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ÌÈÎÎÂÒÂ ÌÈÚËÂ
°ÂÈ„ÁÈ ˙È¯·°ÂÈ„ÁÈ ˙È¯·

לך – זה לשרוף 24 ליטר דלק

להם – זה 50 מר’ של סככת צל טבעי וירוק

לילדים – זה 3 מטר גובה טיפוס (לפחות)
לעם ישראל – זה ברית נאמנות ואהבה לארץ ישראל.

על כן, קנה עץ בוגר 3 מטר ב�₪120
והבית הכתום ידאג לנטוע במאחזים וביישובים ברחבי הארץ, 

ותעודת הוקרה מיוחדת תשלח לביתך!

£ העצים ממשתלות גוש קטיף  
£ מומלץ להתארגן בקבוצות  

£ המיזם בחסות הבית הכתום המוכר את 
כל מחסני כתר פלסטיק היישר לבית הלקוח
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ה
שנה� תמלא� בחשוון� ט'� ביום� שבוע�

לפטירתו�של�הרב�מנחם�ליבמן�שהשפיע�

עם� שיבת� תהליך� על� ותורתו� בדרכו�

בחברון� �- גורלית� כה� בתקופה� לארצו� ישראל�

ומערת�המכפלה,�במקום�הר�בית�קדשנו,�בשכם�

והשומרון,�ובאחרית�ימיו�בחבל�עזה�בגוש�קטיף.�

התש"ה� בשנת� בירושלים� נולד� ליבמן� הרב�

ואסתר.� ברוך� ר'� החסד� אנשי� להוריו� �(1945)

ילדותו�עברה�עליו�בסמטאות�"גאולה"�של�אותם�

הימים,�ספוגה�מניחוחות�"הישוב�הישן",�צדיקיו�

"הישוב� בישיבת� למד� בנעוריו� חכמיו.� ותלמידי�

החדש"�בתל�אביב.�לאחר�תקופה�החליט�לחזור�

נפשו� "נובהרדוק".� בישיבת� וללמוד� לירושלים�

רוחניים� קוממיות� נתיבי� חיפשה� אשר� הסוערת�

הוליכה� הגלות,� מחשכת� ישראל� עם� לגאולת�

הרב",� "מרכז� ישיבת� אל� שנה� כעבור� אותו�

בצילו� להסתופף� החל� �(1964) התשכ"ד� ובשנת�

של�מורו�ורבו�הגדול,�הרב�צבי�יהודה�הכהן�קוק�

זצ"ל.�היניקה�מתורתו�הגואלת�והמחיה�של�מרן�

מרבותיו� לימודיו� ושנות� זצוק"ל� קוק� הראי"ה�

הנזיר� והרב� זצוק"ל� קוק� הרצי"ה� �- המובהקים�

זצוק"ל�-�הטביעו�בו�את�חותם�האמת�של�תורת�

ארץ�ישראל.

הרב� הצטרף� הימים� ששת� מלחמת� לאחר� �

עוד� עם� התשכ"ח� פסח� המועד� בחול� ליבמן�

לחידוש� הרב",� "מרכז� מישיבת� בחורים� מספר�

הישוב�היהודי�בחברון,�במלון�'פארק',�וכך�נוסדה�

ישיבת�"מתנחלי�חברון".�בי"ד�תמוז�התשכ"ט�בא�

בברית�הנישואין�ובנה�את�ביתו�בישוב�המתחדש�

הקמת� עם� בבד� בד� בחברון.� הצבאי"� ב"ממשל�

בכל� ילדיו�שיחיו,�התגייס� והולדת� ביתו�הפרטי�

משה� הרב� של� ועזרתו� לצידו� נפשו� ובכל� לבבו�

בישיבת� התורה� לימוד� בחיזוק� שליט"א� לוינגר�

היהודים� זכויות� על� ובמאבק� חברון"� "מתנחלי�

באותם� התייצב� ליבמן� הרב� המכפלה.� במערת�

מערת� להפיכת� המעשי� המאבק� למען� השנים�

המכפלה�למקום�תורה�ותפילה�עבור�המוני�בית�

העלמין� בית� לגאולת� המאבק� עם� יחד� ישראל,�

"אברהם� כנסת� בית� וגאולת� חברון� של� העתיק�

אבינו".�

בישיבת� ליבמן� הרב� לימד� השנים� במשך�

"מתנחלי�חברון",�בישיבת�ההסדר�"ניר"�בקרית�

ארבע,�ובשנת�התשל"ח�הצטרף�לכולל�ה"אידרא"�

בראשותו�של�הרה"ג�שלמה�גורן�זצ"ל�ולימים�אף�

וכר"מ� ה"אידרא"� כולל� בראשות� בקודש� שימש�

בישיבה�הגבוהה.

ליבמן� משפחת� הצטרפה� התש"מ� בפסח�

למשפחות�"בית�הדסה"�ולחידוש�הישוב�היהודי�

בעקבות� מכן,� לאחר� כחודש� חברון.� בתוככי�

שישה� נהרגו� בה� הישיבה� בחורי� על� ההתקפה�

להקמת� רבות� ליבמן� הרב� פעל� הי"ד,� בחורים�

ומאוחר� הדסה� בבית� חברון"� "שבי� ישיבת�

בלייכר� רומנו"�בראשות�הרב�משה� ב"בית� יותר�

ולהורות� ללמוד� נשאר� השנים� באותם� שליט"א.�

בכולל�ובישיבה�הגבוהה�של�"שבי�חברון".

ומשפחתו� ליבמן� הרב� עבר� התשד"מ� באב�

להתגורר�בירושלים�בשכונת�"גבעת�שאול"�והרב�

זצ"ל�הצטרף�באופן�קבוע�לכולל�ה"אידרא"�שם�

שנה.� ארבע–עשרה� במשך� עצומה� ביגיעה� למד�

בסיון�תשנ"ח�החל�ללמד�בישיבת�"תורת�החיים".�

בי"ג�מנחם�אב�התשנ"ח�נרצח�בנו�של�הרב�ליבמן,�

שניאור�שלמה�עם�חבירו�הטוב�הראל�עז�בן�נון,�

ה'�יקום�דמם,�בעת�שסיירו�יחדיו�סביבות�יצהר�

וכך� בחברותא.� שבת� הלכות� לימוד� כדי� תוך�

"אשרינו� בנו:� לע"נ� שהוציא� בחוברת� הרב� כתב�

תורתו.� את� לנו� ונתן� העמים� מכל� בנו� בחר� שה'�

לנו�את� ונתן� בנו�מכל�העמים� אשרינו�שה'�בחר�

הארץ�שעיני�ה'�אלוקינו�בה�מראשית�השנה�עד�

אחרית�השנה.�עזה�כמוות�האהבה,�עלינו�להיות�

וקלים� כצבי� רצים� כארי� גיבורים� כנמר� עזים�

כנשר�לעשות�רצון�אבינו�שבשמים".

