
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
     

ה׳. כל העשה בו מלאכה  - ל   ן ״ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתו
  יומת״ 

  
תצווה, סמיכות הפרשיות שבין שבת למשכן מלמדת שעשיית המשכן  כפי שמלמד רש״י בפרשת 

הפעולות   -המשכן  אינה דוחה את השבת. ל״ט אבות מלאכות האסורות בשבת נלמדות ממלאכת  
המשכן  קרובים  בניהם,  ההפוכה  לקרבה  מעבר  בשבת.  האסורות  הפעולות  הן  למשכן,  הנדרשות 

  והשבת גם באופן חיובי: 
  

המשכן (ומאוחר יותר המקדש) הוא קדושת המקום,   -המשכן והשבת, שניהם שייכים למושג הקדושה  
כולה הבריאה  קדושה:  היררכיית  בשניהם  הזמן.  קדושת  היא  ה  השבת  כולה  מקום    ןוההיסטוריה 

ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש,   -מבחינת קדושת המקום  משכנו של ה׳, ובתוכן דרגות שונות:  
 םראש חודש, חגים, שנה מקודשת, חודש מקודש, ובתוכ  -. מבחינת קדושת הזמן  קודש הקודשים

  השבת המקודשת. 
  

לייחד בו את   ל מנתזקוק למקום המקודש ענימוקי המקום והזמן המקודשים אף הם זהים. האדם  
לעבודת האל. קדוש הוא   , מכל הזמנים,ליחדו  ל מנתולזמן המקודש ע  מכל המקומות  עבודת האל

ואמנם, הקב"ה    מקום מובדל משאר המקומות ומועד מובדל משאר הזמנים.  -כידוע פרוש ומובדל  
וחידוש  בודו, ואולם לשם הסדר האנושי  מלוא כל הארץ והזמן כ  –לא זקוק למקום מיוחד או זמן מיוחד  

  לעבודת האל.מקומות וזמנים  הופרשוכוחותיו הרוחניים של האדם 
  

במשכן    מהטומאות  פורשים  אנו  בשבת  הזמן  וקדושת  במשכן  המקום  קדושת  את  לקיים  כדי 
קורבנות במשכן ומצוות   מהמלאכות האסורות בשבת, ומבדלים את הפעולות שבונות את הקדושה,ו

    כנרות, קידוש וסעודה בשבת.השבת 
  

אינה על טבעית ולא מנותקת מהמציאות. מושג הקדושה היא    -מכאן נקודה חשובה למושג הקדושה  
ל הנכון  מערכתמתייחס  ובמקום  הנכון  בזמן  שלה  שהעשייה  אותה  רגילה  ה,  מממש  פרישה את 

המקדש.  הלעשיית    ששימשזהב  האותו  הרגיל.  הסדר  מ לכלי  שונות  בנסיבות  משמש  אותן  עגל 
 הן המלאכות האסורות בשבת, והפרישה מהן יוצרת את הקדושה.  המשכןפעולות ששימשו לבניית  

  כפי שאומר קהלת: לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים.
  

   שבת שלום!                                                                                                                                                        
         

  

יתקיימו    תותפיל מחוץ השבת 
נא ל הקהילתי.  הכנסת  בית 

מסיכה להקפיד   עם    להגיע 
   לשמור על מרחק.ו

 
טוב  חגית  ל  מזל 

לשירה   מדר, 
לאיילת   רוזנבלום, 

  יום            רגללאלירז     
  שיחול השבוע! תןהולד

  
 לנהוראימזל טוב  

בר   לרגל  מדר 
  המצווה! 



  

  

  

  

  

  

  כהן משפחת  
 

קורטני   כהן.  ואהרון  קורטני 
בעבודה  43( עוסקת   (

) אהרון  הוא  47סוציאלית.   (
ובזמנו   מחשבים,  מתכנת 

על חד אופן ומנגן    הפנוי רוכב
ל הורים  ,  14(  ישיבגיטרה. 

ב למוזיקה  לומד  אקדמיה 
שבטי  ,  12(זאב    ),ומחול

רמת ,  7(  ראובן ),  ישראל
וחשמונאים גן ,  4(  מיכאל) 

הגיעו  ו  30). גרים בתירוש  יעל
כ לפני  חודשים   3-ליישוב 

קרבה  קהילה,  אחר  בחיפוש 
  ביישוב.            ם  יומגור            לטבע

זה מאוד חשוב לנו להרגיש חלק מקהילה כי אין לנו משפחה בארץ. גם נמשכנו לקהילה בגלל שיש  "
  "נשמח להכיר את כולם"   משהו נוסף שתרצו להוסיף?  "מגוון אנשים וכולם מקובלים

 
 

להשתתף   מוזמנים 
בבית   התורה  בקריאות 

  ! הכנסת 
בקבוצת   להרשמה  קישור 
הווצאפ הקהילתית. היכנסו  

לקריאת לקישור   והירשמו 
התורה בשבת בר מצווה או  

  מתי שנח לכם לקרוא.
בבית  לעשייה  שותפים  היו 

  י.הכנסת הקהילת
  

לשירת   מוזמנים  הבנים  כל 
הכנסת   בבית  זמירות  אנעים 

  הקהילתי! 
שהבנים  נשמח  שבת  מידי 
אנעים  לשירת  יעלו  בקהילה 
זמירות       לאחר תפילת הש"ץ 
מוזמנים  כולם  שחרית.  של 
או  האתר  דרך  להירשם 

גינת   לאילנה  -054בווצאפ 
9743492 .  

  שבת קהילתית! 
רגנים למציאת אנו עדיין מתא

ה חברי הקהילמתאים למקום  
קהילתית.  שבת  קיום  לשם 

יפורס בשבוע פרטים  מו 
אחר  עקבו  בעז"ה.  הקרוב 

  .ותבוצנים בקעדכו

      
  
  
  
  
  
  
 

  הודעות
  

למ  יול תודה  על נו  שפחת 
  תרומת הארון והתקנתו! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

רבה   הקומונרית תודה  לעדי 
חד בארגון  אריאל שסייעה  ר 

  נסת. בבית הכ
  

על תוד פרץ  למעוז  רבה  ה 
  כריכת הסידורים בבית הכנסת.

  
שאתם  קודש  ספרי  לכם  יש 
לביה"כ  לתרום  מעוניינים 

ליובל:   פנו  -054הקהילתי? 
2320080  

  
ספרי   של  לתרומות  נשמח 
הכנסת.  בית  עבור  ילדים 

לאיל א  אנ  –למעוניינים   נה  פנו 
  054-9987909גינת 

 


