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םיהולא יניעב ןח תאצומ םירמ .2  
55-26 'א סקול יפ לע הרושבה  

עושי לש וייח תובקעב עסמ :סקול  

 עושי תדלוה לע שארמ עידומ םיהולא ךאלמ

 ונייה ינא וא התא םא .שדקמה תיבב הירכז םע רביד לאירבג ךאלמהש זאמ ופלח םישדוח השיש טעמכ
 חינהל ריבס .ירמגל תרחא הרוצב תאז םיננכתמ ונייהש יאדוול בורק ,םלועב חישמה תדלוה תא םיננכתמ
 יתרבח דמעמו רשוע םע םירוהל דלונ אוהש ,תויונמדזה ול ויה הבש הלודג ריעב דלונ היה םלועה לש עישומהש
 תרחא ךרד שי םיהולאל ,תאז םע .םינהכה דחא לש ותבל דלונ ילוא ,ןוילעה יתדה דמעמה לש ,הליהקב ההובג
 ּוהְבָּג ןֵּכ--ץֶרָאֵמ ,םִיַמָׁש ּוהְבָג-יִּכ הָוהְי ,םֻאְנ--יָכָרְּד םֶכיֵכְרַד ֹאלְו ,םֶכיֵתֹובְׁשְחַמ יַתֹובְׁשְחַמ ֹאל יִּכ" .םירבד תושעל
 ךאלמה תא חלש אוה ,םיהולא לש תינכתה יפל .)8-9 ה״נ והיעשי( "םֶכיֵתֹבְׁשְחַּמִמ יַתֹבְׁשְחַמּו ,םֶכיֵכְרַּדִמ יַכָרְד
 .הבר תובישח תלעבכ העודי התייה אל תאזה הנטקה הרייעה .תרצנ םשב לילגב תינופצו הנטק הרייעל לאירבג
 רוקמב היה עושי יכ סופיליפ ול רמא ,חישמה תא שוגפל ןמזוה לאנתנ רשאכ ,תודחא םינש רובעכ ,השעמל
 .)46 ׳א ןנחוי( "?בֹוט ּוהֶּׁשַמ אֹובָל לֹוכָי תַרְצָּנִמ" ,בישה לאנתנו ,תרצנמ
 

 תינכתב .ונממ תאצל לוכי וניא בוט רבד םושש םוקמכ עודי היה רשא ,יתועמשמ אל םוקמב רחב םיהולא
 הריחבה תלוכיו תויוכזה ירסח ,םיינעה םע תוהדזהל בושו בוש רחב אוה ,םיהולא ידי לע שארמ העבקנש
 ,)הפוקת התואב ןיסוריאה ליג( הרשע שולש תב יאדוול בורק התייהש הרענב רחב אוה ,ותמכוחב .הזה םלועב
 םיִהcֱא רַחָּב הֶּזַה םָלֹועָה יֵּיִנֲעַּב ֹאלֲה" .עונצ רגנל תסרואמ התייהשו ,ויניעב ןח ואשנ התכילהו הייחש הרענ
 יניעש םיאור ונא ,םעפ רחא םעפ .)5 ׳ב בקעי( "ויָבֲהֹואְל ַחיִטְבִה רֶׁשֲא תּוכְלַּמַה יֵׁשְרֹויְו הָנּומֱא יֵריִׁשֲע תֹויְהִל
 .הזה םלועה לש םיינעה יפלכ תונפומ םיהולא
 

 תֶסֶרֹאְמ הָלּותְּב לֶא ,תַרְצָנ ּהָמְׁש רֶׁשֲא ,ליִלָּגַּב ריִעְל םיִהcֱאָה תֵאֵמ לֵאיִרְבַּג dָאְלַּמַה חַלְׁשִנ יִּׁשִּׁשַה ׁשֶדֹחַּב"
 .דֶסֶחַה תַכּורְּב ,יִחְמִׂש" :dָאְלַּמַה רַמָא ּהָרְדַחְל ֹוסְנָּכִהְּב .םָיְרִמ הָלּותְּבַה םֵׁשְו ,ףֵסֹוי ֹומְׁשּו דִוָּד תיֵּבִמ ׁשיִאְל
 לַא" ,dָאְלַּמַה ּהָל רַמָא .תֹאּזַה הָכָרְּבַה לֶׁש ּהָביִּט הַמ ּהָּבִלְּב הָבְׁשָחְו רָבָּדַה עַמֵׁשְל הָמֲהְדִנ איִה ."dָּמִע הוהי

-ןֶבּו הֶיְהִי לֹודָּג אּוה .ַעּוׂשֵי ֹומְׁש יִאְרְקִתְו ,ןֵּב יִדְלֵתְו יִרֲהַּת הֵּנִה .םיִהcֱא יֵנְפִל ןֵח תאָצָמ יִּכ ,םָיְרִמ ,יִדֲחְפִּת
 "ֹותּוכְלַמְל ץֵק ןיֵאְו םָלֹועְל בֹקֲעַי תיֵּב לַע cdְמִיְו ;ויִבָא דִוָּד אֵּסִּכ תֶא ֹול ןֵּתִי םיִהcֱא הוהיַו ,אֵרָּקִי ןֹויְלֶע
 .)26-33 ׳א סקול(

 
 תובאה ינש רשאכ" :םילותבה לעו םירמ לש םיסוריאה לע רבדמ פושיב םי'ג ,"תמ חישמה ובש םויה" ורפסב
 סקט לש הדימ התואב םיפתתשמה תא בייחו ימשר סקט והז .ןישודיקה שחרתה ,ומיכסה תוהמיאה יתשו

