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  גודל ךלוה עושי .8
 1-11 'ה סקול

 עושי לש וייח תובקעב עסמ :סקול
 

 עיצמ םיהולאש םישדחה םייחה לע והשימל רפסמ התא ובש ןפואה לע תללפתה/תבשחו תרצע םעפ יא םאה
 רשאכ דרפנב םדא לכל ברקתהל דציכו ,םיינחור םיאשונ תולעהל לכות ובש ןפואה לע בושחל םכח דעצ הז ?ול
 ןיא ,םירבסומ תויהל םיכירצש תמאה לש םייזכרמ םיטנמלא שיש תורמל .חישמב ןימאהל ותוא ןימזמ התא
 ונא ,וירחא תכלל ןועמשל ארק עושי ובש ןפואה תא םינחוב ונא רשאכ .רושבב רבודמשכ "םסק תחסונ"
 אלמ ןפואב וביל תא שידקה אוהש ינפל רובעל ךירצ היה ןועמשש תויווח ףסוא לש היגטרטסא תוארל םילוכי
 עושי .םעפ רחא םעפ תותימא וינפב ףשוח ודועב ,וילא ןועמש תא ךשמ עושי ,דעצ רחא דעצ .עושי ירחא תכלל
 .םיאצמנ םה ובש םוקמב קוידב םהילא תשגל תונוש םיכרד אצמ אוהו ,הליפתבו הדיפקב וידימלת תא רחב
 בישחמ התא םא .םיאצמנ ונחנא ובש םוקמב ונתוא שגופ אוה .ונתאמ דחא לכ םע רבדה ותוא תא השוע אוה
 הטלחהה .ךילא ודי תא טישוה אוה .ךירחא ףדר חישמה :וזה תמאב ריכתש ידכ זא ןימאמ רותב ךמצע תא
 .יארקא ןפואב התרק אל ,חישמל ךלש תוביוחמה רמולכ ,ךלש
 

 ירחא תכלל תטלחהו תעשונ רשאכ ,"םיעלקה ירוחאמ" שחרתהש רופיסה תא תעדל הצור תייה אל םאה
 םינש ךרואל שחרתה הזש תויהל לוכי .תולגתה לש יתגרדה ךילהתכ וא ימואתפ ןפואב תורקל לכי הז ?חישמה
 חור ,ונתאמ דחא לכ רובע לבא .םיהולא לא שואייב תארק רשאכ ,דחא הלילב וא םיהולא רבד תעימש לש
 ,תיכאלמ תוברעתה התייהש חוטב ינא ,השעמל .באה לא ונתוא בריקש ,חישמה לא ונתוא ליבוהו לעפ שדוקה
 שי םדא לכל .)10 'ד סקול( !הזה םויה םצע דע עסמה ךרואל ךילע ונגהו ךלש דעצ לכ ורמש םיכאלמהש ןמזב
 :ולש תשרב ןועמש תא דכל עושי ךיא דמלנ ואוב .הנוש העושי רופיס

 
 תַפְׂש לַע תֹוריִס יֵּתְׁש הָאָר ,םיִהWֱא רַבְּד תֶא ַעֹמְׁשִל יֵדְּכ ויָלֵא קַחְדִנ ןֹומָהֶהְו תֶרֶּנִּכ םָי דַיְל דַמָע רֶׁשֲאַּכ
 .)1-2 ׳ה סקול( תֹותָׁשְרָה תַציִחְרִּב םיִקּוסֲע ּויָה ןֶהֵמ ּואְצָּיֶׁש םיִגָּיַּדַה ;םָגֲאָה
 

 ,יתמ ידי לע ונל בותכ .הדובעב קוסע היה ןועמש ובש םוקמל םיניזאמה להק תא ךשמ עושיש בל םש ינא
 'א ןנחוי( אדיצ תיבב ורגש םעוצקמב םיגייד ויה םהינש .)18 'ד יתמ( ירדנא ,ויחא םע םש היה אפיכ ןועמשש

 תרנכה דיל שממ םיהולא רבד תא ףיטהל רחב עושי .םיגד/םידצ ובש םוקמ איה ריעה לש םשה תועמשמ ,)44
 ןועמשש ידכ הנווכב הזה םוקמה תא רחב אוה יכ הארנ .העבגה שארב אלו )"רסוניג םגא" םשב םג העודיה(
 .םהלש תותשרה תא וקינ םהש ןמזב ול ובישקה ירדנאו ןועמש .ורבד תא עומשל לכוי
 
 ןמזב אקווד ןועמשל אב עושיש ךכל תועמשמה התייה המ ?םהלש תותשרה תא וקינ םהש בשוח התא המל
 ?ולש תותשרה תא הקינ אוהש
 

