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הנגב המערבי – מופת למסירות על הארץ

ְשכֹון בארץ
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המשך בעמ' 11

ְשכֹון בארץ המשך מעמ' השער
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רב�משה�מרדכי�אפשטיין,�הקים�את�

והיה� בראשה,� ועמד� חברון� ישיבת�

ממקימי�העיר�חדרה.�הרב�אפשטיין�

נולד�ב–כ‘�אדר�תרכ“ו�(1866)�בבאקשט�(סמוך�

לוילנה)�לאביו�-�הרב�צבי�חיים�שנודע�בישיבת�

וולוז‘ין�בכינוי�’העילוי�השחור‘,�ואשר�שימש�

כרבה�של�באקשט,�ולאימו�-�בילא�חנה.�הרב�

בה� ונחשב� וולוז‘ין,� בישיבת� למד� אפשטיין�

הגביר� �- פרנק� פייבל� שרגא� כאשר� לעילוי.�

מאלקסוט,�פרברה�של�קובנה�-�נפטר,�ביקשה�

גולדה�-�אלמנתו�-�למלא�את�צוואתו,�ולהשיא�

את�בנותיהן�לתלמידי�חכמים�מובהקים.�היא�

שידוך� למצוא� כדי� וולוז‘ין� לישיבת� נסעה�

הרב� �- הישיבה� ראש� ושם� הראשונה,� לבתה�

הרב� בין� התלבט� ברלין� יהודה� צבי� נפתלי�

זלמן� איסר� הרב� ובין� משה�מרדכי�אפשטיין,�

מלצר.�לבסוף�הוא�שאל�אם�יש�לה�בת�נוספת�

חיה� הבת� �,1892 ובשנת� להינשא,� הצריכה�

מנוחה�נישאה�עם�הרב�משה�מרדכי�אפשטיין,�

נישאה�עם�הרב� והבת�השנייה,�בילא�הינדא,�

איסר�זלמן�מלצר.

אפשטיין� הרב� שלמד� בתקופה� כבר�

אגודת� מראשי� היה� הוא� וולוז‘ין,� בישיבת�

חברי� מטרת� ציונה“.� ”נס� בשם� ציונית� סתר�

הייתה� ישיבה,� בחורי� היו� שכולם� האגודה,�

היה� האגודה� מזכיר� ישראל.� לארץ� לעלות�

�- אפשטיין� הרב� של� גיסו� פרידלנד,� פסח�

הרב�איסר�זלמן�מלצר�-�היה�חבר�בה,�וחבר�

נוסף�באגודה�היה�הרב�אברהם�דב�בער�הכהן�

שפירא�-�הרב�האחרון�של�קובנה.�קיומה�של�

האגודה�נשמר�בסוד,�משום�שהרוסים�אסרו�

עיסוק�בענייני�יישוב�ארץ�ישראל.

היה� שכבר� ולאחר� וולוז‘ין,� עזיבת� לאחר�

נשוי�ואב�לילדים,�חבר�הרב�אפשטיין�לשלוש�

באה� מהן� שאחת� �- נוספות� סתרים� אגודות�

היה� הוא� מריגה.� באה� והשנייה� מאלקסוט,�

מטעם� שליחים� חמישה� של� במשלחת� חבר�

בארץ� אדמות� לקנות� שיצאו� אלה,� אגודות�

ישראל.�בהמלצתו�ובתיווכו�של�יהושע�חנקין�

שחנקין� לאחר� זאת� חדרה,� אדמות� את� קנו�

של� לייבושן� שידאג� כתוב� בחוזה� התחייב�

לא� דבר� של� בסופו� בסביבה.� הביצות� כל�

אפשטיין� והרב� בהתחייבויותיו� חנקין� עמד�

משום� לחדרה,� האגודות� אנשי� עם� עלה� לא�

שמונה�בינתיים�להיות�ראש�ישיבת�סלבודקה�

צבי� נתן� הרב� �- מחותנו� ידי� על� כשהתבקש�

פינקל�לעמוד�בראש�הישיבה�שייסד�-�ישיבת�

גיסו� עם� יחד� בסלובודקה,� ישראל� כנסת�

מלצר� הרב� עבר� יותר� מאוחר� מלצר.� הרב� �-

לעמוד�בראש�ישיבת�סלוצק.�

הרב�אפשטיין� עלה� �(1924) בשנת�תרפ"ד�

ועם� הישיבה� תלמידי� רוב� עם� ישראל� לארץ�

והקים� ישראל,� לארץ� פינקל� צבי� נתן� הרב�

נבחרה� חברון� חברון.� בעיר� הישיבה� את� בה�

גרו� שבירושלים� משום� ירושלים,� במקום�

במיוחד.� שמרנים� שהיו� הישן� היישוב� אנשי�

�- העיר� שם� על� היום� עד� נקראת� הישיבה�

וחיסול� ישיבת�חברון.�לאחר�פרעות�תרפ“ט�

הישיבה� הוקמה� בחברון,� היהודי� היישוב�

מחדש�בירושלים�בשכונת�גאולה.�

אפשטיין� הרב� הצטרף� עלייתו� בשנת�

כהנא� דב� אברהם� ולרב� זצ“ל,� קוק� לראי“ה�

על� לארה“ב� במסע� קובנא� של� רבה� זצ“ל,�

בארץ.� תורניים� למוסדות� מימון� להשיג� מנת�

יחסם�של�ראשי�ישיבת�סלבודקה–חברון�אל�

מרן�הרב�קוק�היה�יחס�של�הערצה.�הוא�היה�

מצד� הן� דישראל,� דארעא� המרא� מבחינתם�

גאונותו�והן�מצד�צדיקותו.�הסבא�מסלבודקה,�

חותנו�של�הרב�אפשטיין,�תאר�את�הרב�קוק:�

”הגאון�הגדול�המפורסם�בקצווי�ארץ,�בגאון�

מדותיו� ובנועם� וצדקתו,� חכמתו� תורתו,�

העמוקות�והנשגבות�באור�התורה,�אוהב�עם�

ישראל�במסירות�נפש“�(ליקוטי�הראי“ה�ח“ג�

ע‘�135).�

תרצ“ד� כסלו� בי‘� בירושלים� מותו� לאחר�

כראשי� חתניו� כיהנו� שנים,� �73 לפני� �(1933)

הישיבה�במקומו.�את�חידושיו�פרסם�בספרי�

”לבוש�מרדכי“�על�הש“ס.�£

יְהִי ָרָעב ָּבָאֶרץ” (בראשית כ”ו,א’) - בימי ”ו
יצחק כבימי אברהם אביו. אך כשעולה 
בשעתו  כאביו  לנהוג  יצחק  של  בדעתו 
תרד  ”אל  הקב”ה:  אותו  מזהיר  מצרימה,  ולרדת 
חז”ל  מסבירים  ב’).  (שם  בארץ”  שכון  מצרימה, 
(תנחומא בובר תולדות ו’): ”אביך שבא מחוצה לארץ 
- ירד למצרים; אבל אתה, שנולדת בארץ ישראל, 
ואתה עוָלה טהורה - תרד?!”. קדושתו של יצחק 
אבינו נעלה ביותר: הוא יליד ארץ ישראל. יצחק, 
שמעולם לא נשם מטומאת אוויר ארץ העמים, הוא 
ִמְצָריְָמה  ֵּתֵרד  ”ַאל  נצטווה:  כן  ועל  טהורה,  עולה 
ְׁשכֹון ָּבָאֶרץ”. חז”ל שומעים כאן כפילות ציווי, בלא 
תעשה ועשה, כאשר הציווי השני - ”שכון בארץ” 
- נראה כמיותר. הם מבינים שהתוספת של ”שכון 
בארץ” באה לדרוש מיצחק עשיה מיוחדת, להטיל 
עליו תפקיד מיוחד. כך דורשים חז”ל (בראשית רבה 
ס”ד, ג’): ”שכון בארץ - עשה שכונה בארץ ישראל; 
הוי נוטע, הוי זורע. דבר אחר: שכון בארץ - שכן 

את השכינה בארץ”.
מאליו:  מובן  נשמע  חז”ל  של  השני  פירושם 
על יצחק מוטל להבטיח שהשכינה תשכון בארץ, 
 - הראשון  הפירוש  אבל  בארץ,  קדושה  שתשרה 
”עשה שכונה בארץ ישראל; הוי נוטע, הוי זורע” 
- קשה! לבנות ולנטוע במובן הגשמי?! וכי זה מה 
שנדרש מן העולה הטהורה, מיצחק אבינו שמדרגת 

קדושתו עליונה ונשגבה?!
שתי  אלא  לפנינו  אין  הדברים  שבעומק  אלא 
בארץ  ונטיעה  בבניין   - מטבע  אותה  של  פנים 
ישראל אתה משכן את השכינה בארץ. יש להשקיע 

כוחות ומשאבים בבניינה הפיזי של הארץ, והבניין 
הגשמי הוא הוא הכלי לגילוי שכינה בארץ. בלי 
הבניין הגשמי אין בסיס להשראת השכינה, והיא 
של  עניינה  בשמים.  ומרחפת  תלושה  נשארת 
למלא  צריכה  הקדושה  בחיים,  להתגלות  שכינה 
את המציאות כולה, לשם כך צריך לבנות מציאות 

חיים ממשית ולשכן שכינה בתוכה.
תיאור  את  התורה  מביאה  הקודמת  בפרשה 
(בראשית  ורבקה  יצחק  בין  הראשונה  הפגישה 
ִלְפנֹות  ַּבָּׂשֶדה  ָלׂשּוַח  יְִצָחק  ”וַּיֵֵצא  ס”ד):   - כ”ד,ס”ג 
וִַּתָּׂשא  ָּבִאים.  גְַמִּלים  וְהִּנֵה  וַּיְַרא  ֵעינָיו  וַּיִָּׂשא  ָעֶרב 
ִרְבָקה ֶאת ֵעינֶיהָ וֵַּתֶרא ֶאת יְִצָחק וִַּתּפֹל ֵמַעל הַּגָָמל. 
ַּבָּׂשֶדה  הַהֵֹלְך  הַָּלזֶה  הִָאיׁש  ִמי  הֶָעֶבד  ֶאל  וַּתֹאֶמר 
הַָּצִעיף  וִַּתַּקח  ֲאֹדנִי  הּוא  הֶָעֶבד:  וַּיֹאֶמר  ִלְקָראֵתנּו? 

