
 

 

 ערב ראש חודש שבט תשע"ז                                                                                              ב"ה                 

 2017בינואר  27

 

 , שלומות לכולם ושותפים לדרךידים יקרים, חקלאים הורים ותלמ

 אנו בעיצומו של החורף, שמחים בגשמי הברכה ומצפים לעוד...

גשם, זמירה רות, סיקול ועישוב אחרי החבורה עסוקה בעבודות החורף השונות בהן גיזום וקשי

יעות רבות: מתמשכת בכרמים ונטיעות מיוחדות מעת לעת: ברוך השם זכינו לאחרונה לקחת חלק בנט

שלומי ואדווה  ע חדש של רמג"ש ובמטע שלבמט שקדיםנטיעת משמש במטע קדרון באבני איתן, נטיעת 

. אורן החקלאי שולח את המסר הבא: "ברצוני לשבח ולהביע תודתי מנאות גולן ואורן ישי יצחק

לנערים מרגבים בגולן על עבודתם המסורה וחריצותם בנטיעת עצי השקד. היו קשובים לרכוש ידע 

סיון, עבודתם מדויקת ומהירה, בעלי מוסר עבודה גבוה ועבודת צוות טובה. אנו מודים לכם על וני

 עבודתכם הנאמנה ומאמינים שניעזר בשירותכם הנפלא בעתיד".  יישר כח . אורן ישי "זית ברמה" . 

 .. צוות מטע רמג"ש ציין כי לאור קצב העבודה הגבוה נוצר מחסור בשתילים.. ב"ה צרות של עשירים

 

 

 

 

 

ראל בתוך שאר עצי ישלמען יפרחו לרצון  "נטיעות אלה העמק שורשיהם וגדל פארם

 ." ..וחזק כל אחינו העמלים בעבודת אדמת הקודש לברכה ולתפארה

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

בנטיעת שקדים. באותו יום כיתה י"ב סיימו לעבוד בשעה עשר כדי עסקנו  י"ט טבתביום שלישי 

להספיק ללמוד למתכונת באזרחות. בחזרתנו מהשטח לרגבים, עצרנו בצומת חיספין/גרובר באנדרטה 

תשל"ב על גדר המערכת בקטע שבין  י"ט טבתלזכרו של יוסף גרובר הי"ד שנרצח על ידי מחבלים ביום 

נו לשם גילינו במפתיע חבורת תלמידים מישיבת חיספין שהגיעו גם הם . בבוארמת מגשימים לחיספין

מסתבר שיום קודם הם גילו באקראי שיום הזכרון שלו ממש מחר  ללמוד לעילוי נשמתו של גרובר.

 שערפויוסף גרובר שימש כעובד משרד הבטחון, נרצח באכזריות ע"י מחבלים והחליטו לעשות מעשה. 

. הוריו לזכרו פעור חור גדול במרכז האבן לסוריה. זו הסיבה שבאנדרטהאת ראשו ולקחו אותו עימם 

 לאנדרטה נועא גדולה הגבסיעתא דשמילו איש בעולם שאומר קדיש לזכרו. של יוסף אינם בחיים ואין 

 תנצב"ה . קדיש לעילוי נשמתו.  ביום נפילתו לספר את סיפורו ולומר  מנית עם תלמידי חיספין,בו ז

 

 

 

 

 

 



 

 

 חינוך חברתי

 : מסיק פקיעין

 נוחברתה .מסיק השמן בכפר פקיעין זה:פרויקט מיוחד טובת ל יםנרתמרגבים ה שיזו השנה השני

 ואוריאל שמוביל שם את היוזמות היהודיות. עם מרגלית זנאתי באופן טבעי לפני שנתייםכבר 

הפכה את  (מקום יישוב יהודי)שהיה בעבר גחלת היהודית האחרונה בכפר, מרגלית, שהיא כידוע ה

בלי להתמהמה עוברים מחלקה לחלקה בתוך הכפר ומוסקים את עצי הזית  וזורם. לחי המפגש

  .זנאתי, מרגישים בחוש איך אנחנו נוגעים בפיסת היסטוריה ואף מחיים אותה פחתהעתיקים של מש

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

רשב"י ובבית הכנסת העתיק, פגשנו במערת  סיירנו בסמטאות, שמענו ניגונים, שרנו והתפללנובערב 

   בין היתר את התרבות הדרוזית דרך נגן דרוזי שנתן הופעה מוזיקלית בתוך ביתו.

