מרגבי אדמתנו...
שיר קמים בבוקר לעמל יומם
שיר שבים עם ערב אל מפתן ביתם

גם אני גם אתה יחד זרענו בדמעה שׂ דה לא ירוּחם
שיר חוצבי הדרך בהַ למות ליבם
שיר כורעי הברך הבוצרים כרמם...

שיר של איש וייזע לעמל יוּלָ ד
שיר מקים לו גזע בין פרחי ההר
גם אני גם אתה מים שתינו מבאר שלא תיבש לעד
שיר נוטע זית ובליבו אימה
שיר מקים לו בית ולידו גינה
גם אני גם אתה יחד נטענו תאנים לעוד שבעים שנה

שיר מטי השכם בעזרת האל
שיר אופי הלחם מבוקר ועד ליל
גם אני גם אתה יחד היינו בין עובדייך ארץ ישראל.

(אורי אסף)

הורים ,חברים ובוגרים יקרים!
הזמן חולף מהר ,והנה כבר מסתיימת לה שנה .עוד לא נפרדים ממחזור ח' וכבר נערכים לקליטת  40זאטוטים
חדשים לכיתות ט' ,מחזור י"ב.
בין אירועי סוף השנה ותחילת תכניות החופש ,אנחנו מנצלים את ההזדמנות לספר לכם מה היה ברגבים
בחודשים האחרונים..
לקראת היציאה לחופש פסח ,בשבוע האחרון של תקופת החורף הארוכה במיוחד ,יצאנו ל'שבוע-דרום'
המסורתי ,שהיה ,איך לא ,במערב ,בעמק חפר .יצאנו ביום שלישי בבוקר ,יום הבחירות ,אחרי שכל הצוות הספיק
לממש את זכותו האזרחית.
ההחלטה לצאת לשבוע דרום ביום הבחירות ולא לבטל את השבוע או לקצר אותו למרות החופש ,מדגישה בעינינו
נקודה משמעותית ברגבים .מי שמגיע לרגבים ,יהיה זה איש צוות או תלמיד ,מבין בהתחלה כי הגיע לבית-ספר
שונה ,בית-ספר שקמים בו מוקדם יותר ,עובדים בחקלאות
ולומדים פחות ,בית ספר שונה בלוח הזמנים שלו ובתחומי העיסוק
של תלמידיו .הבדלים אלו ככל הנראה נכונים ,אך לכל אחד ,יש
שלב בו הוא מבין שהוא לא הבין ,שהשוני מהותי יותר .נקודת
ההבדל עליה אנו מדברים היא ש'בית-ספר' הוא מקום אליו
מגיעים התלמידים כדי לקבל .לקבל ידע .לקבל כישורים .לקבל
ערכים ואפילו לקבל דוגמא אישית .ברגבים אנו מנסים לבוא
מנקודת מוצא אחרת .אנו מאמינים שכדי להתפתח כאדם טוב ,תם
וישר וירא אלוקים ,על האדם לשים על שכמו משא .משא גדול ,שמתאים למידותיו .משא משמעותי .משא
להרים ,משא שמרים .ללא אחריות ,ללא תפקיד ,אין לאדם בשביל מה לקום בבוקר ,ובטח שלא בשביל מה
להתפתח ולגדול .נכון ,גם לימוד תורה וגם הבגרות (להבדיל ,)..שניהם משימות רציניות ודורשות ,ולכן גם בהם
אנו משקיעים לא מעט .אך הדגש בהם הוא בעיקר אישי ,והחיבור לעם-ישראל בעצם הלימוד הוא מופשט ורחוק,
בטח בגיל הזה .לכן בחרנו לנו משימה לאומית בה כל אחד מאתנו משמעותי ,בה לכל אחד שיוצא לעבוד בבוקר
יש משקל מוחשי .וזו תודעת האחריות שאנו מנסים לבנות בתוכנו ,תודעה שתמשיך לכל חיינו ,גם הבוגרים.
ואז ,כשמגיע יום בחירות ,יום חופש מקודש ברחבי המדינה ,או גם החופש הגדול ,מי שבא לקבל ,אין סיבה
שיוותר על החופש .הרי גם בחופש הוא יכול לקבל דברים
חשובים .הוא ודאי ילמד על עצמו ,יטייל בארץ ויחזק את
הקשר עם המשפחה .אלו דברים אמיתיים ,אין אנו
מזלזלים בהם ,אך בתודעת המשימה ,משקל האחריות
דורש מאתנו לבדוק האם באמת יש לנו צורך בחופש הזה
כמה ימים לפני חופשת פסח? האם אנו יכולים לוותר על
המשימה בקלות כזו? דווקא אז ,בחופש (של כולם חוץ
מאתנו ,)..אנו נזכרים לחדד לעצמנו את תפקידנו .במשך
השנה אנחנו יכולים לחשוב' :אמנם אנחנו קמים מוקדם

