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 וייגש  בראשית מד, יח-מז, כזפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

1948 < החל מבצע “על כנפי נשרים” להעלאת יהודי תימן לישראל, שבמהלכו הגיעו ארצה כחמישים אלף יהודים. ההצלחה הלוגיסטית 
הייתה מרשימה, אף כי לא הייתה חפה מתקלות. הבעיות המשמעותיות צצו עם ההגעה לישראל: ניצת מאבק סביב חינוכם של העולים, 
והטענות על כך שרבים נאלצו לזנוח את דרכם המסורתית באמצעי כפייה אוששו על ידי ועדת חקירה; כן היו טענות על רכוש ומטענים 
שנשלחו לישראל והעולים לא זכו לקבלם. לא מזמן קיבלה הממשלה החלטה להעלות את שארית היהודים מאתיופיה, ונותר רק לקוות 

שהשנים והניסיון שנצבר יובילו לקליטה מוצלחת יותר.

ְמַחֶיה השפה העברית, אליעזר  1922 < נפטר  גיא-אוני, הלא היא ראש פינה.  נוסדה   > 1882 1204 < נפטר הרמב”ם, מענקי היהדות. 
בן-יהודה. 1949 < הכנסת מכריזה על ירושלים כעל בירת ישראל. 1961 < בית המשפט קובע כי אדולף אייכמן אשם בפשעי מלחמה. 1981 

< הכנסת מחילה את החוק הישראלי על הגולן. 1991 < האו”ם מבטל את ההחלטה שהשוותה בין ציונות לגזענות.
ליקט: יואב פרידמן

סיפור  הטוב  לסיומו  מגיע  וייגש  בפרשת 
והכואב,  הקשה  הסיפור  יוסף.  מכירת 
וזכה  יוסף  גדל  בו  יעקב,  בבית  שהתחיל 
ולקנאה  אביו  מצד  ואוהב  מועדף  ליחס 
מוצלח  באופן  מסתיים  אחיו,  מצד  גדולה 

ומלא תקווה לעתיד טוב יותר.
שבו  בסיפור  מסתיימת  הקודמת  הפרשה 
האחים שבים בבושת פנים למצרים וחרדים 

מהעלילה שנרקמה סביבם. 

בפרשתנו:
שלא 	  לפניו  ומתחנן  ליוסף  ניגש  יהודה 

יגרום למות אביו
יוסף מתוודע אל אחיו	 
והוא 	  חי  שיוסף  ליעקב  האחים מספרים 

וביתו יורדים מצרימה
יוסף מתקן תקנות כדי להציל את מצרים 	 

מהרעב הכבד ששורר בה

מוזרה  בפרשה  יוסף  של  התנהגותו 
הפנימית  המלחמה  על  ומעידה  והפכפכה 
הסיפור  בתחילת  אחד,  מצד  שבליבו. 
מתעלל יוסף באחיו, מנסה לגרום להם צער 
להפחידם.  כדי  כשליט  בכוחו  ומשתמש 
בנימין  לאִחיו  יוסף  של  אהבתו  שני,  מצד 
ולאביו גורמת לו לרצות לשים קץ לטרגדיה 
המשפחתית. לבסוף גוברים רגשות האהבה 
למשפחתו והוא משתמש בִמׂשרתו הגבוהה 

כדי להציל אותה מרעב וכיליון.

האם קרה שחבר ביקש מכם סליחה על 
לכם קל  היה  בכם? האם  מעשה שפגע 
אותו  עם  התנהגתם  כיצד  לו?  לסלוח 

חבר לאחר שביקש את סליחתכם?

בסיפור שלנו גומל יוסף לאחיו טובה תחת 
לו.  הנוראים שעשו  למרות המעשים  רעה, 
יוסף סולח להם ומנסה לתת להם הרגשה 

טובה, כדי שלא יחושו שלא בנוח לידו:
יוסף מתוודע אל אחיו.  1. נתחיל ברגע בו 
ופונה  אחיו  של  בהלתם  את  רואה  יוסף 
אליהם בדברי חיבה: “גשו נא אליי” )מה, ד( 
– אל תעמדו רחוקים ממני כעבדים, אלא 