וִַּתְתּכָס”.
מביא רש”י: ”ויצא יצחק לשוח: לשוח - לשון 
תפלה”. ובא על כך התיאור במדרש (בראשית רבה 
פרשה ס’, י”ד - ט”ו): ”ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות 
”תפלה  שנאמר:  תפלה,  אלא  שיחה  אין   - ערב” 
ד’ ישפוך שיחו”... ”ותשא  ולפני  יעטוף,  לעני כי 
רבקה את עיניה ותרא את יצחק” - אמר רב הונא: 
אדם  ודאי   - אמרה  בתפלה.  שטוחה  שידו  צפתה 
גדול הוא. לכך שאלה עליו. וכי מה שאלה רבקה 
את אליעזר ”מי הוא זה”? ובאיזו התרגשות! הדבר 
עלה לה בנפילה מעל הגמל! מי יודע כמה עוברי 
תהתה  אחד  כל  על  וכי  בדרך.  היו  נוספים  אורח 
מי הוא זה? אלא ראתה שאדם גדול לפניה. וממה 

התרשמה? מאורח תפלתו. 

מדגיש כאן בעל העמק דבר: ”ותרא את יצחק 
אלוקים  כמלאך  אז  והיה  ומתפלל,  עומד  בעודו 
שטוחות  ידיו  שראתה  וכמבואר,  מאוד,  נורא 
בתפילה”. כלומר - יצחק דבק היה בקב”ה אותה 
יצחק  ”ויצא  מפרש:  והרשב”ם  בתפילה.  שעה 
לשוח בשדה” - לטעת אילנות, כדכתיב: ”וכל שיח 
השדה”. כלומר - יצחק היה עסוק בנטיעת אילנות, 
בדאגה לשיח השדה. וכך ראתה אותו רבקה. ראתה 
ידיו  את  ראתה  האדמה,  ברגבי  מטפלות  ידיו  את 
ראתה  בזה  וגם  אילנות,  נוטעות  בעצים,  עוסקות 
והתרשמה  מאד  נורא  א–לוהים  כמלאך  אותו 
בקב”ה  דבק  אבינו  יצחק  את  ראתה  היא  ביותר. 
הסיפור  רקע  על  ישראל.  בארץ  עצים  בנטיעת 
מקבלים  זצ”ל  קוק  הגראי”ה  מרן  אודות  על  הבא 
דברי הרשב”ם ביחס ליצחק אבינו אור חדש: מרן 
הגראי”ה קוק זצ”ל (בחוברת לשלושה באלול ב’, אות 
נ”ג), השתתף בחגיגת נטיעות במגדיאל (כיום חלק 
”והיה  הראשונה.  בנטיעה  כיבדוהו  השרון).  מהוד 

עיניו  זלגו  ברעדת–קודש.  נוראה,  בהתרגשות 
דמעות ופניו כלפיד אש, ולא לקח את המעדר, אך 
בידו טיפל ברגבי האדמה. וכשנשאל על התרגשות 
מלכות–שמים  בקבלת  שראוהו  כמו  שהיא  זו, 
בקריאת שמע - אמר: הרי זו התדבקות במידותיו 
חז”ל  כדברי  הארץ,  במטע  להתעסק  הקב”ה,  של 

במדרש רבה, פרשת קדושים”. 
זהו החידוש הגדול שהנחילה היהדות לעולם 
למציאות  שייכת  הקדושה  הקודש.  ארץ� ישנה   -
אורחות  בכל  להתגלות  ועליה  שלנו,  הארצית 
חיינו. דבר זה מלמדת אותנו התורה דווקא דרך 
המפגש עם יצחק אבינו. ממרום קדושתו העליונה 
החומרי  הבניין  של  ערכו  את  ללמדנו  יצחק  בא 
כל  שהוא  ישראל,  ארץ  של  המעשית  והנטיעה 
לגילוי  בעולם,  שכינה  להשראת  בסיס  כולו 
קדושה בעולם. ארץ ישראל, ארצנו הקדושה, בה 
התורה  ותתגלה  במלואה  קדושה  תיכון  בה  ורק 
בשלמותה. בהאחזותנו בה ובבנייננו אותה אנחנו 

בונים את בניין השכינה בעולם. £
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ִמָּׁשם  ”וַּיִַּסע   ≠  ¯¯‚Ï  Ì‰¯·‡

ֵּבין  וַּיֵֶׁשב  הַּנֶגֶב  ַאְרָצה  ַאְבָרהָם 
 ¨ßÎ  ˙È˘‡¯·© ִּבגְָרר”  וַּיָגָר  ׁשּור  ּוֵבין  ָקֵדׁש 
 ¯¯‚ Ï‡ ¯ÊÂÁ ¨·Ú¯‰ ˙Â·˜Ú· ¨˜ÁˆÈ Æ®ß‡

