
 בס"ד

 

 תשע"ט ג' אדר א'                                                                                           סדנתון 1

 סדנתון      
 תרומה ג' אדר א'שבת פרשת 

 18:00: שבתיציאת ה   17:00 :הדלקת נרות 

 –חדש בטבע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יֹום ָכל ִלְראֹות נּוַכל, ַבחּוץ נְַחֵפׂש וְִאם, ִמְתָקֵרב ָהָאִביב. נְִגָמר ְמַעט עֹוד  ַהחֶֹרף

 . ֲחָדִשים ְפָרִחים

 ֲחִסיָדה ַמקֹור, ָאדֹום ְבֶצַבע ַכָלִניֹות, ָצהֹוב ְבֶצַבע ַסְביֹוִנים ִלְראֹות ֶאְפָשר ַהָשבּועַ 

 . ָכחֹול ְבֶצַבע

 ַהכֹוֶתֶרת ָעֵלי. כֹוֶתֶרת ָעֵלי קֹוְרִאים ַהִצְבעֹונִי ַלֵחֶלק. ֲחָלִקים ַכָמה יֵש ַלְפָרִחים

!". ֶפַרח ָכאן יֵש! ֵלב ִׂשימּו: "ֵמָרחֹוק ַלֲחָרִקים ְמַסְמנִים ֵהם. בֹוְלִטים ַהִצְבעֹונִיִים

 ּוְמַחְפִׂשים ְלֶפַרח ִמֶפַרח ָעִפים ַהֲחָרִקים.  ַצֶלֶקתוְ  ַאְבָקִנים יֵש ַהכֹוֶתֶרת ָעֵלי ְבתֹוְך

. ֶשָלֶהם ָלַרְגַליִים נְִדֶבֶקתה ָהַאְבקָ  ַהֶפַרח ַעל עֹוְמִדים ְכֶשַהֲחָרִקים. וְַאְבָקה צּוף

 ֵמַהֶפַרח ָלַקח ֶשהּואה ָהַאְבקָ  ֶאת ַמֲעִביר הּוא, ַאֵחר ְלֶפַרח עֹוֵבר ְכֶשַהֶחֶרק

 יָכֹל ַהֶפַרח - ַלַצֶלֶקת ַמִגיָעהה ַאְבקָ  ִאם. ַהֵשנִי ַהֶפַרח ֶשל ַלַצֶלֶקת ָהִראשֹון

 ְכמֹו ֵהם ַהֲחָדִשים ַהְפָרִחים. ֲחָדִשים ְפָרִחים יְִצְמחּו ֵמַהְזָרִעים. ְזָרִעים ְלַהְצִמיחַ 

 .  ָהִראשֹון ַהֶצַמח ֶשל ַהיְָלִדים

 ַהֶפַרח ֶאל ָלבֹוא ַלֲחָרִקים" קֹוֵרא" ָהֵריחַ  ַגם. ָחָזק יחַ רֵ  יֵש ֵמַהְפָרִחים ַלֵחֶלק

 

 ַכָלִניֹות ַסְביֹוִנים
 ֲחִסיָדה ַמקֹור
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 מיטווך ֶמְריֹון ִאָמּה ְפִטיַרת ַעל מנדלבאום ְלנָֹעה ַתְנחּוִמים

ְסָתן ַזיִת ֲעֵצי  ַבבֻּ

ְסָתן ֵאזֹור ְלַפֵתַח ֶאת ַמְמִשיִכים ֲאנְַחנּו  ְטַרְקטֹור ִהִגיעַ  ַהָשבּועַ . ְגָבעֹות ֶשל ַהבֻּ

. אֹוָתם וְָשַתְלנּו בֹוְגִרים ַזיִת ֲעֵצי ֲעָׂשָרה ֵהֵבאנּו. ַלְשִתיָלה ַהַקְרַקע ֶאת ְלָהִכין

 ֶשל ַהִכָתה. ַזיִת ֶשֶמן ּוְלָהִכין ַהֵזיִתים ֶשל ָמִסיק ַלֲעׂשֹות נּוַכל יְִגְדלּו ְכֶשָהֵעִצים

 ֲעֵצי עֹוד ָשם נְִשתֹל ֲאנְַחנּו ְבָעִתיד. ֶטָרסֹות ּובֹונִים ָשם עֹוְבִדים ַהִגּנּון וְֶצוֶת ְקָהת

 .ְפִרי

 ַלֲהִליָכה ַהְשִביִלים. ַביַַער ֲחָדִשים ְשִביִלים ַהְרֵבה וְֵהִכינָה ָעְבָדה רֹונֵן ֶשל ַהִכָתה

