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 יצחק שלומי :שבועהשיעור פרשת 

 

   י מ י   ה ח ו ל     שבשבת פרשת וי

  זמן תפילין /טלית 16:18 הדלקת נרות

 06:00 שחרית א' 16:25 14:00מנחה            

 06:45 שחרית ב' )בביה"כ( שיעור הלכה אקטואלית

  סוף זמן ק"ש 06:45 שחרית א'

    08:30  שחרית ב'

 16:25 רביתמנחה וע 16:08 13:30, 12:30מנחה    

  שקיעה 16:40 לימוד הורים וילדים

 20:10 ערבית 17:14 צאת השבת

 
 דורית רידר :(8080-, קווי מקוצר0523934505 -)ניידתורנית  ותאח

ָנַען" ץ כְּ רֶׁ אֶׁ י ָאִביו בְּ גּורֵּ ץ מְּ רֶׁ אֶׁ ב ַיֲעֹקב בְּ   "ַויֵּשֶׁ
 )בראשית ל"ז א'(

 (ק"ו.) מסכת סנהדרין בבלי

  ,'וישב' :אמר רבי יוחנן כל מקום שנאמר"..

  .תחילתה של פורענותומרמז על  ,ערצאינו אלא לשון 

 אמר:שנ :מביא לכך ארבע דוגמאותר' יוחנן 

 .)במדבר( ב'לזנות אל בנות מוא וישב ישראל בשטים ויחל העם' *

 ומיד: 'בארץ כנען וישב יעקב בארץ מגורי אביו'*

 .ומכירת יוסף 'יהםבאל א ויבא יוסף את דבתם רעה'

 :ומיד אחריו 'וישב ישראל בארץ גשן'*

 .)בראשית( למות'ויקרבו ימי ישראל '

 'ותחת תאנתו איש תחת גפנו וישב יהודה וישראל בטח'*

                   הדד האדומי לשלמה את יקם ה' שטן'ו: ונאמר לאחר מכן

 .".)מלכים א'( 'מזרע המלך הוא באדום

 
 .אינה מבטיחה חיי שלווה ,במגורי קבע טוחהב מסקנה: גם ישיבה

רּו ֲאָנִשים "  ַוַיַעבְּ
ָיִנים ֹסֲחִרים  ִמדְּ
כּו ַוַיֲעלּו  שְּ  ַוִימְּ

ת ף  אֶׁ  יֹוסֵּ
 .."ַהבֹור ִמן

 
 )בראשית ל"ז כ"ח(

 
 מציורי התנ"ך של

 גוסטב דורה
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 בארץ הקודש ,ווניםיוהמתי על היוונים

 יצחו את היוונים לאחר מאבק ממושךחשמונאים ננתחיל בסקירת האירועים שהובילו לקביעת חג החנוכה: ה

             המזבח'.'חנוכת טכס  ונחגג הטמאים היווניים מכל הסממנים טוהרבית המקדש  .שוחררה העיר ירושליםו

( שהספיק חתום בהשגחת הכהן הגדול) חד, נמצא רק פך שמן טהור את הזהבמנורכאשר התכוננו להדליק את 

המתחיל  לדורות כחג חז"לע"י אירוע זה נקבע  כ"א(.-)שבת שמונה ימים בד. נעשה נס והמנורה דלקהיום אחד בלל

   סביבונים וסופגניות בשמן עמוק.  חנוכיות, :שהורחב ל כסלובה "בכ

 ?שהשתלטו על הארץמאין הגיעו היוונים  

 פני השתרעה על ,'מדינת יהודה' -ובשמה אזארץ ישראל,  .שנים קודם המלחמה ביוונים 170כ  ,נחזור לאחור בזמן

                       מאז הצהרת כורש םפרסיה המדינה נשלטת ע"י .הקמ"ר בלבד והעיר ירושלים במרכז 1600-שטח של כ

טי הפרסי היה ליצור חייץ מול המעצמה יאוטונומיה בתחום הפולחן הדתי. השיקול הפול ומקבלתלפנה"ס(  538)

  .מצריםוכובש את ממשיך דרומה , ר הגדול מלך מוקדון כובש את א"יאלכסנד ,לפנה"ס 332בשנת המצרית.  

