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ִיתירִ עִ 

ְצאּו םא   יַבת ְלַטיֵּל תֵּ ְסב  ְראֹות תּוְכלּו ְגָבעֹות ב  ַרח ל  ית -ָחָדׁש פֶּ יר  ית. ע  יר   יֵּׁש ָלע 

ים ים ָעל  ים. ֲאֻרכ ים יְֻרק  ים ָלּהׁש ַהְפָרח  ם. ָגבֹוּהַ  ַעּמּוד ַעל פֹוְרח   -ָלָבן ְבצֶַּבע הֵּ

ים. וָרֹד ל ַהְפָרח  ית ׁשֶּ יר  ים ָהע  ים ּדֹומ  ל ַלְפָרח  ָחָצב ׁשֶּ ם הֶּ אֹוָתּה וְהֵּ ְׁשָפָחה מֵּ  -מ 

ְׁשַפַחת נ י ים מ  ים ָלָּמה .ַהׁשֹוׁשָׁ ם קֹוְרא  נ י ים ָלהֶּ ַרח ְלָכל כ י?ִׁשֹוׁשָׁ ה יֵּׁש פֶּ שָׁ ִׁש 

ים  . ָעל 

 

 

 

יָמה ית ַחְפשּו: ְמש  יר  ְסַתְכלּו, ע  ַרח ה  ְפרּו ְבפֶּ ת וְס  ים אֶּ ָעל  ם. הֶּ ם ַהא  ים ַאתֶּ  ַמכ יר 

ים עֹוד ְׁשַפַחת ְפָרח  ּמ    ?השושניים מ 

ְפָׁשר ֱאכֹל אֶּ ת לֶּ ים אֶּ ל ַהְפָרח  ית ׁשֶּ יר  ֶהםִיֵׁשִ.ָהע  תֹוקִַטַעםִלָׁ ִ.מָׁ

 

 
 .מ"ק 10 ריצת לראשונה שסיים כך על בריל לשי ברכות

 מתאמן הוא בנוסף .הסדנה של הריצה בקבוצת שנים מספר כבר מתאמן שי

 של הריצה לקבוצת להצטרף הוזמן שי .הכושר בחדר בשבוע פעמים מספר

 ברחבי מ"ק 10 ריצת מלא ירח בליל חודש כל מקיימת הקבוצה. צורים ראש

 .(קל כיבוד עם קצרה התכנסות) "פריסה" ולאחריה עציון גוש

  לא הוא קשה לו שהיה ולמרות הארוכה הריצה כל את רץ שי 

 .הסוף עד הריצה את וסיים ויתר

 .בהמשך אליו יצטרפו תלמידים שעוד בתקוה. לשי הכבוד כל
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ים יםִעֹוְבד  ׁש  ִ:ֲחדָׁ

ים ְברּוכ ים ים ַהָבא  ים ָלעֹוְבד   :ַהֲחָדׁש 

יִעֹוֵדד יל י ְשְרֵאל  ְתח  ל ַבכ ָתה ַלֲעבֹד ה  ד. ְקָהת ׁשֶּ ב עֹודֵּ ְתנַּדֵּ יָבא ְבנ י ְבַקיְיַטנָת ה   ֲעק 

ל ְפָרת ׁשֶּ ת ַמכ יר וְהּוא אֶּ  .ַרבֹות ָׁשנ ים ַהַסָּדנָא אֶּ

ה יָלה נגט - דולץִָאנ יטָׁ ְתח  ל ַהיַַער ְבכ יָתת ַלֲעבֹד ה  ים ׁשֶּ יָרה ָאנ יָטה. יּוַבל   ַמֲעׁש 

