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הרב משה צבי נריה זצ"ל

הנר עוד מאיר

ה

המשך מעמ' השער

התורה בכוונה מציינת את תולדות ישמעאל
ועשו ,כי מול ישמעאל עומד יצחק אבינו שעל
אף שאיננו מתרבה כישמעאל אחיו ,יש לו
השגחה אלוקית המבשרת לו" :גּוּר ָבּאֶָרץ הַזֹּאת,
ו ְ ֶאהְי ֶה ִעמְָּך ו ַ ֲאבְָרכֶךָּ :כִּי לְָך וּלְז ְַרעֲָךֶ ,אתֵּן אֶת כָּל
הָאֲָרצֹת הָאֵל" )כ”ו ,ג’( ,ומול עשו ואלופיו עומד
יעקב שעם כל הסיבוכים המשפחתיים ,יש לו
השגחה אלוקית המבשרת לו" :וְאֶת–הָאֶָרץ,

" ÌÂ˜Ó Ï˘ Â¯ÂÙÈÒולא יהיה שריד לבית עשו"
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יתפתח היישוב בארץ ישראל,
יבנה הבית הלאומי,
מתוכו יפוח רוח גדול ,נשמת האומה
תתעורר לתחיה ,מעומק טבעה
תכיר את כל מהותה

ˆ¢

)הראי"ה קוק ,אורות התחיה ,עמוד ע"ט(
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שיערך ביום ראשון ,כ”ו כסלו התשס”ז ))17/12/06
במרכז סיור ולימוד סוסיא

10:00 – 12:30
מושב א’ ,יו”ר פרופ’ חנן אשל
דר’ דוד עמית רשות העתיקות
ענים – ישוב יהודי בממלכת יהודה בין ההר והנגב
מר יובל ברוך רשות העתיקות
סוסיא בתקופת הבית השני ,הממצא הארכיאולוגי והפרשנות היסטורית.
דר’ בעז זיסו אוניברסיטת בר אילן
בתי הקברות של חורבת כישור אשר בדרום שפלת יהודה
והישוב היהודי בדרומא .
מר יהודה גוברין מיתר
חורבת קריות – ישוב קדום בין הר למדבר.
מר שחר בץ רשות העתיקות
תפרוסת רוגמי הקבורה )טומולי( בדרום הר חברון.

 12:30 – 14:00הפסקת צהריים
סיור באתר סוסיא  /מצפה יאיר
)תצפית על הס ְפר והמדבר(
 – 14:00 – 16:00מושב ב’ ,יו”ר דר’ בעז זיסו
עקיבא לונדון סוסיא  ,אוניברסיטת בר אילן
שחזור זני פירות שאבדו – גרסת ”פארק היורה”.
דר’ זאב משל המכון לארכיאולוגיה אוניברסיטת תל אביב
איתור הערבה המקראית .
אלי רז עין גדי
הרקע להתדרדרות מצב ים המלח והחלופות לפתרון.
אייל ברטוב שדה יצחק
המגוון העשיר של עולם החי במדבר ובס ְפר המדבר.
הסעות ללא תשלום )בהרשמה מראש(
 7:30מתל אביב ,רחבת רכבת צפון
 08:15מירושלים ,רחבת ”בניני האומה”
ארוחת צהריים )בתשלום( במקום.
כניסה לכנס ₪ 20 :לאדם
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הסְפר והמדבר בארץ ישראל
הס
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קשותבחינוךהדתיבכללובישיבותבפרט.לשם
מטרתקודשזונכנסלכנסתהשביעית.היהחבר
בוועדותהחינוךוהרווחהשלהכנסתוכיהןבה
עדתשל"ד).(1974נאומיוזכולהקשבהוהערכה
מרובהגםעלידיהמתנגדיםלדעותיו.הרבנריה
כתבאתהביוגרפיהשלהרבקוקבמספררבשל
ספרים ,תוך שהוא שוזר בהם סיפורים והגות
משלהרבקוק.בשנתתשל"ח)(1978זכהבפרס
ישראל על תרומה מיוחדת לקידומה ופיתוחה
שלהחברהוהמדינה.
בשנת1993עלרקעהתנגדותולהסכםאוסלו
הקיםהרבנריהיחדעםהרבשאולישראליזצ"ל
ויבל"א מרן הרב אברהם שפירא שליט"א ,את
הארגון"איחודהרבניםלמעןעםישראלוארץ
ישראל",עלרקעהתנגדותםלהסכמיאוסלו.
 הרב נריה נפטר בגיל  ,82בי"ט בכסלו
ה'תשנ"ו ) ,(1995כשהוא מותיר אחריו דור
שלם של תלמידים שהפיצו אחריו את תורתו
ודרכוהחינוכיתבעשרותמוסדותברחביהארץ.
מילותיו האחרונות ביטאו אולי יותר מכל את
אהבתוהגדולהלארץישראלוקדושתה":קרלי!
תחממואותיבדבריתורה!תאחזובארץישראל
ובקדושתה.תנולילהגידשלוםלארץישראל
ולהפרדממנהבאהבה,בשמחהוברצוןקדושה
אני מבקש .קודש קודשים אני מבקש .תנו לי
קדושת ארץ ישראל ,תנו לי קדושת אהבת
ישראל,תנוליהרגשתקדושתארץישראל.תנו
לי הרגשת קדושת עם ישראל!" אז קרא כמה
פעמים בקול גדול" ,שמע ישראל ה' אלוקינו
ה'אחד"וסייםבמילים"נתקדשכולנו",והחזיר
נשמתוהקדושהלבורא.
עלפרשתהשבוע'וישלח'כתב":ויבאיעקב
שלם ...ויחן את פני העיר )ל"ג ,י"ח( בבראשית
רבאמובא':נכנסבערבשבתעםדמדומיחמה
מבעוד יום ,וקבע תחומין מבעוד יום' .יעקב
אבינוירשאתהעולםשלאבמידה'.אםתשיב
משבת רגלך ...והאכלתיך נחלת יעקב אביך'.
נחלתיעקבדווקא,נחלהללאמיצריםשכןעליו
נאמר'ופרצתימהוקדמהצפונהונגבה'.ואילו
במדרשאומריםחז"לשדווקאיעקבהואהאב
שקבעתחומין.מדוע?נראהשרקהיודעלקבוע
תחומין וגבולות בשעת טשטוש בעת דמדומי
חמה; איש האמת שדעותיו מגובשות ,ראייתו
בהירה ,הוא אשר שום תחומין וגבולין אינם
מגביליםותוחמיםאותו,הואהמתפשטוכובש
שלאבמידה".
לימים נוסד על שמו היישוב נריה באזור
בנימין,ואףנקראעלשמורחובבפתחתקווה,
בההקיםבעתשהיהחברהנהלה)ואח"כראש
מחלקת הדרכה בבני עקיבא( את סניף בני
עקיבא הראשון )"מלאבס"( ובה גרו הוריו עת
עלוארצה£.
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ציבור החוקרים והמתעניינים מוזמן לכנס השנתי בנושא
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מתוך ההפטרה )עובדיה א' ,י"ח(
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חֲמוּץ ְבּג ִָדים ִמ ָבּצְָרה ...מַדּוּ ַע אָֹדםִ ,ללְבוּשֶָׁך
וּ ְבג ֶָדיָך ,כְֹּדֵרְך ְבּג ַת .פּוָּרה דַָּרכְתִּי ְל ַבדִּי ...כִּי
יוֹם נ ָָקםְ ,בּ ִלבִּי; וּשְׁנ ַת גְּאוּלַיָ ,בּאָה"..
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הרב רמי רחמים ברכיהו רב היישוב טלמון

