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1 . המדקה .

, גנילוָארטנַאק רַאֿפ ןעמעטסיס ןַאשיימַאטָאםייה ןופ טרָאס עלַא ןעניימ םיָאנּת ; ָאווקדר & םייה טרַאמס ; ָאווקדל & , " זיוהטנעגילעטני "
ןינב ענעדישרַאפ עליפ ןריפ ןענעק ןעמעטסיסןַאשיימַאטָא םייה.ןינב םעד ןיא דיטיירעּפרָאקני זנַאשיילַאטסני ןואןעמעטסיסַ יירפ ןופ גניוויירד

קטע , סלעטָאה , זיסַאפָא , ץנַאמטרַאּפַא, ךַאלפ , זיוה :סּפייט .

זיוה םעד ןופ גניּפיווקי ןואגנימירט רַאֿפ םעטסיס קיטכיוו ֿבור ןענעז ַלייוורעד ןעמעטסיס ןַאשיימַאטָאםייה .

זנַאשייטקעּפסקע טנַאמסעווני וצ גניטסַאשזדַא , םינינב עיינרַאֿפ זנַאשקירטסיר יגָאלָאקע , זיסיירּפ עיגרענע רַעייט רעמ ןוא רעמ טימןעמאזוצ
עלבַאמיטסעני ילקַאטקַארּפןענעז םעטסיס יד .

ןופ ץינַאב סַאשעב זנַאשייטקעּפסקע ןופ ןעגנורעדנעטימ ןעמַאזוצ סע רעיגיפנַאקיר וצ ןזָאל ןעמעטסיס ןַאשיימַאטָא םייה עכעלטע ןופַטייקיגייב
זיוה םעד ןופ ןַאשייווַאנער קיטסַארד טימןעמַאזוצ זנַאשיילַאטסני קירטקעלע ןלענאיצידארט גניגנַאשט ןופ ַטייקיטיינןָא , ןינב יד .

ןופ ַזיירּפ ןריצודער , עיגרענע ןרָאּפש , עימאנאקע, ַטייהרעכיז , קידעבעל ןופ טסיירט ןרעסערגרַאפ ןזָאל ןעמעטסיס ןַאשיימַאטָאםייה
ךַאלפ רעדָא זיוה רעד ןיא קידעבעל .

1.1. ןַאשיימַאטָא , טסיירט , זי .

סעסיוועד קינָארטקעלע ןוא קירטקעלע , רוטַארעּפמעט, טכיל ןופ גנילוָארטנַאק ַטייוו ןוא עגיה , סקעלּפמָאק זלַאבייני ץינַאב םעטסיסעסוָאהע
גניטיילַאימע ךרוד ןעמעטסיס יפיה , אעדיוו- ָאידוַא גנילוָארטנַאק ןופ טייקכעלגעמ ץייירק סע.קטע , לעטָאה , סיפָא, ךַאלפ , זיוה םעד ןיא

ןופ טייקכעלגעמןַארַאפ זי סע.םעטסיס עסוָאהע ךרוד דַאטויקַאסקע ןוא ןענרעל ַןייז ןענעק סָאווזלַאנגיס רעללָארטנָאק ַטייוו דערערפני
, רעפַאבץיה , לסעק ,- נוז , ןַאשיילַאטנעוו , ןַאשיירעּפוקיר , גנילָאָאק , גנוציהַאב:גנורילַאטסני רעמיצ לסעק עטריסנַאווַא רעייז גנוריפנָא

םעטסיס גנוטיירּפשרַאפ טפול סייה ןוא לקער רעסַאוו טימ רעייפנַאב .

, ץעלבַאט , ַאדּפ , יסיּפ , ןָאפעלעט ליבָאמ םסג, רעללָארטנָאק ַטייוו רי , זישטיווס טסָארּפ ךרוד םעטסיס גנילוָארטנַאק זלַאבייניעסוָאהע
דיורדנַא ףיוא טריזאב ןטעברא זלַאנַאּפןדניברַאפ קיפַארג , סענָאפטרַאמס , Windows XP , Windows Vista , רעטצנעֿפ , 7רעטצנעֿפ

רערעטעלב טענרעטניא, סמעטסיס דעלבַאנע ַאווַאשזד , זרעסעסקַאס רעייז ןוא6 ליבָאמ , Windows Explorer , ןַאשייקַאלּפַא טנעילק ּפטפ
.

דיילּפַאס טימ יסיּפ רעדָא ץעלבַאט , סענָאפטרַאמס, ַאדּפ לַאמרָאנ ףיוא ןעזעגנייא ןענעז עילפַאט לָארטנָאק סקיפַארג םעטסיסעסוָאהע
גנורילַאטסני רעצינַאב ףוס ןייק רַאֿפ ילַאושזדיווידני ןפאשאב ַןייז ןענעק רעדליבןַאשייזַאלַאוושזיוו.גראווכייוו .

, טפָא , טסניד ןפיול וצ דמַארגוָארּפַןייז ןענעק סָאוו רעלודעשטס עטריסנַאווַא , סיורג ןופ ךיז נלעטשפיונוצ זרעלוָארטנַאקעסוָאהע
, לקעּפ עסוָאהע טימ ןעמַאזוצטעברַא סָאוו , גראווכייוו ןגייא ןפאש זלַאבייני ןציטש יסיּפ.שיטַאמָאטיואטעברַא ַטייצ ןוא דנוָאּפטסוָאּפ

יד ןיא ןעַניישרעד רעדָא קיטיינ ַןייז ןענעק סָאוו זמַאדירעגלַאסרעצינ עטריסנַאווַא ןפיול ןוא סגָאל גנימרָאפרעּפ
זלַאנַאּפ ןעמדיוו ןֿפַאש ןואיטילַאנַאשקגנַאפ ןרעסעברַאֿפ וצ סרעּפָאלעוועד רַאֿפ אצמינב ךיוא ןענעז זירערביילגנימַארגָארּפ.טֿפנוקוצ .

1.2. ַטייהרעכיז .

זנרעסנַאק סע.טזייוו ךַאווש רעמ ליפ ךיוא טאה ןוא םינכשיד וצ טייקַטייוו סיורג וצ טכער , ךַאלפ טלָאמעד דרעשזדניידני רעמ ליפ זיאזיוה
םעטסיס ַטייהרעכיז וויטקעפע ןופ ןלעפרעדָא ךַאווש ןופ לַאפ ןיא.שזַאטָאבַאס , לבַאמ , רַעייפ , עוויינג , ןלַאפַאב , ירעלגרעב ןופטייקכעלגעמ
זדנוא ןופ רעטעמ ץוט לסיבַא םינכש ףיוא גניטנוַאק , סעססימערּפ ןוא זיוה יד ןיא ןשינעעשעג ךעלגעמןייק גנירָאטינָאמ סרָאסנעס קערש ןוא

שיטסימיטּפָא ךיוא אלא זיא ףורּפָאַ ייצילָאּפ רעדָא .

םסג טימ םעטסיס ַטייהרעכיז ןיא- ןעיוב ץיירעּפרָאקניסע ַלייוו , ןינב ןוא זיוה ןופ ַטייהרעכיז זיסירקני םעטסיס עסוָאהע ןופץינַאב /SMS 
זישטיווס , זַאג , טניוו , רַעייפ , ץיה , טלַאק , סַאנ, גנוגעווַאב( סרָאסנעס קערש ןופ ןימ ןייק גניטקענַאק זלַאבייני סע.ןשינעעשעגןופ גָאזנָא

ןריטטכַאמרַאֿפ ןופ גנוקיטעטשַאב רַאֿפ , Windows , ענָאז דרויקיס סיורַאדיטייוויטקַא זיא םעטסיס ַטייהרעכיז.).קטע , ןרעיוט , זרעלוָאר ,
, ןַאשייווַאטקַא רעסנעסףיוא טעברַא קיטַאמַאטָא ןריפכרוד וצ טייהנגעלעג טיג עסוָאהע.זרעדורטניוצ ףמַאק רַאֿפ ַטייצ ךָאנ ןבעג טינ ןָאט סָאוו

םעטסיס יד ןיא דעמַארגָארּפ .

קטע סגנינווַא ןטָאש, ןריט , ןרעיוט , זרעלוָאר גניוויירד לַאנַאק- יטלַאמ קיטַאמַאטָא ץיירגַאטניעסוָאהע .

עיזיוועלעט גניגנַאשט.לשמל , ןשינעעשעג דלושזדעקסקידנסילפ ךרוד זיוה יד ןיא שטנעמ ןופ ַןייַזייב גניטייטַאמי זלַאבייני םעטסיסעסוָאהע
ןיא- ןכערב ןופ זיוה יד גנישטַאוו זרעדורטנישזדירעקסיד ןענעק סָאוו , זלַאנַאשט .

1.3. זגניווייס עיגרענע , עימאנאקע .

, םעטסיס- נוז , טרָא לסעק , ןַאשיירעּפוקיר , ןַאשיילַאטנעוו, ליק , ץיה ןריפ וצ רעללָארטנָאק עטריסנַאווַא ץיירעּפרָאקני םעטסיסעסוָאהע
ַיירֿפ ןצינ ןוא גנירעפַאב ךרוד עיגרענע ןופ ץַאלּפַא סעווַאס סָאוו , גנוטיירּפשרַאפ טפול סייה ןוא לקער רעסַאוו טימ רעייפנַאב, רעפַאב ץיה

( שטנעמ ןָא שיטַאמָאטיוארָאג ןפיול וצ דמַארגוָארּפ ַןייז ןענעק סע.)זלַאויפ טרַאה , ץלָאה( ןלאווקעיגרענע טסַאּפישט רעדָא )- נוז
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ןופ זיסיירּפ ףיוא גנידנעּפידלאמ לסיב ַא ןַאשיילַאטנעוו , גנילָאָאק , גנוציהַאב ןופ תואצוה רועישוצ טייקכעלגעמ זלַאבייני סע.ןַאשקַארעטני
זלַאויפ טצינעג .

זנַאזַאד עכעלטע ןגעוו ןופ זגניווייס ךָאנ ץיירענעשזד, ילטנַאדנעּפידני ייז ןעַנייט ןוא סערוטַארעּפמעט זמור ןופ לָארטנָאקַטייקכעלנעזרעּפ
ףיוא שיטַאמָאטיוא דנייטניימ ןענעז זמור דלוָארטנַאקןיא סערוטַארעּפמעט עלַא לַאפ םעד ןיא.עיגרענע ןופ ץינַאב וויטקעפעןוא , ץנעסרעּפ
קיטַאמיילק , טניוו , ןוז , רעטעוו יד.ןעמערעדנא ןיא רוטַארעּפמעט ןטעבעג ןטלַאה וצ זמור עכעלטע גניטיכרעוווָא ןָא, הגרדמ דמַארגוָארּפ
ףיוא זיא סע יוו , עָאּפשַאהקיזיר ַאזַא ןבָאה טינ ןָאט זנַאשייקוָאל ןוא סיירג רעטצנעֿפ , זושי רעשטקעטַאקרַא, ַטייצ ןוא ַטייצ , ןשינעעשעג

טניוו , גנוציהַאב- נוז, םיָאנט רעטעוו וצ טכער ןעגנורעדנע סָאוו זמור יד ןשיווצ טנעידַארגסיורג טינ זיא סע.ןעמעטסיס גנוציהַאב טפיוה
זושי לַאבַאטקידירּפנַא ערעדנא עליפ ןוא , גנוטכיר .

עכעלטע ךָאנ שיטַאמָאטיוא קעווַא רעק וצ ייזןקיטעטשַאב ךרוד טכיל קעווַא גנישטיווס קיטַאמַאטָא ךרוד דווישטַא ַןייז ןענעק זגניווייסךָאנ
ןַאשקעטיד גנוגעווַאב ןופ טַאטלוזער רעד יוו ַטייצ ןופ ַטייצַא רַאֿפ , ףיוא ייז רעק רעדָא לָאמ .

טכיל טפיוה טכַאמ ךיוה וצ גנירעּפמַאק , זגניווייסעיגרענע קעווַא ץַאלּפ ךיוא ןעניוועג ןענעק ןפמאל טכיל טכַאמ ןיילק טנופ- יטלַאמןצינ .

ןופ סָאק ףיוא גנידנעּפיד( ןרָאי1-3 סַאשעב גנורילַאטסניןופ סָאק לָאצקירוצ וצ טייהנגעלעג טיג םעטסיס עסוָאהע ןופ זיטַאליבַאסַאּפםעד
זלַאויפ טצינעג ).
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2. סעיסרעוו םעטסיס עסוָאהע .

ענעדישרַאפ ןופ סעסיוועד עליפ ןַאשיירגַאניןוא גנילוָארטנַאק ןבעג סָאוו ןַאשיימַאטָא בוטש ןופ גנוזייל עטריסנַאווַאזיא םעטסיסעסוָאהע
יטידימוה , גנילָאָאק , גנוציהַאב , הגרדמ טכיל , רוטַארעּפמעט לָארטנָאק ןואגנירָאטינָאמ זלַאבייני עסוָאהע.ּפיט .

לָארטנָאק טירטוצ יוו טצינעג ַןייז ןענעק ןוא סלעטָאה, זיסַאפָא , םינינב רוביצ , רעזייה , ץַאלפ ןיא ןרילַאטסניא ַןייז ןענעק םעטסיסעסוָאהע
םעטסיס .

לַאמיסקַאמ רעדָא טסיירט , שימָאנָאקע ַןייז ןענעק גנורילַאטסני םעטסיסעסוָאהע .

רעדָא יסיּפ ךרוד ןטארעג , דזיילַארטנעס , דזיילַארטנעסידןופ טייקכעלגעמ ץייירק םעטסיס עסוָאהע ןופ ץנַאירעוו ןַאשיירעיגיפנַאקעליפ
גנורילַאטסנַייירפ .

רעצינַאב ףוס וצ ַךיילג ןַאשייקַאלּפַא םירט ןוא ןלייטטנייוועג טינ ןופ ןרינגיזער וצ טייהנגעלעג טיג סָאוו םעטסיס רעלַאשזדַאמ זיאעסוָאהע
ןשינעפרעדאב (E. גנורילַאטסני ךַאלפ ןיא טּפַארד ַןייז ןענעק רעגַאנַאמטַאעה. ג ).

טימ דזיילַארטנעסיד רעדָא )רעגַאנַאמלעוועל( הגרדמרעּפ רעללָארטנָאק רענייא ןוא דזיילַארטנעס יוו דנייזיד ַןייז ןענעק גנורילַאטסניעסוָאהע
לאמ לסיב ַא ןענעז גנעל ץנַאג רעייזןוא גנילבַאק וו230 רעקינייוו ליפ ןענעז סע לַאפ עגר ןיא.זמור יד רעביאןטיירּפשרַאפ זרעלוָארטנַאק עליפ

זרעלוָארטנַאקןופ סָאק ערעסערג רַאֿפ ףיורַא ןכַאמ לייט סָאוו , רעּפישט ליפגנורילַאטסני טכאמ ןוא רעצריק .
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החגשה יסיּפ רעטנוא1 עסוָאהע 2.1 .

סקעלּפוד ץנַאג485- סר( סובָאטיו ןטַאד ףיוא ןטעברא ןענעז סעסיוועד1 עסוָאהעעלַא ).

ַייב טרעלקרעד זיא עיסרעווםעד : www.isys.pl/download/eHouseEN.pdf ןעעסוָאהע/עיפאקפארא/לּפ.סיסי.וווווו .PDF 

2.2. החגשה רעגַאנַאמממָאק רעטנוא1 עסוָאהע .

, סרעדנעטסקעטוּפני , רעגַאנַאמלַאנרעטסקע, רעטרעוונָאק485סר/232 סר , יסיּפ זיסיילּפיר רעגַאנַאמממָאק ןַאשיירעיגיפנַאק םעדןיא
ַייבטרעלקרעד זיא עיסרעוו םעד.רעדנַאּפסקע : www.isys.pl/download/eHouseEN.pdf ןעעסוָאהע/עיפאקפארא/לּפ.סיסי.וווווו

.PDF 
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2.3 . טענרעהטע רַאֿפ עסוָאהע( עסוָאהע טענרעהטע ) 

רעגַאנַאמטַאעה זיא םַאנסיוארענייא רָאנ.רעשטקַארטסַארפני )טיבמ10( טענרעהטע ּפי/ּפקט רעטנוא טעברַאגנורילַאטסני ןופ טנַאירַאוו סאד
רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע, סרעגַאנַאמלעוועל טימ ץיירעּפַאוָאק רעגַאנַאמממָאק.עלבַאק רעבירַאךרוד485- סר ךרוד ןדנובראפ ךָאנ זיא סָאוו

's , זלַאנַאּפ ּפי/ּפקט (Windows XP , ןַאשייקַאטנעטָא רעפטנע- ןפורסיורַא טימ לָאקָאטָארּפ עסוָאהע ןצינ)6.0 ליבָאמ רעטצנעֿפ
יד ןיא דלַאביינע זיא סע ביוא סדָאהטעמ ןַאשייקַאטנעטָארעלּפמיס ןצונ ןענעק ןעמַארגָארּפ ייטרַאּפ טירד.תוביס ַטייהרעכיזרַאֿפ

ןַאשיירעיגיפנַאקרעללָארטנָאק .

רעדייסעק , ילַאקינַארטקעלי רעדָא ילקירטקעלי דלוָארטנַאקַןייז ןענעק סָאוו , לטימ רעדעי ילקַאטקַארּפ לָארטנָאק זלַאבייני םעטסיסעסוָאהע
קרַאמ יד ףיוא סַעיינ ףיוא טנפעעגןוא דעּפָאלעוועד .

סענָאפ ליבָאמ , ץעלבַאט , סענָאפטרַאמס, ַאדּפ , יסיּפ , )לַאמרָאנ ינָאס( רעללָארטנָאק ַטייוו רי ךרוד דלוָארטנַאק ַןייז ןענעקעסוָאהע
( ףיוא טריזאב זלַאנַאּפ ןדניברַאפ , )2.0 ּפדימ ַאווַאשזדרעדָא דיורדנַא , 6.0 ליבָאמ רעטצנעֿפ (Windows Mobile 6.0 , רעטצנעֿפ XP , 
Windows Vista , Windows 7 דעטנוָאמ טנַאוו טסָארּפ ךרוד רעדָא , ןעמעטסיס טּפיווקיַאווַאשזד , דיורדנַא , )זרעסעסקַאס ןוא

טענרעטניא , יפיוו , טענרעהטע , )רי( טיור- ַארפני ךרוד דווישטַאַןייז ןענעק לָארטנָאק.זישטיווס , email , SMS , עיּפָאק עקעט , ּפטפ .

לָארטנָאק קיגָאל ךעלרעני ןָא , )זרעטיכ , ץוַאטַאק, סּפמַאּפ , ןפמאל.לשמל זייליר ךרוד קעווַא/ףיוא טשטיווס( סעסיוועד טסָארּפ ןצונעסוָאהע
זלַאנַאּפ ןעמיטשַאב , זלַאנַאּפ קיפַארג.לשמל( סעסיוועד דַאטייקַאדעד ןוא רַעייטןפרַאד טינ ןָאט ןוא ).

רַאֿפ זיילרעוווָא גראווכייווןגייא ןֿפַאש וצ טייהנגעלעג טיג סָאוו סַאדּפ , ץעלבַאט , יסיּפ ךרוד ןטארעגַןייז ןענעק ןוא ץיירעּפַאוָאק עסוָאהע
גנימרָאפרעּפןוא סרעטעמַארַאּפ זלַאנגיס ןוא טַאטש זרעלוָארטנַאק גניזיילַאנַא ךרוד זמַאדירעגלַאדיחי ןוא עטריסנַאווַא ןַאשייטנעמַאלּפמי

ןשינעעשעג עסוָאהע טלאוועג ןקיש ןוא געוו טלאוועג ןיא ןטַאד .

ןופ טייטשאבםעטסיס טענרעהטע4עסוָאהע : 

� זמור רעמ רעדָא רענייא גנילוָארטנַאק- )םרע( רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע , 

� ירָאטס זיוה רעדָא טנעמטרַאּפּפַא , ךַאלפ ץנַאג גנילוָארטנַאק- )םל( רעגַאנַאמלעוועל , 

� טימ רעייפנַאב , רעמיצלסעק , ןַאשיירעּפוקיר , ןַאשיילַאטנעוו , םעטסיס ץיה טפיוה גנילוָארטנַאק- )םהע( רעגַאנַאמטַאעהטענרעהטע
קטע , רעפַאב ץיה,- נוז , גנוטיירּפשרַאפ טפול סייה ןוא לקער רעסַאוו , 

� רעללָארטנָאק זרעלוָאר , םעטסיס ַטייהרעכיז דיטיירגַאני- םסג, טענרעהטע )רעטעמיטנעס( רעגַאנַאמממָאק , 

� לַאנַאשּפַא( זרעמיד םווּפ ןוא רעללָארטנָאק רַאֿפ זייליר עלַאךיז נלעטשפיונוצ- )ּפמ( עלודָאמ עלער ) , 

טלאוועג , וויטקעפע ֿבור ַןייז טלָאוו סָאוו גנורילַאטסניןופ טנַאירַאוו דיחי גניזושט זלַאבייני םעטסיס עסוָאהע ןופ רעטקַארַאכרעלַאשזדַאמ
וויטקעפע ַזיירּפןוא , רעציזַאב ךרוד .

E. לַאוו , רעללָארטנָאק רעגַאנַאמטַאעהטענרעהטע ןֿפרַאדטינ ןָאט גנוניווו רעדָא ךַאלפ ןיא גנורילַאטסני עסוָאהע ץייירק סאוו םינפ. ג
דיחי רַאֿפ סרעגַאנַאממָאָארטענרעהטע רעדָא, ךַאלפ לָארטנָאק ַךיילג וצ רעגַאנַאמממָאק רעדָא רעגַאנַאמלעוועל ןֿפרַאד ללכבייז.רעללָארטנָאק

ןעמעטסיס אעדיוו/ָאידוַא ןוא זמור ידןיא ץייל , ץיה גנילוָארטנַאק .

זלַאבייני םעטסיס עסוָאהע : 
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� םרע( )קעווַא/ףיוא( סעסיוועד קינָארטקעלע ןוא קירטקעלע ןופ לָארטנָאקדיטיירגַאני ) .

� םרע( ) ןַאשיילַאימע רעללָארטנָאק ַטייוו ריךרוד ( םעטסיס יפיה, אעדיוו/ ָאידוַא גנילוָארטנַאק ) .

� םל , םרע( הגרדמ טכיל ןופ לָארטנָאק ןואטנעמערוסַאעמ ) .

� םל , םהע , םרע( רוטַארעּפמעט ןופ לָארטנָאק ןואטנעמערוסַאעמ ) .

� םל , םרע( לָארטנָאק ץיה דיחי ןואטנופ- יטלומ ) .

� םהע( רעמיצלסעק ןופ לָארטנָאק דיטיירגַאני ).

� ןופעיצַארטסינימדַא V םהע( ץינו גנילדנַאה טפול , זרעשזדניישטסקי ץיה, ןָאיטַארעּפוקע ר , ןָאיטַאליטנע ) .

� םהע( לָארטנָאקלסעק ) .

� םהע( גנוטיירּפשרַאפ טפולטָא ה רעדָא/ןוא לקעררעסַאוו טימ לָארטנָאקעריפנָאב ) .

� םהע( לָארטנָאק םעטסיס- נוז ) .

� םהע( לָארטנָאק רעפַאב ץיה ).

� רעטעמיטנעס( ענָאז דערָאטינָאמ סיורַא דיטייוויטקַא גָאזנָא םסג טימ םעטסיסַטייהרעכיז ) .

� , ץעלבַאט , ַאדּפ , יסיּפ( ) ווַארדלערָאק ןיא גנורילַאטסני רעצינַאב ףוס רַאֿפ ןפאשאבילַאושזדיווידני ( ןַאשייזַאלַאוושזיוולַאקיפַארג
6 ליבָאמ רעטצנעֿפ- סענָאפטרַאמס  , Windows XP , 7 , סמעטסיס גניטיירעּפַא דעלבַאנע ַאווַאשזד , דיורדנַא , ַאטסיוו ) .

� רעטעמיטנעס( לָארטנָאק סגנינווַאןטָאש , ןריט , ןרעיוט , זרעלוָאר ).

� יסיּפ( םעטסיס עסוָאהע ןיא סגָאלןפאש ) .

� , זישטיווס , סרָאסנעס , )לָארטנָאקוצ קיגָאל ןיא- ןעיוב ןייק ןָא( סעסיוועד ריֿפסיוא ןוא ץנַאנוָאּפמַאקייטרַאּפ טירד ןופ ץינַאב
קטע סרעווירדזרעלוָאר , ץוַאטַאק , סרָאטָאמ , סּפמַאּפ .

� טייק טנעמערוסַאעמ )וו3.3 ; 0 < קרַאמ רעדןופ סרָאסנעס גָאלַאנַא ןופ ץינַאב .

� םרע( ) קריס לַאמרָאנינָאס ( םעטסיס ןופ לָארטנָאק ַטייוורי ) .

� םהע , םל , רעטעמיטנעס , םרע( טענרעהטע ןוא טענרעטניא ךרוד לָארטנָאקַטייוו ) .

� יסיּפ רעדָא, )זרעסעסקַאס ןוא( 6.0 ליבָאמ רעטצנעֿפ , דעלבַאנע ַאווַאשזד , דיורדנַא זלַאנַאּפסקיפַארג ךרוד לָארטנָאק עגיה
ןלעטשרַאפ ןדניברַאפ טימ לַאבַאטַאּפמַאק Windows XP , זרעסעסקַאסןוא( 7 , ַאטסיוו ).

� 6.0 ליבָאמ רעטצנעֿפ, דיורדנַא( ןלעטשרַאפ ןדניברַאפ טימ סענָאפטרַאמס , ץעלבַאט , ַאדּפ , סענָאפ קידוועריר ךרוד לָארטנָאקַטייוו
יפיוו ךרוד םעטסיס גנילוָארטנַאק ןַאשייקַאלּפַא ,SMS רעדָא email).

� SMS רעטעמיטנעס( ) סעּפורג טכירַאב דנייפידוצ ( ןָאיטַאוויטקַאעד , ןעגנורעדנע ענָאז , זנַאשיילַאייוו ַטייהרעכיז ןופ גָאזנָא ) .

� טעברַא וויטקעפע ןוא קידרעדייסעקןעַנייט וצ , גניגָאל , לָארטנָאק ךיז ןופ זנַאשקגנַאפ דַאטנעמַאלּפמיטאה עסוָאהע .
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3 . סרעללָארטנָאק םעטסיס טענרעהטע4עסוָאהע .

םרע( רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע 3.1 ).

שינָארטקעלע , קירטקעלע גנוריפנָארַאֿפ סלַארעפירעּפ ןיא ןעיוב טימ רעללָארטנָאקָארקימ דנייטנַאק ךיז זיא )םרע(רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע
זיא רעמיצ סָאוורעצינַאב ךרוד דנייפיד( רעמיצ טּפיוה רעּפ םרע1 טצינ זנַאשיילַאטסני לַאמיסקַאמןוא טסיירט.רעמיצ יד ןיא סעסיוועד

דערַארפני ףיוא ןַאשקירטסיר עכעלטע ןלעטש גנוזייל םעד.טגנאלראפ זיאירָאטס רעּפ םל1 גנורילַאטסני טעשזדוב קירעדינ ןיא.)קיטכיוו
טלעטש םַארגָארּפ ןואלָארטנָאק .

רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע ןופ זנַאשקגנַאפטּפיוה : 

� 24 קעווַא/ףיוא טיירדעגסיוא רַאֿפ )ּפמ ףיוא ןעיובזייליר קידנסיורדנופ גניוויירד רַאֿפ ַךיילג( ץוּפטוַא לַאבַאמַארגוָארּפ לַאטיגיד
סעסיוועד קידנסיורדנופ Powered ןופ שזדיטלוָאוו ןוא טנַארק רַאֿפ סעולַאוו לַאמיסקַאמ( ַא10/קַא- וו230וצ ףיורַא

עסַאמעוויטסיסער ).
� 12 -0 רעדָא0 >-1 ןופ טַאטש גניגנַאשט רַאֿפ דנייפידןענעז ןשינעעשעג.קטע , זישטיווס , סרָאסנעס גניטקענַאק רַאֿפ ץוּפני לַאטיגיד

> 1. ןַאשייקַאלּפַא; ָאווקדר & גפקרעגַאנַאמממָאק ; ָאווקדל & ןיא ןאטעג ַןייז ןענעק ןשינעעשעג טלאוועגןופ טנַאמנייסַא .
� 8 רַאֿפ דנייפיד ןענעז ןשינעעשעג ייווצ.)סקַאמ , ןימ(סלעוועל דמַארגוָארּפ ילַאושזדיווידני טימ )עטָאלכַאה טיב10( ץוּפני גָאלַאנַא

רעדנא ןאוצ הגרדמ ןייא ןופ גניגנַאשט X < ןימ , X> סקַאמ .
� 3 רעדָא ילטַארעּפעס טצינעג ַןייז ןענעק )רעממידקד( הגרדמ טכיל גנילוָארטנַאק רַאֿפ ץוּפטוַא )ןַאשיילַאשזדַאמ טיירב סלַאּפ( םווּפ

רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע. לָארטנָאק בגר דנייבמַאק רַאֿפ ןעמַאזוצ 's ָאטּפָארַאֿפ( טריפעג ןייא רָאפ וצ קידוועגיוט זיא טַאטלוזער םווּפ
- לענַאּפטנָארפ טצינעג רעדָא ןרילַאטסניא ַןייזןענעק סרעווירד טכַאמ םווּפ קידנסיורדנופ.רעפָאש טכַאמ ןֿפרַאד ןוא )רָאטַאלָאסי

עלודָאמ .
� םרע ןופ ןורּכז ןצילבןיא דרָאטס ןשינעעשעג קידנסילפ רַאֿפ )סעלעטש255( רעלודעשטס ןוא רעגייזלַאבַאמַארגוָארּפ .
� רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע גנילוָארטנַאקרַאֿפ םעטסיס )קריס( ינָאס טימ לַאבַאטַאּפמַאק רעמענפו טיור ןטנורי 's רעדָא ינָאס ךרוד

זרעלוָארטנַאקַטייוו לַאסרעווינו .
� ןַאשיילַאימע לַאנגיס רעללָארטנָאק ַטייוו ךרודןעמעטסיס יפיה/אעדיוו/ָאידוַא גנילוָארטנַאק רַאֿפ רעטימסנַארט טיור ןטנורי .
� םעטסיס עסוָאהע ןיא ןרילַאטסניא ַןייז ןענעק םרע250 וצףיורַא .

; ָאווקדר & עסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק ; ָאווקדל &ןרילַאטסניא טימ יסיּפ ךרוד ןטארעג ןוא דרעיגיפנַאק ַןייז ןענעקרעגַאנַאממָאָארטענרעהטע
עגיה עלַא ןוא עלודָאמַ יירפ דנייטנַאקךיז ןרעוו וצ רעללָארטנָאק סעיצּפָא ןוא זנַאשקגנַאפ עלַא גניממַארגָארּפזלַאבייני סָאוו , ןַאשייקַאלּפַא

ןופ )שינעעשעג טקיש( לָארטנָאקַטייוו.קטע ץעלבַאט , זלַאנַאּפ לָארטנָאק , יסיּפ ןופ גנוגנידַאב ןָא ילַאקוָאלןאטעג ַןייז ןענעק זנַאשקגנַאפ
ןאטעג ַךיילג ַןייזךיוא ןענעק רעללָארטנָאק טענרעהטע עסוָאהע ערעדנא .

ץוּפטוַארעדָא ץוּפני ןענעז סָאוו( סּפייט לַאנגיס שרעדנַא לסיב ַא ןופ טייטשאברעגַאנַאממָאָארטענרעהטע ).

לַאנגיס ןופ ּפיט ףיוא טריזאב, סע וצ ןדנובראפ סעיצּפָא ןוא ןשינעעשעג דיחי לסיב ַא ללוּכ לַאנגיסרעדעי .

ןענעז זלַאנגיסַביירשַניירַא : 

� ץוּפני גָאלַאנַאעלַא , 
� ץוּפני לַאטיגידעלַא , 
� לָארטנָאק ַטייוו רַאֿפ( רעמענפורי ).

ןענעז זלַאנגיסטַאטלוזער : 

� ץוּפטוַא לַאטיגידעלַא , 
� ץוּפטוַא םווּפעלַא , 
� סעסיוועד קידנסיורדנופ גנילוָארטנַאק רַאֿפ( רעטימסנַארטרי ).

3.1.1. גנוַביירשַאב זלַאנגיס .
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3.1.1.1. קדַא( ץוּפני גָאלַאנַא ).

ןוא לַאמינימ סלעוועל שזדיטלוָאוו דנייסַא ילַאושזדיווידני טאה סע. עטָאלכַאה לסיב10 טימ )וו3.3 ; 0 < טייק ןטעברא טאה ַביירשַניירַא גָאלַאנַארעדעי
דמַארגוָארּפ ןוא דנייפיד ןפיול שינעעשעג קיטַאמַאטָא ןבייהנָאטעוו סלעוועל םעד רעבירַא.)עיצַארעּפָא קדַא ןופ זַאשזדנייר3 טיג סָאוו(לַאמיסקַאמ

םַארגָארּפ רעדעי ןוא לַאנַאק קדַא רעדעי רַאֿפ דיחיןענעז סלעוועל יד.ןַאשייקַאלּפַא ; ָאווקדר & עסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק ; ָאווקדל &ךרוד

רעגַאנַאממָאָארטענרעהטעןופ .

סעולַאוו ןטסאמעג ךרוד סלעוועל רעבירַא רַאֿפ קדַא רעדעי וצ ןדנובראפ ןענעזןשינעעשעג ייווצ : 

� ; ָאווקדל & ןיא דנייסַא שינעעשעג , םַארגָארּפ טנַארקרַאֿפ ןַאשייקַאלּפַא ןיא דמַארגוָארּפ * ; ָאווקדר & ףערטַאב ןימ ; ָאווקדר & < סקויצ

טשטנָאל זיא ןַאשייקַאלּפַא גפקרעגַאנַאמממָאק ןיאדלעפ * ; ָאווקדר & ןימ שינעעשעג .

� ; ָאווקדל & ןיא דנייסַא שינעעשעג , םַארגָארּפ טנַארקרַאֿפ ןַאשייקַאלּפַא ןיא דמַארגוָארּפ * ; ָאווקדר & ףערטַאב סקַאמ ; ָאווקדר & >סקויצ

טשטנָאל זיא ןַאשייקַאלּפַא גפקרעגַאנַאמממָאק ןיאדלעפ * ; ָאווקדר & סקַאמ שינעעשעג .

סעיסרעוו גרַאוונַזיי ףיוא גנידנעּפיד קינייוועני דיטייקַאלַא ַןייז ןענעק ץוּפניקדַא עכעלטע .

ןַאשייקַאלּפַא ; ָאווקדר & עסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק ; ָאווקדל & ןופ ןַאשנעוונַאקגנימַאנ (*) .
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3.1.1.2 . ץוּפני לַאטיגיד .

ץוּפני.סיסערעטסיה וו1 טאה ץוּפני ץענערג תועטקירעהעג ןרעכיזרַאפ וצ רדס ןיא.)0 ןוא1( סלעוועל קיגָאל ייווצ טקעטיד ץוּפנילַאטיגיד
קינָארטקעלע.ַביירשַניירַא טנַארקטייווַאטקַא לַאנגיס דרע רעללָארטנָאק וצ ַביירשַניירַא גניטרָאש ןוא , ןלעטשוצ טכַאמ3וו3 וצ ךיז ןעיצ ןענעז

טאה סעסיוועדןעוו זיא גנוזייל רעטסעב יד ןוא תורוש גנַאל םעד רעביא סלעוועל םעד ןרעכיזרַאפןזומ זישטיווס ןופ ןימ ןייק ןוא סרָאסנעס
יוו ץוּפני רעללָארטנָאק וצ ןדנובראפ ןענעז סָאוו( זלַאשנעטַאּפקידנסיורדנופ וצ ןטקַאטנָאק ןדנובראפ טינ טימ עלער ןיא ןעיוב

ַןייז ןעק סָאוו סעסיוועדרעדנוזַאב ןוא סלעוועל שזדיטלוָאוו קירעהעג זרושַא עיצַאוטיס םעד.)ןעמיטשַאבטסָארּפ Powered ערעדנא ןופ
ץנַאג רעדָא ַביירשַניירַא ןופ ןקידעש קידנעטשטנורגַ יימ ןַאשקגנַאפלַאמ רעסנעס רעדָא קוליח טרעוו ןלעטשוצ , שרעדנַא. ילרויקיס סעילּפּפוס

רעללָארטנָאק .

; ָאווקדל & ןיא ןלעטש0 , 1 ןופ טַאטש גניגנַאשט ףיוא ַביירשַניירַא רעדעי רַאֿפ דנייפיד שינעעשעג ןייא ןענעזטרָאד
זיא ןָאפ ; ָאווקדר & דעטרעווני ; ָאווקדל & ןעוו דנייפיד ַןייז ןענעקףמַאק דעטרעווני.ןַאשייקַאלּפַא ; ָאווקדר & עסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק

דנג ןופ דיטקענַאקסיד זיא סע ןעוו רעטַאק ַביירשַניירַא לַאפ םעד ןיא.ַביירשַניירַאטנַארק רַאֿפ ןראוועג טמיטשַאב .
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ןעמונעגנא זיא רעללָארטנָאק טנַארקןופ )דנג( דרע יד וצ ץרוק רָאנ.זישזדיטלוָאוו ןייק ןופ טדיישעגפאַןייז ןזומ ץוּפני .
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3.1.1.3 . ץוּפטוָא לַאטיגיד

רעק( 1 ןוא0 ןטַאטש לַאקישזדַאל וצ ןלעטש ַןייז ןענעקןוא )עלודָאמ ייליר ףיוא רעדָא עלגניס( זייליר רָאפ ַךיילג ןענעק ץוּפטוַאלַאטיגיד
ןענעז ץוּפטוַא וצ דנייסַא שינעעשעג.)ןטקַאטנָאקעלער ףיוא ןוא קעווַא : 

� ףיוא , 
� קעווַא , 
� לַאגַאט , 
� ַטייצ דמַארגוָארּפ רַאֿפ(ףיוא ) , 

יוו ןפיול ַןייז ןענעקסע : 

� ַזיירק הגרדמ קדַא ןופ שינעעשעגַא , 
� שינעעשעג ןשיוטַביירשַניירַא , 
� שינעעשעגרעלודעשטס , 
� שינעעשעגלַאונַאמ .

3.1.1.5. ץוּפטוָא )דעטַאלודָאמ טיירב סלַאּפ( םווּפ .
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עטָאלכַאהןטיב8 טימ( לקיצ טכילפ קידוועַטייב ןבָאה סָאוו , זרעמיד קד ןענעז טַאטלוזערםווּפ ).

יוו ןרילוגער ןענעק , )לענַאּפטנָארפ לַאנַאשּפַא רעדָא(עלודָאמ ייליר ףיוא יללַאנָאיטּפָא ןרילַאטסניא סרעווירד טכַאמ וצ ןעמאזוצ ץוּפטוַאםווּפ
ןפמאל ןופ הגרדמטכיל )סעלעטש255( טרימשעג Powered 12ָאטּפָא טימ סרעווירדטכַאמ קידנסיורדנופ ילַאווַאשטנעווי.וו30- קד/וו -

זדוָאל עוויטקודני ןואטכַאמ ךיוה רָאפ וצ טצינעג ַןייז ןענעק , ַביירשַניירַא ףיוא טייקטרעדנוזעגפא (E. , סרָאטַאליטנעוו , סרָאטָאמ קד.ג
סּפמַאּפ ).

- ָאטּפָא.רָאטַאלָאסי- ָאטּפָא ןופ טנעמעלע ןַא יווַךיילג ןדנובראפ טריפעג1 רָאפ וצ קידוועגיוט זיא םהע , םרע , םל ןופ טַאטלוזערםווּפ
זנוַאדקיירבךרוד טריֿפעג םעטסיס ץנַאג ןופ זישזדימַאד קידנעטש ןופ רעללָארטנָאקןצישַאב וצ זומ ַא זיא רָאטַאלָאסי .

םעטסיס עסוָאהע וצ סרעווירד טכַאמ םווּפ קידנסיורדנופ ןופ ליּפַשייבסעַכייש .

ךעלגעמ יוו ץרוק יוו ןעזעגנייא ַןייז לָאזסעַכייש .
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3.1.1.6. רעגַאנַאממָאָארטענרעהטעןופ לָארטנָאק טוָאמיר רי .

זלַאבייני רעללָארטנָאק ַטייוו.)קריס( רעללָארטנָאקַטייוו ינָאס רי לַאמרָאנ ךרוד דלוָארטנַאק ַןייז ןענעק רעגַאנַאממָאָארטענרעהטערעדעי : 

� ןטַאטש ץוּפטוַאןשיוט , 
� סלעוועל רוטַארעּפמעטןשיוט , 
� סלעוועל קדַאןשיוט , 
� סלעוועל טכילןשיוט , 
� רעגַאנַאממָאָארטענרעהטעקיטעטשַאב , 
� רעוורעס עסוָאהע יסיּפ ףיוא ןרילַאטסניא ןַאשייקַאלּפַא ּפמַאניוולָארטנָאק (*).

ילַאושזדיווידניןאטעג ַןייז ןענעק ךעלּפענק רעללָארטנָאק ַטייוו וצ שינעעשעג עגיה טקעריד ןופןעמיטשַאב .

ןקיטעטשַאב2 אעדיוו טצינ( ַא260וו- טמר ינָאס זיא ּפיט רעללָארטנָאק ַטייווןלָאצסיו טינ ).

ךעלרעני טימ( ךעלגעמ יוו ךעלּפענק עליפ יווןבָאה לָאז רעללָארטנָאק ַטייוו , םעטסיס יד ןיא ןרינָאיצקנופ ןופ רעמונ קיזירגנירעדיסנָאק
סעסיוועדגניגנַאשט רַאֿפ ןעמיטשַאב ).

