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 רקפת

 ָלה יֵש. ַבחֹוֶרף ּפֹוַרַחת ָהַרֶקֶפת. ַרָקפֹות ִלְראֹות ֶאְפָשר ִבְגָבעֹות ַהְסָלִעים ְליַד

 ַהחֹוֶרף ִבְתִחיַלת. ָהֲאָדָמה ְבתֹוְך נְִמֵצאת ָהַרֶקֶפת ֶשל ַהְּפַקַעת ַהַקיִץ ָכל. ְּפַקַעת

 . ָעִלים ַמְצִמיָחה ִהיא

. ְלָבנִים ֲעִדינִים ִבְכָתִמים ְמקּוָשט ָעֶלה ָכל. ֵלב ֶשל צּוָרה יֵש ָהַרֶקֶפת ֶשל ָעִליםל

 ֶשל צּוָרה יֵש ָהַרֶקֶפת ֶשל ֶלָעִלים. ְלֶפַרח ִמֶּפַרח שֹונָה ַהְכָתִמים ֶשל ַהצּוָרה

. ַהְּפַקַעת ְלִכיּוּון ְלַמָטה  זֹוֵרם הּוא ָהַרֶקֶפת ֶשל ֶהָעִלים ַעל ֶגֶשם ְכֶשיֹוֵרד. ַמְרֵזב

 .ַמיִם יֹוֵתר ְמַקֶבֶלת ַהְּפַקַעת ָכְך

 ַלְּפָרִחים. ַאֵחר ְקָצת ֶצַבע יֵש ֶּפַרח ְלָכל. וְוָרֹוד ָלָבן ֶצַבע יֵש ָהַרֶקֶפת ֶשל ַלְּפָרִחים

. ָכפּוף ֶשלֹו ַהִגְבעֹול: ְמיּוֶחֶדת צּוָרה יֵש ָהַרֶקֶפת ֶשל ַלֶּפַרח. ָעִדין ֵריחַ  יֵש

 ַהצּוָרה ִבְגַלל. ַמְעָלה ְכַלֵּפי ּפֹונִים ַהכֹוֶתֶרת וְָעֵלי ַמָטה ְכַלֵּפי ּפֹונִים ָהַאְבָקנִים

 . ַבֶגֶשם נְִרֶטֶבת ֹלא ָהַרֶקֶפת ֶשל ָקהַהאב ַהזֹאת ַהְמיּוֶחֶדת

 .ַרֶקֶפת ִלְמצֹא וְנַּסּו ַהחּוָצה ְצאּו

 . ַהכֹוֶתֶרת ָעֵלי ֶשל וְַלצּוָרה ַלֶצַבע, ַלִמְסָּפר ֵלב ִשימּו. ַרֶקֶפת ַציְרּו

 .ַהִציּוִרים ֶאת ּוְלַפְרֵסם ְלַקֵבל נְִשַמח

 . אֹוָתּה ִתְקְטפּו ַאל -מּוָגן ֶצַמח ִהיא ַרֶקֶפת
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 רּוְך א בָּ יל! ַהבָּ ֵרף אהרנפלד גִּ ְצטָּ הִּ ֵקד ְלֵבית שֶׁ  שָּ

ַנת בֹודֹותע ְמֵשְךה  ַחי ְבפִּ

 ַהִמְבנֶה ֶאת נֹותלב ֶשִּסיְַמנּו ַאֲחֵרי. ַחי ְבִפנַת ָהֲעבֹודֹות ִעם ִהְמִשיכּו ַהָשבּועַ  ַגם

 ַחיה פינת ֵבין ַלַבְרוִָזים ֲחָדָשה ְבֵרָכה ָבנִינּו. ֶבָחֵצר ְמַטְּפִלים ַעְכָשו, ַחיה פינת ֶשל

 ָמקֹום יֹוֵתר ֶשיְִהיֶה ְכֵדי, גמדיות ָהִעִזים ֶשל ֶהָחֵצר ְלתֹוְך ְכלּוב ֵהַזְזנּו. וְָהֻאְרוָה

 . ֶבָחֵצר ָהֲעבֹודֹות ָכל ֶאת נְַסיֵם רֹובֶשבקָ  ְמַקּוִים ֲאנְַחנּו. ֶבָחֵצר

יַגת ים לִּ ַאּלּופִּ  הָּ

 ָהַאּלּוִפים ִליַגת ֶשל ְשָחקלמִ  הסדנא ֶשל ַהַכּדּוְרַסל נְִבֶחֶרת יְָצָאה ֲחִמיִשי ְביֹום

 נְִפָגשֹות ַהְקבּוצֹות ַּפַעם ִמיֵדי .ְקבּוצֹות עֹוד משחקות ִליָגהב. ִבירּוָשַליִם

 ָשנָה ְבסֹוף. נְֻקּדֹות ְמַקֶבֶלת ִהיא ְמנַַצַחת ֶשְקבּוָצה ַּפַעם ָכל.  ֵבינֵיֶהם ּוְמַשֲחקֹות

