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 ץעזעג ַא

 ןופ 6רַאונַאי  2005

 

 ךַארּפש רעלַאנָאיגער רעד ןגעװ ןוא ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןגעװ

 

 לטיּפַאק 1

 תונקּת עניימעגלַא יד

 

 לקיטרַא 1

 ר ץעזעג סָאדרעד  גנולקיװטנַא ןוא גנוטיהּפָא רעד טימ  ךיז ןרעקנָא סָאװ ןכַאז טרילוגע

 רוטלוק -גנולקיװטנַא רעד טימ ןוא ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טעטיטנעדיא 

 ןכיילג םעד ןופ  ּפיצנירּפ םעד טריזילַאער ןעמ יװ ןפוא מעד רעטייװ ןוא ךַארּפש רעלַאנָאיגער רעד  

  לדנַאהַאּב םַאטשּפָא ןשינטע םעד רַאפ שינעעזנייא ןָא ןשטנעמ,סעּבַאגפיוא יד ךיוא טמיטשַאּב סע  

 גנוריגער רעד ןופ ןענַאגרָא יד סעיצנעטעּפמָאק ןוא-רעד ןופ ןסנייא ןוא  עיצַארטסינימדַא 

 ןיילַא רעלעירָאטירעט-סעמעט עקיזָאד יד ןיא גנוטלַאוורַאפ.

 

 לקיטרַא 2

 1.טייהרעדנימ רעלַאנָאיצַאנ רעד,ץעזעג מעד טיול ,עכלעװ סרעגריּב עשיליוּפ  עּפורג יד זיא 

  ןעמַאזוצ טריפסיואםיָאנּת עקידנעייגרעטייװ: 

 

 1(קילּבוּפער רעשיליוּפ רעד ןיא גנורעקלעפַאּב טשער רעד ןופ עקילָאצליפ רעקינייװ זיא יז ;

 2(ךַארּפש רעד ןיא סרעגריּב טשער רעד ןופ רעטנוא ךיז יז טדייש טנורג ןיא ,רעּבָא רוטלוק  

 3(ךַארּפש רענעגייא גנוטלַאהרעד רעד וצ טּבערטש יז ,עיצידַארט רעּבָא רוטלוק ; 

 4(קלָאפ רעשירָאטסיה רענעגייא רעד טייקיסיוו יד טָאה יז -א ךיז טלעטש ןוא טפַאשיפּתושןיי 

 גנוצישַאּב ןוא קורדסיוא ריא רַאפ; 

 5(ןופ קילּבוּפער רעשיליוּפ רעד ןופ עירָאטירעט רעקיטציא רעד ףיוא טניווועג ןּבָאה תוּבָא ריא 

 סנטסקינייוו רָאי טרעדנוה; 

 6(פ סָאוו קלָאפ טימ ךיז טריציפיטנעדיא יז הכולמ רענעגייא רעד ןיא טרינָאיצקנו.  

 

 2.עלַאנָאיצַאנ עקידנעייגרעטייוו יד ןעמ ךיז טכַארטַאּב ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד יוו 

 ןטייהרעדנימ:
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 1(עשיסורסייוו 

 2(עשיכעשט 

 3(עשיווטיל 

 4(עשישטייד 

 5(עשינעמרַא 

 6(עשיסור 

 7(עשיקַאווָאלס 

 8(עשיניַארקוא 

 9(עשידיי  

 

 3.טייהרעדנימ רעשינטע רעד,ץעזעג סָאד טיול , עשיליוּפ  עּפורג יד זיא סָאװ סרעגריּב 

 םיָאנּת עקידנעייגרעטייװ ןעמַאזוצ טריפסיוא:  

 

 1(קילּבוּפער רעשיליוּפ רעד ןיא גנורעקלעפַאּב טשער רעד ןופ עקילָאצליפ רעקינייװ זיא יז ;

 2( טנורג ןיא ךַארּפש רעד ןיא סרעגריּב טשער רעד ןופ רעטנוא ךיז יז טדייש,רעּבָא רוטלוק 

 עיצידַארט;

 3(ךַארּפש רענעגייא  גנוטיהּפָא רעד וצ טּבערטש יז ,עיצידַארט רעּבָא רוטלוק ; 

 4(קלָאפ רעשירָאטסיה רענעגייא רעד טייקיסיוו יד טָאה יז -ןייא ךיז טלעטש ןוא טפַאשיפּתוש 

 גנוצישַאּב ןוא קורדסיוא ריא רַאפ;  

 5( רעד ףיוא טניווועג ןּבָאה תוּבָא ריא ןופ קילּבוּפער רעשיליוּפ רעד ןופ עירָאטירעט רעקיטציא

 סנטסקינייוו רָאי טרעדנוה;  

   6(הכולמ רענעגייא רעד ןיא טרינָאיצקנופ סָאוו קלָאפ ןייק טימ טינ ךיז טריציפיטנעדיא יז 

    4.ןטייהרעדנימ  עקידנעייגרעטייוו יד ןעמ ךיז טכַארטַאּב  ןטייהרעדנימ עשינטע יוו :  

 1(עשימיַארַאק 

 2(עשיקַאנסור 

 3(שירענייגיצ ע

 4(עשירעטָאט 

 

 לקיטרַא 3

 ןגעוו ץעזעג םעד ןיא ןעמ טגָאז לָאמ לפיוו:

 1( ןטייהרעדנימ יד–ןגעוו ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ יד יוו סָאד טייטשרַאפ ןעמ 

 לקיטרַא ןיא ןעמ טגָאז עכלעוו 2.

 2(ּפש ידטייהרעדנימ ַא ןופ ךַאר -רעד ןופ ךַארּפש ענעגייא יד יוו סָאד טייטשרַאפ ןעמ 

 לקיטרַא ןיא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו טייהרעדנימ עשינטע רעבָא עלַאנָאיצַאנ  2. 
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 לקיטרַא 4

 1(ןָאזרעּפ עדעי ,טייהרעדנימ רעד וצ טרעהעג עכלעוו ,סולשַאּב ןעיירפ םעד וצ טכער סָאד טָאה 

 ןוא טייהרעדנימ רעד וצ טרעהעג טינ רעּבָא טרעהעג עכלעוו ןָאזרעּפ יד יוו ןטלַאה ריא יצ 

 כעלש ןייק ןעיצוצ טינ ןלעוו הרירּב רעקיזָאד רעד ןופ ןטכער ןצינסיוא רעּבָא הרירּב ידעט 

 ןעגנוקריוו.

 2(ןייז וצ רעקידביוחמ טינ ןעק רענייק ,ץעזעג ןקיזָאד םעד ןופ סיזַאּב םעד ףיוא יוו שרעדנַא ,וצ  

 םַאטשּפָא ןייז גנוקעלּפטנַא רעד,עיגילער רעדָא טייהרעדנימ רעד ןופ ךַארּפש .

 3(יקירעהעגוצ רענעגייא רעד ןזייוורעד וצ ןייז וצ רעקידביוחמ טינ ןעק רענייק רעד וצ טי

 טייהרעדנימ.

 4(ןטייהיירפ ןוא ןטכער ןצינסיוא ןענעק ןטייהרעדנימ יד וצ ןרעהעג עכלעוו ןענָאזרעּפ יד 

 טימ ןעמַאזוצ ןוא לעודיווידניא ץעזעג םעד טָא ןּפיצנירּפ ןופ סיורַא ןעמוק עכלעוו

 ימ רענעגייא רעדילגטימ ערעדנַאךיוא טייהרעדנ.

 

 לקיטרַא 5

 1.ןופ ןענָאזרעּפ יד עיצַאלימיסַא יד ליצ ַא יוו ןבָאה עכלעוו  ןפוא ןדנעוונָא וצ טרעוורַאפ ןעמ 

 ןליוו רעייז ןגעק ןעמ טרעוורַאפ ןפוא יד ביוא טייהרעדנימ רעד. 

 2.ורַאפ ןעמ עלַאנָאיצַאנ יד טייּברעּביא םעד ליצ ַא יוו ןבָאה עכלעוו ןפוא ןדנעוונָא וצ טרעו 

 ןטייהרעדנימ יד ןעניווו ווו טנגעג םעד ףיוא עיצרָאּפָארּפ עשינטע ןוא. 

 

 לקיטרַא 6

 1.רעד וצ טייקירעהעגוצ רעד ןופ סיורַא טמוק סָאוו עיצַאנימירקסיד יד טרעוורַאפ ןעמ  

 טייהרעדנימ.

 2.יא יד עכלעוו םינפוא עקיסַאּפ יד ןריפניירַא וצ עקידביוחמ ןענייז טכַאמסקלָאפ רעד ןופ ןצנַאטסנ

 ליצ ַא יוו ןּבָאה:

 1(ןשימָאנָאקע םעד ןופ ערעפס רעד ןיא טייקכיילג רעלַאער ןוא רעלופ רעד רַאפ ץיטש םעד , 

 ןכעלטפַאשלעזעג,וצ ןרעהעג עכלעוו ןענָאזרעּפ יד ןשיווצ ןּבעל ןלערוטלוק ןוא ןשיטילָאּפ  

 טייהרעמ רעד וצ ןרעהעג עכלעוו ןענָאזרעּפ יד ןוא טייהרעדנימ רעד. 

 2(מירקסיד רעד ןופ ץפח מעד ןענייז עכלעוו ןענָאזרעּפ יד ןופ גנוצישַאּב יד עיצַאני, 

 טייהרעדנימ רעד וצ טייקירעהעגוצ רעייז טַאטלוזער ַא יוו החיצר רעּבָא טייקכעלדנייפ. 

 3(ןרוטלוק ןשיווצ גָאלַאיד םעד ןופ גנוקרַאטשרַאפ יד .

 

 

 לטיּפַאק 2
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 טייהרעדנימ ַא ןופ ךַארּפש רעד  ץינַאּב רעד

 

 ַאלקיטר 7

 1.יילסיוא ןוא ץינַאּב םעד וצ טכער סָאד ןּבָאה ןטייהרעדנימ יד וצ ןרעכעג עכלעוו ןענָאזרעּפ יד ג

 יירש יד טימ םּכסהּב ןעמענעילימַאפ ןוא ןעמענ ענעגייאּב-טייהרעדנימ ַא ןופ ךַארּפש רעד םיללּכ, 

 ןופ ןטנעמוקָאד ןוא דנַאטשליוויצ םעד ןופ ןטקַא יד ןיא גנורירטסיגער רעד וצ רקיע רעד 

 יטיטנעדיא רעדטעט. 

 2.ןרעהעג עכלעוו ןענָאזרעּפ יד ןופ ןעמענעילימַאפ ןוא ןעמענ יד טריּבירקסנַארט ןעמ  

 טעּבַאפלַא רעשינייטַאל רעד יוו ןרעדנַא טעּבַאפלַא ַא ןיא ןּבירשרָאפ ןטייהרעדנימ יד וצ. 

 3.סקלָאפ ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד -םעד טימ  ךַאמּפָא םעניא עיצַארטסינימדַא

 עדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפןטייהר  

 עיצּפירקסנַארט רעד ןופ ןפוא םעד הריזג רעד ןיא טמיטשַאּב טעוו,טדער ןעמ רעכלעוו ןגעוו  

 ץעזעג םעד ןיא 2,יירש יד טכַארטַאּב ןיא קידנעמענ ּב-טייהרעדנימ ןופ ךַארּפש רעד םיללּכ. 

 

 לקיטרַא 8

 ןענָאזרעּפ יד, טייהרעדנימ רעד וצ ןרעהעג עכלעוו,טכער סָאד רקיע רעד ןבָאה וצ :

 1.ןופ ךַארּפש רעד ןּבעל ןכעלטנפע ןוא ןטַאווירּפ םעד ןיא ץינָאּב ןעיירפ םעד  

 טייהרעדנימ רעד.

 2.רעד ןופ ךַארפש ַא ןיא סעיצַאמרָאפניא טייּבסיוא םעד ןוא גנוטיירּפשרַאפ רעד 

 טייהרעדנימ.

 3.פ ךַארּפש רעד ןיא סעיצַאמרָאפניא עטַאווירּפ גנוריקָאלרַאפ טייהרעדנימ רעד ןו. 

