ערב שבת קודש פרשת "וישב" תשע"ח

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"דמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלון" –

הרב עודד

בפרשת השבוע (בראשית ל"ט) אנו קוראים על יוסף אשר נמכר לעבד במצרים ,לבית פוטיפר סריס

"הפרשה הייתה וישב .דרשתי על פרשת יוסף ואחיו ,וכשהגעתי לעניין יוסף ואשת פוטיפר ולעמידה

פרעה שר הטבחים .ועל אשת פוטיפר אשר מנסה לשדל אותו לדבר עברה .וכך כותבת התורה

בניסיון הזכרתי את דברי חכמים על הפסוק "ויבוא הביתה לעשות מלאכתו" .עוד אני מדבר ומאמצע

שת אֲ דֹנָיו ֶאת ֵעינֶיהָ אֶ ל יוֹ סֵ ף ו ַּתֹאמֶ ר ִ ׁש ְכבָ ה
(בראשית ל"ט ז')ַ " :וי ְִהי ַאחַ ר הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה ו ִַּת ּ ָׂשא אֵ ׁ ֶ

האולם קם קיבוצניק אחד וקורא בהחלטיות :כבוד הרב ,אני לא מאמין לדבריך ולא לדברי חכמים.

ִע ִּמיַ .וי ְָמ ֵאן "...בהמשך מספרת התורה כי לא היה מדובר בניסיון חד פעמי ,אלא בניסיון מתמשך

לא יעלה על הדעת שבשעה כזו מה שראה יוסף הוא את דמות דיוקן אביו .והוסיף עוד דברים שה־

ויומיומי .יוסף באותה העת נער בן שבע עשרה שנה ,מן הסתם מרגיש נבגד על ידי אחיו ,הרחק מביתו

שתיקה יפה להם .הקהל הביט בו והביט בי ואני הייתי כאיש נדהם .מה אשיב לו לקיים דברי חכמים.

וממשפחתו .ובכל זאת ,יוסף לא נשמע לה ,עומד בניסיון ולא נכשל .וזאת למרות הפצרותיה אליו יום

שתקתי רגע והתפללתי בליבי תפילה קצרה שלא אכשל ויאיר ה' את עיניי לכבוד התורה ולכבוד

יום ,למרות מעמדה של אשת אדוניו והפחד מתגובתה ,ולמרות ההזדמנות של יוסף להיחלץ ממצבו

חכמינו זיכרונם לברכה .עוד אני מתפלל והאולם כולו דומם ,מחכה לראות איך ייפול דבר ,ואותו

כעבד .למרות כל זאת ,תשובתו של יוסף לאשת פוטיפר הייתה חד משמעית "וְ אֵ ְ
שה הָ ָר ָעה
יך אֶ עֱ ֶׂ

קיבוצניק עוד עומד מולי ,באה לפני דרשה מאותו חכם ממרוקו שקניתי את ספרו בערב שבת קודם

אתי לֵ אל ִֹקים"
הַ ְ ּגדֹלָ ה הַ זֹּאת וְ חָ טָ ִ

עשרים וחמש שנה ,ואמרה ,אין לך דבר שאין לו שעה .עתה הגיע זמני ,פתח פיך ויאירו דבריך ואני

מהיכן לקח יוסף את הכוח לעמוד בניסיון? חז"ל במסכת סוטה (ל"ו ע"ב) אומרים" :באותה שעה באתה

אהיה עימך.

דמות דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון .אמר לו :יוסף ,עתידין אחיך שייכתבו על אבני אפוד ואתה

פתחתי ואמרתי .בביתו של יעקב אבינו בכנען לא היו מראות ,ובוודאי גברים לא ראו את פניהם.

ביניהם .רצונך שיימחה שמך מביניהם?" על פי חז"ל ,מה שנתן ליוסף את הכוח הייתה דמותו של אביו

לפיכך יוסף הצדיק מעולם לא ראה את דמותו .ועוד אמרו חכמים על הפסוק בן זקונים הוא לו שדמות

שליוותה אותו .יוסף נזכר באביו ,ובעיני רוחו הוא שומע אותו מדבר אליו ומחזקו לבלתי יחטא .יוסף

דיוקנו של יוסף הייתה כדמות דיוקן אביו .אלא שהוא היה בלא חתימת זקן .ומשעברו שנים במצרים

שואב מכך כוחות ולא רוצה לנתק את עצמו מאביו ומהמורשת של המשפחה.

