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סדנתון
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חדש בטבע–

הַ ח ֶֹרף עֹוד מְ עַ ט נִגְמָ ר .הָ ָאבִיב מִ תְ קָ ֵרב ,ו ְאִ ם נְחַ פֵ ׂש בַחּוץ ,נּוכַל ל ְִראֹות כָל יֹום
פְ ָרחִ ים חֲ דָ שִ ים.
ידה
הַ שָ בּועַ אֶ פְ שָ ר ל ְִראֹות סַ בְיֹונִים ְב ֶצבַע צָהֹוב ,כַלָ נִיֹות ְב ֶצבַע ָאדֹום ,מַ קֹור חֲ סִ ָ
ְב ֶצבַע כָחֹול.
כֹות ֶרת .עָ לֵי הַ כֹותֶ ֶרת
קֹוראִ ים עָ לֵ י
לַפְ ָרחִ ים י ֵש כַמָ ה חֲ לָקִ ים .לַחֵ לֶק הַ ִצבְעֹונִי ְ
ֶ
הַ ִצבְעֹונִי ִים בֹולְטִ ים .הֵ ם מְ סַ מְ נִים לַחֲ ָרקִ ים מֵ ָרחֹוקׂ" :שִ ימּו לֵב! י ֵש כָאן פֶ ַרח!".
בְתֹוְך עָ לֵי הַ כֹותֶ ֶרת י ֵש ַאב ְָקנִים ו ְ ַצלֶ ֶקת .הַ חֲ ָרקִ ים עָ פִ ים מִ פֶ ַרח לְפֶ ַרח ּומְ חַ פְ ׂשִ ים
צּוף ו ְַאבְקָ ה .כְשֶ הַ חֲ ָרקִ ים עֹומְ דִ ים עַ ל הַ פֶ ַרח הָ ַאבְקָ ה נִדְ בֶקֶ ת ל ַָר ְג ַלי ִים שֶ לָהֶ ם.
כְשֶ הַ חֶ ֶרק עֹובֵר לְפֶ ַרח ַאחֵ ר ,הּוא מַ עֲ בִיר אֶ ת הָ ַאבְקָ ה שֶ הּוא לָקַ ח מֵ הַ פֶ ַרח
הָ ִראשֹון ַל ַצלֶקֶ ת שֶ ל הַ פֶ ַרח הַ שֵ נִי .אִ ם ַאבְקָ ה מַ גִיעָ ה ַל ַצלֶקֶ ת  -הַ פֶ ַרח י ָכ ֹל
לְהַ צְמִ יחַ ז ְָרעִ ים .מֵ הַ ז ְָרעִ ים יִצְמְ חּו פְ ָרחִ ים חֲ דָ שִ ים .הַ פְ ָרחִ ים הַ חֲ דָ שִ ים הֵ ם כְמֹו
הַ יְלָדִ ים שֶ ל הַ ֶצמַ ח הָ ִראשֹון.
לַחֵ לֶק מֵ הַ פְ ָרחִ ים י ֵש ֵריחַ חָ זָק .גַם הָ ֵריחַ " ֵ
קֹורא" לַחֲ ָרקִ ים לָבֹוא אֶ ל הַ פֶ ַרח

