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 ירֿפ 10.00 2022 ץרַאמ רע5 .תועידי עכעלגעט-גָאט .ענַײרקוא ןיא המחלמ
 המחלמ רעד ןוֿפ גָאט רעטנעצ
 

 )לטרעװ שידִיי(  ןײגקעװַא טינ וטסעװ טַײװ רָאנ ,געװ ַא ןגָאלשֿכרוד לָאמ ַא ךיז ןעמ ןָאק ןגױבנלע יד טימ
 
 תוחוּכ ערעײז עלַא ןעִיצקירוצ ,דימו-ףּכיּת המחלמ יד ןלעטשּפָא ףױא דנַאלסור טרעדָאֿפעגֿפױא טָאה ָאטַאנ רעד ָאטַאנ
 יד :סָאװ רָאנ .טונימ יד טָא ,עיטַאמָאלּפיד רעקידתמא ףױא ןײגנַײרַא ןוא )ןעגנידַאב( םיָאנּת םוש ןײק ןָא ענַײרקוא ןוֿפ
־הּפב .ןֿפרָאװעגּפָא ןעמ טָאה ,ענַײרקוא רעביא םױרטֿפול םעד ןכַאמרַאֿפ :שינעֿפרעדַאב ןוא השקב עקיטכיװ עמַאס
 טָאה גרעבנעטלָאטס סנעי רַאטערקעס-לַארענעג ָאטַאנ רעד .ןשימ וצ ךיז טינ ןסָאלשַאב ןעמ טָאה ,קימיטשנײא ,דחא
 ,ןדַײל רעמ ,תונברק רעמ .ןרעגרערַאֿפ אמּתסמ ךיז טעװ עס" :טֿפנוקוצ רעטנעָאנ רעד רַאֿפ גנונעֿפָאה ךס ַא ןבעגעג טינ
 זָאל .טעּפש וצ זיא'ס רעדײא ךיז טריר" :טריטעמָאק רעטיװט רעביא טָאה ַאבעלוק רעטסינימ ןסױא ."גנוקיליטרַאֿפ רעמ
 עמ רעבָא .ףמַאק רעזדנוא טימ ןָא ןעײג רימ .ןֿפמעק וצ טײרג ןענעז רימ .עיריס ןיא ענַײרקוא ןעלדנַאװרַאֿפ ןיטוּפ טינ
  יקסנעלעז טנעדיזערּפ ."עגר יד טָא ,ןעגנולדנַאה עכיג ןוא עטסעֿפ ,עטערקנָאק טימ ןֿפלעה סָאװ םיֿפּתוש ףרַאדַאב
  .עדער רעקיטכַאנ ןַײז ןיא "ךַאװש" ןֿפורעגנָא סולשַאב-ָאטַאנ םעד טָאה
 

 )ןיװ ןיא( IAEA ץנעגַא סטײקרעכיז רערַאעלקונ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןוֿפ רעריֿפנָא רעד טײקרעכיז עיגרענע
-רעדָאי ןעלקיװטנַא לָאז יז ענַײרקוא ןגעק גנוקידלושַאב סדנַאלסור )טריטנעמעד( ןגָאלשעגּפָא טָאה יסָארג לעַאֿפַאר
 יד ליװ ןשינעעשעג עטצעל יד ןגעװ .ןתוֿבַײחתה )רירעֿפילָארּפ-ןָאנ( רעטײרברַאֿפ-טשינ ריא ַײב טלַאה ענַײרקוא . ןֿפָאװ
 טימ תוכַײש ןיא ,סעיצנַאטס-ָארטקעלע ערַאעלקונ סענַײרקוא רעביא סעיצַאטיזיװ עקידנעגנירד ןכַאמ IAEA ץנעגַא
 ךרוד טרילָארטנָאק טציא טרעװ עיצנַאטס יד ."עישזירָאּפַאז" עיצנַאטסטֿפַארק-רעדָאי רעד ףױא לַאֿפנָא סדנַאלסור
 רעד ףױא סרעטעברַא)-סטײקרעכיז( יד ןענַײז הׂשעמ-תעב .תולייח עשיסור טימ טלגנירעגמורַא זיא יז רָאנ ,רענַײרקוא
-ןטקַאֿפ םעַײנ רעזדנוא ןיא ןַײרַא טקוק .טרַאּפשרַאֿפ געט ןעצ ןױש שיטקַאֿפ ןענעז עיצנַאטס-ָארטקעלע-ליבָאנרעשט
 .טײקרעכיז-רעדָאי ןגעװ ןגױב
 

