ערב שבת קודש פרשת ויחי התשע''ו

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"וידגו לרוב בקרב הארץ" -

הרב יהודה וולד

בברכת הבנים מברך יעקב את אפרים ומנשה ילדיו של יוסף "הַ ּ ַמ ְל ָא ְך הַ ּגֹאֵ ל א ִֹתי ִמ ָּכל ָרע יְבָ ֵר ְך אֶ ת הַ ְ ּנ ָע ִרים
שם אֲ ב ַֹתי ַא ְב ָרהָ ם וְ י ְִצחָ ק וְ י ְִד ּג ּו לָ רֹב ְ ּב ֶק ֶרב הָ ָא ֶרץ" ויש לתמוה מדוע בחר יעקב לברך את
וְ י ִָּק ֵרא בָ הֶ ם ְׁש ִמי וְ ׁ ֵ
בניו של יוסף דווקא שידמו לדגים?
בנוסף יש לשאול מי הם אותם דמויות לחיקוי שזכו שילדי ישראל בכל שנות ההיסטוריה מכאן ולהבא יזכו
להתברך ולהדמות להם "ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה" מה כה מיוחד דווקא בשני ילדים אלו? אפרים
ומנשה גדלו לאמם אסנת בת פוטיפרע כהן און ,בחברה מצרית שטופת זימה ועבודה זרה בתוך בית המלך.
ללא קשר לסבא יעקב או בכלל לסממן יהודי כלשהו .אך התורה כבר בלידתם מבקשת ללמדנו שהדמות
שר י ְָל ָדה ּלוֹ ָא ְסנַתַּ ,בת ּפוֹ ִטי פֶ ַרע כּ ֹהֵ ן אוֹ ן".
המרכזית בבית ,היא יוסף " ו ְּליוֹ סֵ ף י ּ ַֻלד ְׁשנֵי בָ נִ ים... ,וכן "אֲ ׁ ֶ
אף השמות שנתן לילדיו הם מרוחו המיוחדת .שמות שישאירו חותם בלבם ונשמתם מהו המקור האמיתי
שנִ י
שם הַ ּ ׁ ֵ
ַשנִ י אֱ ל ִֹהים אֶ ת ָּכל עֲ ָמ ִלי ,וְ אֵ ת ָּכל ֵּבית ָא ִבי וְ אֵ ת ׁ ֵ
ַשה ִּכי נ ּ ַׁ
שם הַ ְ ּבכוֹ רְ ,מנ ּ ׁ ֶ
שלהם" .ויּ ְִק ָרא יוֹ סֵ ף אֶ ת ׁ ֵ
ָק ָרא אֶ ְפ ָריִם ִּכי ִה ְפ ַרנִ י אֱ ל ִֹהים ְ ּבאֶ ֶרץ ָענְ יִי" אפרים ומנשה גדלים בבית מנותק ,בארץ זרה ,אך הם חיים עם
האמירה החינוכית הנוקבת של יוסף אביהם" -נשני אלוהים ...והפרני אלוהים" גם הטוב וגם הרע מגיעים
מאבא שבשמיים.
דמות האבא הזו היא אותה דמות שליוותה את יוסף בשנותיו הראשונות במצריים וכפי שמספרים לנו חז"ל
במסכת סוטה לו ע"ב את אשר אירע ליוסף בשעת הניסיון הקשה עם אשת פוטיפר שניסתה לפתתו":ותתפשהו
בבגדו לאמר"  -באותה שעה באה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון ,אמר לו :יוסף ,עתידין אחיך ,שיכתבו
על אבני אפוד ואתה ביניהם ,רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות?" כשיש דמות של אבא ,כשיש
מקור מים חיים שמשקה את הנשמה גם כשאדם נמצא רחוק -מחזיק הוא מעמד ולא נופל .וזוהי הדמות שניסה
יוסף לצייר לבניו בשמותיו וחינוכו .נחזור לברכתו של יעקב -הדגים חיים במים .אינם מוציאים את הראש
לרגע .דקה שלהם ללא מים -והם מתים .אך יעקב מברכם שידגו לרב -בקרב הארץ .שלא יישארו רק בים
אלא יצאו להשפיע להיות ברכה על הארץ .רק מי שיונק כל הזמן מהמים וחי בתוכם הוא זה שיוכל גם לצאת
מהם ולהישאר חי.
ילידי יוסף שחיו שנים רבות בארץ זרה ומרוחקת אך שמרו את דיוקן אביהם ואת האמונה בקב"ה בליבם ל�מ
רות כל הקשיים .הם שהבינו את חשיבות הקשר למים חיים – הם שמברך אותם יעקב שיזכו להמשיך להיות
קשורים תמיד למעיין חיים זה – גם כשיהיו ויתנהלו על הארץ עם כל הקשיים והאתגרים.