ועוד�כתב�באותה�חוברת�על�חטאי�עם�ישראל�

בבורחם�מפני�מצוות�יישוב�הארץ:�"משה�רבינו�

ולא� זו� לשון� (דווקא� ה'� מהר� לנוע� לעם� אומר�

שלושה� נוסע� והעם� אחד,� יום� דרך� חורב')� 'הר�

הם� כי� ימים� שלושה� נוסע� העם� מדוע?� ימים,�

רוצים�לברוח�מה'�ומתורתו,�כיוון�שבסיני�ניתנה�

יישארו�שם�עוד� התורה�ופירושיה�חששו�שאם�

משם� ברחו� ולכן� נוספות,� מצוות� יקבלו� זמן�

והאריכו�לילך�עוד�ועוד,�הרי�שחטאם�הוא�חטא�

המאיסה�בתורה.�עם�ישראל�נשאר�ליד�הר�סיני�

"רב� מודיעם:� ה'� ואז� שנה,� כמעט� של� זמן� משך�

לכם�שבת�בהר�הזה",�מהי�התלונה�עליהם?�עמ"י�

רצה�להאריך�את�שהייתו�בהר�סיני�כיוון�שידעו�

רצו� ולכן� הארץ� אל� הם� ילכו� סיני� הר� שלאחר�

שהותם� והאריכו� לארץ� ההליכה� את� לעכב� הם�

(ויש�גם�דרשה�לשבח�שרב�להם�השכר�על� שם�

ישיבתם�בהר�זה�שכן�שם�קבלו�תורה�ובנו�משכן�

ועוד).�שני�חטאים�אלו�ילוו�את�העם�בפרשיות�

הבאות:�שלח�-�חטא�המרגלים�והמאיסה�בארץ.�

השמים� מן� בתורה� שמאס� קרח� חטא� �- קרח�

וערער�על�בחירת�מרע"ה�ואהרן�ע"פ�ה'.�תיקון�

והארץ� התורה� בין� החיבור� הוא� אלו� לחטאים�

מלכים� שני� שהמליך� התורה� איש� שמואל� ע"י�

שישלטו�בארץ�(א"ה:�ונראה�שתיקון�החטא�הוא�

דווקא�ע"י�שמואל�שבא�מזרע�קרח).

כשם�שחייו�הפרטיים�היו�תמיד�מעורים�בחיי�

המאבק� עם� נקשר� חייו� על� המאבק� כך� הכלל,�

הגורלי�על�יישובי�גוש�קטיף�וצפון�השומרון,�יחד�

עם�כל�עם�ישראל�וקהילות�עצמונה�ותורת�החיים�

ישראל� ארץ� תורת� הגואלת",� "התורה� בפרט.�

אשר�ינקה�את�כוחה�מבית�מדרשו�של�מורו�ורבו�

הרצי"ה�קוק�זצוק"ל,�עמדה�למבחן�הקשה�ביותר�

שידעה�מעודה,�ובמקביל�נאבק�הרב�ליבמן�זצ"ל�

את�מאבקו�על�חייו�הגדולים�כנגד�מחלת�הסרטן,�

בכוחות�נפש�אדירים�שהושפעו�במישרין�מאותה�

תורה�גואלת.

לך'� 'לך� פרשת� השבת� לכניסת� סמוך�

נפשו� השירים",� "שיר� קריאת� עם� בירושלים,�

יצאה�ועלתה�השמימה,�כשבני�משפחתו�סובבים�

שמים� מלכות� עול� בקבלת� וזועקים� מיטתו� את�

בה'� ודבקותו� עבודתו� לסמל� שהייתה� אחרונה,�

יתברך:�"שמע�ישראל,�ה'�אלוקינו,�ה'�אחד" £
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חז"ל� ובמדרשי� בכתובים� יון�

על� מצביע� בראשית� ספר� בתחילת�

מובן:�הקב"ה� ובלתי� ריטואל�קבוע�

יוצר�יצירה�מסוימת,�מסלקה�ומעמיד�במקומה�

לברוא� ראינו�שרצה�הקב"ה� כך� יצירה�אחרת.�

את�העולם�במידת�הדין,�ראה�שאין�העולם�יכול�

הרחמים.� מידת� את� אליה� צירף� בכך,� לעמוד�

ברא�אור,�אך�מיד�גנזו�ושמרו�לצדיקים�לעתיד�

ומיד� שמשות,� שתי� מאורות,� שני� ברא� לבוא.�

סילק�אחת�מהן�והקימה�באופן�שונה.�ברא�איש�

ואשה�דו–פרצופין,�כלומר,�יצירה�אחת�שלמה�

כשהאיש� בגבם� המחוברים� ונקבה� זכר� של�

תרדמה� מפיל� ומיד� מאחור� והאשה� בחזית�

ונוסר�נסירה�כדי�להפריד�ביניהם.�גם�בפרשתנו�

אנו�מוצאים�עולם�שנברא�במתכונת�המובילה�

וגורמת� התרסקות� של� מסלול� אל� אותו�

מלמדים� חז"ל� אחר.� עולם� יצירת� בעקבותיה�

אותנו�שהקב"ה�היה�בורא�עולמות�ומחריבן.�

עולם� או� יצירה� אותה� האם� לתמוה� ויש�

נשאל� אני� מעט� לא� לשווא?� נוצרו� שחרבו,�

על�כך�מאז�חורבן�גוש�קטיף�וצפון�השומרון.�

משלושים� למעלה� במשך� עמלנו� כל� האם�

וחמש�שנה�של�בניין�ויצירה�והפרחת�השממה�

וגמילות� הארץ� ויישוב� תורה� של� עולם� ובניין�

חסד�וערבות�הדדית�ומסירות�נפש�וקידוש�ה'�

המאבק� שיצר� מה� כל� האם� לחינם?� היה� וכו',�

בגירוש,�התפילות�העצומות,�הפגנות�אדירות,�

שספגנו� המכות� הליכוד,� ומשאל� השרשרת�

משלוש� למעלה� עם� פנים� אל� פנים� והמפגש�

הישיבה� ישראל,� במדינת� אב� בתי� אלף� מאות�

לידי� שבאו� והאחריות� והאחווה� הכלא� בבתי�

ביטוי�אדיר,�האם�כל�אלו�ירדו�לטמיון?

פיסקה� ח'� קובץ� קבצים� בשמונה� קוק� הרב�

אם� קרבנו,� אל� לבבנו� ייפול� "אל� כותב:� ל"ו�

את� מוצאים� הננו� רבות� שנים� של� עמל� אחרי�

אותם� של� הדרישה� בראשית� עומדים� עצמנו�

התכנים�שכל�כך�עסקנו�בהם...�אחרי�כל�אלה�

ועושר� עמלנו,� היה� לשווא� שלא� אנו� יודעים�

למרות� כלומר� בעמלו...",� רוחנו� עשה� גדול�

כל�מה�שפעלנו� בפועל�חרב,� שכל�מה�שבנינו�

ועמלנו�וטרחנו�והתאמצנו,�כל�אלו�יצרו�עושר�

גדול.�אדם�לעמל�יולד�ולפום�צערא�אגרא,�לפי�

גודל�הצער,�השכר.�

המאבק�על�גוש�קטיף�גילה�והוציא�מן�הכוח�

נפש� מסירות� של� אדירים� כוחות� הפועל,� אל�

והקרבה� ואמונות� ויכולות� ואנרגיות� והתמדה�

חרב,� הפיזי� שהגוש� למרות� וכו'.� ואידיאלים�

מתוך� ונולדה� שנוצקה� הזו� הגדולה� הרוח�

המאבק,�ממשיכה�לחיות�לפֵעם�וליצור.�לאחר�

אין� מותו�של�אדם�לאחר�מאה�ועשרים�שנה,�

לומר�שחבל�שהוא�חי�שהרי�בסופו�של�חשבון�

הוא�מת�וגופו�נרקב�בקבר,�שהרי�רוחו�ממשיכה�

כך� מותו.� לאחר� גם� ולהקרין� ולפעם� להשפיע�

גוש�קטיף.�החומר�חרב,�אך� גם�ביחס�לחורבן�

רק� והיא� וקיימת,� חיה� הרוח�הגדולה�שנוצקה�

הנדרשים.� למקומות� ונתעלה� שנכוונה� מחכה�

עם�הכוחות�הללו�שנתגלו�ניתן�לחולל�מהפכות�

אדירות�ועתה�אין�הדבר�תלוי�אלא�בנו.�£

 ˙·˘‰ ˙¯ÈÓ˘
˘Ù‰ ˙¯ÈÓ˘Â

 ‡Ï ÌÈÙÓ¯Ë· ÌÈÚÒÂ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ¯ÙÒÓ ÂÚ¯È‡ ÌÈÂ¯Á‡‰ ˙ÂÚÂ·˘·

