הורים ,חברים ,בוגרים ושותפים יקרים!
בעודנו רצים מתנשפים להספיק עוד זית ועוד חבטה ,בנסותנו להיענות לעוד מוסק שקרא לעזרתנו,
בזמן שתום עונת המסיקים נושפת בעורף כל החקלאים  -לא שמנו לב שהגיע חנוכה (אם רק היינו
עובדים בקטיף סופגניות זה לא היה קורה )..וטרם עצרנו לעדכן ולשתף אתכם בכמה תמונות .אז
עדיף מאוחר מאף-פעם כי אם לא עכשיו אז אימתי .ואמנם ,יש הרבה דברים שרצינו לעשות ובטח
תסלחו לנו גם בשנה הזאת.
זמן חורף ברגבים ..שיגרה עמוסה ,מבורכת אך קשה .עבודות יותר אפורות ומתמשכות כמו גיזומים
ועישובים שלא נגמרים .כבר התרגלנו לאכול בעבודה תמרים ורימונים ועכשיו אפילו ב'קטיף' של
העונה – המסיק ,אוכלים בעיקר אבק .ובכל זאת ,ואולי דווקא בזכות זאת ,החורף הוא הזמן
להתפתחות פנימית ,החוזק נבנה בו וכך גם העומק .גם אם נראַה שהמלחמה היא רק לשרוד – נאמין
ונזכור שכך היא דרכנו ,ושאת הפירות נראה בע"ה בהמשך הדרך.

אז מה היה לנו בחודשיים האחרונים...
במסגרת העבודה כאמור נכנסנו חזק לעניין המסיקים ,הגדולים שבהם היו בעין הנצי"ב ובאילנייה.
במסיקים הקטנים עברנו כמעט את כל הארץ .מחוות "מעיין הנעורים " שבנגב ועד הר מירון .נציין
באופן מיוחד שזכינו לעבוד בנהלל במשק של זאבל'ה עמית ,איש המוסד שנהרג בתעלת סואץ בבואו
לתמוך באריק שרון ,חברו הטוב ,במלחמת יום הכיפורים .שירה של נעמי שמר "אנחנו מאותו
הכפר" נכתב עליו ועל חברו יוסל'ה רגב .בנו של זאבל'ה ,אמנון ,שנטע זיתים במשק של הוריו ואצלו
מסקנו ,הגיע אלינו וסיפר את סיפורו המיוחד של אביו.

-

בין כל המסיקים ,הספקנו ב"ה להתעסק גם בסיקול שדות לקראת זריעה ,בעבודות השקיה
בגד"שי עמק חרוד ,פירוק מאגר במדגה מירב ,גיזום תמרים במירב ובטירת צבי קטיף אבוקדו
בעמק הירדן (העבודה של העונה ,בה"א הידיעה )..וגלגול שקי תמרים בסככה כשיורד גשם בחוץ.

-

ימי הגשם ברגבים נראים כמו ימי שלג במדינת ישראל .כל המערכת כאילו מופתעת ,העבודות
מתבטלות ,החבר'ה מבולבלים וכל הדרכים מתמלאות בוץ .בכל זאת אנחנו מתפללים לגשם
שנצרך כל-כך וממעט מאוד לרדת .כל החקלאים ,בעיקר אלו שלא חובשים כיפה ,מבקשים
מהחבר'ה שיתפללו יותר חזק .בעשרה בטבת מחזור ט' השתתף בתפילה המרכזית של חקלאי
העמק ועוד רבים נסעו לתפילה בכותל שארגן משרד החקלאות.

בתחום החברתי ,היה לנו טיול 'תוכניתי' מנחל ציפורי להר הכרמל ,בלילה ,מסביב למדורה ,שמענו
שיחה ציונית נלהבת מיוסי אקרמן ,ידיד טוב של רגבים שהיה מנכ"ל חברת 'אלביט' בעבר ובשנים
האחרונות מגדל זיתים במושבו ,בית לחם הגלילית.
-

