
‡È‚˘ ˙È¯ ∫˙‡Ó

 ¨ÔÎ‡ Æ¢¯ÂÓÂ‰Ï ‰ÁÓÂÓ¢ ÌÂ˘  ̄¯Â„Ï‡È„ ßÏÈÓ ¯¢Ò¯Ï  ̆¯Â˜È·‰ ÒÈË¯Î ÏÚ
ÔÈËÂÏÁÏ ‰Â˘Â ÈÈˆ¯ ˜ÂÒÈÚ· ˙Â·¯ ÌÈ˘ ˜ÒÚ˘ Ì„‡Ï ¨˙ÈÈÚÓ ‰¯„‚‰
ÆÏ‡¯˘ÈÏ ‰‚‰ ‡·ˆ· Ú·˜ ˙Â¯È˘· ‰˜ÈÂ¯Ë˜Ï‡ È‡ÎË ‰È‰ Ï‡È„ ≠

 ·ˆÓ ˙‡ÏÚ‰Ï ÂÂ¯˘ÈÎÂ Âˆ¯Ó ˙‡ ˘È„˜Ó ‡Â‰ ¨ÌÈ˘ µ≠Î ‰ÊÓ ¨‰˙Ú
ÆÌÈÏÂÁ È˙·· ÌÁ¯ÂÎ ÏÚ· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ÌÈÏÂÁ ·¯˜· ÁÂ¯‰

Ì˘ ¨‰ÈË‚¯‡ ¨Ò¯ÈÈ‡ ÒÂ‡Â·· ¨ÌÈÏ ¯·ÚÓ ÏÈÁ˙Ó ¯Â„ Ï‡È„ Ï˘ ¯ÂÙÈÒ‰
Ì‡‰ ¨‰ÏÈ‰˜‰ ¯ÈÎÊÓÂ ÔÈ„ Í¯ÂÚ ≠ ·‡‰ ÆÈ‡ÙÂ¯È‡ Á¯ÊÓ ‡ˆÂÓÓ ÌÈ¯Â‰Ï „ÏÂ
‰ÏÈ‚ Ì‚Â ‰ÏÈ‰˜‰ Ï˘ ÌÈÈ„Â‰È‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· „ÓÏ ÔË˜‰ Ï‡È„ Æ˙Á˜Â¯ ≠
Æ‰ÈË‚¯‡ ‡·ˆ· ‰˘ ˙¯È˘ ÂÈ„ÂÓÈÏ ÌÂ˙· Æ‰˜ÈÒÂÓ· ˜ÂÒÚÏ ‰¯Â¯· ‰ÈÈË
ÈˆÁ È¯Á‡ Æ˙ÚÙÈ ıÂ·È˜Ï ¯˘ÈÈ‰ ‰ÏÚ ¯ÚÂ‰ ˙ÈÈÏÚ Ï˘ ‰ˆÂ·˜ ÌÚ ≠ Ì˘Ó
‡ˆÈ ·¯ ¯Úˆ· ÆÌÈ„ÂÓÈÏÏ ˙‡ˆÏ ÂÈÏÚ ÂˆÁÏ ÌÈ¯Â‰‰ ˙È¯·ÚÏ ÔÙÏÂ‡· ‰˘

Ú·˜ ˙Â¯È˘Ó ∫ÍÙ‰Ó 
 ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂˆÈÏÏ

ÊÙ˘Â‡Ó „ÏÈÏ ‡Ó‡ ¨„È„Á ·˘ÂÓÓ ‚ÏÙ ÈÓÂ¯ ˙¯ÓÂ‡ ¨¢‰ÓˆÚ ÈÙ· ‰ÙÂ¯˙ ‡Â‰ ÔˆÈÏ¢
ÛÈÒÂÓ ˜ÂÁˆ‰Â ÌÏÂÎ ˙‡ ˜ÈÁˆÓ ‡Â‰ ÆÂÓÒ˜‰ ÏÙÂ ÂÏ˘ „Á‡ ÔÈ‡¢ Æ‰¯˘Ú ˙Á‡ Ô·