 סקטש תורמל ,ןישודיקה לע הזוח םתחנש רחאל .םיאושינ לש תיפוסה המכסהה תא הוויה ןישודיק .הנותחה
 ןיב רטפנ היה ףסוי םא .םישוריג תועצמאב אלא ותסוראמ רטפיהל לכי אל ןתחה ,שחרתה אל ןיידע םיאושינה
 התיא םייקמ היה רחא רבג םא ,הפוקת התואב .יטפשמו יקוח ןפואב ותנמלא התייה םירמ ,םיאושינל ןישודיק
 לכל הנש דע ,םישדוח המכ הכשמנ ןיסוריאה תפוקת 1".תפאונכ תשנענ התייה םירמ ,םיימיטניא םיסחי

 אקווד רחב םיהולאש ןיינעמ אל הז םאה .תינדפק הניחבל ןותנ היה םירמ לש הרהוט ,היסוריא ךלהמב .רתויה
 .ןויריהל סנכית איהש הז ןמזב

 
 םיארוק ונא ,הירכז ומכ אלש .ףסויל רבד רמוא אל ןיידעו ,םירמ םשב השיאל הלגתמ לאירבג ךאלמה ,םעפה
 וירבדמ דואמ תדרטומ התייה םירמ .וירבד ןכותמ המהדנ איהש יפכ ,ךאלמה הארמל המהדנ אל םירמש
 בושחל וא רהרהל הכישמה איהש ,איה יוטיבה לש תילולימה הנווכה .תאזה הכרבה לש הביטל עגונב התהתו
 עודמ התהת חטב איה !םיהולא יניעב ןח האצמ איהשו התיא םיהולאש הל רמא ךאלמה .ךאלמה תכרב לע
 ?התוא ןיכמ ךאלמה המ תארקל .הלאה םירבדה תא הל רמוא ךאלמה
 
 
 
 ןחב הלש תוישיאהמ קלח רמולכ ,הייחב םיוסמ קמוע תלעב הריעצ השיא התייה םירמש ךכ לע דיעמ הז
 ידי לע שדחמ םידלונ ונחנא םא ונתא אצמנ םיהולא ,םירמ ומכ .םיהולאב םירושקה תושגרו תובשחמ  ףקישו
 יניעב דסחו ןח םיאשונ ,םייח םיהולא לש הליהקה תויהל םיארקנה ולא .דסח ונלביק הז דמעמב .שדוקה חור
 ונחנא דציכ םיבשוחמ תויהלו שפחל םיכירצ ונחנא ,עושי לש רתויב םיפדעומה םירירגשה רותב .םיהולא
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 ןמז וניא םיהולא לע תובשחמבו רוהרהב עקשומש טקשה ןמזה .ונלש ףסכבו ,היגרנאב ,ןמזב םישמתשמ
 .זבזובמ
 תוריחבה תא דבכמ םיהולא .תויהל הרחבנ איהש המל עגונב םירממ תושר שקבמ לאירבג וליאכ טעמכ הז

 םהייח תא ןוצרב שידקהל םינכומ רשא הלא תא שפחמ אוה לבא ,רוחבל שפוח ונל ןתונ אוה .םייחב ונלש
 איה .העושיה אוה הוהי רמולכ ,עושי ארקיהל ךירצ תאשונ איהש קוניתה יכ רמאנ םירמל .הוונעב ותוא תרשל
 תורישה לש הזה השעמב לבא ,םיהולאה ןב תא המחרב תאשונש וז תויהל םישנה ברקב תכרובמו הבוהא דואמ
 הלותבה התדיל תא דוסב רומשל הצלאנ איה ,לדג עושי רשאכש בשוח ינאו ,וניבה אל םיבר .ריחמ ברועמ
 ,םחל תיבב םייתנש ליג דע םידליה לכ תא גרה סודרוהש ירחא .עגר הז לע בושחת .הנוכשב הביבס ויהש הלאמ
 םינמזב !דיתעל לארשי ךלמ ,חישמה תא הלדיג איהש ךכל עדומ היהי והשימש הצור התייה אל יאדווב איה
 .הבילב רהרהל המ לע הברה םגו רוצאל הברה היה םירמל .הנבהל השקו לבלבמ היה חטב הז ,םימיוסמ
 

 השק יכה היה המ ?יעבט לעה הנויריהל עגונב ךאלמה לש רסמה יבגל השיגרה םירמ דציכ ,ךתעד יפל )1 הלאש
 :הנבהל
 
 ,םיהולא יניעב ןח אוצמל •
 ,הלותבכ ןויריהל סנכיהל •
 וא ,דיתעב היהי הלש דליה ימ •
 ?התחפשמלו ףסויל דחוימב ,םירחאל הלש ןויריהה תא ריבסהל •

