
 

  חנוכה תשע"ו                      ב"ה

  

  שלום וברכה!  שותפים לדרך,חקלאים ותלמידים והורים יקרים, 

הסתיו ו מסכמים את חודשי אנ .טיול מוצלח ומשמעותי בהרי אילת אחריב"ה זכינו לצאת לחופשת חנוכה 

  מתפללים שיהיה גשום ומבורך. ו לו אנו מייחליםשהחורף  ופנינו אל המשך השנה, אל

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

בו עלינו יחד ברגל ממורדות הגולן שארגנו תלמידי י"א טיול גיבוש לילי  "וירא"לפני שבת פרשת י"א. -'מכיתות י

קבוצות דיון על ערכי העבודה  במהלך הטיפוס קיימו התלמידיםהעתיק בדיר עזיז.  ת הכנסתליד רמות ועד לבי

ועל הלכידות החברתית: מחויבות למוסר עבודה ומאמץ אישי, קבלת ביקורת בונה באהבה ונתינת ביקורת 

באופן עניני ומכבד. שותפות וגיבוש חברתי "חוצה שכבות" לטובת תחושת השייכות והמשפחתיות של כולנו 

   זמה, התכנון והביצוע.  ח גדול לתלמידי י"א על היווברגבים בגולן. יישר כ

  

  

  

  

   



 

  לימודים: 

ומתקדמים ב"ה בתכנית הלימודים. לפני הטיול קיימנו ישיבות  החגים נכנסו התלמידים לשגרת למידה אחרי

פדגוגיות בכל הכיתות, ומיד עם שובנו מחנוכה ניכנס לתקופת "לב השנה" מבחינה לימודית ואנו מצפים 

  לעתיד.   םלהגברת המוטיבציה והאחריות האישית בתחום זה, מתוך הבנת חשיבות

  עבודה:

סיקול בגד"ש, עישוב וסיקול  :רמת מגשימיםברמת הגולן:  אים רביםודה עם משקים וחקלבממשיכים בעאנו 

 במטעים.ם וקשירות גיזו :קשת ואלוני הבשןם במנגו ובשקדים. סניטציה אחרי קטיף התפוח. גיזו ,במטעים

חקלאים ממשקי דרום  שלנו לעוד אנו מרחיבים את פריסת עבודת הגיזום והקשירות. ב"ה קטיף תפוח :יונתן

אלבר כץ ובמטעים של  ובדתלמידינו שע .ואב, כנף ורמותגבעת י נאות גולן, אבני איתן, נוב, הגולן ומורדותיו:

זכו לנטוע שתילי נקטרינה רכים ובכך היו לראשונים ברגבים בגולן שעסקו בנטיעה  בדרום הגולןאנקונינה 

   ממש. בעז"ה כן ירבו נטיעות חדשות בגולן. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

מסיק למאכל ומסיק לשמן,  :מסיק זיתיםכיאה לתקופה, העבודה המרכזית שלנו בחודשיים האחרונים הייתה 

. חקלאי נוב, כנף ורמות, נאות גולן ואפילו שדה אילן ם ועם מקלות, מגרפות ושאר הסוגיםמסיק עם הידיי

כבר שנה שנייה, פנה אלינו בבקשה עמו אנו עובדים שוקה זכו לעבור לעבודה עברית. אורן ישי, חקלאי הרח

ובשדה אילן הצטרפנו לרגבים בעמק  ,לאור המצב הביטחוני לא קיבלו אישורי עבודהלהחליף פועלים ערבים ש

לפרויקט מסיק גדול שהם לקחו על עצמם כבר שנה שניה במקום קבלן ערבי שהתנכל לחקלאים המקומיים. 

שמסקו את הזיתים הנמרצות  ף הפעולה ומהידיים היהודיותהתוצאות טובות והחקלאים שבעי רצון משיתוב"ה 

לייצר  ,רכז תחום עבודה, אשר פועל במסירות רבה, ימים ולילות ,תודה גדולה מאוד לדניאל בן זכריה שלהם.

