
 

 15* גליון  תשע"ו טבת כ"א*  שמותשבת פרשת 

 שבתלקראת 

    המשבר והשברהמשבר והשברהמשבר והשברהמשבר והשבר
 

השבוע נתחיל, בשעה טובה, לקרוא בבתי הכנסת את חומש שמות. סיפור גאולת ישראל  
מתחיל כאשר בני ישראל, ששוכנים לבטח בארץ גושן, מקושרים לשלטון ונהנים ממנעמי 

מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף".   ארץ עומדים בפני משבר גדול: "ויקם
היאורה   –בהמשך, אותו "פרעה חדש" יגזור את הגזירה הנוראה מכל: "כל הבן הילוד 

תשליכוהו". אולם, כולנו כבר יודעים שכוונתו של יוסף לחסל את עם ישראל יסתיים דווקא  
 לחירות.בתוצאה ההפוכה: עם ישראל יגדל ויצמח ובסופו של דבר גם יצא משעבוד 

  –כמה מהפרשנים התיחסו לפסוק "מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף" ולשאלה 
למשך הקודם? וכי אין מי -כיצד יתכן שתוך רגע אחד שוכח המלך החדש את המשנה

ש"יזכיר" לו מי היה יוסף? מי הציל את מצרים בשנות הרעב? מי מלך ביד רמה לאורך 
 שנים?

ל זיכרון פשוט לעצם עובדת קיומו של יוסף. מלך מצרים  אלא שכנראה לא מדובר פה ע
גם הוא  שיוסף, את סודו של אולי "זכר" את יוסף, אך הוא לא "ידע" את יוסף. הוא לא ידע 

בעצמו עבר משבר גדול, כאשר אחיו שמעו את חלומותיו והחליטו לזרוק אותו לבור  
קא בצמיחה: יוסף שנמכר ולמכור אותו לישמעאלים. הוא לא ידע, שסופו של המשבר דוו

שוב משבר: פוטיפר   –לעבד הורד למצרים וזכה להיות אחראי על כל בית פוטיפר. וגם שם 
צמיחה: בבית הכלא פוגש יוסף את שר האופים ושר   –משליך את יוסף לבור הכלא, ושוב 

המשקים ודרכם מגיע אל פרעה והופך להיות משנה למלך מצרים. מפתיע ככל שזה ישמע, 
המשברים שעברו על יוסף (מכירתו לישמעאלים וזריקתו לבור הכלא) הוא לא היה  לולי 

 זוכה להגשים את חלומותיו.
וכך יקרה גם עכשיו: מהמשבר תגיע הצעקה לה', ומהצעקה והתפילה תגיע הגאולה. לא  

שבר ואסון, ומצד   –לחינם הביטוי העברי "על המשבר" מכיל שתי משמעויות: מצד אחד 
 הוא גם לידה. ללמדנו, שבכל נפילה וקושי טמונים גם זרעי ההצלחה! "משבר" –שני 

 

 שלכם,

 



  

 מעשה שהיה
 

ַּפַעם ָאָחת ָהָיה ָצִרי/ ָאְדִריַאנּוס, ַהֵּקיָסר ָהרֹוִמי, ָלֵצאת ְלִּמְלָחָמה ְּבאֹוְיָביו. ַּבֶּדֶר/, ְּכֶׁשהּוא ָעַבר 
ַהָּזֵקן ָעַבד ְמֹאד ָקֶׁשה. ִּבְטֶבְרָיה, הּוא ָּפַגׁש ְּבָּזֵקן, ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ְּכֵבן ֵמָאה ָׁשָנה, ֶׁשָהָיה נֹוֵטַע ֵעץ ְּתֵאִנים. 

 ֹקֶדם הּוא ִסיֶקל ֶאת ָהֲאָבִנים ֶׁשָהיּו ַּבָּמקֹום, ִעֵּבד ֶאת ָהֲאָדָמה, ָחַפר ּבֹור ְוָׁשַתל ֶאת ָהֵעץ.
יו ַהֵּקיָסר ְוָׁשַאל  ַהֵּקיָסר ִהְתּבֹוֵנן ַּבֲעבֹוָדתֹו ֶׁשל ַהָּזָקן ַּבִהְתַּפֲעלּות. ְּכֶׁשִּסֵּים ַהָּזֵקן ֶאת ֲעבֹוָדתֹו, ִנַּגׁש ֵאלָ 

א ַּתְסִּפיק אֹותֹו: "ַסָּבא, ָלָּמה ַּתֲעֹבד ָּכל ָּכ/ ָקֶׁשה? @א ָעַבְדָּת ַמְסִּפיק ִּביֵמי ַחַּיִי/? ֲהֵרי ַּכִּנְרֶאה ֶׁשְּכָבר @
 ֵלָהנֹות ֵמַהָּפרֹות ֶׁשל ָהֵעץ ַהֶּזה..."

