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 בס"ד 

 

 הורים, חברים, בוגרים ושותפים יקרים!

שנה, נדמה שרק לפני רגע היינו ב'טירונות החזירים' עם מחזור י', והנה אנחנו פה, בסוף השנה, חלפה עברה לה 

ים את דרכם ז' שמסיימ נו נאלצים, מהר משחשבנו, להיפרד ממחזורי' כבר חלק בלתי נפרד מרגבים ואמחזור 

 .העצמאית אצלנו וממשיכים הלאה, בבניית דרכם

היו לנו לא מעט סיכומים בשבועות האחרונים, המון ניסיונות לתמצת, לתאר במילים את החוויות, להסביר את 

 העוצמות.  מקטין אתהתחושות. להודות. כולם אומרים שזה לא זה, שאי אפשר להסביר, שהשפה דלה והביטוי 

מוליד דברים  אבל אולי דווקא בגלל שזה קשה, דווקא בגלל שזה נראה בלתי אפשרי, המאמץ לנסות ולשתף,
 בינינו.את המכנה המשותף  , מרים ומעמיקחדשים

 לרבים ממסיימי י"ב,שנים ברגבים,  4אחרי 

 הייתה זו השבוע במסיבת הסיום, 

 הפעם הראשונה בה 'נדחפו' לסכם  

 .משעבר עליהםולתאר מעט 

 נאמר, שנוכל להעלות כאן על הדףר מיות 

 בכמות ובאיכות, ובכל זאת נצטט מספר שורות 

  .למד על הכללשיש בהם כדי ל 

: "נכון אתם אנשים כשרים, אך נחמן’ המשפט שמבטא בעניי את הדרך שרגבים חידשה, הוא המשפט שאמר ר-
 לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנוהמות ביער לילות שלמים" 

 רגבים הביאה אותי אל נקודות הקיצון שבי. אל מחוץ לאזור הנוחות. אדם כשר, בינוני, כבר לא יכולתי להיות.

 מראה.ברגבים, חוותי עוצמה. כשנפלתי. התרסקתי. וכשהתרוממתי זאת הייתה ה

עברתי דברים, השתניתי. תפיסת העולם קיבלה צורה. העבודה העיקרית ברגבים לא הייתה העבודה הפיזית. 

 העבודה הייתה להסתכל פנימה, אל עצמי. לנסות להבין למה. לחתור למגע עם השאלות הכי קשות. לא לפחד.

אושר ועצבות. שמחה וצער. לעיתים תשובות לא בהכרח היו. אבל זה לא שינה את העוצמה של החוויות: חוויתי 

 גם יחד.

הגעגוע היה נוכח. געגוע לדבר בלתי מוסבר, געגוע לעומק, לשיחה אמיתית עם חבר. געגוע לרגע של התבהרות, 

 רגע של הבנה, געגוע לפשטות.

 ברגבים נחשפתי למורכבות. הבנתי שניגודים יכולים ללכת יד ביד. "עין במר בוכה, ולב שמח" 

למצוא דרך לגשר על הפער שבין הרצון למימושו. לא הכל היה ורוד וזוהר. רגבים יכולה להיות מסגרת ניסיתי 

סיזיפית ושוחקת. ברגעים הקשים, ניסיתי להתרומם מעל ההרגשה הזאת. המטעה והמבלבלת, לנסות להבין 

  מה אנחנו עושים ולמה.

 אז נחזור להתחלה.. אבל התחלנו מהסוף,



 בס"ד

 

 שחזרנו מחופשת הפסח? ננסה להיזכר..מה היה לנו מאז 

הנציב,  , תמרים בטירת צבי ובעיןוברשפים בעין הנציב: מנגו במירב, נטענו לא מעט עצים במסגרת העבודה

 .תפוחים באלרום שקדים בדברת ובעין השופט ובסוף גם

, בצל קטרינות בגולןגם קטיפים היו לנו: תאנים בבית אלפא, מנגו אצל עומר עתידיה בבקעה, שסק בבת שלמה, נ

 ..ועגבניות בטירת צבי, ענבים ודלעות בשדה אליהו

 

 אבל אל תטעו לחשוב שכל העבודות היו נוצצות כ"כ.

 הייתה לנו גם הרבה עבודה בחממות בירדנה ובביובי,  

 , שחרור שלוחיותתמריםוגיזום עישובים למיניהם, דילול 

  ועוד..

 

 

 בקצרה את האירועים שהיו לנו:נסקור   במסגרת הפעילות החברתית

  בהובלת כיתה י"ב שעשו זאת במסגרת לימודי מחשבת ישראל. יום השואהטקס 

  פרשי הפלדה. –על אסון הנגמ"שים  יום הזיכרוןשיחה לקראת 

 וחלוקת חולצות. של כל התכניתשל מחזור י', שהסתיים בטקס  מסע חולצה  

  07-ה יום העצמאותחידון ציונות לכבוד. 

  בכיר על העדה הדרוזית מפי טליע, קצין מודיעיןשיחה. 