מעטים מול רבים

ב

ספר בראשית אנו מוצאים פעמים רבות
שהתורה מונה את סדר הדורות .בפרשת
בראשית מציינת התורה את סדר הדורות
מאדם הראשון ועד לנח" :ז ֶה ֵספֶר ,תּוֹלְֹדת ָאדָם:
בְּיוֹם בְֹּרא אֱֹלקים ָאדָם" )ה’ ,א’( .ובפרשת נח
שוב אנו למדים על תולדות האנושות מנח ועד
לאברהם אבינו" :ו ְ ֵאלֶּה תּוֹלְֹדת בְּנ ֵי נֹחַ ,שֵׁם חָם
וָיָפֶת" )י’ ,א’(.
ונראה בפשטות כי טעם הדבר הוא ללמדנו
את סדר השתלשלות האנושות מהאדם הראשון
ועד לנח ,ומנח שגם הוא האדם הראשון לאחר
המבול ,ועד לאברהם אבינו .אולם נראה היה
כי מרגע בחירתו של אברהם אבינו ,לא תמנה
התורה כי אם את השתלשלות הדורות מאברהם
דרך יצחק ויעקב עד ליציאת בני ישראל
ממצרים וכו'.
ולשם מה מונה התורה את תולדות עשו
לפי סדר נשותיו בפרשתנו? לא זו בלבד ,אלא
שהתורה מונה תולדות עשו לפי כינוייהם:
" ֵאלֶּה ,אַלּוּפֵי בְנ ֵי ֵעשָׂו" )ל”ו ,ט”ו( .מה עניין
אלופי עשו לתורת משה רבנו? הדברים נכונים
גם לגבי המניין שעורכת התורה לתולדות
ישמעאל בפרשת חיי שרה" :ו ְ ֵאלֶּה תֹּלְֹדת
י ִ ְשׁ ָמעֵאל בֶּן ַאבְָרהָם ֲאשֶׁר י ָ ְלדָה הָג ָר הַ ִמּצְִרית"
)כ”ה ,י”ב( ,ומאי נפקא מינה מי הם תולדות
ישמעאל בחצריהם ובטירותם?
בגמרא במסכת סנהדרין )צ”א ,א’( מסופר על
בני ישמעאל ובני קטורה שבאו לפני אלכסנדר
מוקדון ותבעו בעלות על ארץ ישראל ,טענתם
˘·˙
‰ÒÈÎ
‰‡ÈˆÈ

ÌÈÏ˘Â¯È
16:00
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˘ÌÎ
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הייתה" :ארץ כנען שלנו ושלכם דכתיב ואלה
תולדת ישמעאל בן אברהם וכתיב ואלה תולדות
יצחק בן אברהם" .הטענה על בעלות הארץ
היא מתוחכמת ,אין מדובר בתביעה לבלעדיות
אלא לשותפות "שלנו ושלכם" ,התביעה של
בני ישמעאל באה מעצם העובדה שהתורה
נתנה מקום גם לתולדות ישמעאל ,מכאן שגם
להם יש זכות בירושת הארץ .האם לא מכוח
זה באים גם בני עשו לדורותיהם ותובעים גם
הם שליטה בארץ הקודש? שהרי גם לגבי עשו
נאמר" :ו ְ ֵאלֶּה תֹּלְדוֹת ֵעשָׂו ,הוּא אֱדוֹם" )ל”ו ,א’(.
ואם כן מדוע נתנה התורה פתח לבני ישמעאל
ועשו לדרוש ירושה על הארץ?
נראה לומר שהסיבה לציון תולדותיהם של
ישמעאל ועשו הוא בודאי לא כדי לתת להם
מקום לפתחון פה ,אלא כוונת התורה היא
הפוכה לחלוטין; תיאור הריבוי אצל ישמעאל
עלול לתת לנו תחושה כי במאבק כוחני על
ירושת ברכת אברהם ,הכוח והגודל של בני
ישמעאל היושבים בחצריהם ובטירותם עלול
חלילה להכריע את יצחק אבינו שהוליד רק
שני ילדים וכל ניסיונותיו להחזיק בבארות
אביו אברהם עולים בתוהו .כאשר אנו קוראים
על כל בני עשו ואלופיהם אנו עלולים להגיע
לחלישות הדעת כיוון שמול כל האלופים הללו
עומד יעקב אבינו ושנים עשר ילדיו עם כל
הסיבוכים והמאבקים הפנימיים בתוך משפחת
יעקב ,ומי יוכל במצב כזה להתגבר ביום צרה
על בני עשו המתרבים?
המשך בעמ' 11

˙‰ÙÈÁ ·È·‡ Ï
16:03
16:14
17:14
17:16

ÔÂ¯·Á
16:16
17:16

הצטרפולמשפחות
שבחרולגורבאורהכוכב

נוף ,שלווה וחיי קהילה

Â¢

ÚÏÒ Ï‡ ¯·„Ó‰ ÂÒÂÈÂ ÂÙÈ
˘È‡ ˙Â‡Ó ˘˘ ÔÂÓ¯‰
‰Ú·¯‡ ÔÂÓÈ¯ ÚÏÒ‰ Â·˘ÈÂ
Æ®Ê¢Ó ßÎ ÌÈËÙÂ˘© ÆÆÆ¢ÌÈ˘„ÂÁ
¯Ï˘ ¨·¯ÂÚÓ È˙ÏÈ‰˜ ·Â˘È ¨ÌÈÂÓÈ
¯ÙְÒ ¯ÂÊ‡· ÔÎÂ˘ ÆÌÈÈ˙„Â ÌÈÈÂÏÈÁ
Ï˘ ˜Á¯Ó· ÔÂÏ‡ ˘È·Î ÏÚ ¨¯·„Ó‰
∞≤ „˜·È·‡–Ï˙Ó ‰Ú˘Â ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ˙Â
·Â˘ÈÈ‰ ÔÓ ÆÔÈÓÈ· ‰ËÓÏ ÍÈÈ˙˘ÓÂ
Ô„¯È‰ ˙Ú˜· ¯·Ú Ï‡ ·È‰¯Ó ÛÂ Û˜˘
ÌÈÏ˘Â¯È ¨ÔÂ¯ÓÂ˘‰ ≠ È¯‰ ÏÚ ‰ÙÂˆÂ
·ÎÂÎÏ ÍÂÓÒ· ÔÎÂ˘ ·Â˘ÈÈ‰ ÆÁÏÓ‰ ÌÈÂ
ÆÌÂ¯„Ó ˘ÓÎÓ ‰ÏÚÓÂ ¨ÔÂÙˆÓ ¯Á˘‰
ÈÙÏ ÂÎ¯„ ˙‡ ÏÁ‰ ÌÈÂÓÈ¯ ·Â˘ÈÈ‰
∂≤ ˘‰˙ÏÚ˘ ÏÁ ˙ÂÊÁ‡È‰Î ¨‰
Ê¢Ï˘˙ Ë·˘· ßÎ ÌÂÈ· Ú˜¯˜Ï