ְזָמנִים וְַאֶתם ֶאְתָגִרית  .ֵמֶהם ּוְלֵהנֹות יַַערבַ  ְלִהְסתֹוֵבב מֻּ

 .ַלּנִָשים ַהִכּנֶֶרת ְצִליַחת

 נִָשים ַהְרֵבה. ַלּנִָשים ִכּנֶֶרת ְצִליַחת ֶשל ֵארּועַ  ְמַקיֶֶמת ַהַסְדנָא ָשנִים ֶעֶׂשר ְכָבר

 ִמְשַתְמִשים ָשנָה ְבָכל. ַהַסְדנָא ַבְשִביל ֶכֶסף ְלַגיֵס וְעֹוְזרֹות ַהִכּנֶֶרת ֶאת ׂשֹוחֹות

 ָבנִינּו ֶשָעְבָרה ַבָשנָה. ַבַסְדנָא ַלַתְלִמיִדים ֶשיֲַעזֹר ַמֶשהּו ִלְבנֹות ְכֵדי ַבְתרּומֹות

 ַהְתרּומֹות ִגיּוס ְפרֹויְֶקט ַהָשנָה. ַהַחי ִפּנַת ֶאת ִשַפְצנּו ְשנַָתיִם ִלְפנֵי, ְספֹוְרט ֶמְרָכז

 ה"בכ ֳחָדִשים ַכָמה ְבעֹוד ִתְתַקיֵם ַהְצִליָחה. יֹוְבִלים ֵסֶפר ְלֵבית ְבנֶהמִ  ֲעבּור הּוא

 ִאינְֶטְרנֶטהָ  ַבֲאָתר ַעְכָשו ְכָבר ְלֵהָרֵשם ְלַהְתִחיל ֶאְפָשר. (31/5 -30) ִאיָר ו"כ –

 sadna.org/#/home4https://swim  .ַהְצִליָחה ֶשל

 

 

  
 ְבוֵֵנצּוֵאָלה ָחָדׁש ָנִשיא

 אסלָ יקֹונִ  ָבּה ָשַלט ָהַאֲחרֹונֹות ַבָשנִים. ָאֶמִריָקה ִבְדרֹום ְמִדינָה ִהיא וֵנֵצּוֵאָלה

ִקית ָכְך ָכל ֹלא ְבצּוָרה שֹוֵלט מדורו ניקולאס. מדורו  ָנִשיא ֶׁשהּוא ַבָשִנים. חֻּ

ִקים חֹוֵקק הּוא .ְמאֹד ָגרּועַ  ִלְהיֹות ָהַפְך ְבוֵֵנצּוֵאָלה ַהַכְלָכִלי ַהַמָצב  חֻּ

 ַבְבִחירֹות ְכֶשִהְפִסיד. ַהִשְלטֹון ַעל ֶשִמְתלֹונְנִים ֲאנִָשים ַבֶכֶלא ָלִׂשים ֶשְמַאְפְשִרים

ִקים ֶאת ִשּנָה הּוא  ַאֶחֶרת ִלְפעֹל אֹותֹו ְלַשְכנֵעַ  ְכֵדי. ִלְשֹלט ְלַהְמִשיְך ֶשיּוַכל ָכְך ַהחֻּ

 יֹוֵתר עֹוד ַהַכְלָכִלי ַהַמָצב ֶאת ָעָׂשה ֶזה. וֵנֵצּוֵאָלה ַעל ֵחֶרם ָעׂשּו ֵמַהְמִדינֹות ֵחֶלק

 הּוא יִָמים ַכָמה ִלְפֵני .גוואידו חואן קֹוְרִאים ְבוֵנֵצּוֵאָלה ַהַמנְִהיִגים ְלַאַחד. ָגרּועַ 

 ְבוֵנֵצּוֵאָלה יֵש ַעְכָשו ".ַהָנִשיא ֲאִני ֵמַהּיֹום! ָכָכה ְלַהְמִׁשיְך ֶאְפָׁשר ִאי: "הֹוִדיעַ 

 ֵמַהְמִדינֹות ֵחֶלק. מדורו בניקלאס תֹוְמכֹות ֵמַהְמִדינֹות ֵחֶלק. נְִׂשיִאים ְשנֵי

 .גוואידו בחואן תֹוְמכֹות

 

 

 

 -חדשות בסדנא
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בארץ ובעולם. חדשות  
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 ְפֶלֶסר ִדיִדי :ֵׁשם

