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  בסוף היום אבחן את ליבי"

  :צלול וברור קולו

, תשמחי אם ניצחת

אם הועלת ,אם הצלחת

 – ואל תצטערי אם לא 
 

 לאהכולנתוןבידייך

 רבהכוחהנסתר

 הרימיאתכנפייך

 מעלעולמךהצר

 

  בסוף היום אני רוצה לדעת

  הכי טובשיכולתיי עשית

בסוף היום אני רוצה  

,  לגעתבעמקי קיומי

  למה באתי

  לא נכנעתי, להגיד לעצמי

  גם בלא ידוע והלא מוכר

  הרמתי את הראש והמשכתי

 "   עשיתי הכי טוב שאפשר

 (אסתר שמיר)

 

 



 

 ,הורים וחברים יקרים

 !שלום וברכה

 

 ..סוף שנה ברגבים זה דבר מאוד מוזר

אבל בעצם חצי תוכנית חוזרת ביום ראשון לשלושה , חוגגים ומסכמים שנה, יש התרגשות באוויר

 ..שבועות של עבודה שיהיו רק יותר דורשים ומאומצים

וישר , כבר חושבים על הגעגוע, שולחים אותם עם ברכות להמשך, עושים מסיבה, ב"נפרדים מכיתה י

 .. אין הרבה זמן להתאושש וכבר הכנות אחרונות לשקדים שיתחילו עוד מספר שבועות–אחרי המסיבה 

 .אין הפסקות- ' והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע'סוג של , אולי ככה זה בעולם הטבע

 ושוב –להתפלל , הפעם רחוק יותר, לכוון שוב, לסכם, להרים מבט, אנחנו צריכים לדעת לעצור רק לרגע

 .לצלול לים המשימות שעוד נשארו לנו בדרך הפרטית והלאומית שלנו

 ..חופש קצת פחות. כן- מנוחה 

וגם שם לא תמיד מצליחים לשתף בחוויות , רק חלק מההורים משתתף כל שנה במסיבות הסיום

אנו כותבים לכם כמידי , כחלק מהמאמץ הזה של העצירה והמבט, אז בכל מקרה, היומיומיות שלנו

 . פעם בפעם בצירוף כמה תמונות על מה שהיה לנו בתקופה האחרונה

--------- 

  



 

 היו לנו בין היתר. אחרי פסח התחלפו לנו כמעט כל העבודות, במסגרת העבודה: 

 ב "עיצוב עצי זית ואבוקדו צעירים של עין הנצי, נטיעת לימון במסילות, נטיעת תמרים ומנגו במירב

דילול שריגים בכרם במירב ובבת , (!)בניית חממות בחוות אצות, (שאנחנו נטענו בשנה שעברה)

 ..חזירים ושיפוץ בית רשת ברימונים ועוד עשרות רבות של סוגי עבודות, שלמה

  שם ', גזר בגלבוע'-גזר שלוחות ו'לאורך כל התקופה שלחנו צוותים קבועים לגידולי השדה כמו

בשדה אליהו ' ביובי'נציגים היו לנו גם באופן קבוע ב. עבדנו בעבודות השקייה ובתחזוקת הגידולים

 .ובבקר של ירון

 קנינו ציוד ואנו מתקינים . לאחרונה התחלנו בפרוייקט חדש של השכרת גידור חשמלי לחקלאים

הפעם הכוונה לחזירים )למניעת כניסה של חזירים ' חמניות וכד, גדרות זמניות סביב שדות תירס

 .(אמיתיים

 

 

  



 

 לצערנו .  אנו מסכמים שנה עמוסה בחוויות ובבנייה רוחנית טובה ומשמחתבבית המדרש

אחראי בית המדרש שהחזיק על כתפיו תיק עמוס וחשוב  זה במשך , אנחנו נפרדים מיוסף

מה , ה'כידוע בית המדרש ברגבים מבוסס על הרצון החופשי של החבר. שנתיים לא קלות

הוסיף , יוסף הנהיג את בית המדרש ביד רמה. שהופך את המשימה לדורשת הרבה יותר

, נעימות, והכל במאור פנים, "מבולבלים"הכוונת , דאג לחברותות, הביא אנשים, שיעורים

אנו מודים ליוסף ומאחלים ובטוחים שיצליח . אמון ואהבה לתוכנית בכלל ולכל נער בפרט

 .בהמשך דרכו

 

 נזכיר רק כמה אירועים משמעותיים..  לא היה רגע דלבתחום החברתי: 

 

  התכנסנו לציין את כניסתם הממשית , ג בעומר"גם השנה באזור ל,  כמנהגנו–מסע חולצה

כבר היו מיומנים  (המחנך המורעל)שאודות לאיתן ', מחזור ט. לרגבים' של מחזור ט

דרך נחל יששכר עד למרומי , הלכו בקצב שיא מאזור התעשייה של בית שאן, במסעות

את הקילומטרים האחרונים הם עשו עם אלונקה והגיעו בכוחותיהם האחרונים . כוכב הירדן

שמה חיכו להם כל המחזורים הגדולים שרצו איתם עד -  מטר מהמצפה 500עד למרחק 

לקול תשואות , ה קיבלו אחד אחד את החולצה המיוחלת'לאחר מכן החבר. לנקודת הסיום

 ..ההמונים

 

  



 

  נראה שיש מספר רב של מסורות שכבר ,  עם זה שהתוכנית די צעירה–יום ירושלים

יש שיגידו מאוחר )בימי ירושלים אנו נוהגים לקום מוקדם בבוקר . השתרשו אצלנו

אליו , השנה בחרנו באזור שילה. יהודה והשומרון, ולנסוע לעבוד באזור ירושלים (..בלילה