 ְביֹום. ַהִּליָגה ֶשל ָהַאּלּוָפה ִלְהיֹות הזוכ נְֻקּדֹות ַהְרֵבה ֲהִכי ָלּה ֶשיֵש ַהְקבּוָצה

 ִהִגיעּו ְבֶחֶרתַהנִ  ִעם ְביַַחד. ַבִּליָגה נָהַהשָ  ֶשִשֲחקּו ִראשֹונָה ַּפַעם ָהיָה ֶזה ֲחִמיִשי

 הסדנא ֶשל ַהנְִבֶחֶרת. הסדנא נְִבחרת ֶאת ְלעֹוֵדד ְכֵדי ֵשרּותה נֹותּוב ַהַּדיִָרים

 בשניהם! וְנְִצָחה ִמְשָחִקים שני השיחק

 -הדיור עובר שינוייםמערך 

לאנשים חדשים דירות יש הדיור שלנו יש דירות ברמות תפקוד שונות. במערך 

שמגיעים לדירה מהבית וצריכים להתרגל וללמוד איך חיים בדירה עם חברים 

להתנהג ולתפקד  לעצמאות ששם הדיירים לומדים איך דירות הכנהש י אחרים.

להכין ארוחת למשל בדירה ואת כל העבודות שיש כשחיים כאנשים בוגרים. 

גם דירות של עצמאים שכבר למדו לתפקד לבד ולקיים יש ערב, לכבס ולנקות. 

עברו  "בית דרור"דיירי . "בית דרור" זהובדירה עצמאית.  צריךאת כל מה ש

אל סטרומברג שהתקדם השבוע לדירה חדשה ומשופצת וקיבלו חבר חדש ארי

מאחלים להם הצלחה רבה וכיף אנו מאוד וכבר יכול להיות עצמאי בדירה. 

 בביתם החדש.

 ו בשבט"טנטיעות 

שני נפגשנו תושבי גבעות וחברי הדירות לנטיעות משותפות בשכונה ביום 

מכן נערכה ר לאחהחדשה הילדים הצעירים קישטו אדניות ושתלו פרחים. 

ארוחת ערב משותפת בחסות הדיירים והנוער שמכרו אוכל שהכינו בדוכנים. 

 רכזת שילוב קדו ביחד היה שמח ועליז ותודה לאיריסגולדמן ניגן ושרו וראריאל 

 והביצוע. על הארגון ורעיה מנהלת דיור הדס
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 ְלָבנֹון תֶֹמר :םש

 

ת ַסֵפר  : ַעְצְמָך ַעל ְקצָּ

 ָעַבְדִתי ַבַהְתָחָלה. ָשנִים עַ שב ְבֵעֶרְך בסדנא וְעֹוֵבד בתקוע ָגר, 31 ֵבן ֲאנִי

 תַֹאר עֹוֶשה ֲאנִי. ַהֵּסֶפר תבבי ֲאנִי ַעְכָשו, ַבִמְטָבח וְַגם ַהִּדיר ֶשל ֶבָענָף ַתֲעסּוָקהב

 .ַעיִן ְבַבת במועדונית ַמֲעִשית וְַהְכָשָרה ַחי ֵתל ְבִמְכֶלֶלת סֹוְציָאִלית ַבֲעבֹוָדה ֵשנִי

 

ה יד מָּ לך ַהַתְפקִּ  ? שֶׁ

 ֲחָדִשים ֶצוֶת יאנש ִלְמצֹא ַאְחָרִאי ֲאנִי. ַהֵּסֶפר ֵבית ְמנֵַהל, ףאס ֶשל ןסג ֲאנִי

 ֶשַמֲחִליף ִמיֶשהּו ִלְמצֹא ָצִריְך ֲאנִי ְלַהִגיעַ  יְכֹוִלים ֶשֹּלא מֹוִרים ְכֶשיֵש. ְכֶשָצִריְך

 ּוְמוֵַּדא למוחמד אֹוָתם ַמֲעִביר ֲאנִי, בסדנא ןלתק ֶשָצִריְך ְּדָבִרים יֵש ִאם .אֹוָתם

 בסדנא ַהַתְלִמיִדים ֶשל ָשעֹותה ַמֲעֶרֶכת צריך לסדר את ֲאנִי. אֹוָתם ְמַתֵקן ֶשהּוא

 ַלֲעבֹד לסדנא ֶשָבִאים ֵשרּות יְבנ יֵש .ַהנָכֹון ַבְזַמן ֶשּלֹו ִלְפִעילּות ֶאָחד כֹל ַשֵבץּול

 .ָלבֹוא ֶשיְִרצּו ָבנִים עֹוד וְִלְמצֹא אֹוָתם ְלַלּוֹות ָצִריְך וֲַאנִי ָשנָה ְבֶמֶשְך

 

