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חדש בטבע–
מִ שְׁ טְׁ חֵ י פְׁ ִריחָ ה שֶׁ ל סַ בְׁיֹון וְׁצִפָ ְׁרנִית מִ צ ְִׁרית.
בַּשָּׁ בּועַּ שֶׁ עָּׁ בָּׁר הָּׁ י ָּׁה חַּ ם מָּׁ א ֹד .הַּ שָּׁ בּועַּ שּוב קַּ ר ו ֵ
ְיֹורד גֶׁשֶׁ ם .בַּשָּׁ דֹות הִ תְ חִ ילּו
לִפְ ר ֹחַּ פִ ְרחֵ י הָּׁ ָאבִיב .לִפְ עָּׁ מִ ים אֶׁ פְ שָּׁ ר ל ְִראֹות פְ ָּׁרחִ ים בֹודְ דִ ים .לִפְ עָּׁ מִ ים אֲ נַּחְ נּו
פֹורחִ ים אֶׁ חָּׁ ד ְלי ַּד הַּ שֵ נִי.
רֹואִ ים הָּׁ מֹון פְ ָּׁרחִ ים שֶׁ ְ
קֹוראִ ים ְלזֶׁה מִ שְׁ טְׁ חֵ י פְׁ ִריחָ ה.
ְ
ַּבנֶׁגֶׁב אֶׁ פְ שָּׁ ר ל ְִראֹות מִ שְ טְ חֵ י פְ ִריחָּׁ ה שֶׁ ל ַּכ ָּׁלנִּיֹות.
בָּׁאֵ זֹור שֶׁ לָּׁנּו אֶׁ פְ שָּׁ ר ל ְִראֹות מִ שְׁ טְׁ חֵ י פְׁ ִריחָ ה שֶׁ ל סַ בְׁיֹון וְׁצִפָ ְׁרנִית מִ צ ְִׁרית.
הַּ סַּ בְיֹון הּוא פָּׁ ַּרח קָּׁ טָּׁ ן וְצָּׁה ֹב .הּוא שַּ ּיְָּׁך לַּמִ שְ פַּ חַּ ת הַּ מֻּ ְר ָּׁכבִים.
ְלצִפָּׁ ְרנִית הַּ מִ צ ְִרית י ֵש חֲ מִ שָּׁ ה עָּׁ לֵי כֹותֶׁ ֶׁרת ְב ֶׁצבַּע ו ָּׁר ֹד.
צּורה שֶׁ ל לֵב.
ְלכָּׁל עָּׁ לֶׁה י ֵש ָּׁ
פֹורחִ ים עַּ כְשָּׁ ו בֵין הַּ גְפָּׁ נִים ַּבכ ְָּׁרמִ ים.
הַּ סַּ בְיֹונִים ו ְהַּ צִפָּׁ ְרנִיֹות ְ
פֹורחִ ים הֲ מֹונִי פְ ָּׁרחִ ים .הַּ פְ ָּׁרחִ ים מְ כַּסִ ים אֶׁ ת הָּׁ אֲ דָּׁ מָּׁ ה .אֲ נַּחְ נּו י ְכֹולִים
ְבכָּׁל כ ֶֶׁׁרם ְ
לַּחְ ש ֹב שֶׁ הַּ שָּׁ דֶׁ ה צָּׁה ֹב ,אֹו ו ָּׁר ֹד ,אֹו עִ ם כְתָּׁ מִ ים ו ְֻּרדִ ים ּוצְהֻּ בִים.
פֹורחִ ים ֵבין הַ גְׁפָ נִים ַבכ ֶֶׁׁרם?
לָ מָ ה הַ פְׁ ָרחִ ים הָ אֵ ּלּו ְׁ
חֹורשִ ים אֶׁ ת הָּׁ אֲ דָּׁ מָּׁ ה ַּבכ ֶֶׁׁרם .הֶׁ חָּׁ ִריש הֹופֵ ְך אֶׁ ת הָּׁ אֲ דָּׁ מָּׁ ה.
בָּׁאֶׁ מְ צַּע הַּ ח ֶֹׁרף ְ
הֶׁ חָּׁ ִריש י ָּׁכ ֹל ְלהַּ פְ ִריעַּ לְהַּ ְרבֵה פְ ָּׁרחִ ים ִלצְמ ֹחַּ  .הַּ סַּ בְיֹון ו ְהַּ צִפָּׁ ְרנִית דַּ ו ְקָּׁ א
מִ סְ תַּ דְ ִרים י ָּׁפֶׁ ה בְשָּׁ דֹות חֲ רּושִ ים .י ֵש לָּׁהֶׁ ם י ִתְ רֹון עַּ ל הַּ צְמָּׁ חִ ים הָּׁ אֲ חֵ ִרים .הֵ ם
מִ שְ תַּ לְטִ ים עַּ ל הַּ שָּׁ דֶׁ ה ּומְ כַּסִ ים אֹותֹו בְמִ שְ טְ חֵ י פְ ִריחָּׁ ה.
מְ שִ ימָּׁ ה :חַּ פְ שּו שָּׁ דֶׁ ה עִ ם מִ שְ טְ חֵ י פְ ִריחָּׁ ה שֶׁ ל סַּ בְיֹון וְצִפָּׁ ְרנִית מִ צ ְִרית .נַּסּו ְל ַּצלֵם