 – יְָלִדים ִלְשלֹוָשה וְָאב ְלאֹוִרית נָׂשּוי 33 ֵבן ֲאנִי :ַעְצְמָך ַעל ְקָצת ַסֵפר
 ְמנֵַהל ֲאנִי. נֹוְקִדים ַביִשּוב ָגר ֲאנִי וְָכֶרַגע ִבירּוָשַליִם ַגְרִתי ַפַעם. ּוַמְעיָן ְדִביר, נָוֶה 

 .ַהַחי ִפּנַת ֶאת
 ַלֲעזֹר ֵאיְך חֹוֵשב ֲאנִי. ַהַחי ִפּנַת ָענָף ֶשל ָלעֹוְבִדים דֹוֵאג ֲאנִי ?ֶׁשְלָך ַהַתְפִקיד ָמה 

, ַהַחיֹות ֶשל ַהְבִריאּות ַעל ַאְחַראי ֲאנִי. ְקָשיִים ִעם ּוְלִהְתמֹוֵדד ְלִהְתַקֵדם ָלֶהם
 יֵש. ַחיֹות ֶשל ִמְגוָן יֵש ַהַחי ְבִפּנַת. ֶשָצִריְך ְכמֹו ָבֶהם וְֶשיְַטְפלּו, טֹוב ָלֶהם ֶשיְִהיֶה
 ֲאנְַחנּו. ַבֲחֵצרֹות ֶשּנְִמָצאֹות וְַחיֹות ְבחּוץ ִבְכלּוִבים ַחיֹות, ִבְפנִים ִבְכלּוִבים ַחיֹות

 טֹוב ַמְרִגישֹות ֶשֵהן ִלְראֹות, ַהַחיֹות ֶשל ַהְכלּוִבים ֶאת ּוְלנַקֹות ְלַהֲאִכיל ְצִריִכים
 ֶשַדוְָקא ַחיֹות יֵש, ִחמּום ֶשְצִריכֹות ַחיֹות יֵש. ְצִריכֹות ֶשֵהן ָמה ֶאת ּוְמַקְבלֹות
. ֲאוִיר ֶמֶזג ְבָכל ַבחּוץ ִלְהיֹות וִיכֹולֹות ְרִגישֹות ֹלא ֶשֵהן ַחיֹות וְיֵש קֹר ָלֶהם ַמְתִאים

 .ָלּה טֹוִבים ֶשֲהִכי ַהְתנִָאים ֶאת ָצִריְך ָחיָה ְלָכל

 וְִלְראֹות ֶהָענָף ֶשל ָהעֹוְבִדים ֶאת ִלְפגֹש ?ַבַתְפִקיד ַלֲעשֹות אֹוֵהב ַאָתה ָמה 
 ַהִטפּול ֶאת  וְַכמּוָבן, ַחי ְלִפּנַת ְמַבְקִרים ְכֶשָבִאים אֹוֵהב ֲאנִי. ִמְתַקְדִמים אֹוָתם

 .ַהַחיֹות ִעם וְָהֲעבֹוָדה

. ֶשִלי ַהיְָלִדים ִעם ּוְלַׂשֵחק ִלְהיֹות ?ַלֲעשֹות אֹוֵהב ַאָתה נֹוָסִפים ְדָבִרים ֵאיֶזה 
 ִלְלמֹד אֹוֵהב ְמאֹוד ַגם ֲאנִי. וֲַחֵבִרים ִמְשָפָחה ִעם ּוְלִהָפֵגש ְלַבֵשל, ְלַטיֵל, ִלְקרֹא
 .ַחיִים ּוַבֲעֵלי ֶטַבע ֶשל ְבנֹוְׂשִאים ְבִעָקר ֲחָדִשים ְדָבִרים

 .ּוַבּנֶֶגב ַבַמְכֵתש וְַגם ַבגֹוָלן ְלַטיֵל אֹוֵהב ְמאֹוד ֲאנִי :ָבָאֶרץ ָאהּוב ָמקֹום

. ּוְמגֻּּוָנִים שֹונִים ְדָבִרים ְבַהְרֵבה ָעַבְדִתי ?ַבַסְדָנא ֶׁשָעַבְדתָ  ִלְפֵני ָעִשיתָ  ָמה
 ְבַגן ַגּנָן יֹותִלהְ בְ  ָעַבְדִתי ְבִעָקר ֲאָבל ְבִשפּוִצים, ְבֵעץ ִבְבנִיָה, ְבִבָטחֹון, ָעַבְדִתי
 .ַחיִים ַבֲעֵלי ְבֶעְזַרת ּוְבִטפּול יְָלִדים

