בס"ד

סדנתון
שבת פרשת בשלח י"ב בשלח
הדלקת נרות16:41 :

יציאת השבת17:43 :

חדש בטבע–
הַ שְּׁ ֵק ִדיָּה ַ
ּפֹורחַ ת
עַ כְשָׁ ו ח ֶֹרף ו ְהָׁ עֵ צִים בשַ ֶלכֶת .גַם עֲ צֵי הַ שְ קֵ דִ יָׁה בְשַ ֶלכֶת.
אֶ פְ שָׁ ר לַחְ ש ֹב שֶ ֹּלא צֹומֵ חַ לָׁהֶ ם כְלּום עַ ל הָׁ עֲ נָׁפִ ים ,אֲ בָׁל זֶה ֹלא נָׁכֹון.
אִ ם מִ סְ תַ ְכלִים טֹוב עַ ל הָׁ עֲ נָׁפִ ים שֶ ל הַ שְ קֵ דִ יָׁה אֶ פְ שָׁ ר ל ְִראֹות עַ ל הֶ עָׁ נָׁף מִ ין
ְבלִיטֹות קְ טַ ּנֹות.
קֹוראִ ים ִנצָּן.
ְלכָׁל ְבלִיטָׁ ה כָׁז ֹאת ְ
בְתֹוְך כָׁל נִצָׁן מְ קֻ פָׁ ל פֶ ַרח .כשֶ מַ גִיעַ הַ זְמַ ן הַ ּנָׁכֹון הַ פְ ָׁרחִ ים יֹוצְאִ ים מֵ הַ ּנִצָׁן.
עֵ ץ הַ שְ קֵ דִ יָׁה מְ כּוסה בִפְ ָׁרחִ ים.
הַ פְ ָׁרחִ ים שֶ ל הַ שְ קֵ דִ יָׁה י ָׁפִ ים מְ אֹודְ ,ל ָׁבנִים עִ ם צּוף צָׁה ֹב בָׁאֶ מְ צַע .י ֵש לָׁהֶ ם ֵריחַ
טֹוב .הַ ְרבֵה דְ ִ
בֹורים מְ ִריחֹות אֶ ת הָׁ ֵריחַ הַ ּטֹוב ּובאֹות לְחַ פֵ ׂש צּוף .הֵ ם עֹובְרֹות
מִ פֶ ַרח לפֶ ַרח ו ְאֹוסְ פֹות צּוף .הֵ ם גַם מַ עֲ בִירֹות אֶ ת הָׁ ַאבְקָׁ ה מִ פֶ ַרח לפֶ ַרח.
אִ ם תִ סְ תַ כְלּו עַ ל עֲ צֵי הַ שְ קֵ דִ יָׁה בסדנָׁא -בַהַ תְ חָׁ לָׁה ֹלא תִ ְראּו כְלּום .אֲ בָׁל אִ ם
תִ סְ תַ כְלּו טֹוב מְ א ֹד -תּוכְלּו ל ְִראֹות פֶ ַרח אֶ חָׁ ד אֹו שְ נַי ִם .הַ פְ ָׁרחִ ים הָׁ אֵ לּו מַ ְזכ ִ
ִירים
לָׁנּו שֶ עֹוד מְ עַ ט כָׁל הָׁ עֵ ץ י ִפְ ַרח.
מְ ׂשִ ימָׁ ה :חַ פְ ׂשּו אֶ ת עֲ צֵי הַ שְ קֵ דִ יָׁה בסדנָׁא וְנַּסּו לִמְ צ ֹא פְ ָׁרחִ ים.
פֹורחִ ים עַ ל כָׁל עֵ ץ?
פֹורחִ ים מְ צָׁאתֶ ם? כַמָׁ ה פְ ָׁרחִ ים ְ
כַמָׁ ה עֵ צִים ְ

