בס"ד

שנה"ל תשע"ז -השנה ה 19-של הידיעון

עורכת :חגית לוי

אולפנת אמי"ת א ִוריָה -בית חינוך

הידיעון השבועי
פרשת ויגש

כמו בכל שנה מגיעים לפרשה שלנו ונושמים לרווחה.
בדיחה חבוטה מספרת על אישה זקנה שיושבת בעזרת הנשים ובכל שנה
כשמגיעים לפרשת וישב לנקודה בה יעקב שולח את יוסף לחפש את אחיו -היא
צועקת "לא ,לא ,אל תלך לשם! האחים ימכרו אותך!"...
אנחנו יודעים מה סוף הסיפור ,הרי .כבר בפרשת וישב יש לנו מושג לאן כל זה
הולך ויש לנו בטחון מלא בסוף הטוב של סאגת יוסף והאחים.
 ...אשתף אתכם בתסביך שלי .תבטיחו לא לצחוק.
אני לא קוראת ספר -שום ספר -אם אני לא מבררת קודם מה הסוף .תמיד
כשהייתי מטיילת בין מדפי ספרים בספריה או בחנויות הספרים -הייתי
מדפדפת לעמודים האחרונים ,מרגישה את הסוף -הטוב הוא אם לאו -ואז
מחליטה אם לשאול או לקנות את הספר.
כי אם אין סוף טוב תיהרס לי חוויית הקריאה.
ככה שהסוף הטוב שבפרשה שלנו משמח אותי מחדש כל שנה .אבל גם מעורר
אצלי מחשבה:
הרי לאורך הדרך הדברים נראו ממש מסובכים /מאיימים /קשים עבור יוסף
(ועבורנו איתו) .אבל בסוף מסובב כל הסיבות הראה לנו בדיוק את התכלית
של המעקשים הללו ,ויש מספיק פירושים בעניין.
ואנחנו פה כיום? יש לנו סוריה ודאעש ומשפט אזריה והצבעות אנטישמיות
באו"ם ומצב קשה לניצולי שואה וקשישים ומפגעים מבית ומחוץ ובחירות
בארה"ב פרשות משפטיות ו ...ו ...ו...
ומה יהיה הסוף???
את מאמינה בקב"ה? את יודעת שהוא משגיח ומוביל?
אז מה השאלה בכלל...
בסוף יהיה טוב.
שבת שלום!
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"כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי" -בין יהודה לחשיפת מסמכי פרשת העלמות ילדי העולים מתימן.
כבר עמדנו על כך במסגרת זו שלא רבים הם הנאומים בתורה .בספרי הנביאים ובכתובים זה מצוי הרבה יותר.
אך בתורה רוב הדיבורים הם דברי ה' .למעט משה רבנו – מעטים הדוברים.
אחד הנאומים המרגשים הוא בלי ספק נאומו של יהודה בראש פרשתנו .יהודה העומד ומתייצב מול יוסף ,אשר
בעיניו אינו אלא שליט מצרים ,בכדי לתקן ולהציל את אחיו הצעיר בנימין.
אחד המוטיבים המרכזיים בנאום של יהודה היא מידת האחריות שלו והערבות שלו כלפיי בנימין:
"כי עַ ְב ְד ָך ָע ַרב אֶ ת הַ נַעַ ר ֵמ ִּעם ָא ִּבי לֵ אמֹר ִּאם ל ֹא אֲ ִּביאֶ נו אֵ לֶ ָ
ֵשב נָא עַ ְב ְד ָך
אתי ְל ָא ִּבי ָכל הַ ָי ִּמים :וְ עַ ָתה י ֶ
יך וְ חָ ָט ִּ
ִּ
ְ
ַתחַ ת הַ נַעַ ר עֶ בֶ ד לַ אדֹנִּי וְ הַ נַעַ ר יַעַ ל ִּעם אֶ חָ יוִּ :כי אֵ יך אֶ עֱ לֶ ה אֶ ל ָא ִּבי וְ הַ נַעַ ר אֵ ינֶנו ִּא ִּתי ֶפן אֶ ְראֶ ה בָ ָרע אֲ ֶשר יִּ ְמצָ א
אֶ ת אבי"
הוא אינו מסתפק באמירה הכללית על ערבות ואחריות אלא הצעה קונקרטית ,יהודה מציע את עצמו למאסר
תחת אחיו.
נחלקו הפרשנים במשמעות הערבות הזו .מה תוקפה? מאיזה מקור היא שואבת את מחוייבותה? הרי בנקל יכול
היה יוסף לומר ליהודה – זה מאד נחמד שאתה ערב אבל אין לזה כל תוקף בכדי להושיב את מי שלא פשע ולא
חטא בכלא תחת הגנב רק בגלל שערבת את הילד.
הגמרא עצמה מתלבטת אם פרשתנו יכולה להוות בסיס לדין ערב המוכר לנו מעולם דיני ממונות כמו למשל
בדיני הלוואה.
הנצי"ב בפירושו לתורה באמת מדייק – לא מדובר פה בערב כזה .אלא זה עמוק יותר .זו אחריות עקרונית
מהותית שיש לה השלכות רחבות יותר.
מכאן ואילך יהווה יהודה מופת וסמל לאחריות .למנהיגות .במידה לא מבוטלת כאן גם נזרע הזרע של מלכות
הנצח של בית יהודה.
השבוע קריאת הפרשה ובעיקר קריאת פסוקים אלו טלטלו אותי במיוחד.
בשבוע שעבר מדינת ישראל פתחה את בית גנזיה ומסמכים שהיו נעלמים ומוסתרים מעיני הציבור בפרשת
העלמותם של ילדי העולים מתימן והמזרח נחשפו לכל דורש.
כאב נורא של שנים חזר וניעור .סיפורים שחלקנו סירב להאמין להם – קיבלו תוקף.
ואנה אנו באים? איך אעלה אבי והנער ,והנערה ,והתינוק שזה עתה ולד ,וילדת החמד שטרם למדה לזהות את
אימה ואת אביה – כל אלה איננו איתי??
ונפשם קשורה בנפשם .ונפשם ראוי שתהיה קשורה בנפשנו.
שבת שלום,
נעם.
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 ...השבוע חזרנו לשגרה ברוכה.
ממש עם הפנים לאסיפת ההורים בשבוע הבא וגיבוש מסקנות הישיבות
הפדגוגיות – מחנכות ,מורים ,תלמידות ,מדריכות -חזרנו כולנו מחופשת
חנוכה למסגרת מבורכת של למידה ועשיה.
בתפילה שעמלנו ישא פירות ושנמשיך בצמיחה ובעליה מעלה מעלה.