 תרבות המזרח עם היה שילובחזונו של אלכסנדר  .לפרסים את ממלכתם גם זרחה ולוקחמ הוא פונה משם

. בארץ ישראל, חזונו הוגשם הלכה למעשה ('הלס' ולארצם 'הלנים' )היוונים קראו לעצמם התרבות ההלניסטית

מהאנשים חדור לכל התחומים ולכל שכבות העם. התרבות ההלניסטית סחפה את ההמונים, ל הצליחהוא ו

 "מתיוונים".  -המפוקפק  שזכו לכינוי העברי ,הפשוטים ועד לבעלי ההון, השלטון והכהונה

 שנה 20 כ פרצה מלחמת יורשים )דיאדוכים( שארכהובעקבות כך,  מבלי להשאיר יורש 33בגיל  מת אלכסנדר

מי' השתלט על א"י, תל'בית המלוכה של בתקופה זו  .וקרעה לגזרים את האימפריה שכבש אלכסנדר מוקדון

לשפה  של התנ"ך המלך תלמי השני נעשה 'תרגום השבעים'בתקופת  .לאחופש דת מ יתןיהודים נול סוריה ומצרים

   היוונית.

בדרום טורקיה בתחילה  הקית, ששלטהממלכה הסלאוש החזיק מעמד כמאה שנים עד בית תלמינם של שלטו

פשר אאנטיוכוס השלישי  .בית תלמימ רץ ישראלאת סוריה וא הכבש ,ובעירק, בראשותו של אנטיוכוס השלישי

גם פחות חכם מאביו פלש  קצת היהש (אפיפנסהרביעי )אנטיוכוס  בנו , אולםפי "חוקי האבות" יהודים לחיות עלל

פקד עליו ש)פופליוס לינס(  אלכסנדריה, פגש את המפקד הרומיקודם הגעתו לארץ הקודש. כשהגיע ל למצרים

  בחרבו סימן פופליוס , אולםביקש ממנו לשקול את הבקשה ,מלכותיבנימוס  ,אנטיוכוס .את הממלכה לעזוב

. מעגלצא מהייש ..לפני ,לציית לדרישה והקריא לו אגרת רשמית הדורשת ממנו לאנטיוכוס מעגל על החול מסביב

 הקפיד לשמור על יחסים טובים עם רומא,אבל  ,, שקיבל אולטימטום מוחשי וברור לעיןס המושפלאנטיוכו

 . נואזורב לשקם את כבודו ומשם הגיע ,התקפל

היות דות. משניסה לדתי בין המעמ-לחץ חברתי בכך יצרו ההלינזציה )ההתיוונות(ת א הגבירבארץ הקודש הוא 

 והצית בכך עזה נתקל בהתנגדות הוא ,'לא מתיוונים' על היהודים ה רות אנטיוכוס"יכפות את "גזאקטיבי יותר ול

אליהם השתייכו מעמד שהיהודים -המתיווניםבעיקר נגד  המרד כוון .לפנה"ס( 167'מרד החשמונאים' )את 

ונקראו בשמות 'הנחשבת'  את השפה דיברויהודים אותם  .בעלי השררה והעוסקים בקודש במקדש העשירים,

 אלכסנדר, היה ונשאר עד היום..-לדוגמה השם יווניים.

לוח על פי ה( בנובמבר 29) כ"ט יוםב חל (ע"פ הלוח העברי כסלוב ה"שהיום הראשון של חג החנוכה )כ השנה זכינו 

                    שנה,  30בעוד  שוב יפגשוי הם החליטה עצרת האומות המאוחדות על תכנית החלוקה. היום בו - הלועזי

                        .29.11.2051-ב"ה כסלו תתי"כב

                                                                                                        קיבוץ ראש הנקרה           –מנחם קימלמן                                                               !בברכת חג אורים שמח
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 הרב ארי /וישבלפרשת  –מי יודע?  10

