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מתגלה,"עמינחמונחמו"

של הכפולה בבשורה גם

מבשרת  המבשרות:  שתי
ציון ומבשרת ירושלים. כה הם דברי הנביא 
ֲעִלי–ָלְך,  הַר–ּגָבַֹּה  "ַעל  ט’):  (מ’,  ישעיהו 
ְמַבֶּׂשֶרת  קֹוֵלְך,  ַבּכַֹח  הִָריִמי  ִצּיֹון,  ְמַבֶּׂשֶרת 
ְלָעֵרי  ִאְמִרי  ַאל–ִּתיָרִאי,  הִָריִמי,  יְרּוָׁשָלִם; 
את  להבין  יש  איך  ֱאֹלקיכֶם".  הִּנֵה  יְהּודָה, 
ייעודן של שתי המבשרות, ואת המשימות 
בתהליך  עליהן  מטיל  שהנביא  המיוחדות 
הגאולה? את פשר הדברים נמצא בפירושו 
של מרן הרב קוק זצ"ל לפסוק זה, שנמסר 

בעל פה.
בתהליך יסודיים שלבים שני ישנם

השלב הוא הראשון השלב .הגאולה

את כולל שהוא ,הלאומי החומרי

הביטחונית ,היישובית התשתית בניית

בעיקר עוסקים זה בשלב .והכלכלית

. ארגוני וכושר מרץ בעלי מעשה אנשי

השלבהואהגאולהבתהליךהשניהשלב

,רוח אנשי יפעלו שבו ,האמוני הרוחני

התהליךאתולכווןלרומם,אמונהגדולי

כולולתכליתו.

השלב  את  מייצגת  ציון"  "מבשרת 
קורא  הנביא  הלאומי.  החומרי  הראשון, 
לאנשי המעשה המובילים את השלב הזה, 
אל  ציון".  מבשרת  לך  עלי  גבוה  הר  "על 
תעלו  הנמוכה,  החומרית  ברמה  תישארו 
תהליך  של  הרוחנית  לרמה  ותתעלו  בהר, 
רק  תשקעו  אם  כי  ישראל.  גאולת  של  זה 
ולא  ותחלשו  תתעייפו  החומרית,  בעשייה 
והייסורים  הקשיים  מול  לעמוד  תצליחו 
של  רוח  רוממות  רק  לבוא.  שעלולים 
אמונת ישראל תצליח להוביל את הבשורה 

הציונית לייעודה.
השלב  את  מייצגת  ירושלים"  "מבשרת 
קריאה  באה  כאן  האמוני.  הרוחני  השני, 
מיוחדת לאנשי תורה ואמונה: "הרימי בכח 
קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי, 

אמרי לערי יהודה הנה אלוקיכם".
הרב הסביר - ישנה תופעה בעם ישראל, 
השואפת  תנועה  של  תסיסה  כשמתעוררת 
להגשמת אידיאל לאומי נעלה, קורה, ואנשי 
משתלבים  ולא  הצד  מן  עומדים  אמונה 
לא  שפעולותיה  שחוששים  כיון  בתנועה, 

תהיינה מכוונות לערכי תורה.
לכן קורא הנביא לאנשי תורה ואמונה: 

יבוא זמן ואתם לא תוכלו יותר לעמוד מן 
,ונחלשת הולכת "ציון מבשרת" הצד. 
יש .מהתפוררות אותה להציל וצריך

הציונילגוףיהודיתנשמהלהזריקהכרח

שורשיה העמקת ידי על ,ולהחיותה

לשלמות להגיע שתוכל כדי ,האמוניים

.ייעודה

חייבים  ואמונה,  תורה  אנשי  אתם, 
להשתלב ולהוביל את התהליך כולו. "הרימי 
בכח קולך מבשרת ירושלים", השמיעו את 
בשורתכם בקול רם, "הרימי אל תיראי". יש 
צורך לעורר את הכוחות הפנימיים, שיוכלו 
והלחצים  הרשע  כוחות  כל  נגד  לעמוד 
ומבלבלים  מחלישים  המפחידים,  מבחוץ, 
את ההנהגה הלאומית. "אל תיראי", אתם 
אנשי תורה ואמונה של "מבשרת ירושלים" 
תשמיעו את הקריאה המעוררת של מפקדי 
צה"ל: "אחרי", ותסחפו באמונתכם את כל 
אנשי "מבשרת ציון" בהכירכם כי "קווי ה’ 

יחליפו כח". 
יהודה  לערי  "אמרי  בשורתכם?  ומהי 
בארץ  שנוצר  מה  כל  אלוקיכם".  הנה 
זוהי  ציונות,  שנות  מאה  במשך  ישראל 
והנפש  הגוף  כוחות  וכל  אלוקית,  יצירה 
ינקו  כך,  כל  רבה  במסירות  שהושקעו 
כל  המחיה  האלוקית  מהנשמה  כוחם  את 
יהודי. רק הכרה ברורה במימד האלוקי של 
לעמוד  והאומץ  הכוח  את  תיתן  התהליך, 
לקריאת  נאמנותנו  ובייסורים.  בקשיים 

הנביא מחייבת לא לפחד ולא להתעייף.
"מבשרת  הימים,  ששת  מלחמת  מאז 

עד  ברמה.  קולה  את  משמיעה  ירושלים" 
אז, רישומם של אנשי תורה ואמונה כמעט 
הפעילות  של  בחזיתות  מורגש  היה  ולא 
הניסית,  האלוקית  ההתגלות  הציונית. 
בשחרורה של ירושלים וכל יש"ע, עוררה 
"מבשרת  של  האמוניים  הכוחות  את 
המובילה  באחריות  לשאת  ירושלים", 
הציוני.  התהליך  של  וחיזוקו  להצלתו 
החזיתות  בשלוש  כי  מוצאים,  אנו  לכן 
הגורליות של הציונות - עליה, התיישבות 
ואמונה מקום  והגנה, תופסים אנשי תורה 
מרכזי. מעמד מוביל זה, צמח מתוך גידולה 
ישראל.  ארץ  במרחבי  תורה  של  וחיזוקה 
תורת ארץ ישראל ואמונתה, נלמדת היום 
במאות  וצעירות  צעירים  רבבות  ידי  על 
ומכללות  מדרשות  אולפנות,  ישיבות, 
בכל פינה בארץ ישראל. רבבות משפחות 
והרוחנית  הגשמית  השממה  את  מפריחות 
ומפיחות  בארצנו,  ועיר  כפר  יישוב,  בכל 
רוח של אמונה ויצירה, גבורה ושמחה בעם 
יפה  ומה  חלקנו  טוב  מה  "אשרינו   - כולו 

ירושתנו".
מעמד נעלה זה של "מבשרת ירושלים", 
מרומם אותנו במיוחד בימי מלחמה אלה, 
של  אדירים  כוחות  מגלים  ייסוריה  אשר 
נאמנות לאומית יהודית, ומסירות נפש של 
בנים והוריהם - חיילים ואזרחים. חייבים
של אורה להקרנת באחריות לשאת אנו

שמחה ,ואהבה אמונה של זו בשורה

ושמאל ימין" .עמנו בני לכל וגבורה

תפרוציואתה’תעריצי"   £

שנה ה  434 מלאו  באב  ב–ה’  שבוע, 
 1534) לוריא  יצחק  רבי  של  לפטירתו 
- 1572) המכונה האר"י הקדוש (ראשי 
רבי  האלקי  יצחק,  רבי  אשכנזי  של:  תיבות 
יצחק, האדון רבי יצחק) שנחשב לגדול מקובלי 
צפת במאה ה–16. השפעתו על לימוד פנימיות 
התורה היתה עצומה, וממנו ואילך זכתה שיטת 
להשפעה  הלוריאנית,  הקבלה  שלו,  ה’קבלה’ 

רבה בכל רחבי העולם היהודי. 
ולאם  בירושלים לאב אשכנזי  נולד  האר"י   
ספרדייה. בהיותו ילד מת עליו אביו ורוב ימיו 
פרנסיס  מרדכי  רבי  במצרים,  דודו  בבית  חי 
ונחשב לאיש  שהיה ממונה על המכס במצרים 
אמיד מאוד. הוא למד את תורת הנגלה מפי רבי 
בצלאל אשכנזי בעל ה'שיטה מקובצת', ובעיקר 
למד סתרי תורה (על פי המסורת למד מפיו של 
אליהו הנביא). תולדות חייו מרתקים ואפופים 
לאביו  לידתו  מרגע  החל  וקדושה  מסתורין 
שלמה, אשר התבשר על פי המסורת מידי אליהו 

הנביא, כי בנו זה ייעשה לגדול בישראל.
בחכמתו  גבר  בלבד,  שנים   16 בן  כשהיה 
ובפלפולו בגמרא על כל בני גילו ודודו נתן לו 
את בתו לאישה וכלכלו בכבוד. בהיותו בן כ"א 
שם כל מעיינו בספר הזהר שנדפס אז לראשונה, 
על  מיוחד  בבית  ופרישות  בקדושה  והתבודד 
הנילוס. הוא בא לבית חמיו בכל ערב שבת עם 
חשכה, ולא דיבר עם שום איש רק בדרך קצרה 
למקום  שב  שבת  ובמוצאי  הקודש,  ובלשון 

התבודדותו. 
בן  בהיותו  ויטאל  חיים  רבי  כתבי  פי  על 
כי  לו  ואמר  אליהו,  אליו  נגלה  ושש  שלושים 
והגיעה העת  יסתלק מן העולם,  בעוד שנתיים 
יתירה  קדושה  להשיג  ישראל  לארץ  שיעלה 
חיים  ר’  את  ימצא  שם  אלוהית.  חכמה  ושפע 
ויטאל, וימסור לו את כל סתרי התורה שלמד. 

האר"י ובני ביתו עלו לארץ ישראל וקבעו את 
את  למד  אשר  ויטאל  חיים  ר’  בצפת.  מושבם 
חכמת הקבלה מפי ר"מ קורדוברו, בא אל האר"י 

לשמוע תורתו, נדבק בנפשו ולא מש מאהלו.
יום  על  גם  נכתב  ויטאל  חיים  הרב  בכתבי 

העלייה של האר"י לארץ ישראל:
עלביתובניאתוירכבבבוקרהרבוישכם"

החכמים את מצא שם .לצפת וילכו הגמלים

קורדוברומשהוהרבקארויוסףרביהצדיקים

שכח לשם בבואו .ועוד אשכנזי יוסף והרב

ומרוב .הקודש רוח ממנו ונסתלקה חכמתו

לנגדו עומד איש והנה ויחלום .נרדם צערו

לאלוקיךקראקום?נרדםלךמה":לוויאמר

לאיתנךשתשובכדיוטבילותסיגופיםועשה

הסיגופים כי ,יותר גדולה למעלה ותזכה

לארץ מועילים אינם הטמאהבארץ שעשית

."יותררוחניישראלארץשלאוירכי,ישראל

שפע בתגבורת ’ה רוח עליו ונחה .כן ויעש

מבראשונה."

