
 

 

 ז"תשע פסח ערב ה"ב

  יקרים לדרך שותפיםחקלאים ו, הורים ,תלמידים

  וברכה שלום

 ...שמח שיהיה לדעת כדי שבשבת צריך לא, בריח חשים שוב, בפתח האביב"

 ...בפתח האביב... שמח שיר שרה פורח יסמין של זר בידה, קורנת הגן מן חוזרת הילדה 

 (.בנאי אהוד"  ) החיים הם ואלה ניסן חודש ראש זהו 

 ויוצאים מתחדשים אנחנו ועימו מתעורר הטבע, ירוק הגולן, פורחים הפרחים, כאן כבר האביב, כן

 שונות עונתיות בעבודות עוסקים ואנו מאחורינו כבר החורף וגיזומי הגפנים זמירת. לחירות

 תפוח עצי 10,000 שתילת בפרוייקט חלקנו את סיימנו השבוע. להופיע הממהר הקיץ לקראת

 הקרקע סוג לאור מאתגרת שהייתה שתילה. הבשן לאלוני צפונית הנמצא גמלא מעלה במטע

 . ניסן חודש ראש -ממש יום באותו הנוטעים תפילת ואת האילנות ברכת את לברך זכינו. הבזלתית

 

  



 

 

 :  חברתי חינוך רכז, קפלן עומר מאת: אדר-שבט אירועים סיכום

 על ולמדנו אליהו בשדה סיירנו, המעיינות לעמק נסענו -בשבט טו לקראת -ברגבים בשבט טו שבת

 התנדבנו למחרת. שעברה המאה מראשית וחלוציות ביוליגית הדברה, בקיבוץ הגידולים ייחודיות

.  וכיתתו ארי לב מאיר בהובלת בשבט ו"ט סדר עם לשבת לרגבים ושבנו באיזור שונים במוקדים

 המעלה על ולימוד זרעים סדר לסיום זכינו בבוקר בשבת.  ההשקעה על ומשפחתו למאיר תודה

  זרעים סדר זה אמונת: "בארץ התלויות במצוות העוסק זרעים סדר בלימוד שיש המיוחדת

 ".   וזורע עולמים בחי שמאמין

 

, הפורים חג לקראת האחר למען להתנדבות יצאנו: פורים לחג כהכנה ברגבים התנדבות ימי

 : קבוצות לשתי התחלקנו השנה".  היהודים כל את כנוס לך" בבחינת

 עינות שמורת ושימור גידור לטובת גבול עמודי הצבת: הגולן בשביל להתנדבות יצאה אחת קבוצה

 האזור על האחראי הפקח רבה ובמהירות רבה במקצועיות התנהלה( תמיד כמו) העבודה'. פרג

 . החשובה העבודה על להם והודה ה'לחבר פירגן והשמורה

 

  



 

 

 המפרסמים ג"והרט המועצה בשיתוף סרטונים ייצאו -בגולן ההתיישבות לחידוש שנה 50 לרגל

 כדאי. בסרטונים להשתתף שנבחרו מרגבים ה'חבר ישנם, בפרט הגולן שביל ואת בכלל הגולן את

 הגולן בשביל הצעידה את י-ט המשיכו ניסן חודש ראש – השבוע גם...  )הפרסומים אחרי לעקוב

 חוזרים -פסח אחרי מיד כי כאן נזכיר(. מגשימים מרמת מאיר איציק מאת משובחת להדרכה וזכו

 את להשלים בכוונתנו. המחנכים דרך פרטים. הגולן בשביל טיול של נוספים ליומיים י-ט תלמידי

 שביל סיום טקס - הגולן שחרור יום -זה ביום לקיים מנת על סיון חודש לראש עד הגולן שביל

 . החרמון במרומי הגולן

 

 

 

 

 

 

 

 ה'החבר.  מיוחדים צרכים בעלי אנשים עם ולשמוח לשמח בטבריה להתנדבות יצאה שניה קבוצה

. ומעצים מרומם היה. הבטן את לשמח המן אוזני וקצת הבית דיירי עם ומשחקים הרקדה ארגנו

, בריקודים כולה החבורה את הובילו א"י כיתה.  להמשך וכוחות לפורים כוחות נתן החיבור

 .  כח יישר. כולנו לב את וחיממו, ברוכות וביוזמות במשחק

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 הייתה. לכולם ערב ארוחת והכינו האוכל חדר את הפכו' , ונהפוכו' מנהג את קיימו' י כיתהפורים: 