 תשובות בתחתית העמוד במהופך

 מה היה הדבר הראשון שעורר את האחים לשנוא את יוסף? .1

 ספרו בקצרה את שני החלומות שיוסף חולם ומספר לאחיו. .2

ר ְוי ד ה ֲאֶשר ַבִמְדב  בֹור ַהזֶ ֶאל הַ  ַהְשִליכּו אֹּתֹו""? ומי אמר: ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנְשִלֵכהּו ְבַאַחד ַהבֹּרֹותמי אמר: " .3

 "?ַאל ִתְשְלחּו בֹו

 האם תדעו את שמו הפרטי של אחד מהם? –שר הטבחים, שר בית הסוהר, שר האופים, שר המשקים  .4

 בום? איך היא קשורה לסיפור יהודה ותמר?ימהי מצוות י .5

 מיהו אחיו התאום של פרץ? מדוע נקרא פרץ בשמו? .6

 וסף בבור. באיזה מקום היה כל אחד מהבורות?פעמיים הונח י .7

 מי חגג יום הולדת בפרשה? מה שתו במסיבה? .8

 מה משמעותם? – 11, 17, 3 –מספרים בפרשה  .9

ַאר ִויֵפה ַמְרֶאהמי היה " .10  "?ְיַפת תַֹּאר ִויַפת ַמְרֶאה""? מי היתה ְיֵפה תֹּ

 

 

 

תשובות:  1 . כתנת הפסים שמכין יעקב ליוסף.   2 . א. אלומות האחים משתחוות לאלומה של יוסף. ב. שמש, ירח ו - 11  
כוכבים משתחווים ליוסף.  3 . האחים; ראובן.  4 . פוטיפר  שר הטבחים.  – 5 . כשאיש נשוי נפטר ללא ילדים, מצווה על 

אחד מאחיו לשאת את האלמנה לאישה. יהודה מבקש מבנו השני,  אֹונ ן , לשאת את תמר כלתו, לאחר מות   ֵער  בכורו.  6 .
זרח. כי התפרץ לצאת לפני זרח, למרות שזרח הוציא ראשון את ידו.  7 . האחים השליכו אותו לבור בדותן. במצרים הוא 

נזרק לבור בכלא ע"י פוטיפר. " ְוַגם פֹּה לֹּא ע ִשיִתי ְמאּומ ה ִכי ש מּו אִֹּתי ַבבֹור  ." 8 . פרעה; יין.  9 . שריגים – 3 בגפן בחלום  
שר המשקים,  סלים בחלום שר האופים.  3 חודשי ההריון הראשונים של תמר.  3 17 גילו של יוסף בתחילת הפרשה.  –  11  

כוכבים בחלום יוסף.  – 10 . יוסף; רחל.  

 שבת מברכים 'וישב'פרשת 

 . א'ולמחרתו ביום ( 'מקץ' שתפר)מברכים ראש חודש טבת שיהיה בשבת הבאה 

 .חלקים 14ו  13:39( שעה ל' בכסלוביום שבת )יהיה  המולד

 (לוח ארץ ישראל, הרב טוקצינסקי)

 

 "לכבוד החנוכה"

 ביום ראשון הקרוב, לאחר תפילת מנחה, נתכנס יחד בבית הכנסת

 ברוב עם.להדליק נר ראשון של חנוכה 

 כולם מוזמנים, מתפללות ומתפללים, ילדות וילדים

 להדלקת נרות, זמירות ושירות וחלוקת ִמגדנות.

 16:25תפילת מנחה בשעה 

 16:35הדלקת נרות בשעה 

 בואו בשמחה!

 ועדות דת וחינוך
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 בישפרשת ו –פ"ש עם שיר 

 ברוח מבשורהל

העובר מאבקים ומכשולים, מפגשים מסעירים ובריחות  יעקב לדמותו שלהשבועות האחרונים נחשפנו  במהלך

 שמימית. בפרשת וישב עובר המיקוד מלווה במלאכים ובהגנהכשהוא  , מנווט ומעפיל בעקבות חלומותיוחפוזות

על הפסוק הידוע מתהילים  מופלאה פרשנותביא בפניכם נך רגע לפני שנעזוב את יעקב לעיסוק בילדיו ובמשפחתו, א

ביחס לפרשיותיו  ר דרשותיו של הבעש"ט על התורה"תורה" זו מובאת בספ ."אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי"

 של יעקב, ובעיקר לאור החוויות הקשות העוברות עליו.