 1סדנתון

י"ב שבט תשע"ט

בס"ד

חדשות בסדנא-

בִּקּור שֶׁ ל מְּׁ פַ ּקְּׁ ִדים בצהַ "ל

בְיֹום שִ שִ י הָׁ ַאחֲ רֹון בִקֵ ר בַּסַ דְ נָׁא מְ פַ קֵ ד הָׁ אֻ גְדָׁ ה שֶ ל י ְהּודָׁ ה ו ְשֹומְ רֹון .אֻ גְדָׁ ה
מֻ ְר ֶכבֶת מֵ הַ ְרבֵה י ְחִ ידֹות בצהַ "ל .הָׁ אֻ גְדָׁ ה שֶ ל י ְהּודָׁ ה ושומרון ַאחְ ָׁראִ ית עַ ל כ ֹל מָׁ ה
קֹורה בגּוש עֶ צְיֹון ,הַ ר חֶ בְרֹון ,אֵ זֹור ִבנְי ָׁמִ ין ו ְעֹוד .הַ מְ פַ קֵ ד שֶ ל הָׁ אֻ גְדָׁ ה הִ גִיעַ
שֶ ֶ
לְהַ כִיר אֶ ת הַ ּסַ דְ נָׁא .הַ חֲ נִיכִים שֶ לָׁנּו מִ תְ נַדְ בִים יֹום בְשָׁ בּועַ ַב ָׁצבָׁא בַחֲ טִ יבָׁה בַגּוש
עציון .הַ מְ פַ קְ דִ ים שֶ לָׁהֶ ם הִ גִיעּו גַם הֵ ם ְלבִקּור אֶ ְצלֵנּו ו ְׂשָׁ מְ חּו לִפְ ג ֹש אֶ ת
הַ מִ תְ נַדְ בִים.

יובלִ ים מְּׁ טַ ְּׁילִ ים
בְיֹום שני הַ שָׁ בּועַ יֵצְאּו כִתֹות ד' -ה' שֶ ל יובלִים לְטַ יֵל בְחַ ּוַת קשואלה ִלכְבֹוד סִ יּום
פָׁ רשת חַ יי שָׁ ָׁרה .עֲ קִ יבָׁא פריד מְ סַ פֵ ר עַ ל הַ חֲ ו ָׁיֹות מֵ הַ ּטִ יּול:
בַהַ תְ חָׁ לָׁה הָׁ י ְתָׁ ה י ְִרידָׁ ה עֲ נָׁקִ ית ּומָׁ צָׁאנּו מָׁ לֵא פְ ָׁרחִ יםַ :רקָׁ פֹותַ ,כ ָׁלנִיֹות ,וְגַם
פִ טְ ִריֹות אורניות .הִ סְ תֹו ַבבְנּו בְחַ ּוַת קשואלהָׁ ,ראִ ינּו שם ְ 2כ ָׁלבִים עֲ נָׁקִ יִים .הֵ כַּנּו
פִ תֹות עַ ל הסאג' ו ְעָׁ לִינּו בַחֲ ז ָָׁׁרה ַל ְגבָׁעֹות .הָׁ עֲ ִליָׁה הָׁ י ְתָׁ ה קָׁ שה ו ְאֶ חָׁ ד הַ ְכ ָׁלבִים
לִוּוָׁה אֹותָׁ נּו חָׁ ז ָׁרה .הָׁ י ָׁה מְ אֹוד כֵיף בַּטִ יּול.

