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 סטקארטסבא

 גנוריגער יד ןזייוונא וצ ןדרעוו ןופ עיצארעלקעד א ןגיילוצ :#1 עגארפ לטעצ םיטש

  רעטראשט יטיס קראי וינ םוצ ריפניירא ןא טכאמ גאלשראפ יד

 רעדא קעווצ ריא טרעלקרע סאוו טנעמוקאד עלאגעל א ןופ ביוהנא םייב עיצארעלקעד א זיא ריפניירא ןא
 וינ ןביולרע טעוו ריפניירא ןא ןגיילוצ .ריפניירא ןא טצעי טשינ טאה רעטראשט יטיס קראי וינ יד .ןליצ
 יטיס ןזייוונא וצ טכאמעג ןדרעוו עלאטנעמאדנופ ןופ עיצארעלקעד ןוא קילב א ןעמוקאב וצ רעקראי
  .ןטכילפ עריא ןלופרע טימ גנוריגער

 :ןענייל טעוו רעטראשט יטיס קראי וינ םוצ ריפניירא סאד

 ריפניירא

 ,עיטארקאמעד עסאר ערערעמ א זיא יטיס רעזנוא זא ןרעלקרעד ,יטיס קראי וינ ןופ ןשטנעמ יד ,רימ
 ,ןרוטלוק יד ןריטקעפסער ןוא ןרעאב רימ .טייקראטש רעזנוא זיא טייקנדישראפ רעזנוא זא ןוא
 רימ ןוא ,םייה רעייז דנאל יד ןפורעג ןבאה סאוו ןוא ןפור סאוו עלא ןופ סעיראטסיה ןוא ,ןכארפש
  .טייקטסעפ ,טייקראטש ,ןעקנאדעג עלאנאיצולאווער רעייז ןרעייפ

 טרעוו רעקראי וינ עדעי ןופ ןעגנורעייטשייב ןוא ,ןטנאלאט ,דרעוו יד ואוו יטיס א ןייז וצ ןבערטש רימ
 ,טייקראטש יטינוימאק ,תודחא ןוא גנוגיטכעראבכיילג ואוו ןוא ,ןעמונעגנא ןוא טנעקרענא
 עכלעוו וצ ןטראדנאטס עדנעגייבמוא יד זיא רעקראי וינ עדעי ראפ טייהנגעלעג ןוא ,טייקכילגנעגוצ
  .ירעווילעד סיוורעס ןוא ,סענזיב ,גנוריגער ןופ טכיזניה עדעי ןיא וצ ןרעפטנע ןפראד רימ

 וצ טייהנגעלעג יד טאה יטיס קראי וינ ןיא טניואוו סאוו שטנעמ עדעי זא ןרעכיזראפ וצ ןבערטש רימ
  :טימ ןעילב

 ;טנעמנארייוונע ןבעל עדנעטלאהנא ןוא ,עטנוזעג ,ערעכיז א )א(

 סעסיוורעס ןוא סעדייבעג עכילגנעגוצ ןוא טעטילאווק ךרוד טריוורעס טנגעג עקראטש א )ב(
 ;עימאנאקע עלאקאל עטסעפ א ךיוא יוו

 ןוא טגנאלאב רעדעי ואוו ,יטיס קראי וינ סיואכרוד רעטרע קילבאפ עכילניירפ ןוא עדנעילב )ג(
 ;ןייגמוא טייהרעיירפ ךיז ןעק

 ;טייקכייר ןעיובפיוא ןוא שימאנאקע טגייטש וצ גיטיונ ןסראסיר )ד(

 ;רעזייה עגיליב ןוא ,עטצישאב ,עטרעכיזראפ )ה(

 ילרוא טנכערעגניירא ,סעציטש עכילטנגוי ןוא רעדניק עגיטליג-עלארוטלוק ןוא טעטילאווק )ו(
 ;ןאשיעקוידע סאלק עטפלעווצ זיב ןטראגרעדניק-ירפ ןוא דאה-דליישט