2 אעדיוו ןקיטעטשַאב דרעיגיפנַאק- רַאפ( זנַאשקגנַאפ לּפענק רעללָארטנָאק ַטייווןלָאצסיו טינ ).

סנָאיטקנופ לּפענק

ןכַאמ לטָאב רָאלק

0 - 9 0 - 9 גניזושט Nr לַאנַאק םווּפ , לַאנַאק קדַא , טַאטלוזער , ַביירשַניירַא ןופ

ףיוא ליּפש

קעווַא ןטלַאה

דָאר + + 

דָאר - -

סלעוועל(ערוטַארעּפמעט אעדיוו/עיזיוועלעט ) 

סלעוועל(טכיל ַזייוו ) 

ץוָא לַאטיגיד ןַביילקסיואַביירשַניירַא

סלעוועל( טוּפני גָאלַאנַא רָאטינָאמָאידוַא ) 

טנוזעג יוו טוג ךעלגנירד ןפרַאד( רעגַאנַאממָאָאר טנַארקקיטעטשַאב קער ) 

םַארגָארּפ גניגנַאשט ןוא קיטעטשַאב ןופןָאיטַאמריפנָאק טוג

הגרדמ ערעדנא וצ שטיווס(עלגגָאט טכַאמ ) 

הליגמ24 סקַאמ םר טנַארק רַאֿפ עיציניֿפעד עלאבאלג( עיצקעלעס םַארגָארּפ עקעטגולק ) 

+ " טוג " + רעגַאנַאממָאָאר_פָא_רנ +" וינעמ "[ )ןטיבעג ַןייז ןענעק טַאטלוזער רָאנ( רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע ערעדנאגניללָארטנָאק וינעמ
עלגגָאט/קעווַא/ףיוא + רנטוּפטוָא+ " ןַביילקסיוא ַביירשַניירַא " ] (*) 
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ליּפש(ּפמַאניוו עזיוּפ ) (*) 

Sat ןטלַאה(ּפמַאניוו ) (*) 

טריּפש רעַטייוו( ּפמַאניוו רעַטייווסקעדני ) (*) 

טריּפש עקידרִעירֿפ( ּפמַאניוו עקידרִעירֿפסקעדני ) (*) 

עלפפוש(ּפמַאניוו ּפל/ּפס ) (*) 

ןרזחרעביא(ּפמַאניוו טיירב ) (*) 

דנאב(ּפמַאניוו + ןקיראפ +) (*) 

דנאב(ּפמַאניוו- ןקיראפ - ) (*) 

רעלודעשטס ןוא ןַאשיירעיגיפנַאקגניגנַאשט ץוח , שינעעשעג ןייק ןופ גנוריפכרוד זלַאבייני ץינַאב רעללָארטנָאקַטייוו Edition.

לָארטנָאק רי רַאֿפטירט : 

1 . עדָאמ גניזושט : 

� רוטַארעּפמעט , 
� טכיל , 
� טַאטלוזערלַאטיגיד , 
� קדַא( ַביירשַניירַאגָאלַאנַא ) , 
� םַארגָארּפ .

2 . לַאנַאק גניזושט Nr: 

סקַאמ ..0

3 . ַטייב טרעוו

� + , 
� - , 
� ףיוא , 
� קעווַא , 
� לַאגַאט .

(E. 1 לַאנַאק , לעוועל טכיל. ג  , + , + , +) 

הגרדמ טרַאוורעד וצ ןעמיטשַאב וצלאמ לפייק טקירדעג ןַייז ןזומ + יוזַא לּפענק ןופ ךעלגנירד גנַאל זרָאנגירעגַאנַאממָאָארטענרעהטע .

ןדניברַאפ דקל טימ , )קריס- ןציטש לַאמרָאנ ינָאס ןיא- טיובעגטימ( זרעלוָארטנַאק ַטייוו רי לַאסרעווינו ץינַאב ןופ טייקכעלגעמ זיאטרָאד
עילפַאט (E. רי ןֿפַאש וצ רעללָארטנָאק ַטייוו ןיא זנַאשּפירקסידןוא ןַאשיירעיגיפנַאק טלאוועג ןֿפַאש ןוא )}ינָאמרַאה{ שטעטיגָאל , ינעשז. ג

גנוטלַאוורַאפ עסוָאהערַאֿפ לענַאּפ לָארטנָאק .

ךעלּפענקַ יירֿפ וצ שינעעשעג רעגַאנַאממָאָאר עגיהןייק ןעמיטשַאב וצ טייקכעלגעמ זיא סע , לָארטנָאק רַאֿפ ךעלּפענק דַאטייקַאדעדךיו
ינָאס עלגניס ךרוד םעטסיס יפיה , אעדיוו/ ָאידוַא ןדישרַאפ לָארטנָאק וצ טייקכעלגעמ זיא סע.)200 סקַאמ( רעללָארטנָאקַטייוו ףיוא ןענַארַאפ

ךעלּפענק וצ זנַאשקגנַאפ עליפגנינייסַא ןוא , רעללָארטנָאק ַטייוו .

קעווַא/ףיוא( טַאטש טַאטלוזערגניגנַאשט ).
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1 . רעללָארטנָאק ַטייוו ףיוא לּפענק )ןַביילקסיוא טוּפני( קורד

2 . קורד Nr 0.. 24

3 טַאטש טלאוועג ןַביילקסיוא

� ( ףיוא >- קעווַא רעדָא קעווַא >- ףיוא( לַאגַאט)טכַאמ ) , 
� ( ףיוא ; שַאדנ &)ליּפש , 
� ( קעווַא- )ןטלַאה .

ןליפשייב : 

( ףיוא13 טוּפטוָא = )ליּפש( >- )3( >- )1( >- )ןַביילקסיואטוּפני

( קעווַא7 טוּפטוָא = )ןטלַאה( >- )7( >- )ןַביילקסיואטוּפני

( טַאטש ַטייב17 טוּפטוָא = )טכַאמ( >- )7( >- )1( >- )ןַביילקסיואטוּפני

םַארגָארּפ רעגַאנַאממָאָארןשיוט .

1 . עקעט טרַאמס( קורד ) 

2 . ןַביילקסיוא Nr 1.. 24

3 . טוג( קורד ) 

ןליפשייב : 

( 13 םַארגָארּפ ןַביילקסיוא = )טוג( >- )3( >- )1( >- )עקעטטרַאמס

( 7 םַארגָארּפ ןַביילקסיוא = )טוג( >- )7( >- )עקעטטרַאמס

( 17 םַארגָארּפ ןַביילקסיוא = )טוג( >- )7( >- )1( >- )עקעטטרַאמס

סלעוועל קדַאגניטפיש .

1 . רָאטינָאמ ָאידוַא( קורד ) 

2 . 8 ..1 לַאנַאק ןַביילקסיוא

3 . 335מל רַאֿפ דַארג0.8 סקָארּפּפַא ּפמעט רַאֿפ, שזדיטלוָאוו רַאֿפ וומ3.3 סקָארּפּפַא קוררעבי = קעפיוד1( )- ( רעדָא )+( דָארַ יירד ).

2 לַאנַאק קדַא ךרוד דלוָארטנַאק , דַארג2 ןגעוו גנוציהַאב ןרעסערגרַאפליּפַשייב

1 .( ליוו(>- )+ ליוו( >- )+ ליוו( >- )2( >- )רָאטינָאמ ָאידוַא +) 

לָארטנָאק הגרדמטכיל .

1 . ַזייוו( קורד ) 
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2 . לַאנַאק רעממיד טלייוורעדסיוא : 

� 1 - N - 3 ..1( זרעמיד םווּפ רַאֿפ < ) , 
� 0 - טצינעגביוא סעּפורג טכיל( ץוּפטוַא וויסעסקַאס קעווַא/ףיוא טיירדעגסיוא רַאֿפ < ) 

3 . עדָאמ ןַביילק , 

� ןטלַאה(קעווַא ) , 
� ליּפש(ףיוא ) , 
� טכַאמ(לַאגַאט ) , 
� " + "( דָאר ) , 
� " - "( דָאר ).

4 .( קעווַא ).

רעמונ רעממידרַאפ : 

� 1 - N - טפאטשראפ זיא רעממיד ביוא , זיסירקיד רעדָא זיסירקניַלייוורעד רעממיד ביוא )ןשיוט רעממיד ןטלַאה וצ( סרעממיד םווּפ <
קעווַא רעדָא ןטלַאה זיב( גנימיד ןבייהנָאלּפענק םעד ךעלגנירד ).

רעמונ רעממידרַאפ : 

1 - N- גנימיד ןבייהנָא שרעדנַארעממיד ןבילקעגסיוא גנינַאטיירב בייהנָא0 זיא לעוועל טכיל ביוא < .

4( ףיוא ).

רעמונ רעממידרַאפ : 

� 1 - N - ןטלַאה לַאונַאמרעדָא ףערטַאב סקַאמ וצ ףיורַא( רעממיד םווּפ ןבילקעגסיוא גנינַאטיירב בייהנָא < ) , 

4( - ).

רעמונ רעממידרַאפ : 

0 - עּפורג טכיל( טַאטלוזער עטצעל קעווַא ןעמיטשַאב < ) , 

1 - N- ןטלַאה לַאונַאמרעדָא ףערטַאב ןימ וצ ּפָארַא( רעממיד םווּפ ןבילקעגסיוא ןופ גנימיד בייהנָא < ) , 

4 .(+).

רעמונ רעממידרַאפ : 

� 0 - עּפורג טכיל( טַאטלוזער רעַטייוו ףיוא ןעמיטשַאב < ) , 
� 1 - N - ןטלַאה לַאונַאמרעדָא ףערטַאב סקַאמ וצ ףיורַא( רעממיד םווּפ ןבילקעגסיוא ןופ גנינַאטיירב בייהנָא < ) , 

ןליפשייב : 

( ןטלַאהרַאפ( ......>- )+( >- )1( >-)ַזייוו E. 10.ג s).... - > ( 10 ךָאנ ןטלַאה ןוא1 רעממיד םווּפ גנינַאטיירב בייהנָא- )ןטלַאה s 

( טַאטלוזער רעַטייוו ףיואַ יירד- )+( >-)ַזייוו Nr ( עּפורג טכיל רעַטייוו ) 

( טַאטלוזער טנַארק קעווַאַ יירד- )- ( >-)ַזייוו Nr ( עּפורג טכיל טנַארק ) 

ץוּפטוַא רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע ערעדנאגנילוָארטנַאק (*).
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1 . וינעמ( קורד ) , 

2 . רעגַאנַאממָאָאר טלאוועג ןופ )וָאל סערדַא( ןַביילק , 

3 . טוג( קורד ) , 

4 . רעגַאנַאממָאָאר עגיה רַאֿפ יוו טירט ןריפכרוד

( טוּפטוָא( >- ןַביילקטוּפני Nr) - ( ןטלַאה רעדָא ליּפש רעדָא טכַאמ ) 

5 . רעגַאנַאממָאָאר ןופ עיצקעלעס לַאונַאמ רעדָא רעללָארטנָאק ַטייווןופ יטיוויטקַאני טונימ2 ךָאנ טנוזעג ַןייז ןלעוו םר עגיה רַאֿפ לָארטנָאק
Nr 0.

ןליפשייב

( 202 , 0= סערדַא טימ( רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע גניטקעלעס )טוג( >- )2( >-)וינעמ ) 

( םרע ןבילקעגסיוא ןופ12 טוּפטוָא רַאֿפ טַאטש ַטייב )טכַאמ( >- )2( >- )1( >- )ןַביילקסיואטוּפני

( םרע ןבילקעגסיואןופ10 טוּפטוָא ףיואַ יירד )ליּפש( >- )0( >- )1( >- )ןַביילקסיואטוּפני

( םרע ןבילקעגסיוא ןופ4 טוּפטוָא ןשאלעגסיואַ יירד )ןטלַאה( >- )4( >- )ןַביילקסיואטוּפני

( עיצקעלעס םר עגיה גנירָאטסער )טוג( >-)וינעמ .

קיטיינ טינ זיא סע יוזַא , 0וצ קיטעטשַאב קידנעטש זיא קטע , םַארגָארּפ , ַביירשַניירַא , סיוא ןופ.ןייק , עיצקנוֿפ גניגנַאשטסַאשעב
טוג(>- )0( >- )וינעמ( יד יוו0 גניטקעלַאס ) 

ןָאיטַאקילּפּפַא ּפמַאניווגנוריפנָא (*).

ַטייוו ינָאס( רי ךרוד דלוָארטנַאק זיאּפמַאניוו.רעריוורעס יסיּפ עסוָאהע ףיוא קידנסילפ ןוא ןרילַאטסניא ַןייז ןזומ ןַאשייקַאלּפַאּפמַאניוו
רעגַאנַאממָאָארטענרעהטעךרוד )רעללָארטנָאק .

זנַאשקגנַאפ רעייז ןוא ךעלּפענק רעללָארטנָאק ַטייוודעניפעדערּפ : 

ןָאיטקנופ לּפענקקר

רוּפש טנַארק ןרזחרעביא רעדָא )ליּפש(ּפמַאניוו עזיוּפ , 

Sat ןטלַאה ןוא סיוא ןקלעוו )ןטלַאה(ּפמַאניוו , 

טריּפש רעַטייוו( ּפמַאניוו רעַטייווסקעדני ) , 

טריּפש עקידרִעירֿפ( ּפמַאניוו עקידרִעירֿפסקעדני ) 

סעדנוקעס לסיב סטרעוורָאֿפ )ףפ(ּפמַאניוו < <

סעדנוקעס לסיב דנייוויר )דנייוויר(ּפמַאניוו > >
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עדָאמ עלפפוש עלגגָאט )עלפפוש(ּפמַאניוו ּפל/ּפס

ןרזחרעביא עלגגָאט )ןרזחרעביא(ּפמַאניוו טיירב

1 דנאב ןרעסערגרַאפ )+ דנאב(ּפמַאניוו + ןקיראפ  % 

1 דנאב עסַאערקעד )- דנאב(ּפמַאניוו- ןקיראפ  % 

2 . ךעלּפענקרעללָארטנָאק ַטייוו וצ רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע עגיה ןופ ןשינעעשעג גנינייסַא .

רעללָארטנָאק ַטייוו ןופ לּפענק דמַארגוָארּפךעלגנירד ףיוא שינעעשעג עגיה גנוריפכרוד רַאֿפ עיצקנוֿפ ןיא ןעיוב טאהרעגַאנַאממָאָארטענרעהטע
( ךעלגעמ זיא טנַאמנייסַאךעלּפענק וצ ןשינעעשעג200.סקַאמ ).

ךעלּפענק רעללָארטנָאק ַטייוו ןופ ךוז ןֿפַאשוצ : 

� ; ָאווקדב &.לשמל רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע טלאוועג רַאֿפ ; ָאווקדר & גפקרעגַאנַאמממָאק ; ָאווקדל &ןפיול
ָאווקדר & 000,201 :ַא /עסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק ; .

� לטיווק* ; ָאווקדר & עניימעגלַא ; ָאווקדל & ףיוא ; ָאווקדר & סגניטטעס טיור ןטנו ; ָאווקדל & לּפענקןקירד
� & סנָאיטקנופ רי לַאבַאמַארגוָארּפרעצינַאב ; ָאווקדב & לָארטנָאק לטסעק- ָאבמָאק ןופ טלייוורעדסיוא ַןייז לָאז עלעטשקירעהעג

ָאווקדר ; *.
� דלעפ ןעמָאנ ןיא ןטיבעג ַןייז ןענעקןעמָאנ
� ָאווקדל &רעדָא שינעעשעג טנַארק טימ עמריפ ךעלגנירד ךָאנ ןבילקעגסיוא ַןייז לָאזשינעעשעג ; N/A & שינעעשעג.; ָאווקדר

טקירדעג ַןייז לָאז ; ָאווקדר & ןעמעננָא ; ָאווקדל & שינעעשעג עיצקעלעסךָאנ ; שַאדנ & סיוא וָאדניוו רעפעשאב .
� טקירדעג ַןייז לָאז לּפענק * ; ָאווקדר & ריןּפַאכ ; ָאווקדל &
� רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע ןבילקעגסיוא וצ דעטקעריד לּפענק לָארטנָאק ַטייווןקירד .
� רי ןּפַאכ " לּפענק ןופ םינּפ ףיוא ןזיוועג ַןייז לָאז דָאקרי " *.
� לּפענק ; ָאווקדר & גייל ; ָאווקדל &ןקירד
� סעדָאק ןקיטַנייהרעד " לּפענקןקירד ןשינעעשעג וצ ךעלּפענק רעללָארטנָאק ַטייוו טלאוועג עלַא טנַאמנייסַאךָאנ " * 
� רעללָארטנָאק יד וצ ןַאשיירעיגיפנַאקדַאָאלווָאד רַאֿפ טקירדעג ַןייז וצ ןֿפרַאד לּפענק ; ָאווקדר & סגניטטעס טיה ; ָאווקדל &ףָאסעל .

דָאקרעללָארטנָאק ַטייוו רי ךרוד )יפיה/אעדיוו/ָאידוַא( סעסיוועד קידנסיורדנופ ןופגנילוָארטנַאק
ןַאשיילַאימע .

זרערעשטקַאפַאינַאמ עליפ ןיאזלַאנגיס רי גניטימסנַארט רַאֿפ קיגָאל ןיא ןעיוב ןוא רעטימסנַארט רי ןטלַאהטנַארעגַאנַאממָאָארטענרעהטע
סדרַאדנַאטס .

ןענעז ןשינעעשעג עסוָאהע , ןּפַאכ דָאק רי ךָאנ. )םרע רעדעי רעּפ זדוָאק255 וצ ףיורַא( ןליּפש ןוא טנרעלעג , דרעשטּפַאק ַןייז ןענעקייז
ןגעוו עליפ ךרוד דַאטויקַאסקע ַןייז ןעק ןשינעעשעג סאד.םעטסיס ידטימ ןעמיטשסיו וצ ןפאשאב .

3 . סעסיוועד קידנסיורדנופ גנילוָארטנַאק , זדוָאק ַטייוו גנינייפיד .

)קטע יוו , אעדיוו , יפיה , עיזיוועלעט( סעסיוועד קידנסיורדנופןופ גנוטלַאוורַאפ רַאֿפ דָאק רעללָארטנָאק ַטייוו רי ןגייל ןוא ןֿפַאש וצ רדסןיא
ןאטעג ַןייז לָאז טירט קידרעַטייוו , רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע ןבילקעגסיואןופ החגשה רעטנוא : 

� ; ָאווקדב &.לשמל רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע טלאוועג רַאֿפ ; ָאווקדר & גפקרעגַאנַאמממָאק ; ָאווקדל &ןפיול
ָאווקדר & 000,201 :ַא /עסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק ; .

� לטיווק* ; ָאווקדר & עניימעגלַא ; ָאווקדל & ףיוא ; ָאווקדר & סגניטטעס טיור ןטנו ; ָאווקדל & לּפענקןקירד
� ָאווקדר & סלַאנגיס לָארטנָאקרי גנינייפיד ; ָאווקדל & וצ ןייג ןוא , בַאט * ; ָאווקדר & לָארטנָאק ַטייוו ; ָאווקדל &ןענעפע ;.
� ןעמָאנ וויטּפירקסיד ןוא ץרוק , קיצנייןלעטש .(E. קעווַא/ףיוא עיזיוועלעט.ג ).
� ןבילקעגסיוא וצ דעטקעריד( לטימ קידנסיורדנופ רַאֿפרעללָארטנָאק ַטייוו ןופ לּפענק ןַאד ןוא * " לַאנגיס רי ןּפַאכ "ןקירד

רעגַאנַאממָאָאר ).
� ןַאשייקַאלּפַא עסוָאהע ןיא לּפענק ןופ םינּפ ַא ףיוא ןעַניישרעד לָאז דָאקרי .
� רעטצנעֿפ טַאטלוזער ןיא ןזיוועג ןענעזסעלכַאט
� לּפענק * " גייל " ךעלגנירד ךרוד םעטסיס עסוָאהע וצ ןבעגעגוצ ַןייז ןענעקסקעדָאק .
� סעדָאק טיידּפַא לּפענק ןקירד סעדָאק רי ףראד עלַא גניממַארגָארּפךָאנ .
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4 . זנַאשויקַאסקע זדוָאק ַטייוו1-4 טנַאווקַאסבַאס- סָארקַאמ ןפאש .

ןאטעג ַןייז לָאז טירט קידרעַטייוו , רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע ןבילקעגסיוא ןופהחגשה : 

� בַאט * " עניימעגלַא " ןיא ןעמָאנ רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע טלאוועגןַביילק .
� ָאווקדר & סָארקַאמרי גנינייפיד ; ָאווקדל & וצ ןייג ןוא , בַאט * ; ָאווקדר & לָארטנָאק ַטייוו ; ָאווקדל &ןענעפע ; *.
� וצ המישר ןופ רעמונ ןַביילק רעדָא )רעמונַ יינ ןגיילוצ ןֿפרַאד ריא ביוא( המישר ןופ ףוס יד וצ ןייג ןוא לּפענק * " גייל "ןקירד

ןַטייברַאפ .
� & סלַאנגיס לָארטנָאק רי ; ָאווקדל &ןיא דנייפיד ןשינעעשעג רי ילַאשטנעווקַאס ןַביילק סעסקָאב- ָאבמָאק * 4 , 3 , 2 , 1ןיא

עּפורג * ; ָאווקדר .
� ןַאשיירעיגיפנַאק גנידוָאלךָאנ רעגַאנַאממָאָאר ךרוד רענייא טצעל וצ1 ןופ טשטנַאל ַןייז טעוו זלַאנגיסרי .
� סעדָאק ןקיטַנייהרעד " לּפענק ןקירד סָארקַאמ ףראד עלַא גניממַארגָארּפךָאנ "*.
� ןשינעעשעג רי ןכַאמ וצ" סגניטטעס טיה " לּפענק קורד לטיווק * ; ָאווקדר & עניימעגלַא ; ָאווקדל & ןיאףָאסעל .

לטימ גניטסעט ךרוד דייפַארעוו ַןייז לָאז( רעגַאנַאממָאָארטענרעהטעךרוד טציטשעג ןענעז ּפיט סרעללָארטנָאק ַטייוו רי סדרַאדנַאטס ץוטלסיב
עליפ ןוא גל , ימוצַאמ , קינָאסַאנַאּפ , ָאָאוועַאד , גנוסמַאס, ַאוויי , ישיבוצימ , ינָאס( ןענעז סדרַאדנַאטס דייפַארעוו.)רעללָארטנָאקַטייוו ןוא

סעסיוועד אעדיוו/ָאידוַא ןופ טנַאקירבַאפ ןייא ףיוא ןסילשַאב וצזיא געוו רעטסעב.)רעמ .

טלעטשעגּפָא ַןייז לָאז דָאק ןליּפש ןוא ןּפַאכטלָאמעד , םעטסיס רעללָארטנָאק ַטייוו ןייא ןצונ קידנעטש טינ ןָאט זרערעשטקַאפַאינַאמעכעלטע .

3.1.1.7. לסילש שינָארטקעלע( רעללָארטנָאק ַטייווףר/רי ערוטַאינימ- בַאס ךרוד גנילוָארטנַאק ) 

ךעלּפענק4 טימ , )ףר ַטייקטפָאָאידַאר ןוא טיור- ַארפני רי( זיק שינָארטקעלע ךיוא טציטש םעטסיסעסוָאהע .

סנַאווקיס ךעלגנירד וצ ַךיילג( רעגַאנַאממָאָארטענרעהטעטנַארק ןופ םַארגָארּפ גניגנַאשט רַאֿפ דָאק רי רעטַאק טעוו ךעלּפענק ּפָארַאךעלגנירד
; ָאווקדל & רעדָא רעגַאנַאממָאָארןיא ןפאשאב ַןייז ןזומ זלייפוָארּפ.)טוג >1+ רנמַארגָארּפ >עליפטרַאמס(קר ינָאס ןיא ךעלּפענק ןופ

ןַאשייקַאלּפַא ; ָאווקדר & עסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק .

3.1.2. רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע רַאֿפ זלושזדַאמ טיירּפשעג .

סעלודָאמ ןָאיסנעטסקע לַאנָאיטּפָא 3.1.2.1 (*).

ןופ סעיסרעוו דַאטייקַאדעדןיא טצינעג ַןייז ןענעק סָאוו ץרָאּפ טרַאו )לטט( 232- סר2 ןיא טּפיווקי זיארעגַאנַאממָאָארטענרעהטע
ןעמַארגָארּפ לעיצעּפס רעדָא זרעלוָארטנַאק .

3.1.2.2. רעדיר דרַאק סעסקַא ערַאפימ (*).

לָארטנָאק , זנַאשקירטסיר טכער , לָארטנָאקטירטוצ זלַאבייני גנוזייל םעד.רעדיר דרַאק ערַאפימ טימ טיירעּפַאוָאק ןענעקרעגַאנַאממָאָאר
ןעמַארגָארּפלָארטנָאק טירטוצ , זיסַאפָא , םינינב רוביצ , סלעטָאה ןיא קיצונלעיצעּפס זיא סע.גנוצענערגַאב .

טשטנָאל ַןייז ןענעקשינעעשעג דמַארגוָארּפ ןוא יסיּפ רעריוורעס עסוָאהע ףיוא דגָאל זיא רענעייל יד וצ טרָאקגניזוָאלק (E. ריט יד ןסילשפו.ג ) 

רעגַאנַאממָאָאר טנַארק רַאֿפגנורעדנע זיא עקסַאמ טכער טירטוצ םעטסיס עסוָאהע ןיא דיטייוויטקַא זיא טרָאק ידיצ .

ףיוא ןלעטש ַןייז ןענעק טכערסעסקַא : 

� טַאטלוזער רעדעי רַאֿפ ילַאושזדיווידני( ץוּפטוַא קעווַא/ףיואגנישטיווס ) , 
� הליגמ עלַא ילַאבוָאלג( הליגמגניגנַאשט ) , 
� ןרעדנע טַאטש ַביירשַניירַא ףיוא ןַאשייווַאטקַאשינעעשעג (E. ַביירשַניירַא רעדעי רַאֿפףיורַא ןלעטש ילַאושזדיווידני ןעמיטשַאב.ג ) , 
� טַאטלוזער םווּפ רעדעי ילַאושזדיווידני( סגניטטעס רעממידגניגנַאשט ) , 
� זלַאנַאשט עלַא ילַאבוָאלג( סלעוועל קדַא ןקיטעטשַאבגניגנַאשט ) , 
� רעגַאנַאממָאָארטענרעהטעןופ עיסימסנַארט ןייק רַאֿפ ילַאבוָאלג( ןשינעעשעג טיור ןטנוקידנסילפ ) , 
� ילַאבוָאלג( רעללָארטנָאק ַטייוו רי ךרוד רעגַאנַאממָאָארטענרעהטעגנילוָארטנַאק ).
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10 רַאֿפ( ץוּפטוַא דמַארגוָארּפ ןלעטש וצ ךעלגעמ זיאסע s) E. ץייל גנוקיטעטשַאב , רוד לַאנגיס , טענגַאמ- ָארטקעלעגניקַאלנַא רַאֿפ.ג .

ןענעק טרָאק רעדעי רַאֿפ ןעמָאנ.דרַאק ערַאפימ רעדעי רַאֿפדמַארגוָארּפ ילַאושזדיווידני ןענעז ץוּפטוַא דַאטייקַאדעד טימ ןעמַאזוצ טכערסעסקַא
דנייפיד ךיוא ַןייז .
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3.1.3 . זנַאשּפירקסיד לַאנגיס ןוא זרעטקענַאק , זנַאשקַארטסני גנורילַאטסני
טריזאבזרעלוָארטנַאק לטימ ערעדנא ןוא רעגַאנַאמטַאעהטענרעהטע , רעגַאנַאממָאָארטענרעהטעןופ

בקּפ רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע ףיוא .

ץינַאב.טסניד ןוא ןָאיטַאללַאטסניעד , גנורילַאטסני לענשרעייז ןבעג סָאוו ץעקקָאס קדי ןרעדור ייווצ טצינ זרעלוָארטנַאק עסוָאהע ןופטסרעמ
זלַאבייק רַאֿפ זלוָאכ ןכאמ ןפרַאד טשינ ןָאט , טיירב ןיא םמ1 זיא סָאווזלַאבייק ךַאלפ .

ןקעדלעלָאכ ףיוא ַלייפ יללַאנָאיטידדַא ןוא בקּפ ףיוא םערָאפ רעלַאיגגנַאטקער טאה.1.ןייקעקליּפש .

ַטייקרעכליב ןרעדור טימ טלייצעג ןענעזסניּפ : 
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_____________________________________________________________ 

|2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 4850 | 

|1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 4749 | 

| _ ^ _______________________________________________________ | 

- קדי( זלַאשנעטַאּפ קידנסיורדנופ ןדניברַאפ טינ יצ->וו3 , 3 ; 0 < )ץוּפני קדַא( ץוּפני רעטרעוונָאק לַאטיגיד/גָאלַאנַא ; שַאדנ &קדַא
20) 

1- וו0( דנוָארג/דנג ) 

2- וו0( דנוָארג/דנג ) 

3- 2 ןיא קדַא

4- 10 ןיא קדַא

5- 3 ןיא קדַא

6- 12 ַביירשַניירַא לַאטיגיד/11 ןיא קדַא  * 

7- 4 ןיא קדַא

8- 11 ַביירשַניירַא לַאטיגיד/12 ןיא קדַא  * 

9- 5 ןיא קדַא

10- 10 ַביירשַניירַא לַאטיגיד/13 ןיא קדַא  * 

11- 6 ןיא קדַא

12- 9 ַביירשַניירַא לַאטיגיד/14 ןיא קדַא  * 

13- 7 ןיא קדַא

14- 8 ַביירשַניירַא לַאטיגיד/15 ןיא קדַא  * 

15- עילפַאט טנָארפקידנסיורדנופ רעדָא טערב םרע ףיוא רעסנעס רוטַארעּפמעט לַאנַאשּפַא( 8 ןיא קדַא ) 

16- 0 ןיא קדַא

17- עילפַאט טנָארפ קידנסיורדנופ רעדָא טערבםרע ףיוא )+ רָאטסיסנַארטָאטָאפ( רעסנעס הגרדמ טכיל לַאנַאשּפַא( 9 ןיא קדַא ) 

18- 1 ןיא קדַא

19- ןגעוו100 רָאטסיסער( סרָאסנעס רוטַארעּפמעט גנירעוַאּפ/טנַארקגניטַאמיל טערב םרע ףיוא רָאטסיסער זרעייווקיר ; שַאדנ & )וו3 , 3+( דדוו ) 

20- וו3 , 3+( דדוו ) 

* םרע רַאֿפ ןדניברַאפ טינ ןָאט- ץוּפני לַאטיגיד טימ דרעש

14- קדי( )זלַאשנעטַאּפ קידנסיורדנופןייק ןדניברַאפ טינ ןָאט( דרע וצ טקענַאקסיד/ןדניברַאפ )ןשאלעגסיוא/ףיוא(- ץוּפנילַאטיגיד ) 
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1- וו0( דנוָארג/דנג ) 

2- וו0( דנוָארג/דנג ) 

3- 1 טוּפני לַאטיגיד

4- 2 טוּפני לַאטיגיד

5- 3 טוּפני לַאטיגיד

6- 4 טוּפני לַאטיגיד

7- 5 טוּפני לַאטיגיד

8- 6 טוּפני לַאטיגיד

9- 7 טוּפני לַאטיגיד

10- 8 טוּפני לַאטיגיד  * 

11- 9 טוּפני לַאטיגיד  * 

12- 10 טוּפני לַאטיגיד  * 

13- 11 טוּפני לַאטיגיד  * 

14- 12 טוּפני לַאטיגיד  * 

* ץוּפני רעטרעוונָאק לַאטיגיד/גָאלַאנַא טימ דרעש

50- קדיבול40- קדי( סרעווירד עלער טימ ץוּפטוַא לַאבַאמַארגוָארּפ ; שַאדנ & ץוּפטוַאלַאטיגיד ) 

1- 12(ַ יילערקקוו דוָאייד ץוש גניּפמַאלק ; שַאדנ & וורדקקוו  V) 

2- 12(ַ יילערקקוו דוָאייד ץוש גניּפמַאלק- וורדקקוו  V) 

1.ןייק)ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד ; שַאדנ &3

4- 2.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

5- 3.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

6- 4.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

7- 5.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

8- 6.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

9- 7.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

10- 8.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

11- 9.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

12- 10.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

13- 11.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

14- 12.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

15- 13.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד
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16- 14.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

17- 15.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

18- 16.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

19- 17.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

20- 18.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

21- 19.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

22- 20.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

23- 21.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

24- 22.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

25- 23.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

26- 24.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד

27- זנַאשקגנַאפ דַאטייקַאדעד(25.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד ) 

28- זנַאשקגנַאפ דַאטייקַאדעד(26.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד ) 

29- זנַאשקגנַאפ דַאטייקַאדעד(27.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד ) 

30- זנַאשקגנַאפ דַאטייקַאדעד(28.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד ) 

31- זנַאשקגנַאפ דַאטייקַאדעד(29.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד ) 

32- זנַאשקגנַאפ דַאטייקַאדעד(30.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד ) 

33- זנַאשקגנַאפ דַאטייקַאדעד(31.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד ) 

34- זנַאשקגנַאפ דַאטייקַאדעד(32.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד ) 

35- זנַאשקגנַאפ דַאטייקַאדעד(33.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד ) 

36- זנַאשקגנַאפ דַאטייקַאדעד(34.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד ) 

37- זנַאשקגנַאפ דַאטייקַאדעד(35.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדני עלער רָאפ טקעריד רַאֿפ ץוּפטוָא לַאטיגיד ) 

38- םק40 טלָאמעד רעקינייוו גנעל עלבַאק ךַאלפרַאֿפ רעללָארטנָאק גנירעוַאּפ רַאֿפ גנידנוָארג הרירב רעדנא( וו0 דנוָארג/דנג ) 

39- םק40 טלָאמעד רעקינייוו גנעל עלבַאק ךַאלפרַאֿפ רעללָארטנָאק גנירעוַאּפ רַאֿפ גנידנוָארג הרירב רעדנא( וו0 דנוָארג/דנג ) 

40- םק40 טלָאמעד רעקינייוו גנעל עלבַאק ךַאלפרַאֿפ רעללָארטנָאק גנירעוַאּפ רַאֿפ גנידנוָארג הרירב רעדנא( וו0 דנוָארג/דנג ) 

41- םק40 טלָאמעד רעקינייוו גנעל עלבַאק ךַאלפרַאֿפ רעללָארטנָאק גנירעוַאּפ רַאֿפ גנידנוָארג הרירב רעדנא( וו0 דנוָארג/דנג ) 

42- םק40 טלָאמעד רעקינייוו גנעל עלבַאק ךַאלפרַאֿפ רעללָארטנָאק גנירעוַאּפ רַאֿפ גנידנוָארג הרירב רעדנא( וו0 דנוָארג/דנג ) 

43- םק40 טלָאמעד רעקינייוו גנעל עלבַאק ךַאלפרַאֿפ רעללָארטנָאק גנירעוַאּפ רַאֿפ גנידנוָארג הרירב רעדנא( וו0 דנוָארג/דנג ) 

44- םק40 טלָאמעד רעקינייוו גנעל עלבַאק ךַאלפרַאֿפ רעללָארטנָאק גנירעוַאּפ רַאֿפ גנידנוָארג הרירב רעדנא( וו0 דנוָארג/דנג ) 

45- םק40 טלָאמעד רעקינייוו גנעל עלבַאק ךַאלפרַאֿפ רעללָארטנָאק גנירעוַאּפ רַאֿפ גנידנוָארג הרירב רעדנא( וו0 דנוָארג/דנג ) 

46- םק40 טלָאמעד רעקינייוו גנעל עלבַאק ךַאלפרַאֿפ רעללָארטנָאק גנירעוַאּפ רַאֿפ גנידנוָארג הרירב רעדנא( וו0 דנוָארג/דנג ) 

47- םק40 טלָאמעד רעקינייוו גנעל עלבַאק ךַאלפרַאֿפ רעללָארטנָאק גנירעוַאּפ רַאֿפ גנידנוָארג הרירב רעדנא( וו0 דנוָארג/דנג ) 
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40- םק40 טלָאמעד רעקינייוו גנעל עלבַאק ךַאלפרַאֿפ רעללָארטנָאק גנירעוַאּפ רַאֿפ גנידנוָארג הרירב רעדנא( וו0 דנוָארג/דנג ) 

49- 12 V םק100 טלָאמעד רעקינייוו גנעל עלבַאק ךַאלפ רַאֿפ רעללָארטנָאקגנירעוַאּפ רַאֿפ הרירב רעדנא( רעללָארטנָאק רַאֿפ ןלעטשוצ טכַאמ ) 

50- 12 V םק100 טלָאמעד רעקינייוו גנעל עלבַאק ךַאלפ רַאֿפ רעללָארטנָאקגנירעוַאּפ רַאֿפ הרירב רעדנא( רעללָארטנָאק רַאֿפ ןלעטשוצ טכַאמ ) 

12 קדטכַאמ  V (3 - לעלָאכ טפיטש ) 

1- וו0/דנוָארג/דנג

2- וו0/דנוָארג/דנג

12 ןלעטשוצ טכַאמ ; שַאדנ &3  V/ סּפַא )טוּפני( ַא0.5

רשק זלושזדַאמ םעטסיסעסוָאהע רַאֿפ זיולב- )16- קדי( לעלָאכ עילפַאט טיירּפשעג ; שַאדנ & עילפַאטטנָארפ

1- ַאמ100 סקַאמ טוּפטוָא/טוּפני( ןלעטשוצ טכַאמ קדוו 12 ) * 

2- ַאמ100 סקַאמ טוּפטוָא/טוּפני( ןלעטשוצ טכַאמ קדוו 12 ) * 

רעפָאש ןייק ןָא( 34.ןייק טוּפטוָא לַאטיגיד ; שַאדנ &3 ) 

4- עילפַאטגנירעוַאּפ רַאֿפ טַאטלוזער רעזיילַאבייטס ךעלרעני( ןלעטשוצ טכַאמ וו3.3+ קקוו ) 

5- עילפַאטףיוא רעמענפו רי רשק רַאֿפ ; שַאדנ & ַביירשַניירַא רעסנעס דער ַארפני( ןיא רי ) 

6- עילפַאט טנָארפקידנסיורדנופ רעדָא טערב םרע ףיוא רעסנעס רוטַארעּפמעט לַאנַאשּפַא( 8 ןיא קדַא ) 

7- עילפַאט ןופ זנַאשקגנַאפ ערעדנא רעדָא )ןקישרעבי לטט232 סר( 1סקט

8- עילפַאט ןופ זנַאשקגנַאפ ערעדנא רעדָא )ןעמוקַאב לטט232 סר( 1סקר

9- עילפַאט טנָארפ קידנסיורדנופ רעדָא טערבםרע ףיוא )+ רָאטסיסנַארטָאטָאפ( רעסנעס הגרדמ טכיל לַאנַאשּפַא( 9 ןיא קדַא ) 

10- רָאטַאלָאסי- ָאטּפָא רעוויירד טכַאמ ןופ טריפעג רָאפ טקעריד רַאֿפ( ַאמ10/וו3.3 )רעפָאשטכַאמ ןָא ; שַאדנ & לטט )בגר רַאֿפ דער( רעדָא1 רעממיד םווּפ( 1 םווּפ ) 

11- רָאטַאלָאסי- ָאטּפָא רעוויירד טכַאמ ןופ טריפעג רָאפ טקעריד רַאֿפ( ַאמ10/וו3.3 )רעפָאשטכַאמ ןָא ; שַאדנ & לטט )בגר רַאֿפ ןירג( רעדָא2 רעממיד םווּפ( 2 םווּפ ) 

12- רָאטַאלָאסי- ָאטּפָא רעוויירד טכַאמ ןופ טריפעג רָאפ טקעריד רַאֿפ( ַאמ10/וו3.3 )רעפָאשטכַאמ ןָא ; שַאדנ & לטט )בגר רַאֿפ ולב( רעדָא3 רעממיד םווּפ( 3 םווּפ ) 

13- ַאמ100/וו12 רָאטסיסער+ רעטימסנַארט רי רַאֿפ( טַאטלוזער רעטימסנַארט דערערפני ; שַאדנ & סיוא רי ) 

14- דנג וצ ןצריקרַאפ ןעוו( קיטעטשַאב רעללָארטנָאק ; שַאדנ & קיטעטשַאב ) 

15- וו0/דנוָארג/דנג * 

16- וו0/דנוָארג/דנג * 

* ןרעכיזרַאפ ןוא )קדוו12( זנַאשקענַאק ןלעטשוצ טכַאמערעדנא טקענַאקסיד( לענַאּפ טנָארפ ןופ רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע גנירעוַאּפ רַאֿפ
רעטוָאר טענרעהטע לעיצעּפס סעסיוועד רעדעיןופ גנידנוַארג טוג רעייז

סבמ10( ןַאל- לעלָאכ45שזדר-טענרעהטע ) 

עלבַאק8- ּפטו טימ45שזדר לעלָאכ ןַאללַאמרָאנ .

