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חדש בטבע–
רקפת
ְלי ַד הַ סְ לָעִ ים ִב ְגבָעֹות אֶ פְ שָ ר ל ְִראֹות ַרקָ פֹות .הָ ַרקֶ פֶ ת ַ
ַחֹורף .י ֵש לָה
ּפֹורחַ ת ב ֶ
חֹורף
ּפְ קַ עַ ת .כָל הַ קַ י ִץ הַ ּפְ קַ עַ ת שֶ ל הָ ַרקֶ פֶ ת נִמְ צֵאת בְתֹוְך הָ אֲ דָ מָ ה .בִתְ חִ ילַת הַ ֶ
הִ יא מַ צְמִ יחָ ה עָ לִים.
צּורה שֶ ל לֵב .כָל עָ לֶה מְ קּושָ ט ִבכְתָ מִ ים עֲ דִ ינִים ְל ָבנִים.
לעָ לִים שֶ ל הָ ַרקֶ פֶ ת י ֵש ָ
צּורה שֶ ל
צּורה שֶ ל הַ כְתָ מִ ים שֹונָה מִ ּפֶ ַרח לְפֶ ַרח .לֶעָ לִים שֶ ל הָ ַרקֶ פֶ ת י ֵש ָ
הַ ָ
יֹורד גֶשֶ ם עַ ל הֶ עָ לִים שֶ ל הָ ַרקֶ פֶ ת הּוא ֵ
מַ ְרזֵב .כְשֶ ֵ
זֹורם לְמַ טָ ה ְלכִיּוּון הַ ּפְ קַ עַ ת.
כְָך הַ ּפְ קַ עַ ת מְ קַ ֶבלֶת יֹותֵ ר מַ י ִם.
לַּפְ ָרחִ ים שֶ ל הָ ַרקֶ פֶ ת י ֵש ֶצבַע ָלבָן וְו ָרֹודְ .לכָל ּפֶ ַרח י ֵש ֶצבַע קְ צָת ַאחֵ ר .לַּפְ ָרחִ ים
צּורה מְ יּוחֶ דֶ ת :הַ ִגבְעֹול שֶ לֹו כָפּוף.
ָ
י ֵש ֵריחַ עָ דִ יןַ .לּפֶ ַרח שֶ ל הָ ַרקֶ פֶ ת י ֵש
צּורה
כֹות ֶרת ּפֹונִים ְכלַּפֵ י מַ עְ לָהִ .ב ְגלַל הַ ָ
הָ ַאבְקָ נִים ּפֹונִים ְכלַּפֵ י מַ טָ ה ו ְעָ לֵי הַ ֶ
הַ מְ יּוחֶ דֶ ת הַ ז ֹאת הַ אבקָ ה שֶ ל הָ ַרקֶ פֶ ת ֹלא נ ְִרטֶ בֶת ַבגֶשֶ ם.
צְאּו הַ חּוצָה וְנַּסּו לִמְ צ ֹא ַרקֶ פֶ ת.
ַצּורה שֶ ל עָ לֵי הַ כֹותֶ ֶרת.
ַציְרּו ַרקֶ פֶ ת .שִ ימּו לֵב לַמִ סְ ּפָ רַ ,ל ֶצבַע וְל ָ
נִשְ מַ ח לְקַ בֵל ּולְפַ ְרסֵ ם אֶ ת הַ צ ִ
ִיּורים.
ַרקֶ פֶ ת הִ יא ֶצמַ ח מּוגָןַ -אל תִ קְ טְ פּו אֹותָ ּה.
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חדשות בסדנא-
 בָּרּוְך הַ ָּבא! גִּיל אהרנפלד שֶׁ הִּ צְטָּ ֵרף לְ בֵית שָּ ֵקד
המְ שֵ ְך עבֹודֹות ְבפִּ נַת חַ י
גַם הַ שָ בּועַ הִ מְ שִ יכּו עִ ם הָ עֲ בֹודֹות בְפִ נַת חַ יַ .אחֲ ֵרי שֶ ּסִ יַמְ נּו לבנֹות אֶ ת הַ מִ ְבנֶה
