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 משאב בלתי מוגבל

כהורים ואנשי חינוך, שאנו נתקלים בילדים שרבים על משאב מסוים ולא מובן על מה הם רבים  ,לא אחתקורה לנו 

למרות שיש מספיק לכוווולם?! זה בא לידי ביטוי בצעצועים בין תינוקות, וזה בא לידי ביטוי אצל ילדים מבוגרים 

 . יש לכולם ובכול זאת רבים. יותר שרבים על משאבים פשוטים יומיומיים

לאדם, כך יותר שככול שהמשאבים חיוניים  העיקרוןלוהים ברא את העולם על בסיס -שמעתי פעם רעיון מקסים שא

החמצן משאב . כך הוא יצר את לצמצם מהחברה האנושית את הצורך להתעמתעל מנת  ,זאת. הוא לא הגביל אותם

כמעט שהיא בכמות והאדמה המים  ימשאבהוא יצר את כמו כן מוגבלת.  שהוא הכי חיוני לקיום החיים, בכמות בלתי

, אנושי במאבק מתמיד מאז ומעולםהמין הדע עקא, . באופן מכובד וללא מאבקי כוח כדי לאפשר חיים ,בלתי מוגבלת

יצר מסתבר שאך לקיום המין האנושי )יהלומים, זהב, נפט וכו'(. בעלי ערך שולי שהם מוגבלים במשאבים ובעיקר גם 

מדוע?  -)אגב, גם כבוד הוא משאב בלתי מוגבל( לתי מוגבלים גורם לאדם לריב עם שכנו גם סביב משאבים ב וביל

 ,והאחר. במילים אחרות לעצמיבשאלת היחס שבין מה שיש מסתבר,  , כךהרבה תלויהאנושי  הסיפוקלומר שייתכן 

  , אבל נודה שזו המציאות.עצוב מאוד !עצובובין האחר.  בינולהגדיל פערים  של העצמינמדד ביכולת  הסיפוק האנושי

 וכבוד. גורמים  תאווהקנאה, הם ג' דברים:  "מוציא את האדם מהעולם"שמה שו בפרקי אבות )פ"ד( חכמנו לימדונ

 של האחר. "לצלחתכל העת "לפזול , דוחפים אותו יצרו של האדםשמקורם ב ,אלו

בסיפור מערכת היחסים  ,י"ג()בראשית פ' לך -בפרשת לך מובהקלידי ביטוי באופן  באהדברים, מה התובנה שעולה

ְקֶנה ְמֹאד ָכֵבד ְוַאְבָרם" :על רקע שטח מקנה לצאן אברהםלוט ושבין המורכבת  מִּ ֶכֶסף בַּ ָזָהב בַּ ם....:ּובַּ ֹהֵלְך ְללֹוט ְוגַּ  הַּ

ים ּוָבָקר ֹצאן ָהָיה ַאְבָרם ֶאת ְחָדו ָלֶשֶבת ָהָאֶרץ ֹאָתם ָנָשא ְוֹלא :ְוֹאָהלִּ י יַּ ְחָדו ָלֶשֶבת ָיְכלּו ְוֹלא ָרב ּוָשםְרכ ָהָיה כִּ י :יַּ ְיהִּ יב וַּ  רִּ

ְקֵנה ֹרֵעי ֵבין ְקֵנה ֹרֵעי ּוֵבין ַאְבָרם מִּ לשאת אותם מחמת כביכול אינה יכולה  שהארץיש פה ביטוי קצת מליצי  ..."לֹוט מִּ

  ?!הרכוש. ממש אבסורד. אין להם מקום

י ָנא ַאל ללוט: " ומרגשתבפנייה אישית  פותח הואראשית, . להשכין שלום כדי ערוצים 3-ללוט בפונה אברהם   ְתהִּ

יָבה י ְמרִּ י ּוֵבין ּוֵביֶניָך ֵבינִּ י ֹרֶעיָך ּוֵבין ֹרעַּ ים כִּ ים ֲאָנשִּ ! למה נריב! אחרי כול מה שאברהם הדוד אנחנו ". אחיםֲאָנְחנּו ַאחִּ

 הזו אינה משכנעת את לוט.?! הטענה מלריב עם אברהם עושה למען לוט האחיין, אין לוט נרתע

ָפֶרד ְלָפֶניָך ָהָאֶרץ ָכל ֲהֹלאאברהם מוסיף מימד נוסף: " טענה  –". למה לנו לריב על משאב בלתי מוגבל? ֵמָעָלי ָנא הִּ

היא התינוקות סביב משחק הצעצועים, כך אין את  משכנעתזו אינה טענה , אולם כשם שומשכנעת לכאורה רציונאלית

 מהטבע האנושי.  זה חלקש. כנראה משכנעת את לוט

ם: "לדבריוקומה נוספת מוסיף הוא  ,אינה משכנעת זו הטענגם מתרשם שברהם כשא ְשֹמאל אִּ ָנה הַּ ם ְוֵאימִּ ין ְואִּ ָימִּ  הַּ

יָלה ְשְמאִּ אם הם נפרדים ולוט הולך ימינה אברהם  !". מה מוסיף אברהם בטענה זו? לכאורה הדברים פשוטים?ְואַּ

 ממך אתרחק לא, תשב אשר בכל"עומק לדבריו של אברהם: של ?! רש"י נותן לנו מימד להיפךו הולך שמאלה

". יש לנו אינטרס משותף להיפרד ולשבת אחד לצד השני. האינטרס הביטחוני. אברהם מנסה ולעזר למגן לך ואעמוד

רונפרד מאברהם: " לבסוף לוט משתכנע, ולשכנע את לוט בטענה משולבת ְבחַּ יִּ ר ָכל ֵאת טלוֹ  לוֹ  וַּ כַּ ְרֵדן כִּ יַּ ע הַּ סַּ יִּ  לֹוט וַּ

ֶקֶדם ָפְרדּו מִּ יִּ יש וַּ ל אִּ יו ֵמעַּ  ". ָאחִּ

ליישב את ומורכב מדהים ללמוד מסיפור של מריבה בין דוד ואחיין שעוסקת במשאב בלתי מוגבל, כיצד קשה 

אנו  .)לפחות באותה תקופה( !לכמה אנרגיות, אמוציות וכבוד מושקעים סביב משאב שבהגדרתו איננו מוגבהסכסוך. 

אתנו במקום מקוראים ולומדים, ולא תמיד מצליחים להפנים את העובדה שהדברים מתייחסים אל כול אחד ואחד 

        הפרטי והאישי. 
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