סַ בְיֹונִים
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חדשות בסדנא-

תַ ְנחּומִ ים לְ נ ֹעָ ה מנדלבאום עַ ל פְ טִ ַ
ירת אִ מָ ּה מֶ ְריֹון מיטווך
עֲ צֵי ַזי ִת ַבבֻּסְ תָ ן
אֲ נַחְ נּו מַ מְ שִ יכִים לְפַ תֵ חַ אֶ ת אֵ זֹור הַ בֻּסְ תָ ן שֶ ל ְגבָעֹות .הַ שָ בּועַ הִ גִיעַ טְ ַרקְ טֹור
לְהָ כִין אֶ ת הַ קַ ְרקַ ע לַשְ תִ ילָה .הֵ בֵאנּו עֲ ׂשָ ָרה עֲ צֵי ַזי ִת בֹוג ְִרים ו ְשָ תַ לְנּו אֹותָ ם.
כְשֶ הָ עֵ צִים יִגְדְ לּו נּוכַל לַעֲ ׂשֹות מָ סִ יק שֶ ל הַ זֵיתִ ים ּולְהָ כִין שֶ מֶ ן ַזי ִת .הַ כ ִָתה שֶ ל
קְ הָ ת ו ְ ֶצו ֶת הַ גִּנּון עֹובְדִ ים שָ ם ּובֹונִים טֶ ָרסֹות .בְעָ תִ יד אֲ נַחְ נּו נִשְ ת ֹל שָ ם עֹוד עֲ צֵי
פְ ִרי.
הַ כ ִָתה שֶ ל רֹונֵן עָ בְדָ ה ו ְהֵ כִינָה הַ ְרבֵה שְ בִילִים חֲ דָ שִ ים ַביַעַ ר .הַ שְ בִילִים לַהֲ לִיכָה
אֶ תְ ג ִָרית ו ְאַ תֶ ם מֻּ זְמָ נִים לְהִ סְ תֹובֵב ַביַעַ ר ּולְהֵ נֹות מֵ הֶ ם.
ְצלִיחַ ת הַ ִכּנ ֶֶרת ַלּנָשִ ים.
ְכבָר עֶ ׂשֶ ר שָ נִים הַ סַ דְ נָא מְ קַ יֶמֶ ת אֵ רּועַ שֶ ל ְצלִיחַ ת ִכּנ ֶֶרת ַלּנָשִ ים .הַ ְרבֵה נָשִ ים
ׂשֹוחֹות אֶ ת הַ ִכּנ ֶֶרת ו ְעֹוזְרֹות ְל ַגיֵס כֶסֶ ף בַשְ בִיל הַ סַ דְ נָאְ .בכָל שָ נָה מִ שְ תַ מְ שִ ים
בַתְ רּומֹות כְדֵ י ִלבְנֹות מַ שֶ הּו שֶ יַעֲ ז ֹר ל ַ
ַתלְמִ ידִ ים בַסַ דְ נָא .בַשָ נָה שֶ עָ ב ְָרה ָבנִינּו
פֹורט ,לִפְ נֵי שְ נָתַ י ִם שִ פַ צְנּו אֶ ת פִ ּנַת הַ חַ י .הַ שָ נָה פְ רֹוי ֶקְ ט גִיּוס הַ תְ רּומֹות
מֶ ְרכָז סְ ְ
הּוא עֲ בּור מִ ְבנֶה ְלבֵית סֵ פֶ ר יֹו ְבלִים .הַ ְצלִיחָ ה תִ ְתקַ יֵם בְעֹוד כַמָ ה חֳ דָ שִ ים בכ"ה
– כ"ו אִ יָר ( .)31/5 -30אֶ פְ שָ ר לְהַ תְ חִ יל לְהֵ ָרשֵ ם ְכבָר עַ כְשָ ו בַאֲ תָ ר הָ אִ ינְטֶ ְרנֶט
שֶ ל הַ ְצלִיחָ הhttps://swim4sadna.org/#/home .

