
  

“a - , e.ו  
 - ?מלוע דוחיא

₪ 

se” É x : 4% 

  

giתוריכזמה תרגא |  
* Cy 

- 

TEL AVIV, POB. 1607 ISRAEL 

CABLE: INUD TELAVIY 

  TELEPHONE: 14785 | 1.ןכעלטנפעראפ וצ 73 ,ךעלנעזרעפ

+ 

 8 .2 .196ו ,ביבא=למ
"om1(4 ( 

 pego לז: זי'מז בו ן+4. פרה להב

pon 5 

 ןוא סערגנאק ןשיטסינויצ ןט-25 םוצ ןעגנוטיירגוצ יד בילוצ .
 ווירב יד ןקיש ןיא הקספה א ןטארטעגניירא זיא - ןיילא סערגנאק ןבילוצ
 טביורעגקעווא ןבאה "השרפ" רעד ןיא טעיצאקילפמאק יד ךיוא .תוריכזמ ןופ
 -םיורא סאד ןעיינאב וצ רימ ןטכארט ,ןעמעלא םעד ץארט .טייצ קינייוו טשינ
 יד ןיא ןקיש ייז ןלעוו רימ זא ,ןפאה רימ ןוא תוריכזמ ןופ ווירב יד ןקיש
 .ןענימרעט עטמיטשאב

 ,סערגנאק רעשיטסינויג ךעט-25 רעד 1

 | & םילשורי ןיא ןעטוקעגראפ זיא רעכלעוו

 ,סעיצולאזער יד טיול ראנ סערגנאק םעד ןטסעמ טשינ ףראד ןעמ
 עבלעוו ,ןטארעפער יד טיול רעדא ,ןראוועג ןעמונעגנא םיא ףיוא ןענייז עבלעוו
 רעכלעוו ןיא ,רעפסאמטא יד ןעקנעדעג ךיוא ףראד ןעמ .ןראוועג ןטלאהעג ןענייז
 רעד ףיוא ןרעפטנע לעוו ךיא רעדייא ןוא .ןבילקעגפיונוצ ךיז טאה סערגנאק רעד
 ןענעכייצאב ךיא ליוו - ?טקנופ-עדנעוו סלא טנידעג סערגנאק רעד טאה יצ - עגארפ
 .סערגנאק ן"תעב ןוא סערגנאק ןראפ ,ימלוע דוחיא םענופ גנולעטש יד

 ןופ טעטימאק-לארטנעצ ןיא ןלאפעג זיא עכלעוו ,עיזיצעד יד
 - ,עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעד ןופ טפנוקוצ רעד ןופ עגארפ רעד ןיא ,י"אפמ
 ןוא גנוניימ רעכעלטנפע רעקיד"'לארטי רעד ןיא גנודנעוו א וצ טכארבעג טאה
 עכלעוו ,ןצנערעפנאק יד ךיוא .תולג םעד ןכייצ ןוויטיזאפ א ןבעגעג ךיוא טאה
 יד ןעוועג ןענייז ,רעדנעל-תולג יד ןיא ןטלאהעגפא טאה ימלוע ד]חיא רער
 ןראוועג טרעלקעגפיוא ןענייז סע רעכלעוו ףיוא ,עניב עשיטסינויצ עקיצנייא
 סאד טעמדיוועג דוחיא רעד ךיז טאה םעדכאנ .סערגנאק םענופ ןגארפ יד
 רעכלעוו ןיא ,סערגנאק םוצ י"אפמ ןוא דוהיא ןופ םראפטאלפ יד ןלעטשפיונוצ
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 ןוא טלאהניא ןגעוו ,דוחיא םענופ גנולעטש יד טמיטשאב לאמ ןטשרע םוצ ןבאה רימ
 ,הטילק ןוא הילע ןופ ןגארפ ,עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעמעלבארפ יד
 ,תולג ןיא ןדיא יד ןופ עיציזאפ יד ןוא טנגוי יד ,גנואיצרעד ןופ ןעמעלבארפ
 ענייז םאוו ,ראי 4 עטסטנעאנ יד ףיוא ןאלפ-סטייקיטעט א טמיטשאב ןבאה רימ ןוא
 יד ןרעטיירבסיוא וצ טייקיטעט יד ןצעזראע :ןענייז ןפארגאראפ עקיד'רקיע
 עכעלטפאשלעזעג עטיטסינויצ-טשינ ריא ןיא ןסילשנא ךרו ד ,םאר עשיטסינויצ
 רעשיטסינויצ רעד ןיא העפשה א ייז ןרעכיזראפ ןוא תוליהק עטשידיא ןוא ןטפאשרעפרעק
 רעד ןוא ץנעגא רעשידיא רעד ןופ טעטיראטיוא עקיד"תופתושב א ;עיצאזינאגרא
 ןעצ ןעמיטשאב ;דנאטשלטימ ןופ הילע רעד טימ ןייז וצ לפטמ ךיז ףיוא ,גנוריגער
 ןלאז עכלעוו ,תולג ןיא ןטייקיטעט ראפ ,טעצזדוב ןשיטסינויצ םענופ טנעצארפ

 עלענאיצאזינאגרא יד ךיוא יוו ;גנואיצרעד ןוא טנגוי ראפ טעמדיוועג ןייז
 רעד ןופ גנורירטנעצנאק רערעקראטש א ךרוד ,תונכוס רעד ןופ גנוקיטסעפראפ
 רעד ןיא תודוסי יד .טעברא ריא ןופ טייקיסעמקעווצ רעד ןוא עוויטוקעזקע
 ןעמונעגנא ןענייז עכלעוו ,סעיצולאזער יד טלאהניא ךס א ןבעגעגוצ ןבאה םראפטאלפ
 .סערגנאק ןפיוא ןראוועג
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 עכלעוו ,ןטקאפ יירד ןכיירטשרעטנוא ןוא ןבעגוצ ךאנ לעוו ךיא
 ;העפשה עקידנגיוורעביא JR טאהעג ןבאה

 ,רעטסינימ-רעימערפ םענופ סערגנאק ןפיוא גנוניישרעד יד (א
 גנולעטש ןייז ןיא גנודנעוו עוויטיזאפ א יוו טנידעג טאה ,ןוירוג-זב דוד רכח
 .סערגנאץ ןצנאג ןפיוא רעפסאמטא רעד יבגל ןוא עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעד וצ
 דוחיא םענופ גנושימניירא רעד קנאד א ןראוועג טכעלגעמרעד זיא גנודנעוו יד
 ,"הילע ןופ סערגנאק רעד" :גנוזאל רעד ןופ גנומיטשאב רעד ךרוד ןוא ימלוע
 3 .ןטאגעלעד יד ראפ ןוא ןעגנולדנאהראפ ענייז ןופ טלאהניא רעקיד"רקיע רעד יוו

 רעד ןופ דילגטימ א יוו ,תרש השמ רבח םענופ ןטערטניירא סאד (ב
 םצע ןייז .לעפטראפ א ןא דילגטימ א יוו םגה ,עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ
 ,גאוו יד ןוא גנודנעוו יד טריזילאבמיס טאה,עוויטוקעזקע רעד ןיא ןטערטניירא
 רעשיטסינויצ רעד ןבעגעג רעריוו ןבאה ימלוע דוחיא רעד ןוא י"אפמ סאוו
 .עיצאזינאגרא

 םעד סערגנאק ןפיוא יינסאדנופ ןריזינאגרא וצ בורפ רעד (ג
 ךס א ןראוועג טגיילעגניירא ןענייז סע ןכלעוו ןיא בורפ א - ,קאלב-רעטעברא
 E .ןעגנוגנערטשנא

