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חדש בטבע–
ֶּשם ה ִראשֹון -פְ ִריחַ ת סִ תְ וָנִיֹות.
סְ תָ ו  -הַ ג ֶּ
ַאחֲ ֵרי הַ גֶּשֶּ ם הָ ִראשֹון הָ אֲ דָ מָ ה ְרטֻ בָה ,הַ ז ְָרעִ ים מַ תְ חִ ילִים ִלנְב ֹּט.
בַהַ תְ חָ לָה הַ נְבָטִ ים קְ טַ נִים מְ א ֹּד .לֹוקֵ חַ הַ ְרבֵה זְמַ ן עַ ד שֶּ הֵ ם יִגְדְ לּו וְיַצְמִ יחּו פֶּ ַרח.
י ֵש ֶּצמַ ח אֶּ חָ ד מַ פְ תִ יעַ  -מִ יָד ַאחֲ ֵרי הַ גֶּשֶּ ם הָ ִראשֹון הּוא מֹוצִיא פְ ָרחִ ים גְדֹולִים.
קֹוראִ ים סִ תְ וָנִית.
ַלפֶּ ַרח הַ זֶּה ְ
אֵ יְך הַ סִ תְ וָנִית מַ ְצלִיחָ ה לְהֹוצִיא פֶּ ַרח מִ יָד ַאחֲ ֵרי הַ גֶּשֶּ ם הָ ִראשֹון?
לְסִ תְ וָנִית י ֵש פְ קַ עַ ת .בַח ֶֹּּרף ,כְשֶּ י ַָרד גֶּשֶּ ם ,נֶּאֶּ גְרּו בַפְ קַ עַ ת ח ֹּמְ ֵרי מָ זֹון .בַקַ י ִץ
הַ פְ קַ עַ ת הָ י ְתָ ה ְרדּומָ ה ו ְהִ תְ חַ בְָאה בְתֹוְך הָ אֲ דָ מָ ה .בְתֹוְך הַ פְ קַ עַ ת הִ תְ חַ בֵא פֶּ ַרח.
הַ פֶּ ַרח הָ י ָה מּוכָן ָלצֵאת.
הַ גֶּשֶּ ם הָ ִראשֹון "הֵ עִ יר" אֶּ ת הַ פֶּ ַרח שֶּ הִ תְ חַ בֵא בַפְ קַ עַ ת ו ְהּוא יָצָא מִ תֹוְך הָ אֲ דָ מָ ה.
ּיֹורה ו ְסִ תְ וָנִית י ְרּושָ לַ י ִם.
בָאֵ זֹור שֶּ לָנּו י ֵש שְ נֵי סּוגִים שֶּ ל סִ תְ וָנִיֹות -סִ תְ וָנִית הַ ֶּ
צְאּו הַ חּוצָה וְנַסּו לִמְ צ ֹּא סִ תְ וָנִיֹות.
ַצּורה שֶּ ל עָ לֵי הַ כֹותֶּ ֶּרת .נִשְ מַ ח לְקַ בֵל
ַציְרּו סִ תְ וָנִית .שִ ימּו לֵב לַמִ סְ פָ רַ ,ל ֶּצבַע וְל ָ
ּולְפַ ְרסֵ ם אֶּ ת הַ צ ִ
ִיּורים.
הַ סִ תְ וָנִית הִ יא ֶּצמַ ח מּוגָן ַ -אל ִתקְ טְ פּו אֹותָ ה.

