בס"ד

סדנתון
שבת פרשת שמות כ' טבת
הדלקת נרות16:23 :

יציאת השבת17:26 :

חדש בטבע–

עִירִית ִ

אם תֵּ צְאּו לְטַ יֵּל בסְ ביבַת ְגבָעֹות תּוכְלּו ל ְראֹות פֶּ ַרח חָ דָ ׁש -עירית .לָעירית י ֵּׁש
פֹורחים עַ ל עַ ּמּוד גָבֹוּהַ  .הֵּ ם ְב ֶּצבַע ָלבָן-
עָ לים י ְֻרקים אֲ ֻרכים .הַ פְ ָרחים ׁשלָּה ְ
ו ָר ֹד .הַ פְ ָרחים ׁשֶּ ל הָ עירית ּדֹומים לַפְ ָרחים ׁשֶּ ל הֶּ חָ צָב ו ְהֵּ ם מֵּ אֹותָ ּה מׁשְ פָ חָ ה-
מׁשְ פַ חַ ת הַ
קֹוראים לָהֶּ ם ׁשֹוׁשָׁ ניים?ִכי ְלכָל פֶּ ַרח י ֵּׁש ׁששָׁ הִ
ׁשֹוׁשניים .לָּמָ ה ְ
ָׁ
עָ לים.

מְ שימָ ה :חַ פְ שּו עירית ,הסְ ַתכְלּו בְפֶּ ַרח ו ְספְ רּו אֶּ ת הֶּ עָ לים .הַ אם אַ תֶּ ם מַ כירים
עֹוד פְ ָרחים מּמׁשְ פַ חַ ת השושניים?
אֶּ פְ ׁשָ ר לֶּאֱ כ ֹל אֶּ ת הַ פְ ָרחים ׁשֶּ ל הָ עיריתִ.יֵׁשִלָׁ הֶ םִטַ עַ םִמָׁ תֹוקִ .
ברכות לשי בריל על כך שסיים לראשונה ריצת  10ק"מ.
שי מתאמן כבר מספר שנים בקבוצת הריצה של הסדנה .בנוסף הוא מתאמן
מספר פעמים בשבוע בחדר הכושר .שי הוזמן להצטרף לקבוצת הריצה של
ראש צורים .הקבוצה מקיימת כל חודש בליל ירח מלא ריצת  10ק"מ ברחבי
גוש עציון ולאחריה "פריסה" (התכנסות קצרה עם כיבוד קל).
שי רץ את כל הריצה הארוכה ולמרות שהיה לו קשה הוא לא
ויתר וסיים את הריצה עד הסוף.
כל הכבוד לשי .בתקוה שעוד תלמידים יצטרפו אליו בהמשך.
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חדשות בסדנא-

עֹובְדִיםִחֲ ָׁדׁשיםִ :