חיבוריו של האר"י עצמו בודדים. על חיבתו 
גם  ללמוד  אפשר  ישראל  לארץ  האר"י  של 
להשתתפות  כסמל  שתיקן  בשבט  ט"ו  מסדר 
בשבט"  ט"ו  "תיקון  האילנות.  בשמחת  האדם 
ישראל  בארץ  לחג  להעניק  הצורך  מן  נבע 
משמעות מחודשת או נוספת, שתהא שונה מזו 
לארץ  וכיסופים  "זיכרון  על  מבוססת  שהייתה 
שהיה  ה"תיקון"  בגולה.  ונתגבשה  ישראל" 
לימים ל"ֵסדר" היכה שורשים בעדות הספרדים 
לארצות  פשט  ומהן  הים–התיכון  אגן  בארצות 

אשכנז.
מספר  בידינו  נשארו  עצמו  האר"י  מכתבי 
פיוטים לשבת (אזמר בשבחין, אסדר לסעודתא 
ידי  על  נכתבה  תורתו  שאר  היכלא).  ובני 
ונקבר  נפטר  הוא  האר"י.  גורי  שכונו  תלמידיו 
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מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

per la@myesha.org. i l

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ
עורך:

משה מאירסדורף

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906

הפצה:
מקור ראשון - יאיר

052-8908521

עיצוב והפקה:
 ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ˘

Ï‡ ˙È·
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

 ÌÈ„ÏÈÏ ÌÂÈ ˙ÂÂÚÓ ˙ÏÏÂÎ ÍÂÈÁ‰
 È¯ÂÊ‡ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ∫¯ÙÒ È˙· È˘Â

 ¯ÙÒ ˙È· ≠ ¢ÌÈ¯Ó ¯‡·¢Â ÌÈ·Ï
 ˙ÈÂÎÈ˙‰ ‰·È˘È‰ Æ˙Â·Ï È¯ÂÊ‡

 ÌÈ‡· ‰È„ÈÓÏ˙ ¯˘‡ ¢ÌÈˆÈÁ¢
 ‰·È˘ÈÂ ı¯‡‰ ÏÎÓÂ ÔÂ¯ÓÂ˘‰Ó

 È˜ˆÂ¯ È·‡ ·¯‰ ˙Â˘‡¯· ‰‰Â·‚
 ·¯‰ „È˜Ù˙Ï ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ÒÎ‰ ≠

ÆÈ˘‡¯‰ È‡·ˆ‰
 ¯Ó˙È‡· ˙ÏÚÂÙ‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ

 ÌÈ„ÏÈ‰ ÍÂÈÁ ÏÚ ÈÊÎ¯Ó ˘‚„ ÌÈÓ˘
 ‰Ó„‡‰ ¨ÌÚ‰ ¨ı¯‡‰ ˙·‰‡Ï

ÆÚ·Ë‰Â
˙Â·¯˙Â ‰ÏÈ‰˜ ÈÈÁ

 È˙Ï·Â ·Â˘Á ˜ÏÁ ‡È‰ ˙Â·¯˙‰
 ‰ÏÈ‰˜‰ ÈÈÁ ÔÎ‡Â ¨·Â˘È‰ ÈÂÂ‰Ó „¯Ù

השומרון
‰Ó‡†È˙·ו
גאים�להציג:

בתי�אמנה,�חברת�הבניה�המובילה�בהתיישבויות,�מזמינה�אתכם�לבחור�את�הבית�שלכם�בשומרון
וליהנות�מהרמוניה�מושלמת�של�בניה�איכותית,�סביבת�מגורים�מעולה,�מחירים�נוחים�ושרות�אישי
ומסור.�בואו�ליהנות�מכל�הצלילים�שיוצרים�איכות�חיים�אמיתית�למשפחה�שלכם.�טלפנו�אלינו�לאמנה.

בניה
ופיתוח
ברמה
גבוהה

אחריות
לכל�בית

מענה
טלפוני

מהיר�ויעיל
במשך�כל
שעות�היום

שרות
זמין

של�אנשי
מקצוע

מחויבות
להמשך
מפעל

ההתיישבות
È˙·
‰Ó‡
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Ï˘

‰
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‡‰
ÂÊ ˙Â¯˘

ß˙
Â˘
Â†Ï
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È†È
Ó
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*�המחירים�צמודים�למדד

669,537�ש"ח

700,000�ש"ח

רבבה
דתי�תורני

150�משפחות

חד�משפחתי
109�מ"ר�בנוי�+
63�מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

קרית�נטפים
דתי�קהילתי

100�משפחות

חד�משפחתי
111�מ"ר�בנוי�+
73�מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

703,000�ש"ח

735,733�ש"ח

פדואל
דתי�תורני

160�משפחות

חד�משפחתי
128�מ"ר�בנוי�+
89�מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

668,390�ש"ח

קרני�שומרון
עירוני�מעורב��
בשכונה�הדתית

1300�משפחות

דו�משפחתי�צומח��100
עד�165�מ"ר

היישוב:

הקהילה:

הבית:

1�800�260�240 : ה אמנ דע� מי � מרכז

יקיר
דתי�קהילתי

220�משפחות

חד�משפחתי
108�מ"ר�בנוי�+
76�מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

ֶאל–הָָאֶרץ "ו ֱאֹלקיָך,  ה'  יְִביֲאָך  ִּכי  ְהָיָה 
ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרהָם ְליְִצָחק 
וְֹטֹבת,  ּגְֹדֹלת  ָלְך: ָעִרים  ָלֶתת  ּוְליֲַעֹקב 
ֲאֶׁשר  ָּכל–טּוב,  ְמֵלִאים  ֹלא–ָבנִיָת. ּוָבִּתים  ֲאֶׁשר 
ֹלא–ִמֵּלאָת, ּוֹבֹרת ֲחצּוִבים ֲאֶׁשר ֹלא-ָחַצְבָּת..."(פרק 

ו' י'-י"א)

 Ï‡¯˘È È· Ï˘ Ì˙Â·˘ÈÈ˙‰ ˙È˘‡¯

 ‰ÎÈÏ‰‰ ¯Èˆ ÏÚ ¯˜ÈÚ· ‰˙ÈÈ‰ ı¯‡·

∫‰ÓÂ‡‰ ˙Â·‡ Ï˘ ‰ÈÈ˘Ú‰Â

 „ÂÓÚ ‰ÂÂ‰Ó‰© ÈÊÎ¯Ó‰ ¯‰‰ ˙¯„˘

 ‰Ê ¯Â„Ó· ·˙Î˘ ÈÙÎ ÈÓÂ‡Ï ‰¯„˘

Æ®¯·Ú˘ ÚÂ·˘·

 ‡Ï˘ ¨ÌÈÈ˘¯Ë ÌÈ¯ÂÊ‡· ¨ÈÊÎ¯Ó‰ ¯‰·

 È˘Â˜‰ ÌÂ˘Ó ÌÈÈÚÎ Ì‰· Â·˘ÈÈ˙‰

 Â·˘ÈÈ˙‰ ¨‰Ó„‡‰ ˙„Â·Ú·˘ ·¯‰

 ‰‡Ó‰ ÍÏ‰Ó· ‰‡¯‰ ÏÎÎ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó

 ˙ÂÚ„‰ ‰Ê ÍÈ¯‡˙ ÏÚ© Ò¢‰ÙÏ ±¥–‰

 ÆÍ¯ÚÏ ˙ÂÏÁ˙‰ È¯˙‡ ≥∞∞–· ®˙Â˜ÂÏÁ

 ÍÂ·Ò‰ ˘¯ÂÁ‰ ÌÚ Â„„ÂÓ˙‰ ÌÈÏÁ˙Ó‰

 ˙ˆÓÂ‡Ó ‰„Â·Ú È¢Ú ÈÊÎ¯Ó‰ ¯‰‰ Ï˘

 ®ÛÒÂÈ ÈË·˘© ¯ÚÈ‰ ®˙˙È¯Î© ‡Â¯È··

 ˙ÈÈ· È¢Ú ˙Â‡Ï˜ÁÏ ÁË˘‰ ˙¯˘Î‰Â

 ÌÈ¯˙‡Ï ÆÌÈÓ ˙Â¯Â· ˙·ÈˆÁÂ ˙ÂÒ¯Ë

 ÌÈ¯˙‡ Ï˘Ó ÌÈÂ˘ ÌÈÈÈÙ‡Ó ‰Ï‡‰

 È¯˙‡ ˙ÂÓÎ ≠ ˙È˘‡¯ ∫¯‰· ÌÈÈÚÎ

 ÔË˜ ¯ÙÒÓ ‰È‰ ¯‰· ¨ÌÈ·¯ ˙ÂÏÁ˙‰‰

 ¨ÔÂ¯·Á ¨‰ÏÈ˘ ÂÓÎ ÌÈÈÚÎ ÌÈ·Â˘ÈÈ Ï˘

ÆÆ„ÂÚÂ ÌÈÏ˘Â¯È ¨ÌÎ˘

 ÌÈÊÂ¯Ù ¨ÌÈË˜ ÌÈ¯˙‡‰ ≠ ˙È˘

 ˙Ú·¯‡ ˙È· ∫‡¯˜‰ ÔÂ‚Ò· ÌÈ˙· Ì‰·Â

ÆÆÆ„ÂÚÂ ÌÈ·Á¯Ó‰

 ¯‰· ‰Á˙Ù˙‰˘ ˙Â·¯˙‰˘ ¯ÓÂÏ Ô˙È

Æ‰ÏÂÓ˘ ¯Â˘ÈÓ‰ ˙Â·¯˙Ó ‰Â˘ ‰˙ÈÈ‰

 ¯‰· ÌÈÈÚÎ‰ ÌÈ¯˙‡‰Ó ˜ÏÁ

 Ï‡ ˙Â„ÂÚ˙© ˙ÂÈ¯ˆÓ ˙Â„ÂÚ˙· ÌÈ¯ÎÊÂÓ

 ˙È˘‡¯Ï ‰ÎÂÓÒ‰ ‰ÙÂ˜˙Ó ®‰¯‡ÓÚ

 ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÌÈ¯ÎÊÂÓ ˙Â„ÂÚ˙· Æ˙ÂÏÁ˙‰‰

 ÆÌÈ¯ˆÓ‰ Ï˘ ÌÈÏÒÂ ÂÈ‰ ¯˘‡ Ì‰ÈÎÏÓÂ

 ¨ÔÚÎ·˘ ∫‡Â‰ ‰Ï‡ ˙Â„ÂÚ˙Ó ‰ÏÂÚ‰

 ÛÙÂ¯˙‰Â ÍÏ‰ ¨Ï‡¯˘È È· ˙ÒÈÎ ·¯Ú

 ÔÂËÏ˘‰ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ˙‡ ÆÈ¯ˆÓ‰ ÔÂËÏ˘‰

 ÌÈÈÚÎ‰ Ï˘ ÌÓÂ˜Ó ˙‡Â È¯ˆÓ‰

 ÌÚ ÒÙÂ˙  ¨¯‰· ÌÈÙ„¯‰Â ÌÈËÏ˘‰

 ÆÏ‡¯˘È

 Ï‡ Ï‡¯˘È È· ÌÈÏÂÚ ®ß‡ ¨Á¢È© Ú˘Â‰È Ù¢Ú

‰‰¯ ÏÈ˘Ï ÌÈÚÈ‚ÓÂ‰ ≠ " וַּיִָּקהֲלּו ָּכל–ֲעַדת 

ְּבנֵי–יְִׂשָרֵאל, ִׁשֹלה, וַּיְַׁשִּכינּו ָׁשם, ֶאת–ֹאהֶל 
מֹוֵעד; וְהָָאֶרץ נִכְְּבָׁשה, ִלְפנֵיהֶם". 

 ÏÚ ‡ÏÂ ‰ÏÈ˘ ˘Â·ÈÎ ÏÚ ¯ÙÂÒÓ ‡Ï

 ‰Ú‚‰‰ ˙¯ÎÊÂÓ ‡Ï‡ ·Â˘ÈÈ‰ ˙ÈÈ·

 ÌÂ˜Ó· ÈÈ„Ó‰Â ÈÁÂ¯‰ ¢˜¢ÙÁ‰¢ ÌÂ˜ÈÓÂ

 Ú˘Â‰È ‡ˆÂÈ Ì˘Ó Æ‚È‰Ó‰ ˙ÏÁ· ÈÊÎ¯Ó‰

 ¨ÂÏÁ˙‰ ‡Ï˘ ÌÈË·˘‰ ∑ ÈÙÏÎ ˙¯Â˜È··

·ÌÂÈ‰ „Ú ˙„‰„‰Ó‰ ˙¯Â˜È∫ " ַעד–ָאנָה, 

ַאֶּתם ִמְתַרִּפים, ָלבֹוא ָלֶרֶׁשת ֶאת–הָָאֶרץ, ֲאֶׁשר 
נַָתן ָלכֶם ה' ֱאֹלקי ֲאבֹוֵתיכֶם..." (שם, ג')