סִ תְ וָנִית י ְרּושָ לַ יִם
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חדשות בסדנא-
 מזל טֹוב לְ יֹוסֵ ף יְרּושַ לְ מִ י לַ הֻ לֶּ ֶּדת הַ ַבת
שִ פּוצִים ַבסַ ְדנָא
כִתָ ה לְ תָ ְכנִית "מֶּ ְרחָ ב"
תָ ְכנִית מֶּ ְרחָ ב פֹועֶּ לֶּת בַסַ דְ נָא ְכבָר כַמָ ה שָ נִים .בַתָ ְכנִית מִ שְ ַתתְ פִ ים יְלָדִ ים
שֶּ לֹומְ דִ ים ְבבָתֵ י סֵ פֶּ ר אֲ חֵ ִרים .הֵ ם בָאִ ים לַסַ דְ נָא לְיֹום בְשָ בּועַ  .בַיֹום הַ זֶּה הֵ ם
רֹו ְכבִים ,מְ טַ פְ לִים בַחַ יֹות ּומִ שְ ַתתְ פִ ים בְתָ ְכנִיֹות שֶּ יַעַ זְרּו לָהֶּ ם לְהִ סְ תַ דֵ ר טֹוב יֹותֵ ר
ְבבֵית הַ סֵ פֶּ ר .מִ תְ חִ לַת שְ נַת הַ לִמּודִ ים ֹלא הָ י ְתָ ה לְתַ לְמִ ידֵ י ָת ְכנִית מֶּ ְרחָ ב כִתָ ה
ו ְהֵ ם לָמְ דּו בַחּוץ .בֵינְתַ י ִים מֶּ זֶּג הָ אֲ ו ִיר הָ פַ ְך לִהְ יֹות גָשּום ו ְקַ ר ו ְקָ שֶּ ה ִללְמ ֹּד בַחּוץ.
בְסֹוף הַ שָ בּועַ שֶּ עָ בַר הִ גִיעַ בִשְ בִילָם קָ ָרו ָן .הַ קָ ָרו ָן הַ זֶּה י ָשָ ן .צ ִָריְך לְשַ פֵ ץ אֹותֹו.
אֲ נַחְ נּו מְ קַ ּוִים שֶּ הַ שִ פּוצִים י ִסְ תַ יְמּו בִמְ הִ ירּות ו ְתַ לְמִ ידֵ י הַ "מֶּ ְרחָ ב" יּוכְלּו ִללְמ ֹּד
ְבכ ִָתה נְעִ ימָ ה ו ְנֹוחָ ה.

חדשות בארץ ובעולם
תְ אּונָה ִב ְכ ִביש הָ עֲ ָר ָבה
הַ שָ בּועַ הָ י ְתָ ה תְ אּונָה קָ שָ ה ִב ְכבִיש הָ עֲ ָרבָה .מַ שָ אִ ית ו ְֶּרכֶּב שֶּ הִ סִ יעַ פֹועֲ לִים
הִ תְ נַגְשּו .שִ שָ ה אֲ נָשִ ים נֶּהֶּ ְרגּו ו ְעֹוד כַמָ ה נִפְ צְעּוַ .בזְמַ ן הָ ַאחֲ רֹון הָ יּו הַ ְרבֵה
תְ אּונֹות ַב ְכבִיש הַ זֶּה .י ֵש אֲ נָשִ ים שֶּ אֹומְ ִרים שֶּ צ ִָריְך לְשַ פֵ ץ אֶּ ת הַ ְכבִיש הַ זֶּה .י ֵש
אֲ נָשִ ים שֶּ אֹומְ ִריםֹ" :לא י ַעֲ ז ֹּר לְשַ פֵ ץ אֶּ ת הַ ְכבִיש! הַ ְכבִיש בְסֵ דֶּ ר .הַ בְעָ י ָה הִ יא
ַבנְהִ יגָה שֶּ ל הָ אֲ נָשִ ים!" הַ ְכבִיש הַ זֶּה ָארְֹּך ּומְ שַ עְ מֵ ם .לִפְ עָ מִ ים אֲ נָשִ ים מְ שַ חֲ קִ ים
קֹורה ַב ְכבִיש .זֶּה מְ סֻ כָן מְ א ֹּד .צ ִָריְך לְחַ נְֵך אֶּ ת
ַבטֶּ לֶּפֹון אֹו ֹלא שָ מִ ים לֵב מָ ה ֶּ
הָ אֲ נָשִ ים לָשִ ים לֵב לְמָ ה שֶּ קֹו ֶּרה ַב ְכבִיש.