חדשות בארץ ובעולם.
נָשִ יא חָ ָדׁש ְבוֵנֵצּואֵ לָ ה
וֵנֵצּואֵ לָה הִ יא מְ דִ ינָה בִדְ רֹום ָאמֶ ִריקָ ה .בַשָ נִים הָ ַאחֲ רֹונֹות שָ לַט בָּה נִיקֹו ָלאס
ְצּורה ֹלא כָל כְָך חֻּ קִ ית .בַשָ נִים ׁשֶ הּוא נָשִ יא
מדורו .ניקולאס מדורו שֹולֵט ב ָ
הַ מַ ָצב הַ ַכלְ כָלִ י ְבוֵנֵצּואֵ לָ ה הָ פַ ְך לִ הְ יֹות גָרּועַ מְ א ֹד .הּוא חֹוקֵ ק חֻּ קִ ים
שֶ מְ ַאפְ שְ ִרים לָׂשִ ים ַב ֶכלֶא אֲ נָשִ ים שֶ מִ תְ לֹונְנִים עַ ל הַ שִ לְטֹון .כְשֶ הִ פְ סִ יד ַבבְחִ ירֹות
הּוא שִ ּנָה אֶ ת הַ חֻּ קִ ים כְָך שֶ יּוכַל לְהַ מְ שִ יְך לִשְ ֹלט .כְדֵ י לְשַ ְכנֵעַ אֹותֹו לִפְ ע ֹל ַאחֶ ֶרת
חֵ לֶק מֵ הַ מְ דִ ינֹות עָ ׂשּו חֵ ֶרם עַ ל וֵנֵצּואֵ לָה .זֶה עָ ׂשָ ה אֶ ת הַ מַ צָב הַ ַכ ְל ָכלִי עֹוד יֹותֵ ר
קֹוראִ ים חואן גוואידו .לִ פְ נֵי כַמָ ה י ָמִ ים הּוא
גָרּועַ  .לְַאחַ ד הַ מַ נְהִ יגִים ְבוֵנֵצּואֵ לָה ְ
הֹודיעַ " :אִ י אֶ פְ ׁשָ ר לְ הַ מְ ׁשִ יְך ָככָה! מֵ הַ ּיֹום אֲ נִי הַ נ ִ
ִ
ָשיא" .עַ כְשָ ו י ֵש ְבוֵנֵצּואֵ לָה
שְ נֵי נְׂשִ יאִ ים .חֵ לֶ ק מֵ הַ מְ ִדינֹות תֹומְ כֹות בניקלאס מדורו .חֵ לֶ ק מֵ הַ מְ ִדינֹות
תֹומְ כֹות בחואן גוואידו.
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צוות סדנא

