
יניפבזשש
"לוחם""נגעהרביעי",עהממדעלבמאמרו

במשךשנעשהמהמבחינתבזמןהשימושבשאלת
אתעלוהמאהחטיאלאגםאםלדעתי,נתון.זמן

בלבד.ממנוקלחבאלאנגעלאהריכולו,הנושא
אתלהביאכדיהזמןאתלנצלההכרחעלעמדהוא

היעילותשיאאלהיהידה
בהםבתנאיםוהשפקטיביות,

סשסי-הזמןפוחתים-והולכים

הןהמפקדלרשותהעומדים
יהידתושלאימונהלצורך

לאהואאךלהפעלתה.והן
מזהמשתמעכללשאיןציין
הפעלתמועדיחולאמנםכי

תוםלאחרדוקאהיחידה
ב-שישסגוהכנתה,תקופת

להנחהבמציאותמקוםבלל
לצאתאסורהריכיזו).:

לעתיםכי-כזאתמהנחה

תקופת-האימוץתוםלפניעודיחידהתופעלקרובות

בזמןהשימושעניןאתשנראהלכןהואחשוב
-לוחם""שלממד-רביעי""אותומבחינתרקלא

בדגע-להבהיןמפקדשלכושרומבהינתגםאלא

הנבון,ניציי-דהמןבגדרוא"שאף-ולנצלוהחז?ף,
להתעלםאל-לנוה"כמותית".מהבחינהלאכיאם
ויסודיותלשלמותוהרצוןמכאן,-שהשגרהמזה

מסו-תמונהבצירופםיוצריםמכאן,-מכסימליות

תמונה1ומציאות-מלחמהצבאיתמציאותשללפת
-טבעלתהליכיכביכולהדומהתהליך","איזהשל

תהליליאוזולהיפךשפל,אלמגיאותהמעברלמשל,

קרי-ברגעי-הברעהקשורשאינוסתמי,התפתחות

תהליךלאואףכזה,תהליךבלהימהאיןאךטיימי

מצו-ו"מהלךיהתפתחות"תהליך""המליםעצםרומה.

בלבד.מושאלבשימושבלשון-הצבאיתיות

לשעשימוש-בזמן"שלהחיוניותאתתפיסתנו
אתלהכשירההכרחאתנראהלאאםשלמהתהיה

אוב"נקודות-המפנה",להבחיןשיוכלוהמפקדים
בתנאי-ולנצלםשבהתמודדות,באהרגע-החולףן

להשגתמעניקיםשהללוהיתרוןאתלנצלשידעולכך

שתיכוללתהשימוש-בזמןשסוגיתמכאן,ההצלחה.

רקנגעלוחמא"אשררחבות-ביותר,משמעויות,

זאת.עללעמודלנכוןיחשבתיהמ4באחת

כ"צצת-נשק"החוליהאל-הפרםמנשק

תה-עבר-והכידוןהרובה-האישיהנשקעל

ה-אוניברסלי","מכלי-נשקממושך.ליך-התפתחות

ממגמת-ההת-כתוצאההרובה,הפךמצב,לכלמתאים

מע-עודמשמשהואשאיןלכךבשדה-הקרב,פתחות

הס-כגוןמצביםלכךועדים-ומצבמצבלכלנה

מצדיםנגדלחימהרכב-משורין,נגדלחימהתערות,

אינםקליעיושלוכושר-החדירהקצב-אשוומגננים.

ביכולתואיןבהגנהואףאלו.לתכליותמספיקים

פנים-אל-"בקרבהסתערות;בעוד-מועדלשבור

תת-התפתחו-לעומתויעילותו.מוגבלת-פנים"

הרובה-האבטומטי.ובמובןה"בווקה"המקלע,המקלע,

המער-ע"ג.חוברתראה).

38

החוליה.אלהבודדמהחיילהדגשעברזה,עםיחד

כלעלעונהאחדכלי-נשקעודאיןכלל,בדרךכי
הוא-כלי-נסקשלפצותנמצא,להיפך,המצבים.