ÈÏ˘Ï ‡Ó‡ ¨ÔÓËÈÂ¯ ‰Èß‚ ˙Ú·Â˜ ¨¢ÌÈÏ·˜Ó ÌÈ„ÏÈ‰˘ ˙ÂÙÂ¯˙‰ ÔÓ ˙ÂÁÙ ‡Ï ÈÂÙÈ¯Ï
¯Â„ Ï‡È„ ßÏÈÓ ¯¢Ò¯ Ï˘ ÚÈ˙ÙÓ‰ Â¯ÂÙÈÒ ˙ÁÏˆ‰Ï ˙ÂÈÂ„Ú ÆÈˆÁÂ ‰ÂÓ˘‰ ˙·

Â˙·ÈÁ˘ ¨Â˜ÂÒÈÚ· ÏÂ‰ÈÂ ÔÂÎ˙ ˘È‡Â È‡·ˆ‰ ÂÚÂˆ˜Ó· ‰˜ÈÂ¯Ë˜Ï‡ È‡ÎË ¨ÔÂÏÂÁÓ
˙Î¯Ú‰Ï ‰ÎÂÊ‰ ¨‰ÁÓÂÓ È‡ÂÙ¯ ÔˆÈÏÏ Â˙Â‡ ÂÎÙ‰ ˜Á˘ÓÏ ÈÚ·Ë‰ ÂÂ¯˘ÈÎÂ ‰˜ÈÒÂÓÏ

ÌÈ˜ÂÁˆ‰Â ‰¯ËÈ‚‰ ˙Â·˜Ú· ‡È‚˘ ˙È¯ Æ˙Á‡Î È‡ÂÙ¯ ˙ÂÂˆ È˘‡Â ÌÈ¯Â‰ ¨ÌÈ„ÏÈ

¨Ú·˘ ¯‡·· ˙È‚ÂÏÂÎË‰ ‰ÏÏÎÓ· ‰˜ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ˙Â‡ÎË È„ÂÓÈÏÏ Ï‡È„
Æ‰˜ÈÒÂÓ ≠ ‰ÏÂ„‚‰ Â˙·‰‡ ˙‡ ÁÊÂ

ÌÒÂ˜ÆÆÆÏ ÍÙ‰˘ È‡ÎË‰
 ¯‡˘ Ï·‡ ¨¯È„Ò ˙Â¯È˘ Ï˘ ÈˆÁÂ ‰˘Ï Ï¢‰ˆÏ Ï‡È„ ÒÈÈ‚˙‰ ≤∑ ÏÈ‚·
˙„ÈÁÈ· È¢Ù˙ ÌÂÁ˙· ÈÚÂˆ˜Ó „‚ ‰È‰ ÔÂ¯Á‡‰ Â„È˜Ù˙· Æ¥∞ ÏÈ‚ „Ú Ú·˜·
˙Â·¯˙‰ ˘È‡Î „ÈÓ˙ ˘ÓÈ˘ È‡·ˆ‰ ÂÚÂˆ˜ÓÏ ÏÈ·˜Ó· ÆÔÈÙÈ¯ˆ· ¯˘˜
ÈÂÂ‰‰ ˘È‡Ï ÍÙ‰ ¨‰˘ÚÓÏ Æ‰È‚Â ‰¯È˘ ¨‰ÈÈÁ‰ ≠ ‰„ÈÁÈ· ÌÈÚÂ¯È‡‰Â
¨ÌÈ¯Â‰‰ „ÚÂÂ· ÏÈÚÙ Ì‚ ‰È‰ ‰¯Â‰Î Æ˙¯È˘ ‰·˘ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ¯Â„È·‰Â
¯„ÒÂ ˙ÚÓ˘Ó ËÈÏ˘‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙ÂÂˆÏ ÚÈÈÒÂ ÌÈÏÂÈËÏ ÂÈ„ÏÈ ˙‡ ‰ÂÂÈÏ

ÆÌÈÓÒ˜ÆÆÆÂ ˜Á˘Ó ¨¯ÂÓÂ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·
˜ÒÚÂ ¨‰Ò¯Ù ¯Â˜ÓÏ Â·È·Á˙ ˙‡ ÍÂÙ‰Ï ËÈÏÁ‰ Ï¢‰ˆÓ ‰˘È¯Ù‰ ¯Á‡Ï
¨˙ÂÓÒÂ˜ „ÓÏ ÏÈ·˜Ó· Æ˙ÂËÈÈ˜· ˙ÂÚÙÂ‰Â ÌÈ„ÏÈÏ ˙„ÏÂ‰ ÈÓÈ ÔÂ‚¯‡·

¯Â„ Ï‡È„ ßÏÈÓ ¯¢Ò¯
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˙ÏÈÁ˙· ¨ı¯ÙÓ‰ ˙ÓÁÏÓ ÔÓÊ· Æ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈÓÒÂ˜‰ ˙„Â‚‡Ï Ï·˜˙‰Â
ÂÏ˘ ÌÈÓÊ‰ ÁÂÏ· ÂÚ·˜˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÔÓ ÌÈ·¯ ÂÏËÂ·˘ ¯Á‡Ï ¨π∞≠‰ ˙Â˘
Í˘Ó· Æ‰ÚÂ·˜ ‰Ò¯Ù ÂÓˆÚÏ ˘ÙÁÏ ÂÈÏÚ ÏÈ·˜Ó· ÈÎ ÔÈ·‰ ¨˙Ú ‰˙Â‡Ï

 ÆÌÈÂ˘ ÌÈÈ·ÈË¯ËÒÈÈÓ„‡≠ÌÈÈÏÂ‰È ÌÈ„È˜Ù˙· ˜ÒÚ ‰˘ ±±
‰È·ÓÂÏÂ˜Ó ‰˙Ú˘· ‰˙ÏÚ˘ ¨ÈÈß‚ Â˙˘‡ ‰ÚÓ˘ ≤∞∞≤ ˙˘· „Á‡ ÌÂÈ
ÂÈÏ‡ Ì˘¯È‰Ï ËÈÏÁ‰ ¯Â„ Æ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂˆÈÏ Ò¯Â˜ ÏÚ ¨ı¯‡· ¯ÈÎ‰ ‰˙Â‡Â
Ú·¯‡ È· ÌÈÈÚÂ·˘ ÌÈ˘‚ÙÓ ÂÏÏÎ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ Æ‰ÒÈÎ‰ ÈÁ·Ó ˙‡ ¯·ÚÂ
‰˜ÏÁÓ· ÚˆÈ· ‰˙Â‡˘ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ˙· ˙ÂÁÓ˙‰ ≠ Í˘Ó‰·Â ¨˙ÂÚ˘
‰˘ ÈˆÁ ÌÂ˙· ÆÌ¯Î ÔÈÚ ¢‰Ò„‰¢ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï˘ ÌÈ¯‚Â·ÓÏ ˙È‚ÂÏÂ˜Â‡‰
¢˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂˆÈÏ È„ÂÓÈÏ¢ Ï˘ È˘‰ ¯ÂÊÁÓ‰ ÈÓÈÈÒÓ ÔÈ· ‰È‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ Ï˘
Ò¯Â˜‰ ¯‚Â· Ï˘ ‰„ÂÚ˙ Ï·È˜ Ì˙ÂÎÊ·˘ ¨¢‡ÙÂ¯‰ ÛÒ‡¢ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È··

Æ®Ì¢¯È˘© ‰ÓÈÏ˘Ó ‰‡ÂÙ¯ È˙Â¯È˘ ≠ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ
ÌÂÈÎ Æ˙Â·‡ È˙·· ˘Ù ÈÚÂ‚Ù ÌÚ ‰„Â·Ú· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÂÎ¯„ ˙‡ ÏÁ‰ ‡Â‰
ÛÒ‡¢Â Ú·˘ ¯‡·· ¢‰˜Â¯ÂÒ¢ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ¯˜ÈÚ· ¨È‡ÓˆÚÎ ¯Â„ „·ÂÚ
˙ÂÂˆ‰ ÆÌÈÚÂ·˜ ÌÈÓÈ· ÌÈ„ÏÈ‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ·ˆÈÈ˙Ó ‡Â‰ ÆÔÈÙÈ¯ˆ· ¢‡ÙÂ¯‰
ÚÈÈÒÏÂ ˙ÏÚÂ˙ ‡È·‰Ï ÁÓ˘ Ï‡È„Â ¨ÌÈÈÈÚ ÔÂÈÏÈÎ· Â‡Â·Ï ‰ÙˆÓ È‡ÂÙ¯‰

