חנוכה
ה'תשע"ז

עלון מס' 15

מרגבי אדמתנו ...
ֶּשם-ז ַַׁׁעף נִנ ָת ְךך,
" ַׁש ַׁחק ָאפֹר .ג ֶּ
סוחֵ ף וְך ש ֹוטֵ ף וְך ש ֹו ֵקק,
ֹ
לו ַׁפ ָלח,
ו ְך ֵל ַׁה ָ ָּׂשש ֶּ ה נִנ י ָצ ֹ
לו ַׁפ ָלח ְך לֵ
נִנ י ָצ ֹ

הַׁ ָ ָּׂשש ֶּ ה

צוחֵ ק.
וְך ֹ

רום
ְךל ִנאט ֹו הוא מֵ ִנרים ֶּאת ָפנָ יו ַׁל ָמ ֹ
מו ִנשיט ֶּאת ַׁכפ ֹו ִנכ ְךמ ָ ֵר ְךך.
ו ֹ
ֶּשם יִנ ְךק ַׁלח וְך יִנ ְךק ַׁלח,
רו ַׁהג ֶּ
ִנמ ְך ָּׂשש ָע ֹ
לו ַׁפ ָלח –
ְך ֵל ַׁה ָ ָּׂשש ֶּ ה נִנ י ָצ ֹ
ו ְךמ ַׁחי ֵי ְךך.

ְךכ ָא ַׁהס ֹולֵ ַׁח ִנל ְך ֹנו ַׁהש ֹו ָ
ינוק ֶּש ַׁ חֵ יק –
ְךכ ֵאם ְךל ִנת ֹ
לו ניִנ ָצ ,
ְך ֵל ַׁה ָ ָּׂשש ֶּ ה ַׁפ ָלח ֹ
ֶּשם ַׁה ָז ִנמ ְך גָ ָ יו
ַׁמ ִנ יט הוא ַׁ ג ֶּ
צוחֵ ק".
וְך ֹ
( ְךתמונַׁ תֹ -נוף  /משה ט נקין)
הורים יקרים,
שלום ו רכה!

עו תקופה הסתיימה לה ,תקופה של ימים אפורים חוץ ושל נייה איטית מ פנים .תקופה של
גשם והז מנות לפריצה .תקופה של אחריות ר ה על ניית הרוח.
החלק הראשון של החורף מאחורינו ורצינו לשתף אתכם כהרגלנו ,מקצת ממה שע ר עלינו
רג ים חו שיים האחרונים.

לפני שנתחיל לספר נ יא קטע שכת לאחרונה אמנון שפירא ,ח ר קי וץ טירת צ י:

"שאלה :מה המיוחד בבית של משפחות פולק וקניג?
תשובה :שהוא הכי קרוב לבית המדרש של "רגבים"
שאלה :אז למה זה חשוב?
תשובה :הנה כל הסיפור ,על רגל אחת:
הערב בסביבות  7אני שומע ,מהבית שלי ,שמישהו רוקד בחוץ ,ושר.
אני מציץ החוצה ,והנה חושך מצרים ,וגשם זלעפות ניתך ארצה ,וקולות שרים ,אולי
כמו  ,Singin' in the Rainואולי כמו אצלנו ,פעם ,כשנהגנו לרקוד הורה סוערת.
עוד אני חוכך בדעתי אם כדאי לברר מה קורה שם ,ומי המשוגע שרוקד בלילה ,בגשם,
מגיעה תמר ,נכדתי ,בחסותמטרייה  ,ומסבירהלשתיבנותיההקטנות  ,ששאלו" :אמא,
מיזהרוקד"? והיאענתה" :אלוחקלאים ,עובדיאדמה ,ששמחיםבירידתהגשמים ".
עכשיו כבר לא נותרה לי ברירה ,לקחתי מטרייה ,התקרבתי ,וזה מה שראיתי :ליד בית
המדרש של "רגבים" ,במדרכה ,מול הבית של פולק-קניג ,רוקדת חבורת נערים ,חובקי
זרועות ידיים ,רטובים עד לשד עצמותיהם ,בלילה ,בגשם הסוחף ,ושרים בשמחה" :שירת
הנוער ,שיר עתידנו"...
אשרי העם שככה לו.
אמנון"

 במסגרת העבודה יצא לנו לע ו

כמה וכמה מסיקים ,מניעור ג ול וממוכן (-ניעור מנערת

ואיסוף מלגזת שטח) עין הנצי וע מסיקים ינוניים וקטנים מטעים משפחתיים ר ים
כמו משפחת יפה מכפר ג עון ומשפחת ק ישאי ממרח יה .הגענו ע למסיק חוות הנעורים
הנמצאת חצי שעה רומית ל אר ש ע..


