מרגבי אדמתנו...

אבי ,אבי ,הגידה נא לי
מדוע הלילה שחור ואפל
ורוח מסיע קרעי ערפל ?
אפל ילדי ,הלילה אפל
ורוח עובר ומספר סודותיו
על אב שמרד עם חמשת בניו
הגד אבי ,מאין עלה
מאין עלה הלפיד הבוער
ולמה ירוץ בדרכו וימהר ?
עלה ילדי ,עלה הלפיד
משדות מודיעין אל משעול הקברים
לזרע כולו שלהבות ואורים
ואי השביל ,איה המשעול
איה המשעול זה עתיק הדורות
בו רץ הלפיד וזורע אורות ?
בהר בגיא עובר המשעול
ממרום הגליל עד אילת והים
על שדות גיבורים שנפלו על חרבם
ועוד אבי ,אמור לי רק זאת
מדוע הלילה מכל הלילות
זורחים האורים ומרבים לעלות ?
מדור לדור ,ילדי ,זה האות
זורח האור ועולה ומהבהב
בלילה הזה ,ליל כ"ד בכסליו
(עודד אבישר)

בס"ד
חנוכה שמח לכל ההולכים עמנו במשעולים ,חברים ,בוגרים ובעיקר הורים יקרים ,ותיקים
(כבר יש לנו בן רביעי מאותה משפחה )..וחדשים שזה עתה התחילו עם בנם את השנה
הראשונה.
כמנהגנו ,ננצל את הפוגת החג כדי לעצור ,להתבונן ולשתף אתכם בחלק ממה שעברנו בחודשים
האחרונים.
פתחנו את השנה בכמה ימים בודדים עד החגים ,בהם ניסינו להספיק כמה שיותר ,ואחרי
סוכות התחילה סוף סוף השגרה המבורכת.
במסגרת העבודה ,החבר'ה החדשים מכיתה ט' (מחזור י"א) פתחו כמו תמיד בתקופת ההכשרה
בהורדת החזירים (סורים) בזיתים .העבודה הקשה ,המשימה הברורה ,היסודיות הנדרשת,
החזרתיות שכמעט מייאשת ,ביחד עם עקיצות הנמלים והחום של סוף הקיץ ,בונים אצל
החבר'ה את היסודות של מוסר העבודה ,העמל והרצינות לפני שהם ממשיכים הלאה
ומתפזרים עם הגדולים בשאר העבודות.
בנוסף עבדנו בקטיף רימונים ,מנגו ,אשכוליות ,אבוקדו וגדיד תמרים מכל הזנים ..סיקלנו
אלפי דונמים בעמק יזרעאל ,גזמנו עלי עגבניות בחממות של ירדנה ,עישבנו הרבה גזר ומסקנו
טונות רבות של זיתים .כמו כל שנה אנו מקבלים בתקופת המסיק הרבה פניות מכל רחבי
הארץ של חקלאים המבקשים שנבוא למסוק אצלם .אנו משתדלים להיענות לכמה שיותר
בקשות במסגרת מגבלות 'כח-האדם' והמרחק הפיזי .בינתיים הספקנו למסוק בעין הנצי"ב,
אילניה ,אכסאל (שטח של מש' אנגל) ,נהלל ,רם-און ועוד ..כמידי שנה התרחקנו והגענו גם
ל'חוות הנעורים' שליד שדה-בוקר..