 ¨¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ˙·˘· Â‰˘È ÈÎ ÂÚÈ„Â‰ ‡Ï ¨˙·˘‰ ˙ÒÈÎ ÈÙÏ Ì„ÚÈÏ ÂÚÈ‚‰

 ÏÏÎ˘  ÈÂÓ‰  ˙·˘  ÏÂÏÈÁ  ≠  ÌÈ·¯‰  ˙Â˘˘ÁÏÂ  ˙Â‚‡„Ï  ¯·ÚÓ  ≠  ÂÓ¯‚Â

ÆÌÈ¯ÙÈ·Â ÌÈÂÙÏË ¨ÌÈ·Î¯ ˙ÚÂ˙ ¨ÔÂÁËÈ·‰ ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ˙¯˙ÂÈÓ ‰ÏÚÙ‰

 ÌÈ‡ˆÓ Ì‰ ÔÎÈ‰ Ú„ÈÈÏ ÌÈÙÓ¯Ë· ÌÈÚÒÂ‰ ¯Â·ÈˆÏ ¯ÈÎÊ‰Ï ÌÈ˘˜·Ó Â‡

 Úˆ·Ï  ·ËÂÓ  ‰¯È¯·  ÔÈ‡  ¯˘‡Î  ÆÚÂ„È  ˘„Á‰  Ì˙Â‰˘  ÌÂ˜Ó  ÈÎ  ‡„ÂÂÏÂ

ÆÈÂÓ‰ ˙·˘ ÏÂÏÈÁ ÍÎ· ÚÂÓÏÂ ˙·˘‰ ÍÏ‰Ó· ˙Á‡ ÔÂÙÏË ˙ÁÈ˘



Ú˘È ˙Â˘„Á

¥μ∂∑∏π

ÂÏ˘ ÌÈ„ÏÈ

שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת ננסה 

יחד איתכם להתחבר 
ולאהוב את ארצנו 

הקטנטונת והיפה.
כל שבוע נציג

בפינה חידות הקשורות 
לארצנו וכמובן 
שהפותרים נכונה

 יזכו בפרסים נאים.  

באהבה רבה, 
צוות העלון

 ‰ÂÎ  ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ·  ÆÔÂ˘Á ßÁ ß·  ÌÂÈ  „Ú ÁÂÏ˘Ï ˘È  ÚÂ·˘‰ Ï˘ ‰„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù ˙‡

 ‰ÏÈÓ· ˙Á˙ÂÙ˘ ‰Ú„Â‰ ÁÂÏ˘Ï ∫sms ˙ÂÚˆÓ‡· ÆÛÈË˜ ˘Â‚ È¯ˆÂÓ Ï˘ ˙ÂÏÈ·Á ≥ ÂÏ¯‚ÂÈ
 m@myesha.org.il ∫Ï¢‡Â„ ˙ÂÚˆÓ‡· Æß‚‡ μ∞ ÁÂÏ˘Ó ˙ÂÏÚ μ¥μ¥ ¯ÙÒÓÏ ¢‰Ú„¢

Æ¯˙ÂÙ‰ ˙·Â˙ÎÂ Ì˘ ÔÈÈˆÏ ‡ Æ∞≤≠∂μ±∂∂∂≤ ßÒ˜Ù ˙ÂÚˆÓ‡·

 ÌÈ¯˙ÂÙ‰  ˙Â¯˘Ú  ÔÈ·  ÆÛÈË˜  ˘Â‚Ó  È¯‡ÙÈË˜‰  ∫¯·Ú˘  ÚÂ·˘Ó  ‰„ÈÁ‰  ÔÂ¯˙Ù

 ¨Ï‡  ˙È·Ó  ‰È„·ÂÚ  ‰È„Â‰  ¨‰ÂÂ˜˙  Á˙ÙÓ  Ï˜¯Ù  ÔÈÓÈ·  ∫ÌÈ‡·‰  ÌÈ„ÏÈ‰  ÂÎÊ  ‰ÂÎ
 ÆÌÈÈÚÂ·˘Î „ÂÚ· ÂÁÏ˘ÈÈ ÌÈÒ¯Ù‰ °„Â·Î‰ ÏÎ Æ®‡¢··Â˙ ÌÈÏ˜„ ‰ÂÂ© ÔˆÈÓ ‚·Ò ßÙ˘Ó

°ÌÂÏ˘ ˙·˘

 Ï˘  ‰ÂÓ˙  ÌÎÏ  Â‡¯‰  ¯·Ú˘  ÚÂ·˘·  ∂
 „ÂÚ  ‰ÂÂÈ‰˘  ¨ßÈ¯‡ÙÈË˜ß‰  ÒÒÂ˙Â  ÈÁ  ÌÂ˜Ó
 È¯‡ÙÈË˜‰ ÆÛÈË˜ ˘Â‚· „ÓÁ‰ ˙ÂÈÙÓ ˙Á‡
 ÌÈ˘ ±∞–Ó ‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÙ˘ ÈÁ ˙ÈÙ  ‰˙È‰
 ∫ÌÈ˘¯Ó ÔÂÂ‚Ó· ¯· ˙ÂÈÁÂ ˜˘Ó ˙ÂÈÁ ‰ÒÏÎÈ‡Â
 ¨ÌÈÚÈ  ¨ÌÈÒÂÂË  ¨ÌÈ¯ÂÓÁ  ¨ÌÈ˘·Î  ¨ÌÈÏÓ‚
 ¨ÌÈ„˜ÂÓ ÌÈÏÈÈ‡ ¨ÚÏÒ ÈÙ  ̆¨ÌÈÙÂ  ̃¨ÌÈÓËÂÁ
 È¯‡ÙË˜‰ ÆÆÆ„ÂÚÂ „ÂÚÂ ÌÈÊÂÂ¯· ¨ÌÈ‡˜  ̆¨ÌÈÏÚÈ
 ‰Ï‰ÂÂ ¨˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÂÓÈÓ· ‰ÓÈÈ˜˙‰
 ˙Â·¯ ÌÈ˘ Ï˘ ÔÂÈÒ ÏÚ· ¨ÈÁÈÓÚ „Â„ È„È ÏÚ
 Æ¯¯ÂÙ Ì¯ ¯¢„ ¨‰ˆÚÂÓ‰ ¯È¯ËÂ È„È ÏÚ ÂÏÙÂË ‰· ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ· ÆÂÏ‡ ÔÂ‚Î ˙ÂÈÙ ÏÂ‰È·
 Â„Á‡˙È ‰¢ÊÚ·Â ı¯‡‰ È·Á¯· ˙Â¯Á‡ ÈÁ ˙ÂÈÙÏ ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ· ·Â¯ Â¯·ÚÂ‰ ˘Â¯È‚‰ ÈÙÏ
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בית הדפוס 11, גבעת שאול
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מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

per la@myesha.org. i l

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

עורך:
משה מאירסדורף

מערכת:
אמילי עמרוסי

דרור חמאוי

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

גרפיקה:
שקד הנמן

הפצה:
מקור ראשון - יאיר

052–8908521

עיצוב והפקה:
 ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ˘

Ï‡ ˙È·
טל' 9973875–02

המוציא לאור:

‰„
ÓÚ
¢˘
È

£ פאנל לסלולארי ₪25 
£ שרוך לסלולארי ₪10 
£ תיק צד ₪25
£ צמיד ₪5 
כל החבילה ₪50 בלבד
£ ניתן להשיג ילקוט תלמיד ב–₪40 

עברה שנה עברה שנה 
ואנו לא שוכחיםואנו לא שוכחים

£ כל ההכנסות קודש להמשך המאבק £ ניתן לקנות 
כל פריט בנפרד £ המחיר לא כולל דמי משלוח

מוצרי גוש קטיף בחבילה אחת

להזמנות: 052-5666947

¯ÚÂ‰ Ï˘ Ë·Ó

ÌÈÏ˘Â¯È ÌÚÂ ˙·È˘È ˇ ‰¯˘Ú ‰ÂÓ˘ Ô· ˇ ·ÂË ÌÂÈ Ï‡È„Ú

Â¯¯Á˘Ï ÂÈ„È·

פולארד 21 שנים של מאסר בכלא האמריקאי  יונתן  בימים אלו מסיים 
בזכות ריגול לטובת מדינת ישראל מדוע נתפס המאבק לשחררו כמאבק 
של הימין ואילו על החטופים האחרים היה תמיד קונזנוס? מה ניתן לעשות 

כדי לחבר את כל עם ישראל לטובת מאבק לשחרורו? 

10 דקות ממכללת
יהודה ושומרון באריאל 

ו–30 דק‘ מירושלים 

ממשיכים לקלוט משפחות ממשיכים לקלוט משפחות 
ביישוב עלי 

∞μ≤¥≠≥π∏∞±∞ ∫ÔÈ¯Â˜ ∞μ≤¥≠≤∞±¥∞∞ ∫¯Â‡ÈÏ ∫¯˘˜ Â¯ˆ ¨¯ÂÈÒ ÌÂ‡È˙Â ÌÈË¯ÙÏ
נותרו עדיין מס‘ בתים לאיכלוסנותרו עדיין מס‘ בתים לאיכלוס

בימים�אלו�מתחיל�מסיק�נרחב�במאות�דונמים�

של�מטעי�זיתים�ברחבי�יהודה�ושומרון.�חקלאים�

את� למסוק� נערכים� רבים� ופלשתינים� יהודים�

היערכות� מקיימים� בצבא� וגם� השנתי,� היבול�

וללא� בשקט� יעבור� שהמסיק� להבטיח� מיוחדת�

אירועים�מיוחדים.�לפי�הנחיית�מערכת�הביטחון,�

לאזור� קיצוני� שמאל� פעילי� של� כניסתם� תימנע�

היו� בהם� מקרים� הישנות� לאחר� זו,� בתקופה�

האוכלוסייה� בהתססת� אלו� גורמים� מעורבים�

המקומית�ויצירת�פרובוקציות�אלימות.

הביטחון� שר� הורה� בג"צ� להוראת� בהתאם�

לצבא�לאפשר�לחקלאים�הפלשתינים�למסוק�את�

עציהם,�גם�כאשר�הם�נמצאים�בסמיכות�קרובה�

עד�מסוכנת�לבתי�היישובים�היהודים.�במועצת�

יש"ע�ביקשו�להתריע�כי�מהלך�כזה�עלול�לגבות�

מחיר�יקר�בנפש,�וכי�יש�לבחון�כל�מקרה�לגופו.�

 ˙Â˜ÒÓ ÌÈ˜ÈÒÓ ‡Ï
ÌÈÈ˙˘ÏÙ‰ ˙Ò¯ÙÏ Ì„Â˜ ÌÈ·˘Â˙‰ ÔÂÁËÈ· ∫Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

פלשתיני� מחבל� נתפס� נזכיר,� השבוע,� רק�

בית� להצית� מנסה� כשהוא� חווארה� תושב�

בחסות� ליישוב� שהתקרב� לאחר� במצפה–יצהר�

במערכת� פלשתינים� פגעו� בקדומים� המסיק.�

הביוב�וגרמו�נזקים�בעשרות�אלפי�שקלים,�לאחר�

לפני� כ"חקלאים".� ליישוב� להתקרב� שהורשו�

שהועסק� חמוש,� פלשתיני� שוטר� חדר� שנתיים�

כמאבטח�מוסקי�הזיתים,�לבית�משפחת�אלברט�

ביצהר�דרום,�ניסה�לתקוף�את�האישה�והילדים�

ונהרג�מנשקו�של�האב.

