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הרב אברהם גיסר רב היישוב וראש מכון "משפטי ארץ" – עפרה 

≥  ±∞

ÌÂ˜Ó Ï˘ Â¯ÂÙÈÒ

±≤

גושן יוסף וגושן יהודה

ואנוכי אעלך גם עלה

Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚ Ï˘ ı¯‡‰ ˙·ÈÁ

המשך בעמ' 11

‰˘¯Ù‰ ÏÚ ˘‚ÈÂ
 ¨È¯Â˙≠È˙„  ¨È˙ÏÈ‰˜  ·Â˘ÈÈ  ‡Â‰  ÂÁÈ¯È  ‰ÙˆÓ
 ¨’‡  ˙ÂÙÈ„Ú  ¯ÂÊ‡·  ·Â˘ÈÈ‰  Æ˙ÂÁÙ˘Ó  ≥∞∞  ‰ÂÓ‰
 ∫ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜  ÌÈ˙Â¯È˘·  ÚÙÂ˘Ó  ¨ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ  ß„  ±≤
 ‰·È˘È  ¨˙ÈÂÎÈ˙  ‰·È˘È  ¨È„ÂÒÈ  ¯ÙÒ  ˙È·  ¨Ô‚  ¨ÔÂÚÓ
 ¨˙ÏÂÎÓ   ¨˙„ÁÂ‡ÓÂ  ˙ÈÏÏÎ  ‰‡Ù¯Ó  ¨‰‰Â·‚
‰¯Â˙  „ÂÓÏ˙  ¨ÌÈ‚ÂÁ  ¨‰ÂÂ˜Ó  ¨˙ÒÎ  ˙È·

 ‰·Á¯ ‰È‚Â Ô·‡ ÈÂÙÈˆ ÌÚ Ú˜¯˜ È„ÂÓˆ ÌÈ˙· ¥
 ‰ÈˆÙÂ‡ ¨’¯Ó μ∞∞ Ï˘ ÁË˘ ÏÚ ÈÂ· ’¯Ó ±±≤ ¨ÌÈ¯„Á ¥Æμ
 Ï˘  ÔÈÓÊ  ˙Â¯È˘  ¨‰‰Â·‚  ‰Ó¯·  ÁÂ˙ÈÙÂ  ‰È·  ¨‰·Á¯‰Ï

ÚÂˆ˜Ó È˘‡

¶∂∑≤¨∞∞∞

‰Ó‡ Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ó
±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥∞

 ∞μ¥≠≤∞¥∏≥≤≤ ∫¯ÈÓ‡
ÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ Í˘Ó· ÏÈÚÈÂ  ¯È‰Ó ÈÂÙÏË ‰ÚÓ

 Ï·‚ÂÓ Úˆ·Ó Ï·‚ÂÓ Úˆ·Ó

°„·Ï· ÌÈ˙· 
°„·Ï· ÌÈ˙· ¥¥–Ï–Ï
‰Ó‡ È̇ · Ï  ̆È̇ ÂÎÈ‡ ̇ È·
‰Ó‡ È̇ · Ï  ̆È̇ ÂÎÈ‡ ̇ È·

ÂÁÈ¯È ‰ÙˆÓ·ÂÁÈ¯È ‰ÙˆÓ·

 „„ÓÏ „ÂÓˆ
 ˙ÂÓÂ˘˙

‰ÈÈ·‰
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‡ 
˙

È·
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¡
‰

Ï
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 ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות,  ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, 
תורת ישראל בתורות ואמונות כולן, תורת ישראל בתורות ואמונות כולן, 

הינם שלושה מרכזים שאוצרות חיים 
ואורות עולמים גנוזים בהם להיות 

מזינים את כל העולם כולו, 
מעלים ומקדשים אותו.

(הראי"ה קוק, אורות ישראל פרק ה' א')

הרב חיים שמואלביץ

"אל תמנעי 
קולך מבכי"

ואנוכי אעלך גם עלה המשך מעמ' השער
ı¯‡· Â˙ÊÈÁ‡ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È˘ÚÓÂ ˙È‚ÂÏÂ‡„È‡ ˙È¯Â˙ ‰Ó·
ÔÏÂ‚‰Â Ú¢˘È ÌÈÏ˘Â¯È ¯Â¯Á˘Ï ÌÈ˘ ≥π  ˇ  Ê¢Ò˘˙ ˙·Ë ˇ  ≤∏  ÔÂÈÏ‚
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˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈÂÓÎÏ ˙È„ÂÁÈÈ ‰ÎÈ¯Î  ˇ  ·‰Ê· ˙Â˘„˜‰ ÚÈ·Ë‰Ï Ô˙È

ÔÈÓÊÓ‰ ˙È· „Ú ÌÈÁÂÏ˘Ó  ˇ  ÌÈÂ‚¯‡Â ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓÏ ÌÈÚÂ¯È‡Â ˙ÂÁÓ˘Ï ÌÈ‡˙Ó

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·
ÊÎ˘‡Â Á¯ÊÓ‰ ˙Â„Ú ÁÒÂ

˙ÂÎ¯· Ú·˘ ÌÚ
¨ÌÈÚ·ˆ ÔÂÂ‚Ó·

ÌÈ„ÂÓÚ ±≤
‰ÈˆÈÓÏ ‰ÙÂˆÓ

‰¯ÈÁ·Ï ÌÈ‚ÂÒ ≥

ÔÂ¯ÈÓÊ
¢Ï‡¯˘È ÈË·˘ „ÁÈ¢

ÊÎ˘‡Â Á¯ÊÓ‰ ˙Â„Ú ÁÒÂ
 ÌÈËÂÈÙ ¨˙·˘Ï ˙Â¯ÈÓÊ ∫ÏÏÂÎ‰

 ¨ÌÈÈ„ÈÒÁ ÌÈ¯È˘ ¨˙ÂÁÓ˘Ï
 ¨˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÎ¯· ¨ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·
‰ÏÈÓ ˙È¯· ¯„Ò ¨‰Ï„·‰ ¯„Ò

ÔÈ‡Â˘È ˙ÂÎ¯·Â
ßÓÒ ≤±™±μ ¨ÌÈ„ÂÓÚ π∂

‰ÈˆÈÓÏ· ‰ÙÂˆÓ
‰¯ÈÁ·Ï ˙ÂÙÈËÚ ∏

ÔÈ‰‰ ˙ÂÎ¯·
 ‰Ó¢ Ë¯ÂÙÓ Ò˜„È‡ ÏÏÂÎ

 ÈÙ ÏÚ ¢‰Ó ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó
 ˆ¢Ï˘‡¯‰ ‚¢‰¯‰ Ï˘ ÂÈ˜ÒÙ

 ¨‡¢ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ ÈÎ„¯Ó
¨ÔÈ‰‰ ˙ÂÎ¯· ¨ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·

˙È·¯ÚÂ ‰ÁÓ
ÊÎ˘‡Â Á¯ÊÓ‰ ˙Â„Ú ÁÒÂ

ÒÈÎ Ï„Â‚ ¨ÌÈ„ÂÓÚ ±¥¥
‰ÈˆÈÓÏ ‰ÙÂˆÓ

‰¯ÈÁ·Ï ˙ÂÙÈËÚ ¥

˙È·¯ÚÂ ‰ÁÓ
¢Ï‡¯˘È ÈË·˘ „ÁÈ¢
¨ÊÎ˘‡Â Á¯ÊÓ‰ ˙Â„ÚÏ

 ÌÈÏÈ‰˙ È˜¯Ù ¨˙ÂÎ¯· ÏÏÂÎ
Ô¢·Ó¯‰ ˙¯‚‡Â

ÒÈÎ Ï„Â‚ ¨ÌÈ„ÂÓÚ ±≤∏
‰ÈˆÈÓÏ ‰ÙÂˆÓ

‰¯ÈÁ·Ï ˙ÂÙÈËÚ ≤

ÌÈÂÎ¯·Â ÌÈÂ¯ÈÓÊ
°ÌÈÚÂ¯È‡Â ˙Â˙·˘Ï

˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ˙Â¯ÎÊÓ ¯Á·Ó

02-9973875

להזמנות:

