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  סכומה יולל ארוק עושי .10
 27-39 'ה סקול

 עושי לש וייח תובקעב עסמ :סקול
 

 ,ךיתושוחת ויה המ ?שיגרמ תייה דציכ .וירחא תכללו ודימלת תויהל עושי ידי לע רחבנ תייהש ךמצעל ראת
  ?עושי םע עסמה תא ליחתמ ךדועב ךיתוששח וא ךיתובשחמ
 

 ונמצעל ריכזהל ונילע .עושי לש תורישה דגנ תיתדה הטילאה לש תוקזחתהה תא ונינפב גיצמ סקול ,הז בלשב
 שמתשי ביואה ,וז המחלמב .ךשוחה ךיסנ ,ןטשה תוחוכ ןיבל לאה תוחוכ ןיב תימסוק המחלמב םיאצמנ ונאש
 ז"ט יתמ( ביואה הנחממ ודדשנש הלא לש החימצה תאו האירקה תא קינחהל וא תיחשהל ידכ םייתד םישנאב

 ידי לע תידגנ הבוגת היהת דימת ,םיהולאה תוכלמ תא םדקמש ךלהמ וא הלועפ ,הגוצת שיש םעפ לכב .)18
 תויהלו תכלל תערצמ אפרנש שיאל רמא עושי ,ונלש ןורחאה דומילב .ןטשה ידי לע םיטלשנה ךשוחה תוחוכ
 ונל רפסמ סוקרמ יכ םא ,תאז השע אוהש החנה תדוקנמ םיאצוי ונא .םילשוריב שדקמה תיבב הנוהכל תודע
 םינומהה ללגב ריעל סנכיהל לכי אל עושיש ךכל ליבוהש המ ,עיגה וילא םוקמ לכב םישנאל רפסל ליחתה אוהש
 .עושי דגנ תאצל תונמדזה תורנב שפחל םייתד םישנאל תמרוג אפרנש ערוצמה שיאה לש ותודע .)45 'א סוקרמ(
 

 תֶא בַזָע ,םָק אּוה ."יַרֲחַא Xֵל" :ַעּוׁשֵי ֹול רַמָא .יִוֵל ֹומְׁשּו סֶכֶּמַה תיֵבְּב בֵׁשֹוי סֵכֹומ הָאָר ןֵכ יֵרֲחַא ֹותאֵצְּב
 .םֶהָּמִע םיִּבֻסְמ ּויָה םיִרֵחֲא םיִׁשָנֲאַו םיִסְכֹומ לֶׁש בַר לָהָקְו ,לֹודָג הֶּתְׁשִמ יִוֵל Xַרָע ֹותיֵבְּב .ויָרֲחַא Xַלָהְו לֹּכַה
 םיִסְכֹוּמַה םִע םיִתֹוׁשְו םיִלְכֹוא םֶּתַא ַעּוּדַמ" :ויָדיִמְלַתְל ּורְמָאְו ּונְטָר םֶהיֵרְפֹוסְו םיִׁשּורְּפַה Xַא
 תֶא ֹארְקִל יִתאָּב ֹאל .םיִלֹוחַה אָּלֶא ,אֵפֹורְל םיִכיִרְצ םיִאיִרְּבַה ֹאל" :רַמָאְו ַעּוׁשֵי םֶהָל ביִׁשֵה "?םיִאְטֹוחַהְו

