
 

 

  תשרי תשע"ז                             ב"ה 

  

"כמו חצב להתבצר במעבה האדמה ולחכות לסיומה של העונה הכי חמה, ואחר כך להתמר וכעמוד עשן לבן שמועה 

  הבשורה הירוקה..." את רגביםרגביםרגביםרגביםשדה ריקה ולהביא ל, וכמו ענן להתגשם מעל חלקת החגים כבר באווירהחגים כבר באווירהחגים כבר באווירהחגים כבר באווירטובה להעביר ש

  (נעמי שמר)

  

 67חודש אלול מאחורינו וחגי תשרי "כבר באוויר" ממש כאן בשיא עוצמתם. ב"ה זכינו לפתוח את שנת הלימודים עם 

 -תלמידים ברגבים בגולן. שנה ראשונה עם ארבע שכבות גיל. שנה ראשונה שבסופה יהיו לנו גם בוגרים מסיימים 

מחזור א'. שנה ראשונה כאן במשכננו החדש בנטור. הרבה התחלות חדשות לצד הרבה עשייה מוכרת ידועה ומבורכת 

של עמל עברי בריא עם שמחת נעורים מתפרצת.  חקלאי הגולן מקבלים את פנינו באמירת "התגעגענו אליכם" פשוטה 

  ומרגשת, ואנו מסכמים חודש של עבודות מגוונת: 

 ).ות(בתמונ וכרמים נוספים בדרום הגולןת הגולן יין בכרמי יקב רמ בציר ידני לענבי •

 .קטיף מנגו במטעים רבים סביב הכנרת •

 .קטיף לימון במטע קשת בפארק הירדן •

 גיזום "חזירים" בכרמי הזית של אורן ישי.  •

  וני הבשן.ובמטע אל ת משימיםרמ בחלקת האדמוניות בתל פארסוגיזום עישוב  •

 ן.לנוב, דרום הגו -עבודות מטע שונות במטעי פד"ה  •

 (בתמונה). קטיף וקינוב הדסי נוב לקראת חג הסוכות הבעל"ט •

 ת משימים (בתמונות).רמ הקמת בית רשת לתותים בתל פארס •

  

  

  
  

  

  



 

 

  

  

  "יצו ה' אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך"

  

  

  

  

  

  

   



 

 

  תל פארס, מטע רמת מגשימים. בתהליך ההכנה. –הקמת בית רשת לתותים 

  

  ובסיום ההכנה לקראת השתילה: 

 

  

  נו.ית מגשימים עם תלמיד(משמאל) מוביל הפרויקט מרמברט אבישי 

   



 

 

 מאמריםאנו זוכים השנה ללימוד תורה לשמה מיד אחרי מנחה ובמשך תקופת אלול למדנו נושאים רבים: מעלין בקודש: 

, אמונה וחסידות, ליקוטי מוהר"ן, גמרא מסכת ברכות אורחות צדיקים, ,הלכות תשובה לרמב"ם, לימים נוראים שונים

ועוד נושאים בלימוד עצמי מבורך. אנו מזמינים את כולם להצטרף לחבורת הלומדים להגדיל תורה בבית  הלכות שבת

  . ומדרשנ

 מנהל הפנימיה,זכריה, ודותן  ,חברתיהך חינוהרכז קפלן, הובלת עומר פעילות מבורכת ב זכינו לשפע בתקופת אלול

  רעיפו עלינו ריבוי פעילויות מבורך:  ה -יחד עם הצוות שלהם ועם תלמידים שותפים רבים 

, לימוד וניגון בחברותא בן חוריןואצל שני  דותןמפגשי כיתות עם המדריכים אצל ערב פתיחה עם צוות הפנימיה,  •

         ועם ר' אשר סמיט.   (בתמונה) א"מדריך יאור, -גלם שגב בשעות הערב ע

 ערב חשיפת חוגים שיאפשר מיד אחרי סוכות הפעלת מערך חוגים מהנה לכולם.   •

  