בְרּוכִים הַ בָאים לָעֹובְדים הַ חֲ דָ ׁשים:
ֵ
עֹודדִִישְ ְראֵ לי התְ חיל לַעֲ ב ֹד בַכתָ ה ׁשֶּ ל קְ הָ ת .עֹודֵּ ד התְ נַּדֵּ ב בְקַ י ְיטַ נָת בְני עֲ קיבָא
ׁשֶּ ל אִֶּ פְ ָרת ו ְהּוא מַ כיר אֶּ ת הַ סַ ּדָ נָא ׁשָ נים ַרבֹות.
ירה
ָאניטָׁ ה ִדולץ  -נגט התְ חילָה לַעֲ ב ֹד בְכיתָ ת הַ יַעַ ר ׁשֶּ ל יּובַליםָ .אניטָ ה מַ עֲ ׁש ָ
אֶּ ת הַ תַ לְמידים בְחּוגֶּי יֹוגָה ,ליבּוד ו ְרקְ מָ ה.
ׁשָׁ ָׁרה-ב ְָׁרכָׁהִליזְמי מתְ נַּדֶּ בֶּת בְסַ דְ נָת הַ קֵּ ָרמיקָ ה.
ַּדּורסַ ל
טּורנירִכ ְ
ּפֹורטְ ִ-
תַ חֲ ֻרּיֹותִסְ ְ
ַּדּורסַ ל.
בְיֹום ראׁשֹון הׁשְ ַתתְ פָ ה נבְחֶּ ֶּרת הַ סַ ּדְ נָא בְתַ חֲ רּות כ ְ
מְ סַ פֵּ ר ָאסַ ף טֵּ בּול:
הַ תַ חֲ רּות התְ קַ יְמָ ה בַבנְי ָן ימק"א בירּוׁשָ לַים .בנְי ָן ימק"א הּוא בנְי ָן י ָׁשָ ן .מֵּ אֲ ֵּ
חֹורי
פֹורט י ָפֶּ ה ו ְחָ דָ ׁש .אֲ נַחְ נּו שחַ קְ נּו מּול ׁשָ לֹוׁש קְ בּוצֹות,
הַ בנְי ָן הַ יָׁשָ ן בָנּו מֶּ ְרכָז סְ ְ
נצַחְ נּו בׁשְ נֵּי משְ חָ קים ו ְהפְ סַ דְ נּו ַרק בְמשְ חָ ק אֶּ חָ ד .הַ קְ בּוצָה ׁשֶּ הפְ סַ דְ נּו לָּה היא
ָארץ .שָ מַ חְ תי ל ְראֹות
קְ בּוצָה חֲ זָקָ ה ּמְ א ֹד .בְׁשָ נָה ׁשֶּ עָ ב ְָרה היא ָזכְתָ ה בְאַ ליפּות הָ ֶּ
ׁשֶּ ּמשְ חָ ק ׁשֶּ ל הַ קְ בּוצָה ׁשֶּ לָנּו הׁשְ תַ פֵּ ר ּמְ א ֹד .הַ שַ חְ קָ נים הָ יּו ְרגּועים יֹותֵּ ר .גַם
ׁשתּוף הַ פְ עֻ לָה בֵּין הַ שַ חְ קָ נים הׁשְ תַ פֵּ רׁ .שתּוף הַ פְ עֻ לָה עָ זַר לָהֶּ ם למְ סֹור כַּדּורים
אֶּ חָ ד לַשֵּ ני ּולְהַ גיעַ לְעֶּ מְ ּדַ ת קְ ליעָ ה טֹובָה יֹותֵּ ר מתַ חַ ת לְסַ לָ .כל הַ כָבֹוד"!
ּפֹורטִ-תַ חֲ רּותִ ְרכי ָׁבה
תַ חֲ ֻרּיֹותִסְ ְ
בְיֹום ׁשְ ליׁשי יָצְאּו רֹוכְבים מְ סַ דְ נָת ׁשלּוב לְתַ חֲ רּות ְרכיבָה בְקבּוץ מַ גָל .הַ שָ נָה
מׁשְ ַתתְ פים בַתַ חֲ רּות  29רֹוכְבים!
בפְ ָרטֵּ י הַ תַ חֲ רּות נְעַ דְ כֵּן אי"ה בָסָ דְ נָתֹון בַשָ בּועַ הַ בָא.
נפְ תַ חִהָׁ רשּוםִלַ כתָׁ הִא'ִבְתָׁ כְניתִיּו ָׁבליםִ .
הֹוריםִהַ מְ עֻ ְני ָׁניםִל ְרׁש ֹׁםִי ֶלֶ דִלְ כתָׁ הִא'ִמֻ זְמָׁ ניםִלפְ נֹותִלָׁ יָׁעָׁ ָׁרהִבַמשְ ָׁרדִ.כ ְָׁדאיִ
לְ הז ְָּׁד ֵרזִ .
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חדשות בארץ ובעולם.
סּורי ָׁה ִ
ַארצֹותִהַ בְריתִעֹוזְביםִאֶ תִ ְ
ׁשלִ ְ
הַ חַ ּיָׁליםִ ֶ
ַארצֹות הַ בְרית דונאלד טראמפ הֹודיעַ ׁשֶּ הַ חַ יָלים הָ ָאמֶּ ריקָ נים י ַעַ זְבּו אֶּ ת
נָשיא ְ
ְסּורי ָה
סּורי ָה .הַ חַ יָלים האמריקאים נ ְכנְסּו לפְ נֵּי כׁ 7 -שָ ניםַ .בזְמַ ן הַ זֶּה הָ י ְתָ ה ב ְ
ְ
מלְחֶּ מֶּ ת אֶּ ז ְָרחים קָ ׁשָ ה .הַ ּמֶּ מְ ׁשָ לָה נלְחֲ מָ ה עם קְ בּוצֹות ׁשֶּ ל אֶּ ז ְָרחים .הָ יּו גַם
סּורי ָה הָ י ָה
ְ
קְ בּוצֹות אֶּ ז ְָרחים ׁשֶּ נלְחֲ מּו זֹו בְזֹוַ .אחַ ת הַ קְ בּוצֹות ׁשֶּ נלְחֲ מּו בְתֹוְך