שֶ ל פינת החַ י ,עַ כְשָ ו מְ טַ ּפְ לִים בֶחָ צֵרָ .בנִינּו ב ְֵרכָה חֲ דָ שָ ה ַלב ְַרוָזִים בֵין פינת החַ י
ו ְהָ אֻ ְרו ָה .הֵ ַזזְנּו כְלּוב לְתֹוְך הֶ חָ צֵר שֶ ל הָ עִ זִים גמדיות ,כְדֵ י שֶ יִהְ י ֶה יֹותֵ ר מָ קֹום
בֶחָ צֵר .אֲ נַחְ נּו מְ קַ ּוִים שֶ בקָ רֹוב נְסַ יֵם אֶ ת כָל הָ עֲ בֹודֹות בֶחָ צֵר.
לִּ יגַת הָּ אַ ּלּופִּ ים
ַּדּורסַ ל שֶ ל הסדנא למִ שְ חָ ק שֶ ל לִיגַת הָ אַ ּלּופִ ים
בְיֹום חֲ מִ ישִ י יָצְָאה נִבְחֶ ֶרת הַ כ ְ
בִירּושָ ַלי ִם .בלִיגָה משחקות עֹוד קְ בּוצֹות .מִ ידֵ י ּפַ עַ ם הַ קְ בּוצֹות נִפְ גָשֹות
ּומְ שַ חֲ קֹות בֵינֵיהֶ ם .כָל ּפַ עַ ם שֶ קְ בּוצָה מְ נַצַחַ ת הִ יא מְ קַ ֶבלֶת נְקֻ ּדֹות .בְסֹוף שָ נָה
הַ קְ בּוצָה שֶ יֵש לָּה הֲ כִי הַ ְרבֵה נְקֻ ּדֹות זוכה לִהְ יֹות הָ אַ ּלּופָ ה שֶ ל הַ ּלִיגָה .בְיֹום
חֲ מִ ישִ י זֶה הָ י ָה ּפַ עַ ם ִראשֹונָה שֶ שִ חֲ קּו הַ שָ נָה ַבּלִיגָהְ .בי ַחַ ד עִ ם הַ נִבְחֶ ֶרת הִ גִיעּו
שזה השֵ
בסוףְחרת הסדנא .הַ נִבְחֶ ֶרת שֶ ל הסדנא
ת נִב
רּות כְדֵ י
ּובנֹות
יכולים
הַ ּדַ י ִָר
ְעֹודֵ ד אֶ
הניקיונות
שאמרתיל על
קשור למה
להיות
שיחקה שני מִ שְ חָ קִ ים וְנִצְחָ ה בשניהם!
מערך הדיור עובר שינויים-
במערך הדיור שלנו יש דירות ברמות תפקוד שונות .יש דירות לאנשים חדשים
שמגיעים לדירה מהבית וצריכים להתרגל וללמוד איך חיים בדירה עם חברים
אחרים .יש דירות הכנה לעצמאות ששם הדיירים לומדים איך להתנהג ולתפקד
בדירה ואת כל העבודות שיש כשחיים כאנשים בוגרים .למשל להכין ארוחת
ערב ,לכבס ולנקות .יש גם דירות של עצמאים שכבר למדו לתפקד לבד ולקיים
את כל מה שצריך בדירה עצמאית .זהו "בית דרור" .דיירי "בית דרור" עברו
השבוע לדירה חדשה ומשופצת וקיבלו חבר חדש אריאל סטרומברג שהתקדם
מאוד וכבר יכול להיות עצמאי בדירה .אנו מאחלים להם הצלחה רבה וכיף
בביתם החדש.

