ערב שבת קודש פרשת "ויגש" תשע"ז

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
יוסף הצדיק

– הרב עודד

בפרשת השבוע פרשת וייגש ,אנו קוראים על המפגש המחודש בין יוסף

המשפחה לא תשוב להיות מאוחדת ,וייתכן ויעקב ירחיק מעליו את

לאחיו ,ולאחר מכן על הפגישה המרגשת עם יעקב אביו ,לאחר עשרים

יתר האחים ,וכדברי הרש"ר הירש "מה בצע ליעקב לזכות בבן אחד

ושתים שנים של ניתוק .אחת השאלות הקשות סביב דמותו של יוסף

ולשכל תחתיו עשרה ,ולראות מתיחות ואיבה שרויה בין בניו אך

היא ,מדוע לא שלח יוסף הודעה לאביו יעקב שהוא חי ,בתשע השנים

למטרה גדולה זו הוא נזקק לכל התחבולות הללו ,והיו אלה לדעתנו

בהם היה משנה לפרעה והיה יכול לעשות זאת? התנכרותו לאחים

ראויות בהחלט לחכמתו של יוסף".

יכולה להיות מובנת ,אבל מה על יחסו של יוסף לאביו? כפי ששואל

יוסף מבין שכדי לאחד שוב את המשפחה עליו להוכיח לעצמו,

רבי יצחק עראמה  -בעל העקדה" ,למה לא הודיע יוסף לאביו את כל

לאחיו ,ובמיוחד לאביו ,כי האחים שבו בתשובה שלמה מחטאם.

כבודו שם ,כי יש לאל ידו להניחו מרוגזו ומעצבו וכל שכן בשנות הרעב,

הרמב"ם בהלכות תשובה (פ"ב ה"א) כותב "אי זו היא תשובה גמורה?

להציל ממות נפשו ולחיותו .ותמהני ממה שכתב הרמב"ן ז"ל שעשה

זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה

כדי שיתקיימו חלומותיו ,כי מה תועלת לו בשיתקיימו .ואף כי תהיה

מפני התשובה" .יוסף רוקם תכנית בה יעמיד שוב את האחים בניסיון

תועלת ,לא היה לו לחטוא נגד אביו ,אבל היה לו לחשׂ וך עצמו מח־

דומה למה שהיה בעבר ,אך הפעם מצפה יוסף כי האחים יגלו חמלה

טוא לו .והחלומות  -העושם יגיש פתרונם .גם שתיראה סכלות עצומה

על בנימין וימסרו את נפשם עליו .בזה ישלימו האחים את תהליך

שישתדל האדם לקיים חלומותיו ,שהרי הם הדברים אשר ייעשו שלא

התשובה ,ורק לאחר מכן יוכל יוסף להתוודע לאחיו ולהתגלות לאביו.

מדעת בעלים .בעל העקדה גם אינו מקבל את הסברו של הרמב"ן כי
יוסף חיכה להתגשמות חלומותיו ולכן המתין מלהודיע ליעקב כי הוא חי.

הניסיון מוכרח להיות דווקא עם בנימין שהוא כיוסף בנה של רחל ,אשתו
האהובה של יעקב .לשם כך כמובן מתקיים מבחן הגביע שיוסף מטמין

הסברים שונים ניתנו להתנהגותו זו של יוסף ,אך נראה כי דווקא

באמתחתו של בנימין .ובכדי לחזק את הניסיון ,ולדמותו לניסיון הקודם

בשל התנהגותו זו ,מתגלה יוסף בפרשיות אלא בגדולתו ,בחכמתו

שבהם לא עמדו האחים ,במכירת יוסף ,מעורר יוסף את קינאת האחים

ובצדקותו הגדולה .יוסף יודע מה יקרה אם ישלח הודעה לאביו כי הוא

בבנימין על ידי שנותן לבנימין פי חמש מנות מייתר האחים ,כפי שכתוב

חי .מן הסתם יעקב יבקש לדעת מה קרה ליוסף בכל אותם שנים וכיצד

ִשא ַמ ְ ׂשאֹת מֵ אֵ ת ּ ָפנָיו ,אֲ לֵ הֶ ם
בסוף פרשת מקץ (בראשית מ"ב ל"ד) " ַויּ ּ ָׂ

הגיע למצרים .יוסף מניח כי אביו יעקב לא יהיה מסוגל לסלוח לאחים
על יחסם וחטאם כלפיו ,ותוצאות האיחוד המיוחל תהיינה הפוכות.

