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 דועב :תילכתב םינושכ םימדנ עבג רתע לש ותריצי יביתנ ינש ,ןיע תיארמל
 ףשוח ,תינבומ תויקוח רסחו הארמל-ינטנופס ,טשפומ רויצכ ,ולש רויצהש
 וילספ – הרואכל טפסנוק ירדענ ,יומיד וא ביטרנ-ילוטנ םייפרומא םיחטשמ
 תודובעכ ,תמדקומ הבישח לש םיתתשומו תינבומ היגטרטסא םיניגפמ
 תואיצמב הצוענה תשבוגמ האדיא תויביטקפאב ךא תוטשפב תושיחממה
 עבג לש הדובעה ףוג ,דממ-תלתב םאו דממ-ודב םא ,לעופבש אלא .תיטרקנוק
 םע תדדומתמה תינרתחו תבקונ הסיפת לע ססובמו ההז הבשחמ וק אשונ
 בבוסה םויקה בחרמ תא ,חכופמ טבמב ,םכרד ןחוב ןמאהש םינועט םיגוציי
.ביטקלוקה תמרב ןהו תישיאה המרב ןה ,ותוא

 
 ןמ רויצב הדובע ףוג עבג גיצי ,ןועבג הירלגב השדחה ותכורעת ,"טקש יא"ב
 עבצב ריינ לעו דב לע םינתשמ םיטמרופב תודובע ,תונורחאה םייתנשה
 ילטנמונומ בצימ הלא דצלו ,הפקו ןיי םג םקלחבו ,תפז ,קילירקא ,יתיישעת
 רפסמ תללוכה תילוסיפ תכרעמ אוה "טקש יא" בצימה .הכורעתה םש לע הנועה
 םקלחו םימלש םקלח ,םיחיופמ םינותיע תונויליג לש "המראווש ידופיש"
 וליאכ הירלגה תפצר לע ינשה דצל דחא םיממוד םיחנה םיטקייבוא ,םירתובמ
 וא האחמ תלועפ לש האצות ,ןווכמ ןיבו ירקמ ןיב ,םילא עוריאל תמליא תודע ויה
.תישונא תונלשר וא עבט ןוסא ,הרוזנצ

 ,המילא הריז ךות לא ואבוהש הקיטתסאו יפוי לש םיכרע וכותב םלגמ בצימה
 בצימה .ןברוחבו סרהב יוצמה יטאופהו ירילה דצ תא םיחיכנמ םה הז ןבומבו
 תודלותמ םילפא םיקרפב םיקסועה םינמא לש םתדובע תא תעדה לע הלעמ
 הרדגהה .םירחאו ינמרגה רפיק םלסנאל המודב ,תושונאה הירוטסיהה
 ררוש טקש-יא :העיגר רסוח ,הוולש רדעיה" – "טקש-יא" גשומה לש תינולימה
 תוארמ תא קוידב ךא תוטשפב המילשמ – )ןווקמה ריפס ןולימ( "ןופצה לובגב
 תואיצמ לע ,רערועמ ישונא בצמ לע העיבצמו בצימב םיטלושה סרהה
 – תויביטמרונלו הוולשל ,טקשל ההימכה םע דבב דב םויק לש תילמרונ-א
.תטיוסמו תיטואכ תואיצמ חכונ תררועתמה ההימכ
 
 לשב – עבג לש וירויצש ירה ,םתוהמ תא םיפשוח םניא ןושאר טבמב םא םג
 ךרעמב רכינה תיביסנטניאה היווחה התוא תא םיקלוח – טשפומה םיפוא
 הז ותוא תנייפאמה הדובעה תייגטרטסא תא םירויצב ךישממ עבג .ילוסיפה



 ךרעמב רכינה תיביסנטניאה היווחה התוא תא םיקלוח – טשפומה םיפוא
 הז ותוא תנייפאמה הדובעה תייגטרטסא תא םירויצב ךישממ עבג .ילוסיפה
 לעב סומעו טשפומ רויצ והז .רויצה לש תינגרוא הסיפת הסיסבבש ,םינש רפסמ
 לש הדובע תטישו תירמוח תופדוע תועצמאב תגשומה ,תינרשב הרוטסקט
 רויצ רשאמ טילבתב הדובע רתוי ריכזמ אוה ולש תוארנב ."הזתה"ו "הכיפש"
 תישוח היווחב הכורכ םיפדועה עבצה יחטשמב תוננובתה .יטרדנטס
 םייפרומא םייומיד ךרעמ הלגמ איהו ,דחאכ השיתמ ךא תגנעמ תיביסנטניא
 םייגולואג םייופימל ,םיירטנמגרפ םיילאירוטירט םיבחרמל םטאל םישבגתמה
 .דחאכ םידירטמו םיינייתפ םיילטנמ םיבחרמו

 ,ישרושה לע רגת תאירק לש תינורקע הדמע םלועל איה עבג לש אצומה תדוקנ
 וכרד תישארמ דוע .תונמאה תריצי לש היצזיטילופ ךרד ,יגולואדיאהו יכרעה
 ומצעל סכינ ,לאלצבב ךשמהה ידומיל תינכותב ןכמ רחאלו ,השרדמב טנדוטסכ
 ,יונב חטשב שיבכ תלילס – תימוקמה תואיצמהמ לואשה ץיפנ םייומיד ךרעמ
 תונויליג ידופיש וא ,הצצפ תלטהמ האצותכ רעפנש רוב לש ביטגנ תקיצי
 עבג רתע ,הזה םייומידה ךרעמ ךרד .תיחכונה הכורעתה לש םיחיופמ םינותיע
 לע תובקונ תורעה ךות ונלש םויקה בחרמ תא ררבדלב קוסעה ןמא רתונו היה
.תימוימוי תואיצמה