©∑∑ÌÂ˜ÓÏ ‰¯·Ú ˙ÂÊÁ‡È‰‰ Æ®±π
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·ÔÈÈÙ‡˙‰ ‰˘ ≤¥–Ó ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó
ÌÈÈ˙˘‰ ÍÏ‰Ó·Â ¨ÈÂÏÈÁÎ ·Â˘ÈÈ‰
˙ÂÁÙ˘ÓÏ ÂÈ¯Ú˘ ˙‡ Á˙Ù ˙ÂÂ¯Á‡‰
„˙±μ∞–Î ·Â˘ÈÈ‰ ‰ÂÓ ¨ÌÂÈ‰ Æ˙ÂÈ
˙Â¯ÈÚˆ ˙ÂÁÙ˘Ó ≥∞ ÔÎÂ˙Ó ¨˙ÂÁÙ˘Ó
„˙Æ˙ÂÈ
·˙È· ∫ÌÈÂ˘ ÌÈ˙Â¯È˘ ÌÈÓÈÈ˜ ÌÂ˜Ó
¨˙ÈÙÓÈÏÂ‡ ÈˆÁ ‰ÈÁ˘ ˙ÎÈ¯· ¨˙ÒÎ
¨ÔÂÚÓ ¨È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‰·Ó ¨¯‡Â„ ¨˙ÏÂÎÓ
‚¨‰ÂÂ˜Ó ¨ÈÂÏÈÁ Ô‚Â È˙„ Ô‚ ≠ ÌÈ„ÏÈ È
ÊÎ¯ÓÂ È¯Â·Óß‚ ¨‰ÈÈ˜Á˘Ó ¨‰ÈÈ¯ÙÒ
Æ¯ÚÂ
‡ÛÂ· ÌÈÈÁ ÌÎÓˆÚ ÌÈ‡Â¯ Ì˙‡ Ì
ÌÈ·¯ÂÚÓÂ ˙ÈÏ¯ÂËÒÙ ‰ÂÂÏ˘· ¨ÌÓ‰Ó
·Â·Ï˙˘‰Â Â‡Â· ¨ÌÈÒÒÂ˙ ‰ÏÈ‰˜ ÈÈÁ
·˙‡ˆÓ ÌÈÂÓÈ¯ ÆÂ·Â˘ÈÈ· ‰ÏÈ‰˜‰ ÈÈÁ
·˙ÌÈÈÓÊÓ Â‡ ¨‰È·Â ‰ËÈÏ˜ ˙ÙÂ
‡˙£ ÆÌ˘¯˙‰ÏÂ ¯˜·Ï ¨‡Â·Ï ÌÎ
‰¯È˘Ï ˙ÂÙÏ Ô˙È ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯ÙÏ
¯∫‰ÏÈ‰˜‰ ˙ÊÎ
∞μ≤≠μ∂∂∂≤∏π

·‡¯–˘·Ú
16:08
17:17

∫‰Ó‡ Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ó
∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥

≤

ÔÂ˜¯ËÒÂ‡· Æ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÓ„˜ ˙Â„ÂˆÓ
ÌÈÈÓ„˜ ÌÈ·ˆÂÓÏ ‰˜ÙÒ‡ ÏÚ ¯·Â„ ‰Ê
¢‰Ó˘ ÌÂ„‡ ‡Â·˙ ÔÙ¢ ∫˘˘ÁÓ ÏÂÎ‰Â
˘È ÂÈÙÓ˘ ÈÓÂ„‡ ÌÂÈ‡ Â˘È ¯ÓÂÏÎ
ÆÍ¯ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ Â˙‡¯˜ÏÂ ¯‰ÊÈ‰Ï
Û‡Â ·‚‰ Ï‡ ÂÚÈ‚‰ ÌÈÓÂ„‡‰
Â˜ÒÚÂ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯˙‡· Â·˘ÈÈ˙‰
·Æ¢ÒÂ˜¢ ‡¯˜‰ Ì‰Ï˘ Ï‡Ï ÔÁÏÂÙ
‡˙¯„ÈÏ© ˙ÈÓËÈ˜· Â‡ˆÓ ‰Ï‡Î ÌÈ
·˜ÏÁ Æ„ÂÚÂ ‰·ˆÁ· ®ÌÈË· ÒÈÒ
‰‡ÈÓÂ„È‡Ï ÂÚÈ‚‰ ¯˘‡ ÌÈÓÂ„‡‰Ó
‚ÌÎÂ˙ÓÂ ÒÂ˜¯Â‰ ÔÁÂÈ Ï˘ ÂÈÓÈ· Â¯ÈÂ
‡ıÙÈ˘ ¯˘‡ ¨ÒÂ„¯Â‰ ÍÏÓ‰ ‡ˆÈ Û
‡Ï ÒÂ„¯Â‰ Æ˘„˜Ó‰ ˙È· ˙‡ ¯‡ÈÙÂ
ÌÚ‰ ·Â¯ ÏÈ·˘·Â ¨ÚÂ„ÈÎ ¨·Â‰‡ ‰È‰
¨‰˙Â·¯˙ ˙‡Â ‡ÓÂ¯ ˙‡ ‚ˆÈÈ ‡Â‰
‡ÓÂ¯· ÌÈ‡Â¯ Ï¢ÊÁ˘ ‰·ÈÒ‰ ÂÊ ÈÏÂ‡Â
‡˙ ÌÈÂÒÓ ·Ï˘· ÆÌÂ„‡ ˙ÂÎÏÓ
˙Â·¯˙‰ ÂÎÙ‰ ÍÎÂ ÌÈ‡ÓÂ¯‰ Â¯ˆ˙‰
˙‡ ˙Â‚ˆÈÈÓÎ ˙È¯ˆÂ‰ ˙„‰Â ˙ÈÓÂ¯‰
ÆÂÈÓÈ „Ú ≠ ÌÂ„‡ ˙ÂÎÏÓ
ÁÂÎ·Â ÌÂ„‡ ˙ÂÎÏÓ· ˜·‡Ó‰
ÈÂˆÈÁ ≠ ÏÂÙÎ ˜·‡Ó ‡Â‰ ÈÓÂ„‡‰
˙˘„˜Ó‰ ¢ÛÂ‚¢‰ ˙Â·¯˙ ÏÂÓ
‡˙ ¢ÌÈÊÈÂ˘ÎÚ¢‰ ˙‡Â ˙ÂÈÂˆÈÁ‰
©˜·‡ÓÂ ®¢ÆÆÂÈÙ· „Èˆ ÆÆ‡ ÈËÈÚÏ‰¢
ÌÂ„‡ ÌÚ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ Ï˘ ÈÓÈÙ
ÆÂ· ÌÈÈÂˆÓ‰ Â˘ÚÂ
·ÌÚ ˜¯ ¨‰¢ÊÚ· Áˆ ‰Ï‡ ÌÈ˜·‡Ó
‰Ï‡ ˙ÂÁÂÎ ÌÂ˙¯Ï ‰ÁÂÎ·˘ ‰ÓˆÂÚ
‰˘Ú˘ ÈÙÎ ¨·ÂË‰ ˙‡ Ì‰Ó ˜ÈÙ‰ÏÂ
£ ÆÌÈÓÂ„‡‰ ˙‡ Â¯ÈÈ‚· ÒÂ˜¯Â‰ ÔÁÂÈ