מי זה האיש אשר יחכם להבין אופני טובתו, והגם שהטובה רודפת  "כי לפעמים האדם אינו יודע טובתו, כי

אחריו בחמלת ה' עליו שרוצה להופיעו אור ישע והצלחה, הוא פונה עורף ולא פנים, ובורח ממה שהיה טובתו 

באמת, כי אין אתו ידיעה כלל שאם יעשה זה ירוויח ויצליח, על כן ביקש דוד ברוח קדשו עבור כלל ישראל, 

חסד, שאתה רוצה לעשות עמי ואין בי דעת לקבלם ולהביאם אלי, ואולי הנני עוד בורח מפניהם, על אך טוב ו

 כן אני מבקש מאתך שהם ירדפו אחרי, בלי אוכל לברוח מפניהם עד שאקבלם ואביא ברכה לתוך ביתי..."

חנו. במקום להישיר מחכים לפתנוטים לעיתים לברוח מהטוב והחסד ה קב אבינו וכמו דוד המלך גם אנחנוכמו יע

 העשויים למלא את חיינו באור ושפע.ומאתגרים מפגישות מאיימות , אנו מתחמקים ולהתמודד לאזור אומץ, מבט

הצביע ותו המורכבת של יעקב אבינו, ולמתוך מודעות עצמית עמוקה נדמה שהבעש"ט מצליח לחשוף קו אופי מדמ

 ת. במקומות רבים בפרשות האחרונותהן ברמה הלאומיתכונה המאפיינת רבים מאיתנו, הן ברמה האישית ו על

הניצבים לפניו ובוחר בדרך עוקפת, למרות הבטחות מפורשות לשמירה  מודדות ישירה עם אתגריםבורח יעקב מהת

בין החשש הגדול  ורה בפועל,עולמו הפנימי של יעקב ובין מה שקאנו מתוודעים לפער הגדול בין  ולהצלחה. שוב ושוב

 מכשול מקומי ובין הברכה הגדולה הצפויה בהמשך הדרך. םהתמודדות עמ

בתפילה מעומק הלב, שריבונו של עולם  לך, ואף אנו מחרים מחזיקים אחריומתוך עמדה נפשית זו מתחנן דוד המ

 לוםהם נסרב לראות את הפוטנציאל הגכל ימי חיינו". שגם במצבים ב ירדפונויחמול עלינו והטוב והחסד "

וסף נו ונבין, כמו ייעינ תיפקחנהוהברכה לנשוף בעורפנו, עד ש שהקב"ה מזמן לנו, ימשיכו השפעיות ובהתמודד

 והים חשבה לטובה".-בשעתו, שמה שחשבנו כרעה, "א

 :נודע'לקוח מתוך 'והעולם במסלולו ה השיר להלן

----------- 

 סלעית/בל אשחית 

ָעִמים ַהֵהן ָכל ַהפְּ  בְּ

ַתח  ִתי ַבפֶּ ִתיָעַמדְּ ַנעְּ ִנמְּ  וְּ

ת ַהַסף,  ֵמֲעֹבר אֶּ

ָכֵשל. לֹא אֶּ  שֶּ

 

ַסע פְּ אֶּ ִכים וְּ  ַהַפַעם ַאשְּ

א בּוֵשי ָשוְּ ִשי ַמלְּ ה ַנפְּ ם ַתֲעטֶּ רֶּ טֶּ  בְּ

ִתָקַלע ַבַכף.  וְּ

 
ָכֵנס  ַהַפַעם אֶּ

ַקֵבל. תְּ אֶּ   וְּ

 ליאב וסלעית לזרא
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------------------------------------------------------------------- 

 

 שו"ת בנושא שנת השמיטה –שביעית כהלכתה 

באחד העציצים שעומד בגינה מחוץ לבית מפלס האדמה ירד וחלק מהשורשים של השיח שגדל בו חשופים  שאלה:

 כעת. האם מותר למלא את העציץ באדמה כדי לכסות שוב את השורשים?

