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עלון מס' 12

מרגבי אדמתנו ...

"..טע בנפשנו
ענוות האמת
של היוגב לרגביו
בהתקדר שמיים
על חלקת שדה לו"..
(אצ"ג)

הורים יקרים,
שלום וברכה!
אנו נמצאים באמצעה של עונת החורף ,חיכינו במשך זמן רב לגשמי ברכה והנה בסוף שבוע
האחרון זכינו לגשמים טובים בכל רחבי הארץ .כשאנו יוצאים לעבוד ,נרטבים ומתמלאים בבוץ,
אנחנו צריכים לזכור שהגשמים הם ברכה היורדת מלמעלה למטה ,מרווה את כל השדות
והמטעים ,וממלאת את מאגרי המים בישראל.
אמנם בשנים האחרונות התפלת מים תופסת מקום נרחב בסיפוק צריכת המים ,אך אין תחליף
למי גשמים מבחינת איכותם לגידולים ולשתייה ,ומבחינתעלותם .ובעיקר ,כמו שנכתב בשיר
שהובא למעלה ,ירידת הגשמים הם התלות שיש בינינו לבין הקב"ה בעבודתנו באדמה ,שמפתח
הגשמים בידו.

קיבלנו בברכה את נדב ניר לשורות הצוות ,והוא יהיה מדריך לכיתה ט' .אנו מאחלים לו
בהצלחה בתקופת ההתאקלמות ובהמשך הדרך בתוכנית.

אנו מתכוננים להרשמה לשנה הבאה .מספר התלמידים מוגבל מאוד ,אך הביקוש הוא רב מאוד.
הורים שמכירים תלמידים מתאימים שמעוניינים לבוא לראיונות ,מתבקשים להפנות אותם אלינו,
להרשמה דרך האתר של רגבים באינטרנט.

גד"ש שדה אליהו  /השקייה
גד"ש שלוחות  /עישוב

עבודה:
כעת סיימנו שני פרוייקטים גדולים שלקחנו על עצמנו בקבלנות.

 גיזום ועישוב שיח החוחובה (המיועד לשמן איכותי המופק ממנו ומשמש לצרכיםשונים) בשטחי קיבוץ טירת צבי.
 מסיק שדה אילן  -שטח של  400דונם זיתים ,בן  80שנה ,השייך למושב .הרבהשנים נמסרה העבודה לקבלן ערבי קבוע .לפני יותר משנה מזכיר חדש נכנס
לתפקיד והוא הפסיק את עבודתו של הקבלן .הקבלן הערבי בתגובה איים עליו
שהוא ידאג לכך ששום קבלן אחר לא יסכים לעבוד איתו ,ואכן כך קרה.
כאן נוצר הקשר איתנו ,אנו לקחנו על עצמנו בשנה שעברה את הפרוייקט כולו,
וזו השנה השניה שאנו מבצעים את המסיק הזה ,כשבמהלכו אנו נעזרים
בקבוצות שונות של כוח עבודה יהודי; 'רגבים בגולן' ,בוגרי צבא ,וש"שינים
מבית רימון .היה משמח מאוד לראות בלב המטע קבוצה כזו גדולה של צעירים
יהודים נכונים לעבודה איכותית ואחראית.
אנו נמצאים ,ב"ה ,בתוך עומס גדול של ביקוש לעבודה.
נכנסנו לעבוד במטעים של רשפים ומסילות ,ואנו ממשיכים בכל הענפים והמקומות השונים
שהתחלנו בהם.

מסיק שדה אילן

מסיק שדה אילן

מחזור ו' אצל דידי עמוסי

פעילות חברתית:

 קיימנו בשבת חנוכה ,פרשת 'וישב' ,שבת של כלהתוכנית .עם משפחות כל אנשיהצוות .הייתה שבת שמחה ומוצלחת.
 ביום חמישי לפני השבת ,שמענו שיחה של זיו כרמל על 'מבצע שלמה' – העלאתיהודי אתיופיה לארץ .זיו היה אחד מהלוחמים במבצע ,ולשמוע על המבצע ממנו
היה מעניין מאוד.
 ביום שישי עבדנו ,כל התוכנית ,בחוחובה בקיבוץ .ובמוצ"ש שיחקנו טורנירכדורעף תוכניתי.
 ביום ראשון ,נר ראשון של חנוכה ,ערכנו מסיבת חנוכה עם ריקודים וארוחהחגיגית ,ושמענו שיחה מעניינת מאה'רלה שחק ,משדה אליהו ,על המכבים.
 ביום ראשון בשבוע האחרון שמענו שיחה ממוריה ,אשתו של חגי בן ארימהמושב נוב ,שנפצע במבצע 'צוק איתן' ,ועדיין שוכב מחוסר הכרה .השיחה
היתה מרגשת ומרוממת.
 -מחזור ז' מקיים שבת מחזור בקיבוץ ,יחד עם איתן סלע המחנך ,ומשפחתו.

