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פסח תשע"ח

אם יבשו שלוליות
ואם פרחו הפרדסים,
אם ירשו נוריות
את מקומם של נרקיסים,
זה סימן שאביב
כבר מטייל על הכבישים

וחלון יש לפתוח
ולסלק את התריסים.

צבעוני עלה בואדי,
חמורים רועים בניר,
ואני פתאום שמעתי
כל ארצי דוברת שיר.

זה הזמן חלון לפתוח
אל נופי ירוק מרהיב
נא לזכור ולא לשכוח
פעם בשנה אביב...
(נעמי שמר)

בס"ד
הורים ,חברים ,בוגרים ושותפים יקרים ,שלום וברכה!
הסתיימה לה תקופה ארוכה ,עמוסה ,שגרה של חורף ,עבודה ,בגרויות ,גשם ,בוץ ,קור ,חום..
הסתיים 'זמן חורף' ואנחנו שוב עוצרים לעדכן אתכם קצת על השגרה שהייתה לנו.
המושג שיגרה ברגבים טעון בירור ..ניקח את אבי לדוגמא (שם בדוי) -
ביום ראשון הוא הכין את הנטיעה בשדה אליהו ,עבודת
צוות – יפתח והחבר'ה הטובים ..צעקות ,צריך לדייק
בסימונים ,שיצא ישר ,בכל זאת שדה אליהו ..אחרי צהרים
בין הלימודים הוא הצליח לדחוף איזה התנדבות בגינות
בטירת צבי.
בשני ושלישי הוא עבד באותה עבודה (ר"ל) ,אבל בכלל
בעמק הירדן ,עם נדב ,אווירה טובה ..הוא עישב שם ,הוא
והבוגר שתקוע איתו .משתדל לעמוד בקצב רק כדי שיוכל
להמשיך ולדבר איתו על רישיון הטרקטור (בעיתו ובזמנו – עוד השנה בע"ה.)..
ברביעי הוא קם לפנות בוקר רק כדי להמשיך לישון בהסעה לנטיעות בדברת ,ראבק של איתן סלע ,עבודה
קשה פי זית ,אבל אין כמו נטיעות (אז מעוז לא כ"כ שונא אותי כמו שחשבתי אתמול .)..מתחילות קצת
שלפוחיות (המעדר דפוק ,זה לא בגלל שאני צעיר )..חוזרים מאוחר ,ארוחת צהרים בחמגשית (מי שהכין
לי חשב שאני ציפור?) ומהר לכיתה( ..אני כבר אראה איך אני משכנע את נדב שייקח אותי אח"כ לחונזיר.)..
ביום חמישי הוא 'נדפק' בביובי ,האמת שהוא דווקא די אוהב לעבוד פה ,אבל הוא עושה פרצוף מבואס,
ככה מקובל .רוב היום הוא עסוק בשאלה 'איך לעזאזל אין עדיין מכונה שעושה את זה במקומנו?' יש לו
כבר כמה תוכניות ,אבל בינתיים הוא ממשיך לעבוד( ,לפחות בחממות פה יש מזגן) .הפסקה מטורפת ,יש
ביסקוויטים ושוקו .אחרי ההפסקה הזאת הוא בקושי מצליח לזוז ,אבל אז הוא נזכר שיום חמישי הוא
יום קצר.
לא הזכרנו שכל יום הוא עבד עם חבר'ה אחרים ,ושיום אחד הוא ישב מקדימה בטויוטה ופעם אחת אפילו
נסע בטנדר (מאחורה ,אבל עדיין )..ולא ציינו שכמו תמיד אצלנו בעמק ,יום אחד היה חצי חורף ויומיים
אחרים שרב..
שבוע הבא הוא כנראה יהיה בבת שלמה ובגזר בגלבוע ,אבל מי יודע ,לא כדאי לפתח ציפיות.הדבר היחיד
שלא השתנה כל השבוע זה בגדי העבודה ,וגם את אלה היו שהמליצו לו להחליף מדי פעם..
זו השגרה שלו ,פחות או יותר .האם היא שגרה אפורה ושוחקת? כן ,וגם לא,
כנראה שזה תלוי בחוויה האישית של כל אחד..