 4.ךַארּפש רעקיזָאד רעד ןיא רעּבָא טייהרעדנימ רעד ןופ ךַארּפש רעד דומיל םעד . 

 

 לקיטרַא 9

 1.ןצינ ןעמ ןעק טקירטסיד ַא ןופ ןצנַאטסניא יד וצ ,טמַא רעד ץוחַא -ךַארּפש,ןופ ךַארּפש יד 

 פליה ַא יוו טייהרידנימ רעד-ךַארפש. 

 2.ףליה רעד ןצינ ןעק ןעמ -עניווונייא לָאצ ַא עכלעוו ןיא ןטקירטסיד יד ןיא ךַארפשןופ סר 

 טייהרעדנימ רעד) פליה יד יוו ןצינ טעוו ךַארּפש רעכלעוו טייהרעדנימ רעקיזָאד רעד-ךַארּפש( 

 ןופ יוו ערענימ טינ זיא %20עכלעוו ןוא טקירטסיד םעד ןיא סרעניווונייא לָאצ רעניימעגלַא רעד  

 ליה רעד ןעמ טצינ עכלעוו ןיא ןטקירטסיד רעטסיגער םעד ןיא ןּבירשעגנייא ןעמ טָאהפ-ךַארּפש, 

 ןענעפורעג רעטייוו" טמַא-רעטסיגער."

 3.פליה ןופ ץונ רעד טייקכעלגעמ יד -טסייה ךַארּפש,וצ ןרעהעג עכלעוו ןענָאזרעּפ זַא 

 טייהרעדנימ ַא,ץעזעג םעד ןופ ןעגנוצענערגַאּב יד טימ  5, וצ טכער םעד ןּבָאה : 

 1(יירש ןיא טקירטסיד ַא ןופ ןצנַאטסניא יד וצ רעקמוא םעד ּב-ליומ ןוא -רעד ןיא עמרָאפ 
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 פליה-ךַארּפש. 

 2(ןגירק םעד , גָאלשרָאפ ןרָאלק םעד ףיוא ,יירש ןיא סרעפטנע יד ךיוא ּב-ליומ ןוא -עמרָאפ 

 פליה רעד ןיא-ךַארּפש. 

 4.דנעוונָא יד ןגיילנייא טזָאלרעד ןעמ פליה רעד ןיא גנו-ךַארּפש.ןיא גנודנעוונָא רעד גנוגיילנייא יד   

 ףליה רעד-רעד גנוזָאלרעּביא יד טקיטכערַאּב ןעק סָאוו קַארּב ןייק טינ טמיטשַאּב ךַארּפש  

 גנוטכַארטַאּב ןָא גנודנעוונָא. 

 5.פורּפָא יד -טמַא ןיא ּףָא רָאנ טוט רודעצָארּפ-ךַארּפש. 

 6.יז טינ ןעק רענייק לעפַאּב םעד גנוריפסיוא רעד ןופ ןעיצקירוצ ך,טכער ןטימ טמיטש סָאוו ,רעּבָא 

 טמַא ןיא קסּפ םעד-ךַארּפש,ךיילג גנוריפסיוא יד ןרעדָאפ ןדנַאטשמוא יד ןעוו ,ןעמ טנעק ידּכ  

 ליצ םעד ןכיירגרעד.  

 7.טמַא ןיא טנעמוקָאד םענופ ךמס ןפיוא ןעמ טכַארט תוקפס יד -ךַארּפש. 

 

 לקיטרַא 10

 1.רשנייא רעד טמַא םוצ ּביי-רעטסיגער,טָארטקירטסיד מענופ גָאלשרָאפ םעד טיול ,

 ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד טריפרעד

 טמַא םעד טריפ רעכלעוו ןטייהרעדנימ עשינטע -רעטסיגער.

 2.גָאלשרָאפ רעד ,ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז ןכלעוו ןגעוו  1,רעפיצ םעד ןסילשנייא רקיע רעד  ףרַאד 

 טקירטסיד םעניא סרעניווונייא לָאצ רעד ןופ,ופ סרעניווונייא לָאצ יד ךיוא טייהרעדנימ רעד ן, 

 פליה ַא יוו ןצינ טעוו ךַארּפש רעכלעוו-ךַארּפש.יד ךיוא ןסילשנייא ףרַאד גָאלשרָאפ רעד 

 פליה רעד גנוריפנייא רעד ףיוא המּכסה רעד ןגעוו טָארטקירטסיד םענופ הטלחה-טימ כַארּפש 

 הרעדנימ רעד ןופ ךַארּפש רעד גנוזייוונָא רעדטיי,פליה ןייז טעוו רעכלעוו -ךַארּפש. 

  3.עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד  

 גָאלשרָאפ םעד טרילָארטנָאק  ןטייהרעדנימ,ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז ןכלעוו ןגעוו  1,ןרַאפ   

 טמַא םוצ ּביירשנייא-רעטסיגער.  

נ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד סיוא טריפ גָאלשרָאפ רעד עשינטע ןוא עלַאנָאיצַא 

 טמַא םוצ ּביירשנייא םעד ןגָאזּפָא ןעק ןטייהרעדנימ-ּביוא רעטסיגער

 ץעזעג םענופ םיָאנּת ןייק טינ 2. 

 4.עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד  

 טמַא םוצ ּביירשנייא מעד ּפָא טגָאז ןטייהרעדנימ     -לָאצ יד ּביוא רעטסיגער 

 טקירטסיד םעניא טייהרעדנימ רעד ןופ סרעניווונייא,יוו ןצינ טעוו ךַארּפש רעכלעוו  ַא 

 פליה-ךַארּפש,ןופ יוו ערענימ זיא  %20טקירטסיד םעד ןיא סרעניווונייא לָאצ רעניימעגלַא רעד .

 5.ויטַארטסינימדַא םוצ ןגָאלקַאּב ךיז ןעק טָארטקירטסיד רעד ןעמ טגָאז ןעוו טכירעג ןו 

 טמַא םוצ ּביירשנייא םעד ּפָא -רעטסיגער.  

 6.עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד  
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 טמַא םענופ טקירטסיד םעד סיוא טקעמ ןטייהרעדנימ-םענופ גָאלשרָאפ ןפיוא רעטסיגער 

 ירטסידטָארטק. 

 7.עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד  

 רעד ןופ ןכַאז וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ ןטימ גנוקידנעטשרַאפ רעד ןיא ןטייהרעדנימ 

 סקלָאפ-טמַא ןופ גנוריפ רעד ןפוא םעד הריזג רעד ןיא טמיטשַאּב עיצַארטסינימדַא-ןוא רעטסיגער 

 גָאלשרָאפ םענופ רעטסומ רעד, ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז ןכלעוו ןגעוו  1, רעד קידנעמענ ןיא רקיע 

 טקירטסיד םענופ גנוריציפיטנעדיא ערָאלק יד ףיוא וצ ןזָאל עכלעוו ןכַאז טכַארטַאּב 

 )טפַאטשעדָאוועיָאוו ַא ןופ ןעמָאנ רעד,טַאיווָאּפ ַא ןופ ןעמָאנ רעד ,טקירטסיד ַא ןופ ןעמָאנ רעד (

 טגָאז עכלעוו ןגעוו סעיצַאמרָאפניא ןואץעזעג םעניא ןעמ  2.

 

 לקיטרַא 11

 1.םעניא עטקיטפעשַאּב סרעטלעטשעגנָא יד ןופ עיסנעּפ רעד וצ גָאלוצ םעד ןּבעג ןעק ןעמ 

 טקירטסיד  -טמַא,פליה ןוא ןסנייא ןיא -טקירטסיד מענופ ןסנייא,טעשזדדוּב ןיא -ךיוא ןטלַאטש, 

 ליה רעד ןופ טפַאשטנַאק רעד רַאפ פ-טקירטסיד םענופ טנגעג ןפיוא רעקידבייהמ ךַארּפש. 

 ןיילַא רעד ןיא סרעטלעטשעגנָא יד רַאפ גנולָאצַאּב רעד ןופ םיללּכ יד ןגעוו תונקּת יד-גנוטלָאוורַאפ

 רעסיורג יוו ןוא גָאלוצ םעד ןּבעג יוו םעד ןגעוו םיללּכ יד טסעפ ןלעטש. 

 2.  יד פליה רעד ןופ טפַאשטנַאק-םָאלּפיד רעד טקיטעטשַאּב ךַארּפש,רעּבָא גנוקיטעטשַאּב יד    

 טַאקיפיטרעצ רעד . 

 3.עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד  

ןוא גנודליּב רעד ןופ ןכַאז וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ ןטימ גנוקידנעטשרַאפ רעד ןיא ןטייהרעדנימ רעּבָא 

  גנויצרעדןעמָאלּפיד ןופ המישר יד הריזג רעד ןיא טמיטשַאּב,נעגנוקיטעטשַאּב 

 ןטַאקיפיטרעצ ,ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו  2,ןכָארּפש עלא טכַא ןיא קידנעמענ  

 ןטייהרעדנימ ןופ.

 

 לקיטרַא 12

 1.ייּב טייהרעדנימ רעד ןופ ךַארּפש ַא ןיא ןעמענ עלענָאיצידַארט  ענעּבעגעגוצ ןצינ ןעק ןעמ : 

 1(טמַא -ןטקעיּבָא עשיפַארגָאיזיפ ןוא תוביבס ןופ ןעמענ,

 2( ןופ ןעמענ ןסַאג

 -רעשיליוּפ רעד ןיא עטלעטשעגנייא תונקּת ערעדנוזַאּב יד סיזַאּב םעד ףיוא ןענייז עכלעוו 

 ךַארּפש. 

 2.ןעמענ ענעּבעגעגוצ יד ןצינ ןעק ןעמ ,ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו  1ןופ ןטנגעג ףיוא רָאנ 

 ןטקירטסיד יד,לעוו ןיא ןטקירטסיד רעטסיגער םעניא ענעבירשעגנייא ןרָאוועג ןענייז עכ 

 טייהרעדנימ רעד ןופ ךַארּפש רעד ןיא ןעמענ טצינ ןעמ עכלעוו,ןענעפורעג רעטייוו 

 " סנטקירטסיד רעד-רעטסיגער" ,רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד טריפ רעטסיגער ןקיזָאד מעד  
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 ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא רעדַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ .

 נָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעדעשינטע ןוא עלַא

טייהרעדנימ רעד ,סנטקירטסיד םוצ ּביירשנייא םעד סיוא טריפ ןטייהרעדנימ -םענופ גָאלשרָאפ ןפיוא רעטסיגער 

 ןופ ךַארּפש רעד ןיא ןעמענ ןצינ טעוו ןכלעוו ןפיוא טנגעג םענופ טָארטקירטסיד

 ץעזעג םענופ ןעגנורעכיזרַאפ טימ 7רַא ןוא לקיט 13ץעזעג םעד  1-7. 

 3.ןעמענ ענעּבעגעגוצ יד ,ץעזעג םעניא טגָאז ןעמ עכלעוו ןגעוו  1,ןעמענ וצ ןדניּבנָא טינ ןענעק  

 דָאירעּפ םענופ 1945-1933,סרעלטיה ןופ גנוריגער רעד ךרוד ענעּבעגעגנָא -דנַאלשטייד  

 דנַאּברַאפ ןטעיווָאס ןופ ןוא. 

 4.ןעמענ ענעּבעגעגוצ יד ןריפניירַא ןעק ןעמ ,ז ןעמ עכלעוו ןגעוו ץעזעג םעניא טגָא 1,ןפיוא 

 תוביבס ערעדנוזַאּב ןיא רעּבָא טקירטסיד ַא ןופ טנגעג ןצנַאג.

 5.ןעמענ ענעּבעגעגוצ יד טּביירשרַאפ ןעמ ,ץעזעג םעניא טגָאז ןעמ עכלעוו ןגעוו  1,ןכָאנ 

 שיליוּפ ןיא ןעמָאנ,קידנעטשּבלעז ןצינ ייז טינ ןענעק ןעמ . 

