אסוף את המעשים
את המילים והאותות
כמו יבול ברכה כבד משאת.
אסוף את הפריחה
אשר גמלה לזיכרונות
של קיץ שחלף בטרם עת.
אסוף את כל מראות פניה היפים
כמו את הפרי ואת הבר.
האדמה היא אפורה מתחת לשלפים
ואין לה עוד לתת לך דבר.
ואין יותר גבעול חולם על שיבולתו
ואין יותר נדרי ואסרי
רק הבטחת הרוח כי הגשם בעיתו
עוד יחונן את עפרה בתום תשרי.
(איתמר פרת)

הורים וחברים יקרים,
שלום וברכה!

לפני רגע התחלנו שנה חדשה וכבר יוצאים לחופש סוכות..
למרות זאת ,אנחנו מנצלים את ההזדמנות לעשות סיכום קצר בשבילכם ,ובמיוחד בשביל
ההורים הרבים שזה עתה הצטרפו לחבורת 'רגבים'..
השנה ברגבים מתחילה מיד בכל הכח ,בלי הרבה זמן להתרגל ולהתאושש מהחופש .כבר
בבוקר הראשון כולם צריכים להיות על הרגליים בחמש וחצי בבוקר ,מוכנים להסתער על
המטעים והשדות .לחקלאים לא היה חופש ,הם חיכו בקוצר רוח לשובנו לגזרה .לכן לא כ"כ
מעניין אותם שאלו הימים הראשונים ,מבחינתם הם מצפים לשיא התפוקה שלנו ,במיוחד
עכשיו ,בעונה הכי לחוצה במטעים..

בפעם הראשונה אצלנו ,פתחנו השנה שתי כיתות ט' ,כל אחת עם תשעה עשר חבר'ה
(תלמידים בלע"ז) .מה שזה אומר הוא שכרגע כל יום יוצאים לעבודה יותר ממאה עובדים .זה
כוח רציני בהחלט ,אבל ככל שאנו גדלים -גדל הביקוש שנראה כמו בור בלי תחתית .אנחנו

אפילו לא מתקרבים להרוות את הצמא בעמק ובאזור לידיים עבריות עובדות.
---------

אז מה היה לנו עד כה..
 במסגרת העבודה ,הרוב קובע כי זו העונה עם העבודות הכי שוות ..התחלנו בקטיף מנגו,
גדיד ברהי (התמרים הצהובים האלו שאוכלים אותם קפואים ,)..קטיף רימונים במירב (עם
הפסקות עשר שלא מפסיקים לדבר עליהם) ,בציר ענבים בבת שלמה ,טיפול בחממות של
חיפושיות 'פרסימיליס' בביו-בי שדה אליהו (זה לא בדיחה!) .המשכנו בעיטוף אשכולות
תמרים וגדיד מג'הול (כל תמר-דולר )..ובהכנות לקטיף אבוקדו בבית זרע.
כמובן לא נשכח את מחזור י' החדשים שעבדו קשה מאוד בסוג-של טירונות והורידו
חזירים (ונמלים )..של למעלה מאלף דונם של זיתים..



בבית המדרש התחלנו שנה בכמה חידושים ושינויים .הגיע אלינו מרחוק אחראי בית מדרש
חדש ,חגי שורק מהישוב שקד .חגי הגיע עם מרץ וחלומות גדולים וכבר מורגשת ההשפעה
של אישיותו המיוחדת על לימוד התורה ברגבים.
גם שורות המלמדים התחדשו והתעבו כך שאנו מקווים שכל נער יוכל למצוא את מה שהוא
מתחבר אליו ומתפתח בו.



בתחום החברתי כבר בערב הראשון ארגנו כיתה י"ב קבלת פנים למחזור החדש במסע קליל
באזור הקיבוץ שבסופו כל אחד מכיתה ט' קיבל מזמרה שתלווה אותו בע"ה שנים ארוכות.
 בס וף השבוע השני צעדו כיתות ט' מהעמק לגלבוע ,שם ישנו במצפה 'חליל הרוח' -כמובן לא לפני שאכלו טוב וישבו קצת מסביב למדורה..

 כיתה י' עלו לגולן לשיחה עם חנניה ,בחור שהקים חווה ליד מיצר בה הוא עובד עםנערים שנפלטו ממסגרות .חנניה דיבר עם כיתה י' על תהליך העומק הארוך שהנערים
בחווה עוברים דרך החיבור לארץ והעבודה בחקלאות.
 כמיטב המסורת ,לפני היציאה לראש השנה ,התכנסנו כל התוכנית ב'-עין מודע' לאירוע'הרמת כוסית' כדי להודות על השנה שהייתה ולברך את השנה הנכנסת.
 השבוע של עשרת ימי תשובה היה עמוס במיוחד .ביום שלישי היה ערב בריכה לכולםוביום רביעי הייתה נסיעה למעלה אפרים לשיעורים של הר' יגאל לוינשטיין והר' תומר
ויצמן.
 ביום חמישי התקיים אירוע רב-רושם כשנבחרת הכדורסל של רגבים (מסתבר שיש דברכזה) התמודדה מול הנבחרת של בי"ס 'שקד' משדה אליהו .היה משחק צמוד ואפילו
הובלנו בשלב מסוים ,אבל בסוף החלטנו שמה שחשוב זה אהבת ישראל ולא הניצחון.
הייתה אווירה טובה ,זה בטוח.

