
 

  ערב חג סוכות תשע"ח                    בס"ד

  

  

  לומות לכולכם!ש -הורים ובנים, חקלאים ושותפים יקרים לדרך 

  

קיימנו השתלמות בטיחות לכלל צוותי רגבים מכל  ,תשריבי"א  ראשוןיום  ,אפתח דווקא מהסוף: אתמול

רכב שני לבקר את מיכאל בביתו בלבקר את רענן בתל השומר ויצאנו ברכב אחד הארץ. בסוף ההשתלמות 

שם חברים  רענן שמח בביקור, התחזק וחיזק. שמחנו לפגוש, ביקיר. חרף הכאבים העזים והקושי הגדול

  מרגבים שהגיעו לבקרו. 

כאל התפתח דיון על סוכות וכולנו שיתפנו כמה החג הזה הוא "החג המועדף" עלינו עם כל בביקור אצל מי

הטבע שבו, עם היציאה החוצה לדירת ארעי, עטופים בארבעת המינים ומוקפים אורחים קדושים, אושפיזין. 

שאנו כולנו מתאשפזים בסוכה  – עלה הביטוי ,ני בתי חולים, טיפולים ואשפוזיבשיחה שסבבה גם סביב עני

  בעז"ה בקרוב. 

בו הוא מביא את המאמר המוכר של הרב שוהנה מצאתי בעולם קטן קטע בתוך מאמר של הרב חגי לונדין 

  קוק על ימי התשובה וסוכות וממריא משם לאשפוז בסוכה:

.. היא מוכרחת "התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה, עם הרוח הכללית השולטת בימים המיוחדים לתשובה.

להיות סופגת עימה איזו חולשה, שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים", כשמקמצים את הרצון, 

, נמצא האדם סובל .כשכופפים את עוז החיים.. מתקמץ גם הרצון של הטוב ועוז החיים מתחלש גם הוא..

ה (ניתוח) שאמנם גירשה מטהרתו המוסרית חולשה כזאת שסובל חולה שהתרפא ע"י הזרמה אלקטרית חזק

   ח החי והבריא שבו".ואת הארס שבמחלתו, אבל החלישה את הכ

צא מצב ש"הניתוח הצליח אבל החולה מת"? לשם כך מגיע חג יאז איך מוודאים שלא י :אומר הרב לונדין

סוכות, חג שכולו שמחה וטבע, שמשיב לאדם את האמון בעצמו ובטבע של החיים. לשם כך הוא מתאשפז 

מה הוא צריך כת הבראה וכל האושפיזין באים לבקר אותו ולספר לו עד כמה תשובתו התקבלה ועד כבסו

, ובלשונו של הרב קוק זצ"ל:  "שבים על כן ימים של שמחת קודש, של חדוות הנפש, לקומם לאהוב את חייו

  הטהור. אז תהיה התשובה שלמה".   את הרצון הטוב ועוז החיים

  

, לקומם את הרצון הטוב הבראה בצל השכינה, להעניק ולקבל (אך ורק) בסוכת שנזכה "להתאשפז" כולנו

. שהקב"ה יקבל תפילותינו וירעיף עלינו ועל כל ישראל ברכתו ואהבתו וישלח רפואה ז החיים הטהורועו

  אמן.  ,שלמה למיכאל ורענן בתוך שאר חולי ישראל



 

בגולן, עם יותר משבעים תלמידים, כן ירבו. ברוך השם זכינו לפתוח את שנת הלימודים הרביעית ברגבים 

שונים: קטיף מנגו, קטיף תותים, קטיף הדסים לקראת ה נפתחה עם עבודות מגוונות בענפי חקלאות השנ

זכינו השנה להיות שותפים לכמה ימי בציר ידני  ,סף לאלוודות מטע. בנוסוכות, עישוב וסיקול, גיזומים ועב

ט' עבדו כעשרה כיתה תלמידי די לעמוד בהספק הנדרש של הכורמים. שבהם התגייסו הבנים מעל ומעבר כ

  שוב ובגיזום "חזירים" ולאחר ימים אלו הצטרפו לכלל החבורה לימי בציר.ימים ראשונים בעי

  

  

  



 

"מסע וילך הובילו תלמידי כיתה י"ב את כולנו במסע עלייה לרגבים, -ניצבים תביום חמישי שלפני שב

שבו עלינו רגלית ממורדות מזמרה", 

נחל סמך לנטור תוך כדי פעילויות גיבוש 

ושיח משותף על קבוצתיות, אחריות 

ועמל. בסיום המסע קיבלו תלמידי ט' 

ים אברוכים הב"מזמרה וחגורה וברכת 

תות לטיולים יכ". למחרת יצאו הלרגבים

לשבת ראשונה  ויים בגולן ושבתכית

 , שבת של התכנסות פנימה.ברגבים

  

  

 כיף לחזור אליהם.דברים מרוממים ברגבים ש –וסעודות השבת ברגבים השירה  ,התפילות

היה  על תשובתו של ר' אלעזר בן דורדיא.בקבוצות ולאחר מכן התכנסנו לשיח ושיעור  למדנובשבת בבוקר 

את וסיכמנו אוכל השלישית התכנסו לשירה בדשא ליד חדר המרענן ומכין לקראת הימים הנוראים. בסעודה 

  .החדשה שנהלהחמשוש יחד עם קריאת כיון 

  

   :ובה חווינו "ביחד כיתתי" מהנה ומגבש ,כל מחנך בביתו ,לערב כיתהאת התלמידים  וכים אירחחנהמ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

  נו שזכינו.יבשבוע האחרון נרתמו התלמידים לעזור בבניית סוכות אצל שכנים שפנו לקבלת סיוע. אשר

  

            

  

  המדרשבית 

 נו.ית הקומה הרוחנית שלנו ושל תלמידיזכינו השנה להקים בית מדרש פעיל, ואנו חשים בפועל את עלי

רוך השם רוב תלמידי וב פועל בית המדרש במתכונת של לימוד ברצון בלבד, 19:00-17:30בכל יום בשעות 

יין, כל אחד כפי מידת רצונו אנו עושים מאמץ גדול לרתום כמובן את כל התלמידים לענרגבים משתתפים בו. 