במסגרת החברתית







לקראת ראש השנה נסענו כולנו לעין מודע להרמת כוסית.
במוצאי צום גדליה התפזרנו לפי מחזורים לשינה באזורי מרעה של בוקרים.
לקראת יום כיפור כיתות י"א-י"ב ביקרו במלכישוע – כפר נגמלים ,סיירו במקום ושמעו
שיחה על משברים והתמודדויות מאחד מתושבי הכפר .באותו ערב חמישי ,נשארו חלק
מהחבר'ה לליל 'משמר' של לימוד בבית המדרש.
במסגרת התחרות הטבעית שבין בתי ספר שכנים ,גם השנה התכנסנו כל התוכנית
באולם הכדור-סל בשדה אליהו למשחק מול הנבחרת של בי"ס שקד .חשוב לציין שבכל
המשחקים מולם עד כה הפסדנו בשמחה ..משום מה ,אחרי עבודה מאומצת של
השחקנים ועידוד שלא נראה כמוהו ברגבים ,מצאו את עצמם חברי הנבחרת שלנו -
רושמים ניצחון היסטורי .בעקבות הניצחון הזה ואלו שבאו אחריו ,הנבחרת העפילה
והגיעה לשמינית הגמר של הליגה הארצית .תהילה נצחית או בזבוז זמן משווע? הדעות
חלוקות ,נשאיר לכם להחליט.
ביום הבחירות ,כשכל החברים היו בחופש ,נשארנו אנחנו לעבוד בשתי קבוצות גדולות
ואכלנו צהרים בעין-יזרעאל .אחה"צ חגי העביר שיעור בבית המדרש על ענייני
הדמוקרטיה .אין ספק שלחלק מהחבר'ה זה היה קשה לראות או לשמוע (תלוי אם יש
להם וואצאפ) מהחבר'ה מהבית על כל הטיולים המרהיבים או על 'המיליונים' שעשו
ביום הזה ,אך בסופו של דבר ,להרגשתנו ,כולנו מבינים  -התלמידים והצוות  -שאם
אנחנו אכן מאמינים בגודל וחשיבות השגרה שלנו ,אין סיבה שנפסיק הכל מהסיבה
שכולם עושים זאת .בזמנים כאלה ,כמו כשנשארים חלק מהחופש הגדול ,או כשחוזרים
בין רה"ש ליו"כ ליום אחד ,דווקא אז ,כשכל אחד מאתנו צריך לברר לעצמו למה הוא
ברגבים ,נבנית בתוכנו התודעה שלא באנו כדי להעביר את זמן ביה"ס בצורה פחות
גרועה ,אלא שהתגייסנו למשימה ,שיש לנו תפקיד ,שבונים עלינו ,שהחקלאים צריכים
אותנו ,שהגזר והזיתים מחכים לנו..










פעם בשנה אנחנו יוצאים לטיול 'תוכניתי' ,כולם ביחד .השנה טיילנו באזור הכרמל,
הירוק כל ימות השנה ..יצאנו ממצפה עופר וסיימנו למחרת בקיבוץ יגור .בדרך הספקנו
לפגוש במקרה עולה מאתיופיה שהסכימה לספר לנו על חג הסיגד שחל באותו שבוע.
לקראת חנוכה הגיעו אלינו הרב ליאור אנגלמן והרב בנימין סופר שדיברו איתנו על
ענייני דיומא.
ביום חמישי האחרון שמענו שיחה של יוסי שמחוני ,טייס מיראז' בעברו שלחם
במלחמת יו"כ ,תעשיין מצליח שהיום מגדל זיתים להנאתו ואנחנו עובדים אצלו.
ביום שישי בבוקר יצאנו לטיול קצר בגלבוע ,חזרנו לרגבים והתארגנו לשבת תכנית.
בלילי שבת אחרי הסעודה אירחנו לפאנל-עונג שבת שלושה מתושבי טירת צבי ,שכל
אחד מהם בתורו פרש בפנינו בקצרה את משנתו בעניין משימות הנוער בדורנו.
במהלך השבת היו שיעורים של חגי ויפתח בבית המדרש ,פעילויות מחזור בצהרים,
שירים וריקודים.
במוצאי שבת נערך טורניר הכדור-עף המסורתי ברגבים .גורמים בכירים בענף טוענים
שאולי יום אחד ננצח את שק"ד גם בזה..
ביום ראשון ,נר ראשון ,חגגנו את פתיחת החג בריקודים ב'עטרת צבי' – בית האבות של
טירת צבי .דיירי הבית וצוות העובדים התרגשו והודו לחבר'ה מאוד .לאחר מכן ,אחרי
סופגניות ,ספינג'ים וארוחה בשרית ,התיישבנו לשמוע הרצאה על מלחמות החשמונאים
מפי ז'אבו ארליך ,מומחה וחוקר של אזור יהודה והשומרון.

במסגרת המחזורית – לא נפרט הכל ,כמה נקודות ואירועים בולטים..
 כיתה ט' עלו את הגלבוע וישנו בחליל הרוח.
באחד הערבים הם נסעו למחולה לביקור אצל רבקה סדן ,היועצת שלנו.
 כיתה י'  1התנדבו כמה פעמים אצל משפחת אנגל מתל עדשים ועזרו להם בבניית גדרות
בקר .לפני שבועיים הם טיילו בגלבוע אחר הצהרים וישנו בשטח המרעה של המשפחה.
בחודש האחרון פרויקט גן-הירק עלה מדרגה .חברי הכיתה עבדו שם שעות רבות יחד
עם אורי ,רכז הפרויקטים של רגבים ,עיבדו את השטח ,חידשו את מערכת ההשקיה
ובנו חממה .עכשיו כולם כבר מחכים לתותים..
 כיתה י'  2נסעו לשבת בירושלים אצל משפחת מרקס .ביום שישי היה להם סיור עם גדי
דורלכר ,איש מקורות ,על מצב משק המים באזורנו .בתקופה האחרונה הם משתדלים
לנסוע פעם בשבוע לעזור לצוריאל ,חוואי מצפון הבקעה.