כמה נקודות חשובות:


חזרה ללימודים מחופשת סוכות ביום ראשון ,כ"ה תשרי  ,15.10חזרה רגילה לעבודה בנוהל
יום ראשון.



רשמו כבר ביומנים ,לא לקבוע שבת משפחתית ,שבת תכנית תתקיים בע"ה בשבת 'וישב'.



תזכורות אחרונות –
 כל סמארטפון ברגבים מחויב בהתקנת תוכנת סינון של רימון או נטספארק. -על כל תלמיד להמציא אישור בריאות מעודכן מרופא לשנת הלימודים הנוכחית.

חג שמח!

מאחורי משקפי המורה
להורי תלמידינו ,שלום,
חודש שלם כבר חלף אך עד היום ,חודש החגים ,למדנו רק  15ימים .תחילת שנת הלימודים היא
תמיד איטית וכמו בכל דבר יש בזה יתרונות ויש בזה חסרונות.
 .1השנה התחילה בצורה רגועה למדי .החידוש הגדול השנה הוא שזו פעם ראשונה שאנחנו
פותחים שתי כיתות ט' .הדבר דורש התארגנויות רבות .היתרון הגדול הוא האפשרות
לחלק את שתי הכיתות לשלוש הקבצות במתמטיקה ובאנגלית ובכך לאפשר התאמה
גדולה יותר לפערים בין רמות התלמידים ,בעיקר בכיתה ט' בה כל אחד מגיע מבית ספר
אחר .אחרי החגים כיתה ט'( 2של אילן) תעבור ,בע"ה ,למיקומה הקבוע ואנו תקווה שגם
זה יעזור להתייצבות המצב.
בכיתה י' אנחנו נכנסים לשנה ראשונה של בגרויות ,פנימיות אמנם ,אך בגרויות לכל דבר.
הדבר הוסבר לתלמידים ,ויוסבר להם שוב אחרי החגים .חלק מהבגרויות יסתיימו עד ט"ו
בשבט ,האחרות יתקיימו במחצית השניה של השנה.
בכיתה י"א אנחנו נכנסים לשנה ראשונה של בגרויות חיצוניות וההבדל בין הבגרויות
הפנימיות לבגרויות החיצוניות הוסבר להם היטב .במועד חורף הם ייבחנו בלשון ובהיסטוריה
ובמועד קיץ בכל היתר :ספרות ,תנ"ך ,הלכה ,מתמטיקה ,אנגלית .העבודה רבה....
בכיתה י"ב ,ממשיכים ללמוד .הם מכירים את העבודה ,אנחנו מכירים אותם .נקווה להצלחות
יפות!

.2

.3
.4
.5

עם גידול מספר התלמידים ,השקענו עבודה רבה לאורך השנה שעברה ,לחשוב איך
להתארגן בצורה יעילה יותר ,תוך שמירה על הרוח המיוחדת של רגבים .בסופו של דבר
הוחלט ליצור תפקיד חדש שיהווה עזרה למחנך הכיתה ויעסוק אך ורק בפן הלימודי של
התפקיד :מובילי למידה .לכל מחזור הוצמד מוביל למידה (מו"ל בקיצור) האחראי על
קידום הלמידה בכיתה ,גם מול המורים המקצועיים וגם מול התלמידים .אנחנו רק
בתחילת התהליך ,יש לנו עוד הרבה מה ללמוד ,ליישם ולהסיק מסקנות .אך נראה לי
ששילוב שתי הדמויות בכיתה ,המחנך והמו"ל ,יכול לקדם את תלמידינו עוד יותר.
מיד אחרי החגים מתחיל שלב ההרשמה לבגרויות ,בכיתות י"א ו -י"ב.
בכיתה י' התחלנו לעבוד על בניית התיקים לתלמידים הזכאים להקלות .הורים יקרים,
אם נראה לכם שבנכם זקוק לאיבחון ,זה הרגע האחרון לביצוע .אנא תיצרו אתי קשר
ונקדם את הטיפול בעניין.
אחרי החגים אנחנו מפרסמים לתלמידים את לוח הבחינות של המחצית הראשונה .הדבר
מכניס את התלמידים לאווירה יותר רצינית של לימודים .נאחל לכולם הצלחה.

הורים יקרים ,אנחנו כאן לרשותכם ,על כל שאלה ובקשה.
נאחל לכם ולכל משפחותיכם שנה טובה וחג שמח!

מדי איילי
מרכזת פדגוגית