טנָארפ קידנסיורדנופ טימ ילעוויטַאנרעטלַארעסנעס הגרדמ טכיל לַאנַאשּפַא ; שַאדנ & )טפיטש2( רָאסנעס טכיל ; שַאדנ &טכיל
לענַאּפ
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1- וו0/דנוָארג/דנג

טערב םרע ףיוא רעסנעס לַאנַאשּפַא( 9 ןיא קדַא )רָאטסיסער ָאטָאפ , עדָאידָאטָאפ רעסנעס קידוועריּפש טכיל ערעדנא רעדָא( + רָאטסיסנַארט ָאטָאפ ; שַאדנ &2
לענַאּפ טנָארפ קידנסיורדנופרעדָא ) 

קידנסיורדנופ טימ ילעוויטַאנרעטלַא רעסנעסרוטַארעּפמעט לַאנַאשּפַא ; שַאדנ & )טפיטש3( רָאסנעס רוטַארעּפמעט ; שַאדנ &ּפמעט
לענַאּפ טנָארפ (MCP9701 , MCP9700) 

1- +3 , 3 ןלעטשוצ טכַאמ רעסנעס רוטַארעּפמעט וו

2- לענַאּפ טנָארפקידנסיורדנופ רעדָא טערב םרע ףיוא רעסנעס רוטַארעּפמעט לַאנַאשּפַא( 8 ןיא קדַא ) 

3- וו0/דנוָארג/דנג

סרעווירד טכַאמןופ )ַאמ10/וו3.3( זלַאּפַאק- ָאטּפָא רָאפ טקעריד רַאֿפ )טפיטש5( םווּפ ץוּפטוַא-זרעמיד

1- דוָאנַא-רָאטַאלָאסי- ָאטּפָא ןופ דוָאייד גניטימסנַארט רשק טקעריד רַאֿפ( ַאמ10/וו3.3)לַאמרָאנ לטט ןיא זרעמיד בגר רַאֿפ דער רעדָא1.ןייק רעממיד םווּפ( 1 םווּפ ) 

2- דוָאנַא-רָאטַאלָאסי- ָאטּפָא ןופ דוָאייד גניטימסנַארט רשק טקעריד רַאֿפ( ַאמ10/וו3.3)לַאמרָאנ לטט ןיא זרעמיד בגר רַאֿפ ןירג רעדָא2.ןייק רעממיד םווּפ( 2 םווּפ ) 

3- דוָאנַא-רָאטַאלָאסי- ָאטּפָא ןופ דוָאייד גניטימסנַארט רשק טקעריד רַאֿפ( ַאמ10/וו3.3)לַאמרָאנ לטט ןיא זרעמיד בגר רַאֿפ ולב רעדָא3.ןייק רעממיד םווּפ( 3 םווּפ ) 

4- סרעווירד טכַאמ רַאֿפ סרָאטַאלָאסיָאטּפָאןופ זדוָאייד גניטימסנַארט ןופ סעדָאהטַאק- וו0/דנוָארג/דנג * 

5- ַאמ100 טוּפטוָא/טוּפני( ןלעטשוצ טכַאמ קדוו 12 ) * 

* ןרעכיזרַאפ )קדוו12( זנַאשקענַאק ןלעטשוצ טכַאמ ערעדנאטקענַאקסיד( סרעווירד טכַאמ רעממיד ןופ רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע גנירעווָאּפ
רעטוָאר טענרעהטע טימ לעיצעּפס סעסיוועד רעדעיןופ גנידנוַארג טוג רעייז .

סעסיוועד ןדניברַאפ טינ יצ ; שַאדנ & לטלעּפשןַאשנַאּפסקי
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3.2 . רעללָארטנָאק ץיה לַארטנעס ןוא טרָא לסעק- רעגַאנַאמטַאעהטענרעהטע

ןריפ וצ רעללָארטנָאק דנייטנַאק ךיז זיארעגַאנַאמטַאעהטענרעהטע : 

� טרָא לסעק ןופ טלַאהניאעלַא , 
� םעטסיס ץיהלַארטנעס , 
� ןַאשיילַאטנעוו , 
� ןעמעטסיס גנילדנַאה טפולןַאשיירעּפוקיר .

רעלעווק עיגרענע ןָאּפש ןואַ יירֿפ ץינַאב טימ ןעמַאזוצןוא גנורילַאטסני גנילָאָאק ןוא גנוציהַאב עטריסנַאווַא רעייז ןרילָארטנָאק ןענעקלטימ
ןרָאי1-3 ןיא גנורילַאטסניןופ סָאק לָאצקירוצ וצ ךעלגעמ ןכַאמ סָאוו , גנילָאָאק ןוא גנוציהַאב ןופ סָאקזַאסודַאר סעמע .

ןַאשיירעיגיפנַאק גנורילַאטסני גנילָאָאק/גנוציהַאבןייק וצ טּפַאדַא ַןייז ןענעק רעגַאנַאמטַאעהטענרעהטע יטילַאנַאשקגנַאפ סיורג רעייז וצטכער .

ןענעז זנַאשקגנַאפטּפיוה : 

� ןופ ןלעטשוצ גרַאוונערב עדיררעווָא, טכַאמ לַאבייסיד , רָאפ ןלעטשוצ גרַאוונערב לַאבייסיד , לָארטנָאק קעווַא/ףיוא )ןימ ןייק(לסעק
עסוָאהע .

� רעווָאלב טאה , סנַאפ ירעיליזגַא , עּפמָאּפרעסַאוו , םעטסיס )טאהעג( ןָאיטובירטסיד טפול סייה רעדָא/ןוא לקער רעסַאוו טימעריפנָאב
לָארטנָאק , 

� עטריסנַאווַא( רעללָארטנָאק1ק טימ לַאבַאטַאּפמַאק רעדָא400ווה וָאגער ַאוולַאמַא רַאֿפ ןציטש ןָאיטַארעּפוקער ןואןַאשיילַאטנעוו
דניבוצ232 סר ןיא ןעיוב רעביא לָארטנָאק ) , 

� רעכָאפ )עהג( לסקעוו ץיהדרע , 
� ןַאשיילַאטנעוו רַאֿפ ּפמַאּפ רעלוק/רעטיכרעסַאוו , 
� ןציטש ןַאשיירעּפוקיר רַאֿפ לָארטנָאק רעכָאפירעיליזגַא , 
� , רעשזדניישטסקי ץיה סַאּפייב3 ַטייקכיג , 2 ַטייקכיג , 1 דיּפס קעווַא/ףיוא( ּפיט רָאטַארעּפוקער ערעדנא ןופ לָארטנָאקקידרעקי

רעווירעד טפול, עהג , רעטיכ , רעלוק רעסַאוו , סנַאפ ירעיליזגַא .
� עהג/רעווירעד טפול רָאטָאמָאוורעסלָארטנָאק .
� טפול גניטסַאשזדַא רַאֿפ טוַאטַאק ןגעווםיוב לַאקירטקעלע לָארטנָאק , זמור וצ ףיורַא ןוָאלב טפול גנוציהַאב רַאֿפ( רעטיכרעסַאוו

רוטַארעּפמעט ).
� הגרדמ סייה ןופ ןדארג , גנורילַאטסנירעסַאוו סייה ןוא גנוציהַאב לַארטנעס רַאֿפ עיצַארטסינימדַא רעפַאב רעסַאווסייה , 
� עּפמָאּפ רעסַאוו גנילוָארטנַאק( םעטסיס- נוז ) , 
� םעטסיס- נוז , רעייפנַאב , לסעק :רוטַארעּפמעט רעביא זרעטייקַאדניקערש .

סערוטַארעּפמעט עדנעגלאפ גנילוָארטנַאק ןוא סָאמרעללָארטנָאק : 

� לָארטנָאק עּפמָאּפ רַאֿפ- )1( רעייפנַאב ןופ לקעררעסַאוו , 
� רעסנעס ףיורַא קירוצ( )2( רעייפנַאב ןופ לקעררעסַאוו ) , 
� םעטסיס טאה רַאֿפ רוטַארעּפמעט טפול סייה( ןַאשקעוונַאקעריפנָאב ) , 
� לָארטנָאק עּפמָאּפ רַאֿפ( לקער רעסַאוולסעק ) , 
� ךייה ןופ % 90( ץיּפש רעפַאב רעסַאווסייה ) , 
� ךייה ןופ % 50( לטימ רעפַאב רעסַאווסייה ) , 
� ךייה ןופ % 10( ָאנד רעפַאב רעסַאווסייה ) , 
� לָארטנָאק עּפמָאּפ רַאֿפ( םעטסיס- נוז ןיארעסַאוו ) , 
� ןַאשיילַאטנעוו רַאֿפ רוטַארעּפמעט טפול קידנסיורדנופ רעווירעדטפול , 
� ןַאשיילַאטנעוו רַאֿפ רוטַארעּפמעט טפולעהג , 
� ןייר( רוטַארעּפמעט רָאטַארעּפוקער רַאֿפ טפולןלעטשוצ ) , 
� בָארג( רוטַארעּפמעט זיוה ןופ טפולןרעטַאמסיו ) , 
� ןייר( זמור וצ ןוָאלב- רוטַארעּפמעט טפול טַאטלוזעררָאטַארעּפוקער ) , 
� ץנַאמטסַאשזדַא רוטַארעּפמעט רַאֿפטוַאטַאק ןגעווַ יירד קירטקעלע גנילוָארטנַאק רַאֿפ רעטיכ רעסַאוו ךָאנ טפולסייה , 

3.2.1. ץוּפטוָא רעגַאנַאמטַאעהטענרעהטע .

3 ןירג )ּפמָאל סוטַאטס רַאֿפ( רעייפנַאב ןופ סוטַאטס- טַאטלוזער /Yellow/ דער
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ןַאשקעוונַאק ןוא לקער רעסַאוו ןופ סערוטַארעּפמעט ןופ סדנעּפעד עיצַאניבמָאקןפמאל .

דלַאבַאד( רוטַארעּפמעט לקער רעסַאוו ןטסאמעג-טעקקַאשזדט ) 

רעייפנַאב ןביוא רוטַארעּפמעט ןַאשקעוונַאק ןטסאמעג- וונָאקט

ָאווקדר & טיור ; ָאווקדל & < טעקקַאשזדטןוא , * ; ָאווקדר & קעווַא.וונָאק ; ָאווקדל & < וונָאקט- קעווַא ַיירדעלַא ; *.

& קעווַא.וונָאק ; ָאווקדל &( ןוא )* ; ָאווקדר & ןירג ; ָאווקדל & < טעקקַאשזדט(קעווַא ןיהּווו רעדָא רעייפנַאב קידייל- גניקנילבןירג
ָאווקדר & ףיוא.וונָאק ; ָאווקדל & < וונָאקט< * ; ָאווקדר ; *) 

ָאווקדר & ץענערג ; ָאווקדל &- * ; ָאווקדר & לעג ; ָאווקדל &< טעקקַאשזדט < * ; ָאווקדר & ןירג ; ָאווקדל &- קידרעדייסעקןירג ; * 

ןואןירג Yellow - * ; ָאווקדר & לעג ; ָאווקדל & < טעקקַאשזדט < *; ָאווקדר & ץענערג ; ָאווקדל &- * ; ָאווקדר & לעג ; ָאווקדל &
ָאווקדר & ץענערג ; ָאווקדל & + ; * 

&- * ; ָאווקדר & טיור ; ָאווקדל & < טעקקַאשזדט < *; ָאווקדר & ץענערג ; ָאווקדל & + * ; ָאווקדר & לעג ; ָאווקדל &- לעג
ָאווקדר & ץענערג ; ָאווקדל ; * 

+ * ; ָאווקדר & טיור ; ָאווקדל & < טעקקַאשזדט < *; ָאווקדר & ץענערג ; ָאווקדל &- * ; ָאווקדר & טיור ; ָאווקדל &- דער ןואלעג
ָאווקדר & ץענערג ; ָאווקדל & ; * 

ָאווקדר & קערש ; ָאווקדל & < טעקקַאשזדט < * ; ָאווקדר & ץענערג ; ָאווקדל &+ * ; ָאווקדר & טיור ; ָאווקדל &- טיור ; * 

ָאווקדר & קערש ; ָאווקדל & = >טעקקַאשזדט- גניקנילבטיור ; * 

רעפַאב רעסאוו סייה ןוא לקער רעסַאוו רעייפנַאב ןשיווצ( ּפמַאּפ רעסַאוועריפנָאב ).

ןטסאמעג )2 לקער ה ןוא1 לקער ה( ךעלטינשכרוד =טעקקַאשזדט

רעייפנַאב ןביוא רוטַארעּפמעט ןַאשקעוונַאק ןטסאמעג =וונָאקט

)גנוציהַאב זיא רעייפנַאב( *; ָאווקדר & קעווַא.וונָאק ; ָאווקדל & >וונָאקט ןוא * ; ָאווקדר & ּפמַאּפ עריפנָאב ; ָאווקדל & >טעקקַאשזדט
( ףיוא ּפמַאּפ ) 

ןשאלעגסיוא ּפמַאּפ(* ; ָאווקדר & ץענערג ; ָאווקדל &- * ; ָאווקדר & ּפמַאּפ עריפנָאב ; ָאווקדל & <טעקקַאשזדט ) 

רעפַאב רעסאוו סייה ןוא לקער רעסַאוו לסעק ןשיווצ( ּפמַאּפ רעסַאוולסעק ) 

ףיוא ּפמַאּפ( * ; ָאווקדר & עּפמָאּפלסעק ; ָאווקדר & >רעליָאבט ) 

ןשאלעגסיוא ּפמַאּפ( * ; ָאווקדר & ץענערג ; ָאווקדל &- * ; ָאווקדר & עּפמָאּפלסעק ; ָאווקדר & < רעליָאבט ) 

רעפַאב רעסאוו סייה ןופ ערוטַארעּפמעט ךרוד דלוָארטנַאק קעווַא/ףיואלסעק .

ןטימ רעפַאב ןופ רוטַארעּפמעט ןטסאמעג-םבט

קעווַא רעליוב( * ; ָאווקדר & ג ןימ ; ָאווקדל & >םבט ) 

ףיוא רעליוב( קעווַא רעייפנַאבןוא קעווַא- נוז ןוא * ; ָאווקדר & ץענערג ; ָאווקדל &- * ; ָאווקדר & ג ןימ ; ָאווקדל & <םבט ) 

קעווַא/ףיוא ןָאיטַאליטנעוו(רָאטַארעּפוקער ).

ערוטַארעּפמעט טרָא רעכעלרעניא גניטַאעה לַארטנעס רַאֿפ רעסנעס ךרוד ןטסאמעג-טניט
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עדָאמ ָאטוַא לופ רעדָא לַאונַאמקעווַא גנַאגסיו- עדָאמ גניטַאעה( * ; ָאווקדר & דעטסעווקער ה ; ָאווקדל & >טניט ) , 

רעדָא לַאונַאמ ףיוא גנַאגסיו- עדָאמגניטַאעה( * ; ָאווקדר & ץענערג ; ָאווקדל &- * ; ָאווקדר & דעטסעווקער ה ; ָאווקדל & <טניט
עדָאמ ָאטוַא לופ ) , 

עדָאמ ָאטוַא לופ רעדָאלַאונַאמ ףיוא גנַאגסיו- עדָאמ גנילָאָאק( * ; ָאווקדר & דעטסעווקער ה ; ָאווקדל & >טניט ) , 

רעדָא לַאונַאמ קעווַא גנַאגסיו- עדָאמגנילָאָאק( * ; ָאווקדר & ץענערג ; ָאווקדל &- * ; ָאווקדר & דעטסעווקער ה ; ָאווקדל & <טניט
עדָאמ ָאטוַא לופ ).

3 לעוועל/2 לעוועל/1 לעוועל(רָאטַארעּפוקער ).

רעלודעשטס ןופ רעדָא ילַאוינַאמ לעוועל ןַאשיילַאטנעווגנילוָארטנַאק .

רעטיכ ןוא רעפַאב ןשיווצ( ּפמַאּפ רעטיכרעסַאוו ).

ערוטַארעּפמעט טרָא רעכעלרעניא גניטַאעה לַארטנעס רַאֿפ רעסנעס ךרוד ןטסאמעג-טניט

ףיוא עּפמָאּפ- עדָאמ גניטַאעה( * ץענערג- * דעטסעווקער ה <טניט ) 

קעווַא ּפמַאּפ( * דעטסעווקער ה >טניט ) 

(*) עהג רַאֿפ ּפמַאּפ רעלוק/רעטיכ רעסַאוו .

טנגעגאב ןענעז ןעגנוגנידאב ךָאנןוא קידנסילפ זיא עהג ךרוד ןַאשיירעּפוקיר , ןַאשיילַאטנעוו תעשב ףיוא טרעקראפ זיאעּפמָאּפ : 

� רעגַאנַאמטַאעה ןופ םַארגָארּפוויטקַא רַאֿפ טמיטשַאב זיא עיצּפָא * ; ָאווקדר & רעטיכ/רעלוק ; ָאווקדל &( עדָאמלַאונַאמ .
� זגניווייסעיגרענע עכעלטע ןעניוועג רעדָא ףראד סע ביוא שיטַאמָאטיוא טלייוורעדסיוא עדָאמ ָאטוַאלופ .
� זגניווייסעיגרענע עכעלטע ןעניוועג רעדָא ףראד סע ביוא שיטַאמָאטיוא טלייוורעדסיוא ןַאשיילַאטנעווטגנידַאבמו .

רעטיכ רעסאוו ןוא רעפַאב רעסאוו סייה ןשיווצ( )+( לָארטנָאק טוַאטַאק ןגעוַויירד ).

רעטיכ רעסאוו ךָאנ טפול ןופ רוטַארעּפמעט ןטסאמעג-טַאעהט .

ןשאלעגסיוא( * ; ָאווקדר & רעטיכ ה ; ָאווקדל & >טַאעהט ) 

ןיא ןַאשיילַאטנעוו סַאשעב )ףיואעגילייווטייצ( * ; ָאווקדר & ץענערג ; ָאווקדר &- * ; ָאווקדר & רעטיכ ה ; ָאווקדר & <טַאעהט
עדָאמ גנוציהַאב .

רעטיכ רעסאוו ןוא רעפַאב רעסאוו סייה ןשיווצ( )- ( לָארטנָאק טוַאטַאק ןגעוַויירד ).

רעטיכ רעסאוו ךָאנ טפול ןופ רוטַארעּפמעט ןטסאמעג-טַאעהט .

עדָאמ גנוציהַאב ןיא ןַאשיילַאטנעווסַאשעב )ףיוא עגילייווטייצ( * ; ָאווקדר & רעטיכ ה ; ָאווקדל & >טַאעהט .

קעווַא( * ; ָאווקדר & סעיסרעוו ה ; ָאווקדל &- * ; ָאווקדר & רעטיכ ה ; ָאווקדל & <טַאעהט ) 

רעטיכ ןטלַאה וצ טוַאטַאק קירטקעלעןופ ַטייצ גנוגעווַאב לָארטנָאק רַאֿפ דַאטנעמַאלּפמי זיא םַאדירעגלַא ןַאשיימַאסקַארּפַאלעיצעּפס
ףיוא יוזַא ןוא רוטַארעּפמעט ַאטלעד , רוטַארעּפמעט רעפַאב רעסאוו סייה ףיואגנידנעּפיד הגרדמ טלאוועג ףיוא רוטַארעּפמעט .

רעפַאב רעסאוו סייה ןוא םעטסיס- נוז ןשיווצ( ּפמַאּפ רעסאוו םעטסיס- נוז ).
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ףיוא( * ; ָאווקדר & נוז ה ; ָאווקדר & >)ןטסאמעג( נוזה ) , 

קעווַא( * ; ָאווקדר & ץענערג ; ָאווקדר &- * ; ָאווקדר & נוז ה ; ָאווקדר & < )ןטסאמעג( נוזה ) , 

ןשאלעגסיוא/ףיוא( טכַאמלסעק ).

קטע , רעמוז יד ןיא לסעק ןופ טכַאמ טיירדעגסיוא רַאֿפ טצינעג ַןייזןענעק .

ןשאלעגסיוא/ףיוא( רָאפ ןלעטשוצ גרַאוונערב גנילבייסידלסעק ).

רעגַאנַאמטַאעה ךרוד טלּפירקרַאפ קינייווסיו ַןייז ןענעק רָאפ ןלעטשוצגרַאוונערב E. רַעייפ לסעק יד ןיא גרַאוונערב עלַא סיואןצילב רַאֿפ.ג
זוויירדזלַאויפ טרַאה רַאֿפ לעיצעּפס.טרָא .

ןשאלעגסיוא/ףיוא( רָאפ ןלעטשוצ גרַאוונערבעדיררעווָא ).

רעגַאנַאמטַאעה ךרוד ןעדיררעווָא קינייווסיו ַןייז ןענעק רָאפ ןלעטשוצגרַאוונערב E. ץילב ךָאנ רעדָא ַטייצ רעטשרע גרַאוונערבעסַאמ רַאֿפ.ג
זוויירדזלַאויפ טרַאה רַאֿפ לעיצעּפס.סיוא .

םעטסיס טאה( רעווָאלב ןָאיטובירטסיד טפול סייהעריפנָאב ) 

רעייפנַאב יד ןביוא ןַאשקעוונַאק ןופ טרעוו רוטַארעּפמעט דערוסַאעמ =וונָאקט .

ףיוא( * ; ָאווקדר & ףיוא.וונָאק ; ָאווקדל & >וונָאקט ) , 

ןשאלעגסיוא( * ; ָאווקדר & קעווַא.וונָאק ; ָאווקדל & <וונָאקט ) .

סוטַאטס רעפַאב רעסַאווסייה .

לטימ , ּפָארַא( ילוויטקעּפסיר רעפַאב ןופ סערוטַארעּפמעט ןטסאמעג- טבט , םבט, דבט ,Top).

גניטייל קידרעדייסעק( * ; ָאווקדר & ןימ רעפַאב ה ; ָאווקדל & >דבט ) 

ףיוא ַטייצ וצ גנירעּפמַאק קעווַא ַטייצ ץרוק % 100 >רעפַאב ךעלטינשכרודה .

ַטייצ קעווַא וצ ףיוא לַאנַאשרָאּפַארּפ % 100 < רעפַאב ךעלטינשכרודה .

45 טלָאמעד רעקירעדינ2/)םבט + טבט( ףפָא_עמיט ןוא קעס0.2ןָא_עמיט  C - רעסַאוו גנוציהַאב רַאֿפגונעג טינ .

5+ * ; ָאווקדר & רעטיכ ה ; ָאווקדר & < )טבט( קעס0.2 ףפָא_עמיט =ןָא_עמיט  C רעטיכ רעסַאוו( גנוציהַאב רַאֿפ רוטַארעּפמעט גונעגטינ
ןלעטשוצ ).

קערשלסעק .

ףיוא( * ; ָאווקדר & קערש ה ; ָאווקדר & >ןטסאמעג לסעקה ) 

ןשאלעגסיוא( * ; ָאווקדר & קערש ה ; ָאווקדר & < ןטסאמעג לסעקה ) 

* סרעטעמַארַאּפ ןַאשייקַאלּפַא ; ָאווקדר & עסקע.עסוָאהע ; ָאווקדל & ןופ גנימַאנ ןצונ .
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3.2.2. ןשינעעשעג רעגַאנַאמטַאעהטענרעהטע .

וצ ערעדנא ןיא.סעדָאמ עליפןיא ןטעברא ןַאשיילַאטנעוו , גנילָאָאק , גנוציהַאב רַאֿפ רעללָארטנָאק דַאטייקַאדעד זיארעגַאנַאמטַאעהטענרעהטע
ןריפכרוד וצ , דנייפיד ןעוועג זיא שינעעשעג ןופ ןלעטש דַאטייקַאדעד , ןַאשקַארעטנישטנעמ לַאמינימ טימ יטילַאנַאשקגנַאפ לופ ןכיירגרעד
רעגַאנַאמטַאעהטענרעהטע ןיא ןעיוב )סעלעטש248( רעלודעשטס עטריסנַאווַא ןופ רעדָא ילַאוינַאמ ןפיול ַןייז ןענעק סע.זנַאשקגנַאפעלַא ַןייז

םעטסיסעסוָאהע ןופ סעסיוועד ערעדנא ןיא יוו .

רעגַאנַאמטַאעהטענרעהטע ןופןשינעעשעג : 

� ַןייז טעוו סע לסעק ץינַאב ןופ טינ זיא סע ביואיוזַא , דערָאטינָאמ ךָאנ ןענעז סרעטעמַארַאּפ ץיה- ףיוא רעליוב לַאונַאמ( ףיואלסעק
דלַאב קעווַאַ יירד ) , 

� סע לסעק ץינַאב ןופ ןֿפרַאד זיא סע ביוא יוזַא, דערָאטינָאמ ךָאנ ןענעז סרעטעמַארַאּפ ץיה- ןשאלעגסיוא רעליוב לַאונַאמ( קעווַאלסעק
דלַאבףיואַ יירד ַןייז טעוו ) , 

� זרעליוב גרַאוונערב טרַאה רַאֿפ( רָאפ ןלעטשוצ גרַאוונערבלַאבייסיד ) , 
� רָאפ ןלעטשוצ גרַאוונערבןבעג ( - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 
� ףיוא רָאפ ןלעטשוצ גרַאוונערבעדיררעווָא ( - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 
� קעווַא רָאפ ןלעטשוצ גרַאוונערבעדיררעווָא ( - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 
� ףיוא רָאטַארעּפוקער , ןָאיטַאליטנעוו( ףיואןַאשיילַאטנעוו ) , 
� סעסיוועדירעיליזגַא עלַא ןוא , רָאטַארעּפוקער , ןָאיטַאליטנעוו קעווַאַ יירד( קעווַאןַאשיילַאטנעוו ) , 
� רעטיכ רעסַאוו רַאֿפ טוַאטַאקןגעווַ יירד קירטקעלע ןופ רוטַארעּפמעט סקַאמ ןקיטעטשַאב( סקַאמגנוציהַאב ) , 
� עּפמָאּפ ַןייז קעווַא רעק ןוא רעטיכ רעסַאוו רַאֿפ טוַאטַאקןגעווַ יירד קירטקעלע ןופ רוטַארעּפמעט ןימ ןקיטעטשַאב( ןימגנוציהַאב ) , 
� רעטיכרעסַאוו רַאֿפ טוַאטַאק ןגעווַ יירד ןופ עלעטש גניסירקני לַאונַאמ( +גנוציהַאב ) , 
� רעטיכרעסַאוו רַאֿפ טוַאטַאק ןגעווַ יירד ןופ עלעטש גניסירקיד לַאונַאמ(- גנוציהַאב ) , 
� תעשב ַא רַאֿפ לסעק רַאֿפ עּפמָאּפ ףיוא טיירדעגסיוא לַאונַאמ( ּפמַאּפ רעליוב ףיוַאיירד ) , 
� לסעק רַאֿפ עּפמָאּפ קעווַא טיירדעגסיוא לַאונַאמ( ּפמַאּפ רעליוב קעווַַאיירד ) , 
� תעשב ַא רַאֿפ רעייפנַאב רַאֿפ עּפמָאּפ ףיוא טיירדעגסיוא לַאונַאמ( ּפמַאּפ עריפנָאב ףיוַאיירד ) , 
� רעייפנַאב רַאֿפ עּפמָאּפ קעווַא טיירדעגסיוא לַאונַאמ( עּפמָאּפ רעייפנַאב קעווַַאיירד ) , 
� רעטיכ רַאֿפ עּפמָאּפ ףיוא טיירדעגסיוא לַאונַאמ( ףיוא עּפמָאּפרעטיכ ) , 
� רעטיכ רַאֿפ עּפמָאּפ קעווַא טיירדעגסיוא לַאונַאמ( קעווַא עּפמָאּפרעטיכ ) , 
� גנוקינייר עטצעל ןופלסעק ןופ ץינַאב רַאֿפ רעטנוָאק םרַאלַא קיטעטשַאב( גנירילק רעליוב קערשקיטעטשַאב ) , 
� גנידוָאל גרַאוונערב עטצעלןופ לסעק ןופ ץינַאב רַאֿפ רעטנוָאק םרַאלַא קיטעטשַאב( גנידוָאל קערשקיטעטשַאב ) , 
� ןלעטשוצ טכַאמ רעליוב ףיוא רעק לַאונַאמ( ןלעטשוצ טכַאמ רעליוב ףיוַאיירד ) , 
� ןלעטשוצ טכַאמ רעליוב קעווַא רעק לַאונַאמ( ןלעטשוצ טכַאמ רעליוב קעווַַאיירד ) , 
� טַאטלוזער1 םווּפ ףיוא הגרדמ ןרעסערגרַאפ( + * 1םווּפ ) , 
� טַאטלוזער2 םווּפ ףיוא הגרדמ ןרעסערגרַאפ( + * 2םווּפ ) , 
� טַאטלוזער3 םווּפ ףיוא הגרדמ ןרעסערגרַאפ( + * 3םווּפ ) , 
� טַאטלוזער1 םווּפ ףיוא הגרדמ עסַאערקעד(- * 1םווּפ ) , 
� טַאטלוזער2 םווּפ ףיוא הגרדמ עסַאערקעד(- * 2םווּפ ) , 
� טַאטלוזער3 םווּפ ףיוא הגרדמ עסַאערקעד(- * 3םווּפ ) , 
� ַןייז ןענעק , סלעוועל רוטַארעּפמעטןוא עדָאמ רעגַאנַאמטַאעה ןופ סרעטעמַארַאּפ עלַא , 24 סקַאמ( ןשיוט םַארגָארּפןריפסיו

םַארגָארּפרעדעי ןיא ילַאושזדיווידני דמַארגוָארּפ ).

* טכַאמ ךָאנ.)ַביירשַניירַא דיטיילושזדָאמ טיירב קעפיוד(ךרוד דלוָארטנַאק סעסיוועד ערעדנא רעדָא קד סנַאפ ךָאנ ןרילָארטנָאק ןענעק םווּפ
טייקטרעדנוזעגפא- ָאטּפָא טימטגנאלראפ זיא רעפָאש .

ערעדנא רעדָא )400- וָאגער ַאוולַאמַא( ןשינעעשעג רָאטַארעּפוקערדַאטייקַאדעד (*) 

� ןשאלעגסיוא( )*( ןטלַאהרָאטַארעּפוקער ) , 
� ףיוא( )*( בייהנָארָאטַארעּפוקער ) , 
� עגנַאשטסקע ץיה עלבַאסיד( )*( רעמוזרָאטַארעּפוקער ) , 
� עגנַאשטסקע ץיה ןבעג( )*( רעטניוורָאטַארעּפוקער ) , 
� רָאטַארעּפוקער ןופ רעלודעשטס ןואסגניטטעס ךעלרעני ןצינ- רָאטַארעּפוקער ןופ עדָאמ קיטַאמַאטָא( ָאטוַארָאטַארעּפוקער ) , 
� רעגַאנַאמטַאעה ךרוד קינייווסיו דלוָארטנַאק רָאטַארעּפוקער- עדָאמ לַאונַאמ( לַאונַאמרָאטַארעּפוקער ) , 
� 15 ךעלרעני.הרָאטַארעּפוקער  C ( רָאטַארעּפוקער וצ רעסנעס רוטַארעּפמעטךָאנ ןרילַאטסניא רַאֿפ רעמיצ םעד ןיא ןטעבעג ה ) , 
� 16 ךעלרעני.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 17 ךעלרעני.הרָאטַארעּפוקער  C , 
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� 18 ךעלרעני.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 19 ךעלרעני.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 20 ךעלרעני.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 21 ךעלרעני.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 22 ךעלרעני.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 23 ךעלרעני.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 24 ךעלרעני.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 25 ךעלרעני.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� לַאמינימ( )*( 1 הגרדמרָאטַארעּפוקער ) , 
� לטימ( )*( 2 הגרדמרָאטַארעּפוקער ) , 
� לַאמיסקַאמ( )*( 3 הגרדמרָאטַארעּפוקער ) , 
� קעווַא( )*( 0 הגרדמרָאטַארעּפוקער ) , 
� 0 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C ( קעווַא ןוא ףיוא טיירדעגסיוא ךרוד דלוָארטנַאקַןייז טעוו סָאוו זמור וצ ןוָאלב רוטַארעּפמעט ןקיטעטשַאב

דיטקענַאקסידרעדָא טלּפירקרַאפ ה'ןסַאוו ביוא רעטיכ קירטקעלע ךעלרעני ןוארעגנַאשטסקע ץיה רעטוָאר ךעלרעני ) 
� 1 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 2 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 3 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 4 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 5 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 6 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 7 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 8 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 9 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 10 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 11 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 12 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 13 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 14 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 15 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 16 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 17 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 18 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 19 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 20 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 21 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 22 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 23 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 24 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 25 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 26 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 27 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 28 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 29 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C , 
� 30 סיוא.הרָאטַארעּפוקער  C.

(*) , סנַאפ וצ רשק טקעריד( רָאטַארעּפוקער ןופ ַזיירקךעלרעני ןיא סנַאריפרעטני ןפרַאד לאז רָאטַארעּפוקער ןופ לָארטנָאק ןַזייוו
קטע , ָאפַארטַטייקכיג , סַאּפייב .

טעברַא ןופעדָאמ םעד ןיא ןייטשפיוא סָאוו זישזדימַאד ןייק רַאֿפ ךעלטרָאווטנַארַאפ טשינ זיא עמריפסיסי .

וָאגער ןיא ןיא- טיובעג טרָאּפ לַאיריס וצ)2טרַאו( לטלעּפש טיירּפשעג רעגַאנַאמטַאעה רַאֿפ רשק עלבַאק ןֿפרַאד ַאוולַאמַארָאטַארעּפוקער
טערב .

ץוש סעסיוועד עדייב רַאֿפ ןפאשאב ַןייז ןזומ גנידנוַארגקירעהעג .

, סלעוועל רוטַארעּפמעטעלַא נלעטשפיונוצ םַארגָארּפ רעדעי.טעברַא דידנעטַאנַא רַאֿפ הליגמ24 טציטשרעגַאנַאמטַאעהטענרעהטע
וצ סרעטעמַארַאּפןַאשיילַאטנעוו ןוא גנוציהַאב ןרעיורטס שיטַאמָאטיוא רעגַאנַאמטַאעהטענרעהטע. סעדָאמ ןַאשיירעּפוקיר , ןַאשיילַאטנעוו
סלעוועל דעמַארגָארּפ גנירָאטינָאמ קעווַא/ףיוא רעק שיטַאמָאטיוא ןענעז סּפמַאּפעלַא.געוו שימָאנָאקע ֿבור ןיא רוטַארעּפמעט טלאוועג ןגירק
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סערוטַארעּפמעטןופ .

רעלודעשטס עטריסנַאווַא ןופ שיטַאמָאטיואןפיול רעדָא ןַאשייקַאלּפַא ; ָאווקדר & עסוָאהע ; ָאווקדל & ןופ ילַאוינַאמ ןפיול ַןייז ןענעקהליגמ
ןַאשיילַאטנעווןוא םעטסיס גנוציהַאב טפיוה גנילוָארטנַאק רַאֿפ ץנַאמטסַאשזדַא קטע , ַטייצ, טַאנָאמ , ַטייצ רַאֿפ גניוַאלַא .

3.2.3. סעדָאמ גנילָאָאק, גנוציהַאב , ןַאשיירעּפוקיר , ןַאשיילַאטנעוו .

גנוציהַאב ןופ ןעגנוגנידאב ערעדנא ןופ ילטנַאדנעּפידני ןואשיטַאמָאטיוא ףיוא רעק זיא- )טאהעג( רעייפנַאב ןופ ןָאיטובירטסיד טפולסייה
רעגַאנַאמטַאעהןופ םַארגָארּפ טנַארק רַאֿפ וויטקַא זיא עיצּפָא םעד ןוא גנוציהַאב זיא רעייפנַאביצ , גנילָאָאק ןוא .

םַארגָארּפ ןיא ילַאוינַאמ טעסירּפ ןענעז , גנילָאָאק, גנוציהַאב , ןַאשיירעּפוקיר , ןַאשיילַאטנעוו :סרעטעמַארַאּפ רעדעי- עדָאמלַאונַאמ
ןופ רוטַארעּפמעט, רעשזדניישטסקי ץיה דרע , רעשזדניישטסקי ץיה רָאטַארעּפוקער , גנוציהַאב , גנילָאָאק, הגרדמ ןַאשיילַאטנעוו( סגניטטעס

ןטעבעג רוטַארעּפמעט , גנוציהַאב .

ירעיליזגַא ןוא , ןַאשיירעּפוקיר גנוציהַאב , ןַאשיילַאטנעוו- גנוציהַאב סַאשעב רוטַארעּפמעט רעמיצ ךעלרעני ּפעטסרעוווָא ןופ לַאפןיא
& ןטעבעגה ; ָאווקדל & טרעוו רעטייוו סנפארט רוטַארעּפמעט רעמיצ ךעלרעני ןעוו רעדיוו כיז נעמענ ןואטפאטשראפ ןענעז ןרינָאיצקנופ

ָאווקדר & ץענערג ; ָאווקדל &- * ; ָאווקדר ; *.

ערעדנא עלַא.סגניטטעס םַארגָארּפ ןיא טעסירּפ ןענעזסערוטַארעּפמעט רעטיכ ןוא ןַאשיילַאטנעוו ןופ הגרדמ טגנאלראפ- עדָאמ ָאטוַאלופ
, גנוציהַאב תעב.גנילָאָאק רעדָאגנוציהַאב ךרוד , רעמיצ ןיא רוטַארעּפמעט ןטעבעג ןעַנייט וצ שיטַאמָאטיואדיטסַאשזדַא ןענעז סגניטטעס

זנייטניימרעגַאנַאמטַאעה.טוַאטַאק ןגעווַ יירד קירטקעלע גניטסַאשזדַא , הגרדמ דמַארגוָארּפףיוא רוטַארעּפמעט רעטיכ טלאה רעגַאנַאמטַאעה
, סנַאפ יוו סעסיוועד ירעיליזגַא קעווַא ןוא ףיוא גנישטיווס שיטַאמָאטיוא, עיגרענע טצינעג ןופ סָאק טסַאוָאל טימ רוטַארעּפמעט טגנאלראפ

ירעיליזגַא עלַא ןוא גנוציהַאב , ןַאשיילַאטנעוו רוטַארעּפמעטןטעבעג ּפעטסרעוווָא ןופ לַאפ ןיא.רעטיכ , רעלוק , רעשזדניישטסקי ץיהדרע
ה ; ָאווקדל & ןטנוא סנפארט רוטַארעּפמעטטרָא ךעלרעני ןעוו דמוזיר ןענעז גנוציהַאב , ןַאשיירעּפוקיר , ןַאשיילַאטנעוו. סּפַאטס סעסיוועד

ָאווקדר & ץענערג ; ָאווקדל &- * ; ָאווקדר & ןטעבעג ;*.

& ץענערג ; ָאווקדל &- * ; ָאווקדר & ןטעבעגה ; ָאווקדל & ןטנוא רוטַארעּפמעט רעמיצ ךעלרעני ּפַאק ןופ לַאפ ןיא עדָאמ גנילָאָאקןיא
רוטַארעּפמעט ןעוו דמוזירןענעז רעייז.טנוזעג יוו ןטלַאה סעסיוועד ירעיליזגַא ןוא גנילָאָאק , ןַאשיירעּפוקיר, ןַאשיילַאטנעוו * ; ָאווקדר

טרעוו * ; ָאווקדר & ןטעבעג ה ; ָאווקדל & ּפעטסרעוווָא .

ןַאשיילַאטנעוו דיטּפַארעטנינַא טימ- עדָאמ ָאטוַא לופםערָאפ דוויירעד זיא עדָאמ ןַאשיילַאטנעוו טגנידַאבמו.עדָאמ ןַאשיילַאטנעווטגנידַאבמו
לַאפ ןיא.ַךיילג טלאוועג ףיוא רוטַארעּפמעט טרָאךעלרעני גנינייטניימ ַטייצ יד עלַא טעברַא ןַאשיירעּפוקיר , ןַאשיילַאטנעוו. ןַאשיירעּפוקיר ןוא

, רעלוק , רעטיכ עדָאמ גנילָאָאקסַאשעב רעטייוו ןלַאפ רעדָא , עדָאמ גנוציהַאב סַאשעב ּפעטסרעוווָא רוטַארעּפמעטטרָא ךעלרעני ןופ
רוטַארעּפמעטלַאמיטּפָא טימ טפול ןייר זוָאלב ןַאשיילַאטנעוו ןוא , עדָאמ ןרָאּפש עיגרענע וצןלעטש ןענעז סעסיוועד ירעיליזגַא , ןַאשיילַאטנעוו

םעטסיס ןופ ַטייקוויטקעפע ןרעסערגרַאפ וצ , ןטלאהעג ןענעז סערוטַארעּפמעטקידנסיורדנופ.רעמיצ םעד ןיא ןטעבעג ה וצ ַךיילג ךערעעב .

טרָא סניּפ עלודָאמרעגַאנַאמטַאעה .

335 מל ) סרָאסנעס רוטַארעּפמעט רשק טקעריד רַאֿפ ( 20 - ( קדי - ץוּפני גָאלַאנַא 4 שזדרעטקענַאק ) 

רעסנעס רוטַארעּפמעט גנובַיירשַאב 4 שזד טפיטשרָאסנעס

סרָאסנעס רוטַארעּפמעט335מל עלַא גניטקענַאק רַאֿפ טפיטש ןָאממָאק1 )וו0( דנג-דרע

סרָאסנעס רוטַארעּפמעט335מל עלַא גניטקענַאק רַאֿפ טפיטש ןָאממָאק2 )וו0( דנג-דרע

סעצָארּפ גנוציהַאב גנילוָארטנַאק רַאֿפ( רעפַאב רעסַאוו סייה ןופ ךייה% 350 עלדדימ_רעפפוב_קדַא ) 

ערוטַארעּפמעט ןופצלַאנרעטסקע4 ן_לַאנרעטסקע_קדַא .
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ערוטַארעּפמעט םורדלַאנרעטסקע5 ס_לַאנרעטסקע_קדַא .

טנופ ןטסכעה( םעטסיסנוז6 רַאלָאס_קדַא ).

סעצָארּפ גנוציהַאב גנילוָארטנַאק רַאֿפ( רעפַאב רעסאוו סייה ןופ ךייה % 790ּפָאט_רעפפוב_קדַא ).

עּפמָאּפ לסעק גנילוָארטנַאק רַאֿפ( רער טַאטלוזער- לסעק ןופ לקעררעסאוו8 רעליָאב_קדַא ).