ִיפֹורנִית מִ צ ְִרית.
אֶׁ ת הַּ שָּׁ דֶׁ הַּ .צּיְרּו פֶׁ ַּרח שֶׁ ל צ ְ
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צוות סדנא
שם :נָּׁדָּׁ ב כ ֹהֵ ן
סַ פֵ ר ְׁקצָת עַ ל עַ צְׁמְׁ ָך :אֲ נִי בֵן  35נָּׁשּוי לְדִ קְ לָּׁה ו ְָאב לַּחֲ מִ שָּׁ ה יְלָּׁדִ ים .י ֵש לִי שְ לֹושָּׁ ה
ָּׁבנִים ּושְ תֵ י בָּׁנֹות .אֲ נִי גָּׁר ַּבּיִשּוב אֲ בִי ַּגי ִל בִדְ רֹום הַּ ר חֶׁ בְרֹון .אֲ נִי מְ נַּהֵ ל את חַּ ּוַּת
הַּ סּוסִ ים .ז ֹאת הַּ שָּׁ נָּׁה הַּ חֲ מִ ישִ ית שֶׁ אֲ נִי עֹובֵד בַּסַּ דְ נָּׁא.
שּלְׁ ָך?
מָ ה הַ תַ פְׁ ִקיד ֶׁ
אֲ נִי ַאחְ ַּראי עַּ ל חַּ ּוַּת הַּ סּוסִ ים .אֲ נִי צ ִָּׁריְך ִלבְח ֹר סּוסִ ים טֹובִים .אֲ נִי דֹואֵ ג שֶׁ ּיְטַּ פְ לּו בָּׁהֶׁ ם
כְמֹו שֶׁ צ ִָּׁריְך.
אֲ נִי ַאחְ ַּראי עַּ ל ֶׁצו ֶׁת הָּׁ עֹובְדִ ים בֶׁחָּׁ ּוָּׁה :עֹובְדֵ י הַּ תַּ עֲ סּוקָּׁ ה ,מַּ דְ ִריכִים ,בְנֹות שֵ רּות לְאֻּ מִ י
ו ְתַּ לְמִ ידִ ים שֶׁ עֹובְדִ ים בֶׁחָּׁ ּוָּׁה.
מָ ה אַ תָ ה אֹוהֵ ב לַ עֲ ׂשֹות ַבתַ פְׁ ִקיד? אֲ נִי מְ אֹוד אֹוהֵ ב ל ְִראֹות אֶׁ ת הַּ הִ תְ קַּ דְ מּות שֶׁ ל
הַּ ּיְלָּׁדִ ים .י ֵש יְלָּׁדִ ים שֶׁ בַּהַּ תְ חָּׁ לָּׁה מְ אֹוד מְ פַּ חֲ דִ ים מֵ הַּ סּוסִ ים ו ְַאחֲ ֵרי כַּמָּׁ ה שָּׁ בּועֹות ְכבָּׁר
רֹו ְכבִים ְלבַּד בכֵיף .אֲ נִי אֹוהֵ ב ל ְִרכ ֹב ּולְאַּ מֵ ן אֶׁ ת הַּ סּוסִ ים.
ָארץ ְבכָּׁל זְמַּ ן אֶׁ פְ שָּׁ ִרי,
אֵ יזֶׁה ְׁד ָב ִרים נֹוסָ פִ ים אַ תָ ה אֹוהֵ ב לַ עֲ ׂשֹות? אֲ נִי אֹוהֵ ב לְטַּ ּיֵל ָּׁב ֶׁ
ב ֶָּׁׁרגֶׁלְ ,בגִ'יפ ו ְעַּ ל סּוס .אֲ נִי אֹוהֵ ב ִלבְנֹות דְ ב ִָּׁרים ו ְ ַּלעֲ ב ֹד ְבעֵ ץ ּו ְבב ְַּרזֶׁל.
ָארץ אֲ בָּׁל לַּגֹולָּׁן י ֵש לִי ַאהֲ בָּׁה מְ י ֻּחֶׁ דֶׁ ת.
ָארץ :אֲ נִי אֹוהֵ ב אֶׁ ת כָּׁל הָּׁ ֶׁ
מָ קֹום ָאהּוב ָב ֶׁ
ית לִ פְׁ נֵי שֶׁ עָ ב ְַׁדתָ ַבסַ ְׁדנָא? עָּׁ בַּדְ תִ י ְבחַּ קְ לָּׁאּות .הָּׁ י ָּׁה ִלי עֵ סֶׁ ק קָּׁ טָּׁ ן שֶׁ ל עֲ בֹודֹות
מָ ה עָ ׂשִ ָ
בעֵ ץ .לָּׁמַּ דְ תִ י ְרכִיבָּׁה טִ יפּולִית במָּׁ כֹון ו ִינְגֵייט .עָּׁ בַּדְ תִ י בְמִ סְ פָּׁ ר חַּ וֹות סּוסִ ים ּומָּׁ צָּׁאתִ י
אֶׁ ת מְ קֹומִ י בַּסַּ דְ נָּׁא.