התת-ילמשלהטובה-ביותר.התשובהאתהנותן

1ה"בזוקה"עםמקלע
1הרימוןעםהתת-מקלע

התת-

על-מסתייעותכאלווחוליותהלהביור.עםמקלע

שלהן,כושר-העמידהכבד.אוקלמקלע,חוליותידי
הול--שלהןכושר-הפגיעהשלהן,כושר-העצירה

בבחינתעודנשארהצלףרקזאת.עקבכים-וגדלים

לגרוםמיוחדים,במקריםשיוכל,רובאי-בודדאותו

לאויב.רצינינזק



יתרונותיהםהכונותיהם,עלכלי-הנשק,התפתחוה
הצורךאתכאמור,אתה,איפואהביאהומגבלותיהם

-להםמתאימיםאיגודיםשונים,במצביםלבצע,
הפו-אנשים2-3בתהחוליהאלהדגשעברומהפרט
לביןבינההשוניאחר.צותלבלבדומהבצות,עלים

ב-חיל-הרגליםשלהזעירה-ביותריהידת-המשנה

השוניםבלי-הנשקשכאןבזההואהקודמותתקופות

ויוצ--זהאתזהמשלימיםהחיילים-הפרטיםשל

החוליה.שלהמגוונתעצמת-האשאתרים

היא-מרגמות)לארטילריה,האשהתפתחות
מגנ-מצדים,חפרות,-המנגנוניםלפיתוחשהביאה

והפיזור,ההסואהלטיפוחהביאהשונים,מסוגיםנים
הטנקכיאיפואמוצאיםאנוהטנק.אתוהולידה

והתותחאחר),טנקיתותחו1סנגד-טנקילנשקפגיע
הטנק.שללמקלעופגיעהנגד-טנקי

החוליה-הרגליתשלהנשקבטיפוסינסתכלאם

למע-אותה,הולםאינוכבדדובאיח.יחוליהששם

הקצר.הטוההיאהעיקריתשתכונתםנראהשה),
אלהרגלי-הגודדמאימוןעל-בןצתהעוברהדגש
פני-ובניצולבכלי-נשקה,בשימושהחוליהאימון

החויב,מןלטוחייעיללהתקרבכדיוהלילההקרקע

לפעולשתוכלכדי-לקרב-התקלותתרגולהואל
מהחו-הבטחון,אתהמקניםברוחים,להסתערותפד

התחלתעםמידפעולהאתןלתאםהצהרות,ליות
ההת-התהלתעםההתתפרותאתולבצעההסתערות

ארגנות-מחדש.

התת-אתהשני,אחראחדנבחון,אםנלל,בדרך

ש-נראך-הלהביורהמקלע-הקל,הבזוקה,מקלע,

החוליה-בכולם.הבולטתהיאההתקפיתהתכונה

התקפית;לחוליההופכתהשונים,בהרכביההרגלית,

אנשיהשלכושרםשיגדלנכלתגדלזאתותכונתה

כדיומהסהפני-קרקעלנצלוכושרםבמהירותלפעול
בקרב-האש.מכסימום-היתרוןאתלהפיק

להשת-ניתןכל-כךזעירההחוליההיותאףעל

פסיכולוגיאפקטבעלשיהיהכב"כלי-נשק"בהמש
לעורףלהסתנןבנקליבולכזהנשק""לא-מבוטל.

באשלפתוה-מסתערכוחעםובתיאוםהאויב,
אתבולההדירכדיהאויב,בעורףרעשולהקים
מע-חסרת-טעם.ושהתנגדותוהנושמכותרההרגשה

שיא-כושרהבזשמתגלםבלבדזולא-זהכגוןשה

כושרושיאמשוםאףבויששבעצםאלאחוליה,של
ב"הא-הידי-ה"כתן",אףזהוואולי;לוחם-בודדשל

ער-עלהרביםלדיבוריםתוכן-של-ממשהנותןעה",

לוחם-בודד.שלבו

וזהביותר,הטובהביתה-הרגליתשמבנהמכאן,
ואתבלי-נשקהתכונותאתבשלמות-יתרהמנצל

אותוהואחוליות,בפניהפתוחותאפשרויות-הלחימה
צותי-"3שהןבכיתה,חוליות3עלהמושתתמבנה
בנקלניתןהואאולםקבוע,כללבדרךשבוהםקרב",
זוולאהכיתה.שלהלחימהלצרביבהתאםלשינוי
מחד-השליטה,עלמקלאףזהשמבנהאלאבלבד,

מספרםפוחתלפיומאידך-גימא,הפיזור,ועלגיסא,
הרא-למכת-האשחשופיםיימצאואשרהאנשיםשל

הסלההפסיכולוגי,הגורםאתהואמנצלוכן1שונה
שלזועלהעולההרגשת-בטיחותצותשללאנשיו
.בוידים.