ֹאי ִמ ּ ַפדָּ ֗ ן ֩ ֵמ ָת ֩ה ָע ֨ ַלי ָר ֵ֜חל ְ ּב ֶ ֤א ֶרץ
תכונה זו הגיעה לאפרים ומנשה מסבתם הגדולה רחל .יעקב אומר "ואֲ ִ ֣ני ְ ּבב ִ ֣
ְּכ ַנ ַ֨ע ֙ן ַּב ֶ ֔דּ ֶר ְך ְ ּב ֥עוֹ ד ִּכ ְב ַרת אֶ ֶ֖רץ לָ ֣בֹא אֶ ְפ ָ ֑ר ָתה ָ ֽואֶ ְק ְ ּב ֶ ֤רהָ ּ ָׁש ֙ם ְ ּב ֶ ֣ד ֶר ְך אֶ ְפ ָ ֔רת הִ ֖וא ֵּב ֥ית ָ ֽלחֶ ם" ומתאר לנו רש"י דו שיח
מדהים בין יוסף ליעקב" :ואקברה שם -ולא הולכתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ ,וידעתי שיש בלבך
עלי [תרעומת] ,אבל דע לך שעל פי הדבור קברתיה שם שתהא לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזראדן ,והיו
עוברים דרך שם ,יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים ,שנאמר (ירמיה לא יד) קול ברמה
נשמע רחל מבכה על בניה וגו' ,והקב"ה משיבה (ירמיה לא טו) יש שכר לפעולתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם".
רחל היא האמא שהסכימה בצו אלוקי לא להיקבר יחד עם האבות והאימהות במערת המכפלה .היא הסכימה
לצאת מהמים .ולהיות שותפה בקרב הארץ עם בניה שישובו מהגלות .התכונה של מסירות הנפש להיות בקמ
שיים ובאתגרים ועם זאת להיות מלא נחמה מלא אמונה זו תכונה שעברה מרחל אמנו דרך יוסף אל אפרים
ומנשה.
ברכה זו היא הברכה שאנו זוכים לברך את ילדינו -שיהיו מלאי כוחות חיים של אמונה וקדושה וגם כשיצאו
להתמודדויות והאתגרים שטומן בחובו העולם ישמרו את תכונתם המיוחדת -שאין עין הרע שולטת בהם.

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבועיים החולפים:
בשבת פרשת ויגש ,יצאו בנות שכבת ח' לשבת שכבה באולפנת ניצן .הבנות החלו את הפעילות ביום שישי
בסיור במוזיאון מורשת גוש קטיף והשומרון שבניצן ,וכן שמעו את שיחתו של הרב גדעון בשן ממתיישבי גוש
קטיף .הסיור והשיחה נערכו כחלק מהכנת הבנות לפרוייקט אותו הן אמורות לקיים בהמשך השנה .את השבת
ליווה כאורח הרב נעם קדושים שהעביר שיחות והוביל את השבת בשירה ובדברי תורה .תודה רבה לרכזת
השכבה שרה עוז ולמחנכות שירה פרידמן ,יהודית מושקוביץ וחוי בן טולילה על ליווי הבנות לאורך הפעילות
כולה והשבת ולרכזות החברתיות מלכה ואילת על ארגון השבת.