 טייהטנוזעג עשיטסייג ןוא ,אמוארט ,טייהטנוזעג עדנלעטשוצ רוטלוק ןוא עגידמעראברעד )ז(
  ;ריעק

 ןוא ;ןסולשאב גנוריגער ןיא ןעמענלייטנא דנטיידאב וצ טייהנגעלעג ןוא טירטוצ )ח(

 .גנולדנאהאב עלופטקעפסער ןוא ,עכילטנרא ,עכילשטנעמ )ט(
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 עלעניגירא יד ןופ רעטרע עלאנאיצידארט יד ףיוא ןציז יטיס קראי וינ זא ןענעקרענא רימ
 ןצישאב ךרוד דנאל יד ןופ טלאהנא רעייז ןריטקעפסער וצ ןבערטש רימ ןוא ,עפאנעל יד ,רעניואוונייא
  .ןכאז עגידעבעל עלא ןוא טנעמנארייוונע רעזנוא

 ס'דנאל רעזנוא ןופ לייט ןרימראפ סאוו טירש עטכעלש ןוא תולווע ערעווש יד ןענעקרענא רימ
 סאוו םסילאינאלאק יד ,טכענק ענאקירפא ןופ טעברא ענעגנואווצעג יד טנכערעגניירא ,עיראטסיה
 ןלאצאב גונעג טשינ ןוא ןצעשגנירג סאד ,דנאל רעייז ןופ ןשטנעמ עוויטאנ טקישראפ טאה
 ערעדנא ןוא ,גנוראפשנייא עפורג ,גנולייטוצ עסאר עיצאנימירקסיד יד ןוא ,סרעטעברא טנארגימיא
 ,סעפורג עטגיטייזאב ראפ ןא רעטייוו טייג סאוו טייקכיילגמוא עשימעטסיס ןוא ןטאטדלאוועג ןטראס
 עשיפיסאפ ,ענאיזא ,סקניטאל ,עוויטאנ ,עצראווש ,וצ טצינערגאב טשינ רעדא ,טנכערעגניירא
 ,ןטעטיראנימ עזעיגילער ,ןעיורפ ,רילאק ןופ ןשטנעמ ערעדנא ןוא ,ע'חרזמ לטימ ,ערענעלזניא
 ןענעקרענא רימ .סיטיליבאסיד טימ ןשטנעמ ןוא ,+LGBTQ ןענעז עכלעוו ןשטנעמ ,ןטנארגימיא
 ןוא סעדייבעג ס'טייהשטנעמ ןופ ליפיוזא ןופ דוסי םייב ןענעז ןטייקכיילגמוא עשימעטסיס יד זא ךיוא
 ןוא ,עכילטפאשלעזעג ,עלענאשואמע ,עשיזיפ עקראטש טכאזרואראפ ןבאה ןוא ,ןטלאטשנא
 ךיוא ןבאה ייז .סיטינוימאק ןוא ,סעילימאפ ,ןשטנעמ וצ אמוארט ןוא ןדאש עשיגאלאכיספ
 תורוד ערערעמ ןוא טייהנגעלעג עשימאנאקע ןופ טסולראפ ערעטיירפשראפ ןיא טריטלוזער
 ןענעז רימ .דנצעזראפ ןוא ,שימעטסיס ,טצירקעגנייא ףיט ןענעז ןדאש יד ןופ ןטקעפא יד .םוטכייר
 רעדא ענעגנאגראפ ןופ גנוליפשרעביא סאד ןדיימראפ וצ טרעדאפעג זיא טכיזפיוא זא ךאוו ן'פיוא
 ןוא ענעגנאגראפ יד ןטכערראפ וצ קראטש ןטעברא ןזומ רימ .ןדאש עדנעייגנא ןופ גנורעגרעראפ
 ,סעדייבעג ,תודוסי רעזנוא ןענאלפ רעדיוו ןוא ןטכערראפ ,ןעיוברעביא וצ ןוא ןדאש עדנעייגנא
  .רעקראי וינ עלא ראפ גנוגיטכערבכיילג ןוא טייקגיטכערעג ןטיירפשראפ וצ ןצעזעג ןוא ,ןטלאטשנא