 .)27-32 ׳ה סקול( םיִאְטֹוחַה תֶא םִא יִּכ ,הָבּוׁשְתִל םיִקיִּדַּצַה
 
 .סכמה תיבב בשוי יול םשב סכומ הארו תיבהמ אצי אוה ,םוחנ רפכב קתושמה שיאה תא אפיר עושיש רחאל
 םקוממ היהש ,םוחנ רפכ .הייסולכואה לע דבכ סמ הליטהו ץראב הטלש תימורה הלשממה ,עושי לש ותפוקתב
 םירצמ ןוויכל המורד ועסנש םישנאו תולגע לע םיסימ תובגל יגטרטסא םוקמ היה ,תרנכה ברעמ ןופצב
 לע סמ ליטהל תוכזה רובע רתויב הובגה עיצמל תונייכז תריכמ ידי לע םיסימ ובג םיאמורה .הירוסב קשמדמ
 ידימ םיוסמ םוכס תימורה הלשממל ומליש ,םהלש םיכרעה לע ורשפתהש ןופצמ ירסח םידוהי .םיוסמ חטש
 .השרד תימורה הלשממהש הממ רתוי םיהובג םיסימ תייבג ידי לע ףסכ םיחיוורמ ויה םה .רוזאה רובע שדוח
 וָׂשֵעש המל ךרע הווש היה ,ידוהי רובע הז השעמ .ותמדא תא רוכמל ךירצ היה םדא ,ןויכיזה תא תונקל ידכ
 הבישחה יפל .)29-34 ה"כ תישארב( דיזנ לש הרעק רובע בקעיל ולש הרוכבה תא רכמ אוה רשאכ השע
 םמצעל קר אל ,םתלחנ תא וחד ,ביואל םמצע תא ורכמ םה .תינדגוב תוגהנתה התייה וז ,תידוהיה הסיפתהו

 .םיהולא תא וחד םג ךכבו ,םהידליל םג אלא
 
 ויה םישנא םתואש ,תלוגלוג יסימ וארקנ ללכ ךרדבש ,םיעובק םיסימ ויה ,תישאר .תוירוגטק יתש ויה םיסימל
 ,ןמשהו ןייה ,ןגדה לכמ םיזוחא הרשע ללכש ,עקרק סמ היה .ומשנ םהש ריוואה ליבשב קר םלשל םיכירצ
 ,אובייב הקסעש ,םיסימ לש תפסונ הירוגטק התייה ,ךכל ףסונב .םיחוורה לכמ דחא זוחא לש הסנכה סמ היהו
 .םכרדב ורבעש הלא תא םוי רואל דודשל םיסכומל הרשפא רשא ,םישיבכב שומיש רובע הרגא םולשתו אוציי
 התייה אל םירחוסלו םיעסונל םא .הלגעל ויהש םילגלגה תומכ יפל תבשוחמ התייה תולגע רובע סמ תייבג
 .תובוחל םתוא סינכה ךכבו ,רתוי וא תיביר 50%-ב ףסכה תא םהל ליאשה סכומה ,סמה תא םלשל תלוכי
 

 :ונל רמוא זויה טנק .ר ןשרפה
 

 םה תובורק םיתיעל ,עיתפמב אלש .)ב"כ ןירדהנס( םידדושכ ]םיסימה יבוג תא[ םתוא גוויס דומלתה
 רפוסש ,הז עוצקמב הרידנ ךכ לכ התייה תונכ .תידוהיה הרבחה תואלח - םיפכואו םינוירב םע ועעורתה
 תולקב ויה םידוהי םיסכומ .הנכו רשי סכומ םש לע הטרדנא םעפ האר אוהש המהדתב בתכ יאמור
 םע הירוגטק התואב ויה םה .םייוזבו םירישע םיליפט – תירבעה הרבחב רתויב םיאונשה םישנאה
 םה .)17 ח"י יתמ( םיינאגפ םייוג םעו )31 א"כ יתמ( תונוז םע ,)11 ח"י סקול( "םיפאונ ,םיעשר ,םינלזג"
 םיסימה יבוג .םיאמורה לש םיתרשמה ויה םהש ינפמ םג אלא ,םהלש הבינגה ללגב םיאונש ויה קר אל
 לפשה תגרדב ויה םילפשה וירבחו יול .תסנכה-יתבמ ומרחוהו טפשמה-תיבב םידעכ שמשל ולכי אל
 1 .רתויב הכומנה
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 המכ להינש ,ישאר סכומ ריכנ ,הרשע הנומש קרפל עיגנשכ ,ונלש דומילה תרדסב רתוי רחואמ .סכומ היה יול
 ךירצ תייהשכ תשגפש םינפה ויה םיימוקמה סמה ינכודב םיימדקה םישנאה .יול ומכ סכמה תיבב םישנא
 הלא לש םהילגר תא ורבשיש םישנא םתואל םירושק ויה סכמה יתבב םיסכומה .חטשה לש הז קלחב רובעל
 ונל רמאנ .תונטחס לש תולועפ ינימ לכ םיעצבמו דחוש םיחקול םדועב ,םויה לש היפאמה ויה םה .ומלשי אלש
 הארכ תמגרותמש וז תינווי הלימ .)27 'ספ( יול תא האר אוה ,סכמה תיב לא שגינ עושי רשאכש סקול ידי לע
 ןיבהל הנווכב ץפחב תוננובתה ,רהרוהמ טבמב טיבהל וא תוהתל איה הלימה שוריפ .יאמואית הלימה איה
 ,ז"ט א לאומש( ימינפה םדאה תא תוארל עושי לש ותלוכי תא תראתמ וז הלימ .םיטרפ יטרפבו הכלהכ ותוא
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 לש גוס הזיא ,השיא וא רבגב שמתשהל הצור םיהולא רשאכ ?יולב םויה ותואב האר עושיש בשוח התא המ
 ?שפחמ אוה תוימינפ תונוכת
 