כל מסיק כזה מ יא איתו חוויה של מפגש עם משפחה ח שה ומעניינת .זה מרומם לפגוש
עו ועו אנשים שעו



נוסף ע

ים אה ה את א מתם.

נו עו ע ו ות שונות ומגוונות ו הם איס

וף כפות תמרים טירת צ י ,קטיף

א וק ו עמק היר ן ,עישו ים ג "שים למיניהם ועו .


אנו שמחים ש תקופה האחרונה יצא לנו להיכנס לכמה משקים ח שים ,שפותחים לנו פתח
לע ו ות ג ולות כמו למשל עישו



ש ות הענקיים של 'גזר גל וע'.

גם רמה המקצועית אנו רוצים להתק ם ולאחרונה – הו לת כיתה י"  -סיימנו פרויקט
סיכוך סוכות ישי ה ונוף 'קניון ה זלת' ולאורך ש יל 'גאון היר ן' .פרויקט עליו קי לנו את
האחריות מ'רשות הניקוז יר ן רומי' והם שמחו תוצאות מאו .



ימי הגשם שהיו ושיהיו ע"ה אנחנו מנסים למצוא מקומות ע ו ה תחת סככות וחממות אך
כמו ן שלא תמי הע ו ה מספיקה לכולם והנשארים מנסים לנצל את הזמן לתג ור
שיעורים ,להעשרה ,ללימו תורה ולמנוחה..



כשנחזור מהחופש ע"ה אנחנו מתכוננים להמשיך ע ו ות החורף ואולי גם להיכנס
לע ו ות ופרויקטים ח שים.

 במסגרת הפנימייה והפעילויות החברתיות וההתנדבותיות

היו לנו תקופה זו כמה

פעילויות כלל תוכניתיות:


הטיול מרמת סירין לת ור שהיה מוצלח מאו הן מ חינת האווירה והן מ חינת הארגון
הו ות לצוות הלוגיסטי הח ש שהוקם ומתנהל אחריות התלמי ים הח רים ו.



גם מסי ת חנוכה הייתה משמחת ומג שת הו ות לצוות שהסכים לקחת על עצמו את
האחריות לפעילות והפתיע את כולנו.



אנחנו משת לים להכניס לשגרת הער ים שיחות של אורחים מ חוץ שיכולים לתת לנו
מאישיותם ומהשכלתם .חו שיים האחרונים שמענו שיחות נושאים שונים ו הן שיחה של
גי י נצר ,מזרחן ,ש י ר על המצ

מזרח התיכון היום ,שיחה של אהרל'ה שחק מש ה

אליהו שסיפר את סיפורו של מר החשמונאים ,שיחה על ג ורה מפי לוי ג עון מטירת צ י
וכן שיחות של הורים ש או מיוח ו י רו על מלחמת יום הכיפורים ,על מצ ו וכיוונו של
העולם המו רני או על סיפורם האישי ..חשו לציין שהשתתפות הח ר'ה שיחות הללו
הינה רשות ולא חו ה ולכן קיומם תלוי למעשה רצונם ו התעניינותם של הנערים.


ניקיון הפנימייה  :אצלנו רג ים האחריות לניקיון הח רים ,החצרות והמ נים כולם מוטלת
עלינו ,על הצוות והתלמי ים כאח ולא על גורם אחר מ חוץ .כמו ן שמציאות זו ורשת
התגייסות של כל השותפים על מנת שהיא תצליח.

נראה ש רו האוכלוסייה אינה נהנית

מלנקות ומסת ר ש נים גיל תיכון אף יותר רחוקים מזה אך למרות זאת איננו מתכוונים
לוותר על רישת האחריות ה סיסית הזו ונמשיך לעמו על כך כ י לפתח אצלנו את היחס
הראוי לס י ה וכ י שיהיה לכולנו נעים יותר רג ים.

