
2015בדצמבר  4ו  "תשע'בכסלו ה ב'כפרשת וישב גיליון מספר         

1

  ,חנוכה נרות של באורם נתחמם בינתיים

  נחגוג ,בצוותא טעימות סופגניות נאכל

  בצוותא נחגוג ,משפחתנו עם בביתנו

  ובבוקר ,שלנו הילדים ובגני הספר בבתי

 מיקה עם חנוכה ואור שבת קבלת של

  עוד ,ארוחות ובאיחוד ,באמפי קרני

 ,השנתית ובהתגייסות ,הערב באותו

 מנת על ואור אהבה ,ערבות שכולה

  וכך .הדרים הוסטל אנשי את לשמח

 שהיה הנס בפרסום חלקנו את ניתן

  ,גבול וללא גדולה בשמחה לבוא ושעתיד

  ויהודה" :מתיתיהו בן יוסף שכתב כמו

  הקורבנות חידוש את עירו בני עם חגג

 ולא,ימים שמונה במשך המקדש בבית

  היטיב אלא ,שמחה של צורה שום הניח

  את וכיבד ...מפוארים בזבחים לבם

  נבל עלי ומנגינות תהילות בשירי אלוהים

  הייתה כך כל וגדולה .העם את ושימח

 שניתנה ,מנהגיהם חידוש על חדוותם

  שציפו בלי ,רב זמן לאחר הרשות להם

  שחוקקו עד ,אלוהיהם את לעבוד ,לכך

  חידוש את לחוג אחריהם לדורות חוק

."ימים שמונה במשך במקדש העבודה

  ,היהודים קדמוניות ,מתתיהו בן יוסף

רגב איל                                .יב ספר

על מכבים ויוונים אז והיום–בימים ההם בזמן הזה 

:ל"מדברי חז

מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת  "

.קהלת, שלמה המלך "השמש

 לנו שנגלה גדול אור כמו        

 טובה חמימות כמו ,החושך בתוך

 בעת בליבנו לפתע שמתפשטת

 חג שנה כל לו מגיח כך ,דכדוך

  של ליבו בלב בדיוק החנוכה

  ייצור מעין הוא החנוכה חג .החורף

  לו יש .ישראל חגי בתוך ,כלאיים

 בעיני מסמל הוא ,משמעויות הרבה

 אך .שונים ערכים שונים אנשים

 שלא אפשר אי ,בטוח אחד דבר

  של חג הוא ביסודו .אותו לאהוב

  של חג –האורים חג ,גדולה שמחה

  של ניצחון המסמל חג ,אור

 שמסמל חג ,הרבים מול המעטים

  במיוחד) חופש שמסמל חג ,ניסים

  ,חיצונית מכפיה חופש .(...לילדים

  חופש גם אך .ערכית מכפיה חופש

  מכבלי חופש ,שלנו האגו מכבלי

  החופשית הנפש עבר אל ,החומר

.שבקרבנו והנצחית

  כוחות שני מסמל זה חג למעשה

 –מאתנו אחד בכל שנמצאים

  מאתנו אחד בכל .והיוונים כביםהמ

 את שמסמל ,השליט היווני את יש

 שמסמל .שלנו והרציונל החיצוניות

  שרוצה ,שלנו מתוקן הלא האגו את

 ללא ויותר יותר לעצמו לקחת רק

  בתוך סרטני תא כמו ,לסביבה קשר

  יהרוג ,אותו נעצור לא שאם ,הגוף

  כי עצמו את גם ואתו הגוף כל את

  היווני זהו .מהגוף חלק הרי הוא

  שמקדש ,החומר את שמקדש

  ,תבניתית ,אגואיסטית עולם ראיית

  ,שכלית ,מלאכותית ,ביקורתית

  אותנו מקיפים הללו היוונים .וצינית

  ,היום גם אז כמו ,הכיוונים מכל

  אחד בכל ,רמה ביד בנו ושולטים

הם   כאשר   הוא   והשיא  .מאתנו

  הנפש את ,מקדשנו בית את כובשים

 את שמטמאים כלומר ,שלנו החופשייה

  אחד כל של הפנימי המקדש בית

  עבדים ממש נעשים אנו ואז .מאתנו

  גם מאתנו אחד בכל יש אבל .שבנו ליצר

 קבוצה שמנהיג ,גדול-קטן מתתיהו

  מאמינים ,נאמנים ,מכבים של קטנה

  מכבים אותם .ואוהבים נחושים אדוקים

  החופשי החלק ,שבנו האלוהי החלק הם

  שטבוע צלם אותו ,והנצחי הטהור

  ,מתעורר הוא מסוים ובשלב .בתוכנו

 החלטה לידי שמגיע עד ,לגדול ומתחיל

 של התחושה את לעצמו להחזיר

 באמת שהוא הדברים את .נשמתו

  רצונו זה כי אלא ,צריך כי לא ,אוהב

  כי אלא ,כדאי כי לא .השורשי ,הטבעי

 ,לו אמרו כי לא .לכך משוועת נשמתו

  הוא כי .מאמין באמת הוא כי אלא

  וכי ביכולתו מאמין הוא כי ,בעצמו מאמין

   ואז .שבקרבו  העליון בכח מאמין הוא

 הבא" כי יודעים ואנו ,לקרב יוצאים

  מגיעה ואז ."אותו מסייעין להיטהר

  אנו כלומר .ביוונים המכבים מלחמת

  ,אותו שכובשים עד ,שלנו באגו נלחמים

  ,שבנו  האוהב  לחלק  אותו  ומשעבדים

  המקדש בית החזרת זוהי

  האמתי החופש אז .לידינו

  בקרבנו מתפשט שלנו

  .גבול ללא אותנו וממלא

  את שניצחנו אחר ואכן

  היה שהשכל בקרב ,היוונים

  שנפסיד בוודאות לנו אומר

  השכל על גבר הלב אך .בו

  על גברו המכבים גם וכך

  הזה התהליך .היוונים

  הניגון במילות היטב מתואר

  על ,"ישועתי צור עוז מה"

  .השיר   של   בתיו   חמשת
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  לקנות שונאת .בגדים אוהבת אני    

 ושוב לפשוט ,ללבוש אוהבת אבל

 הנה .אחר מישהו לרגע ולהיות ללבוש

  בצהרים ,עבודה בבגדי בבוקר אני

  שוב ובערב ,בית של מרופטים בבגדים

  ,האיפור ,הבגדים .התחזית לפי

  תפאורה כולם הם –התסרוקת

 אחת מנקודה להגיע לנו שעוזרת

  ,תפאורה הם לעיתים .אחרת לנקודה

  תפקיד הם ,שלנו בפרשה כמו ,לעיתים

  .ראשי

  יוסף דרמת את מתחילה  וישב פרשת

  בסיפור האחרון החלק הוא זה ,ואחיו

 והחלק ומשפחתו יעקב של תולדותיו

  הפרשה .בכלל בראשית בספר האחרון

  ,ובכולם מענינים סיפורים מספר כוללת

 מוטיב יש  , (משמע תרתי) חוט כמו

  הפרשה כל כי נדמה .בגדים -משותף

  צורתיו על בטקסטיל מתעסקת

  .השונות

  מסומלת יוסף את האחים שנאת

 .יעקב לו שהעניק הפסים בכותנת

 ,מתריס סימבולי באקט ,בהמשך

  כתנת את יעקב בפני מציגים האחים

 יעקב בתגובה .בדם מוכתמת הפסים

  במתניו שק ושם שמלותיו את קורע

 ממשיכים הבגדים .לאבל כאות

  תמר –בהמשך גם ומככבים

 המכסה צעיף בעזרת לזונה מתחפשת

 ,יהודה עם שתהיה לאחר .פניה את

  והבכור שמלתו את אצלה יפקיד הוא

 באמצעות יסומן ,פרץ ,להם שיוולד

  שנמכר יוסף ,לבסוף .שני סרט

  הפיתוי במבחני לעמוד נאלץ ,לפוטיפר

  מנסה היא כאשר .אדונו אשת של

  ,בבגדו תופסת היא ,אותו לשדל

  שנותר בבגד נאחזת היא נס וכשהוא

.בידה

  רק אינם הבגדים ,שלנו בפרשה

  אינטגרלי חלק הם .חיצונית מעטפת

  המחוללים אף ולעיתים ,מהעלילה

 את שמאפיין משהו עוד ויש .שלה

  פעמים שלוש :שלנו בפרשה הבגדים

 מהאדם מופשט הבגד ,בפרשה

  שלושת ,למעשה .אותו הלובש

  מלווים ,בפרשה הדרמטיים השיאים

  התפשטות כל .שכזו בהתפשטות

  התפשטות כל ,אחר משהו מייצגת

  .שלה והערום

יוסף של הערום

 .פסים   כותנות   מאביו   מקבל   יוסף

  בידה ועוזב מביתה נס הוא אתו לפתות

  משאיר הוא גם יהודה כמו .בגדיו את

  אשת עבור אולם .'מפלילות ראיות' אחריו

 יותר הרבה הוא יוסף של הבגד ,פוטיפר

  קצר בפירוש ,המדרש .מפלילה מראייה

  ירב –'אצלה בגדו ותנח' :מציין ,ללב ונוגע

  בראשית) .'ומנשקתו מחבקתו אמר אמי

 פוטיפר אשת של תשוקתה .(ח ז"פ רבה

  ממשיכה שהיא עד ,עזה כה היא ליוסף

  ,אותו ולנשק לחבק ,בגדו את להחזיק

  האחים כמו היא גם .ליוסף כתחליף

  תשאיר אם ,בבגד הוא שהאדם חושבת

  את להפיג יצליח האם אצלה הבגד את

 מה ,יוסף אבל .יודעת לא ?בדידותה

  השני הערום .אצלה נשאר לא ,שבטוח

  נפרד לא יוסף .יותר משמעותי יוסף של

  הוא ,פוטיפר אשת אצל מהבגד רק

  המשרת מבגדי וההתפשטות לבור מושלך

  עוד לא .אסיר בבגדי מסתיימת הבכיר

.אחר מישהו כעת הוא יוסף .החופשי יוסף

 -שהוא ומהאדם מהבגד נפרד -יוסף

  לא שהוא לערום מובילה הכפולה הפרידה

  באמת אני מי .יותר עמוק הוא פיזי רק

  זהותי ללא ,והטובים הישנים בגדי ללא

  נותר יוסף ,הזה במקום ?לי המוכרת

  אותו שיזכור מישהו וללא בגדיו ללא ,לבדו

 שר של בשכחה מסתיימת הפרשה)

  .לבד ,בבור עמוק הוא (יוסף את המשקים

  .לשיאים האותנטיות מגיעה כאן ואולי

  חייב משהו ,משהו צומח כאלה ממקומות

  יוסף של יותר עמוק בורחי –לצמוח

  והוא .ענני -קראתיך ממעמקים .לאלוהיו

.הבאה בפרשה כבר זה אבל -ענה אכן

מיכל חלמיש

  ַהחֶֹתֶמת ְלִמי ָנא ַהֶכר וַתֹאֶמר

  וַיֵכר .ָהֵאֶלה וְַהַםֶטה וְַהְפִתיִלים

)כו-כה לח בראשית) …יְהּוָדה

  השונה ליחס סמל היא הפסים כותונת

  כל את מסמלת והיא מיעקב מקבל שיוסף

 ברור זה לכן .ביוסף שונאים שהאחים מה

  האחים בתכנית הראשונה שהפעולה

  הפשטתו הוא מחייהם יוסף לסילוק

  .ערום לבור מושלך יוסף .מהכותונת

  ,האחים לומר מבקשים כך ,שלך הכותונת

  של בשבריר .נסיבתי .חיצוני סטטוס היא

 .כלום שווה לא כבר אתה ,בלעדיה ,רגע

  אבל מהבגד נפרד יוסף .טועים הם אבל

  נשארת  האותנטיות .שהוא מהאדם לא

.באדם

יהודה של הערום

  לאחר .מבגדיו מופשט יהודה גם

  כלת ,תמר עם והיה ,מרצונו שהתפשט

 אצלה להשאיר ממנו מבקשת היא  ,בנו

  .ושמלה מטה ,חותמת –פריטים שלושה

  של זיהוי כסימן משמשים ,אלה חפצים

  מיהי יודע לא זאת לעומת יהודה .יהודה

 מצליח הצעיף .שפגש המסתורית האישה

  שומע כשהוא לכן .זהותה על לכסות

  להרוג מצווה הוא ,והרתה זנתה שתמר

  את לו שולחת ,רמז דרך על תמר .אותה

:ממנו ומבקשת החפצים שלושת

  וְַהְפִתיִלים ַהחֶֹתֶמת ְלִמי נָא ַהֶכר וַתֹאֶמר

  בראשית) …יְהּוָדה ויֵַכר .ָהֵאֶלה וְַהַםֶטה

  הוא מהבגד נפרד כשיהודה).כו-כה לח

   של  החזרה רק .שהוא מהאדם נפרד

  ליהודה האותנטיות את מחזירה הבגד

  .במעשיו מכיר והוא

  יוסף של השני הערום

  בהמשך שנייה פעם מופשט יוסף

מנסה   פוטיפר   אשת   כאשר   .הפרשה
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ת  שקה ילדי

נעם בן חביב

חביב בן נעם :השבוע ילד

  7.6 :גיל

מפגש :קבוצה

 ,1ב נועם , 2ה איתמר ,אריק אבא ,יפית אמא :שלי המשפחה

(..."אלוף הכי)" הרדוף בגן אוהד

(5 את רק קראתי) "תחתונים קפטן" :אהוב ספר

כנפיים :אהוב מאכל

  תופסת כמו ספורט ומשחקי כדורסל ,כדורגל :תחביבים

ומחבואים

  ,טוב הכי הוא רגב ישי :בקשת שלי הטובים החברים

עוז ומתן לוי יותם ,שיש איתמר ,מירוז נדב ,לזר רועי :והשניים

בשיעורים ההפסקות את :בקשת ת/אוהב שאני הדברים

גופני חינוך :ס"בביה אהוב הכי שיעור

  וסיפורי יהודית תרבות ,לתורה המורה ,רותי :ה/אהוב מורה

חכמים

  ציור מחברת לי יש ..מקשיב :אני בשיעור לי כשמשעמם

  ומכין קרעים ממנה קורע וגם ,קצת בה מצייר אני שלפעמים

(בשיעור לא אבל) ..חרבות ,מטוס :נייר קיפולי

  אני ,יפה די הוא האריה .וכלב אריה :עלי האהובה החיה

  חמוד וגם נובח :הכלב .שלו הרעמה ואת השיניים את אוהב

אותו ללטף ואפשר

  משחק ,אגוז לגינת הולך ?בשבת לעשות ת/אוהב אני מה

  אז זמן הרבה יש לאבא .קופסא משחקי ואמא שלי אחים עם

לטיולים יוצאים ולפעמים ,מלחמה משחקים

  לי נראה זה .כנסת בבית חזן :להיות ארצה ה/גדול כשאהיה

  לא אני אבל לפעמים כנסת לבית לפעמים הולך אני ..כיף נורא

רויטל רגב: נהנתה להקשיב  .דתיים הם כי ,בירושלים וסבתא סבא אצל גם ..זה את אוהב

משפט  

השבוע

הוודאות שנפסיד "

אסור שתמנע , במאבק

מאתנו מלתמוך בעניין  

  -" שבעינינו הוא צודק
אברהם לינקולן  