 רשאכ בוט חילש תויהל ול םורגיש בלב רוח לש גוס רמולכ ,וילא ותוא ךשמש יול לש ובילב והשמ האר ןודאה
 תושיה תא - ונלש יפואה תא - םינפבמ ונחנאש המ תא האור ןודאה .ויאטח ול וחלסייו ןודאה לא הנפי אוה
 םיארנ ונחנא ךיא לבא ,תינוציח הניחבמ םימלשומ תואריהל םייושע ונחנא .ונלש חורה תא ,ונלש תימינפה
 אֵלָמ םָכֹוּת ּוּלִאְו...״ האר אוה המ םהל רפיס אוה ,םהירפוסו םישורפה לע תרוקיב חתמ אוה רשאכ ?םינפבמ
 ךכ לע םירהרהמ ונחנא רשאכ .)27-28 ג״כ יתמ( ״לֶוָעְו תּועיִבְצ יֵאֵלְמ םיִנְפִּב לָבֲא ...הָאְמֻט לָכְו םיִתֵמ תֹומְצַע
 יכ ,ילילש ןפואב ךכ לע בושחל דימת םיכירצ אל ונחנא ,ימינפה םדאב ונחנאש המ לכ תא האור םיהולאש
 יווש האור עושי .)47 ׳א ןנחוי( "הָמְרִמ ֹוּב ןיֵאֶׁש לֵאָרְׂשִי ןֶּב תֶמֱאֶּב הֵּנִה" ,ול רמא ,לאנתנ תא עושי האר רשאכ
 ימ לא םויה ונחנאש ימל רבעמ האור אוה ,הריבס יתלב הרוצב ומצע תא םיכירעמ ונחנא רשאכ םג ,ונב ךרעו

 .ודסח תא לבקל וב רחבו יול לש וייחב בערה תא האר אוה .דיתעב וב היהנש
 
 לבא ,יול לש ובילב ןכ ינפל שחרתה המ םיעדוי אל ונחנא .טושפ ךכ ידכ דע היה הז ."יַרֲחַא Xֵל" ,יולל רמא עושי

 יול דציכ .םקוממ היה ולש סכמה תיב ןהבש תועבגה לע קוידב ןתנ עושיש השרדל בישקה אוהש חינהל ריבס
 ידי לע ארקיהל יואר םדאכ ומצע תא האר אל םלועמ יול !טלחומ םלהב היה חטב אוה ?האירקה תא לביק
 המ .ומע דגנ ימורה ביואה תא תרישש ךכב ,ויאטחב דעל םתכומו חלסנ יתלבכ ומצע תא האר אוה .םיהולא
 וייחב הדוקנל עיגה יול .החמשו קופיס לש םייחל אטוח םייח חרואמ רובעל ול ארק עושי ?וב האר עישומה
 ךכ לכ הליכה עושי לש הנמזהה !םדקתהל ךרד וינפב החתפנ ,עתפל .ובש תימינפה תונקירל עדומ היה אוהש
 עושי .םישדח םייחל החטבהו הלבק התייה ולש האירקה תועמשמ ".ירחא ךל" ;תוטושפ םילימ ןתואב הברה
 !ותוא רחב אוה ,ךכמ האצותכ ;ךרע לעב היהש יולב והשמ האר
 

 .םימדוקה וייחמ הקספה השע יול .עגרל הז לע בושחנ ואוב .)28 'ספ( "ויָרֲחַא Xַלָהְו לֹּכַה תֶא בַזָע ,םָק" אוה
 תכללו ולש הריירקה תא בוזעל תיפיצפס האירק לביק אוה ובש ,עירכמ עגר התייה עושי רבעל הנפמה תדוקנ