 עכלעוו ,עיצקארפ רעד ןופ טעברא יד ןרעוו טנכייצאב ףראד סע
 יוו ,סערגנאק םענופ גנונעפערעד רעד רחפ געט יירד ןבילקעגפיונוצ ךיז טאה
 ןענייז עכלעוו - ,דנאלסיוא ןופ םירבח יד ןופ גנוקילייטאבטימ יד ךיוא
 ןלעטספיונוצ ןגעוו ,ןעייטראפ יד טימ ןתמו אשמ ןדעי ןיא - ,רעירפ ןעמוקעג
 ךיוא יוו ,ןיימעגלא ןיא עיצקארפ יד .תונכוס רעד ןופ עוויטוקעזקע עיינ יד
 יד ןופ גנוקילייטאב עלופ א טכעלגעמרעד ןבאה ,עיצקארפ רעד ןופ גנוטייל יד
 « ןלעוו רימ ןוא .דנאלסיוא ןופ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןטאגעלעד ןוא םירבח
 ּי ךיז טאה גנוקילייטאב עקיזאד יד זא ,ןגאז ןלעוו רימ ביוא ,ןביירטרעביא טשינ
 ןפיוא טייקיטעט-עיצקארפ רעד ןופ ןטעצארפ ןוא ןפאטע עלא ןיא טקיררדעגסיוא
 ,סערגנאק

 יז ןוא סערגנאק ןפיוא עיצקארפ עטסערג יד ןעוועג ןענייז רימ
 רעטסערג רעד טימ עיצקארפ יד ןעוועג זיא יז .ןטאגעלעד 167 טלייצעג טאה
 רעטולאסבא ןופ טייקכעלגעמ יד ןראוועג ןבעגעג טשינ רעבא זיא ריא .,העפשה
 יז טאה ,תוחוכ ערעדנא רעדא ,סעיצקארפ ךיז ןיא ןטילשנא ןטימ ראנ ,עיזיצעד
 .ןרידיצעד טנעקעג
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 -עגפיורא זיא ,הנידמ רעד ןופ גנואייטשטנא רעד ךאנ לאמ ןטשרע םוצ
 עיינ יד ןלעטשפיונוצ ןופ ץיצקנופ יד ימלועה דוחיא ןפיוא ןראוועג טגייל
 רעד ןופ טנעדיזערפ רעד טאה ,ןטנעמאמ עסיוועג ןיא זא ,תמא .עוויטוקעזקע
 ךאנ ,עוויטוקעזקע יד ןלעטשפיונוצ ןיילא טווורפעג עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ
 -ץנענאמרעפ יד ךיז טאה ןאד ןוא ,ןעגנולעג טשינ םיא זיא סאד רעבא ,םיאנת ענייז
 וצ ,עטיב א DID ימלוע דוחיא םוצ טעדנעוועג ,דנאטשאב ןלופ ריא ןיא ,עיסימאק

 עגנאל יד רעבא .עוויטוקעזקע יד ןלעטשפיונוצ ןופ עבאגפיוא יד ךיז ףיוא ןעמענ
 -יקוליח יד בילוצ ,טקידנעראפ טשינ ךיז ןבאה ןעייטראפ עלא טימ ןעגנולדנאהראפ
 ןופ עיצארעדעפ רעד ןוא עיצארעדעפנאק רעד ןופ סעיצקארפ עדייב יד ןשיווצ תועד
 -ץנענאמרעפ רעד ןיא ימלוע דוחיא םענופ גנולעטש יד .םינויצ עניימעגלא יד
 ,גאלטראפ א ןעגנערב וצ טיירג ןעוועג זיא דוחיא רעד רעכלעוו טיול ,עיסימאק
 דוחיא םענופ ליצ רעד סאוו ,םעד ץארט) עוויטוקעזקע עגנע ןא ןלעטשוצפיונוצ
 ןענייז עכלעוו ,ןעייטראפ עלא עוויטוקעזקע רעד ןיא ןסילצוצנייא ,ןעוועג זיא
 םעדכאנ טרפב ,טפארק רעמ ןעמוקאב סאה ,(ןטארטראפ ריא ןיא ןעוועג טציא זיב
 ןלייווסיוא ןוא ןעמיטשאב טימ ,ןעגנאגעגרעדנאנופ ךיז זיא סערגנאק רעד יוו
 זיא'ס .סעיצקנופ ןייק ריא קידנלייטראפ טשינ ,עוויטוקעזקע עקילייווטייב א
 9 טעוו טעטימאק-סנאיצקא ןטיטסינויצ םענופ עיסעפ עטנעאנ יד זא ,ךעלדנעטשראפ
 רעד ןכלעוו ,ןויסנ ןבראה ןטימ ךיז קידנענעכער ,טעברא יד ןעמאקלופראפ ןפראד
 | .חטש םעד ףיוא טאהעג טאה סערגנאק

 -ץנענאמרעפ רעד ראפ טכארבעג טאה דותיא רעד עכלעוו ,םינינע עייר א
 ,טייקכעלטראווטנאראפ עוויטקעלאק יד ,הילע ראפ טעטיראטיוא יד :יוו ,עיסימאק
 יד ןיא טעטיראטיוא רעד ןופ עיצארטנעצנאק ,ןטייקיטעט יד ןופ עיצארטנעצנאק
 רעביא לארטנאק עטרירטנעצנאק יד ךיוא ןוא דנאלסיוא ןייק תוחילש ןופ םינינע
 רעד ןופ תורבזג רעד ןופ םיאנת יד ךיוא,יוו ;ןעגנולייטפא ענעדיישראפ יד
 ,ליזיצער ךוא גנדלדגאהאב א יוצ ןרעוו טכארבעג ידנפאדנופ ןלעוו עלא זד - 7 תונכוס

 רעד ןגעוו ןסילשאב טעוו טעטימאק-סנאיצקא רעד רעדייא ךאנ ןייז טעוו סאד
 .עוויטוקעזקע רעד ןופ ןלייווסיוחא ןוא סעיצקנופ יד ןופ גנולייטראפ

 םירבח יד ןוא ימלוע דוהיא םענופ םיפינס יד ןרעוו ,םעד ץארט
 ןטעבראסיוא ,טנייה ןופ ןיוש ,טרעדאפעגפיוא ,ץיפש רעייז ןיא ןעייטש עכלעוו
 רעשיטסינויצ.רעד ןופ ןעמאר יד ןיא ,ןאלפ-סטייקיטעט ןטיירב א ךיז ראפ
 עבלעוו ,ןכירטש-סטייקיטעט עטיירב יד טימ גנאלקנייא ןיא ןוא עיצאזינאגרא
 e .סערגנאק ןכרוד ןראוועג טנכייצעגנא ןענייז

 רעגנע ןא ןיא ןייטש טעוו ימלוע דוחיא םענופ טאיראטערקעס רעד
 ,ץנעגא רעטידיא רעד ןופ עוויטוקעזקע רעד ןיא םירבה ערעזנוא טימ גנודניבראפ
 ,ןטאראב ךיז םאזניימעג ןענעק רימ ןלעוו ןפערטנעמאזוצ עליבאטס יד ןיא ןוא
 זא ,ךעלגעמ ךיוא זיא סע .טייקיטעט א וצ ןגעוו ןענעכייצנא ןוא ןרינאלפ
 ןופ ןעמעלבארפ יד ךייא ראפ ןלעטש וצ ,טייצ וצ טייצ ןופ ןעגנילעג טעוו זנוא
 ערעזנוא ןיא ןעלגיפשפא ךיז ןלעוו ייז יוו ,עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעד
 רעד ןיא ןוא קנאדעג ןיא טקילייטאבטימ ןייז םעד ךרור ןוא ,ןעגנולדנאהאב
 ,טייקיטעט