בס"ד
אז מה הספקנו בחורף הזה?
במסגרת העבודה ,המשכנו לקטוף אבוקדו ,זמירה ודילול שריגים ,גידור בקר וגידור חשמלי ,עישובים
למיניהם ,עבודות השקיה בגד"ש ,גיזום תמרים בטירת צבי וגיזום זיתים ברותם.
היו גם פרויקטים ארוכי-
טווח כמו הכנת תשתיות
למטעי זיתים חדשים
בשד"א ובדברת .העבודה
כללה סימון שורות,
תקיעת עשרות אלפי
בזנטים ,פריסת חוטי
ברזל ,הקמת גדרות
ובעיקר הרבה נטיעות.
באומדן מקיף ,החורף
זכינו לטעת כולם ביחד
סך הכל כ 00,222 -זיתים
ושקדים!
הפעילות
במסגרת
החברתית( ,שגם היא פעמים רבות כוללת עבודה בתוכה )..היה חורף עמוס באירועים ,לכן נזכירם כל אחד
רק במילה.
לכבוד ט"ו בשבט יצאנו
כולנו לנטיעת שקדים
('שקדיות') בדברת .כמו כן,
שמענו מחווה ,שעלתה
לארץ מאתיופיה בגיל ,9
את סיפור המסע האישי
שלה ודרכו למדנו קצת
עולמם של העולים.

בראש חודש אדר מחזור ח' ארגנו מסיבה שכללה ריקודים ,תחרות תחפושות מחזורית והכנת אוזני המן
מקוריות (-נחסוך לכם את התמונות הקשות).

אירועי פורים כללו את
שבת זכור ,יום ספורט,
טורניר כדורגל (אל תשאלו
מי ניצח) ,יום שדה -
בהפתעה ,לינות שטח
מחזוריות ,ערב לימוד
ערב
בעלי,
בישיבה
כשרונות

צעירים

טרקטור בלע"ז)
אופניים אתגרי.

(-X
ומסע

חזרנו
פורים
אחרי
לשבועיים צפופים אותם חתמנו (לפני היציאה לדרום) בניקיונות לפסח .החבר'ה הוכיחו שהם לא רק
מלכלכים ושהם יודעים להתגייס גם למשימות לא אהובות במיוחד.

במסגרת המחזורית ,כיתות ט' שמעו שיחה על קרבות מלחמת העצמאות באזורנו .כיתה ט' של יונה נסעו
לבקר את אחיה זליגר שמאושפז בתל השומר וכל מחלקת שיקום ילדים יצאה לראות הופעה חוזרת של
מערכוני שבת זכור .בהזדמנות זו נאחל לאחיה רפואה שלמה ומהירה .אנחנו ממשיכים לקרוא פרקי
תהילים כל יום וקבוצות קטנות נוסעות לביקורים.
כיתה י' עבדה יחד וישבה לשיחה עם מקביליהם מבית הספר ב'מזרע'.
כיתה י"א יצאו לטיול שנתי של יומיים באזור עין השופט.
כיתה י"ב עשו שבת במושבה 'מגדל' אצל משפחתו של מעוז איילון ובנוסף נסעו לחצי יום טיול סביב
הכינרת.

שבוע דרום  -אחד השיאים הבלתי-מעורערים של השנה .ביום שני ,ב 03:2-בלילה ,יצאנו כ 022-חבר'ה
ואנשי צוות לעבוד ולנשום את האוויר המרענן בערבה : .שעות נסיעה ,תפילה ,ארוחת בוקר זריזה ,ויציאה
לעבודה .בדיוק כמו ברגבים ,שיגרה ..אפילו החממות והתמרים די דומים לאלה שבעמק .אבל בכל זאת
האווירה מיוחדת ,כבר אמרנו שאי-אפשר להבין? אולי זה הצורך להוכיח את עצמנו אצל חקלאים שלא
מכירים אותנו ,אולי זה בגלל שעוד רגע יוצאים לחופש ,אולי זו העוצמה שבלהסתער על אזור חדש ,אולי
זה המרחבים ..ואולי זה לא משנה ,העיקר שיש מלא חיים באוויר ,שאנחנו נדבקים בחלוציות המיוחדת
של הערבה ושאנחנו מדביקים את החקלאים בעוד קצת אופטימיות .העיקר שניזכר אנחנו בגודל המשימה
המונחת על כתפינו ושכל עוד הנוער לנו במולדת – קום יקום חזון עם ישראל!
שימו לב! מצורף לוח קיץ בו מצויינים האירועים והחופשים המתוכננים
עד פתיחת שנת הלימודים הבעל"ט.