‡‰ÈÒÂÏÎÂ‡ ¯·ÚÓ Ï˘ ÈÚ·Ë ÍÈÏ‰˙ ‰Ê Ì
·˘˜ÏÁ ‰Ê ‰È‰˘ Â‡ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ‡˙ Ï
ÏÚ ˙ÂËÏ˙˘‰ Ï˘ È‡·ˆ ÍÈÏ‰˙Ó
„¯˙ÎÏÓÓ˘ ÏÎÎ˘ ¯Â¯· Æ‰„Â‰È ÌÂ
‰ÎÏ‰ ¨Ï·· ˘Â·ÈÎ ÌÚ ‰˘ÏÁ ‰„Â‰È
·‚‰ ÏÚ ˙ÈÓÂ„‡‰ ˙ÂËÏ˙˘‰‰ ‰¯·‚Â
©·˜„Ú ®„¯Ú ˙Ú˜·Â Ú·˘ ¯‡· ˙Ú
˘ÆÔÂ¯·ÁÏ ÌÂ¯„Ó˘ ¯ÂÊ‡Ï ÂÚÈ‚‰
‰„Â‰È ÔÈ· Á˙ÓÏÂ ÌÂÈ‡Ï ˙Â„Ú
ÌÈÓÂ„‡Ï˘ ÍÎÏ ˙Â„Ú‰ Ì‚ ÈÏÂ‡Â ÌÂ„‡Ï
·‚‰ ÏÚ ˙ÂËÏ˙˘‰ ˙Ó‚Ó ‰˙ÈÈ‰
‡ˆÓ˘ ÔÂ˜¯ËÒÂ‡ ≠ ‡È‰ ÂÏ ‰ÂÙˆÂ
·‡¯˜Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· „¯Ú Æ„¯Ú· ‰„ÂˆÓ
Ì˘ ¨·‚‰ ÏÂÓ Ï‡ ÏÂ·‚ ˙„ÂˆÓ ‡È‰
®ÌÈ‰Î Ì‚ Ì‰ÈÈ·© ‰„Â‰È È˘‡ Â·˘È
·ÈÂ‡‰Ó ÚÂÓÏ ‰¯ËÓ· ¯Ó˘Ó‰ ÏÚ
‰ÂÙˆ „¯Ú ˙Ú˜·Ó ˙ÂÏÚÏ ÌÂ¯„‰Ó
„¯Ì˘ÓÂ ÔÂ¯·Á Ï‡ ‡˘ÓÚ ¯‰ Í
‰·È·ÒÓ ‰ÊÎÈ¯ „¯Ú ˙„ÂˆÓ ÆÌÈÏ˘Â¯ÈÏ

השכונההחדשהבכוכביעקב

קהילהחמהואיכותית
בתיםפרטייםברמתגימורגבוהה

"מאזשנכנסנולגור
בביתבשכונתאורהכוכבאנו
מרגישיםנפלא.הביתאיכותימאוד,
ברמהמעולה,ואנחנושמחיםמאוד"
משפחתפנירי

בתיםפרטיים
ודו–משפחתיים

385,000

₪

החלמ–
˘∞≤≠ππ∑≥∏∑μ Ï‡ ˙È· ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ

רבמשהצבינריה)מנקין(שיוםפטירתו
יחולביוםראשוןהקרוב,חוללאתאחד
המהפכיםהגדוליםבציבורהדתילאומי
ובחינוכועלפידרכושלהראי"הקוקזצ"ל.
הרבנריהנולדבכ"אבשבטתרע"ג),(1913
בלודז' שבפולין לאביו הרב פתחיה מנקין
ולאימורחל.אביושהיהתלמידה"חפץחיים",
כיהןכרבבכמהקהילותברוסיהוזכהלהערצה
מצדבניעיירתוומקורביו.בצעירותולמדהרב
נריהבישיבותבמינסקובשקלובאצלרבהמקום
ר'מרדכיפיינשטייןשהיהלמדןומעמיקגדול
ואחיוהצעירשלהפוסקהרבמשהפיינשטיין.
בשנתתר"ץ)(1930כשהואבןשבעעשרה,
נודעלוכיהראי"הקוקזצ"ל,רבההראשישל
ארץ ישראל פועל להצלת בני ישיבה מרוסיה
ומבקשבעבורםסרטיפיקטים)אשרותעלייה(.
הוא פנה במכתב בקשה מתובל בדברי תורה
לבנושלהרבקוק,הרבצבייהודהזצ"ל,ולאחר
זמןקצרקיבלמירושליםאשרתמעברוכרטיס
נסיעה.בכ'תמוזתר"ץ)(1930הגיעלארץישראל
ומיד עלה לירושלים ועם ההיכרות הראשונית
דבקבראי"הובבנווהתקשראליהםקשרעמוק
ביותר.באותהעתינקגםמתורתושלתלמידו
חברושלהרב,רבייעקבמשהחרל"פוהיהלארק משומעי לקחו אלא גם ממסביריו בישיבת
"מרכזהרב".במקבילללימודיובישיבת"מרכז
הרב" השתלם במכון הוראה וכרבים מתלמידי
הרבקוק,פנהלהגשמהבציבוריותהישראלית,
ברוחוובחזונושלהרבקוק.
תוך התחברותו לתורת ארץ ישראל של
הרב קוק התוודע הרב נריה לתנועת הנוער
"בני עקיבא" שהייתה אז בחיתוליה .הוא
הוזמןלהרצותבסניףהתנועהבירושליםולאט
לאטהתקרבוהרגישכימוטלתעליוהמשימה
להתמודד עם השאלות ,הלבטים והשאיפות
שפיעמו בלב הנוער והעסיקו אותם .לאחר
זמן נֵאותלהצטרףכמרכזהסניףויחדעםזאת
המשיך בלימודיו בישיבה .הרב נריה התגלה
כמשוררוחיבראתשיריוופזמוניושלהארגון.
אחדמהםאףהפךלהמנוןהתנועה.הואשימש
כעורך הראשון של ביטאון התנועה "זרעים"
וכאן נמצא שדה מבורך לכישרונו הספרותי.
מאמריםרביםנכתבושםעלידובמספרשמות
ספרותיים.בפעולתובתנועההגיעלמסקנהכי
איןתחליףלישיבהכמבצררוחניוכמחסוםבפני
החילוניותוישצורךלהקיםישיבהברוחחדשה
התואמתלשאיפותבניעקיבא.
ב–י' מרחשוון ת"ש ) (1940חרף התנגדויות
בתוך תנועתו ,עלה הרב נריה עם  13נערים
וייסדאתישיבתבניעקיבאהראשונהבמושב
העובדים הדתי כפר הרא"ה .הישיבה פרצה
דרךבכךששילבהעבודתאדמהולימודיקודש
ביחד .לימים ,עקב דרישת ההורים ,הוכנסו
לישיבה לימודי תיכון )על חשבון עבודת
הכפיים( ,וזאת חרף התנגדותו של הרב נריה.
בעקבותייסודישיבתבניעקיבאבכפרהרא"ה
נוסדוישיבותתיכוניותרבותבכלרחביהארץ,
בכךהפכההישיבהל"אםהישיבותהתיכוניות".
בעקבותיהן אף קמו בתי ספר מקצועיים,
אולפנותלבנות,וישיבותהסדר.
למרות סירובים רבים להשתלב ברשימת
המפד"ללכנסת,שינהאתדעתובעקבותעיוותים
מתוכננים בחקיקה אשר היו עלולים לפגוע