יותר מבני גילנו ,אך מה עדיף ,לשבת ללמוד כל היום? שווה לעבוד קשה בשביל להיות ברגבים ולא בבית-ספר
רגיל' .בחופש זה כבר נראה אחרת ,כל החברים שלנו עכשיו או מכייפים או עושים כסף ,ואנחנו פה ,בשמש
הלוהטת ,עובדים ללא תמורה ..ברגעים אלה אנו נדרשים להתפתח ,מוכרחים להבין את האחריות ,לקבל את
העובדה שיש לה מחירים ,ולבחור בה מחדש.
אז נסענו לעמק חפר ..במהלך היום עבדנו במשקי האזור ובערב התארחנו בכפר הנוער 'חרב לאת' ,שם חגי שורק,
אחראי בית המדרש שלנו ,מקים שנה הבאה תכנית חקלאית ברוח רגבים .באחד הערבים שמענו שם שיחה של
ראש הפרויקט החרדי במקום  ,שיחת היכרות עם הציבור החרדי .אחרי העבודה ביום האחרון התכנסנו כולנו
במעיין באזור לארוחת צהרים וסיכום החורף ,ויצאנו לחופש פסח.

חזרנו מחופשת הפסח לתקופה של חודשיים אחרונים..

בין כל החגים ,האירועים והבגרויות הספקנו גם לעבוד לא
מעט .בין היתר ,נטענו אבוקדו במשמר-העמק ,טיפלנו בשריגים
בכרם מירב ,הורדנו תפרחות של מנגו ברשפים וכיסינו את
העצים ברשת במנגו מירב .כהרגלנו ,המשכנו ליסוע יום-יומיים
בשבוע לכרמי בת-שלמה ,והמשכנו גם את פרויקט גידור הבקר ברחבי העמק .גזמנו זיתים (שאנחנו נטענו) במטעי
קיבוץ שדה-אליהו ,וגם קטפנו תירס בגד"ש שלהם .לאחרונה גם השתתפנו בפרויקט ניסיוני בטירת צבי וקטפנו
'אבטיחים אישיים'..

בערב יום השואה כיתה י"ב ארגנו טקס משמעותי ומכובד כחלק
מעבודתם במגמת מחשבת ישראל.

בר"ח אייר זכינו בשמחה וריקודים (וסעודה בשרית)
להכניס לרגבים ספר-תורה ראשון .הספר נתרם ע"י
משפחת כהנא (ההורים של אלעד מכיתה י"א) ,לעילוי
נשמת הסבא ר' מרדכי אלימלך תובל זצ"ל.

לקראת יום הזיכרון כל כיתה שמעה שיחה מפי בן-משפחה או חבר קרוב של חייל צה"ל שנהרג:
כיתה ט'  -נפגשו עם הראל קאופמן מעורב נחל ,שכל צוותו נספה באסון המסוקים.
כיתה י' של אילן  -נפגשו עם אסף בשיא ,סמ"פ של נדב מילוא שנהרג בלבנון.
כיתה י' של יונה  -נפגשו עם גיס של מוסא פלד בבית השיטה ,שאביו נהרג ביום כיפור.
כיתה י"א  -נפגשו עם רינה ומרק ראבינסון ,לשמוע על נפילתו של בנם מתניה בחומת מגן.
כיתה י"ב -נפגשו עם עשי פשחור מעין הנצי"ב ,שבנו יפתח נהרג במלחמת לבנון הראשונה.

ביום חמישי ,שבוע לאחר-מכן ,יצא לדרך מסע החולצה של מחזור י"א .כמיטב המסורת הם יצאו מאזור 'צים'-
בית שאן ,ירדו לנחל יששכר וטיפסו
למעלה ,לכוכב הירדן ,שם חיכו להם כל
החבר'ה בהתרגשות גדולה .לא
האלונקות ,לא העלייה הקשה וגם לא
החולצות החדשות ,לא אלה גורמות
לאירוע להיות משמעותי כ"כ .המסע ,על
עליותיו ,ירידותיו ,השותפות יחד
בסחיבת האלונקה וההזדהות עם רגבים
שבאה לידי ביטוי בחולצה ,כל אלה
מסמלים בעינינו את סיומה של תקופת
ההסתגלות הקשה ,ואת כניסת המחזור
הצעיר כשותף מלא בתכנית.

