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 ,�ר�גרעס פון נ�מען דעם  אין �לע �ר�דוקציע און המצאות פון יאר  60 נ�ך .�ל�סטיקס איז
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 �ל�נעט די  און נ�טור צו ש�דן ס מ�נקינד און נ�טור יי

 שיכטע  �ערמ�פר�סט עקס��סעד .1
 

ַ  בלייבט וו�ס ערד  ,�ערמ�פר�סט .1  ,י�רן מער �דער צוויי ��ר סעלסיוס  דיגריז נול ונטער �דער ביי

  .ערד  דער  פון ייבערפל�ך ערד די  פון  1/5 וועגן ונדערליעס 

 ל�נדש�פט די וו�ר�ינג און  חולאתן �נל�קינג איז  �רקטיש די אין  �ערמ�פר�סט מעלטינג  .2

 .דיסרַא�ש�ן ריזיק אַ  איז עס  ט�ינג .מ�לעניאַ  ��ר פ�רפרוירן שוין אטה �ערמ�פר�סט .3

 ענדערונגען די  זענען  ניט ערגעצ  ינ �בער ,אומעטום  קלימ�ט טש�נגינג אַ  פון  ז�גן געפינען קענען  איר  .4

 .�רקטיש די  אין ווי  דר�מ�טיק מער

  .דורכשניטלעך גלאבאלע די ווי  שנעל  ווי מ�ל צוויי מינגוו�ר איז געגנט ��לי�ר צ�פנדיק ס ' וועלט אונדזער .5

 ��סיק איז  בויגן ייַז גרינלאנד די  .זומער  יעדער שרינגקינג  איז  מ�ס ייַז ים �רקטיש ,דורכשניטלעך  אויף  .6

 .מעטיין  און  טש�ד פון מעלדונג די  איז ס�ק�נע ביג�סט די  ,�נסטייב�ל

 .�ערמ�פר�סט די  אין  ונטערערד  געשעעניש ענדערונגען די  עןזענ  דיסטורבינג רובֿ  ט�מער אבער  .7

 נ�רדערן די  פון �ר�צענט 25 ק�ווערס �ז ב�דן פ�רפרוירן פון שיכטע  אַ  איז  �ערמ�פר�סט

 און ,קוועקזילבער ס�מיק ,טש�ד ,מייקר�ובז בעכעסקעם ,פרעעזער  ריז אַ  ווי  אקטן עס .ה�לבקייַלעך

 .�ל�ץ ין א ל�קט ב�דן

 .ק�וועס און ,פ�לדס ,וו�ר�ס ערד די :קרי�י און  טשודנע  געטינג זענען דאס און .מעלטינג ' ס  עס  איצט .8

 �נהייב זענען - י�רן פון  טויזנטער  פון טענס  ��ר ייַז די אין  טרַא�ט עטלעכע - מייקר�ובז ד�רמ�נט-לאנג 

 דעדלי  מיט יומ�נז �נשטעקן צו  קומען  ��טענטש�לי קען  און  ,02ק אלטע גלייַך ריליסינג  ,�רויף וועקן  צו

 .חולאתן

 ווי ,י�רן 45,000 אין  זון די  געזען  ניט ה�בן וו�ס געוויקסן  פ�רפרוירן יקס��וזינג איז אייז ריטריטינג די און  .9

 ַ  .ס�גדזשעסץ פ�רשונג דייטינג  ר�די�ק�רב�ן ניי

 מקומות �רקטיש אנדערע און רוסל�נד ,�ל�סקאַ  אין  �ערמ�פר�סט פון רטעמ�ער�טו די ,ס  1980 די אין  .10

 .'פֿ  ° 28 איבער  נ�ר איז דורכשניטלעך  די  איצט ,' פֿ  ° 18 #מעט זיין צו  �וורידזשד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קַא�ס אייז מעלטינג  .2
 

פ�רגרעסערן אין גלאבאלע  די מעלטינג פון די ��לי�ר ייַז קַא�ס איז גע�ירט דורך די קוילעלדיק .1
טעמ�ער�טור, און דעם מעלטינג קענען ה�בן ערנסט ק�נס�קווענס�ז ��ר �לע �רג�ניז�מז אויף דער 
 .ערד. ווי די ��לי�ר ייַז קַא�ס צעל�זן, ים לעוועלס העכערונג און די �וש�נז ווערן ווייניקער ס�לין

פועלס ינדעפיניטעלי, גלאבאלע וו�רמינג וועט יווענטש�וו�לי צעל�זן  Fossil אויב מיר ה�לטן ברענען .2
 .�יס �216לע די ייַז אין די �ויליש און אויף מ�ונט�ינטָא�ס, רייזינג ים שטַא�ל דורך 

יסעבערגס זענען טש�נגקס פון פ�רפרוירן גליישערז �ז ברעכן �וועק פון ל�נדמ�ססעס און פ�לן אין די  .3
  .�קע�ן

רייזינג טעמ�ער�טור קען זיין ק�זינג מער ייסבערגז צו פ�רעם דורך וויק�נינג די גליישערז, ק�זינג מער  .4
אין די �קע�ן, די �קע�ן  Falls עק. ווי ב�לד ווי די ייַזקר�קס און מאכן ייַז מער מס$מא צו ברעכן �וו
 .ריסעס � ביסל

�ר�צענט פון די  90די גרעסטן ייַז באדעקט ל�נדמ�סס איז �נט�רקטיק� ביי די דרום סלו�, מיט וועגן  .5
  .(�ר�צענט פון זייַן פריש וו�סער 70וועלט 'ס ייַז (און 

די �יס) דיק. אויב �לע פון  7,000מעטער ( 2133ט ייַז � דורכשניטלעך פון אנטארקטיקע איז באדעקט מי .6
   .(�יס 200מעטער ( �61נט�רקטיק ייַז צעל�זן, ים לעוועלס �רום די וועלט וו�לט העכערונג וועגן 

דיק ווי ביי די דרום  אין דער צ�פנדיק רו% סוף פון דער וועלט, די צ�ון ��ול, די אייז איז ניט קימ�ט ווי .7
 .סלו�. די אייז פל��ץ אויף די �רקטיש אקעאן

�יס) צו  20מעטער ( 7ייַז ק�ווערינג גרינל�נד, וו�ס וו�לט לייגן אן אנדער עס איז � ב�טייַטיק סומע פון  .8
ט�רקטיק�, די די �וש�נז אויב עס צעל�זן. ווייַל גרינלאנד איז נעענטער צו דעם עקוו�ט�ר ווי �נ
 .טעמ�ער�טורעס עס זענען העכער, �זוי די ייַז איז מער מס$מא צו צעשמעלצן

 -אבער עס זאל זיין � ווייניקער דר�מ�טיק סיבה ווי ��לי�ר ייַז מעלטינג ��ר די העכער �קע�ן מדרגה  .9
דיגריז סעלסיוס. אויבן און אונטן  4 די העכער טעמ�ער�טור פון די וו�סער. וואסער איז מערסט טעמ� ביי
דעם טעמ�ער�טור, די געדיכטקייַט פון וו�סער דיקריס�ז (די זעלבע וו�ג פון וו�סער �קיַא�ייז � ביגער 
�רט). �זוי ווי די קוילעלדיק טעמ�ער�טור פון די וו�סער ינקריס�ז עס געוויינטלעך יקס��נדז � קליין 
 .וש�נז העכערונגביסל מאכן די �

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עקסטינקטי�ן מינים .3

אין בי�ל�גי און יק�ל�דזשי, יקסטינגש�ן איז די טערמ�נייש�ן פון �ן �רג�ניזם �דער פון � גרו�ע פון  .1
�רג�ניז�מז (ט�קס�ן), נ�רמ�לי � מינים. דער מ�מענט פון יקסטינגש�ן איז בכלל געהאלטן צו ווערן די 
י קַא��ציטעט צו ה�דעווען און צוריקקריגן זאל ה�בן געווען טויט פון די לעצטע יחיד פון די מינים, כ�טש ד
 .פ�רפ�לן איידער דעם פונט

�ר�צענט פון �לע מינים, �מ�ונטינג צו איבער פינף בילי�ן מינים, �ז אלץ געלעבט אויף דער  99מער ווי  .2
   .ערד זענען עסטימ�טעד צו זייַן יקסטינגקט

שטעלט ווייַטער צו דעם נ�מען פון � מינים �דער אנדערע ט�קס�ן איז ��ט גע (†)� ד�גער סימב�ל  .3
 .געטאן צו �נווייַזן זייַן סט�טוס ווי יקסטינגקט

עס ס שרעקלעך �בער אמת: אונדזער �ל�נעט איז איצט אין די צווישן פון זייַן זעקסט מ�סע יקסטינגש�ן  .4
  .בילי�ן י�רן-כן פון עקסטינקטי�נס אין די פ�רג�נגענהייַט ה�לבדי זעקסט פ� - פון געוויקסן און חיות 

�פפס זינט די �נווער פון די -מיר 'רע איצט יקס�ירי�נסינג די ערגסטע ס�ייט פון מינים שט�רבן .5
   .מילי�ן י�רן צוריק 65דיינ�ס�רז 

ורך געשעענישן ווי �סטערויד סטרייקס, ניט ענלעך פ�רג�נגענהייַט מ�סע עקסטינקטי�נס, גע�ירט ד .6
וו�לק�ניק ירַא�ש�נז, און נ�טירלעך קלימ�ט שיפץ, די קר�נט קריזיס איז #מעט לעג�מרע גע�ירט דורך 
  .יומ�נז -אונדז 

ט �ר�צענט פון איצט טרעט�נד מינים זענען בייַ ריזיקירן פון מענטשלעך �קטיוויטעטן, ב�ר 99אין פ�קט,  .7
  .יענע דרייווינג וווין �נווער, הקדמה פון עקז�טיש מינים, און גלאבאלע וו�רמינג

ווייַל דער קורס פון טוישן אין אונדזער בי�ספערע איז ינקריסינג, און ווייַל יעדער מינים 'יקסטינגש�ן  .8
ק�מ�לעקס עק�ל�דזשיק�ל  ��טענטש�לי לידז צו די יקסטינגש�ן פון אנדערע געבונדן צו �ז מינים אין אַ 
וועב, נומערן פון עקסטינקטי�נס זענען מס$מא צו שנייקויל אין די קומענדיק דעק�דעס ווי יק�וסיסט�מז 
 .�נר�וו�ל

מינים דייווערסיטי ינשורז יק�וסיסט�ם ריזילי�נס, געבן עק�ל�דזשיק�ל קהילות די פ�רנעם זיי ד�ר�ן צו  .9
  .רוק וויטסט�נד ד

מינים וואס ה�בן ניט� יקסטינגקט, �ון די  1,000יאר, מיר וויסן פון בעערעך  500אין די פ�רג�נגענהייַט  .10
גר�זגריל,  Mountain ס ל�ס צו די ר�קי Merriam ווודל�נד בייס�ן פון וועסט ווירדזשיניע און �ריז�נ� ס
�בער דעם טוט ניט חשבון ��ר טויזנטער פון  -� �ַא�וגייַ ��ס�זשיר טויב און ��רט� ריק� ס קולעבר
   .מינים �ז פ�רשווונדן איידער סיי�נטיס האט � געלעגנהייַט צו ב�שרייַבן זיי

וו�ס ס קל�ר איז �ז פילע טויזנטער פון מינים זענען בייַ ריזיקירן פון דיסַא�ירינג אויף אייביק אין די  .11
 .עס קומענדיק דעק�ד

ט�ודז,  ,FROGS .�נימ�לס האט � העכער קורס פון ענד�נגערמענט ווי �מפיבי�נסניט קיין גרו�ע פון  .12
און ס�ל�מ�נדערס זענען דיסַא�ירינג ווייַל פון וווין �נווער, וו�סער און לופט פ�ר�עסטיקונג, קלימ�ט 
 .נענ עקז�טיש מינים, און קרענקענדערונג, �לטר�וויי�ליט ליכט ויסשטעלן, ב�קע

 

 

 

 

 

 



 מדבר  טהרע�טענעד .4

די ישוז און טרעץ צו אונדזער עפנטלעך לענדער קומען פון יענע וואס וו�לט זוכן צו �נטוויקלען פילע פון  .1
אונדזער ווילד ערטער, אלא ווי ר�טעווען עס ��ר � ס�סטיינ�ב�ל לעבן ��ר דער צוקונ�ט און אונדזער 
 .קינדער

 .דרילינג אין ווילד און נ�טירלעך ערטער געצ�מט �נטוויקלונג צו-די טרעץ קייט פון ניט .2

�ר�צענט פון אונדזער נאציאנאלע וועלדער און לענדער  75דעוועלָא�ערס שוין ה�בן צוטריט צו מער ווי  .3
געראטן דורך די ביור�ו פון ארץ מ�נ�געמענט. אבער עטלעכע דעוועלָא�ערס, און עטלעכע אין קאנגרעס, 
 .צו אונדזער ל�נד 'ס וויילדיסט ערטער ווילן ��ילו מער צוטריט

בשעת עס איז � �רט ��ר �נטוויקלונג אויף עטלעכע עפנטלעך ל�נד, עס זענען עטלעכע ערטער �ז  .4
 .ביסט צו ווילד צו זיין דעוועלָא�עד, און מוזן זיין �ר�טעקטעד ��ר אונדזער קינדער און גר�נטשילדר�ן

ר און עפענען ט�ן �זוי פיל ��ר די סוויווע, ��ר וויילדלייף און ��ר די קהילות אונדזער לעצט ווילד ערטע  .5
  .�רום זיי �ז ב�קומען ריין וו�סער און דזש�בס פון אונדזער וו�קסנדיקער פ�רווייַלונג עקאנאמיע

אינדוסטריע ליסיז  די בוימל אינדוסטריע, למשל, האט צוטריט צו רו% פון אונדזער עפנטלעך ל�נד. די .6
טענס פון מילי�נז פון ייקערז פון עפנטלעך ל�נד ווו זיי קענען קוקן ��ר ייל, און טויזנטער פון �ערמיץ צו 
בויער אויף אונדזער עפנטלעך לענדער. דרילינג אויף ציבור ל�נד קענען ה�בן � ערנסט �ר�ל אויף די 
 .�עסטיקונג און � נעג�טיוו ווירקונג אויף וויילדלייףערד און די �רומיק סוויווע, כולל פ�ר

די וועלט 'ס לעצט גרויס ווילדערנעססעס זענען שרינגקינג בייַ � �ל�רמינג טעמ��. אין די  .7
פון די ערד 'ס מדבר האט שוין פ�רפ�לן רעכט צו מענטשלעך  10%פ�רג�נגענהייַט צוויי דעק�דעס, 
 .דרוק

פון די ערד 'ס  52%ן מענטשלעך געשיכטע, עס האט שוין � הוי�ט דערנידעריקונג פון איבער די לויף פו  .8
איז ווייל ינקריסינגלי יר�וד�ד. "אויב דעם קורס האלט, מיר וועלן  48%יק�וסיסט�מז, בשעת די רוען 
 ".יאר 50ה�בן פ�רפ�לן �לע מדבר ין דער ווייַטער 

ינדזשערינג ביי�ודייווערס�טי, ווי געזונט ווי די וו�סער ציקל, די דעם מדבר דערנידעריקונג איז ענדי  .9
ניטר�גען ציקל און ב�שטויבונג. �מ�ל זיי ה�בן שוין ד�מידזשד �דער קלירד, די ווילדערנעססעס זענען 
מען צו סיסטעמען קען אלץ צוריקקו -ז�גן �ז דיגרייד�ד עקאָ  SCIENTIFIC ניט� ��ר גוט; עס איז קיין
 .זייער �ריגינעל צושט�נד

זיי זענען ווייל ינקר�וטשט אויף דורך ל�גינג, ייל און ג�ז עקס�לערייש�ן, מיינינג, ר�ודז, ערב�ניזייש�ן  .10
 .און �גריקולטורע

 די סוויווע ש�ור פון מענטשהייַט איז באמת מ�סיוו, קיין אנדערע מינים האט אלץ קומען נ�ענט צו אונדז .11
 .אין טערמינען פון ק�נסומינג און ד�מידזשינג �זוי פיל פון די וועלט 'ס ענערגיע, רעסורסן און ערד געגנט

 

 

 

 

 

 

 



 וו�רמינג גלאבאלע - טוישן  קלימ�ט .5

וו�ג -גלאבאלע וו�רמינג, אויך רעפעררעד צו ווי קלימ�ט ענדערונג, איז די באמערקט י�רהונדערט .1
ווירקונג.  Related כשניטלעך טעמ�ער�טור פון די ערד 'ס קלימ�ט סיסטעם און זייַןהעכערונג אין די דור 
 ז�גן ווייַזן �ז דער קלימ�ט סיסטעם איז וו�רמינג SCIENTIFIC מער ווי איין שורות פון

 גלאבאלע וו�רמינג איז נ�ר איין �ס�עקט פון קלימ�ט טוישן. "גלאבאלע וו�רמינג" רעפערס צו די .2
העכערונג אין גלאבאלע טעמ�ער�טורעס רעכט דער הוי�ט צו די ינקריסינג ק�נס�נטרייש�נז פון 
�ר�נזשעריי ג�ס�ז אין די �טמ�ספער. "קלימ�טע ענדערונג" רעפערס צו דער ינקריסינג ענדערונגען אין 
 .ץ, טעמ�ער�טור, און ווינט ��טערנזכולל ָא�ז� -די מיטלען פון קלימ�ט איבער � ל�נג צייַט פון צייַט 

 95די איצטיקע וו�רמינג ג�נג איז פון ב�זונדער ב�טייַט ווייַל רו% פון עס איז ג�ר מס$מא (גרעסער ווי  .3
י�רהונדערט  20�ר�צענט מ�שמ�עס) צו זיין דער רעזולט�ט פון מענטשלעך טעטיקייט זינט דער מיטן 
 �1 קורס �ז איז �נ�רעסידענטיד איבער דעק�דעס צו מיללענני�. און �ר�סידינג אין

�רב�טינג ס�ט�לייץ און אנדערע טעקנ�ל�דזשיק�ל �דוו�נסיז ה�בן ענייב�לד סיי�נטיס צו זען די -ערד .4
גרויס בילד, ק�לעקטינג פילע פ�רשידענע טיי�ס פון אינ��רמ�ציע וועגן אונדזער �ל�נעט און זייַן 
   .קלימ�ט אויף � גלאבאלע וו�ג

רינל�נד, �נט�רקטיק�, און טרַא�יק�ל ב�רג גליישערז ווייַזן �ז די ערד 'ס קלימ�ט אייז ק�רעס ציען פון ג .5
ריס��נדז צו ענדערונגען אין �ר�נזשעריי ג�ז לעוועלס. אוראלט ז�גן קענען אויך זיין גע�ונען אין בוים 
רי ר�קס. דעם אלטע, �דער פון סעד�מענטע Layers און ,Reefs רינגס, �קע�ן סעד�מ�נץ, ק�ר�ל
ווי די  Faster ��לע�קלימ�טע, ז�גן ריווילז �ז איצטיקן וו�רמינג איז געשעעניש בעערעך צען מאל
 .ָא�זוך וו�רמינג-עלטער-דורכשניטלעך קורס פון ייַז

 1.1ענהעיט (דיגריז פ�הר 2.0די �ל�נעט ס דורכשניטלעך ייבערפל�ך טעמ�ער�טור האט ריז�ן וועגן  .6
 .י�רהונדערט 19דיגריז סעלסיוס) זינט די ש�עט 

�יס)  2,300מעטער (וועגן  700די �וש�נז ה�בן �בז�רבד פיל פון דעם געשטארקט היץ, מיט די ש�יץ  .7
 .1969דיגריז פ�הרענהעיט זינט  0.302פון �קע�ן ווייַזונג וו�רמינג פון 

8.  ַ   .ז שיץ ה�בן דיקריסט אין מ�סעדי גרינלאנד און �נט�רקטיק יי

�נדעס,  ,Himalayas ,כולל אין די �ל�ס -גליישערז זענען ריטריטינג #מעט אומעטום �רום די וועלט  .9
 .Africa ר�קקיעס, אלאסקע און

האט  פרילינג שניי דעקן אין די נ�רדערן ה�לבקייַלעךס�טעליט �בזערווייש�נז �נטדעקן �ז די סומע פון   .10
 .דיקריסט איבער די פ�רג�נגענהייַט פינף דעק�דעס און �ז די שניי איז מעלטינג פריער

אינטשעס אין די לעצטע י�רהונדערט. די קורס אין די לעצטע צוויי  8גלאבאלע ים שטַא�ל רויז וועגן  .11
 .דעק�דעס, �בער, איז קימ�ט טָא�ל �ז פון די לעצטע י�רהונדערט

ביידע די מ�ס און גרעב פון �רקטיש ים ייַז האט דיקליינד רַא��דלי איבער די לעצטע עטלעכע   .12
  .דעק�דעס

זינט די �נהייב פון די ינדוסטרי�ל רעוואלוציע, די �סיד�טי פון ייבערפל�ך �קע�ן וואסערן האט  .13
 .�ר�צענט 30געשטארקט דורך וועגן 

 

 

 

 

 



 �טערווייַסוו  אין  ��ללוטי�ן .6

און כייַע וויסט פון די �גריקולטורע אינדוסטריע זענען ק�נט�מינ�טינג אונדזער  ,Fertilizers ,�עסט�סיידז .1
מילי�ן ט�נס פון ט�קסיק קעמיק�לז  180ל�קעס, וו�טערווייז, און �וש�נז. מיר 'רע אויך ד�מ�ינג איבער 
ריעלע און מיינינג �ר�קט�ס�ז אין די וועלט' ס ל�קעס, טייכן, און און אנדערע ��לוט�נץ פון אינדוסט
 .�וש�נז יעדער י�ר

�עסט�סיידז, און ק�נט�מ�נייט�ד ב�דן אין טייכן און סטרימז, ווו עס קריייץ  ,Fertilizers רעגן וו�שיז .2
עם וידעפדיק פון נוטרי�נץ סטימי�לייץ די יבעריק �מ�ונץ פון ניטר�גען און פ�ספ�ר�וס אין די וו�סער. ד
גר�וט פון געוויקסן אין ל�קעס, גענומען �רויף נ�ך זויערשט�ף פון די וו�סער און יווענטש�וו�לי מ�רד 
 .�רג�ניז�מז, ינסעקץ און אנדערע וו�סער לעבן

ס�לטוו�טער אויך רעזולטאטן אין  פ�ר�עסטיקונג רעכט צו וידעפדיק נוטרי�נץ אין פרעשוו�טער �דער .3
�לג�ל בלומז, וו�ס איז � דיק סל�דזש �דער דיסק�ל�רינג �ז ק�ווערס די ייבערפל�ך פון � גוף פון 
וו�סער. די ט�קסיק בלומז ��זע � ס�ק�נע דורך די�רייווינג די וו�סער פון זויערשט�ף, וו�ס איז 
 .וו�סער מינים יקערדיק צו די ניצל פון 

א מ�נגל פון גענוג זויערשט�ף קילז �וועק וו�סער לעבן און געוויקסן, ריז�לטינג אין טויט ז�נעס און  .4
און יומ�נז קענען אויך זיין כ�רמד דורך די  ,birds ,טרעט�נינג די ניצל פון די יק�וסיסט�ם. ל�נד �נימ�לס
דורך ק�נסומינג פיש �דער שעללפיש �ז געלעבט אין ק�נט�מ�נייט�ד  ק�נט�מ�נייט�ד וו�סער, �דער
 .וו�סער

לופט ל�גונז -כייַע וויסט פון פ�בריק ברידינג ק�נטריביוץ צו וו�סער פ�ר�עסטיקונג ווען די גרויס, עפענען .5
ַא�לייז, �דער ווען ר�נ�ף פון רינען און ק�נט�מ�נייט היגע וו�סער ס Farms �ז הויז ווייסטוו�טער פון די
  .מאכט זייַן וועג אין נירביי ל�קעס און וו�טערווייז Farms די

אויך #ולל כ�רמ�ונז וו�ס, ווען ב�קענענ אין וו�סער סיסטעמען, קענען  Farms כייַע וויסט פון פ�בריק .6
 .גרונט רע�ר�דוקטיווע �ר�בלעמס אין פיש

מ�רוווז, סיי�נטיס זענען ביכולת צו דיטעקט מער ��לוט�נץ, און אין קלענערער ווי טעכנ�ל�גיע י .7
ק�נס�נטרייש�נז, אין ערד 'ס פרעשוו�טער ללבער. מיט טר�סעס פון ק�נט�מ�נ�נץ ריינדזשינג פון 
ל�קעס, טייכן,  געבורט ק�נטר�ל �ילז און ס�נסקרין צו �עסט�סיידז און נ�פט, אונדזער �ל�נעט ס
 .סטרימז, און גר�ונדוו�טער זענען ��ט � כעמישער ק�קטייל

ווייַטער פון סינטעטיש פ�ר�עסטיקונג, פרעשוו�טער איז אויך די סוף פונט ��ר ביי�ל�דזשיק�ל וויסט,  .8
 רייַך-אין די פ�רעם פון מענטש ָא�ג�נג, כייַע צ�ע, און ריינוו�טער ר�נ�ף ט�מיק דורך נוטרי�נט
Fertilizers ון י�רדס און� Farms.  

� ט�קסיק מ�טעריע איז � כעמישער ��לוט�נט וו�ס איז נישט �  - �ללוטי�ןטיי�ס פון וואסער � .9
געוויינטלעך געשעעניש מ�טעריע אין וו�סער יק�וסיסט�מז. די גרעסטע מיטארבעטערס צו ט�קסיק 
פ�ר�עסטיקונג זענען הערביסידעס, �עסט�סיידז און אינדוסטריעלע ק�מ��ונדז. �רג�ניק 
�ר�עסטיקונג �קערז ווען � וידעפדיק פון �רג�ניק ענין, �ז� ווי מיסט �דער ָא�ג�נג, גייט אריין די פ
 .וו�סער. ווען �רג�ניק ענין ינקריס�ז אין � סט�וו, די נומער פון דעק�מ��סערס וועט פ�רגרעסערן

 

 

 

 

 

 



 Farming ��בריק ,קרועלטי �נימ�ל .7

 און  ינסעקץ די  צו �רָא� חיות  די �ון ,ווייל לעבעדיק יעדער ,יא ?נשמות ה�בן �נימ�לס זאלסט דו .1
 פון  געזעצן  די צו אונטער ביינגז  אויך  זענען  זיי ,יומ�נז ווי .נשמות  ��ססעססעס ,�רג�ניז�מז קליינטשיק
 אייגן זייער  ה�בן זיי �בער ,ויסנדיק ומו זיי ב�טר�כטן זאלן מיר  .דעטס  און בערטס  פון  ציקל די און  נ�טור
 די אין  �רט וויכטיק אַ  פ�רנעמען און ש�פונג אין  פליכט וויכטיק  אַ  דורכפירן  אויך זיי .סייכל און  ש�ר�ך
 מנוחה  די מיט ק�נטינוום אַ  אויף  עקסיסטירן  יומ�נז ,פ�קט אין לעבן  פון עוו�לוציע און  מ�ניפעסט�טי�ן
 זייער ,לעבן  אייגן  זייער  ה�בן �נימ�לס .חיות  אנדערע �ון צעשיידט ג�ר נישט זענען מיר  �ז ן או ,לעבן  פון
 .זיי  טייטן  �דער זיי  ש�טן ניט דעריבער ז�ל מיר - ווייטיק פילן צו פיייקייַט אייגן זייער און אינטערעסן אייגן 

 ,ינד�סטריז כייַע צו  .יומ�נז דורך  ינפליקטעד  ריעס�כזאָ  ערגסטע  די פון  עטלעכע לייַדן �נימ�לס ווייַבלעך .2
 גשמיות לייַדן מינים פילע פון מוטערס ,רעזולט�ט אַ  ווי  .סכוירע  ווערטפול אַ  איז  בייביז ה�בן צו פיייקייַט די
 .ימ�דזש�ן קענען אונדז פון  ביסל  �ז דרוק סייק�ל�דזשיק�ל און 

 איר פון  גענומען זענען ,פרעעד�מס איר  פון רובֿ  אים  מיט און ,גוף אייגן  איר ,�נימ�לס ווייַבלעך פילע  ��ר .3
 בלויז ווייַל אבער .לייַדן חיות �לע ,נוץ ��ר לעבן ה�נדל �ז ינד�סטריז אין .געבוירן  ס זי מ�מענט דער 
 .גרויז�ם יוניקלי  ��ט איז דערפ�רונג זיי  צ�רעס די ,רע�ר�דוצירן קענען  פעמ�לעס

 ,גוף איר  פון גורל  דעם �דער גורל  איר קלייַבן צו  פרייַהייַט די געגעבן  ניט  איז זי בשעת �ז איז  נייַעס גוט  די .4
 די מיט  חיות די פון  לעבן  דעם אין  חילוק טיף  אַ  מ�כן צו מ�כט די  ה�בן מיר ,ט�ג יעדער .קענען מיר
 .לעבן  אייגן אונדזער אין מ�כן מיר ברירות

 אַ  איז נייטמער דעם  ,ק�וז מילכיק ��ר .קינד  אַ  פ�רלירן צו ווי מורא  גרעסער ניט איז  עס ,מוטער  אַ  ��ר .5
 ווייַבלעך ימ�רעגנ�טע פ�רסיבלי Farmers ,מילך �ר�דוסינג זיי ה�לטן צו  .י�ר אויף  י�ר רי�יטיד ,פ�קט
 איר  �ון טעג  ין ,דעמ�לט .ינסעמ�נייש�ן בעש�ס איר ין  רעםאָ  �ן ינסערטינג ינוו�לווינג ��ט ,י�ריק ק�וז
 ב�ט�לד זיין קענען �ר�דוסינג איז זי  מילך  די �ז �זוי ,איר  פון גענומען איז  בעיבי  איר ,געבוירן ווייל ק�לב
 .ק�נס�מש�ן מענטש ��ר

 פ�ך געהערט זיין  קענען  ק�לב און מוטער  ביידע און ק�ווז זייער נ�ך טשייסינג געזען  ווערן קענען  ק�ווס .6
ַ  .צעשיידט ניטאָ  זיי  ווי אנדערן  דעם  איינער ��ר אויס  וועט  ,'ב�בביעס' גערו�ן ,מ�לעס געבוירן -ניי
 אין  מס$מא איז צוקונ�ט איר ... ק�לב מיידלש אַ  ��ר .טעג ביסל אַ  ין  שחיטה צו  געשיקט  זיין  יוזש�וו�לי
 .�ר�דוצירן קענען זי  מילך  די  ��ר בלויז וו�ליוד ,מוטער איר ווי  �כז�ריעס פון  יסטעם ס זעלביקער דער 

 דער  פון בונד שט�רק אַ  ��רמירן ק�לב און  מוטער .�נימ�לס סאציאלע  און  ש�ירעוודיק זענען ק�ווס .7
 און ימ�רעגנייט�ד ווייל  ןפו  ציקל די  פון ק�וז מוטער  ס�ער קענען  איר .געבוירן איז בעיבי  איר מ�מענט
 .י�גורט און קרעם ייַז ,טשיזיז  ,מילקס  ��טער-מילכיק טשוזינג דורך  ,זיי �ון גענומען בעיבי  זייער בעת

 לעבן צו  אויף  גיין וועט �ַא�יז איר .�ַא�ס פון ליטערז פילע צו געבורט געבן  וועט זי  ,לעבן איר  אין -ד�גס .8
 אבער  .טריץ און אידיש  סקווע�קי ,ר�בז בויך  ,גייט  ל�נג מיט �נגעפילט זיין וועט  עגט זייער  ווו  ה�מעס אין 
 .ליבע  וויסן  קיינמ�ל וועט  זי

 אין לעבן  פ�קט�ריעס הינטעלע  אין הינט ,מאשינען  ברידינג הינטעלע  ווי  מער  ג�רנישט ווי  באהאנדלט .9
 שמוציק אין לעבעדיק �נימ�לס גע�ונען ה�ב טי�נסינוועסטיג� .ליבהאבערס הונט קלַא� וו�לט �ז טנ�ים
 �דער קרייט  וווד�ן אַ  חוץ אויף  ליגן  צו  ג�רנישט און דרויסן ינ  די  צו  צוטריט  קיין מיט  ,סעלז פענסעד-דר�ט
 און וו�רעם זייער פון  ווייַל "פרייַנד בעסטער  ס' מענטש " פון  טיטל דעם  ערנד ה�בן הינט .שט�ק ב�ט�נען
ַ ג  .ליבע - מערסט די  ב�גערן זיי  ז�ך זייער  די  פון די�רייווד זענען  הינט די  �בער .נ�טור עטריי

 שטייַג אַ  אין טרַא�ט הינדל איין  יעדער  ,עגגס  לייגן  קענען  וואס  הענס בלויז  איז עס ווייל  -הענס  - טשיק�נז .10
 ס  זון  די  פילן  צו  ב�קומען נישט  טוט זי ,�ליגלען איר  אויסשטרעקן נישט קענען  זי .ווייַבלעך איז
 איר לייגן  �דער זיך ב�דנ שטויב  צו  תאוות  נ�טירלעך איר  מקיים  צו ב�קומען קיינמ�ל וועט  זי ,וו�רעמקייַט
 אַ  מ�כן קענען אינדוסטריע יי די  �ז �זוי ,איר  �ון גענומען  פרעעד�מס איר  �לע האט זי  .�ריוו�ט אין  עגגס
 .עגגס איר אויף  נוץ ביגער

ַ  אַ  ווען  ?ר��סטערס די �לע צו כַא��נז וו�ס געחידושט אלץ .11  יי  ��ר כ�טשט זענען טשיק�נז פון סטייַע ניי
 זינט .לעבן פון  ט�ג ערשטער זייער  אויף  יינגלעך  די  פון אויסגעשטעלט זענען גערלז  די ,�ר�דוקציע
 טריינג  און ,טשער�ינג נ�ך .אינדוסטריע  יי  דער צו ווערט קיין ה�בן זיי  ,עגגס  לייגן ניט  קענען ר��סטערס
ַ  ,שטיין צו  דאס .טויט צו  ג�סט �דער מאשינען גרינדינג ריז  אין  טר�ון זענען  טשיקס זכר געבוירן -ניי
 .�רג�ניק און  קייט ��טער ,ש�ייַכלער ,שטייַג - סיסטעמען  �ר�דוקציע יי  �לע אין כַא��נז

 .רע�ר�דוצירן צו זיי צווינגען  צו כ�רמד ללבער  זייער  ה�בן Farms �ר�ן אין  �ר�נז ��ילו -שרימ�-�ר�נז .12
 ווי  אלא  .ה�דעווען זיי ווען רעגי�לייץ �ז אויג  זייער  הינטער  דריז  כ�רמ�ונ�ל אַ  ה�בן �ר�נז ווייַבלעך
 דעם  צעשטערן Farmers �ר�ן ,געוויינטלעך  �דעוועןה  צו  איר  ��ר וו�רטן און  טנ�ים רעכט די צושטעלן 
 טר�וומ�טיש דעם  .פ�רסע�ס כיטיד  פון ��ר אַ  מיט  יוזש�וו�לי ,אויג איר  �וועק ק�טינג דורך  דריז 
 קענען  Farms �ר�ן �ז �זוי �לע - געשווינד  מער  רע�ר�דוצירן צו  �ר�נז ווייַבלעך פ�רסעס �ר�צעדור
 ווערן קענען  און  דיס�ריענטעד ווערן �וועק שנייַדן אויג  זייער ה�בן וואס  �ר�נז .Profits זייער  �מייזמ�קס
 .דעם דיזערווז  כייַע קיין ניט .רעליעף ��ר ווונד די  ר�בינג געזען

 עסנוו�רג די אין �יגס ווייַבלעך ,פ�קט�ריעס הינטעלע אין הינט ברידינג און  ק�וז מילכיק  ווי  -�יגס .13
 פון  נוץ  די ��ר געניצט �יגליץ זייער  און  ללבער  זייער  - ימ�רעגנייט�ד רי�יטידלי זענען  אינדוסטריע



 פ�רר�ווינג' אין געבורט  געבן צו געצווונגען זענען  Farms פ�בריק אין  �יגס ווייַבלעך שוו�נגער .יומ�נז
ַ  ��ילו צו  איר  ��ר קליין אויך  איז יַגשטי  מעט�ל אַ  יסענש�לי זענען  וו�ס ,'קרייץ  �יגליץ איר  .�רום דריי
ַ  אַ  ק�מפ�רץ די  פון קיין פון  שום וועלט  אַ  אין געבוירן  זענען   די .יונג  איר און  זיך  ��ר קרייווז  מוטער  ניי
 .רש�נדע ביסל  �בער ,ד�רט לייז  זי  ווי איר �ון סוקקלע  צו זיי  ��ר �רט גענוג גיט קרייט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דעפ�רעסט�טי�ן .8

 די  ווו ביימער  פון שטיין  �דער וו�לד אַ  פון  ב�זייַטיקונג די  איז ��לי�נע �דער ,רעשוס ,דעפ�רעסט�טי�ן .1
 �רייַננעמען דעפ�רעסט�טי�ן פון עקס�מ�לעס .נוצן  וו�לד-ניט אַ  צו ק�נווערטעד דערנ�כדעם איז ערד 
 ק�נס�נטרייט�ד מערסט  די .נוצן שט�טיש �דער ,זר�נטשאַ  ,Farms צו  פ�רעסטל�נד פון ק�נווערזש�ן
 .ר�ינפ�רעסץ טרַא�יק�ל אין �קערז דעפ�רעסט�טי�ן

 די  צו שעדיקן אין  ריז�לטינג ��ט ,וו�ג מ�סיוו אַ  אויף וועלדער  ס' ערד  ��לי�נע איז  דעפ�רעסט�טי�ן .2
 �בער ,שטח ל�נד ס ' וועלט די פון  �ר�צענט 30 וועגן  דעקן נ�ך וועלדער  .ערד דער  פון  קוו�ליטעט
 .י�ר יעדער פ�רפ�לן זענען  ענגל�נד פון  גרייס  די ה�לב סוו�טהס

 פון  קורס  קר�נט דעם  אין יאר הונדערט אַ  אין פ�רשווינדן ג�ר קען  וועלדער  רעגן ס ' וועלט  די .3
 .דעפ�רעסט�טי�ן

 מער  צושטעלן  צו  וועלדער שנייַדן Farmers .�גריק�לטשער איז דעפ�רעסט�טי�ן פון  ש�פער ביג�סט די .4
 ייקערז ביסל  אַ  קל�ר וועט  Farmers קליין  ,��ט .לייווסט�ק גרייזינג  �דער קרַא�ס �ל�נטינג ��ר �ל�ץ
 פ�רברענען און צעה�קן ווי באקאנט  �ר�צעס אַ  אין זיי  ברענען  און ביימער  �רָא� ק�טינג דורך 
 .�גריקולטורע

 ק�ונטל�ס שנייַדן אויך  ,�ר�דוקטן �ַא�יר און  ה�לץ ס' וועלט  די  צושטעלן וו�ס ,ַא�ערייש�נז ל�גינג .5
 מער  און מער  צוטריט צו  ר�ודז בויען  אויך ,יליג�לי �קטינג זיי  פון עטלעכע ,ל�גערז .י�ר יעדער  ביימער
ַ  צו  לידז וו�ס-וועלדער  ווייַט  .דעפ�רעסט�טי�ן טערוויי

 ��ר דעוועלָא�עד איז  ל�נד ווי  ס�ר�ל שט�טיש גר�וינג פון  רעזולט�ט אַ  ווי  שנייַדן אויך זענען וועלדער  .6
 .דוועלינגז

 און  זויערשט�ף וויט�ל �ר�דוצירן זיי .�ל�נעט אונדזער אויף געגנט ערד די  פון 31% דעקן  וועלדער  .7
 ינדיינדזשערד  און טרעט�נד מערסט ס ' וועלט די פון פילע  .וויילדלייף און  מענטשן ��ר ה�מעס צושטעלן 
 כולל  ,פ�רשל�גן וועלדער Benefits זיך פ�רל�זנ מענטשן בילי�ן 1.6 :מ�ס און ,וועלדער אין  לעבן  חיות 
 .ב�שיצן און  מעדיצין בעק�ב�לעדיק ,קליידער  ,וו�סער פריש  ,עסנוו�רג

 ס�וקינג-זינקען  טש�ד אַ  ווי  ש�ילן זיי  ווייַל טוישן קלימ�ט מיטיג�טינג אין ר�לע קריטיש אַ  �ילןש  וועלדער  .8
 �נג�ינג צו  ביישטייערן און �טמ�ספער די אין ��טער זיין �נדערש וו�לט �ז דיי�קסייד טש�ד �רויף
 עס  .�ונקציע זינקען  טש�ד וויכטיק דעם  ערמיינז�נד דעפ�רעסט�טי�ן .��טערנז קלימ�ט אין  ענדערונגען
 .דעפ�רעסט�טי�ן פון  רעזולט�ט די  זענען  ימיש�נז ג�ז �ר�נזשעריי �לע פון  15% �ז עסטימ�טעד איז

 פיל  צו היים זענען וועלדער די  ווייַל ר�ינפ�רעסץ טרַא�יק�ל אין  דייַגע ב�זונדער אַ  איז  דעפ�רעסט�טי�ן .9
 פ�רפ�לן שוין האט  וו�לד די פון  17% �רום �מ�ז�ן דער  אין  ,למשל  .ביי�ודייווערס�טי ס' וועלט  די  פון
 .. ר�נטשינג פיך  ��ר ק�נווערזש�ן וו�לד צו  רעכט מערסטנס ,יאר 50 לעצטע די אין 

 אַ  איז �ר�ל �מ�טיקדר  מערסט די  .סביבה  דער  אויף  �ר�ל נעג�טיוו אַ  ה�בן קענען דעפ�רעסט�טי�ן .10
 אין לעבן  געוויקסן און  חיות ל�נד ס' ערד  פון �ר�צענט �כציק .מינים פון מילי�נז ��ר וווין  פון �נווער
 .ה�מעס זייער דיסטרויז �ז דעפ�רעסט�טי�ן די  לעבן בלייַבנ ניט קענען  פילע  און  ,וועלדער 

 בל�קינג-זון פון  שוץ �ן �בער ,פייַכט זענען  סוילז וו�לד .ישן טו  קלימ�ט דרייווז  אויך דעפ�רעסט�טי�ן .11
 דורך ציקל  וו�סער די  �ער�עטש�ווייט העלפן אויך ביימער .אויס  טרוקן  געשווינד  זיי  ,דעקן בוים 
 וו�לד ערשטע  פילע  ,ר�לעס די  �ל�מבירן צו  ביימער �ן .�טמ�ספער די  צו  ��רע וו�סער אומגעקערט
 .דיזערץ  ומפרוכ�ערדיק ווערן  געשווינד  קענען  ערלענד 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דע�לעטי�ן שיכטע  �וז�ון .9

די ערד 'ס �וז�ון שיכטע איז דער הוי�ט גע�ונען אין דער נידעריקער חלק פון די סטר�ט�ספערע �ון  .1
 .(בעערעך 20 צו 30 קילאמעטער (12 צו 19 מי 

ס: � פעסט  1970דערשיינונגען באמערקט זינט די ש�עט  Related �ז�נע די�ליש�ן באשרייבט צוויי .2
�ז�נע אין ערד 'ס סטר�ט�ספערע (די �וז�ון �רָא�גיין פון וועגן פיר �ר�צענט אין די ג�נץ סומע פון 
��לי�ר  שיכטע), און � פיל גרעסערע ס�רינגטיים פ�רקלענערן אין סטר�ט�ספעריק �ז�נע �רום ערד' ס
מקומות. די יענער דערשיינונג איז רעפעררעד צו ווי די �וז�ון ל�ך. עס זענען אויך ס�רינגטיים ��לי�ר 
 .טרָא��ספעריק �ז�נע די�ליש�ן געשעענישן אין דערצו צו די סטר�ט�ספעריק דערשיינונגען

געמאכט קעמיק�לז, ס�עציעל -ל�ך איז מענטש די הוי�ט גרונט פון �ז�נע די�ליש�ן און די �וז�ון .3
בל�וינג אגענטן -געמאכט ה�ל�ק�רב�ן רעפריגער�נץ, ס�לוו�נץ, �רָא�עלל�נץ, און �ינע-מענטש
די�ליטינג ס�בסט�נסיז -טשל�ר�פלו�ר�ק�רב�ן (קפקס), הקפקס, ה�ל�נס), רעפעררעד צו ווי �ז�נע)
  .(�דס)

�ונדז זענט טר�נס��רט�ד אין די סטר�ט�ספערע דורך די ווינטן נ�ך ווייל ימיטיד אין די די ק�מ� .4
ייבערפל�ך. �מ�ל אין די סטר�ט�ספערע, זיי מעלדונג ה�ל�גען �ט�מס דורך פ�ט�דיסס�סי�טי�ן, 
ביידע טיי�ס פון �ז�נע די�ליש�ן  .(2 אין זויערשט�ף (אָ  (3וו�ס ק�ט�ליזע די ברייקד�ון פון �ז�נע (אָ 
 .האבן באמערקט צו פ�רגרעסערן ווי ימיש�נז פון ה�ל�ק�רב�נס געוואקסן

�ז�נע די�ליש�ן און די �וז�ון ל�ך ה�בן דזשענערייט�ד ווערלדווייד דייַגע איבער געוואקסן ר�ק ריסקס  .5
און אנדערע נעג�טיוו ווירקונג. די �וז�ון שיכטע �ריווענץ מערסט שעדלעך וווב ווייוולענגטס פון 
ס �טמ�ספער. די ווייוולענגטס גרונט הויט ר�ק, ' �לטר�וויי�ליט ליכט (ווו ליכט) פון ��סינג דורך די ערד
זונענברען, און ק�טער�קץ, וו�ס זענען געווען �ר�דזשעקט�ד צו פ�רגרעסערן דר�מ�טיקלי ווי � 
 .רעזולט�ט פון טינינג �ז�נע, ווי געזונט ווי כ�רמינג געוויקסן און חיות

וו�ס ב�נס די �ר�דוקציע  ,1987די מ�נטרע�ל �ר�ט�ק�ל אין  די ק�נסערנז גע�ירט צו די קינדער פון .6
 .די�ליטינג קעמיק�לז-קפקס, ה�ל�נס, און אנדערע �ז�נעפון 

�וז�ון שיכטע די�ליש�ן איז איינער פון די מערסט ערנסט �ר�בלעמס פ�סעד דורך אונדזער �ל�נעט  .7
 .הוי�ט סיבות וו�ס זענען לידינג צו גלאבאלע וו�רמינג ערד. עס איז אויך איינער פון די

אונדזער אויבערשטער �טמ�ספער. �ז�נע איז � בל�ס ג�ז וו�ס איז גע�ונען אין די סטר�ט�ספערע פון  .8
י�נס פון �ז�נע ג�ז איז וו�ס וו�ס �ר�טעקץ אונדז פון די שעדלעך �לטר�וויי�ליט ר�די�טדי שיכטע פון 
דער זון. די �וז�ון שיכטע �בז�רבז די שעדלעך ר�די�טי�נס און �זוי �ריווענץ די שטר�לן פון קומט דער 
 .ערד 'ס �טמ�ספער

ולטר�ווי�לעט ר�די�טי�נס זענען הויך ענערגיע ילעקטר�ומ�גנעטיק כוואליעס ימיט�ד דורך די זון וו�ס  .9
רד 'ס �טמ�ספער קענען פירן צו פ�רשידן ינווייר�נמענ�ל ישוז כולל גלאבאלע אויב גייט אריין די ע 
וו�רמינג, און אויך � נומער פון געזונט ��רבונדענע ישוז ��ר �לע לעבעדיק �רג�ניז�מז. ד�נק צו די 
 .�וז�ון שיכטע וו�ס �ר�טעקץ אונדז פון די שעדלעך שטר�לן

 

 

 

 

 

 

 



10. Air ��ללוטי�ן 

 כולל ) ק�מ��ונדז �דער קעמיק�לז ט�קסיק פון בייַזייַן די ווי  Defined זיין  קענען  פ�ר�עסטיקונג לופט .1
 ��ילו �ן אין  .ריזיקירן  געזונט אַ  ��זע �ז לעוועלס  אין ,לופט די  אין (ָא�שט�ם ביי�ל�דזשיק�ל פון  יענע 
 וו�ס לופט די אין  ק�מ��ונדז �דער קעמיק�לז פון בייַזייַן די מיטל ונגפ�ר�עסטיק לופט  ,זינען  ברייטערער
 גרונט �דער לופט די פון  קוו�ליטעט דער נידעריקער וו�ס און  פ�רשטעלן ניט יוזש�וו�לי זענען 
 �דער שיכטע �וז�ון די  פון  ד�מידזשינג די  ווי �זאַ ) לעבן פון קוו�ליטעט די צו ענדערונגען דעטר�מענ�ל
 .(וו�רמינג גלאבאלע  ק�זינג

 לופט  פון פ�רעם ט�ג דער  ווי קל�ר און ב�ק�נט מערסט די  איז שטעט איבער כ�נגגינג טש�דנע�ל .2
 עטלעכע ,קענטיק  עטלעכע-פ�ר�עסטיקונג פון מינים  פ�רשידענע זענען עס אבער  .פ�ר�עסטיקונג
 .ו�רמינגו  גלאבאלע צו  ביישטייערן  �ז-ומזעיק

 אויף ווירקונג ד�מידזשינג האט וו�ס �טמ�ספער די אין  פ�רשטעלן מענטשן �ז מ�טעריע קיין  בכלל  .3
 .פ�ר�עסטיקונג לופט  געהאלטן איז סוויווע די  און זאכן  לעבעדיק 

 לעבעדיק  כ�טש .ערד  וו�רמינג איז  וו�ס ��לוט�נט הוי�ט די  איז ,ג�ז �ר�נזשעריי אַ  ,דיי�קסייד טש�ד .4
 אַ  זיין צו  באטראכט וויידלי  איז  דיי�קסייד טש�ד ,�טעמען זיי  ווען דיי�קסייד טש�ד �רויסל�זן זאכן
 �ז �קטיוויטעטן מענטשלעך  אנדערע און ,געוויקסן מ�כט ,�ליינז ,ק�רס מיט ��רבונדן ווען  ��לוט�נט
 .ג�ז נ�טירלעך און  ג�ז�לין ווי זאַ � פועלס Fossil פון  ברענען  די �רייַנציען

 דער  אין דיי�קסייד טש�ד גענוג  ��מ�ט ה�בן �קטיוויטעטן �זאַ  ,יאר 150 פ�רג�נגענהייַט די אין  .5
 .י�רן פון טויזנטער פון  הונדערטער ��ר שוין  ה�בן זיי ווי  העכער לעוועלס  זייַן כַא�ן צו �טמ�ספער

 ימיטיד  ג�ז און  סוו�מ�ס ווי  קוואלן �זאַ  �ון קומט וו�ס-מעטיין  �רייַננעמען ג�ס�ז �ר�נזשעריי אנדערע .6
 און  רעפריגער�נץ אין געניצט זענען  וו�ס ,(קפקס ) טשל�ר�פלו�ר�ק�רב�נס און -לייווסט�ק דורך 
 �וז�ון ס' ערד אויף ווירקונג  דיטיריערייטינג  זייער פון ווייַל ב�נד זענען זיי  ביז  �רָא�עלל�נץ ער�ס�ל
 .שיכטע

 פון  ק�מ��נענט אַ  ,דיי�קסייד שוועבל  איז  טוישן קלימ�ט מיט ��רבונדן ��לוט�נט אנדער אן .7
 פון גרונט אַ  ווי ב�רט באקאנט זענען  קעמיק�לז ��רבונדענע ענג  און  דיי�קסייד שוועבל  .טש�דנע�ל
 .רעגן זויער

 און ,טש�דנע�ל ,דיי�קסייד שוועבל  פון  לעוועלס רעדוצירן צו  געארבעט  ה�בן לענדער  ינד�סטרי�לייזד .8
 איז  ,לעצטנס  ביז �רעדיקטעד נישט  ,רעזולט�ט אַ  �בער .געזונט  ס מענטשן ��רבעסערן צו סדר אין  רויך 
 .ערגער �רמינגוו  גלאבאלע  מ�כן �קטש�וו�לי זאל  לעוועלס דיי�קסייד שוועבל נידעריקער דער  �ז

 די  ק�טינג ,זונשייַן בל�קינג דורך �ל�נעט דעם קיל  קענען  וו�לקיינ�וז פון דיי�קסייד שוועבל  ווי  �ונקט .9
 איז ווירקונג  דעם  .ערד  די וו�רמינג ,דורך  זונשייַן מער  לעץ �טמ�ספער די אין ק�מ��ונד די פון  סומע 
 די טרַא� �טמ�ספער די  אין ג�ס�ז �ר�נזשעריי אנדערע  פון עוועלסל עלעוו�טעד ווען  יגז�דזשערייט�ד
 .היץ נ�ך

 זיין  צו  ד�ר�ן מיטלען פון  פ�רשיידנקייַט אַ  ,וו�רמינג גלאבאלע צ�מען צו  �ז שטימען  מענטשן  רובֿ  .10
 ק�נסערווייש�ן ון א  ,ריסייקלינג ,ווייניקער  פליענדיק און  דרייווינג ,מדרגה �ערזענלעך אַ  אויף  .גענומען
 פ�ר�נטוו�רטלעך איז מענטש אַ  דיי�קסייד טש�ד פון  סומע די - "ש�ור טש�ד" ס ' מענטש  אַ  ר�דוס�ז
 .�טמ�ספער די אין ��טינג ��ר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 וויסט  ט�קסיק .11

ט�קסיק וויסט איז קיין �נוו�נטיד מ�טערי�ל אין פליסיק, ה�רט, �דער ג�ז פ�רעם וו�ס קענען �נמ�כן  .1
הייַנט ס הויזגעזינד ש�דן (למשל דורך ווייל ינכיילד, סוו�ל�וד, �דער �בז�רבד דורך די הויט). פילע פון 
ערס און טעלע��נען �נטה�לטן ט�קסיק קעמיק�לז וו�ס �ר�דוקטן �ז� ווי טעל�וויזש�נז, ק�מ�יוט
   .קענען ב�שמוצן די לופט און ק�נט�מ�נייט ב�דן און וו�סער

ט�קסיק מ�טערי�לס זענען ס�מיק בי�ר�דוקץ ווי � רעזולט�ט פון ינד�סטריז �ז� ווי �ר�דוקציע,  .2
וו�ס זאל �נטה�לטן שווער ל�ב�ר�ט�ריעס, און ה�ס�יט�לס  ,ברידינג, ק�נסטר�קש�ן, �ט�מ�וטיוו
  .מעט�לס, ר�די�ציע, געפערלעך ��ט�דזש�נז, �דער אנדערע ט�קס�נז

ט�קסיק וויסט האט ווערן מער שעפעדיק זינט די אינדוסטריעלע רעוו�לוציע, ק�זינג ערנסט גלאבאלע  .3
  .געזונט ישוז

פון �ז� וויסט האט ווערן ��ילו מער קריטיש מיט די דערצו פון סך טעקנ�ל�דזשיק�ל  דיס��וזינג .4
�דוו�נסיז מיט ט�קסיק כעמיש ק�מ��ונ�נץ. �ר�דוקטן �ז� ווי סעלי�לער טעלעפ�נעס, ק�מ�יוטערס, 
ען ש�טן די סוויווע אויב איר ט�ן טעל�וויזש�נז, און זונ ��נ�לז �נטה�לטן ט�קסיק קעמיק�לז �ז קענ
ניט דיס��וזד פון רעכט צו פ�רמייַדן די פ�ר�עסטיקונג פון די לופט און ק�נט�מ�נייש�ן פון סוילז און 
 .וו�סער

א מ�טערי�ל איז געהאלטן ט�קסיק ווען עס ז טויט �דער ש�דן דורך ווייל ינכיילד, סוו�ל�וד, �דער  .5
 .ורך די הויט �בז�רבד ד

די וויסט קענען �נטה�לטן קעמיק�לז, שווער מעט�לס, ר�די�ציע, געפערלעך ��ט�דזש�נז, �דער  .6
אנדערע ט�קס�נז. ��ילו כ�וסכ�ולדז דזשענערייט כ�זערד�ס וויסט פון זאכן �ז� ווי ב�טעריז, געניצט 
 .ידזק�מ�יוטער ויסריכט, און לעפט�ווער �יינץ �דער �עסט�סי

 געמאכט און אנדערע זענען געוויינטלעך געשעעניש אין דער -ט�קסיק מ�טערי�ל קענען זיין �דער מענטש .7
    .סביבה 

 2כעמיש ווייסץ,  .1ט�קסיק וויסט �ר�דוקטן זענען צעטיילט אין דרייַ �לגעמיין ק�טעג�ריעס:  .8
 .מעדיציניש ווייסץ 3ר�די��קטיוו ווייסץ, און 

ט 'ס מערסט געפערלעך כעמיש ט�קס�נז, וו�ס זענען ק�מ�נלי גרו�ט אין � ז�מלונג ה�ט גערו�ן די וועל  .9
דורך קעמיסס און ענווייר�נמענ�ליס, זענען קאטיגארעזירט ווי �ערסיסטענט �רג�ניק "דעם "שמוציק טוץ
 .(��לוט�נץ (�ַא�ס

ן, טשל�רד�נע, דידיטי, דיעלדרין, ענדרין, הע�ט�טשל�ר, עטלעכע �ַא�ס זענען �עסט�סיידז: �לדרי .10
  .העקס�טשל�ר�בענזענע, מירעקס, און ט�קס�פענע

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ז�נעס דעד אקעאן  .12

זויערשט�ף) געביטן אין די וועלט 'ס �וש�נז און גרויס ל�קעס, -טויט ז�נעס זענען הי��קסיק (נידעריק .1
גע�ירט דורך "יבעריק נוטרי�נט פ�ר�עסטיקונג פון מענטש �קטיוויטעטן קַא��לד מיט אנדערע סיבות 
 (דנ� וו�סער. (נ��אַ -בן אין דנ� און לעבןצו שטיצן רו% מ�רינע לע required �ז ויסשע�ן די זויערשט�ף
". 