 ןֿפלעהוצ לָאז עמ קידנעגנירד ץײרק ןטױר םענוֿפ טעטימָאק ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד טעב ענַײרקוא בצמ רעכעלשטנעמ
 ,ימוס ןיא םיחטש-ףמַאק ןיא ןעגנורילוגער ןַײרַא טמענ גנַאלרַאֿפ רעד טָא .ןרָאדירָאק עשירַאטינַאמוה ןטײרגנָא םַײב
 ןָאסרעכ ןיא .קצענָאד ןוא קסנַאגול ןוֿפ ןטנגעג יד ןוא ,ןָאסרעכ ,עישזירָאּפַאז ,װעיַאלָאקימ ,װעִיק ,װָאקרַאכ ,װעִינרעשט
 לָאּפוירַאמ .ףליה רערַאטינַאמוה טימ סָאטױאטכַארֿפ עשינַײרקוא סרענױװַאב יד וצ טזָאלעגכרוד טינ ןטנַאּפוקָא יד ןבָאה
 .װ"ַאא ץענרעטניא ,רעסַאװ ,זַאג ,ערטקעלע ןָא :גנודניברַאֿפ רעדיװטעי ןוֿפ ןסירעגרעביא ןוא טלגירעגּפָא ןצנַאג ןיא זיא
 ףוס-לּכ-ףוס .גנורידרַאבמָאב רעקידרדסּכ רעד ןגעװ סרעלעק ,ןטקנוּפצוש ,תוריד ערעײז ןוֿפ סױרַא טינ ןענָאק ןשטנעמ
 רעד ךרוד ןבײהנָא )העש עקיטרָא( רעגײז ַא 11 עכַאװָאנלָאװ ןוא לָאּפוירַאמ ןיא ןשטנעמ ןוֿפ גנורִיוקַאװע יד טעװ
 .רָאדירָאק רערַאטינַאמוה
 

 ךרוד טלגנירעגמורַא ןענעז סָאװ װעִיק ַײב רעֿפרעד ןוא טעטש ןיא סרעדנוזַאב ,ענַײרקוא רעביא ןָא ןעײג ןעַײרעסיש
 םעניא רעדניק ַײרד םֿכותב ,טײטעג ןשטנעמ ףניֿפ ;ןרידרַאבמָאב ןכרוד טנערבעגּפָא ןענַײז רעזַײה טכַא .תולייח עשיסור
 רעדלעז עשיסור ןבָאה )װעִיק ןוֿפ דנַאר ברעמ-ןוֿפצ ןֿפױא( ַאכוב זַײרק ןיא .)װעִיק ןוֿפ ברעמ-םורד( עקװילַאכרַאמ ףרָאד
 טעז .)רעדניק 2( עטקידנּוװרַאֿפ ריֿפ ןוא )ײז ןשיװצ לדײמ קירעי-17 ַא( תונברק ײװצ :ָאטױא-רעגריב ַא ףױא ןסָאשעג
 ןוֿפ טַײז ברעמ-ןוֿפצ ,לעמָאטסָאה( עילמָאטסַא ןיא תונּכשמ עקידעבעל יװ ןשטנעמ קיצרעֿפ ןעמונעג טָאה עמ זַא סױא
 )ןַאמוא ןוֿפ ברעמ-םורד מק 82(  ץענעטסָארט .קָאלבנױװ ַא טלגנירעגמורַא ןבָאה רענלעז עשיסור סָאװ םעדכָאנ ,)װעִיק
 ץוחמ ,ךוזַאבזױה ףױא ןײג טינ ןגעמ םירױטקָאד ,םינׂש יד ךרוד טּפַאכרַאֿפ זיא עירָאטַאלובמַא יד .טצעזַאב קילַײװטַײצ זיא
 .ןלַאֿפטױנ רעדניק
 

 ןוא לּפָאטילעמ ןוא ןָאסרעכ ןוֿפ סעיצנַאטס-ָאידַאר ןוא -רָאזיװעלעט יד טּפַאכרַאֿפ ןבָאה תולייח עשיסור ןסירעגרעביא
 יד ןוֿפ ןטינשעגּפָא ןשטנעמ ןענעז ןָאסרעכ ןוֿפ טנגעגמוא ןיא .ןלַאנַאק עשיסור ןוא עדנַאגַאּפָארּפ טריטימסנַארט
 .יֿפיװ ךרוד רָאנַא ,טלעװ רעד טימ ןדניברַאֿפ טינ ךיז ןענעק ײז .רַאטסװיִיק ןוא ןָאֿפַאדָאװ ןוֿפ ןצענ-עקליבָאמ
 

