בס"ד

סדנתון
שבת פרשת וארא ,כ"ה טבת
הדלקת נרות16:34 :

יציאת השבת17:36 :

התחביב שלי:
זאב אפשטיין .
זאב אפשטיין גר ביישוב "שומריה" .לפני חצי שנה הוא עבר לגור
ב"בית נחשון" בגבעות .זאב אוהב מאד בעלי חיים .הוא אוהב את החתולים
שמסתובבים ביישוב .הוא אוהב את העיזים .זאב מאד אוהב את הכלבה "שובי" .הוא
משתתף בחוג אילוף עם יוכי הלר .בחוג הוא לומד לטפל בכלבים .אחר הצהריים הוא
הולך לבקר את שובי ,מלטף אותה ודואג לה .כל הכבוד!

בארץ ובעולם:
הפגנות באיראן
בימים האחרונים היו הפגנות באיראן .איראן היא מדינה גדולה במערב יבשת אסיה.
באיראן יש שלטון מוסלמי דתי .המוסלמים הדתיים מתחלקים לשתי קבוצות :שיעים
וסונים .איראן היא מדינה שיעית .יש יריבות בין השיעים לסונים .איראן עוזרת
לשיעים להילחם נגד הסונים .איראן גם עוזרת לאירגוני מחבלים להילחם נגד
ישראל.
בשנים האחרונות המצב הכלכלי באיראן קשה .המחירים של האוכל עלו .אין מספיק
עבודה .הרבה אנשים מובטלים .יש אנשים שכועסים על הממשלה באיראן .הם אומרים:
"אנחנו לא רוצים שהממשלה שלנו תבזבז כסף על מלחמות בין הסונים לשיעים! אנחנו
רוצים שהממשלה שלנו תשקיע את הכסף לטובת האנשים במדינה!" האנשים האלו
עשו הפגנות .הממשלה של איראן ניסתה להפסיק את ההפגנות .השוטרים רבו עם
המפגינים .במריבות האלו נהרגו כמה מפגינים .המשטרה אסרה חלק מהמפגינים.
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חדש בטבע:
חדש בטבע -רּוחֹות וְגֶשֶ ם
בְסֹוף שָׁ בּוע שֶ עָׁ בר הָׁ י ְתָׁ ה סְ עָׁ ָׁרה .נָׁשְ בּו רּוחֹות חֲ זָׁקֹות .י ָׁרד הָׁ מֹון גֶשֶ ם.
הָׁ רּוחֹות הָׁ אֵ ּלּו עָׁ ׂשּו נְזָׁקִ ים .הָׁ רּוחֹות הֵ עִ יפּו גגֹות ו ְהִ פִ ילּו עֵ צִיםִ .ב ְגבָׁעֹות כָׁרתְ נּו
עֵ ץ א ֶֹרן .הָׁ רּוח החֲ ָׁזקָׁ ה נִדְ נֵדָׁ ה אֹותֹו .הּוא הִ ְתעקֵ ם ו ְהִ תְ חִ יל ִליפ ֹל .פָׁ חדְ נּו שֶ הּוא
י ִפ ֹל על מִ ישֶ הּו .זֶה מְ סֻ כָׁן מְ א ֹד .כְדֵ י שֶ ַאף אֶ חָׁ ד ֹלא י ִפָׁ גע כ ְָׁרתּו אֹותֹו .הָׁ רּוחֹות
הָׁ אֵ ּלּו הֵ בִיאּו עֲ נָׁנִים .הָׁ עֲ נָׁנִים ִ
הֹורידּו גֶשֶ ם .חֵ לֶק מֵ הגֶשֶ ם חִ לְחֵ ל באֲ דָׁ מָׁ ה .חֵ לֶק
מֵ הגֶשֶ ם זָׁרם בנְחָׁ לִים ְלי ָׁם .חֵ לֶק נִשְ ַאר בשְ לּולִיֹות .עכְשָׁ ו י ֵש שְ לּולִיֹות גְדֹולֹות.
השָׁ בּוע יָׁצְָאה השֶ מֶ ש והאֲ דָׁ מָׁ ה הִ תְ חִ ילָׁה לְהִ תְ יבֵש .אֲ נחְ נּו מְ קּוִים שֶ הגֶשֶ ם
יצְמִ יח אֶ ת הכ ָּׁלנִּיֹות ו ְה ִצבְעֹונִים.

תחזית מזג האוויר-

רועי לופז

סוף שבוע שעבר היה סוער במיוחד וירדו גשמים רבים .גם בחרמון ירד שלג כ35 -
ס"מ .לגבי השבוע הטמפרטורות יהיו נוחות ומזג האוויר יהיה בהיר ונוח  15-17מעלות
ביום ,הלילות יהיו קרים.

חיות חדשות בפינת החי:
ביום שני נסעו ספי ,אלעזר וצופיה לסיור בפינות חי .הם נסעו לפינות חי גדולות שיש
שם הרבה חיות מיוחדות .כשבונים פינת חי חדשה צריך לחשוב טוב טוב איך רוצים
שהפינת חי תראה ,איזה בנייה טובה לחיות ,ואיזה כלובים מתאימים לכל חיה.
האנשים שעובדים בפינות חי האלו הסבירו להם איך כדאי לתכנן את פינת החי
החדשה כך שתהיה בצורה הכי טובה שאפשר .הם חזרו עם המון רעיונות חדשים
ומעניינים .וקנינו גם פסיון חדש ושלווים סיניים קטנים וחמודים .הם מתרגלים לחיים
בפינת החי שלנו ומאוד נהנים עם שאר החיות.
כולם מוזמנים לבוא לראות אותם.
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חדשות בסדנא:
עדכון מגינת הירק של כיתת הבנות
ביום שני קבוצת הבנות יצאה לעבודה .שמחה ואודיה הוציאו מהאדמה את כל הגזרים
ששתלנו .הן הביאו אותם לכיתה בדיוק כשהתחיל לרדת גשם .בכיתה שטפנו את
הגזרים טוב טוב .נעמי עישרה אותם .שמחה ואודיה קילפו אותם .תהילה ותחיה
אביחיל גירדו אותם במגרדת .טעמנו מהגזרים שלנו .הם היו ממש מתוקים וטעימים.
החלטנו להכין לכל הכיתה סלט גזר.
*גזר אחד יצא ממש ממש קטן.
נתנו אותו במתנה לתחיה שאוהבת דברים קטנים.
מתכון:
 10גזרים
 2שיני שום
 1כף רוטב סויה
 2כפות מיץ לימון
מלח ופלפל לפי הטעם
לערבב את הכל טוב! תהנו!
בונים גג למגרש ולראונדפן
השבוע התקדמנו בבניית הגג למגרש הכדורסל וה"ראונדפן" .בתמונות כאן אפשר
לראות איך בונים את הגג .זה נראה מפחיד .ברוך ה' הכל עבר בשלום.
הגג מאד מאד גבוה .הוא כל כך גבוה שאפשר לראות אותו מהכביש הראשי.

תערוכה ביורט
בשבועות האחרונים למדנו על הרקע למלחמת העולם השנייה .כדי ללמוד יותר טוב
התלמידים ביקרו בתערוכה ביורט .בתערוכה היו דגמים ובובות .הפעילות בתערוכה
עזרה לתלמידים להבין .עכשיו סיימנו ללמוד על הנושא .לפני שנפרק את התערוכה
אנחנו רוצים להזמין את הילדים והמשפחות מהיישוב לבקר בתערוכה .התערוכה תהיה
פתוחה לילדי היישוב ביום שני בשעות  ,17:30-18:30בזמן הזה גם בית הקפה פתוח.
הילדים יוכלו גם להשתתף בפעילות שקשורה להיסטוריה של המשפחה שלהם .כדי
להתחיל בפעילות הילדים מתבקשים להביא תמונה של עצמם ,של אבא שלהם ,של
סבא שלהם ושל אבא של סבא שלהם .אחרי שנפרק את התערוכה הזאת נבנה
תערוכה חדשה .גם ילדי היישוב יוכלו להשתתף בתערוכה החדשה.
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פרשת השבוע
חומש:

בראשית

שמות

במדבר

ויקרא

דברים

פרשה:
שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

תרומה

תצוה

כי תשא

ויקהל

ּדֹורשִׁ ים מִׁ פַּ ְרע ֹה לְ שַּ לֵּ חַּ אֶׁ ת ְבנֵּי י ִׁשְ ָראֵּ ל .כְדֵ י שֶ פ ְרע ֹה יאֲ מִ ין לָׁהֶ ם-
מ ֹשֶׁ ה וְַאהֲ ר ֹן ְ
הֵ ם עֹוׂשִ ים אֹותֹות .פ ְרע ֹה ֹלא מאֲ מִ ין לָׁאֹותֹות ו ְֹלא שֹולֵח אֶ ת ְבנֵי י ִׂשְ ָׁראֵ ל.
פַּ ְרע ֹה ֹלא שֹולֵּ חַּ אֶׁ ת ְבנֵּי י ִׁשְ ָראֵּ ל -בְמִׁ צ ְַּרי ִׁם י ֵּש מַּ ּכֹות:
מַּ ּכַּת ָּדם  -כָׁל המי ִם הָׁ פְ כּו לדָׁ ם ִ -ל ְבנֵי י ִׂשְ ָׁראֵ ל הָׁ י ָׁה מי ִם.
מַּ ַּּכת צְפַּ ְר ֵּּדעַּ  -כָׁל מִ צ ְָׁרי ִם הִ תְ מּלְָאה ִבצְפ ְרדֵ עִ ים– בְאֶ ֶרץ גֹושֶ ן ֹלא הָׁ יּו צְפ ְרדֵ עִ ים.
מַּ ּכַּת ּכִׁינִׁים – הָׁ אֲ דָׁ מָׁ ה הָׁ פְ כָׁה ְל ִכנִים .ה ִכנִים כִּסּו אֶ ת הָׁ אֲ נָׁשִ ים ו ְהבְהֵ מֹות – ְבנֵי
י ִׂשְ ָׁראֵ ל ֹלא סָׁ בְלּו מִ ִכנִים.
מַּ ּכַּת עַּ רֹוב -חּיֹות ָׁרעֹות תָׁ קְ פּו אֶ ת המִ צ ְִרים – בְאֶ ֶרץ גֹושֶ ן ֹלא הָׁ י ָׁה ערֹוב.
מַּ ּכַּת ֵּדבֶׁ ר -מחֲ לת הדֵ בֶר ָׁפגְעָׁ ה ב ְכבָׁׂשִ ים שֶ ל המִ צ ְִרים – ה ְכבָׁׂשִ ים שֶ ל ְבנֵי י ִׂשְ ָׁראֵ ל
ֹלא נִפְ גְעּו.
מַּ ּכַּת שְ חִׁ ין -המִ צ ְִרים ו ְהבְהֵ מֹות שֶ ּלָׁהֶ ם הִ תְ כּסּו בְפִ צְעֵ י שְ חִ ין – ִל ְבנֵי י ִׂשְ ָׁראֵ ל ֹלא
קָׁ ָׁרה כְלּום.
מַּ ּכַּת בָ ָרד -ב ָָׁׁרד מְ ע ָֹׁרב בְאֵ ש הָׁ רס אֶ ת כָׁל הּיְבּול בְמִ צְרי ִם – רק בְאֶ ֶרץ גֹושֶ ן ֹלא
הָׁ י ָׁה ב ָָׁׁרד.
לפניכם תמונות של המכות המופיעות בפרשה .סדרו אותם לפי הסדר המתאים.
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