ס �סע�נ�גר�פערס אנגעהויבן צו באמערקן געוואקסן ינסט�נסיז פון טויט ז�נעס. די פ�לן  1970אין די  .2
לעבן ינכ�ב�ט�ד ק�וסטליינז, ווו וו�סער לעבן איז מערסט ק�נס�נטרייט�ד. (די וו�סט מיטן ��רש�נז 
 (."�וש�נז, וו�ס געוויינטלעך ה�בן ביסל לעבן, זענען נישט געהאלטן "טויט ז�נעס פון די 

גע�ירט. זיי פ�לן ווען גערעטעניש פערטיליזער און קו �ו�, מיט הויך לעוועלס -טויט ז�נעס זענען מענטש .3
 .ויס צו די אקעאן פון ניטר�גען און פ�ספ�ר�וס, ב�קומען געוואשן אין סטרימז און טייכן און א

ווייניקער זויערשט�ף צעל�זן אין די וו�סער איז ��ט רעפעררעד צו ווי � "טויט ז�נע" ווייַל רו% מ�רינע  .4
לעבן �דער דייז, �דער, אויב זיי זענען רירעוודיק �ז� ווי פיש, ל�זן די געגנט. כ�ב�ט�ץ �ז וו�לט 
 .ווערן, יסענש�לי, ביי�ל�דזשיק�ל דיזערץ נ�רמ�לי זיין טימינג מיט לעבן

 Created הי��קסיק ז�נעס קענען ��סירן געוויינטלעך, �בער סיי�נטיס זענען זארגן וועגן די געביטן .5
�דער ענכ�נסט דורך מענטשלעך טעטיקייט. עס זענען פילע גשמיות, כעמיש, און ביי�ל�דזשיק�ל סיבות 
 קונג איז די ערשטיק גרונט פון די ז�נעס�ז פ�רבינדן צו ש��ן טויט ז�נעס, �בער נוטרי�נט פ�ר�עסטי
Created by יומ�נז. 

וידעפדיק נוטרי�נץ �ז לויפן �וועק ל�נד �דער זענען �יי�ט ווי ווייסטוו�טער אין ריווערס און ק�וס קענען  .6
�סער. די סטימולירן � �ווערגר�ווטה פון �לדזשי, וו�ס דעמ�לט סינקס און דיק�מ��וזיז אין די וו
דיק�מ��וזיש�ן �ר�צעס ק�נסומז זויערשט�ף און דע�לעטעס די צושטעלן בנימצא צו געזונט מ�רינע 
 .לעבן

טויט ז�נעס ��סירן אין פילע געביטן פון דער מדינה, דער הוי�ט צוזאמען די מזרח ק�וסט, די ג�לף פון  .7
קיין טייל פון דער מדינה �דער די וועלט וו�ס איז ימיון. די  מעקסיקא, און די גרויס ל�קעס, �בער עס איז
 .רגע גרעסטן טויט ז�נע אין די וועלט איז ליגן אין די יו, אין די צ�פנדיק ג�לף פון מעקסיקא

די גרונט פון �ז� "הי��קסיק" (פעלנדיק זויערשט�ף) באדינגונגען איז יוזש�וו�לי עוטר�פיק�טי�ן, �  .8
גרעסערן אין כעמיש נוטרי�נץ אין די וו�סער, לידינג צו יבעריק בלומז פון �לדזשי �ז ויסשע�ן פ�ר
�נדערוו�טער זויערשט�ף לעוועלס. ניטר�גען און פ�ספ�ר�וס �ון ל�נדווירטש�פטלעך ר�נ�ף זענען די 
לע ימיש�נז און ��ילו נ�טירלעך סיבות ערשטיק ק�ל�ריץ, �בער ָא�ג�נג, וויכיקי�לער און אינדוסטריע
 .אויך ש�ילן � ר�לע אין דער �נטוויקלונג פון טויט ז�נעס

טויט ז�נעס פ�לן �רום די וועלט, �בער ב�רט לעבן געביטן ווו שווער ל�נדווירטש�פטלעך און  .9
  .מיס זייַן קוו�ליטעט �ק�רדינגליאינדוסטריעלע טעטיקייט ש�יל נוטרי�נץ אין די וו�סער און ק�מ�ר�

די גרעסטן טויט ז�נע ווערלדווייד איז די ב�לטיק ים. �ווערפישינג פון ב�לטיק ד�רש האט זייער  .10
ווי מינים וואס עסן מייקר�סקַא�יק מ�רינע -געשטארקט די �ר�בלעם. ד�רש עסן ס�ר�ץ, � קליין, הערינג
ל�נקט�ן �ז אין דרייַ עסן די �לדזשי. �זוי, ווייניקערע ד�רש און � קרע�טורעס גערו�ן ז�ָא�
� ר�צכיש  -עסן ס�ר�ץ מיטל מער �לדזשי און ווייניקער זויערשט�ף -יקס�ל�וזש�ן פון ז�ָא�ל�נקט�ן
 .ציקל דעוועלָא�ס

 

 

 

 

 



 אינזלען  �ל�סטיק און וואסער  טייך  און ים  אין  �ל�סטיקס - דעבריס מ�רינע .13

וויסט �ז האט  Created-מ�רינע דעבריס, אויך באקאנט ווי מ�רינע �נוו�רפן, איז מענטשלעך .1
 .אין � �זערע, ים, אקעאן �דער וו�טערוויי been released דיליבר�טלי �דער �קס�דענ�לי

2. Floating פון גירעס און אויף ק�וסטליינז, �פט  �ושי�ניק דעבריס טענדז צו �נקלייַבן אין דעם צענטער
וו�שינג �גר�ונד, ווען עס איז באקאנט ווי ברעג �נוו�רפן �דער טידעוור�קק. דיליבר�ט ב�זייַטיקונג פון 
זענען  ,Driftwood ווייסץ אין ים איז גערו�ן �קע�ן ד�מ�ינג. געוויינטלעך געשעעניש דעבריס, �ז� ווי
 .עלן אויך פ�רשט

מיט די ינקריסינג נוצן פון �ל�סטיק, מענטשלעך הש�עה האט ווערן �ן �רויסגעבן ווי פילע טיי�ס פון  .3
�ל�סטיקס ט�ן ניט בי�דעגר�דע. וו�טערב�רנע �ל�סטיק ��וז�ז � ערנסט ס�ק�נע צו פיש, 
 .ונט ווי צו ב�וץ און ק�וססע�בירדס, מ�רינע רע�טיילז, און מ�רינע מ�מ�לז, ווי געז

מ�רינע דעבריס ינדזשורעס און קילז מ�רינע לעבן, ינטערפערעס מיט נ�וויג�ציע זיכערקייַט, און ��וז�ז  .4
� ס�ק�נע צו מענטש געזונט. אונדזער �וש�נז און וו�טערווייז זענען ��לוט�ד מיט � ברייט 
ריינדזשינג פון ס�דע ק�נס און �ל�סטיק ב�גס צו דער�ליקט פישערייַ  פ�רשיידנקייַט פון מ�רינע דעבריס
 .ג�נג און ��רל�זן כלים

הייַנט, עס איז קיין �רט אויף דער ערד ימיון צו דעם �ר�בלעם. א מערהייַט פון די ָא�פ�ל און דעבריס �ז  .5
ז, ווי געזונט ווי פון ש�רליין און ק�ווערס אונדזער ביטשיז קומט פון שטורעם דריינז און סוער
 .רעקריייש�נ�ל �קטיוויטעטן �ז� ווי �יקניקקינג און ברעג געגאנגען

��רל�זן �דער דיסק�רדיד פישערייַ ג�נג איז אויך � הוי�ט �ר�בלעם ווייַל דעם ָא�פ�ל קענען  .6
וויילדלייף און שעדיקן פ�רמ�ג. ל�סט �דער  ענט�נגג�ל, ב�שעדיקן, מ�ים, און דערטרינקען מ�רינע
��רל�זן געשעפט און רעקריייש�נ�ל פישערייַ נעצן, שורות, ��ץ, און טרַא�ס זענען אנדערן פ�רעם פון 
 .(dfg) מ�רינע דעבריס, קאטיגארעזירט ווי דער�ליקט פישערייַ ג�נג

דיסרַא�טינג קעמיק�לז ווי -קסיק, ה�רמ�נע�ל�סטיק דעבריס אקטן ווי � שוו�ם ��ר ט� .7
טריטשל�ר�עטה�נע (דידיטי) �ז וווינען -דיפעניל-��ליטשל�רינ�טעד ביפענילס (�קבס) און דיטשל�ראָ 
  .אין סיוו�טער

ז� ווי ווי ק�נט�מ�נייט�ד �ל�סטיקס ברעכן �רָא� אין קליין ברעקלעך זיי ��ט ריזעמב�ל עסנוו�רג, � .8
�ל�נקט�ן, און זענען ינדזשעסט�ד דורך מ�רינע מינים, קומט אין די עסנוו�רג קייט. שטודיום 
פון  35%סענטר�ל גירע אויף פיש �ז ק�רמען אויף �ל�נקט�ן אויס �ז  Pacific ק�ננעקטעד אין די צ�ון
 .די פיש האט ינדזשעסט�ד �ל�סטיק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ג�סעס ה�וסעגרעענ  .14

 די  ין ענערגיע שטר�לנדיק עמיץ  און  �בז�רבז �ז �טמ�ספער אַ  אין ג�ז אַ  איז  ג�ז �ר�נזשעריי א .1
 די  .ווירקונג  �ר�נזשעריי די פון  גרונט פונד�מענט�ל די איז �ר�צעס דעם .קייט ינפר�רעד טערמ�ל
 ,מעטיין ,דיי�קסייד טש�ד ,��רע רוו�סע זענען  �טמ�ספער ס ערד אין  ג�ס�ז �ר�נזשעריי ערשטיק 
 .�ז�נע און ,�קסייד ניטר�וס

 C ° 18- וועגן זיין  וו�לט ייבערפל�ך ס ' ערד פון  טעמ�ער�טור דורכשניטלעך די ,ג�ס�ז �ר�נזשעריי �ן .2
  .(ו ° 59) C ° 15 פון דורכשניטלעך  פ�רשטעלן די ווי אלא ,(ף ° 0)

 Produced ה�בן (1750 �רום) רעוואלוציע  ינדוסטרי�ל די  פון �נהייב די זינט �קטיוויטעטן מענטשנרעכט .3
 280 פון  ,(2 קאָ ) דיי�קסייד טש�ד פון  ק�נס�נטרייש�ן �טמ�ספעריק די  אין  פ�רגרעסערן 40% אַ 
  .2017 פרי  אין �י�יעם 1750-406 אין �י�יעם

 ערד ,קורס פ�רשטעלן זייער  אין  פ�רזעצן ימיש�נז ג�ז �ר�נזשעריי אויב  �ז טעדעסטימאַ  שוין האט עס .4
 ��טענטש�לי מיט ,2047 ווי פרי  ווי  וו�לועס היסטארישע  יקסיד  קען  טעמ�ער�טור ייבערפל�ך ס'
  .ווערלדווייד  מענטשן פון לייווליכודז די  און  ביי�ודייווערס�טי ,יק�וסיסט�מז אויף  ווירקונג שעדלעך

 דורך ערד  אויף  לעבן  ונטערה�לטן �טמ�ספער אונדזער  אין ג�ס�ז ,�ר�נזשעריי אַ  פון  גלאז די ווי פיל .5
 פ�רמייַדן �בער ,ערד  די וו�רעם און דורך  פ�רן צו  שטר�לן ס זון די  ל�זן ג�ס�ז די .היץ ס זון די  טרַא�ינג
 טרַא�ינג-היץ ,געשעעניש-געוויינטלעך �ן .�ל�ץ אין  �טמ�ספער ונדזערא  יסקיי�ינג פון וו�רעמקייַט דעם 
 ונטערה�לטן צו  ק�לט צו  זיין  וו�לט ערד -מעטיין און  דיי�קסייד טש�ד ,��רע וו�סער הוי�ט דער -ג�ס�ז
 .עס  וויסן  מיר ווי  לעבן

 �ז ג�ס�ז �ר�נזשעריי אנדערע און  דיי�קסייד טש�ד פון פ�רגרעסערן גיך דעם אין  ליגט געפ�ר די .6
  .ווירקונג �ר�נזשעריי נ�טירלעך דעם  פ�רשט�רקן

 נ�טירלעך ווי  סט�ביל יסענש�לי געווען  איז צושטעלן  טש�ד גלאבאלע  די  ,י�רן פון  טויזנטער  ��ר .7
 Fossil ברענען -יקייט טעט מענטש מ�דערן .רעלע�סעד זיי  ווי  טש�ד פיל ווי  �וועקגענומען �ר�סעס�ז
 טש�ד פון קוו�נט�טיז ריזיק  צוגעגעבן  האט-�גריקולטורע אינטענסיווע ,דעפ�רעסט�טי�ן ,פועלס
 .ג�ס�ז �ר�נזשעריי אנדערע און  דיי�קסייד

 די פון �נהייב די  אין  האט  עס ווי  דיי�קסייד טש�ד מער  סענט �ער 42 #ולל �טמ�ספער ס  הייַנט .8
 אין  שוין ה�בן זיי העכסטן די  זענען  דיי�קסייד טש�ד און  מעטיין פון לעוועלס .טקופע ריעלעאינדוסט
 .יאר מילי�ן אַ  העלפט קימ�ט

 Fossil פון ברענען די דורך  ס�עציעל ,ענדערונג קלימ�ט צו  ק�נטריבוט�ר הוי�ט די איז דיי�קסייד טש�ד .9
 �דער דיידזשעסטיד ,געברענט איז וועדזש�טייש�ן ווען  עך געוויינטל  Produced איז מעטה�נע .פועלס
 וויסט ,ברידינג  פיך דורך רעלע�סעד זענען מעטיין  פון �מ�ונץ גרויס .זויערשט�ף פון  בייַזייַן די  �ן ר�טיד
 .ג�ז און ייל  פון  �ר�דוקציע די און  ברידינג רייַז ,ד�מ�ס

 אין  פ�רגרעסערן די ליגט טוישן קלימ�ט און וו�רמינג באלע גלא �דרעס צו  גער�נגל דעם  הינטער .10
  .�טמ�ספער אונדזער אין  ג�ס�ז �ר�נזשעריי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דעסערטיפיק�טי�ן .15

 ל�נד פון  געגנט טרוקן לעפיערעך אַ  וו�ס אין  דערנידעריקונג  ל�נד פון  טי� אַ  איז  דעסערטיפיק�טי�ן .1
 און וועדזש�טייש�ן ווי געזונט ווי וו�סער פון ללבער  זייַן לוזינג טי�יקלי ,טרוקן  ינקריסינגלי  ווערט
 הוי�ט דער) טוישן קלימ�ט דורך ווי �זאַ  ,סיבות פון  פ�רשיידנקייַט אַ  דורך גע�ירט איז  עס .וויילדלייף 
 דורך ב�דן פון �יט�טי�ן�ווערעקס�ל די דורך און  דעפ�רעסט�טי�ן ,(וו�רמינג גלאבאלע  קר�נט דעם 
 ינווייר�נמענ�ל און עק�ל�דזשיק�ל גלאבאלע ב�טייַטיק אַ  איז  דעסערטיפיק�טי�ן .טעטיקייט  מענטשלעך
 .�ר�בלעם

 ,דעפ�רעסט�טי�ן ,ענדערונג קלימ�ט פון  רעזולט�ט דער  זיין זאל �ר�וד�קטיוויטי אין  דיקליינז .2
ַ  ,�ווערגר�זינג  �דער ,�ר�קט�ס�ז יר�גייש�ן �נס�סטיינ�ב�ל ,ינסט�ביליטי ��ליטיש ,ט�רעמקיי
 יגזיסטינג  פון  יקס��נש�ן גשמיות  די  צו  ָא�שיקן ניט טוט ב�גריף דער  .סיבות  די  פון ק�מב�נייש�נז
 ווי דיזערץ  כולל  ,סט�מזיק�וסי דריל�נד �לע סטר�שען �ז �ר�סעס�ז פ�רשידן די צו  אלא  �בער דיזערץ
 .סקרובל�נדס און  גר�סל�נדז ווי געזונט

 ,ל�וק�לי יקס�ירי�נסט זענען  ווירקונג  זייַן און  ,דריל�נדס אין ווערלדווייד  �רט נעמט דעסערטיפיק�טי�ן .3
 היים זענען  ןאו  שטח ל�נד ס ' ערד פון  41% פ�רנעמען דריל�נדס .גל�וב�לי און ,רידזש�נ�לי ,נאציאנאל
 מענטשן  בילי�ן 2 ווי  מער צו

ַ  די אין  רעדוקציע הי�ש ,�ערסיסטענט .4  וו�סער פון רעזולט�ט אַ  ווי ב�דינונגען יק�וסיסט�ם פון טניי
 דריל�נדס אין  ס�ק�נע גרעסער  פיל  אַ  איז  טוישן קלימ�ט און  ,ב�דינונגען פון  נוצן  אינטענסיווע  ,י�קרעס
  .סיסטעמס  יל�נדדר -ניט  אין ווי 

 אין  ,למשל .דריל�נדס �סי�ן סענטר�ל און  ס�ה�ר�ן-ס�ב צו  �סקרייבד איז וו�לנער�ביליטי גרעסטע  די .5
 ַ  שטרענג-Africa ס�וטהע�סט און ,Africa פון  ה�רן די  ,ס�העל דעם -Africa פון  מקומות  שליסל  דריי
 צו יקס��וזד מענטשן פון נומער  די  דרייַיק דר�וץ די .יאר 30 יעדער �מ�ל דורכשניטלעך אויף פ�לן דר�וץ
 געזונט און  עסנוו�רג הוי�ט צו לידינג ,דור יעדער אין �מ�ל מינדסטער  אין י�קרעס וו�סער שטרענג 
 .קרייסיז 

 פון צושטעלן  און ��ר פ�דערונג וו�ג צו  דורכפ�ל טערמין-ל�נג אַ  פון  רעזולט�ט אַ  איז  דעסערטיפיק�טי�ן .6
  .דריל�נדס אין  ב�דינונגען יק�וסיסט�ם

 ,עסנוו�רג ווי �זאַ  ב�דינונגען �ר�וויידינג ��ר יק�וסיסט�מז דריל�נד אויף  ינקריסינג  איז דרוק  דער  .7
 ��ר און ,ןיר�גיישאַ  ��ר ,לייווסט�ק און יומ�נז ��ר וו�סער און ,מ�טערי�לס בנין ,ברענוו�רג ,פ�ר�גע
   .סיבות קליימ�טיק און  סיבות מענטש פון ק�מבינ�ציע אַ  צו �טריבי�ט�ד איז פ�רגרעסערן דעם .היגיענע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דעגר�ד�טי�ן ארץ  .16

דורך  ל�נד דערנידעריקונג איז � �ר�צעס אין וועלכע די ווערט פון די בי�פיסיק�ל סוויווע איז �פפעקטעד .1
 .ינדוסט �ר�סעס�ז �קטינג אויף דער ערד-מענטש� ק�מבינ�ציע פון 

עס איז וויוד ווי קיין ענדערן �דער גערודער צו דעם ל�נד באמערקט צו זיין דעלעטערי�וס �דער  .2
טן קענען �נדיזייר�ב�ל. נ�טירלעך כ�זערדז זענען יקסקלודיד ווי � גרונט; �בער מענטשלעך �קטיוויטע
דאס איז געהאלטן צו זייַן � וויכטיק טעמע  .Fires און קוסט Floods מינ�צ�ד ווירקן דערשיינונגען �ז� ווי
י�רהונדערט רעכט צו די ימ�ל�קייש�נז ל�נד דערנידעריקונג האט אויף �גר�נ�מיק  21די פון 
 .אויף עסנוו�רג זיכערהייַט �ר�וד�קטיוויטי, די סוויווע, און זייַן ווירקונג

 .פון די וועלט 'ס ל�נדווירטש�פטלעך ל�נד איז עמעס דיגרייד�ד 40%עס איז עסטימ�טעד �ז �רויף צו  .3

ל�נד דערנידעריקונג איז � גלאבאלע �ר�בלעם ל�רגעלי שייך צו ל�נדווירטש�פטלעך נוצן. ז  .4
 :�רייַננעמען

�גריקולטור�ל די�ליש�ן פון ב�דן נוטרי�נץ  -ק�טינג און דעפ�רעסט�טי�נ ארץ רעשוס, �ז� ווי קל�ר -
ינַא��רָא�רי�טע  -ליוועסט�קק כולל �ווערגר�זינג און �ווערדר�פטינג -דורך נעבעך ברידינג �ר�קטיסעס
 -ר��דינג-וועהיקלע �וועק -שט�טיש ס�ר�ל און געשעפט דעוועלָא�מענט -יר�גייש�ן און �ווערדר�פטינג
ינקרע�סע אין פעלד גרייס רעכט צו עק�נ�מיעס פון  -קוו�רריינג פון שטיין, ז�מד, �רץ און מינער�לס
ויסשטעלן פון נ�קעט  -וו�ג, רידוסינג ב�שיצן ��ר וויילדלייף, ווי העדגער�ווס און קָא�סעס דיסַא��ע�ר
 -מ�נ�קולטורע, דעסט�ביליזינג די היגע עק�סיסטעמ -נג דורך שווער עקווי�מענטב�דן נ�ך כ�רוו�סטי
ב�דן  -ינוו�סיווע ס�עסיעס -ביי�וד�גרייד�ב�ל ָא�פ�ל, �ז� ווי �ל�סטיקס-דומ�ינג פון ניט
 ל�ס פון ב�דן טש�ד -�נד ב�דן �סידיפיק�טי�ן -ב�דן ער�סי�נ -ב�דן ק�נט�מינ�טי�נ -דעגר�ד�טי�נ

-ב�טייַטיק ל�נד דערנידעריקונג פון סיוו�טער ינונד�טי�ן, דער הוי�ט אין טייַך דעלט�ס און אויף נידעריק .5
 .י�קק ב�ריכט 2007ליגנעריש אינזלען, איז � ��טענציעל ריזיקירן וו�ס איז געווען ידענטיפיעד אין � 

מדרגה העכערונג פון קלימ�ט ענדערונג, ס�לינ�טי לעוועלס קענען דערגרייכן -ווי � רעזולט�ט פון ים .6
 .ליגנעריש געביטן -לעוועלס ווו �גריקולטורע ווערט אוממעגלעך אין נידעריק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 �ייר�ץ ק�ר�ל פון �סידיפיק�טי�ן .17

 '.וקאַ  איך  �ונאַ  קאַ  נומ īקāק ōמ �הו צו מ��נאַ  קאַ  ינאָ ' .1
 עס  �ז ינד�קייש�נז די �לע זענען  דאָ ) .ברעג די אויף  סטרון זענען ק�ר�לז די ��ר ,�ר�סט איז ים  ר דע
 זענען �קע�ן און הימל די אונדז  דערמאנט ש�ריכוו�רט ה�וו�יי�ן דעם(.י�נדער ק�נפליקט איז
 .אקעאן דער  פון  יענע  ינפלוענסינג �טמ�ספער די פון באדינגונגען  די מיט ,ק�ננעקטעד

 �ר�ל טוישן  קלימ�ט דורך  אויף  געבראכט טעמ�ער�טורעס ייבערפל�ך �קע�ן און לופט וו�רמער די .2
 �לטערינג און  געשעענישן בליטשינג  ק�ר�ל �ר�מ�טינג דורך  קהילות  ריף ק�ר�ל יבערבייַטן און ק�ר�לז
 .וווין ווי  Reefs ק�ר�ל נוצן �ז �רג�ניז�מז פילע די  און ק�ר�לז ווירקן  ימ��קס די .כעמיע �קע�ן

 טש�ד �טמ�ספעריק צוקונ�ט ,טעמ�אָ  קר�נט די אין  דיי�קסייד טש�ד �ר�דוצירן צו פ�רזעצן מיר אויב  .3
 רוי�ל) 2100 י�ר די  דורך  7.8 צו ף ייבערפל�ך �קע�ן נידעריקער צו  גענוג  הויך זיין  וועט דיי�קסייד
 נידעריק  דעם  וועגן ף אַ  ��רשל�גן �ז שטודיום ל�ב�ר�ט�ריע געטאן  ה�בן ססיענטיסץ .(2008 חברה
 טטשערנ�וו און �יינער) ב�זונדער פ�לן צו Reefs �נמ�כן קען און סקעל�ט�נז ק�ר�ל צעל�זן קען 
 .אויך  פ�רפ�לן זיין  וועט וווין  לוויטאַ  ,פ�רפ�לן זענען  Reefs ק�ר�ל אויב  .(2006

 צו פיייקייַט אונדזער אויף דע�ענדס �רג�ניז�מז מ�רינע פילע און Reefs ק�ר�ל פון  געזונט צוקונ�ט די .4
 .וו�ג גלאבאלע  אַ  אויף ימיש�נז דיי�קסייד טש�ד אונדזער רעדוצירן

 בלי�קירן ק�ר�לז ,�נה�לטן וואסערן וו�רעם עןוו ,בליטשינג  ק�ר�ל אין ריז�לטיד האט  טוישן קלימ�ט .5
 צו  �רעדיקטעד איז  בליטשינג ,האלט ענדערונג  קלימ�ט ווי  .קרענק  ק�מב�ט צו  קענען  ווייניקער  ווערן און 
 .�ר�סט מער  ווערן 

 זייער  זענען  זיי ווייַל ק�ר�לז דרוק  טוישן  קלימ�ט דורך  אויף  געבראכט טעמ�ער�טורעס וו�סער וו�רמער .6
 ווי העכער בלייַבן טעמ�ער�טורעס וו�סער אויב  .טעמ�ער�טור אין  ענדערונגען צו ש�ירעוודיק
 עסנוו�רג זייער פון עטלעכע ��ר אויף  �פענגען זיי ז��קס�נטהעלל�ע די ,וו�כן פילע  ��ר געוויינטלעך 
ַ  �לזק�ר ,ז��קס�נטהעלל�ע �ן .געוועב  זייער  ל�זן  ק�ר�לז געבן  ז��קס�נטהעלל�ע ווייַל ווייַס דריי
 און  שוו�ך זענען  ק�ר�לז בלע�טשעד .בלע�טשעד גערו�ן זענען ק�ר�לז �נכעלטי ,ווייַס .ק�ליר זייער
 .קרענק ק�מב�ט צו  קענען  ווייניקער 

 �ז דיי�קסייד טש�ד די  פון ק�טי�נמוטש�סידיפי �קע�ן צו לידינג כעמיע  �קע�ן �לטערס טוישן קלימ�ט .7
 די  פון  1/3 וועגן �בז�רבד ה�בן �וש�נז די ,פ�קט אין .�קע�ן די אין  דיז�לווז �טמ�ספער די אריין גייט 
 טש�ד די פון  1/2 וועגן און  1800 זינט �קטיוויטעטן מענטשלעך �ון Produced דיי�קסייד טש�ד
 ף  �קע�ן ,ינקריס�ז אקעאן  די  אין דיי�קסייד טש�ד ווי .פועלס  Fossil ברענען  Produced by דיי�קסייד
 .�סידיפיק�טי�ן �קע�ן גערו�ן איז דאס  .�סידיק מער  ווערט �דער דיקריס�ז

 טייַנען ו צ ד�ר�ן זיי  ק�רב�נייט ק�לסיום די �רייַנציען ניט קענען  ק�ר�לז ,�סידיפיק�טי�ן �קע�ן מיט .8
  .צעל�זן וועט  Reefs און ק�ר�לז שטיצן �ז סקעל�ט�נז סט�ני די  און  סקעל�ט�נז זייער

 שוין  האט  סקעלעט ס  ק�ר�ל דעם .�סידיק מער �קע�ן די מאכט וו�סער די אין  דיי�קסייד טש�ד מער .9
 .�סידיפיק�טי�ן �קע�ן דורך  ד�מידזשד

 ק�לסיום מ�כן אויך  ערטש�נז און ,קל�מז ,סניילז .ק�ר�לז נ�ר ווי  מער מש�יע �סידיפיק�טי�ן אקעאן  .10
 ווי �ונקט .געזונט ווי �רג�ניז�מז די ימ��קס נעג�טיוולי �סידיפיק�טי�ן �קע�ן און  שעלז  ק�רב�נייט
 ק�לסיום די  �רייַנציען צו �מז�רג�ניז די ��ר ה�רדער עס  מאכט �סידיפיק�טי�ן �קע�ן ,ק�ר�לז
 .שעלז זייער  בויען  צו ד�ר�ן זיי ק�רב�נייט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ��ללוטי�ן גר�ונדוו�טער .18

גר�ונדוו�טער פ�ר�עסטיקונג (אויך באקאנט ווי גר�ונדוו�טער ק�נט�מ�נייש�ן) �קערז ווען ��לוט�נץ  .1
זייער וועג �רָא� אין גר�ונדוו�טער. דעם טי� פון וו�סער  זענען רעלע�סעד צו דער ערד און מ�כן
פ�ר�עסטיקונג קענען אויך פ�לן געוויינטלעך רעכט צו דער בייַזייַן פון � מינערווערטיק און �נוו�נטיד 
פעררעד וויילער, ק�נט�מינ�נט �דער טומע אין די גר�ונדוו�טער, אין וו�ס פ�ל עס איז מער מס$מא רע
 .צו ווי ק�נט�מ�נייש�ן אלא ווי פ�ר�עסטיקונג

ב�וועגונג פון וו�סער און דיס�ערזש�ן  .aquifer די ��לוט�נט ��ט קריייץ � ק�נט�מינ�נט פעדער ין אַ  .2
גערו�ן �  ס�רעדז די ��לוט�נט איבער � ווידער געגנט. זייַן �דוו�נסינג גרענעץ, ��ט aquifer ין דער
פעדער ברעג, קענען ינערסעקט מיט גר�ונדוו�טער וועלז �דער ט�גליכט אין ייבערפל�ך וו�סער �ז� ווי 
סעע�ס און פרילינג, מאכן די וו�סער סַא�לייז �נסייף ��ר יומ�נז און וויילדלייף. די ב�וועגונג פון די 
ן �נ�לייזד דורך � הידר�ל�גיק�ל �ריבערפירן מ�דעל �דער פעדער, גערו�ן � פעדער פר�נט, קען זיי
גר�ונדוו�טער מ�דעל. �נ�ליסיס פון גר�ונדוו�טער פ�ר�עסטיקונג קען פ�קוס אויף ב�דן 
טש�ר�קטעריסטיקס און �ל�ץ דזשי�ל�דזשי, הידר�גע�ל�גי, הידר�ל�גי, און די נ�טור פון די 
 .נ�נץק�נט�מ�

�ל�ץ היגיענע סיסטעמען, ל�נדפיללס, עפפלוענט �ון -פ�ר�עסטיקונג קענען ��סירן פון אויף .3
ווייסטוו�טער ב�ה�נדלונג געוויקסן, ליקינג סוערז, �עטר�ל פילונג סטייש�נז, גער�זשיז �דער �ון איבער 
  .אין �גריקולטורע Fertilizers ַא�ל�קייש�ן פון

ר�עסטיקונג (�דער ק�נט�מ�נייש�ן) קענען אויך פ�לן פון געוויינטלעך געשעעניש ק�נט�מ�נ�נץ, פ� .4
�ז� ווי �רסעניק �דער פלו�רידע. ניצן ��לוט�ד גר�ונדוו�טער ז כ�זערדז צו ציבור געזונט דורך 
 .פ�רס�מונג �דער די פ�רש�רייטן פון קרענק

 ,DIFFUSION ניז�מז ה�בן הש�עה אויף די �ריבערפירן פון ��לוט�נץ, ווי למשלפ�רשידענע מעק� .5
�דס�ר�טי�ן, ָא�ז�ץ, פ�רפוילן, אין די גר�ונדוו�טער. די ינטער�קש�ן פון גר�ונדוו�טער 
 .�ריבערפירן מ�דעלס ק�נט�מ�נייש�ן מיט ייבערפל�ך וואסערן איז �נ�לייזד דורך נוצן פון הידר�ל�גי

גר�ונדוו�טער איז אויך איינער פון אונדזער רו% וויכטיק קוואלן פון וו�סער ��ר יר�גייש�ן. צום ב�דויערן,  .6
 .גר�ונדוו�טער איז ס�סע�ט�ב�ל צו ��לוט�נץ

ווי ג�ז�לין, בוימל, וועג  געמאכט �ר�דוקטן �זאַ -גר�ונדוו�טער ק�נט�מ�נייש�ן �קערז ווען מענטש .7
ס�לץ און קעמיק�לז ב�קומען אין די גר�ונדוו�טער און גרונט עס צו ווערן �נסייף און ונפיט ��ר 
 .מענטשלעך נוצן

מ�טערי�לס פון די ל�נד 'ס ייבערפל�ך קענען מ�ך דורך די ב�דן און סוף �רויף אין די גר�ונדוו�טער.  .8
קענען געפינען זייער וועג אין גר�ונדוו�טער סַא�לייז איבער צייַט.  Fertilizers סיידז אוןלעמ�של, �עסט�
וועג ז�לץ, ט�קסיק ס�בסט�נסיז פון מיינינג זייטלעך, און געניצט מ�ט�ר בוימל אויך קען רינען אין 
ע�טיק ט�נגקס און ט�קסיק גר�ונדוו�טער. אין דערצו, עס איז מעגלעך ��ר �נטריטיד וויסט פון ס
 .קעמיק�לז פון ונטערערד סט�רידזש ט�נגקס און ליקי ל�נדפיללס צו ק�נט�מ�נייט גר�ונדוו�טער

געטרונקען ק�נט�מ�נייט�ד גר�ונדוו�טער קענען ה�בן ערנסט געזונט ווירקונג. חולאתן �ז� ווי  .9
�ירט דורך ק�נט�מ�נייש�ן פון סע�טיק ט�נק וויסט. הע��טיטיס און דיזענטעריע זאל ווערן גע
 .פ�רס�מונג קען זיין גע�ירט דורך ט�קס�נז �ז ה�בן לע�טשעד אין געזונט וו�סער סַא�לייז

וויילדלייף קענען אויך זיין כ�רמד דורך ק�נט�מ�נייט�ד גר�ונדוו�טער. אנדערע ל�נג טערמין ווירקונג  .10
 .וי זיכער טיי�ס פון ר�ק קען אויך רעזולט�ט פון ויסשטעלן צו ��לוט�ד וו�סער�ז� ו

 

 

 

 

 

 



 וו�טערווייז זיך  Farms פון וויסט  �וועק ר�ן .19

ר�נ�ף איז וו�סער �ון רעגן �דער צעל�זן שניי וו�ס איז נישט �בז�רבד און געהאלטן דורך די ב�דן,  .1
 ערד און דורך פרייַ ב�דן. ל�נדווירטש�פטלעך ר�נ�ף איז וו�סער געלאזן פ�רם �בער ר�נז איבער די
fields ווייַל פון רעגן, צעל�זן שניי, �דער יר�גייש�ן. 

ווי ר�נ�ף באוועגט, עס �יקס �רויף און ק�ריז פ�ר�עסטיקונג, וו�ס עס קענען �וועקלייגן אין ��נדס,  .2
 .ל וואסערן, און ונטערערד קוואלן פון געטרונקען וו�סערל�קעס, ק�וסט�

ל�נדווירטש�פטלעך ר�נ�ף קענען �רייַננעמען פ�ר�עסטיקונג פון ב�דן יר�וזש�ן, ק�רמען ַא�ערייש�נז,  .3
יליזער. גרייזינג, �ל�וינג, כייַע וויסט, ַא�ל�קייש�ן פון �עסט�סיידז, יר�גייש�ן וו�סער, און פערט
��לוט�נץ פון ברידינג �רייַננעמען ב�דן ��רטיק�לז, �עסט�סיידז, הערביסידעס, שווער מעט�לס, 
 .ס�לץ, און נוטרי�נץ �ז� ווי ניטר�גען און פ�ספ�רוס

און גרונט  אין ר�נ�ף קענען ק�נט�מ�נייט געטרונקען וו�סער Fertilizers הויך לעוועלס פון נייטרייץ פון .4
��טענטש�לי פ�ט�ל "בלוי בעיבי" סינדר�ום אין זייער יונג קליינע קינדער דורך דיסרַא�טינג זויערשט�ף 
 .לויפן אין די בלוט 

ל�נדווירטש�פטלעך ווייסטוו�טער דזשענערייט�ד פון � פ�רשיידנקייַט פון פ�רם �קטיוויטעטן כולל כייַע  .5
און די �ר�סעסינג פון ל�נדווירטש�פטלעך �ר�דוקטן, קענען ב�שמוצן ייבערפל�ך  ק�רמען ַא�ערייש�נז
און ערד וו�סער אויב נישט רעכט געראטן. עקס�מ�לעס פון ל�נדווירטש�פטלעך ווייסטוו�טער 
רד און �רייַננעמען �בער ביסט נישט באגרענעצט צו מיסט, מילקינג צענטער וו�שן וו�סער, ב�רני�
פעעדל�ט ר�נ�ף, יי וו�שינג און �ר�סעסינג, סל�טערכ�וס וו�סטעוו�טערס, פערד וו�שינג וואסערן און 
 .ר�נ�ף ��רבונדן מיט ק�מ��וסטינג

און �עסט�סיידז אין  Fertilizers ,�דדיטי�נ�ללי, ר�נ�ף פון קרָא�ל�נדס קענען ביישטייערן ָא�ז�ץ .6
 .פל�ך וואסערןייבער 

איז די לידינג מקור פון וו�סער פ�ר�עסטיקונג אין טייכן און ��לוט�ד ל�נדווירטש�פטלעך ר�נ�ף .7
ב�ריכט. עס קענען אויך צינגל �לדזשי בלומז אין ק�וסט�ל וואסערן, און  Federal ל�קעס, לויט צו אַ 
יז קיין זויערשט�ף און ביסל פיש �דער וויילדלייף קענען �ר�דוצירן "טויט ז�נעס" אין די אקעאן ווו עס א
בלייַבנ לעבן. אין שטעט און סובורבס, שט�טיש און אינדוסטריעלע ר�נ�ף איז אויך � הוי�ט מקור פון 
 .וו�סער פ�ר�עסטיקונג

סער און ל�נדווירטש�פטלעך ר�נ�ף קענען מ�כן � שלעכט טעם און רייעך אין געטרונקען וו� .8
ק�נט�מ�נייט טרינקט וו�סער, געזונט וו�סער, און עסנוו�רג קוואלן. די �עסט�סיידז אין ר�נ�ף קענען 
 .�נקלייַבן אין פיש, וו�ס קענען ויסשטעלן מענטשן וואס עסן די פיש צו הויך לעוועלס פון די קעמיק�לז

די וידעפדיק פליסיק פל�ווס �ריבער די .ד קענען �רייַנציעןר�נ�ף �קערז ווען עס איז מער וו�סער ווי ל�נ .9
ייבערפל�ך פון דער ערד און זיך נירביי קריקס, סטרימז, �דער ��נדס. ר�נ�ף קענען קומען פון ביידע 
 .נ�טירלעך �ר�סעס�ז און מענטשלעך טעטיקייט

סנ�וומעלט. בערג �ז קענען ניט �רייַנציען וו�סער פון  די מערסט ב�ק�נט טי� פון נ�טירלעך ר�נ�ף איז .10
שווער סנ�וופ�ללס �ר�דוצירן ר�נ�ף �ז טורנס אין סטרימז, טייכן, און ל�קעס. גליישערז, שניי, און רעגן 
 .�לע ביישטייערן צו דעם נ�טירלעך ר�נ�ף

ד און געטראגן צו פ�רשידן ללבער פון וו�סער. ��ילו ר�נ�ף אויך �קערז געוויינטלעך ווי ב�דן איז יר�וד� .11
ט�קסיק קעמיק�לז �רייַן וו�טערווייז דורך נ�טירלעך �ר�סעס�ז, �ז� ווי וו�לק�ניק ירַא�ש�נז. ט�קסיק 
 .ָא�ז�ץ ג�ס�ז רעלע�סעד דורך וו�לקיינ�וז יווענטש�וו�לי צוריקקומען צו די וו�סער �דער ב�דן ווי

 ס' ל�נד די פון  איין  אין  מדבר  סק�רטשט ס Transformed California �ז �ר�קט�ס�ז יר�גייש�ן .12

 .ים ס�לט�ן די  רוינינג  פ�ר�עסטיקונג פון  גרונט הוי�ט די  זענען מקומות  ברידינג  �ר�דוקטיוו מערסט 

יסט וו�סער אין די ים אויף � וו�ג וו�ס וו�לט מ�כן גר�ווערס וואס שטעלן עסנוו�רג אויף די טיש ד�מ� וו .13
גרויס ינד�סטריז רייטלענ. זינט דער ערשטער קַא� פון ק�ל�ר�ד� טייך וו�סער איז געווען דייווערטיד צו 
 600,000מ�כן די מדבר בליען קימ�ט � י�רהונדערט צוריק, יר�גייטיד גערעטעניש ל�נד ס��נינג 
 ,רז אין די ימ�ערי�ל און ק��טשעלל� וו�ליז האט פלושעד � פעסט טייַך פון ס�לץ, �עסט�סיידזייקע 
Fertilizers און סעלעניום אין דעם ים. 



 �עסט�סיידז ,ינסעקטיסידעס  ,Farming ק�מערש�ל .20

�עסטיסידעס זענען קעמיק�לז געניצט צו עלימינירן �דער ק�נטר�ל � פ�רשיידנקייַט פון  .1
  .ל�נדווירטש�פטלעך �עסץ �ז קענען שעדיקן קרַא�ס און לייווסט�ק און רעדוצירן פ�רם �ר�וד�קטיוויטי

יטן ינסעקץ), הערביסידעס (צו די מערסט ק�מ�נלי געווענדט �עסט�סיידז זענען ינסעקטיסידעס (צו טי .2
 .(טייטן ווידז), ר�דענטיסידעס (צו טייטן ר�וד�נץ), און פונגיסידעס (צו ק�נטר�ל פונגי, פורעם, און שימל

פון  0.1%לויט צו ק�רנעל ענט�מ�ל�גיסט דוד �ימענטעל, "עס האט שוין עסטימ�טעד �ז בלויז  .3
צו  (99.9%ם ציל �עסץ, געלאזן די פ�רנעם פון די �עסט�סיידז (געווענדט �עסט�סיידז דערגרייכן דע
 :�ר�ל די סוויווע. שעדלעך ינווייר�נמענ�ל ימ��קס פון �עסט�סייד נוצן �רייַננעמען

ב�דן  -וואסער ��ללוטי�נ -עלימינ�טי�ן פון שליסל מינים (למשל, ביז)  -ל�ס פון בי�דיווערסיטי -
 �עסט קעגנשטעל, ריז�לטינג אין די נויט ��ר געוואקסן ַא�ל�קייש�ן פון �עסט�סיידז -נ�טי�נק�נט�מי

 �עסטיסידעס געווארן �ר�סט נ�ך די צווייטע וועלט מלחמה ווי � טייל �ון דער מלחמה מי איז געווען
SCIENTIFIC סיידז און די ינקריסינג פ�רשונג אין � וועג צו סוף הונגער, דאס הייסט �עסט�
 3.2�ר�וד�קטיוויטי און �ווייל�ביליטי פון עסנוו�רג �ר�דוקציע מיט זייער הילף. איצט � עסטימ�טעד 
 .מילי�ן ט�נס פון �עסט�סיידז זענען געניצט יעדער י�ר

ויסן �דער ז�רגן ��ר די �עסטיסידעס זענען ווייסט�ד אין ינווייר�נמ�נץ ווו דער �ויער האט ביסל ו .4
דעטר�מענ�ל ווירקונג פון די �עסט�סיידז. �ן רעגי�לייש�נז און ענפ�רסעמענץ די �עסט�סיידז קענען 
לייכט זיין פ�רש�רייטן ווייַטער ווי זייער בדעה געגנט. דאס איז ס�עציעל �ר�סט אין דעוועלָא�ינג 
 .לענדער

יידז קענען לייכט זיין �יקט �רויף דורך די ריינוו�טער און געוואשן אין די סטרימז מיט מיסיוס די �עסט�ס .5
 .ווי ר�נ�ף

�עסטיסידעס קענען זיין טר�נס��רט�ד צו יומ�נז �דער אנדערע �רג�ניז�מז אין � פ�רשיידנקייַט פון  .6
 .�ר ווירקן זייַן ט�רגעטעד גערעטענישוועגן. עס איז נ�ענט צו אוממעגלעך ��ר די �עסט�סייד צו נ

ווינט איז איינער טר�נס�ערטייש�ן או�ן. דער ווינט �יקס �רויף די �עסט�סיידז און קענען קלַא� זיי �נטו  .7
�דער אין ריווערס. עס קענען זיין �בז�רבד אין דעם ב�דן און דעמ�לט גענומען �רויף  Farms אנדערע
רג�ניז�מז �דער קענען ק�נט�מ�נייט די ייבערפל�ך און גר�ונדוו�טער �ז לויפן איבער / דורך אנדערע �
 .דורך עס

�עסטיסידעס זענען דעמ�לט �בז�רבד דורך די געוויקסן וו�ס איז דעטר�מענ�ל צו די גר�וט פון די  .8
ויף די ייבערפל�ך און פל�ווס אין סטרימז ווי געוויקסן. �ז וו�ס איז נישט �בז�רבד יוזש�וו�לי בלייבט א
ייבערפל�ך ר�נ�ף. עס איז צעל�זן אין די וו�סער און דעריבער קענען ווערן גענומען אין דורך געוויקסן און 
חיות. די סטרימז וו�לט דעמ�לט זיין געהאלטן � רעזערוווו�ר פון �עסט�סיידז מיט � לעפיערעך הויך 
 .זעט מדרגה

אין די יו יעדער י�ר איז געניצט ��ר כייַע  Produced פון די ווייץ 22%פון די �ַא�שוי און  80%בעערעך  .9
סוי מ�לצייַט איז ק�נסומד �ניו�לי ווי לייווסט�ק  Produced-מילי�ן ט�נס פון אונדז 30ק�רמען, בשעת 
  .ק�רמען

דיקן, ווען קערל איז דערוו�קסן מיט �עסט�סיידז און דעמ�לט אין דערצו צו ק�זינג ינווייר�נמענ�ל שע .10
גע�יטערט צו לייווסט�ק, �עסט�סייד רעז�דוז קענען �נקלייַבן אין די חיות 'פ�טטי געוועב און מילך. 
טר�לירן �עסטיסידעס, �ז� ווי �רסעניק ק�מ��ונדז, זענען אויך ינקלודעד אין לייווסט�ק ק�רמען צו ק�נ
 .ינטעסט�נ�ל �ער�סייץ און אנדערע �עסץ

 

 

 

 



 ביז פון �וועק מ�רד .21

ער ווייַטער צייַט איר זען � בי ב�זינג �רום, געדענקען �ז פיל פון די עסנוו�רג מיר ה  - די בידי ר�לע פון  .1
דער שליסל יק�וסיסט�ם דינען  - עסן דע�ענדס באטייטיק אויף נ�טירלעך ינסעקט מידיייטיד ב�שטויבונג
 .�ז ביז און אנדערע ��ללינ�ט�רס צושטעלן

 די אויב ווילד ��ללינ�ט�ר דיקליינז פ�רזעצן, מיר לויפן די ריזיקירן פון לוזינג � הי�ש �רָא��רציע פון " .2
 "FLORA וועלט 'ס 

ר�לע אין יק�וסיסט�מז. א דריט פון �לע  ביז און אנדערע ��ללינ�טינג ינסעקץ ש�ילן � יקערדיק .3
אונדזער עסנוו�רג דע�ענדס אויף זייער ב�שטויבונג. א וועלט �ן ��ללינ�ט�רס וו�לט זיין דעוו�סטייטינג 
 .��ר עסנוו�רג �ר�דוקציע

יווע, ��מעלעך און אינטענס -ב�שטויבונג איז ג�ר �רבעט-ווער וו�לט ב�שטויבן �לע די קרַא�ס? ה�נט .4
 .טייַער

 265,000,000,000 €די עק�נ�מיש ווערט פון ביז 'ב�שטויבונג �רבעט האט שוין עסטימ�טעד �רום  .5
 .�ניו�לי, ווערלדווייד. �זוי, אויך �ון � ריין עק�נ�מיש פונט פון מיינונג, עס ב צו ב�שיצן די ביז

ען שליסל צו עסנוו�רג �ר�דוקציע ווייַל זיי ב�שטויבן קרַא�ס. זיי זענ -ביז מ�כן מער ווי ה�ניק  .6
וו�ס�ס, און פליעס �לע צושטעלן ווערטפול  ,Butterflies בומבלעבעעס, אנדערע ווילד ביז, און ינסעקץ ווי
 .ב�שטויבונג ב�דינונגען

 ,ינסעקץ: וועדזשט�ב�לז ווי צוקיני א דריט פון די עסנוו�רג וו�ס מיר עסן דע�ענדס אויף ��ללינ�טינג .7
Fruits  ווי ַא�ריק�ס, ניסלעך ווי �למ�נדז, בשמים ווי ק�רי�נדער, צומ עסן �ילס ווי ק�נ�ל�, און פילע
  ... מער

וועדזשט�ב�לז דע�ענדס אויף די יקערדיק �רבעט פון  4,000אין איירָא�ע �ליין, די גר�וט פון איבער  .8
נ�ט�רס. אבער איצט, מער און מער ביז זענען געהאלטן ביים שטארבן. די בי �רָא�גיין איז מש�יע ��ללי
 .מענטשהייַט אויך. אונדזער לעבן �פענגען אויף זייערער

ינסעקטיסידעס אין ב�זונדער ��זע די מערסט דירעקט ריזיקירן צו ��ללינ�ט�רס. ווי זייער נ�מען  .9
יסט קעמיק�לז דיזיינד צו טייטן ינסעקץ, און זיי זענען וויידלי געווענדט אין דער סביבה, ינדיקייץ, די ב 
 .מערסטנס �רום קרָא�ל�נד געביטן

רייַך מעד�וז אין -ביז 'וו�עס ה�בן שוין �ינד צו � נומער פון סיבות, כולל די מ�סע ק�נווערזש�ן פון שטויב .10
 .סטיי��לז �ז� ווי �ַא�שוי און סוי בינז שווער פ�רמעד ל�נד ��ר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אומעטום  ק�רסינ�גענס ט�קסיק .22

א ק�רסינ�דזש�ן איז קיין מ�טעריע, ר�די�נוקלידע, �דער ר�די�ציע �ז �ר�מ�וץ ק�רסינ�גענעסיס, די  .1
פ�רמירונג פון ר�ק. דעם קען זיין רעכט צו די פיייקייַט צו שעדיקן די דזשינ�ום �דער צו די דיסרַא�ש�ן 
 .פון סעלי�לער מעט�ב�ליק �ר�סעס�ז

ר�די��קטיוו ק�רסינ�דזש�נז זענען ינכיילד �סבעסט�ס, זיכער די�קסינס, -יגז�מ��לז פון ניט �ר�סט .2
און ט�ביק רויך. כ�טש די עפנטלעך בכלל �ס�ושי�ץ ק�רסינ�געניסיטי מיט סינטעטיש קעמיק�לז, עס 
ט�נסיז. ק�רסינ�דזש�נז זענען איז גלייַך מס$מא צו שטיי אין ביידע נ�טירלעך און סינטעטיש ס�בס
 .נישט ד�ווקע מיד ט�קסיק; �זוי, זייער ווירקונג קענען זיין ינסידי�ס

ר�ק איז קיין קרענק אין וו�ס נ�רמ�ל סעלז זענען ד�מידזשד און ט�ן ניט �נדערג�ו �ר�וגר�מד צעל  .3
לל�וועען. ק�רסינ�דזש�נז קען פ�רגרעסערן די טויט ווי שנעל ווי זיי צעטיילן דורך ט�ם און דזשערי ה�
ריזיקירן פון ר�ק דורך �לטערינג סעלי�לער מ�ט�ב�ליז�ם �דער ד�מידזשינג דנ� גלייַך אין סעלז, וו�ס 
ינטערפערעס מיט ביי�ל�דזשיק�ל �ר�סעס�ז, און ינדוסיז דער �נק�נטר�ולד, מ�ליגנ�נט ָא�טייל, 
 .ף לידינג צו די פ�רמירונג פון טומ�רסלעס�

 .פילע מענטשן ז�רג �ז ס�בסט�נסיז �דער יקס��וזשערז אין זייער סביבה קען �נמ�כן ר�ק .4