ומפשהתיאוריהפל
שלסיכוםשמענוכאשרהימיםהיטבזכורים

השגנואבלבמארב,הצלחנולא=-:האומרמבצע
גישהעלשמענוכןאחרימספרושנים1הפתעה"

עקרו-ביטויי"אתלצייןצורךמצאהאשרהדרכתית
אלהשניובנסיגה.בהגנהבהתקפה,המלחמשינות'

שלבתיאוריההתרכזות-יתראותהשלתוצאההנם
תנאיהאשרהמחתרת,תקופתאתשציינהלחימה

נסיוןעקבאךבמעשה.לעסוקהאפשרותאתמנעו

והיאהתיאוריה,אלזאתגישהנתגבשהזהממושך

הדברים,פנישהשתנולאחרגםלהתקייםהוסיפה

להנתקקשהאכן,ל"מעשהן.נרחבשטחונפתת
מסרגלים.

אלאלשמהביקורתלמתוחאלהדבריםכונתאין

בהוראהוהעקרונותהתיאוריהשלמקומםעללעמוד
-הראשוןהעקרוןביןלהבדילכאןחשובהצבאית.

היתר,לבין-בהוה"דבקות"המטרהבחירתליהוא

נזספרםעללויכוחאכנסלאממגו.נובעיםאשר

לבללקפואנבוןהאשכךעללאואףהעקרונות,של
אב4כובתילוהלשכי-שיטותהעקרונותיתר

ואולי,-בלחימהמקומםעללעמודברצוני

להיותצריךמהולהציעלנסותאףמכךכמסקנה

להת-משחדלועתה,בהוראתםלשיםישאשרהדגש

לנפו-מיוחסתכיהוא,בידועהמתתרת.תנאיקיים

מלחמהשלשהתיאוריה-,האמרה-הקולעתליון

בביצוע.תלוישהכלאלא;הנופשוטדבר

כילינראההב'ל,שלמקומםעללעמודכדי.
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לראותם.ננסהאםלעשותניטיב
היומ-חיירקעעל

הנמוךמפקדעלחות-דעתמפקדכותבכאשריום.
הצבאיתההיסטוריהלימודמתוךכאשראוממט,

אתמהויםהרינומסוים,ממצביאאנומתרשמים
רבה*תבונהמגלה"-1כגוןבהגדרותעליודעתנו
באנ-שולט"נועו""עמוכשר"בלתי-והזר""פיקתא"
אתניודע-יאומריםאנואיןאולם1וכדומהשיו"

שאנחנולצייןבאותאלההערכותהמלחמה.עקרונות
כןנתנוכלאולםוהמלחמהלעקרונותערלםאמנם
-להלחםאי-כושרו,או:כושרואתלציץאלאאינה
בתיאורינושלוהבידיעה"מידתאתולא

שפק-"יעילותא"כגוןבמליםמשתמשיםאנחנו
אותומודדיםאנוכי-מוצלח"מפקד"טיביות"
מודדיםואנוועלינוהמקובליםלמדדי-מעשבהתאם
איןבישומם.מגלהשהואהתבונהמירתלפיאותם
שללמשל,לתיאורו,כאלהבביטוייםמשתמשיםאנו

גיטויי-אותכונות,הןאלהבדייקנות.הפועלשלוו
למע-האחראילאדםרקמיחסיםאנחנואשרהערכה,

אתהולםנמצארקלאאדםאותוכאשר-שיו
מגלהאףאלאקבענו,אשרוה"מדדים"הסטנדרטים

בהתאםפועלשהואשעהמשלו,אופייניתתבזנה
כתוצאהעלינוהמקובליםוה/,מדדיסאערכיםלאותם

שנתגבש.מלקח-נסיוננו

העקרונות"ביטויי"אתלהכלילשנוהגיםככל
כאןהדגשעיקרלמעשההרישלבי-הפעולה,בניתוח
בעקרונות.הגלומהאמת-מופשטת,בלימודאיננו
בהג-כלומר,-ללימוד"ב"שיעור-ולקההנוהדגש
ומוד-שאומדיםוהסיבהאיש-הצביו.שלבושרודלת
היאאמתות-מופשטותאותןשלהתגלותןאתכאןדים
בכך,אלא-כביכולמטרה-לעצמן,שהנןבכךלא

