
ו״תתיחבו רושע

ן ועבר ,"תשק" לש הפוצרו העובק העפוה תונש רשע המילשמ וז תרבוח
.תרוקבו ןויע ,תורפסל יולת־יתלב ירבע

, היינב לש םינש רשעל תרתוכ־תלוג ןיעכ וז תרבוח תושעל ונשקיב
ת וקומעה תולאשל הכימסהל ונרחב םג ךכ ךותבו ,ךבדנ יבג־לע ךבדנ

ם הב םידמוע ונאש םישדחה םיאנתב תיתוברתהו תימואלה ונתייווה לש
.ונידיב רבדה הלע םא ארוקה טופשי .ללככ

ן יידע ועיפוה אל םג םאש ,תוביטח יתש וז תרבוחב לילכהל ונרחב
ל יבשב דחוימב ,בתכיהל ולכי אלו ,ובתכנ אל ירה םירחא תומוקמב
, גרבנייפסולשבאלש םיעסמה־ינמוימ םיעטק—תחאה :״תשק״

ס ותימה לש ,תנוכתמ וא ,יוצימ וא ,ןיערג תניחבב םה ויתויווחו וייחש
ל ש "םילאה תולילע״מ עטק—הינשה ;תאזה ץראב חמוצה שדחה
י ארקמ־םורט ,ןומדק סותימ לש אלמ םלוע ןהב לפוקמש ,תירגוא
ל ש תוררושמה תרוכב ,3 א ר ר ת ם א לש הריש .דחאכ ינליה־םורטו

־ תווקת תא חותמל ,תעדה־ילבב ,אב ומכ ,תרבוחה חתפב ןתינה ,ונצרא
.הייחתהו־םימולעה־סותימל םימודקה־סותימ ןיב ינשה־טוח

ה דש" חינהל ,ונלשמ תוריציב וז תיגיגח תרבוחב ףתתשהל אלש ונרחב
צוי םעפה ףתשל םג ונדקש ,ןועברה לש םיקיתווה םיפתתשמל "חותפ
ה נומא ונא .תועיבקב אל וא ,ללכ "תשק״ב ופתתשה אל הכ דעש םיר
, שודיח לש םיבק המכ תופיסומו ,וז ונתערכה תא תוקידצמ תואצותה יכ
.ללכב תרבוחל ןינעו ןוויג

י דיל ,המודמכ ,ואב ,ודוחיימ בושח קלחו "תשק" לש תקהבומה ותמורת
ך כיפל .ירוקמה רצקה רופיסה םוחתב ,התע דעו ותישאר זאמ ,יוטיב
־  ס ר פ לע הזרכהב "תשק״ל ןושארה רושעה תא ןייצל ונרחב
ל ש ונומימ .(ךומסה דומעב—םיטרפ) רצקה־רופיסל־״תשק"
, רועישב ,הז םרפ 00 ן וצר לש יוליגל תודוה רשפאתנ ,תוריל 02
י לעפמ :תוברתל הרע הקיז ילעב דחא יטרפ שיאו תורבח יתש דצמ בוט
ף סוי ר״דו ;מ״עב אפמא תרבח ;מ״עב םיילארשי־םייאקירמא ריינ
.ונתדות הנותנ םהל .ןמלרימ

.הרזעה תאו—הריחבה תא תואצותה הנקדצת ןאכ ףא יכ הנומא ונא

"השק" יכרוע



דצקה רופיסל "תשק" סרפ

ה זב זרכומ ,"תשק" ןועברה לש ותעפוהל ןושאר רושע תואלמ ןויצל
ם רפה יטפוש ידי־לע רחבייש רופיסה .רצקה רופיסל "תשק" תורחת לע
.תוילארשי תוריל (םייפלא) 2,000 רועישב סרפב ורבחמ תא הכזי

, עשוהי .ב םהרבא ,רימא ןרהא ה״ה :״תשק״ יכרוע ויהי סרפה יטפוש
.זנק עשוהיו ןורבע זעוב

ח וירב םיספדומ הביתכ־תנוכמ ידומע 40 לע הלעי אלש לדוגב ,םירופיס
פ ״ע ,1968 רבמצדב 1 םוימ רחואי אל דע תורחתל חולשל שי ,לופכ
. ביבא־לת ,9 קילאיב ׳חר ,״תשק״ ,רצקה רופיסה תורחת :תבותכה
ו ילא ףרצלו ,יודב םש תמיתחבו םיקתעה העבראב רופיס לכ חולשל שי

ר בחמה לש תיתימאה ותוהז םע דחי יודבה םשה תא הרוגס הפטעמב
.ותבתכו

. 1969 ראוניב 15־ה ןמ רחואי אל םיברב הנמסרופת תורחתה תואצות
" תשק" תכרעמלו ,"תשק" לש ףרוחה־תרבוחב ספדיי הכוזה רופיסה
־ רחאל .1969 תנש ךות רחא שומיש לכ וב תושעל תוכזה הרומש היהת
.רבחמל רופיסה לע תויוכזה לכ הנרוזחת ןכמ
, םירפוס־רכש םולשת דגנכ ,םסרפל יאשר "תשק" היהי 1969 תנש ךות
.סרפב וכזי אלו וז תורחתל וחלשייש םירחא םירופיס םג

ל ש םתובידנל תודוה הרשפאתנ רצקה־רופיסל־״תשק״־סרפ תעיבק
; מ״עב אפמא תרבח ;מ״עב םיילארשי־־םייאקירמא ריינ־ילעפמ ה״ה
.ןמלרימ ףסוי ר״דו

"תשק" תכרעמ
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