 יטיס רעזנוא ןופ גנוריפנא יד ןזייוונא טעוו ריפניירא יד ןיא טלעטשעגקעווא ןרעוו עטגינייאראפ יד
 ןוא ,ןעגנורעדאפ ,ןטכילפ יד סיוא טריפ יטיס יד יוזאיוו ןעמעראפ ןוא ןדלעמ ןוא גנוריגער
  .רעטראשט יד ןיא טלעטשעגקעווא ןטכער יד טצישאב ןוא ןא טלאה ןוא ,ןטייקכילטראווטנאראפ

 עטגיטכעראבכיילג א ןעיוב וצ שטנואוו רעזנוא ןיא טגינייאראפ ,יטיס קראי וינ ןופ ןשטנעמ יד ,רימ
 ,טנייה ןוא לאמא ןופ ,רעקראי וינ יד ןופ טעברא ערעווש יד ןענעקרענא ,עלא ראפ יטיס עגידרעוו ןוא
 רעקראי וינ יד ןופ ןעגנורעייטשייב יד ןרעאב ,גנוגיטכעראבכיילג עסאר ראפ טפמעקעג ןבאה סאוו
 ,טעשטומעג ,טפמעקעג ןבאה סאוו עלא ןביולאב ןוא ,טייהיירפ ןופ ןעמאנ יד ןיא ןטילעג ןבאה סאוו

 ערעייז ףיוא רימ ןעייטש ,ןעמאזוצ .יטיס ערעסעב א ןוא ןבעל ערעסעב א ראפ טמיורטעג ןוא
 ערעזנוא ,זנוא ראפ ןגראמירפ עגיטכיל א וצ טייקטסעפ א טימ רעטייוו ךיז ןקור רימ תעשב ןעלסקא
 .תורוד עגידרעטייוו ןוא ,רעדניק

 וצ יוזיוו ףיוא עטמאאב ןוא ןרוטנעגא יטיס ןזייוונא וצ ןראוועג טצונעג טלאוו ריפניירא ענעגאלשעגראפ יד
 טשינ טלאוו סע .סטידוא ןוא ןטכיזרעביא םארגארפ ,ןענאלפ וצ ןדניבראפ ןטכילפ ערעייז ןריפסיוא
 יד רעדא ןענימרעט עריא ןריסראפניא וצ טירש ןופ טכער עטקערידמוא רעדא עטקעריד א טכאמעג
 עיצאקיפיטרעס טימ טפארק ןיא ןיירא טלאוו סע .ץעזעג ןופ גנוגנידאב ערעדנא עכלעוו ייס ןופ ןענימרעט
 .רעטראשט םוצ גנוגיטכערראפ אזא טגיטכעראב ןבאה עטלעוורעדסיוא יד זא
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 עיסימאק ןוא ,ןאלפ ,סיפא גנוגיטכעראבכיילג עסאר א ןלעטשקעווא :#2 עגארפ לטעצ םיטש

 עסאר עטיירב-יטיס א טרעדאפעג ,גנוגיטכעראבכיילג עסאר ןופ סיפא ןא טנעפעעג טלאוו גאלשראפ יד
 וצ גנוגיטכעראבכיילג עסאר ףיוא עיסימאק א טכאמעג ןוא ,ראי ייווצ עדעי ןאלפ גנוגיטכעראבכיילג
 גנוגיטכעראבכיילג עסאר עטיירב-יטיס יד קילבאפ ןיא ןייגרעביא ןוא ןכיורבעג 'סיטינוימאק ןטערטראפ
 טכיוועג עלעיצעפס א טימ גנוגיטכעראבכיילג ןופ גנוכייררע סאד טניימ גנוגיטכעראבכיילג עסאר .ןאלפ
 טמ רעלעפ ןכאמראפ ןופ סעצארפ א ןיירא טמענ ןוא ןכירטש ראטקאראכ עדנטעבראטימ ןוא עסאר ףיוא
  .עלא ראפ גנוגיטכעראבכיילג עטרעמראפ ןופ ליצ יד טימ ,סעפורג עסאר ןשיווצ ןייזליואוו