 אחורה שהלכנו הבנו ומיד האוכל חדר את זהינו לא כבר שעות כמה תוך, מאוד מושקעת הפיכה

 הזה האתגר. הערב ארוחת את ליוו ייחודי ולבוש חול, גדיים', הקדמון האדם' תקופת אל בזמן

 שנגמרה אחרי איך לראות היה כיף.  שייכות של אווירה ונתן וגיבש חיבר, חדשים כוחות גילה

. דבר שם היה לא כאילו, לקדמותו שחזר האוכל חדר את ולסדר לנקות נשארו כולם -החגיגה

 .  הכבוד כל. מבורכת שגרה להמשך לעבודה כולם קמו שלמחרת לומר מיותר

 : זכור חמשוש

 זה. היקרים תלמידנו, ורענן מיכאל לרפואת שהוקדש תורה לימוד יום אסתר תענית - חמישי יום

 יצאו יא כיתה. לרפואתם בתפילות להרבות לכולם ולקרוא שלמה רפואה שוב להם לאחל המקום

 לתושבי מזון המחלק, בטבריה טוב שכן ח"בגמ להתנדבות הכיתה עם ליומיים בצהרים בחמישי

 .יבניאל בנחל טיול ולמחרת )תודה רבה!( אלון משפחת אצל בהזורעים לינה, לכך שזקוקים העיר

, דליות לחניון קאנטיר אל אום שבין במקטע הגולן שביל את המשיכו י - ט כיתות - שישי יום

 . מעולה היה. מגשימים רמת בן, הגולן בן, הגולן במדרשת ההדרכה מנהל, פורת עודד בהדרכת

 לעתיד וחלומות כיסופים מתוך(, מעט) מקדש לבית הפכו אותו, המדרש בית את הכינו ב"י כיתה

 הגולן רוח לעמותת השייכת אדמה חלקת. רגבים של בחלקה עבדו הזמן וביתר. ובא המתקרב

 ..בהמשך תוצאות. בה והגידולים האחיזה את מחדשים רגבים וכעת

 למול המדרש בית של במרפסת שבת קבלת בתפילת נפתחה, מרוממת היית השבת - זכור שבת

 לבית כניסה מכן ולאחר. והגליל טבריה, כנרת, הגולן מורדות של מהמם ונוף שקיעה

 אווירת ומזמינים ממלאים שמחה וריקודי".. המקדש לבית נעלה נעלה" בשירת -המקדש/דרשמה

 " . באמת פורים קדושת"ו שבת קדושת

 ה'והחבר נעלמת הציניות איך לגלות מרגש והיה' אמנים' סעודת עם שבת עונג הובילו ב"י כיתה

 . ומחזק מרגש היה. שרצו ומה שרוצה מי את הלב מכל באמת מברכים

 דמות הציג מחנך כל כאשר" המאושר האדם מיהו" בשאלת פאנל הובילו המחנכים בבוקר בשבת

 חשיבה  וכיווני ה'החבר אצל שהתעורר לשיח הובילו ההצגות. הישראלית ומהחברה מהחיים שונה

 .  מזויף מול אמיתי לאושר בקשר לכולנו מעניינים

 נבחרת עם מרוממת פורים שמחת מכן ולאחר יהונדב מפי אסתר מגילת את שמענו שבת במוצאי

 מוקדם ותיקין בבוקר למחרת.  הלילה בהמשך שהצטרפה חיצונית ולהקה רגבים של מוזיקלית

 . שלהם והבחירה תלמיד או/ו כיתה כל -המחנך בבית פורים סעודת או והביתה

 

 

 

  



 

 

 . שלנו' א מחזור עם, ב"י כיתה את לראשונה לסיים ה"בעז זוכים אנו זו בשנה

 למטלות בנוסף, בעשייה עמוסה תקופה של בעיצומה נמצאת הכיתה: המחנך מישי מילים מספר

 פרויקטים כמה על לעמול הכיתה חברי בחרו השנה סוף עד לנו שנשארו המעטות הלימודיות

 שם ומקימה הגולן רוח חלקת את מחדשת הכיתה -וכוחות בעשייה ורוחנו זמננו את שממלאים

 יצאנו פורים לאחר.  הזו הכרם מענבי יין להכין נזכה ה"בעז. לרגבים שייכים שיהיו וכרם חממה