גשו אליי כאחים אל אִחיהם.
אחיכם,  יוסף  “אני  לאחיו:  אומר  יוסף   .2
אשר מכרתם אותי מצרימה” )מה, ד(. רבי 
זה:  פסוק  על  אומר  מקוצק  מנדל  מנחם 
להזכיר  לפייס את אחיו?  זוהי הדרך  האם 
אותו  כשמכרו  לו  שעשו  העוול  את  להם 
למצרים? ועונה רבי מנדל, יוסף מפייס את 
עדיין  אני  תחששו,  אל  להם:  ואומר  אחיו 
אותו יוסף שמכרתם ליורדים מצרימה, לא 
השתניתי מאז ועד היום במידות ובתכונות 
שקיבלתי בבית אבינו ולכן אל תיעצבו על 

מעשה המכירה, כי לא גרמתם לי כל רע.
3. יוסף ממשיך: “ְוַעָתה ַאל ֵתיָעְצבּו ְוַאל ִייַחר 
ְלִמְחָיה  ֵהָנה, ִּכי  אֹוִתי  ְמַכְרֶתם  ִּכי  ְּבֵעיֵניֶכם 
יוסף  ה(.  )מה,  ִלְפֵניֶכם”  ֱאלֹוִהים  ְׁשָלַחִני 
ומעודד  טובה  הרגשה  לאחיו  לתת  מנסה 
חלק  היה  שעשו  שהמעשה  לחשוב  אותם 

מתוכנית אלוהית.

זה  להיות  קשה,  יותר  לכם  נראה  מה 
שמבקש סליחה או זה שצריך לסלוח?

4. “ְוִהֵנה ֵעיֵניֶכם רֹואֹות, ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמין, ִּכי 

ִפי ַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם” )מה, יב(.  
רבי  אמר  בנימין?  את  מזכיר  יוסף  מדוע 
כשם  לאחיו,  להבהיר  רוצה  יוסף  אלעזר: 
שאין בליבי )כעס( על בנימין אחי, שלא היה 
ופי  עליכם,  )כעס(  בליבי  אין  כך  במכירתי, 

וליבי שווים. 
5. לפני שהם יוצאים לדרך נאמר על יוסף: 
‘ַאל  ֲאֵליֶהם:  ַוֹיאֶמר  ַוֵיֵלכּו,  ֶאָחיו  ֶאת  “ַוְיַׁשַלח 
ִתְרְגזּו ַּבָדֶרְך’ )מה, כד(. כלומר, אל תתקוטטו 
ואל תצערו זה את זה בהאשמות על הרעה 

שגרמתם לי בעבר.

ילדים, שוחחו עם הוריכם, מה היה עלול 
היו  לולא  ומשפחתו  יעקב  גורל  להיות 
כנען  בארץ   - )רמז  למצרים?  יורדים 

שורר רעב כבד...(

מתגלית  יוסף  של  המיוחדת  אישיותו 
על  לאחיו  וסולח  מוחל  הוא  בפרשתנו. 
להם  לתת  משתדל  הוא  בו,  התעללותם 
הרעים,  מעשיהם  למרות  טובה  הרגשה 

ומפרנס את אחיו ובני ביתו בשנות הרעב.
הזולת  עם  להתנהג  אותנו  מלמד  יוסף 

במידת החסד ולא לגמול לו על פי מעשיו.
חשובה  רעה,  תחת  טובה  לגמול  זו,  מידה 
כך  נתנהג  וכעם. אם  לנו כחברה  ומהותית 
מכבדת  טובה,  חברה  נבנה  חברינו  אל 
זה  כך  מתנהגים  כשיהודים  יותר.  ונעימה 
ולומר לו  יכולים לפנות אל ה’  עם זה, הם 
כמאמר המדרש בילקוט שמעוני: ‘’מה יוסף 
גמלוהו אחיו רעה והוא גמלם טובה, אף אנו 

גמלנוך רעה, גמול אותנו טובות’’.
                                           חלי ואופיר גונן



הסיפור בעיני הקורבן

עיון נוסף בפרשת וייגש

שבמשך  להניח  אפשר 
שנים  ושתיים  עשרים 
יוסף  של  נפשו  נעה 
לבין  הדחקה  בין 
בשאלות  התחבטויות 
אביו  גם  האם  הקשות: 
הפנה לו עורף? ואם כן, 

למה בכחש?

הימים(  באותם  ויקר  מורכב  )עניין  פסים 
ָיְכלּו  “ולא  וחמתם:  קנאתם  את  מעורר 
על  אותו  ְשנֹוא  עוד  ויוסיפו  ְלשלום...  ַדְּברֹו 

דבריו”  ועל  חלומותיו 
)בראשית לז, ד-ח(. 