 ,הז תא עדי אוה .רדתסי אל הז םא הרוחא רוזחל יוכיס םוש היה אל .תכנוח םיסחי תכרעמב חישמה ירחא
 םירחאה םידימלתה .ןויכיזה תא תוריהמב חקיי רחא והשימ ,ולש סכמה תיבמ קחרתהו בזע אוה רשאכש
 הלועפ ,יול רובע לבא ,)3 א"כ ןנחוי( תאז ושע תמאב םה דחא רקוב ךשמלו ,גודל רוזחל ולכי דימת םיגייד ויהש
 תא ךפה עושי תאז םע ךא ,םדא ותוא היה יול ,לבוקמ אל םדא היה םעפ-יא םא .תירשפא התייה אל םלועמ וז
 .חילשל הזה ישארה אטוחה
 

 אוהש לאל הדות .יוזבו לפש הכ והשימ םע רבחתה עושיש ךכמ םיעזעוזמ ויה יול לש ותאירקל םידע ויהש הלא
 לוכי אוה ובש למנ שי ,דסחל יואר וניא אוהש בשוחש ימ לכ ,רמולכ הרעסה בלב אצמנש ימ לכל !תאז השע
 םייחל הרזח לבא ,םשל תכלל ונתוא התפי ביואה ?הרוחא רוזחל תבשח םעפ יא םאה ?ךיבגל המ .החטבב ןוגעל
 ,םיבוטה םינמזה לע םיבשוח ונא תובורק םיתיעל .רוכזל םיתפתמ ונאש וזל ההז הניא םלועל ונלש םינשיה
 םילוכי אל ונחנא .ונבילב ושחרתהש השובו המשא ,תודידב לש תוימינפה תושוחתה תא םיחכוש ונחנא לבא
 !םיהולא לש קידצ ,ךלש םירשגה תא ףורש .רוזחל
 

 םיאור ונא .השדחה תירבב הנושארה הרושבה תא בתכ אוה .םיהולא לש הנתמ רמולכ ,יתמל הנוש יול לש ומש
 עושי הבש ,וירבחל הביסמ ןגראל היה השע אוהש ןושארה רבדהש ינפמ ,ושפנ תא הפיצה הלודג הכ החמשש
 ריבעהל הצור התא .ךדבל התיבה תכלל אל ןוצר ךב שי ,ךבילב עגונ תמאב םיהולא רשאכ .דובכה חרוא היה
 גיצהל ןווכתמ אוה ךיאו ולש םירבחה לע בושחל ליחתמ יתמ !ךתיא םירחא איבהל הצור התאו ,האלה הז תא
 וידי תא טישוהל ידכ ויבאשמב שמתשה אוה לבא ,ולש הסנרפה רוקמ תא בזע אוה .ועישומ ינפב םתוא
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 המגוד איה םירחא יפלכ הז גוסמ הבהא .)29 'ספ( דובכה חרוא היה עושי ובש לודג התשמ ןיכה אוה .וירבחל
 .םתיא םילכואש םירחאו םיסכומ לש הרוש םע ,בוט ןייו לכוא ,קוחצ ,החמש שי וזה הביסמב .ונרובע תניוצמ
 .)23 ו"ט סקול( םויה רדס שארב התייה הביסמ – ויבאל התיבה רזחש דבואה ןבה לש רופיסל המוד הז
 

 וניבה אל חטב רתויב םיבורקה וירבחמ המכ ,קפס אלל .יתמ לש וטבמ תדוקנמ וזה הביסמה תיווח לע בושחת
 הלא .ודימלתל ךופהלו עושי ירחא תכלל ידכ ,ולש ןשיה םייחה חרוא תאו ותדובע תא בוזעל ותטלחה תא
 ,םימעפל .השדח הלחתה ץמיאו םימדוקה וייחמ דרפנ אוה .תובר תולאש ותוא ולאש חטב יתמ תא וריכהש
 .ונוצר תא תושעל ידכ ךלש תוחונה רוזא תא בוזעל ךממ שקבל יושע םיהולא
 

 ?םהלש הנבהה רסוח םע תדדומתה ךיא ?התוא וניבה אל םירחאש ,הטלחה לבקל ךירצ תייה םעפ יא םאה
 
