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FULL TRANSCRIPT (with timecode) 
 

00:00:00:00 - 00:00:57:03 
 הלק הרוצב חתפל ונל תרשפאמש הנכות וז יא יד ייא ייא יד ייא ב שמתשהל ןתינ טושפ טסקט ךרוע תועצמאב דוק חתפל םוקמב

.טושפ טסקט ךרוע רשאמ רתוי   זיא.יד.יא ןווגמ שי  .המודכו דוק לש המלשה סדראזיוו תועצמאב חותיפה ךילהתב ונילע הלקמ
 אוצמל לכונ ןולחבו  ןולח חתפיי םרוטס ביוו הנכותה תא םיליעפמ רשאכ .םיגד ואוב םרוטס ביווב שמתשהל ףידעמ ינא .םיירשפא

וה שדח טקייורפ .שדח טקיורפ רוציל ידכ טק'גורפ וינ רותפכה תא וב םגש םוקימבו רחבנ ונאש םשב רצוויתש הייקית השעמל א
רצוויתש הייקיתה ה לש םשה תא ןייצנו טק'גיורפ וינ רותפכה לע ץחלנ .רוחבל לכונ ונחנא .  
 

00:00:59:27 - 00:01:07:15 
רצווית הייקיתה ובש קיודמה םוקימה תא רוחבל לוכי ינא ,תוארל ןתינש יפכ .  
 

00:01:11:09 - 00:02:03:12 
 תויקית רפסמ רבכ םכותב  םיללוכ רשא םירחא םיטקיורפ רוציל תורשפא שיש בל ומיש .טק'גיורפ יטפמאב רחבנ לאמש דצב
 הייקית תרצונ תוארל ןתינש יפכ .טייאירק רותפכ לע ץחלנ .המודכו פארטסטוב וא רלוגנאב לשמל חתפל ידכ םישרדנה םיצבקרו

מסנ .ונלש טקיורפה רובע ונרחבש םשב השדח בל םישנו ,שדח ץבוק רוציל רחבנ ינמי רותפכ לע ץחלנ הייקית רבכעה תועצמאב ן
םיללכה לכל המאתהב דוק יטמוטוא ןפואב םילבקמ דציכ .  
 

00:02:05:12 - 00:03:17:03 
לנ .הרצונש הייקיתה תא רבכעה תועצמאב ןמסנ .ףסונ ץבוק רוצינ .רחא ץבוקל הינפה עצבל םיצור ונאש טילחהל לשמל ןתינ ץח

 ינש  חלשנ התלעפהל האירקה תעבש היצקנופה תא רידגנו ,םשב רחבנ ,לייפ טפירקס הווא'ג וינב רחבנו ינמיה רותפכה לע
 ףסונ טפירקס טנמלא ףיסונ תעכ .טפירקס טנמלא תא ףיסונו ,םדוקה ץבוקל רוזחנ תעכ .הלפכמה תא ונל ריזחת איהו םירפסמ

רבכ הרדגוהש היצקנ ופה לש לש הלעפהל האירק ללוכש דוק וכותבו .   
 

00:03:19:09 - 00:03:59:27 
4 ו5 התביבסבש בל ומישו קיספ הדוקנ ףיסונ .רחאה ץבוקב תרדגומש היצקנופה לש הלעפהל האירק התועמשמ ,  םיכרעה תחילש

 םורכ לגוג ןפדפדה  לש ןוקייא שיש בל ומיש ןכ ומכ .יטמוטוא ןפואב תישענ םיצבקה לש הרימשה םרוטס ביוו חותפ ןוקייא םג שי
וניפיצש יפכ קוידב היהי טלפהו םורכ לגוג ןפדפד  לש הלעפהל םורגת םורכ לגוג לש ןוקייאה לע הציחל םירחא םינפדפד לש .  
 