 פעילות חברתית במסגרת המחזורית  :כיתות י"א וי" יצאו ליומיים ע ו ה צפון הגולן כ י
לשנות נוף ולהכיר גם לחקלאים המרוחקים את תוכנית "רג ים".
 -כיתה י"ב ממשיכה התנ

ויות ימי ר יעי צפון ה קעה אצל י י וצוריאל ונלחמים כל

פעם כ י שזה יצא לפועל .את אח מימי הר יעי האחרונים הם ניצלו כ י לצפות תרגיל
הצ אי הג ול שהיה גל וע וס י ותיו.
ה ירורים לקראת השנה ה אה התחילו ו ע"ה ש ועות הקרו ים יצאו המעוניינים
ל יקורים מקומות השונים .כחלק מההכנה וה ירור לפני כחו ש נסעו הח ר'ה עם יפתח
לש ת מכינת עצמונה ,שם הם שמעו שיעורים ושיחות מפי ר ני המכינה.

 -כיתה י"א

תקופה האחרונה היו עסוקים חו ש ארגון ו התכוננות ל גרויות .מק יל הם

סיימו ללמו את החומר התיאורטי על הנסיעה טרקטור וכעת הם של המעשי ,נקווה
שהח יות מגרש הלימו חזקות מספיק לקראתם.
ירק משותף עם ח רי ויל י קי וץ טירת צ י.
עתי יה

קעה שם הם ע

נוסף הם עו

ים שעות הפנאי על גן

ש וע שע ר הם נסעו לחווה של עומר

ו קצת ושמעו שיחה.

 -כיתה י' ממשיכה לצאת להתנ

ויות– ע ו ה

יר

רותם ושמירה על ע ר פרות י נאל.

לאחרונה הם גם נסעו למסוק זיתים אצל משפחת רזני ונשארו שם לארוחת ער ושיחה עם
א י ושמשון על חייהם כחקלאים.
 -כיתה ט' הספיקו למסוק זיתים

מטע של משפחת עי ו לי היישו אלון .ער לפני הם

כ ר הגיעו למתחם 'ארץ ראשית' שם אכלו ארוחת ער ושמעו שיחה של א יו של יוא .
המשך התקופה הם יצאו למסע קצר אך מפרך כולל סחי ת אלונקה וריצה מחזורית תוך
הקי וץ וס י תו  -איתן מ סוט עליהם .ש ת וישלח הם עשו ש ת מחזורית טירת צ י
וחילקו את המשימות והארגונים ין הח ר'ה .נשמע שהיה טו מאו .

 בבית המדרש כפי הי וע לכם ,ההשתתפות לימו
הנערים ו הנלמ

הינה ע"פ רצונם ו חירתם המלאה של

ו אינו ל גרות או למ חן ,זאת מתוך מחש ה שראוי לימו ה תורה שיהיה

לשמה ,מטרה שיצמיח יחס חיו י לערכי התורה ולעמל הלימו .


מכיוון שנעשו כמה שינויים תכנית הלימו ננסה עכשיו לסכם לכם את הלו"ז
שנקווה ויהיה פחות או יותר ק וע מעכשיו .ה

שעה

לימו מתחלק לשניים.

הראשונה יש שיעור אמונה/מי ות לפי המחזורים (חלקם עם המחנכים) .שעה
השנייה התלמי ים מתחלקים לפי רצונם ין אר ע ק וצות ("ח ורות") הלימו :
מסכת סוטה ,תנ"ך ,הלכה עיון ועין אי"ה.


מתוך אמון

ח ר'ה ה וגרים ו אחריותם להתמי ולהו יל ,החלטנו השנה שפעמיים

ש וע יתחלקו הנערים לזוגות/שלישיות ללימו משותף

וגרים וצעירים " .ה

הח ר'ה משקיעים ויש כיום מעל  50ששותפים מהלך הג ול והמיוח הזה.


שעות הער

מתקיימת ק וצת לימו

רמ "ם פעמיים ש וע ,וכן ק וצת מ ט

אמוני על תפילה ומשמעותה פעם ש וע לימו ארוך ומעמיק.


מי י פעם אנו משת לים לארגן מפגש ולימו עם ר נים אורחים .מסגרת זו נסענו
ש וע שע ר ל ישי ה הג והה עלי  .חו שיים האחרונים הגיעו אלינו
רונצקי ,הר אלי ס ן ,הר אוה



הר א י

רוכי והר ג י כהן.

ישנה ק וצה ק ועה מכיתות י "א-י" שנשארים חמישי אחה"צ אחת לשלושה
ש ועות לשיעור ולימו משותף ח ורה.