זייַן גענעטיק "�ל�ן." עטלעכע זאל ווערן גע�ירט  -ר�ק איז גע�ירט דורך ענדערונגען אין � צעל ס דנ�  .5
ז, וו�ס זענען ��ט רעפעררעד צו ווי ינווייר�נמענ�ל סיבות. ינווייר�נמענ�ל דורך �רויס יקס��וזשער
 :סיבות קענען �רייַננעמען � ברייט קייט פון יקס��וזשערז, �ז� ווי

ס�בסט�נסיז און יקס��וזשערז �ז קענען פירן צו ר�ק זענען גערו�ן ק�רסינ�דזש�נז. עטלעכע  .6
ט�ן ניט ווירקן די דנ� גלייַך, �בער פירן צו ר�ק אין אנדערע וועגן. לעמ�של, זיי זאלן  ק�רסינ�דזש�נז
ווי נ�רמ�ל קורס, וו�ס קען פ�רגרעסערן די גיכער �ז דנ�  Faster גרונט סעלז צו צעטיילן אין אַ 
 .ענדערונגען וועט פ�לן

ילע סיבות, כולל ווי זיי זענען יקס��וזד צו � די ריזיקירן פון דעוועלָא�ינג ר�ק דע�ענדס אויף פ .7
 .�רויף-ק�רסינ�דזש�ן, די לענג און ינטענסיטי פון די ויסשטעלן, און די מענטש 'ס גענעטיק מ�כן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נ�טור פון  ציקל  לעבן די  מיט  ינטערפערינג - קרַא�ס Modified גענעטיק�ללי גמאָ  .23
 

�רג�ניז�מז (גמ�) איז ריזיק און כיטיד אויף יעדער זייַט.  modified דזש�נעטיקלי די דעב�טע �רום .1
איינער פון די הוי�ט ק�נסידערייש�נז ווען �רגיוינג קעגן די נוצן פון גמ� �ר�דוקטן איז דער ��טענציעל 
 ?ריסקס צו ב�טר�כטן אין גרוס צו גמ�ס ��ר ינווייר�נמענ�ל ש�דן. וו�ס �ונקט זענען די ינווייר�נמענ�ל

ערשטער פון �לע, עס איז וויכטיק צו ��רשטיין וו�ס � גמ� איז גראד. די וועלט כיט ארגאניזאציע (וואס)  .2
 .נ�טירלעך וועג-דעפינעס זיי ווי �רג�ניז�מז וועמענס דנ� האט שוין �לטערד אין � ניט

לי געביטן צו זייַן ינסעקט קעגנשטעליק, ווירוס קעגנשטעליק, �דער גם געוויקסן זענען יוזש�וו� .3
  .הערביסידע ט�לער�נט

דערצו, די ל�נג טערמין ווירקונג פון גמ�ס זענען נישט זיכער. �עסץ וו�ס זענען ט�רגעטעד דורך די  .4
אין דערצו צו די דנ�  ,ל�נדווירטש�פטלעך מעטה�דס קענען �דַא�ט צו �עסט�סיידז און הערביסידעס
דעם מיטל �ז זיי וועט ניט שטענדיק זייַן עפעקטיוו,  ¨רעסיסט�נט.¨ענדערונגען אין גם געוויקסן צו מ�כן זיי 
 .�בער זייער ט�קסיק לעג�סיעס וועט בלייַבן

ט. ז�גן אויך קומול�טיווע ווירקונג פון �ר�דוקטן �ז� ווי גמ�ס זענען וויכטיק צו נעמען אין באטראכ .5
ס�גדזשעסץ �ז קליין גענעטיק ענדערונגען אין געוויקסן קען �ר�דוצירן ��ילו גרעסערע עק�ל�דזשיק�ל 
שיפץ, טייַטש �ז עס איז ��טענציעל ��ר גמ�'ס צו ווערן �ערסיסטענט און וועעדי אין 
צו זיין קעגנשטעליק צו עטלעכע מ�דערן  modified ל�נדווירטש�פטלעך באדינגונגען, זינט זיי זענען
 .. ל�נדווירטש�פטלעך טעקניקס

צום סוף, ביי�ודייווערס�טי, בשעת עס איז קריטיש אין �לע יק�וסיסט�מז און צו די ס�סטיינ�ביליטי פון  .6
ין � מ�נ�קרָא� �לע מינים, איז שטעלן אין ריזיקירן דורך גמ�ס. ווען גם קרַא�ס זענען גע�ל�נצט, בכלל א
שניט, פילע ירושה זאמען זענען ניט מער געניצט. די נ�טור פון גמ�ס מיטל ווייניקערע וויד בלומען און, 
 .דעריבער, ווייניקער נעקטער ��ר ��ללינ�ט�רס

וו�ס זענען  ,ט�קס�נז רעלע�סעד אין דעם ב�דן דורך די �ל�נצ' רוץ מיינען ווייניקערע ב�דן ב�קטיריאַ  .7
ט�קסיק רעז�דוז  .Fertilizers ינט�גר�ל צו געזונט ב�דן ��ר געוויקסן צו וו�קסן �ן די נוצן פון כעמיש
זענען לינקס אין דעם ב�דן פון גם קרַא�ס. נוטרי�נץ זענען ניט אומגעקערט צו דעם ב�דן אין מ�נ� 
ז ב�דן איז ��סיק טרוקן און ��סל פון �לע נוטרי�נץ, בכלל קרַא�ס און �ון גמ� עסנוו�רג, טייַטש �
 .ינט�גר�ל צו די גר�וינג �ר�צעס

�עסט�סיידז, און הערביסידעס איז  ,Fertilizers א ציקל פון �פענגיקייַט אויף גמ� זאמען און כעמיש .8
ו צו ב�דן ישוז, די יר�גייש�ן געניצט אין סדר צו וו�קסן � איין גערעטעניש. אין דערצ Created דעמ�לט
די �ר�בלעמס אין וו�סער קוואלן און אין די לופט. דעם צו וו�קסן גם עסנוו�רג געוויינטלעך ק�ריז �לע פון 
 .יקס��וזיז פ�רשידענע ב�קטירי�, ינסעקץ, און חיות צו די זעלבע �ר�בלעמס

דן, ק�מ��וסט, כייַע ק�רמען און בי�ר�דוקץ, און אנדערע לעבעדיק גמ�'ס דנ� זאל סוף �רויף אין ב� .9
�רג�ניז�מז פון ינסעקץ צו גרעסערע �עסץ. ביז קענען �ריבערפירן �עסט�סיידז, הערביסידעס, און דנ� 
יווע, עס איז דורך די לופט אין דער סביבה. �מ�ל � געוויקס איז ב�קענענ אין � ל�נדווירטש�פטלעך סוו
גלייַך צו יבערנעמען עס וועט ווערן טייל פון � גרעסערע יק�וסיסט�ם, טייַטש די �ר�בלעם פון 
ינווייר�נמענ�ל שעדיקן געטאן דורך גמ�ס איז פיל גרעסערע ווי נ�ר ��טענטש�לי כ�רמינג אונדזער 
 .געזונט

געזעלש�פטלעך און עטישע וויכוחים ווי ען די טעמע פון ב�זונדער פון ינווייר�נמענ�ל ישוז, גמ�ס זענ .10
ק�ננעקטעד וועלט, ווו די וועג מיר ינטער�קט מיט -געזונט. עס גייט �ן זאגן �ז מיר לעבן אין � ינטער
 ק�נס�קווענס�ז. ווייל ינפ�רמעד אויף די עסנוו�רג מירנ�טור קענען �נמ�כן � ק�מ�לעקס מענגע פון 
זענען ק�נסומינג, און די וועג מ�דערן ל�נדווירטש�פטלעך טעקניקס זענען ווירקן די סוויווע, איז איינער 
 .עפעקטיוו וועג פון ק�נש�סלי ינער�קטינג מיט די נ�טירלעך וועלט

ייטיד צו מ�כן �רג�ניזם (גמ�) האט געהאט זייַן דנ� דיק�וד�ד און מ�ני�י�ל modified א דזש�נעטיקלי .11
ע�עס �נדערש ווי וו�ס האט דעוועלָא�עד געוויינטלעך. די טעכניק געניצט איז גערו�ן גענעטיק 
ינזשעניעריע �דער רעק�מבינ�נט דנ� טעכנ�ל�גיע. קרע�טינג גמ�ס ינוו�לווז גענומען דנ� מ�ל�קיולז 
ק�מביינינג זיי אין איין מ�ל�קיול צו ש��ן � נייַ שטעלן פון  פון ין די סעלז פון פ�רשידענע �רג�ניז�מז און
גענעס. די נייַ גענעס זענען דעמ�לט ינסערט�ד אין די סעלז פון � פ�בריק �דער כייַע צו �ר�דוצירן 
 .טש�ר�קטעריסטיקס די ב�קומער קיינמ�ל האט



מיר ה�בן קיין געד�נק פון ווו דעם קען פירן. ��ילו די  ?וו�ס איז ד�ס � �ר�בלעם ווערט אונדזער דייַגע .12
סטר�נגעסט סו���רטערס פון גענעטיק ינזשעניעריע �רייַנל�זן עס איז גרויס �נסערט�נטי וועגן די 
�ר�סעס�ז און זייער ק�נס�קווענס�ז. ווי די מעלדעט פון #מעט �לע פ�רשונג רעזולטאטן אין אונדזער 
 ".�לקס מידי� ז�גן, "ווייטער פ�רשונג איז דארףפ

חוץ די אומב�ק�נט ק�נס�קווענס�ז, פילע מענטשן זענען ומרויק דורך די עטישע �ר�בלעמס פון "�לייינג  .13
ווייל,  ג�ט." ווען איר דעק�דע די דנ� פון � לעבעדיק �רג�ניזם און מ�ני�ולירן עס צו ש��ן � נייַ און יינציק
� עטישע דעב�טע איז ב�שערט. בי�ענגינעערינג האט שוין גערו�ן די לעצט גרענעץ. די סיי�נטיס טאן 
דעם �רבעט, �בער געזונט ינטענטי�נעד, ה�בן שוין �נגעקל�גט פון ט�מ�ערינג מיט די נ�טירלעך 
 .�לע לעבעדיק זאכן אויף ערדעוו�לוציע פון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 היץ ,טריקעניש ,צונ�מיס ,ט�רנ�ד�עס ,Floods ,הורריק�נעס - וועטער  עקסטרעם .24

 כוואליעס 

נ�רמ�ל וועטער ��טערנז. עס �רויס די מעלוכע פון  Falls �ן עקסטרעם וועטער געשעעניש איז ע�עס �ז .1
ה�ילסט�רם. עטלעכע עקסטרעם וועטער און  קענען קייט פון � מבול צו � טריקעניש צו � הור�ג�ן צו אַ 
קלימ�ט געשעענישן ה�בן געשטארקט אין פריש דעק�דעס, און נייַ און שטארקער ז�גן ק�נפירמס �ז 
 .די ינקריס�ז זענען שייך צו מענטשלעך �קטיוויטעטןעטלעכע פון 

ערע ענדערונגען צו די ערד 'ס קלימ�ט. ווי די וועלט האט וו�רמד, �ז וו�רמינג האט טריגערד פילע אנד .2
ענדערונגען אין עקסטרעם וועטער און קלימ�ט געשעענישן, �ז� ווי היץ כוואליעס און דר�וץ, זענען די 
 .ערשטיק וועג �ז רו% מענטשן דערפ�רונג קלימ�ט טוישן

די קייַט פון עטלעכע פון ינדוסט קלימ�ט טוישן האט שוין געשטארקט די נומער און שט�ר-מענטשנרעכט .3
יאר, פיל פון די יו האט געזען ינקריס�ז אין �ר�ל�נגד  50עקסטרעם געשעענישן. איבער די לעצטע 
 �ירי�דז פון יקסעסיוולי הויך טעמ�ער�טורעס, שווער ד�וונ��ורס, און אין עטלעכע מקומות, שטרענג
Floods און דר�וץ. 

רי�דז פון �בנ�רמ�לי הייס וועטער בלייַביק טעג צו וו�כן. די נומער פון היץ היץ כוואליעס זענען �י .4
 .כוואליעס האט שוין ינקריסינג אין פריש י�רן

העכער טעמ�ער�טורעס פירן צו געוואקסן רייץ פון יווַא�ערייש�ן, כולל מער �נווער  -עקסטרעם דר�וט  .5
 .פון נעץ דורך פ�בריק בלעטער

דעק�דעס. די  4:57וונ��ורס זענען ינקריסינג ווערלדווייד, ס�עציעל איבער די לעצטע שווער ד� .6
מעק�ניז�ם דרייווינג די ענדערונגען איז געזונט ��רשט�נען. וו�רמער לופט קענען �נטה�לטן מער 
 .וו�סער ��רע ווי קולער לופט

7. Flooding ביטןהאט געשטארקט ווערלדווייד אין זיכער גע,  

כער�קיינז, עס האט שוין � הי�ש פ�רגרעסערן אין רו% מיטלען פון �טל�נטיק הורריק�נע טעטיקייט זינט  .8
ס, די צייַט בעש�ס וו�ס הויך קוו�ליטעט ס�טעליט ד�טן זענען בנימצא. האריקעין  1980דער פרי 
ייבערפל�ך טעמ�ער�טור, עס אויך דע�ענדס  �נטוויקלונג, �בער, איז ינפלוענסעד דורך מער ווי נ�ר ים
 .אויף ווי היגע �טמ�ספער ריס��נדז צו ענדערונגען אין היגע ים ייבערפל�ך טעמ�ער�טורעס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 גליישערז  מעלטינג  .25

 ערד איז לוזינג זייַן ייַז: גליישערז �רום די וועלט זענען רַא��דלי דיסַא�ירינג .1

 פון מענטשן וועט ווערן געצווונגען צו ל�זן זייער ה�מעס ין � לעבן ווי ם לעוועלס העכערונג מילי�נז .2

סיידן הי�ש קלימ�ט ענטפער �קציע איז גענומען און די ג�נג פון גלאבאלע טעמ�ער�טור העכערונג איז " .3
און מיר קענען דערוו�רטן דעם  ... ריווערסט, מיר וועלן פ�רזעצן צו זען מי�מי גאסן סוו�ל�וד דורך די ים
 .מוסטער צו פ�רזעצן ��ר דעק�דעס, סענטשעריז, און ט�קע, מ�לעניאַ 

�ער סענט פון �לע די קליין גליישערז אין שווייץ וועט זיין  52קלימ�ט מ�דעלס ה�בן �ר�דזשעקט�ד �ז  .4
�ער סענט פון זייַן גלייש�ל ייַז דורך  70גן יאר, בשעת מערב קאנאדע וועט פ�רלירן ווע 25ניט� אין 
2100. 

די �נווער פון ערד 'ס ל�נד ייַז איז פון אינטערנ�צי�נ�לע דייַגע. רייזינג סיז, צו וו�ס מעלטינג ייַז איז �  .5
ייַנט ה שליסל מיטארבעטער, זענען דערוו�רט צו דיס�לייס מילי�נז פון מענטשן ין דער לעבן פון פילע פון 
 ס קינדער 

די �ר�בלעמס פון גליישער �נווער ט�ן ניט ה�לטן אין ים מדרגה העכערונג; גליישערז זענען אויך קריטיש  .6
וו�סער קוואלן, ינט�גר�ל ��רץ פון ערד 'ס לופט און וו�סער סערקי�לייש�ן סיסטעמען, נוטרי�נט און 
נ�, און יינציק ל�נדסקיי�ס ��ר ק�נט�מ�לייש�ן �דער און פ�ו FLORA ב�שיצן סַא�לייערז ��ר
 " .עקס�לערייש�ן

מיט וועגן פינף מעטער פון ��טענציעל ים שטַא�ל העכערונג, די מערב �נט�רקטיק אייז שיט איז דער  .7
�וזד צו וו�רעם הוי�ט ש�ירעוודיק ווייַל עס רעסץ אויף בעדר�ק געזונט ונטער ים שטַא�ל און איז יקס�
 .�קע�ן וואסערן ביי טיף

מעטער ים מדרגה העכערונג �נדערש זייַן ס�בסט�נש�לי -די ריסקס און ימ��קס פון � איין �דער צוויי .8
 .��ר ק�וסט�ל שטעט און אינזל אומות

 .�2150דער  2050אין  �קערז flooding אבער ט�מער ��ילו מער וויכטיק ��ר �ל�נירונג איז צי �ז .9

זיבן גליישערז וו�ס זענען מעלטינג איידער אונדזער אויגן, מ�טטערה�רן  .10י�רן ... ניט� אין  10,000 .10
גרינל�נד, בארג קילימ�נדזש�ר�, �נדעס, גל�סיער נ�צי�נ�לער מ�נומענט,  ,Himalayas ,איירָא�ע
 .�ל�סקאַ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יסעקַא�ס מעלטינג  .26

די מעלטינג פון די ��לי�ר ייַז קַא�ס איז גע�ירט דורך די קוילעלדיק פ�רגרעסערן אין גלאבאלע  .1
טעמ�ער�טור, און דעם מעלטינג קענען ה�בן ערנסט ק�נס�קווענס�ז ��ר �לע �רג�ניז�מז אויף דער 
 .העכערונג און די �וש�נז ווערן ווייניקער ס�לין ערד. ווי די ��לי�ר ייַז קַא�ס צעל�זן, ים לעוועלס

פועלס ינדעפיניטעלי, גלאבאלע וו�רמינג וועט יווענטש�וו�לי צעל�זן  Fossil אויב מיר ה�לטן ברענען .2
 .�יס �216לע די ייַז אין די �ויליש און אויף מ�ונט�ינטָא�ס, רייזינג ים שטַא�ל דורך 

גקס פון פ�רפרוירן גליישערז �ז ברעכן �וועק פון ל�נדמ�ססעס און פ�לן אין די יסעבערגס זענען טש�נ .3
�קע�ן. די רייזינג טעמ�ער�טור קען זיין ק�זינג מער ייסבערגז צו פ�רעם דורך וויק�נינג די גליישערז, 
אין די �קע�ן, די  Falls די ייַז ק�זינג מער קר�קס און מאכן ייַז מער מס$מא צו ברעכן �וועק. ווי ב�לד ווי
 .�קע�ן ריסעס � ביסל

אויב די רייזינג טעמ�ער�טור איז מש�יע גליישערז און ייסבערגז, קען די ��לי�ר ייַז קַא�ס זיין אין געפ�ר  .4
ווען עס זאל  פון מעלטינג און ק�זינג די �וש�נז צו העכערונג? דעם קען ��סירן, �בער קיין איינער ווייסט
 .��סירן

�ר�צענט פון די  90די הוי�ט ייַז באדעקט ל�נדמ�סס איז �נט�רקטיק� ביי די דרום סלו�, מיט וועגן  .5
�ר�צענט פון זייַן פריש וו�סער). אנטארקטיקע איז באדעקט מיט ייַז � דורכשניטלעך  70וועלט 'ס ייַז (און 
די �נט�רקטיק ייַז צעל�זן, ים לעוועלס �רום די וועלט אויב �לע פון  .�יס) דיק 7,000מעטער ( 2133פון 
�יס). אבער די דורכשניטלעך טעמ�ער�טור אין �נט�רקטיק�  200מעטער ( 61וו�לט העכערונג וועגן 
ון די ק�נטינענט �זוי די ייַז עס איז אין קיין געפ�ר פון מעלטינג. אין פ�קט אין רו% טיילן פ ,C ° 37-איז 
 .עס קיינמ�ל געץ אויבן ייַז ק�לט

אין די אנדערע סוף פון דער וועלט, די צ�ון ��ול, די אייז איז ניט קימ�ט ווי דיק ווי ביי די דרום סלו�. די  .6
 .אייז פל��ץ אויף די �רקטיש אקעאן

�יס) צו  20מעטער ( 7ס וו�לט לייגן אן אנדער ייַז ק�ווערינג גרינל�נד, וו�עס איז � ב�טייַטיק סומע פון  .7
די �וש�נז אויב עס צעל�זן. ווייַל גרינלאנד איז נעענטער צו דעם עקוו�ט�ר ווי �נט�רקטיק�, די 
 .טעמ�ער�טורעס עס זענען העכער, �זוי די ייַז איז מער מס$מא צו צעשמעלצן

 -סיבה ווי ��לי�ר ייַז מעלטינג ��ר די העכער �קע�ן מדרגה  אבער עס זאל זיין � ווייניקער דר�מ�טיק .8
דיגריז סעלסיוס. אויבן און אונטן  4די העכער טעמ�ער�טור פון די וו�סער. וואסער איז מערסט טעמ� ביי 
ז � ביגער דעם טעמ�ער�טור, די געדיכטקייַט פון וו�סער דיקריס�ז (די זעלבע וו�ג פון וו�סער �קיַא�יי
�רט). �זוי ווי די קוילעלדיק טעמ�ער�טור פון די וו�סער ינקריס�ז עס געוויינטלעך יקס��נדז � קליין 
 .ביסל מאכן די �וש�נז העכערונג
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סופפערס � דר�סטיק, עפשער  עק�ל�גיק�ל ייַנבר�ך רעפערס צו � סיטו�ציע ווו � יק�וסיסט�ם .1
שטענדיק, רעדוקציע אין קעריינג קַא��ציטעט ��ר �לע �רג�ניז�מז, ��ט ריז�לטינג אין מ�סע 
וסו�ללי, � עק�ל�דזשיק�ל ייַנבר�ך איז �ריסי�יטייטיד דורך � דיז�סטר�ס געשעעניש  .יקסטינגש�ן
 .גגעשעעניש אויף � קורצער צייט וואָ 

מילי�ן  65די ערד 'ס ביי�ודייווערס�טי איז אונטער ב�פ�לן. מיר וו�לט ד�ר�ן צו �רומפ�רן צוריק איבער  .2
 .י�רן צו געפינען רייץ פון מינים �נווער ווי הויך ווי מיר זענען וויטנ�סינג הייַנט

ר�טורעס. עקסטרעם וועטער די וועלט 'ס קלימ�ט איז שוין טש�נגינג רעכט צו וו�רמינג טעמ�ע .3
דר�וץ, און הע�טוו�וועס) זענען ינקריסינג ווי גלאבאלע טעמ�ער�טורעס  ,Floods) געשעענישן
 .העכערונג 

בשעת מיר זענען סט�רטינג צו לערנען ווי די ענדערונגען וועט ווירקן מענטשן און יחיד מינים, מיר ט�ן ניט  .4
 .נען מס$מא צו טוישןנ�ך וויסן ווי יק�וסיסט�מז זע

עק�ל�גיק�ל טע�ריע דערציילט אונדז �ז ווי יק�וסיסט�מז ווערן �נכעלטי, זיי צוג�נג קריטיש  .5
טרעשכ�ולדז (אויך רעפעררעד צו ווי טי�ינג ווייזט). די מער �נכעלטי זיי ווערן, די קוויקער זיי רעס��נד צו 
 .דיסטערב�נסיז

אין נייַ שט�טן, ��ט מיט ל�ססעס אין  Transformed ייַז � קריטיש שוועל זענעןיק�וסיסט�מז �ז קר .6
�וועק געשעענישן. -ביי�ודייווערס�טי, עקז�טיש מינים ינווייזש�נז, און �לוצעמדיק וו�לד שט�רבן
-�ירי�נסט גרויסיאר, יק�וסיסט�מז אין די מערב יו ה�בן יקס 10לעמ�של, איבער די פ�רג�נגענהייַט 
צו די עקז�טיש, דרום  Transformed וו�ג בוים דעטס און געבוירן, שוו�רץ גר�מ� גר�סל�נדז ה�בן שוין
 .. אפריקאנער לעהמ�נן ליבע גר�ז

ווי יומ�נז מיר ווייַזן וויק�נד קעגנשטעל ווען מיר זענען קר�נק, און מיר ווערן מער ס�סע�ט�ב�ל צו  .7
רויסנדיק באדינגונגען. סימיל�רלי, סל�וער ווי נ�רמ�ל יק�וסיסט�ם רעס��נסעס צו פונדרויסנדיק פונד
די מיטלען, שנעל און ענדערונגען קען אויך זיין ינדיק�טיוו פון � �נכעלטי יק�וסיסט�ם. ביידע פון 
 ַ  נבר�ך��מעלעך, זענען פרי ווארענונג וואונדער ��ר יק�וסיסט�ם יי

טיגערס, ��לי�ר טראגט, וויילז. עס  -ק�נסערוו�טי�ן ��ט פ�קוסעס אויף די גרויס, עניגמ�טיק �נימ�לס  .8
זענען פילע סיבות צו ווילן צו ר�טעווען די מינים פון יקסטינגש�ן. אבער וו�ס וועגן די וו�סט מערהייַט פון 
רט און גרובס �ז קענען דערשייַנען �דער פ�רשווינדן פון לעבן �ז מיר קוים ב�מערקן? די דערוו�
 ?יק�וסיסט�מז �ן קיין קל�ר �ר�ל

ביי�ודייווערס�טי ינקריס�ז ריזילי�נס: מער מינים מיטל יעדער יחיד מינים איז בעסער קענען צו  .9
 .AIRCRAFT �ינג אויס ריוו�ץ �ון אַ וויטסט�נד ימ��קס. טר�כטן פון דיקריסינג ביי�ודייווערס�טי ווי �אַ 
א ביסל פעלנדיק ריוו�ץ ד� �דער עס וועט נישט גרונט אויך פיל ש�דן. �בער ק�נטיניוינג צו ב�זייַטיקן זיי 
בלי�קירן  Reefs טרעט�נז � ייַנבר�ך אין יק�וסיסט�ם פונקטי�נינג. וועלדער געבן וועג צו מדבר. ק�ר�ל
 .לט שט�רבןאון דעמ�

די רער�סט מינים זאל זיין געבן אונדז וויכטיק קלוז ווי צו אין פ�קט, די בייַזייַן �דער �וועק פון עטלעכע פון  .10
  .ווי לעבן � יק�וסיסט�ם איז צו � ��טענציעל ייַנבר�ך

לן מיינערז געניצט צו �ז� זעלטן מינים מיר רופן יק�וסיסט�ם ק�נ�ריעס. ווי ק�נ�ריעס �ז קוי .11
ק�נטר�לירן ��ר ס�מיק ג�ססעס טיף ונטערערד, יק�וסיסט�ם ק�נ�ריעס זענען ��ט דער ערשטער 
מינים צו פ�רשווינדן פון � סטרעסט יק�וסיסט�ם. זייער וו�נישינג קענען זיין לינגקט צו ענדערונגען אין די 
 .ס קענען דינען ווי � ווארענונג �ז � ייַנבר�ך איז ַא�ר�וטשינגפונקטי�נינג פון יק�וסיסט�מז, וו�

 

 

 

 

 



 דעבריס  �רט און  ס�ט�לייץ .28

�רט ד�ברי (אויך באקאנט ווי �ל�ץ ָא�פ�ל, �ל�ץ וויסט, �ל�ץ ָא�פ�ל, �ל�ץ �נוו�רפן �דער �ל�ץ  .1
�בדזשעקס אין �ל�ץ, רו%  Created ווידירט, �רטיפיסי�לליליק מיסט) איז � טערמין ��ר די מ�סע פון 
נ�וט�בלי אין ערד �רביט, �ז� ווי �לט ס�ט�לייץ און אויסגעגעבן ר�קעט סט�געס . עס כולל די 
פינף ס�טעליט  ,2016פר�גמענץ פון זייער דיסינט�גרייש�ן, יר�וזש�ן און ק�ליזש�נז. ווי דעצעמבער 
 .ליזש�נז ה�בן ריז�לט�ד אין דזשענערייטינג �ל�ץ וויסטק�

קינסטלעך  17,852די פ�רייניקטע שט�טן סטר�טעגיק ק�מ�נד טר�קט � ג�נץ פון  ,2016יולי  of 5 ווי .2
ַא�ערייש�נ�ל ס�ט�לייץ. �בער, די ביסט נ�ר  �1419בדזשעקס אין �רביט אויבן דער ערד, כולל 
 .שעקס גרויס גענוג צו זיין טר�קט�בדז

 670.000אין), וועגן  0.4סענטימעטער ( 1מילי�ן דעבריס קלענערער ווי  170מער ווי  ,2013ווי יולי  .3
  .גרעסערע דעבריס זענען עסטימ�טעד צו זיין אין �רביט 29,000סענטימעטער, און �רום  1-10דעבריס 

� ריזיקירן צו ס��סעקר�פט; זיי גרונט שעדיקן קרויוויש צו  ק�ליזש�נז מיט דעבריס ה�בן ווערן .4
ס�נדבל�סטינג, ס�עציעל צו זונ ��נ�לז און ָא�טיקס ווי טעל�סק�ו�ס �דער שטערן טר�קערז �ז קענען 
 .(ניט זיין באדעקט מיט � ב�ליסטיק ווהי��לע פ�רשטעלן (סייַדן עס איז טר�נס�ער�נט

ברעקלעך פון דעבריס, �דער "�רט ָא�פ�ל," זענען טר�קט ווי זיי �רביט די ערד. זיי  500.000 מער ווי  .5
מ.פ.ש, שנעל גענוג ��ר � לעפיערעך קליין שטיק פון  �17,500לע �רומפ�רן בייַ ס�ידז �רויף צו 
 .�רב�ט�ל דעבריס צו שעדיקן � ס�טעליט �דער � ס��סעקר�פט

ייזינג ב�פעלקערונג פון �ל�ץ דעבריס ינקריס�ז דער ��טענציעל געפ�ר צו �לע �ל�ץ וויכיק�לז, די ר  .6
�בער ס�עציעל צו די ינטערנ�טי�נ�ל �ל�ץ סט�נציע, �ל�ץ ש�ט�לז און אנדערע ס��סעקר�פט מיט 
 .יומ�נז �ב�רד

שטייענדיק -מיט �ל�ץ דעבריס �פ �נ עמעס און האט � ל�נג ק�ליזש�נזנ�ס� נעמט די ס�ק�נע פון  .7
 .. שטעלן פון גיידליינז אויף ווי צו ה�נדלען מיט יעדער ��טענציעל צונויפשטויס ס�ק�נע

� פראנצויזיש  ,1996טר�קק�בלע דעבריס. אין -די גרעסטע ריזיקירן צו �ל�ץ מיש�נז קומט פון ניט .8
גן און ד�מידזשד דורך ד�ברי פון � פראנצויזיש ר�קעט וו�ס האט עקס�ל�דעד � ס�טעליט איז של�
 .י�רצענדלינג פריער

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29. Fishing  (נעץ גה�סט) �סע�נס אין  נעץ 

 זענען פישערייַ נעצן וו�ס ה�בן שוין לינקס �דער פ�רפ�לן אין די אקעאן דורך פישערמען. דיגייַסט נעצן .1
 נעצן, ��ט קימ�ט ומזעיק אין די טונקל ליכט, קענען זיין לינקס ט�נגג�לד אויף � שטיינערדיק ריף �דער
Drifting אין די עפענען ים. זיי קענען ענט�נגג�ל פיש, Dolphins,  ,ם טערט�לז, ש�רקס, דוג�נגס
די טיילמ�ליק מענטש דייווער. �קטינג  קר�ק�דיילז, סע�בירדס, קר�בס, און אנדערע קרע�טורעס, כולל
ווי דיזיינד, די נעצן ב�גרענעצן ב�וועגונג, ק�זינג הונגער, ל�סער�טי�ן און ינפעקציע, און סופפ�ק�טי�ן 
 .אין יענע וו�ס ד�ר�ן צו צוריקקומען צו די ייבערפל�ך צו �טעמען

און  Dolphins ,�נימ�לס, �ז� ווי ם טערט�לז, סתימות יעדער י�ר הונדערטער פון טויזנטער פון מ�רינע .2
וויילז זענען כ�רמד דורך �קע�ן �ל�סטיק פ�ר�עסטיקונג. ��רל�זן �ל�סטיק פישערייַ נעצן זענען � 
 .ב�טייַטיק טייל פון די �ר�בלעם

�נהייב און קענען בלייַבן אין די אקעאן ל�נג  די נעצן קענען �רומפ�רן ל�נג דיסט�נס�ז פון זייער �וינץ פון .3
נ�ך זיי זענען דיסק�רדיד, ריז�לטינג אין די ענטרַא�מענט און טויט פון מ�רינע מ�מ�לז, ים בירדס און 
 .פיש. דער רעזולט�ט איז � ינקריסינגלי קריטיש גלאבאלע ס�ק�נע צו מ�רינע לעבן

��ץ, טרַא�, מ�ים, און טייטן הונדערטער פון מ�רינע �נימ�לס ד�יליונסעען  ��רל�זן פישערייַ נעצן און .4
ונטער דער ייבערפל�ך, פישערייַ ג�נג שניידט די �וש�נז מילדקייַט די וועלט איבער. וויעוועד פון אונטן, 
שטיל ק�וו�נע. אלץ זינט  נעצן דערשייַנען ווי שלייער ווענט לייטלי ד�נסינג די קער�נץ מיט � קל�ר און
נעצן אנגעהויבן צו ווערן געשט�לט אויס אין ים ע�נס צוריק, מער און מער פישערייַ ג�נג האט שוין קומט 
אונדזער �וש�נז טעגלעך. און פיל פון דעם ג�נג בלייבט אין די וו�סער, פ�רפ�לן, ט�רן �וועק, �דער 
 .נ�ר ��רל�זן

לעבן מיט ינסייש�ב�ל הונגער. צו � נומער פון ק�נסערוו�טי�ניסץ, -ערייַ ג�נג דיוו�וערז ים��רל�זן פיש .5
   ".די דער�ליקט נעצן זענען ד�רקלי רעפעררעד צו ווי "גייַסט ג�נג

6. Floating קען נעצן וו�נדערן �רום, ק�לעקטינג � �לעטער� פון �רג�ניז�מז, און יווענטש�וו�לי זינ
אונטער די וו�ג. ווי דעם ביי�מ�ס ברייקס ב�זונדער אין דער �קע�ן ס בענטהיק מקומות, די נעצן 
 .טרייסלען זייער מ�סע און געהילץ ַא�ווערדז ווידער, גרייט צו ריק מער כ�וו�ק

�רינג מ�רינע שי�וורעקקס, �דער ר�קס, ענסנ ,Reefs עטלעכע נעצן און שורות ייַנוויקלען זיך אויף .7
�נימ�לס, מ�ימינג, דר�ונינג �דער נ�ר סט�רווינג הונדערטער פון טויזנטער פון זיי. ��ץ בדעה ��ר 
קר�ב, ה�מ�ר, און שרימ� זען � יקלעקטיק קייט פון וויז�טערז. גאנצע קר�ב �דער ה�מ�ר לינע�געס, 
עם ין ��ר � שלימ�זלדיק פ�רויסגייער ס בלייבט, אומקומען אין די סק�וו�נדזשינג דנ� דוועלערז �ז פירנ
 .טרַא�ס

��רל�זן ג�נג מאכט ניט דיסטינגקש�נז, קַא�טשערינג מ�רינע מ�מ�לז, פיש, טערט�לז, וויילז, בירדס,  .8
 .ש�רקס, שטר�לן, און ינווערט�בר�ץ

ק�מ�נלי געמאכט פון ביי�וד�גרייד�ב�ל כעמ� �דער  פופציק �דער זעכציק יאר צוריק, נעצן זענען .9
קעגנשטעליק מ�טערי�לס �ז� ווי נייל�ן, נעצן איצט -וו�טע. מיט די �דווענט פון סינטעטיש, דיגרייד
 .קענען בלייַבן �קטיוו אין די וו�סער ��ר הונדערטער פון י�רן

יאר. ווען ג�נג טוט לעס�ף  600רינע סוויווע ��ר �רויף צו זיכער �ל�סטיקס קענען בלייַבן אין די מ� .10
ברעכן ב�זונדער, ווייַטער שעדיקן איז געשען ווען מ�רינע חיות עסן �ל�סטיק ��רטיק�לז און 
 .אין די וו�סער Leach ��ליור�טיין קעמיק�לז

 

 

 

 

 



 ווילדפירעס  .30

ף טעמ�ער�טור, ָא�ז�ץ לעוועלס, און ב�דן נעץ זענען אויסגעדרייט די ווירקונג פון גלאבאלע וו�רמינג אוי .1
  .סעז�ן Wildfire אונדזער וועלדער אין קינדלינג בעש�ספילע פון 

און  Wetter ווי דער קלימ�ט וו�רמס, נעץ און ָא�ז�ץ לעוועלס זענען טש�נגינג, מיט נ�ס געביטן ��סיק .2
 .ייער טרוקן געביטן ��סיק דר

העכער פרילינג און זומער טעמ�ער�טורעס און פריער פרילינג סנ�וומעלט טי�יקלי גרונט סוילז צו זיין  .3
  .סעז�ן Wildfire דרייער ��ר מער, ינקריסינג די ליקעליה��ד פון טריקעניש און � מער

לדפירעס וועט זיין מער טיף און די הייס, טרוקן באדינגונגען אויך פ�רגרעסערן די ליקעליה��ד �ז ווי .4
 .ברענען �מ�ל זיי זענען סט�רטעד דורך בליץ סטרייקס �דער מענטשלעך טעות-ל�נג

די ק�ס פון ווילדפירעס, אין טערמינען פון ריסקס צו מענטשלעך לעבן און געזונט, פ�רמ�ג שעדיקן, און  .5
מא צו פ�רגרעסערן סייַדן מיר בעסער �דרעס די געלט, זענען דעוו�סטייטינג, און זיי זענען נ�ר מס$
 .ריסקס פון ווילדפירעס און רעדוצירן אונדזער �קטיוויטעטן �ז פירן צו ווייַטער קלימ�ט טוישן

�ריבער פיל פון די צ�פנדיק ה�לבקייַלעך, טיף און �ר�ל�נגד הע�טוו�וועס ה�בן טריגערד דיסרַא�ש�ן  .6
ה�בן סוועלטערעד אין  Africa וי צ�ון �מעריקע, די �רקטיש, צ�פנדיק איירָא�ע אוןאון פ�רוויסונג ו
 .ברייקינג טעמ�ער�טורעס-רעק�רד

�לדזשירי�, אין די ס�ה�ר� מדבר, רעק�רדעד �  ,Ouargla � וועטער סט�נציע אין ,Africa אין  .7
  .Africa טעמ�ער�טור אלץ רעק�רדעד אין ק, דעם העכסטן פ�רל�זלעך51.3טעמ�ער�טור פון 

ק, מענטשן זענען לעצט וו�ך ערדזשד צו 40אין דזשַא��ן, ווו טעמ�ער�טורעס ה�בן ריטשט מער ווי  .8
מיט טויזנטער מער ווייל געזוכט ש�יט�ל  30נעמען �ריק�ש�נז נ�ך דעם טויט ָא�צ�ל ריטשט 
געוואקסן נוצן פון לופט ק�נדיש�נינג  California ענע באדינגונגען. און אין��רבונד-ב�ה�נדלונג ��ר היץ
 .וניץ, סוויטשט אויף צו ט�מב�נק די סק�רטשינג באדינגונגען עס, האט גע�ירט צו מ�כט ש�רטידזשיז

ט שוין אבער ט�מער די סטר�נגעסט �ר�ל פון די טיף היץ האט שוין �עלץ אין ק�נ�דע. עס אויך הא .9
ק אויף 30גרי�ט דורך פער�סי�וס היץ, מיט ט�ר�נט� רעק�רדינג טעמ�ער�טורעס וו�ס ה�בן יקסידיד 
 .טעג �זוי ווייַט דעם י�ר. דעם ציפער ק�מ�ערז מיט בלויז נייַן �ז� טעג �לע לעצטע זומער 18

��רויסז�גן ��רשל�גן די וועלט וועט זיין געקענט  ווי גלאבאלע טש�ד ימיש�נז פ�רזעצן צו העכערונג און .10
אינדוסטריעלע -ק אויבן ��ר 2צו ה�לטן גלאבאלע טעמ�ער�טור ריסעס דעם י�רהונדערט צו ונטער 
לעוועלס, וויידס�רעד הע�טוו�וועס זענען זייער מס$מא צו ב�קומען ערגער און ווערן מער �פט, 
 .סיי�נטיס וו�רענען

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מ�נקינד פון שט�ט בי

 �ווער�ָא�ול�טי�ן .1

 טעגלעך  ינקריסינג און  מענטשן  בילי�ן 2018-7.7 .1

 מענטשן  בילי�ן 1976-3.6 .2

מענטשנרעכט �וווער�ַא�י�לייש�ן (�דער ב�פעלקערונג �ווערש��ט) �קערז ווען די עק�ל�דזשיק�ל  .3
ש�ור פון � מענטש ב�פעלקערונג אין � ס�עציפיש גע�גר��יש �רט יקסידז די קעריינג קַא��ציטעט פון 
  .די �ל�ץ פ�רנומען דורך �ז גרו�ע

לייש�ן קענען ווייַטער זיין וויוד, אין � ל�נג טערמין �ערס�עקטיוו, ווי יגזיסטינג אויב � �וווער�ַא�י� .4
רינו�ב�ל רעסורסן �דער געגעבן -ב�פעלקערונג קענען ניט זיין מיינטיינד געגעבן די גיך די�ליש�ן פון ניט
  .טיצן צו די ב�פעלקערונגדי דערנידעריקונג פון די קַא��ציטעט פון די סוויווע צו געבן ש

ווארענונג: מ�דער "ערד האט נישט פ�רבייַטן די דיינ�ס�רז נ�ך זיי געשטארבן" אין די לעצט גרויס מינים  .5
זי "נ�ר באווויגן אויף און געווארן ע�עס  .Laughlin יקסטינגש�ן, מעלדעט נ�בעל פיסיסיסט ראבערט
 ?מילי�ן י�רן צוריק. רעכט 65גן, �ז איז געווען �נדערש." אבער �זוי וו�ס, איר ז�

פ�לש. הייַנט יומ�נז זענען די נייַ דיינ�ס�רז, די ווייַטער מינים סל�טעד ��ר יקסטינגש�ן, וו�רענען  .6
��ראייניקטע �עלקער סיי�נטיס. ב�לד. מיר 'רע אויך ק�זינג די יקסטינגש�ן, ��ילו  2,000
נג � נייַ פ�ר�ל�ן. סיינינג אונדזער אייגן טויט ב�רעכטיקן. צי ה�ט ניט מילי�נז פון י�רן אין �קסעלערייטי
קלימ�ט טוישן. יא, מיר 'רע �לע דער צוקונ�ט, �בער דעם י�רהונדערט. ד�נק צו אונדזער סוד ליבע פון 
 .ש�פע וויסנש��ט דעניערס

ומ�נס ה�בן שוין טריגערד דער זעקסט גרויס צייַט פון מינים יקסטינגש�ן לייגן עס: "ה Laughlin ד� ס ווי .7
אין ערד 'ס געשיכטע." ב�קומען עס? מיר 'רע צו ב�שולדיקן. מיר זענען די מ�ט�ר דרייווינג � נייע מינים 
 .יקסטערמ�נייש�ן

מיר קענען ניט ב�שולדיקן עס אויף  .צעשטערונג-די מענטשלעך ר�סע איז אין � סו�סייד�ל לויפן צו זיך .8
וויסנש��ט דעניערס, גרויס �יל, די ק�טש בר�ס, יו -די גרויס אמעריקאנער ק�נס�יר�סי פון קלימ�ט
 .טש�מבער פון ק�מערס און קאנגרעס. עס ס אונדז

קס�ן מ�ביל, ה�לטן מיר נ�ר ה�לטן בייינג ג�ז גוזזלערס, ה�לטן ינוועסטינג ריטייערמ�נט געלט אין ע .9
מאכן מער און מער בייביז, אויף אייביק אין ָא�לייקענונג פון די ווייד�נינג ריס צווישן דוירעסדיק עק�נ�מיש 
 .גר�וט און מער בייביז לעבעדיק אויף � �ל�נעט פון רַא��דלי דימינישינג רעסורסן

�בער מיר קענען ניט �רייַנל�זן די טרוטהווה�ט ס  ... ערד 'ס פ�קטיש �ר�בלעם, אויך פילע בייביז .10
אומרעכט? יעדער יינער אויף ערד איז אין ָא�לייקענונג וועגן אונדזער ביג�סט �ר�בלעם ... 
� י�ר. און מיר ניט� �לע ש�פע  75,000,000ב�פעלקערונג גר�וט. אויך פילע נייַ בייביז, � נעץ פון 
יעדער יינער. יא, ��ילו ביל מקקיבבען ס  ,99%ינוועסטערז, בילי�נערז, די  ,לע�דערס -דעניערס 
350.org  סיי�נטיס וויסן �וווער�ַא�י�לייש�ן איז ערד 'ס נ�ר  2,000גלאבאלע ק�לעקטיוו. די יו.ען. ס
 .פ�קטיש �ר�בלעם

 הוי�ט �פענגיק בייַטעוודיק אין די באקום עס? ערד האט בלויז איין פ�קטיש �ר�בלעם, עס ס די איין .11
SCIENTIFIC  יקווייזש�ן. אבער מיר ָא�ז�גן צו פ�קוס אויף עס. �זוי, י�, ��ילו סיי�נטיס זענען
וויסנש��ט דעניערס אויך. זיי וויסן ב�פעלקערונג גר�וט איז די רעצייעך �רויסגעבן, �בער זענען �וווידינג 
פון סיי�נטיס ה�בן ברילי�נט טעכניש ס�לוש�נז צו רידוסינג די �ר�ל פון גלאבאלע  עס אויך. טויזנטער 
-וו�רמינג. אבער ויסמייַדן די שורש גרונט. זיי ה�לטן ס�לווינג די �פענגיק ווערי�ב�לז אין זייער קלימ�ט
רונט פון די ערד 'ס �ר�בלעם, ענדערונג וויסנש��ט יקווייזש�ן. אבער ב�פעלקערונג גר�וט איז דער ג
 .נישט דער רעזולט�ט

 

 



 סיוו�ליזייש�נז פון  עקסטינקטי�ן - ק�ללַא�סע ס�סיעט�ל .2

 זאל  דיסינט�גרייש�ן אַ  �זאַ  .געזעלש�פט מענטשלעך  ק�מ�לעקס אַ  פון  פ�ל די איז ייַנבר�ך ס�סיעט�ל .1
 פון פ�ל די  אין ווי  ,גר�דזשו�ל �דער ,Maya civilization די  פון פ�ל די  אין ווי  ,�לוצעמדיק לעפיערעך זיין 
 .מלוכה רוימישע  מערב די  פון פ�לן די

 ,ינווייר�נמענ�ל ,ש��רעוודיק זענען  ייַנבר�ך ס�סיעט�ל צו ביישטייערן קען �ז ות סיב  �ר�סט .2
  .אנדערע  אין  ק�סקייד מאל פעלד איין אין דיסרַא�ש�נז און  ,קולטור  און געזעלש�פטלעך

 לימ�טק  �דער פייַער מ�סיוו ,ערדציטערניש  ,צונ�מי למשל) ומגליק  נ�טירלעך אַ  ק�סעס עטלעכע  אין  .3
  .ייַנבר�ך אַ  זיך  ָא�זעצנ קען (טוישן 

 זיין זאל  די�ליש�ן מיטל �דער �וווער�ַא�י�לייש�ן ,ק�ט�סטר�פע מ�לטהוסי�ן אַ  ווי �זאַ  סיבות אנדערע .4
 צו לוי�לטי פון מ�נגל מיט פ�רבינדן זאל  ינעקוו�טי ב�טייַטיק .ייַנבר�ך פון גרונט �ר�קסימ�טע דער 
 און  �רויף רייזינג קל�ס נידעריקער ַא�רעסט אַ  אין רעזולט�ט און  אינסטיטוציעס ��ליטיש געגרינדעט
 .רעוו�לוציע אַ  אין עליט  רייַך קלענערער אַ  פון  מ�כט סעיזינג

 .רעספ�ילו זייער אין  דייווערסיטי צו  ק�ר�ס��נדז יוו�לוו ס�סיי�טיז �ז Forms פון  דייווערסיטי  די .5
 פון  �נווער ,דעפ�רעסט�טי�ן דורך  ק�לַא�סט אויך  ה�בן ס�סיי�טיז �ז ס�גדזשעסץ דימענט דזש�רעד
 .גוו�לד ענדעמיק  רייזינג  �דער / און  ה�נדל פון  ריסטריקש�נז ,גיביקייַט ב�דן

 טר�דיש�נ�לי געשעענישן  יד  פון  איינער  איז Empire רוימער  די  פון �רָא�גיין די  - ינוו�סי�נס פרעמד  .6
 ס Africa צ�פן .עלטער  מיטל  European די פון �נהייב די  און �נטיקוויטי קלאסישע  פון סוף  די  מ�רקינג
 און  מלחמה ינערלעך אין  רעסורסן זייַן יגז�סטינג נ�ך ק�לַא�סט ציוויליז�ציע בליענדיק  און  �ַא�י�ל�ס
 כ�לדון יבן  .היל�ל ב�נו און סולייַם ב�נו פון  שבטים  בעד�וין די פון  נוו�זיעי  די  פון  פ�רוויסונג צ�רעס
 די desert.In טרוקן ג�ר ווערן האט  ינוויידערז היל�ל ב�נו דורך  ר�ווידזשד לענדער  די �ז אנגעוויזן
 פון �ַא�י�לייש�נז די מייטיד דעסאַ  ינוויידערז די ,ינווייזש�נז מ�נג�ל נאכגעגאנגען  �ז �ילל�גינג ברוט�ל
 ווי  �זאַ  ,לע�דערס מ�נג�ל ש�עטער .אזיע  סענטר�ל יסל�מיק און ,מזרח מיטל  די  ,רוסל�נד ,טשיינאַ 
 האט און מענטשן  פון  טויזנטער  סל�טערד ,שטעט פילע  חרובֿ  ,מוסלים  אַ  געווארן  איז זיך  ער  כ�טש ,מזרח
 .מעסָא��ט�מיאַ  פון  סיסטעמס  יר�גייש�ן טעאל די  צו שעדיקן ירע�ער�ב�ל

 ��ט וועלט די פון  מנוחה  די אין  �ַא�י�לייש�נז און  עקס�ל�רערס European צווישן  ינק�ונטערז .7
 ,ס 1520 די  אין מעקסיקא  ר�ווידזשד ��קן .ווירולענסע ויסערגעוויינלעך פון ע��דעמיקס היגע  ב�קענענ
 די  �ידינג ,ס1530 די אין  �ערו און  ,קייסער דער כולל  ,�ליין ןáטענ�טשטיטל אין 150.000 מ�רד
European ק�נגקערערז. 

