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 היחידה הישיבה היא בנגב׳ ׳הגבים ההיכננית הישיבה
34 עם׳ חקלאית. ובעבודה בתורה עוסקים !שתלמידיה
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 נשעה נמצאים התלמידים בנגב" רגבים” בישיבת - מנידים שסלח הימן ממנסדנת נשתה
 ליום מתארגנים הם רגילה, בכיתה וללמוד לשנת שבמקום אלא הפעילות. נשיא נבו 9:00

 אנחנו החקלאים, מול אמון יש” ותיכון. קודש לימודי אדמה, עבודת בתוכו שמשלב לימודים
קלמנטינות קטיף במהלך מסבירים הם עלינו", בונים והם מולם עונדים

המאיך׳ וחל ■
 בלוך אהרון בבוקר. 09:00 השבוע, שני יום

 התיכונית בישיבה י״א כיתה תלמיד ),17(
 רגבים מרשת חלק המהווה בנגב" "רגבים

 של בעיצומו כבר נמצא הגולן, רוח מבית
 בכיתה וללמוד לשבת שבמקום אלא היום.

 בבוקר השכם כבר נמצא אהרון רגילה,
 בקטיף אני "הבוקר חקלאיות. בעבודות

 הוא היום" עבודה הרבה לנו יש קלמנטינות.
במטע. נפגשים כשאנחנו לי מסביר

 קוטף נוספים, תלמידים עם יחד אהרון,
 קבוצה במקביל כאשר בפרדם, קלמנטינות

 לחקלאי מסייעת הישיבה תלמידי של אחרת
 שעבר. מהשבוע הסופה נזקי בתיקון הנגב

 שש בשעה מתעוררים הישיבה תלמידי
 מתעוררים שבהם והחלוצים לתפילה, בבוקר

 לקראת תורה ללימוד וחצי חמש בשעה כבר
 אהרון ובמטעים. בשדה לעבודות היציאה
 באופן מתעוררים הלימודים לספסל וחבריו

 אנחנו החקלאים. מול אמון "יש עצמאי.
 אפשר אי עלינו. בונים והם מולם עובדים

 לנו יש לקטיף. בזמן ולהגיע לקום שלא
מחויבות".

 כוללת רגבים הייחודית התיכונית הישיבה
 ממוקמת והיא (ט׳-יב׳) גיל שכבות ארבע
 יחסית חדשה בישיבה למעשה מדובר בנגב.

 "הייחודיות דופן. יוצאת לימודים תוכנית עם
 אנחנו שבה החינוכית בדרך היא הישיבה של

 והמטרה כבוגרים, התלמידים את רואים
 את להצמיח לתלמידים לעזור היא שלנו

 אומר לפועל", אותם ולהוציא שלהם הכוחות
 "בישיבה ).31(פזי בן ישי הרב הישיבה, ראש

 מלאה אחריות אלא כפייה, אין ענישה, אין
חייו". על התלמיד של

 עם מתחיל בישיבה היום סדר כאמור,
 שהינו קצר ׳סדר׳ ואחרי עצמית, השכמה

 ויוצאים מתפללים התלמידים רשות, בגדר
 ועובדים משמע, תרתי הנגב, את להפריח

 חוזרים 12:00 בשעה האזור. חקלאי עם יחד
 צהריים, ולארוחת להתרעננות לישיבה
 החול, לימודי מתחילים מכן ולאחר

 סוף לקראת הצהריים. אחר עד שנמשכים
 של שעות לשלוש התלמידים עוברים היום

קודש. לימודי
 למצוא שניתן תלמידים נמצאים בישיבה

 של לשילוב שמחוברים אחרת, ישיבה בכל
ותלמידים האדמה, ועבודת תורה לימוד

 לא ושממש האחר "המשהו את שמחפשים
 כפי בכיתה", ולרבוץ לשבת להם מתאים

 יש הזה שבגיל מבינים "אנחנו מתארים. שהם
 מבוקר לשבת מסוגלים שלא נערים מעט לא

 יעזור לא ׳רגיל׳ ולימוד בכיתה, ערב ועד
 ולהוציא בהם שיש הכוחות את לגלות להם

 אנחנו "לכן פזי. בן הרב אומר לפועל", אותם
 שלהם הנפשי הבניין על לעבוד משתדלים
 עמל, מרכזיות: נקודות בשלוש ומתמקדים

 לידי באים הללו הדברים ואחריות. בגרות
 לימוד חקלאית, עבודה באמצעות ביטוי

 בפנימייה. וחיים קודש ומקצועות לבגרות
 מוכיחים הלימודית ברמתם התלנזידים

 מספיקים יומיים חול שיעורי ששלושה
 לימודיים להישגים להגיע כדי בהחלט
 הפורמלי שהלימוד מאמינים אנחנו גבוהים.

 שאר לעומת משמעותי נתח לתפוס צריך לא
 ולקיחת נפשי לבניין שמביאים הגורמים
וחברתית". עצמית אחריות

אייפננים של קלמנטינות
 האדמיניסטרטיבי המנהל ורנר, יוני מוסיף

 לבחורים פונה שלנו "הישיבה בישיבה:
 מדברת לא הקונבנציונלית שהמסגרת

בדרך לפרוח יכולת להם ויש אליהם