החלום  בעקבות 
“והנה השמש   – השני 
עשר  והירח ואחד 
כוכבים משתחווים לי” 
מחריף:  המצב   -
 ... אביו  בו  “ויגער 
וִאמך  אני  נבוא  הבוא 
לך  להשתחוות  וָאֶחיָך 
)בראשית  ארצה?” 
מצבו  ובכן,  ט-י(.  לז, 

אף  ואולי  טוב  כך  כל  לא  בבית  החברתי 
מסוכן.

הבית  מן  מתרחקים  אחיו  כאשר  לימים 
והולכים לרעות את הצאן הרחק בשכם הוא 
ידועה.  שהסיבה  ודומה  איתם,  נשלח  לא 
איש  יעקב  שולח  לא  ביותר  תמוה  באופן 
מהמלאכים שאותם שלח לעשיו אלא את 
ובשלום  אחיו  בשלום  לראות  בגפו  יוסף 

הצאן.
וֶאְשָלֲחָך  “לכה  שהפנייה  מבינים  אנו 
ומבשרת  חריגה  היא  יג(  )לז,  ֲאֵליהם” 
מצוות  את  ממלא  יוסף  קשה.  התפתחות 
עצמי  ביטחון  של  בועה  באותה  אולי  אביו 
המתבקש  בחשש  ואולי  שרוי,  הוא  שבה 
רע  פגע  מכל  או  מליסטים  רעות,  מחיות 
בו  מכה  אחיו  אל  מגיע  הוא  כאשר  אחר. 
המציאות ללא רחם: הוא מופשט מְּכתֹונתֹו 
נגזר  האם  הלאה?  ומה  הבור.  אל  ונזרק 
עליו למות בצמא, ברעב, מהּכשת נחש או 

עקרב?

החלטה  הזו?  הצרה  את  רקח  מי  ובכן 
של  סוג  פה  שיש  או  האחים  של  מקומית 
הסכמה בין יעקב האב לבין אחיו על רקע 
השמש  בחלום  שמופגן  אביו  כבוד  ביזוי 

והירח?
אך  הפרק,  את  כאן  לסיים  היה  אפשר 
סוחרים  שיירת  בעלילה:  התפתחות  שוב 
למכור  מנת  על  אותו  רוכשת  ישמעאלים 

אותו כעבד במצרים. במוחו של יוסף ודאי 
רצות התהיות: הצלה ממוות אכזרי או חלק 

מהמזימה? 

לא  שבתחילתו  נראה 
יוסף  בין  הקרע  השפיע 
הנער,  של  נפשו  על  ואחיו 
שהוא  חש  הוא  כעת  אבל 
אפשר  המחיר.  את  משלם 
עשרים  שבמשך  להניח 
בן  מהיותו  שנים,  ושתיים 
היותו  ועד  שבע-עשרה 
נעה  ותשע,  שלושים  בן 
הדחקה  בין  יוסף  של  נפשו 
בשאלות  התחבטויות  לבין 
אביו  גם  האם  הקשות: 

הפנה לו עורף? ואם כן, למה בכחש?

בפגישתו הראשונה של יוסף עם אחיו הוא 
מנסה לברר זאת מבלי לחשוף את עצמו. 
תרגילי החקירה שיוסף מפעיל על אחיו לא 
חושפים את הסוד. הוא מכריח אותם לרדת 
בשנית עם בנימין, אך לא עם יעקב. האם 
זה הרצון להגשים חלום או החשש מעימות 

ישיר?
בסוף  הגביע  בגניבת  בנימין  של  ההפללה 
מעצימה  כשלעצמה,  טעונה  מקץ  פרשת 
לשבוע  במתח  אותנו  ועוצרת  הסיפור  את 

נוסף.

העלילה:  בשיא  פותחת  וייגש  פרשת 
מד,  )בראשית  ויאמר”  יהודה  אליו  “וייגש 
ונושא  נשבר  המנהיג,  האח  יהודה,  יח(: 
ָהֶאָחד  “ַוֵיֵצא  ביותר:  ומרגש  מלא  וידוי 
ְרִאיִתיו  ְוֹלא  טֹוָרף,  ָטרֹוף  ַאְך  ָואֹוַמר  ֵמִאִתי, 
ָּפַני  ֵמִעם  ַגם-ֶאת-ֶזה  ֵהָנה. ּוְלַקְחֶתם  ַעד 
ְּבָרָעה  ֵׂשיָבִתי  ֶאת  ְוהֹוַרְדֶתם  ָאסֹון,  ְוָקָרהּו 

ְׁשאֹוָלה” )מד, כח-כט(.