 .םירטמ 12 היה הכרואש ,גואדל המל םשב ,ולש גידה תניפס לע יבא םע ירחסמ גייד רותב יתדבע יתודליב
 .)רטמ 14 לש הבוגב תיביס תיכוכזמ היונבה גיד תניפס - יראמ ןיי'ג םשב הניפס ונינב ,ייחל םירשעה תונשב(

 אוהש ,ילגנא ףסכב ינפ םישימח היה ילש ימויה רכשהש רכוז ינא .שש ליגמ ותא גודל יתוא תחקל גהנ יבא
 העש יצח םוקל ךירצ יתייהש רמואש המ ,רקוב תונפל שולשב גילפהל ונגהנ .םילקש יצחו םיינשל ךרע הווש
 ינאו ,עובשב םימי השיש ךשמב רקוב לכ גד יבא .רקוב תונפל שמח העשב ךרעב התיבה םיעיגמ ונייה .ןכ ינפל
 יתלביקש ןבומכ ,םינש המכל ותא יתדבע רפסה תיב תא יתמייסשכ .עובשה ףוסב דחא םויל וילא יתפרטצה
 !ףסכ רתוי
 

 תא תולכוא ויה תודלוחה .ןתוא ןסחאל וניצר רשאכ התייה ונלש תותשרה תא ונפטש םעפ יאש הדיחיה םעפה
 תא וסעל ןה ,תשרב ודכלנש םיה ירוצי ראשו תוצאה תא ולכא תודלוחהשכ .תותשרל ודמצנש תוכיכרהו בשעה
 לע שובייל ןתוא םיסרופ ונייה ,תותשרה יוקינב .ךכמ האצותכ םילודג םירוח ןקתל םיכירצ ונייהו תותשרה
 תונוש תותשרב ונשמתשה .תחא תשר תכיתחב דקמתה רועינ לכ ,בשעה תא םירענמ ךכ רחאו לודג חטשמ
 ףוחה לע רבדמ ינאש ןבומכ .הנשה לכ ךשמב גד גוס ותוא תא סופתל ונלוכי אל .הנשה לש תונוש תונועל
 תולקב ספתיהל םילוכי םימיוסמ םיגד .המוד בצמ היה הזש בשוח ינא לבא ,תרנכה לע אל ,הילגנא לש יחרזמה
 .םאתהב םינתשמ םג םיגדה לש הליכאה ילגרה .חריה לש םינוש םיבלשו הנשה לש תומיוסמ תונועב רתוי הבר
 

 תלעב ,ךנואמב היולתש הלודג גיד תשר איהש ,ןייס גוסמ תשרב רקיעב ושמתשה תרנכב וגדש םיגיידה
 היה וילאו ,םימה לא ןושאר קרזנ היה תשרה לש דחא הצק .ןוילעה הצקב םיפוצמו ןותחתה הצקב תולוקשמ
 הלודג הצובק ףיקהל הווקתב ,לודג לגעמב הטש התייה תשרה תרבוחמ התייה הילאש הריסה .ףוצמ רבוחמ
 םרגש המ ,תיתחתהמ תשרה לש תווצקה ינש תא םימירמ ויה םיגיידה ,ףוצמה לא הרזח הניפסהשכ .םיגד לש
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 ףוחמ ,םירקמהמ קלחב וא ,םיגדה םע הריסה ךות לא תוכשמנ ויה תשרה תוריק .יקנע קש לש תורצוויהל
 .תלגלגו םיילוארדיה םיפונמ םע ינאכמ ןפואב הצוחה םיררגנ םיגדה ,םויכ .םיה
 

 תֶא דֵּמִלְו בַׁשָי ןֵכ יֵרֲחַא .ףֹוחַה ןִמ טַעְמ טּוׁשָל ּוּנֶּמִמ ׁשֵּקִבּו ,ןֹועְמִׁש לֶׁש ֹוז לֶא ,תֹוריִּסַה תַחַא לֶא סַנְכִנ אּוה
 ביִׁשֵה ".גּודָל םֶכיֵתֹוּתְׁשִר תֶא ּוליִטָהְו קֶמֹעָה לֶא טּוׁש" :ןֹועְמִׁש לֶא רַמָא רֵּבַדְל רַמָּגֶׁשְּכ .הָריִּסַה eֹוּתִמ םָעָה
 .)3-5 ׳ה סקול( תֹותָׁשְרָה תֶא ליִטָא iְרָבְּד יִּפ-לַע eַא ,םּולְּכ ּונְדַכָל ֹאלְו ּונְעַגָי הָלְיַּלַה לָּכ ,יִנֹודֲא" :ןֹועְמִׁש

 
 הקינ אוהש ירחא וישכעו ,)5 קוספ( גודל הסינ אוה הלילה לכ .ןועמש לש וטבמ תדוקנמ בצמה תא ןיימדל הסנ