כמדי שנה בעשרה בטבת ,יום הקדיש הכללי ,צויין יום זה בטקס בהנחיית בנות שכבת י"ב .ביחד עם הרכזות
החברתיות ,אילת ומלכה ,הבנות חיברו טקס המחבר עבר והווה בנושא אחדות בעם ישראל והציגו אותו מול
בנות האולפנא .בפתיחת הטקס שמעו הבנות את שיחתו של הרב שי ויסבורט שדיבר על משמעותו של הצום
גם בימינו .תודה רבה למדריכות על העזרה המרובה בארגון הטקס.

ביום שלישי עשרה בטבת ,התקיים גם מפגש
לסיכום המסע לפולין עם בנות השמינית ,במפגש
העלו הבנות זיכרונות ,מחשבות ותובנות בעקבות
המסע .תודה רבה ליועצת גילה ברגר על ארגון
המפגש ,ולמחנכות אורית אזוגי ,ענת בזק ונירית
ברקוביץ על העזרה והליווי של המפגש .תודה
גם לנעמה אפלבוים שהכינה את המצגת היפה
שליוותה את המפגש.

באמצע שיעור מתמטיקה השבוע התבקשו בנות שכבת ט' להתארגן ליציאה לפעילות .הבנות המופתעות
והשמחות יצאו לפעילות גיבוש בגן הורדים .הן נהנו מפעילות  ODTשהעבירו המחנכות והמדריכות ,ומארוחת
צהרים כייפית .תודה רבה למחנכות רות לבנברג ,חנה חן ,מירב שלום ,שירה מלמד כהן ולמדריכות חני ,אמונה
מזל ושרה על ארגון הפעילות.

ביום רביעי השבוע ,בין  10:00ל ,13:00השתתפו נציגות משכבות ח'-ט' בתחרות עכבר הזהב של נוער שוחר
מדע .התחרות כללה שאלות מתחומי ידע רבים  -אמנות ,מדעים ,מתמטיקה ,קולנוע ,זואולוגיה ,הסטוריה,
חקר המוח ועוד ,והיו בה שאלות מחשבה ,ניסויים וחידות מגוונות .כל הכבוד לבנות החרוצות שהתנדבו
להשתתף בתחרות  -היה המון עבודה ,לחץ ,חיפושים מהירים באינטרנט ובעיקר הרבה כיף!
רשימת התלמידות שהשתתפו:
אפרת אביבי -ח' ,1שירה הוכאאוזר  -ח' ,1תהילה בן זקן -ט' ,2שהם בן שבת -ט' ,2מרים כהן -ט' ,2אריאלה
גוסמן-ט' ,2שיר הראל-ט' ,2ליאורה לוי -ט' ,2הודיה חסיד-ט' ,2נחמה קשוש -ט' ,2נעם אבירם-ט' ,2חנה ויין
ט' ,2הודיה היין-ט' ,2יעל מאיר-ט'.2תודה למורות שירה כהן-שרקי ונורית אהרוני על ארגון והשגחה במהלך התחרות.
בתמונה :חלק מהבנות שהשתתפו בתחרות עכבר הזהב ,במהלך הניסוי שהן עשו.

ברוך דיין האמת
משפחת האולפנא משתתפת באבלה של המורה מלכה דומב
על פטירת אמה ע''ה
"בלע המוות לנצח ,ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים"

מזל טוב לצוות:
לאליענה שפירא להולדת הבת,
לתפארת אורנשטיין להולדת הבן
ולרבקה טרופ להולדת הנכדה

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
נופר
עזיזי

תהילה
בן זקן

רות
מלקו
נורית
בגנו

יעל
אקוקה

יקירה
אייזנברג
הדר
ברוכים

רעות
מלניק
שחר
בן יקר

תחיה
מאיר

אביה
חדד

שיר
חשואל

שיראל
זייני
נעמי
וויל

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

שרה
בורני
הודיה
וייס

