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פרשת קרק
 רססמ  םםבסמ  םירסמ

התרגשות מילאה את האוויר בבית יעקב נאות מאיר. רותי, בתיה ושאר הבנות נצמדו 
לחלונות בספריה שבקומה השנייה מתאמצות ככל יכולתן לחזות במה שמתרחש בחוץ.

מספר דקות לפני כן, הרבנית הנדלרביץ הודיעה במערכת הכריזה שבית הספר קיבל 
עד  בהסגר  להיות  העיר  כל  ועל  האזורי  החיות  מגן  וברחו  שחמקו  חיות  על  הזהרה 
יותר להישאר בקומה  גם אמרה שזה בטיחותי  היא  לתפיסתן של החיות המסוכנות. 

השנייה ולכן כל הבנות התקבצו ובאו מיד אל הספרייה.

קולות המסוקים שחגו סביב מילאו את חלל החדר. הבנות הביטו ופטפטו בהתרגשות 
כשראו את עובדי גן החיות מתמקמים על גגות הבניינים הקרובים כשהם מכוונים את 

רוביהם המיוחדים להיא לתפיסתם. 

לפתע שאגות של פחד מהולים בהתרגשות נשמעו באוויר. אמא דובה וגוריה הקטנים 
התקדמו במורד הרחוב ממש לכוון בית הספר!

בתיה ראתה את עובדי גן החיות ברחוב לוכדים תחילה את הדובים הקטנים בכלובים 
מיוחדים ואז מקיפים את אמא דובה שנראתה כאובה וכעוסה מאד לנוכח הדובונים 
הקטנים שנלקחו ממנה. כשהעובדים התקרבו אליה יותר, אמא דובה הזעופה הרימה פח 
זבל ממתכת והעיפה את זה לכיוונם כשהיא מנפצת בכך את חלונות הרכב המשטרתי.

"וואו! איך העובדים האלה עושים את זה?!" אמרה רותי כשנצמדה יותר לכיוון בתיה 
בכדי לראות טוב יותר את כל הפרטים. "אני צריכה להתחבא בקצה האחד של הבית 

כשאבא שלי מטפל בג'וק קטנטן שנמצא בקצה השני... – והם, מתעסקים עם דובים!"

"רותי, די, תפסיקי לדחוף" התלוננה בתיה. "אני הייתי פה ראשונה!"

"מה את אומרת... אני הייתי פה אפילו לפני שהגעת לקומה הזו!" ענתה רותי.

 מהר מאד שתי הבנות כבר לא הסתכלו על מה שקורה מחוץ לחלון. הם היו עסוקות 
מדי בוויכוח.

"את תמיד עושה כאלה דברים!" אמרה בתיה לרותי. "למה את לא יכולה פשוט לעזוב 
אותי לנפשי?"

"אני עושה כאלה דברים??" צעקה רותי. "ומה עם ראש חודש כשהמורה שרי נתנה 
לנו סופגניות? כולנו רצינו להתחלק באחרונה שנשארה. ואת – באת ובלי להתבלבל 

לקחת אותה לעצמך!!!"

"תודה, ממש אותו דבר. נכון, אז לקחתי כי הסופגנייה שלי נפלה על הרצפה!"
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"זו הבעיה שלך! אף אחד לא צריך לסבול בשל חוסר הזהירות שלך!"

הוויכוח של בתיה ורותי החל למשוך אליו קהל סקרניות. 

"הסופגנייה שלה נפלה בגלל שאת בעצמך דחפת אותה, רותי!" צעקה נעמי, שיותר 
התענינה במריבה מאשר בדובים שבחוץ. 

"אבל הגיע לה שדחפו אותה!" התעקשה טובה, מנסה לגבות את חברה שלה.

"בנות, בנות!" קראה המורה שרי שהגיעה לפשר. "מה קורה כאן?"

"זה הכל אשמת בתיה..." התחילה יהודית, אבל המורה שרי בחכמתה היסתה אותה 
בידה. 