ָאטוַא ץנַאג ןיא עהג ןופ לָארטנָאק( רעגנַאשטסקע ץיהדנוָארג9 עהג_קדַא

סעדָאמ ןַאשיילַאטנעוו טגנידַאבמורעדָא ) 

סעצָארּפ גנוציהַאב גנילוָארטנַאק רַאֿפ( רעפַאב רעסאוו סייה ןופ ךייה% 1010 םָאטטָאב_רעפפוב_קדַא ) 

רער טַאטלוזער ַןייז ןעק( 1 רעייפנַאב ןופ לקעררעסאוו11 טעקקַאשזד_עריפנָאב_קדַא ) 

טפול רָאלק ַביירשַניירַארָאטַארעּפוקער12 טוּפני_וקער_קדַא

רער ןעמיוק ןופ רעטעמיטנעס לסיב( רעייפנַאב ןביוא13ןָאיטקעוונָאק_עריפנָאב_קדַא ) 

( סוטַאטס רעייפנַאב ןוא ןָאיטובירטסיד טפול סייה רַאֿפטצינעג ) 

טפול רָאלק ןיא זיוה גנייילּפַאס רַאֿפ( סיוארָאטַארעּפוקער14 טוָא_וקער_קדַא ) 

רער טַאטלוזער ַןייז ןעק( 2 רעייפנַאב ןופ לקער רעסאוו215טעקקַאשזד_עריפנָאב_קדַא ) 

רעטיכ גניטסַאשזדַא רַאֿפ( רעטיכ רעסאוו ךָאנ טפול ןיא רעטעמ1 ןגעווןגיל16 רעטַאעה_קדַא

טוַאטַאק ןגעווַ יירד קירטקעלע טימ רוטַארעּפמעט ) 

רעמיצ טסַאדלוָאק( ןענָאמרעד רַאֿפ רוטַארעּפמעט טרָארעכעלרעניא17 לַאנרעטני_קדַא ) 

טקַאד גנַאגסיו טפול ןיא ןגיל( זיוה ןופ טרעטַאמעגסיוטפול18 טסוַאהסקע_וקער_קדַא ) 

5+(קקוו  V - 5+ טַאטלוזער( קקוו19 )דזיילַאבייטס  V גָאלַאנַא גנירעוַאּפרַאֿפ )רעזיילַאבייטס ןיא ןעיוב ןופ

ןדניברַאפ טינ ןָאט(סרָאסנעס ) 

5+(קקוו  V - 5+ טַאטלוזער( קקוו20 )דזיילַאבייטס  V גָאלַאנַא גנירעוַאּפרַאֿפ )רעזיילַאבייטס ןיא ןעיוב ןופ

ןדניברַאפ טינ ןָאט(סרָאסנעס ) 

50  , 40 - ( קדי - רעגַאנַאמטַאעה ןופ ץוּפטוַא 5 שזדרעטקענַאק ) 

סיוא ןעמָאנטַאטלוזער Nr גנובַיירשַאב

Nr עקליּפש

5 שזד עלער
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רשק עּפמָאּפ רעסַאוועריפנָאב13 ּפמוּפ_עריפנָאב

ּפמעט גניסירקני( + לָארטנָאק טוַאטַאק ןגעווַ יירד קירטקעלע24 סולּפ_גניטַאעה ) 

ּפמעט גניסירקיד(- לָארטנָאק טוַאטַאק ןגעווַ יירד קירטקעלע35 סונימ_גניטַאעה ) 

ןלעטשוצ טכַאמ לסעק ןוַפיירד46 רעווָאּפ_רעליָאב

רָאפ ןלעטשוצ גרַאוונערבעלבַאסיד57 עלבַאנע_לָארטנָאק_ילּפּפוס_לעופ

רשק עּפמָאּפ רעטיכרעסאוו68 ּפמוּפ_רעטַאעה

רָאפ ןלעטשוצ גרַאוונערב ןופ לָארטנָאקגנידיררעווָא79 עדיררעווָא_ילּפּפוס_לעופ

עּפמָאּפ רעסַאוורעליוב810 ּפמוּפ_רעליָאב

רשק רעכָאפ( רעייפנַאב ןופ גנוטיירּפשרַאפ טפולסייה911 דַאה_נַאפ ) 

ןַאשיילַאטנעוו ןופ ַטייקוויטקעפעןרעסערגרַאפ וצ( רָאטַארעּפוקער רַאֿפ רעכָאפ ירעיליזגַא ךָאנ1012וקער_סקוַא_נַאפ ) 

גונעג טשינ זיא שינעקירט טייקכעלרע ביוא( רעייפנַאב רַאֿפ רעכָאפירעיליזגַא1113 עריפנָאב_נַאפ ) 

רָאטָאמָאוורעס ןופ עלעטש טסַאּפייב רעדָא( קעווַא רעשזדניישטסקי ץיהרָאטַארעּפוקער1214 סעי_עה_ססַאּפיב ) 

רָאטַארעּפוקער ןופ לָארטנָאק טקעריד רַאֿפ ףיוא טכַאמרָאטַארעּפוקער1315 ןָא_רעווָאּפ_וקער .

ךרוד ןַאשיילַאטנעוו רַאֿפ רשק עּפמָאּפ רעלוק/רעטיכרעסאוו1416 ּפמוּפ_רעטַאעה_רעלָאָאק

רעשזדניישטסקי ץיהדרע .

רעשזדניישטסקי ץיה דרע ךרוד ןפיול טפול גניסירקני רַאֿפ רעכָאפירַאיליסקוַא1517 עהג_נַאפ .

קעווַא/ףיוא( ַביירשַניירַא גנילוָארטנַאק לסעקוצ1618 ןָא_רעליָאב ).

עּפמָאּפ רעסַאוו םעטסיסנוז1719 ּפמוּפ_רַאלָאס .

רָאטָאמָאוורעס ןופ עלעטש טסַאּפייב טינ רעדָא( ףיוא רעשזדניישטסקי ץיהרָאטַארעּפוקער1820 ָאנ_עה_ססַאּפיב ).

רעשזדניישטסקי ץיה דרע ןופ ןעמונעג ןַאשיילַאטנעוו רַאֿפטפול1921 עהג_וקער_רָאטָאמָאוורעס .

רעווירעד ןופ ןעמונעג ןַאשיילַאטנעוו רַאֿפטפול2022 רעווירעד_וקער_רָאטָאמָאוורעס .

2 רעשזדניישטסקי ץיה דרע רַאֿפ רעכָאפירַאיליסקוַא2123 עהג_נַאפ_טנעוו .

3.3. עלודָאמ עלער .

עוויטקודני.)ַא10/וו230 ןטקַאטנָאק טימ( זיילירןיא ןעיוב טימ סעסיוועד ריֿפסיוא קעווַא/ףיוא ןעמיטשַאב טקעריד זלַאבייני עלודָאמעלער
ןלייצ טצעל.35 זיא זיילירןרילַאטסניא ןופ עמוס לַאמיסקַאמ.סנַאפ , סּפמַאּפ טכַאמ קירעדינ ץוח ןטקַאטנָאק וצןדנובראפ ַןייז ה'ןענעק עסַאמ

ּפיט עלודָאמ ןופ סדנעּפעד .
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זייליר ןופ ןלייצדזוי רעללָארטנָאק

24-35 רעגַאנַאמטַאעהטענרעהטע

24-35 רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע

2 *35 רעגַאנַאמממָאק

יד וצ דנרעיי זיא )עלבַאק קירטקעלע2ממ2.5 * 3(סובָאטיו טכַאמ.סעסוב טכַאמ עסוָאהע ןופ גנורילַאטסני גנירג זלַאבייני עלודָאמזייליר
שזדיטלוָאוו שרעדנַא.םעטסיסןופ ןטעברא קירעהעג ןוא קיַביילב גנַאל ןרעכיזרַאפ ןוא לעטשנגעק טקַאטנָאקןופ גנוצענערגַאב רַאֿפ עלודָאמ

טעברַא ןופ ןרָאיקינייוו ךָאנ לעיצעּפס זייליר ןעמיטשַאב וצ טרעוו קיגונעג טינ ןוא ןלעטשוצטכַאמ וויטקעפע גניטַאמיל טנורג ןענעק , סנפארט
.

230 ןופ טעברַא קירעהעג ןוא קיַביילב גנַאל ןרעכיזרַאפ וצ רדסןיא )זייליר ןופ ןטקַאטנָאק וצ( בקּפ וצ ַךיילג דנרעיי ַןייז לָאז זלַאבייקוו
ןעק לעטשנגעק טקַאטנָאק סיורג ןוא עטריזַאג זנַאשקענַאקדורקס ןופ לַאפ ןיא.ןטקַאטנָאק ןופ לעטשנגעק ץרוק , עטריזַאגןופ רעטָאּפ , םעטסיס

ןבעג וצ גנעל רעּפס םק50 ןבָאה ןזומ זלַאבייק דנרעייעלַא.זישזדימַאד םעטסיס קידנעטש ןוא ץַאקטרָאש , עלודָאמ ףיוא סטַאּפ ןענערבטנורג
ןַאשקגנַאפלַאמ ןופ לַאפ ןיא עלער גניגנַאשט ןוא עלודָאמןופ טסניד גנירג .

12 ןופ דיילּפַאס , )3 וצ ףיורַא( סרעממיד )דעטַאלודָאמטיירב סלַאּפ( םווּפ ןופ סרעווירד טכַאמ לַאנַאשּפַא ןטלַאהטנַא לאז עלודָאמזייליר  V 
ּפמָאל וו30 זיולב.)טנַארק טקעריד( קד טכילןופ גנימיד טַאלג רַאֿפ טצינעג ַןייז ןענעק סע.טַאטלוזער רעּפ וו50 טכַאמ לַאמינימןוא קד וו15 וצ

, ןַאשיילַאטנעוו גונעג טינ ןופרעמָאט.ןזומ ַא זיא עלודָאמ ןופ ןַאשיילַאטנעוו טוג גנירושַא.טַאטלוזער רעממידןייא וצ ןדנובראפ ַןייז ןענעק
ןפיולטפול טפַארק וצ ןרילַאטסניא ַןייז ןזומ רעכָאפ .

זרעמיד רָאטסיריהט רעדָא קַאירט ןיא סיוא סָאווןעמורב ןוא גנישַאלפ ןופ ַטייקמעווקַאבמו גנידיוווַא זוַאלַא רעממיד ןופ ןַאשקַארטסנַאקםעד
קַא/וו230 רעטנוא .

ןופ ןקידעש קידנעטש טנורגַ יימןַאשייקַאלּפַא ערעדנא.סדעל רעדָא ןפמאל וצ ןדנובראפ ַןייז רָאנ ןענעק זרעמיד ןופסרעווירד
רַעייפ טנכערעגַניירַא םעטסיס .

זדוָאל עוויטקודני וצ עגונב לעיצעּפס זיאסע E. סנַאפטכַאמ ךיוה , סרָאטָאמ.ג .

רעבָא רַעייט רעמ זיא גנוזייל םעד.גנורילַאטסניטערב- ןעמיטשַאב רַאֿפ זייליר ןייא ךרוד טסיילּפיר ַןייז ןענעק זלושזדַאמעלער
עלער ןכארבעצ ןשיוט ןופ לַאפ ןיא םעווקַאברעמ .
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3.4. לַאוו , םעטסיס ַטייהרעכיז , םסג , עלודָאמעיצַאקינומָאק דיטיירגַאני- רעגַאנַאמממָאק
רעריוורעס1 עסוָאהע , רעטלַאוורַאפ .

םסג טימ םעטסיס ַטייהרעכיז דנייטנַאק ךיז זיארעגַאנַאמממָאק (SMS) רעגַאנַאמ רעללָאר ןיא- טיובעג ללוּכ ךיוא סע.לָארטנָאקןוא גָאזנָא.
ךרוד לָארטנָאק טקעריד רַאֿפ עלודָאמ םסג ללוּכרעגַאנַאמממָאק SMS , email. טקעריד רַאֿפ דניבוצ טענרעהטע ללוּכ סעיללַאנָאיטידדַא

םעד ןיא םַאטסיסבַאס קיטכיוו ֿבור רַאֿפעיצַאקינומָאקַ יירפ לַאנַאק- יטלַאמ זלַאבייני סאד.)ןַאוו רעדָא יפיוו, ןַאל רעביא( לָארטנָאק ּפי/ּפקט
םעטסיס ַטייהרעכיז- זיוה .

םסג /SMS ליפ זיא לַאנגיס םסג.ןקעווצ גנירָאטינָאמרַאֿפ רעלַאיד ןופ תורוש ןָאפעלעט גניטַאק.לשמל שזַאטָאבַאס ףיוא לַאבַאייל טינ זיא
ףיוא ןטעברא , תורוש- ָאידַאר גנירָאטינָאמטלָאמעד ןרעטש וצ רעדרַאה amateur טכַאמ סיורג ךרוד ןעמירקרַאפוצ גנירג זיסנַאווקירפ

ןיא ןכערב סַאשעב ףיוא טרעקראפ זרעטימסנַארט .

3.4.1. רעגַאנַאמממָאק ןופ ןטייִקיעֿפ טּפיוה

� םסג טימ םעטסיס ַטייהרעכיז דנייטנַאקעפוג /SMS ךרוד גנוריפנָא , ענָאז גנירָאטינָאמ סיורַאדלוָארטנַאק , זנַאשייקַאפַאטוָאנ SMS , 
email , טענרעהטע , 

� עלודָאמ טיירּפשעג טימ96וצ ףיורַא , עלודָאמ טיירּפשעג ןָא48 וצ ףיורַא( סרָאסנעס קערש רשקזוַאלַא , 
� ןָא סרָאטָאמָאוורעס לַאווַ יירפ )* 27( 35סקַאמ רעללָארטנָאק זוויירד ןריט , סגנינווַא ןטָאש , ןרעיוט , לַאוו ןיא ןעיובץיירעּפרָאקני

יפמָאס ןיא טעברַא ןוא תורוש2 ךרודדלוָארטנַאק זיא לטימ לַאוו רעדעי.עלודָאמ טיירּפשעג טימ56 וצ ףיורַא ןוא, עלודָאמ טיירּפשעג
דלוָארטנַאקַןייז ןענעק )זנַאשקעטַארּפ לופ טימ( רָאפ רָאטָאמָאוורעס טקערידילעוויטַאנרעטלַא.ַטייקילעפ יוו לַאמרָאנ .

� ןקעווצערעדנא רעדָא סובָאטיו ןטַאד1 עסוָאהע וצ רשק טקעריד רַאֿפ דניבוצ485סרללוּכ .
� ןַאוו , יפיוו , ןַאל רעביא( לָארטנָאק טקעריד רַאֿפ דניבוצ טענרעהטעץיירעּפרָאקני ).
� ךרודםעטסיס גנילוָארטנַאק ןוא גָאזנָא םעטסיס ַטייהרעכיז רַאֿפ עלודָאמ םסגללוּכ SMS.
� ץיירעּפרָאקני Email ךרוד םעטסיסגנילוָארטנַאק רַאֿפ , )ץענ ףיורַא לדער סרּפג/םסג רעביא( 3 ּפָאּפ טנעילק Email.
� הגרדמ לַאנגיס סרּפג/םסג גונעגזיא ןיהואוו םישעמ ןוא טענרעטניא וצ קניל ןיילַא ןייטש ןפרַאד טינןָאט .
� לטימגנירָאטינָאמ קערש , ּפמַאל קערש , ןרָאה םרַאלַא ןופ רשק טקערידזלַאבייני .
� עלַא ןופ לַאמיסקַאמ( לָאמ גנוגעווַאב לופ, ַטייצ לָארטנָאק :סרעטעמַארַאּפ ןטעברא ןריט , ןרעיוט , זרעלוָאר לַאבַאמַארגוָארּפזוַאלַא

גנוטכיר גניגנַאשטרַאֿפ( לָאמ ןטלַאהרַאפ , )זרעלוָאר ).
� ןענעז םעטסיס זרעלוָאר ביוא , )רעגַאנַאממָאָארטימ עלביטַאּפמָאק( לַאמרָאנ , ןייא ַא יוו ץוּפטוַא ןופ ץינַאב וויטַאנרעטלָאזלַאבייני

טגנאלראפ טשינ .
� ץינַאב רעלודעשטסקיטליג ןוא ןַאשייזַאנַארקגניס סעסיוועד רַאֿפ )רעגייז טייצ שיטקַאפ( קטרללוּכ .
� גנוריפכרוד ןשינעעשעג ַטייצ ןיא דמַארגוָארּפ, דידנעטַאנַא , טסניד , קיטַאמַאטָא , טפָא רַאֿפ רעלודעשטס עטריסנַאווַאללוּכ , 
� ַךיילג טאה זנַאשקענַאק.ןעמונעגנאזנַאשקענַאק טנַארעקנַאק5 טימ םעטסיס גנילוָארטנַאק רַאֿפ רעוורעס ּפי/ּפקטץיירעּפרָאקני

גניטימסנַארטקידרעדייסעק , םעטסיס עסוָאהע וצ קיכרָאהעג סעסיוועד ּפי/ּפקט ןופ ןשינעעשעגןעמוקאב :זלַאבייני ןוא ַטייקרעכליב
ןַאשייזַאלַאוושזיוו ןוא ןטַאטש גנירָאטינָאמ רַאֿפ זלַאנַאּפ ּפי/ּפקטוצ סוטַאטס סעסיוועד1 עסוָאהע טקיש , םעטסיס יסיּפ וצ סגָאל
ןַאשקעטיד םעלבָארּפ טסנרע ןוא ןַאשיירעיגיפנַאקגנידוָאל רַאֿפ , דניבוצ485 סר וצ ּפי/ּפקט טנַארעּפסנַארט ןכיירגרעד, ןקעווצ .

� ץענ ּפי/ּפקט ךרודַךיילג סעסיוועד )2 עסוָאהע( עסוָאהטענרעהטע לָארטנָאק וצ טנעילק ּפי/ּפקטללוּכ .
� סעסיוועד םעטסיס עסוָאהעּפי/ּפקט ןשיווצ ןַאשייקַאטנעטָא ןוא גניגָאל רעכיז טצינ טנעילק ןואסרעוורעס .
� ייז ןשיווצ ןטַאד גניטויבירטסיד ןוא לָארטנָאק סעסיוועד םעטסיס1 עסוָאהעזלַאבייני .
� םעטסיס יד ןיא ןעמעלבארפ ןייק גניוולַאסרַאֿפ )סרָאררע , גנונעראוו , עיצַאמרָאֿפניא( הגרדמ גניגָאל טגנאלראפ ןקיטעטשַאבזלַאבייני .
� סרָאררע טסנרע רעדָא , ףיורַא ןעגנעה ןופלַאפ ןיא לטימ קיטעטשַאב וצ )רעמיט גָאד טיה( טדוו גרַאוונַזיי ןוא גראווכייווללוּכ .
� ןופ סעּפורג3ללוּכ SMS םעטסיס ַטייהרעכיז ןופ גָאזנָא : 

1) עּפורג גָאזנָא ענָאז ןשיוט , 

2) עּפורג גָאזנָא רעסנעס וויטקַא , 

3) עּפורג גָאזנָא ןָאיטַאוויטקַאעד קערש .

� גנינרַאווילרַאע , גנירָאטינָאמ , טכיל גנונעראוו, ןרָאה םרַאלַא( דמַארגוָארּפ ילַאושזדיווידני ַןייז ןענעק גנימייט לַאנגיס קערשןייק ).
� סענָאז ַטייהרעכיז21 טציטש .
� ענָאז ַטייהרעכיז רעדעי ןוארָאסנעס םרַאלַא דיטייוויטקַא רעדעי רַאֿפ דנייפיד ילַאושזדיווידני עקסַאמ הגרדמ4טציטש .

1) א( ףיוא רעק ןרָאה קערש ) , 

2) וו( ףיוא רעק טכיל קערש ) , 
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3) ב( ףיוא רעק טוּפטוָא גנירָאטינָאמ ) , 

4) רָאסנעס םרַאלַא טימ ןדנובראפ שינעעשעג רעטַאק (E).

� , שזדיטלוָאוו( זלַאנגיס גָאלַאנַא טנעמערוסַאעמרַאֿפ )ב10 עטָאלכַאה( רעטרעוונָאק לַאטיגיד וצ גָאלַאנַא לַאנַאק16ללוּכ
רעבירַא.סקַאמ ןוא ןימדנייפיד ןענעז לעווש ייווצ.סרָאסנעס םרַאלַא שזַאטָאבַאס , טרעוו יטידימוה, טכַאמ טניוו , טכיל , רוטַארעּפמעט

ןענעז סדלָאשערהט.)סע וצ דנייסַא שינעעשעג עסוָאהע רעטַאקןענעק לַאנַאק רעדעי רַאֿפ רעסנעס ךרוד לעווש םעד
)דלַאביינע ַןייז ןעק( ללוּכ קדַא.ןרילוגערןוא ץנַאמטסַאשזדַא קיטַאמַאטָא ןעַנייט וצ םַארגָארּפ קדַא רעדעי ןיא דנייפידילַאושזדיווידני

לעווש וצ דנייסַא שינעעשעג ןָא דקַא ךרוד לָארטנָאקטקעריד רַאֿפ ץוּפטוַא 16 .
� לַאנַאק רעדעירַאֿפ ךוז זדלוָאכשערט דיחי רַאֿפ הליגמ קדַא24 ללוּכרעגַאנַאמממָאק .
� ענָאז ַטייהרעכיז טימ ןעמַאזוצ לָארטנָאקןריט , ןרעיוט , זרעלוָאר רעדעי( עיציניפעד םַארגָארּפ סרעללָאר24 ללוּכרעגַאנַאמממָאק

עיצקעלעס ).
� סעסיוועד ערעדנא וצ ןקיש רעדָא ילַאקוָאל ןפיול וצ ןשינעעשעג ןופ ייר עלעטש50ללוּכ .

3.4.2. גנוַביירשַאב רעגַאנַאמממָאק

עלודָאמ סרּפג /םסג .

רעדָא1 עסוָאהע ןופ לָארטנָאקַטייוו סילרייוו גנילַאביינע עלודָאמ סרּפג/םסג ןיא טיובעג ללוּכ )רעטעמיטנעס(רעגַאנַאמממָאק
ךרוד םעטסיס עסוָאהטענרעהטע SMS ףוס Email גָארטּפָא .E - ןטסָאּפ3 ּפָאּפ ןופ גנורילָארטנָאק קילקייס זרושַא טנעילק טסָאּפ

ַןייז ןענעק ןוא דַאטַאמילנַא ילקַאטקַארּפ זיא טייק לָארטנָאק. טסניד ףיורַא- לדער סרּפג/םסג ןצינ םעטסיס עסוָאהע רַאֿפ דַאטייקַאדעדסיפָא
הגרדמ לַאנגיס םסג גונעג זיא וווטרָא ןייק ןופ ןאטעג .

וצ קניל דַאטייקַאדעד.םעטסיס ַטייהרעכיז ןופ גָאזנָאןעמוקאב ןוא םעטסיס עסוָאהע ןופ לָארטנָאק רעכיז זלַאבייני גנוזיילםעד
טָאטש רעד ןופ ַטייוו לעיצעּפס , רעזייהטיובעגַ יינ ןיא הנוק וצ רעווש זיא ןוא טגנאלראפ טשינ ןענעז תורוש ןָאפעלעט, טענרעטניא .

, זנוָאפַאלעט רַאֿפ יוו( קניל שזַאטָאבַאס רעדָא ןקידעש וצטייקכעלגעמ ןייק זיא סע ןוא רשק סילרייוו וצ טכער רעגיב ליפ זיאַטייהרעכיז
ליצ רעדָא )עוויינג , דנַאטשוצ רעטעוו, טניוו( פַארט ַןייז ןענעק תורוש עיצַאקינומָאק ןופ זישזדימַאד.)קטע , טירטוצטענרעטניא , סרעלַאיד

( ,ַ ייצילָאּפ , רוטנעגַא ַטייהרעכיז, גנירָאטינָאמ וצ םעטסיס ַטייהרעכיז ןופ גָאזנָא ןוא , םעטסיס ידןופ לָארטנָאק לַאבייסיד וצ שזַאטָאבַאס
זיוה ַא ןופ רעציזַאב .

טקיש לַאבייסיד ןוא ןלאפנא וצ קידוועריּפשרעמ ליפ םעטסיס ַטייהרעכיז טכאמ סָאוו , ַטייצ ןופ ץַאלּפ ןעמענ ןענעק תורוש ןופגנירעּפיר
ףיוא טעברַא תורוש- ָאידַאר גנירָאטינָאמ.ןיא ןכערב ןגעוורעוו יבַא וצ זנַאשייקַאפַאטוָאנ amateur ןענעק םיבנג דזיילַאשעּפס ןואזיסנַאווקירפ

זלַאבייני ןוא לַאבייסיד וצ רעווש רעמליפ זיא םסג.ַטייצ ךָאנ ןעניוועג וצ , ןיא ןכערב סַאשעב זרעטימסנַארטקרַאטש רעמ טימ ייז ןרעטש
ַיינ וצ רשק ערעדנא רעדָא ןָאפעלעטטכאמעג , זיוה ןופ סערדַא גניטעג רעדייא( ַטייצ ןייקַ ייב ילקַאטקַארּפ, טעטש ןופ ַטייוו גנורילַאטסני

ןעמעטסיס םעד ןרילַאטסני וצ טגנאלראפ זיא הגרדמ לַאנגיס םסגגונעג זיולב.)זיוה טיובעג .

טסעגנָארטס זיא לַאנגיס םסג ווו, טרָא ןיא ןרילַאטסניא ַןייז ןענעק סָאוו ענעטנַא קידנסיורדנופ ללוּכ עלודָאמםסג (E. םעד ןיא.)ךַאד יד ףיוא.ג
רַאֿפ גונעג זיא ץענערג טכַאמ.רשק ןריפסיווצ טעברַא לַאמרָאנ סַאשעב טכַאמ עיסימסנַארט זיימַאנימ ןענעק עלודָאמםסג לַאפ

רעמייב יד ףיוא רעטעלב , לּפענ , יינש, ןגער , דנַאטשוצ רעטעוו טכעלש :סעילאווכ- ָארקימ ןַאשייגַאּפַארּפ דעטימיל ןופגניטקַארעטנוַאק
לַאנגיס זיא רעגיב יד טנַאהערעדנא יד ףיוא.קטע רעמייב גניוָארג , זַאזיירע ןינבַ יינ וצ טכער ןרָאיןיא ןשיוט ןענעק הגרדמ לַאנגיס םסג.קטע

ןיא- טיובעג רַאֿפ קיטכיוו לעיצעּפס זיא סע.ענעטנַא ןוא עלודָאמ םסגךרוד דַאטיירענעשזד ןַאשרָאטסיד ןענעז רעקינייוו יד הגרדמ
ייז טכאמ סָאוו , סרָאררע טנעצָארּפ ץוט לסיבטימ רעטלפירקראפ ַןייז ןענעק טנעמערוסַאעמ ןלאפ טסגרע ןיא ַלייוו , רעטרעוונָאקקדַא

רעטרעדנוה הגרדמ לַאנגיס ןרעסערגרַאפ ןענעק עיצנַאטסעזַאב םסג טסַארינ וצ גנוטכיר ןיא ןינב םעד סיורַא גנורילַאטסניענעטנַא.לַאבַאזוינַא
זנַאשרָאטסיד ןוא עיסימסנַארט םסגןופ טכַאמ גניטימי ץַאמיל , עיסימסנַארט םסג רַאֿפ ץענערג טכַאמ זיסירקניילַאנשרָאּפַארּפ סָאוו לאמ

( ענעטנַא יד ןבעל ןגיל סרָאסנעס גָאלַאנַא ןוא(טנעמערוסַאעמ קדַא ןיא- טיובעג ןופ )סרָאררע ).

דייּפירּפ ןופ לַאפ ןיא( קידייל רעדָא ןעגנאגעגסיואטשינ סע ביוא , גנורילָארטנָאק ןוא גנורילַאטסני טרָאק םיס וויטקַא ןפרַאד עלודָאמםסג
ןעַניישרעד ןענעק םינינע ענעדישראפ , קידייל רעדָאןעגנאגעגסיוא זיא טרָאק ביוא.)סנָאיטַאוויטקַא : 

� ןקיש טימסמעלבָארּפ SMS ( זרעטיירעּפָא ערעדנא רַאֿפ לעיצעּפס ) , 
� קטע , זנַאשעס סרּפג ןדניברַאפ וצטנעקעג טינ .
� זלושזדַאמ םסג ףיורַאגניגגנַאכ , 
� ספַארעט , סעיצּפָא זרעטיירעּפָא ףיוא ןעגנעפָא ןוא ַטייצ ןיא ןשיוט ןענעקןוא ).
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טקיש SMS ןעמוקאב רעדָא Email טריֿפעג( סעירטער שרעדנַא קידרעדייסעק ןוא)קעס6-30( גנַאל רעייז זיא עלודָאמ סרּפג/םסג ךרוד
ַטייקוויטקעפע , רעגַאנַאמממָאקןופ ץינַאב וּפק סיורג ףיוא טגנערב , )טרָאק םיס ףיוא ןסרוסער ןופ ןלעפרעדָא טסניד סרּפג וויטקַאני ךרוד

םעטסיס ַטייהרעכיז ץנַאג ןופ ַטייקטסעפזיסירקיד ןוא זנַאשקגנַאפ ערעדנא ןייק רַאֿפ סנפארט .

עיצּפָא רעדעי ןקיטעטשַאב וויטַאוטני זוַאלַא סָאוו , ןַאשייקַאלּפַא" עסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק " ךרוד ןאטעג זיא ןַאשיירעיגיפנַאקםסג
סבַאַטיירד רעטשרע ןיא ןענעז סעיצּפָא עלודָאמ םסג.עלודָאמ םעד רַאֿפ סרעטעמַארַאּפןוא .

1) ןיימעגלַא , 

2)SMS סגניטטעס , 

3)Email סגניטטעס .

485- סר וצ רעדָא )עסקע.רעגגָאלּפקט( ןַאשייקַאלּפַא רעבַארג ץָאלק וצ טקישגניגָאל ןופ הגרדמ טלייוורעדסיוא וצ ץעל ַךיילגגנודלעמ
. ןַאשקעטיד רַאֿפ ךעלצונ זיא סע.)סרָאררע, זגנינרָאוו , עיצַאמרָאֿפניא( ןקיש ַןייז לָאז עיצַאמרָאֿפניא ץָאלק סָאוו רעגַאנַאמממָאק ןלייטטימסע

רַאֿפ.)סע ןטכיררַאפוצ ףמַאק עכעלטע ןעמענ ןוא קטע , לַאנגיס םסג ןייק , דרַאק םיס ףיוא ןסרוסערןייק.לשמל( סמעלבָארּפ גניוולַאס ןוא
ףיוא ןעמעלבארפ טנַאקַאבמוא , טסנרע טקעטיד וצ ןצונ ַןייז רָאנ לָאז עיצּפָאםעד.רעבַארג ץָאלק וצ טקישעג זיא סעּפע1 = לעוועל טכיראב

ַטייקוויטקעפע םעטסיס ןוא ַטייקטסעפןקריוו ןוא וּפק רעגַאנַאמממָאק ןצונוצסיוא סעמע עיצּפָא םעד.םעטסיסיד .

לעוועל טכירַאב יוו ַטייקרעכליב רעכעה טימ רָאנ( ןקישַןייז טעוו עיצַאמרָאֿפניא רעקינייוו יד , דלעפ לעוועל טכיראב ןיא רעמונ רעגיביד ).

ָאד טלייוורעדסיוא ַןייז לָאז0 סגָאל גניטיירענעשזד ןֿפרַאד טשינ ןָאד רימ לַאפןיא .

גניגָאל ּפי/ּפקטזיולב ףיוא טרעקראפ זיא עיצּפָא םעד ןעוו.טרַאו485- סר וצ סגָאל טקישלַאבייסיד עיצּפָא םעד.גניגגָאל טרַאולַאבייסיד
רעגַאנַאמממָאקןופ לַאפ ןיא רעבא.רעגַאנַאמממָאק וצ )עסקע.רעגגָאלּפקט( ןַאשייקַאלּפַארעבַארג ץָאלק ּפי/ּפקט רשק ךָאנ , ןקיש ַןייז ןענעק

ַןייז טעוו רעגַאנַאמממָאק וצ רעבַארג ץָאלק ןופ רשק רעַטייוו יד וצעיצַאמרָאֿפניא ץָאלק ןוא דיטקענַאקסיד זיא עסקע.רעגגָאלּפקט קיטעטשַאב
טסָאל .

ךרוד ןלַאפרַאפ ַןייז טלָאוו ילַאמרָאנ סָאוו לייטםעד טנכערעגַניירַא עיצַאמרָאֿפניא עלַא ץָאלק וצ טייהנגעלעג טיג גניגָאל טרַאוגנילַאביינע
רעגגָאלּפקט .

ןוא )גנוריפכרוד ערַאוומריפ ןופ בייהנָא רעייז ןיא ןעַניישרעדסָאוו( םעלבָארּפ טסנרע רעייז עוולָאס וצ ןצונ ַןייז רָאנ לָאז עדָאמ גניגָאלםעד
םעלבָארּפ עיצַאקינומָאקּפי/ּפקט .

זיא רעבַארג ץָאלק ביוא ןינע ןייק , ןסרוסער םעטסיס גניזיילַאטויןוא485- סר וצ ןקיש קידרעדייסעק זיא גניגָאל טרַאו ןופ ןרָאסיכטּפיוה
רעריוורעס וצ ןדנובראפ זיארעגגָאלּפקט ןעוו רָאנ טקישעג ןענעז עיצַאמרָאֿפניא סגָאל גניגָאל ּפי/ּפקט רַאֿפ( טינרעדָא ןדנובראפ ).

, רעקרַאפ עכעלטע טיירענעשזד ןוא רשק םעד ןצונוצסיוא, סובָאטיו ַאטַאד1 עסוָאהע וצ ןקיש ןענעז סגָאל טרַאו זַא זיא םעלבָארּפ ערעדנאיד
םעד ןצונ וצ ערעדנא ןיא.טכער ןטעברַא וצ סעסיוועדןרעטש ןענעק ןוא גנימַארפ לטימ1 עסוָאהע וצ לַאבַאטַאּפמַאקני עיצַאמרָאֿפניאטקיש

( רעבירַא טינ ךרוד ןדניברַאפ ןוא עלבַאקרעבירַא485- סר גניווומיר ךרוד , דיטקענַאקסיד ַןייז ןזומ סעסיוועד1 עסוָאהעעלַא עדָאמ גניגָאל
לַאזקָאוו רעּפיהיוו ןַאשייקַאלּפַא לַאזקָאוו ןייק וצ ןדנובראפ ַןייז ןזומ רעטרעוונָאק232-485 סר. רעטרעוונָאק232-485 סר וצ (1-1

זיא גניגָאל485- סר רעגגָאלּפקט רשק ןופ לַאפ ןיא.לָארטנָאקןפיול טינ , לסיב ןטלַאה1 , טעטירַאּפ וליֿפַא , 115,200 ףיוא ןטעברא
רעבַארג ּפי/ּפקט וצ דעטקעריד זיא ןואטּפַארד .

ןרילַאטסניא טינ זיא סע ביוא עלודָאמ סרּפג/םסג ןופ זנַאשקגנַאפ עלַא ןופלַאבייסיד קידנעטש זלַאבייני עיצּפָא םעד.עלודָאמ םסגלַאבייסיד .

יוו יטילַאנַאשקגנַאפ עכעלטעַ יירפ ןעק סע יוזַא , עלודָאמםסג ןופ ןעמונעג זיא סעסיוועד עסוָאהע עלַא ןוא רעגַאנַאמממָאק רַאֿפ ַטייצ ידרעבָא
ךרוד דמַארגוָארּפ קינייווסיוַןייז ןענעק לָאמ יללַאקיטערָאעהט.)םעטסיס יד ןיא ַטייצ ןוא עטַאד טלּפירקרַאפ וצטכער( זלושזדעקס ץינַאב

הביס ןייק ןופ רעגַאנַאמממָאק ןופ קיטעטשַאב טימ ןעמַאזוצ קיטעטשַאב ַןייזטעוו סע רעבָא , ןַאשייקַאלּפַא עסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק .

רעמונ ןָאפעלעט ליבָאמ קיטליג טייטשאבןזומ דלעפ רעמונ ןָאפעלעט עלודָאמםסג (E. םסג ךרודטצינעג זיא סָאוו , )48501987654+.ג
טייקכעלגעמלַאבייסיד טעוו רעמונ םעד גניגנַאשט ןוא , ןקעווצ ןבשזעכיפַארגָאטּפירק ןוא שינעביולרעד רַאֿפ טצינעג זיא רעמונ םעד.עלודָאמ
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רערעדנַא רעדעי וצ סעסיוועד ּפי/ּפקט שינעביולרעד ןופ .

טכערמוא גניטַאּפ ןופ לַאפ ןיא.)טרָאק םיס וצ דנייסַא( רעמונ טפיטשקיטליג טייטשאב ןזומ דלעפ סאד.סקעדָאקעקליּפש
ירענַאשייטס וצ טכער.רשק ןגיילרַאפוצ סעירטער לפייק ךרוד , טרָאק םיס זלַאבייסיד שיטַאמָאטיוא רעגַאנַאמממָאק, רעמונ

ןופ ַטייצ ףיורַא ַטייקכיג ןיא ןעניוועג סָאוו, גנורילָארטנָאק טפיטש לַאבייסיד וצ דידנעמַאקער קראטש זיא סע גנורילַאטסניםעטסיס
ץענ םסגוצ גניגָאל ןוא עלודָאמ םסג ףיוא טיירדעגסיוא .

, 0( רעֿפיצ סקעה18 ץקעּפסקיןוא שינעביולרעד ןוא תונובשח קיפַארגָאטּפירק רַאֿפ עיצַאמרָאֿפניאךָאנ טייטשאב דלעפ םעד.ןרעמונגנישַאה
ב , ַא , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , C , ד , E , F) ןַאשיירעיגיפנַאק רעמונ םעד ןשיוט ךָאנ.סרָאטַארַאּפעס ןייק ןָארענייא ךרוד רענייא

יוו ןרעמונ גנישַאכ טימ ןעמַאזוצ , רעמונ- נָאפעלעטםסג ןופ ץינַאב.זלַאנַאּפ ּפי/ּפקט ןוא סעסיוועד עסוָאהטענרעהטע רעדעי וצ עסַאמ ַןייזלָאז
עסוָאהע רעדעי רַאֿפ זמַאדירעגלַא ןָאיטּפירקעד/ ןַאשּפירקנע דיחי זרושַא תונעט ןרינָאיצקנופ קיפַארגָאטּפירקןופ לייט ַא

סעסיוועד עלַא רַאֿפ קיטיינ זיא סע ביוא ןטיבעג ַןייזןענעק יללַאנָאיטידדַא.גנורילַאטסני .

ךרוד גנוטלַאוורַאפ םעטסיס רַאֿפ ןרעמונ ןָאפעלעט םסגטייטשאב- דלעפ סאד.סרעבמונ םסגדזיירעטָא SMS. ןייק SMS ןרעמונערעדנא ןופ
טקעמעגסיוא ןוא טרירָאנגיא שיטַאמָאטיוא ןענעז .

E. טדיישעגפא עמָאק-"48504222222+ , 48504111111+ ":.ג .

ןשיוטענָאז - SMS ןקיש רַאֿפ ןרעמונןרינָאפעלעט םסג טייטשאב- דלעפ םעד.סרעבמונ ןָאיטַאקיפיטָאנ SMS גניגנַאשט ןגעוו גָאזנָא
ןעמָאנ ענָאז טימ ןעמַאזוצענָאז ַטייהרעכיז .

E. טדיישעגפא עמָאק-"48504222222+ , 48504111111+ ":.ג .

ןַאשייווַאטקַאסרָאסנעס - SMS ןקיש רַאֿפ ןרעמונןרינָאפעלעט םסג טייטשאב- דלעפ םעד.סרעבמונ ןָאיטַאקיפיטָאנ SMS ןגעוו גָאזנָא
ענָאז טנַארק ןיא גנירָאטינָאמ רעדָא גנונעראוו , קערש ןרירנָא סָאוו( ןעמָאנךרוד סרָאסנעס ַטייהרעכיז וויטקַא ).

E. טדיישעגפא עמָאק"48504222222+ , 48504111111+ ":.ג .

ןָאיטַאוויטקַאעד - SMS ןקיש רַאֿפ ןרעמונןרינָאפעלעט םסג טייטשאב- דלעפ םעד.סרעבמונ ןָאיטַאקיפיטָאנ SMS קערש ןגעוו גָאזנָא
ענָאז ַטייהרעכיז גניגנַאשט ךרוד( סרעצינ דזיירעטָא ךרודןָאיטַאוויטקַאעד זלַאנגיס ).

E. טדיישעגפא עמָאק"48504222222+ , 48504111111+ ":.ג .

עּפורג גָאזנָא ןשיוט ענָאז רַאֿפ ןעמָאנ ענָאזוצ ןבעגעגוצ סקיפַאס טייטשאב- דלעפ םעד.סקיפַאס ןשיוטענָאז .

עּפורג גָאזנָאןַאשייווַאטקַא רָאסנעס רַאֿפ ןעמענ רעסנעס קערש וויטקַא רעדייא טגיילעגוצ סקיפערּפטייטשאב- דלעפ סאד.סקיפערּפקערש .

עּפורג גָאזנָא ןָאיטַאוויטקַאעד וצ טקישעג טסקעטללוּכ ; שַאדנ & דלעפ סאד.קערשןָאיטַאוויטקַאעד .

לַאבייסיד SMS גָאזנָא עלַא ןקישזלַאבייסיד עיצּפָא םעד.ןקיש SMS םעטסיס ַטייהרעכיז ןופ .

לַאבייסיד SMS זלַאבייסיד עיצּפָא םעד.ןעמוקַאב SMS םעטסיס עסוָאהע גנילוָארטנַאק רַאֿפ גָארטּפָא ןוא גנורילָארטנָאק .

טנעילק3 ּפָאּפ (Email גָארטּפָא ) 

וליֿפַא טעברַא ליבַאטס ןוא קידרעדייסעק ןרעכיזרַאפ וצ זמַאזינַאקעמץוש עכעלטע טייטשאב רעגַאנַאמממָאק ןיא דַאטנעמַאלּפמי טנעילק3 ּפָאּפ
םעטסיס עסוָאהע ףיוא ןלַאפַאבןדישרַאפ סַאשעב .
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, גנורילָארטנָאק רעַטייוו ןָא , רעריוורעס3 ּפָאּפ ןופ דימטקעמעגסיוא זיא גָאזנָא טירש ןַאשייקַאפַארעוו ןופ רענייא לַאפכרוד ןופ לַאפןיא
גָאזנָא ןענעייל ןואגנידוָאלנוַאד .