 
 יהולא תא םיתרשמש ולאל תדמצומש המגיטס םימעפל תמייק ,םיהולא תא תרשל םירחובש הלא רובע
 תא הדירפמו הרידגמש הפרח לש ןמיסכ תרדגומ המגיטס ?המגיטס רמוא ינאש ןווכתמ ינא המל .הליהתה
 הזה שובכה םלועה לש וכרדל תיתוברת-יטנא איה תיתמאה הנומאה .תיתרבחה ותוברתמ וא ותביבסמ םדאה
 רשא ונביבסש הלא ברקב תומודק תועדו תוילילש תודמע רוציי םיהולאל תויצ ,תובורק םיתיעל .ביואה ידי-לע
 .)20 ו״ט ןנחוי( "ּופְּדְרִי םֶכְתֶא םַּג ,ּופְדָר יִתֹוא םִא '.ויָנֹודֲאֵמ לֹודָּג ֹוניֵא דֶבֶע' ,רמא ומצע עושי .הילפאל תוליבומ
 םייקל ילבמ ןויריהב איהש רמול הלכי איה ךיא יכ ,המישאמ עבצאו הנבה-רסוח םע דדומתהל הצלאנ םירמ
 רבע המ ךמצעל ראתל לוכי התא םאה ?הרשע-שולש תב הרענ לש היפמ הזל ןימאמ היה ימ ?רבג םע םיסחי
 םיהולאב םירמ לש התנומא ?הירוהל הרמאשכ התווח יאדווב איהש הבזכאה םע תודדומתהה תניחבמ הילע
 .תאשל תבייח התייה איהש הפרחה םע דדומתהל לכות איהש תנמ לע ,הקומעו הקזח תויהל הכירצ התייה
 :רזממ ותויהב םשאוה אוה ,הפוקת התוא לש תיתדה הטילאה םע רביד עושיש ןמזב ,ןכמ רחאל תובר םינש

 
 הָׂשָע ֹאל תֹאז .בָאָה לֶצֵא יִּתְעַמָׁש רֶׁשֲא תֶמֱאָה תֶא םֶכיֵלֲא רֵּבִּדֶׁש ׁשיִא ,יִתֹוא גֹרֲהַל םיִצֹור םֶּתַא תֵעָּכֶׁש אָּלֶא
 "םיִהcֱאָה -- דָחֶא בָא ּונָל ׁשֵי .ּונְחַנֲא םיִנּונְז יֵדְלַי ֹאל" :ֹול ּורְמָא ".םֶכיִבֲא יֵׂשֲעַמ תֶא םיִׂשֹוע םֶּתַא .םָהָרְבַא
 .)40-41 ׳ח ןנחוי(

 
 ץוחמ ןימ יסחי םויקמ האצותכ ונדלונ אל" ,"ךומכ אל ונחנא" ורמא םאה ?םהלש הזימרל בל תמש םאה
 רשא ,ירלופופ הרומו ףיטמ היה עושיש ןוויכמש חינהל דואמ ריבס ךא ,םיבותכב תאז ונל רמאנ אל ."ןיאושינל
 תרצנ תובוחרב הצפוהש העומשהו ,וירוה תאו ולש עקרה תא וקדב םישורפה ומכ םישנא ,וירחא וכלה םיבר
 תא לובסל הצלאנ םירמ .ףסויל תסרואמ התייה הבש הפוקתב היאושינל ץוחמ ןמור הלהינ םירמש הרמא
 המ יפל .הלש רופיסל ןימאהל השקתה ומצעב ףסוי .האטח איהש ובשחש הלאמ השובו תושיחל לש המגיטסה
 ,םינבאב התוא םוגרל וליפא וא ,"רתסב התוא חולשל" וא ,הל אשניהל ברסל לכי ףסוי ,ולא םינמזב גוהנ היהש
 ,הירכזו עבשילא תא רקבל הכלה םירמ ,לאירבג ךאלמה לש ורוקיב רחאל .תעה התואב תידוהיה הכלהה יפל
 ,התוא שרגל דמע ףסוי .ןויריהב איהש הל עדונ ,םישדוח השולש רובעכ הרזחשכ .ליבטמה ןנחוי לש וירוה
 .התא בכש אל אוהש העידיב ,התיא ןתחתהל לוכי וניא אוהש שיגרהש ןוויכמ
 

 ַחּורְל הָרָה הָאְצְמִנ ּודֲחַאְתִה םֶרֶטְבּו ףֵסֹויְל תֶסֶרֹאְמ הָתְיָה ֹוּמִא םָיְרִמ :ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשֵי תֶדֶּלֻה הָתְיָה dָּכ"
 הָיָהֶׁש דֹועְּב .רֶתֵּסַּב ּהָתֹוא ַחֵּלַׁשְל טיִלְחֶה ,הָּפְרֶחְל ּהָתֹוא גיִּצַהְל הָצָר ֹאלְו קיִּדַצ הָיָהֶׁש ,ּהָלֲעַּב ףֵסֹוי .ׁשֶדֹּקַה
 םָיְרִמ תֶא vיֶלֵא תַחַקָל ׁשֹׁשְחַּת לַא ,דִוָּד ןֶּב ףֵסֹוי" :רַמָאְו םֹולֲחַּב הוהי dַאְלַמ ויָלֵא הָאְרִנ הֶזָּב רֵהְרַהְמ
 "אּוה ׁשֶדֹּקַה ַחּורֵמ ּהָּב הָרֹוה רֶׁשֲא יִּכ ,vְּתְׁשִא
 .)18-20 ׳א יתמ(

 
 .דוד סכ לע בשייש לחוימה חישמה ,לארשי ךלמ תא תדלל םיכלוה םתאש םכל םירמוא ויהש ,םכמצעל וראת
 .םיהולאה ןב היהי הזה דליהש הל רמאנ ,תאזמ הרתי "?ינא המל" ,התהת חטב איה
 