מעטים מול רבים

ֲאשֶׁר נ ָ ַתתִּי ְל ַאבְָרהָם וּ ְלי ִ ְצחָק––לְָך ֶאתְּנ ֶנּ ָה;
וּלְז ְַרעֲָך ַאחֲֶריָךֶ ,אתֵּן אֶת–הָאֶָרץ" )ל”ה ,י”ב(.
מול כל הניסיונות בדורנו לחלק את
הארץ בטענות שונות של ריבוי אוכלוסייה
פלשתינית ,או באיום צבאי וכוחני וכדומה,
אין אנו נרתעים .אף שאין אנו רבים ומערכת
היחסים בתוך האומה הישראלית מסובכת
ומורכבת ,עם זאת אין אנו חוששים כיוון
שאנו באים בשם ההבטחה האלוקית ,בשם
הקשר לקב"ה ובשם ההשגחה על האומה
הישראלית שהובטח לה לרשת את הארץ£ .

‚ÔÏÂ‚‰Â Ú¢˘È ÌÈÏ˘Â¯È ¯Â¯Á˘Ï ÌÈ˘ ≥π ˇ Ê¢Ò˘˙ ÂÏÒÎ ˇ ≤μ ÔÂÈÏ

·ÎÂÎ

·˜ÚÈ

מבצעלשניבתיםאחרונים

הלוואהשל$30,000

ב–0%ריבית
ההחזרב–100תשלומים!

לפרטים :חיים
tzifhat_bin@mbsg.co.il • www.tbhouses.com

1-800-21-20-21 • 054-564 4070

≥

¯ÚÂ‰ Ï˘ Ë·Ó

בס"ד

פסטיבל
הזית

!שלום ילדים יקרים
בפינה הזאת ננסה יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו
 כל שבוע נציג בפינה חידות הקשורות לארצנו וכמובן.הקטנטונת והיפה
 צוות העלון, באהבה רבה.שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים

 יירד המאבק במפעל ההתנחלות,למי שדמיין כי לאחר המאבק על גוש קטיף או עמונה
 מבני ההתיישבות17  הנושא אולי לא ב"כותרות" אך.מסדר היום הציבורי – נכונה הפתעה
ביש"ע קיבלו לאחרונה צווי מעצר מנהליים האוסרים עליהם להתקרב לאזור בו הם
 מה משמעותם של צווים אלו? האם זוהי עוד מערכה.חיים עובדים ומגדלים את ילדיהם
?על תדמיתם של המתיישבים ביש"ע? האם יש דרך להשפיע על מאבק זה

חנוכה בבנימין

ÌÚÂ ÈÎ¯„ ˙·È˘È ˇ ‡¢È ‰˙ÈÎ ˇ ÈÚÈ„ È„‚

סיור בבית הבד
מסיק זיתים
סדנאות יצירה והפעלות
הצגות לילדים
מרכז המבקרים באחיה
סיור בתל שילה
סיור רכבים מודרך באזור
שוק איכרים
הפעלות למשפחה
במעלה לבונה
דוכני מזון
בעקבות המכבים
...ועוד
!הנחות לקבוצות מאורגנות

ÈËÈÏÂÙ ¯Â¯Ë ≠ ÈÏ‰Ó ¯ˆÚÓ

‰ÂÎ ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ˙Â¯˘Ú ÔÈ· Æ‰ÏÈ˘ Ï˙ ∫¯·Ú˘ ÚÂ·˘Ó ‰„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù
¨ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ÔÈÈË˘¯Â· ßÙ˘Ó È„ÏÈ ¨ÈÏÚÓ Í‡Â Ï‡È¯Â‡ ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ÂÎÊ
ÆÌÈÈÚÂ·˘Î „ÂÚ· ÂÁÏ˘ÈÈ ÌÈÒ¯Ù‰ °„Â·Î‰ ÏÎ ÆÔÂÓ¯ ‰ÙˆÓÓ ÌÈ¯˘ ¯ÊÚÏ‡
°ÌÂÏ˘ ˙·˘

הכי יוקרתי באפרת

New Luxurious Project

!לאכלוס בקיץ זה

דירות ∂ חדרים חד מפלסית עם גינה
דופלקס ∏≠∑ חדרים עם נוף מדהים

תירוש,תקומה,שובה,פתחתקוה,עזריאל,נירגלים,מזכרתבתיה,לוזית,ידבנימין,אבן–שמואל,אפרת,ירושלים-חומתשמואל

π

מאורותהשבת°˘„Á
˙·˘‰†ÔÁÏÂ˘†·È·Ò†˙È˙ÁÙ˘Ó†‰ÈÂÁ
¨‰‰ÓÂ†˙˜˙¯Ó†„ÂÓÈÏ†˙ÈÂÂÁ·†‰ÁÙ˘Ó‰†˙‡†„Á‡Ï†¨ÌÎÓˆÚ†ÏÚ†ÂÏ·˜
Æ˙·˘Ï†È˙ÈÓ‡†‚ÂÚ·†¯˜ÈÚ·Â†˙Â¯È‰··†¨˙ÂÁÂ·†¨˙·˘†˙ÂÎÏ‰·†˜ÂÒÚÏÂ

1-700-500-151:לפרטיםוהזמנות
øÌ˙˜Ï„‰†¯Á‡Ï†˙Â¯‰†ÌÂ˜ÈÓ†˙‡†˙Â˘Ï†Ô˙È†Ì‡‰
ÈÚÂ·˘‰†„ÂÓÈÏ·†‰·Â˘˙‰

Æ∑†˙ÈÊ‰†∫ÌÈÒÎ¯†Æμ†‡·¯†∫„Â„˘‡††Æ±¥†Ï‡¯˘È†È¯˘†∫ÌÈÏ˘Â¯È††Æμ†¯ÙÂÒ†Ì˙Á†˙ÈÙ†±†ÔÓ‚Â†∫˜¯·†È·†≠†˙Â¯Â‡Ó†È„¯˘Ó†∫‰ˆÙ‰†È„˜ÂÓ·Â†˙Â¯Á·ÂÓ‰†˙ÂÈÂÁ·†‚È˘‰Ï

˘Â¯„

˙Â„ÒÂÓÏ Ï“ÎÓ
Ï‡È˙Ú ˙·È˘È
∫„È˜Ù˙‰ ¯Â‡˙

‰·È˘È‰Â ¯„Ò‰‰ ˙·È˘È Ï˘ ÏÏÂÎ ÏÂ‰È
¨ÔÂ‚¯‡ ¨ÌÈÙÒÎ Ï˘ ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÈÂÎÈ˙‰
ÆÁÂ˙ÈÙÂ ÌÈÙÒÎ ÒÂÈ‚