  שיחה עם יואב יזהר ששני חייליו נהרגו ממכת חום. יואב הסביר לחבר'ה על הסכנה ועל הנחיות
הבטיחות שאין לחרוג מהם. בנוסף הוא העביר שיחה לצוות בה נתן דגשים לדרכי אבחון ומניעה של 

 מקרים כאלו.

  יצאנו לעבוד בגוש שילה שבבנימין. ביום ירושלים 

 שאול על הקרבות בימין משה.-וסיור עם אלידע בר אחרי העבודה היו שיחה על ציונות, ריקודים בכותל

 שיחה עם רכז הפעילות של השומר החדש על המשימות והאתגרים איתם הם מתמודדים. 

 נסענו לקיבוץ סעד שם התאחדנו עם רגבים בגולן ובנגב והתפזרנו לעבודות באזור.  – יום בעוטף עזה

יום -אחרי הצהרים שמענו שיחה מקצין בכיר בגזרה וממנהל הקהילה של סעד, שניהם דיברו על היום

 המורכב בעוטף, כל אחד בתפקידו.

  קיונות( התקיים טורניר יחגגנו כל התכנית בבריכה בטירת צבי. אחרי הצהרים )והנ סוף השנהלציון

 כדורסל ובערב מסיבת סיום פנימית.

 שמעסיקים אותנו במשך ביום שישי, חגגנו את סוף השנה עם הורי מחזור י' ועם החקלאים  ,למחרת

 השנה.

 

  



 במסגרת המחזורית:

 

 כיתות ט':

  .טיול שנתי בגולן 

  הסינגל' אותו לקחו  -הכשרת שביל אופניים  בפרויקטאת זמנם הפנוי השקיעו בחודשים האחרונים הם'

 על עצמם.

 סעדון במצפה דני.-של יונה התארחו בשבת אצל משפחת בן הכיתה 

 .הכיתה של אילן התארחו בשבת אצל משפחת קרוגר בישוב אמירים 

 כיתה י':

  חוף לחוף. –טיול שנתי 

 קומזיץ במירב אצל עוזי. 

 הרוש במעלה מכמש.-שבת אצל משפחת בן  

  נטיעת תפוחים. –יומיים עבודה מחזורית באלרום 

 :כיתה י"א

  .שבת אצל משפחת זוארץ בכפר אדומים 

  נטיעת מנגו ברשפים. –עבודה מחזורית 

  אבות ובנים. –פיינטבול בהפתעה 

 :כיתה י"ב

  מתניה. –שיחה אצל משפחת ראבינסון מטירת צבי על הקרב בו נהרג בנם 

 .טיול צהרים בנחל השופט 

  ו ברגבים כבר שנים..מלעליו ע –סיום פרוייקט המעיין 

 .שבת סיום בתל תאומים  

 

 

 

 

 



 מספר דגשים ותזכורות:

 ספארק, -לקראת החזרה לרגבים בתחילת השנה יש לוודא שעל כל סמארטפון מותקנת תוכנת הגנה )נט

 רימון וכד'(.

  לצערנו, במשך השיגרה יש יותר מדי בגדים וחפצים אחרים שמסתובבים  –השבת אבידה ברגבים

דורש. חשוב לנו לשתף אתכם בתופעה ובדרך ההתמודדות שלנו ע"מ שלא תהיה עוגמת  ללאברגבים 

-כדי שתנסו אולי לעזור מכיוונכם. כל מציאה ברגבים מגיעה לפינת 'אבידות חדשות', אחת לשבוענפש ו

דשות לעמדת 'אבידות ישנות'. הדברים שנשארו ללא דורש בעמדת הישנות שבועיים מפונה עמדת הח

הדרך בה ניתן אולי למזער את התופעה היא שכל נער יעבור על  במשך שבועיים מופקרים ונזרקים.

 האבדות אחת לשבוע ויחפש דברים מוכרים, גם אם הוא לא חש קודם בחסרונם. 

 

 וכננים, בשבילכם ובעיקר בשבילנו, צירפנו לוח חופשים לקראת השנה הבאה, כחלק מהניסיון להיות מת

  . אנו נשתדל לעמוד בתכניות, והקב"ה יעשה הטוב בעיניו.()בעמוד האחרון ואירועים מרכזיים

 

 

  



 מאחורי משקפי המורה

זהו, עוד שנה הלכה, חלפה לה. זמן לסיכומים, אך גם זמן להתחיל להכין את השנה הבאה. ערב הסיום המרגש 

כיתה י"ב )אני לא יכולה לקרוא למאורע הזה מסיבה, התכנים של הערב הזה אינם מסיבתיים!(, ערב הסיום של 

מאחורינו, ערב מרגש שמבחינתנו הוא סיום אך מבחינת המסיימים הוא גם התחלה. רק לאחל להם את כל הטוב 

 שבעולם, שיבחרו בדרך הנכונה להם. דרך צלחה!

