
 

   חנוכה תש"ף                        ב"ה  

  

   שותפים לדרך,חקלאים ותלמידים והורים יקרים, 

  שלום וברכה! 

  

 ,נו מייחליםשלו אהחורף  הסתיו ופנינו אל המשך השנה, אל ו מסכמים את חודשיאנבשעה טובה רוך השם ב

    מתפללים שיהיה גשום ומבורך.ו

בכיתתם ובחברת הגדולים  , מגובשים ושמחיםמרגישים בבית' כבר נכנסו חזק לחבורה כולה, תלמידי כיתה ט

  . י"ב-'מכיתות י

  

  :החקלאית עבודהה

הכשרת קטיף תפוח וסניטציה אחרי הקטיף, ברמת הגולן:  משקים רביםודה בבבעהמשכנו  הסתיו במשך

עישוב וסיקול  ,שזכו לטעום מהסיקול) 'טכיתה סיקול בגד"ש (שאלו את הורי , (גידולי שדה) שטחי גד"ש

, במורדות הגולן ואבוקדו קטיף לימון ,ועבודות מטע מגוונותם מנגו ושקדים, קשירות גיזו ,ובכרמים במטעים

כן ירבו נטיעות  רת השם. בעזשתילים רכים וחדשים במרחבי הגולןנטיעת עבודות הכנה בפרחי אדמוניות ו

   . חדשות בכל רחבי ארצנו

מסיק למאכל ומסיק  :מסיק זיתים, העבודה המרכזית שלנו בחודשיים האחרונים הייתה זו כיאה לתקופה

כנף מגבעת יואב, מ. חקלאים מנוב ושאר הסוגיםעם מגרפות ועם ם ועם מקלות, לשמן, מסיק עם הידיי

שהוא מרגיש  אותנואחד החקלאים שיתף . בודה עבריתלעבור לע זכו -אליעד מנטור ומנאות גולן, מרמות, מו

(מריבות עם פועלים 'המוסקים בדמעה' מצב של עברנו מ בגולן, רגביםשמחת העמל של בזכות  ,השנה"כי 

בקבוק לקראת החזרה הביתה לחנוכה, קיבל כל תלמיד צידה לדרך  ".למצב של 'המוסקים ברינה') 'וקבלנים וכו

מדרש  - איגרת זו וףבס. לחיים! התלמידיםל ידי צבי בגבעת יואב. הזיתים נמסקו ובוקבקו ע שמן זית ממשק בן

   נזכה!ש. דוש ברוך הואוהקמרגש על שמן הזית, ישראל 

   :הדברים הבאיםאת בסיום המסיק לנו  כתבחקלאי אחר, ניצן אשבל, תושב אליעד, 

כל שנה אנחנו נמצאים בחוסר בל עונת המסיק, והיכחקלאים קטנים שאין להם תשתיות שוטפות הנדרשות לנ"

בשיא עונת המסיק ואחרי  ,השנה ?סיקח להשיג את כוח האדם הדרוש למהאם נצלי –ודאות ובמתח גדול 

וביומיים של עבודה מאומצת  בגולן ה של רגבים'שקבוצת פועלים הבריזה לנו, נפלו עלינו מהשמים החבר

פשוט חוויה אחרת . בידיים הפנים ומרץ רב מוסר עבודה גבוה, חיוך עלל עם וטון זיתים והכ חמישהמסקו מעל 

ה הנפלאים על 'תה הצלה והצלחה גדולה ואנחנו רוצים להודות לחבריהי אתז .שונה לחלוטין ממה שהכרנוו

והכרנו  אתמדובר במלח הארץ ואנחנו שמחים שנחשפנו לתוכנית הנהדרת הז .הזכות לעבוד איתם ולהכירם

  אה."גדולה ולהתראות בשנה הבתודה . אותם

   



 

שעבדו הנמרצות  התוצאות טובות והחקלאים שבעי רצון משיתוף הפעולה ומהידיים היהודיות רוך השםב

צר ר פועל במסירות רבה ליי, אשהחקלאית שלנו עבודההרכז תחום , לצבי יאיר השכל גדולהתודה  .אצלם

בנו אמון, מפרגנים ורואים בנו שותפי  נותניםלחקלאים ה התוד יום יום. מציאות של שגרת עבודה מסודרת

עברית ברגבי אדמתנו וברכת העבודה הלהגשמת חזון  נו העמלים עימםיותודה והערכה לכל תלמיד אמת

