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 מרגבי אדמתנו

 

 

השמיים משתנים  "

.  לעיני החקלאים

השכנים מתכוננים  

.  לימים הנוראים

 

מישהו חושב עליך  

.  ורושם את מעשיך

בוא הביתה במהרה  

עם הרוח הקרירה  

 

מנדרינות מבשילות  

.   בפרדס במועדן

 

כבר ראיתי נחליאלי  

ואולי זה רק נדמה לי  

עוד חמסין נשבר אתמול  

 "תם החופש הגדול

 (רחל שפירא)

 

! שלום וברכה- ותיקים וחדשים , תלמידים, חברים, הורים

 

, כמנהגנו מדי פעם בפעם. הגיעו החגים מהר משחשבנו והסתיימה לה כבר תקופת ההתחלה

ולהכניס אותם קצת לתוך מה , יום-רצינו לשתף בעיקר את אלה שאינם חווים את רגבים ביום

.. שקורה אצלנו

 



 

..  אז נתחיל מההתחלה

– המחזורים הבוגרים סיימו בהצלחה את פרוייקט ניעור השקדים ברמת מגשימים ובגבע 

והתחלנו את , מכן חזרנו מוקדם מהחופש כי כבר לא יכולנו לשבת בבית יותר-ושבועיים לאחר

 .השנה

 המחזור החדש התחיל תקופת הסתגלות , כבכל שנה,  בבוקרבמסגרת העבודה

הם נכנסו מהר וחזק . בזיתים של כפר רופין ומירב' חזירים'אינטנסיבית בגיזום 

' ובהמשך גם כיתה ט, שאר המחזורים. לעניינים והקצב הלך וגבר עם הימים

קטיף , עבדו במקומות רבים ומגוונים בהם לקט מנגו במטעי מירב, שהצטרפו

עיטוף אשכולות , במירב ובדגניה, גדיד תמרים בטירת צבי, לולבים בשדה אליהו

בשדה ' ביובי'בינוי במפעל , קטיף רימונים בעמק ובהר, בננות בעמק הירדן

 .אליהו ועוד עבודות רבות

 ה ניכנס לעונת החורף ואיתה גם לעבודות האופייניות לה כמו "אחרי החג בע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  םהלמיניים מסיק וגיזומ

 

  מחוץ לשעות העבודה אנו משתדלים גם להכניס מדי פעם התנדבויות באזור

 .התוכנית החברתית והמחזוריתהמשתלבות עם 



 

 בהובלתו של יפתח מצליחים בין כל הלימודים גם להכניס הרבה ב"כיתה י

, בניית סוכות לקשישים בבית שאן, עבדו על גידור בחווה של דידיהם .משימות

. בניית עירוב בחווה החדשה במשכיות ועוד

בין ,  הספיקו לא מעט לפני שנולדה בת חדשה לאורי בשעה טובהא"כיתה י

לקט 'היתר התנדבו ואספו אשכוליות במסילות לטובת נזקקים בשיתוף עם ארגון 

. 'ישראל

 נשארו לשבת מחזורית בטירת צבי עם משפחת קלנר וביום שישי התנדבו 'כיתה י

. אצל דידי עמוסי ברותם

. ז העמוס אליו נפלו" עובדים על הגיבוש המחזורי ועוד מתרגלים ללו'כיתה ט

במסגרת העניין איתן לקח אותם כמה פעמים למעיין והם אף יצאו לטיול קצר בו 

. עלו מעין מודע לגלבוע

 - וכן פעילויות לכלל התוכנית 

o אחרי הסעודה הבשרית של שבירת הצום התכנסנו , בסוף צום גדליה

י מעין 'לקומזיץ כל התוכנית ושמענו את סיפור חייו של שמעון בונפצ

. הנציב

o ה 'בה החבר' תוכנית רשות 'תקיימהביום חמישי שלפני שבת שובה ה

נסעו למסיק זיתים של משפחת אנגל מתל עדשים ולאחר מכן רצו בכך ש

. נכנסו לבית המדרש לערב לימוד לקראת יום כיפור

o  מוצלח מאוד שנועד לתת ' קרב מגע'בימי ראשון מתקיים אימון

 .מוטיבציה ודיוק, למעוניינים כלים להגנה עצמית וללמד משמעת



 