 םישורפה לש םתשיג
 
 ,רדוק ותויהל ךרע הוושכ ינחור והשימ םיבישחמש הלאכ שי .הביסמה תא וסרהיש םישנא םתוא ויהי דימת
 הרומח תימצע הלפשה ידי לע םיהולא יניעב ןח אוצמל תוסנל איה ינפגס תויהל לש תועמשמה .ינפגסו ,לפשומ
 הילע ולכתסה םה ילוא ,הביסמב וחכנ םהירפוסו םישורפה .תינפוג האנהמ תענמנש תימצע תעמשמו ,רתויב
 .עובשב םיימעפ םוצלו תימצע השחכה לש םייח תויחל ךילע ינחור תויהל ידכ ,םטבמ תדוקנמ .תונולחל דעבמ
 םיקוח תפסוה ידי לע ,םהלשמ קדצ לש הדימ הנק ואיצמהש ךכ ידי לע םיהולא תא תוצרל וסינש הלא ויה םה
 הלחתהבש בל ומיש .)4 ג"כ יתמ( םירחא םישנא לע לועל וכפהו ,אלמל וא תאשל ולכי אל םמצעב םהש םיבר
 ּורְמָאְו ּונְטָר םֶהיֵרְפֹוסְו םיִׁשּורְּפַה Xַא" .וידימלת יפלכ תאז םוקמב אלא ,עושי יפלכ תינפומ הניא תרוקיבה
 רערעל תנמ לע תאז ורמא םאה .)30 'ספ( "?םיִאְטֹוחַהְו םיִסְכֹוּמַה םִע םיִתֹוׁשְו םיִלְכֹוא םֶּתַא ַעּוּדַמ" :ויָדיִמְלַתְל
 ֹאל" :רַמָאְו ַעּוׁשֵי םֶהָל ביִׁשֵה" :םתיא תמעתהו הז תא עמש עושי לבא ,וידימלתו עושי ןיב םיסחיה תא
 'ספ( "םיִאְטֹוחַה תֶא םִא יִּכ ,הָבּוׁשְתִל םיִקיִּדַּצַה תֶא ֹארְקִל יִתאָּב ֹאל .םיִלֹוחַה אָּלֶא ,אֵפֹורְל םיִכיִרְצ םיִאיִרְּבַה

 םהל חלסיש ידכ עושי תאופרל הקקזנש תיתדה הטילאה התייה וז .הז תא הניבה אל תיתדה הרבחה .)31-32
 התייה אל היעבה םהירפוסו םישורפה רובע .)5 ד"ס והיעשי( םידע ידגבכ ויה םיהולא יניעב רשא ,םהישעמ לע
 ויהיש הוויצ םיהולא ,השעמל ;תוביסמ דגנ היה אל םיהולא ,תידוהיה הנומאה תכרעמב ןכש ,הביסמ הכרענש
 :החמשו הגיגח לש םינמז
 

 pֶתָמֲאַו pְּדְבַעְו pֶּתִבּו pְנִבּו הָּתַא :;ֶּגַחְּב ָּתְחַמָׂשְו .pֶבְקִּיִמּו pְנְרָּגִמ pְּפְסָאְּב :םיִמָי תַעְבִׁש ;ְל הֶׂשֲעַּת תֹּכֻּסַה גַח
 יִּכ :הָוהְי רַחְבִי רֶׁשֲא םֹוקָּמַּב pיֶהsֱא הָוהיַל גֹחָּת םיִמָי תַעְבִׁש .pיֶרָעְׁשִּב רֶׁשֲא הָנָמְלַאָהְו םֹותָּיַהְו רֵּגַהְו יִוֵּלַהְו
 .)13-15 ז״ט םירבד( ַחֵמָׂש Dַא ָתיִיָהְו pיֶדָי הֵׂשֲעַמ לֹכְבּו pְתָאּובְּת לֹכְּב pיֶהsֱא הָוהְי pְכֶרָבְי

 
 תא ףושחל םיצורש הלא ,םתעד יפל .הב וחכנש םישנאה אלא ,הביסמה התייה אל תיתדה הטילאה לש היעבה
 ומכ םישנאמ ,רמולכ ,התיחשמ העפשה לכמ םמצע תא דירפהל םיכירצ ,םיהולא לש ינקדצה םייחה חרוא
 םשפנש הלא תא בהוא םיהולאש הרימאה תועצמאב ,םיהולא לש וביל תא גיצמ עושי .םיאטוחו םיסכומ
 םתוא הקיזחהו םתוא הרוויעש האנוהה תאו םהלש באכה תא האור אוה .ותבהאמ םיקוחר םהו תבאוכ
 לכ תא רומשלו שפחל ,אב עושי .םילוחה תא אפרל הצור אפור לכש ומכ םהילא עיגהל קקותשמ אוה .ךשוחב
  .)10 ט"י סקול( .ימוי םויה דובעשהו אטחה תלחמ ידי לע דרפוהו דבאש המ
 