 ‡Â‰ Ì˘Â È˙˘ÏÙ ÔÂËÏ˘ ˙Á˙ ‰Â˙‰

 Ô˘È  Æ¢¯¯‚·  ˜ÁˆÈ  ·˘ÈÂ¢  ≠  ·˘ÈÈ˙Ó

 ∫¯¯‚  ¯ÈÚ‰ ÈÂ‰ÈÊ  ¯·„· ˙Â‡Ò¯‚ ¯ÙÒÓ

 Æ„ÂÚÂ ‰ÚÈ¯˘–‡ Ï˙ ‰Óß‚ Ï˙ ¨¯Â¯‰ Ï˙

 Ì˘È  ‰Ê  ¯ÂÊ‡·  ÌÈ‡ˆÓ  ‰Ï‡  ÌÈ¯˙‡

 Ú˜¯˜Â ˙ÈÒÁÈ ÌÈÁÂ ÌÈÈÓÈÏ˜‡ ÌÈ‡˙

 ·¯ÚÓ  È˘È·Î·  ÚÒÂ‰  ÆÈ„ÓÏ  ‰ÈÈ¯ÂÙ

 ‰‡Â·˙‰  ˙Â„˘Ó  Ì˘¯˙‰Ï  ÏÂÎÈ  ·‚‰

ÆÌÈÙÒÂ ˙Â‡Ï˜Á ÈÁË˘Â ÌÈ·¯‰

 ¯¯‚  Ï˘  ÌÈÈÂ‰ÈÊ‰  „Á‡  ¨¯Â¯‰  Ï˙

 Æ¯¯‚  ÏÁÏ  ÍÂÓÒ·  ‡ˆÓ  ¨˙È‡¯˜Ó‰

 Ô˙È‡  ÏÁ  ‰È‰  ˜ÂÁ¯‰  ¯·Ú·  ¯¯‚  ÏÁ

 ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÚÈ·‰Ó ‰È‰ ÂÈÓÈÓ ¯Â˜Ó˘

 ÌÈÓ Ï˘ ‰Ï„ ‰ÓÈ¯Ê ‰˘È ÌÂÈ‰ „Ú ÆÂ·

 ˙Â¯ÈÙÁ·  ÆÂ¯·Ú  ÌÈÓÈ  ‰¯ÈÎÊÓ‰  ÏÁ·

 ·Â˘ÈÈ  ˙Â·Î˘  Ú·¯‡  ÂÏ‚˙  ¯Â¯‰  Ï˙

 ‰ÂÎÈ˙‰  ‰ÊÂ¯·‰  ˙ÙÂ˜˙Ó  ÏÁ‰

 ˙È‡¯˜Ó‰ ‰È‚ÂÏÂÂ¯Î‰ Ù¢Ú  ̆®˙ÈÚÎ©

 ‰ÂÎÈ˙‰  ‰ÊÂ¯·‰  ˙ÙÂ˜˙  ˙Ï·Â˜Ó‰

 È¯ÂÙÈÒ·  ˙Ù˜˙˘Ó‰  ‰ÙÂ˜˙‰  ‡È‰

 ‰ÙÂ˜˙·  ¯Â¯‰  Ï˙·  ·Â˘ÈÈ‰  Æ˙Â·‡‰

 ˙ÏÏÂÒ Û˜ÂÓ ‰È‰˘ ÏÂ„‚ ·Â˘ÈÈ ‡Â‰ ÂÊ

 ÂÎÙ‰  ÌÈ˘‰  ÍÏ‰Ó·˘  ˙È·ÈÒÓ  ¯ÙÚ

 ÌÈ¯˜ÂÁ‰  Ù¢ÚÂ  ÌÈ·Ï  ˙ÓÂÁÏ  ‰˙Â‡

 ÌÂ¯„· ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ „Á‡ ‰Ê ‰È‰

 ÆÂÊ ‰ÙÂ˜˙· ÔÚÎ

 Ì‰·˘  ÂÏ‡  ÌÈÈ¯Â˘ÈÓ  ÌÈ¯ÂÊ‡·

 ÌÈ‡Â ÌÈ‰ Ï‡ ¨˙ÈÒÁÈ ¨ÌÈ·Â¯˜ ÌÈÏÁ‰

 ÌÈÓ¯ÂÊ  ÌÈÓ‰  ‰·¯  ‰„ÈÓ·  ÌÈÈÂË

 ÈÙÏ  ˙Á˙Ó  Ï‡  ÌÈÏÁÏÁÓÂ  ÌËÈ‡Ï

 ÏÚ  ÆÌÈÏÁ‰  ÈˆÂ¯Ú·  ¯˜ÈÚ·  ¨‰Ó„‡‰

 ÂÏÏ‰  ÌÂ‰˙‰  ÈÓ  ˜ÙÂ‡Ï  ÚÈ‚‰Ï  ˙Ó

 ÂÊÎ  ‰¯ÈÙÁ  ¨Ì‰ÈÏ‡  ÚÈ‚‰ÏÂ  ¯ÂÙÁÏ  ˘È

 ˙ÈÈÙ‡Ó‰  ÒÏ‰  ˙Ó„‡  Æ¯‡·  ∫˙‡¯˜

 ¨˙Â¯‡·  ˙¯ÈÙÁÏ  ‰ÁÂ  ¯ÂÊ‡‰  ˙‡

 ÁÂ  ÏÁ‰  ÈˆÂ¯Ú·  ‡ˆÓ‰  ÛÁÒ‰  Ì‚Â

 ˙„ÓÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÂÊ Æ˙Â¯‡· ˙¯ÈÙÁÏ

 ˙Â¯‡·‰  ˙¯ÈÙÁ  ¯ÂÙÈÒ  ÒÈÒ··

Æ¯¯‚ ı¯‡· Ô‰ÈÏÚ ˙Â·È¯Ó‰Â

 ˙Â¯‡·‰  ˙ÂÎÙÂ‰  ˙¯Âˆ·  ˙ÙÂ˜˙·

 Í¯„‰ ÆÔ¯ÓÂ˘Ï ˘ÈÂ „‡Ó ˙ÂÎ¯ˆ ˙ÂÈ‰Ï

 ÌÂ˜ÓÓ  ·˘ÈÈ˙Ó  ˜ÈÁ¯‰Ï  ‰ËÂ˘Ù‰

 ≠  ÂÈÓÈÓ  ¯Â˜Ó  ˙‡  ÌÂ˙ÒÏ  ‡È‰  ‰ÊÎ

 Ì‰¯·‡Ï Â˘Ú ÌÈ˙˘ÏÙ‰ ÍÎ Æ˙Â¯‡·‰

 Ì‰Ï ˘È‚„ÓÂ ˜ÁˆÈ Ì˙Â‡ ÁÈÎÂÓ ‰Ê ÏÚÂ

 ‰Ó„‡ ÏÚ ¯‡˘È‰Ï ˘ÂÁ ‡Â‰ ‰ÓÎ „Ú

 ˙ÂÙÒÂ ˙Â¯‡· ¯ÂÙÁÏÂ ·Á¯˙‰Ï Û‡Â ÂÊ

 Æ¯ÂÊ‡·

 ˙Â¯Â˜Ó·Â ÒÂÈ·Ò·‡ Ïˆ‡ ‰ÚÈÙÂÓ ¯¯‚

 ÊÂÁÓ Ì˘Î ‡·„ÈÓ ˙ÙÓ· ÏÏÂÎ ÌÈÈËÊÈ·

 ˙ÎÒÓ©  ÈÓÏ˘Â¯È‰ „ÂÓÏ˙· Æ¢È˜È¯¯‚¢  ≠

 Ì˘Î È˜È¯¯‚ Ì˘‰ ÚÈÙÂÓ ®ß‡ ¨ ßÂ ˙ÈÚÈ·˘

 ÌÈÓÚ  ˙‡ÓÂË  ÂÈÏÚ  Â¯Ê‚  ‡Ï˘  ¯ÂÊ‡

 ‡Â‰˘  ÌÂ˘Ó  ÌÈÈ¯Î  Â·  ÌÈÈÁ˘  Ù¢Ú‡

 ÌÈ¯ˆÓ  ÏÁ  „Ú  ¯·„  ÏÎÏ  È¢‡Ï  ·˘Á

 ÒÁÈÈ˙Ó  ÈÓÏ˘Â¯È‰  Æ®˘È¯Ú  Ï‡  È„‡Â©

 ÏÁ ‰Î‡Â· ·‚‰ ·¯ÚÓ ÔÂÙˆ ¯ÂÊ‡ ÏÎÏ

Æ¯·„ ÏÎÏ Ï‡¯˘È ı¯‡Î ¨ÌÈ¯ˆÓ

 Â˙ÂÁÎÂ  ÏÚ  ˘˜Ú˙‰  ˜ÁˆÈ  ˜¯  ‡Ï

 ÌÈ‡¯ÂÓ‡‰  Ì‚  ‡Ï‡  ¯¯‚  ¯ÂÊ‡·

 ı¯‡  ÈÓÂÁ˙·  ¯ÂÊ‡‰  ÏÂÏÎÏ  Â˘˜Ú˙‰

 ¯ÙÒ·  ÔÈÂˆÓ˘  ÏÂ·‚‰  ÈÙ  ÏÚ  Ï‡¯˘È

 ÏÂ·‚  ÔÂÈˆ©  „¢Ï  ¯·„Ó·Â  Â¢Ë  Ú˘Â‰È

 Ì˜˘Ï ÁÈÏˆÓ ˜ÁˆÈ Æ®ÔÚÎ Ï˘ ÈÓÂ¯„‰

 ÌÈ˙˘ÏÙ‰˘  Ì‰¯·‡  Ï˘  ÂÈ˙Â¯‡·  ˙‡

 Æ˙Â·¯  ˙Â¯‡·  ¯ÂÙÁÏ  ÏÈ·˜Ó·Â  ¨ÂÓ˙Ò

 ˘Ù‰  ˙Â¯ÈÒÓ  ˙‡  ÏÓÒÓ‰  ˜ÁˆÈ

 „Â˜Ú  Â˙ÂÈ‰·  „ÂÚ  ¨Ï‡¯˘È  ı¯‡  ÏÚ

 ˙Â¯ÈÒÓ  Â˙Â‡  „ÓÈÏ  Á·ÊÓ‰  ‚¢Ú

 ˜ÁˆÈ  ÍÈ˘ÓÓ  ˙Â¯‡·‰  ¯ÂÙÈÒ·Â  ¨È‰Ó

 ‡Â‰˘Î  ı¯‡‰  Á·ÊÓ  ÏÚ  „˜ÚÂ  ÂÎ¯„·

 ÏÂÓ „ÈÓ˙Ó ˜·‡Ó· ÂÏÂ·‚ ˙‡ ·ÈÁ¯Ó

 ÆÌÈ˙˘ÏÙ‰

 ˙Á‡‰  ÌÈÎ¯„  È˙˘·  Ì„˜˙Ó  ˜ÁˆÈ

 ÆÂÈ·‡  ˙Â¯‡·  Ï˘  ˘„ÁÓ  ‰¯ÈÙÁ  È¢Ú  ≠

 Ïˆ‡  ˙È˘‡¯  ¨˘ÙÁÓ  ‡Â‰  ÌÈÓ‰  ˙‡

 ‡Ï  ıÓ‡Ó  ˙˘¯Â„˘  ‰ÏÂÚÙ  ¨ÂÈ·‡

 ¨˙È‡ÓˆÚ ‰¯ÈÙÁ È¢Ú ≠ ‰ÈÈ˘‰Â ÆËÂ˘Ù

 ˙Â·Á¯˙‰Â  ˙Â˘„Á˙‰  ¨˙ÂÁ˙Ù˙‰

ÆÂÏ˘Ó ÌÈÈ‡ÓˆÚ

 ·¯ÚÓ È„ÏÈÂ È˘ ¨È˘‡˘ ¨ÂÏ‡ ÌÈÓÈ·

 ˙È„ÈÓ˙  ÌÈÈÁ  ˙ÎÒ·  ÌÈ‡ˆÓ  ·‚‰

 ÍÎ·Â  Ì‰ÈÈÁ  ˙‡  ÌÈÈÁ  ˙‡Ê  ÏÎ·Â

 Ï  ̆ÂÈ˙Â„ÈÓ· ˜Â·„Ï ˘È ¨·ÈÂ‡· ÌÈ˜·‡

 ‡È·˙Â Â˙Â‡ ‰‡È·‰˘ Â˙Â˘˜ÚÂ ˜ÁˆÈ

‡Ï Â˙Â ≠ ”... וַּיְִקָרא ְׁשָמּה ְרחֹבֹות וַּיֹאֶמר ִּכי 

£ Æ”ַעָּתה הְִרִחיב ה’ ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ
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מבצע�לשני�בתים�אחרונים�

הלוואה�של���$$30,00030,000
ב–�0%ריבית

ההחזר�ב–�100תשלומים!

tzifhat_bin@mbsg.co.il • www.tbhouses.com
4070 054-564 • 1-800-21-20-21לפרטים: חיים

הצטרפו�למשפחות�
שבחרו�לגור�באור�הכוכב�

השכונה�החדשה�בכוכב�יעקב�
קהילה�חמה�ואיכותית�

בתים�פרטיים�ברמת�גימור�גבוהה

בתים�פרטיים�
ודו–משפחתיים�

החל�מ–₪₪385,000385,000

·ÎÂÎ·ÎÂÎ
·˜ÚÈ·˜ÚÈ

���������"מאז�שנכנסנו�לגור�
��������בבית�בשכונת�אור�הכוכב�אנו�

��מרגישים�נפלא.�הבית�איכותי�מאוד,�
ברמה�מעולה,�ואנחנו�שמחים�מאוד"�

��������������משפחת�פנירי
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Ú˘È ˙Â˘„Á

¥μ∂∑∏π

ÂÏ˘ ÌÈ„ÏÈ
שלום ילדים יקרים!

בפינה הזאת ננסה יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו
וכמובן  לארצנו  הקשורות  חידות  בפינה  נציג  שבוע  כל  והיפה.  הקטנטונת   

שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים. באהבה רבה,     צוות העלון

 ˙ÂÏÈ·Á ≥ ÂÏ¯‚ÂÈ ‰ÂÎ ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ· ÆÂÏÒÎ ßÂ ß· ÌÂÈ „Ú ÁÂÏ˘Ï ˘È ‰„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù ˙‡
 ¯ÙÒÓÏ ¢‰Ú„¢ ‰ÏÈÓ· ˙Á˙ÂÙ  ̆‰Ú„Â‰ ÁÂÏ˘Ï ∫sms ˙ÂÚˆÓ‡· ÆÛÈË  ̃˘Â‚ È¯ˆÂÓ Ï˘
 ˙ÂÚˆÓ‡·  m@myesha.org.il  ∫Ï¢‡Â„ ˙ÂÚˆÓ‡· Æß‚‡ μ∞ ÁÂÏ˘Ó ˙ÂÏÚ μ¥μ¥

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

 ˙Â¯˘Ú ÔÈ· ÆÊ  ̃Ô· Ï‡È˙Ú ËÙÂ˘‰ ¯·  ̃∫¯·Ú  ̆ÚÂ·˘Ó ‰„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù
 ˙Â¯ ¨‰ÙÈÁÓ ¯Â È· ¨‰ÏÈ˘Ó ÔÂ· ¯ÊÚÏ‡ ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ÂÎÊ ‰ÂÎ ÌÈ¯˙ÂÙ‰

°ÌÂÏ˘ ˙·˘ ÆÌÈÈÚÂ·˘Î „ÂÚ· ÂÁÏ˘ÈÈ ÌÈÒ¯Ù‰ °„Â·Î‰ ÏÎ ÆÔÂ¯ÓÂ˘ È·˘Ó Ô‰Î

 ‰·  ¨‰¯˘  ÈÈÁ  ˙˘¯Ù  ‰¯·Ú˘  ˙·˘·  ∂
 Â‚ˆ‰ ¢ÔÂ¯·Á ˙·˘¢ ˙‡ ÌÈ¯˜·Ó ÈÙÏ‡ ÂÈÈˆ

 Ï‡È˙Ú  ËÙÂ˘‰  Ï˘  Â¯·˜  ˙ÂÓ˙  ÌÎÏ

 ‡ˆÈ  Ê˜  Ô·  Ï‡È˙Ú  Æ¯ÈÚ·  ¯Â·˜‰  Ê˜  Ô·

 ¨¯ÙÒ  ˙È¯˜  ˙‡  ˘·ÎÂ  ÔÚÎ  È˘‡·  ÌÁÏ‰Ï

 ‰ÒÎÚ Â˙· ˙‡ ·ÏÎ ÂÈÁ‡Ó Ï·È˜ ÂÊ ‰¯Â·‚ ÏÚÂ

 ÏÈˆ‰ Ì‚ Ï‡È˙Ú ÈÎ ¨¯ÙÒÓ ‡¯˜Ó‰ Æ‰˘È‡Ï

 Ì¯‡ ÍÏÓ ÌÈ˙Ú˘¯ Ô˘ÂÎ „ÈÓ Ï‡¯˘È È· ˙‡

 Ì¯‡ ÍÏÓ ˙‡ Ï‡¯˘È È· Â„·Ú ÌÈ˘ ‰¯˘Ú ‰ÂÓ˘ Æ‰˘˜ ·ÈÂ‡ ‰È‰˘ ÌÈÈ¯‰

 ÏÚ Â„È  ÊÚ˙Â¢ ∫Â˙Â‡ ÁˆÈÂ  ¨Â„‚ ‰ÓÁÏÓÏ ‡ˆÈ Ï‡È˙Ú ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ¨ÌÈÈ¯‰

 ˙Á‡ ÈÙ  ÏÚ Æ®ßÈ  ¨ß‚  ÌÈËÙÂ˘©  ¢‰˘ ÌÈÚ·¯‡ ı¯‡‰ ËÂ˜˘˙Â  ¨ÌÈ˙Ú˘¯ Ô˘ÂÎ

 ˙˜ÏÁ ÌÂÈÎ Â¯ÚˆÏ ÆÍÂÓÒ· ‡ˆÓ Ï‡¯˘È ÍÏÓ „Â„ Ï˘ Â¯·˜ Ì‚ ˙Â¯ÂÒÓ‰

 Ï˘ Â˙¯Â·‚ ˙ÂÎÊ·Â Ô˙ÈÈ ÈÓ ¨ÈÈ˙˘ÏÙ‰ ·ÈÂ‡Ï ¯ÒÓ˘ ÁË˘· ˙‡ˆÓ ¯·˜‰

£ ÆÂ˙ÏÁÏ ¯ÂÊÁ Ï‡È˙Ú

בית הדפוס 11, גבעת שאול
9 5 4 7 7 ם  י ל ש ו ר י
0 2 - 6 2 1 1 9 9 9 ן  ו פ ל ט
0 2 - 6 5 1 6 6 6 2  ' ס ק פ

מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

מאוחדת בשיתוף: ישראל 

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 - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
 ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ˘

Ï‡ ˙È·
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

‰„
ÓÚ
¢˘
È¯ÚÂ‰ Ï˘ Ë·Ó

„Â‰È ˇ ‰¯˘Ú Ú˘˙ Ô· ˇ ¯˘‡ ¯˙È·‡

ı˜ÂÚ‰ ÏÚÂ ˘·„‰ ÏÚ ≠ Ë¯ËÈ‡‰

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

ÌÈÁÎÂ  ̆‡Ï Â‡Â ‰  ̆‰¯·Ú

¶≤μ „ˆ ˜È˙

 ËÂ˜ÏÈ ˜È˙
¶¥∞ È˙ÂÎÈ‡

 ÏÂ„‚ È˙ÂÎÈ‡ ˜È˙
¶∑∞ ¯ËÈÏ ≥μ

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

 ‰Á‰ ±∞•
 È· Â̆̇ ÏÂ Ë„ÂËÒ ̇ „ÂÚ˙ ÈÏÚ·Ï

∫̇ ÂÒÁ· ÔÂ̄ ÓÂ̆ ‰ ÔÂÙ Â̂ ÛÈË˜ Â̆‚

ÌÂ˙Î ‡˙ ∞μ≤≠μ∂∂∂π¥∑ ∫˙ÂÓÊ‰Ï

 „·Ï· ¶±≤μ Úˆ·Ó· „ÁÈ· ÌÈ˜È˙‰ ÏÎ
„ÈÈÏ ÍÂ¯˘ ∫È˘ ÛÒÂ·Â

‰˙ÓÂ ˙ÂÁ‰ Úˆ·Ó
¢·Â˘ÈÈ ÏÎÏ ·Â˘¢ ≠ ÛÈË˜ ˘Â‚ È˜È˙ ÏÚ
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זהה את המקום האינטרנט, על כל שלל האפשרויות הגלומות בו מהווה אפשרות מהירה 
להפצת התורה ושיעורים, שו"תים ואפילו שידוכים. מאידך, מסתתרים 
בו תכנים מזיקים, חוסר צניעות, לשון הרע ובזבוז זמן לשווא. איך אנו 

כנוער יכולים לנצל את האינטרנט לטובה, ולהימנע מהרוע שבו?