Æ˘¯„˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ·
ÌÈ· ‰Ú·¯‡ ÌÈÊÙÂ‡Ó Â·  ̆¨‰˜ÏÁÓ‰ È¯„ÁÓ „Á‡· Ï‡È„˙‡ ˙˘‚ÂÙ È‡
„ÏÈÓ ¯·ÂÚÂ ¨˙ÂÂ˘ ˙Â¯ÂˆÏ ÌÈÂÏ· ÏÂÙÈ˜· ˜ÂÒÚ ‡Â‰ ÆÌÈÂ˘ ÌÈ‡ÏÈ‚·
‚ÂÊ ÂÚˆÓ‡·Â ·ÏÏ Â‡ Á¯ÙÏ ÛÙÂÎÓ ÔÂÏ· ‰˙Ó· „Á‡ ÏÎÏ ˜ÈÚÓÂ „ÏÈÏ
˙Â·Â‚˙ ˙‡ ‰Ï˜‰·Â ‰‡‰· ÌÈÁÂ·Â „ˆ‰Ó ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈ¯Â‰‰ Æ·¯Á Â‡ ÌÈÂÈ

¨ÂÏ‰˜ ˙‡ ‰ˆÈÓ˘ ˘Á˘Ó Æ‰¯ËÈ‚· Ô‚Ï ¯·ÂÚ ‡Â‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÆÌ‰È„ÏÈ
˙ÂÁ‡‰ ‰ÏÈ‚ ˙‡ Ï‡Â˘Â ¨‰˜ÏÁÓÏ ‰ÒÈÎ· ‰Ï·˜‰ ÔÁÏÂ˘Ï ¯ÊÂÁ ‡Â‰
ÂÈË‡Ù· ÌÈÓÒ˜ ÚÙÂÓ ÌÈÈ˜È ‡Â‰˘ ‰ÚÈˆÓ ‡È‰ ¢øÂÈ˘ÎÚ Ô‡Ï¢ ≠ ˙È‡¯Á‡‰
‡Â‰ ÔÎ˘ ¨ÂÈ¯Á‡ ˜ÂÏ„Ï ˙ˆÏ‡ È‡ ÆÌÈ˜Á˘Ó‰ ˙ÈÙ „ˆÏ ¨‰˜ÏÁÓ‰ Ï˘
ÆÌÈ„È˜Ù˙ ˜ÏÁÓÂ ¨ÌÈ¯„Á‰ ÔÓ ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÒÎÓ ¨ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊ· ¯·Î
Æ˙Â¯˜Ï „ÓÂÚ ‰Ó ˙Ú„Ï ÌÈ¯˜Ò ¨ÁÂÎÈÂ ‡ÏÏ ÂÈ˙Â‡¯Â‰Ï ÌÈÚ ÌÈ„ÏÈ‰
„Á‡ ÏÎÂ ¨ÌÈ˜Á˘Ó ˘¯‚Ó ‡Ï ‰Ê ‰Ù˘ ¯Â¯· ¨‰ÁÂÈ‰ ‰¯ÈÂÂ‡‰ ˙Â¯ÓÏ
¨˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ ÆÔÈ˜˙ ÂÈ‡ Â˙Â‡È¯· ·ˆÓ ÈÎ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‡ˆÓ ÌÈ„ÏÈ‰Ó
ÌÈÙ¯ËˆÓ ÌÈ¯Â‰‰ ÂÏÈÙ‡Â ¨ÌÈÙÂˆ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÎÂÈÁ‰ ÌÈˆ·ˆ·Ó Ë‡≠Ë‡