מאחורי משקפי המורה:
כ ר חנוכה ,הזמן לא עומ לרגע .מה ש חית למחר הגיע ,כי מחר הגיע מאו מהר....
 שנה ראשונה שיש לנו אר ע כיתות כש כל כיתה מספר התלמי ים נע ס י המספר
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זהו מצ ח ש ,והוא ורש התייחסויות ח שות ,התארגנויות שהן לפעמים שונות .יש זה
החלט קושי אך גם צ
כיתות ההחלפה כ

ים מאו חיו יים של ק וצות רות למי ה יותר "כיתתיות" .מצוקת

ה מ שנים קו מות ואני תקווה שיימצאו פתרונות המשך השנים ,יח

עם הקי וץ המארח ,טירת צ י.


של הגי ול מספר התלמי ים מצאנו לנכון לפצל את הע ו ה שלי כ י לייעל אותה
ולהגיע לתוצאות טו ות יותר .טל שטרן ,מורה למתמטיקה ורכזת המקצוע ,נכנסה לעניינים
תחילת השנה וחילקנו ינינו את הע ו ה .מ חינתכם ,הורים יקרים ,טל קי לה אחריות על
כיתות ט' ו -י' .אנחנו עו

ות יח ואני מלווה את התהליך אך מעכשיו יש לפנות אליה

כל פנייה הקשורה לתלמי י כיתות אלה .מספר הניי שלה הוא .050-4261709 :נאחל לטל
הצלחה ג ולה תפקי הח ש!


ש וע שע ר התכנסנו כאן לשיחות הורים .למ נו מטעויות שנה שע רה וניסינו לשפר .כל
צוות המורים ,חוץ ממורה אחת שלא הצליחה להגיע ,היה נוכח וזאת הצלחה ג ולה .מספר
הורים לא הגיעו .המורים עומ ים לרשותם למסירת מי ע .התקשורת הזאת חשו ה יותר,
מע ר לאחריות ה נים הע רת מי ע להוריהם.

 קצת על מה שקורה כיתות:


כיתה ט' ע רנו משל הגי וש לשל הלימו  .איתן המחנך וטל שטרן עוק ים מקרו על
המתרחש ומגי ים למצ ים ה ורשים תגו ה .סך הכל הכיתה נכנסה ללמי ה והמורים
מ ווחים על שיפור ר מאז תחילת השנה .אחרי חנוכה ,יום חמישי ז' ט ת (

)5.1.2017

מתוכננות שיחות הורים ,אנו מזמינים את כל ההורים להגיע ולק ל מי ע ע כני על מצ
ה ן היקר .פרטים על ס ר היום רך איתן המחנך.


כיתה י' אנחנו מתקר ים לסיום הסמסטר הראשון של השנה ואתו מ חני סיום ( גרויות
פנימיות) מקצועות שלא יילמ ו סמסטר קיץ :הלכה ,חקלאות וספרות .מי לאחר חנוכה
ניכנס ,טל ואני ,לכיתה להס יר פעם נוספת את חשי ות המ חנים האלה היותם חלק
אינטגרלי של הרכ ת תעו ת ה גרות .נקווה שהמסר ייקלט.



תלמי י כיתה י"א עומ ים לפני ה גרויות הראשונות שלהם .מוע חורף יי חנו רק שני
מקצועות ,לשון והיסטוריה ,אך ה

ר יורגש החלט הקלת העומס של גרויות קיץ .גם

כיתה זו ניכנס לאחר חנוכה לתת הס רים נוספים על נהלים שונים ,נהלים הקשורים
למשר החינוך ונהלים הקשורים לרג ים.



גם כיתה י" מורגש שאנחנו מתקר ים ל חינות ה גרות של מוע חורף .אנחנו מנצלים
את ימי הגשם כ י לארגן להם שיעורים נוספים ,לשמחת המורים וקצת פחות שמחה אצל
התלמי ים...

נאחל לכולם המון הצלחה כל ה חינות!
חג חנוכה שמח ,הר ה אור ושמחה,
מ י
מרכזת פ גוגית

 מספר עדכונים:


ע"ה נקיים ש ת של כל התוכנית קי וץ טירת צ י פרשת 'שמות' ,יח עם
הצוות ומשפחותיהם.



אסיפות הורים– כיתה ט':

יום חמישי  5/1ז' ט ת לפי הפרטים שכ ר נשלחו להורי המחזור.

חורף גשום ומבורך!
נשמח להיות בקשר
צוות רגבים!

