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פרשת תולדות
עבשע יבקעי

דובי הביט מבעד לחלון חדר המגורים, במקום להמשיך לעשות את שיעורי הבית. 

שום דבר לא קרה בחוץ, אבל לעניות דעתו של דובי, אפילו שום דבר זה יותר מענין 

ומרתק מפתירת תרגילי שברים במתמטיקה. 

דובי  דובי.  וחנתה לא הרחק מביתו של  לפתע, הגיחה משאית ענקית משום מקום 

דוגלס  שמשפ'  רושם  עשה  המתרחש.  את  מקרוב  לראות  בכדי  החלון  אל  התקרב 

מקבלת שוב משלוח גדול. דובי לא ידע הרבה על משפ' דוגלס הגויית שגרה בקרבת 

מקום אליהם, הוא ידע משהו אחד: הם מקבלים המון משלוחים עם דברים חדשים. רק 

בחודש שעבר כל השכונה עמדה וצפתה בסבלים שפרקו בעבורם מקרר חדש. והוא 

היה פשוט ע-נ-ק! מוטי, שכנו של דובי אמר שזה יותר גדול אפילו מהחדר שלו! 

דובי עקב אחרי שני הסבלים שהתחילו להעביר את הספה החדשה. "אה וואו!" הוא 

אמר. "הם הזמינו את הספה החדישה והיוקרתית ביותר בעולם – ספת הפלטסמייסטר 

דגם 2021!" דובי הכיר את הספה, הוא זיהה אותה מהפרסומות, ומהחוברת של ההגרלה 

הסינית האחרונה שהסתובבה לאחרונה בתיבות הדואר. ואחותו של דובי אמרה שהיא 

ראתה המון פרסומות של זה בעיתונות השכונתית.

גם אצלם בתלמוד התורה היו דיבורים על הנידון. מוטי אמר שזה עשוי מששה סוגים 

שונים של עור, יש לזה מקומות מיוחדים לכוסות, ורמקולים פנימיים מובנים. ובתוך 

הצדדים ישנם מקררים קטנים, כך שבמקום לקום וללכת להביא את השתיה, צריך רק 

לפתוח את מכסה הצד והמשקה הקר פשוט שם! מחכה רק לך! "זה עולם הזה – וזה 

הטוב ביותר שבו"! היה נוהג אביו של דובי לומר בשעה ששמע את דובי מדבר על כך."

דובי התיישב ליד אמא בספה שלהם בביתם, בכדי לעזור לה לקפל את הכביסה. הוא 

לא ממש אהב לקפל כביסה – זה מידי משעמם – אבל איכשהו, כשזה על חשבון שיעורי 

הבית, המשיכה לכיוון התאמת זוגות הגרביים גברה! 

הנקודות  בעלת  הוורודה  לגרב  הזוג  את  למצא  מנסה  כשהוא  דובי  אמר  "אמא," 

הכחולות של פנינה. "את מסכימה שגם אנחנו נקנה ספת הפלטסמייסטר דגם 2021?" 

"אבל דובי," אמרה אמא, "יש לנו ספה מעולה ונוחה במצב מצויין, אתה יושב עליה 

ממש ברגעים אלו, על מה ולמה לקנות ספה חדשה?"

"כן, אני יודע שיש לנו ספה יפה," ענה דובי, "ואני מנסה לזכור להודות להשם עליה 

לפחות פעם ביום כמו שאת ואבא אומרים לנו שהרב אביגדור מילר לימד אתכם לעשות 
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על כל הדברים הטובים שיש לכם. 

"אבל עדיין, הפלטסמייסטר הוא כל כך גישמעק! תדמייני שאת לא צריכה אף פעם 

לקום מהספה אפילו בשביל לקחת כוס שתיה! הייתי יכול להודות להשם הרבה יותר!"

בדיוק אז הם שמעו מבחוץ קול סגירת דלתות של רכב. "אבא מגיע!" קרא דובי כשהוא 

רץ לפתוח את הדלת. 

דובי היה בהלם לראות את אבא פוסע לכיוונם מחזיק בידו חנוכיית כסף גדולה. 
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"אבא!" הוא קרא, "מה זה?"

"ובכן," אמר אבא כשהוא מניח בזהירות את החנוכייה על השלחן. "אמא ואני חסכנו 

כסף כל שבוע מאז חג החנוכה של שנה שעברה בכדי לקנות חנוכייה חדשה. אמא אמרה 

שמכיון שהקדוש ברוך הוא עשה עמנו כזה נס גדול עלינו לכבד את זה עם החנוכייה 

היפה ביותר שביכולתנו. וברוך השם, אחרי הרבה זמן של חיסכון, הנה, זה כאן!" 

"וואו! זה באמת מדהים – כל כך נוצץ וזוהר! אבל אם לאמא ולך באמת יש כסף מיותר 

יכולנו אולי לקנות פלטסמייסטר. חנוכיה זה נחמד והכל טוב ויפה, אבל השימוש בו 

הוא רק למשך שמונה ימים. ספה זה משהו לכל רגע ורגע בחיים!"

היא  והחנוכייה  לזמן קצר  רק  היא  בדיוק הפוך! ספה  "אבל  ואבוי!" אמר אבא,  "אוי 

לנצח!"

ספק  לדובי  היה  לא  עצמו.  את  יסביר  שהוא  מקווה  הבנה,  בחוסר  באביו  בהה  דובי 

שיש שמונה ימים לחנוכה והוא גם ידע שפלטסמייסטר ישאר כאן לתמיד – לפחות כך 

הבטיחה החוברת של המכירה הסינית. 

"אתה זוכר," המשיך אבא, "כיצד בפרשת השבוע, עשיו מכר את הבכורה ליעקב עבור 

והוא כל כך התרגש מזה, עד  נזיד עדשים? הוא ראה קערית עם מרק עדשים מגרה 

אבי  להיות  הזכות  על  ויתר  שהוא  אומר  וזה   – הבכורה  של  שלו  הזכויות  על  שוויתר 

אותנו  ללמד  באה  עשיו  של  הזו  הטעות  עדשים!,  נזיד  עבור  הכל  היהודית,  האומה 

משהו. עלינו תמיד לעמוד על המשמר – 'האם אנו מוכרים כאן את העולם הבא שלנו 

עבור צלוחית מרק?' וזה לא אומר שאנו לא יכולים ליהנות מהעולם הזה. יש לנו המון 

רגעים מדהימים בעולם הזה, הרבה יותר מאשר למשפ' דוגלס אי פעם יוכל להיות. ויש 

לנו גם נזיד ומרק טעים. אמא מכינה את מרק העוף הטעים ביותר ממנו אנו נהנים בכל 

שבוע! אבל על כל פעולה שאנו עושים, עלינו לחשוב גם על העולם הבא, כי זו סיבת 

החיים. ולכן אין לנו צורך לרוץ ולקנות ספה חדשה רק בגלל שהדגם שלה עדכני יותר 

והיא בעלת עיצוב ושכלולים מוציאי עיניים.

"במקום ספה שיום אחד תתבלה ותגמר ותצטרך להיזרק ולהתחלף בחדשה, קנינו 

משהו שישאר לנו לנצח נצחים – השכר השמור להידור מצוה שלעולם לא יתבלה! ומה 

צד יש למכור את העולם הבא הנצחי שלנו תמורת פלטסמייסטר עראי כל כך כמו נזיד 

העדשים?!"

שבת שלום ומבורך!
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