 ÂÈ¯Â‰  ˙È··  ¯‚‰  ¯Ú  ‰È‰  Ï‡È¯Â‡

 ˙È˙„  ‰ÁÙ˘ÓÓ  ¨ÏË¯Â‡  ÆÌÈ„¯Á‰

 Ì‰È˘  ÆÔÂÎÈ˙·  Ê‡  ‰„ÓÏ  ˙ÈÓÂ‡Ï

 Ë‡ßˆÏ  ¢‰¯˜Ó·¢  „Á‡  ·¯Ú  ÂÒÎ

 ¨ÂÈÏÂ˙ÈÁ·  Ê‡  ‰È‰  Ë¯ËÈ‡‰  ÆÊÂÙ˙·

 ‰È‰  ‡Ï  ‰Ê  Ì‰È˘Ï  Ï·‡  ÆÔÂ‰  ‰ÏÚÂ

 ¨¯˘Â‡· ÂÈ„ÁÈ ÌÈ‡Â˘ Ì‰ ÌÂÈ‰ Æ˙ÙÎ‡

ÆÔ· Ì‰Ï „ÏÂ ‰˘Î ÈÙÏÂ

 ÈˆÁ‰ ˙‡ ÍÎ Â¯ÈÎ‰ ÌÈ˜ÂÂ¯ ˙Â¯˘Ú

 ÌÈ˜ÂÂ¯‰  ¯·Ú·  Ì‡  ÆÌ‰Ï˘  È˘‰

 ÏÚ  ¯·‚˙‰Ï  ÌÈÎÈ¯ˆ  ÂÈ‰  ÂÈÈ·˘

 Ì‰˘  Ì˙·È·ÒÏ  ÊÂÓ¯ÏÂ  ‰˘Â·‰

 ÒÎÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÂÈ‰ ¨‚ÂÊ ˙· ÌÈ˘ÙÁÓ

 ÌÈÎÂ„È˘‰  È¯˙‡  ˙Â¯˘ÚÓ  „Á‡Ï

 Ì‰˘ Ì„‡‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï  ËÂ˘ÙÂ  ı¯‡·

ÆÌ‰Ï ÌÈ‡˙Ó ÈÎ‰ ‡Â‰˘ ÌÈ·˘ÂÁ

 Ë¯ËÈ‡‰  ¯„Á  ÌÂÁ˙  ÏÎ·  ËÚÓÎ

 ÌÈÈÓÊÏ  ÂÈÈÁ  ˙‡  ÍÙ‰  ‡Â‰  ÆÂÈÈÁÏ

 Æ¯Î‰  ‡ÏÏ  Ì˙Â‡  ‰È˘Â  ¯˙ÂÈ  ÌÈÏ˜Â

 ÌÈˆÂ¯  ÂÈÈ‰  ¯˘‡Î  ¨˜ÂÁ¯  ‡Ï‰  ¯·Ú·

 È·Á¯Ó  Ú¢·  ÈÙÈÒÓ  ‰ß¯·Á  ¯ÈÎ‰Ï

 Í˘ÓÏ  Ì¯ÈÚ·  ÌÈÁ¯‡˙Ó  ÂÈÈ‰  ı¯‡‰

 ¨‰ÁÓÏ  ‰ÁÓÓ  ÌÈ˘‚ÙÂ  ˙·˘‰

 ˙¯ÊÚ· ÌÈ˘ ‰ÓÎ ÈÙÏ ÆÚÒÓÏ ÚÒÓÓ

 ‰ÁÓ Ï˘ ‚ÂÒ ÌÈÈ˜˙‰ ˙„ÁÂÈÓ ‰ÎÂ˙

 ˙Â¯˘Ú˘Î  Ë¯ËÈ‡·  ÈÏ‡ÂË¯ÈÂ  Ú¢·

 ÂÈ‰  ı¯‡·  ÌÈÂ˘  ÌÈÙÈÒÓ  ÌÈÎÈÁ

 ‰·¯‰  ÆÌÈ¯ÈÎÓÂ  ¨·¯Ú  ÏÎ·  ÌÈ˘‚Ù

 ˙ÂÈÂ¯·Á‰Ó  ˜ÏÁ  ÆÌ˘  Â¯ˆÂ  ˙ÂÈÂ¯·Á

ÆÌÂÈ‰ „Ú Â¯‡˘

 ˙Â‰Ê  ÌÈ˘·ÂÏ  ÌÈÈ˙„  ˙Â¯˘Ú

 ÏÂ‡˘Ï  ÌÈÒÒ‰Ó  ‡ÏÂ  ˙ÈÓÈÂ‡

 Ì˙Â‰Ê·  ÌÈÊÈÚÓ  ÂÈ‰  ‡Ï˘  ˙‡  ÌÈ·¯

 Í¯„  ‰¯Â˙  È¯ÂÚÈ˘  Æ˙È˙ÈÓ‡‰

 ˜ÏÁÏ  ÔÓÊÓ  ÂÎÙ‰  ¯·Î  Ë¯ËÈ‡‰

 ÈÂÎ„ÚÂ ‰ÎÏ‰ È˜ÒÙ ˙Â¯˘Ú Æ‰¯‚˘‰Ó

 ¨˜ÙÒ ÔÈ‡ ÆË¯ËÈ‡· ÌÈÚÈÙÂÓ ˙Â¯˘Î

 Ì„È˜Â  ÂÈÈÁ  ˙‡  ¯ÙÈ˘  Ë¯ËÈ‡‰  ÈÎ

ÆÌ˙Â‡

 ‰·¯‰Ó Ì‚ Ï·ÂÒ Ë¯ËÈ‡‰ ¨Â¯ÚˆÏ

 Ë¯ËÈ‡· ÌÈ˘ÏÂ‚‰Ó ÌÈ·¯ Æ˙ÂÂ¯ÒÁ

 Ì„‡‰  Æ¢ÔÓÊ‰  ˙‡  ¯È·Ú‰Ï¢  ÌÈ‡·

 ÌÈ¯˙‡Â  ˙ÂÓÂÒ¯ÙÏ  ÛÂ˘Á  ˘ÏÂ‚‰

 ßÌÈËÒÈ˜·˜ÂËß ÈÙÏ‡Ï ¨ÌÈÚÂˆ ÌÈ‡˘

 ˙Â·Â‚˙· ÌÈ¯Ó‡ÓÂ ˙Â·˙ÎÏ ÌÈ·È‚Ó‰

 ÌÈ¯˜Ó·  ˙ÂÏÏÂÎ‰  ÔÒ¯  ÏÎ  ˙ÂÁÏÂ˘Ó

 Æ˙ÈÏÂÏÈÓ ˙ÂÓÈÏ‡Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ·¯

 ˘Ó˙˘‰ÏÂ  Ï„˙˘‰Ï  ¯ÚÂÎ  ÂÈÏÚ

 Ì˘Ï ‡ÏÂ È˘ÓÓ Í¯ÂˆÏ ˜¯ Ë¯ËÈ‡·

 ÂÓˆÚÏ ÌÈ˘Ï ÂÈÏÚ  ÆÌÂÓÚ˘‰ ˙‚Ù‰

 ÒÎÈ‰Ï  ‡Ï˘  È„Î  È¯˘Ù‡  ÌÂÒÁÓ  ÏÎ

 ÍÂÈÁ‰  ˙‡  ÌÈÓ‡Â˙  ÌÈ‡˘  ÌÈ¯˙‡Ï

 ˙‡  ÏˆÏ  Ï„˙˘‰Ï  ÂÈÏÚ  ÆÂÏ„‚  ÂÈÏÚ

 ˙ˆÙ‰ Í¯ÂˆÏ Ì‡ ¨‰·ÂËÏ ˜  ̄Ë¯ËÈ‡‰

 ¨·Â¯˜‰ „È˙Ú· ÌÈÈ˜˙È˘ ‰¯Â˙ ¯ÂÚÈ˘

Æß„ÎÂ ˙È˙ÎÏ‰ ‰Ï‡˘ ÏÂ‡˘Ï È„Î Ì‡

 ¯„‰  ÈÏÎ  ˙ÂÈ‰Ï  ÏÂÎÈ  Ë¯ËÈ‡‰

 Í‡  ¨ÂÈÈÁÏ  „Â‡Ó  ÏÈÚÂ‰Ï  ÏÂÎÈ  ¯˘‡

 ‡Â‰  ÈÎ  ‰ÚÈ„È‰  ˙‡  ÌÈÙ‰Ï  ·Â˘Á

Æ„Â‡Ó ÂÏ ˜ÈÊ‰Ï ÏÂÏÚÂ ¯ÎÓÓ

¯˘‡ ¯˙È·‡

ÂÏ˘ Ú לדוא"ל È̆
 ÔÂÏÚ‰ ˙‡ Ï·˜Ï Ô˙È

 È˘ÈÓÁ ÌÂÈ· ¯·Î
Ï¢‡Â„Ï pdf ∫ËÓ¯ÂÙ·

∫Ï ‰˘˜· ÂÁÏ˘
m@myesha.org.il 

הקרוב� בשבוע� יתחילו� יש“ע� במועצת�

תושבי� ועידוד� לחיזוק� עבודה� תוכנית� בביצוע�

שדרות�המופגזת.�השבוע�ביקרו�ראשי�המועצה�

בשדרות,�סיירו�באתרי�נפילות�הטילים,�ונפגשו�

עם�ראש�עיריית�שדרות�אלי�מויאל,�עם�הנהגת�

ועד�הפעולה�בעיר�ועם�התושבים.�בפגישה�עם�

בעמידתו� תמיכה� המועצה� אנשי� הביעו� מויאל,�

החוסן� וחיזוק� תקינים� חיים� למען� האיתנה�

פינוי� נגד� שהביע� וההתנגדות� בעיר,� האזרחי�

התושבים.