נטיעות ט"ו בשבט
ביום שני נפגשנו תושבי גבעות וחברי הדירות לנטיעות משותפות בשכונה
החדשה הילדים הצעירים קישטו אדניות ושתלו פרחים .לאחר מכן נערכה
ארוחת ערב משותפת בחסות הדיירים והנוער שמכרו אוכל שהכינו בדוכנים.
אריאל גולדמן ניגן ושרו ורקדו ביחד היה שמח ועליז ותודה לאיריס רכזת שילוב
הדס מנהלת דיור ורעיה על הארגון והביצוע.
 2סדנתון

י"ט שבט תשע"ט

בס"ד

צוות ניהול
שם :ת ֹמֶ ר ְלבָנֹון
סַ פֵ ר קְ צָּת עַ ל עַ צְמְ ָך:
אֲ נִי בֵן  ,31גָר בתקוע ו ְעֹובֵד בסדנא בְעֵ ֶרְך שבעַ שָ נִים .בַהַ תְ חָ לָה עָ בַדְ תִ י
ב ַתעֲ סּוקָ ה בֶעָ נָף שֶ ל הַ ּדִ יר וְגַם בַמִ טְ בָח ,עַ כְשָ ו אֲ נִי בבית הַ ּסֵ פֶ ר .אֲ נִי עֹושֶ ה ת ַֹאר
שֵ נִי בַעֲ בֹודָ ה סֹו ְצי ָאלִית בְמִ ְכ ֶללֶת תֵ ל חַ י ו ְהַ כְשָ ָרה מַ עֲ שִ ית במועדונית ְבבַת עַ י ִן.
שלך?
מָּ ה הַ תַ פְ ִּקיד ֶׁ
אֲ נִי סגן שֶ ל אסף ,מְ נַהֵ ל בֵית הַ ּסֵ פֶ ר .אֲ נִי ַאחְ ָראִ י לִמְ צ ֹא אנשי ֶצו ֶת חֲ דָ שִ ים
ִ
מֹורים שֶ ֹּלא י ְכֹולִים לְהַ גִיעַ אֲ נִי צ ִָריְך לִמְ צ ֹא מִ ישֶ הּו שֶ מַ חֲ לִיף
כְשֶ צ ִָריְך .כְשֶ יֵש
אֹותם למוחמד ּומְ ו ַּדֵ א
ָ
אֹותָ ם .אִ ם י ֵש ּדְ ב ִָרים שֶ צ ִָריְך לתקן בסדנא ,אֲ נִי מַ עֲ בִיר
שֶ הּוא מְ ַתקֵ ן אֹותָ ם .אֲ נִי צריך לסדר את מַ עֲ ֶרכֶת השָ עֹות שֶ ל הַ תַ לְמִ ידִ ים בסדנא
ּולשַ בֵץ כ ֹל אֶ חָ ד לִפְ עִ ילּות שֶ ּלֹו ַבזְמַ ן הַ נָכֹון .י ֵש בְני שֵ רּות שֶ בָאִ ים לסדנא לַעֲ ב ֹד
בְמֶ שֶ ְך שָ נָה ו ַאֲ נִי צ ִָריְך ְללַּוֹות אֹותָ ם וְלִמְ צ ֹא עֹוד ָבנִים שֶ י ְִרצּו לָבֹוא.
מָּ ה אַ תָּ ה אֹוהֵ ב לַ עֲ ׂשֹות ַבתַ פְ ִּקיד?
אֲ נִי אֹוהֵ ב אֶ ת הַ תְ נּועָ ה הַ תְ מִ ידִ ית בְסַ דְ נָה ,טֹוב לִי לָבֹוא לָעֲ בֹודָ ה ּולְהַ ְרגִיש
שֶ אֲ נַחְ נּו בְמָ קֹום חַ י .אֲ נִי אֹוהֵ ב מאד אֶ ת הַ ֶצו ֶת שֶ ּלָנּו ו ְשָ מח עַ ל הָ עֲ בֹודָ ה
הַ מְ שֻ תֶ פֶ ת ,וְכַמּובָן שֶ אֲ נִי אֹוהֵ ב לִפְ ג ֹש אֶ ת הַ תַ לְמִ ידִ ים וְלַעֲ ב ֹד אִ תָ ם.
אֵ יזֶׁה ְדבָּ ִּרים נֹוסָּ פִּ ים אַ תָּ ה אֹוהֵ ב לַ עֲ ׂשֹות?
אֲ נִי אֹוהֵ ב ל ְִרק ֹד ולשִ ירְ ,לנַגן ,לצייר ּולְשַ חֵ ק מִ שְ חֲ קֵ י קֻ פְ סָ א.
ָארץ :חֹוף הַ יָם.
מָּ קֹום ָאהּוב ָּב ֶׁ
מָּ ה עָּ ׂשִּ יתָּ לִּ פְ נֵי שֶׁ עָּ ב ְַדתְ בסדנא?
הָ י ִיתִ י ַביְשִ יבָה ּוב ָצבָא ו ְַאחֲ ֵרי שֶ הִ שְ תַ חְ ַר ְרתִ י בָאתִ י לַעֲ ב ֹד בסדנא.
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פרשת השבוע
חומש:

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

פרשה:
שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

תרומה

תצוה

כי תשא

ויקהל

הָּ עֵ צָּה שֶׁ ל יִּתְ רֹו
י ִתְ רֹו ,אַ בָא שֶ ל אִ שְ תֹו שֶ ל מ ֹשֶ ה ,מַ גִיעַ .
הּוא רֹואֶ ה אֶ ת מ ֹשֶ ה שֹופֵ ט אֶ ת הָ עָ ם מֵ הַ בֹוקֶ ר עַ ד הָ עֶ ֶרב.
י ִתְ רֹו אֹומֵ ר לְמ ֹשֶ ה שֶ זֶה ֹלא טֹוב .בֶן ָאדָ ם אֶ חָ ד ֹלא י ָכֹול לִשְ ּפֹוט אֶ ת כָל
הָ עָ ם .י ִתְ רֹו מַ צִיעַ לְמ ֹשֶ ה ִלבְחֹור עֹוד שֹופְ טִ ים שֶ י ַעַ זְרּו לֹו .מ ֹשֶ ה מְ קַ בֵל אֶ ת
הָ עֵ צָה שֶ ל י ִתְ רֹו.
תֹורה
ָּ
מַ תָּ ן
ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל יָצְאּו מִ מִ צ ְַרי ִם כְדֵ י לַעֲ בֹוד אֶ ת ה'ַ .בחֹודֶ ש הַ שְ ִלישִ י הֵ ם מַ גִיעִ ים
לְהַ ר סִ יני .מ ֹשֶ ה מֵ כִין אֶ ת ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל לִקְ ַראת הַ ב ְִרית עִ ם ה'ְ .בנֵי י ִשְ ָראֵ ל
מִ תְ כֹונְנִים בְמֶ שֶ ְך שְ לֹושָ ה י ָמִ ים.
בַיֹום הַ שְ לִישִ י הָ הָ ר מִ תְ מַ לֵא עָ שָ ן ,נִשְ מָ עִ ים מִ מֶ נּו קֹולֹות ּוב ְָרקִ ים ו ְקֹול
שֹופָ רְ .בנֵי י ִשְ ָראֵ ל שֹומְ עִ ים אֶ ת עֲ שֶ ֶרת הַ דִ ְברֹות .מ ֹשֶ ה עֹולֶה לְהַ ר סִ יני
ְַארבָעִ ים
ַארבָעִ ים יֹום ו ְ
לְקַ בֵל אֶ ת לּוחֹות הַ ב ְִרית .מ ֹשֶ ה נִשְ ַאר בְהַ ר סִ יני ְ
ַליְלָה.
עֲ ׂשֶׁ ֶׁרת הַ ִּדבְרֹות:
ָאנֹכִי ה' א-לְהֵ יְך.
ֹלא י ִהְ י ֶה לְָך א-להים אֲ חֵ ִרים עַ ל ּפָ נַי.
ֹלא תִ שָ א אֶ ת שֵ ם ה' א-להיך לַשָ ו ְוא.
זָכֹור אֶ ת יֹום הַ שַ בָת לְקַ דְ שֹו.
ַכבֵד אֶ ת ָאבִיְך ו ְאֶ ת אִ מָך.
ֹלא תִ ְרצַח.
ֹלא תִ נְַאף.
ֹלא תִ גְנ ֹב.
ֹלא תַ עֲ נֶה ב ְֵרעֲ ָך עֵ ד שָ קֶ ר.
ֹלא תַ חְ מֹוד.
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