 שאוימו בזכואמ היה םג אוה ,יתעד יפל .התיבה תכלל הצרו שתומ היה אוה ,תוצאמ םהלש תותשרה לכ תא
 ותואב רתוי םהב שמתשהל ונווכתה אל םה יכ םהלש תותשרה תא וקינ םה .םולכ סופתל חילצה אלש ןוויכמ
 ומכ ונחנא .ףרוחה ישדוחב םהב ונשמתשהש ולא רשאמ ץיקב תונוש תותשרב ונשמתשה ,הילגנאב גיידכ .ןמז

 םיבר םישנא .םיידי םירהלו רתוול םיצור םימעפל ונחנא ,ונלש היישעב תוריפ טעמ םיאור ונא רשאכ .ןועמש
 םירמשמ םה ובש ,הקוזחת בצמ ןיעמל םיסנכנ םה ןכלו ,החלצה הברה םהב ןיא הרואכלש תודובעב םיעוקת
  .יטמוטוא ןפואב םהייח תרגש תא
 

 לש בצמה קוידב היה הז לבא ,גידה עסמב לשכנ אוהש תודוהל ורובע הלודג הבזכא וז ,למנל רזוח גיידשכ
 ,הלילה לכ גודלמ ףייע היה יאדווב אוה !הריסב גודל בוש תאצל הז תושעל הצר אוהש ןורחאה רבדה .ןועמש
 םע הריסל סנכנ אוה .תונתייצבו תוינניחב ביגהל אלא הרירב ול התייה אל ,ותומח תא אפיר עושיש רחאמ לבא
 .עושי ירבדל בישקהל לחהו ןגועה תא ךילשה ,ףוחהמ הריסה תא ףחד ,עושי
 

 היה הזש תויהל לוכי לבא ,אשונה היה המ קיודמב ונל רמאנ אל .םויה ותואב דמיל עושיש המ יבגל ההות ינא
 ןמזב תונתשהל לחה םביל ,ירדנא ויחא םע הארנכ ,הריסב בשי ןועמשש ןמזב !תווחל דמע ןועמשש המל רושק
 קחרממ .םתוא דמילו הריסב בשישכ הז ,שדחו דדונ ףיטמ לש רסמה תא עומשל ואב םישנא רתויו רתויש
 .סנל םידע תויהל ודמע םה .וילא םתוא וכשמו ,להקה לא ועיגה לוקה ילג םיה ףוחמ םירופס םירטמ
 
 התויה ללגב ,םימה לש העונת שי ישוקבש הדבועה איהו ,תרנכב גיידל רישי ןפואב הרושקש תחא היעב הנשי

 ,השביה ךותב םיקותמ םימ םגאב לבא ,אצומה תדוקנ אוה חלמה םי לא םרוזה ןדריה רהנ .יצרא-םינפ םגא
 שי טלחהב םיגדל .רורב יד אוהו ףחס דואמ טעמ שי םימלש רמואש המ ,תואג תמירז טעמכ ןיא ,תרנכה ומכ
 םייתכריה לע בשוי יתייה ,הילגנאב ןופיק גוסמ גד יתגדש ןמזב .ונל המדנש הממ רתוי הברה םיחקיפ םה !חומ
 ךשמב לארשיב יתרג רשאכ .טלמיהל ידכ תשרה לש ןוילעה קלחל לעמ םיצפוק םיגדה תא האורו הריסה לש
 ךשמב וגד םה המל םתוא יתלאשו ,הירבטמ םיימוקמה לילגה יגייד םע גודל תונמדזה יל התייה ,יצחו הנש
 הלילב .םהלש תותשרהמ םיקמוח םיגדהש ןוויכמ ,םויה ךשמב רבד םוש סופתל רשפא יאש ובישה םה .הלילה
  .רתוי תולקב ספתיהל םילוכי ןכלו תשרה תאה תוארל םילוכי אל םיגדה
 

 ייחמ ונלש בלה תמושת תא בסהל ידכ םימיוסמ םיעצמאב שמתשמ םיהולא תובורק םיתיעלש יתדמל ינויסינמ
 םיהולא ,םהרבא םע ;םיהולא תא לליחש תיילוג היה הז ,דוד םע ;רעובה הנסה היה הז השמ םע .םוימויה
 תא ספת טלחהב הז ,םיימשה יבכוכמ רתוי בר היהי ולש ערזהש ול רמאו םיבכוכל וביל תמושת תא הנפה
 ליחתה אוהשכ קוידב העיפוהש םיגד לש המוצע תומכ היה הז ,ןועמש םע .)17 ב"כ תישארב( !וביל תמושת
 .הלילב רתויב בוטה ןמזב ספתנ אל גד םושש ןוויכמ  תרנכב גודל רתוי ולכוי אל םהש בושחל
 