טעותו:  על  ועומד  למילים  מקשיב  יוסף 
בדרך  ורגל  יד  לאביו  הייתה  שלא  רק  לא 
עליו  שנצטער  אלא  למצרים  נתגלגל  בה 
אביו בראשונה, וכעת הוא עצמו מצער את 
ישראל אביו עד כדי סיכון חיים של ממש: 

“וייתן את קולו בבכי” )מה, ב(.
אבי אביטל

ְּבֵעיֵניֶכם  ִייַחר  ְוַאל  ֵתָעְצבּו,  ַאל  "ְוַעָתה 
ְׁשָלַחִני  ְלִמְחָיה  ִּכי  ֵהָנה,  אֹוִתי  ְמַכְרֶתם  ִּכי 
ֱאלֹוִהים ִלְפֵניֶכם" )בראשית מה, ה(. במילים 
כי  אחיו  של  פחדם  את  יוסף  מרגיע  אלו 
מה  כל  על  מלא  חשבון  איתם  יבוא  כעת 
שהתעמר  יוסף  זאת,  במקום  לו.  שעוללו 
אליהם,  התוודע  בטרם  מעט  לא  באחיו 

אף  אלא  חסדו,  ברוב  להם  מוחל  רק  לא 
מכירתו  מעשה  את  ומאיר  לעשות  מגדיל 
באור חדש: מעשה המכירה לא היה סתם 
מעשה התנכלות הנובע מקנאה בין אחים, 
אלא הוצאה לפועל של התוכנית האלוהית, 
ומשפחת  בכלל  העולם  הצלת  שתכליתה 
ֹלא  "ְוַעָתה  הגדול:  הרעב  מן  בפרט  יעקב 

ָהֱאלֹוִהים"  ִּכי  ֵהָנה,  אֹוִתי  ְׁשַלְחֶתם  ַאֶתם 
)שם, ח(. יוסף מגלה לנו פן נוסף וחדש של 
ידו מכוונת  אלוהים: מעורבותו בהיסטוריה. 
מושך  הוא  המאורעות.  של  מהלכם  את 
ובאמצעות  הקלעים,  מאחורי  בחוטים 
באמצעות  וגם  נסתרים,  או  גלויים  נסים 
האדם,  בני  של  ומעשיהם  הכרעותיהם 

רבות מן הדרמות והטרגדיות נשזרות בחייו 
מרגע  וברגשנות  רב  בפירוט  יעקב  של 
הדרמות  אחת  אולם  מותו.  יום  ועד  לידתו 
שבסיפורי  החזקה  אולי   - ביותר  החזקות 
וסביר  הדוק,  בקשר  בו  קשורה   - התורה 
הכוונה  דבר.  ממנה  ידע  לא  שהוא  להניח 
הוא  ֶאָחיו, שבו  יוסף עם  היא למפגש של 
העוד  יוסף,  “אני  בפניהם:  ומתוודה  בוכה 

אבי חי?” )בראשית מה, ג( 

מכירתו  לאחר  כי  מיוסף  מצפים  היינו 
קשר  ליצור  ינסה  הוא  במצרים  לעבדות 
את  שיאיר  מסר  אליו  ויעביר  אביו  עם 
שקנו  ישמעאלים  אותם  היעלמותו.  סיבת 
את יוסף בדותן ומכרו אותו במצרים עסקו 
בואכה  שעובר  הציר  על  בינלאומי  בסחר 
גלעד, דרך ארץ כנען אל מצרים ובחזרה. 
לא   - מסר  כל  להעביר  שלא  בחר  יוסף 
באמצעות  לא  הישמעאלים,  באמצעות 
כנען  לארץ  שהגיעו  מצרים  ִממשל  פקידי 
השנים,  כל  לאורך  ולא  תקופה,  באותה 
לאחר  ועד  פוטיפר  בבית  משרת  מהיותו 
כל  על  נגיד  להיות  פרעה  ידי  על  שמונה 

ארץ מצרים. 