השבוע יצאו בנות שכבה י"א למכון "שם עולם" לחקר השואה .רבים
המכונים ,המוזיאונים ומרכזי הלימוד של נושא השואה .שם עולם מיוחד בחקר
הנושא של היהדות והמנהיגות הדתית בזמן השואה כשהדגש הוא על גטו
לודג'.
הבנות האזינו להרצאות שונות וסיירו בין המוצגים.
(עניין טכני לא מאפשר צירוף תמונות).

ם ממ״נ״ם שׯק"ׯ ׯװ ׯמנׯ״ כל
פר׳ עװלם -״ן קװש״װת;
װם ײל״לׯ ״ן ממ״נ״ם כ -ל ״װע״לװ
כל ׯת״רװצ״ם.
(ר״ ״עק מרױ״מ״ן)
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טוהר בחינות בסין...

השבוע במדרשת אמי"ת אוריה
נפגש בע"ה ביום שני י"א טבת1.1.2012 ,
לשיעורים:
 -11:00 הרב גבריאל קרסקס -עבודת המידות.
 – 20:00 הרב נעם הכהן -החיים שלנו תותים.
באנה בשמחה!

עמוד  4מתוך 7

עמוד  5מתוך 7

בחידה מהשבוע שעבר ראינו תמונה של ישוב חומה ומגדל הראשון שהוקם-
תל עמל (היום ניר דוד) והקשר לנר שני של חנוכה הוא עובדת תחילת
הקמת ישובי חומה ומגדל בנר שני.
והשבוע -מה בתמונה ,כולם יודעים (אני מקווה)...
אבל מה הקשר לו' טבת?

פרופסור מכובד נכנס לאולם גדול באוניברסיטה ,שם המתינו לו  022תלמידים .הוא
שלף מכיסו שטר של  02ש"ח ושאל "מי מעוניין בשטר זה של  02שקלים?"
התלמידים באולם הרימו כולם את ידיהם.
"אני עומד לתת את השטר הזה לאחד מכם" ,המשיך הפרופסור" ,אבל תחילה הרשו לי
לעשות את זה "...אמר והחל לקמט ולקפל את השטר" .מי רוצה עדיין את השטר?"
שאל .הידיים נותרו מונפות באוויר.
"ומה אם אעשה את זה?" איתגר אותם הפרופסור והפיל את השטר על הריצפה ,דרך
ומעך אותו בין נעליו" .האם אתם עדיין רוצים את השטר?"
הידיים נותרו באוויר.
"יפה מאוד!" הפרופסור מחא כף והרים את השטר המקומט והמלוכלך מהריצפה.
"ברגע זה למדתם לקח חשוב מאוד .לא משנה מה עשיתי לשטר ,עדיין רציתם אותו.
למה? כי ידעתם את ערכו! מדוע אם כן אתם שוכחים את ערככם?
פעמים רבות בחיינו ,אנחנו מוטלים לריצפה ,שפופים ורמוסים ,בעקבות החלטות
שקיבלנו או בגלל נסיבות חיים שנקרו בדרכנו .אנחנו מרגישים בבת אחת שאיננו
שווים כלום ,אבל שוכחים שלא משנה מה קרה או מה יקרה ,הערך שלנו בעצם לא
השתנה! כל אחד מאיתנו הוא מיוחד ויש לו ערך .זכרו את זה!"
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העיר

כניסת השבת

יציאת השבת

ירושלים

61:60

62:36

תל אביב

61:09

62:30

באר שבע

61:33

62:33

:

שבת שלום!
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