  

  

   , מנהל הפנימיה.זכריה כיתה י"א מתגבשים ומתפנקים בביתו של דותן

  

   

 אור, מדריך י"א-שגב גל



 

 

 בנושאים ב שיח קבוצתי"לעין תאופיק. במהלך הטיפוס הובילו תלמידי יבו עלינו יחד מהכנרת שמסע חברים  •

מילים כמו התמדה, מוסר עבודה, כנות ועזרה הדדית נשמעו שוב ופעילויות גיבוש וכיף.  משגרת רגבים שונים

ו נציגי נבסיום הטיפוס שמעו כולם קטעי "ציונות" שהקראושוב במעגלים השונים והחוויה הייתה גדולה ב"ה.  

מזמרה וכל תלמידי רגבים קיבלו חגורה ל"חיזוק הקשר" בין המזמרה  קיבלו 'ואחריהם תלמידי ט ,ואנוכיי"ב 

 ,במעמד זה הזכרנו את כניסתנו לשנת החמישים לחידוש ההתיישבות היהודית בגולן... וללובש אותם למכנסיים

 , במסע טיפוס לאורך שביל הגולןקסבה התקיים הטשמן הנקודה  י בדיוק-ויומיים לאחר מכן פתחו תלמידי ט

  שנה על פסגת החרמון.    השיסתיים בעז"ה בסוף 

  

  
  

בעקבות לוחמים" יחד עם עוד מאות תלמידי י"ב מרחבי  ל"יום, יצאה כיתה י"ב י' טיילו בשביל הגולן-בו ט'שביום  •

לות שונים בצבא ם הכיפורים, סיירו בתחנות של חיהארץ. החבר'ה שמעו מורשת קרב על קרבות מלחמת יו

 .  צפו בתצוגת אש של חיל השריוןבסיום היום ו

שבת מרוממת עם הרבה חשיבה על הייחוד שילווה את י"ב  כיתה י"ב בלבד. ליום זה קדמה שבת כיתתית של •

 ומה הציפיות והמטרות שלי מעצמי ומהחבורה בשנת סיום זו. השנה 

בציר מיוחד של כרם משפחת גרטלר בגוש עציון. הכרם כיתה י"ב ונציגים מכיתות אחרות זכו להיות שותפים ב •

כרון יותה רוח גדולה של זאת עבודת הבציר ליועזרא אשר ועמנואל מורנו הי"ד.  - ניטע לזכרם של חללי צה"ל

 וגאולה, רוח מיוחדת המנשבת במרומי ההר הסובב את ירושלים.   

זאב קרוב הי"ו שסיפר על ההתמודדות עם חזרתנו מחופשת ראש השנה התכנסנו לשמוע שיחה מאת הרב  •

שיזכה י רצון יה. הנוכחית שלו עם מחלת הסרטן עם פציעת בנו אהרון במבצע 'עופרת יצוקה' ועל ההתמודדות

  לרפואה שלמה מאת ה'.  

 

  



 

 

למופע הסוד המיוחדת. בשעת חצות התכנסנו כבר למחרת יצאנו לצפת לסיור אל עצמנו בין הסמטאות של עיר  •

קיעה רקיעים. ב"ה זכינו וזכה רענן רבי יוסף קארו זיע"א והשירה הבת הכנסת ואמירת סליחות בביניגונים 

תלמידנו להצטרף אלינו לסיור ולשבת תשובה. רענן ממשיך להחלים ולהתחזק וכולנו שמחים ומתרגשים איתו 

משם והחבורה נשארה ללינת שטח ועם בוקר טיילנו בנחל דישון  ומצפים לחזרתו אלינו אחרי החגים בעז"ה.

 שבנו לרגבים עייפים (מאוד) להתארגן לשבת תשובה. 

  

  
  

  ." .... ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך.לשון, אשאלה ממנו מענה חלה פניו"אוחילה לאל א

  

  

  

   



 

 

בת רגבים כללית ראשונה לשנה ששבת תשובה: עם החוויות מעיר המקובלים קיבלנו את פני שבת תשובה ב •

אצלנו אריאל ג'ינו  וזכינו לשבת מרוממת עם הרבה שמחה, שירה וריקודים. במהלך השבת התארחזו. 

במהלכה שומשפחתו. אריאל, קצין מיחידת אגוז, סיפר את סיפור הצוות שלו בלחימה במלחמת לבנון השניה, 

מתוכם קרא  ובחבריך ברגעי קושי ומשבר,ה, בעצמך נפצע קשה בפניו. אריאל שילב דברי חיזוק ואמונה בקב"

בודה, ע - לכולנו לצמוח ולהתחזק. אריאל קרא לעצמו ולנו לשים לב להיות "מקצוענים" בכל מה שאנו עושים

 לימוד תורה ועיסוקים חשובים אחרים.  

ה התכנסו עם צאת השבת יצאו נציגי החבורה להמשיך במסורת עזרה בבניית סוכות ברמת מגשימים ואחרי •

 כולם למלווה מלכה. 

  

 

לפני צאתנו לחופשת החג הארוכה זכינו לשמוע שיחה מאת הרב אלישע וישליצקי שחיבר בין העשייה שלנו  •

נקשר לאדמה של ארץ ו לקראת יום הכיפורים וכך אמר: "אדם שברגבים לבין חיזוק החיבור של האדם אל עצמ

 . בתוך האדמה יש המון רצונות כלפי ירקות ופירות וכלפיומתגלהשלו יותר ויותר צומח  העצמי הצד -ישראל

 .. .החיים. צריך להתאמץ שהקשר לאדמה יבנה את החלק הפנימי בנשמת האדם".  לו יהי

ורדה הרשקוביץ, שסיפרה את סיפור השנים , ערב לפני צאתנו הספקנו גם לשמוע שיחה מאת אמא שלי •

רי האחיזה בקרקע לנוכח אסונות שפקדו את היישוב הצעיר רמת מגשימים. אתגבישבות יהראשונות להת

במהלכה פונו כלל תושביו והיישוב נהרס.  בהמשך למסרים מהשבת ומהשיחות שולנוכח מלחמת יום כיפור 

הוצאת הכוחות לצד  והכרת הטוב על ניסים, הקודמות, גם כאן זכינו לשמוע על גודל מעלת האמונה בהשם

 על בהתמדה ומסירות אל מול קשיים.  אל הפו ,האדם ,הטמונים בך

   



 

 

בנטור ושטח היישוב ברמת  בתוך כל העשייה הרבה, התעקשו התלמידים למסוק את הזיתים בשטח רגבים •

ק"ג זית במשך זמן מצומצם מאוד. מיד בסיום המסיק זכיתי לנסוע עם  400. החבורה מסקה מעל מגשימים

ממנו ייהנו ש ליטר שמן זית 72ושם הופקו תנובת השמן ושני תלמידי י"ב אל בית הבד בבית לחם הגלילית, 

ם בחדר האוכל שוטף של החומוס ושאר מאכלי שמן זה ישמש למאכל, טיבול - התלמידים לפי רצונם ובחירתם

ימה והנותנים כתף במלאכת קד ח לכל היוזמים, הדוחפיםויישר כ'ה. ובארוחות שטח מזדמנות של החבר

  .המסיק

 

  
 

  

  
  
  
  

   



 

 

   פדגוגי: הרכז ה, עציון מאת יהונדבעדכון מהנעשה בלימודי התיכון, 

  
 .חופשות החגיםהשנה זכינו לפתוח את שנת הלימודים בפרק זמן משמעותי של לימודים לפני 

 .ב"ה כל הכיתות פתחו בלמידה מוצלחת ורצינית

 

מוחלט של הרוב הש ,ב"ה ,ולראות"ב, יתה יכ -שמחנו לקבל את תוצאות מבחני הבגרות הראשונים של מחזור א' 
 .לקראת תעודת בגרות מלאה התלמידים צועד בבטחה

 

ומקיימים ישיבות צוות כיתתיות  ,תלמיד בכל מקצועבימים אלו אנו נפגשים עם כל המורים לעדכון מצב פרטני של כל 

לאור הנתונים לזיהוי תלמידים מתקשים בתחום הלמידה, ולבניית תכנית עבודה אישית לכל תלמיד כזה. בחלק 
מיד לאחר סוכות מתחילה תקופה משמעותית נוספת  צב.ם ההורים לצורך עדכון ושיתוף בממהמקרים נפנה גם אליכ

 .ב לקראת בגרויות החורף הצפויות להם"י-א"וסה במיוחד לכיתות ישל למידה, שתהיה עמ

 

לטובת יום הורים שיכלול בין היתר גם  )15/12( כסלובו "יום חמישי טלשריין את  הורי כיתה ט'מזכירים שוב לאנו 
  , יהונדב.חורף גשום ומועיל לכולנו. בברכת של הבנים הלימודי צדהתייחסות ל

  

  

אותם "הצמדנו" לסט ההדסים שכל תלמיד קיבל שי לחג:  "ולקחתם לכם ביום שנסיים בדבריו של הרב חנן פורת זצ"ל, 

 נטילת ארבעת -הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים

ההתחברות לעולם הטבע, המתנוסס בהדרו בארץ המינים בסוכות מבטאת יותר מכל מצוה אחרת בתורה, את חווית 

ישראל. בשונה מחג הביכורים שבו מתחיל האדם להניף כלפי שמים את פירותיה של א"י, הרי בחג סוכות מצווים אנו 

ליטול גם מיני צומח שאינם עושים פרי, כגון הדס וערבה, ולשמוח בהם לפני ה', כדי להודות לבורא עולם על מכלול 

  בעולם הצומח על שלל טעמיו וריחותיו ".   החיים המפכים

נברך ונאחל שנזכה להתחבר להדרה של א"י דרך מצוות הבורא עלינו, לשמוח בעמלנו לפני ה' ולהודות ולהלל לשמו 

  הגדול.

  ,גמר חתימה טובה וחג סוכות שמח

  משה וכל צוות רגבים בגולן 

  

  

  

  

  

  .לוח זמנים לתקופת הסתיו הבעל"ט :מצורף

  

  



 

 

  

  יו תשע"זסת -לוח זמנים 

 (פרטים אצל המחנכים).  ים לכיתה ט' וכיתה י"אולים כיתתיטי :26-27/10תשרי, בכ"ה -כ"ד ,חמישי-רביעי •

 חזרה מחופשת סוכות. : 30/10, כ"ח בתשרי, יום ראשון •

 . פקיעיןב חמשושבת): פרשת וירא( 17-19/11במרחשון, י"ח -"זי-ט"זשבת, -שישי-חמישי •

 : יום הורים להורי כיתה ט'.15/12בכסלו, ט"ו  ,יום חמישי •

 מדבר יהודה, ובסופו פיזור הביתה לחופשת חנוכה. ביול שנתי ט: 18-22/12בכסלו, כ"ב -י"חחמישי, -ראשון •

 יום לימודים רגיל!  חזרה מחופשת חנוכה.: 1/1), "זאת חנוכה"טבת (בג'  ,ראשוןיום  •

  

  החורףשבתות נוספות במהלך 

 י'. -לכיתות ט' פנימיהשבת  :פרשת שמות •

 שבת פנימיה לכולם.  : פרשת בשלח •

 שבת פנימיה לכולם. "): זכורפרשת תצוה (" •

  קיץ יפורסם בהמשך השנה.-לוח שבתות אביב

  

  

  בהקדם. שכר הלימודליצור קשר עם המזכירות להסדרת להורים אנו מזכירים 

  שנה טובה!