גד"ש שדה-אליהו

מאחורי משקפי המורה

העונות התחלפו ,וזה הזמן לכתוב לכם ,הורים יקרים .חופשת חנוכה כבר נשכחה מזמן ובכיתות
י' ,י"א וי"ב אנחנו נכנסים חזק לחודש של בחינות ,מי בחינות סיכום ,מי מתכונות ומי בגרויות.
רק בכיתה ט' לומדים כרגיל.......
 בעקבות בקשות של הורים בשיחות ההורים ,ולאחר שביקרתי בכיתה י' כדי לדבר אתם
על הבגרות ,אני מצרפת למכתב את מבנה תעודת הבגרות ותוכנית ההיבחנות התלת
שנתית שלנו .אני מקווה שהדבר יעזור לכם ,הורים יקרים ,להבין מה עובר על ילדכם.
הורי כיתה י"ב ,שימו לב :התוכניות האלה אינן של בנכם היקר ,הלומד לפי התוכנית
"הישנה" .הורים שיש להם שאלות מוזמנים כמובן לפנות אלי.
 כפי שמופיע בטבלת ההיבחנות ,תלמידי כיתה י' חייבים לסיים השנה את המבחנים
הנדרשים מהם .את רוב המקצועות ,חוץ מאנגלית ,מתמטיקה ולשון ,אנחנו מלמדים
בלמידה סמסטריאלית .לכן ייבחנו תלמידי כיתה י' בחודש הקרוב בכמה בחינות סיום.
הציון שיקבלו בבחינה ,יחד עם הציונים שקיבלו במשך המחצית בבחינות אחרות,
עבודות או כל משימה לימודית אחרת ,הוא חלק בלתי נפרד של תעודת הבגרות.
 בכיתה י"א המצב שונה :רק לפני כחודש התבשרנו סופית שלא נוכל לגשת לבגרויות
חורף .החלטנו לא לשנות את מבנה הלמידה הסמסטריאלית ולאפשר לתלמידים לסיים
עכשיו בבחינת מתכונת את המקצועות הנלמדים ,ולא לדחות זאת לסוף השנה .בסוף
השנה ,לקראת מועד בחינת הבגרות ,נקיים ימים מרוכזים לרענון החומר הנלמד.
 בכיתה י"ב ,הכל כרגיל .התלמידים ניגשים עכשיו לארבע בגרויות :אנגלית ,מתמטיקה,
ספרות ותנ"ך.בהצלחה לכולם!
 בט"ו בשבט מסתיימת המחצית הראשונה .כיתה ט' ממשיכה ללמוד לפי המערכת
הקיימת .בשלוש הכיתות האחרות חלק מהמקצועות מסתיימים ויתחילו מקצועות
חדשים .יהיו שינויים במערכת אך אנחנו מנסים לא לזעזע יתר על המידה את כל
הנתונים.
 מתכונות ,בגרויות ,בגרויות ,מבחני סיכום .רק על זה לדבר? בעונה זו של שנת
הלימודים ,זה מה שמתרחש בכל מוסד לימודי המכבד את עצמו .זה חלק מהלמידה,
חלק מהחינוך ,חלק מההכנה לחיים ,חלק מההתמודדות .אין הוא דבר שמאחורי
הקלעים ,אלא דבר שמטרתו להקנות לחניך הרבה מאוד ערכים כבדי משקל .בעזרת
צוות המורים המסור ובעזרתכם ,הם יצליחו.

שבת שלום ,מדי

מבנה ההיבחנות לקראת קבלת תעודת הבגרות
רגבים בעמק

 .1מבנה תעודת הבגרות

המקצוע

מספר היחידות

מקצוע השכלה  :Iספרות

ללא יחידות

מקצוע השכלה  :IIחסידות ללא יחידות
מקצוע מדעי :פיזיקה

ללא יחידות

תנ"ך

3

תושב"ע (גמרא והלכה)

5

היסטוריה

2

לשון

2

אזרחות

2

ספרות

1

מחשבת ישראל

1

מתמטיקה

5 ,4 , 3

אנגלית

5 ,4 , 3

מגמה

5

 .2מבנה ההיבחנות

כיתה י'
כל ציוני הבגרות

כיתה י"א

כיתה י"ב

בית-ספריים
מקצוע השכלה :ספרות

ספרות :ציון פנימי ()30%

מחשבת ישראל :ציון פנימי ()30%

(ציון סופי)

ומבחן בגרות ()70%

ומבחן בגרות ()70%

מקצוע השכלה :חסידות (ציון
סופי)
מקצוע מדעי :פיזיקה
(ציון סופי)
תנ"ך ()30%
היסטוריה ()15%
לשון ()30%

תנ"ך :מבחן בגרות ()35%

תנ"ך :מבחן בגרות ()35%

היסטוריה :עבודה ()15%
ומבחן בגרות ()70%
לשון :מבחן בגרות ()70%
אזרחות :עבודה ()30%
ומבחן בגרות ()70%

תושב"ע ()15%

מתמטיקה)25%( 801 :

אנגלית :ספרות
בכל הרמות
מגמה :לימוד לקראת בחירת

תושב"ע :ציון פנימי ()15%
ומבחן בגרות ()35%

תושב"ע :שני מבחני בגרות ()35%

מתמטיקה :מבחן בגרות

מתמטיקה :מבחן בגרות

בכל הרמות

בכל הרמות

אנגלית :פרוייקט (מבחן בע"פ)
ומבחן בגרות
בכל הרמות
מגמה :ציון פנימי ()30%

אנגלית :מבחן בגרות
בכל הרמות
מגמה :מבחן בגרות ()70%

המגמה

נשמח להיות בקשר
שבת שלום
צוות רגבים!