 Ì˜ÓÂÚÏÂ ‰ÏÈ˘ Ï˘ ‰¯·Ú Ï‡ ‰¯ÈÙÁ

 Â˙Â‡ ‰ÏÈ·ÂÓ ‰ÏÈ˘ Ï˙ ˙Â·Î˘ Ï˘

 Â‡ˆÓ ‰ÏÈ˘· Æ‰˘¯Ù· ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ˙·‰Ï

 ˙ÙÂ˜˙Ï ˙ÂÓÂ„˜ ˙ÂÙÂ˜˙Ó ÌÈ„È¯˘

 Ì˜ÏÁ˘ ÌÈ·Ó ÏÂÏÎÓ ∫Ì‰·Â ˙ÂÏÁ˙‰‰

 ‰ÈÏÚÂ ‰ÓÂÁÂ ÔÁÏÂÙ ÌÂ˜ÓÎ ˘ÓÈ˘ ÈÏÂ‡

 Ò¯Á ÈÏÎ ¨‰ÏÂ„‚ ®¯ÙÚ ˙ÏÏÂÒ© ‰˜Ï˜ÏÁ

 Ï‡¯˘È È· ˙‡ ÔÈÈÓ„Ï ¯˘Ù‡ ÆÆÆ„ÂÚÂ

 Í‡ ˙¯ˆÂ·Ó ¯ÈÚ ÌÏÂÓÂ Á¯ÊÓÓ ÌÈÚÈ‚Ó

 ·Â˘ÈÈÏ ÌÂ¯„Ó ˜ÓÚ·Â ÌÈ¯ÓÂ˘ ˙ÏÂË

 ‡ÏÏ Í‡ ‰ËÈÁ· ˘Â„‚ ·È‰ˆÓ ˜ÓÚ ≠

 ÔÈÚ© ÔÈÈÚÓ ≠ ·Â˘ÈÈÏ Á¯ÊÓÓÂ ÌÈ¯ˆÂ˜

 Ï˘ ‰Ó˘ ˙‡ ¯Ó˘Ó ‰Ê Ì˘ ¨ÔÂÏÈÈÒ

ÆÌÈ·‡Â˘ ‡ÏÏ Í‡ ÚÙÂ˘ ®‰ÏÈ˘

 ˘‚ÙÓÏ ÌÈË·˘‰ ∑ Â‡ˆÈ ‰ÏÈ˘Ó

 ¯Á‡Ï Æ˙ÂÏÁ‰Â ı¯‡‰ ÌÚ ÈÚˆÓ‡ È˙Ï·

 ¨ÊÎ¯Ó‰ ·Â˘ÈÈÏ ÍÂÙ‰È ‰ÏÈ˘ ÌÈ˘ ¯ÙÒÓ

 ÌÚ Ï‡¯˘È ÈË·˘ ˙‡ ÌÈÏ˘ÓÂ „Á‡Ó

 ‰‡ˆÓ˘ Ô·¯ÂÁ ˙·Î˘ ÆÔÈÓÈ· Ë·˘

 ˙ÏÙÓÏ ‰‡¯‰ ÏÎÎ ‰¯Â˘˜ ‰ÏÈ˘·

 ‰·˘ ÂÙÂÒ·˘ ¯ÊÚ‰ Ô·‡ ·¯˜· Ï‡¯˘È

 ˙¯ÎÊÂÓ ‰È‡ ¯·Î ‰ÏÈ˘ ¨Ê‡Ó Æß‰ ÔÂ¯‡

 ¨‰·¯ÂÁ ·˜Ú ¨‰‡¯‰ ÏÎÎ ¨˙ÈÊÎ¯Ó ¯ÈÚÎ

 „È˙Ú‰ ˙‡¯˜Ï ‰¯‰Ê‡ ¯Â¯Ó˙Ï ÍÙÂ‰‰

∫ÌÈÏ˘Â¯È· ÏÏÂÁ˙‰Ï

 "ִּכי ְלכּו–נָא, ֶאל–ְמקֹוִמי ֲאֶׁשר ְּבִׁשילֹו, ֲאֶׁשר 
ִׁשַּכנְִּתי ְׁשִמי ָׁשם, ָּבִראׁשֹונָה; ּוְראּו, ֵאת ֲאֶׁשר–

ָעִׂשיִתי לֹו, ִמְּפנֵי, ָרַעת ַעִּמי יְִׂשָרֵאל." (ירמיה ז' י"ב)
 ¯Â˘˜Ï ¯˘Ù‡ ¢Ï‡¯˘È ˙Ú¯¢ ˙‡

 ˙˙È‰ ‰Ï˜‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙‡ˆÂ˙Ï

 ß‰ ˙ÁÎ˘Ï ¯Â¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ‰ ¨‰˙Ó·

 Â¯ÂÙÒ‰ ·˙ÂÎ˘ ÈÙÎ ¯ÒÂÓ‰ ˙˘ÈËÂ

Ù· ÂÈ˜ÂÒÙ ÏÚ¯˘‰∫ "שתשיג עושר ללא 

עמל..." "השמר לך פן תשכח את ה'..." "כי 
עושר קנוי בזה האופן גורם ברוב המשך אחר 

התאוות..."
 ÌÈÁ ˙Â˙Ó ≠ ÌÈÈÂÏ‚‰ ÌÈÒÈ‰ ˙‡

 ‰¢·˜Ï ¯Â˘È˜Â ¯Â·ÈÁ ˙¯ËÓÏ ÛÓÏ ˘È

 Â˙Â‡ ‡˘Â‰ ·‡‰ ˙‡ ÁÎ˘ ‡Ï ‰ÏÈÏÁ˘

£ ÆÂÈÙÎ ÏÚ

אומרים שהיה פה... לפני שהגענו
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ÔÂÒÁ Ï‡È¯·‚  ˇ  Ô¯ È„Ú  ˇ  ¯Â˙ ÈÈÒ  ˇ  ¯·ÏÈÊ Ï‡È¯‡
‰‡ÏÓ ‰„¯Ù‰  ˇ  ˙È˘ÙÂÁ ‰ÒÈÎ‰

ÔÂÁËÈ·‰ ˙ÂÁÂÎ ÌÂ‡È˙·Â ¯Â˘È‡· ÚÂ¯È‡‰  ˇ  ÌÁ ˘Â·Ï· „ÈÈËˆ‰Ï ‡

 ÌÂÏ˘˙· È¯È ˙Â‚ÂÓÓ ˙ÂÚÒ‰
±∑∫∞∞–Â ±¥∫≥∞ ‰ÓÂ‡‰ ÈÈÈ· ∫ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ

±µ∫¥µ≠±∏∫∞∞ ÔÈ· ‰„‡ÈÙÓ¯Ë· ∫Ú·¯‡ ˙È¯˜Ó
∞µ≤≠∏π∞≥π∞µ ßÏË· ‰·ÂÁ ‰Ó˘¯‰

ערב לזכרם של
הרב יוסי, חנה ובנם שובאל ציון דיקשטיין

וסמ"ר שמאי אלעזר ליבוביץ הי"ד
ולחיזוק אחינו שבחזית המלחמה

בהשתתפות רבנים ואישי ציבור

®·˜Ú ˜¢˘¯Ú© ·¢Ò˘˙ ·‡· Ê¢È· ÌÈ˘ ¥ ÈÙÏ

ÔÂ¯·ÁÏ Ú·˘–¯‡·Ó ‰ÏÂÚ‰ ˘È·Î·

Ï‡·Â˘ Ì· ‰Á ¨ÈÒÂÈ ·¯‰ ÔÈÈË˘˜È„ ßÙ˘Ó È· ÂÁˆ¯

ıÈ·Â·ÈÏ ¯ÊÚÏ‡ È‡Ó˘ ¯¢ÓÒÂ

Áˆ¯‰ ÌÂ˜ÓÏ ¯ÂÊÁ ‰˘‰ ÌÂÈ·

„Úˆ 

„ÚÂÂ˙

¯È˘Â

ÂÈ¯È˜È ˙‡ ¯ÂÎÊ

Âˆ¯‡Ï ¯·Á˙

Â˙ÊÈÁ‡ ˙‡ ˜ÊÁÂ

ÌÂ˜Ó·

±µ∫≥∞

‰„Úˆ
 ˙ÂÈÈÚÓÂ ÌÂÒ˜ ÛÂ·

 ÌÂ˜ÓÏ ÌÈÈÙ‰ÙÈ
Æ‰Ë¯„‡‰

 ˙ÎÏ È·ÈËÓÏ ÏÂÏÒÓ
˙ÂÁÙ˘ÓÏ ÏÂÏÒÓÂ

Æ˙ÂÏ‚Ú ‡ÏÏ ≠
 ‰ÏÚÓ ˙ÓÂˆÓ ‰ÂÂÎ‰

ÆÌÈÓ ‡È·‰Ï ‡ Æ¯·Á

±∏∫∞∞

˙Â„ÚÂÂ˙‰
¨‰Ë¯„‡‰ ÌÂ˜Ó·

 ¯·„Ó ÏÂÓ Ï‡ ÛÈÊ ˙ÓÂˆ·
¨ÔÂ¯·Á È¯‰Â ‰„Â‰È
 ˙ÈÓÂ¯„ ˙Â˜„ ±∞

ÆÚ·¯‡–˙È¯˜Ï
ÆÚ·¯‡–˙È¯˜Ó ‰ÂÂÎ‰

 ˘ËÂÙ È„Â„ ·¯‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰·
ÔÊÏÙ È‚Á ËÒÈ‚¯Â‡‰ ÈÂÂÈÏ·

„¢Ò·

È˘ÈÓÁ ÌÂÈ·
 Â¢Ò˘˙ ·‡· Ê¢Ë

±∞Æ∏Æ∞∂

„¢È‰ ÔÈÈË˘˜È„ ÔÂÈˆ Ï‡·Â˘Â ‰Á ¨ÈÒÂÈ ·¯‰ Ï˘ Ì¯·˜Ï ‰ÈÏÚ
π∫∞∞ ‰Ú˘· ‰ÓÂ‡‰ ÈÈÈ·Ó ‰ÚÒ‰ Æ˙Â‚ÒÙ· ÔÈÓÏÚ‰ ˙È·· ±∞∫∞∞ ‰Ú˘· ·‡· Ê¢È È˘È˘ ÌÂÈ·

„¢È‰ ıÈ·Â·ÈÏ ¯ÊÚÏ‡ Ï˘ Â¯·˜Ï ‰ÈÏÚ
ÔÂ¯·Á· ÔÈÓÏÚ‰ ˙È·· ±¥∫≥∞ ‰Ú˘· ·‡· Ê¢Ë ß‰ ÌÂÈ·

ÌÈË¯ÙÏ

∞µ≤≠∏π∞≥π∞µ
≥ ‰ÁÂÏ˘ ±≠∏∞∞≠¥∞∞≠¥µ∂

·Â˜ÚÏ ‡ ÈÂÁËÈ·‰ ·ˆÓ‰ ·˜Ú
ßÏË· ÌÈÈ˜˙Ó ÚÂ¯È‡‰ Ì‡

±≠∏∞∞≠¥∞∞≠¥µ∂

¯ÊÚÏ‡ ¯ÎÊÏ Ô¯˜‰ | Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ | ÔÂ¯·Á ¯‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ | ÔÂ¯·Á· È„Â‰È‰ ·Â˘ÈÈ‰ È˘„ÁÓ | ˙ÂÁÙ˘Ó‰
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Ú˘È ˙Â˘„ÁÈ‚ÂÏÂ‡È„È‡ È¯Â˙ ¯Â¯È·Ï Ë·Ó

 ÔÂ¯Á‡‰ ıÈ˜· ˘Â¯È‚‰ ¯Á‡Ï

 ¨ÌÈ·¯ Ï˘ ‰ˆÂ·˜ ˙˜ÒÂÚ

 Ï˘ ÌÈ‚ÈˆÂ ¯Â·Èˆ È˘È‡

 ÁÂÒÈ· Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

 ˘·‚Ï Â„ÚÂ˘ „ÂÒÈ ˙ÂÂ¯˜Ú

 ˙ÈÂÓ‡‰ ÌÏÂÚ‰ ˙ÒÈÙ˙ ˙‡

 Æ˙‡Ê‰ ˙Ú· ˙È‚ÂÏÂ‡È„È‡

 Â˙„ÓÚ ˙‡ ¯¯· ‰Ê ¯Â„Ó·

 Â˜·‡ÓÏ ÒÁÈ· ÂÈ˙ÂÂ¯˜ÚÂ

 Æı¯‡‰Â ÌÚ‰ ˙ÂÓÏ˘ ÏÚ

 ‡˘Â ‰¢Ú· Ô·Ï ÚÂ·˘ ÏÎ·

 ˙ÈÈ‡¯ ÍÂ˙ Â˜ÓÂÚÏ „Á‡

 Ï·˜Ï ÁÓ˘ ÆÌÈ¯·„‰ ÏÂÏÎÓ

 ˙Â¯Ú‰ ¨¯Â·Èˆ‰ ˙Â·Â‚˙ ˙‡

Æ˘·‚˙Ó‰ ÍÓÒÓÏ ˙Â¯‡‰Â

˙ÂÂ¯˜Ú
 ˙È˘‡¯ Ï‡¯˘È ˙È„Ó •

 ˙˘ÓÓÓ‰ ‡È‰ ¨Â˙ÏÂ‡‚ ˙ÁÈÓˆ

 ı¯‡· ˙È„Â‰È‰ ˙ÂÂ·È¯‰ ˙‡

 ÈÎ¯Ú ˙‡ ˘ÓÓ˙˘ Â˙ÙÈ‡˘Â

 ÌÚ ÌÈÓÈÏ˘Ó Â‡ ÔÈ‡ Æ‰¯Â˙‰

 ‰È˙Â„ÒÂÓ˘ ˜·‡Â ‰È˙Â˘ÏÂÁ

 Ì„ÂÚÈÈ ˙‡ Â‡ÏÓÈ

 ˙ÂÂˆÓ ‡È‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ •
 „ÒÓ‰ ‡È‰Â ˙ÈÏÏÎÂ ˙ÈË¯Ù ‰˘Ú