 לכב חילצת זא ,בותכש המל תייצתו ,ורבדב רהרהת ,וילא ךביל תא שידקת םאש חיטבמ 'ה !העט אוהש המכ
 יִּכ :ֹוּב בּותָּכַה-לָכְּכ תֹוׂשֲעַל רֹמְׁשִּת ןַעַמְל הָלְיַלָו םָמֹוי ֹוּב ָתיִגָהְו iיִּפִמ הֶּזַה הָרֹוּתַה רֶפֵס ׁשּומָי-ֹאל״ :ךיידי השעמ
 .)8 ׳א עשוהי( ״ליִּכְׂשַּת זָאְו iֶכָרְּד תֶא ַחיִלְצַּת זָא
 

 ?ךלש בלה תמושת תא לבקל ידכ ךייחב שמתשה םיהולא םיעוריא הזיאב ?םביל תמושת תא גישה עושי דציכ
 

 הבש היווח תווחל ךירצ יתייה ינא .וילא ונלש בלה תמושת תא בסהל ךרד שי םיהולאל ,םדוקמ ונרמאש יפכ
 ,םהל דע היה אוהש םירבד לש ךילהת היה הז ,ןועמש םע .חצנה תייגוס לע בושחאו רוצעאש ידכ יתתמ טעמכ
 םיבר םישנא לש יופירב אלמ היהש םיהדמ ברע ,ויניע לומ לא האפרנש ותומח ,תסנכה תיבב דשה שוריג לשמל
 תושעל לוכי תמאב עושיש תואיצמה תא ול הארהש ,ירשפא יתלבו םיהדמ עוריא וישכעו .םידשו תולחממ
 לש הקמוע .םיקומעה םימה לא תאצל ןועמשל רמא עושי .ול םיתייצמו וירחא םיכלוה רשאכ םיאלפומ םירבד
 ךלהמבו ,הלאה םיקמעמה לא וברקתי ולש תותשרהש יוכיס םוש ןיאש בשח חטב ןועמש .רטמ 60 אוה תרנכה
 אלש חינהל ריבס .הרירקה הרוטרפמטה ללגב וצבקתה םיגדה ובש םוקמה הז ,םויה לש רתויב תומחה תועשה
 אוה ,תאז תושעל ול רמא עושיש ןוויכמ לבא ,ולא םיקמעמל עיגהל ידכ תשרדנה תשרה תומכ תא ול התייה
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 אל ןועמש ?םתוא סופתל ךיאו םיגד לע ול היה עדי הזיא .ועוצקמב רגנ היה עושי .תייצו הנומא לש דעצ השע
 לע עדי הזה יבר/יאנבה קוידב המ .גידב רבודמשכ החמומה היה אוה ,לוכה ירחא .דחא גד וליפא סופתל הפיצ
 .ול ויהש תוקפסה תורמל ,ול תייצ ןועמשש בוט רבד היה הז ?גיד
 

 הָּיִנְּׁשַה הָריִּסַּב רֶׁשֲא םֶהיֵרְבַח לֶא ּותְתֹוא .תֹותָׁשְרָה ּועְרְקִנ טַעְמִּכֶׁש דַע ,דֹאְמ םיִּבַר םיִגָּד ּודְכָלְו ןֵּכ ּוׂשָע םֵה
 ןֹועְמִׁש עַרָּכ תֹאז ֹותֹואְרִּכ .תֹועְקֹוׁש ּוּלֵחֵהֶׁש דַע תֹוריִּסַה יֵּתְׁש תֶא ּואְּלִמ זָא .ּואָּב ּולָּלַהְו ,םֶהָל רֹזֲעַל אֹובָל
 לָּכ תֶאְו ֹותֹוא הָזֲחָא הָמֵהְדַּת ןֵּכֶׁש  ;"יִנֲא אֵטֹוח ׁשיִא יִּכ ,יִּנֶּמִמ אָנ eֵל ,יִנֹודֲא" :רַמָאְו ַעּוׁשֵי יֵלְגַרְל אָפיֵּכ
 .ןֹועְמִׁשְל םיִפָּתֻׁש ּויָה רֶׁשֲא יַּדְבַז יֵנְּב ןָנָחֹוי תֶאְו בֹקֲעַי תֶא םַּג ןֵכְו ;ּודָצ רֶׁשֲא םיִגָּדַה דיֵצ לַע ֹוּתִא ּויָה רֶׁשֲא
 ּובְזָע הָׁשָּבַּיַה לֶא תֹוריִּסַה תֶא ּואיִבֵהֶׁש רַחַאְל ".םָדָא יֵנְּב גּודָּת הָּתַעֵמ ,אָריִּת לַא" :ןֹועְמִׁש לֶא ַעּוׁשֵי רַמָא
 .)6-11 ׳ה סקול( ויָרֲחַא ּוכְלָהְו לֹּכַה תֶא

