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  ,החמשל םידעומו םולש ילהנמה לגסהו ימדקאה לגסה תליהקל

 

 םילטומ ןוינכטה לע םג ,לארשי תנידמ לכ לע ומכ .תרגתאמו תבכרומ הפוקתב ,ןוינכטה תלהנה םשב ,םכילאו ןכילא םינופ ונא
 ונל םיבורקה םולשל ,ונמולשל הנושארו שארב איה וניפתכ לע תחנומה תוירחאה .ונייח תרגש לע םיעיפשמה תולבגמו רגס
 תרווחתמ ,הפיגמה תללותשמ םהב םישדוחהו תועובשה ,םימיה םיפקונש לככ .ךכב יד אל ךא ,שפנו ףוג – ונידימלת םולשו

 בחרמה .דיתעבו הווהב םירישעו םייתועמשמ םיימדקא םייח םויקל בחרמכ ,״םוקמ״כ ןוינכטה רומישל םג ונתוירחא
 סופמקה לא רשפאתמש לככ בושל ונילעש ונל רורב רתויו רתוי .״םוקמ״ וניא אוה ךא ,וזה תעב הנמאנ ונתוא תרשמ ילטיגידה
 ,יח ,תועד המוה ,ליעפ ,הרופ שגפמ םוקמכ ןוינכטה םויק ךשמהל גואדל לכונ ךכ .היגיצנו הלשממה תויחנה תרגסמב ,אפוג
 לכונ ךכ קר .ןוינכטה תליהק ינבו תונב לש תיתרבחהו תישגרה םתחוור לע רומשלו ,םייעדמו םייכוניח תולובג ץרופו טעוב ,םייק
  .םלועבו ץראב ,ןוינכטה לש תוידוחייהו יפואה ,תוהזה תא םייקל

 ךות רקחמלו הארוהל תושדח תורגש תונבל ונילע ,ןכ־ומכ .תיארחאו תרקובמ ,הריהז הרוצב סופמקה לא בושל ונילע ,ןוכנ
 .הפישח לש הרקמב תיתדימו הליעי הלועפו ריהמ רוקחתל םינונגנמ תעמטהו תואירבה לע הרימשה ילהנ לש דפקומ םושיי
  .תונקתה הנרשפאתש לככ סופמקה לא בושל ונילע ,תאז םעו

  .םיבורקה םימיב הנצפות םיכמסומה םימרוגה תויחנהל תופופכו וז חורמ תורזגנש תוקיודמ תוארוה

 תנבומ הניא – רטסמסה תחיתפ תארקל ןוינכטה ךרענ הילא תבלושמה תוליעפה סיסבב תדמועש – ״ןאכ תויהל״ ונתאירק
 חתפל אלא הרירב ונל ןיא ,ךא .םינבומו םיבר תוששחב הוולמ יתרבחהו ימדקאה בחרמה לא ,תיקלח םא םג ,הביש .הילאמ
 יכ ״ןאכ ונחנא״ הרימאה .הליהקכ ונלוכל בושחו ,ונתאמ דחאו תחא לכל בושח הז ;הל ענכיהל אלו הפיגמה דצל םייח ילגרה
 לכל הבושח איה .ונלש תירקחמהו תיכוניחה ,תימדקאה תוהמה רומישל תיחרכה ,״םוקמ״כ ןוינכטה תוינויחב םינימאמ ונא
 יוטיבכ הבושח איהו ,וז תבכרומ הפוקתב ןוינכטל םיפרטצמש םיטנדוטסהו לגסה ירבחו תורבחל הבושח איה ,ןוינכטה תיב
 .םינש האמכ ינפל ותמקה זאמ אשונ ןוינכטהש תיארחא תוגיהנמ תדמעל

 

  ,לכל תואירבו הבר הדות
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