פגשנו את לוחם סיירת אגוז,  שבנו לרגבים לשבת, במהלכה –אחרי המשך המסיק בבוקר יום שישי 

של חבריו ושלו  לחימהרוח ה עלהמלחמה בלבנון, קרבות ל עסיפורו האישי סיפר את אריאל ג'ינו, ש

  .וחיבור לתורה תשובהשחיזק את דרכו בתהליך סיפור פציעתו ועל 

 תנו בפרט.כל אחד מאהמפגש עם אריאל חיזק אותנו, את רוח רגבים בכלל ו

אחריות, לקיחת עם ישראל, חיבור ל התמדה, ערכים כמו רעות, אחוות לוחמים, דבקות במשימה,

 תוך כדי השבת בתוכנולא הפסיקו להדהד  . כל אלוועוד תשובהבירור פנימי עמוק שמוביל ל

  .זכינוואחריה... 

 

 

 

 

 

  



 

 

 : טיול שנתי

מדבר  - באחד האזורים היפים והעמוקים מתוכן בהיסטוריה היהודית בחרנו לצאת לטיולהשנה 

כבכל שנה הטיול הינו טיול נודד כאשר מלווים אותנו רכבי השטח והמנהלות יחד עם הציוד  יהודה.

 ה עליויעליה לשטח ו"הנחיתה" מהאוטובוס ועדההגעה מרגע  -הכבד, אבל מבחינת התלמידים

 ..  ם.ירגליעזרת ההכל מתבצע ב בסיום,

הטיול  ל,מים הברוכים, אך ככלשם בשטח בעקבות מזג האוויר והג"תמיהשנה 'זכינו' לכמה בל

הרי לא בכל  -התנהל כפי שתוכנן ורק סדר הימים השתנה. ואפילו הוסיף לאווירה המיוחדת לטיול

   ..מים. ושוטף זורםיום מטיילים בנחל צאלים שהוא 

 מצדה! -ביום הראשון התחלנו עם זינוק בעליה 

האחרונה סיפורו של עם שלא מוותר שהולך למרות הכל, שנלחם כנגד כל הסיכויים וגם בנשמתו 

 מסרב למות מוות בזוי ושפל ונלחם גם בדרכו האחרונה להשיב את הכבוד הלאומי לעם.

דברנו באופן הכללי על התקופה של אז ושל ימינו, הזכרנו את סמינר תנועות הנוער אשר עבר באתר 

על הצדדים גם מצדה ועליו חונכו אלפי חניכים מכלל תנועות הנוער בחברה הישראלית, דברנו 

 לחם וללחום.יים, המלחמה היומיומית ועל הרצון להמשיך להיהפרט

הגענו לקראת ערב לחניון צאלים תחתון והתארגנו ללינת שטח, בבוקר כשקמנו, קמנו לבוקר מיוחד 

 באמצע המדבר...   במינו נחל צאלים זורם

ם היה מאתגר מעלה נמר וירדנו לנחל הרדוף, אין ספק שהיואת טיילנו בגיא סלעים וגיא בוהק עלינו 

  מעצים עם המון חוויות רטובות ונעימות.

  

  



 

 

, ישבנו לארוחת ערב ולתצפית כוכבים עזבחניון משמר עליון, כנגד הקור ה עשינולילה השלישי את ה

  שלמה בוסקילה. : ת הכוכביםובארץ לענייני מערכ 1מפי המדריך מספר 

המלח והבקעה, עברנו בנחל משמר עליון ונחל למחרת טיילנו ברמת המדבר, צפינו מלמעלה על ים 

 שם חנינו ללינת שטח., חבר, לקראת ערב הגענו לחניון רמת חבר

אותו ירדנו בדרכנו לנחל ערוגות לשכשך , היום האחרון של הטיול סיימנו במעלה איסיים ,למחרת

הכנסת העתיק הנות מנווה המדבר המדהים הזה, לבסוף לקול השיר 'עין גדי' הגענו לבית יבמים ול

  לטיול השנתי. קצרצר סיום ושם עשינו טקס

  

  



 

 

 השנים את הטיול השנתי מבחינ 3זה המקום לפרגן למחזור א' של רגבים שהוביל לא שנה אחת אלא 