 6.ייהרעדנימ רעד ןופ ךַארּפש םעניא ןעמָאנ םענעּבעגעגוצ םעד ןייא טריפ ןעמ טיול ט

 יירש ידּב-ךַארּפש רעקיזָאד רעד םיללּכ.  

 7.טקעיּבָא ןשיפַארגָאיזיפ ןוא הביבס ןופ ןעמָאנ םענעּבעגעגוצ םעד טסעפ טלעטש ןעמ  

 טָארטקירטסיד מענופ גָאלשרָאפ םעד טיול טייהרעדנימ רעד ןופ ךַארּפש םעניא,יוא ּב: 

 1(יוו ערענימ טינ זיא טייהרעדנימ רעד ןופ סרעניווונייא לָאצ ַא  %20ניימעגלַא רעד ןופ רע

 רעּבָא טקירטסיד םעד ןיא סרעניווונייא לָאצ  -הביבס רעקידנעניווו רעד טימ תוכייש ןיא  -

 טָאה טייהרעדנימ רעד ןופ ךַארּפש רעד ןיא ןעמָאנ םענעּבעגעגוצ םעד גנולעטשטסעפ רעד רַאפ

 5a סעיצַאטלוסנָאק ןיא טמיטשעג, ןפוא מעד טיול טריפעגכרוד טָאה ןעמ עכלעוו לקיטרַא ןופ 

 ץעזעג םעד 2ןופ ץעזעג םענופ  8ץרַאמ  1990ןיילַא רעד ןגעוו -טקירטסיד ַא ןופ גנוטלָאוורַאפ,

 )    סנצעזעג-ןופ רעטסיגער 2001רעמונ  142,עיציזָאּפ  191,ןעגנורעדנע עקידרעטעּפש יד טימ (} 1,{

 הביבס  רעקיזָאד רעד ןופ סרעניווונייא ּבלַאה ַא יוו רעמ ,יטנָא ןַא ןּבָאה  עכלעוו ןיא ןעמונעג לי 

 עיצַאטלוסנָאק עקיזָאד.  

 2(עיסימָאק רעד ןופ תונניבמ עוויטיזַאּפ סָאד ןענווועג טָאה טָארטקירטסיד מענופ גָאלשרָאפ רעד   

 ןעמענ רַאפןטקעיּבָא עשיפַארגָאיזיפ ןוא תוביבס ,ןופ ץעזעג םעד טיול ןפַאשַאּב טָאה ןעמ עכלעוו 

 29טסוגיוא  2003טמַא ןגעוו -ןטקעיּבָא עשיפַארגָאיזיפ ןוא תוביבס ןעמענ) סנצעזעג-רעטסיגער

 רעמונ 166עיציזָאּפ  1612.(

 8.טיול טייהרעדנימ רעד ןופ ךַארּפש רעד ןיא ןסַאג ןופ ןעמענ ענעּבעגעגוצ יד טסעפ טלעטש ןעמ   

  םענופ תונקּת ידץעזעג,צעזעג םעניא ןעמ טגָאז  ןכלעוו ןגעוו  7טקנוּפ  1.

  

 לקיטרַא 13

 

 1.גָאלשרָאפ םעד טלעטשרָאפ טָארטקירטסיד רעד ,לקיטרַא ןיא ןעמ טגָאז ןכלעוו ןגעוו  12םענופ 
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 ץעזעג 7ןופ רעּבָא טקירטסיד םעניא טייהרעדנימ רעד ןופ סרעניווונייא גָאלשרָאפ ןפיוא  

 ויטַאיציניא רענעגייאו.הביבס רעקידנעניווו רעד ןופ ןעמָאנ ַא ןגעוו גָאלשרָאפ םענופ לַאפ ןיא 

 סרעניווונייא טימ םעד ןגעוו עיצַאטלוסנָאק יד ןריפכרוד וצ עטכילפרַאפ זיא טָארטקירטסיד רעד  

 הביבס רעקיזָאד רעד ןופ,לקיטרַא ןופ ןפוא םעד טיול  5aםענופ ץעזעג  2ןגעוו ץעזעג םענופ  

 ןיילַא רעד-טקירטסיד ַא ןופ גנוטלָאוורַאפ.  

 2.טגָאז ןכלעוו ןגעוו גָאלשרָאפ םעד טלעטשרָאפ טָארטקירטסיד רעד לקיטרַא ןיא ןעמ  12םענופ   

 ץעזעג 7עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םעד   

 גנולטימרַאפ סעידָאוועיָאוו רעד טימ ןטייהרעדנימ. 

 3.גָאלשרָאפ םעד ,לקיטרַא ןיא ןעמ טגָאז ןכלעוו ןגעוו  12ץעזעג םענופ  7,ןּבָאה ףרַאד : 

 1(הביבס ןופ ןעמָאנ םענעּבעגעגוצ םעד גנולעטשטסעפ רעד ןגעוו טָארטקירטסיד םענופ הטלחה יד 

 טקעיּבָא ןשיפַארגָאיזיפ ןוא ; 

 2(טמַא םענופ עמרָאפ עקיטכיר יד -שיליוּפ ןיא טקעיּבָא ןשיפַארגָאיזיפ ןוא הביבס ןופ ןעמָאנ; 

 3(טקעיּבָא ןשיפַארגָאיזיפ ןופ לַאפ ןיא -עד ןטפַאטשעדָאוועיָאוו ןופ ןעגנוטלָאוורַאפ רעד תוניבמ ם

 טקעיּבָא רעד ךיז טניפעג עכלעוו ןיא. 

 4(ןעמָאנ םענעּבעגעגוצ םענופ עמרָאפ יד ,ןעמ ךיז טרינָאּפָארּפ רעכלעוו , רעד ןופ ךַארּפש םעניא  

 טייהרעדנימ . 

 5(סעיצַאטלוסנָאק יד ןופ ןטַאטלוזער יד גנודערמורַא יד ,ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז ןגעוו  1ןוא  

 לקיטרַא 12ץעזעג םענופ  7טקנוּפ  1. 

 6(צנַאניפ ןגעוו עיצַאמרָאפניא יד-יוניש רעד ןופ גנוריפניירַא רעד ןטסָאק,ךיז טרינָאּפָארּפ רעכלעוו  

 ןעמ. 

 4.טינ ןעמ ןעוו עטריפעגסיוא רַאפ תוניבמ םענופ ןגירק םעד גנורעדָאפ יד טנעקרענָא ןעמ  

 תוניבמ םעד טקירדעגסיוַא,עוו ןגעוו ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז ןכל 3טקנוּפ  3,םעניא  

 ןימרעט 30תוניבמ ןפיוא השקּב רעד גנונעגָארקעג ןופ געט . 

 5.ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םעד ןּבעגרעּביא תובייחתה םעד טָאה עדָאוועיָאוו רעד  

  גָאלשרָאפ םעד ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער,טגָאז ןכלעוו ןגעוו   

 לקיטרַא םעניא ןעמ 12ץעזעג םענופ  7יוו רעטעּפש טינ  30גנונעגָארקעג רעד ךָאנ געט  

 םעד,תוניבמ םענעגייא ןטימ . 

 עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד 

 ייהרעדנימתוביבס ןעמענ רַאפ עיסימָאק רעד וצ תוניבמ ןרַאפ גָאלשרָאפ רעד רעּביא טיג ןט 

 ןטקעיּבָא עשיפַארגָאיזיפ ןוא . 

 תוניבמ ענעגייא סָאד טלעטשרָאפ ןטקעיּבָא עשיפַארגָאיזיפ ןוא תוביבס ןעמענ רַאפ עיסימָאק יד 

 עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םעד 

  ןטייהרעדנימ רעד ןופ ןכַאז וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ מענופ גנולטימרַאפ רעד טימ 

 סקלָאפ-גָאלשרָאפ םעד גנונעקרעד רעד ךָאנ ךיילג עיצַארטסינימדַא.  
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 6.רעד ןיא טקעיּבָא ןשיפַארגָאיזיפ ןוא הביבס ןופ ןעמָאנ םענעּבעגעגוצ םעד טריטקַארט ןעמ 

 םוצ רע ןּבירשעגנייא טָאה ןעמ ןעוו טלעטשעגנייא רַאפ טייהרעדנימ רעד ןופ ךַארּפש 

 ןטקירטסיד רעטסיגער. 

 7.ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד עשינטע  

 יירשנייא ַא טריפרעד ןטייהרעדנימּב,ץעזעג םעניא ןעמ טגַאז רעכלעוו ןגעוו  6ןכָאנ  

 טלעטשרָאפ ןטקעיּבָא עשיפַארגָאיזיפ ןוא תוביבס ןעמענ רַאפ עיסימָאק יד ןופ תוניבמ עוויטיזָאּפ.

        8. ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ 

 סנטקירטסיד םוצ ּביירשנייא מעד ּפָא טגָאז ןטייהרעדנימ     -ןעמָאנ םענעּבעגעגוצ םעד רעטסיגער 

 סיוא טקעמ רעּבָא טייהרעדנימ רעד ןופ ךַארּפש רעד ןיא טקעיּבָא ןשיפַארגָאיזיפ ןוא הביבס ןופ  

 רעטסיגער ןקיזָאד םענופ ןעמָאנ םעד,ענ וצ ןָא טדניּב ןעמָאנ רעד ּביוא דָאירעּפ םענופ ןעמ 

  1945-1933,סרעלטיה ןופ גנוריגער רעד ךרוד ענעּבעגעגנָא -דנַאּברַאפ ןטעיווָאס ןופ ןוא דנַאלשטייד.

                                            9.םעד ּפָא טגָאז ןעמ ןעוו טכירעג ןוויטַארטסינימדַא םוצ ןגָאלקַאּב ךיז ןעק טָארטקירטסיד רעד  

 יירשנייא ּב,ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז סָאוו ןגעוו  6םיא סיוא טקעמ ןעמ רעּבָא ,סָאוו ןגעוו  

 ץעזעג םעניא  ןעמ טגָאז  8. 

  10.עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד  

 ימ גנוקידנעטשרַאפ רעד ןיא ןטייהרעדנימרעד ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ ןט 

 סקלָאפ-םענופ ןגָאלשרָאפ יד ןופ ןרעטסומ יד הריזג רעד ןיא טמיטשַאּב עיצַארטסינימדַא 

 טָארטקירטסיד: 

 1(סנטקירטסיד םוצ טקירטסיד םענופ ּביירשנייא םעד ןגעוו -רעטסיגער, 

 2(יא רעד ןגעוו טקעיּבָא ןשיפַארגָאיזיפ ןוא הביבס ןופ ןעמָאנ םענעּבעגעגוצ םעד גנוריפני 

 טייהרעדנימ רעד ןופ ךַארּפש רעד ןיא 

 -ןייא טּביירש ןעמ עכלעוו סעיצאמרָאפניא ןופ ףקיה ןקידמיטרּפ םעד קידנטכַארטַאּב  

 סנטקירטסיד םוצ-רעטסיגער. 

 11.עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד 

 סינימ רעקיסַאּפ ןטימ גנוקידנעטשרַאפ רעד ןיא ןטייהרעדנימרעד ןופ ןכַאז יד וצ רעט 

 סקלָאפ-סנטקירטסיד םענופ גנוריפ רעד ןפוא םעד הריזג רעד ןיא טמיטשַאּב עיצַארטסינימדַא- 

 ןייא טּביירש ןעמ עכלעוו סעיצאמרָאפניא ןופ ףקיה ןקידמיטרּפ םעד ןוא רעטסיגער  

 רעטסיגער ןקיזָאד םעניא ,ַאּב קידנטכַארט:טפַאטשעדָאוועיָאוו ַא ןופ גנונעכייצַאּב יד  

 טקירטסיד רעד ָאד זיא סע עכלעוו טנגעג ףיוא טַאיווָאּפ ַא  ןוא,טקירטסיד םענופ ןעמָאנ רעד , 

 טמַא רעד-רענעּבעגעגוצ רעד ןוא טקעיּבָא ןשיפַארגָאיזיפ מענופ רעּבָא הביבס רעד ןופ ןעמָאנ 

 טייהרעדנימ רעד ןופ ךַארּפש רעד ןיא ןעמָאנ . 