 נוסף שבוע.  זיתים לשתילת שטח של הכנה קידמנו שם, טורען רכס באזור בחווה התנדבות לשבוע

 מסע הכנת על שוקדים הכיתה חברי ובנוסף סביבו בוסתן עם טבע לכיתת פרגולה להקמת מיועד

 בשנות עמנו את שמובילות ובהיסטוריה באידאולוגיות לגעת שינסה הארץ ברחבי משמעותי

 הזכרון יום ערב ש"מוצ ועד ולגבורה לשואה הזכרון יום אחרי מייד לצאת מתוכנן המסע. הגאולה

 . ל"צה לחללי

 . ב"י סיום שבת ה"בעז ואחריו ב"י לסיום חגיגי מפגש נקיים  9/6 סיון ו"ט שישי ביום

 .תודה!  התאריך את שריינו נא. ב"י הורי בנוכחותכם כמובן זה כל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלה לאחרונה( אסתר של המחליפה) צמח שרה של רבה והשקעה מאמץ לאחר כי לעדכנכם מבקש

 .   ולהביט לקרוא לשוטט להכנס מוזמנים. בגולן רגבים של אתר לאוויר

/http://regavimgolan.rgl.org.il 
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 : תורה לימוד

 לימוד להוסיף זוכים אנו, מנחה אחרי יום כל שמתקיים לשמה תורה ללימוד בנוסף, השם ברוך

 עם ובטחון אמונה ספר לומדים -התפילה לפני בבוקר מוקדם לימוד חבורות: שונים בזמנים תורה

 לימוד. עצמאיות בוקר חברותות ועוד. דניאל עם שמחה הבנים ואם התלמידים חובת ספר, עומר

, סמיט אשר' ר עם וניגונים שירה לימוד. בערב שני בימי צוקרמן דוד הרב עם שונים בנושאים תורה

 בשאלה עסקנו לכולם כללי בלימוד.  א"י מדריך שגב עם ערבית אחרי יום כל קבוע הלכה לימוד

 השבוע נוסף ובשיעור ממצרים יצא כאילו עצמו את ולהראות לראות להצליח יכול אדם כיצד

 מתחבר זה והיכן העניין חשיבות, ביניהם הקשר - פנימי וניקיון חיצוני ניקיון בסוגיית העמקנו

 שמירה, וניקיון סדר, הגיינה, יצר אשר ברכת, עדינות, הגוף צניעות: ברגבים בפנימיה שלנו לחיים

 לימוד ערב: חגים לקראת משמעותיים לימוד ערבי לקיים זכינו. ב"וכיו ציבורי ורכוש אישי ציוד על

 היציאה לפני האחרון בלילה לפסח לימוד וערב, זכור בשבת לפורים הכנה לימוד סדר, פורים לקראת

 .  הביתה

 משוב למידה והתקדמות: 

 שאלון התלמידים כלל קיבלו -וחיובית מדויקת בעשייה ולהתקדם להשתפר שלנו מהרצון כחלק

 . רבה חשיבה תוך, אישי באופן מילאו אותו משוב

 עבורי וחשוב משמעותי כלי מהווה והוא ברגבים והלימודים החיים על שונות בסוגיות נגע השאלון

 עולה המשוב מן.  עוד ולצמוח להשתפר ה"בעז נוכל מתוכה, מצבנו על עומק ללמידת הצוות ועבור

, עובדים, חיים הם בו במקום לשמחתם, רגבים עם הבנים של לקשר ביחס מאוד טובה תמונה

 מבורך צמא קיים. החקלאית העבודה ועם דרכנו עם עמוקה הזדהות ישנה. ולומדים מתחנכים

 גם ישנן.   ברגבים הכללית מהאוירה החבורה של רבה רצון שביעות ויש תורה בלימוד עוד להעמיק

 נעביר פסח לאחר ה"בעז.  בזה גם להצליח שלנו ההשתדלות את ונעשה ולמידה לשיפור נקודות

 המשוב שאלון נתוני של מסודר פירוט ההורים לכם

 : בזאת מצורפים – למכתב בנוסף

 סיון 'ד שני ביום ברגבים שתתקיים מיוחדת תורה ספר להכנסת בנוגע אליכם שנשלח מכתב •

 .שבועות חג לחופשת הביתה איתכם הבנים ייצאו ואחריו זה למעמד מוזמנים הורים לכ( . 29/5)

 .ברגבים קיץ אביב ז"לו •

  



 

 

 

