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 האושהמ םידחפמ אל

 ןב ףולא ירבדמ עמתשמש יפכ ,הנממ דחפ לע דיעמ וניא הב ויהש םיעוריאב וא האושב שומישה

 םיטעמה האושה ידירש וליפא ,ונלש רודב .)3.6 ”ץראה“( ”האושהמ דחפל ונלחתה יתמ“ ורמאמב

 לארשי תולשממ לש סחיהמ ,םיגאדומ רתוי ןוכנ וא ,םידחפמ םה .האושהמ םידחפמ םניא וניניב םייחה

 .יתואירבהו ילכלכה םבצמל

 אלו ןהל ןיאש ,תורטמ גישהל ידכ םיריכב אבצ יניצקו םיאקיטילופ לש םשומישל ילכ הכפהנ האושה

 םניא םירחאו הלאכ םישומישל האושה תא םילצנמה םימרוג םתואש ,וליפא ןכתיי .האושה םע םולכ

 ילואו ריבסהל םאובב םיכמסנ םה ןהילעש ,האושה לש תויועמשמהו תודבועה תא םיניבמ םניאו םיעדוי

 .תרחא וא תאזכ תוינידמ ץרתל

 םגו - ךרוצ היה אל ,הנותנ איה הבש תואיצמה תאירקב הווהב תקדוצו רבעב הקדצ לארשי תנידמשכ

 ,םילוצינה תא גצייל תוכזה תא ןמזמ הדביא לארשי תנידמ .האושה תא ריכזהל - ךרוצ ןיא וישכע

 רבעב הערל שומיש םישוע ,םיאנידמו ל"הצ יניצק םהבו ,ינשה רודה ינב םג .תונברוקה תא יאדוובו

 .וב רופחל םודרק ישיאה םרופיס תא םיכפוה םהשכ ,םהיתוחפשמ ינב לש באוכה

 דביא םאה .ןוחטיבה דרשמ ביצקתב רתוימ שומיש אלא םניא "ץיוושוא לעמ סטמה"ו "םידמב םידע"

 ,םילייחה תושיחנבו היחרזא לע ןגהל ותבוחב ,לארשי לש הכרד תקדצב ולש עונכשה תלוכי תא אבצה

 ?תאז גישהל ידכ הדמשהה תונחמ ןיב רויסל קוקז אוהש ךכ ידכ דע

 תפוקתב תחכונ התיה איה :תחכונ האושה התיה אל תומדוקה תומחלמבש ןעוט אוה רשאכ העוט ןב

 םג היה ךכ .)"םימחול חיש" רפסה ואר( המצע המחלמב םגו ,םימיה תשש תמחלמ ברע הנתמהה

 אל זא דע ילארשיה סותאב יכ םיאנידמה ידי לע הלצונ אל הדרחה זא לבא .םירופיכה םוי תמחלמ ןמזב

 ."הרובג"ל קר אלא האושל םוקמ היה

 ךרעייש ידוהיה ןתיבב השדחה עבקה תגוצת לש התחיתפ סקטב הלשממה שאר דיגי המ שחנל רשפא

 שובלבו םידמב ,םידע םש ויהי ילוא ,הירוסו ןאריא תא םש וריכזי .ץיוושוא תוומה הנחמב עובשה

 ךותמ הקיתש אלו תונברוקה ינפב הוונע םש היהת אל .םילגד הברה הברהו רעונ ינב תצובקו ,יחרזא

 .דובכ

 .םידחפמ אל רבכ ונחנא לבא ,ונתוא דיחפהל הסני בוש והינתנ ןימינב

 םיצוביקה רנימס תללכמב הצרמו האוש תרקוח איה ןרק ר”ד
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