 12.טרָאּפסנַארט םענופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד , ןיא ןטימ גנוקידנעטשרַאפ רעד 

 ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ  

 סקלָאפ רעד ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ ןוא -עיצַארטסינימדַא,הריזג רעד ןיא טמיטשַאּב  
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 ַארּפש םעניא ןעמענ ענעּבעגעגוצ יד ןעמ טריקָאל יוו םיטרּפ יד ףיוא טייהרעדנימ רעד ןופ ך 

 ןדליש ןוא םינמיס יד ,ןוא טַאמרָאפ םעד טכַארטַאּב ןיא רקיע רעד קידנעמענ  

 קורד םענופ ליטס-טייהרעדנימ רעד ןופ ךַארּפש רעד ןיא ןוא שיליוּפ ןיא ּתוא.  

 

 לקיטרַא 14

 קירטסיד םעניא סרעניווונייא לָאצ ידטייהרעדנימ רעד ןופ ט,םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו  

 לקיטרַא  9ץעזעג םענופ  2,לקיטרַא  10ץעזעג םענופ  4לקיטרַא םעניא ןוא  12ץעזעג םענופ  7 

 טקנוּפ 1,רעד ןופ טַאטלוזער ַא יוו טלעטשעגטסעפ ךעלטמַא ןעמ טָאה עכלעוו לָאצ יד טסייה  

 גנונעכער רעניימעגלַא רעטצעל . 

 

 לקיטרַא 15

 1.צנַאניפ יד -פליה רעד ןופ ץונ יד ןוא גנוריפניירַא רעד ןטסָאק-יוא ךַארּפשטקירטסיד ןפ-טנגעג

 צנַאניפ יד ןוא-ןעמענ ענעּבעגעגוצ יד גנוריפניירַא רעד ןטסָאק,לקיטרַא ןיא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו  

 12ץעזעג םענופ  1,טקירטסיד םענופ טעשזדוּב טקעד טייהרעדנימ רעד ןופ ךַארּפש רעד ןיא , 

  ןעגנורעכיזרַאפ טימץעזעג םענופ 2. 

 2.צנַאניפ יד -טרימרָאפניא ןופ גנורעדנע רעד ןטסָאק-ןדליש, רעד ןופ סיורא טמוק עכלעוו  

 ךַארּפש םעניא טקעיּבָא ןשיפַארגָאיזיפ ןוא הביבס ןופ ןעמָאנ םענעּבעגעגוצ םעד גנולעטשטסעפ   

 הנידמ טקעד טייהרעדנימ רעד ןופ-טעשזדוּב. 

 

 לקיטרַא 16

  ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעדעשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ 

 ןופ ןכַארּפש יד ףיוא ץעזעג ןקיזָאד םענופ גנוצעזרעּביא יד טנעדרָארַאפ ןטייהרעדנימ 

 ןטייהרעדנימ . 

 

 לטיּפַאק 3

 רוטלוק ןוא גנודליּב יד

 

 לקיטרַא 17

  טריזילַאער ןעמרעד ןיא רעּבָא טייהרעדנימ ַא ןופ ךַארּפש רעד דומיל םעד וצ טכער סָאד  

 טייהרעדנימ ַא ןופ רוטלוק ןוא עירָאטסיה רעד דומיל םעד טכער םעד ןוא ךַארּפש רעקיזָאד  

 ןופ ץעזעג םעניא ןטרילומרָאפ רודעצָארּפ ןוא תונקּת יד טיול 7רעּבמעטּפעס  1991. רעד ןגעוו 

 יּבגנודל-םעטסיס) סנצעזעג-ןופ רעטסיגער 2004רעמונ  256,עיציזָאּפ  2572רעמונ ןוא  281,

 עיציזָאּפ 2781.(

 



 1

 לקיטרַא 18

 1.ןעלטימטלעג עקיסַאּפ יד ןריפניירַא וצ עקידביוחמ ןענייז טכַאמסקלָאפ רעד ןופ ןצנַאטסניא יד 

 גנוצישַאּב רעד וצ קידנּבערטש טייקיטעט רעד ןופ ץיטש םעד ליצ ַא יוו ןּבָאה עכלעוו,ןוא גנוטיהּפָא 

 רוטלוק גנולקיװטנַא -ןטייהרעדנימ יד ןופ טעטיטנעדיא.

 2.ןעלטימטלעג יד ,ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו  1,עוועגליצ יד ןייז רקיע רעד ןעק עטדנ

 ףיוא ןצנעווּבוס עכעלנעזרעּפ רעּבָא:

 1(רוטלוק ןופ טייקיטעט רעד -סעיצוטיטסניא,שירעלטסניק -טייקשירעפַאש רעד ןוא גנוגעווַאב

 לטסניק ןופ ןוא ןטייהרעדנימשירע-רוטלוק רעד רַאפ תובישח עקיטכיוו סָאד קידנּבָאה סעזערּפמיא

 ןטייהרעדנימ יד ןופ;

 2(רוטלוק גנוטיהּפָא רעד וצ קידנצינ סעיציטסעווניא יד -ןטייהרעדנימ יד ןופ טעטיטנעדיא;

 3(רעכיּב ןופ עּבַאגסיוא רעד ,ןטפירשטייצ ,יד ןיא ךעלטעלּבגולפ ןוא ןטפירש עשידָאירעּפ 

 רעּבָא ןטייהרעדנימ יד ןופ ןכַארּפששיליוּפ ןיא ,קורד רעד ןיא  -ערעדנַא ןיא רעּבָא עמרָאפ

 גנַאלק ןוא דליּב םעד רעטסיגער םענופ סעקינכעט ;

 4(ךרוד עטריזילַאער ָאידַאר ןיא עיצידיוא ןוא עיזיוועלעט ןיא ןעמַארגָארּפ ץיטש םעד 

 ןטייהרעדנימ יד;

 5(ןטייהרעדנימ יד ןופ רוטלוק רעד טימ ןדניּבברָאפ ךיז עכלעוו רעטרע גנוצישַאּב רעד ;

 6( טייקיטעט רעד ןּבולק ןופ;

 7(רוטלוק םענופ עיצַאטנעמוקָאד ןוא ןקעטָאילּביּב ןופ גנוריפ רעד -שירעלטסניק ןוא -ןופ ןּבעל

 ןטייהרעדנימ יד;

 8(םינפוא ענעדיישרַאפ ןיא טנגוי ןוא רעדניק רַאפ גנודליּב רעד ;

 9(ןטייהרעדנימ ןגעוו ןסיוו סָאד עיצָאמָארּפ יד ;

 10(עוו ןליצ יד ןריזילַאער עכלעוו סעמַארגָארּפ ערעדנַא ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןג 1ןוא 

 רעגריּב יד ןציטש-ןטייהרעדנימ עיצַארגעטניא.

 3.ןצנעווּבוס יד ,ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו  2,םעד לייט ןקיזָאד םענופ עטנעקרענָא  

 דמהני-טעשזדוּב,עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד טרינָאּפסיד ןכלעוו    

 ןופ סרוקנָאק ןכעלטנפע ןָא ןלייטוצ ןעמ ןעק ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג 

 ןטָאּבנָא. 

 עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד 

 יהרעדנימ ןצניווּבוס יד גנולייטוצ רעד ןרודעצָארּפ ןופ ןּפיצנירּפ יד טנַאקַאּב טכַאמ רָאי עלַא ןטי, 

 ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו 2.לקיטרַא מענופ תונקּת יד  18-14ןופ ץעזעג םענופ  24לירּפַא 

 2003סקלָאפ רַאפ טייקיטעט רעד ןגעוו -גנוקיליוויירפ רעד ןגעוו ןוא ץונ) סנצעזעג-רעמונ רעטסיגער

 96עיציזָאּפ  873ופ ןוא ן 2004רעמונ 64,עיציזָאּפ  593,רעמונ  116עיציזָאּפ  1203רעמונ ןוא  210 

 עיציזָאּפ    2135(קירעהעג יוו ןצינ ןעמ .

 4. ןעלטימטלעג יד,ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו  1,ענעּבעגרעּביא רעטלעג יד ןייז ןעק 
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 ןיילַא רעלעירָאטירעט רעד סנייא םעד טעשזדוּב םענופ-ןוא סעיצַאזינַאגרָא רַאפ גנוטלַאוורַאפ

 ישַאּב רעד וצ סעּבַאגפיוא ןריזילַאער עכלעוו סעיצוטיטסניאגנוצ,גנולקיװטנַא ןוא גנוטיהּפָא 

 רוטלוק -ןטייהרעדנימ יד ןופ טעטיטנעדיא.

 5.ןצנעווּבוס עכעלנעזרעּפ יד ,ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו  2ןופ עיצַאזינַאגרָא ןגירק ןענעק 

 רעדנימ ידרוטלוק עקיזָאד רעּבָא ןטייה-רַאפ טייקיטכיוו עקיטכיר ןּבָאה עכלעוו סעיצוטיטסניא 

 ןטייהרעדנימ יד ןופ רוטלוק רעד.

 לקיטרַא הנקּת יד 73ץעזעג םענופ  4ןופ  26רעּבמעווָאנ  1998סקלָאפ ןגעוו -ןסנַאניפ

 )סנצעזעג-ןופ רעטסיגער 2003רעמונ  15עיציזָאּפ  148ןעגנורעדנע עקידרעטעּפש יד טימ (} 2{

 קירעהעג יוו ןצינ ןעמ .  

 

 לטיּפַאק 4

 ךַארּפש עלַאנָאיגער יד

 

 קיטרַאל 19

 1.ץעזעג םעד טיול ךַארּפש עלַאנָאיגער יד רַאפ טלַאה ןעמ ,יד טרָאק רעשיעּפָארייא קילדעוו 

 ןכַארּפש עשיטייהרעדנימ רעּבָא עלַאנָאיגער,עכלעוו :

 1(סרעגריּב ריא ךרוד הנידמ רעד ןופ עירָאטירעט ןפיוא עטצונַאּב זיא סע ,ןענייז עכלעוו 

 פ עּפורג עקינייווהנידמ רעקיזָאד רעד ןופ גנורעקלעפַאּב טשער רעד ןו;

 2(ךַארּפש רעלַאיציפָא רעד ןופ ךיז טדיישרעטנוא סע ; ןייק ייס טינ רעּביא טיצ סָאד  

 ךַארּפש רעלַאיציפָא רעד ןופ ןטקעלַאיד,ענ יד ןופ ןכַארּפש יד ייס -סעקינדנו.

 2.יקסּבושַאק יד-ךַארּפש עלַאנָאיגער יד ץעזעג םעד טיול זיא ךַארּפש.

 לקיטרַא םענופ תונקּת יד 7-15רעהעג יוו ןצינ ןעמ קי,םעד ןיא סרעניווונייא לָאצ יד רעּבָא 

 טקירטסיד,לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו  14ןענָאזרעּפ לָאצ יד יוו ןעמ טייטשרַאפ ,

 ךַארּפש עלַאנָאיגער יד ןצינ עכלעוו ,טלעטשעגטסעפ ךעלטמַא ןעמ טָאה לָאצ עקיזָאד יד 

 גנונעכער רעניימעגלַא רעטצעל רעד ןופ טַאטלוזער ַא יוו .

 

 לקיטרַא 20

 1.לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו ךַארּפש יד עקידנצינ ןענָאזרעּפ ןופ טכער סָאד  19

 טיול ןעמ טריזילַאער ךַארּפש רעקיזָאד רעד ןיא רעּבָא ךַארּפש רעקיזָאד רעד דומיל םעד וצ

 ץעזעג םעניא ןטרילומרָאפ רודעצָארּפ ןוא תונקּת יד ,לקיטרַא םעניא ןעמ טנָאמרעד ןכלעוו ןגעוו  17.