ׁשֵ ם :דִ ידִ י פְ לֶסֶ ר

סַ פֵ ר קְ צָת עַ ל עַ צְמְ ָך :אֲ נִי בֵן  33נָׂשּוי ל ִ
ְאֹורית ו ְָאב לִשְ לֹושָ ה יְלָדִ ים –
נָו ֶה ,דְ בִיר ּומַ עְ י ָן .פַ עַ ם ג ְַרתִ י בִירּושָ ַלי ִם וְכ ֶָרגַע אֲ נִי גָר ַביִשּוב נֹוקְ דִ ים .אֲ נִי מְ נַהֵ ל
אֶ ת פִ ּנַת הַ חַ י.
ׁשלְ ָך? אֲ נִי דֹואֵ ג לָעֹובְדִ ים שֶ ל עָ נָף פִ ּנַת הַ חַ י .אֲ נִי חֹושֵ ב אֵ יְך לַעֲ ז ֹר
מָ ה הַ תַ פְ ִקיד ֶ
לָהֶ ם לְהִ תְ קַ דֵ ם ּולְהִ תְ מֹודֵ ד עִ ם קְ שָ י ִים .אֲ נִי ַאחְ ַראי עַ ל הַ ב ְִריאּות שֶ ל הַ חַ יֹות,
שֶ יִהְ י ֶה לָהֶ ם טֹוב ,ו ְשֶ יְטַ פְ לּו בָהֶ ם כְמֹו שֶ צ ִָריְך .בְפִ ּנַת הַ חַ י י ֵש מִ ְגו ָן שֶ ל חַ יֹות .י ֵש
חַ יֹות ִבכְלּובִים בִפְ נִים ,חַ יֹות ִבכְלּובִים בְחּוץ ו ְחַ יֹות שֶ ּנִמְ צָאֹות בַחֲ צֵרֹות .אֲ נַחְ נּו
צ ְִריכִים לְהַ אֲ כִיל ּו ְלנַקֹות אֶ ת הַ כְלּובִים שֶ ל הַ חַ יֹות ,ל ְִראֹות שֶ הֵ ן מַ ְרגִישֹות טֹוב
ּומְ קַ בְלֹות אֶ ת מָ ה שֶ הֵ ן צ ְִריכֹות .י ֵש חַ יֹות שֶ צ ְִריכֹות חִ מּום ,י ֵש חַ יֹות שֶ דַ ו ְקָ א
מַ תְ אִ ים לָהֶ ם ק ֹר וְי ֵש חַ יֹות שֶ הֵ ן ֹלא ְרגִישֹות ו ִיכֹולֹות לִהְ יֹות בַחּוץ ְבכָל מֶ זֶג אֲ ו ִיר.
ְלכָל חָ י ָה צ ִָריְך אֶ ת הַ תְ נָאִ ים שֶ הֲ כִי טֹובִים לָּה.
מָ ה אַ תָ ה אֹוהֵ ב לַ עֲ שֹות ַבתַ פְ ִקיד? לִפְ ג ֹש אֶ ת הָ עֹובְדִ ים שֶ ל הֶ עָ נָף וְל ְִראֹות
אֹותָ ם מִ ְתקַ דְ מִ ים .אֲ נִי אֹוהֵ ב כְשֶ בָאִ ים מְ בַקְ ִרים לְפִ ּנַת חַ י ,וְכַמּובָן אֶ ת הַ טִ פּול
ו ְהָ עֲ בֹודָ ה עִ ם הַ חַ יֹות.
אֵ יזֶה ְדבָ ִרים נֹוסָ פִ ים אַ תָ ה אֹוהֵ ב לַ עֲ שֹות? לִהְ יֹות ּולְׂשַ חֵ ק עִ ם הַ יְלָדִ ים שֶ לִי.
לִקְ ר ֹא ,לְטַ יֵלְ ,לבַשֵ ל ּולְהִ פָ גֵש עִ ם מִ שְ פָ חָ ה ו ַחֲ ב ִֵרים .אֲ נִי גַם מְ אֹוד אֹוהֵ ב ִללְמ ֹד
דְ ב ִָרים חֲ דָ שִ ים בְעִ קָ ר בְנֹוׂשְ אִ ים שֶ ל טֶ בַע ּובַעֲ לֵי חַ יִים.
ָארץ :אֲ נִי מְ אֹוד אֹוהֵ ב לְטַ יֵל בַגֹולָן וְגַם בַמַ כְתֵ ש ּו ַבּנֶגֶב.
מָ קֹום ָאהּוב ָב ֶ
ׁשעָ ב ְַדתָ ַבסַ ְדנָא? עָ בַדְ תִ י בְהַ ְרבֵה דְ ב ִָרים שֹונִים ּומְ ֻּגּוָנִים.
מָ ה עָ שִ יתָ לִ פְ נֵי ֶ
עָ בַדְ תִ יְ ,בבִטָ חֹוןִ ,ב ְבנִי ָה בְעֵ ץ ,בְשִ פּוצִים אֲ בָל בְעִ קָ ר עָ בַדְ תִ י ְבלִהְ יֹות ַגּנָן ְבגַן
יְלָדִ ים ּובְטִ פּול בְעֶ ז ְַרת בַעֲ לֵי חַ יִים.
כַתָ ָבה עַ ל חֲ ִ
מֹורים מאת הלל רפאל
קֹוראִ ים לָּה א ִלי ָז ֵבת ,הִ יא ְל ָבנָה .פַ עַ ם הַ חֲ מֹור
אֲ נִי מְ גַדֵ ל בַחֲ צַר הַ ַבי ִת שֶ לִי ָאתֹוןְ ,
הָ י ָה חַ יַת פֶ ֶרא ַבטֶ בַע ,ו ְעַ כְשָ ו ְכבָר הַ ְרבֵה אֲ נָשִ ים מְ גַדְ לִים אֹותֹו ַב ַבי ִת .הַ חֲ מֹור
הּוא חָ י ָה חֲ זָקָ ה יֹותֵ ר מִ סּוס ָלכֵן אֲ נָשִ ים מִ שְ תַ מְ שִ ים בַחֲ ִ
מֹורים לַחֲ ִרישָ ה וְלִסְ חִ יבַת
דְ ב ִָרים יֹותֵ ר מֵ אֲ שֶ ר עַ ל סּוסִ ים .לִי וְלַחֲ ב ִֵרים שֶ לִי י ֵש חֲ ִ
מֹורים.
אֲ נַחְ נּו רֹו ְכבִים עַ ל הַ חֲ ִ
מֹורים ו ְעֹוׂשִ ים טִ יּולֵי ְרכִיבָה
ב ְַרחֲ בֵי גּוש עֶ צְיֹון .פַ עַ ם כְשֶ טִ יַלְנּו עִ ם הַ חֲ ִ
מֹורים שֶ לָנּו
ָראִ ינּו בַמְ בִי קָ טָ ן פָ צּועַ ׂ .שַ מְ נּו אֹותֹו עַ ל הַ חֲ מֹור וְלָקַ חְ נּו
אֹותֹו ל ְָרשּות הַ טֶ בַע ו ְהַ ַגּנִים כְדֵ י שֶ יְטַ פְ לּו בֹו.
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בס"ד