 ±±

 ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï Ë·Ó‰˘¯Á ˇ

Ò
 ˙È˘‡¯· ¯ÙÒ· ˙Â·‡‰ È¯ÂÙÈ

 Ì‰È„Â„  ÍÏ‰Ó·  ÌÈ˘Á¯˙Ó

 ÌÈÎÏ‰Ó  ˙Â·‡‰  ÆÔÚÎ·

 ¯‰‰  ¯Èˆ  ÏÚ  ¯˜ÈÚ·  ¨ÔÚÎ  ı¯‡·

 ‰˜Ó‰ ˙ÈÈÚ¯ ˙¯ÊÚ· ÌÈÂ˜Â  ÈÊÎ¯Ó‰

 ‰ÈÈ˜ ÌÚ „ÁÈ ¨ÌÂ˜Ó‰ ÏÚ Ì˙ÂÎÊ ˙‡

 ÈÏÚ·Â  ÌÈÈÊÎ¯Ó  ÌÈ¯˙‡  Ï˘  ˙ÈÙÒÎ

 ÌÎ  ̆≠ ÂÓÎ ®˙È„È˙Ú© ˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á

 Ú˜  ̄ÏÚ ˙Úˆ·˙Ó ÛÒÂÈ ˙¯ÈÎÓ ÆÔÂ¯·ÁÂ

 ÔÂ¯·ÁÓ ≠ ¯‰‰ ·‚ Í¯Â‡ ÏÎÏ Ô‡ˆ ˙ÈÈÚ¯

ÆÔÂÙˆ· Ô˙Â„ ˜ÓÚ „ÚÂ ÌÂ¯„·

 ·ÏÁ  ˙·Ê  ı¯‡Î  ˙¯„‚ÂÓ  ÔÚÎ  ı¯‡

 ‰·Â ÈÚ·Ë ˘¯ÂÁ Ï˘ ı¯‡ ¯ÓÂÏÎ ˘·„Â

 ÛËÂ‰  ·ÏÁ‰  ·¯Â  ‰„˘·  ˘·„‰  ·¯

 ˙¯˘Ù‡Ó ÂÊ ˙Î¯Â·Ó ˙Â‡ÈˆÓ ÆÌÈÊÈÚ‰Ó

 ÆÂÈ˙Â·‡  ÂÈ‰˘  ÈÙÎ  Ô‡ˆ  ÈÚÂ¯Ï  ÌÂÈ˜

 ¯˜ÈÚ·  ¨¯ÈÂÂ‡‰  ‚ÊÓÓ  ÚÙ˘ÂÓ  ‰Ú¯Ó‰

 ˙˘  ˙˘‚¯˙Ó˘ÎÂ  ¨¯ÙÒ‰  È¯ÂÊ‡·

 ÌÂ˜Ó  Ï‡  „Â„Ï  ÌÈÚÂ¯‰  ÏÚ  ¨˙¯Âˆ·

 ÈÏ„‚Ó  ÌÚ  ¯ÂÁÒÏÂ  ˙ÂÚ¯Ï  ÂÏÎÂÈ  Â·

ÆÌ˘Ù ÚÈ·˘‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ‰‡Â·˙‰

 È· ˙‡ ıÏ‡Ó ÔÚÎ ˙‡ „˜ÂÙ‰ ·Ú¯‰

 ≠ ÏÎÂ‡ ¯Â·˘Ï ‰ÓÈÈ¯ˆÓ ˙„¯Ï Ï‡¯˘È

 ˙Â‡Ï˜Á  ˙Á˙ÂÙÓ  ÌÈ¯ˆÓ  ı¯‡·  Ì˘

 ÌÈÂ˘  ‰„˘  ÈÏÂ„È‚  ¯˜ÈÚ·  ¨ÔÈÁÏ˘‰

 ®‡¢È© ÌÈ¯·„ ¯ÙÒ· ÔÈÂˆÓ˘ ÈÙÎ ‰‡Â·˙Â

≠ ִּכי הָָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ֹלא 

כְֶאֶרץ ִמְצַריִם הִוא, ֲאֶׁשר יְָצאֶתם ִמָּׁשם ֲאֶׁשר 
 Æ¢ִּתזְַרע ֶאת זְַרֲעָך, וְהְִׁשִקיָת ְבַרגְְלָך ְּכגַן הַּיָָרק
 ÌÚ ¯ÂÁÒÏ ÌÈÚÂ¯‰ ÂÏÎÂÈ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡·

 ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù· ÆÌÈ‡Ï˜Á‰

 ‰˜ÙÒ‡‰Â ¨·Ú  ̄Â˘È ÌÈ¯ˆÓ· Ì‚  ̆‡È‰

 ˙ÒÒ·˙Ó  ıÂÁ·Ó  ÌÈÁ¯Â‡ÏÂ  ÌÈ¯ˆÓÏ

 È¯Ú·  ÌÈÒÁÓ·  Â¯‚‡˘  ÌÈ¯‚‡Ó‰  ÏÚ

ÆÛÒÂÈ Ï˘ ÂÈÂÂÈˆ Ù¢Ú ˙ÂÎÒÓ‰

 ÌÈ¯Ê  ÌÈÚÂ¯  ÌÈÚÈ‚Ó˘  ¨ÂÊ  ˙Â‡ÈˆÓ

 ÂÏ ˙¯ÎÂÓ ¨È¯ˆÓ‰ ÚÙ˘‰Ó Ò¯Ù˙‰Ï

 È¯ˆÓ  ÈÂˆÈÁ  ¯Â˜ÓÓ  Ì‚

 Ò¢‰ÙÏ  ±≥–‰  ‰‡Ó‰Ó

 ˙ÂÓÂ˜Ó‰ „Á‡· ·˙Î˘

 Ï˘  ÈÁ¯ÊÓ‰  ÏÂ·‚‰  ÏÚ

 ÂÓÈÈÒ¢  ∫ÌÈ¯ˆÓ  ı¯‡

 Ï˘  ˙ÂÁÙ˘ÓÏ  ÁÈ‰Ï

 ¯Â·ÚÏ  ÌÂ„‡Ó  ÂÒ‡˘‰

 Á˙Ù¯Ó Ï  ̆‰„ÂˆÓ‰ ˙‡

 ˙ÂÈÁ‰Ï È„Î ÆÆÆÂÎß˙· ¯˘‡

 ‰ÏÂ„‚‰  ÁÂ¯·  Ì‡ˆ  ˙‡

 ‰Ê  ¯Â˜Ó·  Æ¢‰Ú¯Ù  Ï˘

 ÌÈ¯ˆÓ‰˘  ÌÈ„ÓÏ  Â‡

 ÌÈ„ÂÂ  ˙ÂˆÂ·˜Ï  Â¯˘Ù‡

 È„Î  ÌÈ¯ˆÓ  ÈÓÂÁ˙Ï  ÒÎÈ‰Ï  ÌÈÚÂ¯Â

ÆÌ‡ˆ ˙‡ ˙Â˜˘‰Ï

 ˜ÏÁ·  ÏÂ·‚  ˙„ÂˆÓ  ‡È‰  ÂÎß˙

 Ô˘Â‚  ı¯‡  ÈÏÂ‡  ¨‰˙Ï„‰  Ï˘  ÈÁ¯ÊÓ‰

 Ï‡¯˘È  È·  ÂÚÈ‚‰  ‰ÈÏ‡  ˙È‡¯˜Ó‰

Æ‰Â˘‡¯Ï ¢ְּבֵמיַטב הָָאֶרץ, הֹוֵׁשב ֶאת ָאִביָך 

 Ï‡¯˘È È· Æ®ßÂ ¨Ê¢Ó ˙È˘‡¯·© ¢וְֶאת ַאֶחיָך
 ¨ı¯‡‰ ·ËÈÓ· ˙·˘Ï ˙ÂÎÊ‰ ˙‡ ÂÏ·È˜

 Í˘Ó‰·  ·Â˙Î˘  ÈÙÎ  Ô˘Â‚  ı¯‡  ‡È‰

 ÌÈÚÂ¯ Ì˙Â‡Ï ‰·ÂË Ô˘Â‚ ı¯‡ Æ˜ÂÒÙ‰

 ˙ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰„ÂˆÓ‰ Í¯„ ‰˙Ú ‰Ê Â‡·˘

ÆÌ‡ˆ ˙ÈÈÚ¯Ï ·ÂË ÌÂ˜Ó ÌÈ˘ÙÁÓÂ

 ı¯‡  Ï·Á  ·˘Á  ‡Ï  ÌÈ¯ˆÓÏ

 ÌÂ˘Ó  ‰Î¯·  ÏÚ·Â  ·ÂË  ÌÂ˜ÓÎ  ‰Ê

 ¨Â¢Ó Ì˘© Æ¢תֹוֲעַבת ִמְצַריִם, ּכָל ֹרֵעה צֹאן¢˘

 ˜ÈÚ‰ÏÂ  ÔÎ˘Ï  Ô˙È  Ô˘Â‚·  ÔÎÏ  Æ®„¢Ï

 ˙‡ Ï‰Ó‰ ÛÒÂÈ Ï˘ Â˙ÁÙ˘ÓÏ ‰ÊÂÁ‡

 ÔÓÊ·  ÌÈ¯ˆÓ  Ï˘  ˙ÈÏÎÏÎ‰  ˙ÂÈÈ„Ó‰

 ÏÈ·˜Ó·  ˙ÂÚ¯Ï  Ô˙È  Ô˘Â‚·  Æ¯·˘Ó‰

 ¯ÂÁÒÏÂ  ÒÂÏÈÏÂ  ÌÈ¯ˆÓÏ  ‰·¯˜Ï

 ˘È Æ‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈÚ¯Ê ¯Â·Ú· Ô‡ˆ‰ È¯ˆÂ˙·

 Ï·Á ‡È‰ Ô˘Â‚ ı¯‡˘ ÁÈ‰Ï ¯È·Ò „ÂÒÈ

 ÔÈ·  ≠  ÒÂÏÈ‰  ˙˙Ï„Ï  Á¯ÊÓÓ˘  ı¯‡

 ÚÂ¯Ê‰©  ‰˙Ï„‰  Ï˘  ˙ÈÁ¯ÊÓ‰  ÚÂ¯Ê‰

 ÔÈ·Ï ¨·¯ÚÓ· ®ÌÂÈÎ  ‰˘·È  ≠  ˙ÈÒÂÏÙ‰

 ÆÁ¯ÊÓ· ÌÈ¯Ó‰ ÌÈÓ‚‡‰

 Ô˘Â‚  Ì˘‰  ÚÈÙÂÓ  ‡ÏÙ‰  ‰·¯ÓÏ

 ÈÓÂ¯„‰  ı¯‡‰  Ï·Á  ˘Â·ÈÎ  Ï˘  ¯˘˜‰·

יְהֹוֻׁשַע  ¢וַּיֵַּכם   ≠  Ú˘Â‰È  È¢Ú  ÔÚÎ  Ï˘

ֹּגֶׁשן,  ֶאֶרץ  ּכָל  וְֵאת  ַעּזָה;  וְַעד  ַּבְרנֵַע,  ִמָּקֵדׁש 
 ÛÒÂ  ¯Â˜Ó·Â  Æ®‡Ó  ¨È  Ú˘Â‰È© ּגְִבעֹון¢  וְַעד 
≠ ¢וַּיִַּקח יְהֹוֻׁשַע ֶאת ּכָל הָָאֶרץ הַּזֹאת, הָהָר וְֶאת 
הְַּׁשֵפָלה,  וְֶאת  הַֹּגֶׁשן,  ֶאֶרץ  ּכָל  וְֵאת  הַּנֶגֶב  ּכָל 
 ˙Ú„ß ˘ÓÂÁ· Æ®Ê¢Ë ¨‡¢È Ì˘© ¢...וְֶאת הֲָעָרָבה
 Ô˘Â‚˘ ÏÈ˜ ‰„Â‰È  Ô˘¯Ù‰ ÔÚÂË ß‡¯˜Ó