 השדחה תירבה
 
 תירב דסייש ימ תא חלשי אוהש איבנה והימרי תועצמאב חיטבה םיהולא ,ןכל םדוק הנש תואמ ששמ רתוי

 אוה ,רשב תומדב םיהולא ,עושי .םיהולא לש ובילל םהמ דחא לכ ברקתש תירב רמולכ ,לארשי ינב םע השדח
 :םלודג דעו םנטקמ ,ותוא עדי וזה תירבה תחת היהיש ימ לכ .תאזה השדחה תירבה לש רשגמהו םזויה
 

 רֶׁשֲא תיִרְּבַכ ֹאל .הָׁשָדֲח תיִרְּב--הָדּוהְי תיֵּב-תֶאְו לֵאָרְׂשִי תיֵּב-תֶא ,יִּתַרָכְו ;הָוהְי-םֻאְנ םיִאָּב םיִמָי הֵּנִה
 יִּתְלַעָּב יִכֹנָאְו יִתיִרְּב-תֶא ּורֵפֵה הָּמֵה רֶׁשֲא :םִיָרְצִמ ץֶרֶאֵמ םָאיִצֹוהְל םָדָיְב יִקיִזֱחֶה םֹויְּב םָתֹובֲא תֶא יִּתַרָּכ
 תֶא יִּתַתָנ ,הָוהְי-םֻאְנ םֵהָה םיִמָּיַה יֵרֲחַא לֵאָרְׂשִי תיֵּב תֶא תֹרְכֶא רֶׁשֲא תיִרְּבַה תֹאז יִּכ .הָוהְי םֻאְנ—םָב
 ּוהֵעֵר-תֶא ׁשיִא דֹוע ּודְּמַלְי ֹאלְו .םָעְל יִל ּויְהִי הָּמֵהְו םיִהsאֵל םֶהָל יִתיִיָהְו הָּנֶבְּתְכֶא םָּבִל לַעְו ,םָּבְרִקְּב יִתָרֹוּת
 .)30-33 א״ל והימרי( םָלֹודְּג דַעְו םָּנַטְּקִמְל יִתֹוא ּועְדֵי םָּלּוכ יִּכ :הָוהְי-תֶא ּועְּד רֹמאֵל ויִחָא תֶא ׁשיִאְו

 
 הניבה אל וז הפוקתב תיתדה הטילאהש ,ןבומכ .השמל הנתינש הנושארה תירבה ןמ הנוש היהת תאזה תירבה
 םיהולא לש תונורקעה תא גיצה עושי לבא ,והימרי ידי לע האבונש השדחה תירבה לש ךוותמה אוה עושיש
 התשקתה תיתדה הטילאה !ינומכו ךומכ ,יול ומכ ,םיאטוח בהוא אוה .םיהולא לש ויפוא תא םהינפב ףשחו
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 םייתדה םיטרדנטסה תא קזחת ,השדחה תירבה לש התעגהש ובשח םה .תאזה השדחה תירבה םע דדומתהל
 םה .ןיטולחל םירחא םיטרדנטס שי םיהולאל ,תאז םע .םיהולא תא תוצרל ידכ םיבוט םישעמ תיישעב םהלש
 םיהולא לש וימחר ,ןבומכ .םיהולא לש דסחהו הבהאה תא ,רמולכ ,עושיב ואר םהש המ תא וחדו ושחכתה
 הוונינ יפלכ הלמחה אלמ וביל תא ףשח םיהולא רשאכ הנוי רפסב םיהולא לש וימחר תא וניאר .שדח רבד וניא
 ,םוקמל עיגהל בהא אוהש הלא תא ןימזמ םיהולא תא םיאור אל רבכ ונחנא ,עושי לש הרושבב .)11 'ד הנוי(
 םתוא ליצי אוה ,ותא תימיטניא םיסחי תכרעמ ךותל ומע תא איבי אוה ,השדחה תירבב .שדקמה תיבל
  .םהיהולא היהיו ,םהל חלסי ,םהיתואטחמ
 