 וועלט  ניו  די  פון ב�פעלקערונג אמעריקאנער  נ�טיווע די פון  95% צו  �רויף פון  טויט  די �ז גלויבן עטלעכע .8
 .חולאתן  וועלט ישן  דורך גע�ירט געווען איז

 European פון רעזולט�ט אַ  ווי occurred האט ק�לטשערז ינדידזש�נ�ס פילע  פון  �ךייַנבר ס�סיעט�ל .9
 ב�זעצער European ווו  געביטן  אין הוי�ט דער ,גל�בוס דער  פון ��רץ פ�רשידן אין ימ�ערי�ליסם
 און �מעריקע ירן רעד�ג אין  ,�עלקער געבוירן  דורך געהאלטן �מ�ל ל�נד פון  פ�רמעגן גענומען  קהילות
 פילע אין קענטיק  נ�ך זענען דיס��ססעססי�ן דעם  פון ווירקונג  די  .Australasia אין און  ,�מעריקע צ�ון
 פון  רייץ הויך  ,�לק�כ�ליז�ם כולל  ,קולטורען  ינדיגענ�וס ק�נפר�נטינג �ר�בלעמס די  פון
 .גוו�לד נ�לפר�טער און רייץ  זעלבסטמ�רד ,ינק�רסער�טי�ן

 וועט  ציוויליז�ציע מענטש אויס וויי�ס �ז יקסטינגש�ן גלאבאלע מ�סע �ז �רידיקס מ�טעמ�טיקער .10
 .2100 אין נעמען

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 וויסט  י�דער און  ענערגיע י�דער .3

 .טייַער און געפערלעך  ,גר�ב איז מ�כט י�דער

 מ�כט י�דער יי

 ווען  �קערז פיססי�ן י�דער .פיססי�ן י�דער פון ב�גריף די אויף באזירט זענען  רע�קט�רס י�דער רובֿ  .1
 נוקלייי יערייני�ם די ברייקס  ב�מב�רדמענט דעם .נוטר�נז מיט ב�מב�רדיד זענען  נוקלייי יערייני�ם
 קייט  אַ  גרונט לע�סעדרע  זענען וו�ס נוטר�נז די  .נוטר�נז מער און  ר�די�ציע ,היץ ריליסינג ,ב�זונדער
 דעם .ענערגיע פון  �מ�ונץ מ�סיוו ריליסינג ,ב�מב�רדיד ב�קומען נוקלייי  יערייני�ם מער ווי  רע�קציע
 פון סומע קליין  אַ  בלויז  פון  עלעקטרע פיל  �זוי מ�כן קענען  געוויקסן  מ�כט י�דער ווי דערקלערט 
 און  סיינטיס ,ג�ווערמ�נץ ק�נסערנז די פון  עטלעכע  רקלערןדע  העל�ס אויך  עס  ,�בער .יערייני�ם
 .פ�בריק מ�כט י�דער אַ  אין צופ�ל אַ  פון  ר�מיפיק�טי�נס די  וועגן ה�בן בירגערס

 .ק�נטר�ולד איז רע�קציע קייט יערייני�ם די ,פ�בריק מ�כט י�דער אַ  אין �ז ט�ן צו  וויכטיק  ס עס ,איצט .2
 ב�מבע י�דער אַ  ווייַל איז דאס .ב�מבע �ט�מישע �ן ווי  ופרייַסן ניט  קענען  רע�קט�ר י�דער אַ  ,דעריבער
 אַ  איז יערייני�ם .ברענוו�רג יערייני�ם ענריטשט-העכסט מיט  ָא�רוף קייט �נק�נטר�ולד אַ  ריקווייערז
 פ�רשידענע אין  עקסיסטירן קענען  עס ,טעלעמענ �ן ווייל .עלעמענט געשעעניש -געוויינטלעך שווער  זייער
Forms נדערש זענען  ייס�ט�ו�ס .ייס�ט�ו�ס ווי באקאנט� Forms  ז עלעמענט  זעלביקער  דער פון� 
 עס ווייַל וויכטיק איז  235-ו ייס�ט�ו� די .קערן  זייער אין נוטר�נז פון נומערן פ�רשידענע �נטה�לטן
 .ענערגיע  פון �ל�ץ אַ  מ�כן צו  רע�קציע קייט פיססי�ן י�דער די אין געניצט זיין  קענען

-ו ייס�ט�ו� די  מיט  ענריטשט  90% וועגן  איז וו�ס ,ב�מבע י�דער אַ  אין געניצט יערייני�ם די  ענלעך  ניט .3
 פינף דעראָ  פיר וועגן צו  ,ענריטשט ביסל  אַ  בלויז איז רע�קט�ר י�דער אַ  אין  געניצט יערייני�ם די ,235
 קייט  דער  ,אויך  .רע�קציע קייט פיססי�ן די  ��ר בנימצא נוטר�נז פון סומע די לימ�ץ דעם .�ר�צענט
 צו  נוטר�נז �רייַנציען �ז ר�דז ק�נטר�ל דורך  ק�נטר�ולד איז רע�קט�ר י�דער אַ  פון ה�רץ די ין  ָא�רוף
 ,דעריבער ,און  ר�דז ק�נטר�ל אויסצונוצן  נישט טוט  ב�מבע �דערי  אַ  .ָא�רוף פון קורס  די  ק�נטר�לירן
 .רע�קציע קייט �נק�נטר�ולד אַ  איז

 די אין  רעזולטאטן רע�קט�ר י�דער די פון �וווערכיטינג שטרענג  וו�ס אין  צופ�ל אַ  איז מעלטד�ון א .4
 די  אין  כיס�רן אַ  געווען  איז  עס אויב  ן��סיר קען מעלטד�ון א .ה�רץ ס רע�קט�ר דער  פון מעלטינג 
 צו  יסודות  ברענוו�רג י�דער די  פון  מער �דער איינער ערלויבט וו�ס רע�קט�ר דער פון סיסטעם ק��לינג
 .פונט מעלטינג זייַן יקסיד 

 .סביבה  דער  אין ר�די�ציע מעלדונג  קען  פ�בריק מ�כט י�דער אַ  ,occurred מעלטד�ון אַ  אויב   .5
 ר�די�ציע צו  ויסשטעלן  �ז ווירקונג נעג�טיוו די איז  צופ�ל מ�כט י�דער אַ  מיט ��רבונדן דייַגע ביג�סט די .6

 .סביבה  די  און גוף  מענטשלעך די  אויף ה�בן קענען
ַ  פון  צייַט אַ  איבער ר�די�ציע פון �מ�ונץ ב�טייַטיק צו  יקס��וזד געווען זענען מענטש  אַ  אויב  .7  דעם ,טציי

 ר�ק צו פירן און  סעלז גוף  שעדיקן  קען ויסשטעלן
 ��רבונדן ק�נסערנז געזונט ינווייר�נמענ�ל אויך  זענען  עס  ,ק�נסערנז געזונט �ערזענלעך צו  דערצו  אין  .8

 יגע ה  .ק��לינג ��ר טייכן  און ל�קעס היגע  �ון וו�סער נוצן געוויקסן  מ�כט י�דער .דור מ�כט י�דער מיט
 רע�קט�ר די קילן  צו  געניצט  וו�סער וידעפדיק  די און  ,היץ  דעם דיסַא�ייט צו געניצט זענען  קוואלן וו�סער
 זיין  אויך  קענען  וו�סער דאס  .טעמ�ער�טורעס הייס  זייער  אין  וו�טערוויי די אין צוריק רעלע�סעד ��ט איז
 ,��לוט�נץ וו�סער מיט  צוזאמען  ,טעמ�ער�טורעס הויך  י ד און ,מעט�לס שווער און  ס�לץ מיט ��לוט�ד
 .וו�טערוויי די  אין  געוויקסן  און  פיש פון  לעבן די צעשטערן  קענען

 ה�בן ק�נסערנז ,11th, 2001 סע�טעמבער אויף סיטי יארק  ניו  אין  ארויסטריטן  צענטער  א  וועלט די  זינט .9
 .מ�טערי�לס ר�די��קטיוו ריליסינג  פון  ציל  די מיט ט�רסרע�ק י�דער ציל  קען  טערער�סץ �ז צעשיקט

 וויסט דעם פון  �ריבערפירן די ,�ר�בלעם וויסט ' דער צו  לייזונג קיין האט נ�ך אינדוסטריע י�דער די .10
 נסטע ��ר כ�זערד�ס איז  וויסט י�דער .סביבה דער  און  מענטשן צו  ריזיקירן  �נ�קסע�ט�ב�ל אַ  ��וז�ז
 צוקונ�ט אונדזער  צו ס�ק�נע ריזיק  אַ  ��וז�ז און �נ�רעסידענטיד איז קלאר  דעם .י�רן פון טויזנטער  פון
 סטר�שען און �רויסקומען זאל  וויסט די ,רי��ז�ט�רי דזשי�ל�דזשיק�ל אַ  אין  שטעלן אויב  ��ילו .דורות
 .דורות  צוקונ�ט
 
 
 

 



 קוילן  און �יל - פועלס  Fossil - עקאנאמיע ענערגיע  .4

פועלס אין � צייַט  Fossil �מעריקע איז ביי �ן ענערגיע קר�סר�וד. ווי � פ�לק, מיר זענען �פענגיק אויף .1
ברענוו�רג נוצן האלט צו �נט�ן מ�סיוו  Fossil ,פון גר�וינג מ�נען און דווינד�לינג צושטעלן. מינווייל
ינה מוזן קלייַבן צווישן �ייינג צו פ�רזעצן די סט�טוס קוו� ינווייר�נמענ�ל און עק�נ�מיש ק�ס. איצט די מד
 .�דער ינוועסטינג אין � נייַ ענערגיע צוקונ�ט

די ק�ס פון ק�נטיניוינג אויף אונדזער קר�נט ענערגיע דרך זענען �ר�פ�נג. אמעריקאנער ק�נסומערס  .2
טרילי�ן יעדער י�ר אויף קוילן, ייל און  1צו $  בילי�ן 700און ביזנעסער שוין פ�רברענגען בעערעך $ 
 פועלס דורך שעדיקן צו Fossil נ�טירלעך ג�ז, און לייַדן די ינק�לקי�ל�ב�ל ק�ס פון פ�ר�עסטיקונג פון
 .אונדזער געזונט און סוויווע 

רענוו�רג ס�ענדינג ב Fossil געוויינטלעך ענערגיע דרך, יו-ווי -אויב �מעריקע האלט צוזאמען � געשעפט .3
 .און 2030 2010טרילי�ן צווישן  23איז מס$מא צו וו�קסן, ט�וט�לינג � עסטימ�טעד $ 

  .פועלס �ז� ווי קוילן, נ�טירלעך ג�ז און ייל Fossil די וועלט איז �וווערלי ריליי�נט אויף .4

סענס איז מס$מא צו גיין  10עדער י�ר, וועגן ��ר יעדער ד�ל�ר �ז �ן אמעריקאנער הויזגעזינד ס�ענז י .5
 .פועלס Fossil צו די קויפן פון ענערגיע, מיט רו% פון �ז געלט אויסגעגעבן אויף

6. Fossil  ינפליקטינג נאך א -ברענוו�רג �ר�דוקציע און נוצן שעדיקן אונדזער סוויווע און אונדזער געזונט 
 .עקאנאמיע און אונדזער קוו�ליטעט פון לעבן גרעסערן שעדיקן אויף דעם אמעריקאנער

7. Fossil וו�ס, אין דערצו צו  ,ברענוו�רג ק�מב�סטש�ן איז די לידינג מיטארבעטער צו גלאבאלע וו�רמינג
ווייל � לומינג ינווייר�נמענ�ל און מענטשלעך ק�ט�סטר�פע, קען פ�רש�פן מ�סיוו עק�נ�מיש שעדיקן 
 :ווי געזונט

ים מדרגה העכערונג און � פ�רגרעסערן אין די שטרענגקייַט פון סט�רמז קען שטעלן שליסל שטעט �ז�  .8
  .ווי ניו יארק, מי�מי און ניו �רלע�נס ביי גרעסער ריזיקירן פון טייַער שטורעם שעדיקן

ע ק�ס, כולל דיקליינינג גלאבאלע וו�רמינג איז פ�רויסז�גן צו פ�רש�פן � פ�רשיידנקייַט פון אנדער .9
ר�ינפ�ללס און רייזינג טעמ�ער�טורעס וו�ס וועט פ�רבינדן צו פ�רש�פן גרויס און עקסטענדעד 
-טריקעניש באדינגונגען אין מקומות ווי די ס�וטוועסט, און ימ��קס אויף ציבור געזונט רעכט צו היץ
 דערטראגן-ן �ז�נע טש�דנע�ל, און ינקריס�ז אין וועקט�רגרעסער פ�רמירונג פו��רבונדענע ילנ�סיז, 
 .קרענק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 וו�לועס מ�ר�ליש דעקייַינג ,עטיקס ,סיוויליטי  ,מ�ר�ל .5

מ�ר�ליש ברייקד�ון איז � דערשיינונג אין וו�ס � הוי�ט דערנידעריקונג �דער ג�נץ �נווער פון מ�ר�ליש  .1
וו�לועס נעמט �רט ין � ב�זונדער געזעלש�פט. די �ברו�טנעסס פון �ז� מין פון דערנידעריקונג זאל 
שן וו�ס נעמען �רט ין דער געגעבן געזעלש�פט איבער בייַטן די�ענדינג אויף די סיטו�ציע און די געשעעני
 .� זיכער צייַט

מ�ר�ליש ברע�קד�וון זאל ווערן גע�ירט דורך די ענדערונגען אין דער ��ליטיש און / �דער קולטור  .2
 .ענדערונגען פון די געזעלש�פט, ק�נפליקט �דער � נ�טירלעך ומגליק

 ,קס לויס  -.נוצלעך ווי עס איז, דאכט זיך אלא צו מ�כן מענטש � מער קלוג שטן בילדונג �ן וו�לועס, ווי .3
1898-1963 

�יקינג �רויף � צייַטונג קענען זיין � סקערי וועג צו �נהייבן די מ�רגן: טער�ריסט ב�מינגז, ג�נז אין  .4
צו ק�נסטיטשו�נץ און דזש�ורנ�ליסץ  קל�סרומז, טערי סטשי�וו�, ענר�ן, ��ל�טיש�נז איר ז�גט ליגן
מיסלידינג אונדז �לע. אונדזער קישקע ָא�רוף איז צו שלייַדערן עפענען � �ענצטער און שרייַען, "איך בין 
 ".נישט געגאנגען צו נעמען עס ענימ�ר

די ילז סייט�ד זענען  עס איז וויידלי געגלויבט �ז מ�דערן געזעלש�פט איז אין ש�רף �רָא�גיין. צווישן .5
סקייר�ק�טינג רייץ פון פ�רברעכן, געט, טיניידזש געשלעכט, טיניידזש בערטס און מעדיצין זידלען; 
י�רהונדערט); און � גענער�ל �רָא�גיין אין �ערזענלעך מ�ר�ל און  20מלחמה (ס�עציעל אין די 
 .רעליגיעזקייט 

יסנש��ט און טעכנ�ל�גיע איז לידינג צו � ווייד�נינג פון דער ריס אין עס איז אויך דייַגע �ז מ�דערן וו .6
וועלט אומות און -לעבעדיק באדינגונגען און בילדונגקרייז ַא�ערטונ�טיז צווישן בליענדיק ערשטער
 די וועלט אומות. �ז� ק�נסערנז זענען מחיה דורך ביידע די וועלטלעך לינקס און-ימ��ווערישעד דריט
 .רעליגיעז רעכט 

רעליגיעז פונד�מענט�ליסץ �פט ש�ילקע די שולד אויף מ�דערן וויסנש��ט אין �לגעמיין, און אויף  .7
 .עוו�לוציע אין ב�זונדער

פ�טער כ�וסכ�ולדז. אינטערנעט -וועדל�ק בערטס און איין-פון-ווט -עטלעכע יגז�מ��לז פון �רָא�גיין  .8
דיקש�ן". פ�רברעכן. עס איז וויידלי געגלויבט �ז פ�רברעכן, פון מינערווערטיק בערגלערי שווינדל און "�
צו ערנסט היציק עבירות, איז ס�ייר�לינג אויס פון ק�נטר�ל. טיניידזש געשלעכט, געבורט און �ב�רש�ן. 
יקס�ל�ודינג אויס פון  עס איז וויידלי געגלויבט �ז טיניידזש געשלעכט און געבורט ר�טעס זענען
ק�נטר�ל. טיניידזש �לק�ה�ל, �ַא�יר�ס און מעדיצין נוצן. �נ � ס�ף וו�רס און �ר�קסי וו�רס וויידזשד 
 .דורך שט�רק, רייַך לענדער

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ס�ר�ל שט�טיש .6

 די פון  יקס��נש�ן גיך  דער  ,ס�ר�ל סובורב�ן �דער ס�ר�ל ווי  באקאנט אויך ,ס�ר�ל שט�טיש .1
Geographic געדיכטקייַט-נידעריק  דורך  קער�קטערייזד ��ט ,שטעטלעך  און שטעט פון  מ�ס 
 ��ר ויט�מ�ביל �ריוו�ט די  אויף צוטרוי  געוואקסן  און  ,ז�ונינג נוצן-איין ,ה�וסינג רעזידענטש�ל
 .טר�נס�ערטייש�ן

 שט�טיש רייזינג אַ  �ק�מ�דייט צו  ד�ר�ן דעם  דורך טייל  אין  גע�ירט איז ס�ר�ל שט�טיש .2
 געוואקסן ��ר פ�רל�נג אַ  פון  רעזולטאטן עס  געביטן  מעטרָא��ליט�ן פילע אין  ,�בער ;ב�פעלקערונג
 .�מענ�טיז רעזידענטש�ל אנדערע  און  �ל�ץ לעבעדיק 

 פ�רקער און ,פ�ר�עסטיקונג ,נוצן  ענערגיע  עוואקסןג מיט ק�ר�לייט�ד שוין  האט  ס�ר�ל שט�טיש .3
 דורך ,דערצו  אין  .ק�העסיווענעסס און  דיסטינקטיווענעסס קהל אין  �רָא�גיין אַ  און  ק�נדזשעסטש�ן
 צו  לידז דערשיינונג  די  ,געביטן  מעטרָא��ליט�ן פון  "footprints" ינווייר�נמענ�ל און  גשמיות די ינקריסינג 
 .געביטן  נ�טירלעך רוען  פון  פר�גמענט�טי�ן די צו  און  וווין וויילדלייף  פון טערונגצעש די

 ווי �זאַ  ,�נטוויקלונג סובורב�ן פון  טש�ר�קטעריסטיקס שייך פון נומער אַ  צו רעפערס ס�ר�ל שט�טיש .4
 ��ר מ�שין די  אויף  יַט�פענגיקי יינציק  ,�נטוויקלונג רעזידענטש�ל ��ר געדיכטקייַט נידעריק ג�ר
  .ל�כ�דימ פון  Forms ויסשליסיק  ווי  מ�ללס שַא�ינג און מ�ללס ג�ס און טר�נס�ערטייש�ן

 ווי  �זאַ  ,ילז געזעלש�פטלעך פון  פ�רשיידנקייַט אַ  מיט ס�ר�ל שט�טיש ב��וילן ה�בן קריטיקערס  .5
 ��ילו און רעסורסן  נ�טירלעך פון צעשטערונג ,�טי�ןיס�ל געזעלש�פטלעך ,פ�ר�עסטיקונג געוואקסן 
 און  באשולדיקונגען  די טש�ל�דזשד ה�בן סובורב�ניז�טי�ן פון  סו���רטערס .�וביס�טי געוואקסן 
 די  וו�ס איז ,זיכערקייַט פון לעוועלס  הויך און  שולן  גוט מיט ,�נטוויקלונג געדיכטקייַט נידעריק  �ז �רגיוד
 .תאוות  הויזגעזינד פון  מערהייַט ו�סטו

 מיט לענדער גרעסטער ס ' וועלט די פון  איין  אין  לעבן  מיר כ�טש .אנדערע  יעדער  ווי ט�קע מוזן מענטשן .6
 אונדזער  אין  אנדערע יעדער  צו ווייַטער רעכט לעבן צו קלייַבן מיר  ,�ל�ץ פון  ה�ריז�נט ס�ף אַ  �נ �ן
 ,ביגער  וו�קסן שטעט אונדזער  ווי  .געביטן  שט�טיש אין  לעבן איצט  דזאונ פון 80% איבער .שטעט
 .לעבן  פון קוו�ליטעט אונדזער ווירקן צו �נהייב איז ס�ר�ל שט�טיש

 דרייווינג  און-קולטור �פענגיק-מ�שין אַ  צו  לידז ס�ר�ל �ז איז  �ר�בלעם ט�ג דער  ווי  קל�ר מערסט  די .7
 !טש�דנע�ל מער ,ימיש�נז טש�ד מער ,פ�רקער מער  .נ�טור ��ר און  יווערסדר  ��ר סטרעסספול איז
-קורץ און �ל�נירונג נעבעך פון  רעזולט�ט דער ��ט איז  עס .ב�שערט ניט  איז ס�ר�ל אבער 
 .סיגהטעדנעסס

 אונדזער  יקס��נדינג ן או צייַט ��טער טייַער אונדזער  דריינינג ווי-וועגן חידוש אין  אונדז  מש�יע ס�ר�ל .8
 נייַן פון עקוויוו�לענט דער  ס�ענז ט�ג יעדער  שעה איין בלויז דרייווז וואס ק�מיוטער א .וו�יסטלינעס
 ס�ר�לינג אין  לעבעדיק  מענטשן �ז גע�ונען ה�בן ריסערטשערז  .מ�שין אַ  אין י�ר אַ  וו�כן ארבעטן
-פוסגייער  אין  לעבעדיק  די ווי  מער מנים זעקס צו  �רויף וועגן און  גיין  צייַט ווייניקער פ�רברענגען סובורבס 
 .נייבערכודז  פרייַנדלעך

 גרעענס��סע ווייניקער מיט אונדז  געלאזן ,ווילדל�נדס און  פ�רם טייַער אין  ק�טינג איז ס�ר�ל שט�טיש .9
 ווערטפול  ��טינג ,איבער ��וועד און ויסגעשע�ט ווייל  זענען  וו�ס ,ב�גס ווי ,ווילדל�נדס טייַער און 
 .ריזיקירן  אין מינים  און  וווין  וויילדלייף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סק�רסיטי וו�סער .7

 אינ��רמ�ציע הינטערגרונט

 זיין  שטענדיק וועט  עס  �ז טר�כטן צו גרינג איז  עס און ,�ל�נעט אונדזער פון  70% ק�ווערס וו�סער .1
 fields פ�רם אונדזער יר�גייט ,אין  זיך ב�דנ ,טרינקען  מיר שטָא�ן דעם -פרעשוו�טער ,�בער .שעפעדיק
 וו�ס פון טערדז-צוויי  און  ,וו�סער פריש איז  וו�סער ס' וועלט די  פון 3% בלויז .זעלטן  ינקרעד�בלי איז -מיט
 .נוצן אונדזער ��ר ל�נ�ווייל�באַ  �נדערש �דער גליישערז  פ�רפרוירן אין �וועק ט�קט איז

 2.7 פון ג�נץ אַ  און ,וו�סער צו צוטריט מ�נגל ווערלדווייד  מענטשן  בילי�ן 1.1 עטלעכע  ,רעזולט�ט אַ  ווי  .2
  .י�ר די פון  חודש  איין  ל�חות ��ר קנַא� וו�סער געפינען בילי�ן

 �זאַ  ,חולאתן  צו יקס��וזד זענען  זיי -ענטשן מ בילי�ן 2.4 ��ר �ר�בלעם אַ  אויך  איז  היגיענע  ינ�ד�קוו�ט .3
   .ילנ�סיז דערטראגן -וו�סער אנדערע  און ,היץ טיפ�יד און  כ�לערע ווי 

 ,טישן  וו�סער Falling מיט  פ�סעד .וואונדער ה�לטן ינווייר�נמענ�ל ס' ערד די  איגנ�רירט ה�בן מיר .4
 מיר ריסקס  די צו זיך וועקן קענען מיר סייַדן .נוצן וו�סער רןרעדוצי צו  מ�וב�לייזד האט ל�נד איין  אַ  נישט
 די פ�רקערט צו �נדערש ניט �ז סיוו�ליזייש�נז פריער  פ�רבינדן וועלן מיר ,גענומען  זענען 
  .עק�נ�מיעס עסנוו�רג זייער �נדערמיינד �ז טרענדס ינווייר�נמענ�ל

 קיין  ווי וו�סער מער  ק�נסומז �גריקולטורע .פ�רשווונדן ה�בן וועטל�נדז ס ' וועלט די  ה�לב ווי  מער .5
 .ינעפפיסיענסיעס  דורך �ז פון פיל ווייסץ און  מקור  אנדערע

 און ש�רטידזשיז ק�זינג ,וועלט  די �רום וו�סער און  וועטער  פון ��טערנז �לטערינג איז  טוישן קלימ�ט .6
 וועט סיטו�ציע דעם ,קורס  ק�נס�מש�ן קר�נט די Floods In others.At און געביטן עטלעכע  אין דר�וץ
 וו�סער �נים קען  ב�פעלקערונג ס ' וועלט די פון טערדז -צוויי ,2025 דורך  .ערגער ב�קומען נ�ר
 .מער ��ילו לייַדן וועט וועלט  די �רום יק�וסיסט�מז און .ש�רטידזשיז

  .מ�נען וו�סער טרעפן  צו רעסורסן וו�סער פריש פון  מ�נגל דער  איז י�קרעס וו�סער .7
 שטרענג  פון טנ�ים אונטער  לעבן (מענטשן בילי�ן 2) ב�פעלקערונג גלאבאלע די פון  טערדז -איינער .8

  .י�ר די פון חודש 1 ל�חות י�קרעס וו�סער
 וועלט  די פון  ה�לב .ארום  ריאָ  �לע י�קרעס וו�סער שטרענג  �נים וועלט  דער אין מענטשן  בילי�ן אַ  ה�לב .9

 .י�קרעס וו�סער דערפ�רונג שטעט גרעסטן  ס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 י�קרעס עסנוו�רג .8

 ��ליטיש צו לידינג ,�רייסיז עסנוו�רג ינקריסינג  ט�מיד -אומה קעגן נ�צי�ן ב�שטעטיקן ,ב�מבע צייט  די .1

 אין  ברייקד�ון ק�ט�סטר�פיק אַ  ,�קט ג�ווערמ�נץ סייַדן ,און הונגער  ס�רע�דינג ,ינסט�ביליטי

ַ  די  איז עסנוו�רג" .עסנוו�רג ַ  די  איז ל�נד און  ייל  ניי  "ג�לד ניי

ַ  אַ  �ז איז רעזולט�ט די .2  ל�נד ��ר פ�רמעסט די  ווו  ,ימערדזשד האט עסנוו�רג פון  ו��ל�טיקסדזשי� ניי

 .זיך  ��ר פענדינג  איז מדינה יעדער און  ינטענסיפיינג איז  וו�סער און 

�ר�צענט פון גלאבאלע ל�נד דילז אין די לעצטע י�רצענדלינג ה�בן שוין צו וו�קסן קרַא�ס �ז  60קימ�ט  .3
 .ר בי�פועלס און צו ק�רמען פיך ��ר פליישביסט געניצט ��

יאר עסנוו�רג �רייסיז ה�בן ד�ב�לד ווי פ�דערונג ��ר עסנוו�רג האט געוואקסן מיט �  10אין די לעצטע  .4
באזירט דיייץ, וו�ס ד�רפן מער -רַא��דלי גר�וינג וועלט ב�פעלקערונג און מילי�נז ה�בן סוויטשט צו כייַע
 .רל און ערד קע

�קספ�ם געזאגט לעצט וו�ך עס דערוו�רט די �רייַז פון שליסל עסנוו�רג סטיי��לז, כולל ווייץ און רייַז, צו  .5
 .יאר, טרעט�נינג דיז�סטר�ס ק�נס�קווענס�ז ��ר די נעבעך 20טָא�ל ווידער אין דער ווייַטער 

רעשט ליעס זענען ומזיכער איז געזען אין דער סומע פון אבער די שוריסט צייכן �ז עסנוו�רג סו�� .6
 .עסנוו�רג וו�ס לענדער ה�לטן אין רעזערוו, �דער "פירן איבער" �ון איין י�ר צו די ווייַטער

יאר די וועלט האט ק�נסומד מער עסנוו�רג ווי עס האט דערוו�קסן. מיר  ��11ר זעקס פון די לעצטע " .7
און זענען פליסנדיק �רָא� ריזערווז. אונדזער סט�קס זענען זייער נידעריק און  Buffer קיין ט�ן ניט ה�בן
אויב מיר ה�בן � טרוקן ווינטער און � �רעם רייַז שניט מיר געקענט זען � הוי�ט עסנוו�רג קריזיס 
 " .�ריבער די ברעט

וינג קערל ייעלדס און רייזינג טעמ�ער�טורעס וו�סער טישן, �ל�טע� Falling ניו טרענדס �ז� ווי .8
ב�העפטן ב�דן יר�וזש�ן און קלימ�ט טוישן צו מ�כן עס שווער, אויב ניט אוממעגלעך, צו יקס��נד 
 " .�ר�דוקציע שנעל גענוג

 פיר דרינגלעך ד�רף מוזן ווערן גערעדט צוז�מען, �נשט�ט פון בעסער זאמען, טר�קט�רס �דער .9
��מ�ס צו כַא�ן וו�סער, ק�רמען די וועלט איצט דע�ענדס אויף נייַ ב�פעלקערונג, ענערגיע, און וו�סער 
   .��ל�סיז

 מיר לעבן אין � וועלט ווו מער ווי ה�לב די מענטשן לעבן אין לענדער מיט עסנוו�רג ב�ב�לז באזירט אויף .10
Farmers 'נג �קוויפערס. די קשיא איז נישט צי די ב�ב�לז וועט �ל�צן, �בער ��מ�ינג און דרייני-איבער
ווען. די בערסטינג פון עטלעכע נאציאנאלע עסנוו�רג ב�ב�לז ווי �קוויפערס זענען די�ליטיד קען ש��ן 
 .�נמ�נידזש�ב�ל עסנוו�רג ש�רטידזשיז

ך דר�מ�טיקלי, די נומער פון מענטשן טרַא�ט אין אויב וועלט ב�פעלקערונג גר�וט טוט נישט ��מעלע .11
 .הידר�ל�גיק�ל �רעמקייַט און הונגער וועט נ�ר וו�קסן

צו �דרעס דעם קלימ�ט �רויסגעבן, דער ערד 'ס טעמ�ער�טור דעם י�רהונדערט  FAILS אויב די וועלט .12
ו��ליעס. מיר ה�בן איגנ�רירט די ערד 'ס דעוו�סטייטינג עסנוו�רג ס ,C ° 6קען לייכט העכערונג דורך 
וו�סער טישן, נישט � איין ל�נד האט מ�וב�לייזד  Falling ינווייר�נמענ�ל ה�לטן וואונדער. פ�סעד מיט
צו רעדוצירן וו�סער נוצן. סייַדן מיר קענען וועקן זיך צו די ריסקס מיר זענען גענומען, מיר וועלן פ�רבינדן 
יוו�ליזייש�נז �ז ניט �נדערש צו פ�רקערט די ינווייר�נמענ�ל טרענדס �ז �נדערמיינד זייער פריער ס 
 .עסנוו�רג עק�נ�מיעס

מיר וויסן די ענט�ערס. זיי �רייַננעמען ש��רן וו�סער, עסן ווייניקער פלייש, סטָא��ינג ב�דן יר�וזש�ן,  .13
און טש�נגינג די ענערגיע עקאנאמיע. מיר ה�בן צו מ�וב�לייז געשווינד. צייט  ק�נטר�ולינג �ַא�י�לייש�נז
איז די סק�רסעסט מיטל. הצלחה דע�ענדס אויף מ�ווינג אין וו�רטיים גיכקייַט. עס מיטל טר�נספ�רמינג 
 .ל סט�קסדי וועלט אינדוסטריעלע עקאנאמיע, סטייב�לייזינג �ַא�י�לייש�נז און ריבילדינג קער

 

 

 



 אינטערנעט - וועלט  ק�ננעקטעד די  פון  עווילס  .9

 די  וו�ס ב�שטימען �ז ,יומ�נז ס  עס .ליכט �דער טונקל ,בייז  �דער גוט ניט  איז אינטערנעט די .1
 עס  ,טעקנ�ל�דזשיז די אויף  זענען מיר  ריליי�נט ווי ענין  קיין און  .(איצט ��ר ל�חות) טוט  טעכנ�ל�גיע
 צו  �נהייבן וועט  מיר �דער - Created ווע' מיר מכשירים  די נוצן  מיר  ווי אויף  Filters צונעמען זיין צו  האט
 .זיי  זידלען 

 געבן  צו  זייַט פינצטער אַ  איז עס �בער וועלט  ק�ננעקטעד מער אַ  קריייטינג איז  'זאכן  פון  אינטערנעט ' די .2
 .מאשינען  צו  לעבן דינער אונדזער �רויף

 אַ  געפינען  צו  ווייטיק עקסקרוסי�טינג אין און  מורא ,ווייקס זי .��דל�גע דער  אויף של�פנדיק Falls רויפ א .3
 טורנס  ט�כטער ט�דלער דיין ב�וגהט איר צ�צקע ק�דלי די  .ה�ר איר  זיך טשוינג קלינער  וו�קוום ר�ב�ט
 איר און צוז�מען לייענען  איר מעשיות  בעדטיים  די  ,שמועסן �ריוו�ט אייער ריק�רדינג בעס�ד זיין  צו אויס
 .אינטערנעץ דער אויף  זיי  בר�דק�סטינג דעמ�לט און  סלי�ינג

 ווי �רויף ענדס לעבן דיין  און  כ�קט איז  בורגל�רס פון זיכער הויז  דיין  ה�לטן צו  אינסט�לירן איר קקטוו  די .4
 .יַא��ן אין של�גן גרויס  אַ  איז עס .ווייסט איר �ן ווייַזן פ�קט שעה -24 אַ 

 איז  סיסטעם  געזונט  די ,אויס איר ש�טינג געביטן איז  ק�ד של�ס די ,ק�מ�ר�מייזד איז היים  קלוג  דיין .5
 און  אויף פל�שינג זענען  לייץ די  .פ�ר די  אין סט�ק ניטאָ  איר בשעת  אויס בל�רינג ,11 צו  �רויף קר�נגקט
 .געבעטן ניט געווען  איר  און ין אויף געגאנגען ��רטיי אַ  איז עס פ�רשטיין איר .טעקדיסקאָ  אַ  ווי �וועק
 .צייַט גוט אַ  ווייל מאשינען די נ�ר איז עס  ט�מער

 ווייל זענען  הייזער אונדזער  .צייַט פון  ענין אַ  נ�ר ס עס ,אנדערע ��ר .געשען  ה�בן די  פון עטלעכע .6
 דאס  .מ�שין אונדזער ק�נטר�ולינג ג�וס די זענען  שטימונג בייז  ס' ונדערט י�רה 21 די און  .באזעסענע 
 דינער  פון  ל�נדש�פט ק�ננעקטעד אַ  פון יטער�טי�ן ווייַטער וו�נטיד-פיל די  ,"זאכן פון אינטערנעט " די  איז
 .�בדזשעקס שט�טיש און 

 מער ווערט �לץ און אנדערער יעדער  צו רעדן ן�ר�דוקט וו�ס אין וועלט  ק�ננעקטעד אַ  פון  איז  חלום דער  .7
 ס נעסט  ווי  �זאַ  דעוויסעס  דינער  דורך �ַא�י�לייט�ד שוין איז וו�ס וועלט  אַ  איז עס  .סימל�ס ,עפעקטיוו
 ,פרידגעס  קלוג ,(אמת' ס  איינער  �ז ,יאָ ) קלינער וו�קוום ר�ב�ט עסן-ה�ר די  ,סיסטעמען ק�נטר�ל-היים
 שניט  צו  קענען  וועלן זיי �ז איז Manufacturers די �לע פון  חלום  דער  און .�ווענס און  סיסטעמען לייטינג
 .ד�טן �נווינקען רובֿ  דיין

 .אינ��רמ�ציע צייַט-פ�קטיש דורך רי�לייסט זיין  וועט  גרו�ע פ�קוס די און  יבערבליק  ב�ניצער דער  .8
 ווי ריטיילערז  �נליין און Manufacturers די ��ר פ�רשונג מ�רק ינגק�נד�קט זיין  וועט  מיר ,�ננ�וינגלי
 .ה�מעס אונדזער אין �רום מ�ך נ�ר און שמועסן  ,עסן  ,טש�רז דינער  אונדזער  אויס  פירן  מיר

 ("ט�נט�סיס �ערזענלעך ינטעליגענט אַ " ) �לעקסאַ  ס  �מ�ז�ן ווי  �זאַ  סיסטעם אַ  נוצן קיין זיין צו סדר אין  .9
 אין  עס  צינגל  צו �ר�זעס �דער ווערטער שליסל �דער] F ווארטן  ,צייַט די �לע צוגעהערט  זיין צו  דארף 
 דורך טעלי-ש�י�ן ס ס�מסונג לייקט איר  אויב  .מיטל סערווייל�נס אַ  איז  עס ,ווערטער  אנדערע  אין  .ק�מף
 $וכן זייַן פון בילד אַ  שיקן וועט  וו�ס ,פרעעזער-ידגע פר הוב  מש�חה זייַן קויפן איצט קענען איר  ,וועג  דעם 
 עקס�רעס ווייַטער דיין סדר קענען איר וו�ס אויף  און  רשימה שַא�ינג אַ  פון לו אין  Smartphone דיין צו
 ?פרידגע דיין פון אינה�לט די  איבער  ��רינג איז  �נדערש וואס  ,טרינקען אַ  גיסן איר בשעת  אבער  .�נליין

10. Sci-Fi מיט  �גריז סטערלינג ברוס מחבר Greenfield,. "זענען  וו�ס ק�מער�ס כינעזיש ביליק  די ס  עס 
 דורך  כ�קט זיין  קענען וו�ס ד�טן פון ל�ודז די  ,ארויסטריטן סערוויס  פון  דעני�ל דיסטריבוטעד  ��ר ידע�ל
 זייער פון ב�נק אַ  �רָא� נעמען  עןקענ ווער  קידס �לט-י�ר-16 �דער -15 די  - ביטערס קנעכל  די
 �זוי איז  וו�ג גלאבאלע  אַ  אויף  כ��ס ש��ן קען טיניידזשער אַ  �ז געד�נק דער " .זאגט  ער  ",בעדרומז
 " .ימבער�סינג ס עס .אינדוסטריע [טעק] די אין מ�ר�ל כערטינג �קטש�וו�לי איז עס  גרויס

 די פון  קיין  �ן ה�מעס אונדזער  אין  �ו��ננ�ס דיגיט�ל Infinite אַ  טינגינוויי איז  זאכן פון אינטערנעט די .11
 ��ילו איז  עס ,פ�קט אין .�רק�טעקטשער גשמיות  אונדזער  צו  צולייגן  אויט�מ�טיש מיר  �ר�טעקש�נז
 ?ַא� אַ  דורך  ולדק�נטראָ  סיסטעמען  זיכערהייַט און  ל�קס דיין  ווי  איר וו�לט - דעם �ווועררייד צו קענען
 .ט�ן שוין איר ט�מער

 אַ  זיין  וועט דיווייס�ז ק�ננעקטעד �ז פ�רויסז�גן professionals זיכערהייַט עס פון �ר�צענט 90 ווי  מער .12
 'ב�טייַטיק' די  מיט  ג�נג ה�לטן צו  דורכפ�ל מגילה  זיכערהייַט ווי  י�ר דעם  �רויסגעבן זיכערהייַט הוי�ט
  .(י�ט) זאכן  פון  אינטערנעט די  דורך געשטעלט ריסקס 

 

 

 



 ק�נסומעריסם און מ�טערי�ליסם .10

ש�צן און די פעעלינגס פון -פ�רשונג האט ��רבונדן ק�נסומעריסם און מ�טערי�ליסם מיט נידעריק זיך .1
 .ל�ונלינ�ס און �נכַא�יניס

מענטשן ווערן  שטודיום ארויס אין דעם זשורנ�ל, מ�וט�ווייש�ן און עמ�ציע געוויזן �ז וויא סעריע פון  .2
מער מ�טירי�ליסטיק, זייער געפיל פון וועלביינג און ציל איז רידוסט און אויב זיי ווערן ווייניקער 
 .מ�טירי�ליסטיק, עס ריסעס

בשעת מ�טערי�ליסם איז גוט ��ר די עקאנאמיע, פועלינג גר�וט, עס קענען ה�בן � נעג�טיוו �ר�ל אויף  .3
 .ה, לידינג צו דייַגעס און דע�רעסיע� �ערזענלעך מדרג

 .ק�נסומעריסם קענען אויך שעדיקן באציונגען, קהילות, און די סוויווע .4

אין פילע וועגן, עס איז � ל�דזשיק�ל ק�ר�לייש�ן. ק�נסומעריסם און מ�טערי�ליסם ��ט �רייַנציען  .5
�ז אנדערע זענען טאן בעסער, ריז�לטינג  ק�מ�ער�ס�נז מיט אנדערע און, אויב עס איז דערקענט
 .פעעלינגס פון דעפיסיענסי זענען פ�רשטיייק

ג�נצע מיר זענען ב�מב�רדיד מיט אויף � טעגלעך יקער, עס איז ונסור�ריסינג מיט די גוו�לדיק סומע פון  .6
 .�ז עס זענען פילע זאכן מיר פילן מיר ווילן און ד�ר�ן

ווען מיר זענען .און די נויט ��ר געזעלש�פטלעך �קסע�ט�נס Fears אונדזער אויף plays ג�נצע .7
דערציילט � �ר�דוקט וועט געבן אונדז יוגנטלעך הויט, מ�כן אונדז מער סעקשו�לי מצליח �דער 
ווי גוט גענוג ווי  ימ��נירן אנדערע, עס איז קליין ווונדער �ז מיר נעמען �וועק פעעלינגס פון ווייל ווייניקער
 .ש�צן-מיר זענען, דעריבער די ריז�לטינג נידעריק זיך

אין דערצו, פ�קוסינג אויסשליסלעך אויף ערנינג גענוג געלט צו קויפן מער קענען נעמען צייַט �וועק פון די  .8
ה און קהל זאכן וו�ס קענען נערטשער גליק כולל באציונגען, געזעלש�פטלעך �קטיוויטעטן, כ�ביז, צדק
 .�רבעט און די סוויווע

�ז ס אונדזער גאנצע עק�נ�מיש סיסטעם: קויפן זאכן. יעדער יינער קויפן. עס טוט ניט ענין וו�ס איר  .9
קויפן. נ�ר קויפן. עס טוט ניט ענין אויב איר ט�ן ניט ה�בן געלט. נ�ר קויפן. אונדזער גאנצע ציוויליז�ציע 
כַא��נז, מיר וועלן �לע פ�רזעצן צו קויפן גורל  איצט רעסץ אויף די ה�ש�רע �ז, קיין ענין וו�ס �נדערש
 .און גורל פון זאכן

קויפן, קויפן, קויפן, קויפן, קויפן. און דעמ�לט קויפן � ביסל מער. דו זאלסט נישט מ�כן, �דער �ר�דוצירן,  .10
נ�ר קויפן.  -ייַדן צוריק נ�ר קויפן. קיינמ�ל ר�טעווען, קיינמ�ל ינוועסטירן, קיינמ�ל שנ -�דער �נטדעקן 
 .קויפן וו�ס איר ט�ן ניט ד�ר�ן מיט געלט איר ט�ן ניט ה�בן ... קויפן ווי איר �טעמען, נ�ר מער �פט

יאר צוריק, אייגן צוויי מ�ל ווי פילע ק�רס און עסן אויס צוויי מ�ל ווי  55אמעריקאנער הייַנט, ק�מ�ערד צו  .11
מיר ט�ן ניט ויסקומען צו זיין קיין כַא�יער ווייַל פון עס. אלא ווי רייזינג לעוועלס פון  פיל �ער מענטש, �בער
סט�רידזש -ווייל, מיר ווע געזען מ�ונטינג קרעדיט ק�רט כויוו און ינקריסינג נומערן פון זיך-געזונט
 .פ�סיליטיעס צו הויז די זאכן מיר ק�מ�ולסיוועלי קויפן

און סטר�טעגיעס צו געפינען  -ק�נס�מש�ן כן איר ז�ל וויסן וועגן די �סיכ�ל�גיע פון ד� זענען זעקס זא .12
 .פרייַהייַט פון מ�טערי�ליסם

 .ווייל -�. ק�נסומער קולטור זאל זיין כ�רמינג יחיד געזונט
 .א נ�טור-ב. מ�טערי�ליסט וו�לועס זענען לינגקט צו טי�ע
c. יט קויפן איר גליק געלט ט�קע קענען נ. 
מ�טירי�ליסטיק מענטשן אויך טי�יקלי ה�בן ווייניקער .ד. מ�טערי�ליסם קען צעשטערן דיין באציונגען
 .געזעלש�פטלעך און עמ��טהעטיק מידות, ביידע צו אנדערע און צו די סוויווע-�ראָ 
 .ליטיעסאון. ק�נסומער ק�לטשערז זאל ה�דעווען נ�רסיסיסטיק �ערס�נאַ 
 .און רעמ�דיד דורך מינדפולנעסס -ו. ק�נסומעריסם איז פועלעד דורך ינסיקיוריטי 
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עפנטלעך ק�רו�ציע און ברייבערי: די אקטן ��ט סטעם פון � רעגירונג ב��מטער ס פ�רל�נג ��ר געלט  .1
יווענטש�וו�לי �וווערטייק�ן דורך גוט �לטמ�דיש גריד. עס קומט  �דער מ�כט ווייל �זוי שט�רק �ז עס ס
 .כולל: געלט ל�נדערינג, יקסט�רש�ן, עמבעז�למ�נט, קיקב�קס ,Forms אין פילע

  .געלט און גריד זענען שט�רק פ�רסעס �ז ווערן ק�ררו�טינג ינפלוענסעס אויף מענטשן און זייער סוויווע .2

געזען צו גלייַך מ�כט, די רייַך מענטשן דעריבער איז געזען צו ה�בן מער מ�כט, געבן זיי  ווי געלט איז  .3
עק�נ�מיש -מער אויט�ריטעט איבער די נעבעך. דאס קריייץ � צעשיידונג אין די פ�רשידענע ס�סיאָ 
מט אין ש�יל, ק�זינג כ��ס ווי קלאסן, וו�ס לעס�ף קריייץ ינ�קוו�ל�טי אין � קהל. ווייַל פון דעם, גריד קו
גוו�לד ירַא�ץ אין סדר ��ר � מענטש צו קריגן וו�ס זיי ווילן. ק�רו�ציע איז געזען ווי די וואס ה�בן העכער 
 .אויט�ריטעט זענען ביכולת צו זידלען זייער מ�כט און ב�קומען �וועק מיט אים

דעם �ר�צעס פון סעלינג און בייינג זאכן אין די מ�רק �ל�ץ, �ז מיר  מיר זענען הייַנט �זוי ענסנ�רעד אין .4
 .קענען נישט ימ�דזש�ן מענטשלעך לעבן ווייל �נדערש

ווייַל, ק�נס�מש�ן און ק�נסומעריסם ב�הערשן געזעלש�פטלעך דיסק�רס און ��ליטיש �דזשענד�ז פון  .5
 .די ליימלייט אין צענטער בינע ווי דער הוי�ט �ביעקטיוו פון לעבן �לע ��רטיעס, ק�נסומעריסם כ�גז

די פעסטקייַט פון לעבן איז �ן אילוזיע. ניט קיין ענין ווי רייַך איר זענט, איר קענען שטענדיק ימ�דזש�ן ווייל  .6
איר זענען  ינפיניטעלי ריטשער. די גרעסער דיין פ�נט�זיע יקסידז דיין סט�נציע, די מער פ�רד�רבן
מס$מא צו ב�קומען. בשעת עס איז אמת �ז מיר קענען �לע ב�ווונדערן מ�כט און געלט, מיר מוזן אויך 
 .ענשור צו בלייַבן �ר�נע צו ב�ווונדערן אידעאלן

מת ווי קענען עס זיין א  -די רעגירונג איז קעסיידער ב�וסטינג �ז די עק�נ�מיש �יר�ג איז געטינג ביגער  .7
�ז רו% פון אונדז זענען געטינג קלענערער ברעקלעך? די ענט�ערן, פון קורס, איז �ז � ביסל מענטשן 
 .ה�בן ד�ב�לד Profits זענען געטינג פיל, פיל ביגער סלייסיז! כ�טש לוין ה�בן סט�גנייטיד, �ירמע

ין פ�רקערט צו קלאסישע עק�נ�מיש די לעבעדיק סט�נד�רדס פון טוערס ה�בן געצויגן צו �רָא�גי .8
טע�ריע. דעם איז ל�רגעלי רעכט צו ��ליטיש אריינמישונג באזירט אויף פ�רד�רבן ב�ציונגען צווישן 
 .�ירמע הוי�טשט�ט און די שט�ט

ט די 'יעקב'? עס מיינט �ז ש�ד האט�ג ווערסיע פון -זענען הייַנט ס ק�ר�ערייש�נז די מ�דערן .9
פ�רשווונדן פון אונדזער 'ציוויליז�ציע'! ווי קענען עס זיין �ז קיינער קענען ווערן געהאלטן �ק�ונט�ב�ל? 
 !עס מיינט �ז קיינער איז פ�ר�נטוו�רטלעך ��ר ע�עס ענימ�ר

י וואנט האט ינסטיטוש�נ�ל דיס�נ�סטי ווערן די קל�ל? ווי �ר�דוצירער און דירעקט�ר �נט�נ .10
דערקלערט, 'די נ�טור פון געזעלש�פט ווי � ג�נץ און זייַן אינסטיטוציעס אין ב�זונדער, טענד צו 
 '.פ�רטר�כטנ זיך �ריוויילינג �ט�טודז ין זייַן רעגירונג

פון  Forms אין הייַנט ס לעבן, ��ילו מ�רק פ�רסעס זענען �פט צווייטיק צו ��ליטיש סיבות, ניימלי קייפל .11
  .ק�רו�ציע אין סיקיורינג עק�נ�מיש מייַלע

��ליטיש ק�רו�ציע קענען ניט נעמען �רט �ן די וויסן פון די שט�ט �דמיניסטר�ט�רס. עס טר�נספערס  .12
ן ציבור נוצן אין �ריוו�ט �דער �ירמע געווינען. עס ר�דוס�ז די לידזשיט�מ�סי או-עשירות פון ל�נדיש
צוטרוי פון די רעגירונג אין די אויגן פון זייַן מענטשן, בשעת עס אויך ווידענס און די��נז ינערלעך קל�ס 
ינעקוו�ליטיעס און �נדערמיינז 'גוט' ג�ווערנ�נס. צום סוף, עס קריייץ � 'קולטור' פון ק�רו�ציע �ז סיפ�נס 
 .און �ר�דוקטיוו ינוועסמ�נט צו �ערזענלעך עשירות ציבור רעסורסן פון געזעלש�פטלעך ב�דינונגען

די מלחמה קעגן גריד טרומ�ס �לע מלחמות ווי עס ליגט אין די שורש פון עס �לע. בעש�ס די קסמ�ס  .13
סעל�ברייש�נז, די �רטשבישָא� פון ק�נטערבורי האט געווארנט �ז מענטשלעך גריד איז טרעט�נינג די 
ל וו�ג פון די ערד. ��ר די �ער��רטיד 'קריסטלעך' נאציע, וואס מיר ב�רימערייַ צו זיין, די ינווייר�נמענ�
לייַדנש�פט פון גריד ר�דוס�ז רעליגיעז ד�קטערין צו נ�ר פילע שטויביק #ללים. האט איר הערן קיין 
נג 'געזעץ פון די דזש�נגג�ל'? ניט שושקען פון שטראף דורך די היגע קירך כייער�רקי וועגן די �ריוויילי
 !האט איך

בילי�ן איז סט�לען פון די  148די אפריקאנער ��רב�נד ק�לקי�לייץ �ז יעדער י�ר איבער יו $  .14
פון די ק�נטינענט ס גאנצע גר�ב דינער  1/4ק�נטינענט דורך זייַן לע�דערס. �ז �רבעט אויס צו מער ווי 
 .לן צו ק�רו�ציע יעדער איין י�ר�ר�דוקט פ�רפ�



 Farming ��בריק .12

הייַנטצייַטיק כייַע �גר�ביזנ�ס איז די גרעסטע בייז אלץ �ער��טרייטיד דורך מענטשהייַט. עס ה�בן  .1
ברוט�ליטי ט�מער ג�רניט  געווען פילע כ�רערז �ז זענען געווען שלעכט אקטן, �בער אין פ�רנעם און
 .יקסידז פ�בריק ברידינג

מילי�ן ל�נד �נימ�לס זענען געהרגעט �ער שעה. די וו�סט  1אין די ��ראייניקטע שט�טן, איבער  .2
הומ�נס ה�בן �ביוזד  .Farms מערהייַט ענדיורד לעבן פון ונרעליעוועד צ�רעס און זידלען אין פ�בריק
נהומ�נס ��ר מ�לעני�, �בער אין טערמינען פון נומערן, קיין מענטש �טר�סיטי קומט יומ�נז און נ�
 .נ�ענט צו די הייַנטצייַטיק ינסטיטוש�ן פון פ�בריק ברידינג

גענ�סידעס יוזש�וו�לי סוף מיט די יקסטערמ�נייש�ן פון די וויקטימס. אין ק�נטר�סט, נ�נהומ�נס זענען  .3
 .ולי ווייל ברעד אין ענטפער צו � ינסייש�ב�ל ַא�עטיט ��ר פליישק�נטיני

פון קורס, ד�רט ה�בן שוין מאל ווען מענטש קנעכטש��ט האט �ערסיסט�ד ��ר סענטשעריז, �זוי די  .4
 .דוירעסדיק נ�טור פון פ�בריק ברידינג איז ָא�שיידנדיק �בער ניט יינציק

ומ�נז ה�בן געהרגעט �דער �ביוזד יונגערמ�ן יומ�נז, די בדעה סיבות (�בער אין �לגעמיין, ווען י .5
די מיסגיידיד �דער פל�טלי פ�לש זיי זאלן זיין) ��רבונדענע צו וויכטיק ק�נסערנז. לעמ�של, פילע פון 
און די אמעריקאנער  ,�ער��טרייטערז פון דעם חורבן קעגן די אידן, די רוו�נד�ן גענ�ציד פון טוצי
יקסטערמ�נייש�ן פון רו% פון די נ�טיווע אמעריקאנער געגלויבט �ז זייער קריימז זענען נייטיק צו ופהיטן 
 .ס�סיי�טיז קעגן הוי�ט טרעץ

אין ק�נטר�סט, פ�בריק ברידינג באדינט בלויז צו טרעפן � עסנוו�רג ייבערה�נט. דערצו, די עקסטרעם  .6
טי פון פ�בריק ברידינג רעפלעקץ � פ�רל�נג צו קריגן פלייש און אנדערע כייַע �ר�דוקטן ווי ברוט�לי
טשי�לי ווי מעגלעך. אויב מענטשן זענען גרייט צו צ�לן � ביסל מער ��ר די �ר�דוקטן, זייער ייַנש�פונג 
 .זיין ווייַט ווייניקער וו�לט נ�ך ענטייל זידלען, �בער דעם די�ל�ם פון זידלען קען

פ�בריק פ�רמעד �נימ�לס זענען ט�וט�לי אומשולדיק. זיי קיינמ�ל בעקיוון ש�טן ווער עס יז (כ�טש, אין  .7
 .(זייער מי צו �נטלויפן ווייטיק �דער טויט, זיי ט�ן טייל מ�ל ש�טן פ�רם טוערס

�ף, �רגיוינג קעגן אינסטיטוציעס �ז מיסטרע�ט זיי הומ�נס קענען ��ט גער�נגל אויף זייער אייגן ביכ .8
�דער ��ילו מלחמה קעגן זייער ט�רמענט�רס. אין ק�נטר�סט, נ�נהומ�נס ה�בן קיין עפעקטיוו מיטל 
 .פון ריזיסטינג זייער מענטשלעך ַא�רעסערז

רעס. ק�נסומינג פלייש און אנדערע גע�ירט צ�-די ייבערה�נט ��ר פלייש איז � לידינג גרונט פון מענטש .9
כייַע �ר�דוקטן האט ק�נטריביוטיד שווער צו גלאבאלע וו�רמינג, סקוו�נדערינג פון באגרענעצט 
 .נ�טירלעך רעסורסן, און רידוסינג עסנוו�רג זיכערהייַט

10. Farming  יאר. קליין 25האט שוין דר�סטיקלי געביטן איבער די לעצטע Farms וין רי�לייסט ה�בן ש
דורך גרויס, ינד�סטרי�לייזד פ�בריק ַא�ערייש�נז, און חיות און די נ�טירלעך וועלט ה�בן ווערן מיר 
 .ק�מ�ד�טיז אין דעם �ר�צעס

און אויף �  Faster בשעת �גר�ביזנ�ס האט מ�סטערד די קונסט פון "גר�וינג" און מ�רד �נימ�לס .11
ווי אלץ איידער, די ק�ס און נעג�טיוו רעזולטאטן פון דעם �זוי גערו�ן "ביליק" עסנוו�רג  גרעסערע וו�ג
 .סיסטעם זענען שטרענג ��ר אונדז �לע

פ�רש��רן חיות דורך די טויזנטער אין מ�סיוו ווערכ�וסיז, טרע�טינג זיי ווי �ר�דוקציע  Farms פ�בריק .12
עפיל מענטשן. מיללי�נס זענען ��קט אין ק�געס און קרייץ �זוי טייטלי �ז זיי וניץ אלא ווי ווי לעבעדיק, ג 
 .קענען נישט גיין, דרייען �רום �דער ��ילו אויסשטרעקן זייער לימז

מ�ה�טמ� ג�נדי איז געווען ריכטיק ווען ער האט געזאגט, "די מ�ר�ליש �ר�גרעס פון � ל�נד קענען זיין  .13
  ".דורך ווי זייַן �נימ�לס זענען באהאנדלט געמש�ט

 

 

 



 Foods שנעל  .13

 עסנוו�רג שנעל OF דיינדזשערז די

ס, אמעריקאנער  1950ווען יעקב דין האט געזאגט, "לעבן שנעל, שט�רבן יונג, ל�זן � שיין מעס" אין די  .1
ינדונג. הייַנט אמעריקאנער זענען נ�ר זענען געווען פיל טינער און שנעל עסנוו�רג איז געווען � נייַ דערפ
ס געץ. �נשט�ט זיי עסן שנעל עסנוו�רג, שט�רבן יינגער  1950אויך דיקלעך צו לעבן ווי שנעל ווי די ד�ר 
 .ווי זיי ז�ל און ל�זן ינקריסינגלי �ביס ק�ר�סיז

�רג גיט איינער פון די גרעסטע צוזאמען מיט סמ�קינג, מ�טעריע זידלען און ינ�קטיוויטי, שנעל עסנוו .2
  .אינטערעס געזונט טרעץ צו מענטשן אומעטום -ציבור

שנעל עסנוו�רג איז #מעט יונ�ווערס�לי געפערלעך און ז�ל מיסט�מע פירן � ווארענונג פון די כירורג  .3
און ס�טשערייט�ד  באזירט ק�רסינ�דזש�נז, איז הויך אין ג�נץ ק�ל�ריעס-�לגעמיין. עס #ולל פלייש
 .פעט און איז � הוי�ט מקור פון טר�נס פעט

אין � ל�נד �בסעסט מיט ב�לדיק צופרידנקייַט און �נזעעוודיק ק�נס�מש�ן, וו�ס קען זיין מער  .4
  ?פ�רפירעריש ווי די קַא��ציטעט צו פ�רנוצן יקסעסיוולי אין � מ�מענט ס ב�מערקן