 ןכאמ ףיוא גנוריגער ןופ טכיוועג עלעיצעפס טגייל סאוו רוטנעגא ןא טשינ טאה גנוריגער ס'יטיס קראי וינ
 טלעטש גאלשראפ יד .גנוגיטכעראבכיילג עסאר ףיוא טכיוועג טימ ,גנוגיטכעראבכיילג ןטיירפשראפ ןוא
  .גנוגיטכעראבכיילג ןרעקרעטשראפ וצ ןוואורפ גנוריגער יטיס ןצאשפא ןוא ןענאלפ ראפ םאר א קעווא

  גנוגיטכעראבכיילג עסאר ןופ סיפא

 ףישט א ךרוד טריפעגנא ,גנוגיטכעראבכיילג עסאר ןופ סיפא ןא טנעפעעג טלאוו שיוט ענעגאלשעגראפ יד
 יטויפעד רעדא טפיוה רונעגא ןופ לפאטש א ףיוא ,ראיעמ יד ךרוד ןעמונעגפיוא ריציפא גנוגיטכעראבכיילג
 ןלעטשוצ ןוא ןרינערט וצ רוטנעגא יטיס עדעי טימ ןטעברא וצ לבעליעווא ןעוועג טלאוו סיפא יד .ראיעמ
 גנוזייוונא טימ ,רוטנעגא יטיס עדעי טלאוו ,ראי ייווצ עדעי .גנוגיטכעראבכיילג עסאר ףיוא ףליה עשינכעט
 רעד .ןאלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר רוטנעגא ןא טלקיווטנא ,גנוגיטכעראבכיילג עסאר ןופ סיפא יד ןופ
 עטיירב-יטיס א ןיא רענעלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר רוטנעגא יד טפארק ןיא טגיילעגניירא טלאוו סיפא
 טגנאלאבנא ןרוטנעגא ראפ ןטראדנאטס טלעטשעגפיוא טלאוו סיפא רעד .ןאלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר
 יד ףיוא ןייזליואוו ןיא ןדיישרעטנוא ןוא רעכעל ןטסעמ וצ עיצאמראפניא ןופ גנוטכיראב ןוא גנולמאז יד
 עסאר ןופ סיפא רעד .סיטינוימאק ןוא סעפורג ערעדנא רעדא ,עשינטע ,עסאר ןופ לפאטש
 עסאר ןיא טכיירטשעגרעטנוא ןרעוו וצ "רעטנגעג טעטיראירפ" טריציפיטנעדיא טלאוו גנוגיטכעראבכיירג
 ,טייהטנוזעג ,גנוגיטכעראבכיילג ןיא ןדיישרעטנוא עטקרעמאב ףיוא טריזאב רענעלפ גנוגיטכעראבכיילג
 קראטש רעייז ןרעוו וצ טייקכילניישראוו ס'טנגעג יד רעדא ,ןטייקירעווש עשימאנאקע-איצאס רעדא
  .םיקוליח יד ןרעקרעטשראפ ןענעק סאוו ןעגנוריסאפ עגידרעטעפש ךרוד טסולפנייאאב