 2.ןעלטימטלעג עקיסַאּפ יד ןריפניירַא וצ עקידביוחמ ןענייז טכַאמסקלָאפ רעד ןופ ןצנַאטסניא יד 

 ןוא גנוטיהּפָא רעד וצ קידנּבערטש טייקיטעט רעד ןופ ץיטש םעד ליצ ַא יוו ןּבָאה עכלעוו  

 ךַארּפש רעד גנולקיװטנַא,לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו  19.םענופ תונקּת יד 

 לקיטרַא 18ץעזעג םענופ  2ןוא  3ץעזעג ןוא  5ןצינ ןעמ קירעהעג יוו .
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 3.ןעלטימטלעג יד , ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו  2,ענעּבעגרעּביא רעטלעג יד ןייז ןעק 

 ןיילַא רעלעירָאטירעט רעד סנייא םעד טעשזדוּב םענופ-ןוא סעיצַאזינַאגרָא רַאפ גנוטלַאוורַאפ

  וצ סעּבַאגפיוא ןריזילַאער עכלעוו סעיצוטיטסניאךַארּפש רעד גנולקיװטנַא ןוא גנוטיהּפָא רעד,

 לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו 19.

 

 לטיּפַאק 5

 ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןכַאז רַאפ ןצנַאטסניא יד

 

 לקיטרַא 21

 1.גנוריגער רעד ןופ ץנַאטסניא רעד -זיא ץעזעג סָאד רעּביא טיצ עכלעוו ןכַאז רַאפ עיצַארטסינימדַא

 ינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעדעש

 ןטייהרעדנימ .

 2.עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד 

 רקיע רעד ןטייהרעדנימ:

 1(ַאער רעד רַאפ זיא רַאפ טייקיטעט יד ךרוד  ןטייהרעדנימ יד ןטיונ ןוא ןטכער עיצַאזיל 

 ןגעוו ןעמַארגָארּפ גנורייציניא יד ךרוד ןוא ןטייהרעדנימ יד:

 א(טעטיטנעדיא רעד גנולקיװטנַא ןוא גנוטיהּפָא רעד ,ןטייהרעדנימ ךַארּפש ןוא רוטלוק , ןעמַאזוצ  

 רעגריּב רעצנַאג עיטנַארַאג רעד טימ-ןטייהרעדנימ יד וצ ןרעהעג עכלעוו ןענָאזרעּפ עיצַארגעטניא.

 ּב(ד רַאפ שינעעזנייא ןָא ןשטנעמ לדנַאהַאּב ןכיילג םעד ןופ  ּפיצנירּפ םעד עיצַאזילַאער ןשינטע םע

 םַאטשּפָא  .

 2.ןטכער יד גנורירַאּב ןופ גנוטיהרַאפ רעד רַאפ ןצנַאטסניא עקיסַאּפ טימ טימ טעּברַא 

 ןטייהרעדנימ.

 3.קיטכער גנוצַאשּפָא ןוא ןזילַאנַא יד טריפרעד -לַאיצָאס ןוא -טייהרעדנימ ןופ עיצַאוטיס,יוזא 

 ;b  טקוּפ םעניא ּפיצנירּפ םעד עיצַאזילַאער רעד ןגעוו  טגָאז ןעמ יוו 1תוא רעד 

 4.רוטלוק רעייז ןוא ןטייהרעדנימ ןגעוו ןסיוו סָאד עיצָאמָארּפ יד ,ןעגנושרָאפ טרייציניא ןוא 

 םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו עיצַאנימירקסיד יד קידנסילשנייא ןטייהרעדנימ יד עגַאל רעד ןופ

 לקיטרַא 6ץעזעג םענופ  1,רעד ןופ עיגעטַארטס ןוא ןדָאטעמ יד ןוא גנוניישרעד ריא גנוטיהרַאפ 

 גנוריסַאּפ ריא.

 5.ךַארּפש רעד גנולקיװטנַא ןוא גנוטיהּפָא רעד רַאפ טייקיטעט יד ,םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו 

 לקיטרַא 19.

 לקיטרַא 22

 1.ןטכילפ יד טָאה עדָאוועיָאוו רעד :

 1(א יד ןופ טייקיטעט טקירטסיד ןופ טנגעג ןפיוא עיצַאנידרָאָאק גנוריגער רעד ןופ ןצנַאטסני-

 עיצַארטסינימדַא,ןטייהרעדנימ רַאפ ןטכילפ יד ןריזילַאער עכלעוו ;
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 2(ןופ גנוטיהרַאפ רעד ןוא ןטייהרעדנימ ןופ ןטכער יד רַאפ טקעּפסער  םעד רַאפ טייקיטעט יד 

 ןטכער עקיזָאד גנורירַאּב רעדרעד וצ ןרעהעג עכלעוו ןענָאזרעּפ עיצַאנימירקסיד רעד ןופ ןוא 

 טייהרעדנימ;

 3(ןטייהרעדנימ ןעמעלּבָארּפ יד ןופ דיישַאּב םעד רַאפ טייקיטעט יד ; 

 4(ךַארּפש ןצינ עכלעוו ןענָאזרעּפ ןטכער יד רַאפ טקעּפסער םעד רַאפ טייקיטעט יד ,ןגעוו 

 לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו 19.

 2.ניא יד טימ טימ טעּברַא עדָאוועיָאוו רעד ןיילַא רעלעירָאטירעט ןופ ןצנַאטס-רַאפ גנוטלַאוורַאפ

 ןטכילפ עיצַאזילַאער רעד,ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו  1,יד טימ רקיע רעד 

 ןטייהרעדנימ רַאפ ןעמַארגָארּפ ןגעוו תוניבמ טיג ןוא ןטייהרעדנימ ןופ סעיצַאזינַאגרָא

  גנוטיהּפָא רעד ןואךַארּפש רעד גנולקיװטנַא ןוא,לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו  19,

 טפַאשעדָאוועיָאוו רעד ןופ טנגעג ןפיוא ךיז ןריזילַאער עכלעוו.

 3.עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןכַאז רַאפ רעטקיטכַאמלופַאּב םעד ןלעטשנייא ןעק עדָאוועיָאוו רעד 

 לקיטרַא םענופ רודעצָארּפ רעד טיול ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא 35ןופ ץעזעג םענופ  5ינוי  1998 

 גנוריגער רעד ןגעוו-טפַאשעדָאוועיָאוו רעד ןיא עיצַארטסינימדַא) סנצעזעג-ןופ רעטסיגער 2001

 רעמונ 80,עיציזָאּפ  872ןעגנורעדנע עקידרעטעּפש יד טימ (} 3{טייצ רעטמיטשַאּבמוא רעד ףיוא .

 

 לקיטרַא 23

 1.עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא גנוריגער רעד ןופ עקידמענייאניא עיסימָאק יד ךיז טפַאש ןעמ  

 ןטייהרעדנימ,רענעפורעג רעטייוו " עיסימָאק עקידמענייאניא יד" ניא יד יוו עכלעוו ץנַאטס

 ןרָאטסינימ ןופ רעציזרָאפ םעד רַאפ תוצע ןוא תוניבמ טיג -טָאר.

 2.ןטכילפ יד טָאה עיסימָאק עקידמענייאניא יד :

 1(ןטייהרעדנימ יד ןטיונ ןוא ןטכער עיצַאזילַאער רעד ןגעוו תוניבמ ןּבעג ,גנוצַאשּבָא יד ןּבעג 

 ךיוא ןטכער עקיזָאד עיצַאזילַאער רעד ןופ ןפוא םעד,געוו עיציזָאּפָארּפ יד ןרילומרָאפ ןוא ן

 ןטייהרעדנימ יד ןטיונ ןוא ןטכער עיצַאזילַאער רעד     ;

 2(ןעמַארגָארּפ ןגעוו תוניבמ ןּבעג ,ןוא גנוטיהּפָא רעד רַאפ ןדנַאטשמוא יד ןפַאש עכלעוו   

 רוטלוק רעד גנולקיװטנַא-נימ ןופ טעטיטנעדיאגנולקיװטנַא ןוא גנוטיהּפָא רעד רַאפ ןוא ןטייהרעד

 ךַארּפש רעלַאנָאיגער רעד;

 3(ןטכער ןעמַארגָארּפ ןגעוו תוניבמ ןּבעג -ןטייהרעדנימ יד ןופ ןכַאז ןגעוו ןטקַא;

 4(הנידמ םעניא ןצנעווּבוס גנולייט ןופ םינפוא ןוא טייכיוה רעד ןגעוו תוניבמ ןּבעג -טעשזדוּב

 רעד וצ קידנּבערטש טייקיטעט רעד ןופ ץיטש םעד רַאפ גנוצישַאּב ,גנולקיװטנַא ןוא גנוטיהּפָא 

 רוטלוק רעד     -רעד גנולקיווטנַא ןוא גנוטיהּפָא רעד וצ ןוא ןטייהרעדנימ ןופ טעטיטנעדיא

 ךַארּפש רעלַאנָאיגער ;

 5(ןטייהרעדנימ יד ןופ ןענַאזרעּפ עיצַאנימירקסיד ןופ גנוטיהרַאפ רעד רַאפ טייקיטעט יד .

 3. ןטכילפ ענעגייא עיצַאזילַאער רעד רַאפ עיסימָאק עקידמענייאניא יד: 
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  1(גנוריגער רעד ןופ ןצנַאטסניא יד טימ טימ טעּברַא -רעלעירָאטירעט ןופ ןוא עיצַארטסינימדַא

 ןיילַא -עכעלטפַאשלעזעג עטריסערעטניארַאפ טימ ןוא גנוטלַאוורַאפ-סעיצַאזינַאגרָא;

 2(עקמוא ךיז ןעק סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשנסיוו יד וצ ןר,וצ ןוא תוביבס ןוא ןצנַאטסניא 

 עכעלטפַאשלעזעג יד-רקיע תורבס רעד יד רַאפ סעיצַאזינַאגרָא,ןעגנוניימ רַאפ ,

 סעיצַאמרָאפניא רעּבָא תוניבמ  ;

 3(רעד ןופ ןסנייא ןופ סרעייטשרָאפ ןטעּברַא ענעגייא ןיא לייטנָא וצ ןטעּברַאפ ןעק 

 ןיילַא רעלעירָאטירעט-גנוטלַאוורַאפ,עכעלטפַאשלעזעג ןופ -ןוא סעיצַאזינַאגרָא 

 תוביבס עכעלטפַאשנסיוו.

 

 לקיטרַא 24

 1.ןענייז עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןיא :

 1(גנוריגער רעד ןופ ןצנַאטסניא יד ןופ סרעייטשרָאפ יד -עיצַארטסינימדַא:

 א(עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םעד 

 ןטייהרעדנימ,

 ב (עד ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ  ןיקסַאּפ םעד סקלָאפ ר-עיצַארטסינימדַא,

 ג(רעלַאנָאיצַאנ רעד גנוצישַאּב ןוא רוטלוק רעד ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םעד -השורי,

 ד(גנויצרעד ןוא גנודליּב רעד ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םעד ,

 ה(סקלָאפ ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םעד -ןסנַאניפ,

 ו(ופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םעד טעּברַא רעד ן,

 ז(טייקיטכערעג רעד ןופ רעטסינימ םעד ,

 ח(ןרעניא םעד -רעטסינימ,

 ט(ןכעלטפַאשטלעזעג רעד ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םעד -גנורעכיזרַאפ,

 י(עשידנעלעדמערפ יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םעד -ןכַאז,

 כ(ד שיטסיטַאטס ןקידרקיע םעד רעציזרָאפ םע-טמַא,

 ל(טפַאשרעריטרַאמ ןוא ןפמַאק ןורּכז םעד גנוצישַאּב רעד ןופ טָאר םעד ,

 מ(רעטסינימ רעציזרָאפ םענופ עירַאלעצנַאק רעד ףעש םעד -טָאר,

 לָאצ רעד ןיא טייהרעדנימ יד ןופ סרעייטשרָאפ יד :

 א(טייהרעדנימ רעשיסורסייוו רעד ןופ סרעייטשרָאפ ייווצ ,

 ב(רָאפ ןייא טייהרעדנימ רעשיכעשט רעד ןופ רעייטש,

 ג(טייהרעדנימ רעשיווטיל רעד ןופ סרעייטשרָאפ ייווצ ,

 ד(טייהרעדנימ רעשישטייד רעד ןופ סרעייטשרָאפ ייווצ ,

 ה(טייהרעדנימ רעשינעמרַא רעד ןופ רעייטשרָאפ ןייא ,

 ו(טייהרעדנימ רעשיסור רעד ןופ רעייטשרָאפ ןייא ,

 ז(טייהרעדנימ רעשיקַאווָאלס רעד ןופ רעייטשרָאפ ןייא ,
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 ח(טייהרעדנימ רעשיניַארקוא רעד ןופ סרעייטשרָאפ ייווצ ,

 ט(טייהרעדנימ רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ ןייא ,

 י(טייהרעדנימ רעשימיַארַאק רעד ןופ רעייטשרָאפ ןייא ,

 כ(טייהרעדנימ רעשיקַאנסור רעד ןופ סרעייטשרָאפ ייווצ ,

 ל(טייהרעדנימ רעשירענייגיצ רעד ןופ סרעייטשרָאפ ייווצ ,

 מ(רעדנימ רעשירעטָאט רעד ןופ רעייטשרָאפ ןייא טייה,

 3(ךַארּפש רעד טצינ עכלעוו טייקכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ סרעייטשרָאפ ייווצ ,רעכלעוו ןגעוו 

 לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז 19;

 4(עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ רַאטערקעס רעד , םענופ רעטלעטשעגנָא רעד זיא ןכלעוו 

 טמַא,זעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םעד רַאפ טעּברַא סָאוו עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג ע

 ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא .

  2.רעטסינימ רעציזרָאפ רעד -רעד ןופ סרעדילגטימ יד קירוצ טפור ןוא טרינימָאנ טָאר 

 עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ ןופ גָאלשרָאפ םעד ףיוא עיסימָאק עקידמענייאניא

 רעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולגןטייה.

 3.עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד 

 ןצנַאטסניא יד טרימרָאפניא ןטייהרעדנימ,ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו  1טקנוּפ  1,

 ימ ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ןואטצינ עכלעוו  טייקכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ ןוא ןטייהרעדנ 

 ךַארּפש רעד,לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו  19,ייב גנוגיילנייא רעד הנווּכ רעד ןגעוו 

 רעטסינימ רעציזרָאפ םעד-גָאלשרָאפ םעד טָאר,ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז ןכלעוו ןגעוו  2.

 4.ןצנַאטסניא יד ,ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו  1טקנוּפ  1,ןקיסַאּפ םעד וצ ןדלעמ 

 ענעגייא ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ 

 ןימרעט םעניא עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ סרעדילגטימ רַאפ ןטַאדידנַאק 90ןופ געט 

 גנודלעמ רעד גנונעגָארקעג,ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו  3.

 5.ןטייהרעדנימ ערעדנוזָאּב ,יטרַא םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו לק 2,ןוא 

 ךַארּפש רעד טצינ עכלעוו טייקכעלטפַאשלעזעג רעד,לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו  19,

 ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םעד וצ ןדלעמ

 סרעדילגטימ רַאפ ןטַאדידנַאק ענעגייא ןטייהרעדנימ עשינטעעיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ , 

 עכלעוו טייקכעלטפַאשלעזעג רעד רעּבָא טייהרעדנימ עקיזָאד יד ןריטנעזערּפער עכלעוו  

 ךַארּפש רעד טצינ,לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו  19,קירעהעג לָאצ רעד ןיא 

 יזָאד רעד רַאפ רעטמיטשַאּבטייקכעלטפַאשלעזעג רעקיזָאד רעד רַאפ רעּבָא טייהרעדנימ רעק

 ץעזעג םעניא 1טקנוּפ  2טקנוּפ רעּבָא  3ןימרעט םעניא  90גנודלעמ רעד גנונעגָארקעג ןופ געט ,

 ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו 3.

 6.ךַארּפש רעד טצינ עכלעוו טייקכעלטפַאשלעזעג רעד רעּבָא טייהרעדנימ רעד ןופ עצעמע ּביוא ,

 לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו  19,טינ טדלעמ ,ץעזעג םענופ ןימרעט םעניא  5, 
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 קירעהעג זיא יוו ןטַאדידנַאק ענעגייא ןופ לָאצ ערעדנַא טדלעמ רעּבָא ןטַאדידנַאק ענעגייא ןייק

 ץעזעג םעניא טייהרעדנימ רעקיזָאד רעד רַאפ ןרָאוועג עטמיטשַאּב  1טקנוּפ  2,רעד רַאפ ןוא

 ץעזעג םענוא טייקכעלטפַאשלעזעג  1טקנוּפ  3ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד ןַאד 

 יד רַאפ טדלעמ ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער 

 ענעגייא טייקכעלטפַאשלעזעג רעד וצ רעּבָא טייהרעדנימ רעקיזָאד רעד וצ  תוניבמ 

 ןריטנעזערּפער עכלעוו עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ סרעדילגטימ רַאפ ןטַאדידנַאק 

 טייקכעלטפַאשלעזעג רעד רעּבָא טייהרעדנימ עקיזָאד יד .טייהרעדנימ יד ןעוו לַאפ ןיא 

 ןימרעט םעניא תוניבמ ןייק טינ ןּבעג טעוו טייקכעלטפַאשלעזעג רעּבָא  30רעד ןעוו גָאט ןופ געט 

 ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ 

 ןטַאדידנַאק ענעגייא ןדלָאמעג טָאה , יד גנונעגָארקעג ןופ גנורעדָאפ יד ןעמ טנעקרענָא ןַאדתוניבמ

 עטגלָאפסיוא רַאפ .

 7.גָאלשרָאפ םעניא ,ץעזעג םעניא ןכלעוו ןגעוו  2,ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד  

 לער ןטַאדידנַאק ףיוא ןָא טזייוו ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגי

 ןענָאזרעּפ עקיזָאד רָאנ עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ,ןצנַאטסניא יד ןדלָאמעג ןּבָאה עכלעוו ,

 ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו 1,טקנוּפ  1רעּבָא ןטייהרעדנימ ןוא 

 ךַארּפש רעד טצינ עכלעוו טייקכעלטפַאשלעזעג רעד,לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו  19,

 ץעזעג םענופ שינערָאווַאּב םעד טימ 6,ס ןפיוא טַאדידנַאק םעד ןוא רעד ןופ רַאטערקע

 עיסימָאק רעקידמענייאניא  . 

 

 לקיטרַא 25

  1.עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד 

 רעטסינימ רעציזרָאפ םעד וצ ןייא טגייל ןטייהרעדנימ-םעד רַאפ גָאלשרָאפ םעד טָאר

  ןיא עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ רעדילגטימ םענופ ףַאשּפָאלַאפ:

 1(רעד ןיא טפַאשרעדילגטימ רעד ןופ רעדילגטימ םענופ גנורינגיזער רעד  

 עיסימָאק רעקידמענייאניא; 

 2(רעד טצינ עכלעוו טייקכעלטפַאשלעזעג יד רעּבָא טייהרעדנימ רעּבָא ץנַאטסניא יד ןעוו    

 ךַארּפש ,לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו  19,א זיא רעדילגטימ רעד עכלעוו ןו

 רעייטשרָאפ,ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד םעד וצ ןייא טגייל 

 רַאפ גָאלשרָאפ ןקיטכערַאּב םעד ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ 

 עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ רעדילגטימ םענופ ףַאשּפָא םעד;

 3(ךערּברַאפ מענשימוא םעד רַאפ לטרוא םעד טימ רעדילגטימ םעד גנוטּפשימרַאפ יד .

 2.טיוט םעד טימ סיוא טייג עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןיא טפַאשרעדילגטימ רעד 

 רעדילגטימ ןופ.

 3.סיוא טייג עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןיא טפַאשרעדילגטימ יד ןעוו לַאפ ןיא 



 1

 פ רעד רעדילגטימ םענופ ּףַא טפַאש ןעמ ןעוו רעּבָארעטסינימ רעציזרָא-טָאר 

 סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ  ןקיסַאּפ םענןופ גָאלשרָאפ  ןפיוא

 רעדילגטימ םעיינ םעד טרינימָאנ ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא 

 עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ. לקיטרַא םענופ תונקּת יד 24ץעזעג םענופ  2-7

 קירעהעג יוו ןצינ ןעמ.

 

 לקיטרַא 26

 רעטסינימ רעד  -עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןיא ןסילשנייא הריזג רעד ןיא ןעק טָאר

 גנוריגער רעד ןופ ןצנַאטסניא יד ןופ רעייטשרָאפ םעד-עיצַארטסינימדַא,ןרעדנַא םעד  

 יוולקיטרַא םעניא טגָאז ןעמ  24ץעזעג םענופ  1טקנוּפ  1ןוא גנורינימָאנ רעד וצ  

 קירעהעג יוו ןצינ ןעמ עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ רעדילגטימ םעד ףַאשּפָא םעד 

 לקיטרַא םענופ תונקּת יד 24ץעזעג םענופ  2 ,3ןוא  7לקיטרַא םענופ  25.

 

 לקיטרַא 27

 1.טימ יד -רעייטשרָאפ רעד ןענייז עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ סרעציזרָאפ

 נּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םעד ןופעשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא ס 

 טצינ עכלעוו טייקכעלטפַאשלעזעג רעד ןוא ןטייהרעדנימ ןופ רעייטשרָאפ רעד ןוא ןטייהרעדנימ

 ךַארּפש רעד ,לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו  19,  

 ד ךרוד רענעּבילקעגסיואעיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ סרעדילגטימ י, טגָאז עכלעוו ןגעוו 

 לקיטרַא םעניא ןעמ 24ץעזעג םענופ  1טקנוּפ  2ןוא  3.

  2.רעטסינימ רעציזרָאפ רעד-טימ יד קירוצ טפור ןוא טרינימָאנ טָאר-רעד ןופ סרעציזרָאפ

 עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ ןופ גָאלשרָאפ םעד ףיוא עיסימָאק רעקידמענייאניא

 א עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולגןטייהרעדנימ עשינטע ןו.

 

 לקיטרַא 28

 1.ףיוא לָאמ ןייא יוו רעטלעז טינ רָאפ טמוק עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ גנוציז יד  6

 םישדוח.

 2.טימ ףיונוצ טפור גנוציז יד -עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ רעציזרָאפ, זיא רעכלעוו 

 ןקיסַאּפ םעד ןופ רעייטשרָאפ םעדןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ 

 רעּבָא וויטַאיציניא רענעגייא רעד ןופ ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ  

 טימ מענופ גָאלשרָאפ םעד ףיוא-רעציזרָאפ,ןטייהרעדנימ ןופ רעייטשרָאפ םעד זיא רעכלעוו   

 ךַארּפש רעד טצינ עכלעוו טייקכעלטפַאשלעזעג רעד ןוא ,םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו 

 לקיטרַא  19.

 3.טימ רעד -רעציזרָאפ,ןטייהרעדנימ ןופ רעייטשרָאפ םעד זיא רעכלעוו 
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 ךַארּפש רעד טצינ עכלעוו טייקכעלטפַאשלעזעג רעד ןוא,לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו 

 19ןופ טקנוּפדנַאטש ןקידמענייאניא םעד גנוטעּברַאסיוא רעד רַאפ ןעגנוציז יד ןפורפיונוצ ןעק 

 טייקכעלטפַאשלעזעג רעקיזָאד רעד ןופ ןוא ןטייהרעדנימ יד,ייטנַא ןַא עכלעוו ןיא רָאנ ןעמענ ל 

 עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ סרעדילגטימ יד, לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו 

 24ץעזעג םענופ  1טקנוּפ  2ןוא  3טימ רעד -טקנוּפדנַאטש ןקיזָאד םעד רעּביא  ךיילג טיג רעציזרָאפ

 דמענייאניא רעד ןופ סרעדילגטימ יד ןופ טשער רעד וצ עיסימָאק רעקי. 

   4.טימ רעד -רעציזרָאפ,וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םעד ןופ רעייטשרָאפ םעד זיא רעכלעוו 

 ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד 

 ז יד ןפורפיונוצ ןעקןופ טקנוּפדנַאטש ןקידמענייאניא םעד גנוטעּברַאסיוא רעד רַאפ ןעגנוצי 

 גנוריגער רעד ןופ-עיצַארטסינימדַא,סרעדילגטימ יד רָאנ ןעמענ לייטנַא ןַא עכלעוו ןיא 

 עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ , לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו  24ץעזעג םענופ  1

 טקנוּפ 1.

 טימ רעד-ָאפיד ןופ טשער רעד וצ טקנוּפדנַאטש ןקיזָאד םעד רעּביא  ךיילג טיג רעציזר

 עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ סרעדילגטימ . 

רעטסינימ -טָאר 5.ןטקנוּפדנַאטש יד ,ןצעזעג יד ןיא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו  3ןוא  4,תוניבמ יד ןוא ,עכלעוו ןגעוו 

 לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז 24ץעזעג םענופ  2,רעציזרָאפ םעד וצ רעּביא ןעמ טיג 

 רעטסינימ םעד וצ-טָאר.

 6.טעּברַא ןקידמיטרּפ םעד - טלעטש עקידמענייאניא עיסימָאק רעד ןופ ןימַאלוגערטסעפ

 רעטסינימ מענופ רעציזרָאפ רעד הריזג רעד ןיא-טָאר.

 

 לקיטרַא 29

 1.רַאפ תוריכּׂש ןייק טינ ןּבָאה עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ סרעדילגטימ יד 

 עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןיא טפַאשרעדילגטימ יד. 

 2.ןטייהרעדנימ יד ןופ סרעייטשרָאפ יד -עלטפַאשלעזעג רעד ןופ ןוא סעיצַאזינַאגרָאטייקכ

 ךַארּפש רעד טצינ עכלעוו,לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו  19,

 וצ טעניד עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ ןטעּברַא ןיא ןעמענ לייטנַא ןַא עכלעוו

 ןוא העיסנ רעד ןופ ןטסָאק רעקקירוצ רעדןגעוו  תונקּת יד ןופ םינפוא טיול סרעגעלטכַאנ יד 

 רעטלעטשעגנָא ןרַאפ וצ ןעניד עכלעוו תובוח יד גנולעטשטסעפ ןופ םיָאנּת ןוא טייקכיוה רעד

 הנידמ מעניא םענעמונרַאפ-ןיילַא רעד ןופ סנייא רעּבָא סנייא-טעשזדוּב רעד ןופ גנוטלַאוורַאפ-

 טיּבעג, ןפיוא העיסנ רעד רַאפ דנַאל םעד עירָאטירעט,לקיטרַא םעד טיול ענעּבעגעגסיוא  775  2

 טעּברַא םענופ-סקעדָאק.

 

 לקיטרַא 30

 1.ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םענופ טמַא רעד 
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 יד ןופ גנונידַאּב עשינכעט ןוא עשיצַאזענַאגרָא יד טריטנַארַאג ןטייהרעדנימ עשינטע

 עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ ןטעּברַא. 

 2.הנידמ רעד -רינָאיצקנופ יד טקעדרַאפ טעשזדוּב-עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ ןטסָאק, 

 לייט רעקיזָאד רעד ןופ,ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד טרינָאּפסיד עכלעוו  

 ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער .

 

 לקיטרַא 31

 1.גנוריגער רעד ןופ ןצנַאטסניא יד -עיצַארטסינימדַא, רעד ןיילַא רעלעירָאטירעט-גנוטלַאוורַאפ

 ךַארּפש רעד טצינ עכלעוו טייקכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ ןוא ןטייהרעדנימ ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןוא,

 לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו  19,ןקיסַאּפ םעד וצ ןּבעגרעּביא וצ טכילפ יד ןּבָאה 

 א סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןו,

 גָאלשרָאפ ןייז ףיוא,סעיצַאמרָאפניא יד ,יד ןופ טייקיטעט רעד טיּבעג םעניא ןּביילּב עכלעוו 

 סעיצַאזינַאגרָא רעּבָא ןצנַאטסניא עקיזָאד,רעד ןופ ןוא ןטייהרעדנימ ןופ עיצַאוטיס יד ןגעוו  

 רעד טצינ עכלעוו טייקכעלטפַאשלעזעג ךַארּפש ,לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו 19,

 ןוא גנוטיהּפָא יד רַאפ  רעּבָא ןטייהרעדנימ רַאפ ןטכילפ עיצַאזילַאער רעד ןגעוו רעּבָא

 ךַארּפש רעד גנולקיװטנַא,לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו  19.

 2.סעיצַאמרָאפניא ןופ טיּבעג םָאד ןגעוו תוניבמ ןּבעג עיסימָאק עקידמענייאניא יד ,

 ניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו ץעזעג םע 1.

  3.עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד 

 וצ טיירג ןטייהרעדנימ ,רָאי ייווצ ףיוא לָאמ ןייא יוו רעטלעז טינ ,ןגעוו טרָאּפַאר רעד 

 פ עיצַאוטיס יד ןגעווקילּבוּפער רעשיליוּפ רעד ןיא ןיא ןטייהרעדנימ ןו,טכַארטַאּב ןיא קידנעמענ 

 סעיצאמרָאפניא,ץעזעג םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו  1.

 טרָאּפַאר ןקיזָאד םעד ןגעוו תוניבמ ןּבעג עיסימָאק עקידמענייאניא יד.

 4.תוניבמ יד טימ טרָאּפַאר רעד ,ץעזעג םעניא עכלעוו ןגעוו  1,םוצ רעּביא ןעמ טיג 

 סרעטסינימ-טָאר,ךָאנרעד  - ךָאנ סרעטסינימ ןכרוד טרָאּפַאר םעד גנוקיטסעפַאּב רעד-טָאר -

 עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד  

 עמרָאפ עשינָארטקעלע רעד ןיא ייז טריקילּבוּפ ןטייהרעדנימ.

 

 לקיטרַא 32

 גנוריגער רעד ןופ ןצנַאטסניא יד-עיצַארטסינימדַא,ןיילַא רעלעירָאטירעט רעד -גנוטלַאוורַאפ

 גנוריגעררעסיוא ןוא-עדָאוועיָאוו םעד וצ ןּבעגרעּביא וצ טכילפ יד ןּבָאה סעיצַאזינַאגרָא,רַאפ ן 

 תוניבמ יד ןגירק,רַאפ רעּבָא ןטייהרעדנימ רַאפ ןעמַארגָארּפ ןגעוו ןטנעמוקָאד יד  

 ךַארּפש רעד גנולקיװטנַא ןוא גנוטיהּפָא יד,לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו  19,עכלעוו 

 ָא ייז טימ טפַאשעדָאוועיָאוו רעד ןופ טנגעג ןפיוא ןעמ טריזילַאער לייטנ,עטריסנַאניפ 
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 סקלָאפ ןופ לייט םוצ רעּבָא ןצנַאג ןיא-ןעלטימטלעג.

 

 לטיּפַאק 6

 תונקּת עקידנטכילפרַאפ יד ןיא ןעגנורעדנע יד,גנַאגרעּביא יד -תונקּת עקיפוס ןוא תונקּת

 

 לקיטרַא 33

 ןופ ץעזעג םעניא 15רעּבמעווָאנ  1956עוו ןעמענעילימַאפ ןוא ןעמענ ןופ םיוניש יד ןג) סנצעזעג-  

 ןופ רעטסיגער 1963רעמונ  59,עיציזָאּפ  328,ןעגנורעדנע עקידרעטעּפש יד טימ (} 4{

 לקיטרַא םעניא 2ץעזעג וצ טיג ןעמ  3עמרָאפ רעד ןיא :

 "3.עגנומענטכַאניא עקיטכיוו ןענייז סע ,גַאלשרָאפ רעד ןעוו -םוצ ןרעקקירוצ ךיז ליוו רעלעטש 

 ןעמָאנעילימַאפ רעּבָא ןעמָאנ,לק ןשיליוּפ טינ רעייז ּבילוצ טרעדנעעג ןעמ ןּבָאה עכלעוו גנו,יוו 

 גַאלשרָאפ ןייז ןָא סולשַאּב ןוויטַארטסינימדַא םעד טָאטלוזער".

 

 

 לקיטרַא 34

 ןופ ץעזעג םעניא 7רעּבמעטּפעס  1991גנעדליּב רעד ןופ םעטסיס רעד ןגעוו ) סנצעזעג-רעטסיגער

 ןופ 2004רעמונ  256,עיציזָאּפ  2572רעמונ ןוא  281, עיציזָאּפ 2781(לקיטרַא םעניא  13

 ץעזעג וצ טיג ןעמ 6ןוא  7עמרָאפ רעד ןיא :

 "6.ןעמענרעטנוא ךיז טעוו גנויצרעד ןוא גנודליּב רעד ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד 

 סרערעל רעד וצ טייקכעלגעמ רעד עיטנַארַאג רעד רַאפ טייקיטעט רעד-וצ ןוא גנודליּב

 סקלָאפ ןוא ןלוש יד רַאפ רעכיּבטנַאה וצ טירטוצ םעד-סעיצוטיטסניא,ז עכלעוו ןגעוו ןעמ טגָא

 ץעזעג םעניא 1.

ןוא ךַארּפש      7.רעד ןעמענרעטנוא ךיז טעוו גנויצרעד ןוא גנודליּב רעד ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד 

 יטעטעטכישעג רעד ןגעוו ןסיוו סָאד עיצַאזירַאלוּפָאּפ רעד רַאפ טייק,רוטלוק ,

 עזעיגילער יד-רעד ןופ ןוא ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ סעיצידַארט  

 ךַארּפש רעלַאנָאיגער רעד טצינ עכלעוו טייקכעלטפַאשלעזעג  ."

 

 לקיטרַא 35

 ןופ ץעזעג םעניא  29רעּבמעצעד  1992עיזיוועלעט רעד ןוא ָאידַאר םעד ןגעוו 

 )  סנצעזעג-ןופ רעטסיגער 2004רעמונ  253,עיציזָאּפ  2531(עקידנעייגרעטייוו יד ןיירַא ןעמ טריפ 

 ןעגנורעדנע:

 1(לקיטרַא םעניא  21:

 א(ץעזעג םעניא  1aטקנוּפ םעד וצ טיג ןעמ  a8עמרָאפ רעד ןיא :

 "רעד ןופ ןוא ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןטיונ יד טכַארטַאּב ןיא גנונעמענ יד
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 ּפש רעלָאנָאיגער רעד טצינ עכלעוו טייקכעלטפַאשלעזעג  ךַאר,יד גנוזָאלסיורַא יד טסייה סָאד 

 טרימרָאפניא-ןוא ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ יד  ןופ ךַארּפש רעד ןיא ןעמַארגָארּפ

 ךַארּפש רעלַאנָאיגער רעד ןיא".,

 ב(ץעזעג םעניא  2טקנוּפ םעד ּפָא ןעמ טפַאש  9;

 2(לקיטרַא םעניא  30ץעזעג וצ טיג ןעמ  a4עמרָאפ רעד ןיא :

 "a4.םַארגָארּפ םעד קידנרינימָאנ -גנולייטּפָא יד ןופ טָאר,מַארגָארּפ יד סיורַא ןזָאל עכלעוו ןע 

 ךַארּפש רעלַאנָאיגער רעד ןיא ןוא ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ יד  ןופ ךַארּפש רעד ןיא

 ןטַאדידנַאק טכַארטַאּב ןיא ןעמענ טעוו ןרָאטקעריד יד,עכעלטפַאשלעזעג רָאפ טגָאלש עכלעוו -

 שלעזעג  רעד ןופ ןוא ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ סעיצַאזינַאגרָאטייקכעלטפַא   

 ךַארּפש רעלָאנָאיגער רעד טצינ עכלעוו.".