 2סדנתון

א' כסלו תשע"ט

בס"ד

צוות ניהול
עֹובדת ַבסַ ְדנָא – סֹולי  -מְ ַנהֶּ לֶּ ת חֶּ שְ בֹונֹות
שֵ ם :סֹולי מְ נַחֵ ם
סַ פְ ִרי ְקצָת עַ ל עַ ְצמֵ ְך:
אֲ נִי ג ָָרה בְמֹושָ ב אֲ ִביעֶּ זֶּר .י ֵש לִי שְ לֹושָ ה יְלָדִ ים ּושְ נֵי נְכָדִ ים .הַ בֵן הַ גָדֹול שֶּ לִי גָר
ְבנַהֲ ִרי ָה ו ְעֹובֵד ב"ישקר" בְאֵ זֹור תֵ פֶּ ן .הּוא חַ שָ ב .הַ בַת הַ שְ נִיָה לִילְָך מְ סַ יֶּמֶּ ת אֶּ ת
עֹורכֶּת דִ ין ו ְעַ כְשָ ו הִ יא מִ תְ כֹונֶּנֶּת לְמִ בְחָ ן סִ יּום .זֶּה
הַ לִמּודִ ים .הִ יא לָמְ דָ ה לִהְ יֹות ֶּ
מִ בְחָ ן קָ שֶּ ה מְ א ֹּד ו ְהִ יא לֹומֶּ דֶּ ת כָל הַ זְמַ ן .הַ בַת הַ קְ טַ נָה ,נופָ ר ,ג ָָרה בְצּור הֲ דַ סָ ה.
מֹורה שֶּ ל כִתָ ה ג'.
הִ יא נְשּוָאה .הִ יא ָ
מָ ה הַ תַ פְ ִקיד שֶּ לָ ְך? אֲ נִי מְ נַהֶּ לֶּת חֶּ שְ בֹונֹות .אֲ נִי דֹואֶּ גֶּת שֶּ הַ סַ דְ נָא ְתקַ בֵל אֶּ ת
הַ כֶּסֶּ ף שֶּ מַ גִיעַ לָּה .אֲ נִי דֹואֶּ גֶּת לְשַ לֵם אֶּ ת הַ כְסָ פִ ים שֶּ הַ סַ דְ נָא צ ְִריכָה ל ֵ
ָתת .אֲ נִי
ְצּורה מְ סֻ דֶּ ֶּרת .אֲ נִי ַאחְ ָראִ ית לְשָ לֵם מַ שְ כֹורֹות
דֹואֶּ גֶּת שֶּ הַ כ ֹּל י ִהְ י ֶּה ָרשּום ב ָ
לָעֹובְדִ ים ,לְשַ לֵם חֶּ שְ בֹונֹות ּולְקַ בֵל ַתשְ לּומִ ים מֵ הַ ִ
הֹורים .אֲ נִי מְ כִינָה דֹוחֹות
לְהַ נְהָ לַת חֶּ שְ בֹונֹות.
מָ ה אַ תְ אֹוהֶּ ֶּבת לַ עֲ ׂשֹות ַבתַ פְ ִקיד?
הָ עֲ בֹודָ ה שֶּ לִי הִ יא עֲ בֹודָ ה עִ ם נְי ָרֹות .הִ יא חֹוז ֶֶּּרת עַ ל עַ צְמָ ּה כָל יֹום .מָ ה מְ שַ מֵ חַ