 ַחּור" :רַמָאְו dָאְלַּמַה ביִׁשֵה "?ׁשיִא תַעַדֹוי יִּנֶניֵא יֵרֲה ,הֶּזַה רָבָּדַה הֶיְהִי dיֵא" :dָאְלַּמַה לֶא םָיְרִמ הָרְמָא
 םַּג dֵתָבֹורְק עַבֶׁשיִלֱא הֵּנִהְו .םיִהcֱא-ןֶּב ,דֹולִּיַה אֵרָּקִי ׁשֹודָק ןֵכָל .dִיַלָע לֵצָּת ןֹויְלֶע תַרּובְגּו dִיַלָע אֹובָּת ׁשֶדֹּקַה
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 ".רָבָּד לָּכ םיִהcֱאֵמ אֵלָּפִי ֹאל יִּכ ,יִּׁשִּׁשַה ׁשֶדֹחַה הֶז הָרָה הָרָקֲע ּהָל ּואְרָּקֶׁש תֹאזְו ,ּהָתָנְקִזְּב ןֵּב הָתְרָה איִה
 .)34-38 ׳א סקול( ֹול dַלָה dָאְלַּמַהְו ."vֶרָבְדִּכ יִל יִהְי ,יָנֹדֲא תַחְפִׁש יִנְנִה" :םָיְרִמ הָרְמָא

 
 .םיהולאה ןב היהי בורקב אוביש לארשי ךלמ יכ ונל רמאנ ,"הנשיה תירבה" םינכמ םייוג םירצונש המ ,ך"נתב
 יבתכ לכב םיהולאה ןב לש ואוב תודוא תופוטח תוצצה ונל שי !ידוהיה םעל שדח ןויער אל הז ,םיאור ונאש יפכ
 ;המגודל .שדוקה
 

 לַאְׁש .vיִּתְדִלְי םֹוּיַה ,יִנֲא הָּתַא יִנְּב יַלֵא רַמָא ,הָוהְי :קֹח-לֶא הָרְּפַסֲא .יִׁשְדָק-רַה ןֹוּיִצ-לַע יִּכְלַמ יִּתְכַסָנ יִנֲאַו
 םיִכָלְמ ,הָּתַעְו .םֵצְּפַנְּת רֵצֹוי יִלְכִּכ :לֶזְרַּב טֶבֵׁשְּב םֵעֹרְּת .ץֶרָא-יֵסְפַא ,vְתָּזֻחֲאַו ;vֶתָלֲחַנ ,םִיֹוג הָנְּתֶאְו יִּנֶּמִמ
 יִּכ dֶרֶד ּודְבֹאתְו ףַנֱאֶי-ןֶּפ ,רַב-ּוקְּׁשַנ .הָדָעְרִּב ּוליִגְו ;הָאְרִיְּב הָוהְי-תֶא ּודְבִע .ץֶרָא יֵטְפֹׁש ּורְסָּוִה ;ּוליִּכְׂשַה
 .)12-6 ׳ב םיליהת( ֹוב יֵסֹוח-לָּכ יֵרְׁשַא :ֹוּפַא טַעְמִּכ רַעְבִי

 
 םִיַמָׁש הָלָע יִמ" ,םיבותכה םירמוא ,לארשי שודקל תוסחייתהב .4 קוספ 'ל ילשמב עטק שי ,ך"נתה ךשמהב
 ילשמ( "עָדֵת יִּכ ֹונְּב םֶּׁש הַמּו ֹומְּׁש הַמ:ץֶרָא יֵסְפַא לָּכ םיִקֵה יִמ ,הָלְמִּׂשַּב םִיַמ רַרָצ יִמ ויָנְפָחְּב ַחּור-ףַסָא יִמ ,דַרֵּיַו
 בגשנה ונב היהי ,םילשוריב ושדוק רה ,ןויצ לע ךסני םיהולא רשא הז ,לארשי ךלמש תע םרטב רביד 'ה .)4 ׳ל
 !ךרובמ התא ,ןכ םא ?ךלש טלפמה םוקמ תא הווהמ אוה םאה !וב טלקמ םיאצומה ולא ירשא .םיהולא לש
 

 "?שיא תעדוי ינניא ירה ,הזה רבדה היהי ךיא" התייה לאירבג ךאלמה לש וירבדל םירמ לש התבוגת )2 הלאש
 ?הירכז לש ותבוגתל םירמ לש הבוגת תא תוושהל ןתינ דציכ
 

 רפסמ 35 קוספ "?השעא ינאש הצור התא המ" ,הרמא איה ,ןורקיעכ .הזה רבדב הקלח תא תעדל השקיב םירמ
 תינוויב ך"נתב העיפוה ךסי הלימה ."dָל־dֶסָי ןֹויְלֶע ַחֹכְו dִיַלָע ֹאבָּת ׁשֶדֹּקַה ַחּור" .שחרתהל דיתע היה הז דציכ ונל
 עושי לש תונתשהב םידימלתה תשולשל הרקש רבד ותוא הז .שדקמה תיבב םיהולא לש ותוחכונ תא ראתל ידכ
 ׳ט סקול( "ןָנָעֶה dֹותְּב םָתֹויְהִּב םֶהיֵלֲע לַפָנ דַחַפּו ,םֶהיֵלֲע dַכָסְו ןָנָע ַעיִפֹוה" יכ ונל רמאנ .רדה שבל אוה רשאכ

34(. 
 