 

 מלכה , ישנות-במהלך החודש האחרון הספקנו גם להכניס לרגבים פנים חדשות

מלכה נכנסה לעניינים במהירות . הבית-מטירת צבי שנכנסה לתפקיד אםהלוי 

על הדאגה לפצועים , על הארוחות, והיא תהיה אחראית על הקשר עם הקיבוץ

 !בהצלחה. ועל ניקיון החדרים בסופי שבוע, (..שלא יהיו)ולחולים 

 

 חברי .  התחיל השנה פרויקט חדש ובו חולקו  התלמידים לחברותותבבית המדרש

אנו מקווים שתוכנית . 'א עם כיתה ט"וחברי כיתה י' ב לומדים עם כיתה י"כיתה י

זו מלבד הלימוד עצמו תיתן גם עוד מקום ליצירת קשר אמיתי ובונה שיוסיף לכל 

 .המשתתפים

 

חוץ משיעורים של המחנכים נפתחו מגוון חבורות לימוד בנושאים , בשאר הזמן

בשבועות הראשונים התוכנית נבנתה בניסוי . גמרא ואמונה, ך"בהם תנ, שונים

אט -נראה שאט. ה היו צריכים להחליט לאיזה קבוצה הם נכנסים'ותעייה והחבר

הדברים נכנסים למסלול חיובי שיצליח לחבר ללימוד את כל המעוניין בכך לפי 

. מקומו ורצונו

 

  



 