לפתחאמצעיזהאומדן-ומדידהבתהליךשרואים
אמתות-עקרו-אחריבעצמולחפשהכושראתבפרט
שונים,למצביםבהםהשימושאתל"ארגן"אלה,נות

ולהש-לקלטםלגלותם,-זהכושר;כראויולנצלם
איש-הצבא,לעצמושיסגלרוציםאותו-בהםתמש

בו.להחדיררוציםאותו
-חושביםישומעשהתיאוריהשביןהיחסבענין

שלבים,שנילמעשהישנםכי-עמהםחלקיואין
העקרונותעלמחשבהשלשלב-השלב-הראשון

באולאחריולראשוז)פרטהעקרונות,לכללכונתי,
והתיאוריה,העקרונותיישוםשל-השניהשלב
כלו-זכו"עקרונותלחוקים,בהתאםהביצועכלומר

והעיק-הכלליםאתהאישמצטטכאילותתילהמר,
הואניגשואח"ב-בכתב)אורםבקולהרש,(רים

ש
עליו"ועתנואתמחושהרינו"*

קו-מחשבהלפיציונים,לאותםבהתאםהביצוע,אל

הרי-הקיצוניגילויולידינביאהובאם-זה
יצטטבנהר,טובעאישורואהבגשרהעובראדם

אח"כורקמעגין,הנוגעחוק-מוסרילעצמותחילה
שנצטרךאוהטובעואתלהצילכדילמיםיקפוץ
במהי-לעצמומצטטלמשל,מתאגרף,לעצמנולתאר

שהואמכהכללפניחוקי-הבוכםאתעל-אנושיתרות
מנהית.

אתכללמיצגאינוזהמלאכותישהסברלינראה
-החיילוכן-והמתאגרףהגשר,עלהעוברהאמת.

אותהכללעורכיםואינםלבצע,כיצדכךעלחושבים
ה-התיאוריה,בעסקיציוניםכלבמוחותיהם-שעה

חו-אלועלמתאגרף,נשאלאםוהעקרונות.חוקים
אתהכריעשבוה"נוקטיט"לפניחשבועקרונותקים

הצגתעצםבי1לנולענותידעלא-לטובתוהנצחון
מהנחהאםביממציאותלאנובעתתהיההשאלה
מסולפת,

שצריךהראשוןהשיעורהריהמצב,היהכךלוכי
-המלחמהלעקרונותאויהיהמוקדשלטירוןלתת
מיטה,סידורכגוןה,,כיצדא,שללפרטי-הפרטיםולא

הרבהועודכלי-נשקניקוילאוכל,בתורעמידה
ונוהג".משטר"למסכתשייניםלמעשהשהםשיעורים

להנ-ומסכיםבקלאוזביץשקיאמיכילכל,ידוע
למצביאכךעל-ידיעדייןהופךאינו-זהשלחותיו
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הטובע"אתלהצילכדילמיםיקפוץאח"כורק..."

שאתבדוקת-נסיון,טענהישנה-:להיפךמיד.
כיאם-רבנסיוןלאחררקלהביןאפשרקלאוזביץ

לנהוג-למעשהשמספיקיםודאיבוהקריאהלפניגט

מתורתו.הרבהלפי

קבלת-עללהעמידאי-אפשרהכיצד"ידיעת"את
במי-להפיקהואי-אפשרבלבד,העקרונות-והכללים

לאהריהדבר,היהכךלוכיאלה.מידיעתשרין
מצטטתאשרתכניתאותהלפסוליסודבללנוהיה

מהנ"ל,במסקנהובהמשך,-העקרונותאתתחילה

פוס-אומקבליםאנולמעשה,תכנית-ביצוע.מפרטת

בהתאםאלאהעקרונות,שקילתלפילאתכניתלים
מינימלי,במאמץבמציאות,היאמאפשרתהאםלכך

פעולות,שתיכאןשאיןלינראההמטרה.אתלהשיג
למעשהאלאאחת,פעולהשלשלביסשניאפילואו

התיאוריהאתלצייןאי-אפשרבהאשראחת,פעולה

אלא-ממנההנובעתכתוצאההמעשהואתכמוקדם
אולישיקשההאחת,בפעולהכאןמהוליםשניהם
התבצעו-במהלךתהליכה-הפנימי,אתאפילולציין

לש-רקבאיםהערכת-מצבשלראשי-הפרקיםתה.