   ויכולתו.

   



 

בעשרת ימי תשובה עשינו ריכוז מאמץ של התחזקות בלימוד תורה, וזאת על ידי שיעורים של רבנים שונים 

   מרחבי הגולן לקראת יום כיפור.

 קלאים והורים הצטרפו אלינו ללימוד בבית המדרש,ח ביום שלישי האחרון התרגשנו מאד כשהגשמנו חלום:

לנגד עיננו נרקם חידוש:  ישבו עם התלמידים ואנשי הצוות בחבורות לימוד או בחברותות ולמדו יחד.

   החקלאי שהעסיק את הפועלים בבוקר יושב ולומד איתם תורה בערב.

  

  ללימוד בביהמ"ד כפי כוחו ויכולתו!מזמינים כל הורה להצטרף  קומה חדשה בגאולת ישראל.

  

  

  

  
  

   



 

  .המדרש יוסיף ויצמח, ויהווה את 'גרעין הזמן ופריו' (כלשון הכוזרי) לכמה שיותר תלמידיםים שבית ואנו מקו

על פניית , לפני צאתנו ליום כיפור, שמענו שיחה מפי הרב אלישע וישליצקי על הזדמנות הטהרה ביום כיפור

ק נפשך לרצון שים לב לעומ -) ם הכיפוריםהאל לכל אחד מאיתנו בתביעה "מבשרך לא תתעלם" (הפטרת יו

עם  "לנו אלוקים ורוח נכון חדש בקרבנו אלב טהור בר"בשירת וסיימנו  האמיתי החבוי בה לעבוד את השם.

  .אלינו תפילה וציפייה לשובם של מיכאל ורענן בריאים וחזקים

  

  לימודים

 לימודי התיכון נפתחו בצורה טובה מאד בכל הכיתות.

אנו רואים ברכה רבה ו קבוצות במתמטיקה כבר מכיתה ט' וכן באנגלית מכיתה י',השנה פיצלנו לשלוש 

  למידה. הקבוצות קטנות יותר וכל תלמיד מוצא את מקומו המדויק והמתאים.בניכר  ושיפור במהלך

  בנוסף הצטרפו אלינו שני מורים מצוינים לאנגלית שמשפרים משמעותית את רמת הלמידה במקצוע זה.

  סבב פגישות עם כלל המורים לקבלת עדכון על מצבו הלימודי של כל תלמיד בכל מקצוע.השבוע קיימנו 

לקבל תמונת מצב מדויקת לגבי בנם מוזמנים המחנכים קבלו ריכוז של כלל הנתונים. הורים המעוניינים 

  לפנות למחנך.

ב בבגרויות "י-א"בסיומה ייבחנו תלמידי ינחזור לתקופת הלמידה המשמעותית בשנה שמיד לאחר סוכות 

  החורף.

ניתן לעקוב ולעודד את הבנים ללמידה  .לכל הכיתותבמחצית הראשונה בחינות המצורף למכתב זה לוח 

   לקראת המבחנים השונים.

  

  



 

כפי שנכתב לעיל, זכינו לייסד שעת לימוד תורה של חקלאים, הורים ובנים. הפעם הראשונה שבה פתחנו 

  ו' בתשרי יום פטירתו של הרב חנן פורת זצ"ל. יום את הלימוד היתה ב

לימים  -מעט מן האור ( יחד את דבריו בנוגע למצוות סוכה למדנו מאמרים שלו בנושא חגי תשרי וקראנו

  :)74עמ'  הנוראים ולחגי תשרי,

  

  

  

  עם קיום מצוות החג בשמחה ובעונג! נאחל לכולנו חג סוכות שמח

  משה וצוות רגבים בגולן

  

  

  

  

  

  

  

  

    .לו"ז סתיו עד חנוכה –בעמוד הבא 



 

  

  סתיו תשע"ח –לוח זמנים 

  

  

 חזרה מחופשת סוכות. יום ראשון כ"ה בתשרי: •

 . כיתה י"א -שיחת הכנה לצו ראשון  יום ראשון כ"ה תשרי: •

  יתה י'. כ -קורס בסיסי בחילוץ מהריסות  תשרי:בראשון ושלישי כ"ה וכ"ז מים י •

  "א.טיול כיתה י כ"ט בתשרי:-ימים רביעי וחמישי כ"ח •

  שבת כיתה י"ב. ' בחשוון (פרשת לך לך):ח-יום שישי ושבת ז' •

  כיתה י"ב. -"בעקבות לוחמים"  יום ראשון ט' בחשוון: •

  י'. -כיתות ט' -ת בפקיעין מסיק ופעילו כ"ז חשוון:-ימים רביעי וחמישי כ"ו •

  רך.י"ב יצטרפו לפי הצו-כיתות י"א

  ראשון, ושמחת חנוכה ברגבים. הדלקת נר יום שלישי כ"ד בכסלו בערב: •

  יציאה לחופשת חנוכה. יום רביעי כ"ה בכסלו: •

 .חזרה מחופשת חנוכה יום ראשון ו' בטבת: •

  

  י'.-'אחרי חנוכה יתקיימו בעז"ה שבתות לכיתות ט