ביום ירושלים עבדנו בבוקר באזור שילה וקידה ובצהרים נסענו לעיר העתיקה ,שם צעדנו לכיוון הכותל בשירה
וריקודים .לאחר מכן שמענו שיחה בעיר דוד מתושב המקום שסיפר על ההתיישבות היהודית באזור ,על הקשיים
ועל ההצלחות שבמגורים במזרח ירושלים .אחר-הצהרים הלכנו לישיבת עטרת-כהנים ,שם שמענו שיחה על
תרבות המערב מהרב שלמה אבינר.
השנה רצינו לזכור ולהודות על כל ששת הימים ,ולא רק ביום ירושלים ,לכן גם בימים האחרים של תאריכי
המלחמה ,חגגנו בהפסקות קפה בעבודה עם שתייה קרה וקריאה קצרה על קרבות אותו היום.
באותו שבוע התקיים חידון הציונות השנתי ,הפעם בנושא העליות לארץ .כיתה ט' הפתיעו את כולם
בתשובותיהם ,אך למרות הכל ,כיתה י"ב ניצחה וזכתה בערב הפיצה המיוחל.
במהלך התקופה האחרונה היו גם שיחות מעניינות ברגבים.
רועי תמיר ,אביו של דביר מכיתה ט' ,קצין בכיר באגף המודיעין ,סיפר לנו קצת על הדרך בה מתנהלים הדברים
העלומים.
איתמר שנוויס ,אביו של רן (אב הבית שלנו) ,שהיה גבאי  30שנה במערת המכפלה ,סיפר לנו על ההתמודדויות
המורכבות במערה ,ועל המחקר המקיף שערך עליה.
בבית המדרש ,התקבע מנהג יפה בחודשים האחרונים לפיו בכל ראש-חודש מתקיים לימוד משותף יחד עם
חברינו מ'אדמת שמיים'  ,פעם אצלנו ופעם אצלם' .אדמת שמיים' זו ישיבת הסדר חקלאית היושבת בשדה-
אליהו ,ובה גם ,כמונו ,עובדים בבוקר בשדות העמק ,ובצהרים לומדים תורה (קצת יותר מאצלנו.)..
החבר'ה שלקחו חלק בתכנית 'בית המדרש המורחב' שפעלה השנה בפעם הראשונה ,התכנסו למסיבת סיום
וסיכום מיוחדת בקיבוץ מירב .גם המלמדים וגם הלומדים הביעו את שמחתם הרבה על הלימוד שכלל תנ"ך,
גמרא ואמונה – שני ערבים בשבוע.

וזהו .הנה אנחנו כבר יוצאים לחופש (או שלא ,)..חופש שיפתח בשלושה שבועות אינטנסיביים של כיתות ט' וי'
ובשבוע של כיתה י"א ,וימשיך בשלושה -ארבעה שבועות של ניעור שקדים בלביא ובהזורעים בהובלת מסיימי
י"ב ובשיתוף עם כיתה י"א.
סיום שנה זה טומן בחובו הפעם ,חוץ מהפרידה ממחזור ח' שמסיים ופורש כנפיים ,גם פרידה מכמה אנשי צוות
שהלכו אתנו בשנים האחרונות ..אורי כץ ,מרכז הפרויקטים האגדי ששמו הולך לפניו ומי שהביא את רגבים
לרמת מקצועיות גבוהה מאי-פעם ,עוזב את העמק ואותנו ועולה למושב יונתן שברמת הגולן .חגי שורק ,אחראי
בית המדרש בשנתיים האחרונות ומי שהביא את לימוד התורה ברגבים למעמדו בחוד החנית של העשייה ,מקים
כאמור ,תכנית חקלאית בכפר הנוער 'חרב לאת' וכולנו מייחלים להצלחתו.

ונדב ניר ,המדריך המיתולוגי שכבר שנים נמצא בכל משימה -
ולעולם לא מתלונן .מלכה הלוי שהייתה אם-הבית בשנים
האחרונות ,שהייתה זמינה בכל שעה ,בשביל כל תלמיד ,יהיו
בעיותיו אשר יהיו .אסף ועופרי ,ה'יוד-גימלים' שלנו ,שבלעדיהם
לא ברור איך היינו מסתדרים אפילו רגע..