ß˙Â˘Â†Ï‡¯˘È†ÈÓÂÒ¯Ù

תמיד חלמתם על דירה
øמרווחת במפלס אחד

„ÁÈ·†˙„ÓÂÏ†‰ÁÙ˘Ó†ÏÎ
˙·˘†˙ÂÎÏ‰

˙ÂÁÙ˘Ó†¥∞≠Î†˙·†˙ÂÂ‚ÓÂ†˙ÒÒÂ˙†¨‰ÓÁ†‰ÏÈ‰˜
Æ˙ÈÓÂ‡Ï†˙È˙„†‰¯ÈÂÂ‡·†„ÁÈ†˙ÂÈÁ‰
∫ÌÈ˙Â¯È˘†ÔÂÂ‚Ó†ÌÂ˜Ó·
‰È˜Á˘Ó
ÔÂÚÓ
˙ÒÎ†˙È·
ÆÆ„ÂÚÂ†‰È¯ÙÒ Ì È  ‚
‰ÂÂ˜Ó

Ì˙¯‡˘†Ì˙¯˜È·

ÆÓ ÏÂ‰È· ˙ÂÙÈ„Ú© ÏÂ‰È· ÁÎÂÓ ÔÂÈÒ £
ÌÈÙ˜È‰· ·Èˆ˜˙ ÏÂ‰È ˙ÏÂÎÈ £ ®˙ÂÈÎÂÈÁ
˙ÏÂÎÈ £ ˙ÂÈ˙¯ÈˆÈÂ ‰ÓÊÂÈ £ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó
Â˜Ï ‰˜ÈÊ £ ÌÈ·ÂË ˘Â‡ ÈÒÁÈÂ ˙ÂÂˆ ÏÂ‰È
ÌÈÙÒÎ ÒÂÈ‚· ÔÂÈÒ £ ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ÈÎÂÈÁ‰

ÆÌÈÏÁ¯† ·Â˘ÈÈ‰† ÌÎÏ† ‰ÎÁÓ

ÁÂÏ˘Ï ‡ ÌÈÓÈ‡˙ÓÏ
∞≤≠ππ∂≥≤≥∂ ‘Ò˜ÙÏ ÌÈÈÁ ˙Â¯Â˜
∞μ≤≠∏ππ∞≤∞∞ ∫ÌÈË¯ÙÏ

¨˙¢ÙÓ† ˙Â˜„† ≥∞† ¨ı¯‡‰† ÊÎ¯Ó·
Ï‡È¯‡Ó†˙Â˜„†¥≠Â†ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ†˙Â˜„†¥∞

Â‡Â·†Ê‡
Æ˙·˘†ÂÏˆ‡†Â˘Ú˙††

∞μ¥≠≤≥≤≤±∞≤†¨∞≤≠ππ¥∑μμ∑†≠†ÈÓÂÏ˘†Ø†∞μ∞≠∏≤∏∏∂∞μ†¨∞≤≠π¥∞∞∑±∏†≠†˙‡ÈÏ†∫ÌÈÙÒÂ†ÌÈË¯ÙÏ ±∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥∞
∏

השומרון
‰Ó‡†È˙·ו
:גאים להציג

:עורך
משה מאירסדורף
:מערכת
אמילי עמרוסי
דרור חמאוי
:פרסום מודעות
שיראל בלייכר
052-8903906
:גרפיקה
שקד הנמן
:הפצה
 דוד- מקור ראשון
052–8908519
:עיצוב והפקה
ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ˘
Ï‡ ˙È·
02-9973875 'טל

∑

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
 ישראל מאוחדת:בשיתוף
 גבעת שאול,11 בית הדפוס
95477 ירושלים
02-6211999 טלפון
02-6516662 'פקס
per la@myesha.org.il

פדואל

רבבה
 דתיתורני:היישוב
משפחות150 :הקהילה
 חדמשפחתי:הבית
+מ"רבנוי109
מ"רמעטפת63

 דתיתורני:היישוב
משפחות160 :הקהילה
 חדמשפחתי:הבית
+מ"רבנוי128
מ"רמעטפת89

0

ש"ח845,00

0

ש"ח702,00

קרית נטפים
 דתיקהילתי:היישוב
משפחות100 :הקהילה
 חדמשפחתי:הבית
+מ"רבנוי111
מ"רמעטפת73