)ןעמַארגָארּפ גנוטלַאוורַאפ לַאבַאטַאּפמַאק עסוָאהעךרוד שיטַאמָאטיוא טיירגעגוצ( םעטסיס עסוָאהע לָארטנָאק וצ דַאטייקַאדעד זליימיזיולב
זמַאזינַאקעמעלַא ןרָאפ רָאג ןענעק .

לַאטנעדַאסקַא , ןלאפנא , םַאּפס טימ ףמַאק וויטקעפע זוַאלַא זמַאזינַאקעמעלַא Email , קטע .

רעביא רעקרַאפ קיטיינמו טיירענעשזד טינ ןָאט , טעברַאקידרעדייסעק וויטקעפע ןוא וויטקעפע ןעַנייט וצ ןַאקייטרעוווָא ןענעז טירטםעד
רעגַאנַאמממָאק ןוא טנעילק3 ּפָאּפ דַאָאלרעווָאטינ ןָאט , סרּפג/םסג .

טייג יוו ןענעז טירטןַאשייקַאפַארעוו : 

� םעטסיס עסוָאהע ןיא דמַארגוָארּפ יוו עבלעז יד ַןייז ןזומ סערדַארעקישּפָא .
� זליימ לַאטנעדַאסקַא ןרינימילע סָאד( בק3 טלָאמעד רעקינייוו ַןייז ןזומ גָאזנָא ןופסיירג ץנַאג ).
� םעטסיס עסוָאהע ןיא דמַארגוָארּפ יוו עבלעז יד ַןייז ןזומ גָאזנָא ַא ןופקינעטרעטנו .
� גָאזנָאלַאבַאטַאּפמַאק םעטסיס עסוָאהע םורַא רעטופ ןוא רעדעכ קיטליג ןטלַאהטנַא ןזומגָאזנָא .
� שיטַאמָאטיוא ןענעז סרעוורעס ּפטמס, 3 ּפָאּפ ךרוד ףוג גָאזנָא וצ ןבעגעגוצ , זרעדייווַארּפ טענרעטניא ןופ סרעטָאָאפ ןואזרעדעכ

דידרַאקסיד .

ןיא ןַאשייקַאלּפַאעסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק ןיא ןלעטש ןענעז סעיצּפָא ןוא סרעטעמַארַאּפ טנעילק3 ּפָאּפעלַא Email לטיווק סגניטטעס .

טדנעוו ערעדנא ןופ ןעלקיטרַאןייק.ןאטעג ַןייז טעוו גָאזנָא גנילוָארטנַאק סָאוו ןופ סערדַאטייטשאב- דלעפ * סערדַא טסָאּפצילבןעמונעגנא
רעריוורעס3 ּפָאּפ ןופ טקעמעגסיוא שיטַאמָאטיוא ןענעז .

טציטשעג טינ זיא סערדַא סנד.רעריוורעס3 ּפָאּפ ןופ סערדַאּפי טייטשאב דלעפ * ּפי רעריוורעס3 ּפָאּפ .

טרָאּפ3 ּפָאּפ Nr * טרָאּפרעריוורעס3 ּפָאּפ טייטשאב דלעפ .

רעוורעס3 ּפָאּפ( סיפָא ןטסָאּפ וצ גניגָאל רַאֿפןעמָאנ רעצינַאב טייטשאב דלעפ * ןעמָאנ רעצינַאב3 ּפָאּפ ).

רעריוורעס3 ּפָאּפ ףיוא זיירעטָא וצ רעצינַאב רַאֿפלָארַאּפ טייטשאב דלעפ * טרָאווכירּפש3 ּפָאּפ .

ךרוד םעטסיס עסוָאהע וצ ןשינעעשעג ןקיש רַאֿפ קיטליג קינעטרעטנודעמַארגָארּפ טייטשאב דלעפ * קינעטרעטנוגָאזנָא Email.
גנימרָאפרעּפרעַטייוו ןָא ןַאשיליד קיטַאמַאטָא טנורג טעוו גָאזנָא ןופ קינעטרעטנורערעדנַא .

זרעטיירעּפָא ןופ ֿבוררַאפ.סרּפג/םסג ךרוד ףיוא רשק טענרעטניא זיילַאשיני רַאֿפ לעֿפַאבטייטשאב דלעפ * טיני ןַאשקענַאקטענרעטניא
רעצינַאב , עיסעס( רעקיבלעז רעד זיא לעֿפַאב , Password =" דזייוודַא ַןייזלָאז רעצינַאב רשק טימ םעלבָארּפ ןופ לַאפ ןיא.) " טענרעטניא
סרעטעמַארַאּפ םעד רַאֿפ רָאטַארעּפָא םסג ךרוד .

לָאז טַאטלוזערסמעלבָארּפ ןופ לַאפ ןיא , דרָאטס זיא סערדַא רעדנעס ווו רעדעכ ןופ ןעמָאנטייטשאב דלעפ * גנירטס ןופ רעריוורעס3 ּפָאּפ
ןַאשייקַאלּפַאטענלעט ןצינ רעוורעס3 ּפָאּפ ףיוא ַךיילג טלעטשעגּפָא ַןייז .

גנידרַאקסיד רַאֿפ זיא ץוש סאד.םעטסיס עסוָאהע רַאֿפ רעטופןוא רעדעכ נלעטשפיונוצ- רעדלעפ * רעטופגָאזנָא ןוא * רעדעכגָאזנָא
דשזדימַאד רעדָא לַאטנעדַאסקַא ןקיַטייזַאב ןואסרעוורעס ּפטמס ןוא3 ּפָאּפ ךרוד גָאזנָא םעד וצ טשטַאטַא סרעטָאָאפ ןוא זרעדעכקיטַאמַאטָא

טרירָאנגיא זיא החונמ יד.גָאזנָאעסוָאהע יוו טלדנאהאב ןענעז רעטופ ןוא רעדעכ עסוָאהע ןשיווצ לייט רָאנ. זליימי .

זליימי רַאֿפ גנורילָארטנָאק קילקייס ןוא סרּפג וצ רשקזלַאבייסיד דלעפ * סרּפג/רעריוורעס3 ּפָאּפלַאבייסיד .
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3 ּפָאּפ גנילַאביינע רעדייא , ןטלאהעג ַןייז לָאז )ַךיילגםעטסיס עסוָאהע וצ טשינ ןעמעטסיס םסג וצ עגונב( ןעמעלבארפ ןוא םינינעקידרעַטייוו
סרּפגרעביא טנעילק : 

� ַטייקוויטקעפע םעטסיס רַאֿפ ןוא ךעלגעממוא ַןייז ןעקעיסימסנַארט דַאטקעטיד זיא לַאנגיס סרּפג ןופ הגרדמ קירעדינ ווו זנַאשייקוָאלןיא
ילַאנַאזיסןריסַאּפ ךיוא ןעק סע.טלּפירקרַאפ ילטנַאנַאמרעּפ ַןייז לָאז ןציטשסרּפג ַטייקטסעפ ןוא .

� email רעללָארטנָאקָארקימרעגַאנַאמממָאק זיזיילַאטוי סעמע עיסעס סרּפג רעביא גָארטּפָא .
� ןקיש טשינ טוט רָאטַארעּפָא, )זלושזדַאמ םסג רעדָא ןָאפעלעט ליבָאמ ףיוא( סערגָארּפ ףיוא זיא עיסעס סרּפגעַלייוו SMS לטימ ליצ וצ

( ןוא )טכַאמרַאֿפ ַןייז טעוו עיסעס סרּפג זיב יירגניטיַאוו ןיא זייטס סָאוו SMS רעטעּפש ַטייצ גנַאל ןַאשייניטסעדןכיירגרעד ןעק .
� גנימַאקני גנורילָארטנָאקרַאֿפ )זלושזדַאמ רעדָא ןרינָאפעלעט םסג( ךרוד עיסעס סרּפג ןופ ןַאשקענַאקסיד ץרוקוליפא SMS טשינ ןָאט

ןריטנַארַאג SMS יסנַאטייל םעטסיס םסג סיורג וצ טכער ייר רָאטַארעּפָא ןיא ןטרַאוורעד ךָאנןענעק סע ַלייוו , גָארטּפָא .
� SMS ערעדנא עליפ ןוא ןַאשייזַאלַאטוי ץענרָאטַארעּפָא ףיוא סדנעּפעד סע ןוא קעס0-60 ןטלַאהרַאפ סיורג ןיא ןעמוקַאב ַןייז ןענעק

ןכאז .
� לאמ עכעלטע ןענעז )ססמס ןוא זליימי זיריווקלַאשטנעווקַאס רַאֿפ( זנַאשעס סרּפג גניזוָאלק ןוא ןפע קילקייס ןוא סרּפג ףיואתואצוה

ץינַאב טלָאמעד רעגיב SMS זיולב גָארטּפָא .
� גָארטּפָא ךָאנ דימ דייפַאטוָאנ זיא עלודָאמ םסג רעריוורעס3 ּפָאּפ/סרּפג גנילבייסידןופ לַאפ ןיא SMS ןוא ןקיש ןשיווציסנַאטייל ןוא

ןעמוקאב SMS קעס6 ןגעוו זיא .

םעטסיסַטייהרעכיז .

זרעייווקיר ןוא דנייטנַאק ךיז זיא רעגַאנַאמממָאק ןיא דיטיירעּפרָאקני םעטסיסַטייהרעכיז : 

� סרָאסנעס ַטייהרעכיזסעַכייש , 
� ןרָאהקערש , 
� טכילקערש , 
� ןרָאה גנונעראווירפ , 
� טגנאלראפ ביוא( רוטנעגַא ַטייהרעכיז רעדָא גנירָאטינָאמ ןופ לטימגָאזנָא ).
� לטימ ןייא ןיא סרעדנעטסקעטוּפני ןוא רעגַאנַאמלַאנרעטסקעןעמיטשסיו .

ּפי/ּפקט סילרייוו , ַאדּפ , סענָאפ ליבָאמ ןופ גנוטלַאוורַאפדַאטַאמילנַא , טקעריד ךרוד טסיילּפיר זיא לסילש שינָארטקעלע ךרוד לָארטנָאקףר
ךרוד סלענַאּפ SMS ,email , ןענעז גָאזנָא קערש ןוא טנגעג דערָאטינָאמןוא דעטקעטָארּפ סיורַא דלוָארטנַאק ַןייז ןענעק סע.ןַאוו , יפיוו , ןַאל

זדרָאביק ךעלרעני ךרודדלוָארטנַאק ןעמעטסיס ַטייהרעכיז ןיא יוו טנייוועג זיא ַטייצ יסנַאטייל ןייק( ןַאשייווַאטקַארעסנעס ךָאנ קידלַאב ).

םעטסיס ַטייהרעכיז וצ ןדנובראפ רעסנעסרעדעי רַאֿפ עקסַאמ הגרדמ4 נלעטשפיונוצ ענָאז רעדעי.דנייפיד ַןייז ןענעק סענָאז24 וצףיורַא .

ןיא דלַאביינע זיא עיצּפָא ביוא( רעסנעס קערש ןַאשייווַאטקַאןופ לַאפ ןיא , דנייפיד ןענעז סעיצּפָא4 , ץוּפני רעסנעס ַטייהרעכיז רעדעירַאפ
ענָאז טנַארק ): 

� קערש- *א( ףיוא ןרָאה קערש ) , 

� גנונעראוו- *ד( ףיוא טכיל קערש ) , 

� גנירָאטינָאמ- * ב( )טגנאלראפ ביוא רוטנעגַאַטייהרעכיז רעדָא גנירָאטינָאמ ןופ לטימ גָאזנָא רַאֿפ( ףיוא גָאזנָאגנירָאטינָאמ ) , 
� טוּפני ַטייהרעכיז וצ דנייסַא גנוריפכרודשינעעשעג (E* - שינעעשעג ).

* ןַאשייקַאלּפַא " עסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק " ןיא ןעמָאנ דלעפ

& ייליד ַטייב ענָאז ; ָאווקדל &( דלעפןיא ןלעטש ןטלַאהרַאפ דעמַארגָארּפ טימ טייווַאטקַא ןענעז ץוּפטוַא גנירָאטינָאמ , גנונעראוו, קערש
הביס ןעמענּפָארַאוצ ַטייהנגעלעג ןבעג , )ענָאזַ יינ רַאֿפ דַאטקעטיד ןעוועג זיא טייקיטעט רעסנעס ביוא(זיילַאשיני ןשיוט ענָאז ןופ )* ; ָאווקדר

שיטַאמָאטיוא קעווַאַ יירד ןענעז ץוּפטוַא.דימ דיטייוויטקַאזיא טַאטלוזער ; ָאווקדר & גנונעראוו ירפ ; ָאווקדל & זיולב.קערש ןופ
טייצ קערש ; ָאווקדל & :רעדלעפ ןיא ןלעטש ןטלַאהרַאפןוא ענָאז ַטייהרעכיז טנַארק ןרירנָא עכלעוו סרָאסנעס עלַא ןופ ןָאיטַאוויטקַאעדךָאנ

טייצ גנונעראוו ירפ ; ָאווקדל & , * ; ָאווקדר & טייצ גנירָאטינָאמ ; ָאווקדל & , *; ָאווקדר & טייצ גנונעראוו ; ָאווקדל & , * ; ָאווקדר &
; ָאווקדר & טייצ גנונעראוו ירפ ; ָאווקדל & , טונימןיא ןענעז * ; ָאווקדר & טייצ גנונעראוו ירפ ; ָאווקדל & ץוח זלַאנגיס לכ.*; ָאווקדר &

סעדנוקעס ןיא זיא .

טיירּפשעג טימ96 וצ ףיורַא רעדָא עלודָאמ טיירּפשעגןָא רעגַאנַאמממָאק וצ ןדנובראפ ַןייז ןענעק סרָאסנעס ַטייהרעכיז48 וצףיורַא

Page 46 of 97

2012-12-20



ןעמיטשַאברעדָא עלער( םעטסיס עסוָאהע סיורַא שזדיטלוָאוו ןייק ןופ טרעדנוזעגפא טקַאטנָאקןבָאה ןזומ רָאסנעס.עלודָאמ
ןַאשייווַאטקַא רעסנעס וצ טכערטנפעעג ןוא )קנ( טכַאמרַאֿפ ילַאמרָאנ ַןייז לָאז טקַאטנָאק.)זרעטקענַאק .

דנג וצ רעדנא ןארעגַאנַאמממָאק ןופ ַביירשַניירַא רעסנעס וצ ןדנובראפ ַןייז ןזומ טקַאטנָאק רעסנעס קערשןעמ .

זדנעס רעגַאנַאמממָאק , )גנונעראווירפ , גנונעראוו , גנירָאטינָאמ , םרַאלַא( ץוּפטוַא גרַאוונַזיי ןקיטעטשַאב ןופתועמשמ SMS 3 וצ גָאזנָא
רעכעהדביירקסיד סעּפורג .

סנָאיטַאוויטקַאסרָאסנעס( דלעפ ןיא דנייפיד עּפורג וצןקיש ןענעז גָאזנָא גנירָאטינָאמ רעדָא גנונעראוו , קערש לעליה ןופ לַאפןיא - SMS 
ןעמענ סרָאסנעס קערש וויטקַא טנכערעגַניירַא )* סרעבמונ ןָאיטַאקיפיטָאנ .

ןשיוטענָאז( דלעפ ןיא דנייפיד עּפורג ןסיוו וצ נבעג רעגַאנַאמממָאק ןשיוט ענָאז ןופ לַאפןיא - SMS ענָאזטקיש )* סרעבמונ ןָאיטַאקיפיטָאנ
ןעמָאנ .

דלעפ ןיא דנייפיד עּפורג ןסיוו וצ נבעגךיוא רעגַאנַאמממָאק וויטקַא ןעוועג זיא גנירָאטינָאמ רעדָא גנונעראוו , קערש ביוא לַאפ םעדןיא
( ןָאיטַאוויטקַאעד - SMS סרעבמונ ןָאיטַאקיפיטָאנ *) .

סגנינווַא ןטָאש , ןריט , ןרעיוט , סרעללָאר( רעגַאנַאמ סעסיוועדקידנסיורדנופ ).

( 27 גנילוָארטנַאק ןזָאל ןוא רעגַאנַאמלַאנרעטסקעןופ עיסרעוו דעדנעטסקע זיא סָאוו רעללָארטנָאק לַאוו דַאטנעמַאלּפמי טאהרעגַאנַאמממָאק
עלודָאמיד טימ54 ןוא עלודָאמ טיירּפשעג ןָא , םעטסיס ןריט , ןרעיוט, זרעלוָארַ יירפ (** 35 .

** לָאז עיצּפָא( זרעלוָארַ יירפ35 )לטיּפַאק רעטרעוונָאק לַאטיגידוצ גָאלַאנַא ןיא דביירקסיד( ץוּפטוַא קדַא טקעריד גנילבייסיד ןופ לַאפ ןיא
גָאלַאנַא ; ָאווקדל & לטיווק ןיא- }* קיטיינ עיציניֿפעדןשינעעשעג ןייק- )27 וצ זרעלוָאר רועיש( גניללָארטנָאק טקעריד ןצינ{ טמַאצעגַןייז

ןַאשייקַאלּפַא עסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק ןופ ; ָאווקדר & סגניטטעסרעטרעוונָאק לַאטיגיד וצ ).

זיא לַאמרָאנ יפמָאס ןצינ גניוויירד זיולב. עדָאמ רָאטָאמָאוורעס טקעריד רעדָא עדָאמ יפמָאס :זרעלוָאר גניוויירד ןופ ןגעוו2 טסיבטרָאד
, דַאָאלרעווָא ןגעק זרעלוָאר רַאֿפ עלודָאמץוש ןוא גנילוָארטנַאק ןיא טּפיווקי ןענעז זרעלוָאר םעטסיס םעד ןיאַלייוו דזיירעטָא ןוא דרויקיס

גנוטכיר גניגנַאשט רעדייא ַטייצ ןטלַאהרַאפ קירעהעג גנירושַא , גנוטכירעדייב ןיא גניוויירד , ןרַאּפשרַאפ .

ץוּפטוַא זוויירד ןריט , ןרעיוט, זרעלוָאר .
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טקעריד רעדָא )ןקיטעטשַאב ַטייקילעפ( לַאמרָאנ יפמָאס ןיאזוויירד ןריט , ןרעיוט , זרעלוָאר גניוויירד רַאֿפ ץוּפטוַא ןופ זרעּפ ןענעז ץוּפטוַאיד
זוויירד .

ןטייב ףיוא קעפיוד קעס1( טנעָאנ לַאוו , )טַאטלוזערא ףיוא קעפיוד קעס1( ןענעפע לַאוו = לַאמרָאנ יפמָאס ןיא לַאנַאק לַאוורעדעי
ץוּפטוַא ב ןוא א עדייבףיוא קעפיוד קעס1( ןטלַאה , )טַאטלוזער }.

גניוויירד , גנוטכיר ןייא ןיא גניווָאמ רַאֿפ א הרושגניוויירד( זוויירד רָאטָאמ ןופ גנילוָארטנַאק טקעריד רַאֿפ טצינעג ַןייז ןענעק ץוּפטוַאשרעדנַא
עדייב ףיוא טיירדעגסיוא ןגעק ץוש ןיאןעיוב ןגייא ןבָאה ןזומ זוויירד.)גנוטכיר ערעדנאיד ןיא גניווָאמ רַאֿפ ןטייב הרוש

, עלער ןופןַאשקגנַאפלַאמ ןופ לַאפ ןיא שרעדנַא.קטע ץוש ןרעכיגרַאפ , זישטיווסקע , זרעלוָאר ןרַאּפשרַאפ , סעיצקורטסניא
םעטסיס.רָאפ ןקידעש וצ ךעלגעמ זיא סע , שזַאטָאבַאסרעדָא טסָארפ ךרוד רָאפ גניקַאלב , עלודָאמ ןופ ןַאשיירעיגיפנַאק טכערמוא

ה'ןסַאוו רעדָא ףוס זַאשטיר רָאפ ביואקעשט ה'ןענעק רעבָא , גנוטכיר עדייב ףיוא גניווָאמ ןגעק ץוש גראווכייווןיא ןעיוב טאה
טשינ זיא עמריפסיסי ןוא ןריקיזיר ןגייא ףיוא טצינעג ַןייז רָאנ ןענעק עדָאמ םעד.זרעלוָאר ןצישַאבוצ גונעג ה'ןסי ןוא טלעטשעגפא
ץוש ןגייא ץיירעּפרָאקני סע ַלייוו ילרויקיס טצינעג ַןייז ןענעקםעטסיס יפמָאס זיולב.זוויירד ןופ זישזדימַאד רַאֿפ ךעלטרָאווטנַארַאפ

זוויירדןופ .

ןַאשייקַאלּפַא עסקע.גפקרעגַאנַאמממָאקןופ לטיווק ; ָאווקדר & סגניטטעס זרעלוָאר ; ָאווקדל & ןיא ןלעטש ַןייז ןענעק עדָאמזרעלוָאר .

; ָאווקדל &( רָאפ רָאטָאמָאוורעס טקעריד, )* ; ָאווקדר & םעטסיס יפמָאס ; ָאווקדל &( יפמָאס :ןַביילקסיוא ַןייז ןענעק עלעטשַ יירֿפ ןופןעמ
לַאבַאטַאּפמַאק ץוּפטוַא ןייא- * ; ָאווקדר & ץוָא לַאמרָאנ ; ָאווקדל &( ץוּפטוַאטסָארּפ , )* ; ָאווקדר & סרָאטָאמ טקעריד
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רעגַאנַאממָאָארטימ 's).

סגניטטעסזרעלוָאר ןרעיורטס וצ דנייפיד ַןייז ןענעק סעיצּפָא ןוא סרעטעמַארַאּפ קידרעַטייוויללַאנָאיטידדַא : 

� גראווכייוו- )* ; ָאווקדר & גנוטכירַטייב ףיוא ןטלַאהרַאפ ; ָאווקדל &( ןרעדנא וצ רענייא ןופ גנוטכיר גניגנַאשט רַאֿפןטלַאהרַאפ
זוויירד ןקידעש ןעק סָאוו גנוטכירגניגנַאשט קידלַאב ןופ ץוש .

� )סעדנוקעס ןיא( ַטייצ םעד ךָאנ- )* ; ָאווקדר & טייצ גנוגעווַאב זרעלוָאר ; ָאווקדל &( לָאמ גנוגעווַאב לופ זרעלוָארלַאמיסקַאמ
זיא ַטייצםעד.)גנוגעווַאב סַאשעב ילַאוינַאמ ןטלַאה ה'ןסַאוו סע ביוא( גנוטכיר ערעדנאוצ רעוווָאלוָאר זרעלוָאר עלַא לַכיימ םעטסיס
הביס טּפיוה.)ןשיוט ענָאז טימ ןעמַאזוצ( גנוריפכרוד םַארגָארּפַטייהרעכיז ןופ לַאפ ןיא ןשיוט ענָאז ןופ ןטלַאהרַאפ רַאֿפ טצינעג ךיוא
םעד ןלעפ זרעלוָאר ןופ לַאפ ןיא.ןרילַאטסניאןענעז זישטיווס גנוקיטעטשַאב זרעלוָאר ביוא קערש ַטייהרעכיז גניטיירענעשזדטינ זיא

0 וצ טמיטשַאב ַןייז לָאז עיצּפָא .
� ןיא(- )* טייצ וויירד סרעללָאר( ַביירשַניירַאגנילוָארטנַאק ףיוא גנוגעווַאב זרעלוָאר זיילַאשיני רַאֿפ ַטייצ טיני לָארטנָאקזרעלוָאר

עדָאמ טעברַא סרעללָאר גניזושט רַאֿפ רעגַאנַאמממָאק ןיאטצינעג ַךיילג זיא רעטעמַארַאּפ םעד.)טייווצ
( שיטַאמָאטיואזיא סע10 טלָאמעד רעקינייוו זיא ַטייצ ביוא( סעולַאוו שיטקַאפ וצ טמיטשַאב ַןייז לָאזסע.)טקעריד/יפמָאס

טלייוורעדסיוא ןענעז עדָאמ יפמָאס ביוא.)עדָאמ טקערידןיא טעברַא רעגַאנַאמממָאק שרעדנַא , עדָאמ יפמָאס ןבילקעגסיוא
2-4 וצןלעטש ַןייז לָאז טרעוו יפמָאס רַאֿפ ֿבורח ַןייז ןענעק סרָאטָאמָאוורעס ןדנובראפןענעז סרָאטָאמָאוורעס טקעריד ןוא

גנוגעווַאב לופ לַאוו טסַאוָאלס ןופ עגרעכעלטע רעסערג ַןייז לָאז ַטייצ םעד לָארטנָאק טקעריד רַאֿפ.קעס .

ןשינעעשעג עדנעגלאפ טאה לַאוורעדעי : 

� טנעָאנ , 
� ןענעפע , 
� ןטלַאה , 
� ןשיוטה'ןָאד (N/A).

עלעטש ףוס ןיא ןטלַאה זיב ןצעזרָאפ טעוו לַאוו גנינעּפָא ןואגניזוָאלק .

גנוגעווַאב סַאשעבדיטייישיני ַןייז ןזומ ןטלַאה לַאונַאמ עלעטש ענעדישרַאפ ןיא לַאוו ןטלַאהוצ .

טיירּפשעגטיונ ןופ לַאפ ןיא.עלודָאמ טיירּפשעגרשק ךרוד זרעלוָאר ןופ ןלייצ לּפָאט זוַאלַא ןָאפ )* ; ָאווקדר & זרעלוָארךָאנ ; ָאווקדל &)
טעוו זנַאשקעטַארּפ ךעלרעני- טכער ןטעברַא טשינ טעוורעגַאנַאמממָאק שרעדנַא.טלּפירקרַאפ ַןייז ןזומ עיצּפָא םעד עלודָאמ

יללַאקילקיס רעגַאנַאמממָאקטרַאטסיר .

ןַאשייקַאלּפַאגפקרעגַאנַאמממָאק ןיא ןסייהעג ַןייז ןענעק ךַאדרעבי ןטָאש , רעיוט , ריט , לַאוורעדעי .

ןשינעעשעג עסוָאהע גניטיירענעשזד רַאֿפ ןעמונעג ןענעז ןעמעניד .

עדָאמ ץוּפטוַאלַאמרָאנ .

רעגַאנַאמממָאקןצונ ךעלגעמ זיא סע , קטע , ןריט , ןרעיוט , זרעלוָאר ןופ טיונ ןופ לַאפןיא 's טַאטלוזער ןייא לַאמרָאנ יוו ץוּפטוַא
גָאלַאנַא רעדָא סנָאיטַאוויטקַא סרָאסנעסַטייהרעכיז וצ ילַאקוָאל ץוּפטוַא םעד ןעמיטשַאב וצ זלַאבייני סאד.רעגַאנַאממָאָארטימ לַאבַאטַאּפמַאק

סלעוועל רעטרעוונָאק לַאטיגיד וצ .

ץוּפטוַא לַאטיגיד לַאמרָאנ טימ ןדנובראפ ןשינעעשעג ןופעמישער : 

� ףיוַאיירד , 
� לַאגַאט , 
� קעווַַאיירד , 
� קעווַא םעדכָאנרעד( לָאמ דמַארגוָארּפ רַאֿפ ףיוַאיירד ) , 
� קעווַא םעדכָאנרעד , ַטייצ דמַארגוָארּפ- ףיוא רעק סע ביוא(לַאגַאט ) , 
� יסנַאטייל דעמַארגָארּפ ךָאנ ףיוַאיירד , 
� יסנַאטייל דעמַארגָארּפ ךָאנ קעווַַאיירד , 
� יסנַאטייל דעמַארגָארּפ ךָאנלַאגַאט , 
� קעווַא םעדכָאנרעד( לָאמ דמַארגוָארּפ רַאֿפ יסנַאטייל דעמַארגָארּפ ךָאנ ףיוַאיירד ) , 
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� קעווַא םעדכָאנרעד(ַטייצ דמַארגוָארּפ רַאֿפ ףיוא טיירדעגסיוא ביוא{ יסנַאטייל דעמַארגָארּפ ךָאנלַאגַאט )}.

עסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק ןיא ןלעטש עיצּפָא ףיוא גנידנעּפידטונימ רעדָא סעדנוקעס ןלייצ ןענעק סרעמיט.רעַמייט דיחי טאה טַאטלוזעררעדעי
לטיווק * ; ָאווקדר & ץוּפטוָא ךָאנ ; ָאווקדל & ןיא- * ; ָאווקדר & טוָא טייצטונימ ; ָאווקדל &( ןַאשייקַאלּפַא ).

ןַאשייקַאלּפַאעסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק ןיא ןסייהעג ַןייז ןענעק ךַאדרעבי ןטָאש , רעיוט , ריט , לַאוורעדעי .

ןשינעעשעג עסוָאהע גניטיירענעשזד רַאֿפ ןעמונעג ןענעז ןעמעניד .

הליגמַטייהרעכיז

שינעעשעגןייא ןיא ענָאז ַטייהרעכיז ןוא סגניטטעס זרעלוָאר עלַא גניּפורג ןזָאל הליגמַטייהרעכיז .

רעגַאנַאמממָאק רַאֿפ דנייפיד ַןייז ןענעק הליגמ ַטייהרעכיז24 וצףיורַא

ךעלגעמ ןענעז ןשינעעשעג עדנעגלאפ זרעלוָאר רעדעי רַאֿפ הליגמ ַטייהרעכיזןיא : 

� טנעָאנ , 
� ןענעפע , 
� ןטלַאה , 
� ןשיוט טשינןָאט (N/A).

ןבילקעגסיוא ַןייז ןענעק ענָאז ףראד סגניטטעס זרעלוָאר טימ ןעמַאזוציללַאנָאיטידדַא .

ןַאשייקַאלּפַא עסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק ןיא ןסייהעג ַןייז ןענעק םַארגָארּפ ַטייהרעכיזרעדעי .

ןשינעעשעג עסוָאהע גניטיירענעשזד רַאֿפ ןעמונעג ןענעז ןעמעניד .

ָאווקדר & טייצ גנוגעווַאב זרעלוָאר ; ָאווקדל &( לָאמ גנוגעווַאבזרעלוָאר לופ לַאמיסקַאמ וצ ַךיילג יסנַאטייל טימ דיטייוויטקַא זיא ןשיוטענָאז
; *).

זישטיווס שרעדנַא( ןרעדנע ענָאז גניטייישיני רעדייא, ףוס יד ןכיירגרעד זרעלוָאר עלַא זַא ןרעכיזרַאפ וצ , קיטיינ זיא יסנַאטיילםעד
סמרַאלַא טיירענעשזדַ יימ רעשזוָאלקזרעלוָאר גנימרעפנַאק ).

סגניטטעס םַארגָארּפ ַטייהרעכיז ןשיוטוצ : 

� המישר ןופ םַארגָארּפ ַטייהרעכיזןַביילק , 
� ןעמָאנ םַארגָארּפ ַטייהרעכיז ַטייב דלעפ ךיא ןשיוטַןייז ןענעק ןעמָאנ *) , 
� סעולַאוו טלאוועג וצ ןקיטעטשַאב זרעלוָאר עלַאןשיוט , 
� דנייסַא ענָאז ַטייהרעכיז( ףראד ביוא ענָאזןַביילק *) , 
� םַארגָארּפ ַטייהרעכיז טיידּפַא( לּפענקןקירד *) , 
� הליגמ ַטייהרעכיז ףראד עלַא רַאֿפ טירט עלַאןרעזַאכרעבי .

16 רעטרעוונָאק לַאטיגיד וצ גָאלַאנַא לַאנַאק .

וו3.3 ; 0 < טייק שזדיטלוָאוו ןוא , )>1023 ; 0 < גָאוו( ב10 עטָאלכַאה טימ ַביירשַניירַא קדַא16 ןיא טּפיווקי זיארעגַאנַאמממָאק ) .

רעסנעס גָאלַאנַאןייק , Powered הגרדמ טכיל , רוטַארעּפמעט :ןופ ןייק ַןייז ןענעקסע.ץוּפני קדַא וצ ןדנובראפ ַןייז ןענעק וו3.3 ןופ ,
קטע , טניוו, זַאג , קורד , יטידימוה .

ַא = י( גָאוו רַאעניל טימ סרָאסנעס רַאֿפ דלייקס ַןייז ןענעקםעטסיס * X + סרָאסנעס גָאלַאנַא ןופ סָאמ ךעלטניּפזלַאבייני סָאוו , )ןטייב E.
םעטסיס ןיא ןפאשאב שיטַאמָאטיוא ןענעז , % גָאוו דיטרעווני טנעצָארּפ , %טנעצָארּפ , שזדיטלוָאוו , 35מל , 335מל.ג .
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סרָאסנעס גָאוו רַאענילנָאנ.ּפיט רעסנעס רַאֿפעקעט ןַאשיירעיגיפנַאק ןיא סעולַאוו ןַאשזייווקי טמוק דנייפיד ַןייז ןענעק סרָאסנעסרערעדנַא
טזייוו1024 גניטסיסנַאק )טרעוו טנעצָארּפ ןוא טרעוו שיטקַאפ ןשיווצ( רעצינַאבןופ שיט ןיא דביירקסיד ַןייז ןענעק E. ןופ דַאטיירענעשזד.ג

ןעמַארגָארּפ טַאמ .

טכַאמ ןפרַאד טינ ןָאט סרָאסנעס עכעלטע.רעגַאנַאמממָאקןופ וו3.3 ןופ דיילּפַאס ַןייז ןוא טעברַא ןופ טנַארק ןיילק ןבָאה ןזומ רעסנעסגָאלַאנַא
ןלעטשוצ E. טסיב ַלייוו, סרָאטסימרעהט , זרעטסיזיר ָאטָאפ , זרעטסיזנַארט ָאטָאפ , זדוָאייד ָאטָאפ, 335מל.ג Powered ףיורַא- ןעיצ ךרוד

וו3.3ןלעטשוצ טכַאמ וצ , )ק4.7( זרעטסיזיר .

עלבַאק רשק סרָאסנעס ןופ יסַארעיקַא לַאמיסקַאמ ןגירקוצ : 

� דידליש ַןייזןזומ , 
� ךעלגעמ יוו ץרוקיוו , 
� קטע , תורוש טכַאמ ךיוה , גָאזנָאָאידַאר גנירָאטינָאמ , זַאנעטנַא םסג( ןלאווק ןַאשרָאטסיד ןופַטייוו ).

גניסירקני סעולַאוו סרָאסנעס גָאלַאנַא ןופ טנעמערוסַאעמקירעהעג ןעמירקרַאפ סעמע ןענעק ךיוא סָאוו , עלודָאמ םסג ללוּכרעגַאנַאמממָאק
סרָאררע רעייז .

ןטסאמעג ןעוועג זיא לַאנגיס םסג קרַאטש וווטרָא ןיא ןרילַאטסניא ַןייז לָאז רעגַאנַאמממָאק ץנַאג רעדָא עלודָאמ םסג ןופענעטנַא .

טקיש עלודָאמ םסג וויטקַאטימ ןינב יד קניט רעדייא הגרדמ זנַאשרָאטסיד ןרילָארטנָאק וצ זיא געוורעטסעב SMS זליימי ןעמוקאב ןוא .

& ןיא ןַאשייקַאלּפַא עסקע.גפקרעגַאנַאמממָאקןיא ןעזעגנייא זיא רעטרעוונָאק לַאטיגיד וצ גָאלַאנַא ןופ ןַאשיירעיגיפנַאק לַאנַאקרעדעי
סבַאט * ; ָאווקדר & סגניטטעסרעטרעוונָאק לַאטיגיד וצ גָאלַאנַא ; ָאווקדר .

ןבילקעגסיוא ַןייז לָאז לטיווק * עניימעגלַאףיוא )* ; ָאווקדר & דעלבַאנע ןַאשייקַאפַאדַאמ ; ָאווקדל &( רעטעמַארַאּפ קדַא ןשיוטוצ .

רועיש( גניללָארטנָאק טקערידןצונ ; ָאווקדל &( לָארטנָאק טַאטלוזער טקעריד רַאֿפ ןקיטעטשַאב עלאבאלג זיא עיצּפָא קיטכיווטסרעמ
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ףיוא גנישטיווס קיטַאמַאטָאזלַאבייני ןָאפ סאד לַאנַאק רעדעי רַאֿפ דנייסַא )* ; ָאווקדר & קיטיינעיציניֿפעד ןשינעעשעג ןייק- )27 וצ זרעלוָאר
ּפעטסרעוווָא ךָאנ קעווַא טשטיווס ַןייז טעוו עיצקודָארּפ.)* ףערטַאב ןימ( רעטנוגניּפַארד ןוא לַאנַאק קדַא וצ דַאטייקַאדעד טַאטלוזער

( לַאנַאק קדַא רעדעי ןואםַארגָארּפ קדַא רעדעי רַאֿפ דנייפיד ילַאושזדיווידני ןענעז סלעוועל סאד.)* טרעווסקַאמ .

ןענעז סָאוו , עדָאמ לַאמרָאנ ןיא טַאטלוזער16 רעדָא )27אצמינב ןעור( םעטסיס זרעלוָאר8 עטצעל ץייקַאלַא עיצּפָא םעד ףיואטיירדעגסיוא
ןוא , סלעוועל קדַא וצ ןשינעעשעג גנינייסַא ןופזירפ עיצּפָא םעד גניזושט.ץוּפטוַא קדַא יוו טַאטלוזער םעד ןופ לָארטנָאקַךיילג וצ דַאטייקַאדעד

סרעללָאר ןיא.)רענייאערעדנא רעדָא רעללָארטנָאק עגיה ןופ שינעעשעג גניטויקַאסקע ןָא( לטימ עגיה ףיואדלוָארטנַאק ןענעז ץוּפטוַא קדַא
ץוּפטוַא קדַא ןופ לָארטנָאקעגיה ןעמוקַאב וצ געוו ערעדנא טשינ זיא סע עדָאמ טוּפטוָא .

סעיצּפָא ןוא סרעטעמַארַאּפ עדנעגלאפ טאה לַאנַאק קדַארעדעי : 

ָאווקדר & ןעמָאנ טוּפני קדַאןשיוט ; ָאווקדל & דלעפ ןיא ןשיוט ַןייז ןענעק : ןעמָאנרָאסנעס ; *.

רעסנעסַ יינ ןגייל ןענעק רעצינַאב.)ווני % ( דעטרעווני % , % , שזדיטלוָאוו , 35מל, 335מל ןענעז סּפייט דרַאדנַאטס : ּפיטרָאסנעס
ּפיט רעסנעס יוו ןעמָאנ עבלעז טימ ןפאשאב ַןייז ןזומסעקעט יללַאנָאיטידדַא.טסקט.סעּפיטרָאסנעסקדַא עקעט וצ ןעמָאנַ יינ גנידַא ךרוד, ּפיט

ןינע ה'ןסעָאד טסקעט.ץסיזגי ןזומ הגרדמטנַאווקַאסבַאס1024 עקעט םעד ןיא." טסקט." טיירּפשעג ןוא16 וצ1 ןוא ץַאלּפ טלָאמעד , ןעמָאנ
רעללָארטנָאק וצ דידוָאל ןוא דרָאטס ןענעזסקעדניא זיולב , רעגַאנַאמממָאק רַאֿפ .

ןיא דרָאטס שינעעשעג- )רעבירַא סַאשעב לָאמַא( טרעוו םעד רעטנוגניּפַארד- )* ; ָאווקדר & ףערטַאב ןימ ; ָאווקדל &( טרעוולַאמינימ
( קדַא רַאֿפ עדָאמ טוּפטוָא טקעריד ןיא(ןלעטש ַןייז טעוו טַאטלוזער גנידנַאּפסַארָאק ןוא טשטנָאל ַןייז טעוו דלעפ )* שינעעשעגרעטנוא ).

שינעעשעג- )רעבירַא סַאשעב לָאמַא( טרעוו סָאדןביוא ּפעטסרעוווָא- )* ; ָאווקדר & טרעווסקַאמ ; ָאווקדל &( טרעוולַאמיסקַאמ
קדַא רַאֿפ עדָאמ טוּפטוָא טקערידןיא( דרילק ַןייז טעוו טַאטלוזער גנידנַאּפסַארָאק ןוא טשטנָאל ַןייז טעוו דלעפ)* טנעווע רעביא( ןיא דרָאטס ).

)רעבירַא סַאשעב לָאמַא( טרעוו םומינימ דעמַארגָארּפ ןטנוא גניּפַארד ביוא, ןפיול וצ שינעעשעג- )* טנעווע רעטנוא( ןימשינעעשעג
םַארגָארּפ קדַא טנַארקרַאֿפ .

סַאשעב לָאמַא( טרעוו םומיסקַאמ דעמַארגָארּפ ןביוא ּפעטסרעוווָא ביוא, ןפיול וצ שינעעשעג- )* טנעווע רעביא( סקַאמשינעעשעג
םַארגָארּפ קדַא טנַארקרַאֿפ )רעבירַא .

הליגמ רעטרעוונָאק לַאטיגיד וצגָאלַאנַא .

רעגַאנַאמממָאק רַאֿפ ןפאשאב ַןייז ןענעק הליגמקדַא24 וצ ףיורַא.לַאנַאק קדַא רעדעי רַאֿפ סלעוועל עלַא טייטשאב םַארגָארּפקדַא .

םַארגָארּפקדַא יוו דנייפיד , סלעוועל זלַאנַאשט קדַא עלַא ןופ ןשיוט קידלַאב זוַאלַאסע (E. קידנסילפ ךרוד )זיוה יד ןיא גנוציהַאב דיחי רַאֿפ.ג
שינעעשעג .