הגמרא במסכת מועד קטן )דף ג ע"א( מביאה ברייתא שמונה מלאכות שאסורות בשמיטה. הברייתא  תשובה:

)הסברים  'ששורשיו נראים ומכסין אותו באבק''. ורש"י מסביר שם )ד"ה מאבקים(: מציינת ש'אין מאבקין

אחרים הובאו על ידי פרשני המשנה והתלמוד(. פעולה זו של כיסוי השורשים היא תולדה של מלאכת זריעה. כפי 

ת מדרבנן. שכבר למדנו בעבר, בדיני שביעית התורה אוסרת ארבע מלאכות בלבד ואילו כל התולדות כולן אסורו

)=להעמיד(, כלומר פעולות שנועדו לשמר את  'לאוקמי'במלאכות דרבנן בשביעית מבדילים חז"ל בין פעולות של 

 'לאברויי')=להשביח(, כלומר פעולות שתכליתן השבחה. בעוד שפעולות  'לאברויי'המצב הקיים, ובין פעולות של 

 .'לאוקמי'אסורות, התירו חכמים פעולות 

 אהרלה אדמנית / יעקב

 
ב ַיֲעֹקב  ַויֵּשֵּ

 ְמגּוָריו ָסִביב

ה  ַפַחד ָאִביו ַהְמֻרמֶּ

 ִיְרַאת ָאִחיו ַהִנְגָזל

 ָחִמיו ַחם ָעָליו

ק ָהֹאפֶּ ְלָמה מֵּ עֶּ  ִאמֹו נֶּ

 ָקָצה ְבַחיֶּיהָ 

 ִבּתֹו ִנְטְמָאה

 ָבָניו ִהְבִאישּו

לֹו ִשְכָלה  ְרחֵּ

י  ְלָמה ִלְפנֵּ אֶּ יהָ נֶּ  ֹגְזזֶּ

 ְבכֹורֹו ָסַרח

 ְיהּוָדה הֹוָדה ְבַקְלָקָלתֹו

 ֲאהּובֹו ִנְמַכר

מּונֹו ִנְסַחר  אֵּ

ָאה  ַשְלָמתֹו לֵּ

ַמע ְשִעיִרים  ֲעֻקָבה ִמדֶּ

ת ְלַרְגָליו שֶּ  ְזקּוָניו ִנְכְמרּו ְכרֶּ

 ַפִסים ַפִסים ִנְפְרמּו ַחָייו

 ָצרֹות ַרבֹות ְסָבבּוהּו

 ָהיּו ֻכָלָנהַעל ִשְכמֹו 

 ָנָשה ַשְלָוה

 ?ֲהָנְקָעה ַנְפשֹו

ם  ?ַהִהְתַנחֵּ

 איור: מנחם הלברשטט
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זה יש לברר את המציאות עם גנן או מישהו שעוסק בתחום. אם חשיפת השורשים עלולה לגרום נזק לכן במקרה ה

אין  –לשיח, מותר לכסות את השורשים באדמה. אם השיח יוכל לשרוד את שנת השמיטה ולא יינזק מחשיפה זו 

 היתר לכסות את השורשים.

 הרב ארי

 
------------------------------------------------- 

 לזכרו של החייל יהודה מורי ז"ל

 .יהודה מורי ז"ל שנים לנפילתו של החייל 52רגע לפני חג החנוכה, בתאריך: כ"ד בכסלו, ימלאו 

 
                   ( 1948) בשנת תש"חו 7התייתם מהוריו ובגיל  הוא (.1941) בן דוד וגמר, נולד בתימן, בשנת תש"א ,יהודה

 לקיבוץ סעד , הוא הגיע9. בהמשך, בגיל נתניהעיר ל עלה לארץ ישראל יחד עם אחיו, במסגרת "עליית הנוער"

 (, והיה אחד משישה ילדים שהתחנכו בסעד כילדי חוץ.1950)אוקטובר  בחודש חשון תשי"א

 
מן ודני ברט והשתייך לחברת הנוער נאורי רוז - ויבדל"איעל קסלר ז"ל  –יהודה למד באותה כיתה עם בכורי סעד 

מספר הילדים בכיתה בבית הספר בסעד בראשותה של המורה רחל קרול ז"ל, באותם ימים היה קטן ועל  'תקוה'.