ֹודֹו! ִאם ִיְרֶצה ּבֹוֵרא עֹוָלם, ִיֵּתן ִלי עֹוד ָׁשִנים ָרבֹות ֶׁשל ַחִּיים  ַהָּזֵקן ָעָנה ְלֵקיָסר: "ְּכבֹוד ַהֵּקיָסר, ָירּום ה
ים ֶׁשֲאִני  ַוֲאִני ַאְסִּפיק ֵלָהנֹות ִמָּפרֹות ָהֵעץ, ְוִאם @א ֲאַזי ְיָלַדי ֵיָהנּו ִמַּמֲעֶׂשה ָיַדי. ְּכמֹו ֶׁשֲאבֹוַתי ָנְטעּו ָעצִ 

 י ָאַשַמח ֶאת ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים." ֵנָהֶנה ִמֵּפרֹוֵתיֶהם, ָּכ/ ַּגם ֲאנִ 
ָמה, ָחַזר  ַהֵּקיָסר ָׁשַמע ֶאת ִּדְבֵרי ַהָּזֶקן ְוִנְפָרד ִמֶמנו. ַהִּמְלָחָמה ָאְרָכה ַאְרַּבע ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות. ְּכֶׁשִהיא ִהְסַּתּיְ 

ַע ִלְטֶבְרָיה, הּוא ָּפַגׁש ְּבאֹותֹו ַהָּזֵקן ֶׁשָּנַטע  ַהֵּקיָסר ִעם ְצָבאֹו ּוָבֶדֶר/ ָעָבר ְּבאֹוָתם ַהְּמקֹומֹות. ְּכֶׁשהּוא ִהִּגי
ם  ְלָפַני ַאְרַּבע ָׁשִנים ֵעץ ְּתֵאִנים. ַהֵּקיָסר ָרָאה ֶאת ָהֵעץ ֶׁשָּגַדל ְלִּתְפֶאֶרת ְוָנַתן ַהְרֵּבה ֶּפרֹות ֲעִסיִסִּיי

 ּוְמתּוִקים.
א אֹותֹו ְּבֶפרֹות ָהֵעץ ְוִהִּגיׁש ֶאת ַהֶּטֶנא ַמָּתָנה ְלֵקיָסר. ְּכֶׁשָרָאה ַהָּזֵקן ֶאת ַהֵּקיָסר הּוא ָלַקח ֶטֶנא, ִמּלֵ 

ת ָהֵעץ  "ֲאדֹוִני ַהֵּקיָסר," ָאַמר ַהָּזֵקן, "ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ִזָּכה אֹוִתי ְּבעֹוד ְׁשנֹות ַחִּיים ְוָכ/ ָזִכיִתי ֵלָהנֹות ְמֶפרוֹ 
 ֶׁשה ִלי ְּכבֹודֹו, ְלַהִּגיׁש לֹו ַׁשי ִמֶּפרֹוָתי." ֶׁשָּנַטְעִּתי ִלְפֵני ַאְרַּבע ָׁשִנים. ְוַעָּתה ַיְר 

ְדF."  ַהֵּקיָסר ֶנֱהָנה ִלְראֹות ֶאת ַהָּזָקן ָהָחרּוץ ְוָעָנה: "ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ְמַכֵּבד אֹוְתF, ַאף ֲאִני ֲאַכּבֶ 
ִלְכִלי ַאֵחר, ּוְלָמֵלא ֶאת ַהֶּטֶנא ְּבַמְטְּבעֹות ָזָהב.   הּוא ָלַקח ֶאת ַהֶּטֶנא ְוִצָּוה ַעל ֲעָבָדיו ְלרֹוֵקן ֶאת ַהֶפרֹות

ָמַסר  ָהֲעָבִדים ִהְזָּדְרזּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ִמְצָות ַהֵּקיָסר. ַהֵּקיָסר ָלַקח ֶאת ַהֶּטֶנא ֶׁשָהָיה ַעָּתה ָמֵלא ְּבַמְטְּבעֹות ּו
 ָּתָנה ַהְּיָקָרה ְוָהַל/ ְלֵביתֹו.ָלָזֵקן. ָׂשֵמַח ַהָּזֵקן, הֹוָדה ְלֵקיָסר ִמָּכל ַהֵּלב ַעל ַהְמ 