 של בעיצומו ממש כבר שאנו, אלה בדורותינו הסדר ליל הוא מסוגל כמה עד זאת מכל נבין והנה" 

, מאוד מתגברת והתורה, יפה בעין פירותיה נותנת והיא, לארצנו שבנו' ה וברוך, הגאולה תהליך

 ברק אחר ובברק, תכוף האור נעשה אלו בזמנים הנה. ומתחזקת הולכת תורה רזי והתפשטות

 בשנה ביותר המסוגל הזמן ממש שהוא, הסדר ליל פעולת עוצם נשכיל כן ועל. וחודר ומאיר הולך

 ישראל לבני הוא שימורים, סדר ליל בכל כן ממצרים צאתנו כימי, הגאולה אור להברקת

, שלמה לגאולה לבבנו בעומק ולהתפלל, הגדול האור לקראת להיכון אנו צריכים כן ועל. לדורותם

 כי. בו שנעשה והסדר הלילה כל נוסד ממש זה עניין על והנה. וחזקה איתנה תמימה אמונה מתוך

 הוא כן. הגאולה סוד, מצרים יציאת סוד כמו והיא, ממש אחת מהות ישנה כולן הפעולות לכל

 המצות. גאולה אור הממשיך, פנימי שפע של בניין לכלל יחדיו שמצטרפים, ומצוותיו הלילה

 שפע, בפנימיות פעולה בסוד בא יחדיו הכל הנה, ההגדה ואמירת, והחרוסת המרור, היין וכוסות

 חיים טללי.  )ממש כולן השנים ולכל, כולה לשנה גאולה אור וממשיך המכין, ועליון תמציתי

 להגיע שנזכה. החירות וחג הסדר ליל של הגדול האור את לקבל שנזכה לכולם מאחלים( .  לפסח

 אל המיצר מן ביציאה עימו ונתקדש( לקראתו העמל כל חרף) כוחות ומלאי מוכנים החג אל

 . הגאולה

 ! שמח חג

 בגולן רגבים וצוות משה

  



 

 

 : בגולן רגבים - ז"תשע קיץ - אביב זמנים לוח

 . לרגבים יב חזרת -הערב בשעות - ניסן ב"כ שלישי יום •

 . אופניים כולל הגולן שביל יומיים טיול - לרגבים'  י-'ט כיתות חזרת - ניסן ג"כ רביעי יום •

 .   יא כיתה ושבת טיול - שמיני פרשת שבת+   ניסן ה"כ ד"כ שישי חמישי ימים •

 .  מצורע תזריע כיתתית שבת כולל ב"י מסע -ג' אייר עד ניסן ט"כ •

 .   ברגבים טקס -קודם ערב. ולגבורה לשואה הזכרון יום - ניסן ח"כ שני יום •

 .  עצמאות יום אחרי עד הביתה יציאה ואחריו טיול י-ט כיתות - אייר' א חמישי יום •

 .  עצמאות מחופשת חזרה - אייר' ז רביעי יום •

 .   י-ט לכיתות שבת - קדושים מות אחרי פרשת שבת •

 .  ירושלים יום - אייר ח"כ רביעי יום •

 .  החרמון פסגת על וטקס הגולן שביל סיום טיול - סיון' א שישי יום •

 .  כללית רגבים שבת - במדבר פרשת שבת •

 עם הביתה יציאה האירוע בסיום. ההורים עם תורה ספר הכנסת -  29/5  סיון' ד שני יום •

 .  שבועות חג לחופשת ההורים

 . שבועות מחופשת חזרה - סיון' י ראשון יום •

 . ב"י והורי רגבים וצוות תלמידי כלל בנוכחות ב"י כיתה סיום טקס - סיון ו"ט שישי יום •

 .  ב"י כיתה הורים שבת - בהעלותך פרשת שבת •

 . תעודות חלוקת  - סיון ח"כ - ז"כ •

 .  ברגבים מיוחדת קיץ תכנית - 25/6-6/7 - תמוז ב"י -' א •

 . ח"תשע חדשים' ט כיתה גיבוש יומיים - 2-3/7 – תמוז ט-ח •

 . הלימודים שנת סיום - 6/7 - תמוז ב"י •

 .אנגלית' ב מועד בגרות - 10/7 - תמוז ז"ט •

 .  מתמטיקה' ב מועד בגרות - 13/7 - תמוז ט"י •

 שמח אביב חג

 בגולן רגבים צוות