גדול גם  יישר כח .חבורה ודחיפה קדימהחלוקת משימות לשאר ה ,הקמת מאהל ,ארוחות: לוגיסטית

תודה  וסייעו בכל אשר היה צורך בו בשטח. בתחומים רביםלשאר הנערים אשר נטלו יוזמה ואחריות 

לטובת כולו כל רבה לדותן מנהל הפנימייה שלקח את כל תחום הלוגיסטיקה תחת חסותו ונתן את 

  .הענייניםק ותקת

ובליווי  ,בישולי ארוחת הערבתוך כדי  ערב של הטיול זמן 'בית מדרש שטח'שעות ההשנה הכנסנו ב

הלימוד בשטח סביב המדורה, היה  התכנסנו ללמוד סוגיות על החיים/חנוכה ובכלל. -מרק ותה חם 

מתוך שמחה של מיוחד, אמיתי ומרומם ולעיתים סחף את החבורה לשירת קודש בוקעת רקיעים 

 . תורה

צועדת כל כיתה  . טיולמשמעותי במשך ה ךתהלי איתה מדריך אישי שעובר יחדיש כל כיתה ל

לקראת ערב  כקבוצה עצמאית בתוך המסלול ומקבלת אפשרות לחוויה כיתתית מלכדת, כאשר

  ת לבנו ולשתף בתחושותינו זה את זה.בחניון לילה לסעוד אנפגשים כולם יחד 

  



 

 

ל אמעמיק את הקשר של כולנו לחיבור ומלא מאין ספק שהטיול השנתי ברגבים הוא אחר, נותן כח, 

ל הטבע והמרחבים, לחיבור עצמנו לעצמנו. וזאת בהמשך לתהליך דומה א , לחיבור עצמנומא אדמהא

 אך שונה שמתרחש יום יום, בוקר בוקר במרחבי שדות הגולן. 

כוחות, מרענן את הנפש נותן המון מספק השראה למחשבות, הטיול השנתי כנקודת שיא בשנה 

 ה.  לכאשמיוחדות  את חוויותשוב מצפים כבר לשנה הבאה לחוות כולנו  באור חדש. מאירהו

 

 

 

  



 

 

  :שביל הגולן

ממורדות יער מבוא  -לקחנו על עצמנו לייצר מסורת ברגבים, בה כל שנתיים עושים את שביל הגולן

חילקנו את השביל  כבר בתחילת שנה,שביל החלו בטיפוס ב י' - כיתות טחמה ועד למרומי החרמון. 

 .   שבילכל האת  בעז"ה ך השנה נשליםשובמ שונים למקטעים

טיילנו באזור היפה של דרום הגולן, מנקודת אמפי  נים, ערב שבת שמות,חמישי שישי האחרו מיםבי

  נטור. במורדות ועד אום אל קאנטיר דרומית למיצר גולן

עומרי  . איתן לוחם צה"ל שנפל במבצע צוק ,עומרי טל הי'דדמותו של בתחילת המסלול נגענו קצת ב

ללחימה סיפר  ףו האחרונה עם הטרמפ איתו נסע לכיון הדרום להצטראהב מאוד לטייל, ובשיחת

ראת בצורה הטובה ביותר והוא האזור שבו טיילנו, יעומרי על מקום מאוד מיוחד שממנו השקיעה נ

עות משם את מצפה עומרי טל לזכרו, מצפה הפונה לכנרת ובאמת כפי שאמר השקי שם לימים הקימו

  נראות מדהימות.

 קטעים עמוקים מאוד על ארץ ישראל והחיים. עומרי ניחן בכישרון כתיבה עמוק ואף כתב יומן /

 יוטיוב(. קיים ב) לזכרו בשם "הפלמחניק האחרון". וןבסרט צפותץ בחום לומלמ

 , בינרבני יהודה הישנה, שמענו הדרכה מעניינת מנועם לו - שקום'ב'ביר א במשך המסלול עצרנו 

גור בחבל ארץ זה נעשה והתחיל לפני לאשר גילה לכולנו שההתיישבות בגולן והרצון  כיתה י', תלמיד 

  שנה. 150כ

 .המחנך דניאל עםערב כיתה  'כיתה ט: נפרדת פעילותקיימה  הכיתכל בערב 

 קחת שיחה שהייתה אמורה ל .מפגש עם פקח רט"ג אמיר טל, האחראי על אזור דרום הגולן -' כיתה י

