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 JIHTTW !ושלה ٦٧!
תידבעה ןושלה דעו לש תיתנשה הפסאה 

לתב" קילאיב-תיבב תיתנשה וחססאל תירבעה ןושלה דעו סנכתה ירשת ט"כבו ח"כב 

ןושלה דעו ירבח דבלמ ףחתשתל ואב !רוביצל החותפ התיהש ،הנושארה הבישיל ביבא 

יפינס חוכ יאב !תויעוצקמה תודעווה ירנח םנ דעווה ידבועו להנמה דעווה ירבח !חירבעח 

.חונותעה חכ-יאבו תוברת-ינקסע !םירקוח !םירפוס !"תירבעה ןושלה ינומא،, תרבח 

תדובע לש יללכ רואית דנזולק ףסוי יפורטה ןושלה דעו אישנ ןתנ החיתפה ירבדב 

רבח תא ךריב .רוביצה דצמ דודיעלו הרקוהל הקוקזה !םיגשיההו ףקיהה תבורמ ןושלה דעו 

!ןוסלנצכ .ב חונמה רכז תא הלעהו הנש 75 ול תואלמל ןי גוד ב א םהרבא דעווה 
דשא ,י ק סבוג אי לאומש יתוברתה ןקסעה לש ורכז תאו !דעווה רבחל םינש ינפל רחבנש 

סוד תדימעב ודבוכ 

לש ונולימב הדובעה ךשמהמ، תיעדמ האצרה ארק רנישטרוט ה"נ '،ורפ אישנה 

תמסרפתמ תירוקמה התרוצב האצרהה] ."םירעוצ، הלמה לע דוחייבו "הדוהי ןב רזעילא 

.ןוו תרבוחב 

ןושלה דעו לש תינוגראהו תיתוברתה !תיעדמה וחלועפ לע תוצממו תורצק תוריקס 

לש ןובשחהו ןידה לע ףסונ — ורסמנ ירמח סוסיבו הבחרה םישרודה םיברה ותלועפ י؟אע לעו 

'שר"ד !ריאמ 'א ר"ד ידי לע — בתכב רסמנש תיזכרמה הכשלה לשו תיעדמה תוריכזמה 

.רשטוק 'ייהו סייח-ןב 'ז ר"ד !טד ט שג ז יא 

!דיתעב היתומגמ לעו רבעב הלועפה לע יללכ חוכיו היה ירשת ט"כב רקובה תבישיב 

תונכה !רמוח טוקילב הרזע !חיעדמה תוריכזמה תבחרה) תיעדמה הלועפה ןוגראל תוינכת וניוצ 

רשא !דעווה לש וסוסיבל םיכרד וותוהו (דעווה תרידו תינושלה תירפסה דויצ !יאמדקאה ןולימל 

.םירפסה תאצוהו תינושלה הדובעה תבחרהל תואצות ונממ 

ירבחל .רגזולק ףסוי 'םורפו רנישטרוט ח"נ יסורפ בוש ורחבנ תואישנל 

צ"מ ,פורפ !ןהב בקעי ר"ד !שדב רשא 'ח םיאישנה דבלמ !בוש ורחבנ יזכרמה דעוה 

ןילבד י"י ר"ד !ןיבד 'י ר"ד !דאלק ,ב ריד !וטוסאק ר"מ יפורט ،לגס 
'סורפו ןולא 'ג 'ה أ ןושלה דעוול םישדח סירבח העברא ורחבנ .ץיבונועמש 'ד 'הו 

דעווה לש ובכרה רשוא .ביבא לתב י ץרפ 'י ר"דו ןזיו 'י 'ה ;םילשוריב — םוטרה 

תיתורפסה הצעומבו (רנישטדוט ה"נ יפורט)ןוירוטרוקב דעווה יגיצנ ורשוא ןבומכו !להנמה 

ימואלה דעווה תאמ שורדל טלחוה .קילאיב דסומ לש (٢יב ונועמש דוד 'הו ץשולס יסורפ) 

תכימתל םתוא ררועלו בושיהו םעה לא זורכב תונפלו ןושלה דעו לש וביצקתב היואר תופתתשה 

םיימואלהו םייעדמה וידיקפת רתויב םיארחאו םיבורמ רשא !חירבעה ןושלה דעווב ףקיה-תבר 

.וז העשב 
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