ה ה מָּ יד ַלֲעׂשֹות אֹוֵהב ַאתָּ   ?ַבַתְפקִּ

 ּוְלַהְרִגיש ָלֲעבֹוָדה ָלבֹוא ִלי טֹוב, ְבַסְדנָה ַהְתִמיִדית ַהְתנּוָעה ֶאת אֹוֵהב ֲאנִי

 ָהֲעבֹוָדה ַעל חוְָשמ ֶשָּלנּו ַהֶצוֶת ֶאת מאד אֹוֵהב ֲאנִי. ַחי ְבָמקֹום ֶשֲאנְַחנּו

 .ִאָתם וְַלֲעבֹד ַהַתְלִמיִדים ֶאת ִלְפגֹש אֹוֵהב ֶשֲאנִי וְַכמּוָבן, ַהְמֻשֶתֶפת

 

ים ֵאיזֶׁה רִּ ים ְדבָּ פִּ ה נֹוסָּ  ? ַלֲעׂשֹות אֹוֵהב ַאתָּ

 .ֻקְפָסא ִמְשֲחֵקי ּוְלַשֵחק רלציי, ןנַגלְ , ירולשִ  ִלְרקֹד אֹוֵהב ֲאנִי

 

קֹום ץ ָאהּוב מָּ ָארֶׁ  .ַהיָם חֹוף: בָּ

 

ה יתָּ  מָּ ׂשִּ ְפֵני עָּ ַבְדתְ  לִּ עָּ   ?בסדנא שֶׁ

 .בסדנא ַלֲעבֹד יָבאתִ  ֶשִהְשַתְחַרְרִתי וְַאֲחֵרי ָצָבאּוב ַביְִשיָבה ָהיִיִתי

יהולצוות נ  
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 פרשת השבוע
 

 חומש: 
 

 פרשה:
 

 

ל יְִּתרֹו ה שֶׁ ֵעצָּ  הָּ

 .יְִתרֹו, ַאָבא ֶשל ִאְשתֹו ֶשל מֶֹשה, ַמִגיעַ 
 ֵמַהבֹוֶקר ַעד ָהֶעֶרב.הּוא רֹוֶאה ֶאת מֶֹשה שֹוֵפט ֶאת ָהָעם 

ֶאת ָכל  ָדם ֶאָחד ֹלא יָכֹול ִלְשּפֹוטיְִתרֹו אֹוֵמר ְלמֶֹשה ֶשֶזה ֹלא טֹוב. ֶבן ָא

ָהָעם. יְִתרֹו ַמִציַע ְלמֶֹשה ִלְבחֹור עֹוד שֹוְפִטים ֶשיַַעְזרּו לֹו. מֶֹשה ְמַקֵבל ֶאת 

 ָהֵעָצה ֶשל יְִתרֹו. 

ה ן תֹורָּ  ַמתָּ

יִשי ֵהם ַמִגיִעים ָרֵאל יְָצאּו ִמִמְצַריִם ְכֵדי ַלֲעבֹוד ֶאת ה'. ַבחֹוֶדש ַהְשלִ ְבנֵי יִשְ 

י. מֶֹשה ֵמִכין ֶאת ְבנֵי יְִשָרֵאל ִלְקַראת ַהְבִרית ִעם ה'. ְבנֵי יְִשָרֵאל ְלַהר ִסינ

 ִמְתכֹונְנִים ְבֶמֶשְך ְשלֹוָשה יִָמים.

ְתַמֵלא ָעָשן, נְִשָמִעים ִמֶמנּו קֹולֹות ּוְבָרִקים וְקֹול ַביֹום ַהְשִליִשי ָהָהר מִ 

י רֹות. מֶֹשה עֹוֶלה ְלַהר ִסינשֹוָפר. ְבנֵי יְִשָרֵאל שֹוְמִעים ֶאת ֲעֶשֶרת ַהִדבְ 

י ַאְרָבִעים יֹום וְַאְרָבִעים ית. מֶֹשה נְִשַאר ְבַהר ִסינְלַקֵבל ֶאת לּוחֹות ַהְברִ 

 ַליְָלה.

ְברֹות:עֲ  ת ַהדִּ רֶׁ  ׂשֶׁ

 ְלֵהיְך.-ָאנִֹכי ה' א

 להים ֲאֵחִרים ַעל ָּפנַי.-ֹלא יְִהיֶה ְלָך א

 להיך ַלָשוְוא.-ֹלא ִתָשא ֶאת ֵשם ה' א

 ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת ְלַקְדשֹו.

 ָך.ַכֵבד ֶאת ָאִביְך וְֶאת ִאמ

 ֹלא ִתְרַצח. 

 ֹלא ִתנְַאף.

 ֹלא ִתְגנֹב.

 ְבֵרֲעָך ֵעד ָשֶקר.ֹלא ַתֲענֶה 

 ֹלא ַתְחמֹוד. 

 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 כי תשא פקודי ויקהל תצוה תרומה משפטים יתרו בשלח בא וארא שמות