א ְרגּון הַ ּמְ דינָה הַ מּוסְ לֶּמית ׁשֶּ נקְ ָרא "דעא"ש" .הַ ְרבֵּה מְ דינֹות בָעֹולָם נבְהֲ לּו
סּורי ָה.
ְסּורי ָה .הַ ְרבֵּה מְ דינֹות בָעֹולָם פָ חֲ דּו ׁשֶּ א ְרגּון דעא"ש יׁשְ תַ לֵּט עַ ל ְ
מֵּ הַ ּמַ צָב ב ְ
ְסּורי ָה כְדֵּ י לַעֲ ז ֹר לְהלָחֵּ ם בדעא"ש .גַם
חֵּ לֶּק מֵּ הַ ּמְ דינֹות הָ אֵּ לּו ׁשָ לְחּו חַ יָלים ל ְ
ְסּורי ָה חַ יָלים כְדֵּ י לַעֲ ז ֹר בַּמלְחָ מָ ה .בֶּחֳ דָ ׁשים הָ ַאחֲ רֹונים
ַארצֹות הַ בְרית ׁשָ לְחָ ה ל ְ
ְ
סּורי ָה בַאֲ ׁשָ ר ָאסָ ד הצְליחַ לְהׁשְ תַ לֵּט עַ ל
הַ ּמלְחָ מָ ה כמְ עַ ט הסְ תַ יְמָ ה .הַ נָשיא ׁשֶּ ל ְ
הַ ּמְ דינָה.
סּורי ָה.
ַארצֹות הַ בְרית הֶּ חְ ליט לְהֹוציא אֶּ ת הַ חַ יָלים הָ ָאמֶּ ריקָ אים מ ְ
הַ שָ בּועַ נָשיא ְ
ַארצֹות הַ בְרית .נָשיא
הּוא אֹומֵּ ר ׁשֶּ אֶּ פְ ׁשָ ר לְטַ פֵּ ל ַבבְעָ י ָה ׁשֶּ ל דעא"ש גַם בְלי ְ
ַארצֹות הַ בְרית צְריכָה לְטַ פֵּ ל ַבבְעָ יֹות ׁשֶּ לָּה ו ְֹלא לְהַ ׁשְ קיעַ
ַארצֹות הַ בְרית אֹומֵּ רְ " :
ְ
כ ֹחַ וְכֶּסֶּ ף ַבבְעָ יֹות ׁשֶּ ל עַ ּמים אֲ חֵּ רים".
ַארצֹות הַ בְרית טֹועֶּ ה.
י ֵּׁש הַ ְרבֵּה אֲ נָׁשים ׁשֶּ חֹוׁשְ בים ׁשֶּ נָשיא ְ
מַ קְ ּדימיםִאֶ תִהַ בְחירֹותִבְישְ ָׁראֵ ל ִ
הַ שָ בּועַ הָ י ְָתה פְ גיׁשָ ה ׁשֶּ ל הַ ּמפְ לָגֹות ׁשֶּ ּמׁשְ ַתתְ פֹות ַבּמֶּ מְ ׁשָ לָה .בַפְ גיׁשָ ה הַ ז ֹאת
הֶּ חְ ליטּו לְהַ קְ ּדים אֶּ ת הַ בְחירֹות בַחֲ צי ׁשָ נָה.
לָּמָ ה צָריְך לְהַ קְ ּדים אֶּ ת הַ בְחירֹות?
אֶּ ת מְ דינַת ישְ ָראֵּ ל מְ נַהֶּ לֶּת מֶּ מְ ׁשָ לָה .הַ ּמֶּ מְ ׁשָ לָה מֻ ְר ֶּכבֶּת משַ רים .אֶּ ת הַ שַ רים
בֹוחֵּ ר ר ֹאׁש הַ ּמֶּ מְ ׁשָ לָה.
ר ֹאׁש הַ ּמֶּ מְ ׁשָ לָה צָריְך לְקַ בֵּל אֶּ ת הָ אשּור ׁשֶּ ל הַ ְכנֶּסֶּ ת ַלּמֶּ מְ ׁשָ לָה .אֶּ פְ ׁשָ ר לְהַ ְרכיב
מֶּ מְ ׁשָ לָה ַרק אם ר ֹב חַ ב ְֵּרי הַ ְכנֶּסֶּ ת תֹומְ כים בָּה .אֶּ פְ ׁשָ ר לְהַ ְרכיב מֶּ מְ ׁשָ לָה ַרק אם
יֹותֵּ ר מ 60חַ ב ְֵּרי ְכנֶּסֶּ ת תֹומְ כים בָּה.
כְׁשֶּ ר ֹאׁש הַ ּמֶּ מְ ׁשָ לָה בנְי ָמין נְתַ נְי ָהּו הֵּ קים אֶּ ת הַ ּמֶּ מְ ׁשָ לָה הָ יּו  66חַ ב ְֵּרי ְכנֶּסֶּ ת
ׁשֶּ תָ מְ כּו בָּה .לפְ נֵּי כַּמָ ה ׁשָ בּועֹות ׁשָ ר הַ בטָ חֹון אֲ ביגְדֹור ליב ְֶּרמָ ן התְ פַ טֵּ ר ו ְעָ זַב אֶּ ת
הַ ּמֶּ מְ ׁשָ לָהַ .אחֲ ֵּרי ׁשֶּ אֲ ביגְדֹור ליב ְֶּרמָ ן התְ פַ טֵּ ר נׁשְ אֲ רּו  61חַ ב ְֵּרי ְכנֶּסֶּ ת ׁשֶּ תֹומְ כים
ַבּמֶּ מְ ׁשָ לָה .בַּמַ צָב הַ זֶּה אי אֶּ פְ ׁשָ ר לְהַ פיל אֶּ ת הַ ּמֶּ מְ ׁשָ לָה אֲ בָל קָ ׁשֶּ ה ּמְ א ֹד לְהַ עֲ ביר
הַ חְ לָטֹות .כְׁשֶּ ּמֶּ מְ ׁשָ לָה ֹלא י ְכֹולָה לְהַ עֲ ביר הַ חְ לָטֹות הַ ּמְ דינָה ֹלא י ְכֹולָה לְתַ פְ קֵּ ד.
זֶּה מַ צָב ֹלא טֹוב .ב ְגלַל הַ ּמַ צָב הַ זֶּה ִהֶ חְ ליטּו ִלְ פַ זֵר ִאֶ ת ִהַ ְכנֶסֶ ת ִּולְ הַ קְ ּדים ִאֶ תִ
הַ בְחירֹות.
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פרשת השבוע
בראשית