מזג האויר-

מֵ אֵ ת רֹועִ י לופז" :הַ שָׁ בּועַ מְ א ֹד קַ ר .כְמֹו כֵן הִ גִיעּו אֵ לֵינּו סּופֹות ָאבָׁק מִ מִ צ ְַרי ִם
שֶ יֹוצְרֹות אֹבְֶך .לִקְ ַראת יֹום ְרבִיעִ י אֲ נַחְ נּו מִ תְ כֹונְנִים לְק ֹר עַ ז וְגַם לשֶ לֶג שֶ עָׁ ׂשּוי
ל ֶָׁרדֶ ת בִירּושָׁ ַלי ִם ו ְאּולַי גַם ִב ְגבָׁעֹות בגּוש עציון .הַ חַ זַאִ ים מַ בְטִ יחִ ים שֶ שֶ לֶג ירד
בַמְ קֹומֹות מעל  600מטר .בחרמון מִ תְ כֹונְנִים לְסּופָׁ ה חֲ זָׁקָׁ ה שֶ ל שֶ לֶג ּו ְכבָׁר י ֵש
שם מטר וחצי שֶ ל שֶ לֶג ב ַָׁר ֶכבֶל הָׁ עֶ לְיֹון".
בעקבֹות מֶ זֶג הָׁ אֲ ו ִיר הַ גָׁשּום שֶ הָׁ י ָׁה מִ פְ לָׁס הַ ִכּנ ֶֶרת עָׁ לה בַח ֹדֶ ש הָׁ ַאחֲ רֹון ב60-
ס"מ .הַ ִכּנ ֶֶרת מְ קַ ֶבלֶת מַ י ִם מֵ הַ גְשָׁ מִ ים ּומִ ּנְהָׁ רֹות שֶ ּנִשְ פָׁ כִים אֵ לֶיהָׁ  .מִ פְ לָׁס הַ ִכּנ ֶֶרת
מֹודֵ ד אֶ ת הַ גֹבַּה שֶ ל הַ מַ י ִם ַב ִכּנ ֶֶרת .בַמִ פְ לָׁס י ֵש שְ נֵי קַ ּוִים  -קַ ו תַ חְ תֹון ו ְקַ ו עֶ לְיֹון.
אִ ם י ֵש יֹותֵ ר מַ י ִם מעל הַ קַ ו הָׁ עֶ לְיֹון זֶה י ָׁכֹול ִלגְר ֹם לַהֲ צָׁפֹות בישּובִים ְלי ַד הַ ִכּנ ֶֶרת.
אִ ם י ֵש פָׁ חֹות מַ י ִם מֵ הַ קַ ו הַ תַ חְ תֹון ,זֶה אֹומֵ ר שֶ הַ ִכּנ ֶֶרת ֹלא מְ לֵָאה מַ סְ פִ יק .מְ דִ ינַת
י ִׂשְ ָׁראֵ ל מִ שְ תַ מֶ שֶ ת בַמַ י ִם ַב ִכּנ ֶֶרת לַהַ שְ קָׁ י ָׁה וְלַשְ תִ יָׁה .כְשֶ ֹּלא ֵ
יֹורד גֶשֶ ם ,הַ ִכּנ ֶֶרת
ֹלא מִ תְ מַ לֵאת ,ו ְֹלא י ִהְ י ֶה מַ סְ פִ יק מַ י ִם כְדֵ י לְהִ שְ תַ מֵ ש בָׁהֶ ם .מַ צָׁב ָׁכזֶה נִקְ ָׁרא
בַצ ֶֹרת .בַשָׁ נִים הָׁ ַאחֲ רֹונֹות ֹלא י ַָׁרד מַ סְ פִ יק גֶשֶ ם ולכּנ ֶֶרת חָׁ סֵ ר עֹוד הַ ְרבֵה מַ י ִם.
כיֹום הַ גֹבַּה שֶ ל הַ מַ י ִם בכּנ ֶֶרת נָׁמּוְך מֵ הַ קַ ו הַ תַ חְ תֹון.
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צוות סדנא
שֵ ם :זהר מֵ אִ יר
ספ ִרי ְּׁקצָּת עַ ל עצמך:
שּורה
אֲ נִי נְׂשּוָאה לנתן ּומגדֶ לֶת אִ תֹו שִ בְעָׁ ה יְלָׁדִ ים חֲ מּודִ ים ו ִיקָׁ ִרים .אֲ נִי מְ אֹוד קְ ָׁ
לי ִשּוב ְגבָׁעֹות .י ֵש לִי פה הַ ְרבֵה חֲ ב ִֵרים טֹובִים .הַ יֹום עֹובֶדֶ ת בַּסַ דְ נָׁא ַאחְ יָׁנִית
שֶ לָׁנּו  -חָׁ נָׁה וְי ֵש לָׁנּו גַם יֶלֶד שֶ לֹומֵ ד ביובלִים.
שלָּ ְך?
מָּ ה הַ תַ פְּׁ ִקיד ֶׁ
אֲ נִי מְ נַהֶ לֶת אֶ ת ה' מֶ ְרחָׁ ב הַ מְ שַ לֵב' ּומדְ ִריכָׁה שְ תֵ י קְ בּוצֹותְ .בכָׁל יֹום נִמְ צֵאת
קְ בּוצָׁה ַאחֶ ֶרת שֶ ל תַ לְמִ ידִ ים מִ בָׁתֵ י סֵ פֶ ר בָׁאֵ זֹור .הַ תַ לְמִ ידִ ים מִ כִתֹות ב' -ח'.
הַ תַ לְמִ ידִ ים שֶ מַ גִיעִ ים אֵ לֵינּו הֵ ם תַ לְמִ ידִ ים מְ אֹוד מֻ כְשָׁ ִרים שֶ לִפְ עָׁ מִ ים קשה לָׁהֶ ם
לשבת ,לְהִ תְ ַרכֵז ו ְ ִללְמ ֹד ְבכ ִָׁתה בְמֶ שֶ ְך יֹום שָׁ לֵם ו ְהֵ ם צ ְִריכִים קְ צָׁת אִ ו ְרּור.
כְשֶ ִ
הֹורים רֹוצִים לִשְ ֹלחַ אֶ ת הַ יֶלֶד למֶ ְרחָׁ ב הֵ ם מְ דַ ב ְִרים אִ תִ י ,ו ַאֲ נִי בֹודֶ קֶ ת אִ ם י ֵש
קְ בּוצָׁה מַ תְ אִ ימָׁ ה .אֲ נִי מְ ו ַדֵ את שֶ ְלכָׁל קְ בּוצָׁה י ֵש מַ דְ ִריְךּ ,ומְ שַ ֶבצֶת אֶ ת הַ תַ לְמִ ידִ ים
לַקְ בּוצָׁה שֶ הֲ כִי תַ עֲ ז ֹר לָׁהֶ ם.
מָּ ה אַ תְּׁ אֹוהֶׁ ֶׁבת לַ עֲ ׂשֹות ַבתַ פְּׁ ִקיד?
אֲ נִי אֹוהֶ בֶת ל ְִראֹות אֶ ת הַ תַ לְמִ ידִ ים וְלִמְ צ ֹא אֶ ת הַ מֶ ְרחָׁ ב שֶ יְַאפְ שֵ ר ְלכָׁל אֶ חָׁ ד
לְהָׁ בִיא לִידֵ י בִּטּוי אֶ ת הַ כ ֹחֹות הַ מְ י ֻחָׁ דִ ים שֶ לֹו.
אֵ יזֶׁה ְּׁדבָּ ִרים נֹוסָּ פִ ים אֶׁ ת אֹוהֶׁ ֶׁבת לַ עֲ ׂשֹות?
אֲ נִי אֹוהֶ בֶת לְטַ יֵל וְל ְִראות פְ ִריחָׁ ה ,לִיצור עִ ם הַ יָׁדַ י ִם ּולְׂשַ חֵ ק עִ ם עַ ינָׁה הַ תִ ינ ֹקֶ ת
הַ מְ תּוקָׁ ה שֶ לִי.
ָארץ:
מָּ קֹום ָאהּוב ָּב ֶׁ
נַחֲ לי הַ צָׁפון וְכַמּובָׁן י ְרּושָׁ ַלי ִם.
מָּ ה עָּ ׂשִ ית לִ פְּׁ נֵי שֶׁ עָּ ב ְַּׁדתְּׁ בסדנא:
תָׁ מִ יד עָׁ בַדְ תִ י עִ ם ַתלְמִ ידִ ים במִ סְ גְרֹות שֹונֹות ו ְחִ פַ ׂשְ תִ י אֵ יְך אֶ פְ שָׁ ר לְהָׁ בִיא אֶ ת
ִירתִ יֹות שֶ לָׁהֶ ם לִידֵ י בִּטּוי.
הַ יִחּודִ יֹות ו ְהַ יְצ ָׁ
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פרשת השבוע
חומש:

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

פרשה:
שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

תרומה

תצוה

כי תשא

ויקהל

מִ מִ צ ְַּׁריִם לְּׁ יָּם סּוף
ְבנֵי י ִׂשְ ָׁראֵ ל יֹוצְאִ ים מִ מִ צ ְַרי ִם .ה' מֹובִיל אֶ ת י ִׂשְ ָׁראֵ ל בְדֶ ֶרְך אֲ ֻרכָׁה כְדֵ י שֶ ֹּלא
יִצְטָׁ ְרכּו לְהִ לָׁחֵ ם עִ ם הַ פְ לִישְ תִ ים .מ ֹשֶ ה מַ עֲ לֶה אֶ ת עצמֹות יֹוסֵ ף.
ה' הֹולֵ ְך לִ פְּׁ נֵי ְּׁבנֵי יִׂשְּׁ ָּראֵ ל ְּׁבעַ מּוד עָּ נָּן ביֹום וְּׁעַ מּוד אֵ ש בַלַ י ְּׁלָּ ה.
קְּׁ ִריעַ ת י ָּם סּוף
בֹורחִ ים עַ ד שֶׁ הֵ ם
פַ ְרע ֹה מַ חְ לִיט ל ְִרד ֹף ַאחֲ ֵרי ְבנֵי י ִׂשְ ָׁראֵ לְּׁ .בנֵי יִׂשְּׁ ָּראֵ ל
ְּׁ
מַ גִיעִ ים לְּׁ י ָּם סּוףְ .בנֵי י ִׂשְ ָׁראֵ ל צֹועֲ קִ ים לְמ ֹשֶ ה  -מ ֹשֶ ה מִ תְ פַ ֵלל לָּׁה'.
מ ֹשֶ ה מֵ ִרים אֶ ת י ָׁדֹו מֵ עַ ל י ָׁם-סּוף ו ְהַ מַ י ִם נִבְקָׁ עִ ים.
בְאֶ מְ צַע י ָׁם סּוף י ֵש מָׁ קֹום יָׁבֵש -יַבָׁשָׁ הְּׁ .בנֵי יִׂשְּׁ ָּראֵ ל עֹוב ְִּׁרים ַב ַיבָּשָּ ה.
הַ מִ צ ְִרים רֹודְ פִ ים ַאחֲ ֵרי ְבנֵי י ִׂשְ ָׁראֵ ל .הַ יָּם ִנסְּׁ גַר עַ ל הַ מִ צ ְִּׁרים וְּׁהֵ ם טֹו ְּׁבעִ ים.
ְבנֵי י ִׂשְ ָׁראֵ ל שָׁ ִרים אֶ ת "שִ ַ
ירת הַ יָׁם".
לפניכם תמונות שקשורות לפרשה .נסו לומר מה רואים בכל תמונה,
ולסדר את התמונות בסדר המתאים.
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