כי� למויאל� הבטיחו� יש“ע� מועצת� חברי�

הבאת� תהיה� מתושביה� העיר� לריקון� התשובה�

העיר:� לחיזוק� אזרחים� של� מכופלת� כמות�

המצוקה� בגלל� שיעזבו� האנשים� ”כמספר�

 ˜·‡Ó· Â˙È‡ ÂÈ‰ ˙Â¯„˘ È˘‡¢
¢ÌÎ˙È‡ ˙ÂÈ‰Ï Â¯Â˙ ÂÈ˘ÎÚ ≠ ÌÂ˙Î‰

תושבי� ועידוד� לחיזוק� פעולות� של� לסדרה� ייצאו� יש“ע� במועצת�
שדרות�£�השבוע�ביקרו�ראשי�המועצה�בעיר�המופגזת�וסיכמו�עם�

ראש�העיר�על�תוכנית�פעולה

שיזרמו� האנשים� מספר� יהיה� כך� �- הביטחונית�

לתוך�שדרות�לתמיכה�בתושבים“,�אמרו.�ראשי�

אנשים� אלפי� להבאת� תוכנית� גיבשו� המועצות�

לעיר�להבעת�סולידיריות,�לערוך�ימים�מרוכזים�

ולצאת� בעיר,� העסק� בבתי� הקניות� לעידוד�

תושב� לכל� שי� חבילות� חלוקת� של� למבצע�

בשדרות�ע“י�מתנדבים�תושבי�יש“ע.�

רבת� הזדהות� עצרת� מתוכננת� בנוסף�

פרלמנטריות� חוץ� תנועות� בשיתוף� משתתפים,�

וארגונים� ההתיישבות� תנועות� ומשמאל,� מימין�

בכפוף� ייקבע� האירוע� מקום� חברתיים.�

מתבקש� הציבור� הביטחוניים.� לשיקולים�

במועדי� להתעדכן� כדי� הפרסומים� אחר� לעקוב�

האירועים�השונים.�£

 ·˘  ¨‡ÈÏÙ‰Ï  ˙¯˘˜Â˙Ó  ˙Â·È„·

 Ï˘  ÌÈÈÂÈÙ  ˙‡  ÔÓÈÓÂ  ¯„¯‡ÈÏÈÓ‰

 ˙ÓÈ‡Ó ˜Á¯‰ ˙Â¯„˘ È·˘Â˙Ó ˙Â‡Ó

 ‰ÁÂÂ¯‰  ÈÂ‚¯‡  Â¯‰ÈÓ  „ÈÓ  ÆÌÈÏÈË‰

 ‰˘Ú  ÌÈ·˘Â˙‰  ÈÂÈÙ  ÚÂ„Ó  ∫˙ÂÁÓÏ

 ÏÎÎ  ·È„  ¨ÈË¯Ù  Ì¯Â‚  ÔÂ·˘Á  ÏÚ  ·Â˘

 È„¯˘ÓÂ ‰È„Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÎÈ‰ ª‰È‰È˘

 ÆÛ¯ÂÚ‰  ¯˜ÙÂ‰  ·Â˘  ÚÂ„Ó  ª‰Ï˘ÓÓ‰

 ÈÓ  ‰È‡  ˙È˙ÈÓ‡‰  ‰Ï‡˘‰  ÌÏÂ‡

 ˙Â¯˘Ú  Ï˘  Ì˙Á¯·‰  ˙ÂÈÂÏÚ·  ‡˘È

 ÌÂ˜ÓÏ  ˘‡‰  ÌÂ˜ÓÓ  ÌÈÁ¯Ê‡  ÈÙÏ‡

 ˙ÈÂ·È¯  ‰È„Ó  ÚÂ„Ó  ‡Ï‡  ¨ÌÈÁË·Ó

ÆÍÎÏ ˙˜˜Ê ¨˜ÊÁ ‡·ˆ ˙ÏÚ·

 ÌÈ¯„Á  ÈÙÏ‡  ‰ÓÎ  ÔÈÎ‰Ï  „Â‡Ó  Ï˜

 ˙Â¯„˘  ˙‡  Ô˜Â¯Ï  ¨ÔÂÏÓ  È˙··

 ÆÌÈ‡Ù¯  ¯ÈÚÏ  ‰ÎÙ‰ÏÂ  ‰È·˘Â˙Ó

 ˙È·Á ˙‡ ˜¯ÙÏ ‡Â‰ ¯˙ÂÈ ‰˘  ̃ÔÂ¯˙Ù

 ÈÂÈÙ  Æ‰ÓÓ  ÁÂ¯·Ï  ÌÂ˜Ó·  ıÙ‰

 È„È· Â‡ ÈË¯Ù ¯„¯‡ÈÏÈÓ È„È· ¨ÌÈÁ¯Ê‡

 ˙ÏÊÂ‡Ï  ÈÂËÈ·  ‡Â‰  ¨‰È„Ó‰  ˙ÂÈÂ˘¯

 Æ‰˘‡¯· ÌÈ„ÓÂÚ‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰„È

 ÌÈÈ‚ÙÓ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯

 ˙¯ˆÂ˙ ˙ÂË˜¯ ÏÂÓ ˙Î˘Ó˙Ó ‰˘ÏÂÁ

 ÏÚ  ÌÈ¯·„Ó  ‰Ï˘ÓÓ‰  È¯˘Â  ¨˙È·

 ÈÓ  ÏÂÓ  ¢ÌÈÈÈ„Ó  ÌÈ˜ÈÙ‡¢·  ÔÂ¯˙Ù

 ÌÂ¯„‰  ¯ÂÊ‡  ˙ÎÈÙ‰Ï  ÌÈ‡¯Á‡˘

 ÆÛ¯‰ ‡ÏÏ ÌÒ‡˜ È¯È· ÁÂÂ ֻËÓ‰ ¯ÂÊ‡Ï

 ÏÚ ÒÂÏ ÌÈˆÏ‡ ‰ÈÁ¯Ê‡˘ ‰Ï˘ÓÓ

‰ÁÈ¯·‰ ˙Ù¯Á

 Ì¯ÈÚ  ˙‡Â  Ì˙È·  ˙‡  ·ÂÊÚÏ  ¨Ì˘Ù

 Ë·Ó  ÏÈÙ˘‰Ï  ‰ÎÈ¯ˆ  ¨„Â¯˘Ï  È„Î

 Æ˙ÂÁ˙ÙÓ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰ÏÂ

 ÌÈÈÁÏ  ÌÈÈÂ‡¯  ˙Â¯„˘  È·˘Â˙

 ÚÂÈÒÏ  Ì˙˘È¯„Â  ¨ÌÈÂÂÏ˘Â  ÌÈÈ˜˙

 ÌÏÂ‡ Æ‰ÎÈÓ˙Ï ‰ÈÂ‡¯ È„ÈÈÓ È˙Ï˘ÓÓ

 Ê‡Ó ‰˘‡¯ ‰ÓÈ¯‰˘ ¨¯Â¯Ë‰ ˙ˆÏÙÓ

 ¯˙ÂÂÈ  ̇¨ÛÈË  ̃˘Â‚Ó ‰ÁÈ¯·‰Â ‰¯È˜Ú‰

 ÆÌÈ·˘Â˙Ó ˙˜Â¯Ó ¯ÈÚ ÏÂÓ Ì‚ ‰·Ú¯