חומש:

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

פרשה:
שמות

וארא

בא

וירא

בשלח

יתרו

משפטים

תרומה

תצוה

כי תשא

ויקהל

בְמצ ְַרים י ֵּׁש מֶּ לְֶּך חָ דָ ׁש .הּוא מַ עֲ ביד אֶּ ת ְבנֵּי ישְ ָראֵּ ל בְפֶּ ֶּרְך.
מֶּ לְֶּך מצ ְַרים מְ ַצּוֶּה לְהַ ׁשְ ליְך אֶּ ת הַ בָנים ַליְאֹור.
אּמָ א ׁשֶּ ל מ ֹׁשֶּ ה שָ מָ ה אֹותֹו בְתֵּ בָה ַביְאֹור .בַת פַ ְרע ֹה מֹוצֵּאת אֹותֹו.
מ ֹׁשֶּ ה גָדֵּ ל אֵּ צֶּל בַת פַ ְרע ֹה.
הֹורג מצְרי ׁשֶּ הכָה עבְרי .הּוא ֵּ
מ ֹׁשֶּ ה ֵּ
פֹורה
בֹורחַ לְמדְ י ָן ּומתְ חַ תֵּ ן עם צ ָ
בַת יתְ רֹו.
ְבנֵּי ישְ ָראֵּ ל צֹועֲ קים לָה' ב ְגלַל הָ עֲ בֹודָ ה הַ קָ ׁשָ ה .ה' ׁשֹומֵּ עַ אֶּ ת הַ צְעָ קָ ה
ׁשֶּ לָהֶּ ם.
ה' ׁשֹולֵּחַ אֶּ ת מ ֹׁשֶּ ה לְהֹוציא אֶּ ת ְבנֵּי ישְ ָראֵּ ל מּמצ ְַרים.
מ ֹׁשֶּ ה חֹוזֵּר לְמצ ְַרים ּופֹוגֵּׁש אֶּ ת ַאהֲ רֹן.
מ ֹׁשֶּ ה ו ְַאהֲ רֹן מְ בַקְ ׁשים מפַ ְרע ֹה ְלתת ל ְבנֵּי ישְ ָראֵּ ל לעזוב את מיצרים כדי
לַעֲ ב ֹד אֶּ ת ה'.
פַ ְרע ֹה ֹלא מַ סְ כים .פַ ְרע ֹה נֹותֵּ ן ל ְבנֵּי ישְ ָראֵּ ל עֲ בֹודָ ה עֹוד יֹותֵּ ר קָ ׁשָ ה.
ְבנֵּי ישְ ָראֵּ ל מתְ לֹונְנים לְמ ֹׁשֶּ ה .מ ֹׁשֶּ ה עָ צּוב .הּוא ׁשֹואֵּ ל אֶּ ת ה'" :לָּמָ ה
הֲ ֵּרע ָֹתה לָעַ ם הַ זֶּה? לָּמָ ה זֶּה ׁשֶּ לַחֲ תָ ני"?
ה' ׁשֹולֵּחַ אֶּ ת מ ֹׁשֶּ ה לְהַ בְטיחַ ל ְבנֵּי ישְ ָראֵּ ל ׁשֶּ יגְַאל אֹותָ ם וְי ַעֲ לֶּה אֹותָ ם
לְאֶּ ֶּרץ ְכנָעַ ן.
ְבנֵּי ישְ ָראֵּ ל ֹלא ׁשֹומְ עים אֶּ ל מ ֹׁשֶּ ה מקֹצֶּר רּוחַ ו ַעֲ בֹודָ ה קָ ׁשָ ה
ִ
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