 :םויה ותואב רתוי רחואמ ילוא ,תיתרוקיב הלאש דוע םע וילא םירזוח םייתדה םישנאה
 

 םיִלְכֹוא pיֶדיִמְלַּת Xַא ,םיִׁשּורְּפַה יֵדיִמְלַּת םַּג ןֵכְו ,תֹוּלִפְּת םיִמְּיַקְמּו םּוצָל םיִּבְרַמ ןָנָחֹוי יֵדיִמְלַּת" :ֹול ּורְמָא
 םיִמָי הֵּנִה ?םֶהָּמִע ןָתָחֶה דֹועְּב םּוצָל הָּפֻחַה יֵנְּב תֶא ַעיִנָהְל םֶּתַא םיִלֹוכְי יִכְו" :ַעּוׁשֵי םֶהָל ביִׁשֵה ".םיִתֹוׁשְו
 .)33-35 ׳ה סקול( "ּומּוצָי םֵהָה םיִמָּיַּב ;םֶהֵמ חַקָּלִי ןָתָחֶהְו םיִאָּב

 
 לוכי התא םאה ?הלאה םירבדה תא דיגהל םתוא עינה בשוח התא המ ?תושעל וסינ ולאה םייתדה םישנאה המ
 ?34-35 םיקוספב םהל הנע עושיש הבושתה תא ריבסהל
 

 םויה .רמשל וצר םהש תירסומ תודמעמ תכרעמ םהל התייה .עושיב םגפ אוצמל םתעדב םישוחנ ויה םישורפה
 דע ברעב ישיש םוימ ,תבשב דובעל קיספהל םלוכל םורגל םילוכי םה םאש םינימאמש םידרח שי ,לארשי ץראב
 ,תאז םע .הצורמ היהי םיהולא ,וז הקדצ תדובע ידי לע יכ םיבשוח םה !אובי ףוס ףוס חישמה ,ברעב תבש
 םייספאה לא( ראפתהל לכוי אל דחא ףאש ידכ ,היישעמ האצותכ אל ,םיהולא לש ותנתמ ןיטולחל איה העושי
 םוצ .דבלב םיהולאל הליפתב ונביל תא דקמל ידכ םיוסמ ןמזל ןוזמה תא דצב םישל איה םוצה תרטמ .)8-9 'ב
 אוהש ,ולש םעה ברקב אצמנ אוהש איה ריבעמ עושיש הדוקנה .וילא םיקעוז ונאש ןמזב הוונע שפנל ליבומ
 ותיילעב בוזעי ןודאה רשאכ .םתיא דחיב םהלש לועה תא תאשל ןכומ אוהשו ,הכוב םביל תא עומשל לגוסמ
 ןמזה הז ,םתיא אוהש ןמזב לבא ,םוצ לש םינמז ויהי אל םלועלש רמוא אל אוה .םוצל ןמזה עיגי זא ,המימשה
 .)ןתחה( ותוחכונב תויהל
 

 ןיידע םוצ םויכ .תאז השע רבכ עושי יכ ,באה םיהולא םע סייפתהל וא ןח תאשל ידכ אל איה םוצה תרטמ
 בר ילכ והז .תינחור הניחבמ רתוי םישיגר היהנש ידכ ונלש תוחורה תעגרה ,רמולכ ,תמיוסמ הרטמ תרשמ
 הסיפתה תא התניש ונל חטבומ עושיש הלבקה .תינחור המחלמב קוסיעו הליפת תעב וב םישמתשמש המצוע
 תדוקנ תא סופתל החילצה אל עושי לש וימיב תיתדה הטילאה .השדח הייארו הסיפתל ליבומ הז .ןיטולחל
 אל םה .תושעל אב אוהש המו היה עושיש ימ תא לבקל ולכי אל םה יכ הז תא ןיבהל ולכי אל םה .תאזה טבמה
 ידכ םהלש קדצה ישעמל ודמצנ םה ,תאז םוקמב .םהלש ךרוצה תא ואר אל םה יכ םמצע תא ליפשהל ולכי
  :םמצע תא ליצהל
 