םַארגָארּפ קדַא ןריציפידָאמוצ : 

� המישר ןופ םַארגָארּפןַביילק .
� ָאווקדר & ןעמָאנ םַארגָארּפ ןשיוט ; ָאווקדל &( דלעפ ןיא ןטיבעגַןייז ןענעק ןעמָאנ ; *).
� םַארגָארּפ טנַארק רַאֿפ )סקַאמ , ןימ( סלעוועל קדַא עלַאןלעטש .
� ָאווקדר & םַארגָארּפ ןקיטַנייהרעד ; ָאווקדל &( לּפענקןקירד ; *).
� הליגמ עלַא רַאֿפ טירט ידןרעזַאכרעבי .
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3.4.3 . טענרעהטעסיורג ערעדנא ןוא רעגַאנַאמלעוועל , רעגַאנַאמממָאק ןופ גיילסיוא בקּפ ןוא ץעקקָאס
סרעללָארטנָאק

ץינַאב.טסניד ןוא ןָאיטַאללַאטסניעד , גנורילַאטסני לענשרעייז ןבעג סָאוו ץעקקָאס קדי ןרעדור ייווצ טצינ זרעלוָארטנַאק עסוָאהע ןופטסרעמ
זלַאבייק רַאֿפ זלוָאכ ןכאמ ןפרַאד טשינ ןָאט , טיירב ןיא םמ1 זיא סָאווזלַאבייק ךַאלפ .

ןקעדלעלָאכ ףיוא ַלייפ יללַאנָאיטידדַא ןוא בקּפ ףיוא םערָאפ רעלַאיגגנַאטקער טאה.1.ןייקעקליּפש .

ַטייקרעכליב ןרעדור טימ טלייצעג ןענעזסניּפ : 

______________________________________________________________ 

| | 

| | 

|2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 4648 50 | 

|1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 4547 49 | 

| | 

| __ וו ________________________________________________________ | 

טינ יצ ; שַאדנ & דנג וצ ןענָאמרעדןיא )וו3 , 3 ; 0( )ץוּפני קדַא( רעטרעוונָאק לַאטיגיד- וצ- גָאלַאנַא ; שַאדנ & ץוּפניקדַא
20- קדי(זלַאשנעטַאּפ קידנסיורדנופ ןייק ןדניברַאפ ) 

1- וו0( דנוָארג/דנג-2 )וו0( דוָארג/דנג ) 

3- 8 ןיא קדַא-04 ןיא קדַא

5- 9 ןיא קדַא-16 ןיא קדַא

7- 10 ןיא קדַא-28 ןיא קדַא

9- 11 ןיא קדַא-310 ןיא קדַא

11- 12 ןיא קדַא-412 ןיא קדַא

13- 13 ןיא קדַא-514 ןיא קדַא

15- 14 ןיא קדַא-616 ןיא קדַא

17- 15 ןיא קדַא-718 ןיא קדַא

19- סרָאסנעס גָאלַאנַא גנירעוַאּפ רַאֿפ גנוצענערגַאב טנַארק רַאֿפ ןגעוו100רָאטסיסער ןופ גנורילַאטסני זרעייווקיר- )וו3 , 3+( דדוו-20 )וו3 , 3+( דדוו
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ןייק ןדניברַאפ טשינ יצ(רעללָארטנָאק ןופ דרע רעד וצ טקענַאקסיד רעדָא ץרוק )ןשאלעגסיוא/ףיוא(- טקערידץוּפני לַאטיגיד
16- קדי( )זלַאשנעטַאּפ קידנסיורדנופ ) 

1- 2 טוּפני לַאטיגיד-2 * 1 טוּפני לַאטיגיד  * 

3- 4 טוּפני לַאטיגיד-4 * 3 טוּפני לַאטיגיד  * 

5- 6 טוּפני לַאטיגיד-6 * 5 טוּפני לַאטיגיד  * 

7- 8 טוּפני לַאטיגיד-8 * 7 טוּפני לַאטיגיד  * 

9- 10 טוּפני לַאטיגיד-10 * 9 טוּפני לַאטיגיד  * 

11- 12 טוּפני לַאטיגיד-12 * 11 טוּפני לַאטיגיד  * 

13- 14 טוּפני לַאטיגיד-14 * 13 טוּפני לַאטיגיד  * 

15- דנג-16 * 15 טוּפני לַאטיגיד

טנענַאמרעּפ טנורג ןעק.ןדניברַאפ טינ יצ.רעללָארטנָאקרעדָא גרַאוונַזיי ןופ ּפיט ףיוא גנידנעּפיד קינייוועני דיטייקַאלַא ַןייז ןענעקַביירשַניירַא
רעללָארטנָאקיד ןופ ןרעטשעצ .

טשינ יצ( רעללָארטנָאק ןופ דרעיד וצ טקענַאקסיד רעדָא ץרוק )ןשאלעגסיוא/ףיוא(- )וו3.3 ; 0(- דעדנעטסקע ץוּפנילַאטיגיד
1 עיסרעוו( )ןיּפ50- קדי(זלַאשנעטַאּפ קידנסיורדנופ ןייק ןדניברַאפ ) 

1- 2 טוּפני לַאטיגיד-12 טוּפני לַאטיגיד

3- 4 טוּפני לַאטיגיד-34 טוּפני לַאטיגיד

5- 6 טוּפני לַאטיגיד-56 טוּפני לַאטיגיד

7- 8 טוּפני לַאטיגיד-78 טוּפני לַאטיגיד

9- 10 טוּפני לַאטיגיד-910 טוּפני לַאטיגיד

11- 12 טוּפני לַאטיגיד-1112 טוּפני לַאטיגיד

13- 14 טוּפני לַאטיגיד-1314 טוּפני לַאטיגיד

15- 16 טוּפני לַאטיגיד-1516 טוּפני לַאטיגיד

17- 18 טוּפני לַאטיגיד-1718 טוּפני לַאטיגיד

19- 20 טוּפני לַאטיגיד-1920 טוּפני לַאטיגיד

21- 22 טוּפני לַאטיגיד-2122 טוּפני לַאטיגיד

23- 24 טוּפני לַאטיגיד-2324 טוּפני לַאטיגיד

25- 26 טוּפני לַאטיגיד-2526 טוּפני לַאטיגיד

27- 28 טוּפני לַאטיגיד-2728 טוּפני לַאטיגיד

29- 30 טוּפני לַאטיגיד-2930 טוּפני לַאטיגיד

31- 32 טוּפני לַאטיגיד-3132 טוּפני לַאטיגיד

33- 34 טוּפני לַאטיגיד-3334 טוּפני לַאטיגיד
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35- 36 טוּפני לַאטיגיד-3536 טוּפני לַאטיגיד

37- 38 טוּפני לַאטיגיד-3738 טוּפני לַאטיגיד

39- 40 טוּפני לַאטיגיד-3940 טוּפני לַאטיגיד

41- 42 טוּפני לַאטיגיד-4142 טוּפני לַאטיגיד

43- 44 טוּפני לַאטיגיד-4344 טוּפני לַאטיגיד

45- 46 טוּפני לַאטיגיד-4546 טוּפני לַאטיגיד

47- 48 טוּפני לַאטיגיד-4748 טוּפני לַאטיגיד

49- ץוּפני ץעפ/גניטקענַאק רַאֿפ(- דנג-50 דנג ) 

2 עיסרעוו( 50- קדיטָאטשנַא ץעקקָאס10- קדי6 ןיא טּפיווקי ַןייז ןענעק סרעללָארטנָאק ןופ עיסרעוועכעלטע ).
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טשינ יצ( רעללָארטנָאק ןופ דרעיד וצ טקענַאקסיד רעדָא ץרוק )ןשאלעגסיוא/ףיוא(- )וו3.3 ; 0(- דעדנעטסקע ץוּפנילַאטיגיד
2 עיסרעוו( )ןיּפ10- קדי(זלַאשנעטַאּפ קידנסיורדנופ ןייק ןדניברַאפ ) 

1- טוּפני לַאטיגיד (N * 8) 1 2 - טוּפני לַאטיגיד (N * 8) 2

3- טוּפני לַאטיגיד (N * 8) 3 4 - טוּפני לַאטיגיד (N * 8) 4

5- טוּפני לַאטיגיד (N * 8) 5 6 - טוּפני לַאטיגיד (N * 8) 6

7- טוּפני לַאטיגיד (N * 8) 7 8 - טוּפני לַאטיגיד (N * 8) 8

9- ץוּפני ץעפ/גניטקענַאקרַאפ ; שַאדנ & דרע רעללָארטנָאק דנג-10 דרע רעללָארטנָאק דנג

50- קדי( רעטקַאדני עלער ןופ רשק טקערידרַאֿפ סרעווירד עלער טימ ץוּפטוַא ; שַאדנ & )1 ץוַא זייליר( 1 ץוּפטוַאלַאטיגיד ) 

1- 12( ןלעטשוצ טכַאמ רָאטקודני עלער ; שַאדנ & וורדקקוו  V ןַאשקַאדנישזדיטלוָאוו ךיוה ןגעק סרעווירד גניטקעטרעּפ רַאֿפ דוָאייד גניּפמַאלק()סּפַא טינ ) 

2- 12( ןלעטשוצ טכַאמ רָאטקודני עלער- וורדקקוו  V ןַאשקַאדני שזדיטלוָאוו ךיוה ןגעק סרעווירד גניטקעטרעּפ רַאֿפ דוָאיידגניּפמַאלק( )סּפַא טינ ) 

3- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר1 ָאוורעס/רָאפ-1.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

4- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר1 ָאוורעס/רָאפ-2.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

5- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר2 ָאוורעס/רָאפ-3.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

6- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר2 ָאוורעס/רָאפ-4.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

7- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר3 ָאוורעס/רָאפ-5.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

8- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר3 ָאוורעס/רָאפ-6.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

9- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר4 ָאוורעס/רָאפ-7.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

10- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר4 ָאוורעס/רָאפ-8.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

11- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר5 ָאוורעס/רָאפ-9.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

12- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר5 ָאוורעס/רָאפ-10.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

13- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר6 ָאוורעס/רָאפ-11.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

14- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר6 ָאוורעס/רָאפ-12.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

15- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר7 ָאוורעס/רָאפ-13.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

16- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר7 ָאוורעס/רָאפ-14.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

17- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר8 ָאוורעס/רָאפ-15.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

18- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר8 ָאוורעס/רָאפ-16.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

19- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר9 ָאוורעס/רָאפ-17.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

20- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר9 ָאוורעס/רָאפ-18.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

21- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר10 ָאוורעס/רָאפ-19.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

22- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר10 ָאוורעס/רָאפ-20.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

23- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר11 ָאוורעס/רָאפ-21.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 
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24- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר11 ָאוורעס/רָאפ-22.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

25- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר12 ָאוורעס/רָאפ-23.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

26- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר12 ָאוורעס/רָאפ-24.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

27- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר13 ָאוורעס/רָאפ-25.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

28- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר13 ָאוורעס/רָאפ-26.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

29- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר14 ָאוורעס/רָאפ-27.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

30- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר14 ָאוורעס/רָאפ-28.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

31- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר15 ָאוורעס/רָאפ-29.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

32- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר15 ָאוורעס/רָאפ-30.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

33- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר16 ָאוורעס/רָאפ-31.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

34- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר16 ָאוורעס/רָאפ-32.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

35- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר17 ָאוורעס/רָאפ-33.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

36- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר17 ָאוורעס/רָאפ-34.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

37- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר18 ָאוורעס/רָאפ-35.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

38- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר18 ָאוורעס/רָאפ-36.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

39- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר19 ָאוורעס/רָאפ-37.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

40- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר19 ָאוורעס/רָאפ-38.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

41- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר20 ָאוורעס/רָאפ-39.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

42- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר20 ָאוורעס/רָאפ-40.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

43- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר21 ָאוורעס/רָאפ-41.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

44- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר21 ָאוורעס/רָאפ-42.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

45- רעללָארטנָאק יד ןופ וו0 דנוָארג/דנג

46- וו0 דנוָארג/דנג

47- וו0 דנוָארג/דנג

48- ןופ דוָאייד טריפעג ןופ לָארטנָאק טקעריד רַאֿפ( ַאמ10/וו3.3 )רעפָאש טכַאמןָא ; שַאדנ & לטט בגר רַאֿפ ברַאֿפ דער רעדָא1 ןייק רעממיד םווּפ( 1 םווּפ
רָאטַאלָאסי- ָאטּפָא רעוויירדטכַאמ ) 

49- ןופ דוָאייד טריפעג ןופ לָארטנָאק טקעריד רַאֿפ( ַאמ10/וו3.3 )רעפָאש טכַאמןָא ; שַאדנ & לטט בגר רַאֿפ ברַאֿפ ןירג רעדָא2 ןייק רעממיד םווּפ( 2 םווּפ
רָאטַאלָאסי- ָאטּפָא רעוויירדטכַאמ ) 

50- ןופ דוָאייד טריפעג ןופ לָארטנָאק טקעריד רַאֿפ( ַאמ10/וו3.3 )רעפָאש טכַאמןָא ; שַאדנ & לטט בגר רַאֿפ ברַאֿפ ולב רעדָא3 ןייק רעממיד םווּפ( 3 םווּפ
רָאטַאלָאסי- ָאטּפָא רעוויירדטכַאמ ) 

50- קדי( רעטקַאדני עלער ןופ רשק טקערידרַאֿפ סרעווירד עלער טימ ץוּפטוַא ; שַאדנ & )2 ץוַא זייליר( 2 ץוּפטוַאלַאטיגיד ) 

1- 12( ןלעטשוצ טכַאמ רָאטקודני עלער ; שַאדנ & וורדקקוו  V ןַאשקַאדני שזדיטלוָאוו ךיוה ןגעק סרעווירד גניטקעטרעּפ דוָאייד גניּפמַאלק()סּפַא טינ ) 

2- 12( ןלעטשוצ טכַאמ רָאטקודני עלער- וורדקקוו  V ןַאשקַאדני שזדיטלוָאוו ךיוה ןגעק סרעווירד גניטקעטרעּפ דוָאיידגניּפמַאלק( )סּפַא טינ ) 
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3- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר22 ָאוורעס/רָאפ-43.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

4- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר22 ָאוורעס/רָאפ-44.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

5- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר23 ָאוורעס/רָאפ-45.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

6- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר23 ָאוורעס/רָאפ-46.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

7- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר24 ָאוורעס/רָאפ-47.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

8- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר24 ָאוורעס/רָאפ-48.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

9- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר25 ָאוורעס/רָאפ-49.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

10- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר25 ָאוורעס/רָאפ-50.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

11- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר26 ָאוורעס/רָאפ-51.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

12- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר26 ָאוורעס/רָאפ-52.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

13- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר27 ָאוורעס/רָאפ-53.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

14- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר27 ָאוורעס/רָאפ-54.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

15- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר28 ָאוורעס/רָאפ-55.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

16- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר28 ָאוורעס/רָאפ-56.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

17- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר29 ָאוורעס/רָאפ-57.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

18- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר29 ָאוורעס/רָאפ-58.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

19- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר30 ָאוורעס/רָאפ-59.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

20- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר30 ָאוורעס/רָאפ-60.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

21- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר31 ָאוורעס/רָאפ-61.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

22- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר31 ָאוורעס/רָאפ-62.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

23- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר32 ָאוורעס/רָאפ-63.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

24- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר32 ָאוורעס/רָאפ-64.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

25- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר33 ָאוורעס/רָאפ-65.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

26- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר33 ָאוורעס/רָאפ-66.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

27- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר34 ָאוורעס/רָאפ-67.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

28- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר34 ָאוורעס/רָאפ-68.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

29- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר35 ָאוורעס/רָאפ-69.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

30- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר35 ָאוורעס/רָאפ-70.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

31- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר36 ָאוורעס/רָאפ-71.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

32- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר36 ָאוורעס/רָאפ-72.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

33- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר37 ָאוורעס/רָאפ-73.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

34- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר37 ָאוורעס/רָאפ-74.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 
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35- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר38 ָאוורעס/רָאפ-75.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

36- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר38 ָאוורעס/רָאפ-76.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

37- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר39 ָאוורעס/רָאפ-77.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

38- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר39 ָאוורעס/רָאפ-78.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

39- רעטעמיטנעס( א גנוטכיר40 ָאוורעס/רָאפ-79.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

40- רעטעמיטנעס( ב גנוטכיר40 ָאוורעס/רָאפ-80.ןייק )ַאמ20/וו12( רעטקַאדניעלער רשק טקעריד רַאֿפ רעפָאש עלער טימ טַאטלוזער לַאטיגיד ) 

41- רעללָארטנָאק ןופ וו0 דנוָארג/דנג

42- רעללָארטנָאק ןופ וו0 דנוָארג/דנג

43- רעללָארטנָאק ןופ וו0 דנוָארג/דנג

44- רעללָארטנָאק ןופ וו0 דנוָארג/דנג

45- ַא1/וו12 בגר רַאֿפ דער רעדָא1 ןייק םווּפ ןופ רעפָאש טכַאמ רעכעלרעניא( 1 םווּפ ) 

46- ַא1/וו12 בגר רַאֿפ דער רעדָא1 ןייק םווּפ ןופ רעפָאש טכַאמ רעכעלרעניא( 1 םווּפ ) 

47- ַא1/וו12 בגר רַאֿפ ןירג רעדָא2 ןייק םווּפ ןופ רעפָאש טכַאמ רעכעלרעניא( 2 םווּפ ) 

48- ַא1/וו12 בגר רַאֿפ ןירג רעדָא2 ןייק םווּפ ןופ רעפָאש טכַאמ רעכעלרעניא( 2 םווּפ ) 

49- ַא1/וו12 בגר רַאֿפ ולב רעדָא3 ןייק םווּפ ןופ רעפָאש טכַאמ רעכעלרעניא( 3 םווּפ ) 

50- ַא1/וו12 בגר רַאֿפ ולב רעדָא3 ןייק םווּפ ןופ רעפָאש טכַאמ רעכעלרעניא( 3 םווּפ ) 

ןלעטשוצ טכַאמ )לעלָאכ טפיטש-4( קדטכַאמ

1- עלודָאמ םסג גנירעוַאּפ ַא2/וו5+( ַביירשַניירַא ) 

2- וו0/דנוָארג/דנג

3- וו0/דנוָארג/דנג

4- 12 ןָאט5+( ַביירשַניירַא  V)/ ןלעטשוצ טכַאמ דיטּפַארעטנינַא; שַאדנ & סּפַא טימ רעללָארטנָאק גנירעוַאּפ ַא0.5

ץענ )סבמ10( ןַאל וצ רשק45שזדר לעלָאכ-טענרעהטע

עלודָאמ םסג רַאֿפ )הַאמ600/וו3.7( רָאטַאלומוקקַא-ויקַא

רָאטַאלומוקקַא +1

2- דנג

רעטעמיטנעס רָאנ( גנורילַאטסני דירביהןיא סובָאטיו ןטַאד )485- סר( 1 עסוָאהע וצ רשק רַאֿפ לעלָאכ )45שזדר(-1עסוָאהע ) 

1 ,2 - וו0( דנוָארג/דנג ) 

3 ,4 - 12 קקוו  V , 12( ןלעטשוצ טכַאמ וצ ןדנובראפ  V ןדניברַאפ טינ ןָאט )לעלָאכקד טכַאמ ףיוא .
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5 - טַאטלוזער גניטטימסנַארט( + סקט positive) לַאשטנערעפיד

6 - לַאשטנערעפיד )וויטַאגענ טַאטלוזער גניטטימסנַארט(- סקט

7 - לַאשטנערעפיד )וויטַאגענ טַאטלוזער גָארטּפָא(- סקר

8 - טַאטלוזער גָארטּפָא( + סקר positive) לַאשטנערעפיד

רעבירַא שטָאכ , רעטרעוונָאק232-485 סרטינ לַאמרָאנ רעגַאנַאמטַאעה , רעגַאנַאמלַאנרעטסקע , רעגַאנַאממָאָאר טימ ןעמוקכָאנלעלָאכ
םעטסיס1עסוָאהעוצ ןדניברַאפ וצ טגנאלראפ זיא עלבַאק .

סקר >- <+ סקט + 

סקר >- <- סקט -

סקט >- <+ סקר + 

סקט >- <- סקר -

זישטיווס עלער ןיא- ןעיוב; שַאדנ & ןרָאהמרַאלַא , גנירָאטינָאממרַאלַא , טהגילמרַאלַא , 4טוָאווה , 3טוָאווה , 2טוָאווה, 1טוָאווה
( רעטעמיטנעס רַאֿפ()ןענעפע ילַאמרָאנ , טסָארּפ , דזוָאלק יללַאמרָאנ ) 

רעטעמיטנעס ןופ םעטסיס ַטייהרעכיז ןופ טכיל גנונעראוו ; שַאדנ &טהגילמרַאלַא

רעטעמיטנעס ןופ םעטסיס ַטייהרעכיז ןופ ןרָאה קערש-ןרָאהמרַאלַא

ןַאשייווַאטקַא הרוש- ָאידַאר(רעטעמיטנעס רוטנעגַא ַטייהרעכיז וצ גָאזנָא קערש רַאֿפ םרַאלַא גנירָאטינָאמ ; שַאדנ &גנירָאטינָאממרַאלַא ) 

ןקעווצ טֿפנוקוצ( זרעלוָארטנַאק דַאטייקַאדעד ץוּפטוַא ערַאוודרַאה ; שַאדנ &סקטוָאווה ) 

ַטייז טכער וצ סקניל ןופ טלייצעגזרעטקענַאק

1- זיא עלער ןעוו דיטקענַאקסיד, )עלער גנירעוַאּפ ןָא םַאק וצ( ןדנובראפ/טכַאמרַאֿפ יללַאמרָאנ קנ Powered 

2- ןָאממָאק/םַאק , 

3- זיא עלער ןעוו םַאקוצ ןדנובראפ )עלער גנירעוַאּפ ןָא םַאק וצ( דענעּפָא יללַאמרָאנ ןייק Powered.

זיסייפרענילַאיריס ןופ ץָאלס ןַאשנַאּפסקי ; שַאדנ & םגּפ , לטט ץרַאו , 2יּפס , 1יּפס , 2ק2י, 1ק2י

ענעדישרַאפ ןופ זיסייפרעני עיצַאקינומָאק.סעסיוועדזנַאשנעטסקי עסוָאהע דַאטייקַאדעד סיורַא סעסיוועד קידנסיורדנופ ןדניברַאפ טינןָאט
רעללָארטנָאקָארקימ וצ ַךיילג ץוּפני קדַא , ץוּפטוַא , ץוּפנילַאטיגיד וצ ןדנובראפ ַןייז ןענעק סניּפ.זרעלוָארטנַאקעסוָאהע ןופ ץנַאירעוו

ןרעטשעצ רעללָארטנָאק קידנעטש טנורג ןענעקזישזדיטלוָאוו/זלַאנגיס ערעדנא וצ רשק.ץוש ןייק ןָאזלַאנגיס .
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3.5. סרעללָארטנָאק טענרעהטע דעטַאקידעד ןוא ערעדנא .

רעסעסַארּפוָארקיימ(רעללָארטנָאקָארקימ ףיוא טריזאב זיא זרעלוָארטנַאק טענרעהטע ןופ ןַאלּפ ןוארעשטקעטַאקרַא ).

טלאוועג ןייק ןריפכרוד וצ תלוכיב ַןייז וצ ָא/ךיא גָאלַאנַא ןואלַאטיגיד , זיסייפרעני , ןסרוסער גרַאוונַזיי ןופ עמוס סיורג רעייז ַא ןבָאהייז
טכירסיולַאקירטקעלע רעדָא סעסימרעּפ לעיצעּפס , זמור לָארטנָאק קידנעטשרַאֿפ זנַאשקגנַאפ .

בקּפ ףיוא טריזאב גרַאוונַזיי(זרעלוָארטנַאק ןופ סּפייט טּפיוה ייווצ ןענעז סע , ילקיסייב ): 

, רעגַאנַאמטַאעהטענרעהטע, רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע ןופ ןַאשקַארטסנַאק יד ףיוא טריזאב זרעלוָארטנַאקךעלטינשכרוד
רעגַאנַאמרַאלָאצענרעהטע : 

� ץוּפטוַא לַאטיגיד35 וצףיורַא
� ץוּפני לַאטיגיד12 וצףיורַא
� 3.3 , 0( לַאטיגיד- וצ- גָאלַאנַא- ץוּפני ןטסעמ16 וצףיורַא  V) 
� בגר1 רעדָא קד/םווּפ זרעמיד3 וצףיורַא
� רעטימסנַארט ןוא רעמענפודערערפני
� לטט232- סר , ץרָאּפ לַאיריס ייווציד

רעגַאנַאמלעוועל , רעגַאנַאמממָאק ןופ ןַאשקַארטסנַאק יד ףיוא טריזאב זרעלוָארטנַאקסיורג

� ץוּפטוַא לַאטיגיד80 וצףיורַא
� ץוּפני לַאטיגיד48 וצףיורַא
� בגר1 רעדָא קד/םווּפ זרעמיד3 וצףיורַא
� סקעלּפוד ץנַאג485- סר , לטט232- סר
� םסג / SMS 
� זייליר ןיא ןעיוב טימ ץוּפטוַא לַאטיגיד8 וצףיורַא
� ןַאשנַאּפסקי םעטסיס רַאֿפ יּפס , ק2י זיסייפרענילַאיריס

רעד ןי רעללָארטנָאק יד וצ ערַאוומריפ ןייקרעקילעֿפוצ וצ ךעלגעמ זיא סע( רעדַאָאלטָאָאב ןיא- טיובעג טאה זרעלוָארטנַאק עסוָאהעעלַא
רעדָא ןריציפידָאמ/ןבירשעגילַאושזדיווידני ַןייז ןענעק ערַאוומריפ יד.ןַאשייקַאלּפַא גפקרעגַאנַאמממָאק ןופ)טנעמּפיווקע/גרַאוונַזיי רעקיבלעז

, רעטעמיטנעס , םל , םרע זרעלוָארטנַאק ןופ עיסרעוו לַאיריס ; שַאדנ & רעטסומזרעלוָארטנַאק עסוָאהע לַאמרָאנ ףיוא טריזאב( דיטסַאשזדַא
טקיטראפטכערעג לעשרעמאקטינ אלא זיא גנירעיניגנע טרעקרַאפ ןוא דיטּפירקנע זיא ערַאוומריפ.)םסע, םהע .

ערַאוומריפ.זרעלוָארטנַאק גרַאוונַזיי ןֿפַאש רעד ףיואטריזאב ערַאוומריפ דַאטייקַאדעד ַא ןֿפַאש וצ ךעלגעמ זיא סע סרעדרָא ערעסערג רַאֿפ
עסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק( גראווכייוו יסיּפ טנכערעגַניירַא יד ןצינילַאקוָאל רעקילעֿפוצ ַןייז ןענעק ) .

זרעלוָארטנַאק וצ רעקילעֿפוצ גנירגןוא זגַאב דַאטקעטיד ןטכיררַאפ רעדָא ןעגנוקיטַנייהרעד גניסיליר רַאֿפ טייהנגעלעג טיג ךיואםעד .
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4. טענרעהטע רַאֿפ עסוָאהע( לקעּפיסיּפ עסוָאהע ) 

רעטנוא ןטעברא גראווכייווירעיליזגַא ןיא טּפיווקי זיא םעטסיס עסוָאהע זלושזדַאמ קינָארטקעלע וציללַאנָאיטידדַא Windows XP םעטסיס
זרעסעסקַאס ןוא .

4.1. עסקע.עסוָאהע( ןָאיטַאקילּפּפַא עסוָאהע ) 

; ָאווקדל & טענרעהטע רַאֿפ עסוָאהע ; ָאווקדל &ןיא.םעטסיס ; ָאווקדר & 1 עסוָאהע ; ָאווקדל & רַאֿפ דַאטייקַאדעד ןענעז ןַאשייקַאלּפַאםעד
ַןייז לָאז סע לַאפםעד ןיא.טנוזעג יוו סרעללָארטנָאק טענרעהטע ןופ ןטַאד גניזיינַארקגניס רַאֿפטצינעג ַןייז ןענעק ןַאשייקַאלּפַא םעד םעטסיס

סוטַאטס זרעלוָארטנַאק ןּפַאכ וצ; ָאווקדר & ּפדוַאיוו/עסקע.עסוָאהע ; ָאווקדל & רעטעמַארַאּפ טימ ןפיול .
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4.2. עסקע.עסוָאהעלליק( עסוָאהערַאֿפ טדוו ) 

רַאֿפ ןַאשייקַאלּפַא עסקע.עסוָאהע גנורילָארטנָאק ןואקידנסילפ רַאֿפ םעטסיס עסוָאהע רַאֿפ ןַאשייקַאלּפַא גנירָאטינָאמ זיא רעמיט טנוהךַאוו
, ןַאשייקַאלּפַאעסוָאהע ןוא זרעלוָארטנַאק ןשיווצ ןלעפ עיצַאקינומָאק , זרעילייפ , ףיורַא ןעגנעהןופ לַאפ ןיא.טעברַא קידרעדייסעק

רעדיוו טרַאטסיר ןוא ןַאשייקַאלּפַא זיזוָאלק עסקע.עסוָאהעלליק .

רעַזייווגעוו "\קעסקעלליק " ןיא דרָאטס ןענעז סעקעטןַאשיירעיגיפנַאק .

קיטליג זיא סגניטטעס ַטייקילעפ ביוא דידנעטַאנַאזיא ןוא םעטסיס עסוָאהע ןופ גנורילַאטסני סַאשעב דרעיגיפנַאק זיא עסוָאהע רַאֿפטדוו .

רעקרַאמ זיא סָאוו , טלעטשעגּפָא זיא עקעט " ּפטס.קידנסיורדנופ\סגָאל " ןופ רעטלע ַטייקילעפ ךרוד ןַאשייקַאלּפַא עסקע.עסוָאהערַאפ
לַאפ ןיא.םעטסיס יד ןיא רעללָארטנָאק שיטירק ןוא קיטכיווֿבור זיא סָאד ַלייוו , רעגַאנַאמלַאנרעטסקע ןופ ןעמוקאב סוטַאטס שירפןופ

ןעמָאנ רעגַאנַאמטַאעה , ןלעפ רעגַאנַאמלַאנרעטסקעןופ (E. טצינעג ַןייז לָאז עקעט ץָאלק ) " טסקט.עמַאנרעגַאנַאמטַאעה\סגָאל ". ג
רעגַאנַאממָאָאררעדָא (E. ץָאלק רַאֿפ ןקוק , יללַאקילקיס עסקע.עסוָאהע קיטעטשַאב טעווטדוו , לַאפ ערעדנא ןיא.) " טסקט.ןָאלַאס/סגָאל ".ג

רעללָארטנָאקןֿפַאש טינ ןופ .

ןָאלַאסןעמָאנ טאה ייז ןופ רענייא ןוא רָאנ ס'רעגַאנַאממָאָאר טימ עסקע.עסוָאהע רַאֿפליּפַשייב : 

E - רעטלַאוורַאפזיוה

עסקע.עסוָאהע

/ יינ / Nr/ דנ/טנ

100000 

120 

C:\E - םמָאק \E - טסקט.ןָאלַאס\סגָאל\זיוה

עקעט טפיול.* ןופ סרעטעמַארַאּפ תורושטנַאווקַאסבַאס : 

רעטצנעֿפ ןיא ןעמָאנןָאיטַאקילּפּפַא 1

םעטסיס עסוָאהע ןופ רעַזייווגעוו "\ןיב " ןיא עקעטעלבַאטוקעסקע 2

סרעטעמַארַאּפעלבַאטוקעסקע 3

ןַאשייקַאלּפַא רַאֿפ ןטעברא ןופ ַטייצלַאמיסקַאמ 4 [s] 

5 יטיוויטקַאני ןופ ַטייצ לַאמיסקַאמ [s] 

ןַאשייקַאפַאדַאמ/גנופַאש ןופ רעטלע יד ןרילָארטנָאק וצ , ןעמָאנעקעט 6 .

רוטקורטס עבלעז יד ןבָאה רעַזייווגעוו "\קעזגע " ןיא דרָאטס ןַאשייקַאלּפַא עסוָאהע רַאֿפ " טפיול. "סעקעט .

םעד וצסעקעט ןַאשיירעיגיפנַאק גניטַאּפ ךרוד טדוו ךרוד דנייטניימ ַןייז ןענעק ןַאשייקַאלּפַארערעדנַא Directory.

Page 64 of 97

2012-12-20



4.3 . עסקע.סקוַאגיפנָאק( סקוַאגיפנָאק ןָאיטַאקילּפּפַא ) 

רַאֿפ טצינעג זיא ןַאשייקַאלּפַאםעד : 

� ןַאשיירעיגיפנַאקםעטסיס טשרע
� סמרָאפטַאלּפ גראווכייוו/גרַאוונַזיי עלַא ףיוא זלַאנַאּפגראווכייוו עסוָאהע
� ּפַאטעס טושּפ ןפרַאד סָאוו ןעמַארגָארּפירעיליזגַא
� גנורילַאטסני עסוָאהע יד רַאֿפ סרעטעמַארַאּפ קיטכיווטסרעמ יד זנייפיד .

ייקשַאהעגנַאשט/ עסקע.סקוַאגיפנָאק " סרעטעמַארַאּפ יד טימ ןפיול , ןַאשיירעיגיפנַאק לופ ַא ןריפכרודוצ ".

סרעטעמַארַאּפ : 
ןופ רעמונ ; שַאדנ & רעמונ ןָאפעלעטקידוועריר SMS יד עסַאמ וצ קיטיינזיא סע( )רעגַאנַאמממָאק רַאֿפ(ַ ייוועטַאג

זלַאנַאּפלָארטנָאק ןוא זרעלוָארטנַאק עלַא רַאֿפ ןַאשיירעיגיפנַאק ) 
ךָאנ( )דָאק לַאמיסעדַאסקעה ןיא( זלַאנַאּפ ןוא זרעלוָארטנַאקוצ םַאדירעגלַא ןַאשייקַאטנעטָא רַאֿפ דָאק גנישַאכ- שיט שַאה

זלַאנַאּפ לָארטנָאק ןוא זרעלוָארטנַאקיד עלַא וצ סגניטטעסַ יינ עסַאמ וצ קיטיינ זיא סע , ןַאשיירעיגיפנַאקיד גניגנַאשט ) 
רעללָארטנָאק ַטייוו E - גניטסַאקדָארב- זלַאנַאּפ , ןעמַארגָארּפ עלַא רַאֿפ סערדַא טסָאּפצילב יד- סערדַאטסָאּפ

גָארטּפָא רַאֿפ ; שַאדנ & זלַאנַאּפ , ןעמַארגָארּפ עלַארַאֿפ סערדַא טסָאּפצילב יד- סערדַא עטַאגליַאמע גָארטּפָא
רַאֿפ זלַאנַאּפ לָארטנָאקיד ךרוד טצינעג ךיוא ןַאשייקַאלּפַא עטַאגליַאמע רַאֿפ רעצינַאב ּפטמס- )עטַאגליַאמע(ןעמָאנ רעצינַאב ּפטמס

סמרָאפטַאלּפ ענעדישרַאפ
רַאֿפזלַאנַאּפ לָארטנָאק יד ךרוד טצינעג ךיוא ןַאשייקַאלּפַא עטַאגליַאמע רַאֿפ רעצינַאב3 ּפָאּפ-)עטַאגליַאמע( ןעמָאנ רעצינַאב3 ּפָאּפ

סמרָאפטַאלּפ ענעדישרַאפ
ןצונטינ ןָאט- סגָאל טנעסער ךָאנ סנָאיטַארעטי

טנעילקּפטמס רַאֿפ סָאבעלַאב עגיה יד ןופ ןעמָאנ יד- ןעמָאנ טסָאה עגיה
רעטעמיטנעס רַאֿפ רָאלק זיולב ןצונ- ּפיט ןיגָאל

לָארַאּפ3 ּפָאּפ , ּפטמס טרָאווכירּפש - Password 3 ּפָאּפ , טנעילק ּפטמס יד רַאֿפ
םעד ַןיירַא- סערדַא3 ּפָאּפ ןוא ּפטמס- סערדַא רעריוורעס3 ּפָאּפ, סערדַא רעריוורעס ּפטמס IP ךעלגעמביוא סערדַא

ץרָאּפסרעוורעס3 ּפָאּפ ןוא ּפטמס- טרָאּפ3 ּפָאּפ , טרָאּפ ּפטמס
ןשיוט טינ( לטיט גָאזנָא- קינעטרעטנו ) 

רעגַאנַאמממָאק ןופ סערדַא ּפי- סערדַאּפי רעגַאנַאמממָאק
רעגַאנַאמממָאק ןופ טרָאּפּפקט- טרָאּפ ּפקט רעגַאנַאמממָאק

רעטוַאר ףיוא ןלעטש ַןייז ןזומ טסניד( שימַאניד סנדדרעדָא ּפי/ּפקט רוביצ- סערדַא ַטייז טענרעטניא ) 
ַטייז טענרעטניא ןופ טרָאּפ ּפקט- טרָאּפ ַטייז טענרעטניא

ןַאשייקַאלּפַא יד- לָארַאּפ, רעצינַאב , יראטקעריד ּפטפ , רעריוורעס ּפטפ 's רעוורעס ּפטפ ַאוצ סגָאל ןַאשייזַאנַארקגניס רַאֿפ סרעטעמַארַאּפ
( עסקעַ.ייוועטַאגּפטפ ).
Email רעגַאנַאמממָאק ךרוד טציטשעג טינ זיאסע , ןצונ טשינ ןָאט- ןָאיטּפירקנע
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4.4 . זרעלוָארטנַאק טענרעהטע רעיגיפנַאק- גפקרעגַאנַאמממָאק .

וצ טצינעג זיא ןַאשייקַאלּפַאעסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק : 

� זרעלוָארטנַאק טענרעהטע4עסוָאהע ןופ ןַאשיירעיגיפנַאק ץנַאגןריפכרוד
� סרעללָארטנָאק עסוָאהע וצ ןשינעעשעג ןקישילַאוינַאמ
� יסיּפ( ייר יד ןופ שינעעשעג טקישקיטַאמַאטָא Windows Directory זייווטייג ירעיליזגַאךרוד דרעשטּפַאק ) 
� ןוא זלושזדַאמ טיירּפשעג ידרעיגיפנַאק וצ זיסייפרעני לַאיריס ןוא טענרעהטע ןשיווצ עדָאמ טנַארעּפסנַארטקידנסילפ

סמעלבָארּפ טקעטיד
� גרַאוונַזיי ןייק ןואסענָאפטרַאמס , ץעלבַאט , זלַאנַאּפ לָארטנָאק עלַא ןופ ןַאשיירעיגיפנַאק גראווכייווטיירענעשזד

עמרָאפטַאלּפ

� " געוו קידרעַטייווןיא ןפיול ַןייז ןזומ ןָאיטַאקילּפּפַא , רעללָארטנָאק טענרעהטע ןייק ןופ ןַאשיירעיגיפנַאקרַאפ
םעד טימ , " 000,201 :ַא/עסקע.גפקרעגַאנַאמממָאק IP - תויתוא6( רעטעמַארַאּפ רעללָארטנָאק יד ןופ סערדַא

ןַאשיירעיגיפנַאקרעגַאנַאמממָאק רַאֿפ ןענעפע רעטעמַארַאּפ ַטייקילעפ ןופ קעווַא רעד ןיא.)סָארעזטימ טליפעגנָא
( 000,254 סערדַא ).

גנוַביירשַאברעגַאנַאמממָאק ןיא טסַאקסיד זיא , ןַאשייקַאלּפַא גפקרעגַאנַאמממָאקטימ רעגַאנַאמממָאק גנירעיגיפנַאק .
ןַאשיירעיגיפנַאקרעגַאנַאמממָארטענרעהטע רַאֿפ דעטימיל זיא גנוַביירשַאב .

סדנעּפעד סָאוו , טשינ רעדָא דלַאביינע ןענעז ןוא סגניטטעס ידעּפורג סָאוו סבַאט ןופ רעמונ ַא טאה ןַאשייקַאלּפַא יד
רעללָארטנָאק טענרעהטעןופ ּפיט ףיוא .
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סגניטטעס עניימעגלַא ; שַאדנ &בַאט עניימעגלַא 4.4.1 .

ןטנעמעלע עדנעגלאפ יד ללוּכ לטיווק עניימעגלַאיד .

� רעקינייוו יד , רעמונ יד רעכעהיד( טלָאמעד , עלַא ; שַאדנ & 1 , ןייק-0 סגָאל גניטרָאּפער הגרדמ- ַךיילגגנודלעמ
עיצַאמרָאֿפניא ןזיוועג ).

� 1 עסוָאהע( עסוָאהע ןופ עדָאמדירביה ןיא ןַאשיירעּפַאווק רעגַאנַאמממָאק רַאֿפ( םר ןופ רעמונ- ףארג1 עסוָאהעסוועד
0ןַביילק.)החגשה רעגַאנַאמממָאק רעטנוא .

� רעללָארטנָאק טענרעהטע יד ןופ ןעמָאנ יד- ןעמָאנלטימ
� סגניטטעסקיטכיוו ֿבור יד ןוא ןעמענ יד ןשיוט וצ ריא זוַאלַא- דלַאביינעןַאשייקַאפַאדַאמ
� טלעטשעגּפָאַןייז ןזומ ןָאפ יד( 232- סר ךרוד סגָאל ןקיש זלַאבייסיד- דעלבַאסיד טרַאוגניגָאל ) 
� רעגַאנַאממָאָארטענרעהטע; שַאדנ & )לּפענק ָאידַאר( רעללָארטנָאק ןופ ּפיט םעד ןַביילקסיוא- םרע
� םרע רַאֿפ סגניטטעס גָארטּפָא/ןָאיססימסנַארט דערערפני- סגניטטעסדערערפני
� רעללָארטנָאק טנַארק ןופ ַטייצ יד ןלעטש- ַטייצןלעטש
� יד טיידַאלַאוו וצ1 טרָאּפלַאיריס ןוא טענרעהטע יד ןשיווצ עדָאמ טנַארעּפסנַארט-1 טרַאו/טענרעהטעטנַארעּפסנַארט

סעסיוועד לַארפירעּפןופ עיצַארעּפָא קירעהעג ןוא ןַאשיירעיגיפנַאק
� יד טיידַאלַאוו וצ2 טרָאּפלַאיריס ןוא טענרעהטע יד ןשיווצ עדָאמ טנַארעּפסנַארט-2 טרַאו/טענרעהטעטנַארעּפסנַארט

סעסיוועד לַארפירעּפןופ עיצַארעּפָא קירעהעג ןוא ןַאשיירעיגיפנַאק
� רעללָארטנָאק קיטעטשַאב טפַארק- לטימקיטעטשַאב
� זלַאנַאּפ לָארטנָאק רַאֿפ סעקעט ןַאשיירעיגיפנַאק טיירענעשזד- עקעט ליבָאמןכַאמ
� רעפָאש יד עסַאמ ןוא סגניטטעס , ןַאשיירעיגיפנַאק ןַביירש- סגניטטעסןעוועטַאר .
� ןופ לַאפ ןיא סגָאלרעללָארטנָאק יד ןרילָארטנָאק וצ ןַאשייקַאלּפַא עסקע.רעגגָאלּפקט גנישטנָאל- לטימגניגָאל

סמעלבָארּפ .
� רשק גנורילָארטנָאקרַאֿפ רעללָארטנָאק רעד וצ שינעעשעג ַא זדנעס טסעט- טנעווע טסעט קידיילןקיש .
� ןשינעעשעג םעטסיס ןפיול ןוא ןריגַאדער- רעפעשאבשינעעשעג .
� סגָאל טסקעט ןַזייווסיורַא וצ טצינעג זיא רעטצנעֿפ גָאזנָא רעטשרעיד

יד וצטקישעג ַןייז וצ טסקעט גניטַאּפ עדָאמ טנַארעּפסנַארט רַאֿפ טצינעג זיא לטסעק טסקעט עגריד
זיולב טסקעט יקסַא רַאֿפ.רעללָארטנָאקיד וצ ןטַאד זדנעס ; ָאווקדר & ַןיירַא ; ָאווקדל & ךעלגנירד.רעללָארטנָאק .
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4.4.2 . סגניטטעס- זרעטרעוונַאק לַאטיגיד- וצ- גָאלַאנַא

ןָאיטַאזירעטעמַארַאּפ ןוא ןַאשיירעיגיפנַאק יד וצסרעפער )קדַא( " סגניטטעס רעטרעוונָאק לַאטיגיד וצ גָאלַאנַא " ןעמראפייווצ
רעד זיא ַביירשַניירַא רעדעי ןופ ןַאשיירעיגיפנַאק. ץוּפני קדַא8 ללוּכ רעדעי.הליגמ קדַא ןופ ךוזרעד ןוא ץוּפני ןטסעמ ןופ

רעקיבלעז .
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עניימעגלַא " ןופ " דעלבַאנע ןַאשייקַאפַאדַאמ " ןָאפ ןַאשייווַאטקַאקעשט וצ קיטיינ זיא סע , סגניטטעס טּפיוה ןשיוט וצ
" םערָאפ .

� גניגנַאשט ןוא לטסעק עּפורגםעד ףיוא קילק ַא ןבעג ךרוד( ןריגַאדער ַןייז לָאז רעסנעס יד ןופ ןעמָאנ בייהנָא רעַדייב
ןעמָאנ ַביירשַניירַא קדַא ןשיוט " רעד ןיא ןעמָאנ רעד " 

� ּפיט רעטקעטיד ןטסעמ יד ןופ הרירב יד זיא רָאטקַאפ שיטירקרערעדנַא : 
וומ10( טייק דעטימיל ַא טימ )ק56 , ק40- ( רעסנעס רוטַארעּפמעט-335מל /C) , 

רעסנעס רוטַארעּפמעט-35מל , 
3.3 , 0 <טנעמערוסַאעמ שזדיטלוָאוו- שזדיטלוָאוו  V) 

% - וו3.3 שזדיטלוָאוו םעד וצגנויצַאב ןיא טנעצָארּפ יד ןופ טנעמערוסַאעמ יד
100( סרוקטרעקרַאפ יד ןופ טרעוו יד ןטסעמ- ווני %  % - X % ) וויטַאגענ( רָאטסיזנַארט- ָאטָאפ יד יוו ַאזַא

גניּפַאמגָאוו ) 
MCP9700 - רעסנעס רוטַארעּפמעט Powered וומ10( טייקרוטַארעּפמעט לופ /C) 
MCP9701 - רעסנעס רוטַארעּפמעט Powered וומ19.5( סערוטַארעּפמעט ןופ טייקלופ ַא ךרוד /C) 

� ןוא ןטשרעביוא םעד וצדנייסַא ַןייז ןענעק ןשינעעשעג , ץוּפני עלַא רַאֿפ סרָאסנעס ןופ סּפייט יד ןקיטעטשַאבךָאנ
רעדָא טרעוו תוימשג ןופ טנַאמטסַאשזדַא(. לשמל , ןשינעעשעג םעטסיס קיַטייטַאב יד ןופ זדלוָאכשערט רעקירעדינ

רועיש דידיסקי יד גנילַאנגיס ).
ןופ המישר ַא ןופ גניטקעלַאס, קעזַאמ- " טנעווע רעטנוא " עמריפ יד ףיוא קילק ַא ןבעג ךרוד ןאטעג זיאםעד

ןעמעננָא " גניקילקךרוד שינעעשעג גנידנַאּפסַארָאק יד ןוא ןשינעעשעג ".
טלאוועג גניטקעלַאס ךרוד , עמריפ " שינעעשעג סקַאמ " גניקילקךרוד טמיטשַאב זיא לעווש רעטשרעביוא רעד

ןעמעננָא " גניקילקןוא שינעעשעג ".
� םערָאפ " עניימעגלַא " ףיוא" סגניטטעס טיה " יד ןקירד וצ קיטיינ זיא סע , טירט ידךָאנ .
� קדַא הליגמ יד ןופ ןעמענ יד ןבעג וצ זיא טירש רעַטייוויד .

לָאמ רעדעי ןוא , דעדרָאקער טינ זיאסע.דלַאביינע זיא " דעלבַאנע ןַאשייקַאפַאדַאמ " ןָאפ וצ קיטיינ זיאסע , ילרַאלימיס
ןַאשייקַאפַאדַאמלַאטנעדַאסקַא ןַדיימרַאפ וצ דיטייוויטקַאיד זיא .

� טרעוו טלאוועג ןלעטש דלעפ" ןעמָאנ םַארגָארּפ ןשיוט " יד ןיא ןוא המישר רעד ןופ םַארגָארּפ ידןַביילק .
� םַארגָארּפ קדַאטלָאמעד Edition - רעדעי רַאֿפַביירשַניירַא קדַא עלַא ןופ )סקַאמ , ןימ( זדלוָאכשערט ןריניפעד

םַארגָארּפ .
� ןַביילקסיוא וצ ַלייפ ּפָארַא יד ןקירדוצ רעכיז ַןייז , דלעפ ןטַאד עלבַאטקעלעס ןיא זדלוָאכשערט ןופ טרעוו ַא ַןיירַא ריאןעוו

המישר יד ןופ טרעוו טסַאסוָאלק םעד .

ןיא ןעמונעג ןענעז סבַאט ןַאשיירעיגיפנַאק רעטימסנַארט עדייבזַא טנאמרעד ַןייז לָאז קדַא יד רַאֿפ סגניטטעס ןפאש ןעוו
טכער ייזרעיגיפנַאק רעדָא , ץוּפני רעמ ןענעז סע ווו סרעווירד יד זַא רושנעןוא ןובשח .

עיסרעוו גרַאוונַזיי ןוא רעפָאש ןופ ּפיט םעד ףיוא סדנעּפעדןענַארַאפ ןענעז ץוּפני ןטסעמ ןופ רעמונ , 
יד ןופ לייט ַא זַא ןריסַאּפרעבירעד ןעק סע.ערַאוומריפ רעללָארטנָאק יד , סרָאסנעס ךעלרעני ידוצ ןדנובראפ

לעלַארַאּפ ןיא ןדנובראפ ַןייז טשינ ןזומ ץוּפני ןעמונרַאפרַאפ.טצינעג ןרעוו עלַא טינ ןענעק ןוא ןעמונרַאפ זיא ַביירשַניירַא
רעפָאש יד ןקידעש רעדָא ץנַאמרעשזעמ יד םורק ןעק סָאדיוו סרָאסנעס דיטרָאש רעדָא .

טיידּפַא/םַארגָארּפןקיטַנייהרעד " יד ןקירד , םַארגָארּפ יד רַאֿפ ץַאמיל רעקירעדינ ןוא רעטשרעביוא ןקיטעטשַאבךָאנ
םַארגָארּפ ".

טיה/סגניטטעסןעוועטַאר " יד ךעלגנירד ךרוד סרעווירד יד עסַאמ וצ טגנאלראפ הליגמיד עלַא ןפאשאב טָאה ריא לָאמַא
סגניטטעס ".

4.4.2.1 . ץוּפני קדַא ןופ ןַאשיירבַאלַאק

סעולַאוויד ; 
טכַאמוצ גנירעּפמַאק שזדיטלוָאוו ןטסאמעג יד ןוא רעסנעס יד ןופ סקיטסירעטקַארַאשטיד ןופ עזאב רעד ףיוא דיטיילַאיקלַאק ןענעז דעטסיל

% עסוָאהע % " עקעט טסקעט ַא ןופ טרעוו יד גניגנַאשט ךרודדַאטיירבַאלַאק ַןייז וצ ייז זוַאלַא סָאוו , שזדיטלוָאוו ןענָאמרעד רעדָא ילּפוס
\ רעללָארטנָאקיד ןופ סערדַא יד זיא- סקסקסקסקסקסק ווו( ןלעטשוצ טכַאמ יד רַאֿפ" גפק.קקוו\סקסקסקסקסקסק ).

% עסוָאהע % ":רעַזייווגעוו יד ןיא עקעט ; ָאווקדר & גפק.* ; ָאווקדל & ידגניטידע ךרוד ךעלגעמ זיא ןַאשיירבַאלַאק ךעלטניּפ רעמ א
\ רעסנעס יד ןופ רעמונ יד רַאֿפ "\סקדַא\סקסקסקסקסקסק .

טנופ לַאמיצעד ַא ןָא זרעשזדַאטניזיולב ללוכ( טייג יוו זיא עקעט יד ןיא הרוש רעדעי ןופ שַטייטיד ).
רעדָא שזדיטלוָאוו ןלעטשוציד וצ טקעּפסער טימ( רעסנעס יד ןופ גָאוו יד ןופ רעצינַאב יד ףיואטריזאב דיטיילַאיקלַאק ןענעז ןטַאד יד

טעספָא + רָאטקַאפןַאשזייווקי יד גניזיילַאנַא ךרוד )דזיילַאמרָאנ- ןענָאמרעד * X ( ווו x 0 < קדַאםעד ןופ ַזייוונָא רעד ןופ טרעוו יד זיא..
1023>.

ןרילַאטסניא ריא ביוא ןענָאמרעד שזדיטלוָאוו רעדָא לַאפכרוד טכַאמ שזדיטלוָאווןטסאמעג-10000000000 * )ףערוו רעדָא קקוו( רעטשרע
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רוקמ שזדיטלוָאוו ןענָאמרעדַא .
0 טנופ ידַ ייב , ליּפַשייב רַאֿפ( טרעווָאטָאפ קד-10000000000 * טעספָא עגר ) 

גָאוו/רָאטקַאפ-10000000000 * רָאטקַאפ 3
טנופ לַאמיצעד יד ךָאנ ןזיוועגץַאשזדיד ןופ רעמונ/ַטייקכעלטניּפ- ןָאיסיסערּפ 4
0 ןופ גניטרַאטס , דלעפ הרירב- רעסנעס ןופ ּפיט( סעיצּפָאןופ רעמונ יד- ןַאשּפַא 3 ) 
4 לשמל( זלַאנַאּפ רעדָא סגָאל ידןיא טלעטשעג ןרעוו וצ טרעוו דיטיילַאיקלַאק וצ טסקעט ךָאנ ; שַאדנ & סקיפַאס .% , C , ק) 

סעולַאוו יד ןופ ןבשזעכןוא גנוַלייוורַאפ קיטַאמַאטָא יד ז "\סקדַא\סקסקסקסקסקסק\% עסוָאהע % "יד ןיא סעקעט סרָאסנעס גניטיליד .

4.4.3. סגניטטעס ַביירשַניירַאלַאטיגיד

� עיצּפָא " ןָאיטַאקיפידָאמ דלַאביינע " ןופןַאשייווַאטקַא ךָאנ ןשיוט רעדָא ַןיירַא ַןייז ןענעק ץוּפני לַאטיגיד יד ןופ ןעמעניד
סרַאעּפּפַא )רעגַאנַאמממָאקרַאֿפ( " סגניטטעס ענָאז " רעדָא " סעמַאנ ַביירשַניירַא "סבַאט.םרָאפ עניימעגלַא ףיוא .

� ןעמָאנ רָאסנעס " ןיא סע גניטידעןוא ןעמָאנ םעד טימ עמריפ ַא ףיוא קילק ַא ןבעג ךרוד ןבילקעגסיוא ַןייז טעוו ןעמעניד
דלעפ " ַטייב .

� רעגַאנַאמממָאקרַאֿפ לטיווק עבלעז יד ןיא ַןייז טעוו ; ָאווקדר & סגניטטעס ַטייהרעכיז ; ָאווקדל &רעַטייוו .
� םערָאפ ; ָאווקדר & סגניטטעס ַביירשַניירַא " ףיוא סגניטטעס ךָאנַןיירַא .
� ווני( ןרעקרעביןָאפ יד גניגנַאשט , )ןרעקרעבי/לַאמרָאנ( ּפיט ַביירשַניירַא םעד ןלעטש ןענעק ריאָאד ).
� ןריגַאער ַביירשַניירַא דעטרעווני.דרעוצ ַביירשַניירַא ץרוק רַאֿפ ןריגַאער רעללָארטנָאק ץוּפני לַאמרָאנ ןופ לַאפ רעדןיא

דרעיד ןופ ַביירשַניירַא גניטקענַאקסיד רַאֿפ .
סרָאסנעס קערש ַלייוו.ןָאיסרעווני ןופ סגניטטעסרעגַאנַאממָאָארטענרעהטע וצ טרעקרַאפ זיא גנוריפּפָא רעגַאנַאמממָאק

עלער " טקַאטנָאק יד ןפעףיוא " ןטעברַא ללכב .
� םעטסיס עסוָאהע שינעעשעג ןבעגעג ַא וצ ַביירשַניירַא ןייק ןעמיטשַאב ןענעק ריאטלָאמעד .
� יוו טנכייצעגנא סלעבַאל יד ףיוא קילק ַא ןבעג ךרוד ןאטעג זיאםעד 'N/A'( ןוא , )ַביירשַניירַא רַאֿפדמַארגוָארּפ טשינ

ןעמעננָא " יד ןקירד ןוא , קעזַאמגנידנַאּפסַארָאק ףיוא ןשינעעשעג ןופ המישר רעד ןופ ןַביילקסיוא ".
� יד ןעוועטַאר וצ , םערָאפ " עניימעגלַא "ףיוא לּפענק " סגניטטעס טיה " ןקירד טכאמעג ןענעז ןעגנורעדנע עלַאןעוו

רעללָארטנָאק וצסע רעקילעֿפוצ ןוא ןַאשיירעיגיפנַאק .
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יוו ןייטשרַאפ וצטאה רעצינַאב.קטע , ערַאוומריפ , עיסרעוו גרַאוונַזיי , רעללָארטנָאק ןופ ּפיט םעד ףיואןעגנעפָא ץוּפני ןענַארַאפ ןופ רעמונ יד
סע יוו יטיטנַאווקאצמינב יד יוו רעמ םַארגָארּפ וצ ןריבורּפ טשינ ןָאט ךיא ןוא רעללָארטנָאקןופ ּפיט טנַארק רַאֿפ ןענַארַאפ ןענעז ץוּפני עליפ

ןסרוסער רעדָא סרָאסנעס טערב- ףיוארעדָא ץוּפני ערעדנא טימ ןטקילפנאק לטימ וצ ןריפ ןענעק .
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4.4.4 . זרעלוָארטנַאק טענרעהטע4עסוָאהע ןופ רַאדנעלַאק/רעלודעשטס גניממַארגָארּפ

רעללָארטנָאק טנַארקרַאֿפ ןכאז רַאדנעלַאק/רעלודעשטס םַארגָארּפ וצ טצינעג זיא " ןשינעעשעג "לטיווק .

� גניזושט ךָאנ.רעמונ " ןריגַאדער " רעד טימסיוא וינעמ , )קידייל רעדָא לופ( ןרעדור טלאוועג יד ףיוא טיג- טכער ריאןעוו
סיוא קעזַאמשינעעשעג , ןריטקַאדער .

� ןעמָאנ לטימ "( ןבעגעגוצַןייז ןענעק )עגיה( לטימ רעקיבלעז רעד רָאנ , רעטלַאוורַאפ חול/רעלודעשטסרַאפ " ).
� שינעעשעג ןעמענוצ יד ןַביילק , " ןפיול וצ שינעעשעג " ידןיא .
� ןַביילקסיוא ַןייז ןזומ ּפיט בייהנָאטלָאמעד : 

ַטייצ ןוא עטַאד חול שיפיצעּפס ַאןַביילקסיוא וצ- " לָאמַא ןריפסיו " .
ןופ גנורעזַאכרעבי ןייקןופ טייקכעלגעמ יד טימ חול- רעלודעשטס עטריסנַאווַא יד ןַביילקסיוא- " סנָאיטוקעסקע לפייק "

ךָאוו יד ןופ גָאט, טונימ , ָאש , גָאט , טַאנָאמ , רָאי( סרעטעמַארַאּפ יד ).
" N/A - ףיורַא- ןבייהנָא טינ " 

� טקירדעג ַןייז ןזומ" רעלודעשטס וצ גייל " , ןפיול וצ ַטייצ טגנאלראפ ןוא שינעעשעג ַא גניטקעלַאסךָאנ .
� ןטַאד ןקיטַנייהרעד " ןַביילקסיואןוא לּפענק זיומ טכער יד ןקירד , דעננַאלּפ ןשינעעשעג יד עלַא גנידַאךָאנ ".
� לטיווק " עניימעגלַא " ףיוא " סגניטטעס טיה " יד ןקירד, ףָאסעל .
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4.4.5 . הליגמ ץוּפטוָא גנינייפיד .

זרעמידןוא ץוּפטוַא לַאטיגיד עדייב , ץוּפטוַא ןופ טייק ַא ןקעד הליגמיד .
הליגמ " רעד ןיא דנייפיד ןענעז הליגמ ".

ןעמענַניירַא הליגמ יד ןופ ןעמענ יד ןשיוטוצ : 

� םערָאפ; ָאווקדר & עניימעגלַא ; ָאווקדל & ףיוא " דעלבַאנע ןַאשייקַאפַאדַאמ " ןָאפ ידןלעטש
� םַארגָארּפ ןופ המישר רעד ןופןַביילק
� דייפַאדַאמַןייז ןענעק םַארגָארּפ ןופ ןעמָאנ דלעפ " ןעמָאנ םַארגָארּפ ןשיוט " ידןיא .
� דנייפיד ַןייז ןענעק םַארגָארּפ טנייוועג רעדעי , ןעמענ םַארגָארּפ גניגנַאשטךָאנ
� םַארגָארּפ יד המישר רעד ןופןַביילק
� טַאטלוזער רעדעירַאֿפ סגניטטעס דיחי גניטקעלַאס ץוּפטוַא יד ןופ עיצַאניבמָאק ידןלעטש

N/A - טַאטלוזער יד ןשיוט טשינ טוט
ןבעג- ףיוא

קעווַאַ יירד- קעווַא
ףיוא רעק ילַארערעּפמעט- ףיוא ּפמעט

� 0.255 < סלעוועל רעממיד ידןלעטש > 
� םַארגָארּפ ןקיטַנייהרעד " ידןקירד " 
� הליגמ טגנאלראפ יד עלַא רַאֿפןרעזַאכרעבי

ןַאשיירעיגיפנַאק יד רעקילעֿפוצ ןוא ןעוועטַאר וצ, לטיווק " עניימעגלַא " ףיוא ; ָאווקדר & סגניטטעס טיה " ןקירד ףוס רעַדייב
רעללָארטנָאק יד וצ
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4.4.6 . סגניטטעס קרָאווטענ

סעיצּפָא קיטליג ןַאשיירעיגיפנַאקרעללָארטנָאק ַא ןריניפעד ךיוא ןענעק ריא " סגניטטעס טענ " ידןיא .

IP ןיא ַןייז ןזומ )ןַאשיירעיגיפנַאקרעפָאש יד ןופ סערדַא יד יוו עבלעז יד ַןייז ןזומ סע- ןשיוט וצדידנעמַאקער טשינ(- סערדַא
192.168 סערדַא ץענ .X.X 

ןשיוט וצ דידנעמַאקער טשינ(קסַאמ ּפי ) 
טירטוצטענרעטניא רַאֿפַ ייוועטַאג(ַ ייוועטַאג ּפי ) 

ןעגנונידַאבּפטנס רעוורעס ַטייצ יד ןופ סערדַא ּפי- ּפי רעריוורעס ּפטנס
GMT ןופ טעספָא טייצ- טפיש GMT/ ענָאז ַטייצ

ןעגנורעדנע ַטייצ לַאנַאזיס טייווַאטקַא- סגניווַאס ךעלגעטַטייצ
ןעמָאנ סנד יד ןופ טָאטשנַא סערדַא רעוורעס ּפטנס ןופ ּפיןצונ ; שַאדנ & ּפי ּפטנס .

עטיב טסַאגגנַאי יד ןופ ןעמונעגעטיב עטצעל יד- שיטַאמָאטיוא דנייסַא זיא סערדַא קעמ( ןשיוט טשינ טסלאז וד- סערדַא קעמ
ןופ IP סערדַא ) 

טנייוועגטינ- ןעמָאנ טסָאה
ּפדו סקַאלב0( ּפדו ךרוד סוטַאטס רעללָארטנָאקיד ןופ ןטַאד ןטיירּפשרַאפ רַאֿפ טרָאּפ- טרָאּפ ּפדו טסַאקדָארב

גניטסַאקדַאָארב ) 
ןעניימ המישר רעד ןופ ןסנייא רעַטייוורַאֿפ( ּפי/ּפקט רעריוורעס יד וצ גניגגָאל ןופ ןֿפוא לַאמינימ ; שַאדנ & ּפקטשינעביולרעד

ןגעוו רעפַאס , רעירפ ) 
טדנעוו רעוורעס סנד-2 סנד, 1 סנד
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4.5 . ןָאיטַאקילּפּפַא עסקע.רעגגָאלּפקט .

טקעריד( ּפי/ּפקט ךרוד דעטטימסנַארטַןייז ןענעק סָאוו רעללָארטנָאק יד ןופ סגָאל ןַביילק וצ טצינעג זיא ןַאשייקַאלּפַאםעד
רעטעמַארַאּפַא יוו.)רעוורעס יד וצ רשק IP עסקע.רעגָאלּפקט ", דייפַאסעּפס ַןייז ןזומ רעללָארטנָאק יד ןופ סערדַא

192.168.0.254 ".  ןופ עמוס ענעדישרַאפ רעללָארטנָאק לעוועל טכיראב סגניטטעסרעטעמַארַאּפ םעד ףיוא גנידנעּפיד
גניסירקני יד טימ.עיצַאמרָאפניןופ עמוס םומיסקַאמ יד זיא1 רַאֿפ.טלעטשעגפא ןענעז סגָאל0 רַאֿפ.ןזיוועגזיא עיצַאמרָאֿפניא

דגָאל עיצַאמרָאֿפניאןופ עמוס טכיראב זיסירקיד , הגרדמ .
, ַטייקוויטקעפע רעסעסַארּפ ןעקניז ןוא רעללָארטנָאק רעריוורעס ּפי /ּפקט קידרעדייסעק זנייטניימ ןַאשייקַאלּפַא רעגגָאלּפקט

עיצַארעּפָא קידרעדייסעק טינ , ןַאשקעטיד סמעלבָארּפ רַאֿפ טצינעג ַןייז רָאנלָאז סע יוזַא .
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4.6 . ןַאשייקַאלּפַא עליבָאמַאווַאשזד4עסוָאהע .

ףיוא ןרילַאטסניא ַןייז לָאזסע ןוא ןָאפעלעט ליבָאמ רַאֿפ , )1.1 קדלק , 2.0 ּפדימ( ןַאשייקַאלּפַא ַאווַאשזד זיאעליבָאמַאווַאשזד4עסוָאהע
ַטייוו ןוא )קנילהטָאָאטעולב ךרוד( עגיה רַאֿפ ַאדּפ רעדָא ןוָאפ טרַאמס (SMS , Email) טקישזלַאבייני סע.םעטסיס עסוָאהע ןופ לָארטנָאק

ךרוד סגָאל םעטסיס ןעמוקאב ןוא םעטסיס עסוָאהע וצ ןשינעעשעג Email . ןופ שינעעשעג ןוא לטימ גניטקעלַאס ךרוד לָארטנָאק זלַאבייני סע
םעטסיס עסוָאהע וצ ןקיש ףָאסעל ןוא ייר יד וצןגייל , תומישר יד .

ץינַאב םעטסיס עסוָאהע רַאֿפ ןוָאפ ליבָאמ גנורילָארטנָאק ןואגניזושט .

ןרעסערגרַאפ סָאוו , רעוויעססנַארט הטָאָאטעולב ןיאןעיוב טימ דידנעמַאקער ןענעז סענָאפ טרַאמס רעדָא ַאדּפ לָארטנָאק םעטסיס עסוָאהערַאפ
רַאֿפ גניייּפ ןופ טָאטשנַא לָארטנָאק עגיַהיירֿפ ןבעג ןוא טסיירט SMS רעדָא Email. יוו סמעטסיס גניטיירעּפַא ףיוא ןטעבראסענָאפ ליבָאמ

ַןייז ןענעק ןוא טנורגרעטניהןיא ַטייצ יד עלַא ןטעברַא ןענעק ןַאשייקַאלּפַא ַלייוו , םעווקַאב רעמ ליפטסיב , קטע , ליבָאמ רעטצנעֿפ , ןַאיבמיס
םעטסיס עיצַארעּפָא ןופגניקסַאטיטלַאמ וצ טכער , טסעסקַא לענש ןוא טכייל .

ןַאשייקַאלּפַא רעגַאנַאמ ַטייוו ליבָאמןופ יטילַאנַאשקגנַאפ לופ ןוא ץינַאב םעווקַאב רַאֿפ ןָאפעלעט ליבָאמ רַאֿפםיָאנט : 

� 1.1 קדלק , 2.0 ּפדימ( ַאווַאשזד טימיטַאליבַאטַאּפמַאק ) , 
� 1 סַאלק רעדָא2 סַאלק( ןציטש ַאווַאשזד לופ טימ לטימ הטָאָאטעולב ןיאןעיוב ) , 
� םעטסיס עקעט ןיאןעיוב , 
� ןַאשייקַאלּפַא ַאווַאשזד גנינייס רַאֿפ ץַאקיפיטרעס ַטייהרעכיז ןרילַאטסני ןופַטייקכעלגימ , 
� קטע , ליבָאמ רעטצנעֿפ , ןַאיבמיס( םעטסיס גניטיירעּפַא ףיוא טריזאב- ןרינָאפעלעטקידוועריר ).
� עַליימ ַא זיא רוטַאיווַאלקיטרעווק .

ַלייוו לטימ טלאוועג ףיוא ןרילַאטסניא ַןייז לָאז עיסרעווןריבורּפ ןוא ןַזייווַאב ןריבורּפ םעטסיס עסוָאהע רַאֿפ ןָאפעלעט ליבָאמ גניייברעירפ
רעדָא םעווקַאבמו רעגַאנַאמ ַטייוו ליבָאמ ןופץינַאב ןכאמ ןציטש ַאווַאשזד ןופ יטילַאנַאשקגנַאפ עכעלטע ץַאמיל זרערעשטקַאפַאינַאמעליפ

ןופ גנורילַאטסני גנילבייסיד , ץַאקיפיטרעסןופ גנורילַאטסני גנילבייסיד יוו זנַאשייטימיל רָאטַארעּפָא זיא סאדערעדנא יד.ךעלגעממוא וליֿפַא
רָאטַארעּפָא ןָאםָארק ןיא טפיוקעג לעדָאמ ןָאפעלעט ליבָאמ רעקיבלעז רעד.ןרינָאפעלעט ןופ יטילַאנַאשקגנַאפןצענערגַאב , ןעמַארגָארּפַ יינ

ןַאשקירטסיר וצ טכער רָאטַארעּפָא עכעלטע ןיא ןטעברַא טשינ ןעק ןוא , ןַאשייקַאלּפַאעסוָאהע רעטנוא קיטכיר טעברַאַ יימ ןַאשקירטסיר
שרעדנַא ַןייז לאז לעדָאמ עבלעז יד ןופ זנַאשייטימיל.)גנורילַאטסניןַאשייקַאלּפַא , ץַאקיפיטרעס גנינייס , קקָאלמיס.לשמל( רָאטַארעּפָאןופ

זרעטיירעּפָא ערעדנאןופ .

ַאדּפ9300 ַאיקָאנ ףיוא ליּפַשייב רַאֿפ דעטסעט זיאגראווכייוו .

ץינַאב עסוָאהע רַאֿפ ןוָאפ ליבָאמ גנורילָארטנָאק רַאֿפטירט : 

1 . טַייקיטליגןזַייווַאב סעצָארּפ  ) 2008 1 ראורבעפ .( וצ גָאט ןלעטש ןוא דרַאק םיס ןלעטש

2 . ןקיש ןופ גנורילָארטנָאק SMS ןוא email ןָאפעלעט ליבָאמ ןופ .

3 . עלודָאמ וצ ןזַייווַאב ןריבורּפ גנילָאטסני .

טירטוצ ןיא.גנינייס ןַאשייקַאלּפַא ַאווַאשזד רַאֿפרעגַאנַאמ טַאקיפיטרעס ןיא ןגייל רעבירעד ןוא ןָאפעלעט ליבָאמ וצ עיּפָאק ַןייז לָאזןַזייווַאב
גנורילָארטנָאק.)ץענ רעכיז , גנורילַאטסניַאווַאשזד , גנורילַאטסני ןַאשייקַאלּפַא( טביולרע ַןייז לָאז זנַאשקַא קידרעַטייווןַזייווַאב רַאֿפ טכער

טלּפירקרַאפַןייז לָאז ןיילנָא ןַזייווַאב .

טנייוועגַןייז לָאז ןָאפעלעט ןופ לעדָאמ ערעדנא ןרילַאטסניא ַןייז ה'ןענעק ןַזייווַאביצ .

4 . ןָאפעלעט ליבָאמ ףיוא ןַאשייקַאלּפַא ןריבורּפ גנילָאטסני .

ןוא הטָאָאטעולב טימ לעדָאמ רַאֿפ- " טעמתחעג- טב "סקיפַאס טימ ןָאפעלעט ליבָאמ וצ דַאשזד.* ןוא יולס.* סעקעט גנורילַאטסניעיּפָאק
גנורילַאטסניךָאנ.ןַאשייקַאלּפַא ןטעבעג ללַאטסני ןרילַאטסניא ןַזייווַאבטימ ןוא הטָאָאטעולב ןָא- " טעמתחעג " רעדָא ןַזייווַאבןרילַאטסניא
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אישק קידרעדייסעק ןרינימילע וצ ןענַארַאפ ןטסכעה וצ ןעמַארגָארּפרַאֿפ סגניטטעס ַטייהרעכיז ןלעטש ןוא רעגַאנַאמ ןָאיטַאקילּפּפַא ַןיירַא
םעטסיס גניטיירעּפַא ןוא לעדָאמ ןָאפעלעט ףיוא גנידנעּפידשרעדנַא ַןייז ןענעק טכער ןוא ןעמענ סגניטטעס.םעטסיס גניטיירעּפַאןופ .

רעגַאנַאמ ַטייוו ליבָאמ ךרוד טצינעג טכער טירטוצקידרעַטייוו : 

� זליימי ןקיש רַאֿפ( לָאמַא רעדָא עיסעס :טענרעטניא וצסעסקַא ) , 
� ןקיש רַאֿפ( לָאמַא רעדָא עיסעס:ןעלקיטרַא SMS) , 
� לָאמַא רעדָא עיסעס( ןַאשייקַאלּפַא קידנסילפקיטַאמַאטָא ) , 
� הטָאָאטעולב רַאֿפ( קידנעטש :ןַאשקענַאקקיטרָא ) , 
� םעטסיס עקעט ןופ סעקעט ןענעייל( קידנעטש :ןענעייל ןטַאד טימסעסקַא ) , 
� םעטסיס עקעט וצ סעקעט ןביירש( קידנעטש :ןביירש ןטַאד טימסעסקַא ).

5 . ןַאשיירעיגיפנַאק ןָאיטַאקילּפּפַא .

רַאֿפ רעמונ ןָאפעלעט ןַאשייניטסעדגנורעדנע גנורילַאטסני ןריבורּפ טימ דיילּפַאס רעַזייווגעוו סיסי ןיא SMS ןיא ןקיש SMS. עקעט גפק
( עקעט ןופ ףוס רעד הרוש קידיילןזָאל ).

ךרוד זדנַאמַאק ןקיש לָאז לטימ ביוא( לעֿפַאב הטָאָאטעולבגָארטּפָא רַאֿפ סערדַא לטימ ןשיוט עקעט " גפק.הטָאָאטעולב "ןיא
ליבָאמ.ןַאשייקַאלּפַא עסקע.עטַאגעולב דרעיגיפנַאקןוא ןרילַאטסניא טימ יסיּפ וצ ןדנובראפ ַןייז ןזומ סערדַא םעד טימ לטימטב.)הטָאָאטעולב

לטימ הטָאָאטעולב ןַאשייניטסעדוצ דרעּפ ַןייז ןזומ ןָאפעלעט .

סיסי /: יד ":רעטרע עדנעגלאפ יד ןופ רענייא וצ , טלַאהניא רעַזייווגעוו " סיסי "עיּפָאק /" , " C :/ סיסי/ַאירעלַאג " , "/סיסי " , "/סיסי/" , "
סיסי/סעקעטַןיימ " , "/סיסי/יקילּפ עשזדָאמ " , "/סיסי/ירעללַאגפעדערּפ ", "/סיסי/ירעלַאג /".

6 . ןטעברא ןַאשייקַאלּפַא ןופ טסעט .

ןָאיטַאקילּפּפַא עסוָאהעטסעטןפיול .

� ה'ןענעק ןַאשייקַאלּפַא- קידייל ןענעז רעדלעפביוא( ןעַניישרעד לָאז טלַאהניא טימ שינעעשעג , סייוויד רעדלעפ הרירב טימרעטצנעפ
ןיא ביוא.טירטוצ ןופ גנוצענערגַאבוצ טכער טרָא ערעדנא וצ דיּפַאק ַןייז לָאז סעקעט ןוא רעַזייווגעוו" סיסי " ןופ סעקעט ןענעייל

וצ ךַארּפש, טנגעג לַאקיפַארגַאישזד , דָאקינוא וצ טמיטשַאב ַןייז לָאז טַאלב דָאק ןזיוועגטינ טסיב סרַאשט לַאנָאיגער רעדלעפ ןַביילק
טַאלב דָאק רעדָא ךַארּפש ןציטשטינ ןָאט ןָאפעלעט- ףליה ה'ןסעָאד סע ביוא.טרעוו ןטעבעג .

� סע ןגעוו ערעדנא.)ןביוא דביירקסיד יוו דייפַאסעּפסיוו דנייפיד זיא טכער ביוא( אישק ןייק ןגערפ ה'ןדלוָאש ןַאשייקַאלּפַא ַטייוויוזַא
םעטסיסןופ גנוצענערגַאב סעמע לטימ סָאוו , ןַאשייקַאלּפַא רַאֿפ דיטייוויטקַא ה'ןסַאווטכער טירטוצ לטימ .

- גניייפַארעוו Email ןרינָאפעלעט יד ןיא דרעיגיפנַאק ַןייז ןזומרשק טענרעטניא ןופ ןַאשיירעיגיפנַאק . גָארטּפָא .

טונימ4 רעדָא3 ךָאנ ןוא ןלעטשרַאפ ףיוא ןעַניישרעד לָאזזיסַאלּפ3." טסָאּפצילב ךרוד סעליפ ןעמוקַאב " עיצּפָא ןַביילק וינעמןיא " View 
ץָאלק ןופ סרוקנָאק יד ןרילָארטנָאק ןוא וינעמ ןופ ןַביילקסיוא ַןייז לָאז" ץָאלק .

יוו טקוק לָאזסע : 

טרָאד אלעהטוג +

רעצינַאב ....................

טגנאלראפ טרָאווכירּפשטוג + .

ןרָאפ ****** 

ןיא דגָאלטוג +

טַאטס
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טוג + ....... 

ןזָאלרַאפ

לטימםעד Email ַןייזלָאז רשק טענרעטניא שרעדנַא.) " ץָאלק טנעָאנ "( טכַאמרַאֿפַןייז ןעק ץָאלק ןוא טקידנעעג החלצה זיא גָארטּפָא
סגניטטעס סרּפג ןַאשייווַאטקַא ןופ הביס ַןייז ןעק סע , דייפַארעוו .

- גניייפַארעוו Email ןקיש .

� ייר וצ שינעעשעג ןגייל וצ , וינעמ ןופ " טנעווע גייל "טלייוורעדסיוא .
� וינעמ ןופ " טסָאּפצילב ךרוד ןקיש "ןַביילק .
� ןקיטעטשַאב לָאז רעצינַאב ןוא סנַאטּפעסקַא רַאֿפ טגערפםעטסיס .
� טקיש " Email " ףָאסעל ןוא סיוארַאשט + טירש וויסעסקַאס ןייק ךָאנ ןוא סיוא עיצַאמרָאֿפניא " Email טוג טקישעג ".
� טקרעמאב ַןייז לָאז ץָאלק ןַאשילּפמַאקךָאנ : 

.................................................................. 

טרָאדָאלהע <

< 250 - ********************* 12.34.56.78[ סע אלעה ] 

.... 

.... 

...

...

רָאלקטָא ************************************** 

< 235 דַאדיסקַאס ןַאשייקַאטנעטָא

לּפ.123 @ 123 :ןופטסָאּפ <

< 250 טוג

לּפ.123 @ 1312312 :וצטּפקר <

< 250 ןעמונעגנא

ןטַאד <

< 354 ףל < >רק <.>ףל < >רק < טימ ןטַאד ףוס > 

ףוג גָאזנָא ןוא זרעדעכטקיש <

< 250 ַןייש טוג = ***************** 

ןזָאלרַאפ <

רשק גניזוָאלק **************221 >

ןאטעג ַןייז לָאז סלַאירטעכעלטע.דייפַארעוו ַןייז לָאז לַאנגיס ןָאפעלעט ליבָאמ סמעלבָארּפ ןופ לַאפןיא .

- ןקיש ןופןַאשייקַאפַארעוו SMS: 
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� ייר וצ שינעעשעג ןגייל וצ , " טנעווע גייל " וינעמ טּפיוה ןופטלייוורעדסיוא .
� ךרוד ןקיש "ןַביילק SMS " וינעמ ןופ .
� ןקיטעטשַאב לָאז רעצינַאב ןוא סנַאטּפעסקַא רַאֿפ טגערפםעטסיס .
� " SMS ןופ ןָאפעלעט ליבָאמ םסג ףיוא ןעמוקאבַןייז לָאז גָאזנָא ןוא , ןַזייווסיורַא ףיוא סיוא לָאז עיצַאמרָאֿפניא " טוג טקישעג

רעמונ דמַארגוָארּפ .

- הטָאָאטעולב ךרוד שינעעשעג ןקיש ןופןַאשייקַאפַארעוו : 

� ןָאפעלעט יד ןבעל ַןייז ןזומ גפק.הטָאָאטעולבעקעט ןיא דנייפיד לטימ , עיסימסנַארט הטָאָאטעולב ןריבורּפ וצ ערעדנאןיא .
� גנוקיטעטשַאב זדנעס סָאוו , קידנסילפ ַןייז ןזומ ןַאשייקַאלּפַאעסקע.עטַאגעולב .
� דרעּפ ַןייז ןזומ סעסיוועדהטָאָאטעולב .
� ןַאשייקַאלּפַא םעד רַאֿפ דביירקסיד יוו דרעיגיפנַאק ַןייז ןזומעטַאגעולב .
� ףיוא ןעמיטשַאב ַןייז ןזומ סעסיוועדעדייב .
� ייר וצ שינעעשעג ןגייל וצ , " טנעווע גייל " וינעמ טּפיוה ןופטלייוורעדסיוא .
� הטָאָאטעולב ךרוד ןקיש " וינעמ ןופןַביילק ".
� טוג ןעוועג זיא ץלַא לטימ" טוג הטָאָאטעולב ךרוד טקישעג " גָאזנָא )טונימ1 וצ ףיורַא( לָאמ ץרוקךָאנ .
� דנַאמַאזגי ַןייז לָאז ץָאלקשרעדנַא (" View ץָאלק " ).

עדנעגלאפ יוו טקוק לָאז ץָאלקהטָאָאטעולב : 

ַא( סערגָארּפ ןיאגערפנָא ) 

ןענופעגלטימ : ********************* 

עגנַאר ןיא )****************( **********סָאבעלַאב

סיוורעס עסוָאהע רַאֿפףרַאש

ןענוֿפעג סיוורעסעסוָאהע

סיוורעס עסוָאהע וצןדנובראפ

ב( רעריוורעס ןופ רעפטנעןענעייל ) 

רעריוורעס ךרוד החלצה ןאטעגעטַאד

טרעקראפ זיא , טעדנירגעג ה'ןסַאוו עקעט גפק.הטָאָאטעולב ןיא המישרןופ לטימ לטימ םעד , )ַא( טנופ וצ ןזיוועג זיא ץָאלק ןופ לייט זיולביצ
טייק ידןיא טינ זיא רעדָא קעווַא .

