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  :סרוק רואת
 
 אלא ?תירוביצ הרובחת וא התכלהכ תבש ?רוחבל שפוחה וא החפשמ יכרע ?תינוליח היפכ וא תיתד היפכ
 ירוטסיהה הרופיס .לארשיב קר אל לבא ,לארשיב יטילופה חישב בר םוקמ תוספותה תולאשהמ קלח קר
 ,יטרפה בחרמה לא תדה תטסה ידי לע גשוהש ,תוריחה לש הנוחצינ רופיסכ גצומ תיברעמה תוינוליחה לש
 תא גציימ וא תירוטסיה קיודמ הז רואית המכ דע .טרפה תויוריחו הנידמה תונוביר תא חיטבהש ךלהמ
 םירחא תומוקמבו לארשיב תונורחאה םינשב וכפה  הנידמו תד יסחיב תורושקה תויגוסה ?תיחכונה תואיצמה
 םייפארגומדו םייתרבח ,םיילכלכ םייוניש .תוינוליחו תויתד תוצובק ןיב םיקבאמב תויזכרמל םלועב
 סרוק .תימואל-ןיבה הריזב םג ומכ ,היתודסומלו הנידמל םישדח םירגתא םירצויו םינשי םירדסה םירערעמ
 הריזב תויתד תולאשב ,היטרקומדו הנידמ ,תד ןיב םיסחיב ,תיתד תוקזחתהו ןוליח לש תוירואיתב קוסעי הז
 םייחב תדה לש הדמעמ תרדסה לש רגתאלו םוי םויה ייחל תועגונה תויטילופ תויגוסבו תימואל-ןיבה
 .םיירוביצה
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