Zeימלוע ךוהיא םענופ טעברא יור  

 ןופ עייר א טריפעגכרוד רימ ןבאה סערגנאק ןופ טייצ רעד ןיא
 ,עקירעמא-ןייטאל ,עפארייא ןופ סעיצאגעלעד ענעדיישראפ טימ ןפערטנעמאזוצ

 שיוטסיוא-סגנוניימ א ןעוועג ראנ רעבא זיא סאד ,וו .א .א ןטאטש עטקינייאראפ
 ,ןרעיודאב רעזנוא וצ ,טייקיטעט א ןרינאלפ ןופ טייקכעלגעמ א ןא ,ןעקנאדעג ןופ
 ,ןטאגעלעד עלא טימ גנוטאראב עניימעגלא ןא ןריפכרוד טנעקעג טשינ רימ ןבאה
 .סערגנאק ןכאנ סנגראמוצ ןיוש ,דנאל סאד ןזאלראפ ןבאה ייז ןופ טייהרעמ יד לייוו
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 1 1 1 :ןטייקיטעט עקידנגלאפ ןעייטש ימלוע דוחיא םענופ גנונעדרא-גאט ןפיוא

 ןעארויב-ןאיאר יד םישדח ייווצ עטסטנעאנ יד ןיא ןריזינאגרא וצ .א
 .עקירעמא-םורד ןיא ןוא עפארייא ןיא

| 

 ראפ ןוא טנגוי רעד ראפ ןאלפ-סטייקיטעט םעד םירבח יד ןרימראפניא .ב
 : .ץנעגילעטניא רעד ןופ ןזיירק יד

1aטייקיטעט א וצ םיהילש ןקיטוצסיורא ,טירש עקיטיונ יד ןעמענוצנא  
 .ייטראפ רעד ןיא ןוא טנגוי רעד ןשסיווצ

 ןשיטסיצילבופ ןוא ןשיטילאפ ןופ ,לאז עכלעוו ,גנולייטפא ןא ןדנירג .ד |
 עסערפ עקץידנעייטש-טנעאנ זנוא וצ יד ןוא ןעגנוטייצ ערעזנוא ןטכיר טקנופדנאטש
 ,תולג ןיא

 ,גנוגעוואב רעד ןיא םירבה יד ןופ עיצארטסיגער יד ןריפוצכרוד .ה
VIII Oןכעלשטנעמ ןקידנריטסיזקע ןגעוו ףירגאב זיא סע ןכלעוו א ןבעג זנוא  

 יד ןוא ןעגנוגעוואב-טנגוי יד ןעמענמורא ךיוא טעוו עיצארטסיגער יד) לאיצנעטאפ
 .(ייטראפ רעד ןיא ןסאלשעגנא ןענייז עכלעוו ,ןזיירק-טנגוי

 ,טאיראטערקעס םעד ןרעטיירבסיוא ןגעוו ,סולשאב םעד ןריתוצסיוא .ו ,
 רעד זא :ןעוועג עידומ ןבאה רימ עכלעוו ףיוא,תודוסי יד טימ גנאלקנייא ןיא
 - זייוולייט ןוא דנאל םענופ םירבח ןופ זייוולייט ןייטשאב טעוו טאיראטערקעס
 ,טאיראטערץעס םענופ גנוציז עטשרע יד ןטלאהוצפא ,ןפאה רימ .רעדנעל-תולג יד ןופ
 עיסעס יד) טעטימאק-סנאיצקא ןשיטסינויצ םענופ עיסעפ רעטנעאנ רעד ךאנ רעדא ראפ
 .(.י ,ה לירפא עדנע ןעמוקראפ ,ךעלניישראוו ,טעוו טעטימאק-סנאיצקא םענופ

 ןבעגפא ןלאז גנוגעוואב רעד ןופ םיפינס יד זא ,ןריפוצנייא ,ז
 -סטייקיטעט עלא ןעלגיפשפא ןלאז עכלעוו ,(םישדח יירד ןיא לאמ ןייא) ןטכיראב
 ןפיוא ,טייקכעלטפאטלעזעג רעשידיא רעניימעגלא רעד ןיא ,דוחיא םענופ ןטיבעג
 -רעטניא רעד טימ ןעגנודניבראפ יד ןיא ןוא טנגוי רעד ןיא ,רוטלוק ןופ טיבעג
 ןעמעלבארפ יד ןגעווי ,עיצאמראפניא JR ךיוא יוו ,גנוגעוואב-רעטעברא רעלאנאיצאנ
 ןטכיראב יד .תולג ןיא םיצוביק עשידיא יד ןופ ןבעל םענופ סיורא ןעגנירד עבלעוו
 וצ ןוא גנוגעוואב רעד ןטכיר וצ ,העידי-סגנודניבראפ ןוא עזאב סלא ןעגיד ןלעוו

voןעמעלבארפ עריא . 

 טירבח ראפ ןוא טנגוי רע דראפ ןראנימעס ןופ עייר א ןריזינאגרא .ה
 ןופ ןוא עפארייא ןומ רעדנעל ךפ א ןופ גנוקילייטאב רעו טימ ,ייטראפ רעד ןופ
 .גנוגעוואב רעד ןיא רעוט עיידטעג ןופ ןערדאץ ןטיירגוצזנוא ןלאז עכלעוו ,עקירעמא

 ןבעגסיורא ןופ עגארפ יר םויה רדס ןפיוא טלעטשעג ךיוא ןבאה רימ
 רעד ןופ ןעמעלבארפ עלאנאיצאנ ןוא עשיטילאפ יד טעמדיוועג ,ךאנאמלא ןכעלרעי א
 .גנוגעוואב

 טכעלקריווראפ ןענצק סאוו ,רענעלפ ןופ םיקרפ יסאר יד ןענייז סאד
 רעד טימ גנודניבראפ רעגנע ןוא גנוגנערטשנא רעקיד'תופתושב א ןיא ראנ ןרעוו
 ,בבגוגעוואב

 טגאל עשיטילאפ יד :ןעמעט-באגוצ ייווצ ןריראב ךיא לעוו טציא ןוא *
,"השרפ" יד ןוא



 עגאל עמיסילאכ ידך 62

 עלאבאלג יד ןוא ,ןעוועג יוו סיוא טטינ טנייה טעז עפאמ עשיטילאפ יד
PDD TA PAI MIDIAקפס ןא ,ןביג ,ןעמוקץעגראפ ןענייז , JRףיוא סץעלפער ןטסנרע  

 ייז ןופ ןלארטס סע .ןגארפ עקיד'לארשי עשיפיצעפס יד וצ ךעלבאגוצ ,ןאיאר רעזנוא
 :ןטקאפ עשיטילאפ עקיטכיוו ייווצ סיורא

. 4 

 זיא עכלעוו ,עקירעמא ןיא עיצארטסינימדא רעד ןופ ךיז ןטייב סאד .ו
 ;טנעדיזערפ םעיינ םענופ טמא םעד ןעמענרעביא ןוא ןלייווסיוא ןטימ ןעמוקעג