אבידות� ללא� ב"ה� הסתיימו� אלו� אירועים�

הצורך� כי� השבוע� אמרו� יש"ע� במועצת� בנפש.�

לחקלאי� וכלכלה� פרנסה� לאפשר� ההומניטרי�

ועל� המתיישבים,� לביטחון� קודם� אינו� האזור�

הצבא�מוטלת�אחריות�בראש�ובראשונה�לחייהם�

ולשלומם�של�אזרחי�ישראל. £

 ÚÈ·Ó  ÈÓÂ‡Ï≠È˙„‰  ¯Â·Èˆ‰

 ÂÏ  ‰‡¯˘  ‡˘Â  ÏÎ·  Â˙Ú„  ˙‡

 ÈÂ‡¯ ÔÎ‡ ‰ÊÂ ÌÂ„È˜Ï ÈÂ‡¯Â ·Â˘Á

 ·‡ÂÎ  È˘  „ˆÓ  Ï·‡  Æ‰Î¯Ú‰Ï

 ÂÏÂ˜ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Ì˘È˘ „Â‡Ó

 ÆÚÓ˘ „ÈÓ˙ ‡Ï˘ „„Â· ÏÂ˜ ‡Â‰

 ÒÙ˙ ÂÏ˘ ¯Â·Èˆ‰ ¨ÂÏÂÎÏ ÚÂ„ÈÎ

 ¯ÂÊÚÏ ÔÂÎÂ ÏÈÚÙÎ ÌÈ¯˜Ó ‰·¯‰·

 ˘È˘  ÂÓÎ  ¨‰‰Â·‚  ÂÈÏ‡  ‰Î¯Ú‰‰Â

 ÌÚ  ‰ß¯·Á‰  „ÈÓ˙¢  ∫ÌÈ¯ÓÂ‡˘

 ˙Ó‡·  ‰Ê  ÌÓÂ‡  ÆÆÆ¢˙ÂÙÈÎ‰

 Ô˙ÂÂ ˙ÈÓˆÚ‰ ‰ÂÂ‡‚‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ

 ÆÆÆÌÎ˘‰ ÏÚ ‰ÁÈÙË ÂÏÂÎÏ

 ÌÚ  ÏÎ  ÔÎÈ‰  È˘  „ˆÓ  Ï·‡

 ˙‡  ÌÈ‡Â¯  ‡Ï  Ì‰  ‰ÓÏ  ¨Ï‡¯˘È

 ÌÈ·˘ÂÁ  ‡Ï  Ì‰  øÌÈ¯·„  Ì˙Â‡

 Ô‡Ï  ø‰¯ÊÚÏ  „È  ËÈ˘Â‰Ï  ÍÈ¯ˆ˘

 ÂÎÈÁÂ  ÂÏ„È‚˘  ÌÈÎ¯Ú‰  ÂÓÏÚ

 ÔÎÈ‰  øÌ„Â˜‰  ¯Â„‰  ˙‡  Ì‰ÈÏÚ

 ø¯ÒÂÓ‰  ‰ÙÈ‡  ø‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡‰

 „ÈÓ˙  ‡Ï˘  ˙Â˘˜  ˙ÂÏ‡˘  ÂÏ‡

 ˘ÙÁÓ  ÈÈ‡  Æ‰ÚÓ  ˙ÂÏ·˜Ó

 Ì˙Â‡  ˙‡  ˘ÙÁÓ  È‡  ÆÌÈÓ˘‡

 ÌÈ‡Â¯  ̆¨ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈÏÂÎÈ  ̆ÌÈ˘‡

 ÂÁ˜ÈÈ˘  Ì‰Ó  ‰ÙˆÓÂ  ·ˆÓ‰  ˙‡

 ÌÈ˘ÂÚ  Ì‰˘  ÂÓÎ  ÂÏÚÙÈÂ  ‰ÓÊÂÈ

ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡˘Â·

 ‰È‰˙˘  ‡È‰  ÈÏ˘  ‰ÙÈ‡˘‰

 È˜ÏÁ  ÏÎÓ  ˙ÂÏÈÚÙÂ  ˙Â¯¯ÂÚ˙‰

 Ô·ÂÓÎÂ  ÌÈÂÂ‚Ó  ÌÈ‡˘Â·  ÌÚ‰

 Â¯Ò‡Ó  ÂÓÎ  ·Â˘ÁÂ  ÏÂ„‚  ‡˘Â·

 „¯‡ÏÂÙ  Ô˙Â‰È  Ï˘  Í˘Ó˙Ó‰

 ¨ÌÈÊÚÂ‰ ÂÈ˘ÚÓÂ Â˙Â¯Ú ˙ÂÎÊ·˘

 Ï‡¯˘È  ˙È„Ó  Ï˘  ‰ÂÁËÈ·

 ÌÈÚÙ˘ÂÓ  ÌÂÈÎ  ‰Ï  ˘È˘  Ú„ÈÓ‰Â

ÆÂÈ˘ÚÓÓ ˙Â·¯

 ˙ÈÏ‡¯˘È‰  ˙Â˘È„‡‰  ¨È¯ÚˆÏ

 ¨ÌÈ„ÈÁÈÓ  ıÂÁ  ¨ÌÏÂÎ  ÏÚ  ˙¯·Â‚

 ˙‡  ÌÂÈ  ÌÂÈ  ÌÈ‡˘Â˘  ¨Ô·ÂÓÎ

 Ì‰ÈÙ˙Î  ÏÚ  Ô˙Â‰È  Ï˘  ˜·‡Ó‰

 ˙ÎÏÏ  „Á‡  ÏÎÏ  ‡¯Â˜  È‡  ÔÎÏÂ

 ‰Ê‰ ¯ÚˆÓ‰ ¯ÂÙÈÒ‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏÂ

 Ì„‡Ï ˙·ÈÈÁ˘ ‰ÓÏ˘ ‰È„Ó Ï˘

 ‰˘ÂÚ ‡ÏÂ  ÌÂÏÎ ‰˙˘Ú ‡ÏÂ  ‰Ê‰

ÆÂÚÓÏ ÌÂÏÎ

 ˙‡  ˙ÂÏÚ‰Ï  ˘È  ¨È˙Ú„Ï

 Ï‡¯˘È·  ˙È·  ÏÎ·  ˙ÂÚ„ÂÓ‰

 ÂÓÂ˜È˘  ‰ÂÂ˜Ó  È‡  ÔÎÓ  ¯Á‡ÏÂ

 ˙‡  Â˘ÚÈÂ  Ï‡¯˘È  ÌÚ·  ˙ÂÏÂ˜‰

 ˙‡  Ú„ÈÈ  „ÈÓÏ˙  ÏÎ  Ì‡Â  °Ì‰Ï˘

 ˙ÂÏ‡˘‰  ˙‡  Ï‡˘ÈÂ  ¯ÂÙÈÒ‰

 Â¯Â¯Á˘  ¯Â·Ú  ‰˘Ú  ‰Ó  ˙Â˘˜‰

 Â‡Â·È  ÔÎÓ  ¯Á‡ÏÂ  ¨‰Ê  Ì„‡  Ï˘

 ¯˘‡ÎÂ  ÆÆÆÂ¯¯Á˘Ï  È„Î  ÌÈ˘ÚÓ

 ÔË·‰  ÍÂ˙Ó  ‰ÏÂ„‚  ‰˜Úˆ  ‰È‰˙

 È‡  Ï‡¯˘È  ÌÚ  ÏÎ  Ï˘  ·Ï‰Â

 ÂÁ˜ÙÈ  ‰È„Ó‰  È˘‡¯˘  ‰ÂÂ˜Ó

 ‰Ó ˙‡ Â˘ÚÈÂ Ì·ÈÏÂ Ì‰È˘‡¯ ˙‡

 ·˘Á˙‰Ï  ÈÏ·Ó  ˙Â˘ÚÏ  ÍÈ¯ˆ˘

 °ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡ Â„È‚È ‰Ó·

 Â‡·Â ÔÂ·Â˘È ß‰ ÈÈÂ„ÙÂ¢ ∫˙ÏÈÙ˙·

 ÌÈ·‰ ÏÎ ‰¢Ú· Â·Â˘ÈÂ ¢‰È¯· ÔÂÈˆ

ÆÌÏÂ·‚Ï

·ÂË ÌÂÈ Ï‡È„Ú

‰¯ÈÎÓÏ‰¯ÈÎÓÏ
 ‰ˆÈ¯ ¯È˘ÎÓ
 „ÂÚ ¨‚¢˜ ±∑∞–Ï „ÚÂÈÓ ˘„ÁÎ

Ë¯ÂÙÒ ÏÈ‚–Ó ˙ÂÈ¯Á‡ ‰˘

 ¶≤∑∞∞ ¯ÈÁÓ·
 ∫„ÈÈ· ‰Ú„Â‰ ¯È‡˘‰Ï Ô˙È

∞μ¥≠∑μμ∂≤∞∞
±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥∞†‰Ó‡†Ú„ÈÓ†ÊÎ¯Ó

‰Ú˘‰Â†¯Â„‰†È¯‚˙‡†ÏÂÓ†‰ÏÙ˘‰Â†¯‰‰†ÔÈ·†Í¯„‰†Ì‡†ÏÚ
‰‡È¯·Â†˙ÂÂ‚Ó†˙È˙ÂÎÈ‡†‰ÏÈ‰˜Ï†ÂÙ¯Ëˆ‰

‰˘ÚÓÂ†˘„Â˜†È˘‡†¨ÌÈ¯‚Â·ÓÂ†ÌÈ¯ÈÚˆ†¨ÌÈÈÂÏÈÁÂ†ÌÈÈ˙„

∞μ∑≠∂∂∞∂∏±∂†ÈÏ‡†∫ÌÈË¯ÙÏ

¯¢Ó†μ∞∞≠Î†Ï˘†˘¯‚Ó†ÏÚ†¨Ú˜¯˜†„ÂÓˆ†˙È·
˙ÙËÚÓ†‰ÈÈ˘†‰ÓÂ˜†¯¢Ó†π¥†ÌÈ¯„Á†¥†Ú˜¯˜†˙ÓÂ˜

www.amana.co.il
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ארוחות�חמות�לישיבות�ואולפנות
בתי–ספר�וגנים

אירועים�פרטיים�עד��1,000איש
כשרות�מטה�בנימין�-�חלק�למהדרין�

רישיון�יצרן�משרד�הבריאות

אזור�התעשיה�עטרות�052-4267639�,02-5830343�,5830342

קייטרינג�ב.ו.א
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חולמים�על�בית�משלכם�אבל�חוששים�מהמשכנתא?