ת ים אֶּ יד  יבּוד ,יֹוָגה ְבחּוגֶּי ַהַתְלמ  ְקָמה ל   .וְר 

ה רָׁ כָׁה-ׁשָׁ יְִברָׁ יְזמ  ת ל  בֶּ ְתנַּדֶּ יָקה ְבַסְדנָת מ  ָרמ   . ַהקֵּ

 ַכּדּוְרַסלִטּוְרנ ירִ-ְסּפֹוְרטִַתֲחֻרּיֹות

אׁשֹון ְביֹום ְׁשַתְתָפה ר  ת ה  רֶּ  . ַכּדּוְרַסל ְבַתֲחרּות ַהַסְּדנָא נ ְבחֶּ

ר בּול ָאַסף ְמַספֵּ  :טֵּ

ְתַקיְָמה ַהַתֲחרּות נְיָן ה  ירּוָׁשַלי ם ימק"א ַבב  נְיָן. ב  נְיָן הּוא ימק"א ב  י. יָָׁשן ב  ֲאחֹורֵּ  מֵּ

נְיָן ְרָכז ָבנּו ַהיָָׁשן ַהב  ה ְספֹוְרט מֶּ ַחְקנּו ֲאנְַחנּו. וְָחָדׁש יָפֶּ , ְקבּוצֹות ָׁשלֹוׁש מּול ש 

ְׁשנֵּי נ ַצְחנּו ים ב  ְשָחק  ְפַסְדנּו מ  ְשָחק ַרק וְה  ָחד ְבמ  ְפַסְדנּו ַהְקבּוָצה. אֶּ ה  יא ָלּה ׁשֶּ  ה 

ָעְבָרה ְבָׁשנָה. ְּמאֹד ֲחָזָקה ְקבּוָצה יא ׁשֶּ יפּות ָזְכָתה ה  ץ ְבַאל  י. ָהָארֶּ ְראֹות ָשַמְחת   ל 

ְשָחק ּמ  ל ׁשֶּ ָלנּו ַהְקבּוָצה ׁשֶּ ר ׁשֶּ ְׁשַתפֵּ ים ָהיּו ַהַשְחָקנ ים. ְּמאֹד ה  ר ְרגּוע   ַגם. יֹותֵּ

תּוף ין ַהְפֻעָלה ׁש  ר ַהַשְחָקנ ים בֵּ ְׁשַתפֵּ תּוף. ה  ם ָעַזר ַהְפֻעָלה ׁש  ְמסֹור ָלהֶּ ים ל   ַכּדּור 

ָחד נ י אֶּ ְמַּדת ּוְלַהג יעַ  ַלשֵּ יָעה ְלעֶּ ר טֹוָבה ְקל  ַתַחת יֹותֵּ  "!ַהָכבֹוד לכָ . ְלַסל מ 

הִַתֲחרּותִ-ְסּפֹוְרטִַתֲחֻרּיֹות יבָׁ  ְרכ 

י ְביֹום יׁש  ים יְָצאּו ְׁשל  לּוב ְמַסְדנָת רֹוְכב  יָבה ְלַתֲחרּות ׁש  בּוץ ְרכ   ַהָשנָה. ַמָגל ְבק 

ים ְׁשַתְתפ  ים 29 ַבַתֲחרּות מ   !רֹוְכב 

י ְפָרטֵּ   .ַהָבא ַבָשבּועַ  ָבָסְדנָתֹון אי"ה נְַעְדכֵּן ַהַתֲחרּות ב 

שּוםִנ ְפַתח ר  הִהָׁ ְכנ יתִ'אִַלכ תָׁ יםְִבתָׁ ל  ִ.יּובָׁ

ים ֹׁםִַהְמֻעְניָׁנ יםִהֹור  ְרׁש הִיֶֶלדִל  נ יםִא'ְִלכ תָׁ ְפנֹותִֻמְזמָׁ הִל  רָׁ יָׁעָׁ דִלָׁ ְשרָׁ י.ִַבמ  א  ְִכדָׁ

ֵרז ְזּדָׁ ִ.ְלה 

 

 -חדשות בסדנא
 ִ

ִ

ִ

ִ

 
  