 
 .טאל טאל םתוא ספת אוה .םירבג סופתל הצר אוה .םיגד רשאמ רתוי הברה סופתל ןווכתה עושי םוי ותואב
 ןועמשמ שקיב אוה ךכ רחא .םישנאה םע חחושלו םהלש הריסב תבשל לוכי אוה םא םתוא לאש אוה ,תישאר
 םהלש תותשרה תא ררחשלו םיקומעה םימל טושל םהמ שקיב אוה ,ןכמ רחאל .םימב טושלו ףוחהמ קחרתהל
 עושי תובידא וזיאב .)42 'א ןנחוי םג ואר ,8 קוספ( אפיכ ןועמשל ןועמש לש םשה יונישל םג בל םיש .)4 קוספ(

 ארקיי ןועמש האלהו התעמ - ותוא האור חישמה ובש ןפואה תא למסמש ,ולש שדחה םשה תא ןועמשל קינעמ
 הברה םירבד ול ויה .םיגד סופתל ךירצ היה אל עושי .סנמ קלח תויהל םהל ןתנ אוה .ןבאה וא עלסה ,אפיכ
 .םידובאש ולא תא עישוהל ולש היישעב קלח תויהל םיכירצ ונחנא .םהילע בושחל םיבושחו םילודג רתוי
 

 יליב םסרופמה יאקירמאה ףיטמה .םידובאל םירשבמו ותדובעב קלח םיחקול וב םינימאמהש בהוא םיהולא
 בורק .תינחור תוררועתה לש שגפמל ולש רעונה תא עיסהל יליבמ שקיבש רעונ ךירדמ ךרד הנומאל עיגה םהרג
 ךרדב תוחפל לבא ,רישי ןפואב ותוא לאוש היה אוה םא השיגפב ףתתשהל םיכסי אל יליבש עדי אוהש יאדוול
 יליבש עדי אוה .דוע ותא קלחל תונמדזה ול היהת ,ךרדה ךשמהבש הווקתבו םיסחי תכרעמ חתפל לכי אוה ,וז

 וייח תא ןתנו בישקה אוה זא תושעל המ ול היה אל ,םש היה יליבש עגרבש ,ןבומכ .גוהנל ברסי אלו רוזעל בהא
 !גהנ תויהל קר רשאמ וליבשב לודג רתוי הברה דועיי היה םיהולאל .חישמל
 
 לגוסמ אוהש ונל הארמ אוה ךכבו ,ראשה לכל גאדי 'הו ,םיהולא ליבשב ןטק דעצ תחקל לוכי התא ,םימעפל
 םישחנכ םימורע תויהל םיכירצ ונחנא .תעדה לע תולעהל וא שקבל םילוכי ונחנאש הממ רתוי הברה תושעל
 םישנאהו םירבחה תלבוהב שדוקה חור םע הלועפ ףותישב דובעלו ללפתהל ,ןנכתל בוט הז .םינויכ םימימתו

 לש עסמב ,עדומב אל וא עדומב אלממ התא דיקפת הזיא עדוי אל םעפ ףא התא .הנומאל ונילע םיבוהאה
 !רחא והשימ
 

 לע לפונ אפיכ ןועמש המל ?)8 קוספ( ותשרב םיגדה תא דכל אוה רשאכ ןועמש לש ותבוגת לע בשוח התא המ
 ?ונממ קחרתהל עושימ שקבמו ויכרב
 
 תשודק ינפב דמע איבנה והיעשי רשאכ .שדוקה יבתכב תומוקמ המכב ןועמש לש ותבוגת תא תוארל ןתינ

 םִיַתָפְׂש אֵמְט םַע eֹותְבּו יִכֹנָא םִיַתָפְׂש אֵמְט ׁשיִא יִּכ יִתיֵמְדִנ יִכ יִל יֹוא רַמֹאָו״ :האבה הרוצב ביגה אוה ,םיהולאה
 ןמ םק עושי לש ןוזח האר חילשה ןנחוי רשאכ .)5 ׳ו והיעשי( ״יָניֵע ּואָר תֹואָבְצ הָוהְי eֶלֶּמַה תֶא יִּכ :בֵׁשֹוי יִכֹנָא
 וליפא ששח אוה השמ לא רביד םיהולא רשאכ .)17 'א תולגתה( תמכ וילגרל לפנ אוה ,תולגתהה רפסב םיתמה
 לע ןדרי רהנל לארשי ינב תא איבה ,השמ לש ותרשמ ,עשוהי רשאכו ,)3 'ג תומש( רעובה הנסה לע לכתסהלמ
 .)14 'ה עשוהי( דובכ תאריב ול הווחתשהו עקרקה לע לפנ עשוהי .ולומ דמענ הוהי אבצ רשה ,ותוא רובעל תנמ
 