 סנכוה םיהולא לש יחצנה ןבהו ,הילע החלצ םיהולא לש תוחכונה .תינימ היווח התייה אל ללכב וז ,םירמ רובע
 ירחא הרק הזש חינהל ריבס לבא יפיצפסה יותיעה תא םיעדוי אל ונחנא .יתריצי סנ היה הז .הלש םחרה ךותל
 איה ,והשכיאו ,הילע החלצ םיהולא תוחכונ לש השודקה הניכשה .)38 'א סקול( "vֶרָבְדִכ יִל־יִהְי" ,הרמא איהש
 חישמהמ תשקיב םעפ יא םאה ?ךכותב יח עושיש ךכל עדומ התא םאה .הכותב םישדח םייחל תעדומ התייה
 ומכ ךרד התואב אל ,םויה חישמה תא לבקל לוכי התא ?הכחמ התא המל ?םישדח םייח ךל תתלו ךתוא אלמל
 תרמא םעפ יא םאה .ךבילב ןוכשי לאונמעשו ותוחכונב ךתוא אלמל הצור שדוקה חור ,תאז םע .ןבומכ ,םירמ
 ?"ךרבדכ יל יהי ,'ה דבע ינא" ,העינכ לש תואלפנה םילימה ןתוא תא םיהולאל
 

  הרהת הלותבה
 
 יכ ,הלותב הראשנ אל םירמ לבא ,הלותבמ דלוויהל דיתע )עושי( חישמהש ,27 קוספ 'א סקולב בותכ םיימעפ
 ,תרצנב ולש הרייעב ףיטה אוה ,תורישה תדובע תא לחה עושיש ירחא .עושי ירחא םידלי השיש תוחפל הל ויה
 ויָתֹויְחַאְו .הָדּוהיִו ןֹועְמִׁשְו ףֵסֹויְו בֹקֲעַי ויָחֶאְו םָיְרִמ ֹוּמִא םֵׁש ֹאלֲה .רָּגַּנַה לֶׁש ֹונְּב הֶז יֵרֲה" ,ורמא םוקמה ישנאו

 .)55-56 ג״י יתמ( "?הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה לָּכ ֹול ןִיַּנִמ ןֵּכ םִא .ּונָּתִא הֹּפ ןָּלֻּכ יֵרֲה
 

 תמא וז ?םיהולא לש רופיסב בושח קלח הז המל ?הלותב הדועב חישמה תא תאשל הכירצ התייה םירמ עודמ
 לש הדילה סנ .תורצנה ךותב וליפא ,םויה הפקתה תחת תאצמנש תמא איהו ,ןיבהל ךירצש דואמ הבושח
 ביואל םויא הזכ הווהמ וז תמא המל ?הקזח הכ וז תמא עודמ ?עודמ תיהת םעפ יא םאה .קפסב לטומ הלותבה
 ןטשה לש ותזיחא תא רובשל םלועל אוביש דחאה לע אבינ והיעשי איבנה ,ןכל םדוק םינש תואמ ?ןטשה ,ונלש
 :ונתא םיהולא רמולכ ,לאונמע ארקייו הלותבמ דלוויי אוה .ונילע
 

 .)14 ׳ז והיעשי( "לֵא ּונָּמִע ֹומְׁש תאָרָקְו ןֵּב תֶדֶלֹיְו הָרָה הָמְלַעָה הֵּנִה :תֹוא םֶכָל אּוה יָנֹדֲא ןֵּתִי ןֵכָל"
 
 .ןטשה תטילש תחת הדקפוה יקוח ןפואב תושונאהו םלועל סנכנ אטחה ,םיהולאל תייצל אל רחב םדא רשאכ
 םֶּתַא רֶׁשֲאַּכֶׁש םיִעְדֹוי םֶכְניֵאַה" ,בתכ אוה .אמורל ובתכמב תודבע לש הז ןורקיע לע בתוכ חילשה לואש
 .)16 ׳ו םימורה לא( "םיִתְּיַּצְמ םֶּתַאֶׁש יִמְל םֶּתַא םיִדָבֲע ,ֹול תֵּיַצְל יֵדְּכ ּוהֶׁשיִמְל םיִדָבֲעַּכ םֶכְמְצַע תֶא םיִרְסֹומ
 
 םדא לש תויצה תובקעב .םדא יאצאצ ונלוכש ןוויכמ םלועל אב רשא םדא לכ לע תיקוח תוכז התייה ןטשל
 לא( וידבעל ונחנאו םילעבה תויהל ךפה ונלש ביואה ,אטח םדאהש הנושארה םעפב ולש םירקשלו ןטשל
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 וכפה ויאצאצ לכו םדא .תושונאה לכב תמייק אוטחל ונלש ישונאה יפואב לדחמה תרירב .)2 'ב םיספאה
 'ג םימורה לא( ואטח םלוכ יכ ,ונלוכ לע תוומ לש חוכ היה ןטשל ,הליפנה ללגב .םהל ותייצ םהש הלאל םידבעל

 .תוומ - שנועה תא םלשיש םימת ףילחת תועצמאב התייה )הרזחב ותונקל( םדאה תא לואגל הדיחיה ךרדה .)23
 ומד .ועציב ןטשה ידבעש םיאטחה לכ תא ומצע לע חקלו ,רפוכה ריחמ תא םליש ,םלועל סנכנ ומצע םיהולא
 וא תועפשה רצייל חוכ" :כ תוליעיה תא רידגמ רטסבוו ןולימה( יוניש םוש ללוחל לוכי היה אל ליגר םדא לש
 עבטה .שדוקה חור ידי לע ארבנ עושי .עושי תא דילוהל לוכי היה אל ליגר םדא לש וערז .)"תודעוימ תואצות
  .רבג לש ערז ךרד רבעוה אטוחה
 