בס"ד
מאחורי משקפת המורה
להורי תלמידינו היקרים שלום רב,
בין ניקוי פסח לפרסום ציוני בגרות ,בין אובך מלכלך לטיפול בקבלת תלמידי כיתה ח' ,מתפנה קצת זמן
לכתוב לרגבי אדמתנו ,לעדכן אתכם ,הורים יקרים ,על הנעשה אצלנו.
אנחנו מוסד חינוכי שעובד אחרת ,שמאמין
בחינוך לערכים ופועל להשגתו בצורה אחרת,
שרואה בהשגת תעודת הבגרות כלי ולא מטרה.
קורה ואנחנו צריכים להסביר את דרכנו שוב,
והתגובות מגוונות 3מהתלהבות אדירה לחוסר
הבנה מוחלט .ואנחנו ממשיכים לראות בדרך
בה רגבים פועל את הדרך המיטבית לתלמידים
שבחרו בדרך הזאת .היא לא קלה ,אך שכרה
ברור לנו לחלוטין .ובעזרתכם ,הורים יקרים,
נצליח לקדם את הבחורים למיטבם.

אז מה יש לנו ,ערב פסח זה?
 כיתות ט' 3כידוע חלק מהמקצועות הלימוד נלמדים בכל הכיתות בצורה סמסטריאלית .עם
תחילתה של המחצית השניה ,מורים שלימדו במחצית הראשונה בכיתה ט' 0סיימו שם והתחילו
ללמד בכיתה ט' ,0ולהיפך .דיווחם מאלף 3לדבריהם ,הלמידה בתחילת השנה החלה בצורה
רצינית רק לאחר החגים ,לעומת זאת במחצית השניה הלמידה החלה מיד! בזכות העובדה שיש
לנו השנה שתי כיתות ט' יכולנו לראות במו עינינו שמה שהסברנו ,כל שנה מחדש להורים
החדשים ,קורה במציאות 3תלמידי כיתות ט' עסוקים בתחילת השנה במשימות אחרות ,חברתיות
והסתגלותיות שונות ,ולכן תהליך הלמידה מתחיל אצלם מאוחר יותר .אנחנו ,ואתם ,זקוקים
להרבה סבלנות עד שהתהליך מתחיל .והוא מתחיל! שתי כיתות ט' לומדות ומתקדמות ,וזאת
בהחלט הרבה בזכות המחנכים שלהם .יישר כוח!
 כיתה י' סיימה את המחצית הראשונה עם קבלת ציוני הבגרות הפנימיים .רוב התלמידים קיבלו
ציונים משביעי רצון בהחלט .חלק התלמידים לא השיגו את הציון או השיגו ציון לא מספק,
כשהסיבה היחידה היא אי-עשיית המשימות לפי דרישת המורים .אותם תלמידים קיבלו אפשרות
לשפר את המצב ,תוך זמן קצוב .נקווה שאכן ישקיעו מאמץ לביצוע הנדרש .לפעמים אין ברירה,
יש מי שלומד בדרך הקשה...

 תלמידי כיתה י"א עברו את הבגרויות החיצוניות הראשונות שלהם בהצלחה גדולה .כולם השיגו
ציון סופי "עובר" בלשון .בהיסטוריה הציון הסופי מתעכב בגין עבודת עדות שעוד עומדת לפתחם.
התאריך האחרון להגשת העבודה נקבע ליום העצמאות .נקווה שיעמדו במשימה.
 ובכיתה י"ב אנחנו מתקרבים לסיום .עוד כמה חודשים ,נגיע לבגרויות הקיץ וזהו ,הם יוצאים
לדרך חדשה .אני מלווה את אלה שצריכים להשלים ,לשפר כדי להשיג את התעודה .נוכחותם
בשיעורים חשובה ,הם לא תמיד מסכימים אתנו .נשמח לעזרתכם.
כמו שכתבתי בתחילת דברי ,השגת תעודת הבגרות היא רק כלי .אך היא חלק אינטגרלי של תוכנית רגבים,
אין לשכוח זאת .ואם כלי ,אז כדאי למנף אותו כמה שרק אפשר.
פסח שמח לכל משפחות רגבים ,פסח של אביב פורח בשבילי הארץ ,פסח של התרעננות בחיק המשפחה,
פסח של חיזוק הכוחות לפני המשימות הבאות,

פסח שמח!
מדי איילי
רכזת פדגוגית