ַיֹורט
תַ עֲ רּוכָה חֲ ָדשָ ה ב ְׁ
בְשָּׁ עָּׁ ה טֹובָּׁה סִ ּיַּמְ נּו לְהָּׁ קִ ים אֶׁ ת הַּ ַּתעֲ רּוכָּׁה עַּ ל פְ עִ ילּות הָּׁ אֶׁ צֶׁ"ל .הַּ תַּ עֲ רּוכָּׁה עֹומֶׁ דֶׁ ת
ַּיֹורט .הַּ כִתֹות לָּׁמְ דּו עַּ ל הַּ מַּ אֲ בָּׁק שֶׁ ל הָּׁ אֶׁ צֶׁ"ל ַּבב ְִריטִ ים ו ְהֵ כִינּו דְ גָּׁמִ ים שֶׁ מְ סַּ פְ ִרים אֶׁ ת
ב ְ
הַּ סִ פּור .בַּשָּׁ בּועֹות הַּ קְ רֹובִים הַּ תַּ לְמִ ידִ ים יַּצִיגּו אֶׁ ת הַּ דְ גָּׁמִ יםְ .בכָּׁל יֹום שִ שִ י בְשָּׁ עָּׁ ה
 10:00שְ תֵ י כִתֹות יַּצִיגּו אֶׁ ת הַּ דֶׁ גֶׁם שֶׁ לָּׁהֶׁ ן בִפְ נֵי כָּׁל הַּ תַּ לְמִ ידִ ים .בְיֹום שִ שִ י הַּ קָּׁ רֹוב
נַּתְ חִ יל עִ ם כ ִַּתת 'עֲ מֵ לִים' ו ַּ'הֲ ָּׁכנָּׁה לְתַּ עֲ סּוקָּׁ ה' .תֹושָּׁ בֵי ְגבָּׁעֹות מֻּ זְמָּׁ נִים לָּׁבֹוא לַּתַּ עֲ רּוכָּׁה.