בצהרים התאספנו . התחלקנו לקבוצות ויצאנו לעבוד אצל החקלאים המקומיים, הגענו

בכניסה לעיר העתיקה בירושלים ומשם יצאנו לסיור מודרך בסמטאות הרובע היהודי 

 . חתמנו את היום בשירים וריקודים ברחבת הכותל המערבי. המתחדש

 

  שמתכוונים  (ז"חים בלע"תרמ)ה 'לפני כשבועיים הגיעו אלינו כל החבר–יום גיבוש

הם עבדו שעתיים בשמש .  שלושים ושמונה במספר–ט "להצטרף אלינו בשנה הבעל

אנחנו מקווים שזה עזר . הקופחת של עמק בית שאן כדי לתת להם טעימה מהצפוי להם

שני , ה עם יונה בר שלום ואילן סימון'אחרי צהרים נסעו החבר.. להפיג חששות ולא להפך

ה 'אליהם הצטרפו גם כמה חבר. להתרענן בנחל הקיבוצים, המיועדים' מחנכי כיתה ט

כדי להכיר אותם וכדי לתת להם הזדמנות לשאול את , מהמחזורים הבוגרים של התוכנית

 .כל השאלות תלמיד לתלמיד

  



 

: במסגרת המחזורית

 כיתה ט '– 

 לקט'ה עם נדב המדריך ל'בתקופה האחרונה כל שבוע יצאו כמה חבר '

היבול הנאסף . לקטוף בהם/ירקות בשטחים שהחקלאים כבר סיימו לאסוף/פירות

 .ח בעין הנציב ומחולק למשפחות נזקקות באזור"נתרם לגמ

 ה את הזמן ללכת 'ביום שישי ניצלו החבר. נערכה לאחרונה שבת מחזור במירב

 .להתנדב בחוות של אורי כהן וצוריאל בצפון הבקעה

 מזל טוב. לאיתן נולדה בת! 

 

 כיתה י '– 

 ממשיכים באדיקות לצאת לשמירות בימי רביעי כל שבועיים. 

  



 

 א "כיתה י– 

  ברמת הגולן אצל משפחת ' קשת'לפני מספר שבועות נערכה שבת ביישוב

 .איילון ביחד עם אורי ומשפחתו

 מתכונות ובגרויות ובין לבין משתדלים להרים את הראש, טובעים בלימודים. 

 לקראת סוף שנה אורגן ערב מחזור במדגה מירב. 

 ב "כיתה י– 

 ברמת הגולן ' יונתן'השבת התקיימה במושב . גם הם שבתו לאחרונה ביחד

 .אצל משפחת פרקש

 ה מצאו את עצמם במקום חשוך 'החבר. יפתח אירגן ערב ניווט מושקע במיוחד

עליהם היה להגיד איפה הם ולנווט לכמה . בלי מושג באיזו דרך באו אליו

 ..צדיקים.נ

  לקראת סוף השנה המחזור נסע לרותם ולגבעת סלעית לערב סיכום

 .מהם קיבלו ברכה חמה להמשך הדרך, ההתנדבויות אצל דידי וצוריאל

 

 .מצורף לוח החופש בו מסומנים זמני הפעילות של רגבים, לנוחיותכם

 

 

 



 

 :מאחורי משקפי המורה

, שלום רב, להורי תלמידינו

מהבחינה , היום הוא היום האחרון ללימודים. קוראים לזה, שנה מאתגרת, עוד שנה מסתיימת
' ב יש לנו עוד שתי בגרויות ומועדי ב"י- א ו"בכיתות י. באמת סיימו' י- ו' בכיתות ט. הרשמית

. באנגלית ומתמטיקה

עוד לא סיימנו לנתח כדי , במרחק כל כך קצר אנחנו עוד לא רואים את הכל? אז למה מאתגרת
: אך נדמה לי ששני גורמים חדשים היו מאוד משמעותיים השנה. להבין

הדבר דרש מאתנו שינויים . מהבחינה הרשמית הפכנו השנה למוסד חינוכי עצמאי לחלוטין
כל זה . התייחסויות לנושאים שונים שלא היו מוכרים לנו, התארגנויות שהיו לנו חדשות, מסוימים

חוץ מהעובדה שלא נסענו לרמת מגשימים )שלא משנה כלום אצל התלמידים , ברמה המנהלתית
. הרבה סבלנות וכוח התמדה, זמן, אך דרש מאתנו בהנהלה אנרגיות (....למי שעוד זוכר, לבגרויות

פעם ראשונה שבכל הכיתות יש לנו כעשרים . מבחינת התוכנית השינוי הגדול הוא גודל הכיתות
התייחסות , השינוי הזה דורש התארגנות אחרת.  תלמידים8-10כבר לא קבוצות של . תלמידים

אנחנו צריכים . המורה כבר לא מלמד שיעור כמעט פרטי אלא מולו נמצאת כיתה. אחרת לקבוצה
כי רגבים זה לא כמו ". להיות כמו כולם"לחשוב איך לנהל את הכיתות בלי ליפול למלכודת של 

העבודה החקלאית משנה את כל האווירה הבית ספרית ואנו צריכים לבנות את הלמידה . כולם
. בהתאם

. בישיבות המורים ובצוותי הניהול והחינוך, על כך ועל עוד בעבודה שלנו בחופש הגדול

, להורים ולבנים. נדע לשלב את ההכנות לשנה הקרובה יחד עם היציאה מהשיגרה, נצא לחופשה
. לשאיבה של כוס גדולה מלאה ברוח קרירה. ללמידה ברוח אחרת, תנצלו את החופשה להתרעננות

! וניפגש בשמחות, דרך צלחה לכולם. רגעי פרידה לקראת היציאה לחיים, ולשמיניסטים ולהוריהם

 

         מדי איילי 

                  רכזת פדגוגית 
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