
 

  תל פארס, רמת הגולן -מטע רמג"ש  - 2016קיץ תשע"ו                ב"ה

  למידים, צוות חינוכי רגבים בגולן וחקלאי הגולןת -טקס סיום שנה 

  

  אני עומד כאן בשם כל צוות רגבים בגולן ומדבר מגרונם:

ראשית, תודה לכל מי שהגיע, בעיצומו של לחץ עבודה בוער. תודה לעמותת רוח הגולן שמאפשרת את היותנו יום 

יום קטנה כגדולה. תודה לכל החקלאים הרואים בנו שותפים, נותנים בנו אמון. תודה לכל הצוות החינוכי ברגבים 

 -רכז תחום העבודה ברגבים. תודה לכם  תודה מיוחדת לדניאל בן זכריה, -ובמעמד זה של סיכום שנת העבודה

תלמידים מיוחדים. מתמידים, משקיעים, מזיעים, 

מיוזעים ושמחים. תודה להורים שלכם כל אחד במקומו 

הקרוב או הרחוק מעימנו גיאוגרפית, אך קרוב קרוב 

תמיד, ובמיוחד בסיום שנה  -במהות ובתחושת הלב

  מאתגרת זו.  אשריכם! אשרינו!

  

יטפס הראשון ש –ז על תחרות מיוחדת מלך אחד הכרי

כבוש את הפסגה יזכה לפרס על ההר הגבוה בממלכה וי

בניסיון  ,כספי גבוה. רבים יצאו אל הדרך, במעלה ההר

לזכות בפרס. כמובן שבדרך נשרו והתייאשו רבים, חלקם 

נפצעו, מתו, קפאו מקור וכו'. בודדים המשיכו במסע. 

תקע דגל, צילם לבסוף הגיע אל הפסגה מטפס נמרץ, 

עצמו והחל בדרכו הארוכה למטה לקבל את הפרס מהמלך. זמן מה אחריו הגיע מטפס נוסף לפסגת ההר והחל גם 

הוא את דרכו למטה. המטפס הראשון לא הצליח לרדת בשלום וקפא למוות בדרכו חזרה. המטפס שהגיע שני 

גע קודם קבלת הפרס הגיע אחיו של הצליח להגיע בשלום אל ארמון המלך ושם עמד לקבל את הפרס. אך ר

המטפס הראשון ובידו התמונה המוכיחה שאחיו היה הראשון לכבוש את הפסגה. מבוכה בממלכה. למי מגיע 

  הפרס? לראשון שהגיע אל הפסגה או לשני שהצליח לרדת בשלום? עמדתכם? 

   
 

שנה ראשונה, חלוצית, בראשיתית, בחזרה אלינו לרגבים. בדיוק לפני שנה, עמדנו על פסגת החרמון בטקס סיום 

ברגבים בגולן. בהתרגשות גדולה טיפסנו במרומי 

עלה למעלה "ההר וסיימנו את שביל הגולן. בשירת 

עלה" חתמנו שנה ראשונה של חיבור מחודש 

לאדמה. השנה אנחנו מסיימים שנה, כאן בתל פארס, 

בלב המטעים והכרמים שבהם עבדנו יום יום. "על 

ולן המישורית והרחבה ולא על רמת הג –הרמה" 

השפיץ של ההר. מהו אם כן ההבדל בין פסגה 

נישאה לבין רמה? בין הר עצום לבין רמה מישורית 

  גבוהה אך רחבה?   

בשנה שעברה סיימנו על פסגת החרמון, שפיץ גבוה 

שאין מקום גבוה ממנו בארץ לטפס עליו. אכן היינו 

בנו בתחושת שיא של כיבוש הפסגה. אך ודאי שה



 

שעיקר העמל עוד לפנינו ביצירת ההמשכיות הראויה למפעלנו החשוב. השנה אנחנו מסיימים כאן בשטח, בתוך 

המטע, בתוך הכרם, במקום שטוח ומישורי, אבל כזה שיושב על רמה! עפ"י ההגדרה המילונית, "רמה" היא שטח 

אותה נו, שאנו חיים אותה, נושמים מישורי רחב הגבוה מהגובה הממוצע באזור. כך היא רמת הגולן, הרמה של

היושבת ברמה ומרימה את הרף מעל הגובה הממוצע  כך היא רמת מגשימים,ובשדותיה אנו עמלים יום יום. 

  באזור...  

  

בהזמנות זו אנו מבקשים לומר תודה רבה לכל קהילת 

רמת מגשימים. תודה לרב יהושע על מעורבות רוחנית, 

ומילה טובה, מאירה ומעירה, העלאה בקודש, ִפרגון, עידוד 

מדויקת ומדייקת. תודה לכם שכנים יקרים סמוכים לרגבים 

על שכנות טובה, פשוטה ונעימה, המקבלת אותנו בסבר 

פנים יפות וסליחה על אי הנוחות כשהרעשנו, מילאנו פחים 

   מעל הקיבולת ואולי פגענו במישהו בטעות. סליחה.

ם בשמחה, תודה לצוות הצרכניה על הכנסת האורחי

כהגדרת  –שירות נעים ב"צרכניה הכי שווה בארץ" 

התלמידים. תודה לכל הולכי השבילים, המפרגנים 

החקלאים מרכזי הענפים ולכל והמתעניינים, תודה לכל 

    אלו שאינם ובכל זאת מצאו עניין בשיתוף וביחד טבעי וזורם כמו שיש רק ברמג"ש. לו

   בטבעיות ללא תהליכים מלאכותיים, כי זה פשוט התחבר...תודה לכולם על מתן תחושת בית אִמתית 

    המשק. מחלק כתודה לאלי חדשי ולכיתת הכוננות על מחשבה ומעשה בדאגה לביטחוננו בשגרה ובחירום ממש 

תודה להנהלת החשבונות ולחנה דיל במזכירות על 

בענייני הדואר ועל העזרה השוטף העזרה והטיפול 

  לו לנו רבות. במקומות שהיה צורך והועי

תודה לחברים שבחרו לתרום מכספם לטובת רכישת 

ספרי קודש לבית המדרש שלנו. מתחייבים להמשיך 

   בלימוד לעילוי נשמות יקיריכם.