        .ידי כולנו במעשיוברכת שמים הצלחה 

  

  

  

  

  

  

   



 

  : מדרשהבית 

ארבעה מלמדים  את בית המדרש בעזרתזקנו יהשנה ח ז, תמידים כסדרם.ובית המדרש ממשיך לפעול בע

 כני הלימוד ואת סגנונות המלמדים.ומגיעים פעם בשבוע כדי להעשיר את תבגולן השאינם מהצוות של רגבים 

כרמל, ּבְ  בת רעותאהרב נתן אופנר ראש ישישיעורים כלליים, בין היתר של  כמהבתקופה האחרונה זכינו ל

  בשדה אליהו.  בלוך ראש ישיבת אדמת שמיםאלישיב והרב 

תלמידי כיתה י"ב. החבר'ה הובלת בלי ביוזמת ודש בראש חודש כסלו היה "משמר" ליחידוש נוסף שהתח

 עם ראש בית המדרש,חודש בנושא מהותו של ראש הלילה, ולסיום התקיים שיעור כל במשמרות לאורך  למדו

  הנה לפניכם חבורת לומדים מעוררי השחר:  בוקר!לפנות  4:30שעה ב ,עציון יהונדב

  

זמן מיוחד של לימוד הדורש מאמץ  –יש חבורות לימוד קבועות יום יום כחצי שעה לפני שחרית  רוך השםב

  רב. 

למופע "צמאה" בירושלים. עם התלמידים המתאמצים בבית המדרש  נואיצ: בי"ט בכסלו ד חידוש מרענןועו

קדוש ברוך התלמידים להתקרב לת משמעותית שבכוחה לחזק את מאמצי רוחניחוויה זכינו להיות שותפים ב

) טעונים !לעבוד למחרת וניצאמירושלים לגולן בשעת לילה מאוחרת מאוד (וגם  שבנו ולהידבק בו ובתורתו.הוא 

, כהכנה כסלובערב לפני כן, בליל י"ט  להמשיך להגדיל תורה בבחירה ובשמחה.בכוחות של התחדשות רוחנית 

  . בגולן תקיימה התוועדות משמחת בבית המדרש שלנו ברגבים"צמאה", הל

  



 

  

  

  

  

  

  

  

   



 

נפגשנו עם גודל דמותם של אבות האומה ואור הגבורה המופיע בהם: עד חנוכה, שחלפו, מסוכות יים חודשב

למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו " כל העולם, לקרוא בשם השםהעברי המעז לעמוד מעבר לאברהם 

חרף המאבק בפלישתים המתנכלים לו  המתמיד בחפירת בארותושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". יצחק 

 - והתחברנו לחלוצי רחובות חופרי הבארות בעמל והתמדה ,להוסיף אומץ - ר הרב קוק(כאן למדנו את מאמ

מצליח לשמור על אמונתו ודרכו ו ..").חו אצל לבן ("בכל כוחי עבדתיויעקב העובד בכל כו ,)...וכאז כן עתה

עם אלוקים ועם אנשים  "כי שרית – ישראל בשם בתוך מציאות חייו המורכבת ואף זוכה בשל כך להיקרא

   .(לימוד שהרחבנו עליו באזכרה של תלמידנו רענן גיגי ז"ל)"! ותוכל

היהודיה היחידה  ,ו עם מרגלית זנאתיפגשנשם ופקיעין בעבודה ללסיור ו 'מתוך לימוד זה יצאו תלמידי כיתה ט

מרגלית  .ועם אוריאל רוזנבאום שלקח על עצמו אתגר חיים להפיח בפקיעין רוח יהודית חיה ,הגרה במקום

שיקפה לנו כי גבורה אינה נחלת העבר ואינה 

אלא בעיקר ענין של ין פיזי גופני, יבהכרח ענ

ומסירות נפש למען רעיון גדול, גם אם התמדה 

, נחישות, "מסירות, הקרבהיש לו מחיר כבד. 