 רענאקירפא ןפיוא ראפ ןעמוק עכלעוו ,ןעגנורעדנע יד .2 ;טנעניטנאק

 טלעוו יד זא ,קפס ןייק אטשינ זיא סע .עטשרע סאד טעערטאבנא םאוו
 ןוא טכאמסיורג רעץיזיר רעד ןופ טירש עקידנגיוורעביא ןוא עץיטכיוו טראוורעד
 יד יוו ,טלעוו רעד ןופ עיצאזימאטא רעד ןופ עגארפ יד .טנעדיזערפ ןגגוי ריא
 ןפיוא םישזער ןשיטסינומאק םענופ ןעניישרעד סאד ;גנונעפאווסנא רעד ןופ עגארפ
 9 טקור עכלעוו ,אניכ ןופ םעלבארפ סאד ,(אבוק) ןטאטש עטקינייאראפ יד ןופ לעווש
 דרע) אבאלג ןצנאג םער גנואארדאב ריא טימ ןוא טפארק רעצנאג ריא טימ סיורא ךיז

 ךעלגעט-גאט ראפ ןעמוק עכלעוו ,עיזא ןיא ןעגנורעדנע יד ןוא (לגוק א ןבוה: סאר 3
 רעקלעפ יד יבגל קיטילאפ רענאקירעמא יד ןוא ץנערעפנאק-ןציפש רעיינ א ןופ געוו

 ץלא סאד - חרזמ רעטנעאנ רעד סרעדנוזאב ןוא ,עק"רפא ןוא עיזא TIA רעבראה א זיא

 .לארשי ךיוא ךרור טשינ טזאל ןוא ץלא ןיא סנכייצ ענייז טיג רעכלעוו ,ליונק

 טפראשראפ יינסאדנופ טרעוו םיטילפ יד ןופ םעלבארפ סאד ,דנעגנירד ןוא

DVIראנ ,רעקלעפ עטקינייאראפ יד ןיא ,ץאלב ןשטשיבארא ןופ גנולעטט רעד ןיא ראנ  
 ןוא א"נוא רעד ןופ לעטטנעמַאזוצ ןיא גנורעדנע רעד ןופ טקאפ םעניא -נייתא םענופ

 רעשיטילאפ רעד ףיוא רעקלעפ עשינאקירפא ןוא עטיטחיזא ןופ עייר א ןופ ןטערט
 -עג רעירפ ךיוא ןענייז ייז םגה ןוא .טלאטשנא ןלאנאיצאנרעטניא םעד ןופ ענערא
 ןראוועג ןבעגעג לאמ עטשרע סאד ייז זיא ,ריאאק ןופ עדנאגאפארפ רעד רעטנוא ןעוו

 ןוא לארשי
 ןפיוא
 רעד
 ,טנגוי רעד
 ןופ רעטלע

 ןופ ןעמעלבארפ יד ןיא גנושימניירא רעטקעריד א ןופ טייקכעלגעמ יד
 טכארבעג ןרעוו ייז ןעוו ,רעדנעל עשטיבארא יד טימ ןעגנואיצאב עריא
 ןופ עגאהפ יד ףיוא רעדיוו טמיווש טא ןוא .םוראפ ןלאנאיצאנרעטניא
 ןופ עיצאבראסבא יד סרעדנוזאב ,םיטילפ עשיבארא יד ןופ עיאאבראסבא
 ןיא ןאילימ רעבלאה א טציא ךיז ןעניפעג םיטילפ עטיבארא יד ןשיווצ
 טנזיוט 35 טטערטאב סקואוווצ-סטרובעג רעניימעגלא רעד .רעגניי QUI ןוא ראי 6

 וצ-טלעטש םיטילפ יד ןופ םינינע יד ראפ ץנעגא יר .ראי ןדפי תושפנ ראפ טעברא
 ןכיירגרעד ראי ןדעי טעממכ .(ךאפ א ןברעוורעד טאד) ראי סעדעי עכעלטנגוי 0

 עטצעל יד ןיא .רעטלע-סטייקפייר םער ךעלדיימ טנזיוט 15 ןוא םירוחב טנזיוט 5
 ןוא ,רקעטלע םעד ןיא ןטפנעפ סנזיופט 200 ןעמוקלגוא ןלענייז ראי ןקצ ןייק זיא סע

 ,לארסי ףיוא קורד רעטיינאב א ןרעוו טכאמעג עגארפ רעד ןיא טעוו סע זא ,טשינ קפס
 ןעלדנאווראפ עכלעוו ,תונידמ עשיבארא יד ןופ גנולעטט רעטיטילאפ רער בילוצ סאד ןוא
 טיינאב טרעוו סע .לארשי ןגעק רעוועג ןשיטילאפ ןפראש א ןיא םעלבארפ עטיגארט סאד
 ןבאה ןלאז עכלעוו ,רעקלעפ עטקינייאראפ יד ןופ ץנעגא ןא ןעמיטשאב וצ ווורע רעד
 ,גאלשראפ א - לארטי ןיא ןטפנוקנייא ענייז JIN ןגעמראפ ןטיבארא ןפיוא טכיזפיוא ןא
 -ילאער ןזאל טשינ לאמנייק טיא טעוו יז זא ,ןדלאמעג טאה גנוריגער-לארשי יד סאוו
 ןוא טייקידנעטסטסבלעז ריא ןטיהפַא ןופ,גנולעטש א יוו סע טרעלקרעד ןוא ,ןריז

 .טעטינערעוווס

 ,םיטילפ יד ראפ ץנעגא-ספליה רעד ןופ טעשזדוב םענופ עגארפ יצ ךיוא
 ןוא .ראי א ראלאד ןאילימ 41! טימ ןטסאמעג ןרעוו ןטיונ יד ןוא טפראשראפ טרעוו
 עקירעמא ןופ טקעדעג טרעוו טעטזדוב םענופ 80 זא ,טכא ןיט ןעמענ טעוו ןעמ ביוא
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 טייקראבליפ ערעדנוזאב ירו ךעלדנעמשראפ ןייז טעוו - (ראי 12 ןופ ףיולראפ ןיא ןוא

 .עגארפ רעד ןיא עקירעמא ןופ

 רעדעי ןוא עיצארטטינימדא עדעי זא ,טכא ןיא ןעמענ לאז ןעמ ביוא
 יד ןענייז - ןלאוו יד ראפ רעלייוו ענייז ןבאגוצ עטמיטשאב טיג טנעדיזערפ