 ןעַײג ,טעטש עשינַײרקוא ןעמעננַײא ןװּורּפ תולייח עשיסור תעשב טַײצ-המחלמ ןיא סעיצַארטסנָאמעד-טסעטָארּפ
 רעװָאזַא םַײב )קסלַאגָאנ( קסרָאמירּפ ןוא לּפָאטילעמ ןוֿפ רענױװנַײא .ןריטסעטָארּפ ןוא סַאג רעד ףױא סױרַא רענַײרקוא
 עכעלנע .רעגנירדנַײא ישיסור יד ןגעק טריטסעטָארּפ ןבָאה  )זַײרק רעקסנַאגול( קסװָאקסּפָאװָאנ ןוא םי
 ּוװו רַאדָאגרענע ןיא ןעזעג רימ ןבָאה עיצקַא ַאזַא .ענַײרקוא ןלײט ערעדנַא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז סעיצַארטסנָאמעד



 רָאֿפ טמוק ץרַאמ ןט5 םעד ."עישזירָאּפַאז" עיצנַאטסָארטקעלע-רעדָאי רעד וצ געװ םעד טלעטשרַאֿפ ןבָאה רענױװנַײא
 .ןָאסרעכ ןיא עיצַארטסנָאמעד ַא
 

 סָאװ "ץעזעג סעַײנ-ומּכ" :"עיצַאמרָאֿפניאסיד" רעביא ץעזעג ַא טריֿפעגנַײא טָאה דנַאלסור לױמ סָאד ןּפָאטשרַאֿפ
 רעדיװטעי ףױא טסַאּפעגוצ טּפױהרעביא .עמרוט רָאי 15 וצ זיב ןֿפָארטש טימ ,טרָאװ ןוֿפ טַײהַײרֿפ יד גנערטש טרילוגער
  ןוא  BBC, Bloomberg, ABC, CBS, NBCןבָאה אלימב .ענַײרקוא ןיא המחלמ רעשיסור רעד ןוֿפ גנונָאמרעד

CNNרעקיגנעהּפָאמוא .דנַאלסור ןיא טעברַא רעײז טגײלעגּפָא עלַײװרעד Znak.com ןכַאמרַאֿפ וצ ןעגנּוװצעג ןעמ טָאה. 
 ."דנַאלסור ןגעק קיטילָאּפ גנורינימירקסיד" רענעֿפורעג ױזַא ןגעװ ןסָאלשעגסױא ןענעז רעטיװט ןוא םַארגַאטסניא
 

 סעיצַאקָאװָארּפ לָאז יז ענַײרקוא ףױא רקש־תלילע ןַא ןֿפרַאװנָא ןײא ןיא טלַאה דנַאלסור םילובליב ןוא תועידי עשלַאֿפ
 עלעיציֿפָא .רעגריב עכעלדירֿפ ןוא ןעגנונױװ-רעגריב טריקַאטַא יז זַא ןענעקרענָא טינ ליװ יז תעשב ,ןטײרגוצ
 ַא ןעװענַאלּפ ןטסילַאנָאיצַאנ עשינַײרקוא סָאװ ןעהנעט םוירעטסינימ-סנעֿפעד ןשיסור םענוֿפ סרעגָאזטרָאװ
 רעטכַארטעגסױא רעד טָא ןוֿפ ליצ רעד .סעידעמ עקידברעמ ןוֿפ ףליהטימ רעד טימ װָאקרַאכ ןיא עיצַאקָאװָארּפ
 ,װָאקרַאכ ןיא טנגעגנױװ רעד ףױא עירעליטרַא טימ ןסיש וצ ןסור יד ןעגניװצ וצ ןעװעג טֿפרַאדעג טלָאװ עיצַאקָאװָארּפ
 "ןטסילַאנָאיצַאנ" זַא דנַאלסור טרידנעטערּפ םעד ץוח .ןלַאנַאק עקידברעמ יד ןיא ןזַײװַאב ןוא ןרימליֿפ וצ סָאד
 .תוריד ערעײז ןוֿפ ןײגוצסױרַא ײז ןרעװרַאֿפ ןוא ,רעדניק ךױא ,סרענױװנַײא יד ןוֿפ טײקַײרֿפ-געװַאב יד ןעקנערשַאב
 