כולליםהםאיןאך;הגורמיםמןגורםיתוכחפןכיר,

נת-אםאכן,למטרה.פרט-העקרונותפירוטאת

תקופתבמשךנתנואשרבאימוןכלפי-העבר,בונן
מן-בהדרגההכיצד","אתשלימדנונראהשנים,
קצרה,תיאורטיתהשלמהבצירוף-הכבדאלהקל
לכושר-הביצועובהתאםשלב-התפתחותכללפי

שלנו.
עלבמשהקי-כדורקבוצהלשבהמצייניםאנואין

,1אתאנומצייניםאלאחוק,שוםעלעברהלאאשר

שנתנה-החוקיםבגבולות-תבונהגילתהאשר

שהואה"כיצד"ביןלהבדילישלנצח,היכולתאתלה

הכושרשהואוה"כיצד"כפתורים)רכישתוכגוןהרגל
תלול,הרעלהמטפסלמשל,;נבוניםונוהגלפעולה

הבי-כושראתמפתחהריהוצועדשהואצעדובכל

העזה,מגלהשהואעליואומריםאנו-שלוצוע

ידיעתואתמגלהשהואולאוכו',זהירותתבונה,

תלול.הרעלהטיפוסבעקרונות
מקוםקובע-לעצמוהעקרונותלימודזה,עםיהד
;ובאימונואיש-הצבאבהדרנתויחיד-במינומיוחד
לכו-כ"תחליף"לאואףכ"מטרה-לעצמה",לאאולם

אתהואמגדילשאמנםבמידהרקאלאשר-הביצוע,
הואכששולטאףחדש,עולהלבצע.הלזשלכושרו
אשרנערכאותועבריתידברלאבדקדוק,היטב
בדקדוקנעראותוידיעתואפילוהשפה,ברכיעלגדל
בשימושיותרעודלהרחיקנוכלואולימספקת.אינה

העבריתברכיעלשגדלמבוגר,הדקדוק.בדוגמתזה
בה,לדברשיוכלכדילדקדוקבעצם,זקוק,אינו-
מוציאשהואשלפנילומר,נכוןכללזהיהיהולא

הדק-כלליעלהואהושבמחשבתואתהמביעמשפט

שלבדיבורובעבריךשגיאהישמעכאשראולם;דוק
כלומר,אוזנו.אתצורםשהדברמידירגיש-אחר

פשעבולטת,בשגיאהבבוכהותונכשלמישהוכאשר
עלבמוחודבר-מההתריעכאילו-הדקדוקבחוקי

חשבממשהואזהברגעכילומריקשההשגיאה.
השגיאההושמעהנאשראבל;דקדוקיחוקאותועל

דברחוק.לאותושבהתאםהנכוןבנוהגהואנובר-
לעק-כאמור,פרט,(העקרונותבעניןגםקורהדומה

-מסוימתפעולהנכשלהכאשררק;ראשון)רון
אחר.אוזהבעקרוןכאןפשעוכילצייןאנונוהגים
שהשתמ-כרגיל,אומרים,אנואיןמוצלחתבפעולה

בכלכאןשו
מצייניםאלא-לפיהםהעקרונות'ונהגו

פעולהמנתחיםאגחנויהידתו.ואתהמפקדאתלשבח
מנתעלאלאהעקרונותאמתותאתלהוכיחכדילא

מומחיותומידתועלהמפקדשלכושרועללעמוד
בלבד;מוסכמיםבחניםלאוראותובוחניםשאנוע"י

לאמתותנוגעאיננוכאןללמדואזרוציםשאנווהדבר
ולהג-משגיאותלהמנעכיצדלכך,אלאהעקרונות

כושראתדיל
עלמנו..

הצפף.שלמענינולהביאאפשרדומהדוגמה
מוקיידיעתאתשתרכושע"ילצלףלהיותתוכללא

-כללאותמיודעאינולמשל,הבדויהצלףהקליעה.
'

נציינוהמעשי,בבוחןיעמודבאםזאת,בבלאולם

חשו-והעקרונותהחוקים-:כלומרהטוב.כצלף
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מקומםלכושר-הביצוע,הםשמסייעיםבמידהבים

על-כן,הוא,הצבאיבאימוןוהחוקיםהעקרונותשל

וגונזתצורותהםולובשיםבעיקרואינדיבידואלי

ופרטפרטבללגביומשתנות
בהסברהי1'

ביצוע-עלולרוב,-ביצועעלוכבקורתמקדימה,

התיאוריהשלהשפעתהכילי,נדאהשננשל.