מודחקת  דחוי  נער  של  הקשה  התחושה 
בתוכו עמוק. לאחר שֶאָחיו יורדים למצרים 
לא  אך  יוסף  בהם  פוגש  ֶשֶבר  לשבור 
מדבר  הוא  מזאת,  יתרה  עצמו.  את  חושף 
אוסר  בריגול,  אותם  מאשים  קשות,  איתם 
בכך שהם  את שחרורו  וַמתֶנה  את שמעון 
יורידו אליו למצרים גם את בנימין, ובנוסף 
לאמתחתם  ולהשיב  אותם  לרמות  דואג 
לתת  אפשר  הסבר  איזה  כספם.  את 

להתפתחות זו בעלילה?
חלם  אשר  החלומות  את  יֹוֵסף  “ַויזּכור 
ט(. מסקנה אפשרית  מב,  )בראשית  להם” 
כך  המציאות  את  לנווט  בוחר  שיוסף  היא 

שתגשים את חלומותיו.
על  ונשקיף  זו  מפרשנות  נתעלם  אם  אך 
נראה  יוסף  של  מבטו  מנקודת  האירועים 
לגיל  בהגיעו  עוצמתה:  בכל  הטרגדיה  את 
בינו  הסכסוך  מתגלע  שנים  שבע-עשרה 
“המלשן”  השפחות,  בני  מנהיג  ֶאָחיו.  לבין 
שמוציא את דיבת אחיו הגדולים רעה אל 
אביהם, הבן האהוב שזוכה מאביו לכתונת 



אני  שלנו  במושגינו 
פסיכולוג  ביוסף  רואה 
הכלים  אותם  מעולה. 
כדי  השתמש  בהם 
להכיר את אחיו מחדש, 
גם  וודאי  אותו  שימשו 
של  חלומות  כשפתר 

אחרים.

תפיסות  קיימות  כי  עולה  רבים  במפגשים 
שונות ביחס לזהות היהודית החילונית. בית 
הספר המעוניין להיענות לתפיסת הקהילה 
ניצב בפני קשת של דעות. על מנת להכיר 
הקהילה  חברי  תפיסות  את  יותר  טוב 
הקהילה  של  האינטרנט  באתר  העלינו 
ד”ר  בנושא המבוסס על מאמר של  סקר 
מופיע  )המאמר  תל”י  מנכ”ל  שיקלי,  איתן 
באתר הקהילה ב”ארון הספרים הקהילתי”. 
שם המאמר: “חינוך חילוני במרחב היהודי 
להתייחסות  האופציות  להלן  מה?”(.  לשם 

ליהדות חילונית: 
אדישות לחינוך יהודי - הורים אלו אינם 
היהודית  הזהות  בפיתוח  חשיבות  רואים 
אוניברסאלית  תפיסה  בפיתוח  ומעוניינים 
בזהות  בהתמקדות  ו/או  רב-תרבותית 

הישראלית בלבד כעמדה חברתית. 

על  - ללמוד  עולם  כידע  יהודי  חינוך 
היהדות  לימודי  מטרת  מהדת.  ולא  הדת 
מבחוץ  להתבונן  התלמידים  את  להביא 
אותם  להביא  מבלי  הדתית  התופעה  על 
עצמה.  בחוויה  אמצעית  בלתי  להתנסות 
תרבות  כל  של  כלימוד  היהדות  לימוד 
אחרת. המטרה: בוגר בעל ידע ללא זיקה 

אישית ותחושת שייכות. 

חינוך יהודי כתשתית לתרבות לאומית- 
חלק  לעצמו  לנכס  מוזמן  התלמיד 
עמו  של  והרוחנית  התרבותית  מהיצירה 
מה  את  ממנה  ולמפות  לצבור  לדורותיו, 

ליצור  מחדש,  אותה  לפרש  לנכון,  שימצא 
מחומריה הגולמיים תכנים חדשים הנותנים 
מענה לשאלות הדור, ולמוסרה לדור הבא. 
המטרה: בוגר המשלב ידע בתחום היהדות 
ומחויבות  המשכיות  שייכות,  תחושת  עם 

תרבותית. 