 ÏÂÁ· Í¯„Ï ‡ˆÈ˘ ¢Ô‚Ó ˙ÓÂÁ¢ Úˆ·Ó

 ˜¯  ÈÎ  ÁÈÎÂ‰  ·¢Ò˘˙  ÁÒÙ  „ÚÂÓ‰

 È„˜ÂÓ·  ˙Î˘ÂÓÓÂ  ˙„˜ÂÓÓ  ‰ÚÈ‚Ù

 ¨˙·Á¯ ˙È‡·ˆ ‰ÏÂÚÙÂ ¯Â¯Ë‰ ÈÂ‚¯‡

 ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡  ˙‡  ¯¯Á˘Ï  Ì˙ÏÂÎÈ·

 ¨˙ÚÎ  Ì‚  Æ‰ÓÈ‡‰  Ïˆ·  ÌÈÈÁÓ  Ï‡¯˘È

 ˙È‡·ˆ ‰Ù˜˙ÓÏ ‰‡ÈˆÈÓ ÒÂÓ ÔÈ‡

 ÏÚ  ‰ËÈÏ˘‰  ˙‡  Ï‡¯˘ÈÏ  ¯ÈÊÁ˙˘

 ¯Â‚È˘‰ È„˜ÂÓ ˙‡ ÏÒÁ˙ ¨‰ÊÚ Ï·Á

 ¯ÂÁÏ  ¯Â¯Ë‰  ˙ˆÏÙÓ  ˙‡  ¯ÈÊÁ˙Â

Æ‰‡ˆÈ ÂÓÓ˘

 È·˘Â˙Ó ˜ÏÁ Ï  ̆Ì˙˘ÈË ¨‰˘ÚÓÏ

 Ï˘  ‰¯È˘È  ‰‡ˆÂ˙  ‡È‰  ˙Â¯„˘

 ‰ÏÈ·ÂÓ‰ ‰ÏÂÁ‰ ˙ÈÂÁËÈ·‰ ‰ÒÈÙ˙‰

 ‰ÎÙ‰ ‰ÁÈ¯·‰ Æ‰ˆÁÓÂ ¯Â˘Ú ‰Ê Â˙Â‡

 È¯˜ÈÚ‰  ˙Â„„ÂÓ˙‰‰  Ï„ÂÓ  ˙ÂÈ‰Ï

 Á¯ÊÓ·  ¯˙ÂÈ·  ‰˜ÊÁ‰  ‰È„Ó‰  Ï˘

 ÏÏ·˙˘  øÈÈ˙˘ÏÙ  ¯Â¯Ë  ÆÔÂÎÈ˙‰

 ‚ÂÒÈÂ ÌÈ·Â˘ÈÈ ¯Â˜Ú ¨˙Â¯„‚ È¯ÂÁ‡Ó

 ÈÓÁÂÏ ª‰Ï˜ ‰È‡ Â˙‚‰˘ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ

 øÔÂ·Ï ÌÂ¯„· ÂÈÓÁÂÏ· ÌÈ·ÊÓ ‰ÏÈ¯‚

 Á¯·Â  ¯ˆ·˙  ¨¯˙˙Ò  ¨ÌÈÂÂ˜  ¯ˆ˜

 ¯·ÚÏ  ˙ÂÈÁˆ¯  ˙ÂË˜¯  ªÌ˘Ó  Ì‚

 ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ øÌÂ¯„‰ È·Â˘ÈÈ

 ÆÌÚÊ ¯Â·ÚÈ „Ú ˙ÈÁ¯Ê‡‰

 ˙Â‚Ó˙‰‰Â ˙ÂÏÙ˜˙‰‰ ¨‰ÁÈ¯·‰

 ÔÙÂ‡Ï  ‰ÎÙ‰˘  ‰ËÈ˘Ï  ÂÎÙ‰˘

 ˙‡  ˙Â¯˙ÂÙ  ‡Ï  ¨ÈËÓÂËÂ‡  ‰ÏÂÚÙ

 Æ‰˙Â‡  ˙ÂÙÈ¯ÁÓ  ˜¯  ‡Ï‡  ‰ÈÚ·‰

 ÌÂ·‡˙Â  ˙¯·Â‚  ÌÈÏ·ÁÓ‰  ˙ÊÂÚ˙

 Æ¯·‚˙Ó

 È¯·„ ÏÚ ˙ÒÒ·˙Ó‰ ˙ÈÓÓÚ ‰¯Ó‡

 ÈÙÓ  Á¯Â·‰  ÏÎ˘  ¨˙Ò¯Â‚  Ï¢¯‰Ó‰

 ÈÏÂ‡  ªÂÈ¯Á‡  ÛÂ„¯È  „Â·Î‰  ¨„Â·Î‰

 ‰È‰ ¨ÂÈÈ· ÌÂÈ‰ ÈÁ Ï¢¯‰Ó‰ ‰È‰ Ì‡

 ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÂÂ¯˜Ú È·‚Ï Ì‚ ˙‡Ê ÁÒÓ

 ¨¯Â¯Ë‰  ÈÙÓ  Á¯Â·‰  ÏÎ  ‰ÓÁÏÓ·

 È¯Á‡  Û„Â¯˘  ÈÓÂ  ÂÈ¯Á‡  Û„Â¯  ¯Â¯Ë‰

£ ÆÂÈÙÓ Á¯Â· ¯Â¯Ë‰ ¨¯Â¯Ë‰

 ‰Ó‡˙‰ ˙˜È„·

 ÌÈÁ ÌÈÁ
 ‡ÏÏÂ

°˙Â·ÈÈÁ˙‰
¶μ¥∞∞μ¥∞∞ –Ó ÏÁ‰ ̄ ÈÁÓ
∞μ≤≠μ∂∂∂π¥∑ ∫‰Ó˘¯‰Â ÌÈË¯ÙÏ

 „Ú Úˆ·Ó‰

˘„ÂÁ‰ ÛÂÒ

למרות�היות,�עמיר�פרץ,�מי�שנחשב�ל“מר�

זכויות�עובדים“,�שר�הביטחון�החליט�משרדו�

עשרות� של� בזכויותיהם� חמור� באופן� לפגוע�

יזכו� בטרם� ולפטרם� ”מבצר“� פרויקט� עובדי�

לקביעות�ולתנאים�סוציאליים�כחוק.�

מחליפים� ”מבצר“� תוכנית� במסגרת�

כשלוש–מאות�לוחמים�אזרחיים�עובדי�משרד�

בשמירה� המילואים� חיילי� את� הביטחון�

לוחמים,� כשישים� יש“ע.� מיישובי� חלק� על�

העומדים�על�סף�קבלת�מעמד�של�עובד�קבוע�

לאחרונה� קיבלו� בתפקיד,� שנתיים� לאחר�

משרד� פרסם� במקביל,� פיטורין.� מכתבי�

¯ˆ·Ó ÈÓÁÂÏ „ÓÚÓ ÏÚ ÌÈÓÁÏ
צוות�פעולה�מיוחד�החל�את�פעולתו�לביטול�פיטוריהם�של�עשרות�

מאבטחי�”מבצר“�ביש“ע

חדשים.� עובדים� �60 לאיתור� מכרז� הביטחון�

”משרד�הביטחון�מתנהג�כמו�אחרונת�חברות�

כוח�האדם“,�אמרו�במועצת�יש“ע,�”הימנעותו�

ממתן�תנאים�סוציאלים�מעידה�כי�ככל�הנוגע�

כלל� כנראה� העובדים� זכויות� כמעסיק,� אליו�

אינן�מעניינות�אותו“.