  מוצתה עד תום. אועדיין ל ותבע שעלמעלה מאר דק' נמשכה 45

  לטייל ואת המקטע הבא וכיתה י' המשיכ ישלימו משךביתה ובהיצאו ה' ביום למחרת כיתה ט

דברנו על המקום ומה המשמעות שלו מבחינה היסטורית שם ועד אום אל קאנטיר .  רממצפה אופי

. באזור, למדנו כמה דברים מענייניםבטיול עצמו שמענו הסברים על הצומח והחי .  וארכיאולוגית

 ...הם בטח ישתפו .את הבנים ולשאכדאי ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :שבת בצפתכיתה י' המשיכה ל

 שבת רוחנית מאוד בניחוח חסידי, דבר המתקשר ללימוד על חסידות שהם לומדים בכיתה.

ישיבת ההסדר של צפת והיה פשוט מרתק. הרחיב את ההבנה פגשנו את הרב אייל יעקובוביץ ראש 

 לשאלת מה ייעודינו בעולם ובשביל מה אנחנו חיים.

בסעודה שלישית פגשנו את השחקן גילי שושן , גילי סיפר על חייו בעבר מול הטלוויזיה ומשחק ועל 

 ד , דיבר איתנו על אושר אמיתי ואושר מזויף ומה שבניהם."חייו בהווה כחסיד חב

 הייתה שבת מרוממת.

כיתה בהובלת  שבת שירה – שבת טו בשבט - של השנה מרכזיתבעזרת ה' אנחנו כבר מתכוננים לשבת 

 ..י"א. ואחריה כבר רואים באופק את שבת זכור.

  



 

 

 : התנדבות בשתילת בקייה

 .ים יותר מוכרות 'בקיית צרת עלים'או במיל -בקיית 'יהודית' 

 חספין. -תיקים ביישוב השכן לנו ובקיית 'יהודית' הינו פרוייקט של אחד מתושבי הגולן הו

שמיל קליין איש ארצישראלי ידוע בגולן, שכל לפני כשנה וקצת את אשתו יהודית בעקבות מחלת 

 .חלקות פרחים של בקיית צרת עלים.. 20הסרטן, להנצחתה של אשתו החליט שמיל לשתול בחספין כ

 להנביט בחספין.את הבקיה הזו שהיא הבקיה היחידה שהיא רב שנתית הצליח שמיל 

לים היא פרח הצומח בגבהים גבוהים ובארץ ישראל הוא נצא בעיקר מאזור רכס חזקה בקיית צרת ע

 וצפונה עד להרי ההימלאיה הגבוהים.

שתילים( היה צריך שמיל עזרה  2500לאחר תהליך ארוך של איסוף הזרעים והנבטתם בחספין )כ

 בשתילתם.

שמיל הזמין את רגבים לקחת חלק בשתילה, הסביר על הגידול המיוחד והעתיק ופינק את החבר'ס 

אתר ארכיאולגי ליד נטור. יישר כח לשמיל ולתלמידים החרוצים שהושיטו  -בסיור קצרצר למג'דוליה

 יד לעזרה.

 תה הנאה מאוד גדולה.יהחיבור לפרוייקט היה דבר טבעי ונכון ומשני הצדדים הי

  

 

 

  



 

 

 לימודי תיכון

 .חנוכה עד פורים -אנחנו נמצאים בתקופת הלימודים הרציפה הארוכה ביותר בשנה 

כיתה יב' עסוקה מאד בבגרויות החורף, שבסיומן כמעט תסיים את משימותיה הלימודיות לבגרות, 

 .היותהיה פנויה לתכנים אחרים בהם אנו רוצים להספיק לעסוק במחצית השני

רוב הכיתה  , כאשר בשבועות הקרובים תיגשחיצוניותבעולם הבגרויות ה כיתה יא' מתחילה לגעת

צפוי לבגרות בלשון, וכל הכיתה תיגש לבגרות בהיסטוריה, וזאת על מנת להוריד את הלחץ מהקיץ ש

