדה "קשת יהונתן" ומטיילים רבים נוספים 'ברית בין הבתרים'מעמד דוב לציון 

ים. היה מרגש עד רגבעד -סמק ואלחשוון יצאנו למסע מזמרה בשביל הגולן מאזור מפגש הנחלים במרבליל כ' 

המבורכים בקרב מאוד לראות את הגיבוש והאחווה שנוצרו בין הכיתות בזמן כה קצר וכן לראות את הכוחות 

  .בהצלחה י"ב אשר הובילו את המסע תלמידי

  

  

   



 

למסיק זיתים בנוב וכיתה י' נסעה לרכס  כיתות ט' וי"איצאו  לרשויות המקומיות, הבחירותיום , בהמסע למחרת

  .אצל מוטי פרץ, חקלאי השומר על אדמות המולדת להתנדבות חקלאיתתורען 

  

ת אדמות שמיר, במסגרת האידיאל של בראש חודש כסלו יצאו תלמידי כיתה י"ב למסיק זיתים בנטופה

  שאנו מקבלים ברגבים. הערכיםהתלמידים ראו באופן ממשי את חשיבות . בידי יהודיםחקלאיות 

המעמד היה  .ז"ל רענן גיגיתלמידנו להכנסת ספר תורה בירושלים לזכרו של התכנסנו כולנו לאחר שבת ארגון 

  מרגש ומרומם וחיזק מאד את כל השותפים.

. י' המשיכו את שביל הגולן מרגבים לחניון דליות-לטיולים: כיתות ט' נויצא "וישב"בחמישי ושישי שלפני שבת 

כל  ,בתובש מבית ינאי ועד אזור זכרון יעקב. –לאורך חוף הים התיכון כיתה י"א יצאה לטיול בשביל ישראל 

והמשיכה את השיח  מירב ונפגשה עם דמויות המקוםקיבוץ כיתה ט' נסעה ל: כיתה קיימה שבת כיתתית

ביונתן, כיתה י"א קיימה שבת  יםשבת חברהתארחה ל. כיתה י' בנושא גבורה שהחל בפעילות שקדמה לשבת

משותפת אצל אחיה מינץ, חבר שבת וכיתה י"ב נסעה למצפה יריחו ל עומר קפלן המחנך, בחספין אצלכיתה 

  מהכיתה. תודה רבה לכל התלמידים והוריהם, המארחים ועוזריהם ולנשות המחנכים!

  

מאת אברהם שדה, חקלאי מנוב, שאצלו אנו עובדים באופן קבוע. לימוד 

 מנובנוסף מיכאל בן חורין, חקלאי הלימוד התקיים בביתו של 

 בסיום המסיק ביום הבחירות.

 טיול כיתה י"א בשביל ישראל



 

 טיול כיתה י"א בשביל ישראל

  

  :יהפנימי

(מדריך  טובן אביעד סימ, )054-6347372(מדריך כיתה ט'  לוימדריכים אושרי על צוות הפנימייה נמנים ה

-052(מדריך כיתה י"ב  ) וערן טסלר050-2455417(מדריך כיתה י"א  חגי זאב, )050-9332192כיתה י' 

  .)054-5465492סוזי אלי (האחות ) ו050-7264004( חנה גרינוולד, אם הבית )6567986

יש חוגים בימים ה יבפנימיבמהלך השבוע שלנו בתחומים השונים.  "לעלות קומה"יה אנו פועלים יהשנה בפנימ

  בימי רביעי. ערב לימוד בבתי המחנכיםבימי שלישי, ו, פעילות מדריך ראשון ושני

  חוגים:

רכיבה כושר קרבי, אומנות לחימה, אומנות בעץ, שדאות, : מיד אחרי חופשת סוכות קיימנו ערב חשיפה לחוגים

אנשי מקצוע מועברים על ידי חוגים ה מתקדמים, לימוד ערבית ותאטרון.בה על סוס לרכימתחילים ולסוס על 

לשמחתנו, ההיענות מצד התלמידים טובה מאוד,  , שיש להם הרבה מה לתת לתלמידים.מאד ברמה גבוהה

  .חשוב שהתלמידים יתמידו להגיע לחוג. ה מהםבחוגים ונהנ ףורובם הגדול משתת

  

   



 

  :פעילויות הפנימיה

העלאת  באמצעותדי שבוע מעבירים המדריכים פעילויות כיתתיות לגיבוש הכיתה ובניית קומה ערכית מ

  דילמות ותכנים. 

השנה אנו משתדלים 

יים אחת לחודש קל

פעילות כלל רגבים, 

ערב מרקים כגון: 

עילות חורפי עם פ

בנושא שירים 

הקשורים לחורף, 

פעילות ערב אתגרית 

בישובים נוב, חספין 

ורמג"ש עם תחנות 

ומשימות בחלוקה 

מעביר ש חיים עבוד ןשחקן התיאטרוערב אלתור בהנחיית רגבים, וכן בארוחת פויקה בכרם וסיום  לקבוצות

  יה.ימדי שבוע חוג בפנימ

  

  

  

  

  

  

  תודה גדולה לכל התלמידים ולכם ההורים על האמון והשותפות. תודה לכל הצוות המסור ברגבים בגולן.

  !וחורף גשום ומבורך חנוכה שמח

  עופרמשה 