 ונא רשאכ .ומצעבו ודובכב ןודאה תא שגופ היה אוה םא הרוצ התואב ביגמ היה ונתאמ דחא לכש בשוח ינא
 ריאשמ אל םיהולא לבא ,הלגתמ ונלש אטחה ."םיטטומתמ" ונחנא ,םיהולא תשודק לש רואה תא םיאור
 ״לָכּות ֹאל לָמָע לֶא טיִּבַהְו עָר תֹואְרֵמ םִיַניֵע רֹוהְט״ .ונלש עבטה תא ,ונלש םשה תא הנשמ אוה .םש ונתוא
 וגצוהש תויארה ידי לע ענכושמ היה ןועמש .םיהולא לש ותוחכונ תא תאשל לוכי אל אטחה .)13 ׳א קוקבח(
 !רשב תומדב םיהולא אוה וינפל דמעש ימש ענכתשה אוה .ליגר םדא ןב רשאמ רתוי הברה היה עושיש וינפל
 "!םיִּיַח םיִהWֱא-ןֶּב ,ַחיִׁשָּמַה הָּתַא" ול הנוע אפיכ ןועמש ,אוהש בשוח אוה ימ ותוא לאוש עושישכ ,רתוי רחואמ
 טאל עושי לש תיתמאה תוהזה תודוא תויארה ,עושי םע ןועמש לש וז תמדקומ תורכיהב וליפא .)16 ז״ט יתמ(
 .םיאטח תחילסל קוקזה אטוח םדאכ ומצע תא בישחה אפיכ ןועמש .ול וררבתה טאל
 

 ירשפא יתלב רבד השע אוה תותשרה תא חינהל יתמו הפיא ול רמא עושיש ךכב ,ןועמש לש וטבמ תדוקנמ
 תותשר םהל ויה אל .וזכ תומכב םיגד האר אל םלועמ ןועמש ,תינש .םויה ךשמב היה הז ,תישאר .ןיטולחל
 עדי ןועמשו ,יעבט לא השעמ היה הז .םיגדה תומכ תא ליכהל ידכ תולודג קיפסמ תוריס וא תוקזח קיפסמ
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 ךשמב הכומנ הרוטרפמטמ ונהנ םיגדה םהבש םיקמעמה לא עיגהל ולכי אל ןועמש לש תותשרה ,תישילש !תאז
 האר םעפ יא אוהש הממ רתוי ,הארנה לככ ,םיגד לש המוצע הכ תומכמ םהדנ אוה ,תאז לכבו .םוחה תועש
 היה םיגדה רפסמ .םהל רוזעלו אובל ,תרחא הריסב ויהש ויפתוש ,בקעיו ןנחויל תונתחדקב ארק אוה .וייחב
 !םימה ןמ דבלב םירופס םירטמיטנס לש קחרמב התייהו עוקשל הלחה םהלש הריסהש ךכ ידכ דע בר הכ
 
 קוספ( ועקש טעמכ תוריסה יתשש ,םיגד הברה ךכ לכ םהל ויה ,םהל רוזעל העיגה היינשה הריסהש רחאל םג
 "ךלש תשרה תא ליטת" ןועמשל דיגהל עדי עושיש הדבועה םג אלא ,וספתנש םיגדה רפסמ קר אל היה סנה .)7
 לש תויחנהל םיתייצמ ונא רשאכ .קיודמ ןפואב ןותנה עגרב םש ויהי םיגדהש עדי עושי .ןוכנה ןמזב קוידב
 ונייה םא ,גישהל םילוכי ונייהש הממ הלודג רתוי הברה איה האצותהש םילגמ ונחנא תובורק םיתיעל ,ןודאה
 .םיליגר ונא הילאש תיתרגש הרוצב הז תא םיעצבמ
 

 ,תסנכה תיבב דשה שוריג תא וליפא ילואו ,ותמח תאופר תא ינויגה ןפואב ריבסהל לכי ןועמשש חינהל ריבס
 .הזה םויב םיגד הברה ךכ לכ גודל םרובע ירשפא יתלב היה הזש הדובעהמו ויאטח ללגב םלהב הכוה אוה לבא
 גּודָּת הָּתַעֵמ ,אָריִּת לַא" :ול רמא עושי .וילא דע היה אוהש סנהמ האצותכ דובכ תאריו דחפב ויכרב לע לפנ אוה
 .)11 קוספ( "םָדָא יֵנְּב

 
 ?אוהה םויב עושימ דמל ןועמש המ
 

 רחוב אוה לבא ,תונויזחו תומולח תועצמאב םתוא עישוהלו םישנא ינפב תולגתהל לוכי םיהולא .1
 םייוגה לכ תא ךופהל הל רמוא אוהש ךכב ולש הליהקה תא ךימסמ אוה .ותא דובעל ונל אורקל
 ומכ קוידב ,וירחא תכלל ךיא םתוא דמלל הכירצ הליהקה אלא ועשווייש ידכ קר אל ,וידימלתל
 .)18-20 ח"כ יתמ( םינושארה וידימלת תא דמיל עושיש