יקיר

 עירונימעורב:היישוב
בשכונההדתית
משפחות1300 :הקהילה
100 דומשפחתיצומח:הבית
מ"ר165עד

 דתיקהילתי:היישוב
משפחות220 :הקהילה
 חדמשפחתי:הבית
+מ"רבנוי108
מ"רמעטפת76

0

ש"ח682,00

‡‰

ÂÊ ˙Â¯˘

È˙·
‰Ó‡

0

ש"ח710,00

קרני שומרון

:המוציא לאור

∫ÌÈ˘¯„ ÌÈ¯Â˘ÈÎ

ÈÓÈÙ‰ ÌÂÈ‡‰

*המחיריםצמודיםלמדד

‰ÏÈ˘ Ï˙ Ï˘ ‰ÂÓ˙ Â‚ˆ‰ ‰¯·Ú˘ ˙·˘· ∂
·ˆÂ‰ Â· Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈ·Â˘Á‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰Ó ‰È‰˘
‰ÏÈ˘· ÈÎ ¯ÙÒÓ ‡¯˜Ó‰ Æ˙È¯·‰ ÔÂ¯‡ ÂÎÂ˙·Â ÔÎ˘Ó‰
˙‚‰‰ „˜ÂÓÎ ˘ÓÈ˘ ÌÂ˜Ó‰ ¨ÌÈË·˘Ï ˙ÂÏÁ‰ Âˆ˜Â‰
Æ‰˜ÂˆÓ ˙ÂÚ˘· ÌÚ‰ ÒÎ˙‰ Ì‚ Ì˘Â ¨ÌÈË·˘‰
˙ÙÂ˜˙ ÛÂÒ· ‰‡È˘Ï ‰ÚÈ‚‰ ‰ÏÈ˘ Ï˘ ‰˙Â·È˘Á
‡È·‰ Ï‡ÂÓ˘Â ÌÚ‰ ˙‡ ‚È‰‰Â ¨ÔÎ˘ÓÏ ÍÂÓÒ· ÌÂ˜Ó· ·˘È ¨Ô‰Î‰ ÈÏÚ ∫ÌÈËÙÂ˘‰
ÏÚ ¯ÙÒÓ ß‡ Ï‡ÂÓ˘ ¯ÙÒ Ï˘ ß„ ˜¯Ù Æß‰ ÂÈÏ‡ ‰Ï‚ Ì˘Â ¯Ú Â˙ÂÈ‰· ‰ÏÈ˘· ÍÁ˙‰
˙Ú¯ÎÓ‰ ‰Î¯ÚÓ‰ ‰˘ËÈ˘ ˙Ú· ∫‰ÏÈ˘ Ï˘ ‰·¯ÂÁÏ Â‡È·‰˘ ÌÈÈËÓ¯„‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰
‰ÏÈ˘Ó ÌÈ‰ÂÏ‡‰ ÔÂ¯‡ ‡·Â‰ ¨ÛÂÁ‰ ¯Â˘ÈÓÏ ÍÂÓÒ ¨¯ÊÚ‰ Ô·‡· ¨ÌÈ˙˘ÏÙÂ Ï‡¯˘È ÔÈ·
ÌÈ˙˘ÈÏÙ‰ ÆÈ·˘· Á˜Ï ÌÈ‰ÂÏ‡‰ ÔÂ¯‡Â ‰Î¯ÚÓ· ÂÙ‚È Ï‡¯˘È Í‡ ¨·¯˜‰ ‰„˘ Ï‡
˙Â‡Ó ÆÌÂ˜Ó‰ Ï˘ Â‡È˘ ÏÚ ı˜‰ ÚÈ‚‰ ÍÎ·Â ‰ÏÈ˘ ˙‡ Â·È¯Á‰Â ÌÂÁˆÈ ˙‡ ÂÏˆÈ
, אֲשֶׁר ִשׁכַּנְתִּי ְשׁמִי שָׁם, אֶל–מְקוֹמִי אֲשֶׁר בְּשִׁילוֹ,כּ ִי ל ְכוּ נ ָא¢ ∫Ô·¯ÂÁ‰ ˙‡ ‰ÈÓ¯È ¯‡È˙ ÍÎ ¯Á‡ ÌÈ˘
Â‡ Â‰ÈÓ¯È Ï˘ ÂÈ¯·„Ó Æ®·¢È ¨ßÊ Â‰ÈÓ¯È© ¢ ָרעַת עַמִּי יִשְָׂראֵל, ִמ ְפּנ ֵי, אֵת אֲשֶׁר–עָשִׂיתִי לוֹ,בּ ִָראשׁוֹנ ָה; וְּראוּ
Ï˘ ‰·¯ÂÁ ¯ÎÊ ÈÎÂ ‰ÏÈ˘· ÔÎ˘Ó‰ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ÔÈÈ„Ú Â‚‰ ÂÈÓÈ· ÈÎ ÌÈ„ÓÏ
ÆÌÈ¯·„‰ Â˘Á¯˙‰ Ê‡Ó ‰˘ ¥μ∞–Î ÂÙÏÁ˘ ˙Â¯ÓÏ ¨ÌÚ‰ ÔÂ¯ÎÊ· ˜ÂÓÚ ÚÂ·Ë ‰È‰ ‰ÏÈ˘
Ï˘ ‰ÎÂÏÓ‰ ˙ÙÂ˜˙· ÌÂ˜Ó· ·Â˘ÈÈ‰ ˘„ÂÁ˘ „Ú ¨‰ÂÓÓÈ˘· ‰ÏÈ˘ ‰„ÓÚ ‰Ó–ÔÓÊ
˙‡ ‰·È˘È È¯ÂÁ· ¥∞–Â ˙ÂÁÙ˘˘Ó ‰ÂÓ˘ Ï˘ ÔÈÚ¯‚ ÌÈ˜‰ ±π∑∏ ˙˘· Æ‰ÓÏ˘Â „Â„
Æ˙ÂÁÙ˘Ó ≤∞∞–Ó ‰ÏÚÓÏ ·Â˘ÈÈ‰ ‰ÂÓ ÌÂÈÎ ¨È‡¯˜Ó‰ Ï˙Ï ÍÂÓÒ· ‰ÏÈ˘ ·Â˘ÈÈ‰
„ÂÚ ¨ÂÈ˙ÂÂˆÓÂ ß‰ ¯·„· ˙Â˜È·„‰Â ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ˙ÂÎÊ· ÈÎ ¨ÂÏ ÌÈ˘È‚„Ó Â‰ÈÓ¯È Ï˘ ÂÈ¯·„
£ ÆÔÓ‡ ÂÈÓÈ· ‰¯‰Ó· ‰¯˜Ú Â· ÌÂ˜Ó ÏÎ· ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙‡ ˘„ÁÏ ‰ÎÊ

יום רביעי
כ"ט כסלו תשס"ז
20.12.06
16:00-10:00 בשעות
בגוש שילה

02-9977235 :פרטים והרשמה

ß˙Â˘Â†Ï‡¯˘È†ÈÓÂÒ¯Ù

ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ· ÆÂÏÒÎ ßÎ ß· ÌÂÈ „Ú ÁÂÏ˘Ï ˘È ÚÂ·˘‰ Ï˘ ‰„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù ˙‡
‰Ú„Â‰ ÁÂÏ˘Ï ∫sms ˙ÂÚˆÓ‡· ÆÛÈË˜ ˘Â‚ È¯ˆÂÓÓ ÌÈÒ¯Ù ÂÏ¯‚ÂÈ ‰ÂÎ
˙ÂÚˆÓ‡· Æß‚‡ μ∞ ÁÂÏ˘Ó ˙ÂÏÚ μ¥μ¥ ¯ÙÒÓÏ ¢‰Ú„¢ ‰ÏÈÓ· ˙Á˙ÂÙ˘
Ì˘ ÔÈÈˆÏ ‡ Æ∞≤≠∂μ±∂∂∂≤ ßÒ˜Ù ˙ÂÚˆÓ‡· m@myesha.org.il ∫Ï¢‡Â„
Æ¯˙ÂÙ‰ ˙·Â˙ÎÂ

