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 מגשימים חלום:   - רגבים בגולן פורסם בגיליון ראש השנה של שישי בגולן: 

י' -נערים צעירים בכיתות ט'רוח חדשה ישנה החלה לנשב בשטחים החקלאיים של רמת הגולן , 

יוצאים לעבודת האדמה במטעים, בכרמים לאחר תפילת שחרית  לפני זריחת השמש ו משכימים קום

ומשלבים לימוד ברמת מגשימים  עבודתם שבים הנערים לפנימייה עם סיוםשל חקלאי הגולן.  ובשדות

תי אפשרי וכשאתה מגלה כי סדר היום העמוס והתובעני נראה קרוב לבל תורה לשמה ולימוד לבגרות.

 מפתיע עוד יותר. העסק  -הנערים כאן מבחירה ורצון אישי שלהם 

זור בית שאן. מספר צעירים מקיבוץ מירב וקיבוצי המעיינות בא תכנית רגבים קמה לפני שש שנים בעמק

מה תובענית לבני הנוער ובה תשולב עבודת האדערכית והעמק שמו להם למטרה ליצור מסגרת חינוכית 

גרתי וטבעי, תוך ניצול זמן מיטבי והפניית הכוחות הרבים הטמונים בבני כערך מרכזי וכאורח חיים ש

 .  נערים החלו לגלות עניין בתכנית ומצאו בה אתגר גדול הנוער לאפיקי עשייה חיוביים.

 -הכנהעמותת מדרשת הגולן יזמה והובילה הקמת תכנית דומה כאן ברמת הגולן ולאחר מספר חודשי 

י מכל רחבי הארץ -ט נערים מכיתות 14 -יצאה התכנית לדרך בתחילת שנת הלימודים הנוכחית.  כ

   חצי יום עבודה, חצי יום לימודים.    -והחלו את דרכם החדשה בתכנית חינוכית ייחודית ושונה התקבלו

ולחקלאים ים לסוגי עבודות שונות כבר לאחר שבועיים של עבודה חקלאית מאומצת נחשפו הנער

ומגדלים רבים ברמת הגולן.  בציר ידני, גיזום , קשירת שתילי זית , סיקול אבנים, קטיף מנגו ותפוח, 

 ות בהם הספיקו הנערים לקחת חלק.  גידולי שדה וענף הפרחים הם רק חלק מהעבוד

 אים נלהבות ומלאות ציפיה לשיתוף פעולה ארוך טווח:   לקתגובות הח -כפי שניתן לקרוא

ודה משתף אותנו בתחושות שלו לאחר ימי העב נובממושב  ענבי יין מגדלחקלאי  ן רוזנטל,אית

 החבר'ה עשוכרם שלנו. שמחתי מאוד לארח את נערי רגבים לבציר בהראשונים של נערי רגבים אצלו: "

נשלחו הענבים ליקבי הבוטיק שלהם, על קיבלתי תגובות נלהבות של הייננים אליהם  .עבודה מצוינת

שנהו וביום מיום בציר למ איכות וקצב העבודה של הקבוצה הלכו והשתפרוואיכות הענבים.  קיון ינ

חינוך וה שגם הם למדו מעבודה זאת מעט על גידול ענבים ליין וו. מקממש מקצועניםהרביעי כבר היו 

   ". הבאהם שוב בעונה נהנו ממנה. מצפה לארח את רגביהם ראה לי וגם, כפי שהיה נ . לעבודה מסורה

מסכם את ההכרות הראשונית עם חבורת רגבים:  מגדל זיתים ממושב נאות גולןאורן ישי, חקלאי 

 .זיתעצי בקשירות עצים צעירים בחלקת  . הם עסקורגביםם מתכנית קבוצת נערי ו אצליהחודש עבד

עם  הם הגיעו בזמן, .ההספק והחריצות של הנערים, והוקסמתי ממוסר העבודה התרשמתי עמוקות

עבודה  המוצלח של שילובוהיישום המיוחד הרעיון לדעתי, מים וכל הציוד הנדרש והעסק תקתק . 

הוא מופלא ואני ממליץ בחום למי שיכול וצריך מציבור  עם  תהליך חינוכי מתמשך חקלאית מקצועית 

  ." . שנה טובה לכולנו החקלאים להיעזר בהם

הן בגיזום  מרגבים, שלושה ימים בהם עבדו אצלי נערים לאחר :מושב אליעדמ ארנון ברעם, חקלאי 

 מרומם את הלב לראות נוער יהודי .ברצוני לציין את שביעות רצוני מעבודתם שזיף והן בקטיף תפוח,

 " .הרבה הצלחה ושנה טובה !  בעבודת כפיים

דניאל בן  מרכזי משק, מרכזי ענפים וחקלאים המעוניינים לתאם ימי עבודה מוזמנים ליצור קשר עם
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כל שנותר הוא לאחל שנת חקלאות טובה ומוצלחת , שנת העמקת שורשים , שנה גשומה עם יבול 

  רבות. רגבים לאורך עונות חקלאיות נערי ל ה של חיבור לרגבי הגולן, חיבור בין חקלאי הגולן מבורך, שנ

 