נתמלא זקנו ודמה לאביו בכול.

ובכל זאת צריך להבין ,מדוע הופיעה דמות דיוקנו של אביו באותה השעה? מה היה הכוח המיוחד

ולאותה מרשעת ,אשת פוטיפר ,בוודאי היו בחדרה כמה וכמה מראות להתייפות בהן .וכשמשכה

שחיבר בין יוסף לאביו?

היא את יוסף אחריה וכמעט ונכשל ,נכנס לחדרה ,ומולו הייתה מראה .וראה ממולו דמות דיוקן .הוא,

יתכן לומר כי יוסף לא ויתר על החינוך שקיבל בבית הוריו בשל העובדה שיעקב אביו ,אף פעם לא

שמעולם לא ראה את דמות עצמו ,ראה דמות דיוקן ונבהל .אבא ,מה אבא עושה כאן ,אמר לעצמו,

ויתר על יוסף בנו .מיד לאחר מכירת יוסף למצרים ,לאחר שהאחים שולחים ליעקב את כתונת יוסף

ופירש מן העבירה .והאמת ,שאת דמות עצמו ראה ולא ידע .כמה גדולים דברי חכמים שאמרו דמות

שם ַׂשק ְ ּב ָמ ְתנָיו ַו ִיּ ְת ַא ּ ֵבל
הטבולה בדם ,מספרת לנו התורה (בראשית ל"ז ל"ד) " ַו ִיּ ְק ַרע יַעֲ קֹב ִ ׂש ְמל ָֹתיו ַו ָי ּ ֶׂ

דיוקן אביו נראתה לו ופירש מן העברה.

ַעל ְ ּבנוֹ י ִָמים ַר ִ ּביםַ " .ו ָיּקֻ מ ּו כָ ל ָּבנָיו וְ כָ ל ְ ּבנ ָֹתיו ְל ַנחֲמוֹ ַוי ְָמ ֵאן ְל ִה ְתנַחֵ ם "...התורה מדגישה כי יעקב ממאן

עוד אני מסיים את דבריי אלה והקיבוצניק שעמד ניצב לעומתי צועק :בראוו! בראוו ,כבוד הרב!

להתנחם על מות יוסף .מעניין כי הלשון וימאן אשר כתובה אצל יעקב ,כתובה גם אצל יוסף .לאחר

משנתיישבה דעתו ,התיישב במקומו .כל הקהל נתחייך .הוספתי ואמרתי להם .ומה ביקשו חכמים

ניסיונותיה של אשת פוטיפר לשדלו לדבר עבירה נאמר גם אצל יוסף "וימאן" .יעקב ממאן להתנחם

ללמדנו במדרש זה ,שאם אדם רואה בדמות עצמו את דמות דיוקן אביו ואת כל שלשלת הדורות

על בנו יוסף ,ויוסף ממאן לוותר על אביו ועל החינוך שקיבל בביתו.

שלפניו ,מובטח הוא לו שלא ייכשל בעברה .כמה גדולים דברי חכמים"

להשלמת העניין מובאים דבריו המופלאים של הרב חיים סבתו בספרו בשפריר חביון.

בנות והורים יקרים,

שיחה מהג'ב בתיה ברג

ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
ביום ראשון השבוע שמעו בנות שכבת ח' שיחה מרתקת מפי הגברת בתיה ברג בנושא " גבורה יהודית בתקופה הסובייטית".
בתיה שיתפה את הבנות בהתמודדויות הרבות שהיו לה ולמשפחתה כיצד לשמור ולקיים את המצוות ,להאמין ולשמוח
במציאות חיים המורכבת בברית המועצות תחת שלטון סטאלין.
בתיה אשה מלאת אמונה וביטחון בה' וסיפור חייה נגע בבנות וריגש אותן מאד.
תודה רבה לרכזת השכבה ,שירה פרידמן על ארגון השיחה.