 ‰Î‡Â·  ˙˘ÏÙ  ÛÂÁÏ  ÌÂ¯„Ó  ˙‡ˆÓ  ÂÊ

 Ô˘Â‚  ‰È‡  ÂÊ  Ô˘Â‚  ˜¢„¯‰  ÈÙÏ  ÆÌÈ¯ˆÓ

 ¨˜¢„¯· ÚÈÙÂÓ© ÌÈ˘¯Â„ Ï¢ÊÁ °ÌÈ¯ˆÓ Ï˘

 ÌÈ¯ˆÓ Ï˘ Ô˘Â‚  ÂÊ  ‰˙ÈÈ‰˘ ®‡¢È  Ú˘Â‰È

 ÌÂ˘Ó ÌÈ˘Â·ÈÎ‰ ˙ÓÈ˘¯· ˙¯ÎÊÂÓ ‡È‰Â

 Ï‡¯˘È  È¯ÚÓ  ˙Á‡Ï  ‰·˘Á  ‡È‰˘

 ÂÈ·‡  ˙ÂÁÈÏ˘·  ÍÏ‰˘  ¨‰„Â‰È  ˙ÂÎÊ·

 ˙Â¯Â‰ÏÆÆÆÂÈÙÏ  ÁÏ˘ ‰„Â‰È  ˙‡Â¢  ÂÈÙÏ

 ÏÏÎÈ˙ Â˙ÏÁ·˘ ‰ÎÊ ÍÎÂ ¢ÆÆÆ‰˘‚ ÂÈÙÏ

 ÂÏ  ÂÈ‰È  ¯ÓÂÏÎ  ¨¢ı¯‡‰  ·ËÈÓ¢  Ô˘Â‚  Ì‚

 ÆÔ˘Â‚ ı¯‡ ÂÓÎ ÌÈÈ¯ÂÙ ÌÈÏ·Á

 ˙ÂÏÈÙÎÏ  ¯·Ò‰  Ô˙Â  ˘¯„Ó‰

 È˘Ï ÈÂËÈ· Ô˙ÂÂ Ô˘Â‚ ı¯‡ Ï˘ ‰¯ÂÎÊ‡

 ≠  Ï‡¯˘È  ÌÚ  Ï˘  ÌÈÈÊÎ¯Ó‰  ˙ÂÁÂÎ‰

 ≠ ÂÈÓÈ „Ú ˙Â¯Â„‰ Í¯Â‡Ï ¨‰„Â‰ÈÂ ÛÒÂÈ

 ‡Â‰ Â˙ÁÙ˘ÓÏ ˜ÈÚÓ ÛÒÂÈ˘ ¢Ô˘Â‚¢‰

 Ì‰ÈÎ¯ˆ  ˙‡  ˜ÙÒÓ‰  ‰¯ÂÙ  ı¯‡  Ï·Á

 ¯ÂÊÁÏ  Ì‰ÈÏÚ  ‰˘˜Ó  Û‡Â  ÌÈÈÒÈÙ‰

 ¨‰„Â‰È Ï  ̆Ô˘Â‚ ı¯‡ ÂÏÈ‡Â ÆÔÚÎÏ ‰¯ÊÁ

 ÁÂÎ‰ ˙‡ ˙‡Ë·Ó ¨ÌÈ˘¯Â„ Ï¢ÊÁ˘ ÈÙÎ

 ‰ÎÊ  Â˙ÂÎÊ·  ˜¯˘  ¨‰„Â‰È  Ï˘  ÈÁÂ¯‰

£ ÆÔ˘Â‚ ı¯‡ ÂÏ Ì‚ ‰ÈÈ‰˙˘

‰ ¯‰  ÏÚ  ‰·  ‰˘¯Á  ·Â˘ÈÈ

 ≠  ·ÏÂ„  ˘Â‚·  ÔÎÂ˘‰  ‰˘¯Á

–Î  ¨ÔÈÓÈ·  ·¯ÚÓ·  ÌÈÂÓÏË

 ‡˘˙Ó ¯‰‰ ÆÔÈÚÈ„ÂÓ ¯ÈÚ‰Ó ˙Â˜„ ≤∞

 ÌÈ‰  ÈÙ  ÏÚÓ  ¯ËÓ  ∑∑∞  Ï˘  ‰·Â‚Ï

 ˙ÏÙ˘ ÏÚ ‰ÓÈ‰„Ó ˙ÈÙˆ˙· ÛÈ˜˘ÓÂ

 ÏÚÂ ·¯ÚÓ· ‰¯„Á „ÚÂ ÔÂÏ˜˘‡Ó ¨ÛÂÁ‰

ÆÁ¯ÊÓ·˘ ¯‰‰ ·‚ ÈÙ
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ושורש ס יסוד  הוא  'ויגש'  פרשת  יום 
הגלות. לכאורה, הכתוב מתאר עידן של 
ְּבֶאֶרץ  יְִׂשָרֵאל  "וַּיֵֶׁשב  והצלחה:  שגשוג 
ִמְצַריִם, ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן; וַּיֵָאֲחזּו ָבּה, וַּיְִפרּו וַּיְִרּבּו ְמאֹד" 
(בראשית מ”ז, כ”ז). ישראל יושבים לבטח, פרנסתם 
מצויה, יוסף מכלכל אותם ואת ביתם "לחם לפי 
הטף" ברווחה, הם יושבים במיטב הארץ על פי 
הוראת פרעה, מעמדם וכבודם רם ונישא וגם בתי 
כנסת בתי מדרש ובתי הוראה לרוב תיקנו להם 

שמה - "ְלהֹוֹרת ְלָפנָיו, ּגְֹׁשנָה” (שם מ”ו, כ”ח).
את  המסיים  הזה  הפסוק  למקרא  אולם 
הפרשה כבר עולים באוזנינו צליליו של הפסוק 
בפתיחת ספר שמות (א’, ז’): "ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל, ָּפרּו 
פסוקים  ְמאֹד".  ִּבְמאֹד  וַּיַַעְצמּו  וַּיְִרּבּו  וַּיְִׁשְרצּו 
למעלה  מזה.  זה  מאד  שונים  אבל  מקבילים 
לאדם  ה'  ברכת  לשון  וירבו"  "ויפרו  כתוב 
לבין  פרו  בין  "וישרצו"  המילה  באה  ולמטה 
לשרצים  שנתייחדה  מילה  זו  וישרצו  וירבו. 
ולדגים. למעלה כתוב "מאד" ולמטה ב"מאד 
ולמטה  בה"  ויאחזו   " כתוב  למעלה  מאד". 
פרעה  ציוה  בבואם  אותם".  הארץ  "ותימלא 
אחיך".  ואת  אביך  את  הושב  הארץ  "במיטב 
חייהם  "וימררו את  ולאחר חלוף הדור ההוא 

בעבודה קשה... אשר עבדו בהם בפרך". 
הגלות מתחילה מתוך שפע וברכה, מתוך 
יחד  גם  ורוחני  גשמי  שגשוג  ובטח,  השקט 
במצרים  כך  עבדים.  בית  נעשית  שהיא  עד 
שהיא יסוד הגלות וכך בבבל, כך היה בספרד 

וכך בדיוק היה בפולין ובשכנותיה. הכל הוא 
בין בואם  בין המצרים. כדי להבחין  בבחינת 
לבין שעבודם חוזרת התורה על אותם מונחים 
ְּבנֵי  ְׁשמֹות  "וְֵאֶּלה,  כתוב:  בבואם  ומילים. 
ְלֵבית  הַּנֶֶפׁש  ּכָל  ִמְצָריְָמה...  הַָּבִאים,  יְִׂשָרֵאל, 
מ”ו  (בראשית  ִׁשְבִעים"  ִמְצַריְָמה,  הַָּבָאה  יֲַעֹקב 
"וְֵאֶּלה,  כתוב  שעבודם  ובראשית  כ”ז).  א’, 
ְׁשמֹות ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, הַָּבִאים, ִמְצָריְָמה... ִׁשְבִעים 
וְיֹוֵסף, הָיָה ְבִמְצָריִם" (שמות א’ א’ - ה’).  נֶָפׁש; 
יוסף  המושל  הייתה  והצלחתם  בואם  סיבת 
ומיד אחר כך "וימת יוסף... אשר לא ידע את 

יוסף". מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. 
חז"ל ציינו זאת בסיום הפרשה: וישב ישראל 
שנאמר  מקום  כל  יוחנן:  א"ר   - מצרים  בארץ 
כתוב  אחריו  מיד  צער.  לשון  אלא  אינו  וישב 
"ויקרבו ימי ישראל למות". עד ירידתם למצרים 
חסו כולם בצילו הגדול של ישראל אביהם ועם 
ירידתם למצרים קרבו ימיו למות. ואכן סיומה 
כל  בלא  הם  ויחי  ותחילת פרשת  של פרשתנו 
שנפטר  לפי  סתומה?  זו  פרשה  "ולמה  הפסק. 
יעקב אבינו ונסתמו עיניהם וליבם של ישראל 
מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. ד"א שבקש 
לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו". (רש"י על 
פי ב"ר) בראשית הגלות נראה עדיין שהכל תחת 
שליטה וכשרק נרצה נוכל לצאת ולחזור לארץ 
סותם  והשעבוד  רב  זמן  חולף  לא  אך  ישראל. 
את הלב ואת העיניים ואפילו הצדיק נפטר בלא 

ראיית הקץ המגולה.