ְּבֵני  ְּבֵביתֹו ָאַסף ַהָּזֵקן ֶהָחרּוץ ֶאת ָּכל ִמְׁשַּפְחּתֹו, ִסֵּפר ֶאת ִסּפּורֹו ְוֶהְרָאה ָלֶהם ֶאת ַמְּתַנת ַהֵּקיָסר. ָּכל 
ן. קֹולֹות ַהִּׂשְמָחה ִמֵּביתֹו ֶׁשל ַהָּזָקן  ַהִּמְׁשָּפָחה ְמֹאד ַשְמחּו. ַלָּזֵקן ֶהָחרּוץ ָהיּו ְׁשֵכִנים ַעְצָלִנים ְוָצֶרי ָעיִ 

ל ִּבְּמקֹום ִהִּגיעּו ְלָאְזֵניֶהם ְוֵהם ִמֲהרּו ְלָבֵרר ָמה ֵאַרע. ְּכֶׁשָּׁשְמעּו ֶׁשַהָּזֵקן ָנַתן ְלֵקיָסר ֶטֶנא ִעם ְּתֵאִנים, ְוִקּבֵ 
ַהֵּקיָסר ְמֹאד אֹוֵהב ְּתֵאִנים. ּוְלָכל ֵמי ֶׁשֵּמִביא לֹו  ַהְּתֵאִנים ָמְטְּבעֹות ָזָהב, ְמֹאד ָשְמחּו ּוִמָּיד ֶהְחִליטּו ׁשֶ 

 ְּתֵאִנים, הּוא ְמַׁשֵּלם ְּבַמְטְּבעֹות ָזָהב! 
ֹוָתם  ֵהם @א ָטְרחּו ְלָבֵרר ַהִאם ַהַהְׁשָעָרה ֶׁשָּלֶהם ְנכֹוָנה, ּוִמָּיד ִמֲהרּו ְלָמֵלא ֶאת ָסֶליֶהם ִּבְּתֵאִנים ְוָלְקחּו א

ְּכֶׁשֵהם ִהְתָקְרבּו ְלׁשֹוְמֵרי ַהֶּמֶל/, ַהּׁשֹוְמִרים ָׁשֲאלּו אֹוָתם ִלְמבּוָקָשם. ְוֵהם ִסְּפרּו ֶׁשָּבאּו ְּכֵדי  ֶאל ַהֵּקיָסר. 
 ְלָהִביא ַלֵקיָסר ְּתֵאִנים, ִּכי ָׁשְמעּו ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֵּמִביא לֹו ְּתֵאִנים ְמַקֵּבל ִּבְמקֹום ַמְטְּבעֹות ָזָהב.

, ֲאָבל ֶהְחִליטּו ְלַדֵּוַח ַלֵּקיָסר ְוִלְראֹות ֵּכיַצד ִיֹּפל ַהָּדָבר. ְּכֶׁשַהֵּקיָסר ְלִסיְכלּוָתםקּו ַהּׁשֹוְמִרים ָצחֲ 
ר ְּתֵאִנים ֲאִני? ֲהֵרי ִּכַּבְדִּתי ָחסַ  ְוִכיי ַהְּׁשֵכִנים ָהַעְצָלִנים, הּוא ְמֹאד ַּכַעס ְוָאַמר: "ִּדְבֶר ָׁשַמע, ֶאת 

 ִּבְגַלל ֲחִריצּותֹו ַהִּנְפָלָאה!"ֶאת ַהָּזָקן ַרק 

 הציור השבועי

 פרשהמהאיזה פסוק 

 רמוז בתמונה? 
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 )  12עד  5מגיל  /הלכל ילדפתוחה בין הפותרים יוגרל פרס! (ההשתתפות 

 



  

 ליעזר בן יהודהא –דמות אחת בשבוע 
 

  בינואר 7- ב נולד יהודה. הוא בן ביום ראשון נציין את יום הולדתו של מחיה השפה העברית, אליעזר

 עיקר. בירושלים ג"תרפ בכסלו ו"כ - 1922 לדצמבר 16-ב ונפטר ברוסיה, ח"תרי בטבת א"כ - 1858

 . 20-ה המאה ותחילת 19-ה המאה בשלהי העברית השפה להחייאת הוקדשה פעילותו

"  חדר"ב ללמוד אמו ידי על ונשלח, מאביו התייתם חמש בן בהיותו. פרלמן היה המקורי משפחתו שם

  שחיזק דבר - הסוציאליסטית לתנועה הצטרף ואף ברוסיה ראלי ספר בבית למד בבגרותו. בישיבה ומאוחר

 . ההיסטורית אדמתו על ישראל עם תחיית ורעיון היהודית הלאומית התודעה את אצלו

,  לועזיים לספרים ההשכלה סופרי שיצרו לעברית לתרגומים ובפרט הכללית לספרות גם נחשף, בבגרותו

  הפסיק אך בפאריז רפואה ללמוד נסע 1878 בשנת .חדשה ספרות כשפת העברית תחיית ברעיון והתעניין