המשפחות המאמצות שלו היו  מנת להשלים את מספר הילדים בכל כיתה הוחלט לקלוט ילדים מחוץ לקיבוץ.

דל"א חוה פייגלשטוק, ולאחר מכן, כשעזבה המשפחה את סעד, אומץ על ידי משפחת ותב משפחת גלוקי ז"ל 

 ,במכתב שכתב מדריך חברת הנוער שלו מספרים שאהב לעבוד יותר מאשר ללמוד. מרים ואברהמי רוזנמן ז"ל.

 הוא ציין שיהודה מועמד לצאת לקורס פלחה., פמן ז"ליונתן ק

 

 ושירת בנח"ל מוצנח. 'עין צורים'התגייס לצה"ל, לגרעין נח"ל לקיבוץ  ( יהודה ז"ל1956)אוקטובר  בסתיו תשי"ז

תחילה עבד בגד"ש על  עבד בגד"ש. עם שחרורו משירות סדיר הגיע כשכיר למשואות יצחק. ' הואעין צורים'ב

כשהתחתן עם ברכה עבר  הקומביין ולאחר מכן היה נהג משאית במכון 'בר לחי', מכון התערובת שהיה בישוב.

 ג הצעיר להתגורר בגדרה.הזו

 
נקרא לשירות מילואים בבקעת הירדן. בשובם של יהודה וחבריו ממרדף אחר יהודה  (1969) בחודש כסלו תש"ל

הובא למנוחת עולמים  היה במותו. 28בן  מחבלים התהפך רכבם בכביש הבקעה. מפקד הפלוגה נפצע ויהודה נהרג.

 אמן. החיים". בצרור "תהא נשמתו צרורה בבית העלמין בגדרה.

ברכה רעייתו הייתה אז בהריון ולאחר  שמו של יהודה ז"ל נחקק באנדרטת הצנחנים בתל נוף ובאנדרטת הבקעה.

 הבת, שנקראת יהודית על שם אביה, מתגוררת כיום במושב שתולים, נשואה ואם לארבעה. נפילתו נולדה בתו.

 

 מקורות: 

 הייתה אחראית על ארכיון סעד. ששרה המל ז"ל עוד מהתקופה, מידע שהצטבר במהלך השנים הרבות

 ומשפחת מורי. אתר ארכיון העיתונות של משרד הביטחון. "יזכור"אתר  מידע נוסף:

 

 

 משואות יצחק-ישראל זיסק

 

 



7 

 "קהילנטחידושים ב"

 בשבוע האחרון התחדשה אפליקציית קהילנט במראה חדש.

 מסך ההודעות מסודר לפי הקבוצות השונות, וכדי לראות את ההודעות יש להיכנס לקבוצה.

 על מסך האפליקציה יש שני כפתורים מהירים:

 האחד עם סימן המעטפה 

  
 שנשלחו. SMSמציג הודעות דוא"ל ו

 השני 

   

 דומה לתצוגה בה היינו מורגלים עד כה, מציג פרסומים על אירועים ואת ההודעות האחרונות שהועלו למערכת. 

 קציה מומלץ להוריד אותה.ילמי שטרם הוריד את האפל

 , רצוי לבחור באחת מאופציות ההתראה הקיימות לגבי כניסת הודעות
איזה קבוצות מעוניינים וניתן להגדיר עבור איזה קבוצות מעוניינים לקבל התראה, לחוששים מעודף התראות, 

 .לראות

 

 בשעות העבודה בימים שני או חמישי. אליימי שצריך עזרה יכול לפנות 

 איילת ברנע

 

 לניצן עקיבא

 מזל טוב לבת המצווה

 לאסתר ויניב ולכל המשפחה

 איחולים לשמחות ולנחת!
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,הצגה מצחיקה ומבדרתלכבוד החג, נארח   

+50מדברת ללב כל אדם, ומיוחד לגילאי ה  

 בערב נר שני של חנוכה, 

בחדר האוכל. 20:30בשעה  29/11/2021יום שני   

 הקפידו על כללי התו הירוק ועל מסכות!

 תהנו!