 ןבעגעגפא ןענייז ץעמכלעוו ,טנעדיזערפ רענאקירעמא םענופ םעיצאראלקעד עשיטילאפ |

 -אקירעמא רעד ןופ גנואיינאב א ןופ גאזנא ןא ,ןלאוו יד ןופ הפוקת רעד ןיא ןראוועג

 עכעלטניירפ יד וליעא זא ,ןעז וצ זיא ןופרעו .טיבעג םעד ףיוא טעטיוויטקא רעטינ

 א ןיא ךיז ןקיטיונ ,עיצידארט רעד ךרוד טמיטשאב ןענייז עכלעוו ,ןעגנואיצאב

 זיא סאד .ןטיבעג ךיז טאה עיצארטסינימדא יד יוו םעד ךאנ סרעדנוזאב ,גנואיינאב

 .עקירעמא ףיוא לח זיא סאד יוו ,יונעג רעדנעל ערעדנא ףיוא לח

 רעטיינאב א וצ טעטמכילפראע זיא לארשי TR ,טשינ קפס ןייק זיא סע

 רעד דצמ עיצידארט עכעלטפאשטניירפ יד ןטיהוצפא ףיוא ראנ טשינ ,גנוגנערטשנא

 ןיא גנולעטס ריא ןרעלקוצפיוא ריא ידכב ךיוא ראנ ,עיצארטסינימדא רענאקירעמא

 עכלעוו ,ןעגנורעדנע עלאבאלג יד ןופ טכיל ןיא ,ןגארפ עקיד'לרוג ןוא עסיורג יד

 ךיז ךאפנייא יוזא טטינראג זיא סע ,הפוקה רעטצעל רער ןיא ןעמוקעגראפ ןענייז

 ףראד ןעמ ."טקנופדנאטס ןקיד"לארטי סעד ןרעלקוצפיוא" ץאז ןטימ ןענעגונאב וצ

 ,ןזיירק יד ראפ ןוא גנוניימ רעכעלטנפע רעטיירב רעד ראפ ךיוא ןריניפעד םיא ו

 .גנוניימ עכעלטנפע יד ןרימראפ ןוא ןקריוואב עכלעוו

 עקיזטד יד ןרילארטנאק וצ ,ווזרפ רעטיינאב א ,סאד טסייה שיטקאפ

 טקנופדנאטש ןטימ ןרינידראאק ייז ןוא טקץנופדנאטטש רענאקירעמא ןופ ךיוא ןעגנורעדנע

 זיא עקירעמא טימ ןעגנואיצאב יד ןופ זא ,דוס ןייק סשינ זיא סע ןוא .לאר%י ןופ

 עשיאעפארייא יז טימ ןעגנואיצאב עכעלטפאטשטניירפ יד ןופ ס%מ יד קיגנעהפא ךיוא

 רעקידנגיוורעביא ןוא גנולעטש רעד ןוע טמולפנייאאב ןרעוו עכלעוו ,רעדנעל \

 Er .טנעניטנאק ןסינאקירעא ןגעוו ,םינינע ענעגייא ערעייז יבגל עקירעמא ןופ העפשה

 | טשארעביא ןענייז טלעוו עשיטסינומאק יד ךיוא ןוא טלעוו עשטיבארא יד

 . ןטינאץירפא ןפיוא לארשי רעניילץ רעו ןופ גנוניישרעד רעד ןופ ןראוועג

 ןאילימ 200 טלייצ רעכלעוו ,טנעניטנאק םעד ןבאה ןראי רעקילדנעצ .טנעניטנאק

 םאזגנאל סנטצעל ןזאלראפ עכלעוו ,ןטכאמסיורג עקיזיר ייווצ טשרעהאב ,ןשסנעמ

 טאטלוזער סלא .סעיציזאפ עטיטילאפ ןוא עמעלטפאשטריוו ,עשיטסילאפטנאמ ערעייז

 טלדנאווראפ סעיראטירעט ערעייז ןוא רעקלעפ עשינאץירפא יד ךןיז ןבאה ןוערעד

"Oתוכ רעקיגאוו א יוו ןראוועג טניורקעג ןענייז ןוח תונידמ עץידנעטשטסבלעז  

 | "ןעגאלפארעא ןא ןוא ןמאמראה ןא" ןיירא לארטי זיא טנעניטנאק םער ןיא   ,קיטילאפ רעלאנאיצאנרעטניא רעז ןיא י

 < ןפיוו ריא ןופ טפארק רעד טימ ,טלאטשעג ,רעטקאראכ ,הוכ םענעגייא ןא טימ ראנ

  עכלעוו ,רעקלעפ יד .ןעגנוגנידאב םוש ןיי;ק ןא ,ףליה ןלייטרעד וצ טייקטיירג ןוא

 טנעקרענא ןבאה ,עטכיטעג עשידיא יד ןוא םוטנדיא סאד ןענעק ןופ טייוו ןענייז

 ערעייז ןיא ןפלעה ייז ןעק רעבכלעוו ,ןטעדניבראע א יוו קלאפ ריא ןוא לארשי

 ןענייז תונידמ ץץיטכעמ ,ךעלקריוו ןוא .טייקידנעטשטסבלעז וצ טירש עטשרע

 -אנאקע ןפיוא ,לארשי ןופ העפשה רעטיורג רעד ןגעקטנא ,עטפילבראפ יוו ןענאטשעג

 םענעפא ןא וצ ןעמוקעג זיא סאוו ,ךאז א - טיבעג ןחטיטילאפ ןפיוא ןוא ןשטימ

 ןראוועג טקישעג ןענייז םילארשי רעטרעדנוה .רעקלעפ עקיזאד יד ןופ ץורדסיוא

 % יוזא .טיבעג-סטייקיטעט ןדעי ףיוא טעברא - טנעניטנאק םעד ןיא טעברא ףיוא

 יד ןופ ןטנעדוטס ייז ןשיווצ ,ןענרעל ךיז רעטרעדנוה ןעמוקפצג IR ןענייז

 .ךיז ןעמאקלופראפ וצ ,לארטשי ןייק ןראוועג טקישעג ןעני\ז רעקלעפ

  

   

 רעטיטעיוואפ רעד ךיוא ןוא רעטירצמ רעד ןריפ גנאל טייצ א ןיוש

 ץידנלעטטקעווא ,העפשה רעקיד"לארשי רעו ןגעק עצעה עדליוו א עווקסאמ ןופ אידאר
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 .םזילאירעפמיא רענאץירעמא םענופ ןוא ןקיד'ברעמ םענגופ טנעגא ןטלעטשראפ א *וו ריא
 גנודנעוו א יוו טנידעג טאה רעכלעוו ,אגנאק ןיא סיזירק ןופ ךורבסיוא ןטימ ןוא
 ןעגנואיצאב יד ןענייז - טנעניטנאקץ םעד ןיא חרזמ ןוא ברעמ ןופ ןעגנואיצאב יד ןיא
 - עילאפארטשעמ רעקידרעירפ רעייז ןשיווצ ןוא תונידמ עשינאקירעמא ץעקץינייא ןשיווצ
 ךיוא ןראוועג טפראשראפ ןענייז ייז .ןראוועג טפראשראפ רעמ ךאנ - ךיירקנארפ
 ןעוועג זיא - אראט-וקאס טימ ץיפש ןיא - אייניג ןוא .ריטזלא ןיא המחלמ רעד בילוצ
 ןופ ץנערעפנאק יד .טלעוונאמאק ןשיזיוצנארפ םעד ןזאלראפ טאה עכלעוו ,עטשרע יד

 .גנודנעוו יד רשפא טריזילאבמיס אקנאלבאזאק

 ןט-4 ןופ ,אקנאלבאזאק ןיא ןעמוקעגראפ זיא עכלעוו ,ץנערעפנאק יד
 ןא ןבעג וצ טמיטשאב ןעוועג םאמ רעסיורג א ןיא זיא ,.י ,ה ראונאי ןט-7 ןזיב
 12 טקילייטאב ךיז ןבאה סע רעכלעוו ןיא ,ליווזארב ןופ ץנערעפנאק רעד רעפטנע
 ץנערעפנאקץ רעליווזארב יד טאה ,טנאקאב יוו ,תונידמ ץץידנדייר-שיזיוצנארפ
 ןיא .לאג-עד ןופ קיטילאפ יד טציטש רעכלעוו ,רישזלא ןגעוו סולשאב א ןעמונעגנא
 יד .שיט ןץידכעלייק א טגנאלראפ ץנערעפנאק יד טאה אגנאק ןופ עגארע רעד