סביב שבת וישב היה לנו סוף שבוע גדוש ברגבים .בחמישי בערב התקיימה ועידת רגבים ,הראשונה
במספר ,אחרי מחשבות ותכנונים רבים .מה שעומד מאחורי קיום הועידה הוא הרצון שלנו לעורר ולתת
מקום לחבר'ה להיות שותפים ברעיונות והמחשבות שמאחורי היום-יום השגרתי .אנו רוצים לשמוע
מהם שאלות והשגות שבאות מלב מחובר לתכנית ,אנו שואפים להרים את המבט של כולנו ,לחדד את
מחשבותינו ,ליישר את דרכנו ולדייק את הכיוונים אליהם אנו שואפים .בהתחשב בכך שזו הייתה הפעם
הראשונה ,הועידה הייתה טובה ,אם כי יש עוד מה לשפר לקראת הפעמים הבאות.

-

למחרת ,בשישי בבוקר ,יצאנו כולנו לטיול בדרום הבקעה ועלינו את הסרטבא ממש אחרי הזריחה .זו
בהחלט הייתה הכנה טובה לשבת.

-

בשבת הייתה אוירה טובה ,בסעודות ובתפילות .טוב לפעמים להיות ביחד גם בזמנים שהם לא
שגרתיים ,כשאנחנו רגילים להיות כל אחד בביתו .זה מגבש ומוסיף רוח חיובית.

-

במוצאי שבת נערך טורניר כדור-עף מלא אנרגיות .במהלכו הגיעה משפחת ריקלין מאילנייה להודות
על העבודה במסיק ולפרגן בפיצות לכולם החבר'ה (וגם הצוות שנכח) היו בעננים..

-

ביום שלישי ,נר ראשון של חנוכה נערכה מסיבה בהובלת כיתה י"א .אחרי סופגניות ,ריקודים וארוחת

ערב חגיגית התחרו המחזורים ביניהם בכל מיני משימות כשגולת הכותרת היא משימת הריקודים
הקבוצתיים (' 'just danceבלע"ז).
-

ביום חמישי ,נר שלישי ,התקיים יום בוגרים .הייתה נציגות מכובדת מכל המחזורים (א'-ו') והחבר'ה
שמחו להגיע .בערב ישבנו קצת מסביב למדורה ושמענו שיעור מהרב איתן ובבוקר יצאנו למסיק בכוכב
הירדן .הייתה חוויה טובה וכולם הסכימו שכדאי לעשות עוד כאלה בהמשך.

-

במסגרת בית המדרש ממשיכים ללמוד במרץ .בימים אלה התחילו שני שיעורי ערב שבועיים חדשים,
אחד בגמרא ואחד באמונה.

לסיום כמה נקודות
 כחלק מהפעילות החברתית ברגבים ,אותה אנו אוהבים לשלב עם עזרה לחקלאים ,אנו רואים
ערך ביציאה מהשטח המוכר ,ומהתנאים הנוחים שהתרגלנו אליהם .במסגרת זו ,מדי פעם יוצא
איש צוות עם קבוצה של חבר'ה לאחד השטחים בעמק ובסביבתו ,לישיבה ושינה מול המדורה.
כך אנו נהנים מלילה של שינת שטח ,מתמודדים עם תנאי מזג האוויר ,נהנים מהאווירה
המיוחדת ומהשקט של הטבע ועוזרים לחקלאי בעצם נוכחותנו במקום.
 ישנה תופעה של חבר'ה שמודיעים על היעדרם מהעבודה ברגע האחרון .המציאות והחינוך
ברגבים משמשים בכפיפה אחת .כל נער שקם בבוקר ויוצא לשדה או למטע נבנה מכך שיש בו
צורך אמיתי ,העצים צריכים להיגזם ,העשבים הולכים ומשתלטים על השום .המציאות ,או
החקלאי במקרה הזה ,בונים עליו שיתאמץ ככל יכולתו בעבודתו .נער שלא קם בבוקר בזמן
ופספס את ההסעה ,יודע שיש מישהו שחיכה לו ,מישהו שביקש שיגיע .אז מה זה יותר ,חינוך
או הכרח? לדידנו ,חד הם.
כשיש קרוב למאה עובדים כל יום אפשר לשכוח את זה ,לטעות במחשבה שאחד לא משמעותי.
האמת היא שלאותו חקלאי שהוציא משלוח של  8דולבים במקום העשרה להם ציפה ,הנער
החסר מאוד משמעותי.
כדי לשים לב שאיננו מתבלבלים בכך וכדי שנוכל לעמוד בהתחייבויותינו לחקלאים ,הוחלט
שבקשות לשחרורים יתקבלו עד יום חמישי של השבוע שלפני ולא לאחר מכן .אנו מודעים לכך
שהנערים אינם בהכרח מחוברים ליומן ובכל זאת ,אנו סומכים עליהם וגם עליכם שתעזרו להם
בעניין.
 שימו לב ללוח שנה המצורף בו מפורטים הפעילויות והחופשים.