פרשת השבוע
חומש:

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

פרשה:
שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

תרומה

כי תשא

תצוה

ויקהל

ה' אֹומֵ ר לְ מ ֹׁשֶ ה לִ בְנֹות מִ ׁשְ כָן.
הַ מִ שְ כָן הָ י ָה בָנּוי מִ קְ ָרשִ ים אֲ ֻּרכִים ּומְ כּוסֶ ּה ְבבַדִ ים ּופַ ְרוֹות.
נֹורה ,מִ ְזבַח הַ קְ ט ֶֹרת.
ׁשלְ חָ ן ,מְ ָ
בְתֹוְך הַ מִ שְ כָן הָ יּו ֵכלִים :אֲ רֹון הַ ב ְִריתֻׁ ,
מִ סָ בִיב לַמִ שְ כָן הָ י ְתָ ה חָ צֵר.
בֶחָ צֵר עָ מַ ד מִ ְזבַח הָ עֹולָ ה.
ְבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל הָ לְכּו בַמִ דְ בָר .עַ מּוד הֶ עָ נָן הֶ ְרָאה לָהֶ ם לְָאן ָל ֶלכֶת.
בַמָ קֹום בֹו עַ מּוד הֶ עָ נָן עָ צַר -בָנּו אֶ ת הַ מִ ׁשְ כָן.
הַ מִ שְ כָן הָ י ָה צ ִָריְך לִהְ יֹות חָ זָק ,לְהִ בָנֹות בְקַ לּות ּולְהִ תְ פָ ֵרק בְקַ לּות.
פֹורט]
הַ קְ ָרשִ ים הָ יּו אֲ ֻּרכִים מְ אֹוד [בְעֵ ֶרְך בְגֹבַּה שֶ ל אּולָם סְ ְ
כְשֶ הֶ עמִ ידּו אֶ ת הַ מִ שְ כָן הַ קְ ָרשִ ים הִ תְ חַ בְרּו אֶ חָ ד לַשֵ נִי בְעֶ ז ְַרת ְב ִריחִ ים.
ַאחַ ר כְָך כִסּו אֶ ת הַ מִ ְבנֶה ַבב ִַדים ּובַ פַ ְרוָה .בַסֹוף הֶ עמִ ידּו אֶ ת הַ ֵכלִים
בַמָ קֹום.
ׁשר הֶ עָ נָן הִ תְ רֹומֵ ם ,לָ קְ חּו אֶ ת הַ כֵלִ יםִ ,קפְ לּו אֶ ת הַ ּי ְִריעֹות ,פֵ ְרקּו
ַכאֲ ֶ
אֶ ת מִ ְבנֶה הַ קְ ָרׁשִ ים וְהִ מְ ׁשִ יכּו לִ נְד ֹד.
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פקודי