 .דעמוס מאלהיות 

כיתות י' עסוקה בהשלמת המשימות השנתיות לצורך "הערכה חלופית במקצועות השונים", זאת 

 .ללמידה רציפה במתמטיקה ואנגליתבמקביל 

 .כיתה ט' חוותה בשבועות האחרונים קצת עומס מבחנים לסיכום מחצית ראשונה

בתקופה האחרונה עיבינו משמעותית את מערך התגבורים הפרטניים במתמטיקה ואנגלית, ותלמידים 

 , במקביל כמובן ללמידה עקבית בכיתה. רבים נהנים מכך

שבועיים איחור - יב בשבוע-י ביום חמישי ו' שבט, ולכיתות יא-ה לכיתות טתעודות מחצית יחולקו בע"

  בהצלחה לכולם. . וזאת על מנת לכלול בתעודה את ציוני ההגשה לבגרויות החורף

  



 

 

 פנימייה

:     הימגוונות גם בשעות הערב בפנימי , וזוכים לפעילויותנהניםשמחים ותלמידינו ברוך השם 

ערבי כיתה לימוד תורה לשמה, ערב ניגונים ולימוד לקראת חנוכה עם הרב אלישע ינון, חבורות 

חוגים רבים ומגוונים )סוסים, רפואה סינית, אומנות לחימה, אומנות בעץ, ופעילויות מדריכים , 

 .  , ערבית(הבזכוכית, מוזיק יצירה

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 ברשותכם אסיים אגרת זו בנימה אישית שהיא כולה כלל ישראלית: 

הי"ד. אחד  חיילים 4ארמון הנציב בירושלים, בו נרצחו בעשרה בטבת התרחש פיגוע דריסה רצחני ב

ארז, בן בכור להוריו, התמודד  בן דוד שלי מאלון שבות.של אורי,  הנרצחים הוא ארז אורבך הי"ד, בנו

לה נדירה ועקב כך קיבל פטור משירות צבאי. ארז התעקש על זכותו לשרת כל חייו הקצרים עם מח

למודת  -משפחתו של ארז -)כאן המקום להוסיףהאוויר. בצבא ולבסוף זכה לקבל אותה והתנדב לחיל 

סבתא שלו איבדה את אחיה מאיר ברי במלחמת יום כיפור, בנו של מאיר, משה ברי נהרג בקרב  -שכול

חנה  -בלבנון וכעת ארז נרצח. בזמן כתיבת שורות אלו ממש התבשרתי על פטירתה של הסבתא רבה

  (נה ארז.ברי, ששכלה את בנה מאיר, את נכדה משה ואת ני

? ים לכתוב על פתק מה החלום שלהםהמשימות בקורס קצינים נתבקשו הצוערמן אחת  סגרתבמ

ארז הוסיף כמה מאתגר!  -כמה פשוט . "להיות אדם יותר טוב ולהשתפר"    תשובתו של ארז הייתה: 

 בפרופיל שלו בפלאפון ציטוט קצר מתוך הספר אמונה ובטחון של החזון אי"ש: 

ארז כבר   . )פרק ג' פסקה כ"ו(" להשתדל להיות הולך וגדל"חובת האדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, 

, לקיים חובתנו לם הזהכאן בעונשתדל אנחנו  י עקיבא וחבריו הקדושים. בעולם הבא במחיצת רב

 . .שנזכה .בעולם , להיות הולכים וגדלים, להשתפר ולהיות אנשים יותר טובים.  

 חודש טוב והמשך חורף גשום ומבורך

 משה וצוות רגבים בגולן

 

 

 

 

 מצ"ב לו"ז חורף עד פורים. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 לוח זמנים חורף תשע"ז - רגבים בגולן

 

 

 (  1/1יום ראשון  ג' טבת זאת חנוכה )- . חזרה לרגבים   

  שבת כיתה לכיתה י'  -פרשת שמות שבת . 

  א.  חלוקת תעודות מחצית   - ו' שבט 

  רגביםשבת  -( 11/2שבת שירה,  ט"ו בשבט ) - בשלחשבת פרשת . 

  שבת רגבים -( 11/3שבת זכור  יג אדר ) - תצוהשבת פרשת . 

   יציאה לחופשת פורים אחרי שחרית.  -יום ראשון י"ד אדר 

  חזרה לרגבים בערב.  -שושן פורים  -יום שני ט"ו אדר 

  יציאה לחופשת פסח  -יום חמישי  ג' ניסן  . 

 

 חורף טוב ומבורך ! 

 צוות רגבים בגולן

 

 

 

 

 