 ˘ÂÓÈÓÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ Â˙ÂÂ·È¯Ï

‰ÏÂ‡‚‰ ÍÈÏ‰˙

 ÈÁÂÏ˘ Ì‰ Ú¢˘È È·˘ÈÈ˙Ó •
 ÈÙÏ ÌÈ¯·ÂÚ‰ ÌÈˆÂÏÁ‰ ¨ÌÚ‰

Æ‰ÁÓ‰

 ÏÏÎÏ Â˙·‰‡ ÌÚ‰Ó ˜ÏÁ Â‡ •
 Â˙·ÂÁÂ ˙È˙ÂÓ ‰È‡ Ë¯ÙÏÂ

 ·Ï˙˘‰Ï ¨Â˙ÂÓÏ˘ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï

ÆÚÈÙ˘‰ÏÂ ‰¯·Á·

 Ì˙ÏÁÓ ÌÈ„Â‰È ˘Â¯È‚ •
 ‡¯Â Ú˘Ù ‡Â‰ ·ÈÂ‡Ï Ì˙¯ÈÒÓÂ

 Æ˙ÈÓÈËÈ‚Ï ‡Ï ‰ËÏÁ‰Â

 ˙ÓÁÏÓ ≠ Ï¢‰ˆ Ï˘ Â„È˜Ù˙ •
 ˙˜Ú‰Â ı¯‡‰ ˙˘¯Â‰Ï ‰ÂÂˆÓ

Æ‰È·˘Â˙Ï ÔÂÁËÈ·

 Æ‡·ˆÏ ÒÈÈ‚˙‰Ï Â˙·ÂÁ

 ÚÂ‚ÙÏ Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓÏ ‰Ï Ï‡

 ˘Ó˙˘‰ÏÂ Â„È˜Ù˙·Â Ï¢‰ˆ·

Æ‰ÏÈÏÁ ÌÈ„Â‰È ˘Â¯È‚Ï ‡·ˆ·

 ‰¯ËÓ· ˜·‡È‰Ï Â˙·ÂÁ •
 ˙‡ ˘·˘ÏÂ ·ÎÚÏ ¨ÌˆÓˆÏ ¨ÏË·Ï

Æ˘Â¯È‚‰ ˙ÈÎÂ˙

 ‰ÎÈÓ˙‰ ˙˜ÈÁ˘ ≠ „ÚÈ‰ •
 ˙ÈÎÂ˙· ˙È¯Â·Èˆ‰Â ˙ÈËÈÏÂÙ‰

 Æ˘Â¯È‚‰

 ÁË˘· ˜·‡Ó ˙Ú· •
 Ï‰˙È ®ÌÈ·Â˘ÈÈ Â‡ ÌÈÊÁ‡Ó·©

 ÊÁ‡È‰Ï ÛÈ˜˙Â ˘ÂÁ ˜·‡Ó

 ˙ÂÚÓÈ‰ ÍÂ˙ Â˙Ó„‡· ÂÙÂ‚·

 Æ‰ÏÈÏÁ ˙ÂÓÈÏ‡Ó

 ÈÂÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ Â˙·ÂÁ •
 ‰¯·Á· ‰Ú„Â˙‰ Ï˘ ÁÂÂË–ÍÂ¯‡

 ˙ÂÓÏ˘· ‰ÎÈÓ˙Ï ˙ÈÏ‡¯˘È‰

£ ÆÈ„Â‰È‰ ‰ÂÈ·ˆ·Â ı¯‡‰

˙ÂÁÎÙ˙‰

È˙ÈÓ‡‰ Ï¢‰ˆ

∫ÚÂ·˘‰ ‡˘Â
˘Â¯È‚ ˙Ú˘· ÁË˘· ˜·‡Ó‰ ÈÎ¯„  ˙ÂÎÏ‰· ÌÈ·¯‰ ˙Â˜ÂÏÁÓÂ ‰ÎÏ‰‰ ÈÂÈ„ ÏÂÓ Ï‡

 ‰Ï‡˘  ÈÓÈÒÂ  ÌÂ˙Î‰  ¯ÚÂ‰  „ÓÂÚ  ¨¯Â·Èˆ

 ÌÈ˙ÈÚÏ  Æ‰È·Â·¯Ú·  Â·  ÌÈ˘Ó˘Ó  ‰‡È¯˜Â

 Ì‚˘  ˙ÂÏ‡˘·  Â„·Ï  ÚÈ¯Î‰Ï  ˘¯„  ‡Â‰  ˙Â·Â¯˜

 ‰Ê ¯Â„Ó Æ·Â˘Â ·Â˘ Ô‰· ÌÈË·Á˙Ó Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚

 Ì˙„ÓÚÂ ÌÏÂ˜ ÚÓ˘ÂÈ Â·Â ¯ÚÂ‰ È·Ï „ÚÂÈÓ

 ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÏÂÓ Ï‡ Ì‰ÈÙ· ˙Â„ÓÂÚ˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ·

ÆÌÈÈÁ Â‡ ‰·˘ ˙·Î¯ÂÓ‰

 ˙ÂÎÏ‰· ÌÈ·¯‰ ˙Â˜ÂÏÁÓÂ ‰ÎÏ‰‰ ÈÂÈ„ ÏÂÓ Ï‡

 ¨¯Â·Èˆ

¯ÚÂ‰ Ï˘ Ë·Ó

·¯ÂÁ ˙·È˘È ˇ ‰¯˘Ú ˘ÓÁ Ô· ˇ ÈÓ‰¯·‡ Â‰È·    

ÂÓÚÏ „È‚‰ ≠ ÂÈ˘ÚÓ ÁÎ ‰„
ÓÚ
¢˘
È

¥µ∂∑∏π

ÌÈÏ˘Â¯È ˇ ‰¯˘Ú ‰ÂÓ˘ ˙· ˇ ¯ÏÈÓ È˘    

ÛÈË˜ ˘Â‚ ˙˘¯ÂÓ

לקבוע  יש  אותו  האופי  מהו  השומרון  וצפון  קטיף  מגוש  יהודים  אלפי  לגירוש  הזיכרון  כיום  נקבע  באב  ז' 
הלאה? מכאן  הולכים  לאן  בשאלה  או  העבר  בפצעי  האם  לעסוק?  יש  עיקריות  סוגיות  באילו  יום?  באותו 

מחירקבוצתי:

₪5400
התחייבותוללאחינםהתאמהבדיקת

לפרטיםוהרשמה:

052-5666947

להסרתקבוצהמתארגנת
ברשתבלייזרמשקפים

מרפאות

אריאל
בעולםהבטוחהבשיטה
ללאחיתוךהקרנית

להסרתקבוצהמתארגנתלהסרתקבוצהמתארגנת

יש מקומות שלא שוכחים...
פאנל גוש קטיף לסלולרי
לדגמי נוקיה 3510, 3220, 3120, 6100, 3200, 3100

במבצע הכרות לשבועיים בלבד: 25 ש"ח במקום 30 ש"ח (ההכנסות קודש למאבק)
להזמנות או להפצה: מוקד מכירות: 052-5666947

תמיכה  לביקור  יצאו  יש"ע  מועצת  ראשי 
ונפגשו  המותקפים,  הצפון  ביישובי  והזדהות 
עם ראשי הרשויות, ראשי ערים, רבנים ונציגי 

התושבים. 
הצרכים  על  לעמוד  הייתה  הביקור  מטרת 
המיידיים ולשלוח עזרה וסיוע ליישובים בחזית 
ההכנות,  רוב  הושלמו  אלו  בימים  הצפונית. 
נשלחים  שונים  ומוצרים  מזון  ומשלוחי 
איתרו  ביו"ש  הרשויות  ראשי  הצפון.  לערי 
החינוך  הרווחה  הבריאות,  בתחומי  מתנדבים 
קו  ליישובי  הם  אף  שנשלחו  והלוגיסטיקה, 
העימות, לתמיכה וסיוע ליושבי המקלטים. עוד 
תרמו המועצות מימון של הסעות, ימי פעילות 
ונופש לילדים, פתיחת מוסדות ומתקנים עבור 
לצורכי  מועצה  רכבי  והשאלת  הצפון,  תושבי 

 ∫ÔÂÙˆ· ‰ÓÁÏÓ‰ ·˜Ú

ÔÂÎ„Ú ˙˘È‚Ù
 ˙ˆÚÂÓ ÔÈ· ‰ÙÂÁ„

ÛÂÏ‡Ï Ú¢˘È
 ÊÎ¯Ó „Â˜ÈÙ

‰ÂÂ ¯È‡È

ÔÂÙˆ‰ È·Â˘ÈÈ· ˙Â‰„Ê‰Â ˜ÂÊÈÁ ¯Â˜È·

בעקבות המלחמה בצפון, נפגשו ראשי מועצת 
נווה, לקבלת  יאיר  יש"ע עם אלוף פיקוד המרכז, 
עדכונים על המצב בגבול הצפוני והערכות המצב 

לגבי הסלמה אפשרית ביהודה ושומרון.
ראשי יש"ע שמעו מהאלוף סקירה מעמיקה על 
וכן  בעזה,  הטרור  ומול  חיזבאללה  מול  הפעילות 
אזורי  על  והצפויות  הקיימות  ההשלכות  סקירת 
צה"ל  כי  הדגיש  נווה  האלוף  ושומרון.  יהודה 
והתקפית,  יזומה  בפעילות  רבים,  מאמצים  עושה 
מהערים  שלישית  חזית  פתיחת  למנוע  כדי 
שהפלשתינים  היא  המצב  הערכת  הפלשתיניות. 
במרכז  ישראל,  בעורף  לפגוע  רב  מאמץ  יעשו 

הארץ ובהתיישבות ביו"ש.
עיקר המאמץ המלחמתי מופנה צפונה, וכך גם 
רוב הכוחות שעסקו בדרך–כלל בפעילות שוטפת 
ביו"ש. האזור תוגבר בחיילי מילואים ולפיכך נקרא 

ציבור המתיישבים לגלות ערנות וסבלנות. £

הענק  באירועי  חלק  לקחת  הגיעו  המונים 
לציון שנה לחורבן ולגירוש מגוש קטיף וצפון 
השומרון, שנערכו בארגון ועד מתיישבי גוש 

קטיף ומועצת יש"ע. 
מוקדים  במספר  התקיימו  האירועים 
והתפרשו  המערבי,  הכותל  ועד  מכיסופים 

לאורך כל שעות היום.
האירועים  נשאו  בצפון  המלחמה  נוכח 
בכותל  והתפילה  וממלכתי,  מאופק  צביון 
ולהחזרת  צה"ל  לוחמי  לשלום  הוקדשה 

החיילים החטופים. 
בשל  האירועים  ביטול  של  "אפשרות 
הסבירו  הפרק",  על  עלתה  אכן  המלחמה 
גורמים  עם  בהתייעצות  "אולם  המארגנים, 
ציון  את  להשאיר  הוחלט  ואחרים  תורניים 
יום השנה ביום שנקבע, תוך הכנסת שינויים 

באופי האירועים". £

 ‰ÓÁÏÓ‰ ˙Â¯ÓÏ

ÌÈÁÎÂ˘ ‡Ï

החירום של המועצות בצפון.
בין היתר הגיעו ראשי הרשויות ביש"ע לחזק 
הגלילית,  וחצור  מגדל  תושבי  של  ידיהם  את 
ונפגשו שם עם ראשי המועצות המקומיות. גם 
במועצה האזורית גליל עליון ובמועצה האזורית 
עם  המועצה  הנהלת  נפגשה  חרמון  מבואות 

המנהיגות המקומית. 
הסיור נערך ביום של הפגזות בלתי פוסקות, 
והמפגשים עם ההנהגה המקומית נערכו ברובם 
ומטחי  אזעקה  צפירות  במהלך  במקלטים, 
קטיושה. בקריית שמונה - שם נפגשה מועצת 
רב  ועם  ברביבאי,  חיים  העיר,  יש"ע עם ראש 
העיר וראש ישיבת ההסדר, הרב צפניה דרורי - 
נקלעו ראשי המועצה למטח קטיושות בדרכם 

לישיבת ההסדר בעיר. 
שמואל  הרב  את  יש"ע  ראשי  פגשו  בצפת 
אך  בחומר,  רבות  פגיעות  על  שדיווח  אליהו, 
במקביל על רוח איתנה וחזקה של רוב תושבי 