מציאות של שגרת עבודה מסודרת. תודות לחקלאים המביעים בנו אמון, מפרגנים ורואים בנו שותפי אמת 

  ברית ברגבי אדמתנו וברכת הצלחה במעשה ידיכם. להגשמת חזון עבודה ע

  

  

  

  

  

   



 

   :מדרשהבית 

מפעים  .לימוד, בערב ומוקדם בבוקרהחבורות בבחברותות, בשיעורים וממשיכים בלימוד קודש בכיתות, 

ומחזק להגיע לבית המדרש בחמש וחצי בבוקר ולשמוע רעש לימוד של חבורה גדולה מכיתה ט' הלומדת 

י"א -, ועימם עוד חברים מכיתות י'עם עומר המחנך ,לאדמו"ר מפיסנצ'ה חובת התלמידיםאת הספר בקביעות 

ה ש התורה מחממת את צינת הבוקר ומפיחהלומדים משנה, מסילת ישרים ועוד עם דניאל וישי המחנכים. א

נותנת בה העייפות כבר שחיים בכל שעות היום. מעורר התפעלות לשמוע את קולות הלימוד בשעת ערב 

יש עוד כוחות  !"ובחרת בחיים" -והנה  ,אותותיה וניתנת לך הבחירה אם ללמוד ואם לפנות לעיסוקים אחרים

ורצון להעמיק בלימוד ולהתחבר לקודש. אנו בטוחים כי עוד ועוד מבני החבורה יצטרפו למעגל הלומדים 

      מעין התורה המשמחת לב ונפש.שאוב מים חיים מויזכו להמתמידים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בבוקר... 5:25

  

  

  

  

   



 

 סביר על כךמ'. ה ועושהוומי שאינו מצֻ גדול 'ויש בחינה של ' ווה ועושהגדול המצֻ 'כידוע, יש בחינת לימוד של 

אין סוף ולא שהוא  כי המקור למצווה הוא הקדוש ברוך הוא 'ווה ועושהגדול המצֻ 'שיש בחינה ש חרל"פהרב 

 םבקומת הקודש ברגביה. כי עושה זאת מרצון ומבחירה שלמ 'ווה ועושהגדול הלא מצֻ 'מקור סופי ומצומצם, ו

 שיעורי החובהבמסגרת בכל יום יש שיעור קודש  אלו: בחינותשתי עם  להפגיש את הנערים אנו משתדלים

ומשתדלים  הבחינות אל יתב"ה אנו שמחים בש ."זכות"הנקראת אצלנו  לימוד רשות ובחירה יחידתלאחריה ו

ממשיכה בלימוד תושב"ע לבגרות ובמסגרת זו החלו כיתה י"א . עוד ועוד ותןוחושבים איך להגדיל ולשכלל א

    .התלמידים שמחים על האתגר הגדול ומזמינים חברים נוספים להצטרף. ללמוד גמרא עם יהונדבחלקם 

  

  : רגבים בגולןמדרש להלן תכנית בית 

  יום רביעי  יום שלישי  יום שני  יום  ראשון  כיתה שעה

17:30-18:10  

  )חובה(

  לימוד מידות אלדד:  מידות ומוסרעומר:    (שיעור לשון)  נ"ךתדן צדיק:   ט'

  דניאל  לימוד מידות אלדד:  דניאל  י'
 תושב"ע יהונדב:

  (משנה)

  תנ"ך :ישי  י"א
תושב"ע  יהונדב:

  (גמרא)
  תנ"ךישי:   תושב"עדן צדיק: 

18:20-19:00  

  )זכות(

 פתוח

  לכולם

שיעור משה: 

  כללי

תושב"ע : יהונדב

  (משנה)
  פרק יומי בתנ"ך :עומר

תושב"ע  :יהונדב

  (משנה)

  המידות עבודת משה:  חסידות  :שגב
'שפת אמת' על  :אלדד

  פרשת השבוע

  תרי"ג מצוות :אלדד
שמונה פרקים  :דניאל

  לרמב"ם
  חסידות: שגב

  ליקוטי מוהר"ן ישי:  חסידות דורון:  

 ערבית  19:00

  

  

  

  

   



 

  בחודש החולף נפגשנו עם גודל דמותם של אבות האומה ואור הגבורה המופיע בהם: 

למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו כל העולם, לקרוא בשם השם "לעמוד מעבר ל המעזאברהם העברי 

  ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". 

  חרף המאבק בפלישתים המתנכלים לו (כאן למדנו את מאמר הרב קוק בחפירת בארות המתמידיצחק 

  )...וכאז כן עתה ,והתמדהוהתחברנו לחלוצי רחובות חופרי הבארות בעמל  להוסיף אומץ

לשמור על אמונתו ודרכו בתוך מציאות חייו  מצליח, .").חו אצל לבן ("בכל כוחי עבדתי.ויעקב העובד בכל כו

  עם אלוקים ועם אנשים ותוכל"! "כי שרית – המורכבת ואף זוכה בשל כך להיקרא ישראל

  נפגשנו גם עם דמותם של גיבורי ישראל: 

 .תעוזה והצלחהומסירות,  התמדהמנשה מזרחי ז"ל ודרור וינברג הי"ד ולמדנו גם דרכם על ישרות דרך, 

ללכת בדרך השם ולעשות דברו, להתגבר על מכשולי החיים  המעז המתמיד והמצליחהגיבור הוא הישר 

  ולהאמין בחייו. 