עסנוו�רג קולטור מאכט עס מעגלעך צו ה�בן #מעט קעסיידערדיק, �נכעלטי -ון די שנעלדי ד�מ�נ�נס פ .5
 .טעגלעך -מ�ווע�בלע פע�סץ

ניט נ�ר איז דער עסנוו�רג געפערלעך, �בער עס �ר�מ�וץ � סטיל און קולטור �ז זענען אויך געפערלעך.  .6
נוו�רג ז�ל זייַן אונדזער מיזבייעך פון די אונדזער לעבן זענען שנעל, פרענעטיק און געשעפט. עס 
 .מ�דנעסס, ניט טייל פון עס

עס ס קיין צופ�ל �ז דייוו טאמעס, די צופרידן סע� פון ווענדי ס וואס �ושיז די געסט ס בורגערס אויף  .7
אויף מער פריש  טעלעוויזיע, האט � ק�ר�נערי ביי��ס ָא�ער�ציע עטלעכע י�רן צוריק. ווי מיר קענען זען
ק�מערש�לז, ער ס דרַא�ט � ביסל מנים, �בער �ז האט נישט סטַא�ט אים �ון ה�ווקינג זייַן �ר�דוקטן 
 .צו די מנוחה פון אונדז

�ר�צענט פון זיי זענען �ביס, �רויף מער  30צ�ון אמעריקאנער קינדער זענען נישט עסן געזונט. בעערעך  .8
יאר. אין �לגעמיין, קינדער עסן אויך פיל, און פיל פון וו�ס זיי  20אין דער פ�רג�נגענהייַט  �ר�צענט 50ווי 
 .עסן איז �נכעלטי

רו% מענטשן וויסן �ז שנעל עסנוו�רג איז נישט גוט ��ר איר, �בער פילע ט�ן ניט פ�רשטיין ווי  .9
ק�ל�ריעס, ס�טשערייט�ד פעט און א�שר ��ילו  געפערלעך עס ט�קע איז. זיי מיסט�מע וויסן וועגן די
דער ��טענציעל ק�רסינ�דזש�נז אין די רינדערנס. אבער א�שר זיי טר�כטן זיי קענען �נטלויפן די 
די הינדל מקנוגגעץ �דער די פראנצויזיש פריעס. נ�ך עס דורך סקי�ינג די בערגער און בעת ערגסטע פון 
זענען נ�ר ��טייט�וז ה�לב אין גרינס בוימל, רעכט? צום ב�דויערן די פריעס זאל זיין  �לע, פריעס
 .ערגער ווי די בערגער. וו�ס? טר�נס פ�ץ

ווען  ,1911געמאכט פ�ץ, וואס זענען געווען כמעט אומב�ק�נט צו יומ�נז ביז -טר�נס פ�ץ זענען מענטש .10
געבראכט איר �לעסטר�, ערשטער מ�רק�טיד קריסק�. אין  �ר�קטער & ברען, די מענטשן וואס
פעט שווינדל. איר גיין אין � פעסט עסנוו�רג ווענטיל און -עטלעכע וועגן ד�ס איז אן אנדער מין פון הויך
קלייַבן די פריעס �נשט�ט פון דעם בערגער, טראכטן איר 'רע �וווידינג ס�טשערייט�ד פעט. אבער עס 
פריינג ב�פרייַען -אויס �ז איר ניט� ניט בעסער �וועק. טעמ�ער�טורעס געניצט ��ר טיף טורנס
לידזש�נז פון דעדלי ��טער ר�ד�ק�לז פון פ�ץ. ��ילו מער שרעקלעך איז די ווירקונג ��ר קייפל פריינג 
 .�קסידיזע ביי פריגהטענינגלי הויך רייץ ע�יס�ודז. פ�ץ �ז ביסט געניצט ווידער און ווידער ��ר פריינג

 ;Foods זיבן יוו�לז פון שנעל .11
 �. סובסט�נד�רד ינגרעדיענץ

 Feeling ב. פעט און צוקער ��ר �ז בל�בבי
c. ז�לץ קענען פירן צו כיי�ערטענש�ן 
 �ר�בלעמס Gut יקוו�לז Fiber ד. נידעריק
 �רויף דיין גוף און. �דדיטיוועס קענען ב�ל�ג�ן

 איר ב�קומען קר�נק -נעבעך -ו. נוטרי�נט

 איר קענען נישט ה�לטן די ג�רגינג -ג. �דיקטיוו 



 �ווערל��ד אינ��רמ�ציע .14

 צו  געניצט  טערמין  אַ  איז  (ינפ�קסיק�טי�ן �דער ינפ�בעסיטי ווי  באקאנט אויך) �ווערל��ד אינ��רמ�ציע .1
 פיל  צו האט איינער ווען  דיסיזש�נז מאכן Effectively און �רויסגעבן �ן שכל פון שוועריקייט  די  ב�שרייַבן
 .�רויסגעבן �ז וועגן  אינ��רמ�ציע

 �ר�סעסינג זייַן יקסידז  סיסטעם אַ  צו  ינ�וט פון  סומע די  ווען �קערז �ווערל��ד אינ��רמ�ציע .2
 .קַא��ציטעט

 ווען  ,דעריבער .קַא��ציטעט �ר�סעסינג ק�גניטיוו באגרענעצט פ�ירלי ה�בן מייקערז ב�שלוס .3
 .��סירן וועט  קוו�ליטעט ב�שלוס אין רעדוקציע אַ  �ז מס$מא איז עס ,�קערז �ווערל��ד אינ��רמ�ציע

 אויף  ז�מלונג ד�טן יַז�רי נידעריק און  שט�רק צו צוטריט און  עלטער  אינ��רמ�ציע די  פון פ�רט�ג די .4
 .געשיכטע  אין פונט אנדערע  קיין  אין ווי  אינ��רמ�ציע מער  אונדז  געבראכט האט  יקער  �ט�מייטיד

 אַ  איז �בער עליט רייַך אַ  צו  ריסטריקטיד מער ניט  איז לעבן טעגלעך  אין אינ��רמ�ציע �נפירונג .5
 ו  ו "אאז ,ַא��ס רירעוודיק ,וועבסיטעס ,��סט -E ,מידיאַ  סאציאל .�לעמען קימ�ט �נימער וו�ס �ר�בלעם
 .טעגלעך  לעבן  אונדזער  אין ד�טע ש�יל �לע

 כיידר�נט פייַער אַ  פון  טרינקען אַ  גענומען ווי  איז אינטערנעט  די פון  אינ��רמ�ציע געטינג  .6
 מעגלעך געמאכט ערשטער  יקייטטעט אנדער  אן צו ב�ריערז �וועקגענומען אויך  צופרידן  דיזשיטייזונג .7

ַ  ארויסגעבן :דרוק  דרוק  די דורך   �לט-סענטשעריז דורך  ריסטריקטיד  מער ניט  .אינ��רמ�ציע ניי
 .הייַנט �רויסגעבער אַ  זייַן קענען  יז  עס  ווער ,ק�ס פ�רש�רייטונג און �ר�דוקציע

ַ  זר�שאַ  צופרידן ,עפענען פל��דג�טעס אינ��רמ�ציע די מיט .8  :��רמ�טירונגען ק�ונטל�ס אין  אונדז  ביי
 און  �לערץ פרייַנד Facebook .טעלע��נען צעל  אונדזער אויף  טוועעץ טוויטטער און �רטיקלען טעקסט 
 מער  ניט) �יטשיז ס�לעס ��רקויף דירעקט און  �רטיקלען רעגע  .בל�קקבערריס אונדזער אויף  ��סט קול
 די  דערמ�נען צו ניט .ק�מ�יוטערס דעסקטַא� אונדזער אויף (��סטגעלט פון  �רייַז די  דורך  באגרענעצט 
 .��סט -E :ַא� רעצייעך  לעצט 

 ביסל א  .סייכל  ס  מענטשן ל�ווערס אינ��רמ�ציע פון ק�סקייד רילענטליס די  �ז קליימז ��ילו זענען  עס .9
 יק  די �ז געמאלדן  ��קק�רד-לעטטהעוו  דורך  ק�מיש�נד לערנען אַ  ,צוריק י�רן

 זענען  עטלעכע .אינ��רמ�ציע פון  מ�בל די דורך  �וווערכוועלמד Feels �לעמען ניט ,קורס פון .10
 צווישן ב�ונדריז די  בלער צו אינ��רמ�ציע פ�ר�נען-שטענדיק פון טענדענץ די .אים דורך  סטימי�לייט�ד
 .וועגן  אומגעריכט אין  לעבן �ערזענלעך נדזעראו ווירקן קענען היים  און  �רבעט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 �דיקש�ן News 7 רענטגענ 24 .15

 ?לעבן דיין  איבער נעמען צו  אנגעהויבן  און איר  אויף  �רויף קרע�ט �דיקש�ן נייַעס האט .1
 אייערע  �לע און ר�דיאָ  ,טעלעוויזיע  אויף  - נייַעס די  'טשעק  נ�ר' צו �נטרייַבן אַ  פילן קעסיידער  איר  צי .2

 ?זייטלעך נייַעס אינטערנעט ב�ליבט
 ניט ה�בן זיי  ווי קוקן  ��רטיי אַ  ��ילו �דער �פיס די  �דער רעסט�ר�ן אַ  אין �רויף ווייַזן צו לייקס קיינער .3

 .עס פון ורלג ה�בן צו  ווי  מיר  און  ,קר�נטקייַט איז  אינ��רמ�ציע .אויף געגאנגען ' ס וו�ס קלו  אַ 
 בלויז ניט .ביטול �דער .ש�ד פון דיזערווינג  ,ב�ציונגען נעבעך ווי  זענען  קיין ג�ט ניט ה�בן וואס מענטשן .4

 .טעמע  הייס לעצט די  וועגן גערעדט  איז �נדערש �לעמען ווען ז�גן צו  ג�רנישט ה�בן זיי  �בער ,וו�ס
 .אויך  ד�ונסיידז ערנסט עטלעכע ג�ט האט  אין  לעבן איצט  מיר  �ז נייַעס רעגע 24/7 פון  וועלט  די .5

ַ  פון לויפן קעסיידערדיק  די  ,לעמ�של  קליין און  ק�נטעקסט קיין  מיט  ,אינ��רמ�ציע 'רוי' פון סני��ץ ניי
 און ה�לטן איר ווען  .וויכטיק  און דרינגלעך  טער�בלי ויסקומען געמאלדן  ס �ז �לץ מאכט ,�נ�ליסיס
 מ�כן �ז כעדליינז פרענזיעד  די  נ�ר ס עס .אמת זיין  ניט  קענען ד�ס �ז פ�רשטיין איר ,אים וועגן  טר�כטן
 .�נטלויפן צו  שווער  איז געפיל די אבער  .וויכטיק ויסקומען  עס

 דיין  לייגט און טעמ�ער�טור עמ�צי�נעל די  רייז�ז ,נישט  �דער עס  ווי איר  צי  ,ערדזש�נסי פון געפיל �ז .6
 ע�עס ט�ן צו  ה�בן זאל איר  ... טרעט�נינג ע�עס א�שר ... אויף  געגאנגען  איז  ע�עס .'פלינק' אויף מ�רך
 נייַעס אַ  וו�טשינג ניטאָ  איר  בשעת דעם וועגן  טר�כטן ק�נש�סלי ניט ט�ן איר  ?וו�ס �בער ... עס  וועגן 
 איר ווי  מער ��ילו מאל  ,זען  איר  וו�ס פון  נוסח ון א  ט�ן די  דורך �פפעקטעד זענט איר �בער ,בוליט�ן
 .צופרידן די דורך �פפעקטעד זענט

 .ב�ז�רגט און דערשל�גן איר  מ�כן קענען סק�נד�ל און גוו�לד ,טר�געדיע ,ומגליק  ה�לטן-ניט .7
 און שע�ערישקייט ןדיי  כינדערז און  ,�נפ�ל און  מורא  צו לידז עס .געזונט דיין  ��ר שלעכט  איז נייַעס .8

 .בעס�כ�קל עס ק�נסומינג ה�לטן ?לייזונג די .די�לי טר�כטן צו  פיייקייַט
 .ק�לַא�סיז בריק  די  און  ,בריק  אַ  איבער  דרייווז מ�שין א .געשעעניש  ווייַטערדיק די נעמען  - מיסלע�דס ניו .9

 ווו  .פון געקומען איז ער ווו  .מ�שין די  אין מענטש דער .קאר די ?אויף פ�קוס מידיאַ  נייַעס דער  טוט וו�ס
 .ירעל�וו�נט �לע איז �ז אבער .(סערווייווד ער אויב) ךקראַ  די  יקס�ירי�נסט ער  ווי .גיין צו  �ל�ננעד ער
 האט �ז ריזיקירן  �נדערלייינג די ' ס �ז .בריק  די  פון פעסטקייַט סטר�קטשער�ל די ?ב�טייַטיק ס וו�ס
 ס  עס  ,דר�מ�טיק ס  עס ,בלענדיק איז מ�שין די  �בער .בריקן אנדערע  אין ל�קערן קען און ,לערקינג שוין
 .�ר�דוצירן צו  ביליק  ס �ז נייַעס' ס  עס און  ,(�בסטר�קט-ניט ) מענטש  אַ 

  .קע� אונדזער אין  מַא�ע ריזיקירן פ�לש ג�ר די  מיט �רום גיין  צו  אונדז  לידז נייַעס  .10
 רברידע  לעהמ�ן פון  ייַנבר�ך די .רייט�ד-אונטער איז דרוק כר�ניש .רייט�ד-איבער איז  טערעריז�ם �זוי
 .רייט�ד-איבער זענען  �סטר�נ�ץ .רייט�ד-אונטער איז  יר�ס��נס�ביל�טי פינ�נציעל .�ווועררייטיד איז
 .ירעל�וו�נט איז  נייַעס .רייט�ד-אונטער זענען  נורסעס

 איינער  נ�מען ,חדשים  12 לעצטע  די אין לייענען ה�בן איר  מעשיות  נייַעס 10,000 בעערעך  די  פון אויס .11
 דיין ווירקן  ענין ערנסט אַ  וועגן  ב�שלוס בעסער אַ  מ�כן צו  איר  ערלויבט  - עס  ק�נסומד איר ווייַל - זאַ 
 .איר צו  ירעל�וו�נט איז נייַעס פון ק�נס�מש�ן די  :איז פונט די .געשעפט אייער �דער ק�ריערע דיין  ,לעבן
   .ב�טייַטיק ס  וו�ס דערקענען  צו  שווער זייער עס  געפינען  מען אבער 

 אַ  פון  ייבערפל�ך די אויף �ַא�ינג ב�ב�לז זענען זאכן  נייַעס - מ�כט יקס�ל�נ�ט�רי קיין  האט נייַעס .12
 איז  שייכות די  .ניט ,ס�דלי ?וועלט די  ��רשטיין איר  העלפן Facts �קיומי�לייטינג וועט  .וועלט די�ער
 אונטן �נטוויקלען �ז מווומ�נץ שט�רק ,��מעלעך :מעשיות -ט ני זענען מעשיות  וויכטיק די  .ינווערטיד 
 ,קיצער  איר "פ�קט�ידס נייַעס" מער  די .ווירקונג  טר�נספ�רמינג אַ  ה�בן �בער ר�ד�ר' דזש�ורנ�ליסץ
 נ�מישעק� העכער צו  לידז  אינ��רמ�ציע מער אויב  .��רשטיין וועט איר  בילד גרויס  די פון ווייניקער  די
 .פ�ל די נישט' ס �ז .�יר�מיד דער  פון  ש�יץ די  אין זיין  צו דזש�ורנ�ליסץ דערוו�רטן ד' מיר  ,הצלחה

 די  ס�ור מעשיות  ��ניקקי .סיסטעם  לימביק  די טריגערז  קעסיידער עס  .גוף אייער צו  ט�קסיק איז נייַעס .13
 און  סיסטעם ימיון דיין דערעגול�טעס דעם  .(ס�לק�רטי) גלוק�ק�רטיק�יד פון ק�סקיידז פון  מעלדונג
 פון שט�ט אַ  אין  זיך פינדס  גוף  דיין ,ווערטער  אנדערע אין  .כ�רמ�ונז גר�וט פון מעלדונג  די ינכיב�ץ
 ,צעל) גר�וט פון מ�נגל ,דיידזשעסטש�ן ימ�ערד גרונט לעוועלס  גלוק�ק�רטיק�יד הויך  .דרוק  כר�ניש
 ווירקונג -זייַט ��טענציעל אנדערע  די .ינפעקטי�נס צו  ס�סע�ט�ביל�טי און נערוו�סנ�ס ,(ביין  ,ה�ר
 .דעסענסיטיז�טי�ן און זעאונג-טונעל  ,�נפ�ל ,מורא �רייַננעמען
a. ערר�רס ק�גניטיוו ינקריס�ז נייַעס. News Feeds  ערר�רס ק�גניטיוו �לע פון  מוטער די: 

 .פ�רורטייל ב�שטעטיקונג
b. ריקווייערז ק�נס�נטרייש�ן .ק�נס�נטרייש�ן ריקווייערז טראכטן.טראכטן ינכיב�ץ נייַעס 

 .איר יבעררייַסן צו  ענדזש�נירד ס�עסיפיק�ללי זענען ברעקלעך  נייַעס .צייַט �נינערַא�טיד
c. הונדערטער מיט  .פ�רזעצן זיי ווי יסןוו צו  ווילן מיר ,�נטוויקלען מעשיות  ווי .מעדיצין אַ  ווי  �רבעט נייַעס 

 שווער און  ק�מ�עלינג ינקריסינגלי  איז  קרייווינג דעם ,קָא� אונדזער  אין  סט�רילינעס �רב�טרערי פון
 .איגנ�רירן צו

d. צייַט ווייסץ נייַעס.  
e. הש�עה ניט  ן קענע איר  זאכן וועגן �וווערוועלמינגלי זענען  מעשיות  נייַעס.��סיוו אונדז  מאכט נייַעס.  



f. סיבה איין  איז דאס  .שע�ערישקייט אונדזער שיעור וויסן  שוין מיר הינגסה .שע�ערישקייט קילז  נייַעס 
 רובֿ  זייער  �ר�דוצירן ��ט �נטרַא�ר�נערז און  ק�מ��וזערז ,נ�וועליסץ ,מ�ט�מ�טיש�נז וו�ס
 .עלטער יונג  אַ  אין �רבעט שעפעריש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 �דיקש�ן טעלעוויזיע  און  ג�מעס ווידעא  .16

טר�ץ נישט זיך אין די די�גנ�סטיק און סט�טיסטיק�ל מ�נו�ל פון מענט�ל דיס�רדער (דסם), עס האט  .1
 ַ ט שוין גר�וינג דייַגע וועגן מענטשן וואס דערשייַנען צו זיין �בסעסט מיט וידאו ג�מעס און פ�רברענגען וויי
 .צו פיל צייַט �לייינג

�דיקש�ן צו ווידעא ג�מעס איז ווייל געהאלטן ��ר ַא�ק�מינג אויסגאבעס פון די דסם, �בער ��ר איצט  .2
  .עס איז ניט אנערקענט ווי � ב��מטער קליניש �ר�בלעם

מענטשן (צי זיי זענען קידס,  רעג�רדלעסס פון זייַן ונ�פפיסי�ל סט�טוס, עס איז קליין קשיא �ז עטלעכע .3
טיניידזשערז, �דער �ד�לץ) ש�ילן ווידעא ג�מעס יקסעסיוולי און �ז ווידעא ש�יל �דיקש�ן קענען ש��ן 
 .�ר�בלעמס אין אנדערע וויכטיק געביטן פון זייער לעבן

אין פ�קט, נ�ר � קליין  -ד וידאו ג�מעס ווערט �דיקטי plays דאס איז ניט צו מיינען �ז �לעמען וואס .4
  .מיעט ויסקומען צו �נטוויקלען ב�טייַטיק �ר�בלעמס

 מיללי�נס פון מענטשן ש�ילן ווידעא ג�מעס אין מ�דערייש�ן ווי � וועג צו פ�רברענגען צייַט מיט .5
Friends, פ�רווייַלונג ָא�רוען נ�ך � סטרעסספול ט�ג, און ווי � �שוט פ�רעם פון. 

נ�ך, בעכעסקעם גיימינג געוווינהייטן אונטער ק�נטר�ל איז נישט ע�עס וו�ס קומט לייכט צו �לעמען.  .6
 .��ר עטלעכע מענטשן, �נליין ק�מ�יוטער גיימינג ווערט די מערסט וויכטיק ז�ך אין זייער לעבן

 .וידאו ג�מעסזן אין טויווע פון באציונגען זאל לייַדן ווען איינער שוטעף איז ָא�געל� .7

ווען וידאו ג�מעס זענען ניט מער � �שוט דייווערזש�ן פון דער עמעס וועלט �בער � ב�נעמעניש �ז  .8
�ווערט�קעס �לע אנדערע �קטיוויטעטן, דעם קענען פירן צו א סך נעג�טיוו ק�נס�קווענס�ז אין די 
  .גיימער 'ס לעבן

 �נגעבונדענער מיט �ן �דיקש�ן צו ווידעא ג�מעס �ר�בלעמס .9

 �. �סיטש�ל�גיק�ל
 ב. גשמיות און געזונט 
c. מיש��כע 

 ד. פינ�נציעל
�ק�דעמיק הצלחה איז ��ט איינער פון רו% קל�ר ווי דער ט�ג ק�וס�ליטיעס - און. שולע / אוניווערסיטעט 
  .פון ווידעא ש�יל �דיקש�ן
 טער�ערס�נ�ל ימ��קטו. ינ 

 �דיקש�ן טעלעוויזיע OF ריסקס און סימ�ט�מס די

ידענטיפיעד טעלעוויזיע �דיקץ ה�בן געוויזן �ז יענע ק�נסידערינג זיך �דיקטיד -שטודיום באגלייט מיט זיך .1
 מענטשן וואס היטן צו טעלעוויזיע זענען געווען מער בכלל ומגליקלעך, ב�ז�רגט, און וויטדר�ן ווי אנדערע
 .טעלעוויזיע 

פ�רשונג האט גילוי דיסטורבינג ז�גן �ז יבעריק טעלעוויזיע וו�טשינג איז ��רבונדן מיט � קירצער  .2
שעה פון  6ליפעס��ן. יענע אין דעם העכסטן ריזיקירן ק�טעג�ריע וו�טשט � דורכשניטלעך פון 
יאר קירצער ווי מענטשן וואס האט ניט וו�ך  5ן קימ�ט טעלעוויזיע � ט�ג, און האט � ליפעס��
 .טעלעוויזיע 

 

 

 

 

 

 



 גל�וב�ליזייש�ן .17

ס לידינג ס�וסי�ל�דזשיסט פון קולטור און סעל�ברייטיד מחבר, ווי ��ר ' France ,��ר �יער ב�ורדיעו .1
פילע אנדערע קריטיקערס פון גל�וב�ליזייש�ן, וו�ס איז דער הוי�ט וועקסינג איז די פריש צוריקציענ זיך 
וילשטאנד, מעדיציניש ז�רגן, ה�וסינג, עפנטלעך וו Funding פון ל�נדיש ג�ווערמ�נץ פון �ד�קוו�טלי
טר�נס�ערטייש�ן, בילדונג, און קולטור. די נע�ליבער�ל פ�קוס פון די פ�רג�נגענהייַט ביסל דעק�דעס 
הילף, כ�ר�קטעריסטיש פון בריטיש, אמעריקאנער, -אויף �רייוו�ט�זייש�ן, דערעגול�טי�ן, און זיך
דעמ�קר�טיש וועלט -ון �ר�קט�ס�ז �ר�מ�טעד גל�וב�לי דורך די ונעלעקטעד און ניטפראנצויזיש, א 
בעגעט � ברייט -און וועלט האנדעל ארגאניזאציע (ווט� )  ,Fund ב�נק, ינטערנ�טי�נ�ל מ�נעט�רי
� קולט פון כַא�עריש  העכערונג פון �ר�בלעמס: נייַ דעס�סי�ליז�טי�ן ��ל�סיז, מענגע פון 
ינדיווידו�ליסם, פ�רב�נד ב�סטינג, �נטרַא�ר�נערי�ל ד�ונסייזינג, �רבעט "פלעקסיביליז�טי�ן," 
 ,עק�נ�מיש ינ�קוו�ל�טי

און רידוסט יקס�ענדיטשערז איז סעע�ינג אין יעדער נוק און  Profits טערמין-די זוכן ��ר מ�קסימום קורץ .2
 .פון לעבן קר�ני

דעם עק�נ�מיש רעזשים, און "גענעמדיק מ�שין" אין ב�ורדיעו ס ווערטער, ימ�לויז � נייַ מ�דע פון  .3
דיסצי�לין און "געוועלטיקונג געגרינדעט אויף די ינסטיטוש�ן פון ינסיקיוריטי", וו�ס איז הייַנט ��סיק � 
ינקריסינג נומערן פון מענטשן �ריבער �לע קלאסן. ווי �  וועג פון לעבן (ניט נ�ר פון �רבעט) ��ר
צושט�נד פון �רבעט, �רבעט ינסיקיוריטי איז מש�יע ק�מוניק�ציע, מעדיציניש, און בילדונגקרייז שטעקן 
רוו מדרגה ווייַס ק�לנער עמ�לוייז, און, פון קורס, די גר�וינג רעזע-ווי פיל ווי �ר�סט ארבעטער, נידעריק
 . צייַט, פלעקסיביליזעד טוערס-�רמיי פון �רבעטל�ז, דיסל�ק�טעד, און טייל

�ריבער �לע לענדער טוערס זענען �יט�ד קעגן איינער דעם אנדערן. יר�ניק�ללי, הערות ב�ורדיעו, דעם  .4
ן, גיט � מ�מ�שעסדיק נע�ליבער�ל געזעלש�פטלעך ינסיקיוריטי, אין זייַן טר�נסנ�ש�נ�ל פ�רש�רייט
 .יסוד ��ר די ימערדזשינג ס�ליד�רישקייַט פון ליללי�וטי�נס

זיי זענען געקומען ��ר די שט�ל ק�מ��ניעס און קיינער האט ע�עס. זיי זענען געקומען ��ר די �וט�  .5
�מ��ניעס, מענטשן וואס האט ק�מ��ניעס און קיינער האט ע�עס. זיי זענען געקומען ��ר דעם �מט ק
ק�לנער דינסט דזש�בס, און קיין איינער האט געזאגט ע�עס. און זיי זענען געקומען ��ר די פ�כמ�ן -ווייַס
 .דזש�בס וו�ס קען זיין �וצ�רסט, און קיינער האט ע�עס

דלעך רעסורסן אויף דעם �ל�נעט, און גל�וב�ליזייש�ן איז פועלינג "די גרויסע דיסרו�טי�ן," עס זענען ענ .6
 .�ז ינווייר�נמענ�ל ישוז, ינעקוויטיעס און פינ�נציעל קרייסיז זענען געבראכט די וועלט צו דעם ר�נד

איך קוק אין די וועלט ווי � ינ�גרייטיד סיסטעם, �זוי איך ט�ן ניט זען די �ר�טעס, �דער די כויוו קריזיס, " .7
איך  -�ל�טי, �דער דער עקאנאמיע, �דער דער קלימ�ט געגאנגען טשודנע, אין יס�ל�טי�ן �דער ינ�קוו
זען אונדזער סיסטעם אין די ווייטיקדיק �ר�צעס פון ברייקינג �רָא� .... די רייַך זענען געטינג ריטשער און 
 .ז ריטשלי ריוו�רדידמיט זייער יגזעקי�טיוו - Profits די ק�ר�ערייש�נז זענען געמאכט

-דר�ונינג אין ה�וסינג כויוו און / �דער סכ�ר -אבער, דערווייַל, די מענטשן זענען געטינג ערגער �וועק .8
פילע וואס געארבעט שווער זענען �רבעטל�ז; פילע וואס געלערנט שווער זענען ניט געקענט  -לימעד כויוו 
ז געטינג מער און מער ד�מידזשד; און מענטשן זענען רי�לייזינג צו ב�קומען גוט �רבעט; די סוויווע אי
    " .זייער קידס וועט זיין ��ילו ערגער �וועק ווי זיי זענען

פון טערעריז�ם צו גלאבאלע וו�רמינג, די יוו�לז פון גל�וב�ליזייש�ן זענען מער געפערלעך ווי אלץ  .9
וועלט איז געווארן �פענגיק אויף � איין סו�ער��וער. בלויז דורך  איידער. וו�ס געגאנגען אומרעכט? די
קערעקטינג דעם ימב�ל�נס קענען די וועלט ווערן � ס�פער �רט. די וועלט הייַנט איז מער געפערלעך און 
ס�עקטייש�נז יאר צוריק, דעם נ�יוו עק 15ווייניקער �רדערלי ווי עס איז געווען געמיינט צו זיין. צען �דער 
זענען �ז דער "סוף פון געשיכטע" איז געווען נ�ענט. די פ�קט האט שוין די פ�רקערט. די וועלט האט 
 .1990מער אינטערנ�צי�נ�לער טערעריז�ם און מער י�דער �ר�ליפער�טי�ן הייַנט ווי עס האט אין 
עץ פון ��נדעמיק קרענק און קלימ�ט טוישן זענען אינטערנ�צי�נ�לע אינסטיטוציעס זענען וויקער. די טר
סטר�נגגער. קלע�וו�געס פון רעליגיעז און קולטור ידע�ל�גיע זענען מער טיף. די גלאבאלע פינ�נציעל 
 .סיסטעם איז מער �נב�ל�נסט און ומזיכער

 



 טעלע��נען מ�ביל פון יללס .18

טע צווישן סטשיז�פרעניקס און מענטשן גערעדט אויף דער צעל עס ס געטינג ה�רדער צו דיפפערענטי�" .1
טעלעפ�נירן. עס ברענגט מיר �רויף קורץ צו גיין דורך עמעצער וואס אויס צו זיין גערעדט צו זיך. "ב�ב 
 .נעווה�רט

ל און � נייַ וו�ס סט�רטעד אויס ווי � מיטל פון דערוו�קסן ק�מוניק�ציע האט ווערן � טין סט�טוס סימב� .2
 .עלטער �דיקש�ן, און עס איז נישט � מעדיצין: עס ס � צעל טעלעפ�נירן

פריש פ�רשונג בייַ בייַל�ר אוניווערסיטעט פינדס די לינק צווישן מ�טערי�ליסם און עס דיווייס�ז זענען  .3
טעלע��נען אין נוצן הייַנט, �ז ס �  קריייטינג � דור פון געלערנט ק�מ��לסיוו נ�טור. מיט פיר בילי�ן צעל
 .ק�מ�ולסי�ןהי�ש סומע פון 

צעל טעלע��נען ש�ילן ווי � ��סיפיער ��ר ימ�ולסיווענעסס, וו�ס איז � הוי�ט ק�מ��נענט פון  .4
יונג דערוו�קסן  �דיקש�ן. שטודיום געמאלדן דורך דער זשורנ�ל פון בעה�ווי�ר�ל ססיענסעס ווייַזן �ז
טעקסט �רטיקלען טעגלעך און טשעק זייער צעל טעלע��נען �  109.5שיקן � דורכשניטלעך פון 
 .מאל � ט�ג 60דורכשניטלעך פון 

�ר�צענט פון טרייַבל ניצערס ב�שרייַבן זיך ווי "שווער ניצערס" מיט �כט �ר�צענט �ייינג ביללס פון $  22 .5
  .�דער מער �ער חודש 500

יענע וואס באמת  -דער מיטל איז קריייטינג וו�ס עטלעכע עקס�ערץ רופן די "נ�רסיססיסט גענער�טי�ן"  .6
 .וויכטיק און פ�לקס מיט זייער געדאנקען זיי מ�כן זיך בנימצא צו וועמען איבער ד�רף גלויבן זיי זענען �זוי

 !לייענען אויף צו געפינען אויס די ש�יץ פינף נעג�טיוו ווירקונג פון אייער צעל טעלעפ�נירן צו דיין מ�רך .7

לעך ק�רסינ�דזש�ן" דורך יי צעל טעלעפ�נירן ר�די�ציע האט שוין קל�ססיפיעד ווי � "מעגלעך מענטש
די וועלט געזונט ארגאניזאציע. יא, ד�ס איז אמת! עס ��וז�ז � געוואקסן ריזיקירן פון מ�רך ר�ק �ון 
 .טערמין נוצן -שווער, ל�נג

גע�ונען  Finland אויטאריטעט אין Safety י�ר לערנען באגלייט דורך די ר�די�ציע און י�דער-בי � צוויי
 .מ�ביל טעלע��נעןז מ�רך געוועב שעדיקן קען זיין גע�ירט דורך ר�די�ציע פון �

 .! סי דיין צעל טעלעפ�נירן ב�ניץ קען זייער געזונט געבן איר � �נוווקס

זיסוו�רג ד בשעת דיין קינד זאל קעסיידער בעטן איר ��ר אייער טרייַבל צו ש�ילן די לעצט ווערסיע פון 
טרעטן ס�ג�, איר זאל וועלן צו דערציילן אים קיין �מ�ל אין � בשעת. פ�רשונג ווייזט �ז די ביין מ�רך צע 
 !פון � קינד 'ס קָא� �בז�רבז #מעט צען מאל מער ר�די�ציע ווי � דערוו�קסן ס. יא, איר לייענען �ז רעכט

ו פ�רגיכערן אונדזער מ�רך טעטיקייט, ��ילו נ�ך נ�ר י אונדזער צעל טעלע��נען זענען שט�רק גענוג צ
מינוט פון נוצן. דעם נ�ר גייט צו ווייַזן ווי ש�ירעוודיק אונדזער מ�רך איז צו ילעקטר�ומ�גנעטיק  50
 .טערמין -ר�די�ציע, און ווי ד�ס קען זייער ווירקן אונדז אין די ל�נג
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 קיין  אין ווי  טויט היציק אַ  שט�רבן צו מס$מא ווייניקער  ניטאָ  איר ,י�רהונדערט 21 די פון  �נהייב די אין  .1

 ריווען  בלייבט און  ,יוט�ו�יאַ  ��סיפיסט אַ  קוים איז  וועלט  די אבער  .געשיכטע מענטש אין פונט אנדערע

 .כ�סטיל�טיז היציק ,ענדיורינג  דורך 

 האט י�ר פ�רג�נגענהייַט די  איבער  און ,ס�ף פון  וואונדער קיין  ווייזט גער�נגל ��לעסטיני�ן-ישראל  די .2

   .ערגער  ��ילו ג�ט

 דעמ�קר�טיק דער  און ,רע�ובליק אפריקאנער  סענטר�ל די  ,סוד�ן ין  מלחמה בל�די לוין  גרו�עס עטניק  .3

  .ק�נגאָ  פון  רע�ובליק

 יסל�מיק גערו�ן-�זוי די  ווי  ,מלחמות יידל  ל�נג-דעק�דעס אין  דעססענדינג זיין זאל יר�ק און סיריע  ,ליביע  .4

 סמ�ולדערינג די  ,דערווייַל .לענדער צעטיילט  די  �ון ק�ליפ�טע בל�די אַ  אויס  שנייַדן צו  טרייז  שט�ט

 �נים רוסל�נד און  איירָא�ע ווי ,ינאאוקרי אין סט�וקט ווייל  זענען  מלחמה קאלטקייט די  פון  עמבערס

 .�וועק

 ינטר�קט�בלע אויס וועג קיין מיינט עס וו�ס �ון ריוו�לריעס טערמין-ל�נג �זאַ  רופן סיי�נטיס ��ליטיש .5

Conflicts.  צו שווער רובֿ  די און  ,ילז  געזעלש�פטלעך דעסטרוקטיווע  מערסט  ס' וועלט  די  צווישן  זענען זיי 

 ע ס�לוו

 מלחמה די .זיי  צווישן  ווי  די�ער ווייַט לויפן ��ט לענדער  ין ה�טרעדס .שווער  איז מלחמות יידל  ס�ף .6

 .ס�ערד ר�רעלי זענען  ס�ווילי�נז .שט�טן צווישן ט�ן קענען עס  ווי  ,ב�טטלעפיעלדס צו סטיקס ר�רעלי

 .הינטער  צוריק  פ�לן צו  געמארקן ניט זענען  עס און 

 .געפ�ר שט�רביק אין  געפיל שונאים  די  �ן אנגעהויבן עס  ווו  פיל  סוף  קענען שט�טן צוויי  צווישן מלחמה אַ  .7

 אויף פירן  מוזן זיי פילן  ��ט מלחמה יידל אַ  אין  זייטן  ביידע ,צו היים גיין צו  זיכער  ניט ערגעצ  ינ מיט

 ,טויט  ווי  קוקט ��ט ב�זיגן ,וויסן יע סיר  אין מלחמה יענע ווי  .שחיטה �נטלויפן צו  זענען  זיי אויב  מלחמה

 .(�רטיקל זען ) זיך  צוריקציענ  ווי  אלא 

 העכער  אַ  �דער ,הש�עה זוכן אנדערע  .דייַגע כיומ�נ�טערי�ן פון אויס  ש�ילן עטלעכע .בייַטן מאטיוון  די .8

 ריק  קענען מלחמות ין קלי  �ז געלערנט ה�בן �וציידערז ,�לע אויבן אבער  .�ר�פיל אינטערנ�צי�נ�לע

 רוו�נדאַ  קליינטשיק  אין גענ�ציד די ;ק�עדאַ -על  ברעד  Afghanistan פר�קטי�וס .כ�וו�ק �רעווענט�בלע

 איז גוו�לד ,Africa מערב  ק�וסט�ל אין .שכנים פון סוו�טהע אַ  �ריבער מ�רד פ�רש�רייטן

 ק�לט ווינטער  אַ  ווי  ק�וסט יוו�רי און לי�ון סיעראַ  ,ליבעריאַ  ,גיני  צווישן �רויס און צוריק דורכגעגאנגען

 ",טיר  ווייַטער איינער ווייל  איז מלחמה יידל  אַ  פון  �רידיקטער בעסטער דער " .�פיס אַ  קייַלעכיק

 ",י�ןכיומ�נ�טער" ווי מלחמות  זייַן פון טר�כטן צו  לייקס  וו�שינגט�ן ב��מטער - וו�רס ס�ף ס �מעריקע .9

 ,טויט ברענגען ט�קע מלחמות  די �בער ,לענדער  ווייַט צו "דעמ�קר�סי" ברענגען סַא��וז�דלי

 .פ�רצווייפלונג און צעשטערונג 

 ינסט�גייט כוחות פרעמד ווערביי  מלחמות �ר�קסי שוין  ה�בן מלחמות מ�דערן רובֿ  - וו�רס �ר�קסי .10

 .צוועקן פ�רשידן ��ר מלחמות

 ".מלחמה  פון  מעשים די " און  "רחמנות  פון  וו�רקס די" ליסטינג  וו��דקוט סעל�ברייטיד ס  Corbin טאַ רי  .11

 ב�זוכן ;נ�קעט די �נט�ן ;ד�רשטיק די צו טרינקען  געבן ;הונגעריק  די  ק�רמען - "רחמנות  פון  וו�רקס די "

 קרַא�ס צעשטערן  -" :מלחמה פון  וו�רקס די "" .טויט די ב�גר�בן ;קר�נק די ��ר ז�רגן ;ימ�ריז�נד די

 ;וו�סער ק�נט�מינ�טע ;מש�חות סק�טטער ;ה�מעס צעשטערן  ;סו��ליעס עסנוו�רג �נכַא�ן ;ל�נד און 

 ".לעבעדיק די  טייטן ;ברענט ,ווונדז פ�רש�פן ;דיססענטערס  ימ�ריס�ן

 

 

 



 ק�מ�לעקס ינדוסטרי�ל מיליטעריש  .20

דווייט ד עיסענה�ווער ענדס זייַן  ,1961�רעסידענטי�ל, אויף דעם ט�ג אין  ,1961 ,17ואר יאנ .1
-�רעז�דענטש�ל טערמין דורך ווארענונג דעם ל�נד וועגן די ינקריסינג מ�כט פון די מיליטעריש
 .אינדוסטריעלע ק�מ�לעקס

-ש�עה פון וו�ס ער טערמד די מיליטערישעיסענה�ווער אויסגעדריקט ק�נסערנז וועגן די גר�וינג ה .2
 .אינדוסטריעלע ק�מ�לעקס

יאר נ�ך �רעזידענט עיסענה�ווער ס ווארענונג, אמעריקאנער געפינען זיך אין דוירעסדיק  50מער ווי  .3
��ר די ט�מיד יקס��נדינג געשעפט און  Profits מלחמה. דוירעסדיק מלחמה רע�ר�זענץ דוירעסדיק
 .נג אינטערעסן רעגירו

איידער און בעש�ס די צווייטע וועלט מלחמה, אמעריקאנער ינד�סטריז האט הצלחה ק�נווערטעד צו  .4
פ�רטיידיקונג �ר�דוקציע ווי די קריזיס דעמ�נדעד, �בער אויס פון דער מלחמה, וו�ס עיסענה�ווער 
  .רַא��רש�נז ימערדזשדוו�סט �גערו�ן � שטענדיק �רמ�מ�נץ אינדוסטריע פון 

דעם ק�נדזש�נגקש�ן פון � גוו�לדיק מיליטעריש פ�רלייגן און � גרויס געווער אינדוסטריע איז נייַ אין די  .5
אמעריקאנער דערפ�רונג עיסענה�ווער געווארנט, [בשעת] מיר דערקענען די ימ�ער�טיוו ד�ר�ן ��ר 
פ�רל�זן צו ב�גרייַפן זייַן ערנסט ימ�ל�קייש�נז, מיר מוזן היטן קעגן די  דעם �נטוויקלונג, מיר מוזן נישט
 .�קוו�זיש�ן פון �נוו�ר�נטיד הש�עה

דער ��טענציעל ��ר די דיז�סטר�ס העכערונג פון מיס�לייסט מ�כט יגזיסס און וועט �נה�לטן.  .6
ונג ס מיט�רבעט מיט � בונד פון מיליטעריש און רעגיר Federal עיסענה�ווער ק�וטי�נעד �ז די
אינדוסטריעלע לע�דערס, כ�טש נייטיק, איז געווען ש�ירעוודיק צו זידלען פון מ�כט. יקע דעמ�לט 
אינדוסטריעלע -ק�ונסעלעד אמעריקאנער בירגערס צו זיין ווידזש�ל�נט אין מ�ניט�רינג די מיליטעריש
 .ק�מ�לעקס

עק�מענדיד צ�מונג אין ק�נסומער געוווינהייטן, דער הוי�ט מיט �כטונג צו דער סביבה. ווי מיר יקע אויך ר  .7
מוזן ויסמייַדן די שטו� צו -איר און איך, און אונדזער רעגירונג-ייַנקוקנ זיך אין געזעלש�פט ס צוקונ�ט, מיר
ז און ק�נוויני�נס, די טייַער רעסורסן פון מ�רגן. לעבן בלויז ��ר הייַנט, �לונדערינג, ��ר אונדזער אייגן י
מיר קענען ניט הי��טעק די מ�טערי�ל �סעץ פון אונדזער גר�נטשילדר�ן �ן �סקינג די �נווער אויך פון 
 .זייער ��ליטיש און רוחניות ירושה

צווישן � ל�נד 'ס מיליטעריש און  אינדוסטריעלע ק�מ�לעקס (מיק) איז �ן ינפ�רמ�ל בונד-די מיליטעריש .8
די פ�רטיידיקונג אינדוסטריע וו�ס סַא�לייז עס, געזען צוז�מען ווי � וועסטיד אינטערעס וו�ס ינפלוענסעס 
  .ציבור ��ליטיק

 מיינד�ד ק�ר�ערייש�נז-א דרייווינג פ�קט�ר הינטער דעם שייכות צווישן די רעגירונג און פ�רטיידיקונג .9
ווייל ב�צ�לט צו איינער זייַט �ון באקומען מלחמה ווע��נז, און די אנדערע פון -איז �ז ביידע זייטן נוץ
  .צושטעלן זיי

אין די לעצטע �כט יאר, טרילי�נז פון ד�לל�רס ה�בן פל�וועד צו מיליטעריש און כ�ומל�נד זיכערהייַט  .10
ע סט�רץ � מלחמה ווי אין ליביע, עס איז � ווינדפ�לל ��ר ק�מ��ניעס. ווען די �דמיניסטר�צי
ק�מ��ניעס וואס זענען געגעבן ברייטה�רציק ק�נטר�קץ צו �ר�דוצירן �לץ �ון פ�רבייַט מיס�לז צו 
 .עסן מילז-צו -גרייט

��נדינג ב�דזשיץ ��ר יקס -עס זענען טויזנטער פון ל�בייסץ אין וו�שינגט�ן צו ג�ר�נטירן די ט�מיד .11
  .מלחמה און כ�ומל�נד זיכערהייַט

יידזש�נסיז צו די ל�בייסץ און ק�מ��ניעס. די  Federal עס איז ניט נ�ר ריוו�לווינג טירן וו�ס בונד .12
באזירט עקאנאמיע �ל�וז ��ר מיליטעריש און כ�ומל�נד די��רטמ�נץ צו זיין כמעט -מלחמה
�בלע. ינווייר�נמענ�ל און געזעלש�פטלעך מגילה זענען ילימ�נייט�ד �דער קערטיילד דורך ונט�וטש
 ."��רבונדענע ב�דזשיץ פ�רזעצן צו יקס��נד צו טרעפן "נייַ טרעץ-בילי�נז ווי מלחמה

פון �ערס�נעל  ימ�לויינג טענס פון טויזנטער Created א מ�סיוו ק�ונטערטערר�ריסם סיסטעם האט שוין .13
 .מיט בילי�נז פון ד�לל�רס צו זוכן ��ר דינער טערער�סץ

 



 צעשטערונג  מ�סע פון  ווע��נז .21

 אנדערע  �דער ביי�ל�דזשיק�ל ,כעמיש ,ר�די�ל�גיק�ל ,י�דער אַ  איז  צעשטערונג  מ�סע פון וו�פן א .1
 גרויס גרונט �דער יומ�נז פון  נומער גרויס  אַ  צו  �דןש  ב�טייַטיק ברענגען  און  טייטן  קענען וו�ס וו�פן
 ,(בערג  ,למשל) סטר�קטשערז נ�טירלעך ,(בנינים  ,למשל) סטר�קטשערז געמאכט-מענטש צו שעדיקן
  .בי�ספערע די �דער

 מער צו מרמז כדי  ��ט ,דיס�יוטיד געווארן און יוו�לווד האט  טערמין  די  פון  ב�ניץ און פ�רנעם די .2
 ,יקס�ל�וסיווז כעמיש  מיט ב�מינג לופט צו  דערמ�נען אין קוינד  �ריגינ�ללי .טעקניקלי  ווי ��ליטיק�ללי
 אנדערע  פון  געווער וו�ג-גרויס צו  ָא�שיקן צו  קומען  האט עס  מלחמה וועלט צווייטער דער זינט
 .י�דער �דער ,ק�לר�די�ל�גי ,ביי�ל�דזשיק�ל ,כעמיש ווי �זאַ  ,טעקנ�ל�דזשיז

 אויף  צעשטערונג און טויט פ�רש�פן צו  קַא��ציטעט די  מיט וו�פן ,(וומד ) צעשטערונג  מ�סע פון וו�פן .3
 מ�כט פייַנדלעך אַ  פון הענט די  אין בייַזייַן זייער  זייַן �ז ינדיסקרימ�נ�טלי �זוי און וו�ג מ�סיוו אַ  �זאַ 
 ,י�דער �דער זענען  צעשטערונג מ�סע פון ווע��נז מ�דערן .ס�ק�נע ערע שוו  אַ  געהאלטן זיין  קענען
 .ווע��נז נבק  ווי  ק�לעקטיוולי צו רעפעררעד  �פט-ווע��נז כעמיש �דער ,ביי�ל�דזשיק�ל

 זייער  און  ,(וומד) צעשטערונג מ�סע פון  ווע��נז אנדערע און  ווע��נז י�דער פון  �ר�ליפער�טי�ן די .4
 און  רעגי�נ�ל ,נאציאנאלע  ��ר ק�נס�קווענס�ז ינק�לקי�ל�ב�ל ה�בן קען ,סיסטעמען  עקס�רעס
 אין  �קוטע מערסט בלייַבן וועט �ר�ליפער�טי�ן ,י�רצענדלינג ווייַטער די  בעש�ס .זיכערהייַט גלאבאלע 
 .מקומות וו�ל�ט�ל מערסט ס' וועלט די  פון עטלעכע

 פון מ�כט פע�רס�מע די ,דזשַא��ן ,היר�שימאַ  אויף ב�מבע �ט�מישע די  פון דרַא�ינג די טמי .5
 עטלעכע  און  חרובֿ  צענטער שט�ט ג�נץ אַ  פון ס�עקט�קל דער  איידער  ��לעד ב�מבס ק�נווענש�נ�ל
 .וו�פן ערי�ד איין  אַ  פון  היץ  און  בל�סט די  דורך  געהרגעט  טייקעף  מענטשן 66,000

 די בעש�ס (.140,000 צו ָא�צ�ל טויט די  געבראכט  ש�דן ר�די�ציע ,י�ר דעם פון  סוף דעם  דורך) .6
 �רויף געבויט כוחות הוי�ט אנדערע  און  ,פארבאנד סאוועטן  די  ,שט�טן פ�רייניקטע די מלחמה קאלטקייט
-שעלז  �רטילעריע און  ,וו�רכעדז מיס�ל ,סב�מב י�דער פון טויזנטער  פון טענס  מיט סט�ק�יילז ריזיק
 אַ  ווי  דיסקרייבד מאל  א  געווען  איז  טקופע �ז פון  סט�נד�ף די�ל�מ�טיק און מיליטעריש  די  �ז פילע  �זוי
  ".טער�ר פון  וו�ג"

 דזשיק�לביי�ל� און כעמיש  פון סט�ק�יילז �מ�סט אויך  סו�ער��וערז ביידע  צייַט זעלביקער דער אין  .7
 ליקווידס  פון  זיך  צונויפשטעלנ ווע��נז כעמיש .וומד מ�דערן פון טיי�ס הוי�ט אנדערע צוויי  די  ,ווע��נז
 זייער  צעשטערן �דער ,הויט  זייער  בל�טער ,בלוט זייער סם ,וויקטימס  זייער דערשטיקן  �ז ג�ס�ז און 
 .סיסטעם נערוועז

 ,��קידזשד ,צוגעגרייט  זיין קענען  אגענטן כעמיש  און ביי�ל�דזשיק�ל ביידע  וו�ס מיט יז ק�רעוו די .8
 .טערער�סץ פון ברירה פון  וו�פן די ווערן  זאל זיי �ז Fears מחיה ה�בן �וועק שטעלן און ,איבערגעגעבן 

 ,�ר�ליפער�טי�ן שוין  האט  וומד �לע וועגן  דייַגע הוי�ט די מלחמה קאלטקייט די פון  סוף  די זינט ,טאקע  .9
 טער�ריסט אינטערנ�צי�נ�לע �דער ",שט�טן זשוליק" ,כוחות  לעסער ��ר ��טענציעל דער ,איז �ז
 .וומד  ב�פרייַען און  �ר�דוצירן צו  מיטל  די קריגן צו גרו�עס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פועלס  Fossil צו  �דיקש�ן .22

 �נער�וביק ווי  �זאַ  ,�ר�סעס�ז נ�טירלעך דורך  געגרינדעט ברענוו�רג אַ  איז  ברענוו�רג Fossil א .1

 �לטע אור די  אין  ערידזש�נייטינג ענערגיע מיט ,�רג�ניז�מז טויט געווען מקבר פון  דיק�מ��וזיש�ן

 י�נזמיל  טי�יקלי איז פועלס  Fossil ריז�לטינג זייער  און  �רג�ניז�מז די  פון עלטער די  .פ�ט�סינטהעסיס

 .י�רן מילי�ן 650 יקסידז מאל  א און ,י�רן פון

2. Fossil מקור ענערגיע ערשטיק ס' וועלט די  איצט זענען ,ג�ז נ�טירלעך און ייל  ,קוילן  כולל  ,פועלס. 

 יו  פועלעד ה�בן פועלס  Fossil ,י�רן פון  מילי�נז פון  לויף די איבער מ�טערי�ל �רג�ניק �ון געגרינדעט

 זענען  פועלס Fossil נ�ך .י�רהונדערט פ�רג�נגענהייַט די איבער  �נטוויקלונג עק�נ�מיש אבאלעגל און 

 .סוויווע  די  ש�דן יררע��ר�בלי אויך  קענען זיי  און רעסורסן  ענדלעך

 געווען איז פועלס  Fossil פון  ברענען די ,�גענסי �ר�טעקש�ן ענוויר�נמענט�ל די צו  לויט  .3

 די ינס�לייט ג�ס�ז די  .2010 אין ימיש�נז ג�ז �ר�נזשעריי יו  פון  �ר�צענט 79 ��ר וו�רטלעךפ�ר�נט

 .קלימ�ט ס' ערד  די אין  ענדערונגען ק�ט�סטר�פיק ��טענטש�לי צו פירן קען  און  ,�ל�נעט

4. Fossil אַ  :דר�ב�קס עטלעכע  ה�בן פועלס. Fossil  ון רעלע�סעד �רטיק�לז� די  - ב�שמוצן פועלס� 

 ווי  ק�מ��ונדס .ג�נץ אַ  ווי  �ל�נעט אונדזער ��ר ווירקונג נעג�טיוו ה�בן אויך  פועלס  Fossil ברענען

 אַ  צו פירן האט וו�ס ,זון די  פון  היץ טרַא� און �טמ�ספער אונדזער  �רייַן מעטיין  און  דיי�קסייד טש�ד

 רייזינג .ס 1900 פרי די  זינט טעמ�ער�טורעס גלאבאלע דורכשניטלעך  ן אי העכערונג קעסיידערדיק

 פועלס .ב  .העכערונג מדרגה  ים צו צעשטערונג וווין  נ�טירלעך פון �לץ צו פירן קענען  טעמ�ער�טורעס

 ק�ס ען הידד  די .ד  ��סירן �קס�ד�נץ און  ,�נסייף זענען  פועלס c. Fossil מיטל  נ�נרענעוו�בלע אַ  זענען 

 פועלס  Fossil פון

 דערנידעריקונג  ערד  און ��ללוטי�ן .1

 ק�ס היילן .2

 ק�ס עקסטר�קטי�ן .3

 ק�ס טר�נס��רטינג .4

  .ימיש�נז וו�רמינג גלאבאלע  .5

 מינינג  .6

 דרילינג  .7

 נוצן  ל�נד .8

 ��ללוטי�ן און  ב�ניץ וו�סער .9

 וו�סער אין  ליקט  שמירן  און  בוימל .וויילדלייף וו�סער �ר�ל אויך ןקענע ווייסטוו�טער ג�ז און  ייל  .5

 די  דיסרַא�טינג ,�ל�נקט�ן און  �לדזשי צעשטערן  און וו�טערפ�וול און  פיש צו �דכיר קענען סיסטעמס

 טוו�טערווייס די  אין  מעט�לס שווער  און .יק�וסיסט�מז וו�סער שוו�ך פון קוואלן  עסנוו�רג ערשטיק 

 די דורך  דורכגעגאנגען  זיין  קען און ,ק�נס�נטרייש�נז נידעריק אין  ��ילו ,פיש  צו  ט�קסיק זייַן קענען

 .חיות גרעסערע און  יומ�נז ווירקן  �דווערסלי ,קייט  עסנוו�רג

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Pharma  וועלט 

 Pharmaceutical .קר�נק זענען זיי  גלויבן וואס מענטשן  געזונט  פון געמאכט זיין  קענען געלט פון �ל�ץ א .1
 .ק�נסומערס און �רעסקריבערס צו  זיי  העכערן און  חולאתן  ��טר�ן ק�מ��ניעס

 פון Forms עטלעכע .קר�נק ניטאָ  זיי  מענטשן געזונט  טעלינג פון געמאכט זיין  צו געלט פון �ל�ץ אַ  ס עס .2
 די ווייד�נינג :מ�נגערינג קרענק ווי  דיסקרייבד בעסער  זיין  איצט  זאל לעבן �ר�סט מעדיק�ליסינג
 ָא�געבן און  פ�רקויפן וואס די ��ר מ�רקעץ יקס��נד צו סדר אין  קר�נקייַט טרע�ט�בלע פון  ב�ונדריז
 .טריטמ�נץ

 פון דע�יניציע די Sponsoring אין ינוו�לווד �קטיוולי זענען  ניעסק�מ�אַ  Pharmaceutical עטלעכע .3
  .ק�נסומערס און �רעסקריבערס ביידע צו  זיי  �ר�מ�וטינג און חולאתן

 פון ק�נסטר�קש�ן �ירמע די  דורך רי�לייסט ווייל  איז  קר�נקייַט פון  ק�נסטר�קש�ן געזעלש�פטלעך די .4
 .קרענק

 די ,דעב�טע �נג�ינג פון ונטערטעניק  די  זענען מעדיק�ליס�טי�ן פון �ס�עקץ לעכעעט ווהערע�ס .5
 ,פיר  מעדיציניש  ,באוווסטזיין ציבור אויף �ר�ל זייַן און  ,מ�נגערינג קרענק ב�קט �ירמע פון מ�ק�ניקס
 .בדיקע קריטיש  באגרענעצט געצויגן  ה�בן ,ב�דזשיץ נאציאנאלע  און  ,געזונט  מענטשלעך

 פירמע  מעדיצין ק�מ�רייזינג ,ימערדזשד ה�בן �ליי�נס�ז ינפ�רמ�ל ק�טעג�ריעס קרענק פילע ין .6
 וועגן  וויסיקייַט עפנטלעך רייזינג אין פ�רקנ�סט כלומרשט .גרו�עס ק�נסומער און  ,דאקטוירים ,שטעקן
 זייער  פון  מיינונג אַ  העכערן צו טענד נס�ז�ליי� די ,�ר�בלעמס ונדערטרע�טעד און ונדערדי�גנ�סעד
 .טרע�ט�בלע און  ,ערנסט ,וויידס�רעד ווי  צושט�נד ב�זונדער

 זארגן  �לע און  ינדי�ענד�נטלי ש�ילן זאלן ק�נסומערס �דער professionals באצאלטע  עטלעכע כ�טש .7
 �דער / און  גרו�עס :זעלביקער  דער  איז פ�רמולע די ק�סעס פילע אין ,מאטיוון  מענטשיש ה�בן זאל
 זייער דורך ��ט ,אינטערעסן  �ירמע דורך פ�סיליט�טעד און ,פונדעד ,�רקיסטרייטיד זענען ק�מ�יינז
 . Infrastructure ��רקויף און  ב�ציונגען ציבור

ַ  טייַער .8  �מ�ל זענען  - וק די  אין  מעדיצין  ר�ק ברוסט אַ  ,יו די  אין הע��טיטיס ��ר היילן  אַ  - מעד�ס�נז ניי
 וועט �ז דרוגס ��ר ב�צ�לן צו מענטשן פרעגן  צו גלייַך עס  איז פיל  ווי  :קשיא פר�וגהט אַ  רייזינג  ווידער 
  ?לעבעדיק זיי  ה�לטן

 יך ז צו  �רר�ג�טעד האט �ז אינדוסטריע �ר�פיטעערינג אַ  אויף  �רייסיז רייזינג ב�שולדיקן קריטיקערס  .9
 מער איצט איז דרוגס  דעוועלָא�ינג �ז ענטפער ק�מ��ניעס די  .לעבן  אויף �רייַז אַ  שטעלן צו  מ�כט די
 .געווען אלץ האט  עס ווי  טייַער
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פ�כמ�ן ציבור ב�ציונגען (�ר), און געהיים און  די מידי� איז מ�ני�י�לייטיד אין �לע מ�נירן, למשל דורך .1
�פן רעגירונג �רָא��ג�נדע וו�ס דיססעמינ�טעס �רָא��ג�נדע ווי נייַעס. וו�ס זענען ��ט דימד ווי 
ון קרעד�ב�ל נייַעס קוואלן קענען ��ט וויסנדיק �דער �ננ�וינגלי זייַן �ושינג ��ליטיש �דזשענד�ז א
 .�רָא��ג�נדע

די ימ��קס פון ציבור ב�ציונגען קענען ניט זיין �נדערעסט�מייטיד. אין די געשעפט וועלט, ��רקויף און  .2
ג�נצע זענען טי�יקלי דארף צו מ�כן מענטשן �ווער פון �ר�דוקטן. עס זענען פילע ישוז אין �ז געגנט 
 (.ם �ל�ץ ס ָא�טיילונג אויף �ירמע מידיאַ �ליין (וו�ס איז געקוקט אין אין דע

ווען עס קומט צו �רָא��ג�נדע ��ר צוועקן פון מלחמה, למשל, פ�כמ�ן ציבור ב�ציונגען פירמס קענען  .3
��ט זייַן ינוו�לווד צו העלפן פ�רקויפן � מלחמה. אין ק�סעס ווו � מלחמה איז �ר�בלעמ�טיש, די �ר 
ען מינ�צ�ד ק�נטריביוטינג צו די עווענטו�ל און דעריבער �נ�ווויד�ב�ל ק�זש�לטיז. מידי� פירמס זענ 
פ�רוו�לטונג קען אויך ווערן געניצט צו העכערן זיכער ��ליטיש ��ל�סיז און יידי�ל�דזשיז. ווו דעם איז 
אויף פ�רשידן ישוז ט�ן ניט �טריביוט זייער  �ר�בלעמ�טיק ��ר די סיטיזענרי איז ווען מידי� מעלדעט
 .קוואלן רעכט

עטלעכע טעקניקס געניצט דורך ג�ווערמ�נץ און ��רטיעס / מענטשן מיט פ�רב�רגן �דזשענד�ז  .4
 :�רייַננעמען

ן די �. �ייינג דזש�ורנ�ליסץ צו העכערן זיכער ישוז �ן דער זשורנ�ליסט �קנ�לידזשינג דעם, �דער �
 ;מידי� מענש�נינג די קוואלן
ב. ג�ווערנמענץ �דער מענטשן ק�נטר�קטינג �ר פירמס צו פ�רקויפן � מלחמה �דער אנדערע וויכטיק 
 ישוז 
c.  דיסינפ�רמ�טי�ן �דער ��רטיייש אינ��רמ�ציע געמאלדן ווי נייַעס �דער פ�קט �ן �טטריבוטינג
 �ר�בלעמ�טיש קוואלן �ז זאל זיין
ד. �ר פירמס ק�רמען מעשיות צו די �רעס �ן ריווילינג די נ�טור פון די אינ��רמ�ציע מיט די כוונה פון 
קריייטינג � עפנטלעך מיינונג (למשל, צו שטיצן � מלחמה, ווי די �ריִערדיקע לינק כיילייץ ווו ��ילו די 
די דיסינפ�רמ�טי�ן, �זוי קריייטינג �ן ��ילו �ר עטלעכע פון מענטשלעכע רעכט גרו�עס �ר�פ�קן �
 .(מער עפעקטיוו �רָא��ג�נדע ק�מ�יין

מלחמה אויף  2003כיילייטיד � �ל�ץ פון �ר �רבעט אין ק�מף. די  ,1991די ג�לף מלחמה אין יר�ק,  .5
א דיטיילד חשבון .ן מידי� מ�ני�י�לייש�ן אין �רבעטיר�ק געזען ענלעך �מ�ונץ פון ציבור ב�ציונגען או
איז געגעבן דורך �המעד טש�ל�בי וואס געווען צו ב�רימערייַ ווי ער געה�ל�ן הש�עה הוי�ט 
 .��ל�טיש�נז און לענדער אין דר�מינג די ביץ פון מלחמה קעגן יר�ק

טירן, פלעק �דער צעשטערן די שעם פון עמעצער. עס איז שמיר ט�קטיק זענען ��ט געניצט צו דיסקרעדי .6
�לט טעכניק. עס קענען �דער �רייַנציען �וטרייט ליגט, �דער � -�רט און איז �ן עלטער-ליידער �ר�סט
 .דיסט�רש�ן פון דעם אמת

ווערביי  האט געזען עטלעכע התגלות אין די מיינסטרים וועגן שווינדל נייַעס 2005זינט מ�רץ  .7
�רג�נ�זייש�נז און דזש�ורנ�ליסץ ארבעטן ��ר ציבור ב�ציונגען פירמס �דער � רעגירונג ָא�טיילונג 
נייַעס מעלדעט. די �ר�בלעם ערייז�ז ווו די מעלדעט זענען �דער דערלאנגט ווי  Produced ה�בן
רעבר��דק�סט דורך נייַעס סטייש�נז, גער�זשיז  פ�קטו�ל נייַעס דורך דזש�ורנ�ליסץ, �דער ה�בן שוין
�ן ריווילינג �ז די ָא�שניט איז �ון �ן �רג�ניז�ציע �דער די רעגירונג, �זוי געבן עס די אויסזען פון עכט 
 .נייַעס

און ווי שט�רק  דאס איז די עלטער פון די שווינדל. מיר לעבן אין � טקופע ווו די ריס צווישן ווי די וועלט איז .8
אינטערעסן �רובירן צו מ�לן עס האט דערוו�קסן דר�מ�טיקלי ווידער. כמעט ג�רנישט אין ציבור 
 .... דעב�טע די טעג איז ��טער פון די ווירוס פון פ�קערי

פון די  Photographs הייַנט דיסט�רש�נז [�ז� ווי די ב�רימט סט�ליניסט �ירברושינג פון טר�צקי �ון .9
רוסישע רעוואלוציאנער צייַט] זענען פיל מער לייכט ק�נטרייווד. די �דווענט פון די דיגיט�ל ַא��ר�ט האט 
און צו מ�ני�ולירן  - Photographs געמאכט עס גרינגער, טשי�ער און קוויקער צו נעמען און פ�רש�רייטן
 .זיי



שווינדל און י �ז עס האט שוין � גרויס סומע פון גילו New York Times די ,2005אין מ�רץ  .10
יו רעגירונג די��רטמ�נץ, �ז� ווי די �ענט�ג�ן, די שט�ט  Created by �רע��קק�געד נייַעס
  .דע��רטמענט און אנדערע, און דיסעמ�נייט�ד דורך די מיינסטרים מידיאַ 

  ,כטיק ישוז כולל שוין � נומער פון ווי New York Times די .11
A.  די יו בוש �דמיניסטר�ציע האט �גרעסיוולי געניצט ציבור ב�ציונגען צו �רע��קק�גע נייַעס. ישוז מיט

געמאכט נייַעס סעגמ�נץ זענען געמאכט צו קוקן -דעם ה�בן ינקלודעד �ז: �. א נומער פון די רעגירונג
 ;(טדע��רטמענט �דער דורך דער באקומען בר�דק�סטערווי היגע נייַעס (�דער דורך די ג�ווערנמענ
ב. מאל די מעלדעט ה�בן שווינדל רע��רטערס �ז� ווי ווען � רע��רטער ק�ווערינג �ערָא��רט 
זיכערקייַט איז �קשלי ַא�ובליק ב�ציונגען פ�כמ�ן ארבעטן אונטער � פ�לש נ�מען ��ר די 
 ;ן סעקוריטי �דמיניסטר�טי�ןטר�נס��רט�טי�
c. אנדערע מאל, עס איז קיין דערמ�נען �ז � ווידעא ָא�שניט איז Produced דורך די רעגירונג; 
ד. ווו עס איז עטלעכע צושרייבן, נייַעס סטייש�נז, גער�זשיז נ�ר רעבר��דק�סט זיי �בער מאל �ן 
 .�טטריבוטינג טהעס�ורסע

 ;סעגמ�נץ ה�בן ריטשט מילי�נז בי די 
 ;ביידע די רעגירונג און די בר�דק�סטער Benefits סי דאס
 .ד דאס קען סומע צו �רָא��ג�נדע ין די פ�רייניקטע שט�טן ווי געזונט ווי ינטערנ�ש�נ�לי
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ַ  פ�ירלי אַ  איז �דיקש�ן אינטערנעט גערו�ן מאל  - �דיקש�ן טעכנ�ל�גיע .1  ��ט ס עס .דערשיינונג  ניי
 פון  קינדס פ�רשידן פון  נוצן  ק�נטר�לירן צו ינ�ביליטי די  ינוו�לווינג �ר�בלעם ערנסט אַ  ווי  דיסקרייבד
 זייטלעך  ו�רקינגנעטו  ס�צי�ל און  ט�בל�ץ ,Smartphones ,אינטערנעט  די ב�זונדער אין ,טעכנ�ל�גיע
 .ינסט�גר�ם און  טוויטטער ,קרוקס  ווי 

 #מעט פון מידיאַ  געזעלש�פטלעך און  וועב די צוטריט  און טעקסט צו  עפפ�רטלעסס ס עס  �ז איצט .2
 פירן מיר  ק�מ�יוטערס קליינטשיק די  דורך ק�מיונ�קייטינג אויף �פענגיק זענען  אונדז פון  מער  ,ערגעץ
  .אונדז מיט

 וואס ,שטרעמונגען  �דיקטיוו אין  העכערונג אַ  געזען  זענען עקס�ערץ געזונט �ז יבערר�שן קיין ס  עס  וי �ז .3
 ��רנ�גר�פי �נליין / סיבערסעקס  ,ג�מעס ווידעא ,קורס  פון ,כולל  טעכנ�ל�גיע) .טעכנ�ל�גיע �רייַנציען
 אויף סעקש�נז אנדערע אין  טיף מער אין ל�רדיקס� זענען  �דיקש�נז די און  ,ג�מבלינג �נליין און 
Addiction.com.) 

 זייַן אויף  דיס�רדער דערקענט אַ  נ�ך ניט  איז טעכנ�ל�גיע פון טיי�ס פ�רשידענע צו  �דיקש�ן אויב ��ילו .4
  .ס 1990 די זינט professionals געזונט פון ר�ד�ר דער  אויף  שוין  האט  �ר�בלעם די ,אייגן 

 כולל  ,לענדער אנדערע אין  �ר�בלעם געזונט וויידס�רעד אַ  ווי  אנערקענט איז  �דיקש�ן נ�ל�גיעטעכ .5
 געגרינדעט ה�בן וו�ס ,טייוו�ן און  קארעע ,יַא��ן ,איטאליע ,ינדיאַ  ,דזשַא��ן ,טשיינאַ  ,�וסטר�ליאַ 
 .�רויסגעבן גר�וינג דעם  �דרעס צו קליניקס דעד�קייט�ד

 ,כ�טש ,נ�רק�מ�ן אַ  דעפינעס  �ז מיטל  דיגיט�ל די מיט  אויסגעגעבן  צייַט פון  סומע  די  נ�ר נישט ' ס עס .6
 און  באציונגען  ,לעבן טעגלעך  ,געזונט  פיזיש און  גייַסטיק ס  עמעצער  ווירקן  �דווערסלי נוצן  יבעריק  ווי  �בער
 :�רייַננעמען קענען  סימ�ט�מס .פ�רשטעלונג �רבעט �דער �ק�דעמיק

 �רטיקלען טעקסט פון ק�נטר�לירונג ק�מ��לסיוו .אַ 
 "סעלפיעס " פון ו�ל��דינג און סט�טוס Facebook פון טש�נגינג �פט .ב
c. וועב  די  אויף בשעת עופ�ריאַ  פון  געפיל א 
 ווידדר��ל סאציאל .ד
 טעלעפ�נירן ,ק�מ�יוטער אַ  �רייַנציען יטנ ט�ן �ז �קטיוויטעטן אין  אינטערעס פון  �נווער .און 
 ה�מצ�ע �דער
 �נליין גיין  צו  געקענט ניט  ווען רעסטל�סנ�ס פון  פעעלינגס .ו
 די  אויס  טשעק .דע�רעסיע און  דיס�רדערס של�פן ,דרוק  צו  לינגקט געווען  אויך  האט י�ד .ג
 .וואונדער  ווארענונג  ��טענציעל ןפו  רשימה ג�נץ אַ  ��ר סימ�ט�מס אויף ָא�טיילונג

 
 צו  צייַט זיין קען  עס  ,טעכנ�ל�גיע צו  �דיקטיד איז  איינער געהאט ליב אַ  �דער איר  �ז זארגן רע' איר  אויב  .7

 ,סימ�ט�מס ָא�ש�צן קענען וואס �סיטש�טהערַא�יסט �דער פ�כמ�ן ז�רגן געזונט אַ  צו  אויס דערגרייכן
 ב�ה�נדלונג אַ  רעק�מענדירן און  טעכנ�ל�גיע צו �דיקש�ן �ן אויס  הערשן  �דער נ�סיסדי�ג אַ  מ�כן
 נ�ר ווע איר  צי ,העלפן  צו רעסורסן פ�ר�נען פון פ�רשיידנקייַט אַ  זענען עס �ז איז  נייַעס גוט די . �ל�ן
 .צייַט איבער  ווערס�ן עס  געזען  ה�בן �דער �ר�בלעם די  באמערקט

 דיגיט�ל פון  ביסל עטלעכע - טוועעט אַ  ,��סטן ינסט�גר�ם אַ  ,�נז�ג א  .בוזזעס טעלעפ�נירן דיין .8
 כל  .קשר פון  של�גן נייטיק �בער קורץ אַ  �ר�מ�סינג ,ד�רט רעכט ס  עס  און  ,אין  קומען האט עפפלווויאַ 
 .קוקן איז  ט�ן צו ה�בן איר 

 יז  עס  ווער ווי ל�נג ווי  ��ר ��ניקס ט�בל�ידי פון העפטן  אַ  שוין  האט  "ן�דיקשאַ  טעק " פון  �רויסגעבן די .9
ַ  אַ  אויף גענומען  איצט האט ז�רג אלטע דעם  נ�ך .געדענקען  קענען  .ט�ם צדיקים  מער און  ניי

 ,טיווז יגזעקיאַ  Facebook ערשטע  עטלעכע  .�רויסגעבן די  �ושינג שוין  האט וואס  ,איז טשיק�ווע איז וו�ס .10
 �ז מ�ני�י�לייש�ן און �דיקש�ן דיגיט�ל פון סיסטעמס באזירט-ווי  די  �רויף שטעלן  וואס  מענטשן  זייער די
 צו  סל�ווישנעסס אונדזער  וועגן שרעק  אין אויס  רעדן  צו  אנגעהויבן ה�בן ,לעבן  �נליין פון  פיל  הערשן איצט
 .דיווייס�ז דיגיט�ל

 די  לערנען צו  יאנואר אין ע�ל �סקינג ינוועסטערז גרויס צוויי  מיט  ,אין ווייד  האט  סטריט  וואנט  ��ילו .11
 ס' קינדער זייער  ב�גרענעצן צו  עלטערן  ��ר גרינגער עס  מ�כן צו און �ר�דוקטן זייַן פון  ווירקונג  געזונט
 .י��דס און  יפ�נעס פון נוצן
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 ,וועגן  צוויי ��סירן קענען  כ�קינג .נעץ �דער ק�מ�יוטער אַ  זיך  ברע�טשינג פון �קט דער  מיטל כ�קינג .1
 �דער נעץ �דער ק�מ�יוטער די  צו צוטריט גשמיות  האט  העקער די  אויב  מענטש  אין  ��סירן קענען  עס
 .וועג  �ר�סט מערסט די  זיין  צו  טענדז וו�ס אינטערנעט די דורך 

 ק�רטל קרעדיט  ווי  ד�טן וויכטיק  סטילינג זענען כ�קינג בעש�ס געטאן אקטן ומלעג�ל די  פון עטלעכע .2
  .ס��ם צעש�רייטן און  ש��ן און ,סיסטעם  ק�מ�יוטער אַ  פ�רד�רבן ,אינ��רמ�ציע

 כ�קערז �ל�וז וו�ס ,ול�ריטעט�ָא� נעץ וויירליס  גר�וינג דער צו רעכט גרינגער ג�נץ ווערן  האט כ�קינג .3
 �נסיקיורד אַ  פון �יס הונדערט אַ  ��ר אַ  ווייל  נ�ר דורך  נעץ  וויירליס אַ  צו  צוטריט �נ�טערייזד געווינען צו
 .פונט צוטריט וויירליס 

 צו ס�ק�נע אַ  זיין  קענען �בער ,ב�ניצער ק�מ�יוטער דורכשניטלעך  די ��ר דייַגע אַ  בלויז  ניט  איז כ�קינג .4
 מיט  צוועקן זיכערהייַט ��ר לויפן זענען �ז סיסטעמס פילע �זוי זענען  עס .לענדער  צו זיכערהייַט ל�נדיש
 דאס .סיסטעם רעגירונג הוי�ט אַ  אין  ב�קומען צו קענען זיין קען  העקער  אַ  �ז קשר אינטערנעט פון  נוצן די
 .סיבערטערר�ריסם ין א  ריזיקירן  פ�רגרעסערן אַ  ב�וגהט האט

 ,ערליינז ,ב�נקס :�רייַננעמען �ז סיבערטערר�ריסם דורך  �פפעקטעד זיין קען  �ז זאכן  פילע  זענען  עס .5
 .גריד מ�כט ס ' ל�נד די  ווי סיסטעמס  גרויס און  ,מ�רקעץ ל�גער

 ק�מ�יוטערס �לע און יין ק פון �ר�בעס ינדיסקרימ�נ�ט ,באזירט -ברייט �נפירן כ�קערז פון מערהייַט די .6
  .אינטערנעץ דער  צו  ק�ננעקטעד

 ,�ר�סט ווייניקער ווייַט זענען ענטיטיז  רעגירונג �דער ביזנעסער  גרויס קעגן  ארויסטריטן ט�רגעטעד .7
 רב�ניצע ק�מ�יוטער קיין  ��ר וויכטיק  איז עס  וו�ס איז  דאס  .ופמערקז�מקייַט פון �ל�ץ אַ  ג�רנער �בער
 אַ  פון רעסורסן די ג�נווענען צו  כ�קערז פון  פיייקייַט די  לעססענס �ז מיטלען  זיכערהייַט נעמען  צו
 .סיסטעם

 ק�מ�יוטינג רוי  זייער צו רעכט ד�טן סט�לען ווי ווערטפול ווי  �ונקט זיין  קענען ק�מ�יוטערס כיידזש�קט .8
 כ�קערז די צו דערצו ווערט  אַ  איז  ק�מ�יוטער קטכיידזשאַ  קיין  .ק�נעקש�נז אינטערנעט און מ�כט
 שיקן  צו ק�מ�יוטערס כיידזש�קט נוצן  וועט  ה�קקערס .ב�טנעץ און ק�מ�יוטערס ז�מבי פון �רסענ�ל'
 �דער מ�טערי�לס יליס�ט דיססעמינ�טע ,מ�לוו�רע אנדערע און ווירוסעס מיט ימיילז און ס��ם אויס
 .נעטוו�רקס ק�מ�יוטער אנדערע  אין  ארויסטריטן  כ�קינג אין יל�נטי נעמען

 .�קש�נז ומלעג�ל ווייַטערדיק די  דורכפירן צו סיסטעמס  כיידזש�קט ניצן קען כ�קערז ,קיצער  אין  .9

 אין  �קערז �ז פ�רברעכן אינטערנעט  פון  טי� א) שווינדל גיט אין דינגען צו • .ס��ם �נוו�נטיד שיקן  צו •
 ימ�טייץ �ר�גר�ם ק�מ�יוטער �דער שריפט �ט�מייטיד ,מענטש אַ  ווען ג�נצע �נליין גיט-�ער-ב�צ�לן
 ָא�צ�ל אַ  דזשענערייטינג פון צוועק  דעם ��ר ,�ד אַ  אויף קליק אַ  געבן  וסערס  וועב ל�דזשיט�מ�ט אַ 
 כיידזש�קט וועג דעם אין  .קליי�נץ און מש�חה ,Friends אייער  צו ימיילז בייזע שיקן צו  • .(גיט �ער
 ל�גער שליסל אַ  ינסט�לירן צו • .ס�יוו�רע און מ�לוו�רע ,ווירוסעס פון ס�רעדער אַ  ווי �ונקציע סיסטעמס
 יעראי אין  קל�ץ צו ק�מ�יוטער אייער נוצן  דעריבער קענען  זיי  ;טיי�ט ��ר�ל און נאמען  יעדער כַא�ן און 
 אַ  �נקלַא�ן צו  • .גנייווע  עלעקטר�ניש ָא�ט�ן און  טר�נז�קש�נז �נפירן ;�ק�ונץ פינ�נציעל
 צו  • .אינסטיטוציעס  רעגירונגס �דער ב�נקס ווי �זאַ  ,ט�רג�ץ סעלעקטירן אויף  ב�פ�לן ק�ו�רד�נייטיד
 צו  געניצט  ווערן קענען  ק�מ�יוטער נעטווערקט  קיין  .נעץ דיין  אויף פ�רקער אנדערע  אויס זיך צושמעקנ
 �דער ק�רט קרעדיט פון  פ�רקער נעץ די  ווי �זאַ  ,נעץ דיין אויף פ�רקער קָא�יע און  אויס "זיך  צושמעקנ "
 .אינטערנעץ דער  דורך ד�טן אויס  שיקן  צו ק�מ�יוטער דיין נוצן  צו  • .סערווערס  �ר�סעסינג ד�טן אנדערע
 סט�לען �דער ומלעג�ל ,יליס�ט וועקסל צו כ�ב אַ  ווי עס  נוצן קענען זיי  ,ק�סעס עם עקסטר  אין 
 �נז�ג אַ  ווי  �דער צופרידן  זיכער פון  �נהייב אמת  די  ב�ה�לטן צו סט�נציע רעלע  אַ  ווי ,מ�טערי�לס
 �קטיוויטעטן ש�טנדיק ��ר ברעט 

 מ�לוו�רע ,פישינג זענען סט�לען זיין  קענען  ד�טע אייער  וועגן  �ר�סט מערסט  זעקס די •
 נעטוו�רקס ינס�קיער און  טרעץ  זיכערהייַט גשמיות  ,סמישינג ,ַא��ס רירעוודיק בייזע

 

 

 

 



 מלחמה סיבער  .27

 אַ  אויף ב�פ�לן מ�וט�ווייט�ד ��ליטיק�ללי אַ  ווי  ינישיייטיד  ק�נפליקט ווירטו�ל קיין  איז סיבערוו�רפ�רע .1
 דיסייב�ל ארויסטריטן  די ,אינטערנעט  די  דורך וויידזשד  .סיסטעמס  אינ��רמ�ציע און ק�מ�יוטער ס  פייַנט
 צו  ד�טן קל�ססיפיעד �לטערינג �דער סטילינג  דורך  סיסטעמס  �רג�נ�זייש�נ�ל און  פינ�נציעל
 .ב�דינונגען און וועבסיטעס  ,נעטוו�רקס �נדערמיין

 צו �רג�ניז�ציע אינטערנ�צי�נ�לע �דער שט�ט-ל�נד אַ  דורך �קש�נז די  ינוו�לווז מהמלח סיבער .2
 ,דורך  נעטוו�רקס אינ��רמ�ציע �דער ק�מ�יוטערס ס' ל�נד אנדער אן שעדיקן  צו  �רווון און ב�פ�לן
 .�ט�קס דינסט-פון -ָא�לייקענונג �דער ווירוסעס  ק�מ�יוטער ,למשל 

 נ�רמ�ל פון דיסרַא�ש�ן די ��ר ריזיקירן  אין  זענען  סיסטעמס ק�מ�יוטער פינ�נציעל און  יליטערישמ .3
 טר�נס�ערטייש�ן און מ�כט ,ברענוו�רג ,ק�מוניק�ציע ווי  �זאַ  ,עקווי�מענט און ַא�ערייש�נז
 .ינפר�סטרוקטורעס

 צו געניצט זענען  מעטה�דס עקס�לויטייש�ן ומלעג�ל די :בריטשיז  זיכערהייַט �דער / און  עס�י�נ�דזש .4
 קריגן  �דער ג�נווענען צו אינטערנעט די �דער ק�מ�יוטערס ,ווייכווארג ,נעטוו�רקס דיסייב�ל
 ��ליטיש ,מיליטעריש ��ר מענטשן �דער אינסטיטוציעס ק�נקורענט פון אינ��רמ�ציע קל�ססיפיעד
 .געווינען ציעלפינ�נ �דער

 ק�מ�יוטער אין  ברייקס פ��לס וואס גיק טיניידזש אַ  פון �ז איז העקער  אַ  פון  מערקונג  �ר�סט א .5
 סיבערוו�רפ�רע מ�דערן ,אמת �מ�ל ט�מער געווען  איז  מערקונג דעם בשעת .ש��ס ��ר סיסטעמס
 ווי  �זאַ  ,עקס�מ�לעס .שט�טן פ�לק דורך  ב�קט professionals פונדעד געזונט ,טריינד געזונט ינוו�לווז
 געשעעניש  איז  מער פיל  �ז ב�ווייַזן צו  עקס�ערץ עטלעכע  דורך  געגעבן  זענען ,ווירוס סטוקסנעט  די
 .דיגיט�ל זייַן וועט  מלחמות צוקונ�ט אין שורות  פר�נט די  �ז און  ,סינז די הינטער

 די  ל�נטשט וואס אויס �רבעטן צו  שווער  זייער ��ט ס  עס  איז חמהמל סייבער מיט �רויסגעבן גרויס  די .6
 שט�ט ,מדינה וו�ס ופדעקן  צו סייכל עטלעכע נוצן און יבערנעמען  צו  ביכולת  זענען  מיר ,קורס פון .ב�פ�לן
 ,נליין אָ  אידענטיטעט אַ  מ�סקע צו  גרינג ' ס עס  �בער ,פ�ר�נטוו�רטלעך געווען  ה�בן זאל  גרו�ע �דער
 ב�פ�לן אנדערע און ינפעקטי�נס מ�לוו�רע ,כ�קס פון  מקור  אמת די ב�ה�לטן צו גרינג גלייַך ס  עס און 
 .מעטה�דס

 פון הילף די  ענליסט צו  באקאנט געווארן  ��ילו ה�בן יידזש�נסיז סייכל און �רג�נ�זייש�נז מיליטעריש .7
 ��ילו עס מאכן ,ביכ�ף זייער  אויף  ב�פ�לן אַ  ק�טער צו  ו�עסגר  אנדערע און  קרימ�נ�לז פרעעל�נסע
 .ַא�ר�ו�רייטלי זיי ב�שטר�פן און  �ער��טרייטער די  �רָא� ש�ילקע צו  טריקיער 

 סייבער  צוקונ�ט קיין  אין נוצן  צו  ווע��נז סייבער דעוועלָא�ינג זענען  טשיינאַ  און  רוסל�נד �ז וויסן  מיר .8
 דעם אין  וועג די  לידינג שט�טן פ�לק ווי �קטיוו ווי �ונקט זענען ישראל  און France ,יו  די און ,נגלגעראַ 
  .ינדעווער

 ווי  אנדערע ,קיינער וו�לנער�ביליטי אַ  ט�רג�ץ �ז גווורע  ט�ג-נול די ווי  ק�וו�טיד מער איז וו�פן קיין  ניט .9
 די  אין ווערט  מ�רק טונקל  אַ  מיט ,טעג  0 קייפל געניצט  סטוקסנעט .נ�ך פון  �ווער זענען  ,�ט�קערז די
 זיין צו  מס$מא מער  ,ר�סע געווער סייבער די פון  ווע��נז סוד  די זענען  דאס .הצלחה ענשור צו ,מילי�נז
 .�גרעסערז זייַן-וו�לט צו טרעץ דעפי�נט ווי דערקלערט שטאלץ ווי  געלייקנט

 נול די  ווי  דיסרַא�טיוו און געפערלעך  מער ��ילו ט�מער איז  וו�ס וו�פן סייבער בלויז  דער - flags פ�לש .10
 קליימינג  'ק�ליפ�טע סיבער' גערו�ן �זוי די דורך ב�פ�לן די ,למשל  ,�ז וויסן מיר .פ�ן פ�לש די  איז  ט�ג
 דורך  ָא�ער�ציע פ�ן פ�לש אַ  געווען איז ד�ט�ב�סע מיליטעריש יו  אַ  אויף  ייס�ס צו �פפילי�טעד זיין  צו
 מיט רעט�לי�טעד יו די  ווייַל ?ענין דעם טוט וו�ס .28 פיייק גרו�ע כ�קינג באצאלטע -שט�ט רוסישע די
 אין ט�רג�ץ מענטש קעגן סטרייקס  דר�ון און  טש�נ�לז ק�מוניק�ציע סייבער  אויף  ארויסטריטן  קינעטיק 
 .סיריע

 

 

 

 

 

 



 סוויווע  די ��ר גוט  נישט �בער ק�נוויני�נס ��ר גוט ,טעקנ�ל�דזשיז מ�דערן .28

די דעהומ�ניז�טי�ן פון מענטש ביינגז דורך די מ�דערן, �ט�מייטיד וועלט איז עסק�לייטינג. די ביג�סט  .1
ון מענטשהייַט, איז מענטשן. �ר�בלעם מיט טעכנ�ל�גיע, וו�ס קענען יווענטש�וו�לי פירן צו די פ�לן פ
 .עס מיינט �ז אונדזער טעכנ�ל�גיע האט סער��סט אונדזער עטישע קַא��ציטעט

מ�כט, און די פיייקייַט צו פ�רש�פן זינט טעכנ�ל�גיע קענען געבן � יחיד � מ�סיוו סומע פון  .2
�ר מענטשן ס �קש�נז זענען גרעסער. אין ק�ט�סטר�פיק �מ�ונץ פון שעדיקן, די ק�נס�קווענס�ז �
� �ל�ץ �דיססיי און  :2001ה�ווטה�רנע ס "די בירטהמ�רק," און קובריקק ס  ,Frankenstein שעלי ס
ד"ר סטר�נגעל�ווע, מיר טרעפן מיט סיי�נטיס, �סטר�נ�ץ, און מיליטעריש �ערס�נעל וואס זענען 
אין יעדער פון די מעשיות � �נדערש  .Created ך די טעקנ�ל�דזשיז זיי ה�בןנעג�טיוולי �פפעקטעד דור
טי� פון טעכנ�ל�גיע איז גילוי: בי� טעכנ�ל�גיע, כעמישער טעכנ�ל�גיע, ק�מ�יוטער טעכנ�ל�גיע, און 
אונדזער מיטל צו ק�נטר�ל  ווע��נז טעכנ�ל�גיע. הייַנט אונדזער טעכנ�ל�גיע מיינט צו ה�בן �וצטרי�ט
עס אין �זוי פילע געביטן �ז איינער קען �ונקט ווי לייכט ימ�דזש�ן � גענעטיק, מעדיציניש, 
 .ינווייר�נמענ�ל, �דער טעקנ�ל�דזשיק�ל ַא��ק�לי�סע

וו�ל�טי צווישן די אין עס�נס, לויט צו די ימף, טעקנ�ל�דזשיק�ל כידעש איז וו�ס ז עק�נ�מיש ינ�ק .3
און ניט נ�ר די מ�שינערי, �בער מען מיט  -מענטשלעך ר�סע. יא, איר לייענען �ז רעכט: טעכנ�ל�גיע 
זענען צו ב�שולדיקן ��ר די פ�קט �ז עטלעכע מענטשן זענען שמוץ נעבעך און אנדערע  -טעק סקילז 
 .דיסגוסטינגלי רייַך

ז גל�וב�ליזייש�ן האט אויך געווען � פ�קט�ר אין די וועג די נעבעך זענען איצט די מחברים �רייַנל�זן � .4
 .�זוי פיל ווייַטער הינטער די רייַך, �בער טעכנ�ל�גיע איז דער אמת ר�שע

האט אויך  -און פרעמד דירעקט ינוועסמ�נט אין ב�זונדער  -ינקרע�סעד פינ�נציעל גל�וב�ליזייש�ן " .5
 ַ עד � ר�לע אין ינקריסינג ינ�קוו�ל�טי, �בער פ�רקערט צו פ�לקס גלויבן, געוואקסן ה�נדל �ליי
 .גל�וב�ליזייש�ן איז ��רבונדן מיט � �רָא�גיין אין ינ�קוו�ל�טי," ז�גן די ימף שרייבערס

פריש העכערונג אין יניקוו�ל�טי."  טעקנ�ל�דזשיק�ל �דוו�נסיז ה�בן ק�נטריביוטיד די מערסט צו די" .6
דאס איז געהאלטן צו זייַן ווייַל העכער טעק "ינקריס�ז די �רעמיע אויף סקילז און ס�בסט�טוץ ��ר 
 ."בקיעס ינ�וץ-לעפיערעך נידעריק

נג אין אנדערע ווערטער, �וווער�ייד עס מענטשן מיט זייער סיסטעמען, נעטוו�רקס אאז"ו ו זענען סטילי .7
ברויט �ון די מיילער פון נעבעך �בער ערלעך טעקע קלערקס, �רינטערס, סעמ�פ�רע ָא�ערייטערז, 
  .צענטער מענטשן, רעק�רדינג עקסעקס און �זוי אויף-רופן

עס 'ס �לע בייז און דיוויסיווע, �ר�מ�וטינג מלחמה,  -עס, ��וערד מ�שינערי, ביליק מכשירים, נייַ דרוגס  .8
איר  -רידה און שנאה. גרויס גלאבאלע געזעלש��ט טריידינג אין �לטמ�דיש שטָא�ן ווי ק�מ�ד�טיז מ
 .Friends די מענטשן זענען דיין -וויסן, מיינינג, �גר�ביזנ�ס 

די  רו% פון די מיינסטרים פינ�נציעל דריקן ה�ט אויסדערוויילט צו איגנ�רירן דעם בלענדיק פ�רשל�ג פון .9
וועלט גל�וב�ליזייש�ן ביור� �ז גל�וב�ליזייש�ן איז גרויס און אויב ע�עס האט ניט� אומרעכט עס מוזן 
 .זיין עמעצער �נדערש ס שולד

 :ווייזט צו קלערן  .10

 .ווער געלערנט מענטש צו צעשטערן זיך � מילי�ן מאל איבער -
ק�מ�ר ה�בן ניט געווען יר�ד�קייטיד און מענטשן נ�ך שט�רבן  וו�ס איז עס �ז די �ניוועסדיק פליען און די -
פון מ�ל�רי�. עס איז ווייַל פ�רשונג איז ניט פונדעד אין דעם געגנט �בער טרילי�נז פון ד�לל�רס גיין צו 
 .וועגן פון מ�רד אונדזער פעלל�וומען Newer פ�רשונג אין געווער און
�דער ר�ק כ�טש מיר ה�בן  AIDS היילן ��ר דער �ר�סט ק�לט �דער הער�עס �דער וו�ס איז עס ניט -
 .טעכנ�ל�גיע �ז קענען פירן � ס�טעליט מילי�נז פון מייל אויס אין ויסווייניקסט �ל�ץ
 �טדי שמוץ און מיסט �ז דערמאנט די וועלט פון די פינצטער זייַט פון וויסנש� Created ווער -
 ווער איז ��לוטינג דער ערד, זייַן לופט, זייַן טייכן, זייַן מענטש ביינגז מיט מילי�נז פון קעמיק�לז -
וו�ס און ווער ינווענט�ד דידיטי, ינסעקטיסידעס, �עסט�סיידז, פונגיסידעס, �ל�סטיקס און אנדערע  -
 .�נריקווייטיד שטָא�ן �ז מיר ט�ן ניט ט�קע ד�ר�ן
 .וו�ס און וואס ינווענטיד �ל�סטיק יקס�ל�וסיווז און וו�ס איז געווען די ד�ר�ן ��ר דעם -
 וו�ס זענען טויזנטער אויף טויזנטער פון מענטשן געהאלטן ביים שטארבן פון ר�ק -
 .קרענק Related וו�ס זענען טויזנטער אויף טויזנטער פון מענטשן געהאלטן ביים שטארבן פון ה�רץ -



וו�ס זענען געווען אונדזער �וועס �שוט און צופרידן בשעת מ�דערן דורות זענען צעמישט און ש�רף מיט  -
 .�לע זייער טעכנ�ל�גיע
ם) וויכיק�לז, 900) 900,000,000ווען עס זענען געווען � ביסל ק�רס עס איז געווען גוט, איצט ימ�דזש�ן  -
 .ן ענדזש�נז ברענען אויס די טייַער זויערשט�ף און געבן אויס רויך און פ�ר�עסטיקונגשי�ס, �ליינז או
 .מיר ה�בן דרוגס �ז ופהיטן לעבן �בער וואס האט מענטש די וויסנש��ט צו צעשטערן זיך מיט דרוגס -

די   .סטרויינג די יונג עס זענען דרייַ הוי�ט קריטיקוועס פון גרויס טעק. דער ערשטער איז �ז עס איז די .11
צו מ�כן געלט. די  ,רגע קריטיק פון די טעק אינדוסטריע איז �ז עס איז ק�זינג דעם �דיקש�ן אויף ציל
זענען לעבן מ�נָא��ליעס �ז נוצן זייער  Facebook און Google ,דריט קריטיק איז �ז ע�ל, �מ�ז�ן
עבן פון זייער ניצערס און �נט�ן ומיוישערדיק באדינגונגען אויף מ�רק מ�כט צו ב�פ�לן די �ריוו�ט ל
 .צופרידן קריייטערז און קלענערער ק�מ�עטיט�רס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דערוו�רט יבער  .29

 �ר�סט צו  קעגנשטעליק זענען  �ז ב�קטיריאַ  דורך  גע�ירט ינפעקטי�נס וויר�ל זענען  סו�ערבוגס .1
 ָא�ש�צן איר  העלפן  קענען  ינפעקטי�נס די פון איינער  ווייל  הינטער  ערלעכקייט  די שכל  .�נטיבי�טיקס
 .ינפעקציע און  ויסשטעלן  פ�רמייַדן צו  ד�ר�ן דעם 

 ניט קענען  �ז ב�קטיריאַ  ב�שרייַבן צו  מידיאַ  די דורך" קוינד  ערידזשנ�לי געווען איז  סו�ערבוג טערמין די .2
-מולטידרוג' ווי �ר�זעס נוצן  ��ט דאקטוירים" ,אבער  ".�נטיבי�טיקס קייפל  ניצן עהרגעטג  זיין 
 �לע צו  קעגנשטעליק  ד�ווקע ניט  איז סו�ערבוג אַ  ווייַל ס  �ז '.סו�ערבוג' ווי אלא  'ב�קטיריאַ  קעגנשטעליק 
 " .�נטיבי�טיקס

 אין ווענדן קענען  מינים  ב�קטיריאַ  �לע ;יריאַ ב�קט פון טיי�ס ס�עציפיש נישט  זענען  סו�ערבוגס .3
 פינישינג  נישט �דער זיי  ד�ר�ן ניט ט�ן איר  ווען זיי גענומען  ווי  �זאַ ) �נטיבי�טיקס מיסוסינג " .סו�ערבוגס
 די  .זאגט סידיסי  די ,�ר�בלעם דעם  צו ק�נטריביוטינג פ�קט�ר לידינג איין  דער  איז  (מעדיצין  דיין פון �לע
 " .זיי מייַכל צו �נטיבי�טיקס פון אויס לויפן  וועט  דאקטוירים יווענטש�וו�לי �ז איז  דייַגע

 קענען �נטיבי�טיקס ,רעכט געניצט  ווען" .�לע אין  �נטיבי�טיקס צו  רע�גירן ניט  וועט זיי ,ערגער  �דער .4
 וויר�ל אַ  ה�בן איר ווען �נטיבי�טיק אַ  נעמען  איר  אויב אבער .ב�קטיריאַ  ק�זינג-קרענק צעשטערן העלפן 
 .קר�נק איר  געמאכט ווירוסעס  די  ווירקן  ניט  וועט מעדיצין די  ,פלו די  ווי ינפעקציע 

 די  פון עטלעכע כולל  ,גוף  אייער אין  ב�קטיריאַ  פון  פ�רשיידנקייַט ברייט  אַ  צעשטערן וועט  עס ,�נשט�ט .5
 זענען  �ז ב�קטיריאַ  .געזונט בלייַבן און  ,ינפעקציע  ק�מף ,עסנוו�רג קיצער ירא  העלפן �ז ב�קטיריאַ  'גוט '
 די .מערן  געשווינד  און  וו�קסן צו  געלעגנהייַט אַ  ה�בן וועט מעדיצין  די לעבן בלייַבנ צו  גענוג  ה�רט
 .מענטשן אנדערע  צו  פ�רש�רייטן ��ילו קען סטריינז קעגנשטעליק -מעדיצין 

 קעגנשטעליק -מעדיצין  ,נייטיק  ניט  ווען �נטיבי�טיקס נעמען  מענטשן מער און מער  אויב ,צייַט איבער .6
 קעגנשטעליק -מעדיצין  זייער  טיילן  ��ילו זאלן זיי  .פ�רש�רייטן און טרייוו צו  פ�רזעצן קענען ב�קטיריאַ 
ַ  �רבעטן שט ני �דער עפעקטיוו  ווייניקער  ווערן זאל  דרוגס .ב�קטיריאַ  אנדערע מיט טרייץ  קעגן  �לע ביי
 " .ב�קטיריאַ  ק�זינג-קרענק  זיכער
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 געלטיק מיט Benefits די  אויס  ווישן  קענען ג�ווערמ�נץ אויב דילז ה�נדל-free פון פונט די ס וו�ס .1
 ?מ�נוווערז

 וועקסל פ�רפעסטיקט אויף באזירט געווען איז ,1944 אין דיווייזד  ,סיסטעם  מ�נעט�רי ינטערנ�טי�נ�ל די .2
 קענען פירער פ�קטיש קיין און .הייַנט יגזיסץ סיסטעם �זאַ  ניט  .ד�ל�ר ק�נווערטיבלע-ג�לד אַ  צו  לינגקט רייץ
 �נדערמיינז �ז פיר די ק�נפר�נטינג �ן דל ה�נ ��טער פון מ�ר�ל די  און  ל�גיק די ביידע מייַסטער צו �ס�ייר
 .מ�ני�י�לייש�ן קר�נטקייַט :ביידע 

 ערלעך  די �נדערמיין זיי ,מ�רקעץ קר�נטקייַט ווירקן  צו  רייץ וועקסל  מ�ני�ולירן ג�ווערמ�נץ ווען .3
 מ�נען און  צושטעלן .מ�רק גלאבאלע  די אין פ�ירלי ק�נקורירן צו ווינטשן וואס  לענדער  פון השתדלות
 פ�רל�זן בוסינעססעס  .רייץ וועקסל ק�נטרייווד דורך ק�נווייד �רייסיז קינסטלעך  דורך  פ�רקרימט זענען 
 .ל�ססעס קר�נטקייַט ווערן  Profits ערנד ל�דזשיט�מ�טלי ווי 

 איז ש�יל די פ�רשטיין וואס  י ד צווישן סיניסיסם  �ינטלעך ה�נדל ��טער צו ַא�ילז �ז ווונדער  קיין  איז  עס .4
 .זיי  קעגן ריגד

 זייַן פון ווערט די מ�ני�ולירן צו מ�רק וועקסל-פרעמד  די אין גלייַך ינערווינינג שוין  ל�נג האט טשיינאַ  .5
 קורס וועקסל ��סיק דעם  ��ר מיד�וינט טעגלעך אַ  �נ�ונסיז טשיינאַ  פון ב�נק ס  מענטשן  די  .קר�נטקייַט
 ציל די  פון 2% ווי מער  רירן צו קר�נטקייַט זייַן ל�זן נישט טוט דעמ�לט און ,ד�ל�ר דער און  יו�ן די  שן צווי 
 .�רייַז

 בייז רעגירונג ס  טשיינאַ  ,קורס וועקסל  געבעטן  די ווי העכער ברעג צו  סט�רץ יו�ן דער  פון  ווערט  די  ווען .6
 ,טעמ�אָ  געבעטן די ווי  נידעריקער DRIFT צו סט�רץ יו�ן דער  ווען  .�רָא� צוריק  עס שטו�ן צו  ד�לל�רס
 .קר�נטקייַט אייגן זייַן צוריק  קויפן  צו ריזערווז ד�ל�ר �וועק סעלז עס

 ב��מטער אנדערע און  ריזערווז  וועקסל פרעמד געמיינז�ם זייער געוואקסן ה�בן לענדער  20 ווי  מער .7
  .י�רן לעצטע אין טרילי�ן 1 $ קימ�ט פון  ניטלעך דורכש יערלעך  אַ  דורך  �סעץ פרעמד 

 די פון  קער�נסיז די האלט-מ�רקעץ וועקסל  פרעמד די  אין אריינמישונג  דורך הוי�ט דער -בילדַא� דעם  .8
 ק�מ�עטיטיווניס אינטערנ�צי�נ�לער זייער בוסטינג  �זוי ,�נדערוו�ליוד ס�בסט�נש�לי ינטערווענערס
 די �בער ,וועלט די �רום פ�רש�רייטן זענען  דעפיסיץ ה�נדל ק�ר�ס��נדינג די  .ור�לוסעסס ה�נדל און 
 .שט�טן פ�רייניקטע די  אויף  סענטערס  �נווער די פון  טיילן  גרעסטן

 ,קארעע ,ק�נג ה�נג ,דענמ�רק ,טשיינאַ  :מ�ני�י�לייטערז קר�נטקייַט ב�טייַטיק מערסט די  פון  נייַן .9
 .יַא��ן און  טייוו�ן ,שווייץ  ,סינגַא��ר ,לייזיע מא
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עלט  .1 ו ש  ו טערי לי  איינער ריטשט  איצט האט ס�ענדינג מיליטעריש וועלט .ַאנדערש ַאלץ ָאוטדָאעס סּפענדינג מי

 .לעוועלס מלחמה קאלטקייט צו  נ�ענט ,ד�לל�רס

י�רהונדערט צוריק, אינטערנ�צי�נ�לע געווער  1/4כ�טש די קאלטקייט מלחמה געקומען צו � סוף איבער  .2
  .ס�לעס בלויז דיקליינד טעמ�ערער�לי אין די סוף פון די לעצטע י�רהונדערט

העכערקייַט  �נשט�ט, די פ�רייניקטע שט�טן אונטער �רעזידענט טר�מ� איז יקסטענדינג זייַן געווער .3
 .איבער די מנוחה פון די וועלט

ווי זייער גר�וט  Faster גר�וינג דעוועלָא�ינג לענדער זענען איצט �רמינג זיך פיל-מינווייל, עטלעכע שנעל .4
טעמ��. �ז� טייַער געווער ימ��רץ מיינען ווייניקער ��ר �נטוויקלונג און די מענטשן, ס�עציעל די �רעם 
 .פ�ר�רעמט וואס ק�נסט�טוט עטלעכע הונדערט מילי�ן אין ינדי� �ליין און 

עקס��רטינג ג�ווערמ�נץ זענען רענעגינג אויף זייער הבטחות דורך פ�ילינג צו נעמען אין חשבון -געווער .5
 .דעם וו�ך די �ר�ל �ז די געווער ה�נדל האט אויף �רעמקייַט, �קספ�ם זאגט אין � מעלדונג ארויס

�רעם ס�לעס זענען דיווערטינג רעסורסן פון געביטן �ז� ווי געזונט און בילדונג. די ב�ריכט, ג�נז �דער  .6
 -�מ�ן, סיריע, בורמ�, ��קיסט�ן, עריטריי� און בורונדי  -גר�וט, זאגט זעקס דעוועלָא�ינג לענדער 
 .אויף געזונט און בילדונג ק�מביינד פ�רברענגען מער אויף געווער ווי זיי ט�ן

עס זאגט ג�ווערמ�נץ �ז פ�רקויפן געווער קענען �ססעסס די �ר�ל די ס�לעס וועט ה�בן אויף  .7
�רעמקייַט אין זייער קליענט �עלקער, און �ז זיי ז�ל שטימען אויף �ן אינטערנ�צי�נ�לע טריטי צו 
 .ו�רעניש ס�סטיינ�ב�ל �נטוויקלונג און מענטשלעכע רעכטק�נטר�לירן די ה�נדל און ב�ו

 Africa ווע��נז איבערגעגעבן צו אזיע, דער מיטל מזרח, רעד�גירן �מעריקע און 2002אין  .8
 טערדז פון די ווערט פון �לע געווער דיליוועריז ווערלדווייד-ק�נסט�טוט�ד מער ווי צוויי

 ,זענען די פ�רייניקטע שט�טן, רוסל�נד, טשיינאַ  2012-2016ז בעש�ס די פינף ביג�סט יקס��רטער .9
France און דייטשלאנד. 

 Africa פון �לע געווער דיליוועריז צו אזיע, די מיטל מזרח, רעד�גירן �מעריקע און 90% ,2002אין  .10
 .יטי ק�ונסילגעקומען �ון די פינף שטענדיק מיטגלידער פון די ��ראייניקטע �עלקער סעקור

פ�רד�רבן �ר�קט�ס�ז זענען �ר�סט. די אינדוסטריע קומט רגע אין די "כ�ב�ר �ייַערס אינדעקס '' פון  .11
 .טר�נס��רענסי ינטערנ�טי�נ�ל

 280ינדי�, די וועלט 'ס גרעסטער געווער ימ��רטער, האט מער פון די וועלט' ס �בדזשעקט נעבעך ( .12
 .קיין אנדערע מדינה  מילי�ן) ווי

ווי דערמאנט אויבן, די מלחמה אויף טער�ר האט געזען די יו סעלינג ווע��נז �דער טריינינג צו #מעט  .13
פון די לענדער עס האט ידענטיפיעד ווי כ�רבערינג טערער�סץ. נ�ך, ��ר דעק�דעס, � �ל�ץ פון  90%
ניט� אין די הענט פון מיליטעריש דיקטייטערשי�ס �דער  די געווער וו�ס איז די מערב האט ס�לד האט
פ�רד�רבן ג�ווערמ�נץ. דעם קענען ה�בן די נ�ך כוונה �דער ווירקונג פון כ�מ�ערינג קיין פ�רעם פון 
 .דעמ�קר�סי אין יענע לענדער

מ�רק .... דעם ד�מ�נ�נס פון  לעצטע י�ר די יו ק�נטר�ולד העלפט פון די דעוועלָא�ינג וועלט 'ס געווער .14
די גלאבאלע געווער מ�רק איז ניט ע�עס אין וו�ס די אמעריקאנער ציבור �דער ��ליטיק מייקערז ז�ל 
נעמען שט�לץ אין. די יו רוטינלי סעלז ווע��נז צו ונדעמ�קר�טיק ר�זשימז און גר�ב מענטש רעכט 
 .�ביוזערז

 

 

 

 



 נעבעך  פון �ןעקס�ל�יט�טי .32

 קַא�יט�ליסטיק אין  ָא�צ�ל נ�רמ�ל איז מענטשן געדינט-אונטער און  �רעם פון  עקס�לויטייש�ן די .1
 סטע�דפ�סטלי זיין צו  ווילן  אינדוסטריע  און  געשעפט אויב  .פ�קט אַ  פיל  זייער איז עס  .ס�סיי�טיז
 .נייטיק  זיין  זאל �נדיזערווד און �רעם די  פון עקס�לויטייש�ן ,רעוועכדיק 

 ג�נץ זענען מענטשן  געדינט-אונטער  און �רעם .ק�וַא�ערייט יוזש�וו�לי מענטשן עקס�ל�יטעד .2
 �רבעטן רובֿ  און  ,באגרענעצט זיין צו  סטייש�נז ס לעבן  ענוויסי�ן זיי  .סוף קיין  ה�בן זיי און ,�בסערוו�בלע
 זייער  זענען  דאס .יקס�לויט�ד זיין צו  פ�רל�נג ��ילו עטלעכע  .נדערעא פון דיירעקטיווז די אונטער 
 .ברירות נוסח לעבן �דזש�סטיד

ַ  א .3  זיי  ,ג�נץ זיין צו  �נקומען די ��ר אבער  .מענטשן �נדיזערווד און נעבעך ��ר בעק�נז שורלי  ט�ג ניי
 גלויבן  צו  גלייַך איז עס  .אינטערעסן  זייער ב�שיצן ו צ זיי  ��ר סדר אין  נייטיק איז וו�ס ב�טר�כטן מוזן
 .עקס�לויטייש�ן �וווערק�מינג פון  טויגעוודיק  זענען מענטשן �נדיזערווד און  �רעם

 :צייַט אין ב�קומען מוזן מענטשן �נדיזערווד און �רעם זאכן  זיבן זענען  דאָ  ,דעריבער .4

 ,ב�דינונגען און  סכוירע  ��ר מער  צ�לן מענטשן געדינט-נטעראו און  �רעם .�רייסיז �וטריידזש�ס .אַ 
 .�לטערנ�טיוועס ווייניק מיט  און  ,קעסיידער  זיי �נים �רייסיז הויך .לעג�ל ,פינ�נציעל ,למשל 

 איך ווען" :לוזערז און  ווינערז  עק�נ�מיש אויף פ�קוסעס קַא�יט�ליז�ם .סובדזשוג�טי�ן עק�נ�מיש .ב
 .רויב  זייער  טיילן  גרינג  ניט ט�ן קַא�יט�ליסץ" .געווינען איך  ,דערלייגן  איר ווען  ;פ�רלירן איר ,ווינעןגע
 .זיי עמי�לייט

c.  עדוק�טי�נ�ללי קהילות פון  רחמנות  די  אין זענען  �ַא�י�לייש�נז געדינט-אונטער  און  �רעם .בילדונג 
 .�דוו�נט�געד די ��ר �ריווילעגיע אַ  ווי וויוד  ��ט איז  בילדונג �ז אין 

 ,מענטשן פילע אויך דורך  ריטשט  איז ��ריטעט אויב  �ז מורא  אַ  �ר�מ�וץ דעם .ס�יריטעדנעסס-מיינען .ד
 .מענטשן  ד�רף עקס�לויטייש�ן .עקס�לויטייש�ן ��ר בנימצא זיין  גרינג נישט  וועט  קל�ס אונטער  אַ 

 (סו���סיטי�נס �נריליסטיק ,ימ�ר�ב�ב�ל) וו��ד��יסם פילן מענטשן עטלעכע .םוו��ד��יס .און 
 .ש�ילן מוזן  זיי  ז�גן וו��ד��יסץ וועג  די  ש�ילן זיי .עקזיסטענץ זייער פון  ה�רץ די  ענק�מ��ס�ז

 עס  .מ�דע-גר�וט אַ  אין  איז ,סטריזינדאַ  �וועק-ומדריי זייַן מיט ,סיסטעם טורמע יו די  .ינק�רסער�טי�ן .ו
 .טויערן  זייַן �רייַן צו  ל�עט זענען וואס  ,יונג די  ס�עציעל ,ערייוו�לז טעגלעך  �ווייץ

-1907) הע�בורן ק�טרין �קטריסע אמעריקאנער .מענטשן  עקס�לויט�ד ��ר שווער איז  לעבן  .לעבן  .ג
 געזונט בל�די האט איר  ,זיך שטיצן צו ה�בן איר  אויב .עבט געל  זיין  צו איז לעבן" :געשריבן  האט  (2003
 .�רום זיצן דורך  �ז ט�ן ניט ט�ן איר און .טשיק�ווע זיין  צו  געגאנגען  איז  �ז וועג  עטלעכע  גע�ינען בעסער
" 

 .טייש�ןעקס�לוי ��ר מענטשן געדינט-אונטער און  �רעם ד�ר�ן ס�סיי�טיז וויי�ב�ל עק�נ�מיקלי .ה
 .דעם  גלויבן 

 נ�ך ווערלדווייד  בלייבט עס  עקסטענץ וועריינג  צו  און ,צייַט ל�נג זייער אַ  ��ר עקסיסטירט  האט  �רעמקייַט .5
 אויך  און  ס�עציעל טשיינאַ  געזען האט י�רהונדערט 21 די  2018 צו אבער  .י�רהונדערט 21 דעם  אין איצט
 .�רעמקייַט רידוסינג מערסט  ע�מעריק רעד�גירן עטלעכע  און  ינדיאַ 

 זייער  אויך  איז  און ,ליפעס��ן און געזונט זייער כולל �פפעקטעד די  צו  שעדלעך  זייער איז �רעמקייַט .6
 .נייטיק  ניט איז עס  און בכלל  וועלט דער  צו  און  ס�סיי�טיז צו שעדלעך

 .סערווייווינג בלויז  אין  שוועריקייט קסטרעם ע ווייל קינדער  זייער  און מענטשן  ינוו�לווז �רעמקייַט �בס�לוט .7
 מיט ק�מביינד ��ט ,הונגער צו �מ�ונטינג הונגער �רייַנציען קענען  ערגסט זייַן ביי  �רעמקייַט �זאַ 
  .קליידער  און  ה�וסינג �דער ב�שיצן ינ�ד�קוו�ט

 דריט פילע אין  �ר�סט נ�ך איז  און ,י�טיזס�סי �רימיטיוו מער אין �ר�סט שוין האט �רעמקייַט �בס�לוט .8
 די  פון מערהייַט די  �ל�גן קענען עס ווו  ס�עציעל �מעריקע דרום און  אזיע ,Africa אין לענדער  וועלט
 .ב�פעלקערונג

 און  מיעט אַ  זענען וואס  ,נעבעך אַ  ה�בן וק און  USA די ווי ס�סיי�טיז ריטשער ס  הייַנט פון פילע  אבער  .9
 נעסעססיטיעס געזעלש�פטלעך קריגן  צו ינ�ביליטי די  ינוו�לווז בכלל  וו�ס - �רעמקייַט ק�רעוו ייַדןל 
 .יקסקלוזש�ן געזעלש�פטלעך דורך געשטארקט ��ט איז און מערהייַט די  צו בנימצא

 קענען  וואס  יענע לטדעמאָ  ,מ�שין און  ק�מ�יוטער אייגן  זייער זיך  פ�רל�זנ 90% ווו געזעלש�פט אַ  אין  .10
 �סטר�סיזעד זיין געזונט זאל און  נעבעך זענען און  ב�דלי פונקצי�נירן קען זאכן די זיך  פ�רגינענ נישט
 קען  און  זאכן �זאַ  ה�בן ניט צו  טשוזיז  וואס ריטשער עמעצער  ענלעך  ניט) יקסקלודיד ס�וש�לי �דער
 .(עקסצענטריש  געהאלטן זייַן בלויז



 ��ליסיעס הערשן  און טיילן  .33

 און ��ליטיק אין (āימ�ער און צעטיילן  רעד�גירן �ון ,ק�נגקער און  טיילן  �דער) הערשן  און  טיילן .1
 פון ק�נס�נטרייש�נז גרעסערע  �רויף ברייקינג דורך  מ�כט מיינטיינינג און  גיינינג איז ס�וסי�ל�דזשי
 די ימ�ל�מענטינג איינער דער  ווי מ�כט ווייניקער  ה�בן ינדיווידזשו�לי �ז ברעקלעך  ןאי  מ�כט
 .סטר�טעגיע

 ס�עציעל און  ,סטר�קטשערז מ�כט יגזיסטינג �רויף ברייקס  �ז סטר�טעגיע אַ  צו  רעפערס  ב�גריף דער  .2
 דיסק�רד פ�מענטינג און ריוו�לריעס ק�זינג ,�רויף ��רבינדונג פון  גרו�עס מ�כט קלענערער �ריווענץ
 .גייז�ז און  Forms פ�רשידענע פילע  אין  הייַנט געניצט נ�ך איז עס .מענטשן די  צווישן 

 ינדי�ן די  אין כוחות  קייסעריש רובֿ  דורך  אנגעשטעלט געווען  איז  "הערשן  און טיילן" פון  סטר�טעגיע די .3
 אין  שט�טן ינדי�ן פ�רשידן ב�קט פראנצויזיש און בריטיש די .ל�ניעסק� אנדערע און  ס�בק�נטינ�נט
Conflicts  און  הש�עה ס אנדערער יעדער  �נדערמיינינג פון  מיטל אַ  ווי ביידע ,אנדערע יעדער צווישן 
 .אויט�ריטעט זייער  ק�נס�ל�דייטינג

 ,�ַא�י�לייש�נז ,ס�בדזשעקס ק�נטר�לירן צו הערשער  די ימ��וער צו  מענט איז  טעכניק  דעם פון  נוצן די .4
 זייַן זיך  �נטקעגנשטעלנ צו קענען זאל ק�לעקטיוולי וואס  ,אינטערעסן פ�רשידענע פון  פ�קטי�נס �דער
 .הערשן 

 די מיט צוז�מען און ,Macedon פון וו Philip צו  �טריבי�ט�ד שוין  האט ימ�עראַ  און צעטיילן מ�קסים די .5
 קייסער  פראנצויזיש  די און  קיסר  ווירע  רוימער די  דורך  יוט�לייזד געווען איז רעגנעס ווי  צעטיילן יםמ�קס
 .נַא��לע�ן

 :�רייַנציען טעכניק  דעם  פון עלעמענץ .6
 קען  �ז �ליי�נס�ז פ�רמייַדן צו ס�בדזשעקס די צווישן  דיוויזש�נז ענקערידזשינג �דער קריייטינג  .אַ 
 הערשער  די  �רויסרופן
 רעזשים  �דער הערשער  די מיט ק�וַא�ערייט צו  גרייט  זענען  וואס די  �ר�מ�וטינג און �ידינג .ב
c. שרים  היגע צווישן ענמ�טי און  דיסטר�סט פ�סטערינג 
 מיליטעריש און  ��ליטיש ��ר פיייקייַט די רעדוצירן  �ז יקס�ענדיטשערז מינינגל�ס ענקערידזשינג .ד
 �ענדינגס

 צו זוכט עמ�ייערז דורך וועגן פ�רשידענע פילע  אין  געניצט איז  סטר�טעגיע דעם  ,היסט�ריק�ללי .7
 .טער�ט�ריז זייער יקס��נד

 רובֿ  דעם ב�קומען צו  עק�נ�מיק אין  ק�מף מ�רק ��ר סטר�טעגיע אַ  ווי  דערמאנט אויך איז ב�גריף דער  .8
 .מ�רק ק�מ�עטיטיוו אַ  אין תקליטור די  פון אויס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 �ר�צענט איין  .34

 .רייַכקייַט גלאבאלע  פון  טערדז צוויי  אייגן  צו ש�ור אויף זענען סענט �ער איינער  ריטש�סט ס ' וועלט  די .1
 ס  �ז .איז איינער דעם �בער ,ויסשליסיק ווי מיטגלידער מילי�ן 48 מיט קלוב אַ  ב�טר�כטן צו  שווער  ס עס .2

 ק�נטר�ל ק�לעקטיוולי צוז�מען וואס  ,מענטשהייַט פון  1% ריטש�סט די �רויף מ�כן מענטשן  פילע  ווי 
 ט�ן מ�כן �זוי �דער בילי�ן 7.3 אנדערע  די  .סוויס קרעדיט  צו  לויט  ,עשירות  ג�נץ ס' וועלט די  פון העלפט
 .העלפט  אנדערע די מיט

 איז  מער  �דער 744,400 $ ווערט-ב�רס ג�לד ,ל�נד ,פ�רמ�ג ,יטן קי  ,סט�קס-�סעץ נעץ מיט יז עס ווער .3
 די פון  51% �ונז איצט גרו�ע די  .חשבונות  לעצט ס ' ב�נק די  צו לויט ,1% גלאבאלע  די  פון  מיטגליד אַ 
 .2009 אין  45% פון �רויף ,עשירות ס ' וועלט

 כינעזיש  רייַך פון רייען  גר�וינג די  אין  שוין  האט י�רן לעצטע  די  אין 1% ש�יץ די אין  יבעררוק  ביג�סט די .4
 .2010 אין  1% פון �רויף ,טשיינאַ  אין  איצט זענען  48,000,000 די  פון 5% ;קלוב  דעם אין 

    ... זיין  וו�לט זיי  ,מענטשן  100 זענען  1% די אויב-עליטע גלאבאלע די פון טר�כטן צו  וועג  אנדער אן  ס דאָ  .5
 פיר  ,דייטשישער פינף ,פראנצויזיש פינף ,כינעזיש  פינף ,בריץ זיבן  ,��נישיאַ  10 ,אמעריקאנער  38
 איינער  ,�וסטרי�ן איינער  ,שווייצער צוויי  ,ק�רע�נס צוויי  ,יט�לי�נס פיר  ,ק�נ�די�נס פיר ,�וסטר�לי�נס
 ,זע�ל�נדער ניו  איינער  , ה�לענדיש איינער  ,ינדי�ן איינער  ,Dane איינער  ,בר�זילי�ן איינער ,בעלגי�ן
 און ,ט�יוו�נעסע איינער  ,סוועדע איינער ,ס��ני�רד איינער  ,סינגַא��רע�ן איינער ,נ�רוועגיש איינער
 .ב�קגר�ונדז פ�רשידענע פון צעקוועטשן-מיש  אַ  מיט  מענטשן זעקס 

 ... וועג אנדער  אן שטעלן  ,�דער .6

 ... �מעריקע רעד�גירן �ון איינער  ,Pacific-אזיע פון 25 ,איירָא�ע פון 32 ,�מעריקע צ�ון פון מענטשן  42
 .Africa פון קיינער און 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יררעס��נסיביליטי ביזנעס .35

 אייער זייַן מעכ�דעש צו טריינג זענט איר צי  ��ר�נטוו�רטלעכקייט �ירמע דעמ�נדינג זענען  ק�נסומערס .1
 �ז געווארנט זיין ,�ר�דוקטן נייע �נטוויקלען �דער / און ,זיי  מ�רק בעסער ,�ר�דוקטן יגזיסטינג
 .וועלט  די ��ר בעסער ' ס  עס  אויב  וויסן צו  ווילן  ק�נסומערס

 �סעט גרעסטע ס ' פירמע  א  - מיססי�נס Positive-וועלט מיט  ק�מ��ניעס אין  �רבעט צו  ווילן  מענטשן .2
 ארויס  מיט ק�מ��ניעס ווי �ז נ�ר ט�ן איר העלפן קענען ��ר�נטוו�רטלעכקייט �ירמע .שןמענט זייַן איז
 .ט�ל�נט ריקרוטינג צייַט גרינגער  אַ  ה�בן יניש�טיווז �ר�ל

 מאל ,�בער .סוויווע  די ש�טן נישט האט  נ�ר פירמע אַ  אויב  גוט  באטראכט געווען איז  עס ,צוריק  יאר פינף .3
 ד�ר�ן זיי .שלעכט  זיין  נישט נ�ר ווי מער ט�ן פירמע זייער �ז פ�דערונג עמ�לוייז איצט  און ,געביטן  ןה�ב
 :Forbes צו  לויט .אויך ,גוט  ט�ן צו
 קליין  / קיין  האט פירמע זייער  אויב  �רבעט זייער געלאזן ב�טר�כטן עמעס  וו�לט עמ�לוייז פון  32% .אַ 
 ;צדקה צו  געלט 
 ;סוויווע  די  כ�רמד פירמע זייער  אויב �רבעט זייער געלאזן ב�טר�כטן עמעס וו�לט 65% .ב
c. 83% אין  �רבעט קינד געניצט  ב�לעב�ס זייער  אויב �רבעט זייער געלאזן ב�טר�כטן עמעס וו�לט 
 .פ�קט�ריעס סווע�טשָא�

 רע��רטינג און �קטיוויטעטן רעס��נסיבלע ס�סי�ללי אין דינגען  זיי ווען בעסער דורכפירן  עמ�לויעעס .4
 אַ  און לע�דערס קוו�ליטעט פון מ�נגל אַ  איז וועלט �ירמע די אין  טש�ל�נדזשיז ביג�סט די  פון איינער .5

  .ב�זע �נגעשטעלטער דיסינגיידזשד
 לע�דערס בויען Effectively צו �ר�ווען זענען  ,מגילה וו�ל�נטירינג באזירט -סקילז ווי  ,מגילה  גוט סאציאל  .6

 .ק�נ�ערענצן און  ,טריינינג  ,מגילה אוניווערסיטעט  ווי  עק�נ�מיקלי מער
 ,מענטשן  צו Benefits מעזשער�ב�ל קריייץ �נטוויקלונג פירערש�פט Positive-וועלט  פון געד�נק דער  .7

 ק�מ��ניעס ,לערנען �נ�געמענטמ  רעס�ורסעס מענטשנרעכט ��ר חברה אַ  אין  .Profits און  ,�ל�נעט
 .האט  מגילה ס�סטיינ�ביליטי שט�רק מיט

 לערנען  קענען פירמע דיין  ,וועגן  פון פ�רשיידנקייַט אַ  אין סיבות  געזעלש�פטלעך מיט  ענגיידזשינג דורך  .8
ַ  וועגן   געבן  קענען  עס ,דערצו אין .ַא�ל�קייש�נז �ר�דוקט און ,מ�רקעץ ,ק�לטשערז ,גע�גר�פיעס ניי
 .פ�רש�רייטונג פ�רגרעסערן און  טיילן מ�רק ב�שיצן �ז ��רטנערשי�ס

 פון  �וועק �ולינג זענען  ינוועסטערז VENאון ,אויך  ,איז  געזעלש�פט און  ,יוו�לווינג איז  קַא�יט�ליז�ם .9
 און  פירמס ינוועסמ�נט ווען עוויד�נסט לעצטנס  געווען  איז  דאס .גוט ט�ן ניט ט�ן �ז ק�מ��ניעס
 .�ל�סקאַ  אין ַא�ערייש�נז זייַן צו רעכט ב� פון  �וועק געלט  �ולד סט�קקבר�קערס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מידיאַ  סאציאל  פון עווילס  .36

 דערפ�רונג לעבן  רעאלן א

 .וו�ס איר ז�ל ויסמעקן זיי אויך און און איך אויסגעמעקט �לע מיין סאציאל מידי�, ד� ס וו�ס געשען 17איך בין  .1
סאציאל מידי�. די צייַט ווייסטינג, �דיקטיוו דרוגס �ז ל�זן אונדז סובלימינ�ללי אויסדריקן אונדזער 
 .די��סט נ�רסיסיסטיק געדאנקען. ל�חות, �ז ס ווי איך געזען זיי. א�שר אייער סיטו�ציע איז �נדערש

און אין  -געזעלש�פטלעך מידי� קענען זיין געניצט ��ר גוט, ווי געזונט ווי שלעכט  ,ווי קיין שט�רק געצייַג .2
 .מיין ב�זונדער פ�ל, עס איז געווען שלעכט

�לט. -י�ר-17זאל מיר ז�גן איר דעם, געזעלש�פטלעך מידי� איז � ג�נץ �נדערש פ�רזעעניש ��ר �  .3
 -שעה יעדער ט�ג סנַא�טש�טטינג, ינסט�גר�מינג, פ�סעב��קינג  �לעמען מיין עלטער איז ס�ענדינג
 .און וועלכער �נדערש

איר ניט� � �וציידער. איר 'רע געקוקט אין ווי טשודנע און נ�ריש. א לוזער.  -אויב איר 'רע ניט ינוו�לווד  .4
מיט איר.  Friends ניט ווילן צו זיין איר וועט גער�נגל צו ב�קומען געבעטן צו געשעענישן און מען וועט
 .טרויעריק, �בער ליידער �ז ס נ�ר דער וועג דאס זענען

געדענקען �ז איין קינד וואס איז געווען שטענדיק אויסדערוויילט לעצטע צו ש�ילן ג�מעס? �ז ס  .5
 .יסענש�לי ווי קידס ווער ט�ן ניט נוצן געזעלש�פטלעך מידי� זענען געקוקט אין

איך בין ניט מער קעסיידער ��טינג �רויף ינסט�גר�ם הודעות, ריגער�סלי ארבעטן אויס ווי פילע לייקס  .6
 150אויב עס האט נישט ב�קומען ל�חות  Photo �ער מינוט איך בין געטינג ... אדער בין איך דיליטינג אַ 
 .לייקס 

מי און צייַט אין עס �לע מאכט מיר ס��� מעשוגע  אין הינדסיגהט, די פ�קט �ז איך אלץ שטעלן �זוי פיל .7
 .און שעמען 

זאל ס ט�ן די  !? צי איר וויסן ווי פילע ביכער איך קען ה�בן לייענען מיט �לע �ז ווייסט�ד מ�ל �נשט�ט .8
ז�גן איך  איך בין 17.5 איצט. איך קענען לייכט  .13מ�טהס. איך ג�ט � טעלעפ�נירן ווען איך איז געווען 
 17.5-13שעה אויף געזעלש�פטלעך מידי� יעדער ט�ג זינט דעמ�לט, דעריבער:  3ווע אויסגעגעבן �רום 
 .שעה ווייסט�ד 4927 = 3רענטגענ  1642 = 365רענטגענ  4.5 =

עך סומע. שעה. � לעכערל 4927איך ט�ן ניט ��ילו ווילן צו ב�קומען אין וו�ס איך קען ווע ממלא אין יענע  .9
דער " -דאך, געטינג געארבעט �רויף איבער זאכן ווי דעם איז טעמ�. עס איז � כינעזיש ווערטל �ז גייט 
יאר צוריק. די רגע בעסטער צייַט איז איצט. "איך טר�כטן  20בעסטער צייַט צו פ�בריק � בוים איז געווען 
 .בן איבער עס ס ב�טייַטיק. עס ס קיינמ�ל צו ש�עט צו �נהיי

און איך האב נישט געקוקט צוריק זינט. ד� זענען זיבן  -חדשים צוריק, איך האט עס  3אזוי, נ�ר איבער  .10
 .זאכן איך ווע באמערקט �זוי ווייַט
 .�. איך קעסיידער פילן ווי איך האט ווען איך איז געווען � קינד
 .ב. איך ה�בן � זעט פון ��טער צייַט אויף מיין הענט
c. איך 'ווע סטַא�ט געפיל ערגער צו אנדערע.   
 .ד. איך בין צופרידן, ג�ר מ�וט�ווייט�ד און אין דער בעסטער פ�רעם איך ה�בן אלץ געווען אין
 .זענען "Friends און. ס�ונדס פר�זע, �בער איר רעכענען אויס וואס דיין "עמעס
 .ו. איך 'ווע סט�רטעד ַא�רישיייטינג די קלענערער זאכן
 .ג. איך בין מער אין פ�רבינדן מיט דער עמעס וועלט

אויף געזעלש�פטלעך  Faster שווינדל נייעס: ליעס פ�רש�רייטן - News סאציאל מידי� און שווינדל .11
 .חזרן ע�עס �ז ס פ�לש ווי ע�עס �ז ס 'אמתמידי� ווי אמת טוט. מענטשן זענען קוויקער צו איבער

מענטשן." עס ז�ל  1,500עס גענומען דעם אמת וועגן זעקס מאל ווי ל�נג ווי שקר צו דערגרייכן "  .12
 .קומען ווי קיין יבערר�שן �ז די אינטערנעט האט ס��נד � ריסערדזש�נס פון שווינדל נייַעס

 

  



 נייטמערז  ריסייקלינג  און  וויסט ,סיגנ�לז ,ר�די�ציע ,טעלע��נען מ�ביל .37

 ריזיקירן  געזונט ווערלדווייד אַ  - טעלע��נען צעל יי 

�ר�צענט פון די וועלט 'ס  80ווי איר מיסט�מע וויסן, איבער פינף בילי�ן מענטשן ווערלדווייד, וועגן  .1
  .ב�פעלקערונג, איצט האט � צעל טעלעפ�נירן

�ליין מאכט דעם � ג�ר וויכטיק �רויסגעבן ווי עס איז מש�יע די וו�סט מערהייַט פון מענטשן  דעם פ�קט .2
ניט צו דערמ�נען די דעטר�מענ�ל �ר�ל עס זאל ה�בן אויף ינסעקץ, �ז� ווי ביז, און  -אויף דער ערד 
פון  Infrastructure ענטיד דיאנדערע חיות. פילע דריט וועלט לענדער ה�בן �קטש�וו�לי סערק�מוו
 .ל�נדלינעס לעג�מרע, און ה�בן ניט� גלייַך צו ניצן צעל טעלע��נען

-עס ס וויכטיק צו פ�רשטיין �ז בשעת דעם טי� פון ר�די�ציע ויסשטעלן קען נישט ��זע � ב�לדיק קורץ .3
שטר�לן) �ז -ג טי� פון ר�די�ציע (ווי רענטגענטערמין ס�ק�נע צו אייער געזונט, ווי עס איז ניט � י�ניזינ
קענען ברעכן כעמיש קייטן און גלייַך שעדיקן דנ�, צעל טעלע��נען �רויסל�זן � ר�די� �פטקייַט פעלד 
אין די מייקר�ווייוו ב�נדע �ז ינטער�קץ מיט דיין אייגן בי� סיגנ�לינג סיסטעם, וו�ס קענען איבער צייַט 
 .נמ�כן � פ�רשיידנקייַט פון געזונט �ר�בלעמס און כַא�ן דיין ריזיקירן פון ר�ק�

ק�נסערס ��רבונדן מיט דעם ר�די�ציע �רייַננעמען מ�רך טומ�רס (גלי�מ�ס), �קוסטיש נעור�מ�ס,  .4
  .ערס און לוקימיאַ מענינגי�מ�, ס�ליוו�רי דריז טומ�רס, אויג ק�נסערס, טעסטיקי�לער ק�נס

  נעג�טיוועס פון צעל טעלע��נען .5
�. טרייַבל ר�די�ציע ז�ל ה�בן געווען קל�ססיפיעד ווי � "�ר�ב�בלע מענטשנרעכט ק�רסינ�גען" 
 באזירט אויף די יגזיסטינג וויסנש��ט
 ב. �לערדזשיק רי�קש�נז
c. של�פן ישוז 
 ד. ק�ר��ל טונעל סינדר�ום
 און. ביכייוויער�ל �ר�בלעמס אין קינדער
 ו. פ�רקער �קס�ד�נץ
 ג. פ�לש זינען פון זיכערהייַט

וויסט איז דער �ר�סט טערמין ��ר עלעקטר�ניש �ר�דוקטן -E - צעל טעלע��נען, � ינווייר�נמענ�ל נייטמער .6
 fax וויזש�נז, ווקרס, סטערי�וז, קַא�יערז, אוןאין די סוף פון זייער "נוצלעך לעבן." ק�מ�יוטערס, טעל�
מאשינען זענען עלעקטר�ניש �ר�דוקטן �ז קענען זיין ריוזד, רעפורבישעד, �דער ריסייק�לד. זאל ס פ�קוס 
 .אויף אונדזער צעל טעלע��נען

און די דורכשניטלעך ליפעס��ן פון �  ,Manufactured בילי�ן נייַ צעל טעלע��נען זענען 1.6 ,2012אין  .7
חדשים. יעדער צעל טעלעפ�נירן #ולל טייַער מעט�לס, כולל  18 - 9נייַ צעל טעלעפ�נירן אין די יו איז 
ום, ט�נגסט�ן און מ�ליבדענום, וו�ס ג�לליום, סעלעניום, ג�לד, קוועקזילבער, קר�ומי�ם, ני�בי
�ר�דוצירן � ק�קטייל פון ט�קסיק קעמיק�לז ווען דיס��וזד. ב�זונדער פון נעג�טיוו ינווייר�נמענ�ל 
 .ימ��קס פון יקסטר�קש�ן פון די מעט�לס, זיי זענען ��ט נישט ריסייק�לד

�לט טרייַבל זיצט אין � הויפן �מ�נגסט אנדערע צעל -ווי דיין י�ר .�זוי ווו טוט �לץ סוף �רויף? די ד�מ� .8
 און -רינען צוריק אין די גר�ונדוו�טער, ק�זינג ק�נט�מ�נייש�ן ��ר וויילדלייףטעלע��נען, די מעט�לס 
 .אונדז

ט ק�נוויני�נטלי רעפורבישעד בלייַביק עלעקטר�ניש דיווייס�ז �ז ביס-אלא ווי דיזיינינג דור�ב�ל, מער .9
ה�בן �ר�מ�טעד און ַא�ילד צו � ינווייר�נמענ�לי  Manufacturers �דער ריסייק�לד, עלעקטר�ניש
  .דעסטרוקטיווע טייל פון די מענטשלעך �סיכיק

אין -געבויט מיט "fastest" אונדזער ינסייש�ב�ל פ�רל�נג ��ר די "בעסטער", דער "נו�סט," און די .10
ביי די  Profits בייינג מער, פועלינג אינדוסטריע-קויפן-�בס�לעס�נס האלט אונדז �ער�עטשו�לי קויפן
 .�ל�נעט ס רוים

און  Motherboards ווו ט�ן �לט טעלע��נען און ק�מ�יוטערס גיין צו שט�רבן? מער און מער, יידזשינג .11
סקרינז זענען געווען בר�קען זיך אין ומלעג�ל וויסט ד�מ�ס אין ה�נג -ןשווער דיסק דרייווז און פ�רבינד
 .ק�נג, לויט צו � בליסטערינג מעלדונג פון די ב�סעל ק�מף נעטוו�רק

וויסט, פיל פון עס �ון די -טשיינ� ס קר�קד�ון אויף ק�רו�ציע האט סל�וד די ומלעג�ל �רויספירן פון אי .12
שט�טן, צו ד�רעמדיק טשיינ�, דער טראדיציאנעלער היים פון העכסט ��לוטינג  ��ראייניקטע



עלעקטר�ניק ריסייקלינג זייטלעך. וו�ס האט לינקס מער פון די ט�קסיק מ�טערי�ל מ�ר��נעד אין ה�נג 
 .ק�נג

שים �וקקעטט זאגט �ז וו�ג ד�מ�ינג: פ�רב�ט ס יגזעקי�טיוו דירעקט�ר דז-דאס איז אינדוסטריעלע .13
�ר�צענט פון  90וויסט �נקומען אין ה�נג ק�נג יעדער ט�ג, מיט -ק�נטיינערז פון אי 100צו  50עטלעכע 
 .יעדער ט�ג -וו�סטע -טריילער טר�קס פון און  50-100עס קומען פון די יו �ז ס דער עקוויוו�לענט פון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דומ�ס טר�ש מיסט .38

ָא�פ�ל איז שיין � גרעסערע און גרעסערע �ר�בלעם ��ר אונדז און ��ר דער סביבה. ווי מיר פ�רזעצן  .1
צו וויסט מער און מער, מיר נוצן מער נ�טירלעך רעסורסן און פ�רגרעסערן פ�ר�עסטיקונג אין אונדזער 
 .וועלט

יקע, מיר ט�ן איינער פון צוויי זאכן מיט אונדזער �ר�סט מיסט: ברען אין רו% פון די וועלט, כולל צ�ון �מער .2
 .עס �דער ב�גר�בן עס. ניט איינער איז גוט ��ר אונדז �דער ��ר די סוויווע

ברענען מיסט אין ינסינערייטערז ריליסיז געפערלעך ג�ס�ז און שטויב (�ערטיקי�ל�ט ענין) וו�ס  .3
אלע וו�רמינג און ב�שמוצן ל�קעס, וועלדער, �וש�נז און שטעט ה�לב � וועלט ביישטייערן צו גלאב 
�וועק פון ווו זיי �רידזש�נייטיד. רו% ינסינערייטערז אין ינד�סטרי�לייזד לענדער איצט ב�זייַטיקן גרויס 
אבער די פ�רנעם פון וו�ס זיי  .קוו�נט�טיז פון ��רטיק�לז און ��לוט�נץ, �זוי ינשורינג קלינער לופט
 .ב�זייַטיקן ענדס �רויף אין � ל�נדפילל

בעריינג מיסט אויך ז ביידע לופט און וו�סער פ�ר�עסטיקונג, און נ�ר טר�נס��רטינג עס צו די זייטלעך  .4
יקונג און אנדערע פועלס, וו�ס טראגט מער פ�ר�עסט Fossil ווערטפולק�נסומז � ינקריסינג סומע פון 
 .�ר�בלעמס

יאר צו דיגרייד, געבן �וועק  1,000מקבר געווען אין � ל�נדפילל, די טי�יש �ל�סטיק ָא�פ�ל זעקל נעמט  .5
 .ט�קס�נז ווי עס טוט

 -וו�סער, מוסיף צו די ט�קסיק דישן פון קעמיק�לז  70%צו  50נ�ס מיסט, כולל הויף וויסט וו�ס איז  .6
 .�ז מיקסעס אין � ל�נדפילל -עזינד קלינערז, �נטי�ערס�יר�נץ, נ�גל פויליש, פ�רב און �זוי אויף הויזג 

אין �לט, ונלינעד ל�נדפיללס, דעם לע�טש�טע, דיילוט�ד און געמאכט מער רירעוודיק דורך ריינוו�טער,  .7
עס וו�לט זינקען אין דער ב�דן, ס�רע�דינג  ,�ערק�ל�טעד �רָא� צו די דנ� פון די �ל�מבירן. עס
מ�ך פ�רעם באקאנט ווי � פעדער, ק�נט�מינ�טינג -�רונטער און �וטווערדז אין � קוו�ליטעט ב�רשט
 .ב�דן און וו�סער ווי עס באווויגן

פון �דוו�נסינג.  קל�וזינג � ל�נדפילל �דער קַא�ינג עס מיט צעמענט טוט ניט ה�לטן זייַן פעדער .8
מ�דערן, היגיעניש ל�נדפיללס זענען יוזש�וו�לי ליינד צו פ�רמייַדן �ז� פ�ר�עסטיקונג און די 
לע�טש�טע איז ציען �וועק און באהאנדלט. �בער, עס איז נ�יוו צו יבערנעמען �ז � לייַנער וועט קיינמ�ל 
 פ�רל�זן

קומען � �נלייקלי ק�נס�קוו�נס פון ל�נדפיללס, �בער אין פ�קט עס איז � לופט פ�ר�עסטיקונג זאל ויס .9
הוי�ט �ר�בלעם. די ערשטיק קול�ריט איז ע�עס �רג�ניק �ז� ווי הויף און עסנוו�רג וו�סטע.וו�סטע ביי 
וועקלייגן איז באדעקט מיט � ל�נדפיללס איז יוזש�וו�לי ק�מ�רעסט צו ר�טעווען �ל�ץ. יעדער ט�ג ס �
שמוץ צו דיסקערידזש ינסעקץ און ר�וד�נץ און צו העלפן ָא�ד�ך רעגן און �זוי מינ�מייז שיכטע פון 
��טער סוויווע. ווען -לע�טש�טע. �זוי ווייַט, �זוי גוט. �בער דער רעזולט�ט איז � #מעט זויערשט�ף
 .ייגנ אין �ז� �נער�וביק באדינגונגען זיי �ר�דוצירן מעטיין, � �ר�נזשעריי ג�ז�רג�ניק מ�טערי�לס צעל

זינט ק�מ��וסטינג טראגט טש�ד דיי�קסייד, אן אנדער �ר�נזשעריי ג�ז, עס ס גלייַך צו כ�שעד �ז די  .10
אנדערע סיטו�ציע. -דעם-פון-ץטו -איינער, ה�לב-פון-ק�מ��וסט / ל�נדפילל ברירה איז � קל�סיש זעקס
דער ערשטער טראגט טש�ד דיי�קסייד, די רגע טראגט מעטיין. וו�ס ס דער חילוק צווישן זיי? איז עס 
ט�קע ווערט די צייַט און מי צו ה�לטן �רג�ניקס אויס פון ל�נדפיללס ?. מעטה�נע איז צוו�נציק מאל 
 .מער שט�רק ווי טש�ד דיי�קסייד

די פ�רייניקטע שט�טן, טשיינ�, בראזיל, יַא��ן און  ?ס איז די פ�רנעם פון די וויסט �ר�בלעםוו� .11
מילי�ן ט�נס פון וויסט אין  228וועגן  Produced דייטשלאנד זענען די לידינג ָא�פ�ל גענער�ט�רס. די יו
ינ� (מיט � ב�פעלקערונג �רום פיר טשי .2013ט�נס דורך  �254 ציפער וו�ס איז קליימד צו  ,2006
 .מילי�ן ט�נס פון וויסט �ער י�ר 190מאל גרעסער ווי �ז פון די יו) איז נ�ענט הינטער, מיט 

-ידזשדזש�סז ,די מער ורב�ניזעד און ינד�סטרי�לייזד � ל�נד ווערט, די מער ָא�פ�ל עס טראגט .12
וויסט וועט �עלקער סוויווע �ר�גר�ם �רידיקס די סומע פון  וו�סקוועז געזאגט. די ��ראייניקטע
ה�כנ�סע אפריקאנער און �סי�ן שטעט ווי � רעזולט�ט פון -מיסט�מע טָא�ל אין נידעריקער
 .ב�פעלקערונג גר�וט, ערב�ניזייש�ן און רייזינג ק�נס�מש�ן

ווייל מיר ניט� ניט געזען " ?וייל סירי�ל וויסט גענער�ט�רסוו�ס זענען פילע אמעריקאנער �בליווי�ס צו ו .13
עס, מיר טר�כטן עס ס 'נישט � �ר�בלעם" ניט ענלעך רו% יוטיל�טיז, �ז� ווי ג�ז, וו�סער און עלעקטרע, 



 ַ ל רו% שטעט וו�ס זענען ָא�צ�ל די�ענדינג אויף ווי פיל איז געניצט, עס �רבעט אנדערש ��ר וויסט. וויי
און שטעטלעך ב�שולדיקן � פל�ך ָא�צ�ל ��ר ָא�פ�ל דינסט �דער �רייַננעמען עס ין די פ�רמ�ג 
 .וויסט זיי זענען דיסק�רדינגשטייַער, רו% אמעריקאנער ב�צ�לן ביסל ופמערקז�מקייַט צו דער סומע פון 

נדז �זוי עפפיסיענטלי, עס מאכט אונדז מער גענייגט צו ��טער דורך גענומען אונדזער וויסט �וועק �ון או" .14
 מער 

 וועגן דיין מיסט Facts ש�קינג .15

 ט�נס פון וויסט ��ר יעדער אמעריקאנער �100. מער ווי 
 ".וו�סטעפול ינדוסטריעסב. ב�ט�לד וו�סער איז דער "זיידע פון 
c. עסנוו�רג וויסט איז � �ר�בלעם אויך 
 ד. דיס��ס�בלעס ביסט � דריין
 און. ָא�פ�ל איז עקס�ענסיווע
מילי�ן ט�נס פון טע�עך יעדער  5.7ו. טע�עך וויסט �ליין איז �סט�ונדינג: אמעריקאנער וו�רפן �וועק 
 .י�ר
 ג. �ַא�יר וויסט איז � ש�ד
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מוסטער פון נ�טור �ז העל�ס צו צעשטערן אונדזער סוויווע, �ערזענלעך פינ�נציעל  ק�נסומעריסם איז אַ  .1
 .געזונט, דער �ר�סט גוט פון מענטשן און �ל�וז די צעשטערונג פון �לע טיי�ס פון אינסטיטוציעס

 .20%פון די וועלט 'ס רעסורסן זענען ק�נסומד דורך די וועלט' ס וועלטי�סט  86% .2

טי�יש דייַטש רועי געהאלטן ווי �עץ אין איירָא�ע �דער די יו פ�רנוצן מער אין � י�ר ווי די  צוויי .3
דורכשניטלעך מענטש לעבעדיק אין ב�נגל�דעש, לויט צו פ�רשונג דורך ס�סטיינ�ביליטי עקס�ערץ 
 .ניו זיל�נד ,ברענד� און ראבערט ווייל פון וויקט�רי� אוניווערסיטעט אין וועלינגטאן

�זוי זענען די וועלט 'ס ינווייר�נמענ�ל ילז ט�קע � רעזולט�ט פון די בערדזש�נינג נומער פון יומ�נז אויף  .4
�דער איז עס מער  ?2050�רעדיקטעד צו דערגרייכן ל�חות נייַן בילי�ן מענטשן דורך -דעם �ל�נעט
יאר,  50קערונג האט ד�ב�לד אין די פ�רג�נגענהייַט רעכט צו דער פ�קט �ז כ�טש די מענטש ב�פעל
 ?מיר ה�בן געשטארקט אונדזער נוצן פון רעסורסן פ�ורפ�לד

� בעסער לעבן. "ניט נ�ר איז ק�נסומער -ק�נסומעריסם איז נישט ��ילו דעליווערינג אויף זייַן אייגן צוז�ג .5
נ�ל כ�וו�ק, עס איז אין פילע ק�סעס נישט דעליווערינג די קולטור ק�זינג �נ�רעסידענטיד ינווייר�נמע
  .ווייל ��ר מענטש ביינגז עס איז געמיינט צו-געזונט

מ�טירי�ליסטיק וו�לועס זאל סטעם פון פרי ינס�קיוריטיז און זענען לינגקט צו נידעריקער לעבן  .6
עשירות קען צושטעלן בלויז � ��רטיייש  צו�רידנקייט, סייק�ל�דזש�סס געפינען. �קקרוינג מער
 .פ�רריכטן

הייַנט מיר אייגן צוויי מ�ל ווי פילע ק�רס �ער מענטש, עסן אויס  ,1957ק�מ�ערד מיט אמעריקאנער אין  .7
-גרויס-צוויי מ�ל ווי �פט און הנאה �נ � ס�ף אנדערע ק�מ�ד�טיז, וואס זענען ניט �רום דעמ�לט
טווס, מייקר�ווייוו �ווענס, סוווס און כ�נדכעלד וויירליס דעוויסעס, צו נ�מען � ווייניק. אבער  פ�רשטעלן
 ?זענען מיר קיין כַא�יער

�וו�דע, גליק איז שווער צו ש�ילקע �רָא�, ל�זן �ליין מ�ס. אבער � פריש ליטער�טור באריכטן  .8
וי מיר זענען געווען דעמ�לט, אין פ�קט, א�שר ווייניקער ס�גדזשעסץ מיר 'רע ניט מער ק�נטענט�ד ו
 .�זוי

ב�בע, הייַנט ס יונג �ד�לץ ה�בן דערוו�קסן �רויף מיט פיל מער רייַכקייַט, � -ק�מ�ערד מיט זייער זיידע" .9
 ביסל ווייניקער גליק און פיל גרעסער ריזיקירן פון דע�רעסיע און �ס�רטיד געזעלש�פטלעך
 ",��ט�ל�דזשי

ווו זיי ניט� ניט -��רש ס�גדזשעסץ �ז ווען מען וו�קסן �רויף אין נעבעך געזעלש�פטלעך סיטו�טי�נס" .10
באהאנדלט זייער נייסלי דורך זייער עלטערן �דער ווען זיי דערפ�רונג �רעמקייַט �דער ��ילו די ס�ק�נע 
 " .�ליסטיק ווי � וועג צו �דַא�טטויט," זיי ווערן מער מ�טיריפון 

וויליאם ריז, � שט�טיש �ל�נער אין דעם אוניווערסיטעט פון בריטיש קאלאמביע, עסטימ�טעד �ז עס  .11
כעקט�רז פון ל�נד צו טייַנען די ק�נס�מש�ן מדרגה פון די דורכשניטלעך מענטש פון �  5:56ריקווייערז 
 1.7ווערלדווייד עס זענען געווען בלויז  ,1990י �ר�בלעם איז �ז אין ק�נס�מש�ן מדינה. ד-הויך
כעקט�רז פון יק�ל�דזשיקלי �ר�דוקטיוו ל�נד ��ר יעדער מענטש. ער ק�נקלודעד �ז די דעפיציט איז 
גן לענדער געמאכט געווארן אין ה�רץ לענדער דורך צייכענונג �רָא� די נ�טירלעך רעסורסן פון זייער איי
און עקס�רָא�רי�טינג די רעסורסן, דורך ה�נדל, פון �עריפער�ל לענדער. אין אנדערע ווערטער, עמעצער 
 .האט צו ב�צ�לן ��ר אונדזער ק�נס�מש�ן לעוועלס

נג און אונדזער קולטור. בלויז דורך �ר�דוסיאונדזער ק�נס�מש�ן פון סכוירע ד�ך איז � �ונקציע פון  .12
 סעלינג זאכן און ב�דינונגען טוט קַא�יט�ליז�ם אין זייַן פ�רשטעלן פ�רעם �רבעט, און די מער וו�ס איז
Produced  און די מער �ז איז �ערטש�סט די מער מיר ה�בן �ר�גרעס און וווילט�ג. די איין רו% וויכטיק
די גר�ב נאציאנאלע �ר�דוקט (גנ�), די ס�כ�קל ג�נץ פון  ,מ�ס פון עק�נ�מיש גר�וט איז, נ�ך �לע
� געגעבן געזעלש�פט אין � געגעבן י�ר. עס איז � מ�ס פון דער  Produced by סכוירע און ב�דינונגס
 .הצלחה פון � ק�נסומער געזעלש�פט, ד�ך, צו פ�רנוצן

�מש�ן, פון ק�מ�ד�טיז ריקווייערז די יקסטר�קש�ן און נוצן �בער, די �ר�דוקציע, �ר�סעסינג, און ק�נס .13
פועלס, און וו�סער); עס ריקווייערז די ש�פונג פון  Fossil ,פון נ�טירלעך רעסורסן (ה�לץ, �רץ
פ�קט�ריעס און פ�בריק ק�מ�לעקס�ז וועמענס ָא�ער�ציע קריייץ ט�קסיק בי�ר�דוקץ, בשעת די נוצן 
 .ן ק�מ�ד�טיז זיך (למשל �ט�מ�ובילז) קריייץ ��לוט�נץ און וויסטפו



אבער פון די דרייַ סיבות ענווייר�נמענ�ליס ��ט פונט צו ווי פ�ר�נטוו�רטלעך ��ר ינווייר�נמענ�ל  .14
ו ב�קומען דער ק�נס�מש�ן מיינט צ -ב�פעלקערונג, טעכנ�ל�גיע, און ק�נס�מש�ן  -פ�ר�עסטיקונג 
  .קלענסטער ופמערקז�מקייַט

איין סיבה, קיין צווייפל, איז �ז עס זאל זיין די מערסט שווער צו טוישן; אונדזער ק�נס�מש�ן ��טערנז  .15
זענען �זוי פיל � טייל פון אונדזער לעבן �ז צו טוישן זיי וו�לט ד�רפן � מ�סיוו קולטור �וווערכ�ל, ניט צו 
מ�נען שטרענג עק�נ�מיש דיסל�וקייש�ן. � קַא� אין פ�דערונג ��ר �ר�דוקטן, ווי יק�נ�מיס ט�ן, דער 
 .ברענגט אויף עק�נ�מיש ריסעש�ן �דער ��ילו דע�רעסיע, צוזאמען מיט מ�סיוו �רבעטל�זיקייַט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מלחמה  י�דער .40

זענען �ן �בס�לוט בייז; �ז זייער פ�רמעגן טוט ניט פ�רגרעסערן ווער עס יז ס  י�דער ווע��נז .1
זיכערהייַט; �ז זייער געצויגן עקזיסטענץ איז � ס�ק�נע צו דעם לעבן פון יעדער מענטש אויף דעם 
�רט אין � סיוו�לייזד  �ל�נעט; און �ז די גענ�סיד�ל און ��טענטש�לי �מניסיד�ל ווע��נז ה�בן קיין
 .געזעלש�פט

די ��ראייניקטע �עלקער �לגעמיינע �סעמבלי אנגענומען � צוז�מענפ�ר  ,1948 ,9אויף דעצעמבער  .2
�ר�וכיב�טינג גענ�ציד. עס מיינט צונעמען צו דיסקוטירן י�דער מלחמה קעגן דעם הינטערגרונט פון דעם 
 .אינטערנ�צי�נ�לע געזעץ וויכטיק נ�רמ�ל פון

די ריטענש�ן פון י�דער ווע��נז, מיט די ק�וו�נע צו נוצן זיי אונטער עטלעכע צושטאנדן, מוזן ווערן געזען  .3
ווי די ק�וו�נע צו טוען גענ�ציד. איז עס נישט מ�ר�לי דיגריידינג צו זען אונדזער לע�דערס מעלדן זייער 
 ?ברעכן פון קריימז" אין אונדזער נעמעןכוונה צו טוען די "פ�ר

י�דער ניט קיין עפנטלעך געזונט ריזיקירן אלץ פ�סעד דורך כיומ�נקיינד יקוו�לז די ס�ק�נע פון  ..." .4
מלחמה. קיינמ�ל איידער האט מענטש באזעסענע די דעסטרוקטיווע רעסורסן צו מ�כן דעם �ל�נעט 
ן מעדיצין האט ג�רנישט צו פ�רשל�גן, נישט ��ילו � סימען נוץ, אין די �נינכ�ב�ט�ב�ל .... מ�דער
 " ... געשעעניש פון י�דער מלחמה

מיר זענען �בער טר�נזש�נט ��ס�נדזשערז אויף דעם �ל�נעט ערד. עס טוט נישט געהערן צו אונדז. " .5
מיר זענען נישט אין פרייַהייַט צו מעקן  .צו פ�רמיש�עטן דורות נ�ך �נב�רן Free מיר זענען נישט
מענטשהייַט ס פ�רג�נגענהייַט �דער טונקל זייַן צוקונ�ט. סאציאל סיסטעמען ט�ן ניט פ�רטר�גן ��ר 
אייביקייט. בלויז לעבן קענען לייגן פ�דערן צו �נינערַא�טיד העמשעכדיקייַט. דעם העמשעכדיקייַט איז 
 " .הייליק 

שטענדיק געווען מ�דנעסס, שטענדיק וממ�ר�ליש, שטענדיק די גרונט פון �נס�יק�ב�ל  מלחמה האט .6
צ�רעס, עק�נ�מיש וויסט און וויידס�רעד צעשטערונג, און שטענדיק � מקור פון �רעמקייַט, ה�ס, 
שטענדיק געווען �  נעק�מע. עס האט-ב�רבעריז�ם און �נ � ס�ף סייק�לז פון נעק�מע און ט�מב�נק
פ�רברעכן ��ר זעלנער צו טייטן מענטשן, נ�ר ווי עס איז � פ�רברעכן ��ר רוצחים אין יידל געזעלש�פט 
 .צו טייטן מענטשן. ניט קיין פ�ן האט אלץ געווען ברייט גענוג צו דעקן �רויף �טר�ס�טיז

מ�דערן ווע��נז האט לייגן מלחמה ג�ר ווייַטער פון די  דיסטרויינג-אבער הייַנט, די �נטוויקלונג פון �לע .7
גווול פון מייושעוודיקייַט און עלעמענט�ר מענטשהייַט. הייַנט, מלחמה איז נישט נ�ר מעשוגע, �בער אויך 
� הילעל פון אינטערנ�צי�נ�לע געזעץ. ביידע די ��ראייניקטע �עלקער טש�רטער און די נירנבערג 
י�לעס מ�כן עס � פ�רברעכן צו ק�טער � �גרעסיוו מלחמה. לויט צו די נירנבערג �רינסי�לעס, �רינס
יעדער זעלנער איז פ�ר�נטוו�רטלעך ��ר די קריימז �ז ער �דער זי ק�מיץ, ��ילו בשעת �קטינג 
 .אונטער די �רדערס פון � העכער �פיציר

בלויז מעשוגע, וממ�ר�ליש און ��טענטש�לי �מניסיד�ל, �בער אויך  י�דער ווע��נז זענען נישט .8
פ�רברעכער אונטער אינטערנ�צי�נ�לע געזעץ. אין ענטפער צו שאלות שטעלן צו עס דורך ווער און די 
�ק�נע �ז "די ס 1996יו.ען. �לגעמיינע �סעמבלי, די ינטערנ�טי�נ�ל ק�ורט פון גערעכטיקייט רולד אין 
און נוצן פון י�דער ווע��נז וו�לט בכלל זיין פ�רקערט צו די #ללים פון אינטערנ�צי�נ�לע געזעץ 
 " .�נווענדלעך אין �רמד ק�נפליקט, און דער הוי�ט די �רינצי�ן און #ללים פון כיומ�נ�טערי�ן געזעץ

  - �נז�ג פון היר�שימאַ  .9

ן די לעצט בייז �ז טרעט�נז אונדז �לע, זאגט מ�צוי ק�זומי, מייער פון היר�שימ�. י�דער ווע��נז זענע
מיר מוזן הערן צו די �נז�ג פון יַא��ן 'ס �ט�ם ב�מבע סערווייווערז און ב�העפטן זייער השתדלות צו 
ט בייז און ינהומ�ניטי וו�ס איז ווע מוזן ָא�ש�פן די �בס�לו.2020ָא�ש�פן י�דער ווע��נז ג�ר דורך 
אין אונדזער שט�ט, מיר האט די וו�רעמקייַט פון מש�חה לעבן, דער טיף מענטשלעך .י�דער ווע��נז
קייטן פון קהל, פעסטיוו�לס הער�לדינג יעדער צייַט, בעק�ב�לעדיק קולטור און בנינים דורכגעגאנגען 
 .ווי ריווערסידעס ווו קינדער �לייַעד �רָא� דורך געשיכטע, ווי געזונט

וו�ס איז געווען חרו% דורך � איין �ט�מישע ב�מבע. ונטער דער �לע פון  ,1945אויגוסט  6th ,8:15ביי 
שוועמל וו�לקן, � טש�רד מוטער און קינד עמברייסט, ק�ונטל�ס ק�ר�ס�ז פל��טעד אין טייכן, און 
 .די ערד בנינים געברענט צו



ירַא�לייס�ב�ל לעבן  140,000טענס פון טויזנטער זענען געברענט אין די פל�מעס. דורך י�ר ס סוף, 
האט שוין גענומען, �ז נומער כולל ק�רע�נס, כינעזיש, ס�וטהע�סט �סי�נס, און אמעריקאנער 
 .�ריס�נערס פון מלחמה

לעבן גר�טעסקוועלי פ�רקרימט, זענען לינק צו לייַדן ערנסט  יענע וואס געראטן צו בלייַבנ לעבן, זייער
 .גשמיות און עמ�צי�נעל �פטערעפפעקץ ק�מ��ונדיד דורך דיסקרימינ�ציע און פ�רורטל

קינדער סט�ול �דער ה�ט מלחמה געה�לטן רוטינלי צו בלייַבנ לעבן. א יונג יינגל רענדערד � �ט�מישע 
לעבט �ליין; � פרוי איז געווען דיוו�רסט ווען איר ויסשטעלן איז געווען דיסק�ווערד. די  ב�מבע יתום נ�ך
 .צ�רעס האלט

 ?יאר 70וו�ס ה�בן מיר געלערנט אין די 

י�דער ווע��נז, און ��ל�סימייקערז אין די  15,000דערווייַל, אונדזער וועלט נ�ך בריס�לז מיט מער ווי 
שט�טן בלייַבן טרַא�ט אין קליינשטעטלדיק טראכטן, רי�יטינג דורך וו�רט און �קט זייער  �רמד-י�דער
י�דער ינטימידייש�ן. מיר איצט וויסן וועגן די פילע ינס�ד�נץ און �קס�ד�נץ �ז ה�בן גענומען אונדז צו די 
מיר ז�רג ווי געזונט וועגן י�דער  ,ר�נד פון י�דער מלחמה �דער י�דער יקס�ל�וזש�נז. הייַנט
 .טערעריז�ם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לעבן  שנעל  .41

אויף די דיוו�ן און �לידיד: "קען איר העל�ן מיר  cellphone א ��ציענט אנגעקומען ש�עט, ט�סט זייַן .1
 " .ק�נטר�ל מיין טעלעפ�נירן? עס ס רוינינג מיין לעבן

העלפן אונדז איז כערטינג אונדז. וו�ס איז געמיינט צו ��טער אונדז ענדס �רויף  וו�ס איז געמיינט צו .2
 ענסל�ווינג אונדז. �ז ס 'די ��ר�ד�קס פון �דיקש�ן. וועלכער די צוציען, עס מיינט �זוי גוט, �זוי
positive, זוי נוציק און �זוי ומשעדלעך. און דעמ�לט מיר 'רע כוקט�. 