ואם תאמר: והלא ירדו על פי הדיבור? ואיה 
נשיב  אותם?  וענו  ועבדום  תדע  ידע  גזירת 
ונאמר: בהדי כבשי דרחמנא למה לך. עצת ה' 
לעולם תעמוד אבל מה שמצווים אנחנו עלינו 
"ויאחזו  כאן?  כתוב  ומה  לעשותו.  האחריות 
בה" בארץ מצרים במקום ב "ארץ אחוזתכם". 
תיאטראות של  בבתי  אותם"  הארץ  "ותמלא 
את  ונחלת  תפרה  אשר  "עד  במקום  מצרים 

הארץ" והוא הוא הקולר התלוי בצווארנו. 
וכך פירש הנצי"ב שם: "ותמלא הארץ אותם 
- לא ארץ גושן לבד שהייתה מיוחדת לישראל 
והיה  ישראל.  את  מלאה  מצרים  ארץ  כל  אלא 
 - ולדור  לקנות  ישראל  שמצאו  פנוי  מקום  כל 
מצרים  שנאת  סיבת  הייתה  וזו  שמה.  נתיישבו 

אבינו,  יעקב  מרצון  לצאת  שביקשו  משום 
רצו  - אבל הם לא  ונבדל ממצרים  שיהיו בצד 
כן. ובשמות רבה נאמר "עוד שפסקו למול מזה 
שקבעו  דמאחר  כמצרים,  נהיה  שאמרו:  הטעם 
דירתם ביניהם מצאו טוב להם להשתוות למצרים 
ולא יהיו ניכרים שהם יהודים... אשר היא הסיבה 
שבכל דור עומדים עלינו לכלותינו בשביל שאין 

אנו רוצים להיות נבדלים מן האומות".
ה'  בהבטחת  אנו  מובטחים  זאת  כל  ועם 
ופירש  שם".  אשמך  גדול  לגוי  "כי  ליעקב 
אומה  מקום:  בכל  גוי  "משמעות  הנצי"ב: 
שיש לה מדינה ומלוכה בפני עצמה, ובמצרים 
לקיום  אנחנו  זכינו  לזה".  מוכשרים  נעשו 
ועתה  עלה"  גם  אעלך  "ואנוכי  ה'  הבטחת 
לה  שיש  אומה  להיות  בע"ה  הדבר  בידינו 

מדינה ומלוכה מיוחדת בין העמים. £
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רב�חיים�שמואלביץ�זצ"ל�נולד�ביום�

תרס"ב� שנת� השנה� ראש� של� שני�

בפולין� סטוצ'ין� בעיירה� �(1902)

לפני� �(1979) תשל"ט� טבת� ג'� ביום� ונפטר�

�28שנה.�אביו�היה�הרב�רפאל�הלפר�ראש�

בתו� הייתה� אתל� ואימו� בסטוצ'ין� הישיבה�

של�הסבא�מנוברדוק.�בשיחות�מוסר�סיפר�

שלמד� מיוחד� לימוד� על� שמואלביץ� הרב�

סיפר� הוא� הורים.� כיבוד� בנושא� מאביו�

ולמצוא� להתבונן� היה� אביו� של� שמנהגו�

הרב� היה� ובתחילה� באביו.� מיוחדת� מעלה�

אביו,� של� הנהגתו� על� תמה� שמואלביץ�

שעיקר� מפני� לכך� שהטעם� הבין� ואח"כ�

הבריות� כיבוד� וכן� ואם,� אב� כיבוד� מצוות�

לא� ולכן� אמיתי.� כבוד� לכבדו� הוא� בכלל,�

לא� אם� אמת� כבוד� אביו� את� לכבד� יתכן�

יהיה�אביו�נכבד�בעיניו.�וכל�זמן�שאין�אביו�

נכבד�בעיניו�-�אין�כל�הכבוד�שמכבדו�אלא�

מן�השפה�ולחוץ,�ואינו�יוצא�בזה�ידי�חובת�

מצוות�כיבוד�אב�בשלמות.�ועל�כן�חייב�הבן�

לבקש�ולחפש�ולמצוא�באביו�איזה�מעלות�

אביו� יהיה� כן� ידי� ועל� ונכבדות,� מיוחדות�

כבוד� שמכבדו� הכבוד� ויהא� בעיניו,� נכבד�

אמת,�ויקיים�מצוות�כיבוד�אב�בשלמות.

בגיל��16התייתם�הרב�שמואלביץ�מהוריו.�

לאחר�מספר�שנים�בהם�למד�בישבת�גרודנא�

בתורה� וגאונתו� למדנותו� בכוח� התבלט�

הרב� הישיבה� ראש� ידי� על� מונה� �19 ובגיל�

שמעון�שקופ,�לכהן�כמגיד�שיעור�בישיבה.�

שבליטא� מיר� לישיבת� עבר� שנים� �4 לאחר�

(1930)�נשא�לאישה�את�חנה� ובשנת�תר"צ�

הרב� במיר,� הישיבה� ראש� של� בתו� מרים,�

אליעזר�יהודה�פינקל�זצ"ל.

�1936 בשנת� יותר,� מאוחר� שנים� מספר�

שיעורים� למסור� שמואלביץ� הרב� החל�

בישיבה.�בשנת��1939לפי�הסכם�מולוטוב–

לברית� מיר� העיירה� צורפה� ריבנטרופ�

בליטא,� לקידן� עברה� והישיבה� המועצות�

שעדיין�לא�סופחה�על�ידי�ברית�המועצות.�

הרב� של� ופעילותו� השתדלותו� בעקבות�

זרח�ורהפטיג,�חילק�הקונסול�היפני�בליטא,�

סוגיהארה,� צ'יאונה� העולם� אומות� חסיד�

ורבים� ליפן,� כניסה� אשרות� לתלמידים�

התלמידים� זו.� בצורה� נמלטו� מהתלמידים�

הישיבה� ברכבת�עם�ראש� המשיכו�מליטא�

שמואלביץ� חיים� הרב� וחתנו� פינקל� הרב�

דרך�סיביר�לעיר�קובה�שביפן�ומשם�הגיעו�

לשנחאי,�שהייתה�בכיבוש�יפני,�והוקם�בה�

גטו�ליהודים�שכונה�"גטו�שאנגחאי".�משם�

חלק� נשארו� שם� הברית� לארצות� המשיכו�

מהתלמידים,�ויסדו�את�ישיבתם�בברוקלין,�

אך�מרביתם�המשיכו�עם�רבותיהם�לישראל�

שמואלביץ.� והרב� פינקל� הרב� וביניהם�

חותנו� ממנו� ביקש� ארצה� עלייתם� לאחר�

אך� הישיבה� כראש� לשמש� פעמים� מספר�

פטירתו� לאחר� סירב.� שמואלביץ� הרב�

הסכים� �(1965) תשכ"ה� בשנת� חותנו� של�

לראש� והפך� הישיבה� עול� את� עליו� לקבל�

הישיבה.�

סיפור�מפורסם�המראה�על�חיבורו�לעם�

הימים.� ששת� מלחמת� לאחר� קרה� ישראל�

הרב�שמואלביץ�עלה�לקברה�של�רחל�אמנו�

בבית�לחם,�וראה�את�הפרוכת�שעליה�היה�

כתוב�"מנעי�קולך�מבכי",�פרץ�בבכי�ואמר:�

קולך� מנעי� לך� אמר� הקב"ה� רחל!� אמא!�

מבכי�אבל�אני,�בנך�חיים,�מבקש�ממך,�אל�

תמנעי�את�קולך�מבכי,�המשיכי�לבכות.�כי�

עוד�לא�שבו�כל�הבנים�לגבולם�והם�נתונים�

תחת�עול�שיעבוד�הגלות.�

הרב�שמואלביץ�כתב�ודיבר�רבות�בענייני�

הכיפורים� יום� מלחמת� בתקופת� מוסר.�

אמר�הרב�על�הפסוק�"מי�האיש�הירא�ורך�

לבב� ימס�את� ולא� לביתו� וישוב� ילך� הלבב�

הרבה� הזהירה� "והתורה� כלבבו":� אחיו�

להרוס� בכוחם� שיש� והשגרה,� מהאדישות�

את�הכול,�ולהביא�את�האדם�לכפירה.�וכמו�

שנאמר�בתורה:�"כי�תוליד�בנים�ובני�בנים�

פסול� ועשיתם� והשחתם� בארץ,� ונושנתם�

וכו‘".�דהיינו,�עיקר�הבעיה�היא�"ונושנתם"�

נעשו�הדברים�כישנים�בעיניהם,�ואז�הגיעו�

"והשחתם� שהוא� ביותר,� הגרוע� לדבר�

ועשיתם�פסל".

ניכר�מכתביו�ומעשיו�של�הרב�שמואלביץ�

מאוד.� עליו� חביבה� ישראל� ארץ� שהייתה�

על� שאמר� בדברים� זאת� לראות� אפשר�

המדרש�בדברים�רבה�ב',�ח'�כשמשה�שואל�

את�הקב"ה�מדוע�איננו�נכנס�לארץ:�"אמר�

ר'�לוי:�אמר�לפניו�(משה):�רבש"ע�עצמותיו�

של�יוסף�נכנסו�לארץ�ואני�איני�נכנס�לארץ?�

נקבר� בארצו� שהודה� מי� הקב"ה:� לו� אמר�

נקבר� אינו� בארצו� הודה� שלא� ומי� בארצו�

גבירתו� מנין?� בארצו� הודה� יוסף� בארצו;�

אומרת:�'ראו�הביא�לנו�איש�עברי'�ולא�כפר�

גנבתי�מארץ�העברים'.....�אתה� 'גנב� אלא:�

שלא�הודית�בארצך�אין�אתה�נקבר�בארצך.�

מצרי� איש� אומרות:� יתרו� בנות� כיצד?�

ושותק,� שומע� והוא� הרועים� מיד� הצילנו�

לפיכך�לא�נקבר�בארצו."�עד�כאן�המדרש.�

מצד� כי� שמואלביץ� הרב� כך� על� אמר�

לא� למשה� צד� שהיה� להיות� יכול� האמת�

לפיקוח� חשש� אולי� כי� מוצאו� על� להודות�

בארץ� נקבר� שלא� העובדה� אבל� נפש.�

על� מודה� שלא� מי� עונש.� איננה� ישראל�

מוצאו�היהודי�ועל�קישורו�מתוך�כך�לארץ�

יכול� לא� הרוחניות� ומעלותיה� ישראל�

ענישה� כאן� אין� ישראל.� בארץ� להיקבר�

סיבה� אלא� משה� של� הודאתו� חוסר� על�

ותוצאה.�משום�שלא�הודה�בחשיבות�של�

מצד� היה� יכול� לא� ויהדותו� ישראל� ארץ�

האמת�להיקבר�בארץ�ישראל.�£

ÌÈÁÎÂ  ̆‡Ï Â‡Â ‰  ̆‰¯·Ú

¶≤μ „ˆ ˜È˙

 ËÂ˜ÏÈ ˜È˙
¶¥∞ È˙ÂÎÈ‡

 ÏÂ„‚ È˙ÂÎÈ‡ ˜È˙
¶∑∞ ¯ËÈÏ ≥μ

∞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

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

 ‰Á‰ ±∞•
 È· Â̆̇ ÏÂ Ë„ÂËÒ ˙„ÂÚ˙ ÈÏÚ·Ï

∫̇ ÂÒÁ· ÔÂ̄ ÓÂ̆ ‰ ÔÂÙ Â̂ ÛÈË˜ Â̆‚

ÌÂ˙Î ‡˙

∞≤
≠π

π∑
≥∏

∑μ
 Ï

‡ 
˙

È·
 ı

Î
¯·

¡
‰

Ï
È˘

¯ÈÓ ˙·È˘È



Katif 9 Days in Av | Katif Neuf jours au mois de Av | Катиф девять дней месяца ав