 בס"ד

 

 תשע"ט כ' טבת                                                                                           סדנתון 3

ים יתִַאְרצֹותִֶׁשלִַהַחּיָׁל  יםִַהְבר  ִסּוְריָׁהִֶאתִעֹוְזב 

יא ית ַאְרצֹות נָש  יעַ  טראמפ דונאלד ַהְבר  ים הֹוד  ַהַחיָל  יָקנ ים ׁשֶּ ר  ת יַַעְזבּו ָהָאמֶּ  אֶּ

ים. סּוְריָה ְפנֵּי נ ְכנְסּו האמריקאים ַהַחיָל   ְבסּוְריָה ָהיְָתה ַהזֶּה ַבְזַמן. ָׁשנ ים 7 -כ ל 

ת מֶּ ְלחֶּ ים מ  ְזָרח  ְמָׁשָלה. ָקָׁשה אֶּ ם נ ְלֲחָמה ַהּמֶּ ל ְקבּוצֹות ע  ים ׁשֶּ ְזָרח   ַגם ָהיּו. אֶּ

ים ְקבּוצֹות ְזָרח  נ ְלֲחמּו אֶּ נ ְלֲחמּו ַהְקבּוצֹות ַאַחת. ְבזֹו זֹו ׁשֶּ  ָהיָה סּוְריָה ְבתֹוְך ׁשֶּ

ְרגּון ינָה א  ית ַהְּמד  מ  נ ְקָרא ַהמּוְסלֶּ ה". דעא"ש" ׁשֶּ ינֹותמְ  ַהְרבֵּ  נ ְבֲהלּו ָבעֹוָלם ד 

ַהַּמָצב ה. ְבסּוְריָה מֵּ ינֹות ַהְרבֵּ ְרגּון ָפֲחדּו ָבעֹוָלם ְמד  א  ט דעא"ש ׁשֶּ . סּוְריָה ַעל י ְׁשַתלֵּ

ק לֶּ ינֹות חֵּ ַהְּמד  לּו מֵּ ים ָׁשְלחּו ָהאֵּ י ְלסּוְריָה ַחיָל  ם ַלֲעזֹר ְכדֵּ ָלחֵּ  ַגם. בדעא"ש ְלה 

ית ַאְרצֹות ים ְלסּוְריָה ָׁשְלָחה ַהְבר  י ַחיָל  ְלָחָמה ַלֲעזֹר ְכדֵּ ים. ַבּמ  ֳחָדׁש   ָהַאֲחרֹונ ים בֶּ

ְלָחָמה ְסַתיְָמה כ ְמַעט ַהּמ  יא. ה  ל ַהנָש  יחַ  ָאָסד ַבֲאָׁשר סּוְריָה ׁשֶּ ְצל  ט ה  ְׁשַתלֵּ  ַעל ְלה 

ינָה  . ַהְּמד 

יא ַהָשבּועַ  ית ַאְרצֹות נָש  יט ַהְבר  ְחל  יא הֶּ ת ְלהֹוצ  ים אֶּ ים ַהַחיָל  יָקא  ר  סּוְריָה ָהָאמֶּ . מ 

ר הּוא ְפָׁשר אֹומֵּ אֶּ ל ׁשֶּ ל ַבְבָעיָה ְלַטפֵּ י ַגם דעא"ש ׁשֶּ ית ַאְרצֹות ְבל  יא. ַהְבר   נָש 

ית ַאְרצֹות ר ַהְבר  ית ַאְרצֹות" :אֹומֵּ יָכה ַהְבר  ל ְצר  ָלּה ַבְבָעיֹות ְלַטפֵּ יעַ  וְֹלא ׁשֶּ  ְלַהְׁשק 