 ,ה היחידה הגרה במקוםיהיהודי, שם נפגשנו עם מרגלית זנאתיומתוך לימוד זה יצאנו לסיור ועבודה בפקיעין 

שלקח על עצמו אתגר חיים להפיח בפקיעין רוח יהודית חיה. מרגלית שיקפה לנו כי  ועם אוריאל רוזנבאום

ומסירות נפש למען רעיון  התמדהגבורה אינה נחלת העבר ואינה בהכרח ענין פיזי גופני. אלא בעיקר ענין של 

מדה, אמונה, הת שליחות, נאמנות,, נחישות, ציונות, הגשמה, "מסירות, הקרבהגדול, גם אם יש לו מחיר כבד. 

והמילים  ,מעוצמת המפגש יהםתחושותכדי לסכם את התלמידים  המילים שציינוגבורה" היו רק חלק מ

העבודה מוסר התפעלה מגלית והיא של מר . למחרת בבוקר מסקנו את הזיתים בכרמיםמדברות בעד עצמן

  ואיחלה לעצמה ולנו המשך שיתוף פעולה בעתיד.  הגבוה

  

  

   



 

אשר מתמודד בגבורה עם מחלה  ,םטלבויייאת סיפור חייו המדהים של יוסי טבה שמענו ש ,"וירא"ומשבת 

עם דמויות שונות לדיון מעשיר את העיסוק בגבורה ונפגשנו  "וישלח" שבתנדירה ומסכנת חיים, המשכנו גם ב

ביטול האני העצמי למען מטרה נעלה  .כל אחד לפי תפיסתו ,אשר האירו את מידת הגבורה ת מגשימיםמרמ

ו בחרשיותר, תיקון המידות ועשיית דבר השם וחיבור עמוק לרוח האומה הישראלית היו שלוש הנקודות 

ים זה את זה באופן מיוחד ן שלושת כיווני החשיבה הללו משלימיבעומק העניהדוברים להדגיש. ונראה כי 

נזון, חבר רמג"ש , אשר סיפר על הפיגוע הקשה שהתרחש בבוקר השבת סיירנו רגלית עם יעקב נת ומרומם.

וכן את גבורת  ,יהודה כהן ושלום מוחא ,שנה והבליט בדבריו את גבורתם של הפצועים 40במקום לפני 

בבית  – העמיקו אחיזתם במקום העזו והתמידו,דות בנפש דים והמתיישבים שחרף הפיגוע והאבהלומ

 לגדול ולפרוח בהצלחהרמת מגשימים ובשדותיו שמאז ממשיכים המדרש בישיבת הגולן, ביישוב הצעיר 

  שנה ניצולי הפיגוע משחזרים).  40אחרי בסרטון הקלידו בגוגל:  לצפיה(

שנתי בהרי אילת. לפני בואנו דרומה סיירנו עם יאיר צורן הה גדולה יצאנו דרומה לטיול יבהתרגשות וציפי

פנט לפסוקי חוויות חיים מהתנ"ך ועד ימינו תוך חיבור טבעי מהבמערות המסתור בחבל עדולם ושמענו ממנו 

ניכר היה  ,גם כאן סיפור חיפוש הנערים החטופים במבצע שובו אחים.ל, לחיילי צה"ל והתנ"ך וסיפורי המכבים

   .הצלחהמולידות  -תעוזה והתמדה מסר בולט ש

המחייב את ההולך והשוהה בו, אם אדם הטיול הארוך בהרי אילת הפגיש את התלמידים עם חבל ארץ ייחודי, 

להסתגל אל המדבר ואל אתגריו,  ,מקומיחולף הוא ואם  בעל כנף הוא ואם בעל קרניים, אם הוא ואם צמח, אם

זו השנה לטפס במעלה ההר והמדבר.  זולהעאל מול קשיים  להתמידלפתח יכולות הישרדות בתנאי קיצון, 

אירה של מיכה ארז ושלמה בוסקילה המגלים לנו את מההמשמעותית וה אנו זוכים להדרכתם בשהשנייה 

   יבורו אל נפש האדם. תודה לכם על שותפות אמת. וחצפונות המדבר 

  

  

  

  

  



 

נברך את כל התלמידים על התמדתם וחריצותם בטיול: בהשכמה, בהליכה ובמשימות השוטפות.  נאמר כל 

 בלוגיסטיקה, מי בתוכן ומי בטכני, הטיול. מי במטבח ומיהכבוד על השקעתם ועשייתם הרבה למען הצלחת 