ננצל את ההזדמנות הזו כדי להודות להם על כל ההשקעה והמסירות ,על הלב הפתוח ועל הרצון האדיר לקדם
ולשפר .אנו בטוחים שיצליחו בכל אשר יעשו .על מילוי מקומם אנו עוד עובדים ,אפשר להפנות אלינו מתעניינים..
במהלך החופש נשתדל לשלוח לכם לוח-תכנון לשנת הלימודים הבאה ,התש"פ.
ועד אז ,שיהיה קיץ טוב.

מאחורי משקפי המורה
הורים יקרים,
זהו ,הסתיימה השנה .נכון ,לא לכולם ,אך מבחינתנו ,צוות המורים ,סיכמנו את השנה בישיבת מורים חגיגית
והמורים יצאו לחופשה .כמעט .בשבוע הבא עוד שתי בגרויות ,מועדי ב' באנגלית (יום שני) ומתמטיקה (יום
חמישי) והרבה מתלמידי כיתות י"א ו -י"ב מתכוונים לגשת לבגרויות אלה .איחולי הצלחה לכולם!
 כיתה ט' סיימה במקום קצת יותר טוב מהמקום בו היא היתה לפני כמה חודשים .חלק מן התלמידים
הבינו שמה שהם לא ילמדו השנה הוא אבידה לא קטנה בהמשך ,חלקם היו זקוקים לשיחות והתרעות.
חלקם עדיין לא הבין אך יש לנו הרבה סבלנות ואני מאמינה שברגע שהתלמיד מגיע להחלטה הנכונה
הוא יצליח להתקדם ולתפוס את הרכבת .הוא לא יתפוס אותה אם נכריח אותו לרוץ אחריה.
 כיתות י' מסיימות בטוב .כמעט כולם קיבלו ציונים סופיים בכל המקצועות .התלמידים הבודדים שלא
סיימו את הכל קיבלו ממני הודעה .אנחנו מתכוונים ,בפעם הראשונה ,לא לעבור לסדר היום אתם
בתחילת השנה הבאה אם עד אז הם לא יגישו את מה שהם צריכים להגיש כדי לסיים .כך שיש להם מה
לעשות ב חופשת הקיץ .הורגש בהחלט שהמילה "בגרות" נשמעת בכיתות ועושה את שלה.
 כיתה י"א התמודדה בצורה קשה עם המושג "ציון שנתי" ,בלשון העם "ציון מגן" .מספר פעמים הם
קיבלו הסבר איך יורכב הציון .אך בבוא היום בו שמעו מה קיבלו ,לא הבינו למה קיבלו לפי הכללים
הנהוגים ברגבים .אין מתנות חינם! לא היית בשיעורים ,לא הגשת עבודה ,לא ניגשת במבחן שהיה ,הדבר
יורגש בציון הזה .אנחנו מוכנים לעזור ,לתמוך ,לעודד ,לפרגן למי שמראה נכונות ללמידה .מי שמחליט
ללמוד לבד ,זו זכותו והוא מבורך .אך אין לנו על מה להתבסס כדי להוסיף לו נקודות במגן .הדבר הזה
מאוד חשוב במסגרת החינוך לקבלת אחריות ועולה דווקא בכיתה י"א ,הכיתה בה התלמידים ניגשים
בפעם הראשונה לבגרות חיצונית .נצטרך לחשוב איך לנהל את הנושא בשנה הבאה כדי שהוא יוטמע
טוב יותר.
 כיתה י"ב ,שוב חבורה שמסיימת .מספר תלמידים עוד עובדים על עבודות שלא ביצעו בכיתה י'...
בתקווה שיסיימו לפני התאריך שקבע משרד החינוך! ואז הם ייצאו לדרך ,ואולי ניפגש בכנס בוגרים.....
 להורי כיתות ט' ו -י' ,אנחנו עובדים על הרכבת גיליון ציונים שנתי .הוא יישלח אליכם (במייל) ברגע
שיהיה מוכן .אני מקווה שהוא יעזור לכם להבין את מקומו של בנכם בלימודים.
כל סיום שנה הוא הזדמנות מצוינת לחשיבה ,להסקת מסקנות ,ללמידה.
בשביל זה כנראה נועד החופש הגדול.
אני מבקשת לאחל לכולכם חופשה נעימה ,חופשה בה תצליחו
לפגוש את בנכם (בניכם) שרוב השנה נמצאים אצלנו בפנימייה,
ושתדעו להינות מכל מה שהם רכשו ברגבים!
בברכה רבה,
מדי