בבנייני האומה

לרגל י"ט כסלו ,חג הגאולה בחסידות יצאו השבוע בנות שכבות ז'-י' למופע התעוררות בבנייני האומה.
בארוע השתתפו מאות בנות מאולפנות שונות ברחבי הארץ והוא היה מרשים ועוצמתי .ישי ריבו ואברהם פריד הופיעו
בשירים ובניגונים והרב שמואל אליהו דיבר ובירך את המשתתפות.
תודה רבה לרכזות החברתיות הודיה אוחנה ומיטל בירמן על הארגון.

ביום רביעי השבוע יצאו בנות כיתה ח' 1להתנדבות בארגון "תכלית".
יישר כח לבנות ותודה למורה שירה קלמוס על ליווי הבנות

בחודש האחרון אולפנת חורב אירחה את בנות תוכנית הכפר ,תוכנית מטעם בני עקיבא של בנות מדרום אפריקה שהגיעו
ללמוד חודש באולפנא .במהלך החודש הבנות התארחו בבתים של תלמידות מהאולפנא ,עשו פעילויות משותפות יחד וחוו
חווית למידה ישראלית באולפנא .צוות תוכנית הכפר רוצים להודות לרב עודד על האירוח החם ,לאביגיל על העזרה הטכנית,
לאודליה על האוכל הטעים וכמובן לרבקה טרופ על העזרה בארגון פעילויות לבנות ,הדאגה והחום .ואחרונות חביבות תודה
לשכבת י' המקסימלית שלקחו את הבנות של כפר תחת חסותם וגרמו להן להרגיש בבית למרות המרחק הפיזי שלהן מהבית.

שכבת י' עם בנות הכפר

מה חדש במחלקת האנגלית?
בשבוע שעבר בנות כיתה ז' 1וז '2הכינו מוצגים מיוחדים לכבוד ה  book report -החודשי.
הן עיצבו דמויות מסביב לשולחן ארוחת ערב ,וכתבו את השיחה המתנהלת בין הדמויות .השיחה הייתה
צריכה להיות קשורה לאיפיוני הדמויות בסיפור ולמערכת היחסים בינהן .לאחר מכן היה על התלמידות
להציג באנגלית את המיצג שלהן ולהסביר לפי מה בנו אותו ועל מה משוחחות הדמויות.
הבנות עבדו נהדר ,פיסלו ויצרו דמויות מגוונות מחומרים שונים ומקוריים .הן אף ידעו להציג יפה מאד את
העומד מאחורי המיצג ואת המתחולל בין הדמויות .יישר כח למורה שרונה לנדי ולתלמידות המקסימות!

לשמה ט'
בפעילות מדריכות עסקו הבנות בחשיבות ההכרה בטוב שבכל אחת .לאחר מכן צפו בסרט "זר לא יבין זאת" המדגיש את ערך לימוד התורה מתוך עמל והתמדה .בסיום הצפייה
נערך דיון פורה ומעניין .בהמשך הערב נהנו הבנות מפעילות ערב חורפית ויצירתית  -הכנת צעיפים ,כריות וכובעים והתכבדו בכיבוד טעים ומפנק.

להורי תלמידות י'  -י''א  -י''ב
ביום ראשון כ''ב בכסלו ( )10/12/2017יתקיים אי"ה
מפגש להורים עם צוות המחנכות והמורים המקצועיים,
להעמקת ההיכרות ושיתוף הפעולה.
גם הבנות מוזמנות להצטרף למפגשים יחד עם הוריהן.
שלחנו השבוע מייל עם הפניה לקובץ גוגל דוקס בו
התבקשתם לקבוע את שעת המפגש עם מחנכת הכיתה.
נשמח בבואכם

נבחרת התנ"ך מציגה את החידון לפרשת וישב

הנהלת האולפנא וצוות המורים
והמורות מברכים
את חניכות עזרא
לרגל שבת הארגון
חיזקו ואמצו חברות

מזל טוב לצוות:
למגי הרשקוביץ לרגל אירוסי בתה,
לרב אליהו קלרפלד להולדת הבן
ולהודיה שטרנברג להולדת הבן

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
עליזה
אמבאו

עינב
בן אבו

שרה
שטרית

טליה
גולדבלט

יעל
זמרת
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לאוב
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שטראוס

אליענה
בלייברג

אפרת
אביבי

מוריה
אלפסי
שבת שלום

הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

אריאלה
גרין

מעין
מילר

יעל
מרקוס

מוריה
צוקר

איילת
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