לימודי   - לערכים  כחינוך  יהודי  חינוך 
היהדות כפלטפורמה נוחה לעיסוק בחינוך 
לערכים. לפי גישה זו תלמיד בעל אוריינות 
ידיעותיו אלא  נבחן רק על סך  יהודית לא 
גם, ואולי בעיקר, על מערכת דעותיו. גישה 
זו מבקשת לקבוע לא רק מה שאדם יודע 
אלא מה הוא עצמו, מה טיבו, מהם דפוסי 
המטרה:  המוסריות.  ושאיפותיו  התנהגותו 
היהדות  של  היסוד  לערכי  שנחשף  בוגר 
חייו  את  ומעצב  לחברו  אדם  שבין  בתחום 

לאור ערכים אלה.  

ל”עמיות”  כחינוך  יהודי  חינוך 
)peoplehood( - כוחו של החינוך היהודי 
לעם  ומחויבות  שייכות  תחושת  לטפח 
היהודי וליצור תודעת “קשר שבטי”, עבריות. 
המטרה: בוגר בעל תחושת אחריות להמשך 
היהודי  העם  של  והרוחני  הפיזי  קיומו 
יהודי  בין  לבבות  קירוב  ידי  על  ולחיזוקו 

ישראל ויהודי התפוצות. 

אדם  כל   - לאמונה  או  לרוחניות  חינוך 
נמשך לשאלות על משמעות החיים, מקור 
מפגש  וכדומה.  החיים  תכלית  החיים, 

קהילת “קשת”

שולחת תנחומים

לעידית לוי, מורת כיתה א’2,

במות אמך.

שלא תדעו עוד צער.

מעורב קהילתי
סקר היהדות החילונית - איך אתה רוצה את היהדות שלך?

מודרך וזהיר עם חלק מהיצירות הקלאסיות 
שהניבו חכמי ישראל במהלך הדורות עשוי 
יכולת  את  ולהעשיר  שכזו  חשיפה  לזמן 
נושאים  על  לשיח  שותף  להיות  המתחנך 
נוקבות  שאלות  כולל  עולם”,  של  ש”ברומו 
רגישות  בעל  בוגר  המטרה:  אלוהים.  על 
רוחנית השואב את מקורות ההשראה שלו 
בין היתר מארון הספרים היהודי, ונותן מקום 
ואישיותו.  חייו  בעיצוב  לרוחניות  כבוד  של 

בלי מחוייבות לאורח חיים הלכתי.

הרואה  חינוך   – למסורתיות  חינוך 
היהודי  האידיאל  את  באורתודוקסיה 
מצוות  אלו  לבחור  לגיטימציה  נותן  אך 
תפיסת  פי  על  ויתפלל  ילמד  הילד  לקיים. 
חיים  הרגלי  וירכוש  האורתודוקסית  העולם 
עליהם  מקפידים  אין  אם  גם  הלכתיים 

בביתו.

גלשו לאתר הקהילה והביעו את תפיסתכם 
ביחס לחינוך היהודי החילוני בבית הספר.

אסף הירשפלד

הוא מוציא לפועל את תוכניותיו. יוסף נותן 
המקרא.  לאורך  השלטת  לתפיסה  ביטוי 
הימים  דברי  יתר  וכל  ישראל  עם  קורות 

אינם באים ללמדנו 
בלבד  היסטוריה 
את  בעיקר  אלא 
דרכי הנהגת העולם 
עם  יחד  האל.  של 
של  פרשנותו  זאת, 
למאורעות  יוסף 
לאחים  מאפשרת 
עוד  לחיות  שלא 
בצל רגשות האשם, 
יכול  עצמו  יוסף 
בלב  לאחיו  לסלוח 
והמשפחה  שלם,  

כולה יכולה לשוב ולהתאחד.

מיד  אחיו  אל  להתוודע  שלא  בוחר  יוסף 
לנצל  שלא  בחר  יוסף  הראשון.  במפגשם 
את מעמדו ואת קשריו כדי לדרוש בשלום 
בטרם  משפחתו  בני  של  ובשלומם  אביו 
חשוב  כי  נראה  הסיפור  מן  למצרים.  ירדו 

לו לברר אם שלום לבנימין אחיו, ומה חלקו 
של יעקב אביו בדחייתו ובמכירתו למצַרִים, 
לפני שהוא מחליט על צעדיו הבאים ביחס 
משתמש  יוסף  למשפחתו. 
בתחבולות מגוונות כדי ללקט 
את המידע החסר מאחיו, והוא 
רגשות  אכולי  אחיו  כי  למד 
עליו  מתאבל  אביו  וכי  אשם, 
בבת  כעל  בנימין  על  ושומר 
עינו. וכאשר הוא נוכח כי אחיו 
וסולידאריות,  אחווה  מגלים 
ואינם  בנימין,  על  מגוננים 
נכון  הוא  להפקירו,  מוכנים 
את  ולחדש  אליהם,  להתוודע 

קשרי המשפחה.