ף כֹחַ  ל ַבְבָעיֹות וְכֶּסֶּ ים ׁשֶּ ים ַעּמ  ר   . "ֲאחֵּ

ה יֵּׁש ים ַהְרבֵּ ים ֲאנָׁש  חֹוְׁשב  יא ׁשֶּ נָש  ית ַאְרצֹות ׁשֶּ ה ַהְבר   .  טֹועֶּ

ים ימ  ירֹותִֶאתִַמְקּד  ֵאלִַהְבח  ְִבי ְשרָׁ

ל ְפג יָׁשה ָהיְָתה ַהָשבּועַ  ְפָלגֹות ׁשֶּ ְׁשַתְתפֹות ַהּמ  ּמ  ְמָׁשָלה ׁשֶּ  ַהזֹאת ַבְפג יָׁשה. ַבּמֶּ

יטּו ְחל  ים הֶּ ת ְלַהְקּד  ירֹות אֶּ י ַהְבח   .ָׁשנָה ַבֲחצ 

יְך ָלָּמה ים ָצר  ת ְלַהְקּד  ירֹות אֶּ  ?ַהְבח 

ת ינַת אֶּ ל ְמד  ת י ְשָראֵּ לֶּ ְמָׁשָלה ְמנַהֶּ ְמָׁשָלה. מֶּ ים ֻמְרכֶּבֶּת ַהּמֶּ ַשר  ת. מ  ים אֶּ  ַהַשר 

ר ְמָׁשָלה רֹאׁש בֹוחֵּ  .ַהּמֶּ

ְמָׁשָלה רֹאׁש יְך ַהּמֶּ ל ָצר  ת ְלַקבֵּ שּור אֶּ ל ָהא  ת ׁשֶּ ְמָׁשָלה ַהְכנֶּסֶּ ְפָׁשר. ַלּמֶּ  ְלַהְרכ יב אֶּ

ְמָׁשָלה ם ַרק מֶּ י רֹב א  ת ַחְברֵּ ים ַהְכנֶּסֶּ ְפָׁשר. ָבּה תֹוְמכ  ְמָׁשָלה ְלַהְרכ יב אֶּ ם ַרק מֶּ  א 

ר י 60מ יֹותֵּ ת ַחְברֵּ ים ְכנֶּסֶּ  .ָבּה תֹוְמכ 

רֹאׁש ְמָׁשָלה ְכׁשֶּ ין ַהּמֶּ נְיָמ  ים נְַתנְיָהּו ב  ק  ת הֵּ ְמָׁשָלה אֶּ י 66 ָהיּו ַהּמֶּ ת ַחְברֵּ  ְכנֶּסֶּ

ָתְמכּו ְפנֵּי .ָבּה ׁשֶּ ָטחֹון ָׁשר ָׁשבּועֹות ַכָּמה ל  יְגדֹור ַהב  ְרָמן ֲאב  יבֶּ ר ל  ְתַפטֵּ ת וְָעַזב ה   אֶּ

ְמָׁשָלה י. ַהּמֶּ יְגדֹורׁשֶּ  ַאֲחרֵּ ְרָמן ֲאב  יבֶּ ר ל  ְתַפטֵּ י 61 נ ְׁשֲארּו ה  ת ַחְברֵּ ים ְכנֶּסֶּ תֹוְמכ   ׁשֶּ

ְמָׁשָלה י ַהזֶּה ַבַּמָצב. ַבּמֶּ ְפָׁשר א  יל אֶּ ת ְלַהפ  ְמָׁשָלה אֶּ ה ֲאָבל ַהּמֶּ יר ְּמאֹד ָקׁשֶּ  ְלַהֲעב 

ְמָׁשָלה. ַהְחָלטֹות ּמֶּ יר יְכֹוָלה ֹלא ְכׁשֶּ ינָה ַהְחָלטֹות ְלַהֲעב  ד יְכֹוָלה ֹלא ַהְּמד  . ְלַתְפקֵּ

