
 

  י"ז באייר, ערב ל"ג בעומר תשפ"א                  בס"ד

  להורים שלום וברכה,

   דחיות ואילוצים זכינו לקיים 'סוג של' טיול שנתי עם כלל רגבים יחד. ,אחרי תלאות רבות ,ברוך השם

אנחנו בוחרים אבל  כל שנה, לא היה במדבר הדרומי, לא היה ולא היה...בלא היה נודד מלא כמו  ,נכון

    :והיה הרבה ,להתמקד במה שכן היה

   ,הרבה יחד

  ,הרבה טבע

  הרבה ירוק,

בחיבור ומחויבות עמוקה לציונות  ולארץ,ישן "מהשכנים שלנו" בגליל בחיבור עמוק לעם הרבה תוכן חדש־

מת, דרך ימי הקמת המדינה ועד ימים אלו. גיבורי תל חי חלוציות טהורה עוד מראשית המאה הקודלו

ומצודות הגליל, לוחמי קרבות מלכיה ומצודת כח, מקימי היישובים ברכס גבול הצפון שעמדו איתן מול רוחות 

   החורף ורוחות הטרור (משגב עם, מנרה אביבים ועוד).

צא עצמך חושב, תוהה, מתבונן, מו ,אתה כמטייל, אתה כאדם, כחבר בכיתה, כאיש רגבים ,בתוך כל זה

     לומד, חוקר, שואל, משיב ומקבל.

בגולן לכמה תחלה שלא מפצלים את רגבים השהובילו את הטיול היה ברור מה ,כיתה י"ב שלנותלמידי ל

זכינו ללימוד בית מדרש בכל גם וביוזמתם   הקורונה.אילוצים של למתאימים את עצמנו לנגזרות וטיולים אלא 

    איש יחידת חילוץ ועוד. מפי חשובים נוספים כמו שיחה ערב ולתכנים

רבים מעם ־בו בוחרים לצעוד רביםֽ שההליכה על שביל ישראל יש בה קסם מיוחד. אתה צועד בשביל , ככלל

אהבה פוגשים להם על אם בישראל. לצעוד ולטייל בארץ הקודש, בארץ שלנו. והצועדים בשביל בפשטות ו

זה את זה בברכת שלום עליכם וטיול נעים וממשיכים לתחנה הבאה. ואתה הדרך טייל מזדמן, מברכים 

    מתחבר ומתמזג בטבעיות ותורם את חלקך לפאזל ההולכים בשביל ד' אמות בארץ ישראל.

  תמונות בסוף המכתב. !קיומו. היו ברוכים כולםבכנון הטיול ובתנאמר שוב תודה לכל העוסקים במלאכה 

  

    רובה:עם הפנים קדימה לתקופה הק

  אנו בעיצומה של תקופה עם עומס רב בזירות רבות:

    והצורך בקרב החקלאים עצום. ,בשיא הביקוש חקלאיתהעבודה ה

  לקראת הישורת האחרונה, כולל מבחנים ומשימות, מתכונות ובגרויות לגדולים.תיכון הלימודי 

 ,לעומר, יום ירושלים ושבועות וכו')(זיכרון ועצמאות, חג  מתובל בימים מיוחדים לרובבתקופה זו שנה הלוח 

כלל  -בזמן שהצורך הולך וגדל. זה דורש מכולנו  דווקאמה שגורם לימי העבודה בשדה להיות מצומצמים 

תבינו  ,ההורים ,לחבורה כולה. מבקש שגם אתם שפירסמנו (מצרף כאן מודעהמחויבות רבה!  -החבורה 

    .כל השבוע)גבים את החשיבות והמחויבות של הבן לנוכחות מלאה בר

כולנו להיות רתומים  - לחזק את המחוזקיםרק  חבר'ס גבוהה ואנו מבקשיםרמת המחויבות של ה ,ככלל

    . תודה רבה!ומגויסים



 

  :תיכוןהלימודי 

  . זה הזמן לשנס מותניים ולחזק מוטיבציה לימודית

   ובמשימות הלימודיות שעל הפרק. בלוח המבחניםמוזמנים להתעדכן 

מוזמנים להתעדכן אצל המורים, המחנך וישי רכז התיכון במצב הפרטני של בנכם ולתת כתף להצלחתו 

      מות שנותרו בחודשיים הקרובים.במשי

    :יום ירושלים

ביום ). יום ירושלים ערב( איירבכ"ז  ביום ראשוןנציין ונחגוג לכבודה של ירושלים  רגבים בגולן, בהשנה

 ,הם יעלו מהגולןבגוללן כיתה י תקיים שבת ברגבים אם בירושלים ( בבוקר נגיע מהבית ונתכנס שוןאר

התכנון הוא לסיים בתפילת ערבית חגיגית  נצא ליום סיור, לימוד ותפילה בירושלים.בעזרת השם  .כמובן)

    ראשון בלילה.יום ב בגולן ולשוב לרגבים ליל החגבהמערבי בכותל 

הגעה למקומות  ,הקדמת שהותנו בירושלים ליום ראשון תאפשר לנו להרוויח יותר אפשרויות סיור ותנועה

 ,טכניתמבחינה ותית לחג לקראת כניסת החג והתפילה בערב בירושלים. הכנה משמע ,דרכה מגוונים יותרה

חזור. בנוסף לכל ־חזור הלוך־ע הלוךזה גם יאפשר הגעה מהבית לירושלים ומשם לגולן ולא תיזוזים חצי שבו

האיסורים וההיתרים להשתתפות בריקודגלים,  ,עקב הקורונה בכלל לא ברור מה יהיו ההנחיות, אלה

ואם את הצורך בשטח להתנהל אינו תקצב קבלת ההחלטות אי שם למעלה  ,לצערי י.-במיוחד לכיתות ט

סימני שאלה וחוסר בהירות עד הרגע האחרון והקטנת מבלתי החלטה מראש להימנע יולתפקד, לכן ק

    שלא בשליטתנו.יכויים לביטולים ובלת"מים הס

ב יישארו בירושלים למסע ישראלי במשך כל השבוע "כיתה יתלמידי  ראשון,ום הפעילות שלנו ביום בסי

 להמשך שבוע שגרתי. בבוקר יום שני נתפלל תפילת חג ברגבים בגולן ושאר הכיתות ישובו כאמור לרגבים

   ...".בשיר ובעמל ,ונצא לעבודת האדמה "בשמחה בגולן

אנו מצפים מכל התלמידים להבין את המצב ואת , ת הנדרשתבהמשך למילים שכתבתי על המחויבו

יהיו תלמידים שבכל זאת יבקשו אם ת ביום שני מכל סיבה שהיא. ההחלטה ולהימנע מבקשות היעדרו

רק בגולן אני מדגיש כבר כעת כי הם ישובו לרגבים , לשהות בירושלים ביום שני ונשתכנע לאשר להם

יעשו בחצי השני של השבוע. כלומר לא יוכלו  שהםלאחר קבלת תוצאה שלילית של בדיקת קורונה 

לא נוכל לקחת סיכון ולאפשר לתלמיד שבחר להצטופף בירושלים  באותו שבוע.בגולן לשוב לרגבים 

    לפני תשובה שלילית.בגולן לשוב לרגבים 

    .תודה מראש על שיתוף הפעולה

    ,ך לכולםבריא ומבור ,קיץ טוב

    משה

  

  



 

  



 

  



 



 



 



 



 



 

  

  

 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

 בקישור הזה.תמונות נוספות של כיתה ט' 