 :םדאה תליפנ ירחא םיהולא לש המלידה תא ןיבהל ונל רזוע ,לודניווס סלר'צ ,רפוסהו הרומה
 

 תבייח - ויפוא תא תופקשמה תוקיספ - םיהולאה יקוח תרפה .ידוחיי ישוק תרצוי עורהו אטחה תייעב
 שורדי אטחה לש שנועה לע רתוול טושפ ,ןכל .תועמשמ ירסח םצעב םה םיקוחהש וא סנק תאשל
 ראשו לאירבג .אטוחה תא דימשהל שרדנ ,אטחה תא רוקעל ידכ לבא .ויפואל שחכתהל םיהולאמ
 תושונאה תא לואגל םיהולא לש תכלה יקחרמ ויצמאמ תא ןיבהל ושקתה הארנכ םירחאה םיכאלמה
 ךופהל בייח םיהולא עודמ ריבסמ היה ןודאה םא .ההומת תוחפ אל ותינכתש ובשח ילוא םהו ,תאטוחה
 :האבה הרוצב תלהנתמ התייה החישהש חינמ ינא ,תושונאה תא לואגל ידכ םדא תומדל
 

 לע רומשתו אטחה תא דימשת דציכ" ,לאש אוה המלידה תא רותפל חילצה אל לאירבג רשאכ
 והשימ - ףילחת קפסא ינא" .ותינכת לש אבה טרפה תא תולגל תונמדזהה לע חמש םיהולא "?םישנאה
 םא רחא לש ויאטח לע םלשל לוכי והשימ ךיא .יתיחמ ?ימ לבא" ".םמשב אטחה לע שנועה תא םלשיש
 םוש היהי ףילחמלש רוסא" .הנע ",דואמ הנובנ הלאש" "?ומצעב ולש םיאטחה לע םלשל ידכ תמ אוה
 תא גצייל ידכ ישונא תויהל ךרטצי ףילחתה ,םיהולא לבא" .רתוי דוע לבלובמ יתייה ."ומצע לשמ אטח
 לע רפכל ידכ ישונא-לע תויהל בייח הז ףילחמ ,תאזמ הרתי .עורב העוגנ תושונאה לכ לבא ,תושונאה
 הזיא !תושונאה לכ לש אלא ,דחא אטוח לש שנוע לע קר הסכי אלש תוומ תומל ,םישנאה לכ לע שנועה
 "?הזכ דיקפתל םיאתהל לוכי ףילחמ
 
 אל הז ,ןכ םא םגו .ירשפא הארנ אל הז .םומה יתדמע ".םיהולא" ,רמא םיהולא הרצק הקיתש רחאל
 אוה .ילש הנבהה תלוכיל רבעמ ירמגל לבא ,ול ינייפוא ךכ לכ .דסח היה הז .היה אל הז ,ןכאו .ןגוה הארנ

 בא לש ונב היהי אל חישמה .ףילחתה היהי אוה .חישמה תויהל ילש יחצנה ןבה תא חלשא ינא" ,ךישמה
 היהי חישמה .םדא היהי חישמה .ותשודק תא רמשל ידכ הלותבמ דלונש ינב אלא ,אטוחו יצרא
 ירחא ,תאזמ הרתי .אטח וב היהי אל לבא ,ישונאה ןימה תא גציי אוה ,םיהולאה שיא ותויהב .םיהולא
 .רבדל יתלוכי אל ".רבקה ןמ םוקיש ךכ ידי לע תוומה תא שובכי אוה ,הלוכ תושונאה םשב תומי אוהש
 רשאמ רתוי דוע םהדנ יתוא הריתוה - תכבוסמ הכ ,הטושפ הכ ,תמכחותמ הכ - ותינכת לש תומלשה
 2.דבלב תחא הלימב םוקיה תא רצוי ותוא תוארל

 
 רשא הלא לכ לע דוע ףקת וניא ןטשה לש וחוכ ,עושי לש ותומ ךרד יכ ריבסמ םירבעה לא תרגיאה בתוכ
 ]חישמה[ אּוה םַּג ןֵכ ֹומְּכ ,םָדָו רָׂשָּב לֶׁש תּופָּתֻׁש הָתְיָה םיִדָלְיַּלֶׁש ןָויֵכְו" :וימחרו םיהולא לש דסחה תא םילבקמ
 ׳ב םירבעה לא( "ןָטָּׂשַה אּוה -- תֶוָּמַה תֶלֶׁשְמֶמ ֹודָיְּבֶׁש הֶז תֶא ֹותֹומ יֵדְי-לַע תיִּבְׁשַּיֶׁש יֵדְּכ םָדָו רָׂשָבְּב ֹומְצַע ףֵּתִׁש

14(. 
 