קנו�בית�איכותי�של�בתי�אמנה�באחד

היישובים�המשתתפים�במבצע�ותקבלו

כ����₪�500בכל�חודש,�משך��10שנים,�ישירות

לחשבון�המשכנתא�שלכם.

לחסוך�מהמשכנתא�ולגור�בבית�חדש�כמו�שתמיד

רציתם���מהיום,�זה�לא�חלום.�זה�בתי�אמנה.

מרכז�מידע�אמנה

±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥∞

מורידים
את

המשכנתא
מהגב!

השתתפות�במשכנתא
שניםשנים∞±∞±על�חשבוננו!

הזדרזו!
המבצע�מוגבל�ל��45הרוכשים

הראשונים�בלבד

בניה
ופיתוח
ברמה
גבוהה

אחריות
לכל�בית

מענה
טלפוני

מהיר�ויעיל
במשך�כל
שעות�היום

שרות
זמין

של�אנשי
מקצוע

מחויבות
להמשך
מפעל

ההתיישבות

 ÁÈ˘‰  ÁÎÂÏ  ÏÂÎÒ˙  ˘Á  È‡¢

 ¯·‚˘  ÈËÈÏÂÙ‰Â  È˙¯Â˘˜˙‰  ¨È¯Â·Èˆ‰

 ¯˜ÈÚ· ¨˙Â¯ÈÁ·· Ò‡ÓÁ‰ ÔÂÁˆÈ  ¯Á‡Ï

 ˙ÓÂ¯˙Ó  ˙ËÏÁÂÓ‰  ˙ÂÓÏÚ˙‰‰  Ï˘·

 ˜ÂÊÈÁÏ ˙È„„ˆ–„Á‰ ˙Â˜˙˙‰‰ ˙ÈÎÂ˙

 ÛÒÂ  Í·„  ‡Â‰  ‰Ê  ÔÂ¯ÂÂÈÚ  ÆÒ‡ÓÁ‰

 ˙ÂÈÂ˘Á¯˙‰Ï  ¯˘‡·  ˙Ó‡‰  ˘ÂË˘Ë·

 ˙Ï·˜ Í¯„Ó ¨˙Â˜˙˙‰‰ ˙ÈÎÂ˙ ·È·Ò

 ÔÈ‡ ÆÆÆÚÂˆÈ·‰ „ÚÂ ÔÂÎ˙‰ Í¯„ ¨˙ÂËÏÁ‰‰

 ‰˙È‰  ‰ËÏÁ‰‰ Ú˜¯·˘ ÍÎÓ  ÌÏÚ˙‰Ï

 ‰ÎÈÓ˙·  ‰„È¯È  ≠  ˙ÈËÈÏÂÙ  ‰˜ÂˆÓ  Ì‚

 ÍÎÏ ‰Ù¯Ëˆ‰˘ ÔÎ˙ÈÈÂ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯·

 È‡ˆÓÓÏ  ¯˘˜‰·  ¨˙È˘È‡  ‰˜ÂˆÓ  Ì‚

Æ˙Â˙ÈÁ˘Ï „˘Á Ï˘ ‰¯È˜Á‰

 ˙¯Â˜È·  ÈÏ  ‰˙ÈÈ‰  Í¯„‰  Í¯Â‡  ÏÎÏ

 ÏÎ·  ÈÈ„Ó‰  ‚¯„‰  ˙ÂÏ‰˙‰  ÏÚ  ‰˘˜

 ‰˘ÚÓÏ˘ ÌÈˆÚÂÈ‰ Æ˙Â˜˙˙‰· ¯Â˘˜‰

 Â˘Ú  Â˙Â‡  ÂÏ‰ÈÂ  ÍÏ‰Ó‰  ˙‡  ÂÏÈ·Â‰

 ‰¯ˆ˜  ÆÈÏ˘¯Â  È··ÂÁ  ÔÙÂ‡·  ˙‡Ê

 ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Â ¨ÌÈË¯Ù· ˜ÂÒÈÚÓ ‰ÚÈ¯È‰

 ˙Â˜˙˙‰‰ ˙‡ ÌÈÁÂ· ¯˘‡Î Æ‰‡ˆÂ˙‰

 È·‚Ï  ÔÊ‡Ó‰  ˙‡  ÌÎÒÏ  Ô˙È  ¨„·ÚÈ„·

 ÈÏÈÏ˘Î  Ï‡¯˘È  ˙È„Ó  Ï˘  ÌÈÒ¯ËÈ‡‰

 ¨¯ËÓÈÏÈÓ  ÏÎÓ  ‰‚ÂÒ  Ï‡¯˘È  ÆÆÆ¯˙ÂÈ·

 ¨‰¯ÂÓ˙  Ï·˜Ï  ÈÏ·  ¨ÌÈ·Â˘ÈÈ  ÈÂÈÙ  ÏÏÂÎ

 ÌÈÈ˙˘ÏÙ‰ ÆÆÆÈ˙ÈÈÚ· ÌÈ„˜  ̇‰¯ˆÈ ÍÎ·Â

 Ì˙ÁÈ˙Ù ÏÚ „·Î ÈÈ„Ó ¯ÈÁÓ ÂÓÏÈ˘ ‡Ï

 ∫ÍÙÈ‰Ï ‡Ï‡ ≤∞∞∞ ¯·ÓËÙÒ· ‰ÓÁÏÓ·

 ÍÎ·  Æ‰ÊÚ  ˙ÚÂˆ¯  ˙‡  ÌÈÁ  ÂÏ·È˜  Ì‰

 Ú¯ÊÂ  ˙È¯ÂËÒÈ‰  ˙ÂÓ„Ê‰  ‰ˆÓÁÂ‰

ÆÔÈÂÊÓ‰ ˙ÂÓÈÚ‰ Í˘Ó‰Ï Ú¯Ê‰

 ÏÚ ÂÏ‰˙È ‰È‚È‰ÓÂ Ï‡¯˘È „ÂÚ ÏÎÆÆÆ

 ÈÏÂË ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ‚ÂÏÂÈÙÒ È„È

 ÍÂ˙Ó  ÌÈ‡¯˜‰  ¨˙ÂÈ¯Á‡Â  ˙ÂÎÓÒ  ¨Ú„È

 ¨¢ÌÈÈ‚Ë¯ËÒ‡  ÌÈˆÚÂÈ¢  ˙ÂÚË‰Ï  ‰ÂÂÎ

 ˙ÂÈÈ„Ó‰  Ï˘  ˙Â˜˙˙‰‰  Í˘ÓÈ˙

 Æ˙Â‡ÈˆÓ‰  ÔÓÂ  ˙Ó‡‰  ÔÓ  ˙ÈÏ‡¯˘È‰

 ‰ÂÂ˜  ̇ÌÚ ˙ÂÈÁÏ ÂÎÈ˘ÓÈ Ï‡¯˘È ÈÁ¯Ê‡Â

 ıÙ˙˙˘  ¨¯ˆ˜  ÁÂÂËÏ  ‰ÁÂ  ¨˙Î¯ÙÂÓ

£ Æ¢‰ÈÏ˘‡Î ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·

 ‰Ú·˘ ÈÙÏ  ·È¯ÚÓ ÔÂ˙ÈÚ·  ÔÂÏÚÈ  Ï¢‡¯  ·˙Î˘ ¯Ó‡Ó ÍÂ˙Ó

Æ˙ÈÈ˙˘ÏÙ‰ ˙Â˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·· Ò‡ÓÁ‰ ÔÂÁˆ ¯Á‡Ï ¨ÌÈ˘„ÂÁ