את  ששימשו  התחבולות  לכל  עדים  אנו 
החסרים  החלקים  את  להרכיב  כדי  יוסף 
הכוחות  ויחסי  המצב  תמונת  בפאזל 
יוסף  זהותו.  בלי לחשוף את  המשפחתיים, 
ייצר עבור האחים מצבים שבהם חשפו את 
ודאגותיהם  מועקותיהם  את  ליבם,  צפונות 
שבהם  למנהיג  איפשר  הוא  הכבדות. 

תיקון  לחוות  להם  איפשר  הוא  להתגלות. 
שגוננו  בכך  עצמו,  לו  שעוללו  העוול  של 
על בנימין ללא פשרות. במושגינו שלנו אני 
רואה ביוסף פסיכולוג מעולה. אותם הכלים 
בהם השתמש כדי להכיר את אחיו מחדש, 
שימשו אותו וודאי גם כשפתר חלומות של 
כדי  אלוהים  את  ש"גייס"  וכשם  אחרים. 
כשהתוודע  אחיו  של  פחדם  את  להרגיע 
פתרון  לצורך  באלוהים  נעזר  כך  אליהם, 
האופים  ולשר  המשקים  לשר  החלומות. 
ַסְּפרּו  ִּפְתֹרִנים.  ֵלאֹלִהים  "ֲהלֹוא  הוא אומר: 
הוא   ולפרעה  ח(.   מ,  )בראשית  ִלי”  ָנא, 
ְׁשלֹום  ֶאת  ַיֲעֶנה  ֱאֹלִהים  "ִּבְלָעָדי  אומר: 

ַּפְרֹעה" )בראשית מא, טז(.

את  סייג  ללא  מקבלים  אנו  אם  אפילו 
כי אלוהים  ואת אמונתו  יוסף  תפיסתו של 
פתרון  וכי  האירועים,  מהלך   את  כיוון 
החלומות הינו מאלוהים – יכולתו לקרב את 
אחיו, למצוא חן בעיני פרעה וכל עמו, לצד 
לכול,  מעל  ואולי  וארגון,  בניהול  כישרונו 
מן הבור פעם אחר פעם,  יכולתו להיחלץ 

מעוררות השתאות רבה.
גילי רבל



משחקשת לשבת

 מדרש ַוייגש

הזדהה,  לא  שעוד  ]יוסף,  לו  אמר 
את  כן  עשית  לא  מה  “מפני  ליהודה[, 
אחיך ]כמו שאתה מתנהג עכשיו להציל 
את בנימין[ כשמכרת אותו לישמעאלים 
הזקן  אביך  את  וציערת  כסף  בעשרים 
כיוון  יוסף’?”  טורף  ‘טרוף  לו  ואמרת 
ששמע יהודה כך צעק ובכה בקול גדול 
אמר  אבי?”  אל  אעלה  איך  “כי  אמר, 
שווקים  כמה  וראה  “לך  לנפתלי,  יהודה 
“שנים- לו,  אמר  וחזר,  קפץ  במצרים”. 
אחריב  “אני  לאחיו,  יהודה  אמר  עשר”. 
ואחד אחד  כל אחד  וטלו  מהם שלושה 
לו  אמרו  איש”.  בהם  נשאר  ולא  אחד 
אם  כשכם.  אינה  מצרים  “יהודה,  אחיו, 

כל  את  תחריב  מצרים  את  מחריב  אתה 
יוסף  יכול  ולא  שעה”.  באותה  העולם 
שהסכימה  יוסף  שראה  כיוון  להתאפק, 
יוסף  אמר  מצרים.  את  להחריב  דעתם 
יחריבו  ואל  להם  “מוטב שאתוודע  בליבו, 