אך נשארה עוד בגרות אחת בתחילת החופש הגדול: תלמידי מגמת פיזיקה בנסיון אמנם כאילו סיימנו את השנה, 

אחרון לשפר את ציוני המגן שלהם לקראת הבגרות שתהיה בעוד כשבועיים. חידוש מרענן שהנהיג מטה הבחינות 

מאפשר לתלמידי י"א להיבחן השנה על חלק מהחומר )מכניקה( כך שהעומס האדיר שהיה בכיתה י"ב יוקל 

הו. ובשבוע שלאחר מכן יתקיימו בגרויות מועד ב' )אנגלית ומתמטיקה( למי שירצה לשפר / להשלים במש

במקצועות אלה. כולנו מחכים לפירסום הציונים בשני מקצועות אלה, ורק אז כל אחד יידע אם כדאי לגשת 

ת להגיע לכאן יום לפני למועד ב' או לא ובאיזה מקצוע. בכל מקרה, בכל הבגרויות האלה, לגרים רחוק יש אפשרו

 יום הבגרות על מנת לגשת לבגרות אחרי לילה של שינה. החבר'ה קיבלו ממני הנחיות על כך. בהצלחה לכולם!

בכיתה י' אנחנו סוגרים פינות ובודקים מי לא השלים את כל חובותיו במסגרת הבגרויות הפנימיות. יש תלמידים 

 בהם.שקיבלו משימות לחופש הגדול, נקווה שיעמדו 

י' עבורכם ההורים. שנה מסתיימת  -בימים אלה אנחנו עובדים על הרכבת גליון ציונים לתלמידי כיתות ט' ו

וחשוב לנו שתראו מה מצב בנכם בלימודיו. ממה שאנחנו מבינים מכם, הם לא ממש מספרים לכם מה קורה 

 לרשותכם.  בתחום הלמידה .... אם יהיו שאלות אחרי קבלת גליון הציונים, אני כמובן

צוות המורים שלנו יחסית יציב לאורך השנים. המורים בסך הכל אוהבים ללמד ברגבים, למרות הקשיים 

המיוחדים הקשורים ברוח התוכנית. אך נצטרך להתמודד עם עזיבתה של טל שטרן, שהחליטה לסיים את 

י"ב, הוראה שדורשת המון  -יחידות בכיתות י"א ו 5עבודתה אצלנו. טל הובילה את צוות המתמטיקה, לימדה 

יתה לי לסגנית בהרבה מתחומי ההנהגה הפדגוגית. נעזרתי בה בהרבה יהשקעה מהתלמידים אך גם מהמורה, וה

י' ובהתייעצויות רבות בתחומים מגוונים. אנחנו עובדים על  -תחומים טכניים אך גם בהובלת כיתות ט' ו

ל את נעליה הגדולות!  נאחל לטל דרך צלחה בכל מה החלפתה, יהיה מאוד קשה למצוא מישהו שיצליח לנעו

 שתלך!

ולכם ההורים, יחד עם הבנים היוצאים לחופשת הקיץ, תהינו מהאווירה האחרת בימי החופשה, תתמלאו כוחות 

 מחודשים ולכם הבנים תחזרו אלינו עם המון חיוביות!

 

 בברכה,

 ,מדי

 מרכזת פדגוגית

        

 



 לו"ז לשנת תשע"ט

 
הלימודים פתיחת שנת 

 תשע"ט

 2..8.79יום א' כ"ב אלול, 

 4:47.התכנסות בשעה 

 ראש השנה
 

 .2:77.עד  8/9.חזרה בצום גדליה 

 יום הכיפורים
 וחג הסוכות

 אחה"צ. 0/9.יציאה הביתה ביום ב' ח' תשרי, 

 2:77.עד  7./8חזרה ביום ג' אסרו חג, 

  ../84ט"ז כסלו,  שבת תכנית  -וישלח 

 חנוכה
 יהיה כולו חופש. 8./8-2ל' כסליו -השבוע שבין כ"ד

. לעבודה 8./9חזרה ביום א' א' טבת, נר שביעי, 
  כרגיל.

 4//.ט' אדר ב'   שבת תכנית –שבת זכור 

 פורים
 .70:77-ב 4/.8יציאה ביום ה', י"ד אדר 

 חזרה ביום א' כרגיל.

 פסח
 2:77.-ב  4/.. ניסן  ו' ה', יציאה ביום

 כרגיל. 82/4ביום א', כ"ג בניסן חזרה 

יום הזיכרון ויום 
 העצמאות

 .2:77.-ב 0/5יציאה ביום ג' ערב יום הזיכרון, 

 חזרה ביום א' כרגיל.

 ל"ג בעומר
 .0:77.-ב 88/5יציאה ביום ד' י"ז אייר, 

 חזרה ביום א' כרגיל.

 יום עבודה ולימודים כרגיל. יום ירושלים

 חג השבועות
 כרגיל. ///ה', ג' סיוון, יציאה ביום 

 .2:77.עד  //7.חזרה ביום ב' אסרו חג, 

 –מסיבת סיום כיתה י"ב 
 בערב. //2.יום ג', ט"ו סיוון,  עם ההורים

סיום השנה לכיתות 
י"ב ומסיבת סיום -י"א

 להורי כיתה ט'
 //.8יום ו', י"ח סיוון, 

 .0/..יום ה' ח' תמוז,  י'-סיום השנה כיתות ט'