: מאחורי משקפי המורה

, שלום רב, להורי תלמידינו

. סיכום ראשון של תחילת שנה הוא תמיד דבר מאוד מרגש: " בשנה שעברה כך פתחתי

, כפי שכתבתי, מתרגשת. מתרגשת ושמחה, אז אני מתרגשת לכתוב את השורות האלה

בראיה חיובית אל , בחלומות, כי זאת תחילת שנה והתחלות קשורות אצלי בתקוות

שלה " אני מאמין"מפיצה את ה, שמחה כי תוכנית רגבים הולכת ומתבססת. העתיד

, שמחה כי אנחנו כאן בעמק גדלנו לעומת שנה שעברה. במעגלים הולכים ומתרחבים

.  ההתרגשות גדולה, גם השנה, והשנה" וממשיכים ללמוד ולהתקדם, למדנו והתקדמנו

? בתחילת שנה זו, בעיניה של מורה, אז מה המצב שלנו

 וקלטנו מספר מורים , מסיבות שונות, מספר מורים עזבו אותנו, כמו בכל שנה

השפה שלנו אל . לרגבים אינו מובן מאליו" רגיל"המעבר ממוסד חינוכי . חדשים

ההתייחסות לתופעות שונות דורשת תגובה שונה מן המקובל , תלמידינו שונה

דרושה מידה רבה של סבלנות הן מצדנו . ואלה דברים שצריך ואפשר ללמוד

! נקווה שתקופת הלמידה תהיה קצרה. בהנהלה הן מצד המורה הנכנס

  היועצים )בין הדמויות החדשות הנקלטות אני מבקשת לציין את היועצת החדשה

כמו כל יועץ . רבקה סדן: (?יש לנו בעיה עם התפקיד. אצלנו מתחלפים מהר

היא כמובן תעמוד לרשות . בשלב זה היא לומדת להכיר אותנו, חדש אצלנו

. הורים מעוניינים בהמשך השנה

 מורה מקדם שעבד איתנו בשנים , זאב-אני מבקשת להזכיר את אוהד בן

הוא גם אחראי על קבלת . האחרונות בהוראה פרטנית לתלמידים הזכאים לכך

אותן התאמות שרק משרד , (מותאם, בעל פה)ההתאמות שברמה גבוהה יותר 

-לשם קבלת אישור זה אנחנו מחוייבים בהכנת תיקים עבי. החינוך יכול לאשר

.  שיתוף פעולה, דבר הדורש מהמורים השונים עבודה רבה ומהתלמידים, כרס

לא קיבלו את ההתאמות , בשנה שעברה נתקלנו בתלמידים שלא שיתפו פעולה

אנא הורים לתלמידים זכאים . והציונים בבגרות התקבלו בהתאם, להן היו זקוקים

. תסבירו לבן שהכל תלוי בו, להתאמות

 כל כיתה מכיתות רגבים והייחוד שלה  .



 

 לומדים את החוקים, ה לומדים להשתלב'החבר. כיתה צעירה ותוססת: 'כיתה ט ,

החלוקה להקבצות . ואנחנו לומדים להכיר אותם... הגלויים והנסתרים

קיימנו מבחנים לפני החגים כדי לנסות . במתמטיקה ואנגלית עוד לא התייצבה

. אחרי החגים יהיו כנראה עוד תנודות בין הרמות. ולהבין מי במקומו ומי לא

נפגשתי אתם בתחילת השנה . הרפורמה הגדולה של משרד החינוך חלה עליהם: 'כיתה י

שיש מקצועות , פנימיות... שאין בגרויות אבל יש בגרויות , להסביר להם מה זה אומר

הבחורים . שחייבים ללמוד אך הם אינם תוכניות של משרד החינוך ועוד דברים מעניינים

. ניפגש עוד בהמשך השנה לרענון דברים והסברים נוספים. שאלו המון שאלות

בבחינות בגרות ראשונות במועד , ה"אי, הם ייבחנו. כיתה למדנית נהדרת: א"כיתה י

. פשוט תענוג ללמד אותם, המורים מחכים לשיעור שלהם בכיתה. חורף זה

יותר . באופן כללי, ו אינן משביעות רצון"תוצאות הבגרות של מועד קיץ תשע: ב"כיתה י

וההפתעה . ב חושבים שאפשר להצליח גם בלי להשקיע וללמוד"מדי מתלמידינו בכיתה י

הזמנתי . חלק עדיין לא, חלק הבין את המסר. שזה לא הולך, מבחינתם, הגדולה היא

, לשיחה באסרו חג את כל מי שלא סיים או לא הצליח לסיים את כל משימותיו עד עתה

.  הרבה עבודה לפנינו. כדי לראות יחד אתו איך הוא מתכוון להשלים את החסר

 

תשאירו הודעה ואחזור . סימן שאני מלמדת או בפגישה, אם אינני עונה. אני לרשותכם

. אליכם

, אושר ושמחה, מלאת נחת ושלווה, שתהיה לכולנו שנה טובה

 

מדי 

מרכזת פדגוגית 

050-7665297 

  



 

: בהזדמנות זו אנו רוצים להזכיר כמה נקודות חשובות

ה על כך שאנו מבקשים מכל מי שיש בידו מכשיר פלאפון עם גישה 'דיברנו עם החבר• 

אנו מזכירים שיש לסדר את העניין עד החזרה לרגבים אחרי . לאינטרנט להתקין תוכנת סינון

. החג

. יש להקפיד על כך שהכרטיס המגנטי האישי יהיה אצל התלמיד ברגבים ולא בבית• 

לאחרונה היו מספר מקרים של צורך בטיפול רפואי במרפאה שהתעכב בגלל היעדר כרטיס 

. שכזה

כמו כן בעניין הבריאות אנו מזכירים למי שטרם הביא אישור רפואי לדאוג לכך בהקדם • 

 .תודה. האפשרי

 

 

 

 נשמח להיות בקשר

 !צוות רגבים

 