 תוארהל ידכ ונייחב םיוסמ םוחתב תורקעו ןוצר תועיבש רסוחל םורגי םיהולא תובורק םיתיעל .2
 .ולש היישעב ונתוא ברעל הצור אוה הפיא ונל

 םירבד ונל הארי אוהש ינפל ולש תוטושפה/תונטקה תוארוהל תייצנש דע ןיתמי םיהולא םימעפל .3
 ץעל ביבסמ תכלל ךירצ התאש ךכ לע םיעיבצמ ,הנושארה םעפב םידמלנ םניאש םירועיש .םישדח
 .שקבתמה רועישה תא דמלתש דע בוש הזה

 .וירוחאמ גידה ףנע תא ריאשה אוהש דע ,היה אוה ובש םוקמל רבעמ תולעתהל חילצה אל ןועמש .4
 לכ תא ריאשה אוהו ,וייחב םעפ יא גד אוהש הלודג יכה םיגד תומכ תא גד אוה :עגר הז לע בושחת
 .ורובע ןיכה אוהש שדח והשמ םיהולאמ לבקלו ודי תא טישוהל ידכ וירוחאמ הז

 תא ןכסל זעהל ךילע .הנומאב םידודרה םירבדל דמצית לא - ךייחב םיקומעה םימה לא טושל זעה .5
 ,רבמיו ןו'ג ,תוליהקה לש םימרכה תצובק תא ליחתהש שיאה !םיהולא לש הליהתה ליבשב לוכה
 הפצת" רמא ,ודוהב רשבמ היהש יראק םאיליו .ן.ו.כ.י.ס :ךכ םיתייאמ הנומאש ,רמול גהנ
 ."םיהולא רובע םילודג םירבד תושעל הסנתו ,םיהולאמ םילודג םירבדל

 "םָדָא יֵגָּיַּד םֶכְתֶא הֶׂשֱעֶאְו יַרֲחַא ּואֹוּב" ,ןועמשל עושי רמא ,יתמ יפ-לע הרושבב הליבקמ הקספב .6
 הצור אוהש המ תויהל ונל םורגי עושי ,םלש בלב עושי ירחא תכלל םיזיעמ ונא רשאכ .)19 ׳ד יתמ(

  .חישמל םימוד רתויו רתוי תויהל ונתוא םיכפוהש םירועיש םנשי ונייח ךרואל .היהנ ונחנאש
 
 םיגדה ובש םוקמה הז לבא ,םיקומעה םימה רבעל םדקתהלו םידודרה םימה תא בוזעל דיחפמ תויהל לוכי הז
 תומדהלו הנומאב לודגל לכונו ונלש יפואב םייתועמשמ םייוניש תווחל לכונ ובש םוקמה הז .םיאצמנ םילודגה
 לש גידה תניפס לע יתדבעש ןמזב ,תובר םינש ינפלש רכוז ינא .םיצור ונלוכש המ הזש בשוח ינאו ,עושיל רתוי

 אל .עושי ירחא תכללו רוחאמ יבא לש גידה תניפס תא בוזעל יתוא רגתאו ,ל"נה קוספה ןמ ילא רביד 'ה ,יבא
 לכיש המש וא ,ילש תיגולה הבישחה .וירחא תכלל ךירצ ינאש יתעדי קר .םיהמ ץוח רחא רבד םוש יתרכה
 לע תדבע אל םלועמ - וישכע סנרפתת ךיא" ?השוע התאש בשוח התא המ" ,הרמא ,ביואה לש הרימא תויהל
 ."הללכמב עוצקמ תדמל אל םעפ ףא ?ךתוא קיסעי ימ ,דרשמב תדבע אל םלועמ ,ףוחה
 
 המ תוארל ידכ םיקומעה םימל תאצלו רוחאמ יבא לש הריסה תא בוזעל יתצלאנ לבא ,השעא המ יתעדי אל
 ,ייחב הליפשמ דואמ הפוקת התייה וז – תונולח ףוטשל יתלחתה הסנרפ רוקמכ .ייחב תושעל ןנכתמ םיהולא
 תא יתדמל ליבקמבו ,בצעמו רייצ רותב יתקסע ןכמ רחאל .וינע תויהל דציכ דומלל בושח שפנה תבוטל לבא
 ונב ךומתל דעונש ילשמ רויצ קסע יתמקה .יתרייצש ןמזב תוטלקומ תושרדל יתבשקה רשאכ ,םיהולא רבד
 דיעהל לוכי ינא ,הנש םישולשמ רתוי ירחא הפוקת התואל הרוחא טיבמ ינאשכ .הליהקב ונתרישש ןמזב
 וקימעה יתוא דמיל םיהולאש םירועישה .היהנש הצור אוהש םישנאל ונתוא ךופהל לגוסממ רתוי םיהולאש
 רתוח דימת ינא לבא ,ךכ בושחל ישפיט היהי הז - םלשומ ינאש אל - רתויו רתוי חישמב ילש הנומאה תא
 .התא םגש חוטב ינאו ,ילש םייחב ולש האירקה תא םישגהל
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 רחא רבד לכ וא שדח םוקמל רובעל ,השדח הריירק ,לשמל ,שדח והשמ ליחתהלב ישוק תיווח םעפ יא םאה
 ?הזה רגתאה םע תדדומתה ךיא ?ןכ ינפל תושעל תיסינ אל םלועמש
 