בכהינתכאשרמפעילההשפעהבגדרכ"כאיננה

אומראניאיןכמהשבהכלומר,;מתרעתהשפעה
-אחרותבמליםההפתעה".אתתפסידכך"לעצמי

המח-המשמעתהםוהחוקיםהעקרונותהתיאוריה,

הביצועבצורתם*פוגעאיניעודכלאשרשבתית,

שצמחה-לתיאוריהכן,עלמחריעים".הםשין,

-מציאותשלריאליתתוצאהשהיאאונסיון,מתוך

אךולעודד.להתריעלעוץ,,תפקידיםשלושהיש

גםועליו1והעושה-המעשהבידיהיאההחלטה
שלבמקרהוהןהצלחהשלבמקרההןהאחריות,

לשבהראויאובכשלון,אשםנמצאמפקדאיןכשלון.

ורקאךאלא-שלו.התיאוריהבגללהצלחה,על

עשה.שלאאושעטההמעשה,בשל

-מחשבתיתמשמעתהיאהתיאוריהבהאם

אתמשכללתשהיאבמידהרקלהנודעוערכה
מעשית-ביותר*מטרהבהשגתלסייעכדיה"כיצד",

המעשהבמדוםבאהאולשמה","קיימתהיאכאשר

לכלמפלטמשמשתכשהיאאומקצתנו,אפילואו(
זההפלפול,לתחוםאזתשתייךהריהי-חסר-נסיון

ה"אילו"."ושלהנודעה"אגודל"של

ה-איש*המעשהאתהמפרידהחיץמכאןברור

הלחי-מהתיאורטיקן-גרידא.-והמבקר-מוכשר

התיאו-טיבלפיולא-בתוצאותיהרקנמדדתמה

נכנעטרםעודתיאורטיניתוהשלמכוחושלה.ריה

יריבו.בפנישבעולםאויבשום

ערכםאתלמעטבאולאבאןשנאמרוהדברים

אתלקבוערקאלא-והעקרונותהתיאוריהשל

טובהמצביאותהצבאי.בתהליך-ההכשרהמקומם

שמצביאותלאמראפשראיאבללתיאוריה.זקוקה

זוואין1טובהתיאורטיתידיעהמשמעה-טובה
בכלמצביאותשלמובנת-מאליהא"תכונהאפילו

אתהמכשירהוא-בלבדהנסיוןומקרה.מקרה

לביןמקצועידיעתשביןליחסהדברדומההחייל,

מסוים.במקצועמשתמשיםבהםהמונחיםידיעות

לבעל-מק-הלומדאתהופךאינוהמונחים"לימוד"

מבליהמקצועאתלדעתאי-אפשרשני,מצדצוע,

שניהםאלהבמקצוע.הקשוריםהמונחיםאתדעת
אחדתהליךבאותונחוציםששניהםתהליכי-לימוד

המקצוע.קליטתשל
י

דציכ"ה4לימודאיןכיברורשיהיההואחשוב

שונים.תהליכיםהנםאלההתיאוריה.ללימודדומה

הרצאהמשמיעתלהפיקאפשרהתיאוריהידיעתאת
ביצועןאופןסיגולאתה"כיצד",אתואילו1ומקריאה

אורחאתה=טכניקה*,רכישתאתוסדרן,פעולותשל
ניתןלאזאתכל-ומצבמצבלכלאלהשליישומם

ללמדקשהאכן,ואימון.תרגולע"יאלאלהחדיר

אמוריםובעיקר1אותםללמודרקאשפר-אותם

ממשיעשהשאמנםכדיאשרבאימון,אלהדברים

אשרהמדריך,ל"אמטת"הואזקוק-מטרתולהשגת

מרםאשרכאלומשימותלחניךפעםבכלתקבע
התיאו-ואילולבצען.בכוחואשראבלאותן,ביצע

לע-עובדות,עלקרן-אורלשפוךכגחה-אתה-ריה

תבואלאלעולםאולם-משמעותןבהבנתוור
מעשה.שלתוצאותאלדעובדותאיןכילהןכתחליף

יידעון"

התיאוריה"ואישהמעשהאיש.,."
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