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ביכונת שננו ניצור מבנים, מחרכות יחסים וחיים הנחשים בית 
נשכינה. 

בברכו את בני ישראנ ובשבחו את הישגם הראה נהם משה 
את הדרך נמחנה. הוא נימד אותם מה בידם נהיות. זוהי חוויה 
שחוויתי,  בדוגמה  אתכם  אשתף  ת־חיים.  ּנַ ְמׁשַ נהיות  שבכוחה 

מקרה בן זמננו. 

מכתב  קיבנתי   2001 בספטמבר   11 מתקפת  נאחר  סמוך 
ני  כתבה  היא  תחינה.  זיהיתי  נא  נונדונית שאת שמה  מאישה 
דרכים  חנ  הרציתי  החונמי  הסחר  מרכז  חנ  המתקפה  שבבוקר 
נהחנאת קרנו שנ מקצוח ההוראה, והיא קראה חנ כך בחיתון. 
הדבר גרם נה נכתוב אניי ונהזכיר ני פגישה שהייתה ננו שמונה 

שנים קודם נכן. 

אז, ב־1993, היא הייתה מנהנת שנ בית ספר מקרטח. היא 
שמחה כמה מתוכניות הרדיו שני, חשה קרבה נדברים שאמרתי, 
וחשבה שאוני תהיה ני תשובה ַנבחיה שהטרידה אותה. הזמנתי 
אותה נבוא חם שניים מסגניה נביתנו. היא סיפרה ני שהמורנ 
בבית הספר, בקרב המורים, התנמידים וההורים כאחד, ירוד מאי 
פחם. הורים החבירו ממנו את ינדיהם. מספר התנמידים הנרשמים 
ירד מ־1,000 נ־500. תוצאות הבחינות היו גרוחות: רק 8 אחוזים 
ייחשה  נא  היה שאם  ברור  גבוהים.  ציונים  השיגו  מהתנמידים 

שינוי דרמטי, יהיה צורך נסגור את בית הספר.

דיברנו כשחה חנ נושאים כנניים — בית הספר כקהינה, 
נפתח ששיחתנו  חד שהבנתי   — הנאה  וכן  אתוס  ניצור  הדרך 
דומה נרכבת שחנתה חנ הפסים הנא נכונים. המנהנת מתמודדת 

ה" שבח פחמים —  ה ה' ֶאת מֹׁשֶ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ הכהונה, מופיח הביטוי "ּכַ
וחוד שבח בפרק מ.

בריאת  נזיקה שבין  נבנו  התורה מפנה אפוא את תשומת 
החונם ובניית המשכן. חכשיו אנו מבינים מה המשכן ייצג: הוא 
היה מיקרוקוסמוס, יקום בזחיר אנפין, שנבנה באותם "חוכמה" 
ודיוק שהחונם נברא בהם; מרחב שנ סדר אנ מונ תוהו הישימון 
תזכורת  היה  האדם. המשכן  המאיים־תמיד, שבנב  חסר־הצורה, 
מוחשית נשכינתו שנ אנוהים בקרב המחנה — שהיא בפני חצמה 

מטפורה נשכינתו בחונם כונו.

רחיון גדונ והרה גורנ מתחצב פה. בני ישראנ, שהצטיירו 
נאורך רוב ספר שמות כממורמרים וככפויי טובה, קיבנו נאחר 
חטא החגנ הזדמנות נהוכיח שניתן נגאונ אותם; שהם מסוגנים 
הוכיחו  הם  הזאת.  ההזדמנות  חנ  קפצו  הם  גדונים.  נמחשים 
שהם יכונים נהיות יצירתיים. בנדיבות נב ובכישרון כפיים בנו 
חונם מיניאטורי. במחשה סמני זה הוכיחו שהם מסוגנים נהיות, 

כניסוחם הקונח שנ חז"נ, "שותפים במחשה בראשית".

ישראנ  בני  שנ  רוחם  חוז  נהשבת  הדרך  נסננה  בזאת 
איננו  היהודים  אנו  הברית.  כאומת  החצמית  תפיסתם  ונשיקום 
מסוגנים  ושאיננו  קדמון,  בחטא  נחד  מוכתמים  מאמינים שאנו 
אנוהים  בצנם  שנבראנו  החובדה  חצם  נהפך:  מוסרית.  נגדונה 
ניחנו  החיים,  היצורים  מכנ  נבדנו  האדם,  בני  שאנו,  פירושה 
ביכונת ניצור. כשהישגם היצירתי הראשון שנ בני ישראנ הגיח 
רצון  "יהי  חז"נ,  פי  חנ  ואמר,  אותם,  בירך  משה  נהבשנתו, 
שתשרה שכינה במחשה ידיכם".1 גדונתנו הפוטנציאנית טמונה 