 ןופ סיפא יד טלאוו ,סעצארפ גנולקיווטנא ןאלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר יד ןיא עלא ריא וצ באגוצ ןיא
 ןרעמראפ וצ םארגארפ ןייזעד טירטוצ עטיירב-יטיס א טלעטשעגקעווא גנוגיטכעראבכיילג עסאר
 ,סעסיוורעס ,ןעמארגארפ יטיס וצ ןעגנולכיורטש ןרענימראפ ןוא טירטוצ עטגיטכעראבכיילג
 טציטשעג ךיוא טלאוו גנוגיטכעראבכיילג עסאר ןופ סיפא רעד .ןסולשאב ןכאמ ןוא ,סעיצאקינוימאק
 ןריסערדא וצ קיטקארפ ןוא ןצעזעג ןופ גנוריפנייא ןוא גנולקיווטנא יד טשרע ןגייל ןיא ןרוטנעגא
 ןופ ץונאב סאד ןצינערגאב וצ טעברא ןעמענניירא ןעק סאוו ,סיטינוימאק רעדא ןשטנעמ ןופ "גנורעדינרעד"
 ןריסראפניא וצ ןלאווסיוא ערעדנא ןלעטשטסעפ ,ןקוקרעביא דנורגרעטנוה ןוא עיראטסיה עלאנימירק
 ס'יטיס יד ןיא ןטסאפ יד ןרעכעה ןוא ןעמענפיוא עטגיטכעראבכיילג ןרעסעבראפ ,ןפארטש
 רעדא ןרענימראפ ןוא ,רעטנגעג רעביא ןסראסיר ןופ גנולייט עטגיטכעראבכיילג ןענעפע ,טפארקסטעברא
  .גנולייטוצ לענאשיעפויקא רעדא טלאהעג ןטארסיוא

 ןוא תודחא עסאר ףיוא טפארק-קסעט יד ףיוא דואק א טגיילעג ךיוא טלאוו גאלשראפ יד
 טפארק-טסעט יד טלאוו ,גאלשראפ יד רעטנוא .2020 ןיא ןראוועג טכאמעג זיא סאוו ,גנוגיטכעראבכיילג
 ןוא גנוגיטכעראבכיילג עסאר ןופ סיפא יד ןיא ןענופעג ךיז גנוגיטכעראבכיילג ןוא תודחא עסאר ףיוא
 גנוגיטכעראבכיילג ףישט יד ךרוד ןעמונעגפיוא ןענאזרעפ-ריעשט רעמ רעדא ןייא ךרוד טריפעגנא ןראוועג
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 ףישט יד ךרוד ןעמונעגפיוא רעדילגטימ ערעדנא ןוא ראיעמ יד טימ סעומשרעביא ךאנ ריציפא
 תודחא עסאר ףיוא טפארק-קסעט יד .ןרוטנעגא טעברא רעייז טימ םענייאניא ריציפא גנוגיטכעראבכיילג
 ןוא רעטמאאב גנוגיטכעראבכיילג ףישט יד וצ תוצע יסילאפ טלעטשעגוצ סאוו גנוגיטכעראבכיילג ןוא
  .גנוגיטכעראבכיילג עסאר ןרעמראפ וצ ןוואורפ סגנוריגער טעבראעגסיוא

 ןאלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר

 עסאר עטיירב-יטיס א ןכאמ לאז ראיעמ רעד זא טרעדאפעג טלאוו גנורעסעבראפ ענעגאלשעגראפ יד
 יד .ראי ייווצ עדעי רענעלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר רוטנעגא ןכאמ וצ ןרוטנעגא ןוא ןאלפ גנוגיטכעראבכיילג
 יוו ,רענעלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר רוטנעגא יד ןוא ןאלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר עטיירב-יטיס
 ץרוק ייס ,סעיגעטארטס ןוא ןליצ יד קילבופ ןיא טריקינוימאק ןוא טריציפיטנעדיא טלאוו ,ןביוא טרעדלישעג
 ךיוא ןטלאוו רענעלפ יד .טייקגיטכערעג ןוא גנוגיטכעראבכיילג עסאר ערעסעבראפ וצ ,עגינימרעט גנאל ןוא
 טירשראפ ןופ םענראפ יד ןטסעמ וצ ,סקירטעמ לפאטש-טנגעג טנכערעגניירא ,ןעגנוטיידנא אטאד טאהעג
 ןוא ןייזליואוו ףיוא טאה טעברא יד סאוו טקעפא יד ןגייצ ןוא טעברא גנוגיטכעראבכיילג עסאר ףיוא
 עסאר יד .טכיראב טירשראפ לעינעייב א ןיא טנכערעגניירא ןראוועג טלאוו טירשראפ יד .טייקנדישראפ
  .סעצארפ ןענאלפ טעשזדאב יד ןרימראפניא וצ טלעטשעגסיוא זיא לושזדעקס ןענאלפ גנוגיטכעראבכיילג

