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 06:00 שחרית א' 17:05 14:00מנחה            
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  סוף זמן ק"ש 06:45 שחרית א'

    08:30  ב' שחרית

 17:10 מנחה וערבית 16:48 13:30, 12:30מנחה    

  שקיעה 17:25 לימוד הורים וילדים

 20:10 ערבית 17:55 צאת השבת
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ם וָ " ים ַאָמַתיִׁ טִׁ י ָאְרּכֹוְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי שִׁ ..ֵחצִׁ  

יםְוָעׂשִׁ   זִׁ יֹעת עִׁ יֹעת ַעְשֵתי ..יָת ְירִׁ .."ֶעְׂשֵרה ְירִׁ  

, כ"ו ז'()שמות כ"ה י'   

 )כ"ט.( מסכת סנהדרין בבלי

: "אמר ה' לא תאכלו ממנו לנחש שאמרה חוהאמר חזקיה, מניין שכל המוסיף גורע שנאמר "

 היא הוסיפה בתשובתה לנחשהקב"ה אסר רק על אכילה מעץ הדעת ואילו  )בראשית ג' ג'( ולא תגעו בו"

ראייה  ביאמ הוא ,מכאן רב משרשיא אמר מהכאשהאיסור הוא אף לגעת בעץ, ומכאן התגלגלה לחטא 

" מ)א(תיים"אם לא היתה האות א' במילה "אמתיים" היינו הוגים  "אמתים וחצי ארכו" :מהכיוון הלשוני

               המספרית מת פי מאה את משמעותהא' בראש המילה מצמצאות תוספת הש כך האות א' נבלעת( ,)בהגייה

 12-עשרה' )ם(תוספת האות ע' בתחילת המילה מפחיתה מ'שתי "עשתי עשרה יריעות" רב אשי אמר:

 .11-ל'עשתי עשרה'

 מוצאו של הביטוי בספר "דברים":

ְשְמרּו ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל" י ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ֹאתֹו תִׁ ֶמּנּותֹ  לֹא ַהָדָבר ֲאֶשר ָאֹנכִׁ ְגַרע מִׁ  י"ג א'() "ֵסף ָעָליו ְולֹא תִׁ

 



2 

 השלישי המקדש לביתועד מהמשכן  'אבני הדרך'

                  –וממשיכה במטרתה , ('ב ,'א ה"כ)לי תרומה" ויקחו .." במגבית הראשונה בתולדות עמנו: הפרשה פותחת

-ראש השנה) הזנים של עץ הארז 10-מהמשכן נבנה מעצי שיטים שהוא אחד . ('ח)" .."ועשו לי מקדשבניית המשכן: 

 מכאן אנו למדים ,םעמיד בפני רקב ותולעי עץ חזקמדובר ב .מאוחר יותר שנה 480 ישראל עםפגוש יאותו  (.ג"כ

ות יריעות בד ועורב בשימוש 'בנייה ירוקה'ל משמש לנו דוגמא טובההמשכן  עצי סרק ולא מעצי פרי.שבית בונים מ

 לכיסוי הגג וכיסוי לקירות העץ.  

והוא העבירם בניית המשכן לא בוצעה בעזרת תכנית כתובה או שירטוט מוחשי, הקב"ה הראה אותם למשה 

 המשכן פורק והורכב   ט(.-)כה'כל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית כליו. וכן תעשו' בצעים: למ  

עלו מן הירדן בעשור והעם : "ש לאחרבתחנה הראשונה בארץ המובטחת, השנים במדבר.  40הלך במ פעמים רבות

 .  ('י-')ההפסח הראשון בארץ  ונחגג הוצב המשכן - ט("י-'ד )יהושעבקצה מזרח יריחו' לגל יבגלחודש הראשון, ויחנו 

                .שנים 7 אף הוא ארך ,שבטיםל ת השטח שנכבשחלוק ,לאחר מכןו שנים 7( ארך לא כולהכיבוש ארץ כנען )

                                   (.'א-ח"י )יהושעלעיר 'שילה'  - לתחום שבט אפרים ,'אוהל מועד' כונה גםש ,השנים הללו עבר 'המשכן' 14בסיום 

אותן מחופה בה ,קירות אבן העשויהוא שודרג למבנה שם  .הייתה תחנתו השנייה של המשכן'שילה'  העיר

. הוצב בו באורח קבע ,כיבוש הארץמהלך שנדד עם הלוחמים ב 'ארון הקודש'ו אותו במדבר עטפויריעות שה

  .א(-ג-א-)שמואלהכהן הגדול אצל עלי  בו שמואל התחנך ,ובהמשך ,ופת השופטיםתק כל המשכן בשילה עמד לאורך