  

 לקיטרַא 36

 ןופ ץעזעג םעניא  4רעּבמעטּפעס  1997גנוריגער רעד ןופ ןעגנולייטעצ יד ןגעוו -עיצַארטסינימדַא

 )  סנצעזעג-ןופ רעטסיגער 2003רעמונ  159,עיציזָאּפ  1548,ןעגנורעדנע עקידרעטעּפש יד טימ (} 5{

 ןעגנורעדנע עקידנעייגרעטייוו יד ןיירַא ןעמ טריפ  :

 1(לקיטרַא םעניא  5טקנוּפ  25עמרָאפ יד ןָא טמענ :

 "25(ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןוא ןּביולג עזעיגילער יד ";

 2(לקיטרַא רעד  30עמרָאפ יד ןָא טמענ :

 "לקיטרַא 30.א עלַאנָאיצַאנ יד ןוא ןּביולג עזעיגילער יד ןופ גנולייטעצ יד ןטייהרעדנימ עשינטע ןו

 ןכַאז יד טימ ךיז טמענרַאפ:

 1(סנּביולג ןוא ןכריק ערעדנַא יד טימ ןוא ךריק עשיליוטַאק רעד טימ הנידמ רעד ןעגנויצַאּב יד -

 ןדנַאּברַאפ ,

 2(רעד  גנולקיװטנַא ןוא גנוטיהּפָא רעד טימ  ךיז ןרעקנָא סָאװ 

 רוטלוק      -ּפָא רעד טימ ןוא ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טעטיטנעדיאןוא גנוטיה

 ךַארּפש רעלַאנָאיגער רעד גנולקיװטנַא .".

 

 לקיטרַא 37

 ןופ ץעזעג םעניא 7רעּבָאטקָא  1999ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןגעוו ) סנצעזעג-רעטסיגער  

 רעמונ 90, עיציזָאּפ  999,ימ ןעגנורעדנע עקידרעטעּפש יד ט(} 6{לקיטרַא םעניא  2טקנוּפ  2

 עמרָאפ יד ןָא טמענ:

 "2(עכלעוו טייקכעלטפַאשלעזעג  רעד ןופ ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןטכער יד 

 ךַארּפש רעלָאנָאיגער רעד טצינ .". 

 

 לקיטרַא 38
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 ניא  ןופ ץעזעג םע 29טסוגיוא  2003טמַא יד ןגעוו -ןטקעיּבָא עשיפַארגָאיזיפ ןוא תוביבס ןופ ןעמענ

 )סנצעזעג-רעמונ רעטסיגער 166,עיציזָאּפ  1612(לקיטרַא םעניא  5ץעזעג םעניא  1טקנוּפ ןכָאנ  5

 טקנוּפ רעד וצ טיג ןעמ 6עמרָאפ רעד ןיא :

 "6(ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא גנוריגער רעד ןופ עיסימָאק רעקידמענייאניא רעד ןופ רַאטערקעס רעד 

 ּת רעד טיול עטפַאשַאּב ןטייהרעדנימ עשינטעלקיטרַא םענופ הנק 23ןופ ץעזעג םענופ  6רַאונַאי 

 2005ךַארּפש רעלַאנָאיגער ןגעװ ןוא ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןגעוו  

 )סנצעזעג-רעמונ רעטסיגער 17, עיציזָאּפ 141.".(

 

 לקיטרַא 39

 עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ רעקיסַאּפ רעד  

 ןצנַאטסניא יד ןרימרָאפניא טעוו ןטייהרעדנימ,לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז עכלעוו ןגעוו  24םענופ 

 ץעזעג 1טקנוּפ  1טייקכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ ןוא ןטייהרעדנימ ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ןוא 

 ךַארּפש רעד טצינ עכלעוו ,לקיטרַא םעניא ןעמ טגָאז רעכלעוו ןגעוו 19,הנווּכ רעד ןגעוו 

 רעטסינימ רעציזרָאפ םעד ייב גנוגיילנייא רעד-גָאלשרָאפ םעד טָאר,טגָאז ןכלעוו ןגעוו 

 לקיטרַא םעניא ןעמ  24ץעזעג םענופ  2ןימרעט םעניא  60םעד גנורימַאלקָארּפ רעד ןופ געט 

 ץעזעג.

 

 לקיטרַא 40

 ןכַאז וצ ,ןענייז עכלעוו ןוא ץעזעג םענופ תונקּת יד ןיא ןעגנַאגעגניירַא ןענייז עכלעוו 

 שיליוּפ יד עקידנטכילפרַאפ ןסולשַאּב יד  ךרוד עטרילוגערקילּבוּפער ע,עכלעוו 

 ןופ ץעזעג םעניא ענעטלַאהטנַא המּכסה רעקידרעירפ רעד טימ ןעמ טָאה טריציפיטַאר

 עלַאנָאיצַאנרעטניא יד-ןכַאמּפָא,ןכַאמּפָא עקיזָאד יד ןופ ןסולשַאּב יד ןָא ןעמ טדנעוו .

 

 לקיטרַא 41

  טמַא םענופ סרעטלעטשעגנָא יד  ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םעד רַאפ טעּברַא סָאוו

 רעלַאנָאיצַאנ רעד גנוצישַאּב ןוא רוטלוק רעד-השורי,ןריטנַארַאג עכלעוו ,ןופ גָאט םוצ   

 ץעזעג םעד גנורימַאלקָארּפ רעד,עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ רַאפ ןטכילפ עיצַאזילַאער רעד

 ימ ןטייהרעדנ,טעּברַא סָאוו טמַא םענופ סרעטלעטשעגנָא יד  גָאט ןקיזָאד םענופ ךיז ןרעוו 

 עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םעד רַאפ 

 ןטייהרעדנימ .

 לקיטרַא םענופ תונקּת יד 231טעּברַא םענופ -קירעהעג יוו ןעמ ןצינ סקעדָאק.

 

 לקיטרַא 42

 1.ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןקיסַאּפ םעד רַאפ טעּברַא סָאוו טמַא םענופ ןגָאמרַאפ סָאד 
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 רעלַאנָאיצַאנ רעד גנוצישַאּב ןוא רוטלוק רעד  -השורי,ד וצ ןעמ טצינ סָאוו רע

 ןטייהרעדנימ ןופ ןטכער יד טיּבעג םענופ ןטכילפ עיצַאזילַאער רעד,ןופ גָאט םענופ ךיז טרעוו 

 ץעזעג םעד גנורימַאלקָארּפ רעד,ןקיסַאּפ םעד רַאפ טעּברַא סָאוו טמַא םענופ ןגָאמרַאפ םעד 

 יצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער ןופ ןכַאז יד וצ רעטסינימ ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָא.

 2.רעד ןופ ןעלטימטלעג יד  43הנידמ מענופ לייט -טעשזדוּב -רעד גנוצישַאּב ןוא רוטלוק יד 

 רעלַאנָאיצַאנ -השורי,ןטייהרעדנימ ןופ ןטכער יד טיּבעג םענופ ןטכילפ עיצַאזילַאער רעד רַאפ 

 ןופ גנוּבעגסיורַא רעד רַאּפשרעטנוא ןרַאפ ןואךַארּפש רעלַאנָאיגער רעד ןיא ןטפירשטייצ יד ,

 רעּביא ןעמ טקור,ץעזעג םעד גנורימַאלקָארּפ רעד ןופ גָאט םענופ ,רעד וצ  43לייט 

 הנידמ מענופ לייט-טעשזדוּב -ןטייהרעדנימ עשינטע ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא סנּביולג עזעיגילער יד .

 

 לקיטרַא 43

  ךשמ ַא ךָאנ ןּבעל ןיא ןיירַא טריפ ץעזעג סַאדןופ 3גנורימַאלקָארּפ רעד ןופ גָאט םענופ םישדוח    

 לקיטרַא םעד ץוח 36,לקיטרַא  39,לקיטרַא  41לקיטרַא  ןוא  42,ןּבעל ןיא ןיירַא ןריפ עכלעוו

 גנורימַאלקָארּפ רעד ןופ גָאט םענופ .

 

 }1{ןכעלטייהנייא םעניא ןעגנורעדנע יד טָאה סע -ןעמ רימַאלקָארּפ ץעזעג ןקיזָאד םעד טסקעט 

 ןצעזעג םעניא-ןופ רעטסיגער 2002רעמונ  23,עיציזָאּפ  220,רעמונ  62,יציזָאּפע 558,רעמונ  113,

 

 עיציזָאּפ 984,רעמונ  153,עיציזָאּפ  1271רעמונ ןוא  214,עיציזָאּפ  1806,ןופ  2003רעמונ  80, 

 עיציזָאּפ 717רעמונ ןוא  162,עיציזָאּפ  1568ןופ ןוא  2004רעמונ  102,עיציזָאּפ  1055,רעמונ  116,

 עיציזָאּפ 1203רעמונ ןוא  167,זָאּפ עיצי 1759.

 }2{ןכעלטייהנייא םעניא ןעגנורעדנע יד טָאה סע -ןעמ רימַאלקָארּפ ץעזעג ןקיזָאד םעד טסקעט

 ןצעזעג םעניא-ןופ רעטסיגער 2003רעמונ  45,עיציזָאּפ  391,רעמונ  65,עיציזָאּפ  594,רעמונ  96,

 עיציזָאּפ 874,רעמונ  166,עיציזָאּפ  1611רעמונ ןוא  189,עיציזָאּפ  1851ןופ ןוא  2004רעמונ  19,

 עיציזָאּפ 177,רעמונ  93,עיציזָאּפ  890,רעמונ  121,עיציזָאּפ  1264,רעמונ  123,עיציזָאּפ  1291ןוא 

 רעמונ210,עיציזָאּפ  2135.

 }3{ןכעלטייהנייא םעניא ןעגנורעדנע יד טָאה סע -ןעמ רימַאלקָארּפ ץעזעג ןקיזָאד םעד טסקעט

 ןצעזעג םעניא-ןופ רעטסיגער 2001רעמונ  128,עיציזָאּפ  1407,פ ןו 2002רעמונ  37,עיציזָאּפ  329,

 רעמונ 41,עיציזָאּפ  365,רעמונ  62,עיציזָאּפ  558,רעמונ  89,עיציזָאּפ  804רעמונ ןוא  200,

 עיציזָאּפ 1688,ןופ  2003רעמונ  52,עיציזָאּפ  450,רעמונ  137,עיציזָאּפ  1302רעמונ ןוא  149,

 עיציזָאּפ 1452פ ןוא ןו 2004רעמונ  33,עיציזָאּפ  287.

 }4{ןכעלטייהנייא םעניא ןעגנורעדנע יד טָאה סע -ןעמ רימַאלקָארּפ ץעזעג ןקיזָאד םעד טסקעט

 ןצעזעג םעניא-ןופ רעטסיגער 1963רעמונ  59,עיציזָאּפ  328,ןופ  1990רעמונ  34,עיציזָאּפ  198,

 ןופ 1998ונ רעמ 106,עיציזָאּפ  668רעמונ ןוא  117,עיציזָאּפ  757ןופ ןוא  2001רעמונ  43,
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 עיציזָאּפ 476.

 }5{ןכעלטייהנייא םעניא ןעגנורעדנע יד טָאה סע -ןעמ רימַאלקָארּפ ץעזעג ןקיזָאד םעד טסקעט

 ןצעזעג םעניא-ןופ רעטסיגער 2003רעמונ  162,עיציזָאּפ  1568רעמונ ןוא  190,עיציזָאּפ  1864

 ןופ ןוא 2004רעמונ  19,ּפ עיציזָא 177,רעמונ  69,עיציזָאּפ  624,רעמונ  91,עיציזָאּפ  873,רעמונ  96,

 עיציזָאּפ 959,רעמונ  116,עיציזָאּפ  1206,רעמונ  238,עיציזָאּפ  2390רעמונ ןוא  240,עיציזָאּפ  2408.

 }6{ןצעזעג םעניא ןעמ רימַאלקָארּפ ץעזעג ןקיזָאד םעניא ןעגנורעדנע יד טָאה סע -רעטסיגער

 ןופ 2000רעמונ  29,ציזָאּפ עי 358,ןופ  2002רעמונ  144,עיציזָאּפ  1204,ןופ  2003רעמונ  73,

 עיציזָאּפ 661ןופ ןוא  2004רעמונ  92,עיציזָאּפ  878.