"אני בהלם", אמרה המורה שרי, "שכולכן ככה נתפסתן למחלוקת. אתן יודעות כמה 
נורא הדבר הזה? השבוע, הפרשה היא פרשת קורח. שמלמדת אותנו כמה חשוב להימנע 
תקשיבו  מילר.  אביגדור  הרב  של  לשיחתו  הקשבתי  בערב  אתמול  בדיוק  ממחלוקת. 
להילחם  בכדי  לקורח  שהצטרפו  האנשים  שרוב  לנו  אומר  הפסוק  אמר:  שהוא  למה 
במשה היו משבט ראובן. והוא שואל, למה דווקא מהשבט הזה? למה לא משבט שמעון, 

זבולון או בנימין?

"והתשובה היא בגלל ששבט ראובן גר ממש ליד קורח. ובגלל שהם גרו לידו, הם תמיד 
שמעו את התלונות האוויליות אודות משה רבנו, וכך, לאט לאט, באופן לא מורגש, זה 
התחיל להשפיע עליהם עד שהלא יאומן קרה והם עצמם הצטרפו למריבה נגד משה 

רבינו.
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"משה רבינו!!!! האדם שהנהיג והוציא את כל עם ישראל ממצרים! הוא שדיבר עם 
השם והביא לנו את התורה מהשמיים! זה כל כך מגוחך להילחם מול צדיק! אבל בגלל 
שהם התייחסו והקשיבו אל טענותיו של קורח , הם עשו את אחד מהדברים הגרועים 

ביותר שיהודי יכול לעשות – להשתתף במחלוקת. 

ּכּול… וְאַל ּכְסִיל ּבְאִּוַלְּתוֹ', עדיף  ַ "הרב אביגדור הביא את הפסוק ממשלי: 'ּפָגוֹשׁ ּדֹב שׁ
דברים  אותך  שילמד  כסיל  מאשר  שלה  הגורים  את  שאיבדה  דובה  באמא  לפגוש 

מטופשים ואוויליים."

יכולה  בנות ראיתן בעצמכן כמה מסוכנת  "אתן  לכיוון החלון.  המורה שרי הצביעה 
שזה  לנו  אמר  המלך  שלמה  אבל  גוריה.  את  מאבדת  כשהיא  הדובה  האמא  להיות 
ולהיות  ולהיות חלק מהטיפשות.  הזו מאשר להיגרר  להתמודד מול הדובה הכועסת 
ביותר  הטיפשי  הדבר  זה  סיבה,  ללא  להתערב   - ובכלל  שרבים.  באנשים  מסובבים 

מהכל!!"

הבנות השפילו מבטן באי נוחות כשהמורה שרי המשיכה.

"ובמיוחד, כשאין סיבה אמתית למריבה. אם באמת רוצים - כולן יכולות לראות כאן 
מהחלון והסיפור של הסופגנייה מראש חודש הוא כל כך ישן. לא נראה לכן שזה מגוחך 

שבנות מקסימות כמותכן תיגררנה לוויכוחים ופגיעות על כאלו דברים?"

כשהיא  רותי  לחשה  "סליחה",  ביישני.  בחיוך  השנייה  על  אחת  הביטו  ורותי  בתיה 
מושיטה לבתיה את ידה. "לא הייתי צריכה לדחוף אותך." 

סיבה  כאן  היתה  לא  מתנצלת.  גם  "אני  רותי.  של  ידה  את  בחום  חזרה  לחצה  בתיה 
אמתית למריבה."

המורה שרי קרנה מאושר. "אני כל כך גאה בכן בנות, שאתן מבינות את ערך השלום," 
אמרה המורה בחום. 

לאחר כמה דקות עובדי גן החיות הצליחו להרדים את האמא דובה על ידי יריית סם 
הרדמה לגופה. ובזמן שהעלו את הדובה למשאית בכדי להחזיר אותה חזרה לגן החיות, 
כל הכתה פסעה חזרה לכתה, שמחות שאמא דובה הצליחה לחמוק מגן החיות בכדי 

להוות שליחה וללמדן לחיים שיעור מאלף שכזה!

בברכת בריאות ושבת שלום!
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