 עשינַײרקוא רָאנ ,ײז טינ טכַאמעגנָא ןבָאה עיצנַאטס-ָארטקעלע-רַאעלקונ רעד ןוֿפ הֿפרׂש יד זַא טעהנעט דנַאלסור
 .רעַײֿפ-עירעליטרַא טימ עיצנַאטס רעד ףױא ןסיש ןלָאז ןסור יד טכַאמעג ןבָאה ײז זַא ןוא ,סעקינשזַאטָאבַאס
 
 ןוא ענַײרקוא ןזָאלרַאֿפ טָאה יקסנעלעז רימידָאלָאװ זַא טגָאזעגסױא טָאה ַאמוד-הכולמ רעשיסור רעד ןוֿפ רעדער רעד
 .טעניבַאק ןַײז ןוֿפ ָאעדיװ ַא טרידרָאקער יקסנעלעז טנעדיזערּפ טָאה ,זיא .ןלױּפ ןיא ךיז טלַאהַאב
 

 טדנעװעג ךיז יקסנעלעז טנעגיזערּפ טָאה ץרַאמ ןט4 םעד טעטירַאדילָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא
 יװ טעטש עשִיעפָארײא ןיא סַאג רעד ףױא ןענעז ןשטנעמ רעטנזױט תעב ,טֿפַאשנײמעג רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד וצ
 .ענַײרקוא ןציטש וצ ענליװ ,ןעכנימ ,טרוֿפקנַארֿפ ,)גרובשערּפ( עװַאלסיטַארב ,ןָאיל ,זירַאּפ ,)סילֿפיט( יסיליבט ,גָארּפ
 םעד וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה ןוא ענַײרקוא ןציטש וצ סַאג רעד ףױא סױרַא רעִיזורג רעטנזױט ןענַײז טנװָא ןיא קיטַײרֿפ
 ןַײז םש-הנשמ עדַאסַאבמַא רעשיסור רעד טימ סַאג יד טעװ ,דנַאלטעל ןיא הׂשעמ-תעב .עדער סיקסנעלעז טנעדיזערּפ
 .עכעלמענ סָאד רָאֿפ ןעמ טמענ ,טָאטשטּפױה סעדענַאק ,ַאװַאטָא ןיא ."ענַײרקוא רעקיגנעהּפָאמוא רעד ןוֿפ סַאג" ןיא
 

 יד ןוֿפ סרעריֿפנָא יד ןֿפורעגֿפױא טָאה טנעמַאלרַאּפ ןשינַײרקוא םענוֿפ רעציזרָאֿפ רעד ןּתמו-אׂשמ וצ ףוס ַא
ַא טר קרעטס ַא מ ןוא ַא-  סע װ צָא ןעגנול טימ ַא על ַא ןטל הר ַאֿפ ַא גנ וצ לר ַאֿפ ַארד  ןטימ קרעטס ַא מ ןוא ַא  סי װ  ןעמענרעטנוא

ׂש ה עמ - תעב .דנ סלַא ור ןיא עטז ָא לעגס ַארױ ַא ,ךעלעטר קל ָא צ ןוא  - טידערק על ַא ַא טימ ,ץוח ןוא דנ לסור ןיא ךעלעטר קַא
, Intel, Microsoft, Grammarly טעבר דָא לשמל ,ןטר ַא ײ רע ז ןג לײ ּפָא ָא רעד זָא ןג ּפָא ײ ן א ןיא ןעמענרעטנוא ןטל הַא

EPAM, CISCO . רעמשינ .דנַאלסור ןוֿפ סױרַא ןענעז סָאװ ןעמענרעטנוא יד טימ קילברעביא ןַא ָאד Cola, P&G-Coca, 
.דנ ַא לסור ןו ֿפ ַארױ ס  Unilever, Nestle, Danone גײ טינ ןע

 
 ָאטַאנ ןיא רעַײטשַײב טימ רעמענלײטנָא ןַא יװ ןעמונעגנָא ןרעװ טעװ ענַײרקוא טײקרעכיז )עשירעמונ( עשילַאטעגיד

CCDCOE )Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence( 
 ןקרַאטשרַאֿפ טעװ רעטנעצ ןיא ןַײזַײב סענַײרקוא" :רעטנעצ גנוקידײטרַאֿפ רעביק רעטנעלעצסקע רעװיטַארעּפָאָאק
 ."תוכולמ-רעדילגטימ CCDCOE ןוא ענַײרקוא ןשיװצ ,ןעגנורַאֿפרעד רעביק ןוֿפ טַײבסױא םעד
 