מיוחד� פעולה� צוות� הקימו� יש“ע� במועצת�

לעבודה.� העובדים� והחזרת� פתרון� למציאת�

הצוות�-�הכולל�אנשי�מקצוע�מתחום�הביטחון,�

ניפגש� �- ודיני�העבודה� הזכויות�הסוציאליות�

ויפנה� והצבא� הביטחון� במשרד� בכירים� עם�

במידת�הצורך�גם�לאפיקים�המשפטיים.�£

 ßÏÈÓ· ÛÂÏ‡‰

 ˘‡¯ ¨„ÏÈÈ‡ ‡¯ÂÈ‚

 ÔÂÁËÈ·Ï ‰ˆÚÂÓ‰

 È˘‡¯Ó ¨ÈÓÂ‡Ï

 ∫‰¯È˜Ú‰ ÈÎ˙Ó

 Æ‰¯È„‡ ‰ˆÓÁ‰ ‰˙È‰ ˙Â˜˙˙‰‰

 ‰˙È‰ ‡Ï Æ˙È¯ÂËÒÈ‰ ‰ˆÓÁ‰

 ˙Â˜˙˙‰‰ Æ‰ÓÈ„˜ ˙ÂÏÎ˙Ò‰

 ÆÍÂÒÎÒ‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ¯·„ ‰Ó¯˙ ‡Ï

 ÈÏÂ‡Â ˙ÂÎÈÙ‰ È˙Ï· ˙Â„·ÂÚ

 ÔÂÎ˙ ÍÈÏ‰˙ ‡ÏÏ ÂÚ·˜ ˙ÂÈÒ¯‰

 ÆÆÆ¯„ÂÒÓ È˙ÎÏÓÓ

 Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈ˜ÈÚÓ ÌÈ‡ ∂∑ ÈÂÂ˜

 ˘È·Î˘ Ú‚¯· Æ‰‚‰ È· ˙ÂÏÂ·‚

 ÌÈ¯ËÓ Ï˘ ÌÈÁÂÂË· ËÏ˘ ∂

 ¨Èß‚–ÈÙ–¯‡Â ÌÈÚÏ˜Ó Ï˘ ˘‡·

 ÌÈ¯˙‡˘ Ú‚¯· Æ‰ÈÚ·· Ï‡¯˘È

 Ì‰ Ï‡¯˘È ˙È„Ó· ÌÈÈ‚Ë¯ËÒ‡

 Ï‡¯˘È ¨¯‚‡Ò ÏÈË Ï˘ È¯È ÁÂÂË·

 ÒÂËÓ‰ ˙‡ ÍÏ ˘È Ì‡ Æ‰ÈÚ··

 ‡Â‰ Ï·‡ ¨ÌÏÂÚ· ¯˙ÂÈ· Ì„˜˙Ó‰

 ‰„˘˘ ÔÂÂÈÎÓ ‡È¯Ó‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï

 Ï˘ ÏÈÚÈ ÁÂÂË· ‡ˆÓ ‰ÙÂÚ˙‰

 ¨‰¯ÙÚ ÆÆÆ‰ÈÚ· ˘È ≠ ˜ÈÂ„Ó ˜˘

 ˜ÏÁ Ô‰ Ú·¯‡ ˙ÈÈ¯˜Â Ï‡ ˙È·

 Ï˘ ·Ï‰ Ô‰ ÆÈÏ‡¯˘È‰ ÒÂ˙‡‰Ó

£ ÆÏ‡¯˘È ı¯‡

±Æ∂Æ∞∂ ¨¢ı¯‡‰¢ ÛÒÂÓ· ËÈ·˘ È¯‡ ÌÚ ÔÂÈ‡¯ ÍÂ˙Ó

 ˜ÏÁ Ô‰ Ú·¯‡ ˙ÈÈ¯˜Â Ï‡ ˙È· ¨‰¯ÙÚ¢
¢Ï‡¯˘È ı¯‡ Ï˘ ·Ï‰ Ô‰ ÆÈÏ‡¯˘È‰ ÒÂ˙‡‰Ó

˙ÂÁÎÙ˙‰

∫„ÏÈÈ‡ ‡¯ÂÈ‚ ßÏÈÓ· ÛÂÏ‡‰

 ¨®±∏∏∑≠±π¥¥© ÔÂÒÏˆÎ Ï¯·

 ˙ÚÂ˙ Ï˘ ÌÈËÏÂ·‰ ‰È‚È‰ÓÓ

 ˙ÂÚ„ ‰‚Â‰ ¨Ï‡¯˘È ı¯‡· ‰„Â·Ú‰

 ¨˙ÈËÒÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ˙ÂÂÈˆ‰ Ï˘

 ˙Â„ÒÂÓ ÌÈ˜ÓÂ Í¯ÂÚ ¨È‡Â˙ÈÚ

 ˙ÚÂ˙ ˙Â„ÒÂÓÂ ˙Â¯„˙Ò‰‰

Æ‰„Â·Ú‰

‰–È‚‰ ÂÈ· ¯˘‡ ÌÈÓÚ· ÌÚ ˘È

 ¨È˘ÙÂ ÈÏÎ˘ ¨‰ÊÎ ÛÂÏÈÒÏ ÂÚ

 Â˙¯ÈˆÈ ≠ ÌÓÚ ‰˘ÂÚ˘ ‰Ó ÏÎ˘

 ¨ÌÈ‡Â˘Â ÌÈÈÂÊ· Ì‰ ≠ ÂÈ¯ÂÒÈ ÏÎÂ

 ÏÎ ≠ ÌÓÚ ·ÈÂ‡ ‰˘ÂÚ˘ ‰Ó ÏÎÂ

 ˙‡ ‡ÏÓÓ ≠ ÒÂ‡ ÏÎÂ Áˆ¯ ÏÎÂ „Â˘

 ø˙Â¯ÎÓ˙‰Â ‰ˆ¯Ú‰ ˘‚¯ Ì·Ï

Ì¯ÓÂ‡ Ì˘· ÌÈ¯·„

 Ï˘ ÌÈ˜„ÈÈÁ Â· Â˜·„È Ô‡ÎÂ ÆÆÆ

 ‰‡¯È˘ ÍÎ È„Î „Ú ÆÆÆÂÓˆÚÏ ‰‡˘

 ¨ÌÈ‡È˙˘ÏÙ‰ ÌÈˆ‡· ‰ÏÂ‡‚‰ ˙‡

–‡‰ ˙‡ ı¯‡· Ô‡Î ÊÎ¯Ï ÂÁÈÏˆ‰˘

 ÌÚ ‰ÙÂ¯È‡ Ï˘ ˙È‚ÂÏÂ‡ÂÊ‰ ˙ÂÈÓ˘ÈË

 ÆÁ¯ÊÓ·˘ ÔÂÈ‚Ù‰ ˙ÂÂ‡˙

 ‡Â·Ï ÏÂÎÈ ÆÆÆÈ„Â‰È „ÏÈ „ÂÚ ÏÎ

 ˜„ÈÈÁ· Ô‡Î ˜·„È‰ÏÂ Ï‡¯˘È ı¯‡Ï

–ˆÓÏ ÈÓÂ„ Ï‡ ÆÆÆ˙ÈÓˆÚ‰ ‰‡˘‰

£ ÆÂÂÙ

®μÆ≥∂ ¨Â¢ˆ¯˙ ¯ÈÈ‡ ¨¢¯·„¢ ÔÂ˙ÈÚ· ¯Ó‡Ó©

 Ï˘ ÌÈ˜„ÈÈÁ¢
¢˙ÈÓˆÚ ‰‡˘

 ‰¯ÂÓ‰ ˙¯Âˆ· ÁˆÓÏ
 ˙¯Âˆ· ¯ÈÂˆÓ Â˙Â‡ ‰‡Â¯‰
 „ÒÁÂ ÔÁ ‡ˆÓÈ ‰¯ÂÓ‰
 ÁË·ÂÓÂ Ì„‡Â ÌÈ˜Ï‡ ÈÈÚ·
 ‡·‰ ÌÏÂÚ‰ Ô· ‡Â‰˘ ÂÏ
®‡¢„ÈÁ‰©

 Â· ÌÈ˜Â˜Á ÛÒÎ‰ ˙ÂÈ
 Ï‚ÂÒÓ ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ˙ÂÓ˘

˙È· ÌÂÏ˘ ¨‚ÂÂÈÊÏ
 ˙ÂÓ˘ ÌÚ ‰Ò¯Ù‰ Á˙ÙÓ
 ¯˘ÂÚÏ Ï‚ÂÒÓÂ ÌÈÎ‡ÏÓ‰
®Ï¢ˆÊ È¯Â„Î ·¯‰© Ô·‰Ó ˘„Â˜‰ ˙ÂÓ˘ ≤∂

 ‰Î¯·Ï Ï‚ÂÒÓ ÈÁ ˘È‡
‰¯ÈÓ˘Ï ¯˜ÈÚ·Â  Â˙ÏÂ‚Ò Ú¯‰ ÔÈÚ „‚ ÚÈÓ˜

 ˙‡ ˜ÈÁ¯‰ÏÂ ˜ÂÁ„Ï
®˘¢˘¯‰© ÔÈ˜ÈÊÓ‰

ßÂÎÂ „¯˘ÓÏ ¨˙È·Ï ÌÈÓÈ‡˙ÓÂ ¯Â‰Ë ·‰Ê ÈÂÙÈˆ ÌÈ‰ Ï¢‰ ˙ÂÚÈÓ˜‰

 ∫ÁÂ ÌÂÏ˘˙ ÔÙÂ‡· ¯˜È‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙‡¯˜Ï ÌÈ‡· Â‡
¶≤∞∞ Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ≤–· ¶¥∞∞

ÔÂÈ¯Ù‰ ˙Ú·Ë
 ¨ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÈÏÂ„‚Ó ˙‡·ÂÓÂ ˙„ÒÂÈÓ ¯˘‡ ÔÂÈ¯Ù‰ ˙Ú·Ë
 ˙‡ÈˆÓ ¨‰¯ÈÓ˘ ¨‰Ò¯Ù ¨ÔÂÈ¯Ù ∫Ô‰ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ‰È˙ÂÏÂ‚ÒÂ
 ÏÚ ‰˙Â‡ ‡˘Â‰ ÏÎ¢ ®ßÚ ßÙ ¯˘È‰ Â˜© ¯ÂÓ‡ÎÂ ÆÆÆ‚ÂÂÈÊÂ ÔÁ
 ·Î˘ÈÂ ÔÂÎ˘ÈÂ „ÁÙ ÌÂ˘Ó ‡¯ÈÈ˙È ‡ÏÂ È¯˜Ó ÏˆÈÈ Â„È
 ˙Ú·Ë‰ Æ¢ÆÆÆ·ÂË ÏÎÂ ‰ÂÈÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÂÏ ÁË·ÂÓÂ ÁË·Ï
Æ¯Â‰Ë ÛÒÎÓ Ô˘ÂÁ‰ È·‡ ±≤ ≠ ‰È¯Â„È‰ ÏÎ ÌÚ ‰ÚÈ‚Ó

‚ÁÏ ˙È„ÂÁÈÈ ‰ÊÈ¯‡· ÂÏÏ‰ ÌÈ¯ˆÂÓ‰
°°°„·Ï· ‰Ê ÚÂ·˘Ï „ÁÂÈÓ ¯ÈÁÓ
¶≤≤μ Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ≤–· ¶¥μ∞
Ï·‚ÂÓ È‡ÏÓ‰

∞μ≤∏≠πμ≠±≥≠πμ ∫˙ÂÓÊ‰Ï

 ‚È˘‰Ï Ô˙È

 ÒÂÎ ˙‡

˙ÂÚÂ˘È‰

˙ÓÏ˘ÂÓ‰ ˙È·‰ ˙Î¯·

°˙È· ÏÎ· ‰·ÂÁ

 Ï‡¯˘È È˜˜Ê ÔÚÓÏ È¢Ï ˙˙ÂÓÚ ˙ÂÒÁ·
‰˙ÂÓÚÏ ‰ÓÂ¯˙ ‰ÂÂ‰Ó ÂÊ ‰˘ÈÎ¯ ÆÌÈ˜˜ÊÏ ˙ÚÈÈÒÓ‰

˙

ÈÏ
‡È„È‡‰ ‰˙Ó‰ ≠ ˙ÂÚÂ˘È‰ ËÒ