העיר. £

 ¯Á‡ÏÂ ÌÈÙÒÂ ˘Â¯È‚Â ‰¯È˜Ú ˙¯ÈÊ‚ ¯Ê‚È˙ ‰ÏÈÏÁ Ì‡

 ‡¯˜ ‰¯ÈÊ‚‰ ÚÂ¯ ˙‡ ÚÂÓÏ ˙ÂÂÈÒÈ‰ ÏÎ ÂÏÎ˘

 ˘ÂÁ ˜·‡Ó· Û˙˙˘‰ÏÂ Û¯Ëˆ‰Ï ·Á¯‰ ¯Â·ÈˆÏ

 Â˙ÏÂÎÈ ÏÎÎ ¯ˆ·˙‰ÏÂ ÊÁ‡È‰Ï ¨‰¯È˜Ú‰ „‚Î ÛÈ˜˙Â

 ‡Ë·Ó ‰Ê Â˜·‡Ó ÆÂÈÁ‡· ˘È‡Â ˙„ÏÂÓ‰ ˙Ó„‡·

 ÏÚÙÈÂ Âˆ¯‡Ï Ï‡¯˘È ÌÚ ÔÈ· ÈÁˆ‰ ¯˘˜· Â˙ÂÓ‡ ˙‡

 ¨¢‰Î¯„ ‰¯Â˙ ˙Ó‡‰¢ ˙ÈÁ·· ¨˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰Ú„Â˙‰ ˜ÂÊÈÁÏ

 ÌÚÓ ÌÈ˜˙˙Ó ÂÈ‡˘ ¯ÂÎÊÂ ¯ÈÎÊ ˜·‡Ó‰ ˙Ú· Ì‚

 È„ÈÓ˙‰Â ˜ÂÓÚ‰ ¯˘˜‰Ó ‡˜ÂÂ„ Ú·Â Â˜·‡ÓÂ Ï‡¯˘È

ÆÂ˙¯Â˙Â Âˆ¯‡ ¨ÂÓÚÏ ÂÏ˘

 Ï„Â‚Ï ÈÂËÈ· ‡È‰ ˘ÂÁÂ ÛÈ˜˙ ˜·‡ÓÏ Â˙·ÂÁ

 ˙¯ÈˆÚÏ ˙ÏÂÎÈ· ‰ÈÂÏ˙ ‰È‡Â Âˆ¯‡· Â˙ÊÈÁ‡

 ˙¯ÈˆÈ ‡È‰ ÁË˘· ˜·‡Ó‰ ˙¯ËÓ ÆÚÂ¯Ê‰ ÁÂÎ· ÍÏ‰Ó‰

 ÌÈÈÂÈÙ‰ ˙‡ ˙ÂÁ„ÏÂ ¯ÚÊÓÏ ÂÁÂÎ· ¯˘‡ ¯ÈÁÓ ‚˙

 ÌÈ·Â˘ÈÈÂ ÌÈÊÁ‡Ó Ï˘ ßÏ˜ ÈÂÈÙ˘ ÏÎÏ ¯Â¯· ÆÔÓÊ Í¯Â‡Ï

 ˙ÂÏÂ·‚· ‰˙È‡ ‰„ÈÓÚ Æ‰ÏÈÏÁ ÌÈÙÒÂ ÌÈÈÂÈÙÏ ‡È·È

 ˙ÈÈÁ„Â ˙Ë˜‰Ï È˙ÂÚÓ˘Ó ÈÏÎ ‡È‰ ÌÈ¯Â¯· ˜·‡Ó

 Æ˘Â¯È‚‰ ˙ÂÈÎÂ˙

 È˙Ï·Â ÛÈ˜˙ ¨˘ÂÁ ‰È‰È ÂÈÏÚ ¯Ê‚ÈÈ ‰ÏÈÏÁ Ì‡ ¨˜·‡Ó‰

 Â‡ ÌÈÏÈÈÁ· ˙ÈÏÂÏÈÓ Â‡ ˙ÈÊÈÙ ‰ÚÈ‚Ù ÏÎ ˙¯Ò‡ ÆÌÈÏ‡

 ˙ÂÏÂ·‚·Â Ô˙È‰ ÏÎÎ ˙Â˘˜‰Ï ∫˜·‡Ó‰ È„ÚÈ ÆÌÈ¯ËÂ˘·

 Í˘Ó ˙‡ Ô˙È‰ ÏÎÎ ÍÈ¯‡‰Ï ¨ÏÚÂÙ· ÈÂÈÙ‰ ÏÚ ÌÈ¯Â¯·

 Æ‰¯È˜Ú‰ Ú˘ÙÏ ˙Â„‚˙‰Â ˙Â˘ÈÁ ¯„˘ÏÂ ˘Â¯È‚‰ ÔÓÊ

Æ˙ÂÈ˘ÚÓÂ ˙ÂÈÎ¯Ú ˙Â·ÈÒÓ ¯Ò‡ ÌÈÏ‡ ˜·‡Ó

 ˙ÂÎ‰Ï ¨„È ÌÈ¯‰Ï ¯ÂÒÈ‡ ÏÁ ˙È¯ÒÂÓ ˙ÈÎ¯Ú ‰ÈÁ·Ó

 ‰˘È ‰Ê ‡˘Â· ÆÌÈÏÈÈÁÂ ÌÈ¯ËÂ˘ ·ÈÏÚ‰ÏÂ ÏÏ˜Ï ÂÏÈÙ‡Â

 Æ˙È·¯‰ ‰‚‰‰‰ Ï˘ ‰ÏÂÎÎ ‰·Â¯ ·¯˜· ÌÈÚ„ ˙ÂÓÈÓ˙

 ¯˘‡Î ¨ß‰ ÏÂÏÈÁÏ ‰ÏÈÏÁ ÌÂ¯‚˙ Â„ÈˆÓ ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ÏÚÙ‰

 ÌÈÎÓ ß‰ Ì˘· ÌÈÏÚÂÙÂ ÌÈ‡¯Â˜‰ ÌÈ˘‡ Ì˙Â‡ ‡˜ÂÂ„

 Ú˘ÙÏ ‰·Â‚˙Î ˜¯ ‰‡· ÂÊ ˙ÂÓÈÏ‡˘ Û‡Â ¨Ì‰ÈÁ‡ ˙‡

 ¯·„‰ ÔÈ‡ ·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰ ÈÈÚ· ¨‰·¯‰· ÌÈÏÂ„‚ ˙ÂÓÈÏ‡ÏÂ

 ‰ÓÂÊÈ ˙ÂÓÈÏ‡˘ ˜ÙÒ ÔÈ‡ Æ˙‡Ê Ï·˜Ï ÂÁÂÎ· ÔÈ‡Â ÍÎ Ô·ÂÓ

 ‡·Â ‰¯Â˙‰ ˙‡˘Â ÌÈÁ‡ ˙‡˘ Ï˘ Ï‚ ¯ÂˆÈ˙ ˙ÂÂÎÓÂ

 ÆÂ„ÒÙ‰· Â„ÒÙ‰

 ÏÎÏ ¯Â¯· Æ˙ÂÓÈÏ‡· ‚Â‰Ï ÂÏ Ï‡ ˙È˘ÚÓ‰ ‰Ó¯· Ì‚

 ‰ÎÈÓ˙ Ô„·Â‡Ï ‡È·˙ Â„ÈˆÓ ˙‚¯Â‡ÓÂ ˙ÂÂÎÓ ˙ÂÓÈÏ‡˘

 Â˙È‡Ó ÌÈ˜ÂÁ¯‰ ÌÈÏ‚ÚÓ‰ „ˆÓ ÂÈ˙Â˘È¯„· ˙Â‰„Ê‰Â

 ÌÈ‰„ÊÓ ¯˘‡ ¨ÂÏ ÌÈ·Â¯˜‰ ÌÈÏ‚ÚÓ‰ ·¯˜· ‚ÂÏÈÙÂ ÏÂˆÈÙÂ

 Ï˘ ÂÙÂÒ· Æ‰ÓÈÏ‡‰ Í¯„‰ ˙‡ ÌÈÏÏÂ˘ Í‡ ÔÂÈÚ¯‰ ÌÚ

 ÁÂÎ ˘È ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÏ˘ ˜ÏÂÁ ÔÈ‡ ÁÂÎ‰ ÔÁ·Ó· ¯·„

 ˙ÂÂÎÓ ˙ÂÓÈÏ‡ ˙ËÈ˜ ¨Â‡–ÂÁÂÎÓ ÍÂ¯Ú ÔÈ‡Ï ·¯ ÈÊÈÙ

 Ô˙È˙ ÍÎÓ ÚÂ¯‚Â Ì„ÈˆÓ ¯˙ÂÈ ‰·¯ ˙ÂÓÈÏ‡ ¯Â¯‚˙ Â„ÈˆÓ

ÆÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ˙ÂÓÈÏ‡Ï ˙È¯Â·Èˆ ‰ÈˆÓÈËÈ‚Ï

 ‰¯˜Ó· ˜¯ ˙¯˙ÂÓ ÌÈ¯ËÂ˘‰ ˙ÂÓÈÏ‡ ÏÂÓ ‰ÓÈÏ‡ ‰·Â‚˙

 ˙ÎÒÓ ‰Ïˆ‰· Â‡ ¨˙Â· Ï˘ Ô˙ÂÚÈˆ· ˙ÂÂÎÓ ‰ÚÈ‚Ù Ï˘

Æ„ÈÁÈ „‚Î ÌÈ·¯ Ï˘ ˙È˘ÁÂÓ ÌÈÈÁ

 ‰¯È˜Ú‰ ˙Ú˘· ‰¯Ë˘Ó‰Â ‡·ˆ‰ È„˜ÙÓ ÌÚ ˙Â¯·„È‰‰

 ÔÈ· ˙Â¯·„È‰ ÏÚ „ÈÙ˜ ÔÎÏ ˘Ù ÁÂ˜ÈÙ ÈÓÚËÓ ˙ÈÂÈÁ

 ˘Ù· ˙ÂÚÈ‚Ù ÚÂÓÏ ˙Ó ÏÚ ÌÈ„˜ÙÓÏ ˜·‡Ó‰ È‚È‰Ó

 ‰ÏÈÏÁ ‰ÈˆÓÈËÈ‚Ï Ô˙Ó ÂÊ ˙Â¯·„È‰· ÔÈ‡ Æ˘ÂÎ¯· Â‡

ÆÂÈ˘ÂÚÏÂ ‰˘ÚÓÏ

 ÈÈÁÏ ˙¯Á‡ ‰Ú¯Ù‰Â ÌÈ˘È·Î ˙ÓÈÒÁ ÔÂ‚Î ˙ÂÈÂÏÈÚÙ

 Ì‡Â ˜·‡ÓÏ ˙ÂÓ¯Â˙ Ô‰ Ì‡ ˜¯ ÂÚˆÂ·È ‰È„Ó· ¯Â·Èˆ‰

Æ˘Â¯È‚‰ ˙‡ ÚÂÓÏ Ô˙ÏÂÎÈ· ˘È

 ˜·‡Ó‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ˘È‚„˙ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‚È‰Ó

 ÌÈÏÂÚ ÌÈ‡˘ ÌÈ˘ÚÓ ÈÂÈ‚Ó ÚÓÈ‰Ï Ï„˘˙Â ÂÈ˙ÂÏÂ·‚Â

 ˘È˘ ÌÈ˘ÚÓÏ ˜¯ ‰È‰È ÈÂÈ‚ Æ˜·‡Ó‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜·

 ˙ÁÏˆ‰· ˙È˘ÓÓ ‰ÚÈ‚Ù Â‡ ˘Ù· ‰ÚÈ‚Ù Ì‰·

 Æ˘Â¯È‚‰ ˙ÚÈÓ·Â ˜·‡Ó‰

 ˙Â„ÈÎÏ‰Â ÔÒÂÁ‰ ¨„Â·Î‰ ˙¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ ‰˘ÚÈÈ ˜·‡Ó‰

 ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó‰ Ï˘ È¯Â·Èˆ‰Â È˙ÏÈ‰˜‰ ¨È˙ÁÙ˘Ó‰ ¨È˘È‡‰