 לושזדעקס ןוא עינילטייצ

 יד טימ ,2024 ,16 ראונאי יוו רעטעפש טשינ ןראוועג טקישעג טלאוו ןאלפ עטשרע יד ןופ לעטשסיוא ןא
 ןוא עטשרע ס'ראיעמ יד טימ םענייאניא ,2024 ,26 לירפא יוו רעטעפש טשינ טקישעג ןאלפ עגיטליגדנע
 ייווצ עגידנעמוק יד טריסערדא ןטלאוו סעיגעטארטס עגינימרעט-ץרוק יד .סטעשזדוב עוויטויקעזקע
 יד .2026 רעבמעטפעס ןיא ןעמוקעגראפ טלאוו טכיראב טירשראפ עלופ עטשרע יד .ןראי לעקסיפ
 ייז תעשב סעיגעטארטס גנוגיטכעראבכיילג רעייז ןגיילמאצ וצ ןרוטנעגא ןגיטומ וצ טכאמעג זיא עינילטייצ
 וצ סעיגעטארטס גנוגיטכעראבכיילג יד ןביולרע ,ןוט סאד טימ ןוא ,סטעשזדוב ערעייז םאצ ןלעטש
  .סטעשזדוב לעטיפאק ןוא עבאגסיוא עדייב ןרימראפניא

  גנוגיטכעראבכיילג עסאר ףיוא ןאשימאק

 טלעטשעגמאצ גנוגיטכעראבכיילג עסאר ףיוא ןאשימאק א טפאשעג טלאוו גנורעדנע ענעגאלשעגראפ יד
 סיטינוימאק יטיס קראי וינ ןופ ןקוקסיוא יד ןעגנערב וצ טכאמעג ,יטיס קראי וינ ןופ רעניואוונייא 15 ןופ
 יטינוימאק ןגאלשעגראפ ןוא טריציפיטנעדיא טלאוו ןאשימאק יד .סעצארפ ןסולשאב יד וצ ןיירא
 ןוא ןקוקרעביא ןוא ,סעצארפ ןענאלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר יד ןרימראפניא וצ ןטעטיראירפ
 טנכערעגניירא ,רענעלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר עטיירב-יטיס ןוא רוטנעגא ףיוא קילבופ ןיא ןראטנעמאק
 גלאפסיוא רוטנעגא ןעגנאגעגכאנ קילבופ ןיא ךיוא טלאוו ןאשימאק יד .טלמאזעג ןרעוו לאז אטאד עכלעוו

 רוטנעגא רעביא סעגאלק ןעמוקאב טנעקעג טלאוו ןוא ,סעצארפ ןענאלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר יד טימ
 .ןדיישרעטנוא עסאר ןרעמראפ ןעק סאוו גנוריפפיוא

  סרענאשימאק

 ןוא ראיעמ יד ךרוד ןעמאזוצ ןעמונעגפיוא טרעוו סאוו ריעשט א ךרוד ןאוועג טריפעגנא טלאוו ןאשימאק יד
 ןטלאוו סרענאשימאק ףניפ .סרענאשימאק ןביז ןעמונעגפיוא טלאוו ראיעמ יד .רעקיפס ליסנואק יטיס יד
 ןייא .ואראב עדעי ןופ רעטערטראפ א טימ ,רעקיפס ליסנואק יטיס יד ךרוד ןראוועג ןעמונעגפיוא
 ןראוועג טלאוו רענאשימאק ןייא ןוא ,רעלארטפמאק יד ךרוד ןראוועג ןעמונעגפיוא טלאוו רענאשימאק
 רעקיפס ליסנואק יטיס ןייא ןוא ענעמונעגפיוא לעראיעמ ןייא .טאקאוודא קילבופ יד ךרוד ןעמונעגפיוא
 רעטלע ןיא רעקראי וינ ןופ ןגראז ןוא ןקוקסיוא יד ןטערטראפ וצ טרעדאפעג ןעוועג טלאוו ענעמונעגפיוא
  .25 רעטנוא ןופ
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 ןשיווצ ,טכארטאב ןיא ןעמענ טפראדעג עטמאאב עטלעוורעדסיוא עדעי טלאוו ,סעמאנפיוא ןכאמ ןיא
 ןטעברא וצ גנוראפרע ןבאה רעדא ,ןופ רעטערטראפ ןענעז עכלעוו יד ןעמענוצפיוא ,ןעגנונעכער ערעדנא
 עלא ןוא ,חרזמ לטימ ,רעדנעלייא קיפיסאפ ,ןאיזא ,ןוויטאנ ,סקניטאל ,ץראווש ןענעז סאוו ןשטנעמ ,ראפ
 טימ ןשטנעמ ,שילגנע ןיא טפאשנעק עטצינערגאב טימ ןשטנעמ ,ןטנארגימיא ;רילאק ןופ ןשטנעמ
 ןענעז סאוו ןשטנעמ ,+LGBTQ ןענעז סאוו ןשטנעמ ,ערעטלע ,עכילטנגוי ,ןטנעדוטס ,סיטיליבאסיד
 ןוא ,גניזואה קילבופ ןופ רעניואוונייא ,ןטיפענעב קילבופ ןופ רעטלאהרעד ,טייקגיטכערעג ןיא טשימראפ
 טייקגיטכערעג עסאר רעדא גנוגיטכעראבכיילג עסאר ןיא גנוראפרע ןבאה עכלעוו ןשטנעמ .ערעדנא
 .ןרעוו טנכערעג ךיוא ןענעק
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 ןבעל ןופ טסאק עגיטכיר יד ןטסעמ :#3 עגארפ לטעצ םיטש

 א ,2024 ןיא ןביוהעגנא ,ןטכיראב ןוא ןעלקיווטנא וצ גנוריגער יטיס טרעדאפעג טלאוו גאלשראפ יד
 ןא יטיס קראי וינ ןיא ןעניואוו וצ טסאק סע סאוו ןופ גנוטסעמ "ןבעל ןופ טסאק עגיטכיר" עכילרעי

 טנגייאעג זיא גנוטסעמ ענעגאלשעגראפ יד .ףליה עלאמראפמוא רעדא ,עטאווירפ ,קילבופ ןענעכערניירא
 ןכיורבעג עגיטיונ ןעמוקכאנ ןופ טסאק יד ןענעכער ךרוד ,טייקמירא רעדייא יוו דובכ ףיוא טכיוועג ןגייל וצ
 ,ןבאגסיוא טנעדנעפעד ןוא דליישט ,ריעקדליישט ,גניזואה ,וצ טצינערגאב טשינ רעבא ,טנכערעגניירא
 ,ןטקודארפ ןגינייר ,ןטקודארפ טייקנייר עניימעגלא ,גנודיילק ,ריעקטלעה ,עיצאטראפסנארט ,ןסע
 "ןבעל ןופ טסאק עגיטכיר" יד .סיוורעס טענרעטניא ןוא ,סיוורעס ןאפעלעט ,ןעלקיטרא דנוזעגזיוה
 טייקמירא ןטסעמ וצ טצונעג ןרעוו סאוו ןטראדנאטס וצ באגוצ ןיא טעטכיראב ןראוועג טלאוו גנוטסעמ
 רעדא עטקעריד א טכאמעג טשינ טלאוו סע .ןטיפענעב קילבופ ראפ גנוגיטכעראב ןעמיטשאב רעדא
 .טירש ןופ טכער עטקערידמוא


