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  הִקרבהלחפש את 

  

פרשת וישב פותחת את מסכת חייו של יוסף 
דרדר יכיצד מ.  עם אחיוהבעייתייםויחסיו 

נדמה כי התשובה טמונה ? המצב כל כך מהר
: כפי שמתאר אותו הפסוק, ביניהםבמפגש 

, ּוְבֶטֶרם יְִקַרב ֲאֵליֶהם; ֵמָרחֹק, ְראּו אֹתֹווִַּי"
). ח"י, ד"ל, בראשית" (וִַּיְתַנְּכלּו אֹתֹו ַלֲהִמיתֹו

האפשרות להתנכל : התופעה הזאת מוכרת
מישהו מתחילה כשלא טורחים לפגוש אותו ל

 כך ניתן להסביר סכסוכים. פנים אל פנים
 ההחל מהתנהגות בכבישים וכל, רבים

 זואת  תרבויות שלא מכירות זו במלחמות בין
מזמן לנו את כל יום . ושלא מכירות זו בזו

מובילות שוההיכרות האישית , חווית הִקרבה
. חלוקים בדעותיהםהשיח בין אנשים -לדו

פתיחות וסובלנות , קיום-דוניתן ללמוד שמכאן 
 עשייהשל , הם תוצאות של חיים משותפים

 מי .רבה אליושל הכרה באחר דרך הִק, ביחד
שרואה את הנעשה בקהילה שלנו ובבית ספר 
לא יכול אלא להתרשם מחכמת החיים 

לראות את : שמזכירה לנו פרשת יוסף ואחיו
.             זוהי הדרך לחיים של שיתוף, האחר מקרוב

   com.gmail@vedibartabam: לתגובות

  פרשת וישב 
א ַעל ַהֲחלֹמֹות ַהָלֶזה ּבָ ה ּבַ   :ִּהּנֵ
         זפרק ל

  , להורים שלום

של ) וגאוותו(חלומותיו . חת ונסגרת בסיפורי חלומות ופתרונםפרשה זו נפת
וחטא " נפל"יוסף מורידים אותו לבור אליו הושלך על ידי אחיו בגלל כש

) ?למה סיפר את חלומותיו לאחיו ואביו. (בחטא הגאוותנות והיומרה
חלומותיהם של שר המשקים והאופים הם גם תקוותו של יוסף לצאת מן 

  . אליו הושלך על ידי פוטיפר, )בית הסוהר(הבור 
" ? אחד לששים לנבואה-חלום : "או) ב,זכריה י" (?חלומות שווא ידברו"
  )ברכות נז(

דברו ? מה דעתכם על חלומות? עם איזה מבין הפתגמים אתם יותר מסכימים
  .עם ילדכם על חלומות

ספרו לילדכם על חלום משמעותי שאתם זוכרים ודברו אתם על המשמעות 
 המרא, לדבר על ההבדל בין חלוםכאן המקום . יחסים לחלומותשאתם מי

תקווה ,  לבין חלומות כמשאלה, מחשבות או תחושות במהלך השינה,דמיוני
  ...זו הזדמנות לדבר גם עליהם.  אותו רוצים להגשים,או חזון

  
  הנושאים המרכזיים בפרשה

  יוסף מביא דיבת אחיו לאביו 
  שה לו כותנת פסיםיעקב מעדיף את יוסף מכל בניו ועו

  יעקב מקבל את חלומות יוסף 
  השלכתו לבור על ידי אחיו ומכירתו והטעיית יעקב 

  יוסף בבית פוטיפר והשלכתו לבית הסוהר
  חלומות שר המשקים ושר האופים ופתרונם על ידי יוסף

  בפרשה זו נקרא איך יוסף הופך מחולם לפותר חלומות
  בחלומות שבפרשהבלימוד השבת נתמקד 

  
   ומות יוסףחל

  פרק לז
ֹנא אֹתֹו) ה( יו ַויֹוִספו עֹוד ׂשְ ַּויֲַחלֹם יֹוֵסף ֲחלֹום ַויֵַגד ְלֶאָח ּּ ּ ְמעו ) ו: (ּ ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ׁשִ ּ

י ר ָחָלְמּתִ ה ) ז: (ָּנא ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאׁשֶ ִהּנֵ ֶדה ְו ך ַהּשָׂ תֹו ים ּבְ ה ֲאַנְחנו ְמַאְלִמים ֲאֻלּמִ ְְוִהּנֵ ּ ּ
ִת ִתיָקָמה ֲאֻלּמָ ֲחֶויןָ◌ ַלֲאֻלּמָ ּתַ ׁשְ יָנה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַוּתִ ה ְתֻסּבֶ ) ח: (ּי ְוַגם ִנָצָבה ְוִהּנֵ

ֹנא אֹתוֹ  נו ַויֹוִספו עֹוד ׂשְ ְמׁשֹל ּבָ ְמלֹך ָעֵלינו ִאם ָמׁשֹול ּתִ ַּויֹאְמרו לֹו ֶאָחיו ֲהָמלֹך ּתִ ּ ּ ּּ ְּ ְ

ָריו ָב ֲחלֹם עֹוד ֲחלֹו) ט: (ַעל ֲחלֹמָֹתיו ְוַעל ּדְ ה ַּויַ ר אֹתֹו ְלֶאָחיו ַויֹאֶמר ִהּנֵ ּם ַאֵחר ַוְיַסּפֵ
ֲחִוים ִלי ּתַ ָכִבים ִמׁשְ ר ּכֹו ֵרַח ְוַאַחד ָעׂשָ ֶמׁש ְוַהיָ ה ַהּשֶׁ י ֲחלֹום עֹוד ְוִהּנֵ   :ָּחַלְמּתִ

  

  נים לדעת יותר ימעוני
   "גשר" תעל קהיל

  המשותפת לדתיים וחילונים 
  ?"קשת "מוסדות החינוךעל ו

�   
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 המתאר את מכירת דורה ציורו של יט מתוךפר

-ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת, ֶּבַצע-ַמה...". יוסף לישמעאלים
ְלכּו ְוִנְמְּכֶרּנּו  .ָּדמֹו-ֶאת, ְוִכִּסינּו, #ִחינּו

  ..."ַלִּיְׁשְמֵעאִלים

   חלומות שר המשקים ושר האופים
  פרק מ

ֲחלֹוִמי ) ט ( ִקים ֶאת ֲחלֹמֹו ְליֹוֵסף ַויֹאֶמר לֹו ּבַ ׁשְ ר ַהּמַ ר ׂשַ ַּוְיַסּפֵ
ן ְלָפָני ה ֶגֶפ ִהּנֵ ִריִגם ְוִהוא ְכֹפַרַחת ָעְלָתה ) י: (ְו ה ׂשָ לׁשָ ּוַבֶגֶפן ׁשְ ּ

לֶֹתיָה ֲעָנִבים ּכְ ילו ַאׁשְ ִּנָצה ִהְבׁשִ ּ יִָדי ָוֶאַקח )יא: (ּ ְרעֹה ּבְ ּ ְוכֹוס ּפַ
ַהּכֹוס ַעל  ן ֶאת  ְרעֹה ָוֶאּתֵ ַחט אָֹתם ֶאל ּכֹוס ּפַ ֶאת ָהֲעָנִבים ָוֶאׂשְ

ְרעֹה ף ּפַ ִרִגים ) יב: (ּכַ ת ַהּשָׂ לׁשֶ ְתרֹנֹו ׁשְ ַּויֹאֶמר לֹו יֹוֵסף ֶזה ּפִ
ת יִָמים ֵהם לׁשֶ   :ׁשְ

א ַפְרעֹה ֶא) יג( ת יִָמים ִיּשָׂ לׁשֶ עֹוד ׁשְ יְבך ַעל ּבְ ֲהׁשִ ך ַו ָת רֹאׁשֶ ָ

ר ָהִייָת  ן ֲאׁשֶ ט ָהִראׁשֹו ּפָ ׁשְ ּמִ יָדֹו ּכַ ה ּבְ ְרעֹ ך ְוָנַתּתָ כֹוס ּפַ ּנֶ ָּכַ

ֵקהו א ) יד: (ַּמׁשְ יָת ּנָ ר ִייַטב ָלך ְוָעׂשִ ֲאׁשֶ ך ּכַ ִני ִאּתְ ַכְרּתַ י ִאם ְז ְּכִ ָ

ֵצאַתִני  ְרעֹה ְוהֹו ִני ֶאל ּפַ ְרּתַ ִדי ָחֶסד ְוִהְזּכַ הִעּמָ ִית ַהזֶ ) טו: (ִּמן ַהּבַ
י  יִתי ְמאוָמה ּכִ ה לֹא ָעׂשִ י ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים ְוַגם ּפֹ ְבּתִ ב ֻגּנַ י גֻּנֹ ּּכִ ּ

ר ּבֹו מו אִֹתי ּבַ ָתר ַויֹאֶמר ֶאל ) טז: (ּׂשָ י טֹוב ּפָ ר ָהאִֹפים ּכִ ַּויְַרא ׂשַ ּ
ה ַסֵלי חִֹרי ַעל רֹ לׁשָ ה ׁשְ ֲחלֹוִמי ְוִהּנֵ יּיֹוֵסף ַאף ֲאִני ּבַ ) יז: (אׁשִ

ה אֶֹפה ְוָהעֹוף אֵֹכל אָֹתם  ְרעֹה ַמֲעׂשֵ ל ַמֲאַכל ּפַ ל ָהֶעְליֹון ִמּכֹ ּוַבּסַ
י ל ֵמַעל רֹאׁשִ   :ִמן ַהּסַ

  
   שאלות לחשיבה ולשיתוף

חלומו של יוסף ושיתוף אחיו ואביו בחלום מבטא  .1
ספרו מתי אתם חשים . את הגאווה שהייתה לו

 ?שליליהאם לדעתכם גאווה היא רגש ? גאווה
 . ספרו על מקרה שבו פעלתם בצורה גאוותנית .2

מהו הרמז בחלום שר אופים על כך שסופו יהיה  .3
 ?מר

מה לדעתכם . דברו על דמותו של יוסף בפרשה .4
 ?גרם לו להתנהג כפי שהתנהג

 

   פעילויות
 . המחיזו קטע שבו מישהו מתגאה �

 .בחרו חלום אחד של יוסף וציירו או כיירו אותו �

 בין יוסף ואחיו אחרי שהוא מספר המחיזו את השיחה �
 ?להם על חלומותיו

אחד מן האסירים כותב מכתב למשפחתו ובו הוא  �
מה הוא מספר . העבד העברי שבבור, מספר על יוסף

 ?עליו

 
סיונות עבר יוסף מבית אביו בכנען ועד ימרחק רב ומלא נ

 עבר ,אוגרפיייותר מן המרחק הג. לבית האסורים במצרים
: בתחילת הפרשה נאמר על יוסף. רוחני ,אישייוסף מרחק 

  ." וַָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִּדָּבָתם ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם"
וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲחלֹום ָחַלְמנּו ּופֵֹתר ֵאין ": ובסופה הוא אומר

אֹתֹו וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ֲהלֹוא ֵלאלִֹהים ִּפְתרֹנִים ַסְּפרּו 
  " .ָנא ִלי

וותן הוא הופך לפותר חלומות מחולם חלומות פזיז וגא
  .הוא משתנה. סיון חייוייוסף לומד מנ. צנוע

  
  )להורים  (ולסיום

למרות ניסיון חייו והמחיר הכבד ששילם . יעקב לא למד
על ההעדפות של הוריו הוא חוזר על טעותו ומעדיף באופן 

  .גלוי וקשה את יוסף

  
  :כותב על כך פרופסור אוריאל סימון

האפליה שהפלה יעקב את , מבחינה מוסרית צרופה"

היריבות . ...יוסף היא שורש כל הרעות שבאו אל ביתו
בין יוסף לאחיו היא במידה רבה המשך הנפתולים בין 

יעקב העתיק אל יוסף . האחיות רחל ולאה, אמותיהם
שמתה בלידתה את , ה לרחל אמואת אהבתו העז

בנוסף לכך יכול היה יעקב לראות ביוסף את . ...בנימין
 שניהם היו בנים - שותף לגורלו , בן דמותו שלו

שניהם היו , צעירים שחתרו לבכורה שנמנעה מהם

הוא עצמו . .. בעלי חלומות שנשאו אל לבם למרחקים
ולא יכול היה , לא היה אהוב על אביו כאחיו עשו

ת בבכורה ובברכה בלי לעבור במחילות המרמה לזכו
ואילו יוסף אהוב נפשו יהיה פטור מלבוא . וההתבזות

אל אביו מולידו בחשכת עיוורונו כשהוא מתחזה לאחיו 
שכן יעקב מקדים ומעניק , בלובשו את בגדי הבכורה

בגלוי ובפומבי את כתונת החשיבות , לו במו ידיו
 הפסים כבר עוד לפני שקיבל את כתונת. וההעדפה

בראשית (הביא יוסף את דיבת אחיו רעה אל אביהם 
ללמדנו שההתנשאות מעל אחיו לא היתה , )2לז 

אלא פרי תחושתו , פועל יוצא של העדפתו הגלויה
הפנימית שההזדהות שלו עם אביו גוברת על 

יעקב לא מנע בעדו . הסולידריות שלו עם אחיו
לא חשש מלהביא לידיעתו מידע שלילי על אחיו וגם 

ובכך . לתת לאהבת היתר שלו כלפיו ביטוי סמלי גלוי
 ."את אהוב אביו לשנוא אחיו, מבלי משים, הפך יעקב

  
  , הציטוט מופיע כאן ברשות הכותב ובאדיבותו

בהוצאת ידיעות בקש שלום ורדפהו : מתוך ספרו
  .אחרונות

  
  ...הנזק והמחיר בהעדפה גלויה של אחד הבנים

  
  שבת שלום

  קרמר- אביחי טובה



  

 
 

 

 ארץ ,מין שעם ישראל היושב בארצויהודה הא-בן
והוא ,  העברית–צריך לדבר בשפתו שלו , ישראל

פעל ללא לאות להחייאת השפה העברית ולהפיכתה 
  .לשפת הדיבור היומיומי בארץ ישראל

, בליטא, 1858 ,ח"יהודה נולד בשנת תרי-אליעזר בן
 נחשף לראשונה 17בגיל . בשם אליעזר יצחק פרלמן

. יתו של עם ישראל בארץ ישראלתחי: לרעיון הציוני
זמן מה אחר כך פרסם את מאמרו הראשון ובו הציג 

 טען הוא .לראשונה את רעיון תחיית השפה העברית
 ובשפה ארץ ישראל תהיה בעם ישראלשתקומת 

על ; משום שאין לאום ללא שפה משותפת, העברית
". יהודה-בן"מאמר זה חתם לראשונה בשם העט 

 הפך אליעזר ,1881 ,ב"כאשר עלה לארץ בשנת תרמ
לשמו הרשמי ומאז נקרא פרלמן את שם העט שלו 

שמאותו רגע , יהודה הכריז-בן. יהודה-אליעזר בן
הוא התיישב בירושלים , ואילך ידבר עברית בלבד

בנו : שהפך לסמל" בית העברי הראשון"והקים את ה
היה הילד ) י"איתמר בן אבששינה את שמו ל(בן ציון 
לטובת . הראשון כשעברית היא שפת אמו העברי

, גלידה, יהודה מילים חדשות כגון בובה-ילדיו יצר בן
הוא חידש מילים ישנות . רכבת ועוד, אופניים

, אקדח, חשמל: לדוגמא, והתאימן לצרכים בני זמננו
אך גם המציא מילים שלא נקלטו בשפה , תשבץ

  .   גפרור–מדלק ,  עגבנייה-כדוגמת בדורה 
יהודה יסד עיתונים וכתב בהם כדי להראות שניתן -בן

הוא פעל . לעשות שימוש יומיומי מודרני בעברית
כתב ספרי לימוד ואף : למען חינוך והוראה בעברית

הרעיון של לימוד עברית בעברית מצא . לימד בעצמו
 העלייה הראשונה של מושבותן קשבת בחלק מן האוז

וכך ) עד אז שפת הלימוד הרשמית הייתה הצרפתית(
החלו לקום בתי ספר עבריים בהם כל המקצועות 

  .נלמדו בעברית
  

ולא נוכל לסיים בשבת זו של חג החנוכה מבלי 
מרד מנהיג ,  יהודה המכבי–להזכיר יהודה נוסף 

, הרי יהודה שבמודיעיןיהודה נולד ב. החשמונאים
, מתתיהו החשמונאיוהיה השלישי מחמשת בניו של 

גם יהודה זה זכה להיות .  באותה עתהכהן הגדול
לפני מותו . למרות שלא היה הבכור, מנהיג לאחיו

יהודה המכבי איש גיבור ובן חיל : "מתתיהואומר 
גם הוא ". הוא יהיה לכם לראש במלחמה, מנעוריו

 בספר ;כמו יהודה בן יעקב הומשל לאריה
כגור אריה : "החשמונאים מתוארת גבורתו של יהודה

  ". ישאג לטרף ויימוגו הפושעים מפחדו
ועל שאר מעשי גבורתו של יהודה המכבי נשמע 

  . זה של חנוכהבוודאי רבות בשבוע 
  

  ! חג אורים שמח
  ,בר-שרון דבדבני

  אם לתלמיד בכיתת קשת
  בבית ספר בן גוריון

  מיהודה עד יהודה
 יהודה-לא קם כבן

  
בסיפור מכירת יוסף שבפרשת וישב בולטת במיוחד 

, יעקביהודה היה בנו הרביעי של . דמותו של יהודה
זכה יהודה להיות , רות שלא היה בכור הבניםאך למ

על ההשפעה הרבה . בפועל בכיר האחים ומנהיגם
שהייתה ליהודה על שאר האחים אנו לומדים בפרשה 

, לאחר שיוסף מגיע לבקר את אחיו בדותן: זו
מחליטים שאר האחים להתנקם בו מאחר והוא זוכה 

האחים חושבים להרוג . ליחס מועדף מאביהם יעקב
: אך יהודה יוצא כנגדם ומונע את הרצח, סףאת יו

-ִּכי נֲַהרֹג ֶאת, ֶּבַצע- ַמה :ֶאָחיו-ֶאל, וַּיֹאֶמר ְיהּוָדה"
, ְלכּו וְִנְמְּכֶרּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאלִים .ָּדמֹו-ֶאת, ְוִכִּסינּו, @ִחינּו

, וִַּיְׁשְמעּו; @ִחינּו ְבָׂשֵרנּו הּוא-ִּכי, בֹו-ְּתִהי-וְָיֵדנּו Dל
בשל כישורי ). ו"ז כ"פרק ל, בראשית" (ֶאָחיו

צאצאיו , המנהיגות שלו הפך יהודה למנהיג השבטים
הגדול והחשוב מבין השבטים , שבט יהודההפכו ל

ט יהודה הפך לממלכת שב. ומזרעו יצא דוד המלך
על שמו נקראים כל . יהודה שאיחדה את רוב השבטים

סמלו של שבט יהודה הוא . יהודים -בני ישראל בשם 
  : בשל הברכה אותה קיבל מאביו, האריה

ְֹיֶביָך, ָיְדָך-- יֹודּוָך DֶחיָךDָּתה, ְיהּוָדה" ; ְּבעֶֹרף א
ִמֶּטֶרף ְּבנִי , ּגּור Dְרֵיה ְיהּוָדה .ְּבנֵי @ִביָך, ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך

ִקיֶמּנּו, ָּכַרע ָרַבץ ְּכDרְיֵה ּוְכָלִביא; ָעִליָת " ִמי ְי
  ).'ח, ט"פרק מ, בראשית(

   
 ליהודי אחר אשר גם לפועלו שלו הייתה, ומיהודה זה

:  חשיבות מכרעת על העם היהודי בארץ ישראל
אשר יום , מחייה השפה העברית, יהודה-אליעזר בן

על פי התאריכים , השנה לפטירתו חל בשבת זו
 16, ג"ה בכסלו תרפ"כ: העברי והלועזי גם יחד

  . 1922בדצמבר 
, לאחר אלפיים שנים בהם גלה עם ישראל מארצו

ק כשפה כלומר ר, "לשון קודש"שימשה העברית כ
  . לתפילות ולימוד תורה

  *תזכורת * 
רוע השנתי של קהילת גשר ומוסדות קשת יהא

בשעה   25.12.06מתוכנן בכמזכרת בתיה יתקיים 
 .בתיה ס מזכרת" במתנ20:30

מופע , סרט על היוזמה שלנו, ברכות: ועירבא
   .הורביץ והזמר אריאל בידור ייחודי של גקי לוי

 
הזמנות זוגיות  3מקבלת ' כל משפחה מהגן ומכיתה א

משפחה שחשוב לכם /  מקומות עבורכם ולחברים6(
בעקבות הביקושים הצפויים  ).איתנו שיחגגו
לעדכן במייל בימים הקרובים האם אתם  נבקשכם

  .רשותכםבכל המקומות ש מנצלים את
il.net.zahav@ractikap  

  



  

 
   

   השבוע בכיתת קשת

  
  זרקור על כיתת קשת

 עסקנו נו על חג החנוכהיבמסגרת לימוד
  ."האור"נושא בהשבוע 

: למדנו כי ישנם שני סוגים של מאורות
  . מאור טבעי ומאור מלאכותי

הירח והכוכבים , השמש: המאור הטבעי
  ;נבראו ביום הרביעיאשר 

ים ֶאת ְׁשנֵי ַהְּמאֹרֹת ַהּגְדֹלִים ַוַּיַעׂש ֱאלִֹה" 
ֶאת ַהָּמאֹור ַהָּגדֹל ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום וְֶאת 
ָלה וְֵאת  ַהָּמאֹור ַהָּקטֹן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּלְַי

וִַּיֵּתן אָֹתם ֱאלִֹהים ִּבְרִקיַע ַהָּׁשמִָים : ַהּכֹוָכִבים
ְוִלְמׁשֹל ַּבּיֹום ּוַבַּליְָלה : ְלָהִאיר ַעל ָה@ֶרץ

ְרא ֱאלֹהִים ּוֲל ַהְבִּדיל ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶׁשְך וַַּי
" וְַיִהי ֶעֶרב וְַיִהי בֶֹקר יֹום ְרִביִעי: ִּכי טֹוב

  ).' יט–' טז: פסוקים' בראשית א(
  

: המאור המלאכותי הינו האור שהאדם יצר
. 'שמן וכד-נר, שעווה-נר, מנורה-אור, אש

נר , נר הבדלה(למדנו גם על סוגי נרות 
ומה מאפיין ...) נר חנוכה, נר שבת, כרוןזי

  . אותם
  

מנינו שמות של ילדים שיש בהם משמעות 
התלמידים העלו אסוציאציות . וקשר לאור

למדנו על שימושיו של . שונות בהקשר לאור
  . האור ותרומתו לאדם

  
" האור"מכן כל תלמיד תיאר את -לאחר
לתת , לדאוג לאחים, לעזור לזולת: שבו

לשתף את ,  להיות חבר טוב,עזרה להורים
  .כל החברים

  
בסוף הפעילות התלמידים קישטו ועיצבו נר 
אישי וכל אחד כתב ואייר איך הוא מאיר 

  .ותורם לחברה ולסביבה שלו
   

  "כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן"
  

אנו מאחלים 
לכם חג אורים 
שמח וחופש 

  ,נעים
  
ילדי כיתת  
  ,קשת

  לריסה וטלי

    ידברוחלומות שווא

התלמוד במסכת ברכות מקדיש מספר דפים לפרשנות חלומות 
מה לתבן את הבר ": וסמלים המופיעים בהם אולם ככלל מסכם

 יוחנן רבי אמר אלא ?חלום אצל ותבן בר ענין מה וכי ,'נאם ה
 כך - תבן בלא לבר אפשר שאי כשם ,יוחי בן שמעון רבי משום

וצאים התייחסות אנו מ.  בטליםדברים בלא לחלום אפשר אי
ּוְדָברִים  ִּכי ְברֹב ֲחלֹמֹות ַוֲהָבִלים ":מזלזלת לחלום בדברי שלמה

 ַוֲחלֹמֹות: " זכריה הנביא בדברי יותר ועוד ).ו 'קהלת ה" (ַהְרֵּבה

ספר בראשית כולו ). ב' י זכריה( "ַהָּׁשְוא יְַדֵּברּו ֶהֶבל ְיַנֵחמּון
ם ולעתים לעומת זאת רצוף בחלומות נבואיים משמעותיי

החל בברית בין הבתרים שהיא אולי הבסיס לברית . גורליים
ה עם ישראל ועם ישראל ועד לחלומו של "היסטורית בין הקב

ה לפני רדתו "שבו מרגיע אותו הקב, ו"בפרק מ) השלישי(יעקב 
גם אבימלך ולבן שאינם יהודים הוזהרו באמצעות . למצרים
  . חלומות

יוסף מתגלגל אל הכלא , ריסיםבעקבות חלומותיו המת, בפרשתנו
המצרי ובראותו את מצוקתם של שר האופים ושר המשקים נחלץ 

שר האופים אשר בתחילה שתק ולא . לפתור להם את חלומותיהם
האופים כי טוב פתר -וירא שר. "המתין, חלק את אשר על לבו

לאחר ששמע את פתרונו הטוב של יוסף לשר ..." ואמר אל יוסף
הפרשנים נחלקים מה . הוא לנסות את גורלוהמשקים החליט גם 

בעוד שלושת ימים  "–משמעות הטוב האם עצם הפתרון החיובי 
הוא שקנה את לבו של ..." ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך

ההבנה כי יוסף אכן , השר או שמא הטוב הוא איכות הפתרון
ם קצרן כהרגלו  "הרשב. מכוון אל האמת היא שהטתה את הכף

כשיוסף , כלומר לא ניתן לזייף אותנטיות"  דברי אמתניכרים"
  .דיבר שר האופים פשוט ידע שזה האיש

  
לאחרונה אנו מתבשרים חדשות לבקרים על ועדת חקירה חדשה 

. שחיתות או סתם עֵברה שיש עמה קלון, שקמה לחקור מחדל
מנהיגינו . דברי אמת מפי מנהיגנו הפכו זה מכבר לאירוע נדיר

חזון /קשה למצוא חלום, מות שווא ללא לאותמספקים לנו חלו
  .שניכר בו שהוא אמת

  
אשר לאורך כל הדרך האמין בחלום , ניתן לקחת מופת מיוסף

הוא לא חשש לאבד את מעמדו . שחלם בצעירותו והיה לו לחזון
. הרם בבית פוטיפר ולא התפתה לנשיקה גנובה עם אשת השר

הפתרונים ' ם כי להיוסף לאורך כל הדרך דואג להזכיר לו ולאחרי
וגם כאשר ניתנת לו ההזדמנות לסגור חשבון עם אחיו שהתעללו 

אין הוא מאבד את הפרספקטיבה של המנהיג וזוכר , בו בילדותו
ויאמר אליהם : "את חלומו ועתה הוא גם יכול לבהיר אותו לאחיו

, ואתם חשבתם עלי רעה: יוסף אל תיראו כי התחת אלוקים אני
  ." למען עשה כיום להחיות עם רבאלוקים חשבה לטובה

  
  

  ,שי מונזון
 אב לתלמיד בגן קשת

 