מאחורי משקפי המורה
להורי תלמידינו ,שלום וברכה,
חנוכה כבר עבר ,ובקושי הרגשנו שהשנה מתקדמת! בחינות הבגרות של מועד חורף עוד רגע
מתחילות וכולנו מופתעים :כבר? אנחנו (אנחנו המורים? התלמידים? כולנו?) ממש לא מוכנים....
בימים אלה מתקיימות ישיבות פדגוגיות על כל כיתה וכיתה ,עם כלל מורי הכיתות .ישיבות אלה
חשובות מאוד לקבלת מבט כללי על כל כיתה ותמונה אישית על כל תלמיד ותלמיד .ישיבות אלה
מהוות גם הכנה לשיחות אתכם ההורים ,שיחות שכידוע לכם התקיימו ביום שלישי שעבר עבור
הורי כיתות י' ו -י"א וביום שלישי הקרוב עבור הורי כיתות ט' .השנה אנו מחדשים :אם בשנים
קוד מות שיחות ההורים של כיתות ט' התקיימו רק עם המחנך ונציג פדגוגי שמסר את הדו"ח
להורים ,השנה כל מורי כיתות ט' יגיעו לשיחות עם ההורים .אנחנו מקווים שהדבר יהווה שיפור הן
להורים והן למורים.
בכיתות השונות הלימודים מתקיימים כסדרם .כיתות ט' נכנסו לקצב החיים של רגבים ,ומספר
הבנים הנרדמים בשיעור הולך וקטן .אנחנו לומדים לעבוד עם שתי כיתות מקבילות במחזור והדבר
מעניין מאוד.
בכיתה י' אחרי התחלה קצת קשה הבנים חזרו ללמידה .עוד מעט יתחילו בחינות הסיום של
המחצית הראשונה ,בחינות שבחלקן יקבעו את הציון שיתקבל לבגרות ובחלקן יקבעו את החלק
הפנימי ( ) 03%של הציון בבגרות .עדיין לא כל התלמידים קלטו את חשיבות הציון הזה ויש צורך
להסביר להם שוב את הנושא.

בכיתה י"א תתקיים השבוע המתכונת הראשונה .הדבר מרגש אותי כל פעם מחדש .בחורף זה
תלמידי י"א ייבחנו בשתי בגרויות בלבד ,היתר יהיה בקיץ .משרד החינוך מגביל אותנו מאוד במספר
הבגרויות האפשריות בחורף י"א ויש בזה הרבה הגיון .נקווה להצלחות.
ובכיתה י"ב ,הבלתי ידוע גדול על הידוע .האם יצליחו במתכונות? בבגרויות? כולם? רק חלקם? בתור
ילדים בוגרים הם יודעים שהאחריות עליהם .אנחנו מגישים את כל העזרה האפשרית אך הלמידה
היא שלהם .גם כאן נקווה להצלחות.
מיד עם תום הבגרויות אנחנו מתחילים את המחצית השנייה ,עם סיום למידת מקצועות שונים
והתחלה של למידת מקצועות חדשים .מתמטיקה ,אנגלית לשון ומגמות הם המקצועות הנלמדים
לאורך כל השנה .כל יתר המקצועות נלמדים סמסטריאלית והדבר דורש התארגנות רחבה
ומערכתית בשלב זה של השנה .נקווה שטל ,אחראית המערכת שלנו ,תצליח בקלות לבנות את
הפאזל המתחדש.
אני מקווה לפגוש אתכם בשיחות ההורים,
הרבה נחת מן הבנים,
כל טוב להמשך השנה
מדי איילי
מרכזת פדגוגית