 סע רעכלעוו ןיא ,טכיוועגנגעק א יוו ןייז טלאזעג טאה אקנאלבאזאק ןיא ץנגערעפנאק

 . רעד ןוא םירצמ ,ילאמ ,אייניג ,אנאג ןופ ןטנעדיזערפ יד "קילייטאב ךיז ןבאה

 ןראוועג ןדאלעגנייא ןענייז עכלעוו ,תונידמ עטיטאיזא יד ןופ .אקאראמ ןופ גינעְק

 ,ןגארפ עקץיד"רקץיע יד .ןאלייצ ראחנ ןפורעגפא ךיז טאה - ,רעייטשראפ ןץיש וצ

 ,אקנאלבאזאק ןיא ץנערעפנא; רעד ןופ גנונעדרא-גאט ןפיוא ןענאטשעג ןענייז עכלעוו

 ןבעגעגוצ זיא ,אקאראמ ןופ קורד ןרעטנוא ןוא ,רישזלא ,אגנאק :ןעוועג ןענייז

 טקנופ רעד -,םירצמ ןופ ץורד ןרעטנוא JIN ,עינאטירואאמ טקנו פ רעד ןראוועג

 .לארשי

 ,ןראוועג טביירגרע ד זיא לארשי ןופ ץגארפ רעד ןיא סולשאב רעד

 .י א *וו ןוא ,ץנטרעפנאק יד ןסיירוצפטיוא ,ן"רעצפנ ןופ גנואארד רער רעטנוא

 רעד ןוא אגנאק ןופ םינינע יד ןיא טייקיביגכאנ ס"רעצאנ ראחע גנוקיטיגראפ

 עדעי טייקפראש ריא טימ רעביא טגייטט עיצולאזער יד .עדנאמאק-טפיוה רעטירעטילימ

 ןא ףיוא ןראוועג ןעמונעגנא זיא סע ןעוו זיא עכלעוו ,עיצולאזער עקידרעירפ

 ,ץנערעפנאק רעשינאקירעא

 :עיצולאזער רעד ןופ חסונ רעד זיא סאד

 עכלעוו ,הנכס רעד ףיוא טייקמאזקרעמפיוא יד טיצ ץנערעפנאק יד"

 םולש ןראפ ,עניטסעלאפ ןופ םעלבארפ סאד ראפ ךיז טימ טלעטש סע

 6% יד ךיוא טיצ יז .תרזמ ןלעטימ םענופ טייקרעכיז רעד ראפ ןוא

 ןא וצ ןעגנערב ןעק עגאל יד זא ,טקאפ ןפיוא טייקמאזקרעמפיוא

 .גנוגנערטשנא רעלאנאיצאנרעטניא

 וצ טייקידנעווטיונ רעד ףיוא,טסעפ טייטש ץנערעפנאק יד

 גנאלקנייא ןיא ,םעלבארפ סאד ראחפ גנוזעל עטכערעג א ןעניפעג

 ןסולשאב יד ןוא רעקלעפ עטקינייאראפ יד Wo ןסולטאב יר טימ

 ןרעקוצמוא ידכ ,גנודנאב ןיא רעקלעפ עטיטאיזא-ארפא% יד ןופ

 .טכער עכעלצעזעג ערעייז רעבארא עטיזעניטסעלאפ יד

 קידנעטש זיא לארשי זא ,גנורעפמע טימ טנכייצאב ץנערעפנאק יד

 ןעוו לאמ סעדעי ,ןטסילאירעפמיא יר ןופ טייז רעד ףיוא ןענאטשעג

 -סנבעל ןיא סולשאב ןקיטכיוו א ןעמענוצנא ץיטיונ ןעוועג זיא סע

 ןוא רעדנעל עטינאקירפא יד עגונ ןענייז עכלעוו ,ןגארפ עקיטכיוו

 .ןטנעמירעפסקע עשימאטא יד ןוא אגנאק ,רישזלא IS סרעדנוזאב

 ןיא גייצקרעוו א יוו ,לארשי ץנערעטענאק יו טלפמעטש רעבירעו

 םעניא ראנ טשינ ,םזילאינאלאק-אענ ןוא םזילאירעפמיא םענופ טסניד

  ."עיזא ןיא ןוא עקירפא ןיא ךיוא ראנ ,תרזמ ןלעטימ
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 :ןכארטשעגרעטנוא טאה ןוא ןעגנואיצאב עבעלטניירפ טאה יז עכלעוו טיָמ ,תונידמ ירד ראפ ,ןסולשאב יד ןגעק טריטסעטארפ טאה לארשי

 .א"נוא רעד ןופ ןעגנולמאזראפ-לופ ערעדנא ןיא ןוא רעקלעפ ;  ץטקיבייאראפ יד ןיא ץורדפיוא םוצ ןעמוקעג זיא יז יוו ,אנאג ןופ ץיצאראלקעד רעד וצ ץאזנגעק ןיא טייטש ןוא ךוסכס םענופ גנופראטראפ א וצ ראנ טריפרעד ךוסכס ןקיד'לארשי-"יבארא ןיא גנולעטש עקיטייזנייא ןא .לארשי ןטבינראפ וצ טארד םירצמ .ץעוס ןופ עגארפ רעד ןיא יוו ,טייקשירעגירק עקיטעט א ןא טלאה ןוא ,רעקלעפ עטקינייאראפ יר ןופ ץעזעג-טנורג םוצ ץאזנגעק ןיא ,לארשי ןגעק דנאטשוצ -סגירק ןא טלחה םירצמ .1947 ןופ הקולה רעד ןגעוו ןסולשאב יד טרעטשעצ ןבאה ES לד ן הורע = ץע ב קוזי לייוו ,א"נוא ןופ ןסולטאב יד ףיוא ןציטש וצ ךיז ,טנורג ןטילאראמ ןוא ןכעלצעזעג ךייק טשינ ןבאה רעבארא יד זא .א

 .טייקידנעטשטטבלעז ןוא טעטינצרעוווס e“ גנונעקרענא ןוא םולט ןיא ץנעטסיזקע-אק ןופ פיצנירפ רעד - ץנערעפגאק רעד (RE ןפיצנירפ-טנורג יד וצ הריתס ןיא ןענייז,ייז ןנא) ,לארשי ןופ טייהנזעוונא רעד ןיא טשינ ןראוועג ןעמונעגנא ןענייז גנודנאב ןופ ןשטולשאב יד .ב

 ,רעקלעפ עטקינייאראפ / יד ןופ םונעלפ ןפיוא עגארע עקיזאד ידך ןעלדנאהאב םייב ,קורדסיוא ןראלק א וצ ןעמוקעג זיא םזילאינאלאק ןופ סעלבארפ DIS לארשי ןופ גנולעטש יד .ג

 ₪ רג

 .ןעמעלבאר% עלא ןיא ןריציפיטנעדיא וצ ךיז טשינ טסייה ,רעקלעפ ןשיווצ טפאטטניירע ע"תמא .ד

 .לארשי ןוא עקירפא ןשיווצ ןעגנואיצאב יד ןיא ןרירנא טשינ ןלאז תונידמ עטיבארא יד סטימ ןעגנואיצאב עריא 6 זא ,ןרעדאפ וצ טקיטכעראב זיא יז ןוא ,תוניהמ קשיבארא יר טימ ,הנידמ רעד .טימ ןעגנואיצאב יד ןופ רעטקאראכ ןיא ,הנידמירערעדנא רעדא רעד טימ טכצמעג קיגנעהפא טשינ טאה לארטי .רעדנעל עטינאקץירפא יד DA טפאט סניירט רעקיטכירפיוא רעד ןופ גנוצעזראפ רער ןיא ןליוו ץלאפ ריא ןוא גנוריגער-לצארטי יד .ןראוועג טלפמע טש -עג טשינ ןענייז ,לארשי יוו טמיטטעג ,ןגארפ עסיוועג ןיא ,א"נוא ןיא ןבאה עבלעוו ,עשיטאיזא ןוא עטינאקירעא ייז ןטיווא ,תונידמ ערערנא ךס R זא ,סרפב ,ןענעראוו ןוא ןעלפמעטש וצ סטשינ טקיטכעראב טקנופרנאמש יא ד וו