 

סדנאצוות   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מאת הלל רפאל ֲחמֹוִרים ַעל ַכָתָבה

 

 

 

 

 ַהֲחמֹור ַפַעם. ְלָבנָה ִהיא, תבֵ יזָ לִ א   ָלּה קֹוְרִאים, ָאתֹון ֶשִלי ַהַביִת ַבֲחַצר ְמַגֵדל ֲאנִי

 ַהֲחמֹור. ַבַביִת אֹותֹו ְמַגְדִלים ֲאנִָשים ַהְרֵבה ְכָבר וְַעְכָשו, ַבֶטַבע ֶפֶרא ַחיַת ָהיָה

 וְִלְסִחיַבת ַלֲחִריָשה ַבֲחמֹוִרים ִמְשַתְמִשים ֲאנִָשים ָלֵכן ִמסּוס יֹוֵתר ֲחָזָקה ָחיָה הּוא

  .ֲחמֹוִרים יֵש ֶשִלי וְַלֲחֵבִרים ִלי. סּוִסים ַעל ֵמֲאֶשר יֹוֵתר ְדָבִרים

 ְרִכיָבה ִטיּוֵלי וְעֹוִׂשים ַהֲחמֹוִרים ַעל רֹוְכִבים ֲאנְַחנּו

  ֶשָלנּו ַהֲחמֹוִרים ִעם ְכֶשִטיְַלנּו ַפַעם. ֶעְציֹון גּוש ְבַרֲחֵבי 

  וְָלַקְחנּו ַהֲחמֹור ַעל אֹותֹו ַׂשְמנּו .ָפצּועַ  ָקָטן ַבְמִבי ָרִאינּו

 .בֹו ֶשיְַטְפלּו ְכֵדי וְַהַגּנִים ַהֶטַבע ְלָרשּות אֹותֹו
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 פרשת השבוע
 

 חומש: 
 

 פרשה:
 

 

 ה' אֹוֵמר ְלמֶֹׁשה ִלְבנֹות ִמְׁשָכן.

ִכים ּוְמכּוֶסּה ְבַבִדים ּוַפְרוֹות.  ַהִמְשָכן ָהיָה ָבנּוי ִמְקָרִשים ֲארֻּ

ְלָחן, ְמנֹוָרה, ְבתֹוְך ַהִמְשָכן ָהיּו ֵכִלים:   ַהְקטֶֹרת. ִמְזַבחֲארֹון ַהְבִרית, ׁשֻׁ

 ִמָסִביב ַלִמְשָכן ָהיְָתה ָחֵצר.

 .ָהעֹוָלה ִמְזַבחֶבָחֵצר ָעַמד 

 . ַעמּוד ֶהָענָן ֶהְרָאה ָלֶהם ְלָאן ָלֶלֶכת.ַבִמְדָברְבנֵי יְִׂשָרֵאל ָהְלכּו 

 ָבנּו ֶאת ַהִמְׁשָכן. -ַבָמקֹום בֹו ַעמּוד ֶהָעָנן ָעַצר

 יְך ִלְהיֹות ָחָזק, ְלִהָבנֹות ְבַקלּות ּוְלִהְתָפֵרק ְבַקלּות.ַהִמְשָכן ָהיָה ָצרִ 

ִכים ְמאֹוד ]ְבֵעֶרְך ְבגַֹבּה ֶשל אּוָלם ְספֹוְרט[  ַהְקָרִשים ָהיּו ֲארֻּ

  

ִמידּו ֶאת ַהִמְשָכן ַהְקָרִשים ִהְתַחְברּו ֶאָחד ַלֵשנִי ְבֶעְזַרת   .ִריִחיםבְ ְכֶשֶהע 

ִמידּו ֶאת ַהֵכִלים  ַבסֹוף. ַבַבִדים ּוַבַפְרוָהר ָכְך ִכסּו ֶאת ַהִמְבנֶה ַאחַ  ֶהע 

 ַבָמקֹום.

ֵפְרקּו , ִקְפלּו ֶאת ַהְּיִריעֹות ,ָלְקחּו ֶאת ַהֵכִלים ַכֲאֶׁשר ֶהָעָנן ִהְתרֹוֵמם,

 ֶאת ִמְבֶנה ַהְקָרִׁשים וְִהְמִׁשיכּו ִלְנדֹד.

 

 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

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