ח מיוחד לכיתה י"א על תקתוק כל המשימות ביעילות ובחיוך. אשריכם. ויישר כ !כה לחי –מקטן ועד גדול 

הפעילות החברתית המבורכת) מראשית ועד על (ו ווביצועהטיול על תכנון  ,חברתיהחינוך הרכז  ,תודות לישי

עומר  – נהלות שטח יעילות ומעולות. תודות לכל הצוות החינוכיעד פינגרהוט וצוותו על מִ אחרית. תודות לאל

ועברי, דניאל ושגב, צבי, ישי, אלדד, שי ויהונדב על מגויסות ומאמץ רב לטובת הצלחת הטיול. תודות רבות 

   !כמובן למשפחות ולנשים שלכם

  

  

  

  

  



 

 החוויות שחווינו, השבתות והטיולים, .רבות בנושא הגבורה נוקבחודש האחרון עס ,כפי שקראתם ושמעתם

יומית המאתגרת לצד -העבודה היום מוד, פנים אל פנים או רק "בין הדפים",נפגשנו בשיח ובלי שִעמןהדמויות 

ל עולה יחד לכדי בירור וזיקוק של מידת הגבורה ול הכוהכ ,וההקרבה הנדרשת טחונית בישראליהמציאות הב

  יחיד ובנו יחד כחבורה. ופעתה בי כוה

לאזרח שבי הערבה ימתיאת הסיפור הבא: בשנות החמישים זכו  ,מדריך י"א ,סיפר לנו שלמה בטיול האחרון

הזמינו החברים את ראש  . על אף שלא האמינו שיזכו בבואו,ל יטבתה ולהפוך אותה לקיבוץאחזות הנח"יאת ה

 יזיה וכמעט ללא רדיו,ווהיום, בימים ההם ללא טל שלא כמו ., למעמד המרגשדוד בן גוריון הממשלה דאז,

כמו דוד בן גוריון היה נחשב לאירוע שיא ייחודי ונדיר ביותר.  לודמנהיג גמפגש עם ראש ממשלה ובמיוחד עם 

מה רבה הייתה ההתרגשות כאשר מאות הנוכחים במקום חזו בראש הממשלה מגיע לכבודם כל הדרך 

, נעמד מול המיקרופון עולה בן גוריון אל הבימה ת לשאת דברים. והנההארוכה ממרכז הארץ לערבה הדרומי

יורד מהבמה לאחר יקו לקלוט את הרגע וראש הממשלה הספ טרםולם נאלמים דום לשמוע את נאומו. וכ

  מילים בלבד אל תוך המיקרופון וסיים דבריו.  שלוש שמלמל

בו שאולי קרתה תקלה כלשהי אך המנהיג עוד היו שניסו לשכנע את האיש הרם לשוב אל הבמה לנאום וחש

  ".שהיה לי לומר לאנשי יטבתה אמרתי את כל מה"הפטיר ואמר: 

  מה אתם חושבים? בחר לומר במעמד זה?אותן שהמילים היו שלוש  מה ,ובכן

    "!תעזו, תתמידו, תצליחו"המילים הבאות:  היו אלה

ע הגיע אליהם לנאום בחר לקצר כל כך ולא השקירבים מבאי הטקס נעלבו וכעסו על מנהיגם על כך שעד אשר 

. לימים הבינו כולם את גודל חכמתו של האיש ועוצמת המילים הקצרות והנמרצות הללו בהם נאום ארוך יותר

אשר כל כך חשובות לחלוצי הערבה הדרומית בראשית המדינה בפרט ולכל אדם וקבוצה החפצה בהצלחת 

אך שלוש  לא היה זוכר את נאומו.איש , כנראה לו היה נואם ארוכות. איבכלל האתגרים שהיא מעמידה לעצמה

המילים הללו הפכו להיות אבן דרך לקיבוץ יטבתה ואנשיו ששאבו מהם ומהאומר אותם השראה ברגעי הקושי 

ישתה שתמר יטבתה או  שיטעם –ומי שלא מאמין ( התמידו והצליחו ,זוהע, והאתגר הרבים שנכונו להם

  !)...שוקו

נו הגדול ושותפים יקרים ואת מפעלתלמידים והורים, חקלאים נברך אתכם  'תעזו תתמידו תצליחו'בברכת 

נזכה להוסיף אומץ וגבורה בלימוד ועבודה, בעמל וחיבור  רת השםלחיבור שמיים וארץ ברגבים בגולן. בעז

  מנו כאשר היה עם אבותינו.  אדמה, בעבודת המידות ואתגרי השעה ויהי ה' אלוקינו עִ ל

 

  חג חנוכה שמח!

  צוות רגבים בגולןו משה עופר