 Er .תונידמ יד ןוא לארשי ןטיווצ ןעגנואיבצאב עטוג יד ןריטאבאס וצ ווורפ א ןאראפ םעד ןיא זיא סע .לארשי ןופ ץיטילאפ רעד ראפ תונידמ עטינאקירפא ערעדנא טנראוו עכלעוו ,אקנאלבאזאק ןיא ץנערעפנאק רעד ןופ עיצולאזער רעד PRO ףארגאראפ םוצ ןעיצאב ךיז ןעמ ףראד סייקבראה רערעדנוזאב א טימ

 "עניטסעלאפ ןיא רעבארא" יד ראפ טכער יד ןרעקוצמוא טגנאלראפ ןוא םולש-טלעוו ןראפ הנכס א ריא ןיא טעז רע ,לארשי ףיוא ףירגנא ןדליוו א ירקאנאק ןופ אידאר רעד טריפ ,ןגעקאד .עיצידואא -  רעשיבארא ןייז ןיא טנאמרער טטינ וליפא סע טאה אידאר רעווקסאמ רעד .לארשי ןגעוו , עיצולאזער יד קידנענאמרעד טסינ ,ןסולשאב עריא ןוא אקנאלבאזאק ןיא ץנערעפנאק : רעד ןופ גנאגסיוא ןגעוו טרימרא%אניא ךעלריעסיוא ןבאה טשעראץוב ןוא עשטשראוו Rr ,עווקסאמ ןופ אידאר רעד ןוא עפערפ יר TR ,ןענעכייצאב ףראד ןעמ

  ךיוא ןוא עיצולאזער רעקיד'לארטי-יטנא רעד ןיא ייס טקירדעגסיוא ךיז טאה עבלעוו ,ךאז א .ן"רעצאנ ראפ גיז רעשיטילאפ א ןעוועג סע זיא - ,טשינ יצ ,גנוהיפמכרורד א וצ ןרעוו טריפרעד ןלעוו ןסולשאב יד יא .גנודנעוו א ץנערעפנאק רקקנאלבאזאק רער ןיא ןעז ןעמ ףראד ,ןעגנוצאטפא יד ןיא טייקיטראנדיישראפ רעד ץארט
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 " ןלעטשפיוא ןוא גנוריפנא רעצירעטילימ רעטטכעה רעד ןופ גנונעדראנייא רעד ןיא
 .רעטילימ ןשטינאקירפא ןץיד'תו"חושב א

 וצ עכעלטנייפ ,תונידמ יירד קיטעמ טציא ןענייז טנעניטנאק; ן"א
 יוו ,עניכ-סקלאפט ןוא דנאברחפ-ןטאר :ןטכאמטיורג עקיטכעמ ייווצ - ייז ןופ .לארשי
 רעד ןופ טכיוועגרעביא ןא אץנאלבאזאק ןיא ןעז טשינ ףראר ןעמ םטגה .םירצמ-ךןיוא
 Ee עטסנרע ןא רטפא ןוא גנונעראוו א םעד ןיא ןעז רעבא ןעמ ףרארו ,לאש-גאוו
 יד ןרעגנעראפ ,ןעגנוגנערטצנא עריא ןקראטשראט ןפראד טעוו לארשי .גנורעדנע
 ,סעיציזאפ עכעלטניירפ יד ןטלאהוצנייא ירכ ,ןעגנודניבראפ עכעלטעאטטניירפ

 .רעקלעפ יד ןשיווצ ןכיירגרעד וצ ץבילבעג זיא ריא עכלעוו

 עטיינאב יד - רעקיטכיר ,חרזמ ןטנעאנ ןיא געיעג-סגנונפאווא%ב רעד
 ענייז ןוא ןירעצצאנ ןופ ןעגנודלעמ ץעבכעלטנייפ יד ןוא םירצמ ןופ  גנוטכירסיוא
 -סטייהרעכיז ןוא עטשיטילאפ ןרעראפ עכלעוו ,סנכייצ ןענייז - ןעגנואארד
 0 IL רענייא ןופ גוצסיוצ ןא ןריטיצ וצ יאדכ זיא רצפאח .ןעמאזוצ טייקמאזכאוו
 ןעיירעאב טעוו ריא" :1960 ראורבעפ ןט-26 םענופ ,ן'רעצאנ ןופ סעדער עטצעל יד
 CS לרעזנוא טימ ןלעוו רימ זא ,טלעוו רעצנאג רער רימ ןדלעמ טנייה .עניטסעלאפ
 % יוזא ,טולב רעזנוטא ןסיגראפ ןלעוו רימ .טכער ערעזנוצא ןרעקמוא טנעה ענעגייא

 לגוסמ רימ ןענייז טנייה .טייהנעגנאגראפ רעד ןיא ןפאגרטחפ ןבחה רימ יוו
 ,ייווצ ןיא ,טכאלס ןקץידנרידיצעד םעד ןליוו רימ .ןגאז רימ סאוו ןריפוצכרוד
 ,רעווצג ןרעווטש ,רעוועג גונעג ןריצודארפ רימ ןלעוו םורא ראי יירד ןיא רעדצ
 ןאטעג ןבאה רימ זא ,ןסיוו רימ ןלעוו ,רעדירב עץעניימ ,ןאד .ןענאלעארעא ,ןעקנאט

 ."ליצ רעזנוא טכיירגרעד ןבאה רימ ןוא  זנוא ןופ טרעדאפעג ךיז ERA םע סאוו

 ףרוד סציטטעגרקטנו<\ ןרעוו ייז ןץעוו ,סקדער יד ןוא ןקכנואארר יד
 .סטכעלי ןא טגאז רעכלעוו ,ןכייצ א ןענייז - ,רעוועג ךס א

 ןוא טלעוו רעד ןיאח לארטש*י ןופ גנולעטש ירד זא ,טסינ טסייה סאז

 ןבאה רימ זא רעדח ,ןראוועג טכאווטעגפא זיא ץנערא רעלאטנאיצאנרעטניא רע ד ףיוא

 סאד רעבא .טצעזאב ןבאה רימ עכלעוו ,םעיציזטפ ץמציטילאפ יד ןופ ןטארטעגפא

 יד וצ קיטילאפ-לארטי יד ןסאפוצוצ ,טייקידנעווטיונ רעד ףיוא תודע טגאז ץלא

 גנולעטש א ןקיטסעפראפ וצ יוכב ,ןראוועג ןפטטעג ןענייז עכלעוו ןעגנורעדנע

 זנוא וצ ןלית עכלקוו ,תונידמ ןוא רעקץלעפ יד טימ קנאדעג ןקיד'תופתוצב א ןוא

 ןייטש וצ ידכ - ,קנאדעג ןוא ןעגנוגנערטשנא ןלייאוצוצ - ךיוא יוו ,טפאשטניירפ

 6 .טפאשטנייפ רעקידנגייטש JIN WIND ןופ ן"העש יד ןיא ,טסעפ

 "השרפ" ?+ 4

 ךיז "תוריכזמ רעד ןופ ווירב" םעד ןיא העדב טשינ באה ךיא

 טיצ עכלעוו ,"השרפ" רעד ןיא םינינע יד ןופ גנולץיווטנא רעד ףיוא ןלעטטשוצפא

 ןופ גרעב ןבילקעגנא ןיוס ךיז ןבאה עגארפ רעד ןיא .געט 120 ןיוש ךיז

 טאה ןעמאזוצ ץלא םאד ןוא .ןעגנולייטטימ ןוא ן"'תודע ,ןטירטפיו" ,ןעלקיטרא

 RI JR לעוו אד .ייטראפ רעד ןיא בצמ ןכעלרעניא םעד טקריוואב ץינייוו טשינ

 .ןפאטע עטצעל יד ףיוא ןזייוונא

 - ,ןינע םעד ןרעלקוצפיוא ,עיסימאק-ןראטסינימ יד ןעמיטטאב ןסטימ

 עץידרעטייוו עריא טגיילעגפא עיסימאק-סטייהרעכיז ןוא -ןרעסיוא יד טאה

 ןופ עיסימאק יד) עיסימאק-ןראטסינימ יד זיב ,ןינע םעד ןגעוו ןעגנולדנאהאב

 ,ןראוועג ןגארטעגסיורא ןענייז תונקסמ יד זא .תונקסמ ץעריא ןעמיטשאב טעוו (71 יד

 -ןרעסיוא יר .גנוריגער רעד ןיא טייהרעמ א ךרוד ןראוועג טקיטעטשאב ייז ןענייז

 ןוא רעטסינימ-ץיטסוי םענופ טכיראב א טרעהעגסיוא טאה עיסימאק-סטייהרעכיז ןוא

 :סולטאב ןקידנגלאפ ןעמונעגנא טאה
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"aטקיטעטשאב ןענייז עפמלעוו ,עיסימאק-ןראטסינימ רעד ןופ תונקסמ . יד ךיז ראפ טנכייצראפ סאה ןוא טרעהעבגסיוא טאה עיסימאק יר"  nieגנונעדרא-גאט םוצ רעבירא טייג ןוא ,גנוריגער רעד ךרוד ןראווקג ". 

 .3ןוירוג-ןב ןוא סיזירק-טגנוריגער רעד ןכארבעגסיוא זיא רעטעפש ראנ
 ד טרינאיסימעד טאה TIN טימ גנודניבראפ

 ,ייטראפ רעד וצ רעבורא עיזיצעד ירד זיא ,רק טי וה
 לפכקלפ רעגעבולא ריאה

 -ונעגמורא ךיוא טאה

 ,סיז

 ןקידייטראפ ןלעטא ךיז לגוסמ ןייז

 ,תרגא רעו ןגעוו םירבח יד ןופ גנוניימ יר ןרעה וצ ן%טנוא

 טעברא רעד ןופ רעטנעצ ןיא ןעייטש עכ

CRTןיא טאוו ,עיסימערד ןייז טגנאלרעד  
aןוא ןאד ןופ .גנוריגער עצנאג  

 ףיוא :םיזירק ןסלפאט א ראפ ןראוועג טלע טטחעב זיט ייטראפ יד |
 סיזירק רעד ,רעמ ךאנ .גנוריגער רעד ןופ עכעלתפ רעד ףיוא ןוא <.

IPT TAהנידמ רעד ןופ םיטזער טעד - םעד ךרוד ןוא תודוסי עריט ןפיירגנא ,ןפיירגוצנא ריא - י"אפמ וצ טמיטצעג ךעלטנייפ ןענייז עכלעוו ,ןעייטראפ עלא יד טייהנגעלעג עטוג א ןראוועג ןבצגעג זיא סע .הנידפפהה רעד ןיא טייקכעלטטאטלעזעג רעניימעגלא רעד ןימ סנכייצ ענייז ןבעגעג טאה ןוא גנוריגער רעד ןוא ייטראפ רעד ןופ םוהת ןופ םיורא זיא רל .תורדתסה . 
2 

“eaןראוועג חטלע טשעגקעווא זיא ייטראפ יז  IPT IRDטייקידנעווטיונ  Taעיזיצעד א . UVגנומיטטפא ןא טימ טקידנעראפ ךיז טאה עבלעוו ,4 .2 .1961 םענופ ,י"אפמ ןופ טעטימאק-לארטנעצ ןופ גנוציז רעד ןופ לאקאטארפ םעד ייב-ןגייל רימ ן | ןטייהנדייטראפ-סגנוניימ עכעלרעניא יד טגאקאב ךיוא ןענייז . 

 .וצרעד זייוואב א ןענייז - ןטאטלוזער עריא ןוא גנומ*טשפא עמייהעג יד ,הניומ רעד ןוא תורדתסה רצל ןוטא ףיוא ןוא עכעלפ רעציאייטראפ רעד ןיט ,םינינע יד ןופ גנולקיווטנא רעד ןיא פאטע ןטצעל ןיא ןוא תונקסמ עריא ןוא הטרפ רעד ןופ ןסעצארפמ יד וצ ,ייטראע רעד ןיא ןעגנוצטטשפא ענעדיישראפ JR ןעגנוניימ ענעדייסראפ יד ןוא ירק ןרעווט םענופ ,עגארפ רער ןופ טייקטסנרל רעד ןופ גנולגיעטשפא ןא יוו טניד ראנ - ייטראפ רעד ןיט טריפצג ריא םורא ךיז ןבאה עבלעוו ,ןעגנולדנאהאב ךס יד ןופ ןוט השרפ רעד ןופ ןזאפ עלא סיוא טשינ פפעש לאקאטארפ רעד

 יז טעוו ןאד ראנ ןוא .ןעמעלבארפ עסיורג עריא ןוא ןבעל ריא ןופ עעילאק רעד ןיא ןרעקמוא ךיז ןלנגעק לאד יז ?ךכ ,ןעייר JMR ןרידילאסנאץ ןוא ןדנואוו עפיט עריא ןריטזארנאבראפ ךצרפד,ניטראפ יִר טערו ןאד ךיוא ןוא .גנוריגער עייניא ןייטשטנא סטעוו סע ןעוו ,ראנ ןקידנעראפ ךיז ןעק יז .קץפס א זיא םאד - ?השרפ רעד טריד?ווקי ל עיזיצעד יר טאה יצ
asהנירפ רעד ןופ גנוריפ;רעד ןי% טייקכעלטראווטנאראפ ןואח סעיציזאפ עריא , 

* 

* % % 0 

 .עיצאמראפניא ןופ עזאחב יד ןרעטיירבסיוא םעד ךרוד ןוא ןעמעלבארפ עקיזאר יד ווירב רעזנוז ןעמדיוו רימ ןלעוו טפנוקוצ רעד ןיא זא ,ךעלגעמ זיא סע .תורדהפה רערא ,קיטילחפ ,גנוגעוואחב רעד טימ ןדנוברא ןענייז עכלעוו ,ןגארפ עלא ןפעשסיוא טשינ ווירב סעד ןיא ןעק ךיא :

- 

 וועג זיא סע
 םוצ טפלעה יז םאמ רעכלעוו ןיא ןוא,טלאהניא ןוא ןעזסיוא ריא
 לעוו ,םירבח עכעלטראווטנאראפ יד ראפ םינינע
 .גנוגעוואב רעד ןוא

 יד גנורעלקפיוא

“Es 

 ,ןסורג עטירבח עטסעב יד טימ
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