 ומצעב עושיש ןוויכמ ,תאז תושעל תיקוח תוכז םוש ול התייה אל ,עושי תא יקוח יתלב ןפואב בלצ ןטשה רשאכ
  .)30 ד״י ןנחוי( "הָמּואְמ ֹול ןיֵא יִבּו אָּב אּוה הֵּנִה הֶּזַה םָלֹועָה רַׂש יִּכ ,םֶכְּתִא רֵּבַדְל דֹוע הֶּבְרַא ֹאל" ,רמא
 
  ?"המואמ ול ןיא יבו" רמאו ןטשל סחייתה רשאכ ותרימאב ןווכתה עושי המל
 
 דלוויהל ךירצ היה עושיש הביסה וז .אטח אל םלועמו וייחב אטח אלל דלונ אוה יכ ותטילש תחת היה אל עושי

 םורגל ותלוכי בטימכ הסינ ןטשה .םיוסמ םדא ךרד וילא רבעש אטח לש רכז םוש היה אל ,וז ךרדב .הלותבמ
 חקל אוה רשאכ יקוח ןפואב חצורל ךפה ןטשה ,ימימשה טפשמה תיב ינפל .חילצה אל אוה ךא ,אוטחל עושיל
 ותומ תועצמאב .ונממ תוחקלנ תויוכזה לכ .תויוכז ןיא חצור םושלש עדוי ירה התאו ,בלצה לא עושי תא
 לֶׁש טָּפְׁשִּמַה תֵעָּכ" ,רמא עושי ותבילצ ינפל חספ לש עובשה ךלהמב .טלחומ ןפואב ןטשה תא חצינ עושי ,יפולחה
 ,ןטשה לש וחוכ .בלצה לע שחרתה טפשמה .)31 ב״י ןנחוי( "הֶּזַה םָלֹועָה רַׂש הָצּוחַה dַל ְֻׁשי תֵעָּכ ;הֶּזַה םָלֹועָה
 רותב אב רשא ,אטח אלל םדאכ דלונש עושי ידי לע קר תאז תושעל לכי םיהולא .רבשנ ,הזה םלועה לש ךיסנה

																																																																				
 46 דומע .2012 ,ןאורדנוז ידי לע םסרופ ,סקול לע תונבות ,לודניווס סלר'צ  2
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 יִל יִהְי ,יָנֹדֲא תַחְפִׁש יִנְנִה" ,התייה לאירבג לש ותעדוהל םירמ לש התבושת .הלותב הדיל ידי לע םדאה גיצנ
  !ונתאמ דחא לכב ןוכשת םיהולאל העינכ לש חור התואש הווקת ילוכ .)38 ׳א סקול( "vֶרָבְדִּכ
 
 התייהו ןב התרה םגש ,עבשילא ,התחפשמ תבורק יבגל ורבדב הרכזנ םירמ ,לאירבג ךאלמה לש רוקיבה ירחא
 ןכיה יולת ,מ"ק 95-130 ךרעב לש קחרמ ,הדוהיל עסמה תא תושעל הטילחה איה .הנוירהל ישישה שדוחב
 תרטמש תורשפאה תמייק .הבזעש ינפל הנוירה לע הירוהל הרפיס איה םא ההות ינא .הירכזו עבשילא וררוגתה
 שי ?הבזעש ינפל ףסויל הרפיס איה םאה .הירוהל רפסל ךיא הנווכהו ץועיי לבקל התייה עבשילא לצא רוקיבה
 קר הירוהלו ףסויל הרפיס םירמש יאדוול ריבסש בשוח ינא .תוטעמ הכ תובושתהו תולאש הברה ךכ לכ
  .םישדוח השולש רובעכ תרצנל הרזחשכ

 
 .שדוקה חור ידי לע העדי עבשילא .הירכזו עבשילא לש םתיבל הסנכנש עגרב ידימו טלחומ רושיא הלביק םירמ
 ותואב שדוקה חורב ןנחוי תא םג האלימ הארנה לככו ,תיבל הסנכנ םירמ רשאכ הילע החלצ םיהולא חור
 .)15 ׳א סקול( ''ֹוּמִא םֶחֶרֵמ ׁשֶדֹּקַה ַחּור אֵלָּמִיְו'' ,ןנחוי לע םיארוק ונא יכ ,ןמזב
 

 הָיְרַכְז תיֵבְל הָסְנְכִנ איִה .הָדּוהְי יֵרָעֵמ תַחַא לֶא ,רָהָה רֹוזֵא לֶא תֶכֶלָל הָרֲהִמּו םָיְרִמ הָמָק םֵהָה םיִמָּיַּב''
 הָאְּלַמְתִנ עַבֶׁשיִלֱא ;ּהָנְטִבְּב דֶלֶּיַה דַקָר ,םָיְרִמ תַּכְרִּב תֶא עַבֶׁשיִלֱא הָעְמָׁש רֶׁשֲאַּכ הֵּנִהְו .עַבֶׁשיִלֱא תֶא הָכְרֵבּו
 הָאָּב יִנֹודֲא םֵאֶׁש ,תֹאז יִל ןִיַאֵמּו .dֵנְטִּב יִרְּפ dּורָבּו םיִׁשָּנַּב ְּתַא הָכּורְּב" :לֹודָּג לֹוקְּב הָאְרָקְו ׁשֶדֹּקַה ַחּור
 ּומְּיַקְתִי יִּכ הָניִמֱאֶהֶׁש ֹוז יֵרְׁשַא .יִנְטִבְּב הָחְמִּׂשִמ דֶלֶּיַה דַקָר ,יַנְזָאְּב אָּב dֵתָכְרִּב לֹוק רֶׁשֲאַּכ ,הֵּנִה יִּכ ?יַלֵא
 .)39-45 ׳א סקול( ״םיִהcֱא תֵאֵמ ּהָל ּורְמֶאֶנ רֶׁשֲא םיִרָבְּדַה