  בעיתונים פוליטיים מאמרים לכתוב החל בפאריס שהותו בעת. השחפת במחלת שלקה משום שנים 3 לאחר

 .  יהודית לאומית להתחדשות הקוראים עבריים

  שמעתה השניים החליטו הגיעם עם. דבורה לעתיד אשתו עם יחד ישראל-לארץ לעלות החליט 1881 בשנת

  יהודה בן עבד בתחילה) .י"אב בן איתמר( ציון-בן בכורם בנם שנולד גם נהגו וכך עברית רק ידברו ואילך

  ח"כי של ס"בביה מורה שימש הוא". ציון מבשרת" שנקרא במוסף וכתב" חבצלת" העברי בעיתון

  את להחיות לנסות היתה מטרתו". הצבי" בשם שבועי עיתון ולערוך להוציא החל 1885 - וב בירושלים

 וללימוד לתפילה בעיקר ושימשה בכתב שמורה הייתה דורות שבמשך לאחר דיבור כשפת העברית הלשון

 ).יום היום בשפת לא אך( תורה

 עיתונאית שהייתה, יהודה בן חמדה - לאחותה נישא הוא השחפת ממחלת נפטרה דבורה שאשתו לאחר

 .  העברית ולמסורת לשפה יחסו  את יהודה בבן וחיזקה עצמה בזכות וסופרת

 העברית את להפוך שביקש והעובדה חייו אורח, מנהגיו

  פרסם הוא. הישן היישוב אנשי חמת את עוררו, חול לשפת

  על חרמות מספר הכריזו הם בתגובה. נגדם רבים מאמרים

 עליו הלשינו ואף ולמשפחתו לו התנכלו, יהודה-בן

 מרד לעורר מבקש שהוא בטענה הטורקיים לשלטונות

 רוטשילד בסיוע אך מאסר לשנת נשפט הוא. בשלטונם

 .  התקבל ערעורו

 שברבות" (העברית הלשון ועד" את ייסד 1890 בשנת

 וכיהן ילין דוד עם יחד )העברית ללשון לאקדמיה הפך הימים

 בדצמבר נפטר יהודה בן אליעזר .ימיו לסוף עד הועד ר"כיו

  הישוב נקרא שמו על. בירושלים הזיתים בהר ונקבר 1922

 בירושלים מרכזיים ורחובות הצפוני בשרון יהודה אבן

 .אביב-ובתל

 :יהודית בת ציפורה לעילוי נשמת/  פינת ההלכה
 

  מותר אזי, להבא ממנו להיזהר שצריך נושא על מדובר אם אבל – הרע לשון לשמוע אסור.1
  לשמוע מותר, אדם עם לשותפות להיכנס רוצה אם: למשל אך לא מיד להאמין. לשמוע
  ולהיזהר. השותף על דברים

 כל ששמע לאחר: הבאים המקרים משני באחד זאת, לשמוע, מצווה ואפילו, מותר לפעמים .2
 מן וישכח יירגע המספר הסיפור או שלאחר. כך הדברים שאין למספר להסביר יוכל העניין
 למה להאמין אסור מקרה בכל. בישראל השלום שיגבר סיכוי יש המקרים בשני. העניין
  קשור הסיפור ובשני למספר נוגע הסיפור אין שבראשון המקרים שני בין ההבדל. ששמע
 .  מצווה שזו חיים החפץ אומר המקרים בשני. למספר

 להוכיח לנסות צריך הוא הרע לשון מספרת אשר, בחבורה עצמו את שמצא לאדם קרה אם.3
 .המקום מן להסתלק שינסה אז אותם להוכיח יוכל שלא מעריך הוא אם, אותם
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הם יצאו השבוע לטיול בטבע 

 יחד עם המורה ברוריה:  

 בעלה של המורה רוית?

 ענק!

 ומה עם הקטנים?

 זהו, אנחנו פותחים גן חיות.

 מצאתם הפעם? למה מה

 התמונה הפוכה?

ותלמידות כיתה ו' זכו  

-להתחיל השבוע סדנת בת

 חמודיםםםםםםםםםם!!! מצווה עם בנות השירות:

אגב, הצלחת לגלות כמה  

 אנשים חלמו בספר בראשית?

החידה משבוע שעבר? בטח!  

מצאתם  אנשים. אם לא  7יש 

את כולם... ניתן הזדמנות  

לשבוע נוסף כדי לקבל את  

 הפרס!

 לא... זה העטלף שלנו.

אבל די לדבר על מה קורה  

מחוץ לבנין. שמעת על 

ההרצאה המרתקת  

לתלמידי החטיבה? נחש מי  

פים העביר להם כמה טי

 חשובים לחיים...

אם נועה וענת מעבירות בטוח 

יהיה מענין. נחכה לראות תמונות  

 מהמפגשים הבאים