£  ÆÂÈÂÂ‚Ï ‰ÁÓ‰ ˙Â„Á‡ ÏÚ ˙ÈÏ‡ÓÈÒ˜Ó ‰¯ÈÓ˘Â

 ÂÈ„‚˙Ó Ï  ̆Ì‰È¯·„ ÍÂ˙Ó ‡˜ÂÂ„ ËËˆÏ ‡Ï‡ ‰¯È¯· Ì„‡Ï ÔÈ‡ ÌÈ˙ÚÏ

 Ì˙Ú„  ÌÈ˘Ó  ÂÈ„‚˙Ó˘Î  ‰ÓÎÂ  ‰ÓÎ  ˙Á‡  ÏÚ  Æ¯˙ÂÈ·  ÌÈÏÂ„‚‰

 Ï‡ ÌÈÂ·˙Ó Â‡ ·Â˘ ÆÌÂ˙ÎÏ ÏÂÁÎÓ Ë˜˘· Ì¯ÂÚ ÌÈÎÙÂ‰Â ¨ÌÓÚËÂ

 ÂÏ  ¯˙Â  ‡Ï  ·Â˘  ÆÌÈÂ¯Á‡‰  ÌÈÓÈ‰Ó  Ï‡Ó˘  È˘‡  Ï˘  Ì‰È˙Â¯ÈÓ‡

 ˙Â‡ÈˆÓ‰  ‰˙ÚÂ  ÂÈ˙·  ·È¯Á‰Ï  Â˘˜È·˘  ÂÏ‡  Ì˙Â‡  ˙‡  ËËˆÏ  ‡Ï‡

ÆÌÈ¯Á‡ È„È· ˙¯Ó‡ Ì˙˘Ó ÌÈ˜È„ˆ ÆÌ¯ˆÂÚÏ ˙˜Ú„ÊÓ

 ÏÂ·ÂÒ Ú˘Â‰È

 ¨È‡ÊÁÓÂ ¯ÙÂÒ

 È¯·Â„· ÌÈËÏÂ·‰Ó

 ÌÈ„‚˙Ó‰ Ï‡Ó˘‰

 ‰ËÈÏ˘¢ÏÂ ¢˘Â·ÈÎ¢Ï

 ¢ÌÈÁË˘· ˙ÈÏ‡¯˘È‰

 ÌÈÈ˘ ¨ı¯Ù ¯ÈÓÚ Ï˘ ‰ÈÙ¯‚ÂÈ·‰ ¯·ÁÓ ¨Â˙¯„‚‰Î

 ¢˙Ó‡ ÔÓÊ¢Â ¢‰ÈÈ‡¯ „Ú¢ ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ‰ ÂÈ˙ÂÊÁÓÓ