ַןייז לָאז סעסיוועד.טכער דרעיגיפנַאק טשינ רעדָא דזיירעטָאטינ זיא לטימ םעד , )ב( טנופ רעדייא ףוס ןזיוועג ץָאלק ןופ לייטיצ
גנוקיטעטשַאב רַאֿפ זיריווקןייק ןָא , טעדנירגעג ַןייז ןעק רשק ןייק יוזַא , ילטנַאנַאמרעּפדרעּפ .

טרָאּפ טכערמוא וצ ןדנובראפ זיא רעדָא קידנסילפטינ ןָאט עטַאגעולב לטימ םעד , )ב( טנופ וצ ףיורַא ןזיוועג זיא סגָאליצ .

ַאדּפ ףיוא גנורילַאטסני גראווכייווַאווַאשזד .

ןַאשייקַאלּפַא ןרילַאטסני וצ ילַאוינַאמ ןאטעג ַןייז וצ ןֿפרַאד טירטעכעלטע .

טירטוצ ןיא.גנינייס ןַאשייקַאלּפַא ַאווַאשזד רַאֿפרעגַאנַאמ טַאקיפיטרעס ןיא ןגייל רעבירעד ןוא ןָאפעלעט ליבָאמ וצ עיּפָאק ַןייז לָאזןַזייווַאב
ןיילנָא ןַזייווַאב , )ץענ רעכיז , גנורילַאטסניַאווַאשזד , גנורילַאטסני ןַאשייקַאלּפַא( טביולרע ַןייז לָאז זנַאשקַא קידרעַטייווןַזייווַאב רַאֿפ טכער

טלּפירקרַאפַןייז לָאז גנורילָארטנָאק .

טנייוועגַןייז לָאז ןָאפעלעט ןופ לעדָאמ ערעדנא ןרילַאטסניא ַןייז ה'ןענעק ןַזייווַאביצ .

4 . ןָאפעלעט ליבָאמ ףיוא ןַאשייקַאלּפַא גנילָאטסני .
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ןוא הטָאָאטעולב טימ לעדָאמ רַאֿפ- " טעמתחעג- טב "סקיפַאס טימ ןָאפעלעט ליבָאמ וצ דַאשזד.* ןוא יולס.* סעקעט גנורילַאטסניעיּפָאק
גנורילַאטסניךָאנ.ןַאשייקַאלּפַא ןטעבעג ללַאטסני ןרילַאטסניא ןַזייווַאבטימ ןוא הטָאָאטעולב ןָא- " טעמתחעג " רעדָא ןַזייווַאבןרילַאטסניא
אישק קידרעדייסעק ןרינימילע וצ ןענַארַאפ ןטסכעה וצ ןעמַארגָארּפרַאֿפ סגניטטעס ַטייהרעכיז ןלעטש ןוא רעגַאנַאמ ןָאיטַאקילּפּפַא ַןיירַא

םעטסיס גניטיירעּפַא ןוא לעדָאמ ןָאפעלעט ףיוא גנידנעּפידשרעדנַא ַןייז ןענעק טכער ןוא ןעמענ סגניטטעס.םעטסיס גניטיירעּפַאןופ .

רעגַאנַאמ ַטייוו ליבָאמ ךרוד טצינעג טכער טירטוצקידרעַטייוו : 

� זליימי ןקיש רַאֿפ( לָאמַא רעדָא עיסעס :טענרעטניא וצסעסקַא ).
� ןקיש רַאֿפ( לָאמַא רעדָא עיסעס:ןעלקיטרַא SMS).
� לָאמַא רעדָא עיסעס( ןַאשייקַאלּפַא קידנסילפקיטַאמַאטָא ) 
� הטָאָאטעולב רַאֿפ( קידנעטש :ןַאשקענַאקקיטרָא ) 
� םעטסיס עקעט ןופ סעקעט ןענעייל( קידנעטש :ןענעייל ןטַאד טימסעסקַא ) 
� םעטסיס עקעט וצ סעקעט ןביירש( קידנעטש :ןביירש ןטַאד טימסעסקַא ) 

זיאןַאשייקַאלּפַא םעד רעבא.ןאטעג ַןייז לָאז " דענגיצָאנ "סקיפַאס טימ עיסרעוו גנורילַאטסני , ןרילַאטסניא ַןייז ה'ןענעק ןַזייווַאביצ
ןביוא דביירקסיד זנַאשיירעּפַא ןייק ןופ ןַאשילּפמַאק רעדייא סנַאטּפעסקַארַאֿפ לאמ עליפ רעצינַאב ןגערפ טעוו םעטסיס ַלייוו דעדנעממָאקערנו

.

5 . ןַאשיירעיגיפנַאק ןָאיטַאקילּפּפַא .

� רַאֿפ רעמונ ןָאפעלעט ןַאשייניטסעדןשיוט , גנורילַאטסני יד טימ דיילּפַאס רעַזייווגעוו סיסי ןיא SMS ןיא ןקיש SMS. עקעט גפק
( עקעט ןופ ףוס רעד הרוש קידיילןזָאל ).

� ךרוד זדנַאמַאק ןקיש לָאז לטימ ביוא( לעֿפַאב הטָאָאטעולבגָארטּפָא רַאֿפ סערדַא לטימ ןשיוט עקעט " גפק.הטָאָאטעולב "ןיא
עסקע.עטַאגעולב דרעיגיפנַאקןוא ןרילַאטסניא טימ יסיּפ וצ ןדנובראפ ַןייז ןזומ סערדַא םעד טימ לטימטב.)הטָאָאטעולב

לטימ הטָאָאטעולב ןַאשייניטסעדוצ דרעּפ ַןייז ןזומ ןָאפעלעט ליבָאמ.ןַאשייקַאלּפַא .
� סיסי /: יד ":רעטרעעדנעגלאפ יד ןופ רענייא וצ , טלַאהניא רעַזייווגעוו " סיסי "עיּפָאק /" , " C :/ סיסי " , "/סיסי/" , "

סיסי/סעקעטַןיימ " , "/סיסי/יקילּפ עשזדָאמ " , "/סיסי/ירעללַאגפעדערּפ ", "/סיסי/ירעלַאג " , "/סיסי/ַאירעלַאג ".

ןַאשיירעיגיפנַאקהטָאָאטעולב .

רעדעי םעטסיס עסוָאהע גניטרָאּפּפוס סעסיוועד הטָאָאטעולב ןדנובראפ ןופטדנעוו ללוּכ עקעט " גפק.הטָאָאטעולב " ןַאשיירעיגיפנַאק קנילטב
ןפיול , עיסימסנַארט הטָאָאטעולב ןופ סעצָארּפרעדייא ןָאיטַאקילּפּפַא.)ןעמונעגנא ןענעז טדנעוו10 וצ ףיורַא( הרוש ןייא ףיואסערדַא
טלָאמעדערעדנא סעסיוועד הטָאָאטעולב.המישר ןופ לטימ ןענופעג רעטשרע וצ ןשינעעשעג זדנעסטלָאמעד ןוא , עיצקנוֿפ גנוקעדטנא

זרעייווקיר עיסימסנַארט הטָאָאטעולב ַלייוועקעט ןַאשיירעיגיפנַאק וצ ןגייל ַןייז ןשָאל- עקשטנעה םעטסיס עסוָאהע טימ לַאבַאטַאּפמַאק
עקעט " גפק.הטָאָאטעולב " ןיאהמישר רעד ןופ סעסיוועד עלַא טימ ןעמַאזוצ דרעּפ ַןייז ןזומ ןָאפעלעט ליבָאמ. סָאבעלַאב ןופ גנוקיטעטשַאב

( ַןייז לָאז סָאוו , סעסיוועד הטָאָאטעולבןופ ַטייז ןופ טגנאלראפ זיא עבלעז יד.)עדָאמ טנַארעּפסנַארט( זיריווק ןייקןָא רשק קיטַאמַאטָא רַאֿפ
רשק קיטַאמַאטָארַאֿפ ןָאפעלעט ליבָאמ וצ דרעּפ .

טצינעג ַןייז לָאז עיצּפָא טּפירקני + טייקַאטנעטָאןוא , דנייסַא ַןייז לָאז ייקססַאּפ רעקיבלעז רעד סעסיוועד הטָאָאטעולב רעדעירַאפ .

ףיוא רעטעמ10 ןגעוו זיא טייק לַאמיסקַאמ- וו סַאלקטב טימ ןענָאֿפעלעט ליבָאמ רַאֿפ לעיצעּפס( הטָאָאטעולב ןופ טייק טצענערגאב וצטכער
רשק גניקיירב קָאטש , ןעמיוק , ץסיזגי טנַאווקיד לטימ הטָאָאטעולב ןוא ןָאפעלעט ליבָאמ ןשיווצ הרוש טקעריד ןיא ווורעטרע ןיא.)טפולַ יירֿפ

וצ ןסקאוועג ַןייז לָאז עלודָאמהטָאָאטעולב ןופ ףארג.קטע , םסג , יפיוו ןעמעטסיס ערעדנא ןופ זַאסנַאברעטסיד וצטכער טקרעמאב ַןייז לאז
החונמ , )רעוורעסעסוָאהע( יסיּפ ףיוא ןרילַאטסניא ַןייז ןענעק לטימ טב רענייא.סיורַא ןוא זיוה ידןיא לָארטנָאק ןופ טייק טרַאוורעד ןכיירגרעד

רעגַאנַאממָאָאר וצ ןדנובראפ ַןייז ןענעק 's עגיה זיולב ןואַ יירֿפ זיא הטָאָאטעולב ךרוד ןריפרעבירַאעטַאד.לטלעּפש טיירּפשעג .

גנוטכַארטַאבהטָאָאטעולב .

ה'ןדלוָאש הטָאָאטעולב דזיילַאטוי ןַאשייקַאלּפַא ערעדנא.סעַכיישזיילַאשיני רעדייא ןוָאפ ליבָאמ ןיא ףיוא רעק ילַאוינַאמ ַןייז ןזומהטָאָאטעולב
ןָאפעלעט יד ףיוא ןענַארַאפ זלַאנַאשט הטָאָאטעולב עלַא ץייקַאלַאטֿפָא סָאוו , ןָאפעלעט ליבָאמ וצ רשק קיטַאמַאטָא רַאֿפ דרעיגיפנַאקַןייז (E.

ליעלָאסעולב יוו רעגַאנַאמ עקעט , קניל הטָאָאטעולב רעביא ףיורַא לדער , טיווס יסיּפַאיקָאנ.ג ).

עקעט גפק.הטָאָאטעולב ןופליּפַשייב
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ף01078083035

010780836 15ב

0011171 1167ע

SMS ןַאשיירעיגיפנַאק .

עקעטןעמ " SMS. רַאֿפ ךיז ןלעטש ַןייז וצ ןֿפרַאד " גפק SMS רַאֿפ רעמונ ןוָאפ ליבָאמ קיטליג ללוּכ ןזומ עקעט סאד. ןַאשיירעיגיפנַאק SMS 
םעטסיס עסוָאהע ךרודגָארטּפָא .

, רעגַאנַאמממָאק ךרוד גָארטּפָא זיא גנוזייל ערעדנא. ןפיול יללַאקילקיס ןוא , טכער דרעיגיפנַאק ןוא ןרילַאטסניא ַןייז ןזומ יסיּפ ףיואעטַאגסמס
עלודָאמםסג ץיירעּפרָאקני סָאוו .

ןופליּפַשייב SMS. עקעט גפק

+48511129184 

email ןַאשיירעיגיפנַאק .

ןופןַאשיירעיגיפנַאק Email ןיא דרָאטס זיא ץנַאיילק ּפטמס ןוא3 ּפָאּפ " Email. עקעט" גפק .

ןקיטעטשַאב עדנעגלאפ נלעטשפיונוצ הרוש טנַאווקַאסבַאסרעדעי : 

טרעוו ליּפשַייב רעטעמַארַאּפ.ןייקעיניל

ּפטמס 1 Email לּפ.סיסי @ רעגַאנַאמעטָאמערט )רעדנעס( סערדַא

3 ּפָאּפ 2 Email לּפ.סיסי @ עסוָאהעט )רעמענפו( סערדַא

טרָאד ּפטמס רַאֿפ ןעמָאנסָאבעלַאב 3

110 :לּפ.סיסי.טסָאּפ רנטרָאּפ :)סנד טלָאמעד רעטסַאפ( רעוורעס3 ּפָאּפ ןופ סערדַאּפי 4

לּפ.סיסי + רעגַאנַאמעטָאמערט ןעמָאנ רעצינַאב3 ּפָאּפ 5

123,456 רעצינַאב3 ּפָאּפ רַאֿפלָארַאּפ 6

26 :לּפ.סיסי.טסָאּפ רנטרָאּפ :)סנד יוו רעטסַאפ( רעוורעס ּפטמס ןופ סערדַאּפי 7

לּפ.סיסי + רעגַאנַאמעטָאמערט רעוורעס ּפטמס רַאֿפ ןעמָאנרעצינַאב 8

רעצינַאב 9 Password 123,456 רעוורעס ּפטמס רַאֿפ

ללָארטנָאק עסוָאהע קינעטרעטנושזדעסעמ 10

11 ָאי ביוא( 1 , י , י ּפטמס רַאֿפ שינעביולרעד ) ; N , טינ ביוא( 0 , ןע ) 

עינילקידייל 12

ךרוד , םעטסיס עסוָאהע וצ זדנַאמַאק טקיש זלַאבייני ןַאשיירעיגיפנַאקםעד Email . ןוא רָאטַארעּפָא םסג ךרוד דלַאביינע ַןייז ןזומ טסניד סרּפג
רַאֿפ יללַאקילקיס ןפיול ןוא דרעיגיפנַאק ַןייז ןזומעטַאגליַאמע יללַאנָאיטידדַא.רשק קיטַאמַאטָא רַאֿפ דרעיגיפנַאק ַןייז לָאזרשק טענרעטניא

סגָאל טקיש ןוא סיפָא ןטסָאּפדַאטייקַאדעד עסוָאהע גנורילָארטנָאק .
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ןעמוקאב ןואטקיש Email רָאטַארעּפָא ןופ ןעגנעפָא סָאק ןוא קילעפ זיא .

שזדיסוי רעגַאנַאמ ַטייווקידוועריר .

יוו סענָאפ עליפ יוו ףיוא טעברַא םעווקַאבןוא וויטקעפע ןרעכיזרַאפ וצ , דניבוצ רעצינַאב וויטַאוטני ןוא גנירג טאהןָאיטַאקילּפּפַא
סענָאפ ןייק ףיוא קיטנעקַןייז וצ , דזיימַאנימ ןענעז סעיצּפָא ןוא ןעמענ , עיצרָאּפָארּפ ןוא סעזיס ןַזייווסיורַאענעדישרַאפ עליפ וצ טכער.ךעלגעמ

.

ןוא ןעמיטשַאב קידוועריר/טימ דַאטויקַאסקע זיאןַאשייקַאלּפַא עסוָאהע ןעוו ַטייצ רעדעי דיטייירקער ןענעז ןַאשייקַאלּפַא ַאווַאשזד רַאֿפעטַאד
סיסי(ןָאפעלעט ליבָאמ וצ דיּפַאק ןוא , קטע , גנופַאש הליגמַ יינ , ןעגנורעדנעןעמָאנ ךָאנ דיטייירקער ַןייז ןזומ ) Directory.

ןייא ןיא.רעצינַאב ךרוד טלעטשעגסיוא ילַאוינַאמןוא ילַאושזדיווידני ַןייז ןענעק ןוא עקעט טסקט.סעסיוועד ןיא דרָאטס ןענעז ןעמענסעסיוועד
עקעט ןופ ףוס רעד ףיוא , דנייטנַאקַןייז ןזומ ןעמָאנ לטימ ןייא הרוש .

וצ סרַאשט לַאנָאיגער שיליופ ןטיבעג טימ עקעט טסקט.סעסיוועדןיא דרָאטס יוו ןעמָאנ עבלעז יד טימ סעקעט ןיא ןגיל ןענעז ןעמענןשינעעשעג
ליבָאמ ףיוא ןעמעטסיס לַאנַאשיירעּפַא עליפ ףיוא גנופַאשעקעט טימ סמעלבָארּפ ןַדיימסיו וצ , " טסקט." טיירּפשעג ןוא( תויתואיקסַא לַאמרָאנ

עקעט ןופ ףוס יד ןיא הרושקידייל ןייא , )שינעעשעג1 ללוּכ הרוש1( געוו טלאוועג ןיא טלעטשעגסיוא ַןייז ןענעקטלַאהניא עקעט.ןָאפעלעט .

ַטייקילעפטימ ןַאשייקַאלּפַא עסקע.עסוָאהע ךרוד יסיּפ ףיוא ןפאשאב ןענעז סעקעט ןַאשיירעיגיפנַאקעלַא Windows טַאלב דָאק
(Windows...) ַןייזטעוו סרַאשט לַאנָאיגער לַאפ ערעדנא ןיא.)םעטסיס גניטיירעּפַא ערעדנא ץינַאב(.לשמל. ןטיבעג ַןייז ה'ןדלוָאש סע ןוא

סרָאררע טסנרע רעמ טיירענעשזדטעוו ןַאשייקַאלּפַא רעדָא " זַאשַאכ " סרַאשט ערעדנא ךרוד טסיילּפיר .

3 ןענַארַאפ ןענעז רעדלעפ הרירב : 

� לטימ , 
� שינעעשעג , 
� עדָאמ .

ןענַארַאפ ןכאז וינעמקידרעַטייוו : 

� שינעעשעגןגייל , 
� הטָאָאטעולב ךרודןקיש , 
� ךרודןקיש SMS , 
� ךרודןקיש Email , 
� ךרוד סעקעטןעמוקַאב Email , 
� עיצַארעּפָאןכַאמ לטָאב , 
� ןָאיטַאקילּפּפַאןטיוט , 
� ץָאלקגנוניימ , 
� ץָאלקטנעָאנ , 
� גנַאגסיורַא .

םעטסיס עסוָאהע וצ ןשינעעשעגטקיש .

� דַאטויקַאסקע ַןייז ןזומוינעמ ןופ שינעעשעג גייל רעבירעד עדָאמ טגנאלראפ ןוא , ןַביילקסיוא ַןייז ןזומ טנעווע ןואלטימ .
� שינעעשעג טלאוועג רעדעי רַאֿפ דיטיּפיר ַןייז לָאז טירשםעד .
� ךרוד ןקיש " , " הטָאָאטעולבךרוד ןקיש " :דַאטויקַאסקע ַןייז לָאז עדָאמ עיסימסנַארט וינעמןופ SMS " , " טסָאּפצילב ךרוד ןקיש

" . עיסימסנַארטחילצמ ךָאנ טקעמעגסיוא שיטַאמָאטיוא ןענעז ייר ךעלרעני ןיא ןשינעעשעג

ךרוד סגָאל םעטסיסןעמוקאב Email.

ךרוד עסוָאהע ןופ סגָאל טקישיצ Email לטימ גנורילָארטנָאק רַאֿפ ןָאפעלעט ליבָאמ ןופ ןעמוקאבַןייז ןענעק סגָאל םעד , דלַאביינע זיא
סעולַאוו זלַאנַאשט גָאלַאנַא , דיטייוויטקַא ַביירשַניירַאןוא טַאטלוזער , ןטַאטש .
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ןוא גניטרעוונַאק , סגָאל שירפ ֿבור עיפאקפארא ןרינָאפעלעטקידוועריר , " טסָאּפצילב ךרוד סעקעט ןעמוקַאב " ןריפסיו ַןייז לָאז רעמונוינעמ
רעַזייווגעוו "/סגָאל/סיסי " ןיאסעקעט יוו ייז םָארק .

ןָאיססימסנַארט טנַארקגנילעסנַאק

ךָאנ , זרעילייפ םעטסיס םסג , עיסימסנַארט ןכארבעצ, טייק טימ סמעלבָארּפ ךעלגעמ ןוא ןָאפעלעט ליבָאמ ןופ ןטייִקיעֿפ ליבָאמ וצטכער
םעד , סמעלבָארּפ טזייוו ןזיוועג רעדָאגנַאל ךיוא ץסַאל עיסימסנַארט ביוא.עיסימסנַארט גנילַאסנַאק רַאֿפ סיורא זיאםַאזינַאקעמ ַטייקרעכיז

וינעמ טּפיוה ןופ" עיצַארעּפָא ןכַאמ לטָאב "- גנוריפכרוד ךרוד זנַאשקענַאק ןייק זיילַאנייפןוא ןלַאפ רַאֿפ טצינעג ַןייז ןענעק עיצקנוֿפ .

סע ןבעג וצ ןגייל ַןייז ןזומ שינעעשעגַ יינ לַאפכרוד ךָאנ ןשינעעשעג דנעסערוצ .

ץָאלקןָאיטַאקילּפּפַא

גניטקעלַאס ךרוד טלעטשעגּפָא ןרעוו ןענעק ץָאלק םעד , טוג טייגץלַא ביוא לפייווצ ןופ לַאפ ןיא ןוא דגָאל זיא עיסימסנַארט טנַארקרעדעי

ןריפסיוַןייז לָאז " ץָאלק טנעָאנ " םעדכָאנרעד.וינעמ ןופ " ץָאלקגנוניימ " .
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4.7 . 6 ליבָאמ רעטצנעֿפ( ןַאשייקַאלּפַא עליבָאמסווָאדניוו4עסוָאהע .X) 

, ןלעטשרַאפ ןדניברַאפ טימםעטסיס עסוָאהע ןופ לָארטנָאק זוַאלַא זַא ןַאשייקַאלּפַא גראווכייוו ַא זיאעליבָאמסווָאדניוו4עסוָאהע
ַא טיג.רעכעה רעדָא6.0 ליבָאמרעטצנעֿפ רעטנוא קידנסילפ , סענָאפטרַאמס , סַאדּפ , סענָאפ קידוועריר , זלַאנַאּפקיפַארג
גנוניימ רעדעי.סרעטעמַארַאּפ טעברַא שיטקַאפ ןוא סעסיוועד ןופ ןַאשייזַאלַאוושזיווסַאינייטלַאמייס טימ לָארטנָאק לַאקיפַארג
ןשינעעשעג ןוא סקעשזדבַא ןופ ןעמענ יד גניטיירענעשזד ךָאנ, ןַאשייקַאלּפַא וורדלערָאק ןיא ןפאשאב ילַאושזדיווידניַןייז ןענעק

ןַאשייקַאלּפַאעסוָאהע ןופ .
עסוָאהע ןופ ןטַאד ריפַניירַא וצ , סָארקַאמ ךעלצונ ןענעז סע עסוָאהערַאֿפ עקעט עטַאלמעט " רדק.* " עקעט קידייל יד ןיא
ןיא רעטעּפש טסַאקסיד ַןייז טעוו ןקוקןכַאמ.םעטסיס עילפַאט ןַאשייזַאלַאוושזיוו ןייק וצ ןריפסיורַא ןוא ןַאשייקַאלּפַאםעטסיס

ןַאשייטנעמויקַאד םעד .

לַאקיפַארגןריפכרוד ןוא סוטַאטס זרעלוָארטנַאק ןענעייל הרוש- ףיוא זלַאבייני ןַאשייקַאלּפַאעליבָאמסווָאדניוו4עסוָאהע
רעדָא עלודָאמ עיצַאקינומָאק רעד ףיוא קידנסילפ רעריוורעסּפי/ּפקט ַא וצ ןדנובראפ ןעוו , סקעשזדבַא ןופ ןַאשייזַאלַאוושזיוו

- ףיוא( טענרעטניא רעדָא יפיוו ךרוד םעטסיסיד ןרילָארטנָאק וצ ךעלגעמ זיא סע.החגשה יסיּפ רַאֿפ ןַאשייקַאלּפַאעסוָאהע
הרוש ) , SMS , רעדָא E - טסָאּפ .

םעטסיס ליבָאמ זוָאדניוו רַאֿפ ןענַארַאפןענעז סעטַאלּפמעט ןוא זירערבייל גראווכייוו ןוא סרעּפָאלעוועד ַזייוולייט- טירדרַאפ
ןיא ןעטירוו C #: 

� סרעווירד טימ עיצַאקינומָאק טקערידטציטש , 
� ןַאשייזַאלַאוושזיוו ןעכילנעזרעפ ןואקיטַאמַאטָא
� ןַאשייזַאלַאוושזיוו ןיילנָא ןוא ןעגנוקיטַנייהרעדוועצַאמ
� םערָאפ וויטַאוטני טושּפ ןופ רעדָא זרעלוָארטנַאק יד ןופ לָארטנָאק לַאקיפַארגטקעריד
� זלַאנַאּפ לָארטנָאק גראווכייוו קיפַארג ןגייא ןייד ןֿפַאש וצ ריאזוַאלַא
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4.8 . זירערבייל ןוא ןָאיטַאקילּפּפַא דיָארדנַא4עסוָאהע

קיפַארג ןלעטשרַאפ ןדניברַאפ ןופ םעטסיסעסוָאהע ןופ לָארטנָאק זוַאלַא זַא ןַאשייקַאלּפַא גראווכייוו ַא זיאדיָארדנַא4עסוָאהע
2.3( םעטסיס גניטיירעּפַא דיורדנַא ףיוא קידנסילפ ץעלבַאט , סענָאפטרַאמס, סַאדּפ , סענָאפ קידוועריר , זלַאנַאּפ

שיטקַאפ ןוא טַאטש זרעלוָארטנַאק יד ןופ ןַאשייזַאלַאוושזיווסַאינייטלַאמייס טימ לָארטנָאק לַאקיפַארג ַא טיג סע.)רעכעהרעדָא
גניטיירענעשזד ךָאנןַאשייקַאלּפַא וורדלערָאק יד ןיא ןפאשאב ילַאושזדיווידני ַןייז ןענעק גנוניימ רעדעי. סרעטעמַארַאּפ טעברַא

לקעּפםעטסיס עסוָאהע ןופ ןשינעעשעג ןוא סקעשזדבַא ןופ ןעמענ יד .

עסוָאהע ןופ ןטַאד ריפַניירַא וצ , סָארקַאמ קיצונןענעז סע , עסוָאהע רַאֿפ עקעט עטַאלמעט " רדק.* " עקעט קידייל ידןיא
ןיא רעטעּפש טסַאקסידַןייז טעוו ןקוק ןֿפַאש.םעטסיס עילפַאט ןַאשייזַאלַאוושזיוו ןייק וצ ןריפסיורַאןוא ןַאשייקַאלּפַא םעטסיס

ןַאשייטנעמויקַאד םעד .

לַאקיפַארגןריפכרוד ןוא סוטַאטס זרעלוָארטנַאק ןענעייל הרוש- ףיוא זלַאבייני ןַאשייקַאלּפַאדיָארדנַא4עסוָאהע
רעדָא עלודָאמ עיצַאקינומָאק רעד ףיוא קידנסילפ רעריוורעסּפי/ּפקט ַא וצ ןדנובראפ ןעוו , סקעשזדבַא ןופ ןַאשייזַאלַאוושזיוו

- ףיוא( טענרעטניא רעדָא יפיוו ךרוד םעטסיסיד ןרילָארטנָאק וצ ךעלגעמ זיא סע.החגשה יסיּפ רַאֿפ ןַאשייקַאלּפַאעסוָאהע
הרוש ) , SMS , רעדָא E - טסָאּפ .

רעוורעס ּפי/ּפקט וצ רשק קידנעטשןָא( ּפדו ךרוד זרעלוָארטנַאק ןופ סוטַאטס טסַאקדָארב ןעמוקַאב ןענעקדיָארדנַא4עסוָאהע ).

& גנונעקרעד עדער ; ָאווקדל & ןצינ טדערעג שטנעמ טימ םעטסיס םעד ןרילָארטנָאק וצ ריא זוַאלַא ךיוא ןַאשייקַאלּפַאיד
ָאווקדר ;.

דיורדנַארַאֿפ )סעטַאלּפמעט( ןענַארַאפ ןענעז זירערבייל גראווכייוו ןוא סרעּפָאלעוועדייטרַאּפ- טירד רַאֿפ : 

� זרעלוָארטנַאק טימ עיצַאקינומָאק טקערידטציטש
� ןַאשייזַאלַאוושזיוו ןעכילנעזרעפ ןואקיטַאמַאטָא
� ןַאשייזַאלַאוושזיוו ןיילנָא ןוא ןעגנוקיטַנייהרעד סוטַאטסקידרעדייסעק
� םערָאפ וויטַאוטני ןופ רעדָא זרעלוָארטנַאק ןופ לָארטנָאק לַאקיפַארגטקעריד
� זלַאנַאּפ לָארטנָאק גראווכייוו קיפַארג ןגייא ןייד ןֿפַאש וצ ריאזוַאלַא
� ָאווקדר & גנונעקרעד עדער ; ָאווקדל &טציטש ; 
� ָאווקדר & זעטניס עדער ; ָאווקדל &טציטש ; 
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4.9 . גנופַאש סקעשזדבַא ןוא ןקוק- לָארטנָאק לַאקיפַארג ןוא ןַאשייזַאלַאוושזיוו .

, ץוּפני לַאטיגיד , סרָאסנעס גָאלַאנַא( זלַאנגיס , סעסיוועדגנימַאנ :ןַאשייקַאלּפַא עסוָאהע ןיא סעסיוועד עלַא ןופ ןַאשיירעיגיפנַאק טצעלךָאנ
; ָאווקדר & רדק/; ָאווקדל &טימ ןריפסיו ַןייז לָאז עסקע.עסוָאהע , שינעעשעג גנופַאש ןוא , סרָאסנעס קערש, הליגמ , ץוּפטוַא

עקעט גנוניימ קידייל יד וצ סע ריפַניירַא וצ , וָארקַאמ ןעיצ לערָאקרַאֿפ ןשינעעשעג ןוא ןעמענ עלַא גניטקַארטסקי רַאֿפ רעטעמַארַאּפ .

עקעט קידייל גנייּפַאק ךרוד- לָארטנָאק לַאקיפַארגרעדָא ןַאשייזַאלַאוושזיוו ץינַאב ןופ לַאפ ןיא( ןפאשאב ַןייז לָאז ןעמָאנ קירעהעג טימןקוק
טֿפנוקוצ יווןסייהעג רענייאַ יינ וצ רדק.רעטרַאּפ View רעדָא12.רעוו(ןַאשייקַאלּפַא ןעיצ לערָאק ןיא ןפאשאב ַןייז ןענעק ןקוק.)ןעמָאנ

עיסרעוו ָאמעד רעדָא גנוצאשפא ַןייז ןעק( )רעסערג ).

עקעט "   ןופ עקעטיד טיג לּפָאט ךרוד , ןַאשייקַאלּפַא ןעיצ לערָאק ךרוד טנפעעג ַןייז לָאז עקעטםעדכָאנרעד Explorer " טלייוורעדסיוא ןוא
םרָאפעטַאערק.ןַאשייזַאלַאוושזיווףָאסעל ןוא עסוָאהע המישר ןופ טלייוורעדסיוא ןליּפש >- קידרעקילַאוסיוו >- םירישכמ( וָארקַאמ ).X , י

רעדעי רַאֿפ סרַעייל ןוא סיירגדייפַאסעּפס טימ ַטייז ץייירק טעוו סאד.לּפענק טנעמוקָאד ןֿפַאש ןקירדטלָאמעד ןיירא ַןייז לָאז רעטעמ ןיא סעזיס
לָאז טפירש טלָאמעד.})ןעמָאנ שינעעשעג( ןעמָאנ לטימ{ ןעמָאנ טימ ןפאשאבַןייז טעוו עטכיש רענייא.ןשינעעשעג רעדעי ןוא סעסיוועד

ןקוק.רעטעמ זיא טַארַאּפַא ןוא קיטכיר ןענעז סעזיס ןוא טכַאמרַאֿפַןייז Edition ַךיילג גנונעכייצ לַאונַאמ :ןגעוו ייווצ ןיא דווישטַאַןייז ןענעק
עיצקנוֿפ וָארקַאמ ירעיליזגַא ךרוד קיטַאמַאטָא רעדָא טנוַויילקידייל , ןפאשאב ףיוא .

4.9.1. ןרינָאיצקנופוָארקַאמ ןופ ןציטש טימ גנונעכייצ קיטַאמַאטָא .

זנַאשייקוָאלןוא גנוטסעמסיו יונעג ןֿפרַאד רימ ןעוו קיצונ לעיצעּפס זיא עדָאמםעד E. ךיוא סע.ןינב יד ןופ ןַאלּפ ןעיצ.ג
שיטקאפ ןֿפוא םעד.םעטסיס עסוָאהע ןיא ןֿפואלָארטנָאק לַאקיפַארג רעדָא ןַאשייזַאלַאוושזיוו ןענַארַאפ ןייק טימ יטַאליבַאטַאּפמַאקזרושַא

עטכיש ןבילקעגסיוא ףיוא סרעטעמַארַאּפ דנייפיד אקווד טימץעפייכ דייפַאסעּפס ןלעטש .

ףָאסעל ןוא עסוָאהע המישר ןופ ןַביילקליּפש >- קידרעקי לַאוסיוו >- םירישכמ( ןענעפע סקעשזדבַא גנונעכייצ קיטַאמַאטָארַאפ
טקעשזדבָאווענ.ןָאיטַאזילַאוסיוו ).

� ילַאבוָאלגדנייפיד )0 , 0( טנופ ןופ גנוגעווַאב זיא סָאוו סרעטעמַארַאּפ יטעספפָא, סקטעספפָא ןלעטש .
� לטימעטַאוויטקַא/ןֿפַאש " טלָאמעד ןוא )רַעייל( שינעעשעג ןוא ןעמָאנ לטימהמישר ןופ טלייוורעדסיוא ".
� עמריפ, קעדָארג- קיכעַלייק , קעדָארג , עיניל- ילָאּפ , סּפילי( ןעיצ וצ המישרןופ ץעפייכ טלייוורעדסיוא ).
� ססענדנוָאר , ןרילָאק ןריבמָאלּפ , רילָאק , טיירב , 2י , 2 סק , 1י , 1 סק( סרעטעמַארַאּפןטעבעג ןלעטש ).
� לּפענק " ץעפייכטרָא " קורד .
� דַאטויקַאסקע ַןייז ןענעק " ןכַאמפו " טַאטלוזער דעריסעדנוןופ לַאפ ןיא .
� עטכיש רעדעי ןוא ץעפייכ רעדעי רַאֿפטירט יד ןרזחרעביא .
� ןכַאמ טעוו סָאוו , סדָאהטעמ גנופַאש ןקוקערעדנא ןוא , טקירדעג ַןייז לָאז " סעליפ טיירענעשזד " סקעשזדבַאעלַא גנופַאש ךָאנ

גווס + למסק , גווס , עליבָאמעסוָאהע , עסקע.לַאוסיוו( סּפייט ןַאשייזַאלַאוושזיווענעדישרַאפ עליפ רַאֿפ סעקעט ,HTML + סּפַאמ ).

4.9.2. סקעשזדבַא ןופ גנונעכייצ לַאונַאמ .

יסנעטסיסנָאק םעטסיס וצ טכער.גנונעכייצןופ סדָאהטעמ לערָאק ןצינ , גנוניימ ןופ טנוַוייל ףיוא ילַאוינַאמ ןפאשאב ןענעזסקעשזדבַא
ןעיצ ַןייז ןענעק זרעיגיפ טנאקאב זיולב ןוא טרירָאנגיאןענעז סרעטעמַארַאּפ ןוא זרעיגיפ טנַאקַאבמוא .

ןעיצ ַןייז ןענעק ץעפייכ עדנעגלאפ זיולב ירשזדימי טוג ןכיירגרעדוצ : 

ןענעז סרעטעמַארַאּפ ןעמונעגנא. )2י , 2 סק( )1י , 1 סק( לַאנָאגַאיד ץַאנַאדרָאוָאק קעדָארג ןיא ןלעטש סיסּפיללעגנונעכייצ : 

� טיירב ןיילטוַא , 
� ןרילָאק ןיילטוַא , 
� רילָאק ןריבמָאלּפ .

ןענעז סרעטעמַארַאּפןעמונעגנא.)2י , 2 סק( )1י , 1 סק( לַאנָאגַאיד ץַאנַאדרָאוָאק טימ קעדָארגגנונעכייצ : 

� טיירב ןיילטוַא , 
� רילָאק ןיילטוַא , 
� רילָאק ןריבמָאלּפ .
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ןענעז סרעטעמַארַאּפ ןעמונעגנא.)2י , 2 סק( )1י , 1 סק( ןטקנופ2 ןשיווצ הרושגנונעכייצ : 

� טיירב ןיילטוַא , 
� רילָאק ןיילטוַא , 
� רילָאק ןריבמָאלּפ .

ןענעז סרעטעמַארַאּפ ןעמונעגנא.)2י , 2 סק( )1י , 1 סק( עלגנַאטקער דעדנוָארגנונעכייצ : 

� טיירב ןיילטוַא , 
� רילָאק ןיילטוַא , 
� רילָאק ןריבמָאלּפ .
� ןקע עלַא רַאֿפ ַךיילג ַןייז ןזומ(% ןיא- סוידַאר ) 

1י , 1 סק( עמריפגניסיילּפ ) 

� טיירבןיילטוַא , 
� רילָאקןיילטוַא , 
� רילָאקןריבמָאלּפ , 
� טסקעט , 
� { ּפקט ןוא ןעיצ לערָאק ןָא רעטויּפמָאקערעדנא ףיוא דייפַארעוו ַןייז לָאז סע רעבָא , ןטיבעג ַןייז ןענעק טֿפירש ןופ סיירג ןואּפיט

עליפ ףיוא טעברַאקירעהעג רושנע וצ קטע רעמיורַ יינ לאמ , לַאירַא יוו טצינעג ַןייז לָאז ץנַאפןָאממָאק )קידוועריר רעטצנעֿפ( זלַאנַאּפ
סמרָאפטַאלּפ (Windows XP , סמעטסיס גניטיירעּפַא ענעדישרַאפ ףיוא זרעזוַארבבעוו עליפ , ליבָאמ רעטצנעֿפ )} 

לטימ ןופ טַאטש יד וצ דנייסַא עטכיש טגנאלראפ ףיוא ןפאשאב ַןייז לָאזץעפייכ .

ַןייז טעוו ייז ךעלגעמ טינ זיא ןָאיסרעוונָאק ביוא.ךעלגעמ סעביוא בגר וצ דעטרעוונָאק ַןייז טעוו סע שרעדנַא , ןבראפ בגר ַןייז ןזומ ןבראפעלַא
עטטעלַאּפ בגר ןופ ןבראפ קיטליגךרוד טסיילּפיר טלָאמעד ַןייז ןעק סע.)דער ןיילטוַא , ץרַאווש ןריבמָאלּפ( ברַאֿפ ַטייקילעפוצ ןלעטש

טצינעג ַןייז לָאז ןבראפרעכיז רערעטעלב , ןַאשייזַאלַאוושזיוו רעדָא לָארטנָאק קיפַארג רעזוַארב טענרעטניא ץינַאברַאפ .

ןַאשייזַאלַאוושזיוו , גנופַאש סקעשזדבַא עלַא ךָאנ. ןשינעעשעג ןוא ןטַאטש , סעסיוועד קיטיינ רעדעי רַאֿפ סקעשזדבַא עלַא ןקיטעטשַאבךָאנ
ףָאסעלןוא המישר ןופ עסוָאהע טלייוורעדסיוא ןליּפש >- קידרעקי לַאוסיוו >- םירישכמ( דַאטויקַאסקעַןייז וצ טאה וָארקַאמ ןריפסיורַא

טקעשזדבָאווענ.ןָאיטַאזילַאוסיוו ).

ענעדישרַאפ עליפ רַאֿפ סעקעט ןכַאמ טעוו סָאוו, סדָאהטעמ גנופַאש ןקוק ערעדנא ןוא , טקירדעג ַןייז לָאז " סעקעטטיירענעשזד "
למסק , גווס , עליבָאמעסוָאהע , עסקע.לַאוסיוו(סּפייט ןַאשייזַאלַאוושזיוו , HTML + ןופ ןֿפוא ןשיוט וצטייקכעלגעמ טיג סע.)סּפַאמ

לָארטנָאק ןופ ןגעוו ענעדישרַאפ עליפ ןצונ רעדָא לָארטנָאק .
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5 . תורעה : 
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6. ןָאיטַאטנעמוקָאד/ןָאיטַארעּפָאָאק/טקַאטנָאק

סיסי

וועזקרַאק05-480 , 14 ַאדָאגיוו

ןליופ

TEL: +48504057165 

Email: י_ס_י_ס_._ּפ_ל _ @ _ ב_י_ו_ר_ָא

ס44.3 ןימ2 טס52 :ןע( :סּפג ; E: 21 49.19 ןימ15 s) 

עּפַאמ

טַאלב םייה רעּפָאלעוועד, טנַאקירבַאפ , רעריצודָארּפ : 

www.iSys.Pl עיסרעוו שיליופ- / לּפ.סיסי.וווווו

www.Home-Automation.isys.pl עיסרעוו שילגנע- / לּפ.סיסי.ןַאשיימַאטָא- םייה

ןכַארּפש ערעדנא - _ ןָאיטַאמָאטוַא עמָאה ? / . לּפ סיסי . וווווו

סקירט & תוצע , גנינייזיד , גניממַארגָארּפ , )ייד( ךיזסע יצ , ןליפשייב : 

www.Home-Automation.eHouse.Pro סעיסרעוו ןכַארּפש ערעדנא ןוא שילגנע / ָארּפ.עסוָאהע.ןַאשיימַאטָא- םייה

www.Inteligentny-Dom.eHouse.Pro עיסרעוו שיליופ / ָארּפ.עסוָאהע.םַאד- ינטנעגילעטני

סעסיוורעס ערעדנא : 

www.ehouse.pro www.ehouse.pro ָארּפ.עסוָאהע.וווווו / 

זיב . עינַאווָארעטס / 

™® Copyright: iSys.Pl©, All Rights Reserved. eHouse4Ethernet 

טענרעהטע4עסוָאהע 97 www.Home-Automation.isys.pl לּפ.סיסי @ ןָאיטַאמָאטוַאםייה www.Home-Automation.eHouse.Pro
ָארּפ.עסוָאהע.ןָאיטַאמָאטוַא- םייה
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