ז געזעלש�פט. ק�ט אין � כ��טיש, פרענזיעד ס�יר�ליש פון � נייַ �דיקש�ן, מענטשן זענען �זוי אי .3
ג�נג פון לעבן. �ונקט ווי קיין �דיקש�ן, מענטשן  Wilder, Faster טשייסינג געלט, מ�כט, הצלחה און אַ 
 .כטן, נ�ך זיי גלויבן זיי זענען נ�רמ�לזענען אויס פון ק�נטר�ל אין זייער ביכייוויערז, פעעלינגס און טרא

דאס איז �ר�גרעס אין די מ�דערן וועלט. איר שטענדיק ב�וועגן פ�רויס און עס זענען ניט לימ�ץ צו ווי  .4
דו זאלסט נישט �ויזע, ט�ן ניט .ווייַט איר קענען גיין �דער ווי שנעל איר קענען ב�קומען ד�רט
עווינען �דער פ�רלירן. איר וועט פ�לן הינטער און פ�רל�זן אויב איר ה�לטן פ�רטר�כטנ זיך. איר ג
 .מ�ווינג. שנעל אין קיין �רייַז איז די מ�נטר� פון � סטרעסט און נויט געזעלש�פט הייַנט

בוקינג ה�בן שוין וואונדער פון �ר�גרעס און ביל�נגינג ��ר צוויי -סקעדזשולינג און טָא�ל-איבער .5
דעק�דעס. �ר�קטיסעס �ז געניצט צו פ�רש�פן פ�רלעגנהייַט געווארן שטאלץ ר�טי�נ�ליזעד ווי 
 .ט�סקינג, � נייַ בקיעס צו בעל-מ�לטי

שעה וו�ך און קנ�ל דיין �מביען צו -90בשעת איר ב�רימענ זיך וועגן דיין  �ל�טעס 10איר דזש�ג�ל  .6
 .ב�קומען צו של�פן

דאס איז הצלחה אין די מ�דערן וועלט. �ר�גרעס יקוו�לז פעסט, וו�ס יקוו�לז הצלחה, � רעצע�ט ��ר  .7
 .�דיקש�ן

טודז און וועגן פון טראכטן �ז ופהייבן די וו�לועס געזעלש�פט איז איצט ד�מ�נייט�ד דורך גלויבנס, �ט� .8
פון שטו�, רעגע צופרידנקייַט און �נווער פון ק�נטר�ל צו ערשטער שורה �קש�נז און רי�קש�נז. "איך 
עס מענטש, יונג �דער -ווילן עס איצט!" �דער "צי עס איצט!" זענען וו�ליוד מ�נטר�ס ��ר הייַנט ס מיט
 .�לט

לייג צו רעגע ק�מף דעם גלויבן �ז עס זענען קיין לימ�ץ צו מענטש מ�כט, קיין לימ�ץ צו ק�מף, קיין  .9
לימ�ץ צו הצלחה. פועלעד דורך די גר�נדי�סיטי און �מני��ט�נס פון די גלויבנס, מען ב�קומען הויך אויף 
 .ר�ן צו אלץ ה�לטן �דער ��מעלעך �רָא�די ימ�וש�נז פון �נ � ס�ף מעגלעכקייט מיט קיין ד�

וו�ס זענען די ק�ס פון גיכקייַט �דיקש�ן? מיר לעבן אונטער � וו�ג פון דעמ�נדס, פ�קטיש און ] .10
��רבונדענע -ימ�דזש�נד, �ז איז ד�ביל�טייטינג. מיר זען � �ל�רמינג פ�רגרעסערן אין דרוק
עלטער קינדער וואס זענען -נים ��ר �לע צייטן, �נהייב מיט עלעמענט�ר שולעדיס�רדערס פון �לע מי
סטר�ג�לינג מיט �ביס�טי, דע�רעסיע, דייַגעס, ופמערקז�מקייַט דיס�רדערס און �לע קינדס פון וויסן 
 . דיס�ביל�טיז, � רשימה פון �ר�בלעמס ��ר �לע צייטן

י יגז�סטינג שנעל ג�נג פון לעבן �ר�מ�וץ �ווערסטימול�טי�ן און אין � ר�צכיש קרייַז, ד .11
�ווערסטשעדולינג, וו�ס ווערן כר�ניש סטרעסס�רס �ז פירן צו ביכייוויער�ל, שטימונג און 
 ופמערקז�מקייַט דיס�רדערס. מיר קענען ניט זען �ז מיר זענען ק�זינג אונדזער גשמיות, עמ�צי�נעל און
און דעריבער ווענדן צו  ,Faster ביכייוויער�ל געזונט �ר�בלעמס ווי מיר �רובירן ה�רדער צו גיין
מעד�קייש�ן צו מייַכל די ונפ�רעסעען ק�נס�קווענס�ז. מיר גלויבן מיר ז�ל קענען צו גיין דעם שנעל און 
 .רויף עס איז ע�עס פ�לש מיט אונדז אויב מיר קענען נישט ה�לטן אַ 

מיר אויך זען ענדערונגען אין אונדזער ופמערקז�מקייַט און טראכטן. טעקנ�ל�דזשיק�ל �דוו�נסיז זענען  .12
ינק�מינג אינ��רמ�ציע האט געמיינט צו ��טער �רויף שעפעריש טראכטן, �בער די מ�סע פון 
ר שע�ערישקייט. מענטשן ה�בן ווייניקער �קטש�וו�לי יר�וד�ד אונדזער ופמערקז�מקייַט און אונדזע
צייַט צו פ�רטר�כטנ זיך אויף ע�עס ווי זיי ווערן ד�מ�נייט�ד דורך � ד�ר�ן צו ש�ילן, � ד�ר�ן צו זיין 
ט�סקינג סטימי�לייץ ינערלעך כ��ס און -�נליין, ר�ב�טיק�ללי שטענדיק ק�נטר�לירונג. מולטי
 .פמערקז�מקייַטפר�גמענטעד ו

א�שר די ביג�סט �רייַז מיר ווע גע�ל�נטערט שוין איז די ש�דן צו מענטש באציונגען. �נשט�ט פון  .13
מענטש -צו-ענכ�נסינג נ�ענט קייטן, טעכנ�ל�גיע האט פ�סיליט�טעד �ווויד�נס פון דירעקט מענטש
די אילוזיע �ז מיר 'רע ק�ננעקטעד מער ענג ווי אלץ דורך  ק�נט�קט, וו�ס נעמט צו פיל צייַט. מיר טייַנען



לייקס" מיר �נקלייַבן. אבער עס ס �לע שנעל, איצט, דעם רעגע. �לץ איז " Facebook די נומער פון
 .שטו�. אונדזער זינען פון קשר יגזיסץ אין דעם ק�מף, נישט � �קיומי�לייטיד, די��נינג דערפ�רונג

מערס וויסן וו�ס זיי ווע פ�רפ�לן. די יינגער דור איז גר�וינג �רויף מיט � �דיקטיוו ינער דרוק בעיבי ב�� .14
און זיי קענען נישט ��מעלעך �רָא�,  Faster און כר�ניש דרוק ווי נ�רמ�ל. ווען זיי קענען נישט גיין קיין
עלַא�מענ�ל ברעקלעך זיי ווע מיסט אין אונדזער ווילד עס וועט זיין � שווער וועג צו קלייַבן �רויף די דיוו
 .ק�מיש ��ר �ר�גרעס

שעה סטיל זאל זיין ריקינג ��ילו מער כ�וו�ק אויף אונדזער געזונט ווי -24די העקטיק ג�נג פון הייַנט ס  .15
קט, יריט�ביל�טי, �נווער הוליעניש טרינ מיר פ�רשטיין. מ�דערן לעבעדיק איז קריייטינג �ן ע�ידעמיע פון 
 .פון געשלעכט פ�ר און ינדיידזשעסטש�ן, עס איז קליימד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ��ללוטי�ן ��קק�גינג .42

 פ�ר�עסטיקונג ��קידזשינג

אויב איר קוקן ין #מעט קיין ָא�פ�ל קענען, איך געוועט �ז איר קענען ידענטיפיצירן רו% פון די �ר�דוקטן  .1
אין עס דורך זייער פ�רביק ל�בעלס און ק�נטיינערז ��ילו אויב בלויז קליין ��רש�נז זענען קענטיק. דעם 
 ,ז זעלטן געגעבן פיל ופמערקז�מקייַטוויסט פון ק�נטיינערז און זייער ��קק�גינג אי

די וו�סט מערהייַט פון ל�נדפילל פ�ר�עסטיקונג �ז טוט נישט בי�דעגר�דע איז די מיסט און ָא�ז�גן �ון  .2
 ."��קק�גינג פ�ר�עסטיקונג" -��קק�גינג און ק�נטיינערז 

� מיסט �ר�בלעם �ז איצט  Created האט -ג נוצן עסנוו�רג רַא�ינ-פיל פון עס איין -��קק�גינג  .3
ג�ט אונדז אין דעם ב�ל�ג�ן, �בער עס ס  Manufacturers .��ללוטעס יעדער ווינקל פון דער וועלט
 און ד� ס ווי -�רויף צו אונדז צו גר�בן זיך אויס 

נזל �ז היגע פישערמען געניצט צו אי Thai איך איז געווען דערציילט דורך � רעסט�ר�ן ב�זיצער אויף אַ  .4
ייַנוויקלען זייער ל�נטש אין ב�נ�נע בלעטער, וו�ס זיי וו�לט דעמ�לט ק�זשוו�לי וו�רף �וווערב�רד ווען 
געטאן. וו�ס איז געווען גוט, ווייַל די בלעטער פ�רפוילט און די פיש געגעסן די סקרַא�ס. אבער אין דער 
י�רצענדלינג, ער האט געזאגט, בשעת �ל�סטיק ייַנוויקלען האט רַא��דלי רי�לייסט  פ�רג�נגענהייַט
און וו�ס איז געווען וו�ס די ברעג איז געווען  -ב�נ�נע בלעטער, �לט געוווינהייטן האט געשטארבן שווער 
י, דעם �ל�סטיק ק�נגרעג�טעס �ל�סטיק. ווייַטער פון די בלויז �נסייטלפרינגעד מיט � סק�רינקע פון 
וו�ג מיסט גירעס אין אונדזער �וש�נז, ווייל געגעסן דורך �ל�נקט�ן, דעמ�לט פיש; -אין ק�נטינענט
 ... דעמ�לט ג�נץ עפשער עס וועט דערגרייכן דיין טעלער

ַ  -דאס איז � ווערלדווייד �ר�בלעם  .5 פישערמען. די מערב  Thai מיר קענען ניט פונט די פינגער ביי
סט�רטעד דעם. די דעוועלָא�ינג וועלט דזשוסטיפי�בלי יערנז ��ר זייַן לעבעדיק סט�נד�רדס און, מיט 
 .אים, זייַן �נס�סטיינ�ב�ל ק�נוויני�נס קולטור

��קק�גינג. בשעת עס  ט�נז פון וויסט יעדער י�ר, פיל פון עס עסנוו�רג 170די וק �ליין טראגט מער ווי  .6
האט רעוו�לוש�נייזד די וועג מיר קר�ם און פ�רנוצן עסנוו�רג, עס איז איצט �זוי פיל פון עס �ז 
עס קיינמ�ל דיגריידז. עס עס איז ס�מיק, און עטלעכע פון ל�נדפיללס קענען נישט קָא�ע. עטלעכע פון 
ס פון �ל�סטיק פל�ש צו ברעכן �רָא�; איין טי�, ליבלינג, יאר ��ר עטלעכע טיי� 450קענען נעמען 
בשעת ריסייקל�ב�ל, טוט נישט בי�דעגר�דע אין �לע. און נ�ך בלויז � דריט פון �ל�סטיק ��קק�גינג 
 .איז ריסייק�לד

 .געץ �נדערשעס ס 'ט�קע נ�ר לייגן ער -מיר קיינמ�ל �קטש�וו�לי וו�רפן ע�עס" �וועק "" .7

רו% פון די ינווייר�נמענ�ל �רייַז פון אונדזער טהר�וו�ווייַ  -�בער ריסייקלינג איז נ�ר � קַא� אין די �קע�ן  .8
יאר צוריק: וו�ס  30אין זייַן �ר�דוצירן. מיר זענען געווען נעענטער צו � ענט�ערן  -רַא�ינג איז ַא�סטרים 
ילקמען און פל�ש די��ז�ץ? איצט מיר לעבן אין � ווילד עלטער ווו � ��ק�ט פון אויף ערד געשען צו מ 
 .פון רַא�ינג Layers קריס�ס קענען ה�בן זיבן

עס ס גרינג צו פ�רצווייפלונג אין די וו�ג פון די �רבעט, �בער עס איז ניט ווייַטער פון מענטשהייַט צו  .9
וועלט גענומען ק�מף אויף קפקס: עס זענען וואונדער �ז די ל�ך אין די �וז�ון  קוק אין ווי די  -ס�לווע עס 
 .שיכטע איז איצט קל�וזינג. עסנוו�רג ��קק�גינג דארף צו זיין � ד�דדלע

10. Manufacturers  ג�ט אונדז אין דעם ב�ל�ג�ן, און אונדזער ג�ווערמ�נץ מוזן נעמען
אבער וועט זיי? עס זענען עטלעכע וואונדער די שיף איז קריקינג צו � בעסער  .��ר�נטוו�רטלעכקייט
קורס: די ווערטער רעדוצירן רעוסע רעסיקלע ה�בן שוין אויף ב�וווסטזיניק ק�נסומערס 'לי�ס ��ר 
עקל ָא�צ�ל. יניש�טיווז ווי די �ל�סטיק ז Newer דעק�דעס; ריסייקלינג איז איצט וו�כעדיק, און עס זענען
לעפל, טע�לעך און -ס פירן אין ב�נינג �ל�סטיק גָא�ל France מיר 'ד אויך ט�ן געזונט צו נ�כפ�לגן
 .�ל�טעס

�וו�דע, די הוי�ט בר�נדז ה�בן געמאכט השתדלות צו יבערמ�כן זייער ��קק�גינג צו ינק�ר�ערייט  .11
פון די ��קק�גינג איז ריסייקל�ב�ל  70%קט ווייזט �ז ווייניקער ווי ריסייקל�ב�ל מ�טערי�לס, �בער פ�
צו ב�שיצן די ק�נסומער, �בער איז עס  required �זוי ווייַט. עס זענען לעג�ל און זיכערהייַט ק�נסטריינץ
טשט צוז�מען, �דער נייטיק צו שטעלן � ק�רדב�רד רַא�ער אויף י�גורט ק�נטיינערז �ז ביסט שוין �ט�
לייגן ציינ��סטע טובז אין ב�קסעס, וו�ס אויך �נקומען אין די סוחר איבער ��קט צו ויסמייַדן ברייקידזש 
ב�קסעס �ז אין דער בעש�ס דורכפ�ר . דעם נייטיק בייז פ�רסעס די ָא�זוך פון � גרויס סומע פון 



ריטיילערז פון � ביסל געניצט ב�קסעס. �זוי אין די נ�מען פון  בעסטער פ�ל זענען ריק�ווערד דורך
קג פון וויסט �ער מענטש �ער י�ר,  175ק�נסומער שוץ און �ר�דוקט ��רקויף, ��קק�גינג רע�ר�זענץ 
 .עס ס ריזיק ,£ �385דער 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ��ללוטי�ן �ל�סטיקס .43

אין דער ערשטער צען יאר פון דעם י�רהונדערט עקלי�סעס די  Manufactured �ל�סטיקפון  די סומע  .1
 .אין די גאנצע לעצטע י�רהונדערט Produced ג�נץ

מאל מער ברעקלעך פון מיקרָא�ל�סטיקס אין די ים ווי עס זענען שטערן אין אונדזער  500עס זענען  .2
 עסטימ�טעד עס וועט זיין מער �ל�סטיק ווי פיש עס איז 2050ג�ל�קסי און דורך 

�ל�סטיק פ�ר�עסטיקונג איז די �קיומי�לייש�ן פון �ל�סטיק �ר�דוקטן אין די סוויווע �ז �דווערסלי  .3
אין  ווירקן וויילדלייף, וויילדלייף וווין, �דער יומ�נז. �ל�סטיקס �ז �קט ווי ��לוט�נץ זענען קאטיגארעזירט
 .�דער מ�קר�ו דעבריס, באזירט אויף גרייס ,-מעסאָ  ,-מיקראָ 

�ל�סטיקס זענען ביליק און דור�ב�ל, און ווי � רעזולט�ט לעוועלס פון �ל�סטיק �ר�דוקציע דורך יומ�נז  .4
פילע  זענען הויך. �בער, דער כעמישער סטרוקטור פון רו% �ל�סטיקס רענדערז זיי קעגנשטעליק צו
נ�טירלעך �ר�סעס�ז פון דערנידעריקונג און ווי � רעזולט�ט זיי זענען ל�נגז�ם צו דיגרייד. צוז�מען, די 
 .צוויי סיבות ה�בן גע�ירט צו � הויך �ר�מ�נ�נס פון �ל�סטיק פ�ר�עסטיקונג אין דער סביבה

טערווייז און �וש�נז. לעבעדיק �רג�ניז�מז, דער הוי�ט �ל�סטיק פ�ר�עסטיקונג קענען �ל�גן ל�נד, וו� .5
מ�רינע �נימ�לס, קענען זיין כ�רמד �דער דורך מעטש�ניק�ל ווירקונג, �ז� ווי ענט�נגלעמענט אין 
�ל�סטיק �בדזשעקס �דער �ר�בלעמס שייך צו ינדזשעסטש�ן פון �ל�סטיק וויסט, �דער דורך 
 .ו קעמיק�לז ין �ל�סטיקס �ז �רייַנמישנ זיך מיט זייער פיסי�ל�גיויסשטעלן צ 

הומ�נס זענען אויך �פפעקטעד דורך �ל�סטיק פ�ר�עסטיקונג, �ז� ווי דורך דיסרַא�ש�ן פון פ�רשידן  .6
 .כ�רמ�ונ�ל מעק�ניז�מז

ען ק�נסומד יעדער י�ר, פון וו�ס בלויז � מילי�ן ט�נז פון �ל�סטיק זענ 5אין די וק �ליין, מער ווי  .7
 .ט�נז פון וויסט איז דיס��וזד פון אין ל�נדפיללס 3.8איז ריסייק�לד. די רוען  24%עסטימ�טעד 

�ל�סטיק וויסט ינעוו�ט�בלי גייט אריין די סוויווע, מיט שטודיום ס�גדזשעסטינג �ז די די גרויס סומע פון  .8
פון ים בירדס �נטה�לטן �ל�סטיק דעבריס. אין עטלעכע געביטן עס ה�בן געווען  ללבער פון 90%
ב�טייַטיק השתדלות צו רעדוצירן די �ר�מ�נ�נס פון �ל�סטיק פ�ר�עסטיקונג, דורך רידוסינג �ל�סטיק 
 .ק�נס�מש�ן און �ר�מ�וטינג �ל�סטיק ריסייקלינג

פון וו�ס �  ,Produced בילי�ן ט�נז פון �ל�סטיק האט שוין �6.3טעד ס, � עסטימ 1950זינט די  .9
 .פון �ל�סטיק וויסט האט שוין ינסינער�טעד 12%האט שוין ריסייק�לד און אן אנדער  9%עסטימ�טעד 

ק האט פון צעל טעלע��נען און ק�מ�יוטערס צו וועל�סי�עד העלמעץ און ש�יט�ל יוו ב�גס, �ל�סטי .10
מ�ולדיד געזעלש�פט אין פילע וועגן �ז מ�כן לעבן ביידע גרינגער און ס�פער. אבער די סינטעטיש 
מ�טערי�ל אויך האט לינק שעדלעך ימ�רינץ אויף די סוויווע און ט�מער מענטשלעך געזונט, לויט צו � נייַ 
 .וועלט ז�מלונג פון ארטיקלען �טערד דורך סיי�נטיס פון �רום די

ס, �ל�סטיק ס ברייט קייט פון יינציק �רָא�ערטיעס  1940זינט זייַן מ�סע �ר�דוקציע אנגעהויבן אין די  .11
מילי�ן ט�נס וועט  300האט �רַא�עלד עס צו � יקערדיק סט�טוס אין געזעלש�פט. ווייַטער י�ר, מער ווי 
 .ווערלדווייד Produced זיין 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Foods סט�ר�סע .44

  

 וו�ס FOODS .ק�נס�מש�ן צו פריערדיק בעקיוון  �לטערד שוין ה�בן וואס  די  זענען  עסנוו�רג �ר�סעסט .1

 ,פ�רטיפיק�טי�ן מיט  ז�ץ נוטריש�נ�ל אין  געביטן �דער ��קידזשד ,פ�רפרוירן ,ק�נד ,ה�לב זענען 

 .ק�טעג�ריע עסנוו�רג-�ר�סעסט די אונטער קומען  וועגן  פ�רשידן אין צוגרייטונג �דער �רעזערווייש�ן

 ��ר סיבה די  איז דאס .עסנוו�רג די �ר�סעסינג זענען  מיר עסנוו�רג צוגרייטן �דער ב�קן ,ק�כן מיר ווען .2

 .מילז געזונט פון  צוגרייטונג דער אין  העל�ס וו�ס "�ר�סעסער עסנוו�רג" וו�רט די פון �נהייב די

 די  �רום קר�נקייַט און  �ביס�טי צו  ק�נטריבוט�ר הוי�ט אַ  זענען  זיי ,שלעכט זענען  עסנוו�רג �ר�סעסט .3

 �ר�סעסט אין הויך  דיעטע מערב  אַ  �דַא�ץ ב�פעלקערונג אַ  מ�ל יעדער ?וויסן מיר  ט�ן ווי  .וועלט

 עסנוו�רג זייער  ,טוישן נישט ט�ן גענעס זייער .י�רן ביסל  אַ  ין  כַא��נז עס  .קר�נק ב�קומען זיי  ,עסנוו�רג

 .טוט

 .געזונט דיין  ��ר שלעכט  זענען  עסנוו�רג �ר�סעסט �ז וועגן  9 זענען  דאָ  .4

 סירע� �ַא�שוי פרוקט�סע-הויך און  צוקער אין  הויך  .אַ 

 �ווערק�נסומ�טי�ן ��ר ענגינעערעד  .ב

c. ינגרידי�נץ קינסטלעך  �נטה�לטן 

ַ  צו �דיקטיד ווערן קענען  מענטשן  .ד  כ�זעריי

 ק�רב�וכיידרייץ ר�פינירט אין הויך ��ט .און 

 נוטרי�נץ אין  נידעריק .ו

 פיברע  אין  נידעריק .ג

 קיצער  צו  ענערגיע און  צייַט ווייניקער  רעקווירעס .ה

 פ�ץ טר�נס אין הויך ��ט .איך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ר�ק .45
 

 .וועלט אלטע  אין  עגזיסט�נט-ניט כמעט געווען איז עס ווי  מענטש מ�דערן דורך  גע�ירט ר�ק .1

 אין  �ד�טיווז פון טיי�ס �לע צו  עסנוו�רג מיקר�וו�וועד �ון אומעטום  ק�רסינ�דזש�נז ,ק�רסינ�דזש�נז .2

 און  �ר�זערוו�טיווז ,פל�וו�ר�נץ ,נץק�ל�ראַ  ,בוימל  קוקינג  יעלקע ווי  עסנוו�רג �ר�סעסט

 .וועדזשט�ב�לז און Fruits אין Fertilizers און  ,הערביסידעס ,�עסט�סיידז ,ינסעקטיסידעס

 די  .ר�ק פון געליטן  האבן  זיי �ז ז�גן ביסל  גע�ונען האט סקעל�ט�נז אלטע און  מ�מיז מצרי  פון  לערנען א .3

 .קרענק מ�דערן אַ  איז  ר�ק מיטל דעם �ז רשל�גן�� לערנען  דעם פון  מחברים 

ַ  אַ  ,לעבן מ�דערן פון  יקסעסיז די דורך גע�ירט קרענק געמאכט-מענטש מ�דערן אַ  איז ר�ק .4  לערנען  ניי

 לעוועלס פ�ר�עסטיקונג און ליפעסטילעס מ�דערן איז עס �ז ��רשל�גן פינדינגס  די  .ס�גדזשעסץ

 געוויינטלעך  אַ  נישט  איז  עס  �ז און קרענק  די  פון גרונט הוי�ט די  זענען וו�ס סטריעאינדו  דורך  גע�ירט

 .צושט�נד געשעעניש

 ב�זונדער אין  ,רעוואלוציע  ינדוסטרי�ל די  זינט דר�מ�טיקלי ריז�ן האט  קורס קרענק די געוויזן  לערנען  די .5

 אין .מער לעבעדיק  מענטשן  צו  רעכט �רנ  ניט איז  העכערונג  די  �ז �ר�ווינג - ר�ק קינדש�פט

 פון גרונט הוי�ט אַ  ווי קרענק  ק�רדי�ווו�סקי�לער צו בלויז רגע  איז ר�ק ,ס�סיי�טיז ינד�סטרי�לייזד

 .טויט

 זיי  פון רובֿ  �בער ,ט�קע ,יא  ?ק�נסערס גרונט  �ז לעבן  מ�דערן פון יסודות ד�רט נישט זענען  אבער  .6

 זענען  זיי ווייַל ,ימ�לייד ווי  ,ניט ,וועגן ע�עס ט�ן קענען  מענטשן �ז ברירות סטיל  נעבעך  צו �רָא� זענען 

 .�נטלויפן קיין  איז  עס וו�ס �ון ק�רסינ�דזש�נז פון ים  אַ  אין  דר�ונינג

 קען  דעטס  די  ,גל�וב�לי ק�נסערס �לע פון  1/4 �רום ק�זינג ,די  פון ב�טייַטיק מערסט  די איז  סמ�וקינג .7

 .סמ�וקינג אויף פ�רב�ט ג�נץ אַ  דורך �ווויד�ד זיין 

 צו  פירן  קענען וו�ס ,געטרונקען שווער  �רייַננעמען ריסקס ר�ק ��זע �ז סיבות סטיל  הוי�ט אנדערע .8

 פון  �נגלמ  און �וביס�טי און ,ר�ק הויט צו פירן קענען  וו�ס ,ס�נביידינג ,ק�נסערס ג�רגל און לעבער 

 אינדוסטריעלע עטלעכע  און �עסט�סיידז .קישקע  די  פון ק�נסערס העכערן  קענען  וו�ס ,געניטונג 

 .ר�ק גרונט קענען  קעמיק�לז

 סט�רד און  סטריינד רעכט ניט איז  בוימל  געניצט אויב  - ר�דיק�לס ��טער און  ב�קטעריאַ  - �יל קוקינג  .9

 ייל  ונרעפריגער�טעד .בוימל  די  אין לינקס  ��רטיק�לז עסנוו�רג אויף Feeds ב�קטיריאַ  ,קולז עס נ�ך

 ��טענטש�לי אַ  ,ב�טוליסם ז וו�ס ,ב�טולינום קל�סטרידיום פון  גר�וט די צו לידז און �נער�וביק ווערט

 .גר�וט קטירי�לב� רעט�רדס בוימל  ק�לט ייַז �דער רעפריגער�טינג .פ�רס�מונג עסנוו�רג פ�ט�ל

 סעלז  שעדיקן קענען �ז מ�ל�קיולז ,ר�ד�ק�לז ��טער #ולל ייל  - געב�קן-�לט און  �לט טייַטש - יעלקע

 �ז איז  נייַעס גוט די  .עסנוו�רג דיין פון קוו�ליטעט די ווירקן  ווי  ווויל ווי ,ריזיקירן ר�ק געוואקסן צו פירן און 

 .בוימל  יעלקע  ידענטיפיצירן  לייכט קענען  נ�ז דיין

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לעבן  מ�דערן פון  סטרעססעס .46
 

 מענטשן  זען  מיר ,ווידער  צייַט און  צייַט .מיט �רבעטן מיר  �ז מענטשן  פילע facing �רויסגעבן אַ  איז  דרוק .1

 זענען וו�ס אזוי  .לעבן  מ�דערן פון  טייל  אַ  ווי  �נים זיי �ז �רעשערז די  פון  ווייַל �וווערכוועלמד געפיל

   ?קעגנגיפט די ס  וו�ס וןא  ,לעבן מ�דערן אין  דרוק  פון  סיבות  �ר�סט עטלעכע

 אַ  ס  עס �ז איז �ר�בלעם די פון טייל  �ז אונדז  דערציילן  וועט סייק�ל�דזש�סס עוו�ולוש�נערי .2

 און  ,ינ�קוו�ל�טי ,בורע�וקר�סיעס ,שטעט זייַן מיט) סוויווע  קר�נט דעם  צווישן מיסמ�טש

 דער  אויף לעבן  טרייב�ל) �דַא�טייש�ן �ולוש�נעריעוו  פון סוויווע די און  (מידיאַ  געזעלש�פטלעך

  .(ס�וו�נאַ 

 פון �ז ווי  דע�רעסיע און  דייַגעס ,דרוק מער �ר�דוצירן זאל  וועלט מ�דערן די  סיבות וועגן  5 זענען  ונטער .3

 .�וועס ווייַט אונדזער

a. מענטשן פון  דייווערסיטי  גרעסערע אַ  מיט ינטער�קט מיר. 

b. סט�נד�רדס העכער  צו זיך יַכןפ�רגלי מיר. 

c. מער  ס�עש�לייז מיר. 

d. ("!נ�ריש ,עקאנאמיע  דער  ס  עס" �קאַ ) עפעקטיוו מער  זענען מ�רקעץ 

e.  שנעלער  כַא��נז כידעש. 

 און דע�רעסיע פון גרונט הוי�ט אַ  זיין  צו געמאלדן  שוין האט דלות  - לענדער  דעוועלָא�עד-אונטער  אין  דרוק .4

 .לענדער  די אין  יקס�עקט�נסי לעבן  פ�רקירצט פון סיבות הוי�ט זייַן צו געמאלדן זענען די  רייעןד אין .דרוק

 .לענדער  ינד�סטרי�לייזד אין  דרוק  ז  לעבן מ�דערן וו�ס סיבות עטלעכע .5

a.  ק�ננעקטעד ווייל  קעסיידער. 

b.  פיל צו  ט�ן צו  טריינג. 

c. ריי�ר�טייזינג ניט ה�ט צי� 

d.  מעק�ניז�מז מעלדונג -דרוק  ינפרעקווענט ער �ד / און  נעבעך 

e. פ�ר�עסטיקונג 

 אַ  ס עס ווענדן  מיר  אומעטום ... פ�ר�עסטיקונג וויזש�וו�ל ,פ�ר�עסטיקונג ר�ש ,פ�ר�עסטיקונג לופט .6

 קעסיידער  ווייל  �ון .וועג positive אַ  אין  ד�ווקע ניט  און סטימי�לייש�ן פון מקור קעסיידערדיק

 אונדזער ווירקן  פ�ר�עסטיקונג ר�ש און  ,וועלביינג אונדזער ווירקן פ�ר�עסטיקונג לופט  צו ,עקטעד ק�ננ

 .סטרעסט ווערן  גרינג מיר �ז חידוש ניט  ס עס ... טר�כטן זיך  הערן  צו  פיייקייַט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ד�מ� מיסט אַ  אויף לעבן  מש�חה .47
 

 .ד�מ� מיסט אַ  אויף  געלעבט  לעבן  מש�חה פון סק�נד�ל שט�טיש גרויס די :'ערד דער אויף  גיהנום ' .1

 געזונט שרעקלעך  מיט - ד�מ�ס עפענען אויף סק�וו�נדזש וועלט  דער  �רום קהילות ק�ונטל�ס

  .ק�נס�קווענס�ז

 די  רקויפן פאַ  און רייוז  ,ס�רט ,קלייַבן וואס מענטשן - �יקקערס וויסט  פון  טויזנטער ,ט�ג און  נ�כט .2

 .�וועק וו�רפן אנדערע  מ�טערי�לס

 און - עס איבער  קעמפן ,מיסט יט�טע זיי .מיסט פון  ש�יץ אויף  ,מיסט פון ה�מעס פ�שי�נעד מש�חות .3

 און  הויפן  די  �ון סעע�עד רויך  פויל .כ�זערדז אנדערע  סך  געווען  זענען עס  .אים איבער  געשטארבן ��ילו

 זי האט ��ילו פרוי  איינער - וויסט  מעדיציניש און גלאז צעבראכן  איבער טרעטן צו  האט רעזיד�נץ

 .מיסט  די צווישן פעטוסעס  �ב�רטיד אויף  סט�מב�לד

 דעם  אין  די�קסינס ק�זינג-ר�ק פון  לעוועלס  געפערלעך גע�ונען ד�מ�ס געלערנט וואס  רעסע�רטשערס  .4

  .ד�רט ארבעטן קינדער פון ט�ב�ליסמסמע  די אין מעט�לס שווער און  ב�דן

 ,ווייטיק מ�גן און  ק�סטן ,כעדייקס  ,שילשל :ווערלדווייד לעבן  ד�מ� צו �ר�סט צרות די  געמאלדן מענטשן .5

 .אויגן  און נ�ז ,הויט די  פון יריטייש�ן און  טיפ�יד

 א�שר ,�ל�סטיק פון  ביסל  אַ  ,מעט�ל פון ברעקל קליינטשיק אַ  - אוצר  ��ר געגנט די  זוכן  זיי  ,ט�ג יעדער  .6

ַ  �דער צוויי  ריטש�ז מאל וו�ס ,מיסט  די  דורך ס�רט צו  כוקס  גרויס נוצן  זיי  .ביין  אַ   זיי .הויך  מעשיות דריי

 .ב�רוועס זענען זיי  ��ט ווי  מער און  ,טימז  אין �רבעטן

 זיי  ",�נסייף �דער �נכעלטי �דער נס�נ�טערי� ווייל  ווי טאן ניטאָ  זיי זאכן די אין קוקן נישט  ט�ן זיי " .7

 �ער 2 $ �רום מ�כן מש�חות די  .פונט די דורך  עס  פ�רקויפן און  ווירעס  און  מעט�ל ,�ל�סטיק קלייַבן

 .ט�ג

 לעבעדיק מש�חות עטלעכע  מאל  מיט ,מ�טערי�לס ריסייק�לד מיט ק�נסטר�קט�ד זענען ה�מעס זייער .8

 ָא�פ�ל פון  �ווער�בונד�נסע אַ  און - וו�סער פליסנדיק  קיין  ,עלעקטרע קיין  מיט .צייַט אַ  אין  ש�נטי איין  אין 

ַ  עקס�ערץ זענען  זיי -  .רע�ור��סינג ביי

 און סטיגמאַ  פ�סעד זיי  ד�מ� די �רויס און  .�ר�סט זענען דעטס  ��ילו און  ילנ�סיז ,�קס�ד�נץ ערנסט .9

 .געזעלש�פט ין  ינ�ציעדיסקרימ 

 שט�ט די  אויף ווערק עטלעכע  .�יקינג וויסט דורך לעבעדיק  אַ  מ�כן מענטשן פון מילי�נז ,וועלט  דער �רום .10

ַ  ��ט ,פ�רוועג די  צוזאמען  ק�רץ זייער �ושינג ,גאסן  די  אויף ק�רס ווייניקערע זענען עס  ווען נ�כט ביי

 פון  צושטעלן  ק�נס�נטרייט�ד ,שעפעדיק  �ן איז עס ווו  ,ד�מ�ס עפענען  צו ציען זענען אנדערע  .ר�ודז

 .מ�טערי�ל סעלל�בלע

 ס ' עס - דעסטיטוטי�ן איז ,איז עס  נ�ר ווו  ,וויסט מיט �רבעטן צו מענטשן דרייווז  �ז ז�ך ערשטער דער  .11

  .ג�ווערנ�נס שלעכט איז  אנדער  אן  ,�רעמקייַט

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 טר�פפיקקינג מענטשנרעכט .48
 

 ל�נדיש טר�נס �ריבער מענטשן מענטשלעך  פון סמוגגלינג  ינוו�לווז טר�פפיקקינג מענטשנרעכט .1

 ,כ�רבערינג ,טר�נס��רטינג ,ריקרוטינג ,ינוו�לווז טר�פפיקקינג מענטש פון �קט דער  .ב�ונדריז

 ,ק�וערש�ן ,קר�פט ,עקס�לויטייש�ן ,שווינדל פון  מיטל דורך  מענטשן  פון  באקומען �דער טר�נספעררינג

 .Benefits ונל�וופול פון מין עטלעכע  פון  קרבן  �דער ,ָא�נ�ר ,ס�ק�נע

 די  פון נוץ מענטשן ווו קנעכטש��ט ט�ג-מ�דערן פון פ�רעם אַ  איז טר�פפיקקינג מענטשנרעכט .2

  .אנדערע פון  עקס�לויטייש�ן און ק�נטר�ל

 :יגז�מ��לז לעכעעט .3

 .דיוו�ר ק�ט אין ק�ק�אָ  גר�וינג יינגלעך  פון �רבעט געצווונגען די  ס עס -

  טר�פפיקקינג קינדער און  ווייבער -

 טר�פפיקקינג �רג�נס מענטשלעך -

ַ  Thai אויף מענטשן פון �רבעט געצווונגען די  ס עס -  .ב�וץ פישעריי

 �נטוויקלען צו טוערס פרעמד געבן  צו  געש��ן ,�ר�גר�ם טר�ינינג ינטערן  טעקניק�ל ס יַא��ן ס עס -

 .�רבעט נ�נטעטשניק�ל ,געצווונגען  צו  דרך  אַ  מאל איצט איז  �בער סקילז זייער

 �מ�ל ,וואס און כ�וסכ�ולדז אין  �רבעטן צו  �ר�ביאַ  ס�ודי צו  גיין  וואס נשים פרעמד  פון קלעם  די  ס עס -

 זענען  ,מדינה די ל�זן צו �ערמיץ ��ר זיי  אויף �פענגיק און ה�מעס' עמ�לויערס זייער  אין  ס�לייט�דיי 

 .�ביוזד סעקשו�לי און  �יזיש ,מענט�לי מאל

 זנות ,טר�פפיקקינג געשלעכט -

 .וויקטימס טר�פפיקקינג-�רבעט און  יינגלעך טר�פפיקקעד -

 �רבעט קינד  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דרוגס  נ�רק�טיק .49
 

 .מעדיצין  מאכן  אין �דער מעדיצין  אַ  ווי געניצט  מ�טעריע קיין צו  געווענדט  בכלל איז "מעדיצין " וו�רט דער  .1

 אין געניצט ,כינין און ,טעמ�ער�טור גוף נידעריקער  העל�ס און  ווייטיק  �ליוויייץ וו�ס ,�ס�ירין .משל ��ר

 ;דרוגס  זענען ,מ�ל�ריאַ  פון ב�ה�נדלונג און  פ�רהיטונג די

 אַ  ווערן  האט �ז קרייווינג  אַ  ב�פרידיקן צו  �בער ,מעד�ס�נז ווי  ניט  גענומען זענען ,�בער ,דרוגס  זיכער .2

 דער פון  פערטל יעדער  אין מילי�נז צו  צ�רעס געבראכט ה�בן דרוגס מ�לדינג-מידע די  .מידע  ינגריינד

 .גל�בוס

 ,סעד�טיוועס און ,עקססיט�נץ �דער ,סטימי�ל�נץ :גרו�עס הוי�ט צוויי אין פ�לן דרוגס מ�לדינג-מידע  .3

  .דע�רעסס�נץ ווי  באקאנט אויך 

 אַ  ��ר מינדסטער  אין ,פלינק  וסערס די  ה�לטן און  סיסטעם  נערוועז  דעם  �נצינדן דרוגס  סטימול�נט די .4

 .בענזעדרינע און  מער�וו�נאַ  ,ק�וקיין �רייַננעמען זיי ;צייַט

 און  עצה די אויף און  קוו�נט�טיז מעסיק אין גענומען .ל�ל �בער סטימולירן  ניט ט�ן סעד�טיוועס די .5

 גרונט ,ווייטיק און דייַגעס ב�פרייַען זיי .רעמ�דיז ל�דזשיט�מ�ט זענען  זיי ,ד�קטער אַ  פון  רעצע�ט

 די  ,�בער ,ד�סעס גרויס צו  אין  גענומען  .של�פן דארף  ב�דלי �ר�דוצירן ��ט ון א  ָא�רו פיזיש און  גייַסטיק

 זענען דעריוו�טיוועס זייַן און ָא�יום .ווירקונג סייק�ל�דזשיק�ל און גשמיות  נעבעך  זייער ה�בן זאל  דרוגס

 ווי  געוויינט ,ד�נעמעטה� און  דעמער�ל ס�בסט�נסיז סינטעטיש די  זענען �זוי ;דע�רעסס�נץ

 �ר�דוסינג-ט�ר��ר) נ�רק�טיקס ווי באקאנט  אויך זענען דע�רעסס�נץ די .מ�רפינע ��ר ס�בסט�טוץ

 .געזונט ווי סטימי�ל�נץ זיכער צו געווענדט טערמין אַ  ,(דרוגס

 די פון  בלעטער  די  קייַען ב�ליוויאַ  און  טשילע ,�ערו פון  ינדי�נס פילע  �ז באקאנט  שוין  ל�נג האט עס .6

 די  .ווירקונג  ויסערגעוויינלעך �ר�דוצירן בלעטער  די �ז און ק�קאַ  עריטהר�קסיל�ן גערו�ן פ�בריק

 אויך זיי ;הונגער �דער מידקייַט פון  וואונדער  ווייַזונג �ן �רבעט פון  סומע  גלייבן אַ  ט�ן קענען טשעווערס

   .ייט�דסטימי�ל מענט�לי ויסקומען

 ,ערשטער ק�רטעקס סערעבר�ל די  מש�יע איז עס  ,מ�רך דעם  ריטש�ז �לק�ה�ל ווען - �לק�ה�ל .7

 ,סערעבעללום ,(געגנט  סע�ט�ל און  הי���ק�מ�וס) סיסטעם לימביק  די דורך  נאכגעגאנגען

 געטרונקען  נ�ך .סטעם רךמאַ  �דער ,מעדוללאַ  די ,ל�סטלי און  ,דריז  �יטויטערי ,הי��טה�ל�מוס

 ;אויג די  פון �רטיקלען ב�קומען צו  מער  גענומען ,ינעפפיסיענטלי  �רבעט מ�רך די ,[�לק�ה�ל]

 �לק�ה�ל .דילייד זענען  מ�ס�לז די צו  ינסטר�קש�נז און שווער מער  ווערט אינ��רמ�ציע �ר�סעסינג

 דורכפירן צו  פיייקייַט ר�דוס�ז אויך  עס  .סענט �ער 30 צו  10 דורך  צייַט ָא�רוף �רָא� ��מעלעך קענען

 .צייַט זעלביקער  דער אין ט�סקס מער  �דער צוויי

 צו ווין  אין  דאקטוירים יונג  פון גרו�ע אַ  גע�ירט ק�וקיין פון  �רָא�ערטיעס נ�מינג די  - ק�וקיין .8

 ,�נ�סטעטיק אַ  ווי  נוצן גענער�ל מער אין  געקומען ק�וקיין ווי  .�נ�סטעטיק אַ  ווי  אים מיט עקס�ערימענט

 ,דעריבער  ,קעמיסס סינטעטיש .מעדיצין  מ�לדינג-מידע אַ  איז  עס �ז �ווער געווארן  וועלט מעדיציניש  די

 �בער ק�וקיין פון  ווירקונג נ�מינג די �ר�דוצירן וו�לט �ז מ�טעריע אַ  �נטוויקלען צו  �רבעטן צו שטעלן

 �גענט סינטעטיש אַ  געווען איז ריסערטשיז  זייער פון רעזולט�ט דער  .מ�לדינג-מידע זיין ניט וו�לט

 .נ�וו�ק�ין פון נ�מען ה�נדל זייַן דורך באקאנט אויך  מעדיצין  מ�לדינג-נ�נה�ביט אַ  ,�ר�ק�ינע גערו�ן

 איז ,�מעריקע דרום  און צ�ון אין ,מ�ריהו�נאַ  �דער ,מער�וו�נאַ  ווי באקאנט  סטימול�נט ה - מער�וו�נאַ  .9

 אַ  פון  דערייווד  איז מעדיצין  מ�לדינג-מידע די  .ס�טיוואַ  ק�ננ�ביס ,געוויקס כעמ� די פון  דערייווד 

 סטימי�ל�נץ ערלי�סט די  פון איינער  .געוויקס דעם  פון בלעטער  און בלומען  די אין  מ�טעריע רעסינ�וס

 ווייניקער אין  ,כ�שיש פון  מין אַ  ט�קע איז מער�וו�נאַ  .כ�שיש געווען איז פ�בריק כעמ� די  ,פון  דערייווד 

 .פ�רעם ק�נס�נטרייט�ד

 - הער�ין און  מ�רפינע הוי�ט דער-דעריוו�טיווז זייַן און  ָא�יום - דרוגס ,ב�רועכץ �דער ,דע�רעסס�נט .10

 ָא�יום די  פון �ר�דוקט אַ  איז ָא�יום .דרוגס  נ�רק�טיק מ�לדינג-מידע די  פון געפערלעך  מערסט די  זענען 

 .(ס�מניפערום �ַא��ווער) פ�בריק מ�ן

 



 �ר�דוקציע וו�טע - שניט דיס��ס�בלע .50

דזשינס איז טורנינג ינלענדיש ל�קעס און סיז אין מדבר  אונדזער ינסייש�ב�ל ַא�עטיט ��ר ביליק .1
וו�סטעל�נדס: דעוו�סט�טינג �ט�קע אויף די שניט אינדוסטריע ריווילז ווי דער ג�נג ��ר דיס��וז�ב�ל 
שניט איז טרעט�נינג דער לעבן פון מילי�נז און אויסגעדרייט ינלענדיש פרעשוו�טער ל�קעס אין דיזערץ 
 .וייַל פון וו�טע ברידינגו 

מילי�ן כעקט�רז פון וו�טע זענען אונטער ק�לטיווייש�ן. צו ק�נטר�לירן  35גל�ב�ללי,  -כעמישער מלחמה  .2
ה�בן ל�נג רילייד אויף שווער ַא�ל�קייש�ן פון  Farmers די סך �עסץ ק�רמען אויף די וו�טע פ�בריק
ו די פ�ר�עסטיקונג פון ייבערפל�ך און גר�ונדוו�טער. אין דעוועלָא�ינג לענדער ינסעקטיסידעס, וו�ס לידז צ
 .וו�טע גר�וערז נוצן � פול ה�לב פון די �עסט�סיידז געניצט אין �גריקולטורע

ק פריש �דוו�נסמ�נץ אין טעכנ�ל�גיע, כולל די פיייקייַט צו מ�דיפיצירן די וו�טע פ�בריק ס גענעטי .3
זייַן �ל�ג. דעם רידוסט �בער האט ניט עלימינירן מ�טערי�ל, ה�בן געמאכט וו�טע ט�קסיק צו עטלעכע פון 
די נויט ��ר ינסעקטיסידעס. פ�רם טוערס, דער הוי�ט ווו די �רבעט איז ווייניקער מעק�נייזד, פ�רזעצן צו 
 .זיין יקס��וזד צו שעדלעך קעמיק�לז

ינג ווידז זענען אנדערן ס�ק�נע צו וו�טע �ר�דוקציע; בכלל טיללינג �ר�קט�ס�ז און הערביסידעס ק�מ�יט .4
 modified ה�בן אנגענומען דזש�נעטיקלי Farmers זענען געניצט צו קלַא�ן צוריק ווידז. א גרויס נומער פון
י הערביסידע גליפ�ס�טע (די �קטיוו ינגרידי�נט וו�טע זאמען �ז �רייַננעמען � גענע �ערטעקטינג עס פון ד
 .(אין מ�נס�נט� ס ר�ונדו�

 ק�נווענטי�נ�ללי דערוו�קסן וו�טע ריקווייערז די שווער נוצן פון סינטעטיש - Fertilizers סינטעטיש .5
Fertilizers. ין וו�טערווייז, קריייטינג �ז� ק�נס�נטרייט�ד ַא�ל�קייש�ן מיטל פיל פון עס ענדס �רויף א
איינער פון די ערגסטע נוטרי�נט פ�ר�עסטיקונג �ר�בלעמס גל�וב�לי, ו�ענדינג וו�סער קהילות און לידינג 
 Fertilizers צו טויט ז�נעס סט�רווד פון זויערשט�ף און שום פון וו�סער לעבן. אין דערצו, סינטעטיש
 .נטיטי פון �ר�נזשעריי ג�ס�ז בעש�ס זייער �ר�דוקציע און נוצןביישטייערן � וויכטיק קוו�

אין פילע מקומות רעגן איז ניט גענוגיק צו וו�קסן וו�טע �בער די דעפיציט קענען זיין  -שווער יר�גייש�ן  .6
עלז. ווו נ�ר עס געמאכט �רויף דורך ירריג�טינג די �עלדער מיט וו�סער �ון נירביי ריווערס �דער �ון וו
קומט פון, די וו�סער ווידדר��לז קענען זיין �זוי מ�סיוו �ז זיי פ�רמינערן טייַך פל�ווס באטייטיק און 
 .ויסשע�ן גר�ונדוו�טער. צוויי טערדז פון ינדי� ס וו�טע �ר�דוקציע איז יר�גייטיד מיט גר�ונדוו�טער

וועריוז פון יר�גייש�ן וו�סער איז קענטיק אין וזבעקיסט�ן און ט�מער די מערסט דר�מ�טיק �ו .7
לייווליכודז, וויילדלייף כ�ב�ט�ץ,  .85%טורקמעניסט�ן, ווו די �ר�ל ים דיקליינד אין ייבערפל�ך געגנט דורך 
�לץ און �עסט�סייד און פיש �ַא�י�לייש�נז ה�בן שוין דעס�מייטיד. צו מ�כן זאכן ערגער די איצט טרוקן ז
און �זערע בעט, ינקריסינג די �פטקייַט פון  fields רעז�דוז זענען בל�ון �וועק �ון די ערשטע
 .מילי�ן מענטשן וואס לעבן ד�וונווינד 4מיסק�ררי�געס און מ�לפ�רמ�טי�נס צווישן די 

 רי�יטידלי fields are איז ב�דן ס�לינ�טי�ן. ווען אן אנדער נעג�טיוו ק�נס�קוו�נס פון שווער יר�גייש�ן .8
Flooded  מיט יר�גייש�ן וו�סער, ז�לץ ווערט ק�נס�נטרייט�ד לעבן די ייבערפל�ך. געוויקסן קענען ניט
   .מער וו�קסן אויף די סוילז און �גריקולטורע האט צו זיין ��רל�זן

אונדזער ינסייש�ב�ל ַא�עטיט ��ר ביליק דזשינס �ז האט זיך  - די �ר�ל ים אין סענטר�ל אזיע .9
אויסגעדרייט � ינלענדיש ים אין א וויסט: דעוו�סט�טינג �ט�קע אויף די שניט אינדוסטריע ריווילז ווי ג�נג 
רעשוו�טער ��ר דיס��וז�ב�ל שניט איז טרעט�נינג דער לעבן פון מילי�נז און אויסגעדרייט ינלענדיש פ
ל�קעס אין דיזערץ ווייַל פון וו�טע ברידינג. הייַנט, די סקרובל�נד וו�ס איז געווען �מ�ל די �ר�ל ים אין 
סענטר�ל אזיע איז ד�טיד מיט קעמלען ש�רף אויס שיטער טופץ פון גר�ז קעגן � פל�ך, ז�מדיק 
�ר��נעד הונדערטער פון מייל ינלענדיש גיט קיין קלו צו ה�ריז�נט. בלויז די טשודנע דערזען פון ב�וץ מ
דער געגנט ס געשיכטע. אין בלויז פיר דעק�דעס, וו�ס איז געווען �מ�ל איינער פון די גרעסטן ינלענדיש 
ד � געגנט די גרייס פון ירעל�נ -ללבער פון וו�סער אויף די גל�בוס האט שר�נגק דורך מער ווי צוויי טערדז 
 .געלאזן הינטער � ס�מיק שטויב שיסל -

לעצט י�ר מיר  -� משל, מיט בריט�נס בייינג צוויי מ�ל ווי פילע קליידער ווי � י�רצענדלינג צוריק  .10
עס איז מ�ונטינג דייַגע וועגן ביליק, דיס��וז�ב�ל שניט מאל בר�נדיד 'קוק  -בילי�ן  50 £איבערגעלעבט 
ריווילז �ז, �רום דער גל�בוס, מילי�נז פון גאלאנען פון ריין וו�סער ה�בן �דער שוין  און טש�ק'. עס
דייווערטיד צו גר�וינג וו�טע, �דער ה�בן שוין כ�ו�ל�סלי ��לוט�ד דורך די ט�קסיק קעמיק�לז געניצט 
נוג וו�טע צו מ�כן � איין ��ר פון דזשינס זענען סט�רק: צו וו�קסן גע Facts ��ר דיעס און �ר�דוצירן. די
 .ליטער פון וו�סער 15,500גאלאנען �דער  3,400קענען נעמען 

דערווייַל, מיקר� פיבערס �ון פלעעסעס און ס��רצווער זענען איצט � ב�טייַטיק גרונט פון �ל�סטיק  .11
 .פיבערס זענען רעלע�סעד אין � איין דינער וו�שן 700.000פ�ר�עסטיקונג אין אונדזער טייכן און �וש�נז: 
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