∫˘·ÂÎ ‡·ˆ· ˙Â¯È˘Ï ˙Â„‚˙‰· Â˜ÒÚ

 ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÈÏ ‰Ó¯‚ ‰ÓÁÏÓ‰¢

 ÔÓÊ ‰·¯‰ Ô‰· È˙˜ÊÁ‰˘ ˙ÂÚ„

 ¯‡˘‰ ÔÈ· ¨Ô‰· È˙Ó‡‰˘ ˙ÂÂÓ‡Â

 ÂÈ˙ÂÏÂ·‚Ï ¯ÂÊÁ ÂÁ‡ Ì‡˘

 ÛÂ˜˙Ï ‰ÏÈÚ ¯˙ÂÈ ‰È‰˙ ‡Ï ÌÈ¯ÎÂÓ‰

 ÔÂ·ÏÓ ‰‚ÈÒ‰˘ È˙Ó‡‰ ÆÂ˙Â‡

 ÂÏ˘ ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ÏÂ·‚Ï ‰¯ÊÁ‰Â

 Æ‰Ê‰ ÏÂ·‚· ÌÂÏ˘Ï ‡È·˙ ÔÂÙˆ·

 Æ‰˙„·˙‰ ˙‡Ê‰ ‰ÂÓ‡‰

 ‰ÊÚ ˙ÚÂˆ¯Ó ˙ÂÙ˙‰‰˘ È˙ÈÙÈˆ

 È„ÈÏ ‰ÚÂˆ¯‰ ÈÁË˘ ÏÎ ˙¯ÈÒÓÂ

 ÍÎ È„ÈÏ Ì˙Â‡ ‡È·˙ ÌÈÈ˙˘ÏÙ‰

 ÂÏÈÁ˙ÈÂ Ì˜˘ ˙‡ Ì˘ ÂÁÈÈ Ì‰˘

 ‰ÚÂˆ¯‰ Ï˘ ÌÂ˜È˘·Â ‰ÈÈ·· ˜ÂÒÚÏ

 ¨‰ÚÂˆ¯‰ ÍÂ˙· ÌÂÏ˘ ˙ÂÓÊÂÈ·Â

 ÌÏÂÚÏ ˙Â‡¯‰Ï ÂÏÈÁ˙ÈÂ ¨Ì‰ Ì˙·ÂËÏ

 ˙Â·Ï ÌÈÚ„ÂÈ Ì‰ Ì‰Ï ÌÈ˙Â˘Î˘

 ÌÂ˜Ó· Æ‰È„Ó ˙Â·Ï ÌÈÚ„ÂÈÂ ‰¯·Á

 ¨‰ÚÂˆ¯‰Ó ‰‚ÈÒ‰ ˙¯ÁÓÏ˘ ÌÂÈ· ¨‰Ê

 ‰· ‡Ï ÆÌÈÓ‡Ò˜ ÛÂÚÏ ÂÏÈÁ˙‰

 ¨ÌÂÏÎ ¨ÌÂÏÎ ¨‰Ï‡‰ ÌÈÓÈ· ÌÂÏÎ Ì˘

 È„˘ ¨˙‡Ê‰ ‰Á‰‰ ÆÒ¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˜¯

 ÏÙ˜˙Â ÁË˘‰Ó ‡ˆ ÂÁ‡˘ ÍÎ·

 È˘‰ „ˆ‰˘ È„Î ÂÈ˙ÂÏÂ·‚ ÍÂ˙Ï

 Æ‰˙„·˙‰ ¨Â˙ÂÙ˜Â˙ ˙‡ ˜ÈÒÙÈ

 ÂÈÙÏÎ ˙ÂÙ˜Â˙Ï ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ¯¯·˙Ó

 ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ˜ÂÓÚ ‰‡¯Î Ì‰

 ÆÂÈ˙ÂÏÂ·‚ Ï‡ ¯ÂÊÁÏ ˙ÂÚÈ·˙‰

 ·Â˘ ‰ˆÂ¯ È˙ÈÈ‰ ‡Ï ˘Â¯ÈÙ· È‡

 ¨ÏÙ˜˙ ÂÁ‡ Â·˘ ·ˆÓ ˙Â‡¯Ï

 ÌÂÈ‰ ˙¯ÁÓÏÂ ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰ÈÓ ¨¯Ó‡

 ‡·Ò ¯ÙÎ ÏÚ ÌÈÓ‡Ò˜ ÛÂÚÏ ÂÏÈÁ˙È

 ¨ÔÂ˘‡¯ ·Ï˘· ‰ÈÏˆ¯‰Â ‰Ú¯ ÏÚÂ

 ÏÈÁ˙‰Ï Ì˘ Ì‚ Í¯Ëˆ ÂÁ‡Â

£ ¢Æ·È‚‰Ï

 ¨Ï‡¯˘È ÏÂ˜ Ï˘ ß· ˙˘¯· ÔÂÈ‡È¯

≤∑Æ∞∑Æ∞∂ ¨·‡ ß· ¨È˘ÈÓÁ ÌÂÈ

 ˙‡ ÂÏ˘ ÔÂ¯ÎÊ· ÌÈÏÚÓ Â‡˘Î

 Ô˙È ¨ÔÂ¯ÓÂ˘‰ ÔÂÙˆÂ ÛÈË˜ ˘Â‚

 ¯ÎÊÈ‰ÏÂ ¯·Ú‰ ÏÚ ÌÈ¯Â‰¯‰· ÚÂ˜˘Ï

 ¨˙È˙ÂÎÈ‡‰ ‰¯·Á· ¨ÌÈ‡ÏÙ‰ ÌÈÈÁ·

 ‰ÓˆÚÓ· ¨˙È¯Â˙‰ ‰¯ÈÂÂ‡·

 Ï·‡ ÆßÂÎÂ Ì˘ ‰Á¯Ù˘ ˙È‡Ï˜Á‰

 „˜Ó˙‰Ï ÂÈÏÚ ¨‰Ê „·ÏÓ˘ ÈÏ ‰‡¯

 ÏÈ·Â‰˘ ˘¯Â˘·Â Ì¯Â‚· ‰Ê ÌÂÈ·

 ÏÎÂ ÍÎÂ ¨ÌÈ„Â‰È È¢Ú ÌÈ„Â‰È ˘Â¯È‚Ï

Æ‡·‰Ï Ì„˜˙‰Ï

 ÌÈ‰ ÂÏ‡ ˙ÂÓÂ˜Ó˘ ¯ÂÎÊ ¨˙È˘‡¯

 ‡Ï Ì„ÓÚÓÂ Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙ÂÏÂ·‚Ó ˜ÏÁ

 Æ˙¯Á‡ ¯ÈÚ ÏÎÂ ·È·‡ Ï˙ „ÓÚÓÓ ˙ÂÁ

 ‡Ï ÈÊ‡ ÂÏ ÌÈ¯Â¯· ÂÏÏ‰ ÌÈ¯·„‰ ÂÈ‰È˘Î

 ÆÌÈÓÚ‰ ÈÈÚÏ Â˙„ÓÚ ˙‡ ÚÈ·‰Ï „ÁÙ

 ¯È·ÒÓ˘ ¨‰¯Â˙‰ ÏÚ ÔÂ˘‡¯‰ È¢˘¯ È¯·„ÎÂ

 ˙‡È¯· ¯ÂÙÈÒ· ‰¯Â˙‰ ‰ÏÈÁ˙Ó ‰Ó ÈÙÓ

 ÂÚËÈ˘Î˘ È„Î· ˙‡Ê˘ ·˙ÎÂ ¨ÌÏÂÚ‰

 ÍÂ˙· ÌÈ˘ÂÚ Â‡ ‰Ó Â¯Ó‡ÈÂ ÌÈÓÚ‰ ÂÈÏÚ

 ÏÎ ˙‡ ‡¯· ‰¢·˜‰˘ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‰Ï˘

 ‰ÏË ÂÂˆ¯·Â ¨Ì‰Ï ‰˙ ÂÂˆ¯·Â ¨ı¯‡‰

 ÁÂÎ¢ ∫ÌÂ˜Ó· ·˙ÂÎ È¢˘¯ ÆÂÏ ‰˙Â Ì‰Ó

 ‡ÏÂ ·˙Î ÂÓÚÏ ‡˜ÂÂ„Â ¢ÂÓÚÏ „È‚‰ ÂÈ˘ÚÓ

 ‰È‡ ÂÊ‰ ‰„ÓÚ‰ „ÂÚ ÏÎ˘ ÌÂ˘Ó ÌÈÈÂ‚Ï

 ÌÈ¯ÈÎÓ ÌÈ‡ ÌÓˆÚ ÂÈ‚È‰ÓÂ ÂÏ ‰ËÂ˘Ù

ÆÌÂˆ¯Î Â· ÌÈË˘Ó ÌÈÈÂ‚‰˘ ‡ÏÙ ÔÈ‡ ¨‰·

 Ï˘ ÔÓÊ È˜ÒÙ ÌÈ˘ÙÁÓ˘ ÌÈ˘‡ ˘È

 ˙‡ ÔÎÒÏ ÌÈÎÂÓ ÍÎÏ ‰¯ÂÓ˙·Â ¢ÌÂÏ˘¢

 ÔÂˆ¯ ÆÔÓÊ Í¯Â‡Ï Âˆ¯‡· Â˙ÊÈÁ‡Â ÂÓÂÏ˘

 Â¯·Ú· ÁÂÂË ˙¯ˆ˜ ˙ÂÂ·˙‰Ó Ú·Â ‰Ê

 „„ÂÓ˙‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ ÚÂÓÂ ¨Â„È˙Ú·Â

 ÆÁÂÂË ÍÂ¯‡ ˜·‡Ó·

 ˙ÂË˘‰ ˙‡ ÂÏ ¯È‰·Ó˘ ÈÓ ¨Â¯ÚˆÏ

 ÈÏ·ÁÓ ˙Â˘ÙÂËÓ‰ ˙ÂÁÈ¯··˘ ‰‡¯Â‰

 ÌÈÈÓÂ¯„‰ ÌÈÓ‡Ò˜‰ ‡˜ÂÂ„ Ì‰ Âˆ¯‡

 ÌÂ˘Ó ˜¯Â Í‡ ÂÏ Â‡·˘ ÌÈÂÙˆ‰ ÌÈÏÈË‰Â

 ‡ÏÏÂ ‰ÙÂ˜Ê ‰„ÓÚ· ·ˆÈÈ˙‰Ï ÂÚ„È ‡Ï˘

 ÂÈ‡ °‡ÏÂ ‡Ïß ¯ÓÂÏÂ ÌÏÂÚ‰ ÏÂÓ „ÁÙ

 ÊÂÊ ‡ÏÂ Âˆ¯‡ ÂÊ °„Á‡ ¯ËÓ Ô‡ÎÓ ÌÈÊÊ

 ‚È‰Ó ÏÎ ‰˘ÂÚ ‰È‰˘ ÈÙÎ ß°ÌÏÂÚÏ ‰ÓÓ

 ‰Ó ‰Ê ˜¯Â ‰Ê ÆÌÏÂÚ· ˙¯Á‡ ‰È„Ó·

 ÂÓÎÂ Æ˙‡Ê‰ ‰¯ˆ‰ ÏÎ ˙‡ ÂÈÏÚ ‡È·‰˘

 ÈÓß ‰¯·Ú˘ ‰˘· ÌÈ¯˜ÈËÒ· ·Â˙Î ‰È‰˘

 ÌÂÈ‰ ¨ßÂÈ¯Á‡ ˙Ù„Â¯ ‰ÊÚ ‰ÊÚÓ Á¯Â·˘

 ÔÂ·ÏÓ Á¯Â·˘ ÈÓ˘ ¯ÓÂÏ Ì‚ ÌÈÏÂÎÈ Â‡

ÆÂÈ¯Á‡ ˙Ù„Â¯ ÔÂ·Ï

 ‡ÏÂ ËÚÓÎ ËÙ˘Ó‰ ˙È··Â ˙ÒÎ·

 ¨ßÂÎ¯„· ÂÈÚËß ÂÓÎ ˙Â¯ÈÓ‡ ÌÈÚÓÂ˘

 ˙ÂÈÈ„Ó ÌÈÎÈ¯ˆß ¨ßÂ˜„ˆ ÌÈÏÁ˙Ó‰ß

 ÌÈÎÈ˘ÓÓ Ì‰ÈˆÚÂÈÂ ÂÈ‚È‰Ó Æß‰˘„Á

 ¨ÂÏ·‰ÈÂ Ï·‰‰ ¯Á‡ ˙ÎÏÏÂ ˙ÂÊ‰Ï

 ÔÈ‡˘ Í¯„ÏÂ ¨ÌÂ˜Ó ÌÂ˘Ï Â˙Â‡ ÌÈÏÈ·ÂÓÂ

Æ‡ˆÂÓ ‰Ï

 ‰Ó¯‚ Ï¢‰ ÌÈÏ„ÁÓ‰ ˙¯˘¯˘ ÏÎÏ

 ¯ÒÂÁ·Â ˙Â„ÁÙ· ‰¯Â˜Ó˘ ‰ÒÈÙ˙

 ‡È‰ Â˙˜ÒÓ ÆÂÂÓ‡Â ÂÎ¯„· ÔÂÁËÈ·

 ÍÂ˙ ß‰· ÔÂÁËÈ·Â ‰ÂÓ‡ Í¯„ ˜¯ ∫‡ÂÙÈ‡

 Â˙Â‡ ‰·˙ ¨ÌÈÈ„Â‰È‰ ÂÈ˘¯Â˘ ˙˜ÓÚ‰

Æ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÎÂ¯ÚÂ ÌÈ˘ÂÁ

 ÂÓˆÚÏ ÂÏ‡ ÌÈ¯ÒÓ ÏÈÁ‰Ï ÂÈÏÚ

 ˙Â„ÒÂÓÂ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ÏÁ‰ ¨‰ÓÂ‡ÏÂ

 È˘‚ÙÓ· ÌÚ‰ Ï‡ ‰‡ÈˆÈ· ‰ÏÎÂ ¨ÍÂÈÁ‰

 ÌÈË˜ÙÒÂ¯Ù ÈÓÂÒ¯Ù· ¨ÌÈÙ Ï‡ ÌÈÙ

 ÌÈ¯·„‰ ÂÏ‡ ÆÈ¯Â·Èˆ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙¯˘Ú‰Â

 Ô˙Â‡ ÏÚ ¯ÂÊÁÏ ‡Ï˘ ‡·‰Ï Â˙Â‡ ÂÓ„˜È˘

 ·Â˘Ï Â˙ÏÂÎÈ·˘ ÏÎ ˙‡ ˙Â˘ÚÏÂ ¨˙ÂÈÂÚË

ÆÔÓ‡ ÂÈÓÈ· ‰¯‰Ó· ·Â˘ÈÈ ÏÎÏ

ÈÓ‰¯·‡ Â‰È·

 ˜ÂÈ„· Æ‰¯·Ú ‰ÓÏ˘ ‰˘ Æ‰˘

 ‰È· Ï˘ Ò¯‰ ¨‰¯˜ ‰Ê ‰˘ ÈÙÏ

 Ï˘ Ô·¯ÂÁ Æ˙ÂÎÂ¯‡ ÌÈ˘ Ï˘ ‰ÓÂˆÚ

 ÂÁ‡ ÆÍÎ ÏÎ ˜ÊÁÂ ÍÎ ÏÎ ÈÁ Â‰˘Ó

 ÍÈ˘Ó‰Ï ¨‰È‰˘ ‰Ó ˙‡ ¯ÂÎÊÏ ÌÈÎÈ¯ˆ

 ¯·Ú‰ ÍÂ˙ÓÂ ¨„È˙Ú‰ ÍÂ˙Ï ¯·Ú‰ ˙‡

 ‰ÂÂ‰‰ ˙‡ ˙Â·ÏÂ ˜ÊÁÏ Â˙È‡ „ÁÈÂ

Æ„È˙Ú‰Â

 ‰ÓÂ‡ ¯Â˙· ÂÁ‡ Â·˘ ÌÂÈ‰ ‡Â‰ ·‡ ßÊ

 ˘Ù ÔÂ·˘Á ˙Â˘ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ„ÈÁÈ ¯Â˙·Â

 ÏÏÎÎÂ Ë¯ÙÎ ÂÁ‡ ‰Ó ˙Â‡¯Ï ¨ÂÓˆÚ ÌÚ

 ÌÂÈ· ÆÛÈË˜ ˘Â‚Ó ÂÓˆÚÏ ˙Á˜Ï ÌÈÏÂÎÈ

 ¯·Î˘ ‰Ó ÏÚ ˙ÂÎ·Ï ˜¯ ÂÏ ¯ÂÒ‡ ‰Ê

 ÏÚÂ ˘È˘ ‰Ó ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‡Ï‡ ¨ÂÏ ÔÈ‡

 ÌÈ¯·„ ¯ÂˆÈÏ È„Î ÍÎ ÏÎ ÌÈÓÂˆÚ‰ ˙ÂÁÂÎ‰

 ·Â‡˘Ï ÍÎ ÍÂ˙ÓÂ Ì˙ÂÓÎ ÔÈ‡˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ

ÆÁÂÎ

 ÏÂ„‚‰ ÔÂ¯ÒÈÁ‰ ÏÚ „Â‡Ó ˜ÊÁ ·‡Î‰

 ÏÚ ˙¯˙ÂÂÓ ‰ÓÂ‡˘ ÍÎ ÏÚ ¨ÂÏ ˘È˘

 ÍÎ·Â ‰È‡Â˘Â ‰È·ÈÂ‡ ˙·ÂËÏ ‰˙ÏÁ

 Ú˜˘ Ì‡ Ï·‡ Æ‰ÈÁ¯Ê‡Ï ÏÂÂÚ ‰˘ÂÚ

 ÂÏ ‰È‰˘ ‰Ó ÏÎ ˙‡ ÁÎ˘ ¨·‡Î‰ ÍÂ˙·

 Æ¯˜ÈÚÏ ¯˘‡Ó ÏÙËÏ È„ÈÓ ¯˙ÂÈ ÒÁÈÈ˙Â

 ¯·„ ¯ÂˆÈÏ ÁÈÏˆ‰˘ ÌÚÓ ˜ÏÁ ÂÁ‡ Ì‡

 ˙‡ ÂÈ¯Á‡ ÛÁÒÈ ‡Ï˘ ‰ÓÏ ‰ÊÎ˘ „ÁÂÈÓ

 ÌÚ ÌÂ˜È ‡Ï ‡·‰ ¯Â„‰˘ ‰ÓÏ øÌÚ‰ ÏÎ

 „ÂÚ Á˙ÙÈÂ ‰·ÈÂ ¯˙ÂÈ ÈÏÂ‡Â ˙ÂÁÂÎ Ì˙Â‡

 ÌÈÓÈÒ˜ÓÂ ÌÈÁ¯ÂÙ ˙Â·˘ÈÈ˙‰ ˙ÂÓÂ˜Ó

 ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ‰¯ÊÚ ‰Ê Ì‡ ÔÈ· ÂÏ ‰È‰˘ ÂÓÎ

 ÔÈ·Â ˜ÈÙÒÓ ÌÈ·ÈˆÈ ‡Ï Ï·‡ ÌÈÓÈÈ˜ ¯·Î˘

øÌÈ˘„Á ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙Ó˜‰ ‰Ê Ì‡

 ˘Â‚ Ï˘ Ô·¯ÂÁ‰ È¯Á‡ ‰˘ ·‡ ßÊ·

 ˙‡ ¯ÂÎÊÏÂ ÁÈˆ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÁ‡ ÛÈË˜

 ¨‰ÓˆÂÚ‰ ‡Â‰Â ÛÈË˜ ˘Â‚· ¯˙ÂÈ· „ÁÂÈÓ‰

 „ÂÚÂ ‰·‰‡‰Â ÌÂÁ‰ ‰ÁÓ˘‰ ˜ÊÂÁ‰

 ÌÂ˘Ó ¨·˙Î‰ ÏÚ ˙ÂÏÚ‰Ï ‰˘˜˘ ‰·¯‰

 ˙ÂÁÂÎ‰ Ï˘ ÌÎ¯ÚÓ ÔÈË˜È ˜¯ ¯Â‡È˙ ÏÎ˘

 ˙ÂÁÂÎÂ ‰ÓˆÂÚ ‰·¯‰ ÂÏ ˘È ÆÌÈÓÂˆÚ‰

 Ô‡Ï ˙Ú„Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ˜¯ ÂÁ‡Â ÌÈÈ·ÂÈÁ

 ÏÎÂ ÂÏ‡ ˙ÂËÏÁ‰ ÍÂ˙ÓÂ Ì˙Â‡ ·˙Ï

ÆÈ¯Â˜Ó‰ Â„ÂÚÈÈÏ Ï‡¯˘È ÌÚ ˙‡ ·È˘‰Ï

 ÌÚ ¯˙ÂÈ· ‰ÎÂ¯‡ Í¯„ ÂÈÙÏ Ï·‡

 ‰· „ÂÚˆÏ ÂÈÏÚÂ „Â‡Ó ÌÈ·¯ ÌÈÏÂ˘ÎÓ

 ˙Â¯ËÓ‰ Ï‡ ÚÈ‚˘ „Ú „Úˆ ¯Á‡ „Úˆ

 ÌÈÎÈ¯ˆ ˜¯ ÂÁ‡ ÆÌÚÎ ÂÏ ˙Â·ˆÂÓ‰

 Â· ÌÈÂÓË‰ ˙ÂÁÂÎ· ¨ÂÓˆÚ· ÔÈÓ‡‰Ï

 ¯ÂÎÊÏ Ô·ÂÓÎÂ ¨¯·Ú‰ ÍÂ˙Ó ˙ÂÁÂÎ ¯Â·ˆÏÂ

 ‡Â‰˘ ˙Ú„ÏÂ Í¯·˙È ß‰Ï ˙Â„Â‰Ï „ÈÓ˙

°Í¯„‰ ÏÎ Í¯Â‡Ï Â˙È‡

¯ÏÈÓ È˘

 ∫‰Ï‡˘‰ ÔÂÈ„Ï ‰ÏÚ˙ ‰¢ÊÚ· ‡·‰ ÔÂÈÏÈ‚·

האם יש מקום לאמירה "אמרנו לכם" 
כשהאמת מתבררת לכל? האם אין בכך 
משום קנטרנות וחוסר הזדהות? האם 
התזמון צריך להיות תוך כדי הלחימה?

∫ÏÈÈÓÈ‡Ï ÁÂÏ˘Ï Ô˙È ÌÎ˙Ú„ ˙‡

Æm@myesha.org.il
 ÆÌÈÏÈÓ ≥µ∞ „Ú ¯Ó‡Ó‰ Í¯Â‡

ÆÌÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÂ ÏÈ‚ ¨Ì˘ ÔÈÈˆÏ ‡

השמאל מתכתם

 ÏÒÙÒ
ÔÂÒÁÈ‡

 ˙ÂÓÂ‡
 ˙È„Â‰È
 ‰ÊÈ‚

‰„„

 ¶µ∑
¶ππ ÌÂ˜Ó·¶ππ

 ¶∂π
¶∏π ÌÂ˜Ó·¶∏π

 ‰„„
‰È‚Ï

 ÆÆÆÌÈ˘‚Ù ÁÂ¯‰Â ¯ÓÂÁ‰˘Î

°ÌÈÁÈÂÂ¯Ó ÌÏÂÎ

 ±≠∑∞∞≠µ∞∞∞≠≥π ßÏË ÌÂ˜Ó· ‰ÈÁ ¨ÌÈÏ˘Â¯È ·„È·‡ ˙ÈÙ ¥≥ Ï‡˜ÊÁÈ  ‘Á¯

 ˙È·‰
ÌÂ˙Î‰ יותר מבחר! יותר מגוון! יותר זול!