 .פני ופינחס שני בניו של עלי הכהן, הובא הארון לשדה הקרב ע"י חו'אפק' – 'באבן העזר'בעימות מול הפלישתים 

            .ד(-א-)שמואל את הבשורה המרה, נפל מכיסאו ומת בשמוע עלי הכהןו ארון הקודש נלקח בשבי, הם נהרגו

, אחימלך בן נינו של עלי הכהן. שנים 369 הפסיק להתקיים לאחרשילה ב משכןה זה, אירועבסברה שישנה 

 ,השלישית של המשכן תותחנ - 'נוב'הנים בעיר הכו ול, נטל את המשכן וכליו והקים אותהפך לכהן הגדו, אחיטוב

 כל הנפש החיהעל  ,ג את הכוהניםוהרציווה לשאול המלך  מאוחר יותר,. 'יםקרית יער'ב נשארארון הקודש בעוד 

שנות  13  סתיימה באופן טרגי תקופה שלכך הוב ב("כ 'א )שמואל דוד בן ישיב עזהה תונוב, על רקע קנאר עישב

  המשכן בעיר נוב.

בקרית נשאר עדיין ון הקודש ארו שבט בנימין מו שלבתחוששכנה  'גבעון' לעיר עבר המשכןנוב,  נה שלחורבלאחר 

"בית המקדש שלמה המלך את  בנה ,שבע השנים האחרונותובמהלך  שנה 50-כבגבעון יערים. המשכן פעל 

תחת מ במצב טוב הוא הוטמן. של המשכן האחרונה תותחנהייתה  שם - בירושלים על הר המוריה הראשון"

מתחת לחורבות  ימצאו אותו אולוגיםיהארכאם אי פעם מעניין  .שנות נדודים 480לאחר  ט'( )סוטה מחילות ההיכלל

                                                                                            בית המקדש, ומה תהיה השפעת התגלית.

שנה  420עמד שאחריו הוקם "בית המקדש השני" , הבבלים על ידיחרב הושנים ו 410עמד  בית המקדש הראשון

בתורה שבכתב  אין ביסוסם ישמיהמ בעתיד רדייש"בית המקדש השלישי"  של רעיוןלומאים. הר על ידיחרב הוו

 בעתיד                בנהיי שעל פיו ,שניה המקדש של בית הבנייה מידות' מופיעים מפרטי'במסכת . בתורה שבעל פה או

  בידי אדם. - 'בית השלישי'ה

 

 קיבוץ ראש הנקרה –מנחם קימלמן                                       
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 חיים יקותיאל ז"ל - דברים לזכרו של אבא

 קורונה( -לאבי )בידוד 30 -לצערי הרב, נבצר ממני להגיע ל

 תנו, אני עדיין בשלב ההכחשה.עדיין אינני מעכלת שאינך נמצא א אבא,

: במטע הוא ראוה את ת, אמר לי שהוא נזכר בך בכל מקוםמתיה, שזכה שיהיו לו הרבה "שעות אבא" יומיו

ביחד,  הייתם אוכלים ,שאתה לולו והוא ,ריה של הבוקישגזמת, ביום שישי הוא עדיין מחכה ללחמנהעצים 

 לארוחת הצהריים המשותפת שלכם בחדר אוכל, ולביקורים היומיים שלך במשרדו.

איך יתכן עולם בלעדיך? איך יתכן שנכדיך לא יזכו יותר בסבא המדהים שהיה להם, שכולו חום ואהבה, וכל רצונו 

 היה רק לפנק, לפנק.

וף מולדתו" האדם דומה לקרקע ארץ מולדתו, האדם הוא כזה או נהאדם אינו אלא תבניות טשרניחובסקי כתב: "

 אחר משום שנוף מולדתו עיצב אותו, השפיע עליו, הטביע בו את חותמו.

יך, ובנו את עלאין ספק שהחיים הלא פשוטים והמורכבים שגדלת בהם, והמשפחה הערכית ממנה באת, השפיעו 

 ק טוב לכולם.רלקשיים, נהנה ממה שיש, ורוצה לעשות  נכנעהאישיות שלך כאדם צנוע, מסתפק במועט, לא 

 עד כמה שחייך התאפיינו בפשטות, בצניעות, היית אדם רב פעלים, וזכית להערכה רבה מצד כל הגורמים סביבך:

צבא. הוזמנת להרצות בפני יחידות בצבא ה על השתתפותך במבצעים חשובים בהיותך במזכית בהערכה עצו

באירועים שונים, היית בין מארגני הטקס של יחידתך ב"חץ השחור", ולפני שנתיים אף זכיתי להתלוות אליך 

של הצנחנים. ראיתי את המעמד שלך בין  101, במסגרת צניחה של גדוד 88 לצילומים על היחידה שלך, גדוד

 רקו במפגש זה.ך ביהחיילים הצעירים, ועד כמה עינ

זכית לכבוד כארכיאולוג והיסטוריון חובב, השתתפת בחפירות רבות, בין השאר עם יגאל ידין, במערות בר כוכבא. 

 לא מעט היו באים להתייעץ אתך לגבי ממצאים עתיקים ומטבעות.

 זכית לכבוד כחובב טבע, ידעת את שמות כל הצמחים והציפורים בארץ.

יום מותך עבדת במקום שכל כך אהבת, וזכית אף לראות איך מתיה ולולו ממשיכים  כאיש אדמה, ועדזכית לכבוד 

 את דרכך כחקלאים.

ממך  זכית לכבוד כהיסטוריון משפחתי, כל המשפחה הרחבה באה לשמוע ממך את הסיפורים המשפחתיים, ודלו

 ותאריך. טחות שלהם. זכרת כל פרפרטים שרק אתה ידעת על המשפ

נות, היתמיד ידעת להמשיך את החיים )כשמך( לשמוח, ל ..(אמיתי, מות אחיך עברת )מותם שבדניולמרות כל הא

 מנו, כי הבנת שזהו מסלול החיים.ולדאוג לנו לא

 ואנחנו איבדנו אבא.

 

 אוהבת בכל ליבי, יערה.
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 תרומהפרשת  –פ"ש עם שיר 

 בחזרה לגן עדן

אילו היינו זוכים לפסוע עכשיו לתוככי משכן ה' במדבר, לעבור בסך את פרוכת המסך, להלך ברגש בין 

 עדן.-המנורה והשולחן ולהציץ אל קודש הקודשים היינו כנראה חשים כאילו זכינו להיכנס לגן

ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּכן ַּתֲעֶׂשה ֶעֶׂשר ": מלאכים ושרפים, ככתוב ויותעל היריעות המופלאות מסביבנו מעופפות דמ

יעלו בנחירינו,  כל עץ נחמד למראה""ו בשמים צמחיים משכרים". ְיִריֹעת... ְּכֻרִבים ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם

ימלא את ההיכל סביבנו. בקצה הבית ניצבים שני הכרובים השומרים את  "טוב למאכל"וריחו של לחם חם ו

שומרים הכרובים  "עץ החיים אשר בתוך בגן",דרך עץ החיים אשר בתוך ארון העץ המצופה זהב. בדיוק כמו 

 על תורת החיים אשר כל מי שיחזיק ויאכל ממנה יחיה לעולם.

מאדמת הקודש כמין עץ קסום. פרחים, פירות בדרום תתנשא לעומתנו מנורה מרהיבה הצומחת ועולה 

 "ּוַבְּמֹנָרה ַאְרָבָעה ְגִבִעים ְמֻׁשָקִדים ַּכְפֹּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה".ועפצים זהובים מעטרים את ענפיו הפורצים מתוך הגזע: 

מנורת המאור, המפיצה את אור הדעת והחכמה שכל הרוצה להחכים יפנה לעברה, תעלה בזיכרוננו את עץ 

 .הדעת

"והיו שבעת הנרות רומזים אל שבע החוכמות שכולם ימצאו בתורת האלוקים. והיו הנרות כולם פונים 

אל הנר האמצעי והוא היה פונה אל קודש הקודשים לרמוז שהחכמה האמיתית תסכים עם שורשי 

 )אברבנאל התורה אשר בארון. והייתה המנורה זהב כולה להורות על מעלות החוכמה וקיומה לעד..."

 על התורה(.

לבנות בכוחות עצמנו. את גן העדן השוכן בתוכנו עלינו  - אותו קיבלנו מן המוכן - יהשמיימ בניגוד לגן העדן

בזהב, בכסף, בנחושת, בתכלת ובארגמן. בכך אנו  ;בזיעת אפינו, במיטב כספנו ובמשובחים שבאוצרותינו

 לקבל מחויבות ולקחת אחריות על עולמנולומדים צומחים, מתפתחים,  -כים לשותפים במעשה הבריאה הופ

 :, בלשונו הזהב של המתרגם צור ארליך. כך מנסח זאת הרב זקסהרוחני

והים עושה למעננו, אלא על ידי מה שאנחנו -"כלל גדול מתנסח כאן: אנחנו משתנים לא על ידי מה שא

לידינו. הוא אינו רוצה והים לנו ליטול את האחריות -עושים למענו... היהדות היא קריאתו של א

נו רוצה שנהיה תלויים בזולתנו. הוא רוצה שנהיה לשותפיו, שנכיר בכך שכל ישנסמוך על הנס. הוא א

 ."ואבל מה שייעשה במה שיש לנו תלוי בנו, בבחירות שלנו, במאמצים שלנ –מה שיש לנו בא ממנו 

ניתן לטעום מעץ  הים שבנו,-צלם א, מתוך שאנו בונים בעצמנו בניגוד לגן העדן מקדם, במרחב הקדושה

 חיי עולם. בתוכנוהדעת בלי להתמלא בושה ואשמה, ואף לזכות לאכול מפירותיו של עץ החיים ולנטוע 

הים -מחזור השירים בצלם בספר 'תועפות בראשית' של יהודה לייב ויטלזון, מנסה להתחקות אחר צלם א

 שבכל אדם. להלן השורות החותמות אותו:

א  רָּ ִים"בָּ תֹוְך ַהמָּ ִקיַע בְּ ִהי רָּ רֹו: "יְּ מְּ אָּ ַמִים בְּ  שָּ

ִלי ַמִים, ם יָּכֹול בְּ דָּ ֵאין אָּ  וְּ

ם. דָּ ל אָּ כָּ רּוִחים בְּ ִקיִעים ַאִדיִרים זְּ ָך ֵאילּו רְּ דְּ ַלמֶּ  לְּ

 ליאב וסלעית לזרא
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 הרב ארי /תרומה לפרשת –מי יודע?  10

 .שם נמצאת התשובה -לתורה  הייש הפניה לעלי שאלה)בסוף כל 
 (התשובות למטה במהופך 

 )ראשון, שני( שאינו מספר וכרוב שאינו ירק.ֵשש מיצאו בפרשה  .1

 )ראשון( כמה טבעות היו לארון הברית? הוכיחו מהפסוק. .2

 ן()ראשו ". מהי העדות שיש להניח בארון?ֵאת ָהֵעֻדת ֲאֶשר ֶאֵתן ֵאֶליָך ְוָנַתָת ֶאל ָהָאֹרן" .3

 )ראשון, שני( מהם שני הכלים מכלי המשכן המוזכרים בפרשה שמעוטרים בֵזר? .4

 )שלישי( כמה נרות היו למנורה? ממה היתה עשויה? .5

 )רביעי( מהו האורך והרוחב של כל קרש מקרשי המשכן? .6

ְש " .7 ים ָיָמהָכן ּוְלַיְרְכֵתי ַהמִּ ָשה ְקָרשִּ  רביעי()רשים? ק". באיזה צד במשכן היו שישה ַתֲעֶשה שִּ

 )חמישי(בין מה למה היא הבדילה הפרוכת במשכן?  .8

 )חמישי(שולחן לחם הפנים והמנורה עמדו במשכן זה מול זה. באיזה צד עמד כל אחד מהם?  .9

 )שישי(מהו הכלי היחיד מכלי המשכן שמצופה בנחושת?  .10

 

 

 

 

תשובות:  1 " . ִּי  ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ָשנ ֵׁש ְוש ִּים  ִּז ְוע ( " ֵשש =פשתן(; הכרובים שהיו על הכפורת שעל הארון.                  
2.  " ְוָיַצְקָת ּלֹו ַאְרַבע ַטְבֹעת ָזָהב ְוָנַתָתה ַעל ַאְרַבע ַפֲעֹמָתיו ּוְשֵתי ַטָבֹעת ַעל ַצְלעֹו ָהֶאָחת ּוְשֵתי ַטָבֹעת ַעל ַצְלעֹו  

ִּית ַהֵשנ ". לפי רש"י ארבע טבעות. לפי האבן עזרא שמונה טבעות.  3 . לוחות הברית. לוחות העדות.  4 . ארון ושולחן.                        
5 . שבעה נרות; זהב טהור.  6 . אורך  עשר אמות. רוחב  – אמה וחצי.  – 7  . ָיָמה =מערב.  8 . בין הקודש לקודש 

הקדשים.  9 . שולחן בצפון ומנורה בדרום.  10 . מזבח הנחושת )מזבח העולה(.  

 אישורי תורים למרפאת שיניים

  .מזה כחודשיים אנחנו מריצים את המערכת השולחת תורים לרופא השיניים, ומבקשת אישור של הפציינט לתור

  :שימו לב

  .לא במייל ולא בקהילנט - מסרון חוזר -  SMS לאשר את התור אך ורק באמצעות הודעת אנו מבקשים

  ש.בתודה רבה מרא

 צוות מרפאת השיניים

  ולכל המשפחה המורחבת למיכל ובני אחיטוב

 הנכדה ברכות להולדת

 לאהרל'ה וג'ניפר ליברמן בת

 איחולים לשמחות ולנחת!