את מצרים”.
 ]בראשית רבה צג, ח[ 

מבין  המנהיג  יהודה,  לבין  יוסף  בין  המתח 
גורלו של  סביב  מגיע לשיאו בוויכוח  אחיו, 
הסיפור  פרטי  על  לחזור  צורך  אין  בנימין. 
בסרט  כמו  אך  בתורה.  מסופר  שהוא  כפי 
מודרני על דמויות התנ”ך, המדרש מפתח 
שתי  בין  שמוחלפות  המילים  מעט  את 
סצנה  לכדי  בטקסט  העיקריות  הדמויות 
והתפתחויות.  משתתפים  רבת  עשירה, 
לנושא  הגלישה  היא  מכול  מעניינת 

היא  המדרש  של  הפתיחה  נקודת  אחר: 
בהתאם  האחים,  בין  הטעונים  היחסים 
העבר  משקעי  כאשר  התנ”כי,  לטקסט 
נזנח הריב  עולים בשיחה. אך עד מהרה 
לטובת  שיהיה,  ככל  חריף  המשפחתי, 
ישראל  עם  יחסי  של  התמידית  השאלה 
עם האומות, שאלה שהטרידה מאוד את 
של  הספרות  רחבי  בכל  לה  והד  חז”ל, 
ציוריים  משפטים  בכמה  תקופה.  אותה 
לגבי  ויכוח  זה  מדרש  לנו  מציע  במיוחד 
של  המעצמה  מצרים,  מול  ההתנהלות 
להזכיר  בהחלט  שיכול  תקופה,  אותה 
 – ישראל  יחסי  סביב  פוליטי מסוים  שיח 

ארצות-הברית, ממש בימינו אלה.

בן לנדאו

ַוָיבֹואּו ָכל ִמְצַרִים ֶאל יֹוֵסף
בפרשת מקץ התמנה יוסף למשנה למלך פרעה, לאחר 
שיעץ לאחרון עצה נבונה שמטרתה להתמודד עם שבע 
שנות הרעב שתגענה לאחר שבע שנות השובע. חמישית 
מיבול מצַרִים בשנות השובע לא נצרך באופן מידי אלא 

נחסך ונשמר לשנות הרעב.
בפרשתנו ממשיך יוסף לכלכל את בני משפחתו ואת כל 
יוסף  מקבל  בתמורה  אוכל.  לבקש  אליו  הבאים  מצַרִים 
כספם  את  מצרים,  יושבי  רכוש  כל  את  )לפרעה(  לידיו 

מקניהם ושדותיהם.
בדבר  מידי  שימוש  או  מידית  צריכה  מניעת   – ִחסכון 

מסוים ושמירתו לשימוש עתידי. ִקמוץ. מניעת בזבוז.
אותם  לחסוך  שניתן  דברים  של  דוגמאות  על  חישבו 
חבילת  קיבלתם  למשל,  עתידי.  לשימוש  ולשומרם 
מהמדבקות  חלק  לשמור  ניתן  צבעוניות,  מדבקות 

לשימוש עתידי.  
ילדים  כִקמוץ.  משמש  ִחסכון  בהן  דוגמאות  על  חישבו 
בבית  היה  איך  נשאלים  כשהם  במילים  חוסכים  רבים 

הספר...

הוא  בזבוז(  )מניעת  במים  הִחסכון  זו,  שחונה  בתקופה 
משמעותית  כמות  לחסוך  באפשרותנו  מעיינינו.  בראש 
מצריכת המים השוטפת. מצאו בתפזורת שלפניכם את 
כיצד  לזכור  לכם  שיאפשרו  )מודגשות(  המפתח  מילות 
בידכם לחסוך במים, וגשם של מילים נוספות הקשורות 

למים וזרמו לתפזורת. 
סגירה – סגירת הברז בזמן צחצוח השיניים, הסתבנות.

ברז – פתיחת ברז לזמן קצר.
התאדות  למניעת  בערב  הגינה  את  משקים   – השקיה 

המים.
הדחה – שימוש בלחצן “חצי כמות” בשירותים.

נזילה – תיקון נזילות מים או סתם סגירת ברזים דולפים.
חסכון – מתקינים אביזרים חוסכי מים.

תחשבו טיפה,
יובל מרקוביץ’

לדורית ומוטי פנד להולדת הבת 

לג’ודי וקני צויבל להולדת הבן

ליפעת ויואב פרנקל להולדת הבת

ברכות

מעונינים לשמוע יותר על הקהילה?  

פנו לאפרת שפירא-רוזנברג 050-4449942 )לא בשבת(
או לשרי דרור 052-3056482