 :ןלָאצ
 .גירק בײהנָא םעד טניז טקידנּוװרַאֿפ רעדניק 840 .טײטעג ןענַײז רעדניק 28 •
 עטסגרע יד ןוֿפ געט 8 ןיא )ןענַאב עלַאנָאיצַאנ( ַאיצינזילַאזַארקוא ךרוד טרִיוקַאװע ןענעז ןָאילימ 1 רעכעה •

 .ענַײרקוא רעביא רעטרע
 תודֿבַא עקידֿכרעב יד טרעלקרעד טָאה תוחוּכ עטנֿפָאװַאב עשינַײרקוא יד ןוֿפ בַאטש-לַארענעג רעד •

 רעװש ןָא טײג עס ןוא ,ךָאנ טלײצ עמ( ירֿפ רעד ןיא 6 ץרַאמ ןט5 ןזיב ײמרַא רעשיסור רעד ןוֿפ  )ןטסולרַאֿפ(
 ,945 )סעקיװענָארב( סנגָאװֿפמַאקרעצנַאּפ ,269 ןעקנַאט ,10.000 רעביא סרענלעז :)ןֿפמַאק ערעװש יד ןגעװ
 ,*40 סרעטּפָאקילעה  ,3*9 ןענַאלּפָארע ,19 ןטַאמרַאה-טֿפוליטנַא רעדָא -טינעז ,105 ןעמעטסיס עירעליטרַא
 עקידנעִילֿפ-ןײלַא ,60 ןעקנַאט ףָאטשנערב ,2 ןֿפיש עכיג ,50 ןעמעטסיס-סיש-ןטעקַארליֿפ ,409 ןעלטימרָאֿפ
 ןרעװ טקיטעטשַאב ךָאנ ףרַאד =*  .3 ןענַאלּפָארע
 



 :טציא ענַײרקוא ףרַאדַאב סָאװ
 ןענַאלּפָארע עשירעלימ סרעדנוזַאב ,םעטסיס גנוקידײטרַאֿפ-טֿפול םעד ןקרַאטשרַאֿפ וצ •
 )סעיצקנַאס ןגירק סָאװ קנעב יד רָאנ טינ( ןצנַאג ןיא דרַאקרעטסַאמ ןוא ַאסיװ ,טֿפיװס ןוֿפ דנַאלסור ןקַאהּפָא •
 ,טרָאּפש ,סענזיב ,עיטַאמָאלּפיד ,קיטילָאּפ ףױא העּפשה סניטוּפ וצ ףוס ַא ןכַאמ :טלעװ יד ןריזיניטוּפּפָא •

 .ַא"א גנושרָאֿפ ,רוטלוק
  

 :ןַײז טינ לָאז יז ןײלק יװ ,טֿפלעה עיצקַא עדעי
 

 םענ .טײקרעכיז רערַאעלקונ ןוא ענַײרקוא ןיא גירק ןשיסור םעד ןגעװ סנגױב ןטקַאֿפ רָאּפ ַא טײרגעגוצ ן'רימ •
 םינכש יד ביג רעדָא עיצַאטסקֿפינַאמ ַא ףױא טסײג וד ןעװ רָאּפ ַא

 יד ריטקַאטנָאק ,סעידעמ עלַאיצָאס יד ףױא ענַײרקוא ןיא המחלמ רעד ןגעװ עיצַאמרָאֿפניא טײרּפשרַאֿפ •
 טַײל עקידנרידיצעד ןוא ןעגנוטַײצ עלַאקָאל

 Stand For Ukraine :סעיצַאזינַאגרָא עלעיַאר ןוֿפ המישר ַא ָאד .ענַײרקוא ןציטשרעטנוא טנָאק ריא •
 ענַײרקוא ןוֿפ ןָאיגעל ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןֿפלעהרעטנוא ןוא ןכַאמטימ ןגעװ עיצַאמרָאֿפניא טײרּפשרַאֿפ •
•  

 !ףליה רעַײא רַאֿפ קנַאד ַא

 !ענַײרקוא ןבעל לָאז

 

Update prepared by representatives of Ukrainian NGOs and experts in human security and democracy, 
who stayed in cities all over Ukraine.. NGOs: Institute for political and information research NGO, World 
of Communities, Kyiv educational center Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv Cyclists Association), 
OpenSpace.Works Cooperative. Experts: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (culture heritage 
block), Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (Disinformation block). 

 
 


