
 

 תשרי תשפ"א           ב"ה 

 

 ,דים והורים, חקלאים, צוות ושותפים לדרךתלמי

בה נדמה כי כמעט ולא הספקנו כלום. אך שמאחורינו תקופה קצרה וממוקדת של תחילת שנה 
והצלחנו, את ביכורי השנה בשדה, בכיתה, בבית בהעמקת המבט מגלים את מה שכן זכינו 

 יה:  יהמדרש ובפנימ

המחנכים והמדריכים עשו הכרות ראשונה או מחודשת עם חבורת הכיתה, אלו במרפסת 
ואלו בקומזיץ כיתתי מלכד. מניח שרוב  המחנך ואלו בבוסתן רגבים, אלו בפינה שקטה בגולן
פ וכבר אטסאוואימייל או בם הכיתתיים בהמחנכים מעדכנים אתכם ההורים במסגרת העדכוני

 אספתם חוויות בתחום זה. 

לפני ראש ת המדרש בלימוד בכיתות וחבורות מגוונות. אל ביקולות הלימוד המשמחים שבו 
 ,השנה זכינו לשמוע דברי חיזוק מהרב צבי קוסטינר, ראש הישיבה הגבוהה במצפה רמון

 של הקב"ה החפץ בנו, בתשובתנו, בקרבתנו.ותו שחיבר אותנו אל הטוב והישר בנו ואל ישר
לפני צאתנו הביתה לראש השנה זכינו לכינוס החבורה לניגונים ולימוד תורה משותף בבוסתן 

התחזקנו שוב בידיעה  ,טרם היציאה ,כל המארגנים( ולמחרתלרענן )תודות לאביעד סימן טוב ו
והוא יפתח פתח כפתחו כמה חפץ הקב"ה בקרבתנו ברצותו שנפתח לו פתח כפתחו של מחט 

המחט הקטנה המחברת קרעים, חודרת עמוק ומושכת אחריה של  הסוד של אולם, ועמדנו על
שבת בלהגדיל תורה ולהאדירה, בבית, ברגבים, בחג, להתקרב אל ה', שנזכה חוטים שלמים. 

 בחול.ו

 

 תשפ"א ערב לימוד וניגונים בבוסתן רענן, ערב ראש השנה

 

 



 

 / ישי רכניץ:   לימודי תיכון

לימודי התיכון החלו השנה בסימן שאלה גדול לגבי רצף הלמידה )כפי שנוכחנו לדעת( ומתוך כך 

 הן מצד המורים. בהמשך ארחיב על כך.התלמידים בהיערכות ללמידה מרחוק הן מצד 

מתמטיקה, מיכאל  - אנגלית, גילי -מורים חדשים: נחמה ובת שבע בהתיכון התחדש  צוות מורי

 ידומיללשעבר מאגף הפנימיה  -דוד שוורץ אזרחות, ו –עירית  ,היסטוריה – מדעים, אלישע -

נפרדנו לצערנו ממורים אחרים ואנו מאחלים להם הצלחה: בן גור  ,תיכון. במקבילחקלאות ב

 אריה, בניהו כהן ועמיעד זלצר.

זדמנויות מציאות הקורונה מאתגרת אותנו מאוד מבחינת הלמידה אבל גם נושאת בחובה ה

בהיקפי החומר הנדרשים. מציאות זו ואופי ההיבחנות ברבות הן מבחינת רכישת כלים חדשים 

למציאות המשתנה. לצורך כך כל תלמיד  את עצמנוהתאים ל ,תלמידים כמורים ,מחייבת אותנו

הלימודים, המטלות  קיבל רשימת קודים לקלאסרום בכל המקצועות. בסביבה לימודית זו יתרכזו

 התקשורת.  ודרכי

את הלמידה רק בשעות  נשתדל להתחיל ר לתלמידים לעבוד בשעות הבוקר,מתוך רצון לאפש

ועם זאת לא נוכל להעביר את הלמידה לשעת הערב עקב אילוצים שונים של צוות  הצהריים

 ההוראה. 