התמדה,  שליחות, נאמנות,ה, ציונות, הגשמ

 המילים שציינוגבורה" היו רק חלק מאמונה, 

מעוצמת  יהםתחושותכדי לסכם את התלמידים 

מסקנו . והמילים מדברות בעד עצמן המפגש

התפעלה גלית ששל מר את הזיתים בחלקות

יחלה לעצמה ולנו וא העבודה הגבוהמוסר מ

   בעתיד. יתוף פעולההמשך ש

בזכות עקשנות חיובית של כמה בוגרים ותלמידים מובילים, הוא אתגר  ,עסוקה בואתגר נוסף שהחבורה 

  באחיזה באדמות הגליל על ההר.  ,לעזרתו של מוטי פרץ ,רכס טורעןבהעבודה 

מוטי פרץ ואנו אל אל מרגלית זינאתי ו והחשמונאים מהותיהאשלפיד גבורת ההתמדה עבר מהאבות,  נראה

   בהמשך הבערתו.  עימם משתדלים להיות שותפים

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  לימודים: ה

בתכנית הלימודים. לקראת יום  רוך השםומתקדמים ב לאחר החגים נכנסו התלמידים לשגרת למידה

ההורים שהתקיים בתחילת כסלו, קיימנו ישיבות פדגוגיות בכל הכיתות, ומיד עם שובנו מחנוכה, ניכנס 

בחן בבגרויות החורף, ואנו מצפים להגברת יי"ב יחלו לה-כיתות י"א .לתקופת "לב השנה" מבחינה לימודית

   ה, מתוך הבנת חשיבותו לעתידם.  המוטיבציה והאחריות האישית בתחום ז

  .לוח מבחנים צורףמ

  

  חוגים:

ושמחים בשעה טובה, מיד אחרי החגים התחלנו להפעיל את מערך החוגים. המגוון גדול והתלמידים נהנים 

כל תלמיד רשאי להשתתף בשני חוגים לבחירתו. ההורים מתבקשים להסדיר  כישרונות ברוכים.להוציא לפועל 

  שני. התוספת לחוג ₪  50לחוג אחד, ₪  250את התשלום במזכירות. 

  מצורף דף המפרט את החוגים.

ים וקונמשל הקב"ה כנר: "נר אל ז)"כ ',משלי כ( י תואר"אמר ר' אחא: נמשלו ישראל כזית: "זית רענן יפה פר

מה דרכו של שמן להינתן בנר והן מאירים שניהם כאחת, כך אמר הקב"ה לישראל: בניי  .נשמת אדם"

    .הואיל ואורי הוא אורכם ואורכם הוא אורי, אני ואתם נלך ונאיר לציון, קומי אורי כי בא אורך

  )א"פרשה כ ,פסיקתא דרב כהנא(

, מהם יימשך עלינו אורו של הקב"ה ונזכה נזכה להאיר עם שמן הזית את אור נרות החנוכה רת השםבעז

   , ללכת ולהאיר לציון.  ל-לפעול עם א

  

  כללי (חשוב להתעדכן מעת לעת בשינויים). לו"ז חורףמצורף 

  

   ומאיר חג חנוכה שמח

  צוות רגבים בגולן

  

   



 

  

  מנים חורף תש"ףלוח ז

 מחופשת חנוכהלרגבים בגולן חזרה  משעות אחה"צ: ,30.12.19 יום שני ב' בטבת . 

 בגרויות מועד חורף.  :יום שני ט' בטבת עד י"א בשבטמ 

 יום לימוד תורה.  :7.1.20 יום שלישי עשרה בטבת 

  תחילת תכנית מיוחדת כיתה י"ב.: 4.2.20יום שלישי ט' בשבט 

  חלוקת תעודות מחצית א'.: 6.2.20 שבטבי"א יום חמישי  

  שבת שכבת ט' בקשת.: 8.2.20שבת 'בשלח' י"ג בשבט 

 עם ההוריםסדר ט"ו בשבט: 9.2.20 יום ראשון אור לט"ו בשבט ,.  

  הרי אילת.לטיול שנתי : 23.2-26.2 אדרב 'עד א שבטבח "כעד רביעי ראשון ימים 

  יום בחירות לכנסת.: 2.3.20יום שני ו' באדר 

 יה.ישבת פנימ: 6-7.3.20באדר  א"י-י' ',זכור'שבת -שישי  

  שמחת פורים. -בערב  :9.3.20 תענית אסתרבאדר ג "ישני יום 

  יציאה הביתה.  - אחרי שחרית : 10.3.20 פוריםבאדר ד "ייום שלישי 

 שביל הגולן.בהמשך טיול ' י-'כיתות ט :31.3-1.4 בניסן ז'-ו'רביעי -ימים שלישי  

 לחופשת פסחהביתה יציאה : 1.4.20 בניסן' עי זייום רב. 

 בגולן לרגביםזרה ח :19.4.20 בניסן יום ראשון כ"ה.  

  

  חורף טוב, גשום ומבורך!