ו ּ ֵַת ֶרב ַמ ְ ׂש ַאת ִ ּבנְ י ִָמן ִמ ּ ַמ ְ ׂשאֹת ּ ֻכ ָּלם חָ מֵ ׁש יָדוֹ ת" .אולם האם הניסיון הוגן?

מניין יידעו האחים כי בנימין לא באמת גנב את גביעו של יוסף ,שהרי

הרש"ר הירש מוסיף וכותב כי יוסף זכר את קנאת האחים בו עוד כאשר

אם בנימין כן גנב ,אי אפשר לצפות מהם שימסרו את נפשם עליו.

היה נער ,בוודאי קינאתם בו תלך ותגבר כאשר יעמוד מולם כמש־

(בפרט לאור האפשרות ,שהאחים יחשבו על בנימין הוא "גנב בן

נה לפרעה .יוסף רוצה שאחיו ידעו כי לאחר גניבת הגביע ,הוא יכול

גנבת" ואכן גנב את הגביע ,בדיוק כמו רחל אמו ,שגנבה את הטרפים

לעשות בהם כרצונו ,אבל בוחר באהבתו להם.

מלבן אביה ,כפי שאומרים חז"ל) כדי שהניסיון יהיה הוגן ,יוסף מטמין

וכלשונו של הרש"ר הירש "עד כה ראו בו רק "משביר" אולי שוליה של

גם באמתחתם של שאר האחים את כספם ,גם בפעם הזו .כפי שנאמר

פקיד נמוך .עתה ייראה לפניהם כשליט יידעו מניסיונם שיש לאל ידו

שר ַעל ֵּביתוֹ לֵ אמֹר ַמ ּ ֵלא אֶ ת ַא ְמ ְּתחֹת
(בראשית מ"ד ל"ד) " ַויְצַ ו אֶ ת אֲ ׁ ֶ

לעשות בהם ככל העולה על רוחו .אם למרות זאת יעשה עמהם חסד

יש ְ ּב ִפי ַא ְמ ּ ַת ְח ּתוֹ וְ אֶ ת
שר יו ְּכלוּן ְ ׂשאֵ ת וְ ִ ׂשים ּ ֶכסֶ ף ִא ׁ
ָשים אֹכֶ ל ַּכאֲ ׁ ֶ
הָ אֲ נ ִׁ

ויגמול להם טובה תחת רעה ,הרי יוכל לקוות שירפאו מדמיונותיהם

יע הַ ּ ֶכסֶ ף ּ ָת ִ ׂשים ְ ּב ִפי ַא ְמ ּ ַתחַ ת הַ ָּקטֹן וְ אֵ ת ּ ֶכסֶ ף ִׁש ְברוֹ ַויּ ַַעשׂ ִּכ ְדבַ ר
יעי ְ ּג ִב ַ
ְ ּג ִב ִ

המוטעים.

שר דִּ ֵּבר" .שזה לכאורה מעשה תמוה ,מילא בפעם הראשונה
יוֹ סֵ ף אֲ ׁ ֶ

כללו של דבר ,בשעה שיתוודע אליהם כיוסף חייבות עיניהם להיפקח,

שהם חוזרים לבית יעקב אפשר להבין מדוע הושב כספם על ידי יוסף,

ושני הצדדים יעבירו מלבם את כל זיכרונות העבר :רק כך יכול היה

מן הסתם על מנת לעזור להם בשנות הרעב ,אולם מדוע עשה זאת

לקוות לחזור אל אביו ואחיו כבן וכאח .אם אין טעות בידינו ,הרי

יוסף גם בפעם השנייה רגע לפני שהוא משיב את כולם חזרה באשמת

שיקולים אלה הם שהניאו את יוסף מלשלוח הודעה לאביו בשנות

גניבת הגביע .חכמתו הגדולה של יוסף מתגלה ,עכשיו האחים בטוחים

אושרו .מה בצע ליעקב לזכות בבן אחד ולשכל תחתיו עשרה ,ולראות

שכמו שהם לא גנבו את כספו של יוסף שנמצא באמתחותיהם ,גם

מתיחות ואיבה שרויה בין בניו אך למטרה גדולה זו הוא נזקק לכל

בפעם השנייה ,כך גם בנימין לא גנב את הגביע .עכשיו עומדים האחים

התחבולות הללו ,והיו אלה לדעתנו ראויות בהחלט לחכמתו של יוסף".

למבחן אמיתי ,האם יוותרו על בנימין או ימסרו את נפשם עליו .רק
אחרי עמידתם של האחים בניסיון יכול יוסף לשוב ולהתגלות.

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בנות שכבות ח'-ט' השתתפו בסדנאות בנושא בריאות מטעם חברת נטל"י.
תודה לרכזות הודיה שטרנברג ואורית גלילי על ארגון הסדנאות.