תודה רבה לכל מי שהגיע אלינו ומי שאנחנו הגענו אליו 

הביתה במהלך השנתיים הללו בשבת ובחול, בחג 

סיור / עזרה וכתף לתת שיחה / שיעור / לימוד /  -ובשגרה 

     בכל מה שבקשנו. 

מבקשים סליחה אם פגענו, הפרענו, הזקנו לאיש או 

    לקבוצה. בשוגג נעשה הדבר. 

  כבר מתגעגעים.  תודה לכם קהילה יקרה על שכנות ושהות בתוך המשק. כי משק יש רק אחד... 

   . מאחלים לעצמנו שנצליח לשמר את הקשר בעתיד

  מופיעים תלמידי 'רגבים בגולן' בפעולת הרכבה, בהנחיית יהודה ויינברג)(בשתי התמונות הנ"ל 

  

  

כל העניין של רגבים הוא להיות על רמה, להיות גבוה מהגובה הממוצע באזור, כמובן לא רק גיאוגרפית. ברחבות, 

בהתמדה, בעקביות, לא גבהות לב במובן המתנשא שזאת עוד תכונה של הר, אלא גבוה במובן המחייב, הפשוט, 

שהבחירה שבחרנו מחייבת. בהבנה שיש לנו יום יום, במסירות, בחיבור לרעיון ולדרך, בהבנה  -התובעני והדורש 

נושבת רוח חזקה. הרוח מחיה את המחוברים  –ישנה, רוח אחרת. כשיושבים על רמה -בשורה חדשה, רוח חדשה



 

אליה, את השואפים אותה ואליה שאיפות של שותפות: "ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו". אנחנו מחפשים 

ולה. אנחנו מעיזים להעז, מעיזים להתאמץ, לדרוש, ואנחנו מצליחים ונצליח ותובעים מעצמנו רוח אחרת, רוח גד

מתוך היותו  -יותר! ואנחנו שואפים, מכוונים ומצהירים שכל עשייתנו היא מתוך חיבור לתורה, עבודת ה'. עבדי כלב 

, מתפילת עבד ה'. דווקא ורק משם נשבה וצמחה הרוח האחרת, הגדולה. יוצאים אל העבודה מתוך בית המדרש

 אל בית המדרש לתפילת מנחה. זה כוחנו.  – ושבים אחרי העבודה ,השחר

  

  תלמידים יקרים, חבורה יקרה,

אתם יוצאים לעצמאות הקיץ. הבחירה בידכם איך וכיצד למלא את התקופה הזאת. בחרנו לצייד אתכם בספר 

מיוחד המאגד מכתבים וקטעי יומן של דוד רובין הי"ד, לוחם 

ח בפיגוע בהר חברון. דוד טייל עם חבריו שייטת שנרצ

במרחבי ארצנו ושם נקלע למארב מרצחים. דוד וחברו אחיקם 

עמיחי, השיבו אש, נלחמו במחבלים, ואף הרגו את המחבל 

שנהג ברכב. לצערנו הגדול המחבלים רצחו את שניהם 

ונמלטו. משפחת רובין הוציאה לאור כתבי יד של בנם דוד, 

העמוקה והמיוחדת, אשר ראוי  בהם נחשפת אישיותוש

לקרוא וללמוד מתוך הכתוב על  ,ובמיוחד לבני הנוער ,לכולנו

דמותו הייחודית ולהשתדל להיאחז בסולם ערכים כה עליון 

ועמוק שהוליך את דוד בחייו ובמותו. סולם ערכים "על רמה" 

  גבוה בהרבה מהגובה הממוצע באזור.  –

  

  בספר:  106יומנו. מופיע בעמוד אני מבקש לקרוא לכם קטע שכתב דוד ב

"אני לא מאמין בחיים קלים, לא נראה לי שהגעתי לכאן סתם, או בשביל להעביר את החיים בסבבה. לא בא לי למצוא את עצמי 

בגיל שמונים ולהגיד שלא עשיתי כלום בחיי. אני שונה מהרבה חבר'ה שאני פוגש. אני לא חושב שצריך לחכות לגיל שלושים 

נשמע מפוצץ, ואולי אני סתם חולם? אולי!  בכל זמן ובכל רגע אפשר לתרום ולעבוד קשה! –ות משהו משמעותי. בשביל לעש

אבל אני אשתדל שהחלום יתגשם.., ישנן המון סיבות לעצור את החלום, לשקוע בתוך עצמך, בקידום האישי שלך, וליהנות 

  חייבים לחלום, להתקדם, ולדחוף את עם ישראל קדימה כמה שיותר!"...  מהחיים. אבל אני לא מאמין שזו הדרך הנכונה. 

  

  חברים, חיים קלים מתנדפים ונעלמים. חיי עמל מחזקים, בונים ומצמיחים!

  "לחלום, להתקדם ולדחוף את עם ישראל קדימה כמה שיותר " –שנזכה כולנו לחיות מתוך עמל והתמדה 

  קיץ טוב, בטוח ומשמעותי. 

  תשמרו על עצמכם ותשמרו על קשר... הנו, י, תתעבדו, תעמלו

  , אוהבים את כולכם

  צוות רגבים בגולן