ברוכים הבאים :לאודיה לֵ וִי שֶׁ ִנ ְׁכנְׁסָ ה לַ עֲ ב ֹד ְׁבכִתַ ת הַ בָ נֹות בִ ימֵ י שִ שִ י.
לְׁ לֵ בַב שֶׁ הִ תְׁ חִ יל לַ עֲ ב ֹד ְׁבכִתַ ת רֹונֵן בִ מְׁ קֹומֹו שֶׁ ל ָד ִניֵאל.
שלמה יצחק נמני .גר בירושלים והצטרף לכיתה של אסף בן אבי.
גִיל אהרנפלד דייר חדש בבית שקד.
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חדשות בסדנא-
מְׁ גַמַ ת ַכלְׁ בָנּות
ִ
אּורי בקמן הּוא מֻּ מְ חֶׁ ה לְהִ תְ נַּהֲ גּות ו ְאִ לּוף ְכ ָּׁלבִים
ִ
אּורי מַּ סְ בִיר:
"הִ תְ חַּ לְנּו עִ ם קְ בּוצָּׁה שֶׁ ל תַּ לְמִ ידִ יםְ .לכָּׁל ַּתלְמִ יד י ֵש ֶׁכלֶׁב שֶׁ אֹותֹו הּוא מְ לַּמֵ ד .הַּ תַּ לְמִ ידִ ים
פֹורט ,עִ צּוב הִ תְ נַּהֲ גּות וְכַּמּובָּׁן
יִלְמְ דּו צּורֹות אִ לּוף שֹונֹות :אִ לּוף ְלצ ְָּׁר ֵכי עֲ בֹודָּׁ הְ ,לצ ְָּׁרכֵי סְ ְ
טִ פּול נָּׁכֹון ַּב ְכ ָּׁלבִים".
ִ
אּורי אִ לֵף אתָּׁ סֶׁ נְדִ י הַּ ַּכ ְלבָּׁה שֶׁ ל יּו ָּׁבלִים .הּוא לִמֵ ד אֹותָּׁ ּה לִהְ יֹות ַּכ ְלבַּת עֵ זֶׁר לּיַּלְדָּׁ ה שֶׁ הָּׁ יּו
לָּּׁה נְפִ ילֹות סֻּ כָּׁר .סֶׁ נְדִ י הָּׁ י ְתָּׁ ה מַּ תְ ִריעָּׁ ה עַּ ל נְפִ ילֹות הַּ סֻּ כָּׁר ו ְשֹומֶׁ ֶׁרת עַּ ל הַּ ּיַּלְדָּׁ ה ,בַּסֹוף
נִמְ צָּׁא ַּלּיַּלְדָּׁ ה הַּ חֹולָּׁה פִ תְ רֹון ְרפּואִ י ו ְ ָּׁלכֵן סֶׁ נְדִ י אֶׁ ְצלֵנּו.
ִירה אֶׁ ת ִ
אּורי וְנִשְ מַּ עת לֹו .אֲ נַּחְ נּו מְ קַּ ּוִים שֶׁ הּוא יְלַּמֵ ד גַּם אֶׁ ת הַּ תַּ לְמִ ידִ ים ַּלעֲ ב ֹד
סֶׁ נְדִ י מַּ כ ָּׁ
ְצּורה מַּ ְרשִ ימָּׁ ה.
אִ תָּׁ ּה .בְיֹום שֵ נִי י ְהֹושֻּ עַּ בָּׁרּוְך עָּׁ בַּד עִ ם סֶׁ נְדִ י ב ָּׁ
גן הנסיך הקטן
בשבוע שעבר נחנך בגבעות מקום חדש ושמו "גן הנסיך הקטן".
מגיעים לגן על ידי יציאה החוצה מגדר היישוב בשער חדש הנמצא ליד המחסן של
'רגבים' .הגן הוקם לזכר אחיה יגל ,שנהרג בתאונת דרכים לפני  13שנה כשהיה בן
תשע וחצי .אחיה גדל במצפה רמון שבמדבר .הוא אהב חברים ,אהב את הטבע
ואהב לשאול ולחקור על כל דבר שבעולם .הגן מתוכנן להיות בסגנון של הספר
"הנסיך הקטן" ,שמזכיר קצת את אחיה בגלל שערו הבהיר על רקע המדבר ,בגלל
התמימות והסקרנות המוזכרים גם בספר וגם בגלל שלצערנו הרב הוא נפטר בגיל
צעיר .יחד עם החברים והמשפחה המורחבת של משפחת יגל בוצע השלב הראשון
של חשיפת גת ,פריצת שביל ,בניית ספסלים ,ערוגות ואפילו מטוס שנראה כאילו
הוא נחת ישר מן המדבר כאן אצלינו בגבעות...בשבת שעברה ,יצאו תושבי גבעות
לראות ולהנות מהטבע ומהגן החדש ,הציעו רעיונות יפים להמשך ושמחו בנוף
ובמקום היפה .בהמשך נשמח לטפח יחד עם שותפים נוספים ביישוב ובסדנה את
המקום .נרצה להקיף את הגן בעירוב שבת ,לטפח את השבילים ואת פינות
הישיבה ובעז"ה להוסיף מתקנים נוספים ומעניינים .אז יאללה ,אתם באים
ל"נסיך"?
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בס"ד