 כיתה י"א עשו שבת מחזורית בטירת צבי .ביום שישי הם התנדבו באזור היישוב 'כמון',
ליד כרמיאל ,ובנו מכלאה מאבנים בחווה של עמנואל .בתקופה זו הם עסוקים חוץ
מהדברים הרגילים ,גם בהוצאת רישיון הטרקטור הנכסף.
 כיתה י"ב התנדבו בחווה של מרמור ,באזור יבניאל ,ואף ישנו שם לילה אחד .בנוסף הם
נסעו כמה פעמים לעזור לעשהאל ,בוגר מחזור א' שלנו ,שהקים חווה ליד משכיות.
מספר הודעות:
 oחזרה מחופשת חנוכה ביום שני הקרוב – זאת חנוכה ,ג' טבת  10/12עד השעה .18:00
 oבשבועות האחרונים קיבלנו בברכה את עופרי בן שלום ,בוגר מחזור ז' ,שבא לעשות
אצלנו שנת-שרות .עופרי נכנס להדריך את כיתה י' .1

בס"ד
מאחורי משקפי המורה
לכל ההורים ,שלום וברכה,
בלי שהרגשנו הגענו לחנוכה .או שחנוכה הגיע ....הוא תמיד מגיע בזמן ,כדי לעצור את השגרה
השוחקת גם את התלמידים ולאפשר מילוי מצברים .השנה תהיה לנו עוד תקופה כזאת ,בזכות
אדר ב' .באופן כללי אנחנו מרגישים את העייפות בכיתות וטוב לצאת לחופשה קצרה.
 אני מבקשת להזכיר לכל ההורים שרוב המקצועות נלמדים לאורך מחצית ואז
מתחלפים למקצועות אחרים .מתמטיקה ,אנגלית ,לשון ומגמות (בכיתות י"א ו -י"ב)
נלמדים לאורך כל השנה .סיום המחצית :ט"ו בשבט.
 בעזרת אנשי המחשוב שלנו 4 ,מתוך  5הכיתות צוידו במכשירי ברקו ואינטרנט .הדבר
בהחלט מאפשר העלאה ברמת ההוראה.
 משרד החינוך רכש לכל תלמידי ישראל חבילת אופיס בגרסה מתקדמת .ניתן להוריד
אותה ללא כל עלות .ניתן להתקין את היישומים בחמישה מכשירים .מידע ופירוט על
הורדת התוכנה בפורטל התלמידים של משרד החינוך.bit.ly/MSOffice4free :
בהצלחה!
 אחרי חנוכה אנחנו מתחילים סדרה של ישיבות מורים כיתתיות ,לקבלת מידע כללי על
הכיתות ופרטני על התלמידים .כל זאת לקראת שיחות ההורים שיתקיימו אי"ה ביום
רביעי כ"ה טבת ( ,)2.1.2018בהן נפגוש ,אני מקווה ,את כולכם .השיחות המתקיימות
באופן ישיר בין המורים לבינכם ההורים הן בעלות חשיבות מאוד גדולה.

ועכשיו קצת על הכיתות:
 בכיתה ט' הלימודים מתנהלים כסדרם .התחלנו להזמין לשיחה תלמידים שעוד לא
הבינו שהגיע הזמן להצטרף ללימודים .התוצאות של שיחות אלה חיוביות אך יהיה
צורך לחזור עליהן מדי פעם.
 בכיתה י' המורים המלמדים רק במחצית הזאת התחילו לתת לתלמידים את המשימות
אותן יש להשלים על מנת לקבל ציון ,שהוא ציון לתעודת הבגרות (במקצועות ההשכלה)
או ציון המהווה  30%מהציון הסופי באותו מקצוע .אנו תקווה שכל התלמידים יבינו
שאכן זה חשוב.
 בכיתות י"א ו -י"ב אנחנו מתחילים אחרי חנוכה את ההיבחנות במתכונות ולאחר מכן
נגיע לבגרויות עצמן .נאחל לכולם המון הצלחה!
חנוכה שמח!
מדי איילי
רכזת פדגוגית