בָעֲ בֹודָ ה הַ ז ֹּאת? מְ שַ מֵ חַ אֹותִ י שֶּ הַ כ ֹּל נַעֲ שה כְמֹו שֶּ צ ִָריְך .אֲ נִי שְ מֵ חָ ה שֶּ הַ כ ֹּל מְ אֻ זָן
מְ סֻ דָ ר ּומְ נ ֹּהָ ל כְמֹו שֶּ צ ִָריְך .אֲ נִי שְ מֵ חָ ה שֶּ אֲ נָשִ ים מְ קַ ְבלִים אֶּ ת מָ ה שֶּ הֵ ם צ ְִריכִים.
בְמַ צָב ָכזֶּה אֲ נָשִ ים מְ ֻרצִים ו ְהַ קֶּ שֶּ ר אִ תָ ם טֹוב .כְשֶּ הַ מַ צָב הַ כַסְ פִ י שֶּ ל הַ סַ דְ נָא טֹוב,
אֲ נִי מְ ֻרצָה.
אֵ יזֶּה ְדבָ ִרים נֹוסָ פִ ים אַ תְ אֹוהֶּ ֶּבת לַ עֲ ׂשֹות?
י ֵש לִי מִ שְ פָ חָ ה גְדֹולָה ו ַאֲ נִי אֹוהֶּ בֶּת לְהִ פָ גֵש אִ תָ ּה .אֲ נִי אֹוהֶּ בֶּת לִהְ יֹות עִ ם הַ נְכָדִ ים.
חּוץ מִ זֶּה אֲ נִי אֹוהֶּ בֶּת מְ א ֹּד הֲ לִיכָה ַר ְגלִית .אֲ נִי אֹוהֶּ בֶּת ַלשֶּ בֶּת בְשֶּ קֶּ ט וְלִקְ ר ֹּא.
ָָארץ :אֹוהֶּ בֶּת לְטַ יֵל ְבכָל הָ אֶּ ֶּרץ .אֹוהֶּ בֶּת מְ א ֹּד לְטַ יֵל ב ֶָּרגֶּל
מָ קֹום ָאהּוב ב ֶּ
בִמְ קֹומֹות עִ ם נֹוף י ָפֶּ הְ .לי ַד הַ מֹושָ ב שֶּ לָנּו י ֵש נֹוף י ָפֶּ ה מְ א ֹּד .מַ סְ פִ יק ָלצֵאת בְשַ בָת
ַבצָהֳ ַרי ִם ּולְטַ יֵל בָאֵ זֹור כְדֵ י ֵליהָ נֹות.
מָ ה עָ ׂשִ ית לִ פְ נֵי שֶּ עָ ב ְַדתְ ַבסַ ְדנָא?
תָ מִ יד עָ בַדְ תִ י ְבנִהּול כְסָ פִ ים .לִפְ נֵי שֶּ עָ בַדְ תִ י בַסַ דְ נָא הָ י ִיתִ י מְ נַהֶּ לֶּת כְסָ פִ ים
ַבפֶּ דֶּ ַר ְצי ָה הַ סְ פָ ַרדִ ית .לִפְ נֵי זֶּה עָ בַדְ תִ י בְמִ שְ ָרד ַאדְ ִרי ָכלִים גָדֹול .אֲ נִי עֹובֶּדֶּ ת
ַארבַע שָ נִים.
בַסַ דְ נָא ְכבָר ְ
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פרשת השבוע
חומש:

בראשית

שמות

וירא

חיי שרה

ויקרא

במדבר

דברים

פרשה:
בראשית

נח

לך-לך

תולדות

ויצא

וישלח

וישב

מקץ

ויגש

תְ אֹומִ ים אֲ בָל שֹונִים
לְ יִצְחָ ק ו ְִרב ְָקה נֹולְ דּו שְ נֵי ָבנִים תְ אֹומִ ים .הֵ ם ֹלא נ ְִראּו דֹומִ ים אֶּ חָ ד לַשֵ נִי.
הַ בְכֹור ,עֵ ׂשָ ו ,נֹולָד מָ לֵא שְ עָ רֹות .הַ צָעִ יר ,יַעֲ ק ֹב ,נֹולָד חָ לָק .הַ יָד שֶּ ל י ַעֲ ק ֹּב
הֶּ חֱ זִיקָ ה בֶּעָ קֵ ב שֶּ ל ָאחִ יו הַ בְכֹור .הָ י ָה לָהֶּ ם א ֹּפִ י שֹונֶּה :עֵ שָ ו הָ י ָה ַציָד.
י ַעֲ ק ֹּב הָ י ָה אִ יש תָ ם יֹושֵ ב א ֹּהָ לִים.
יִצְחָ ק הֶּ עֱ ִדיף אֶּ ת עֵ ׂשָ וִ ,רב ְָקה הֶּ עֱ ִדיפָ ה אֶּ ת יַעֲ ק ֹב.
מְ כ ַ
ְכֹורה
ִירת הַ ב ָ
פַ עַ ם ַלבְכֹור הָ יּו ְזכֻיֹות מְ י ֻחָ דֹות .הַ ְזכֻיֹות הָ אֵ לּו נִקְ ָראֹות "בְכֹו ָרה" .עֵ שָ ו
ְכֹורה .יֹום אֶּ חָ ד י ַעֲ ק ֹּב בִשֵ ל נְזִיד
הָ י ָה הַ בְכֹור ,אֲ בָל גַם י ַעֲ ק ֹּב ָרצָה אֶּ ת הַ ב ָ
עֲ דָ שִ ים .עֵ שָ ו חָ זַר מֵ הַ ַצי ִד ּובִקֵ ש מִ יַעֲ ק ֹּב לֶּאֱ כ ֹּל מִ נְזִיד הַ עֲ דָ שִ ים .י ַעֲ ק ֹּב
הִ סְ כִים ל ֵ
ְכֹורה.
ָתת לְעֵ שָ ו אֶּ ת נְזִיד הַ עֲ דָ שִ ים בִתְ נַאי שֶּ עֵ שָ ו י ִמְ כ ֹּר לֹו אֶּ ת הַ ב ָ
ְכֹורה.
עֵ ׂשָ ו הִ סְ כִים לִ מְ כ ֹר לְ יַעֲ ק ֹב אֶּ ת הַ ב ָ
מִ י י ְַקבֵל אֶּ ת הַ ב ְָרכָה?
יִצְחָ ק הָ י ָה עִ ּוֵר וְזָקֵ ן .הּוא ָרצָה ְלב ֵָרְך אֶּ ת בְנֹו לִפְ נֵי מֹותֹו .הּוא ָרצָה ְלב ֵָרְך
אֶּ ת עֵ שָ ו ִכי הּוא הַ בְכֹור .יִצְחָ ק בִקֵ ש מֵ עֵ שָ ו לָצּוד לֹו ַצי ִד ּולְהָ בִיא לֹו כְדֵ י
שֶּ יְב ֵָרְך אֹותֹוִ .רבְקָ ה שָ מְ עָ ה ו ְֹלא הָ י ְתָ ה מְ ֻרצָה .הִ יא חָ שְ בָה שֶּ הַ ב ְָרכָה
מַ גִיעָ ה ְלי ַעֲ ק ֹּב .הִ יא ָאמְ ָרה ְלי ַעֲ ק ֹּב לְהִ תְ חַ פֵ ש לְעֵ שָ ו ּולְקַ בֵל אֶּ ת הַ ב ְָרכֹות.
י ַעֲ ק ֹּב הִ תְ חַ פֵ ש לְעֵ שָ ו .יִצְחָ ק נ ַ
ָתן לְ יַעֲ ק ֹב אֶּ ת הַ ב ְָרכָה שֶּ הּוא הִ תְ ַכּוֵן לָ תֵ ת
לְ עֵ ׂשָ וַ .אחַ ר כְָך חָ זַר עֵ שָ ו וְגִילָה שֶּ יִצְחָ ק ב ֵֵרְך אֶּ ת י ַעֲ ק ֹּב .הּוא כָעַ ס ּו ָבכָה.
הּוא ָרצָה לְהִ תְ נַקֵ ם ְבי ַעֲ ק ֹּבִ .רבְקָ ה פָ חֲ דָ ה שֶּ עֵ שָ ו י ַהֲ ר ֹּג אֶּ ת י ַעֲ ק ֹּב .יִצְחָ ק
ו ְִרב ְָקה שָ לְ חּו אֶּ ת יַעֲ ק ֹב לַ אֲ ָרם לִ מְ צ ֹא אִ שָ ה ּולְ הִ תְ חַ תֵ ן אִ תָ ּה.
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