ְגַלל. טֹוב ֹלא ַמָצב זֶּה יטּוִַהזֶּה ַהַּמָצב ב  יםִַהְכֶנֶסתִֶאתְִלַפֵזרִֶהְחל  ִֶאתִּוְלַהְקּד 

ירֹות  .ַהְבח 
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 פרשת השבוע

 

 חומש: 
 

 פרשה:
 

 

ְך. רֶּ ל ְבפֶּ ת ְבנֵּי י ְשָראֵּ יד אֶּ ְך ָחָדׁש. הּוא ַמֲעב  לֶּ ְצַרי ם יֵּׁש מֶּ  ְבמ 

ְצַרי ם  ְך מ  לֶּ ת ַהָבנ ים ַליְאֹור.  ְמַצּוֶּהמֶּ יְך אֶּ  ְלַהְׁשל 

ָבה ה ָשָמה אֹותֹו ְבתֵּ ל מֹׁשֶּ ָּמא ׁשֶּ  ַביְאֹור. ַבת ַפְרעֹה מֹוצֵּאת אֹותֹו.  א 

צֶּל ַבת ַפְרעֹה. ל אֵּ ה ָגדֵּ  מֹׁשֶּ

ם צ פֹוָרה  ן ע  ְתַחתֵּ ְדיָן ּומ  ַח ְלמ  י. הּוא בֹורֵּ ְבר  ָכה ע  ה  י ׁשֶּ ְצר  ג מ  ה הֹורֵּ מֹׁשֶּ

 ַבת י ְתרֹו.

ְגַלל ָהֲעבֹוָדה ַהָקָׁשה.  ים ָלה' ב  ל צֹוֲעק  ת עַ ׁשֹומֵּ  ה'ְבנֵּי י ְשָראֵּ  ַהְצָעָקה אֶּ

ם ָלהֶּ  .ׁשֶּ

ְצַרי ם. ּמ  ל מ  ת ְבנֵּי י ְשָראֵּ יא אֶּ ה ְלהֹוצ  ת מֹׁשֶּ ַח אֶּ  ה' ׁשֹולֵּ

ת ַאֲהרֹן. ְצַרי ם ּופֹוגֵּׁש אֶּ ה חֹוזֵּר ְלמ   מֹׁשֶּ

ַפְרעֹה לְ  ים מ  ה וְַאֲהרֹן ְמַבְקׁש  ל תת למֹׁשֶּ לעזוב את מיצרים כדי ְבנֵּי י ְשָראֵּ

ת ה'.   ַלֲעבֹד אֶּ

ר ָקָׁשה.  ל ֲעבֹוָדה עֹוד יֹותֵּ ְבנֵּי י ְשָראֵּ ן ל   ַפְרעֹה ֹלא ַמְסכ ים. ַפְרעֹה נֹותֵּ

ת ה': "ָלָּמה  ל אֶּ ה ָעצּוב. הּוא ׁשֹואֵּ ה. מֹׁשֶּ ְתלֹונְנ ים ְלמֹׁשֶּ ל מ  ְבנֵּי י ְשָראֵּ

ַלֲחָתנ י"?                                עָֹתה ָלַעם ַהזֶּה? ָלָּמה זֶּה ׁשֶּ                                                            ֲהרֵּ

ה אֹוָתם  י ְגַאל אֹוָתם וְיֲַעלֶּ ל ׁשֶּ ְבנֵּי י ְשָראֵּ יַח ל  ה ְלַהְבט  ת מֹׁשֶּ ַח אֶּ ה' ׁשֹולֵּ

ץ ְכנַָען.                                              רֶּ  ְלאֶּ

ה  ל מֹׁשֶּ ים אֶּ ל ֹלא ׁשֹוְמע  קֹצֶּר רּוַח וֲַעבֹוָדה ָקָׁשהְבנֵּי י ְשָראֵּ  מ 

ִ

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 תשאכי  פקודי ויקהל תצוה תרומה משפטים יתרו בשלח וירא בא וארא שמות