ניתוח�לייזרניתוח�לייזר
במרפאות�במרפאות�אריאל

בשיטה�הבטוחה�בעולם�ללא�חיתוך�הקרניתבשיטה�הבטוחה�בעולם�ללא�חיתוך�הקרנית

בדיקת�התאמה�

חינם�חינם�
וללא�

התחייבות!
מחיר�החל�מ:�₪54005400

לפרטים�והרשמה:�052-5666947

 ÌÈÊÁ‡Ó·  ‰‡È¯·‰Â  ‰¯ÈÚˆ‰  ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰

 Ï·ÂÓ‰ ‰¯È˜Ú ÌÂÈ‡ ÈÙ· ˙ÙÒÂ ÌÚÙ ˙·ˆÈ

 ÌÈ˘˜·Ó‰ ¨‡È‰ ¯˘‡· ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ È‡Â  ̆È¢Ú

 ÏÎ·  Â˙·È˘ÈÏ  ÒÈÒ·‰ ˙‡ Ú˜Ú˜Ï ÌÈ˘ ‰Ê

 ÆÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È

 È·˘Â˙  Ï˘  ˙Â¯ÈÒÓ‰Â  ˙Â˘ÈÁ‰

 ˙Â‡Ï  ÌÈ‰  ÌÈÊÁ‡Ó·Â  ˙ÂÚ·‚·  ˙ÂÂÎ˘‰

 ˙·˘Â‰  ÁÂ¯‰  ÆÂÏÂÎ  ¯Â·Ú  ˙ÙÂÓÏÂ

 ˙ÙÂ˙Â  ÌÈÈÁ  ‰ÁÈÙÓ  ÌÈ˘„Á‰  ÌÈÙˆÓ·

 Â‡  ÆÌÈ˜È˙ÂÂ‰  ÌÈ·Â˘ÈÈ·  Ì‚  ˙Â·Á¯˙‰

 ‰Ú·‚Â  ‰Ú·‚  ÏÎ˘  ÌÈÈÓ‡ÓÂ  ÌÈÚ„ÂÈ

 ˙È˙„‰  ˙È¯ÒÂÓ‰  Â˙ÂÎÊ  Û˜Â˙Ó  ‰Ó˜Â‰

 Ê‡Ó ÌÏÂ‡ Æ‰ÏÂÎ Ï‡¯˘È ı¯‡ ÏÚ ˙ÈÚ·Ë‰Â

 ÔÚÓÏ  ˜·‡Ó‰  ¨‰¯ÂÓ  ÔÂÏ‡Â  ‰ÈËÒ·Ò  ÈÓÈ

 ÌÈÈË˜Ë  ÌÈÎÏ‰Ó·  Ì‚  ÍÂ¯Î  ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰

 ÆÔÂËÏ˘‰  ÈÓ¯Â‚  ÌÚ  ˙Â·‰Â  ÌÈÓÂÎÈÒ  Ï˘

 ÂÓ„È˜  ˜¯  ¨ÏÏÎ‰  ÔÓ  ‡ˆÂÈ  ‡ÏÏ  ¨ÌÏÂÎ

Æ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙ÙÓ ˙‡ ÂÓÈˆÚ‰Â

 ˙Ïˆ‰Ï  ÏÏÂÎ  ÌÎÒ‰  ˙‚˘‰Ï  ÌÈÏÚÂÙ  Â‡

 Ì˙È·¯Ó Â¯˘ÎÂÈ Â˙¯‚ÒÓ· ¨ÌÈÊÁ‡Ó‰ ˙È·¯Ó

 ÂÎÙ‰ÈÂ  ˙È¯ÂËÂË‡ËÒÂ  ˙È˙Ï‰Ó  ‰ÈÁ·Ó

 Ì˜ÏÁÂ ¨¯·„ ÏÎÏ ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰Ó ˜ÏÁÏ

 ÆÌ‰Ï  ÍÂÓÒ‰  ·Â˘ÈÈ‰  ÈÓÂÁ˙Ï  ˜˙ÚÂÈ  ÔË˜‰

 ˙˜„˜Â„Ó  ˙ÈËÙ˘Ó  ‰˜È„·  ¯Á‡Ï˘  ÔÎ˙ÈÈ

 ÒÂÓ  ‰È‰È  ‡Ï  ÌÈ„„Â·  ÌÈÊÁ‡Ó·  ÈÎ  ¯¯·˙È

 ¯Á‡Ó  ¨ÍÂÓÒ  ÌÂ˜ÓÏ  ˙ÓÎÒÂÓ  ‰˜˙Ú‰Ó

 ˙˘ÈÎ¯  ¯˘‡  ˙ÂÈË¯Ù  ˙ÂÚ˜¯˜  ÏÚ  ÂÓ˜Â‰Â

Æ‰Ï˘Î Ô‰· ˙ÂÚ˜¯˜‰

 Ú¢˘È  ˙ˆÚÂÓ  ÂÚÈ‚‰  ≤∞∞∞  ˙˘  ˙ÏÈÁ˙·

˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˜ÂÊÈÁ ∫‰¯ËÓ‰

 ‰ÓÎÒ‰Ï  ¨˜¯·  „Â‰‡  ¨Ê‡„  ‰Ï˘ÓÓ‰  ˘‡¯Â

 ÆÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È· ÌÈÊÁ‡Ó ¥≤ Ï˘ Ì„È˙Ú ÏÚ

 ÌÈÊÁ‡Ó ±μ ˙È„ÈÈÓ ¯Â˜ÚÏ ‰ÂÂÎ˙‰ ‰Ï˘ÓÓ‰

 Ô˙ÓÂ  ‡˘Ó  ÌÂ˙·  Æ˙Â¯˘Ú  „ÂÚ  ‡ÈÙ˜‰ÏÂ

 Ì‰ÈÙÏ  ÌÈÓÂÎÈÒÏ  ÚÈ‚‰Ï  ÂÁÏˆ‰  È·ÈÒËÈ‡

 ÌÈÒÏÎÂ‡Ó  ÌÈÊÁ‡Ó  μ  ¨ÌÈÊÁ‡Ó  ¥≤  ÍÂ˙Ó

 ÌÚ  ÌÓÂ˜ÓÏ  Â¯ÊÁ  ÂÏ‡  Ì‚Â  ÌÓÂ˜ÓÓ  ÂÂÙ

ÆÔÂÎ˙‰ ÈÎÈÏ‰ ˙ÂÓ„˜˙‰

 È¯Ó‚Ï ÌÈÈ˜ÂÁ ÌÈÊÁ‡ÓÎ Â¯ÎÂ‰ ÌÈÊÁ‡Ó ∏

 ˘Â‚·  ¯·  ‰„˘Â  ¨˙¯Ù‡·  Ô‚„‰  ˙Ú·‚  Ì‰·©

 ˙ˆÏÓ‰·  ÌÈ¯ÂÓ‡  ÂÈ‰˘  ÌÈÊÁ‡Ó  ¥  ª®ÔÂÈˆÚ

 ÌÂÎÓ  ÏÚ  Â¯‡˘  ¨˙ÂÙ˙‰Ï  ÔÂÁËÈ·‰  ¯˘

 ÌÈÁ˙ÂÙÓÂ  ÌÈÈ‡ÓˆÚ  ÌÈ·Â˘ÈÈÏ  Ê‡Ó  ÂÎÙ‰Â

 Â¯˘Â‡  ∑  ª®„Â„  Ô‚ÓÂ  ˙ÈÙÂˆ  ¨‰˘¯Á  ¨„Ú  È„Ú©

 ª®˘¢ÈÁ‰  ˙Ú·‚Â  È„  ‰ÙˆÓ  Ì‰·©  ‰ÈÈ·Ï

 Â¯ÒÂ‰ ‡Ï Í‡ ¨‰È·‰ ‰‡Ù˜Â‰ ÌÈÊÁ‡Ó ±≥–·

 ÌÈÈ˜˙È  ‡Ï  ÈÎ  ËÏÁÂ‰Â  ÌÈÓÈÈ˜‰  ÌÈ·Ó‰

 ∫¯˙È‰  ÔÈ·©  Ì˙¯È˜Ú  ˙Â¯˘Ù‡·  ÛÒÂ  ÔÂÈ„

 ¨ÈÏÚ· Ï·ÂÈ‰  ˙ÂÎ˘ ¨ÔÈÎÂ¯·  ¨‰˜Ï‡· Ô„  Ô‚Ó

 È¯˜·  ‰˜  ÛÂ  ¨‰ÂÓÚ  ¨Ï‡¯‰  ˙Ú·‚  ¨‰ÈÁ‡

 ˙Â„Â˜  ≥–Ó  ª®ÌÈ¯ÓÂÚ·  ¯ÂÓ  ‡ËÂ  ¨ÔÂ¯ÓÂ˘

 ≤ ªÌ‰· ÂÈ‰˘ ÌÈ˜˙Ó‰ Â¯ÒÂ‰ ˙Â˘ÈÂ‡Ó ‡Ï

 ÊÁ‡Ó Ì‰· ÌÈ˜‰Ï  ÔÎÂ˙˘ ÌÈÓÓÂ˘ ÌÈ¯˙‡

 ‰ÁÏˆ‰·  Â˜˙ÚÂ‰  ÌÈÊÁ‡Ó  ≥  ªÂ·˘ÂÈ  ‡Ï

 ¨¯Á˘‰–·ÎÂÎ·  ÌÈÓ¯Î  ‰ÙˆÓ©  ÍÂÓÒ  ÌÂ˜ÓÏ

 ¯˙‡ ª®¯Ó˙È‡· ∑∑∑ ‰Ú·‚Â ˘ÓÎÓ· Ê¯‡ ‰ÂÂ

 ‰ÙˆÓ©  ÂÓÂ˜ÓÏ  ·˘Â  ÈÓÊ  ÔÙÂ‡·  ‰ÂÙ  „Á‡

 ‡Ï  ‰Ï˘ÓÓ‰˘  ‰„·ÂÚ‰  ˙Â¯ÓÏ  ®˙È‚Á

 ¨ÌÎÒ‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÎ· ‰„ÓÚ

 ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï  ‰·ÂË  ‰˙È‰  ˙ÈÙÂÒ‰  ‰‡ˆÂ˙‰

 Æ‰ÁÂ˙ÈÙ Í˘Ó‰ÏÂ

 ÂÁÏˆ‰ ÍÂÓ ¯ÈÁÓ·Â ÌÈÏÂ„‚ ÌÈˆÓ‡Ó·

 Á˙ÙÏÂ ˙Â·Ï ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ÓÎÒ‰‰ ˙ÂÚˆÓ‡·

 ¥≤ ÏÎ ËÚÓÎ ÂÎÙ‰ ÌÂÈ‰ ‰¢·Â ¨˙Â„Â˜‰ ˙‡

 ¯˘‡  ¨˙ÂÂÎ˘Â  ÌÈ·Â˘ÈÈÏ  ÂÏÏ‰  ÌÈÊÁ‡Ó‰

 ÆÚ·˜ È˙· Â· Ì‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ·

 Ï·˜Ï ·¯ÈÒ ¨ÔÂÚÓ ˙ÂÂÁ ¨„·Ï· „Á‡ ·Â˘ÈÈ

 ÏÎ‰¢  Ï˘  Í¯„·  ¯Á·Â  ÌÈÊÁ‡Ó‰  ÌÂÎÈÒ  ˙‡

 ˙ÂÂÁ ÆÁË˘· ˜·‡Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ¢ÌÂÏÎ ‡Ï Â‡

 „ÚÂ ¨ÂÒ¯‰ ‰·˘ ÌÈ·Ó‰ ¨ÁÂÎ· ‰˙ÂÙ ÔÂÚÓ

 ÂÈÏÚ  ÁË˘‰  ˙‡  ·˘ÈÈÏ  ¯˘Ù‡˙‰  ‡Ï  ÌÂÈ‰

 Æ‰Â˘‡¯· ‰Ó˜Â‰

 ÂÈ‡  Æ‚ÂÏ‡È„ÏÂ  ˙Â¯·„È‰Ï  ÂÈ ֵÙ

 Ì˙ÚÙ˘‰  ̆¨ÌÈ¯˙ÂÈÓ ÌÈ˙ÂÓÈÚ· ÌÈÈÈÂÚÓ

 ¨˙ÈÏÈÏ˘Â  ˙ÈÒ¯‰  ˙ÈÏ‡¯˘È‰  ‰¯·Á‰  ÏÚ

 ÂÈ„È ‰Á„˙ Ì‡ ÌÏÂ‡ Æ˘‡¯Ó ÚÂ„È ÌÙÂÒÂ

 ÛÈ˜˙Â  ˘ÂÁ  ˜·‡ÓÏ  ‡ˆ  ≠  ˙Ë˘ÂÓ‰

 ‡Ï˘  ÂÈÏÚ  ÂÙÎ  ‰ÂÓÚ  ÈÚÂ¯È‡  ÆÁË˘·

 Â˘ÙÈÁ  Ì‰·  Ì‚Â  Â˙·ÂË·  ‡Ï˘Â  ÂÂˆ¯·

 ÌÏÂ‡ ¨ÈÂÙˆ‰ ˙ÂÓÈÚ‰Ó ÚÓÈ‰Ï È„Î Í¯„ ÏÎ

 ‰˜ÂÓÚ ‰·È¯  ̂·¯  ̂ÛÈ˜˙‰ ˜·‡Ó‰ ÈÎ ¯Â¯·

 ˙ÂËÏÁ‰‰  ÈÏ·˜Ó  ·¯˜·Â  Ï‰˜‰  ˙Ú„·

 ˙ÈÈÈÚ  ‰ÈÁ·Â  ˙Â¯·„È‰Ï  Á˙Ù  Á˙ÙÂ

 ÚˆÙ·  ÌÈˆÂ¯  ÂÈ‡  ÆÌÈÊÁ‡Ó‰  ˙ÈÈ‚ÂÒ  Ï˘

 ˙Ï‡˘ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ È„Î ÛÒÂ  ÌÓ„Ó ÈÓÂ‡Ï

 ‰Ï˘ÓÓ‰  È„È·  ‡ˆÓ  ¯Â„Î‰  ÆÌÈÊÁ‡Ó‰

£ Æ˙¯Á‡ Ì‚ ¯˘Ù‡

˙ÂÁÎÙ˙‰

 ∫¯·Ú˘Ï Ï¢ÎËÓ¯‰ ÔÂÏÚÈ ®È‚Â·© ‰˘Ó Ï¢‡¯

˙È¯ÂËÒÈ‰ ˙ÂÓ„Ê‰ ‰ˆÓÁÂ‰¢
¢˙ÂÓÈÚ‰ Í˘Ó‰Ï Ú¯Ê‰ Ú¯ÊÂ