( ולאחר מכן יינתנו מטלות ותדק 15-20ככלל, זמן ההקניה/הרצאה של המורה יהיה קצר )

 ועבודות. 

ישנה גם קבוצת  ניתן לקבל קישור ללוח האירועים והמבחנים שלנו המתעדכן כל הזמן.

לקבלת הקישורים הרלוונטיים אפשר לפנות לחבר למעוניינים.  ,אטסאפ של הודעות מערכתוו

 .  058-5348027מהכיתה, למחנך או לישי רכניץ 

יהיו שינויים נעדכן . אם עובר שינוי עקב היציאה לסגר איננורויות הבגזמני נכון לעכשיו לוח 

 בהקדם. 

מכם, ההורים, לסייע מבקשים ו גם בתקופה זו תלמידה משמעותי ליצורשנצליח  אנו מקוים

הן מבחינת פניות הזמן כדי לימודית מיטבית הן מבחינה פיזית ר מסגרת וסביבה לתלמידים ליצו

 שיצליחו ללמוד.

  

 

 

 

 

 

 



 

 עבודה חקלאית: 

זכינו להתפרס על פני מגוון רחב של עבודות ובתוכם שילוב בין עבודות עונתיות  בפרק זמן קצר
ם הכבד וסגר החו וחשובות שהפכו לקריטיות ממש עקב שגרתיות לבין עבודות דחופות

ה ידינו מנקודת מבטם של לכבוד חג האסיף נביא מעט אסיף פרי מעש הקורונה שנשף בעורפנו.
 מהם אנו זוכים לעבוד: עשגדלים, המקלאים והח

 קטיף הדסים: 

למגדלי ההדסים ממושב נוב יש כל שנה עונה מוגדרת עם תאריך סיום ידוע ונראה לעין שלא 
כל הסחורה צריכה לצאת לשווקים מיד אחרי ראש השנה. בכל שנה האתגר : ניתן להאריך אותו

ולות של רגבים קטפו קבוצות גדוהקורונה הוא היה גדול פי כמה.  גדול והשנה בגלל החום
ת יום לפני היציאה לראש השנה סיימו קבוצולקחו למיון ואריזה לקראת משלוח. נהדסים ש

 ממגדלי ההדסים בנוב:  רגבים את המשימה וכך כתבו לנו שניים

 ! לצוות רגבים והתלמידים היקרים
תכם. נתתם רתמות למשימה. היה תענוג לעבוד אמודים לכם מאוד על העבודה וההי

כמות. מאחלים לכם שתמשיכו להיות חלק מהחקלאות של עבודה גם של איכות וגם 
 הישראלית ומעבודת האדמה! 

 !  תודה רבה
 שתהיה שנה טובה וחג שמח! 

   .שנה הבאה בשדה..גם מקווים להתראות 
  נוב ,משק בר חי

 

 

 !שלוםלחבר'ה מרגבים 
 נפגשים בדרך כלל בתחילתה של שנה לקטיף ההדסים.אנחנו 

הדסי באב"ד, משק משפחתי שרואה בחקלאות יהודית בארץ ישראל לא סתם  ,אנחנו
 התקיימות חזון הנביאים ושיבת ציון.היות שותפים במקצוע, אלא זכות ל

אבל לנו זו תקופה משמעותית של קטיף ההדסים  לכם זאת תקופה קצרה יחסית,
  עמל ועבודה רבה. לאחר שנה של

  תכם ולראות את ההתפתחות והגדילה האישית שלכם משנה לשנה.כיף לעבוד א
 . בישוב אדמת ארץ ישראלמבורך סוק יעבריאות וו שתזכו לשנה טובה

 , נובהדסי באב"ד, ידידיה באב"ד



 

 בציר ידני: 

בציר מרוכזות שהתנקזו טון ענבי יין נבצרו בידיים על ידי רגבים בגולן במספר שעות  50-יותר מ
הכורמים המודאגים מהחום ביקשו שנקדים הגעתנו בשיאו של השרב.  לימי עבודה קצרים

סליחות ותפילת שחרית לא יכולנו להקדים באופן משמעותי ובחרנו האמירת  בזכותלשטח, אך 
פי ביותר מהגדלת קבוצת הבוצרים  -לסיים את השטח בהקדם האפשרי  כדי בפתרון אחר

שימה בוצעה ביעילות החבורה הסתערה על האתגר במלוא כוחה והמ !מהמתוכנן שניים
 מהירות שיא. על כך כתבו לנו שניים מהכורמים: בו

 ,רגביסטים יקרים
סיום נאה לשנה של עבודה קשה  כמו בכל שנה, הכי כיף לבצור אתכם את הכרם.

 ומסורה שלכם מזמירה עד בציר. 
 נטור  ,דוד קלס וצוות חוות קאנטיר !תודה רבה, יישר כוח ושנה טובה

 

, ""תודה על השותפות :אתם אומרים ,החקלאים ,מברכים אותנו ,רגביםשאתם, כ

 – רגביםבין ומילה אחת מסכמת בעיניי את מערכת היחסים בין החקלאים ל
ואפשר לראות זאת בכל פעולה שרגבים מבצעים  .שותפות לדרך ולמטרה. ""שותפות

שלכם יותר מאשר באמת אילו שזה שלכם ובהרבה מקרים זה בשטח, אתם נוהגים כ
לכל קבוצה יש את  .אחד הדברים שמבדילים את רגבים משאר הקבוצותזה   .שלנו

האמונה,  אלה אצלכם רגבים . הערכים שלה, אם זה כסף כמו אצל רוב הקבוצות
השליחות, המסירות, השייכות, הציונות, האחריות וגם האתגר והרצון להוכיח ולעשות 

שר היה לחשוב שרגבים הם השותפים שלנו פא. ראת המשימות על הצד הטוב ביות
אנחנו  ,עוד יותר מזה ,יחד עם זאת. בהצלחת הגידול ובהצלחת העונה. וזה נכון

ם הסיבה וההצדקה להקמת רגבים ורגבים שותפים להצלחת רגבים, אנחנו החקלאי
מהמקום הכי שורשי וערכי, . אתם ההצדקה הכי טובה ומוחשית להמשך החקלאות

  .מהמקום הכי ציוני
 אני מאחל לכל בית רגבים שנה טובה שנת שותפות לדרך, שנת עבודת הארץ 

 שנת הגשמת חלומות שנת  ,שנת בריאות ושלום, לשם עבודת הארץ

  !שנה טובה ומתוקה ,שנה של יין טוב ,הציונות הגשמת
 רמת הגולןיקב  ,איתי מן

 



 

  נטיעות:

יקט שתילה גדול מאוד גם בחלקות אשון של העבודה זכינו להוביל פרובשבוע הרכבר 
 במורדות הגולן. ,בן צבי מגבעת יואב חתוגם אצל משפ ,המייסדים של נטור, סמוך לרגבים

  מן זית משובח.וש פרי רת השםבעזאלפי שתילי זית חדשים ניטעו באדמת הגולן ויניבו 

 

 : סדי נטור נהנה מעבודת החבורה ושלח ד"שמנדי ממיי

. מאודהרצינית והיעילה  ,אני רוצה להודות לכם על עבודתכם האחראית ,ה יקרים'חבר

זיתים  כרם יגדל בזכותכם .בעתיד אתכם לעבוד אשמח ובהחלט אתכם לעבוד נהניתי
  !מתוקהטובה ו ושנה רבה תודה. לתפארת

 רנטו מייסדימ ,מנדי
 

 

 

  



 

  :, בדרום הגולן ובצפונו"שבנוסף לעבודות אלו זכינו לעוד מגוון עבודות במטע ובגד

 ,החבר'ס עובדים אצל עמי ברקוביץ( אדמתולם עב ש :)ראשי תיבותל "שעמושב באיזור 

עמי  .('ל בגידול פירות יער )וגם סבא של נתנאל מכיתה ימומחה גדו ,תיקי חקלאי הגולןומו
 : שולח לכולם את תודתו וברכתו

 ,תולתלמידי רגבים ואנשי הצו

עלו  . אתם מיטב הנוער.בגולן היו לי שבועיים של הכרות מחודשת עם נוער רגבים
  והצליחו.

  !חתימה טובהגמר 
  ל"שע ,עמי ברקוביץ'

 

היום ימו בנו פסוקי הפטרת לזכות לראות בטוב הארץ ובגאולת ישראל ויתקייהי רצון שנמשיך 

 : ל ראש השנהשהשני 

ֵללּו" חִּ ים וְּ עִּ עּו נֹׁטְּ רֹון, ָנטְּ ָהֵרי שֹׁמְּ ים בְּ ָרמִּ י כְּ עִּ טְּ ים  . עֹוד תִּ רִּ אּו נֹׁצְּ י ֶיש יֹום ָקרְּ כִּ

ם, קּו ָריִּ ַהר ֶאפְּ ּיֹון ֶאל בְּ ַנֲעֶלה צִּ י כֹׁה ָאַמר  ֹוקינו.ֱאל ה'מּו וְּ ַיֲעקֹׁב  ה'כִּ ָרּנּו לְּ

יעּו מִּ ם, ַהשְּ ֹׁאש ַהּגֹויִּ ר ַצֲהלּו בְּ ָחה וְּ מְּ רּו הֹוַשע  שִּ מְּ אִּ לּו וְּ ָך ֵאת  ה'ַהלְּ ֶאת ַעמְּ

ָרֵאל שְּ ית יִּ ֵארִּ ֵתי ָאֶרץ ָבם  . שְּ כְּ ַּירְּ ים מִּ תִּ ַבצְּ קִּ יא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון וְּ י ֵמבִּ נִּ נְּ הִּ

ֵסַח ָהָרה וְּ  ֵּור ּופִּ ָדו, ָקָהל ָּגדֹול ָישּובּו ֵהָּנהעִּ ַבר  ...יֶֹׁלֶדת ַיחְּ עּו דְּ מְּ ם  ה'שִּ ּגֹויִּ

רֹו רֶֹׁעה ֶעדְּ ָמרֹו כְּ ֶצּנּו ּושְּ ַקבְּ ָרֵאל יְּ שְּ ָזֵרה יִּ רּו מְּ מְּ אִּ ָחק, וְּ ֶמרְּ ים מִּ ּיִּ ידּו ָבאִּ ַהּגִּ י  . וְּ כִּ

ֶמּנּו ה'ָפָדה  ַּיד ָחָזק מִּ ָאלֹו מִּ ָנֲהרּו ֶאל ּוָבאּו וְּ  , ֶאת ַיֲעקֹׁב, ּוגְּ ּיֹון וְּ רֹום צִּ מְּ נּו בִּ ּנְּ רִּ

ַגן ָרֶוה  ה'טּוב  ָשם כְּ ָתה ַנפְּ ָהיְּ ֹׁאן ּוָבָקר, וְּ ֵני צ ַעל בְּ ָהר וְּ צְּ ַעל יִּ ירֹׁש וְּ ַעל תִּ ַעל ָדָגן וְּ

ַדֲאָבה עֹוד יפּו לְּ ֹׁא יֹוסִּ ל ָדו,  . וְּ ים ַיחְּ ֵקנִּ ים ּוזְּ ָמחֹול ּוַבֻחרִּ תּוָלה בְּ ַמח בְּ שְּ ָאז תִּ

יגֹוָנם ים מִּ תִּ ַמחְּ שִּ ים, וְּ תִּ ַחמְּ נִּ ָששֹון וְּ ָלם לְּ י ֶאבְּ תִּ ָהַפכְּ   . וְּ

י ֶאת ַעמִּ ים ָדֶשן, וְּ ֲהנִּ י ֶנֶפש ַהכֹׁ ֵּויתִּ רִּ ֻאם  וְּ ָבעּו נְּ שְּ י יִּ  (ירמיהו ל"א)  "ה' טּובִּ

 

  !חג אסיף שמח

 צוות רגבים בגולן משה ו

   