 ךל ,אוב" ;עושי לש ותאירקל תונעל ידכ ךייחב חוטבה םוקמה תא תבזעש ךכ לע טרחתת אל םלועל התא
 תרשל דומלל לוכי ינא ךיא" ,לאוש חטב התא .טלחומ תויצב ביגמש ימל םינתינ םיהולא לש םירבדה ."ירחא
 הֶׂשֱעֶאְו יַרֲחַא ּואֹוּב" ,רמוא היה עושי .תושעל ךל רמוא אוהש המ תושעל ,ותאירקל ביגהל ךילע "?עושי ומכ
 לע איה םויכ חישמה םע תימיטניא םיסחי תכרעמ חתפל םילוכי ונחנא הבש תירקיעה ךרדה ."םָדָא יֵגָּיַּד םֶכְתֶא
 ףקה .רתוי וילא ברקתהל ןוצרו הליפת תועצמאב, םיהולא רבדב האירק ידי לע ,ול בישקהל וננמז תשדקה ידי

 ןווכיו תויהל ךירצ התאש םדאה תויהל ךתוא ךופהי אוה .םיהולא תא םיבהואש םידדועמ םישנאב ךמצע תא
 .ותוא דובעלו ותא תכלל ךתוא ןימזמ ,םלוכמ בוט רתוי ךתוא ריכמש םיהולא .החלצהו גושגשל ךייח תא
 

 םשה .אפיכל ןועמשמ ומש תא הניש עושי ,וזה השדחה המישמה רובע .וייחב השדח המישמ לבקל דעונ ןועמש
 לכב ."עלס" רמולכ ,אפיכל ומש תא הניש עושי ."עמש" אוה ושוריפו ,הפוקת התואב ץופנ דואמ היה ןועמש
 ותוא לש ולרוג תא םג הניש אוה ,והשימ לש ומש תא הניש םיהולא רשאכש ךכל םידע ונחנא שדוקה יבתכ
 .ךליבשב םג תוחילשו דועיי שי םיהולאל .ןועמש רובע השדח המישמו השדח הלחתה התייה וז .םדא
 

 תא םיריכמ ישוקבש םימעה לא עיגהל ידכ הב שמתשמ םיהולאש גידה תשרמ דרפנ יתלב קלח ונחנא ,םויה
 :חישמה
 

 ּובְׁשָיְו ףֹוחַל ּהָתֹוא ּולֱעֶה הָאְּלַמְתִנ רֶׁשֲאַּכ .ןיִמ לָּכִמ הָפְסָאְו םָּיַל הָכְלְׁשֻהֶׁש תֶׁשֶרְל םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ הָמֹוּד דֹועְו
 תֶא ּוליִּדְבַיְו ּואְצֵי םיִכָאְלַּמַה .םָלֹועָה ץֵקְּב הֶיְהִי eָּכ .ּוכיִלְׁשִה םיִעָרָה תֶאְו םיִלֵּכַה eֹותְל םיִבֹוּטַה תֶא ּוטְּקִלְו

 .)47-50 ג״י יתמ( םִיַּנִּׁשַה קֹורֲחַו הָלָלְיַה ּויְהִי םָׁש ;ׁשֵאָה רּונַּת לֶא םָתֹוא ּוכיִלְׁשַיְו םיִקיִּדַּצַה ןיֵּבִמ םיִעָׁשְרָה
 

 ימ לכ !היהי הז דחוימ םוי הזיא - ףוחה לא התוא וכשמי םיגיידהו ,האלמ היהת הרושבה תשר ובש אובי םוי
 .ןודאהמ בר לומגת לבקי "םדא ינב גודל" לש המישמב ליעפ ןפואב ברועמ אוהש

 
 םילוכי ונחנאש הממ ונרובע רתוי הברה ךל שיש ונל הארה .ביגהלו ךתוא עומשל ונל רוזע ,אבא :הליפת
 ונל ןתיתש םיללפתמ ונחנא זא ,שקבל וא ןיימדל םילגוסמ ונחנאש הממ רתוי הברה תושעל לוכי התא .ןיימדל
 ךל דיגהלו ,ונתוא םילבוכש םירבדה תא רוחאמ ריאשהלו הנומא ךותמ לועפל ונל רוזע .הנומאה תנתמ תא
 .ונרובע תנכהש המ לכל , "ןכ"
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