 
 ןמז היה אל .התוא התארש עגרב וליפא ,םיהולאה ןב לש ומיא תויהל הדיתע םירמש העדי עבשילאש בל ומיש
 לאונמע .םיהולא לש תינכותה המ קוידב חורה ידי לע העדי עבשילא לבא ,םיירלולס םינופלט ויה אל ,בתכמל
 יפלכ חבש ירבדב ואטבתהו ואצי ,הכותב שחרתהש המ ינפמ תוששחה םג ,ילואו ,םירמ לש היתובשחמ לכ !אב
 :םיהולא
 

 'ָהיֶרְׁשַא' הֵּנִה .ֹותָמֲא יִנֳעָּב הָאָר יִּכ יִעְׁשִי יֵהcאֵּב יִחּור לֵגָתְו יָנֹדֲא תֶא יִׁשְפַנ םֵמֹורְּת" :םָיְרִמ הָרְמָא זָא"
 .ויָאֵרְי לַע םָלֹוע דַעְו םָלֹועֵמ הוהי דֶסֶחְו ֹומְׁש ׁשֹודָק ,יַּדַׁש יִּב הָׂשָע תֹולֹודְּג יִּכ .םיִרֹוּד רֹודְלּו הָּתַעֵמ ּורְמֹאי
 .םֹורָמְל םָׂש םיִלָפְׁשּו םָתֹואְסִּכ לַעֵמ דיִרֹוה םיִטיִּלַׁש .םָּבִלְּב הָוֲאַּג תֹובְׁשְחַמ רֶׁשֲא תֶא רַּזִּפ ֹועֹורְזִּב לִיַח הָׂשָע
 לֶא רֵּבִד רֶׁשֲאַּכ - ויָמֲחַר הוהי רַכָז ֹודְבַע לֵאָרְׂשִיְּב dַמָּת .םָקיֵר חַּלִׁש םיִריִׁשֲעַו בֹוט אֵּלִמ םיִבֵעְר תֹוׁשְפַנ

 .)46-55 ׳א סקול( "םָלֹוע דַע ֹועְרַז תֶאְו םָהָרְבַא תֶא - ּוניֵתֹובֲא
 

 לע הלאש אל איה .םירמ לש םיהולא ןוצרל העינכה תמר אוה ירובע רתויב םימיהדמה םירבדה דחא
 דימ איה !הז לע בושחל ןמז השקיב אל וליפא איה .לאה ןוצרל הענכנ איהש ינפל הטלחהה לש תונורסחה
 הזה טושפה ללכה תא ךופהת" ,םעפ רמא ןולנפ סיסנרפ .םיהולא לש םיידיב םיטרפה לכ תא ריאשהל הטילחה
 ,םוסרפ ,םודיק" ,רמא םהרג סמיי'ג ".םיהולא לש ןוצרהמ ץוח ןוצר םוש ךל היהי אלש :ךלש םייחל ךירדמכ
 ידי לע םימצעומ םישנו םירבג לש רוסחמ שי לבא .עפשב ונל שי גושגש וליפאו תוירלופופ ,הקיטילופ ,תוישיא
 םימיב ."םתחוורל תטלחומ תושידאו ,וילא תינתומ יתלב תוביוחמ ,עישומל הקומע הבהא םע םיהולא
 יפכ קוידב םיהולא ןוצרל ןיטולחל םיענכנש םישנו םירבגל םיקוקז ךכ לכ ונחנא ,םייח ונא םהב םינורחאה
  .ונלוכ רובע רועיש היהת איהש הווקת ילוכ .םירמ התשעש
 

 
 התא ךלש םייחב םוחת הזיאב .)37 ׳א סקול( "רָבָּד לָּכ םיִהcֱאֵמ אֵלָּפִי ֹאל יִּכ" רמא לאירבג ךאלמה )4 הלאש
 הליפתב םייסו ,ךל שיש ךרוצה תא ינשה םע דחא ףתש ?םיהולאמ אלפיי אל רבד םושש ןימאהל ךירצ
 .םייח ונא םהבש םינורחאה םימיב תויעבט לא םיכרדב דובעי םיהולאש
 

 תבייח הליהקה .ונב תא חלש רשאכ םיהולא לש הלודגה תינכתה תנבהל חתפמה אוה הלותב הדיל לש סנה
 ונא םהב םימיבש ונתוא עיתפהל ךירצ אל הז .ונתנומא לש ךרע תורקי דוסי ינבאכ הלא תותימא לע רומשל
 לש הניחב םג אלא ,הנומאב ונלש תישיאה הכילהל קר אל איה הנווכה .ןחבמב דומעת ונלש הנומאה ,םייח
 םאה ?םיסינה יהולא אוה ונלש םיהולאהש ןימאמ תמאב התא םאה .םיהולא רבד תא ,ונלש הנומאה תודוסי

 םיווהמ םה יכ ,הלאה תורקיה תותימאהמ הפרת לא ?הלותבמ דלונו םיהולאה ןב אוה עושיש ןימאמ התא
  .םיהולא לש וכרדב ךתוא ורמשיש ךרד ינבא
 

 .םייח ונא םהבש םינורחאה םימיב תויעבט לא םיכרדב דובעי םיהולאש הליפתב םייס
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 התא םהבש םיעגרה תא ץימחהל אל ונל רוזע .םירמ ומכ םינכומו םיחותפ תויהל ונל רוזע ,םיהולא :הליפת
 ,ונמשב הקזוחב הלגתתש םישקבמ ונא .ךלש הלימה לש תמאה תא םיריקומ ונא .ונביל לא רבדמו עיפומ
   .םייח ונא םהבש םינורחאה םימיב ךייתואלפנ תא הארנשו
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