בסוף השבוע התקיימה קבלת שבת

קבלת שבת

בניגון ובשיר .הרב אליהו קלרפלד אמר דבר תורה לפרשת השבוע,

והבנות שרו וניגנו .תודה רבה לבנות כיתה ח' על ארגון הפעילות.

במהלך חג החנוכה ,כמדי שנה ,התקיים מפגש בוגרות

של מסיימות תשע"ו .הבנות נפגשו עם הרב עודד ועם המחנכות שלהן -חנה בן דוד ,ענת בזק נירית

ברקוביץ' וכן הרב שי ויסבורט .הבנות שמעו את שיחתו של הרב עודד ושיתפו מחוויותיהן בשנה זו .תודה רבה לרכזת השכבה נירית ברקוביץ' על הארגון.

בנות כיתה י' המשתתפות בפרויקט "מדעניות העתיד"

יצאו השבוע לסיור

מיוחד ומעניין .הבנות ביקרו במוזיאון המדע והתנסו בסדנת חשיפה לחקר פתרון בעיות
טכנולוגיות .בסדנא הבנות תכננו פתרונות טכנולוגיים חדשניים למגוון בעיות שמצריכות
התרעה .לדוג' מוצר שיתריע כאשר אדם שוכח ביציאה לכבות את האור בחדר ,או מוצר
שמתריע שהמים בבוילר חמים ואפשר כבר להתקלח ,מוצר שמתריע שהרצפה רטובה
ויש סכנת החלקה ועוד .הבנות בנו דגמים וחיישנים והציגו תוצרים ראשונים שיהוו אב
טיפוס לפיתוח מוצר מוגמר בהמשך .לאחר מכן הבנות התנסו בסדנת פירוק צעצועים
חוויתית.
משם נסענו לביקור בחברת  Brainswayבהר חוצבים.

 Brainswayהיא חברת

מכשור רפואי ישראלית שעוסקת בפיתוח וייצור פתרונות למחלות והפרעות נפשיות
ונוירולוגיות .בריינסוויי עושה שימוש בטכנולוגיית גירוי מגנטי מוחי עמוק (DTMS - Deep
 .)Transcranial Magnetic Stimluationהחברה מובילה בעולם בתחומה .הטכנולוגיה
שמפתחת החברה מיועדת לטפל בדיכאון ובהתמכרויות שונות :לסמים ,להימורים,
לעישון ולאוכל .הביקור התאפשר הודות לפרופ' אברהם צנגן וד"ר רונן סגל ,מראשי
החברה ,שבנותיהם לומדות באולפנא .אנו מאוד מודים לשניהם שאפשרו לנו להגיע,
ארחו ,הדריכו אותנו במפעל ופתחו לנו חלון מיוחד להתפעל מהטכנולוגיה החדשנית .ומכאן אנו פונים להורים נוספים ,יוזמים וחוקרים מתחום מדעי הטבע והמחשבים,

לסיוע והשתתפות בפרויקט "מדעניות העתיד"

נשמח למפגש מעורר השראה של התלמידות איתכם.

לפרטים מזכירות אשכול הפיס  02-5600729נעמי או  0545355904שרי רקובר  -מנחת התכנית "מדעניות העתיד" של אולפנת חורב.

ּתבּונָ ה" (משלי ג' י"ט)
ש ַׁמיִם ִב ְ
"ה' ְב ָּחכְ ָמה י ַָסד ָא ֶרץּ ,כֹונֵ ן ָ

ברכות ואיחולים לתלמידת השמינית היקרה

שקד עזרא
על זכייתה השבוע במקום הראשון
באולימפיאדה לפיזיקה של החמ"ד.

ביום חמישי התקיימה האולימפיאדה לפיזיקה של האולפנות והישיבות מטעם החינוך הדתי והפיקוח על
הפיזיקה במרכז האקדמי לב.
התלמידות המתחרות התמודדו עם שאלות לא פשוטות בתחומי הפיזיקה השונים .שאר תלמידות המגמה,
שהגיעו לאולימפיאדה שמעו הרצאות וצפו בהדגמות.
ברכותנו לשקד עזרא ,תלמידת כיתה י"ב במגמת פיזיקה אשר זכתה במקום הראשון מבין הבנות.

תודה רבה לכל ההורים שנרתמו השבוע להסיע את בנותיהם לאולפנא
ביום השביתה של אגד.
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למגי הרשקוביץ לרגל בר המצוה של בנה,
לרחל קינרייך לרגל נשואי הבת,
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