 תֶא עַרְקִי ,ןֵכ הֶׂשֲעַי םִא ;ןָׁשָי דֶגֶּב לַע ּהָתֹוא רֵפֹותְו ׁשָדָח דֶגֶּבִמ דַּב תַּסִּפ ַעֵרֹוק ׁשיִא ןיֵא" :םֶהָל רֵּפִס לָׁשָמ םַּג
 םִא ;םיִנָׁשְי תֹודֹאנְּב ׁשָדָח ןִיַי םָׂש ׁשיִא ןיֵאְו .ןָׁשָּיַּב בֵּלַּתְׁשִּת ֹאל ׁשָדָחֶה ןִמ הָחְקְלִּנֶׁש דַּבַה תַּסִּפ םַגְו ׁשָדָחֶה
 תֹודֹאנְל תֶקֶצָל ׁשֵי ׁשָדָח ןִיַי יִּכ .דֹוע ּוחְלְצִי ֹאל תֹודֹאּנַהְו ,Xֵפָּׁשִיְו תֹודֹאּנַה תֶא ׁשָדָחֶה ןִיַּיַה עַקְבִי ,ןֵכ הֶׂשֲעַי

-36 ׳ה סקול( "'רֵתֹוי בֹוט ןָׁשָּיַה' רַמֹאי ןֵּכֶׁש ׁשָדָחֶּב הֶצֹור ֹוניֵא ןָׁשָי ןִיַי הָתָּׁשֶׁש יִמּו .ּורְמָּׁשִי םֶהיֵנְׁשּו םיִׁשָדֲח
39(. 

 
 שדחה םדאהו ןשיה םדאה – שדוקה חור לש החוכ תחת תויחל רמוא ,השדחה תירבה תחת םייחה תא תויחל
 שדחמ הדילה לע תססובמש םיהולא םע םיסחי תכרעמ ונל שי השדחה תירבב .וידחי םייקתהל םילוכי םניא
 הצורמ םיהולא .םיבוט םישעמ ידי לע םיהולא תא תוצרל ידכ םיכרד שפחל םיכירצ אל רבכ ונחנא .)3 'ג ןנחוי(
 לש םיגהנמ םימשיימ אל ונחנא .ונרובעו ונמוקמב תמש עושי לש ותלואג ,רמולכ ,דחא בוט השעמ ידי לע
 ליכהל ויד שימג וניא ןשיה ןייה דאנ ןכש ,הנשיה תירבה לש שימגהו ירטה ןייה דאנ ,רמולכ ,השדחה תירבה
 ינב לש שדחה םביללש םושמ לעופ השדחה תירבב ונל ןתינש שפוחה .םיהולאה חור לש שדחה ןייה תא
 םיסנמ ונחנאש המ לע אל ,השע אוהש המ לע הדות ריסא בל ךותמ םיהולא תא תוצרל ימינפ ןוצר שי םיהולאה
 .ונחוכ תועצמאב תושעל
 
 לע תדמעשכ תבשח המ לע" :ותוא ולאשו חריה לע וכלהש םיטואנורטסאהמ דחא תא ונייאר ,םינש רפסמ ינפל
 ךומנה ריחמה תא עיצהש שיאהש יתרכזנ" :בישה טואנורטסאה "?ץראה רודכ לע הרזח תלכתסהו חריה
 העושיה השעמש חומשל םילוכי ונא םינימאמכ ."הרזחב רוזחל ךירצ ינא הבש תיללחה תא הנב זרכמב רתויב
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 םגפ היהי אל םלועל .יפוסניא םיהולא ידי לע עצוב אלא "רתויב ךומנה ריחמה" תא עיצהש ימל ןתינ אל
 3 .לוכי-לכ םיהולא רמולכ ,העושיה לכירדא לש הדימ התואב תחטבומ איה ונלש העושיה .ותדובעב
 

 םיהולא לש הנתמה תא לבקמ ינא .השדחה תירבה לש ךוותמה ,עושי תא תחלשש ,אבא ךל הדות :הליפת
 לש שדחה ןייה לש שימג ילכ תויהל יביל תא ךופה .חישמב יל תתל אב אוהש םישדחה םייחה תא ,רמולכ ,םויה
 תכלל ןכומש שדח בל יל ןת ,ןבא לש בל םוקמב .ןבאה בל תא ינממ רסהו ילש םייחה תא הנש .םיהולאה חור
 !ןמא .יביבסש הלא רובע םג אלא ,יליבשב קר אל ,ךלש הלודגה הבהאה לע הדות .ךל תייצלו ךתיא
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