·‡· ÌÈÓÈ ‰Ú˘  ̇ÛÈִËָ˜�:לפניך�אלבום�תמונות�המאבק

 .ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Óובשיתוף� ¨Ï‡ ˙È· ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ˘בהוצאת�

צלמת�האלבום�מירי�צחי�-�צלמת�השבועון�”מקור�ראשון“�לוותה�במשך�

חודשים�את�האנשים,�אוהבי�הארץ�אשר�הובילו�את�המאבק.�מירי�תיעדה�

בעין�המצלמה�את�המראות,�ההפגנות,�הגירוש,�ההרס,�הכאב�והתקווה.

אנו�מביאים�בפניכם�הוצאה�איכותית�ומהודרת�המתעדת�
את�אירועי�קיץ��2005ומנציחה�את�אשר�לא�ניתן�לשכוח.

הקדמות�וכתוביות�בארבע�שפות:�עברית,�אנגלית,�צרפתית�ורוסית.�
�276עמ‘.�כ–�500תמונות.��265/285מ“מ.

”את�סיפור�גוש�קטיף�צריך�לספר�שוב�ושוב
נתן�שרנסקי�בהקדמתו�לאלבוםכדי�שלא�יקרה�עוד�לעולם!“

02-9973875

להזמנות:

 ÆÛÒÂÈ  ¯·˜  Ï˘  ‰ÂÓ˙‰  ˙‡  Â‚ˆ‰  ‰¯·Ú˘  ˙·˘·  ∂
 È¢Ú ‰ˆ¯‡ ÂÏÚÂ‰ ÂÈ˙ÂÓˆÚ Í‡ ÌÈ¯ˆÓ· ¯ËÙ ˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈ

 ¨‰ËÈ˘˜ ‰‡Ó· ·˜ÚÈ  ‰˜ ¯·˜‰ ˙˜ÏÁ ˙‡ ÆÏ‡¯˘È È·

 ∫®‚Ï ˙È˘‡¯·© ÁÏ˘ÈÂ ˙˘¯Ù· Â˘Ú ÂÈÁ‡ ÌÚ ˘‚ÙÓ‰ ¯Á‡Ï

וַּיִַחן,  אֲָרם  ִמַּפּדַן  ּבְבֹאֹו,  ּכְנַעַן,  ּבְאֶֶרץ  אֲֶׁשר  ְׁשכֶם,  עִיר  ָׁשלֵם  יַעֲֹקב  "וַּיָבֹא 
אֶת–ְּפנֵי הָעִיר. וַּיִֶקן אֶת חֶלְַקת הַָּׂשֶדה, אֲֶׁשר נָָטה ָׁשם ָאהֳלֹו, ִמּיַד ּבְנֵי–חֲמֹור, 
אֲבִי ְׁשכֶם ּבְֵמָאה, ְקִׂשיָטה". לפני פטירתו, משביע יוסף את אחיו לקבור 
וְהַעֲלִֶתם  אְֶתכֶם,  אֱֹלהִים  יְִפֹקד  ָּפֹקד  לֵאמֹר  יְִׂשָרֵאל  אֶת–ּבְנֵי  יֹוֵסף,  "וַּיְַׁשּבַע  כ"ה):  (נ',  ישראל  בארץ  אותו 
 ÌÈ¯·Â˜ Ï‡¯˘È È·˘Î ‰ÚÂ·˘‰ ˙ÓÈÈ˜˙Ó ®„¢Î ˜¯Ù© Ú˘Â‰È ¯ÙÒ· Æ¢ִמּזֶה אֶת–עַצְמַֹתי 
יְִׂשָרֵאל  בְנֵי  הֶעֱלּו  אֲֶׁשר  יֹוֵסף  עַצְמֹות  "וְאֶת   ∫ÌÎ˘·  ·˜ÚÈ  ‰˜˘  ¯·˜‰  ˙˜ÏÁ·  ÛÒÂÈ  ˙‡

ִמִּמצְַריִם, ָקבְרּו בְִׁשכֶם, ּבְחֶלְַקת הַָּׂשֶדה אֲֶׁשר ָקנָה יַעֲֹקב ֵמֵאת ּבְנֵי חֲמֹור אֲבִי ְׁשכֶם, ּבְֵמָאה ְקִׂשיָטה; וַּיִהְיּו 
 ¯·˜‰ ÌÁ˙Ó ‰ÎÂ˙·Â ÌÎ˘ ˙‡ Ï¢‰ˆ ¯¯Á˘ ÌÈÓÈ‰ ˙˘˘ ˙ÓÁÏÓ· "לִבְנֵי יֹוֵסף, לְנַחֲלָה
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 ‡Â‰ ‰ÎÂÁÏ ÛÒÂÈ ¯·˜ Ï˘ ¯˘˜‰ ÆÂˆ¯‡ È˜ÏÁ ÏÎÏÂ Ì˘Ï ·Â˘ ß‰ ˙¯ÊÚ·˘ ‰ÂÂ˜Â
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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:

¯ÚÂ‰ Ï˘ Ë·Ó

ÌÈÈÁ ¯Â˜Ó ˙ÈÂÎÈ˙ ‰·È˘È ˇ ±∑ Ô· ˇ „¯‡ ‰ÈÁ‡  

¯¯ÂÚÏÂ ¯ÈÚ‰Ï
זהה את המקום

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

‰„
ÓÚ
¢˘
È

שהביא  התהליך  של  תחילתו  יום  בטבת  עשרה  יחול  השבוע 
בסופו של דבר לחורבן בית המקדש. האם החורבן נמצא מספיק 
בתודעה שלנו? מה נוכל לעשות כדי לחבר את עצמנו ואת עם 

ישראל לשאיפה אל הקודש?

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 

ילדים יקרים, 
בשבועות הקרובים נציג לכם 

חידה במשכים. 
בכל שבוע נציג חלק מתמונה 
של מקום ביש"ע ובכל שבוע 

ישלים כל חלק את התמונה כולה. 
אתם מוזמנים לאסוף את 

החלקים ולפתור מהו המקום.

 ‰ÂÎ ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ· Æ˙·Ë ‡¢È ß· ÌÂÈ „Ú ÁÂÏ˘Ï ˘È ÚÂ·˘‰ Ï˘ ˙Â„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù ˙‡

 ¢‰Ú„¢ ‰ÏÈÓ· ˙Á˙ÂÙ  ̆‰Ú„Â‰ ÁÂÏ˘Ï ∫sms ˙ÂÚˆÓ‡· ÆÛÈË  ̃˘Â‚ È¯ˆÂÓÓ ÌÈÒ¯Ù ÂÏ¯‚ÂÈ

 ˙ÂÚˆÓ‡· m@myesha.org.il ∫Ï¢‡Â„ ˙ÂÚˆÓ‡· Æß‚‡ μ∞ ÁÂÏ˘Ó ˙ÂÏÚ μ¥μ¥ ¯ÙÒÓÏ

 ÌÈÎ˘Ó‰· ‰„ÈÁ‰ Ï  ̆ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ· Æ¯˙ÂÙ‰ ˙·Â˙ÎÂ Ì  ̆ÔÈÈˆÏ ‡ Æ∞≤≠∂μ±∂∂∂≤ ßÒ˜Ù

ÆÛÈË˜ ˘Â‚ È¯ˆÂÓÓ È˘ÈÏ˘‰Â È˘‰ ÌÂ˜Ó·Â ÌÈ˜È˙ ËÒ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂ˜Ó· Ï¯‚ÂÈ

הורה� מזוז� מני� לממשלה,� המשפטי� היועץ�

ההתיישבות,� את� ולהגביל� להמשיך� לאחרונה�

מבנייה� בעת�שהוא�מתעלם� בה� הבנייה,� בנושא�

בלתי�חוקית�והשתלטות�על�אדמות�בקרב�המגזר�

הערבי–ישראלי,�הבדואי�והפלשתיני.

עמיר� הביטחון� משר� מזוז� דרש� באחרונה�

כלפי� רק� תקפים� שיהיו� חקיקה� צווי� לזרז� פרץ�

וימנעו� ושומרון,� ביהודה� יהודיים� מתיישבים�

בנייה�כלשהי�לא�רק�במאחזים�אלא�גם�ביישובים�

ובערים.�מזוז�חזר�ודרש�שהמנהל�האזרחי�ימנה�

תובעים�מיוחדים�שיוסמכו�להגשת�כתבי�אישום�

נגד�מתיישבים�העוברים�עבירות�בנייה.�דרישות�

שמפעיל� פוסק� בלתי� ללחץ� מצטרפות� אלו�

תקנות� להפעיל� הביטחון� מערכת� על� היועמ"ש�

בהתיישבות,� לפגוע� שנועדו� דרקוניים� וצווים�

ולהפוך�כל�הרחבת�מרפסת�בכל�יישוב�-�לעבירה�

∫‚ÈˆÓ ÊÂÊÓ

„·Ï· ÌÈÏÁ˙ÓÏ ‰ÈÈ· ˙Â¯ÈÊ‚
פלילית,�זאת�בעוד�במגזר�הערבי�נמשכת�הבנייה�

ישראל� מדינת� בתוככי� הפרועה,� חוקית� הבלתי�

אין� האכיפה� ולמערכת� היום,� ולאור� הריבונית�

אישור�לבצע�את�החלטות�בתי�המשפט�בנושא�

מחשש�ל"התלקחות�יצרים".�

המלצותיה� להחלת� באינטנסיביות� פועל� מזוז�

של�אשת�השמאל�טליה�ששון,�לתקן�את�החקיקה�

על� כבד� כספי� וקנס� מאסר� עונשי� שייקבעו� כך�

עבירות�בנייה�בהתיישבות�היהודית�בלבד;�בנייה�

ללא�היתר�תיקבע�כעבירה�פלילית;�וכן�יתאפשר�

שיפוטי.� הליך� ללא� מהשטח� מבנים� לסלק�

ובערים� בכפרים� חוקיים� הלא� למבנים� בהתייחסו�

הפלשתינים,�בוחר�מזוז�לציין�דווקא�את�"האחריות�

על–פי� בשטחים� צה"ל� כוחות� מפקד� על� המוטלת�

באזור� החוק� על� לשמור� הבינלאומי� המשפט�

ולמנוע�פגיעה�בקניינו�של�הפרט".�£
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 Â˙Â‡ „È¯ÂÈ˘ ÏÂÁÎ Ë¯Ò ÌÚ ‰È‰˘ ÈÓ

 ÏÚ È˙ÈÎ‰ ÆÆÆÔÈÈÚÏ ‡Ï ËÂ˘Ù ‰Ê ÈÎ

 ¨ËÒÂ‚Â‡· ±∂–· ÈÂÈÙ‰ ÌÂÈ· ¨Ê‡ ‡ËÁ

 È‡ ÈÏÂ‡ ÌÂ˜Ó Â‰˘ÊÈ‡· ¨ÌÂÈ‰Â

 Ë¯Ò Â˙Â‡ ÏÚ È˘È‡ ÔÙÂ‡· ‰ÙÁÓ

ÆÆÆÂËÂ‡‰ ÏÚ ÈÏ ‰È‰˘ ÏÂÁÎ

 ÏÂ„‚ ¯ÈÁÓ ÌÈÓÏ˘Ó ‰Ï‡‰ ÌÈ˘‡‰

 Ì‰˘ ˙·˘ÂÁ È‡ ¨‰ÊÓ ¯˙ÂÈ Æ„Â‡Ó

 ‰Ù ˙¯ÓÂ‡ È‡Â ¨˜Á˘Ó ÈÏÎ ÂÈ‰

∫Ô˙Â„ ‰¯ÈÓÚ Î¢Á ˙ÂÁÎÙ˙‰

¢‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· È‡Â ¨˘ÈÈ·˙‰Ï ÂÏÂÎ ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÁ‡¢

ÆÂÏˆÂ Ì‰ ¨È˙Ú„Ï Æ‰˜ÊÁ „Â‡Ó ‰ÏÈÓ

 ¨Â‰˘Ó ‰˘ÂÚ ‰˙‡ ˜Ë–ÈÈ‰· ¯˘‡ÎÆÆÆ

 ¯ÓÂ‡ ‰˙‡˘ ÈÙÏ Â˙Â‡ ˜„Â· ‰˙‡

 ˜Â„·Ï ÈÏ· Â‰˘Ó ÂÈ˘Ú ‰Ù Æ¯„Ò· ‰Ê˘

 Æ¢˘·È ÏÚ Ï„ÂÓ ‰È‰ ‡Ï ÆÔÎÏ Ì„Â˜ Â˙Â‡

 ∂Æ∏Æ∞∂ ¨·‡ ·¢È ¨¢‰ÙÂˆ‰¢ ÔÂ˙ÈÚ

 Ï˘ ÍÏ‰Ó‰ „Ú· „Â‡Ó È˙ÈÈ‰¢

 ‡ÏÂ ÏÂÁÎ Ï‚„ È˙‡˘ Æ˙Â˜˙˙‰‰

 Ò‡ÓÁ‰ ˙Â¯·‚˙‰ ÁÎÂÏ Ï·‡ ¨ÌÂ˙Î

 ÈÏ˘ ‰·È˘Á‰ ¨¯Â¯Ë‰ ˙ÂÓˆÚ˙‰Â

 ˙ÂÏÎ˙Ò‰ ˙·ÈÈÁÓ ‡È‰Â ‰˙˘Ó

 ˙ÓÂˆ· ˙ÚÎ ˙‡ˆÓ È‡ ÆÌÈÙ ˙·¯

 Æ¢˙È˙·˘ÁÓ

∑Æ±±Æ∞∂ ¨ÔÂÂ˘Á Ê¢Ë ¨∑ ıÂ¯Ú· ÔÂÈ‡¯

 ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ¯˙‡· ¨˘ÈÎÏ Ï·Á· ¯ÂÈÒ·

 ∫Ô˙Â„ Î¢Á ‰ÙÈÒÂ‰ ¨ÌÈ¯Â˜Ú‰ È¯Â‚ÓÏ

 ÌÈË¯Ò‰ ÌÚ ÂÎÏ‰ ‰Ï‡‰ ‰ß¯·Á‰¢

 ÌÈË¯Ò Â‡ˆÓ‰ ÂÁ‡Â ÌÈÓÂ˙Î‰

 ÆßÂÁ‡Â Ì‰ß ÂÈ˘Ú ÂÏÈ‡Î ÆÌÈÏÂÁÎ

 ÂÏÂÎ ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÁ‡˘ ˙·˘ÂÁ È‡

£ ¢‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· È‡Â ˘ÈÈ·˙‰Ï

≤∑ÆπÆ∞∂ ¨Ê¢Ò˘˙ È¯˘˙ ß‰

Ì¯ÓÂ‡ Ì˘· ÌÈ¯·„

 ·ÈÈÁ  Ï‡¯˘È  ÌÚÓ  È„Â‰È  ÏÎ

 ¯‰· ÌÂÈ‰ ‰¯Â˜  ̆‰ÓÏ Ú„ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï

 ‰ÎÈ¯ˆ Â˘Ù ÆÂ˘„˜Ó ÌÂ˜Ó ˙È·‰

 Ì‰È˘ÚÓ·  ß‰  ÏÂÏÁ  „‚Î  ˜ÂÚÊÏ

 ˙È·‰ ¯‰ ˙‡ ÂÎÙ‰˘ ÌÈ·¯Ú‰ Ï˘

 ÌÈ·ÈÈÁ  Â‡  ÆÌ‰Ï˘  ¯˜‡Ò  Ô‚Ï

 ‰ÈÎ˘‰ ¯Úˆ ‰ÊÈ‡  ·Â˘ÁÏÂ  ¯ÂˆÚÏ

 ˙È·‰ ¯‰Ó ˜¯Ê È„Â‰È˘Î ˙¯ÚËˆÓ

 ÏÈÁ˙Ó  ˜¯  ‡Â‰  Ì‡  ÌÈÙ  ˙˘Â··

 Æ‰ÏÈÙ˙ ÂÊÈ‡ ÏÓÏÓÏ

 Ï‡˘  Ì‡  ¯˙ÂÈ  ·ÂË  ˙‡Ê  ÔÈ·

 Û˜‡ÂÂ‰  „‚˙Ó  ÚÂ„Ó  ÂÓˆÚ  ˙‡

 ÏÏÙ˙‰ÏÂ  ˙ÂÏÚÏ  ÂÏÎÂÈ  ÌÈ„Â‰È˘

 È˙Ú„Ï  øÂÏ˘  ˘„˜Ó‰  ÌÂ˜Ó·

 ‡Ï  Ì‰  ∫‰ËÂ˘Ù  ‡È‰  ‰·Â˘˙‰

 Ì‰  ÈÎ  Ì˘  ÏÏÙ˙˘  ÌÈÎÂÓ

 ÈÏÂ‡  ÌÈÈ·Ó  ÌÈ·¯Ú‰  °ÌÈ„ÁÙÓ

 Ï‡¯˘È  ÌÚ  Ï˘  Â˜ÏÁÓ  ·ÂË  ¯˙ÂÈ

 Ì‰  ÆÏ‡¯˘È  ÌÚÏ  ÍÈÈ˘  ˙È·‰  ¯‰˘

 Ì˘  ÌÈÈ˜  ˙Ó‡·  Ì‡˘  ÌÈÈ·Ó

 Ì‰  Æ‰·ÈÈ  ˘„˜Ó‰  ˙È·  ˙ÂÏÈÙ˙

 ¯ÂÊÁÈ  Ï‡¯˘È  ÌÚ  Ì‡˘  ÂÈ·‰  ¯·Î

 ‰¢·˜‰ ÌÚ ÂÏ  ̆¯Â·ÈÁ‰ Â·  ̆ÌÂ˜ÓÏ

 ÌÚ  Ï˘  Í¯„‰  ¯˙ÂÈ·  ˜ÂÓÚ‰  ‡Â‰

 Æ¯˙ÂÈ ‰¯ˆ˜ ‰È‰˙ ‰ÏÂ‡‚Ï Ï‡¯˘È

 „Á‡  ÏÎ  ÏÚ  ¨ÂÈÏÚ  ÍÎ  ÍÂ˙Ó

 ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ¨„Á‡Â

 ÂÓˆÚ·  ÏÎ  Ì„Â˜  ÍÎÏ  ˙ÂÚ„ÂÓ‰

 ÆÏ‡¯˘È· „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Î¢Á‡Â

 „ÂÓÈÏ È„È ÏÚ ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡

 ¯‰Ï  ‰ÈÈÏÚ  ¨˘„˜Ó‰  ‡˘Â·  ÚÂ·˜

 ¨‰ÎÏ‰‰  ˙ÂÏ·‚Ó  ˙¯‚ÒÓ·  ˙È·‰

 È˘„ÂÁ‰  ÌÈ¯Ú˘‰  ·Â·ÈÒÏ  ÚÈ‚‰Ï

 ÌÂ˜ÓÏ Â˙˜Â˘˙ ˙‡ ÍÎ· ÚÈ·‰ÏÂ

 Ï˘  È˙ÈÓ‡‰  Â„ÂÚÈÈ  ˙‡  Û˜˘Ó˘

 ÂÏ‡  ˙Ó‚Â„Î  ÌÈ˘ÚÓ  ÆÏ‡¯˘È  ÌÚ

 Ï‡¯˘È Ï˘ Ì·ÈÏ ˙‡ ¯¯ÂÚÏ ÂÏÚÙÈ

 ‰ÎÈ¯ˆ ÂÏ˘ ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÙÈ‡˘‰˘

 ÌÈ˘„Â˜‰  ˘„Â˜Ï  ˙¯·ÂÁÓ  ˙ÂÈ‰Ï

Æ‰¢·˜‰ Ï˘ ÂÂˆ¯ÏÂ

 ‰¯˘Ú  ÏÂÁÈ  Â·  ÔÂ˘‡¯  ÌÂÈ·

 ¨˙ÂÓÂÁ‰  ÂÚ˜·  Â·  ÌÂÈ‰  ¨˙·Ë·

 ·Ï‰ ˙ÂÓÂÁ ˙‡ ¯Â·˘Ï ÌÈ·ÈÈÁ Â‡

 ÆÂ˙ÏÈÙ˙·  ÌÈÈÓ˘  È¯Ú˘  ÚÂ˜·ÏÂ

 ˙È· ‰· ‡Ï  ̆¯Â„¢ ˙¯ÓÂ‡ ‡¯Ó‚‰

 Æ¢ÂÈÓÈ·  ·¯Á  ÂÏÈ‡Î  ÂÈÓÈ·  ˘„˜Ó‰

 ¯˙ÂÈ  ÂÓˆÚÓ  ÌÈÚÈ˜˘Ó  ÂÈÈ‰  Ì‡

 ‰¢Ú·  ¨‰ÏÂ‡‚‰  ˙‡  ·¯˜Ï  ÏÈ·˘·

 Æ‰·  ‰È‰  ¯·Î  ˘„˜Ó‰  ˙È·

 ¯¯ÂÚÏÂ  ÏÂÚÙÏ  Í¯Ëˆ  ÂÏ‡  ÌÈÓÈ·

 ‡Ï˘ È„Î Â˙·È·Ò ˙‡Â ÂÓˆÚ ˙‡

 ‡Ï‡  ÂÈÓÈ·  ·¯Á  ÂÏÈ‡Î  ·˘ÁÈÈ

ÆÂÈÓÈ· ‰·ÈÈ˘ ‰ÎÊ ‰¢ÊÚ·˘

„¯‡ ‰ÈÁ‡

®±π¥∞≠±∏∏∞© È˜ÒÈËÂ·ßÊ ·‡Ê

 ÈÓÈ˜ÓÓ ¨¯ÙÂÒ ¨ÈÂÈˆ ‚È‰Ó

 ˙ÓÁÏÓ· È¯·Ú‰ „Â„‚‰

 ÌÈ‚Â‰‰ ÈÏÂ„‚Ó ¨±–‰ ÌÏÂÚ‰

∫‰˘„Á‰ ˙Ú· ÌÈ„Â‰È‰

 ˜ÈÊ ÂÏÈÙ‡ ÌÈ·¯ÚÏ ˘È „ÂÚ ÏÎ¢

 Ì‰  ¨Â˙È‡Ó  ¯ËÙÈ‰Ï  ‰ÂÂ˜˙  Ï˘

 È¯·„ ÌÂ  ̆„Ú· ÂÊ ‰ÂÂ˜  ̇Â¯ÎÓÈ ‡Ï

Æ¢˙Â‚ÈÏÙÓ ˙ÂÁË·‰ ÌÂ˘Â ÌÚÂ

 ∫È˜ÒÈËÂ·ßÊ ·‡Ê

ÂÏ˘ ‰ÏÂÎ ÔÂÈˆ

 ‡È‰  ®Ï‡¯˘È  ı¯‡  ÏÚ©  Â˙ÂÎÊ¢

 ‰ÈÏÚ  ÔÈ‡Â  ¨˙ÂÓÏ˘  ‡È‰Â  ¨Áˆ

 ÔÂÈˆÂ ¨ÔÂÈˆÏ Í¯„ ¯ÂˆÈ˜ ÔÈ‡Â ¨¯Â˙ÈÂ

Æ¢ÂÏ˘ ‰ÏÂÎ ‡È‰

 ‰È‡  Ï‡¯˘È  ı¯‡·  Â˙ÂÓ‡¢

 ÈËÒÈÓ  ¨¯ÂÂÈÚ  ˘‚¯·˘  ÔÈÈÚ

 ˙Ú·Â‰  ‰˜ÒÓ  ‡Ï‡  ¨‰ˆÁÓÏ

 Ï˘ ˙„ÁÂ˘Ó È˙Ï· ‰¯È˜Á ÍÂ˙Ó

£ Æ¢ÂÈ˙Â„ÏÂ˙ ˙Â‰Ó

Ò˜ÂÙ ˜ÁˆÈ

„ÁÈ· Â‡·
ıÈÓ ‡È‚

ÔÈ„Ú ÔÂ‚È

˜‡¯Ù ˜ÈÏÈÁ

ß‰ È„ÒÁ

 ˙ÏÈÈ‡

¯Á˘‰

¯Ï˜ È·È˘

 „ÂÚ ÔÈ‡
Â„·ÏÓ

¯Á‡ ÔÈÈÚ

È¯Ó‚Ï

¯Ï˜ È·È˘

 ˙·˘ÂÈ‰
ÌÈ‚·

Ô·Ò Ï‡¯˘È

‡¯È˙ Ï‡

Ô¯ È„Ú

 ˘È ‰Ó
‚Â‡„Ï ÌÎÏ

ÈÁÈ·‡

ÍÈÏÚ ˘È˘È

ıÈÓ ‡È‚

¯ÚÂ· ·Ï

Ô¯ È„Ú

ÏÂÙÎ ÌÂ·Ï‡
‰ÈÁ ‰ÚÙÂ‰

 ˜ÈÏÈÁ

˜‡¯Ù

ÔÂ¯ÈÓ ÈÂ‚È

Ò˜ÂÙ ˜ÁˆÈ

„ÁÈ· Â‡·