 ¶≥¥π
¶¥≤∞ ÌÂ˜Ó·¶¥≤∞

 ¶π∑π
¶±≤∑∞ ÌÂ˜Ó·

 ÊÎ¯Ó ÂÈ‰ ÌÂ˙Î‰ ˙È·‰
 ‰ÈÂÓ¯‰· ÌÈ·Ï˙˘Ó Â·

ÁÂ¯‰Â ¯ÓÂÁ‰

„¢Ò·

 ˙ÈÏÙÓ ıÈˆÚ
Á¯ÂÙ
˙Ï˙˘Ó
ÛÈË˜ ˘Â‚

 ¶±∂
¶≤µ ÌÂ˜Ó·¶≤µ

 ˙ÈÏÙÓ ıÈˆÚ

ÛÈË˜ ˘Â‚

±∂
ÛÈË˜ ˘Â‚

±∂
ÛÈË˜ ˘Â‚

ÌÂ˜Ó·

 ÔÁÏÂ˘
 ‡ÏÓ ıÚ
ÏÙ˜˙Ó

 ¶≥¥π
¶¥ππ ÌÂ˜Ó·¶¥ππ

 ‡ÒÎ
 “Ë·ÏËÒ¢
ÌÂ˙Î

 ¶µπ
¶π≥ ÌÂ˜Ó·¶π≥

 È¯ˆÂÓ
 ÛÈË˜ ˘Â‚
ÔÂ¯ÓÂ˘‰Â

 ÌÈÚ·ÂÎ £ ˙ÂˆÏÂÁ £
 ÌÈ‘ˆÂ‡Ù £ ÌÈ˜È˙ £
ÔÂÙ‡ÏÙÏ  ÌÈÎÂ¯˘  £

ÌÂ˜Ó· ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰

ÔÈÓÈ· ‰ËÓ

 ÌÚ ˙·‡ÂÎÂ ‰Ï·‡

ÈÏÚÓ ÔÈÈÏ˜ ˙ÁÙ˘Ó

Ï˘ ÔÂ·Ï· ·¯˜· Â˙ÏÈÙ ÏÚ

„¢È‰ ÔÈÈÏ˜ ÈÚÂ¯ Ï¢‡Ò

ÌÁÂ ı¯‡‰ ÔÈÈ··

˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰

ÔÈÓÈ· ‰ËÓ

 ÌÚ ˙·‡ÂÎÂ ‰Ï·‡

ÈÏÚÓ ‰È·Á¯Ó ˙ÁÙ˘Ó

Ï˘ ÔÂ·Ï· ·¯˜· Â˙ÏÈÙ ÏÚ

„¢È‰ ‰È·Á¯Ó ÈÁÈÓÚ Ô¯Ò

ÌÁÂ ı¯‡‰ ÔÈÈ··

˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰

ÔÈÓÈ· ‰ËÓ

 ˙ÁÙ˘Ó ÌÚ ˙·‡ÂÎÂ ‰Ï·‡

ÔÂ¯ÂÁ ˙È·Ó ¯ÊÂ‡Ï˜

Ï˘ ÔÂ·Ï· ·¯˜· Â˙ÏÈÙ ÏÚ

„¢È‰ ¯ÊÂ‡Ï˜ „‰Â‡ ¯¢ÓÒ

ÌÁÂ ı¯‡‰ ÔÈÈ··

יְִצָחק  ַאְבָרהָם  ֲאבוֵתינּו  ֶשֵבַרְך  ִמי 
ְצָבא  ַחיֵָלי  ֶאת  יְָבֵרְך  הּוא  וְיֲַעקב 
ַעל  הָעוְמִדים  ְליְִשָרֵאל  ָה  הֲגַנ
ִמְשַמר ַאְרֵצנּו וְָעֵרי ֱאלֵקינּו ִמגְבּול 
הְַלָבנון וְַעד ִמְדַבר ִמְצַריִם... 

 ¨ÌÈ‰Â·‚Â ÌÈÎÂÓ ¨ÌÈÂÏÈÁÂ ÌÈÈ˙„

 ÈÙÂ‡‰ ÈÓÂ˙Î ¨ÌÈ¯È‰·Â ÌÈÓÂÁ˘

 ˜Â¯È‰ Â˜‰ È·˘Â˙ ¨˙ÂÈ˘È‡‰ ÈÏÂÁÎÂ

 ÛÈË˜ ˘Â‚ ˘Â¯È‚ È¯‚Â· ¨ÂÈ„„ˆ È˘Ó

 ÂÒÈÈ‚˙‰ ÌÏÂÎ ÌÏÂÎ ≠ ÂÈ„„ˆ È˘Ó

 Æ‰ÓÁÏÓÏ ÌÎ˘–Ï‡–ÌÎ˘

 ¯˘‡Î ·¯˜‰Ó ¯„ÚÈ‰Ï ‰·˘ÁÓ‰

 ‰˙ÏÚ ‡Ï ÏÏÎ ˙È·‰ ÏÚ Ô‚‰Ï ÌÈ‡¯˜

 ÆÌÈ„˜ÙÓ‰Â ÌÈÏÈÈÁ‰ Ï˘ Ì˙Ú„ ÏÚ

 ¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯„˘ ÏÎÓ  ¨ÍÎÓ ÍÙÈ‰‰

 ·„˙‰ÏÂ ÒÈÈ‚˙‰Ï ˙ÂÂÎ ÌÈ‡Â¯ Â‡

 ÒÙ‡ „Ú ˙Â‡ÏÓ ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ ˙Â„ÈÁÈÂ

 Ï¢‰ˆ ˙ÂÚˆÓ‡· Ï‡¯˘È ˙È„Ó ÆÌÂ˜Ó

 ¨È˙ÈÓ‡‰ ·ÈÂ‡‰ ÏÚ ‰ÓÁÏÓ ‰˘„È˜

 ‡Ï ¨ÌÚ‰ È˜ÏÁ ¯‡˘ ÂÓÎ Ô·ÂÓÎ Â‡Â

 Ï‚„ Â˙Â‡ ≠ Ï‚„Ï ·Â˘ ‡¯˜È‰Ï ÂÒÒÈ‰

 ¨‰¯·Ú˘ ‰˘· Ô¯Â˙‰ ÈˆÁÏ „¯Â‰˘

 È¯Ú˘ ˙ÏÈÚ Ò˜Ë· ‡·ÁÂ ÏÙÂ˜˘

 ÆÛÈË˜ Ï·Á

 ‡·ˆ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ÈÎ ÌÈÚ„ÂÈ Â‡

 ÈÁ¯Ê‡ ÏÚ Ô‚‰Ï ‡Â‰ Ï‡¯˘ÈÏ ‰‚‰‰

 ÏÎ· ÌÓÂÏ˘ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ¨Ï‡¯˘È

 ÔÂÁËÈ· ˙˘ÂÁ˙ Ì‰Ï ˜ÈÚ‰Ï ¨Í¯„

 ‡·ˆ· ÈÂÊ·‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÆÌ‰Ï˘≠Ì˙È··

 ˙ÂÁÙ˘Ó ˘Â¯È‚ ÔÏ·˜Ï Â˙ÎÈÙ‰·

 ‰Ó¯Â‰Ó ‰˘˜ ‰ÈÈËÒ ‰È‰ Ô‰È˙·Ó

 ÌÈÏÈÈÁ‰ ÔÈ·˘ ÈÒÈÒ·‰ ÔÂÓ‡· ‰ÚÈ‚ÙÂ

 ÈÎ ÌÈÂÂ˜ÓÂ ÌÈÈÓ‡Ó Â‡ Æ‰È„ÓÏ

 ‡Ï˘ ˙ÈÓÚÙ „Á ‰ÈÈËÒ ÂÊ ‰˙ÈÈ‰

 ÆÌÏÂÚÏ ·Â˘˙

 Ï¢‰ˆ ˜ÒÚ ÂÓÂÈ˜ ˙Â˘ µ∏–·

 ¯ÂˆÈ··Â Â˘Ù ÏÚ ÌÈÓ˜‰ ˙ÙÈ„‰·

 ˙Ù˜ÂÓ‰ Ï‡¯˘È ˙È„Ó Ï˘ ‰ÁÂÎ

 Æ‰È„Èˆ ÏÎÓ ˙ÓÈÂ‡ÓÂ ÌÈ·ÈÂ‡

 ‡·ˆ‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ∫¯ÂÎÊÏ ÂÈÏÚ

 Ï˘ ‰ÂÂˆÓ ˙ÓÁÏÓÂ ¯ˆ „ÈÓ ‰‚‰ ‡Â‰

 Ï˘ ËÏÁÂÓ ·Â¯ ÔÎ‡Â Æı¯‡‰ ˙˘Â¯È

 ÌÈÙÂÓ ‡·ˆ· ˙ÂÈ‚¯‡‰Â ÌÈ·‡˘Ó‰

 ÈÂÓÈ‡ ¨‰ÓÈÁÏ‰ ÈÚˆÓ‡ ÁÂ˙ÈÙÏ

 ÏÎ ·ÂˆÈÚÂ ˙ÂÁÂÎ‰ ˙˜ÂÊÁ˙ ¨ÌÈÓÁÂÏ‰

Æ‰Ï‡ ˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·Ï ÚÂÈÒ‰ Í¯ÚÓ

 ÍÈ˘Ó ÈÎ ˜ÙÒ ‰È‰ ‡Ï ÏÏÎ ¨ÔÎ‡

 ÌÚ ÏÎ ÌÚ „ÁÈ ÔÂÁËÈ·‰ ÏÂÚ· ˙‡˘Ï

 ÌÈÏÈ·ÂÓ‰Ó ˙ÂÈ‰Ï Û‡˘ Û‡Â Ï‡¯˘È

 ˙˘¯„‰ ‰¯Â·‚‰ ÁÂ¯·Â „Â˜ÈÙ·

 ˜˙˙‰Ï ¯ÂÒ‡ Ï‡¯˘È ˙ÂÎ¯ÚÓ·

 ‰ÈËÒ‰ ˙Â¯ÓÏ ¨‡·ˆ‰ÓÂ ‰È„Ó‰Ó

 ˜ÂÈ˙‰ ˙‡ ÍÂÙ˘Ï ¯ÂÒ‡ ‰˘˜‰

 ÏÏ‚· Ì‚ ˜ÊÁ Ï¢‰ˆ Æ‰ÈË·Ó‡‰ ÌÚ

ÆÌ˘ ÂÁ‡˘

 ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙‡ Ï¢‰ˆ ÚˆÈ· ‰Î „Ú

 ˙Â¯ÈÒÓ· ¨˙Â˘ÈÁ· ÂÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰

 ‚¯„Ï˘ Â˙ÂÂ˜˙ ÆÌÈ˘¯„‰ ıÓ‡Ó·Â

 Ï¢‰ˆÏ ¯˘Ù‡Ï ÁÂÎ‰ ‰È‰È ÈÈ„Ó‰

 ˙Ú¯Î‰Ï „Ú Â˙ÏÂÚÙ· ÍÈ˘Ó‰Ï

 Æ‰¢Ú· ‰ÓÁÏÓ‰

£
 ¯¯Âˆ¢ ‰ÏÈ‚Ó· ‰ÂÎ Ú˘¯‰ ÔÓ‰

 ˙‡ ÌÈ¯È·ÒÓ ÌÈ˘¯Ù‰ Æ¢ÌÈ„Â‰È‰

 Ï˘ Ì˙¯ˆÂ Ì˙Ú¯ ˘˜È·˘ ÍÎ· ÈÂÈÎ‰

 ÌÈ„Â‰È‰ ˙‡ ÍÙ‰˘ Ì‚ Ï·‡ ¨ÌÈ„Â‰È‰

 ÆÌ‰·˘ ˙ÂÁÓ‰ ˙‡ „ÎÈÏÂ „Á‡ ¯Â¯ˆÏ

 Ï˘ ÌÂÈ‰ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰ÓÈÁÏ‰

 ÏÂÁÎ‰ Ë¯Ò‰ ¨ÌÂ˙Î‰ Ë¯Ò‰ È‡˘Â

 ‰È˙Â˙Â‡ ˙‡ Ô˙È˙ ÛÂ˜˘‰ Ë¯Ò‰Â

 Â˜˜Ê ·Â˘ ÂÂ·‡„Ï Æ·¯ ÔÓÊ „ÂÚ

 ‰ÓÁÏÓ Ï˘ ÌÓ„Ó‰Â ·‡ÂÎ‰ ˜·„Ï

 ÌÈˆÓ‡Ó Â˘¯„ÈÈ ¨Ô‡ÎÓ Æ„ÎÏ˙‰Ï È„Î

 ‰ÏÈ·Á‰ ˙‡ ˜¯ÙÏ ¯˙ÂÈ ÌÈÏÂ„‚

£ Æ˜·„‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰ÏÂ


