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 מניעה

 בורותללהימנע מנפילה לומדים את העבר למען העתיד. אכן יש ערך לנתח אירועים מן העבר כדי ללמוד לעתיד. כדי 

. בכול ההיבטים כול הצדדיםל כבדמחיר ב מסתיימים בדרך כלל יםמאבקסכסוכים ו. בהקשר זה נאמר, כי נוספים

ים בגורמי סקומחקרים שונים ע. ותנביא דוגמא. ואת הישנותבמטרה למנוע  האירוע חשוב ללמוד את ,אשר על כן

 . (הסכמי וורסאיהחתומות על ) צרפתוארה"ב מצד  הלאי מניעתבשאלת האחריות  תוך שהם ממוקדים ,II-מלה"ע ה

בהמשך מאבק  ,, המריבות ביניהם היו עניין שבשגרה. אחד מתגרה בשניכשני עשוריםלפני היו צעירים י נ  ב  שכזכור לי, 

 כול אחדבפני ממקד הייתי בני היו מתעקשים להאשים אחד את השני, ואילו אני . ובתהליך של בירורבבכי מסתיים ה

   אז זה הרגיז אותם, אבל הצליח להעביר להם מסר לחיים. יכול למנוע את המריבה?". אתה"כיצד היית  :את השאלה

 באחרצודק, היה חכם". משמעות עומק המשפט, שהצודק מתמקד  כלל ידוע בכביש ובכול מערכת יחסים: "אל תהיה

 למנוע את המשבר/הסכסוך.  תיאיך יכול – בעצמי)במה הוא אשם( והחכם מתמקד 

שיח  התקייםבאיזו מידה  .אכמה כללי יסוד מנחים אותנו בשאלת המניעה כשכולם ממוקדים בעצמי ולא באחר. 

. האם ב  ? האם בדיאלוג עסקינן או במונולוג?אשמהאדם וולא  חיצוני םהיה ממוקד גורמידה באיזו ו ,מכיל ומתחשב

 עם גורמים חיצוניים. תהתמודדת מיטביהיתה ג. האם  ?ורגשותתחושות , היתה התמודדות מיטבית עם צרכים

 היא מסתיימת בסוף טרגי ועצוב:מחלוקת. ה( מספקת לנו את הסיפור האולטימטיבי של פרשת קורח )במדבר ט"ז

ים ְהיּוַוי  " ת  ה ַהמֵּ פ  ה ַבַמגֵּ ע  ר ַאְרב  ש  אֹות ּוְשַבע ֶאֶלף ע  ְלַבד מֵּ ים מ  ת  ". בעקבות זאת, גם משה ואהרון ֹקַרח ְדַבר ַעל ַהמֵּ

ֶתם ַאֶתם": . האשמה חמורה מצד "כל עדת ישראל"משלמים מחיר תדמיתי יקר מאוד  נורא!ה'".  ַעם ֶאת ֲהמ 

כנגד קורח ועדתו. תורות שלמות נכתבו בגנותו של קורח ועדתו, על  ותקש במיליםו חז"ל ופרשני התורה לא חסכ

ברם, בנגוד לכול הפרשנויות שעוסקות בדמותו השלילית של קורח ועדתו, ננסה להציג מבט מעט שהעז למרוד במשה. 

האם  –שאלת "החכם" נתמקד באלא איש המחלוקת, על קורח של "הצודק" בקורתי שונה על הסוגיה. לא עוד מבט 

 והעצוב? את הסוף הטרגילמנוע ניתן היה וכיצד 

ֲהלּו ")ט"ז, ג(: את התחושות שלהםוננסה ללמוד  לטענות המרכזיות של קורח ועדתו נקשיב ק   ַאֲהֹרן ְוַעל ֹמֶשה ַעל ַוי 

ֶהם ַוֹיאְמרּו ֶכם ַרב ֲאלֵּ י ל  ים כָֻּלם ָהֵעָדה ָכל כ  ם ְקֹדשִׁ ְתַנְשאּו ַמּדּועַ ּו ה' ּוְבתֹוכ  טענות קשות.  כמה". עולות ה' ְקַהל ַעל תִׁ

בסוף הם אף גם תחושה של הפליה וקיפוח.  לזהותבנוסף ניתן . ובכבודםצורך להכרה במעמדם ניתן לזהות ראשית 

י"משדרים תחושה של שרלטנות כביכול מצדו של משה:  ְשָתֵרר כִׁ ר ַגם ָעֵלינּו תִׁ רֵּ ְשת  האשמה ו מתעצמת בתחושה ז". ה 

ים ַהֵעיֵני: "נוספתחמורה   במהלך תקופה ארוכה.  שמתעצמתלהניח שמדובר בתחושה קשה  יש?". ְתַנֵקר ָהֵהם ָהֲאָנשִׁ

כשתלמיד מאשים את מורהו בציון מפלה, המורה צריך לשאול לרכך את התחושה הזאת?  ניתן היהאם , נתההואנו 

 קורח ועדתושל הכוללת יש להניח שתחושת התסכול  בתחושת אפליה?מצא להיתלמיד מה גרם ל - עצמותוך מיקוד ב

, אך מדי אותות מצוקה. בזמן האירוע כנראה כבר מאוחר משדרתו תמבעבעשהיא ארוכה לאחר תקופה  מתפרצת

 ? בהתייחסות נאותה, בהכלה, בשיח משלב, בהעצמה, בהקשבה -התמודדות מניעתית לטפל בהיה האם ניתן 

אירועים קשים נוספים כנגד משה לשותפים הם אלו שהיו מדורה. שמלבים את דתן ואבירן  על ראיםקוזאת ועוד, 

מנסה אומנם משה  ?עם ההסתה המתמשכתבאופן יעיל יותר ניתן היה להתמודד מאז תקופת העבדות במצרים. האם 

 .לשיח אפקטיבי מאוחר מדי ובתנאים שאין בהם בשלות זההיה , אך כנראה שבמהלך האירוע תםלדבר אי

אלא של דק" צוההפרשה. לא מבט של "מסייע לנו להביט מעט אחרת על  ןשאלות, אך עצם הצגתאין לנו תשובות ל

יומית מול קונפליקטים ומול -היוםלהוביל כול אחד מאתנו, בהתמודדות גם מטרת השאלות והדיון ברם,  .חכם"ה"

  .  לחשוב חכם ולא רק צודק, בני דורו "קורח ועדתו"
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