È„ÈÂ„ È„Â‡

ÂÈÏ‡ ¯·„

Ò˜ÂÙ ˜ÁˆÈ

‡È‰‰ ˙Ú·

˙ÂÓÊ‰Â ÌÈË¯ÙÏ
∞μ≤≠∏π∞≥π∞μ
 ‰ÊÈ¯‡ ÈÓ„ ÏÏÂÎ ÂÈ‡ ¯ÈÁÓ‰ £

ÌÈÈÚÂ·˘ „Ú ÁÂÏ˘Ó ÔÓÊ £ ÁÂÏ˘ÓÂ

Ï˘ ˘„Á‰ ÌÂ·Ï‡‰

 Úˆ·Ó· È„ÈÂ„ È„Â‡

 ‰ È̃ÊÂÓ‰
 ÌÓÁ˙˘
 ˙‡ ÌÎÏ

Û Â̄Á‰
Úˆ·Ó

 ÌÈ˜ÒÈ„ ≥
¶ππ–·

°„·Ï·

 ÌÈ̄ ÂËÈÏ˜  ̇¥ Ê̄ ‡Ó

‰ÏÈÁ˙ÎÏ ̇ ˜‰Ï Ï˘

„·Ï· ¶±∞∞–·

 ˙‡  ÌÈÓÒ¯ÙÓ  ∫‡ÈÈÁ  È·¯  ‡˙¢

 ˘¯„Ó©  ¢Ì˘‰  ÏÂÏÈÁ  ÈÙÓ  ÌÈÙÁ‰

®·¢ ¨ÌÈÏÈ‰˙

 ‰˘È‚Ù‰Ó Ì‚ ¨Ï‚¯‰Ï ÍÙ‰˘ ÔÙÂ‡·

 ¨Ï‡¯˘È  ˙Ï˘ÓÓ  ˘‡¯  ÌÚ  ‰Â¯Á‡‰

 ÂÈ„È˘Î ˙ÈÈ˙˘ÏÙ‰ ˙Â˘¯‰ ¯¢ÂÈ  ‡ˆÈ

 ÈÏ·Ó  ÌÚÙ‰  Ì‚  Æ˙Â˙Ó  ˙ÂÒÂÓÚ

 ÈÏ·Ó  ÌÚÙ‰  Ì‚  Æ¯·„  ÁÈË·‰˘

 Ì‚ ÆÌÈÓ‡Ò˜‰ È¯È ˙˜ÒÙ‰Ï ·ÈÈÁ˙‰Ï

 ÏÚ  ÊÓ¯  Â‡  ˙Â‡  ¯ÒÓ˘  ÈÏ·Ó  ÌÚÙ‰

ÆËÈÏ˘ „ÚÏ‚ ÛÂËÁ‰ ÏÈÈÁ‰ Ï˘ ÂÏ¯Â‚

 ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰  ˙ÂÂÁÓ‰  ˙ÏÈ·Á  Ï·‡

 ÔÂÈ„  ≠  ÔÊ‡Ó–Â·‡Ï  Ë¯ÓÏÂ‡  ˜ÈÚ‰˘

 ÌÈ˘˜Â·Ó  ˙¯Ò‰Â  ÌÈ¯ÈÒ‡  ¯Â¯Á˘·

 ‰‡Ó  ˙¯·Ú‰  ¨ÌÈ˘˜Â·Ó‰  ˙ÓÈ˘¯Ó

 ˙¯Ò‰ ¨˙ÈÈ˙˘ÏÙ‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ

 ÏÚ Ï˜‰Ï¢ ˙Ó–ÏÚ ˙È‡ÂËÈÒ ÌÈÓÂÒÁÓ

 ÌÈ„Ó‚˙Ó ≠ ¢ÌÈÈ˙˘ÏÙ‰ ¯Â·Ú ‰ÚÂ˙‰

 ÛÈÁÓ‰ ÒÁÈ‰Â ˙ÂÈ˘È‡‰ ˙ÂÂÁÓ‰ „ˆÏ

 ÆÁ¯Â‡‰ ÈÙÏÎ ÏË·˙Ó‰Â

 ÌÈ˙ÈÚÏ ÌÈÂ˘ ÌÈÒ¯ËÈ‡ ‚È˘‰Ï È„Î

 ¨˙È¯·–Ô· ÂÈ‡  ̆ÈÓ ÌÚ ‰˘È‚ÙÓ ÒÂÓ ÔÈ‡

 ‡ÏÏÂ „Â„Ó ˜ÂÙÈ‡· ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÈÂ‡  ̄Í‡

 ˙Ï˘ÓÓ  ˘‡¯  ÌÏÂ‡  Æ˙Â˘Ú¯  ˙Â‚È‚Á

 ÏÚ „Â·Î ÛÈÚ¯‰Ï È„Î Â¯„‚Ó ‡ˆÈ Ï‡¯˘È

 ˘˜Ú˙‰  ‡Â‰  ∫Â˙ÈÈÏÓÙÂ  ÔÊ‡Ó–Â·‡  ÏÚ

 Ï·˜Ï È„Î ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙È·Ó ˙‡ˆÏ

 ‰˙ÂÁÎÂ  ˙‡  ˘˜È·  ‡Â‰  ¨Ì‰ÈÙ  ˙‡

 ‡Â‰ ¨ÌÈÙ‰ ˙Ï·˜· ‰ÊÈÏÚ Â˙ÈÈÚ¯ Ï˘

 ˘ÂÏ˘  ˙·  ‰Ó¯Â‚  ˙ÁÂ¯‡  Ì‰Ï  ˘È‚‰

 ‡Ï˘ È„Î ÔÈÈ ˘È‚‰Ï ‡Ï˘ „ÈÙ˜‰Â ˙ÂÓ

 ·È·ÒÓ¢  ÆÌÈÓÏÒÂÓ‰  ˙Â˘‚¯·  ÚÂ‚ÙÏ

 È˙Ï· ˙È˙Â„È„È ‰¯ÈÂÂ‡ ‰˙ÈÈ‰ ÔÁÏÂ˘Ï

 ¨˙ÈÏ‡¯˘È‰  ˙ÂÂ˙ÈÚ·  ·˙Î  ¨¢‰ÏÈ‚¯

 ¯·Î  ÌÈÈ˙˘ÏÙÏ  ‰¯ÂÎÊ  ‡Ï˘  ‰¯ÈÂÂ‡¢

 ˙Â¯„˘· ¯Ú ÚˆÙ ˙Â˜„ Ô˙Â‡· Æ¢ÌÈ˘

 ÆÌ‡Ò˜ ˙ÂË˜¯ ÈÒÈÒ¯Ó

 ˙ˆÈÁÏ·  ˜Ù˙Ò‰  ‡Ï  Û‡  Ë¯ÓÏÂ‡

 Û˙Â˘‰ ÈÙ ˙‡ Ì„È˜ ‡Ï‡ ¨˙ÈÓ˘¯ „È

 ˙¯Â˘˜˙· ‰¯„‚Â‰  ̆‰˜È˘ ≠ ‰˜È˘·

 ‰ÙÂÚÊ‰  Â˙·Â‚˙  ÁÎÂ  ¢‰ÎÈ·Ó¢Î

 Ì‚  ¨·‚‡  ª˙Â˘¯‰  ¯¢ÂÈ  Ï˘  ˙¯„Â˜‰Â

 ¨Ë¯ÓÏÂ‡  ÂÏ  ˜˘  ˙Ó„Â˜‰  ‰˘È‚Ù·

 ÈÈ˙˘ÏÙ‰  Û˙Â˘‰  Ú˙¯  Ê‡  Ì‚Â

 ÂÏ ‰˜ÈÊ‰ ˜¯˘ ‰ÓÁ‰ ÌÈÙ‰ ˙Ï·˜Ó

ÆÈÈ˙˘ÏÙ‰ ·ÂÁ¯·

 Ì‚ ÂÓÎ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡  ̄„¯˘Ó È˜È˙ÂÂ

 ÈÎ „ÂÚ ˙ÂÏ‚Ï ÌÈÓÂÓ‰ ÂÈ‰ ¨ÌÈÈ˙˘ÏÙ‰

 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙È· Ï˘ ‰ÈÁ‰ ˙·Á¯·

 ÈÏ‚„  ÂÒÒÂ˙‰  ÌÈÂÈ„‰  ˙ÂÁÏÂ˘  ÏÚÂ

 ÈÏ‚„˘ ‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ‰ ˙‡Ê ÆÔÈ˙˘ÏÙ

 „ÒÂÓ  ÍÂ˙·  ÌÈÙÙÂ˙Ó  ÔÈ˙˘ÏÙ

 ˘‡¯  ÔÂÚÓ  ÔÎ˘  ÏÎ  ‡Ï  ¨ÈÓ˘¯  ÈÏ‡¯˘È

 ¨Â¯È·Ò‰  Ë¯ÓÏÂ‡  È˘‡  Æ‰Ï˘ÓÓ‰

 ˙˜˘ÂÓ‰  ÌÈÙ‰  ˙Ï·˜·  ‰ÂÂÎ‰  ÈÎ

 Ï‡¯˘È ÈÏ‚„ „ˆÏ ÔÈ˙˘ÏÙ ÈÏ‚„ ˙Ù‰·Â

 ÈÙÏÎ  ˙Â‡˘˙‰  ÔÈ‡˘  ÔÈ¯˜‰Ï  ‰„ÚÂ

 Æ¢ÌÂÏ˘Ï È˙ÈÓ‡‰ Û˙Â˘¢‰

 ÔÈ‡˘  ˙Â˙ÈÎ  Ú·¯‡  Â¯È„‚‰  Ï¢ÊÁ

 ˙Î  ¨ÌÈˆÏ  ˙Î  ∫‰ÈÎ˘  ÈÙ  ÌÈÏ·˜Ó

 ˙ÎÂ  Ú¯‰  ÔÂ˘Ï  È¯ÙÒÓ  ˙Î  ¨ÌÈ¯˜˘

 ¯Á‡  ÌÂ˜Ó·  Æ®ÈÂÚÓ˘  ËÂ˜ÏÈ©  ÌÈÙÁ

 ÌÈÓ˘  Ì˘  ÈÏÏÁÓÎ  ÌÈÙÁ‰  Â¯„‚Â‰

 „ˆÏ  ¨Ì‰È·Ï  ÌÈ˘È¯ÂÓ  ÔÈ‡˘  ‰Ï‡ÎÎÂ

 Æ®Â‰ÈÏ‡ È·„ ‡˙© ¢ÌÈÒ‡‰Â ÌÈÈÓ‰¢

–˙Â¯ÂËÙ‰–˙ÂÂÁÓ‰Ó ÈÓÂ‡Ï‰ ˜Ê‰

 ˜¯  ÌÈÈ˙˘ÏÙÏ  Â˜ÚÂ‰˘  ‰¯ÂÓ˙Ó

 ˙¯Ò‰Ó ¨‰˘È‚ÙÏ ÏÏÎ· ÂÚÈ‚‰˘ ÌÂ˘Ó

 ÏÎ ‡ÏÏ ÌÈ¯ÏÂ„‰ ˙¯·Ú‰Â ÌÈÓÂÒÁÓ‰

 ÆÌÓÂ˜ÓÂ ¯ÂÓÁ ‡Â‰ ≠ Ì„ˆÓ ˙Â·ÈÈÁ˙‰

 ‰¯„˘‰ „ÂÓÚ· ‰˘Â‡‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ÌÏÂ‡

 ˜ÂÈ„· ˙‡Ë·˙Ó Âˆ¯‡· ÈÏ‡¯˘È‰ Ï˘

 ˘ÂÏ˘  ∫·ÈÂ‡‰  ÏÂÓ  ˙‡Ê‰  ˙ÂÏË·˙‰·

 ÈÏ‚„  ¨˙È˙Â„È„È  ‰¯ÈÂÂ‡  ¨‰Ó¯Â‚  ˙ÂÓ

 ÆÔÈ˙˘ÏÙ

 Ô‡Î  ÌÈ˜‰Ï  Â·˘Á  ÈˆÁÂ  ¯Â„  ÈÙÏ

 ÛÙÂÎ˙‰Ï È„Â‰È Í¯ËˆÈ ‡Ï ‰·  ̆‰È„Ó

 ÔÈÎ¯‰Ï Â‡ ıÈ¯ÙÏ ÛÁ˙‰Ï ¨˘È‡ ÈÙ·

 ‰¯Â  ̃‰Ê ÌÂÈ‰ ÆÌÈÓ˘ÈË‡‰ ÈÙ· Â˘‡¯

 ÌÈ˘  μπ  Æ‰Ï˘ÓÓ‰  ˘‡¯  ˙Î˘Ï·

 ¨ÌÈ„Â‰ÈÏ  ÈÓÂ‡Ï‰  ˙È·‰  ˙Ó˜‰  È¯Á‡

 Â˙Â‡ÓˆÚ  ˙Ê¯Î‰  È¯Á‡  ÌÈ˘  μπ

 ÍÈ‡ ÂÁÎ˘˘ ‰‡¯ ¨Â˙ÓˆÂÚ ˙ÁÎÂ‰Â

 ˙ÂÈ‰Ï  Â¯ÊÁÂ  ≠  ‰È„Ó ÂÓÎ  ÌÈ‚‰˙Ó

£ Æ¢‰ÏÈ‰˜ „ÚÂ¢

˙ÂÏË·˙‰

 ‰Ó‡˙‰ ˙˜È„·

 ÌÈÁ ÌÈÁ
 ‡ÏÏÂ

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