ÂÏ˘ ‰Ó

זהה את המקום

˙ÂÈÙ‰Ó „Á‡ ‡Â‰ ÈÏ‰Ó‰ ¯ˆÚÓ‰
„Á‡ „ˆÓ Æ‰ÈË¯˜ÂÓ„‰ Ï˘ ˙ÂÏÙ‡‰
‰È„Ó‰ ÈÁ¯Ê‡ ÔÂÁËÈ·Ï ˙Â·ÈÂÁÓ‰
È˙Ï· ¯Ò‡Ó ≠ È˘ „ˆÓÂ ¨ÌÓÂÏ˘ÏÂ
ÌÈ‡ÂÏÎ Â· ¯˘‡ ¨ÏÈÏÚ· ÈË¯˜ÂÓ„
ÁÂË˘Ï ‰˙Â‡ ˙Â¯˘Ù‡ ‡ÏÏ ÌÈÁ¯Ê‡
¯Ú¯ÚÏ Â‡ ËÙÂ˘ ÈÙ· Ì‰È˙ÂÚË ˙‡
Æ˘ÂÚ‰ ÏÚ
‡ÏÎ È˙·· ‰˘Ú ÂÓˆÚ ¯Ò‡Ó‰
ÌÈ¯ÈÒ‡Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ ÌÈ„„Â·ÓÂ ÌÈ„ÁÂÈÓ
Â· ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ï‡¯˘È· ÆÌÈÎÂÒÓ
‰Ê Ì‚Â ÌÈÎÂÒÓ ÌÈÏ·ÁÓ „‚Î ¯˜ÈÚ·
ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó·Â ÌÈÎÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó·
‰ÓÎ ‰ÊÓ ¨ÔÙÂ„ ‡ˆÂÈ ÔÙÂ‡· Æ¯˙ÂÈ·
ÈÏ‰Ó‰ ¯ˆÚÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ÌÈ˘
È·˘Â˙ „‚Î È„ÓÏ Ú˘Â¯ÓÂ ÈÈˆ ÔÙÂ‡·
‰ÁÈÏˆÓ ‡Ï ‰È„Ó‰ ¯˘‡ ¨Ú¢˘È
ÏÎ ˙ÈÏÈÏÙ ‰¯È·Ú Ì„‚Î ‡ÂˆÓÏ
È¢‡ È·˘Â˙ Ì˙ÂÈ‰Ó ıÂÁ ¨‡È‰˘
Æ˙Â¯ÈÒÓ· Ì˙Ó„‡ ÌÈ„·ÂÚ‰
Â· ¯˘‡ ‚ˆÓ ÌÈ¯ˆÂÈ ÂÏ‡ ÌÈ¯ˆÚÓ
¨ÌÈËÒÈÏ‡È„È‡ Ï˘ ‰ÓÏ˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡
˙·ÂËÏ ÌÁÂÎÂ Ìˆ¯Ó ˙‡ ÌÈÙÓ ¯˘‡
˙ˆÂ·˜Î ÌÈ‚ˆÂÓÂ ı¯‡‰Â ÌÚ‰
¯Â·Èˆ Ì˙ÎÂÓ ÍÎ·Â ¨˙ÎÂÒÓ ÌÈÚ˘ÂÙ
¯Â·Èˆ‰ Û‡Â Ú¢˘È· ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó‰
ÆÂÏÏÎ· ÌÂ˙Î‰
È„È ˙‡ ˜ÊÁÓ ÂÓˆÚ· ÍÏ‰Ó‰ ÏÎ
˙Â‚‰˙‰ Æ¯Â¯Ë‰ ˙‡ „„ÂÚÓÂ ÂÈ·ÈÂ‡
‰ÁÈÎÂÓ Ï‡¯˘È ı¯‡Ï ÌÈÓ‡‰ ÈÙÏÎ ÂÊ
Ì˙Â‡ ‰‡È·Ó ¯Â¯Ë‰ ˙ÂÏÈÚÙ˘ Ì‰Ï
¨ÌÈÈÏ‡È¯ÂËÈ¯ËÂ ÌÈÈÈ„Ó ÌÈ‚˘È‰Ï
˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙‡ ‰˘ÈÏÁÓ ¨ÛÒÂ·Â
Ï˘ Ì‰È„È ˙ÈÈÙ¯‰Ï ÔÂÈÒÈÏ ˙Ó¯Â‚Â
·Â˘ÈÈ Ï˘ ˘„Â˜‰ ˙Î‡ÏÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰
˙Â¯È˜ÚÏ Ú˜¯˜‰ ˙‡ ‰¯È˘ÎÓÂ ı¯‡·

ÆÂ¢Á ˙Â‡·‰ ˙ÂÎÂ˙Ó
ÌÚ ˙„„ÂÓ˙Ó Ï‡¯˘È ˙ÂÈÈ„Ó
˙ÂÎÂÒÓÂ ˙Â¯ÂÓÁ ‰ÚÈ˘Ù ˙ÂÈÚ·
ÌÈÓ˘‡ÂÓ˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰
¯˘‡ ÌÈ˘‡‰ ËÙ˘Ó ‡ÏÏ ÌÈ˘ÚÂ
ÌÂ˘· Í‡ ¨‰˜Á¯‰‰ ÈÂÂˆ ˙‡ ÂÏ·È˜
¨¯Â¯Ë‰ ÈÂ‚¯‡ ËÚÓÏ ¨¯Á‡ ‰¯˜Ó
ÔÈÚÓ ÌÈÈÂ˜¯„ ÌÈÂÂˆ ÌÈÏÚÙÂÓ ‡Ï
‡Ï ¨ÌÈÒ‡Â ÌÈÁˆÂ¯ „‚Î ‡Ï ¨ÂÏ‡
‡ÏÂ Ô‚¯Â‡Ó‰ Ú˘Ù‰ ˙ÂÁÙ˘Ó „‚Î
˙ËÏÂ˘‰ ßÔ˘˜ËÂ¯Ùß‰ ˙ÚÙÂ˙ „‚Î
‡Ë·˙‰˘ ÈÙÎ ÆÌÂ¯„‰ ¯ÂÊ‡ ÏÎ·
‰˜ÂÁ‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÓ¯·ÈÏ Èˆ· ‰Â¯Á‡Ï
˙Î¯ÚÓ ˙‡ ÌÈ˘‡‰ ‰· ˙ÒÎ‰ Ï˘
‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡ Ï˘ ˙Î¯ÚÓ ˘È¢ ∫ËÙ˘Ó‰
ÂÏÈ‡Î Ì˘Â¯‰ ¯ˆÂ ¨˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ „‚Î
Á¯Ê‡ ÏÎ Ï˘ ÂÓ„Ó ˙ÂÁÙ ˜ÂÓÒ ÂÈÓ„
¢ÈÏ‡¯˘È
Í¯Âˆ ˘È ÆÂÏÂÎÏ ·Â˘Á ‰Ê‰ ˜·‡Ó‰
ÌÈ¯ÒÂÓ˘ ÂÏ‡ ÌÈ˘‡Ï ‰¯ÊÚ· ÏÂ„‚
¨ı¯‡‰ ÔÈÈ· ÏÚ ÌÂÈ ÌÂÈ Ì˘Ù ˙‡
˘Â¯È‚ Ï˘ ‰‡¯Â‰ ˙ÏÂÂÈ‡· ÌÁÏ‰ÏÂ
Â‡ ÔÂÈ„ ˙ÎÈ¯Ú ‡ÏÏ Ì‰È˙·Ó ÌÈ„Â‰È
ÆÌÏÂÓ ˙Â„ÓÂÚ˘ ˙ÂÓ˘‡‰‰ ˙ÙÈ˘Á
®ÌÈÈÏ‰Ó ÌÈ¯ÂˆÚ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘ Ù¢Ú „·ÂÚÓ©
ÈÚÈ„ È„‚

¨ÌÈÈ˙˘ÏÙ‰ ˙‡ ˜ÏÒÏ ‰¯ËÓÏ Ì‰Ï
ÆÂÊ‰ ı¯‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯Â˜Ó‰ ‰È·˘Â˙
‰·˘ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ¨ÍÎ· È„ ‡Ï Ì‡Â
ÌÈÓÂÈ ‰Â¯Á‡· Â˜ÏÈÁ ‰ÙÙ ¯¢„ „ÓÏÓ
¨ÌÈÓÂÈ· ÆÌÈ·¯Ú‰ ÌÈË„ÂËÒ‰ ¯Â·ÈˆÏ
Ï˘ ÈÂÙˆ‰ ‚ÏÙ‰ È„È–ÏÚ ÂˆÙÂ‰˘
ÌÈÎÈ¯‡˙ ÌÈÈÂˆÓ ¨˙ÈÓ‡ÏÒ‡‰ ‰ÚÂ˙‰
ÚÂ‚ÈÙÏ ‰˘‰ ÌÂÈ ÔÂ‚Î ¢ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰¢
˙ÙÈËÁ ÍÈ¯‡˙ ¨ÌÈÓÂ‡˙‰ ÈÈÈ··
Ï˘ Â˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ ¨ÔÂ·Ï ÏÂ·‚· ÌÈÏÈÈÁ‰
˙ÂÂÓ˙· ı·Â˘ ÔÓÂÈ‰ Æ„ÂÚÂ Ô„‡Ï–Ô·
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