פרשת השבוע
חומש:

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

פרשה:
שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

תרומה

תצוה

כי תשא

ויקהל

בְׁפָ ָרשַ ת מִ שְׁ פָ טִ ים ְׁכתּובִים הַ ְׁר ֵבה חֻ ִקים שֶׁ ה' נָתַ ן לְׁ עַ ם יִׂשְׁ ָראֵ ל.
הַ חֻ קִ ים הָ אֵ ּלֶׁ ה קֹו ְׁבעִ ים אֵ יְך צ ִָריְך לְׁ הִ תְׁ נַהֵ ג אֶׁ חָ ד אֶׁ ל הַ ֵ
שנִי.
ַּבחֻּ קִ ים הָּׁ אֵ לּו כָּׁתּוב מָּׁ ה לַּעֲ שֹות אִ ם ָאדָּׁ ם מַּ זִיק לָָּׁאדָּׁ ם ַאחֵ ר.
אֶׁ פְ שָּׁ ר לְחַּ לֵק אֶׁ ת הַּ נְזָּׁקִ ים לִשְ נֵי סּוגִים:
ִנז ְֵׁקי גּוף
לִפְ עָּׁ מִ ים ָאדָּׁ ם פֹוגֵעַּ בַּגּוף שֶׁ ל ָאדָּׁ ם ַאחֵ ר .לַּפְ עָּׁ מִ ים הַּ נֶׁזֶׁק הּוא פֶׁ צַּע .י ֵש
מִ קְ ִרים שֶׁ הַּ נֶׁזֶׁק מֵ בִיא לְמָּׁ ו ֶׁת.
מִ י שֶׁ ֵ
הֹורג ָאדָּׁ ם ְב ַּכּוָּׁנָּׁה מַּ גִיעַּ לֹו עֹנֶׁש מָּׁ ו ֶׁת.
מִ י שֶׁ פֹוצֵעַּ ָאדָּׁ ם צ ִָּׁריְך לְפַּ צֹות אֹותֹו.
ִנז ְֵׁקי ְׁרכּוש
לִפְ עָּׁ מִ ים ָאדָּׁ ם פֹוגֵעַּ ב ְָּׁרכּוש שֶׁ ל ָאדָּׁ ם ַאחֵ ר .מִ י שֶׁ פֹוגֵעַּ ב ְָּׁרכּוש שֶׁ ל ָאדָּׁ ם
ַאחֵ ר צ ִָּׁריְך לְשָּׁ לֵם אֶׁ ת הַּ נֶׁזֶׁק .לִפְ עָּׁ מִ ים הּוא גַּם נֹותֵ ן פִ צּוי.
הַ יֹום אֲ ַנחְׁ נּו ג ִָרים ִבמְׁ ִדינַת יִׂשְׁ ָראֵ ל וְׁי ֵש לָ נּו חֻ ִקים אֲ חֵ ִרים.
לָּׁמָּׁ ה חָּׁ שּוב לָּׁנּו ִללְמ ֹד אֶׁ ת הַּ פָּׁ ָּׁרשָּׁ ה הַּ ז ֹאת?
לִפְ עָּׁ מִ ים אֲ נַּחְ נּו חֹושְ בִיםֹ" :לא לֶׁאֱ כ ֹל בָּׁשָּׁ ר עִ ם חָּׁ לָּׁב זֶׁה חָּׁ שּוב מָּׁ א ֹד.
לִשְ מ ֹר עַּ ל הָּׁ ְרכּוש שֶׁ ל חָּׁ בֵר ּולְפַּ צֹות אֹותֹו אִ ם י ֵש נֶׁזֶׁק זֶׁה ֹלא כָּׁל כְָּׁך
חָּׁ שּוב".
שכָל כְָך הַ ְׁר ֵבה פְׁ ִ
תֹורה מְׁ ַדב ְִׁרים עַ ל חֻ קִ ים
סּוקים ַב ָ
כְׁשֶׁ אֲ ַנחְׁ נּו רֹואִ ים ֶׁ
ּומִ שְׁ פָ טִ ים אֲ ַנחְׁ נּו מְׁ בִינִים כַמָ ה זֶׁה חָ שּוב.
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פקודי

