
              "ץוביק ינא"

 הרופאטמ לא הצובק לומ דיחי לש תיטמלבורפה תויבטוקה ןמ יצוביקה ביטקלוקב ןוידה תא טיסמ תרפע סדה

 תא עיצמ תרפע .)"ץוביק הז" :העבצהה תרוצל תטסומ יאר-תופקתשהכ( 'ץוביק ינא' :תרמואה תינפוג-תימויק

 קפסמה ,הבקנו רכז דחאמה םזינגרוא ,תילגעמ-תיקרטוא תושיכ - ןמאה לש ידיחיה ומויק תא ילוא וא -  דיחיה

 תא ףקוע" ץוביקה יומידב ךשמתמה וקוסיע .רציימה לש וזב רצויה תאובב תא ףקשמו ,ומצע יכרצ תא

 םדא'ה ןויער תא ריאמו ,"שונא יבאשמו הדובעה ןרדס תא ,הטילקה תודעו תא ,תוילארשיה תא ,תויתרבחה

 ,ומצע-לע חקלש תישיאה תוביוחמה ינמיס תא ולש-ופוג לע אשונה 'יאידיאה

 ץווכמה "תינעת ןמא" – יאלקח םג-ומכ ,יטילופ םחתמ תויהל ךפוה יטרפה ףוגה .ויתוקלצו ולבס תא םג-ומכ

 .ולש-ופוג ךות לא ירסומה ןויערה תפינמ תא

 הבש ,ץעל ביבסמ תרפחנה המוגה התואכ" ,'תימיטניאה הצובקה' ןויער הגוה ,ץש יבצ בתכ ,"הצובקה"

 הצובקה תא המדמ ץש  "...תושדחתהה תלועפ השעית ףטנ-ףטנ רתסב םשו ,רעסה רחאל םימשגה ימ ופסאתי

 שחרתמ ולוכ ךילהתהשכ ,תושדחתהו הריציל םתוא ריממו םייח-ירמוח וכות לא ףסואה ,רוגס ילגעמ ףוגל

 ,ופוג םוח תועצמאב ,רציי וב תרפע לש "בלחה ךרד" גצימב ,לשמל ,דהדהמה ךילהת – ןיעה ןמ יומס ןפואב

   ) X 'מע האר( .ןאצ-בלחמ הניבג ,ץוביקה תא ףקועה תעבטה ליבש ךרואל הדיעצ ידכ ךות

 ומכ – וילא זכרמו ףסואה ,לגועמ טאמרופ יבג-לע יצוביקה לכואה רדח יומיד תא תרפע סדה ןירקמ ,ךכיפל

 ןורחאה דסומה – לכואה רדח .תיצוביקה הרבחה לש םייקרטואהו םייביטטפרה היסכט תועמשמ תא – המוגה

 ,ירוחא ךוליהבו ןבל-רוחש ביטאגנב ןרקומ – הצובקה לש םייפותישה הידירש תא רמשמה

 בברעתמ רעישה .ההכ תעקפל ףפוטצמ ,ךראתמ רעיש ליבש וכותמ חימצמה חותמ ףות רוע :ינפוג עצמ יבג-לע

 ןיבל ביטקלוקה ןיב ףופחל שקבמה ,דחא יומיד :ףושחה ףוגה תעדות תא ררועמו תונרקומה םילכואה תויומדב

.האידיאה לש ישיאה הלקשמ תא ופוגב אשונה ,טרפה לש תינפוגה תוימיטניאה

 ביטקלוקה ףוג תא ןירקמ דחאה ;הכורעתה לע תופיקשמה ,םייניע יתשכ ,תרפע ביצה םיילגעמ םיטאמרופ ינש

 ףופית ילילצ  הכותמ תרדשמה ,)הייאר ,הייפצ טקייבוא( הארמב הפוצמ ינשה ,)העימש( ףותה רוע ךותמ

 תויצקנופה ךופיה .הפוצה לש ותומד ףוקיש ידכ-ךות ,הכורעתה ללח לא םייטבש םט-םט יפות לש םימומע

 םאותמה תולועפה רדס תא רפמ )םיעמוש הייארה רביאבו םיאור העימשה רביאב(

  .יתכרעמ שוביש תרציימה הבלצה :שגפמה תודוקנ תא לצפמו ,ביטקלוקה לש



 תא הלעמ ,םיינוטונומ םיבוביסב הענש קונית-תסירע לש תיללצ ריקה לע הנירקמה ,"הסירע-לדומ" הדובעה

 תרגש םוהמה ,לכואה רדחב םילכואה םוזמז – 'ןבל שער' רציימכו ןוחטיבו הוולש הרשמכ 'דחי'ה לש וחוכ

 םימצעומה ,לכואה רדח ישער לש המדרהה לאיצנטופ תא וליג ץוביקב תוהמא .תקסופ-יתלבה םוימויה

...םונמנ הרשמו ,בציימ יטבש חוככ אלא ,ילאקוו עפומכ אקווד-ואל תרפע לש הדובעב

 ,ותלוזב /ומצעב חוכה לכב זוחאל ןויסינב תקסוע םידליה תיב תפצר ךותב תבלושמה ,"האלול" הדובעה

 :וכותב עולק-רוזש ,וכשמהבו ,)ילא ברק ,ילא אוב( – ילברקילאוב .עתעתמכו םעמועמכ הלגתמה ןויסינ

 וז הרוזשה תושפנ-תעלקמ תרציימו תולובגה תא תשטשטמ רתיה תברק .)יל חנה ,יתוא בוזע( ילחנהיתובוזע

 .לולצה ישגרה דקומה דוביא ידכ ךות ,דרפה אלל וזב
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