ÆÌÈÈÙÎ‰ ˙Â‡ÈÁÓÏÂ ‰¯È˘Ï
 ÊÙ˘Â‡Ó‰ ¨ÈˆÁÂ ˘ÓÁ Ô· ‰ÏÈ˘ Ï˘ ‡Ó‡ ¨„ÂÏÓ ÔËÈ·‡ È¯ÈÓ ˙¯ÙÒÓ
ÁÂ¯‰ ·ˆÓ ˙Â¯ÓÏ Æ‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· Ï‡È„ ÌÚ È˙˘‚Ù ÌÂÈ‰¢ ∫‰Â˘‡¯Ï
¨ÌÈ¯‚Â·ÓÏ Ô‰Â ÌÈ„ÏÈÏ Ô‰ ˙ÚÈÈÒÓ ÂÏ˘ ˙ÂÁÎÂ‰ ÆÂ˙È‡ Â¯˘Â Â·˘È ¨„Â¯È‰
È˙È‡¯˘Î „Â‡Ó È˙˘‚¯˙‰ Æ˙Â˘˘Á‰Â Á˙Ó‰ ˙‡ ËÚÓ ‚ÈÙ‰Ï ÁÈÏˆÓ ‡Â‰Â

Æ¢Â˙È‡ „ÁÈ· ¯˘ ÈÏ˘ Ô·‰ ˙‡
È‡¢ ∫˜ÂÙÈÒ· ˙ÈÈˆÓ ¨±±≠‰ Ô· ¯Â„ Ï˘ ‡Ó‡ ¨„È„Á ·˘ÂÓÓ ‚ÏÙ ÈÓÂ¯ Ì‚
˙‡ ÈÈÈÚ ÂÓ· ‰Â˘‡¯Ï È˙È‡¯ ‰Ù Ï·‡ ¨ßÈ‡ÂÙ¯ ÔˆÈÏß ‚˘ÂÓ‰ ˙‡ ‰¯ÈÎÓ
‰ÙÂ¯˙ ˘ÓÓ ‡Â‰ Ï‡È„Â ¨‰ÓˆÚ ÈÙ· ‰ÙÂ¯˙ ‡Â‰ ÔˆÈÏ Æ‰„Â·Ú· Ï‡È„
˙Â¯ÓÏ ¨‰ËÈÓ‰Ó ÌÂ˜Ï ÂÏ Ì¯‚Â ¨ÍÂÈÁ È·Ó ‡ÈˆÂ‰Ï ÁÈÏˆ‰ ‡Â‰ Æ˙ÎÏ‰Ó

Æ¢ÌÈ·‡Î‰
 ÌÚÙ ÂÊ ˙ÊÙ˘Â‡Ó‰ ¨ÈˆÁÂ ‰ÂÓ˘ ˙· ÈÏ˘ Ï˘ ‡Ó‡ ¨ÔÓËÈÂ¯‰Èß‚ ˙¯ÙÒÓ
ÈÙÏ ‰Â˘‡¯Ï Ï‡È„ ÌÚ Â˘‚Ù¢ ∫˙ÂÈÏÎ‰ „Â˜Ù˙· ˙ÂÈÚ· Ï˘· ˙È˘ÈÏ˘

ÏÚ Ì‚ ÚÈÙ˘‰ ÌÓÂ¯Ó‰ ÌÁÂ¯ ·ˆÓÂ ¨ÍÈÈÁÏ Â˜ÈÒÙ‰ ‡Ï ÌÈ„ÏÈ‰ Æ‰˘Î
˙˘‡Î ≠ ÌÏÂÎ ÌÚ ¯˘˜˙Ï ÁÈÏˆÓ Ï‡È„ ÆÌÈÁÂ˙Ó ˙ÂÁÙÏ ÂÎÙ‰  ̆¨ÌÈ¯Â‰‰
È˙Â‡ ÌÈÒ˜ÓÂ ¨˙ÂÈÚÂˆ˜Ó· ¯˘ ¨¯˘ÎÂÓ ‡Â‰  ̆ÍÏ ¯ÓÂÏ ‰ÏÂÎÈ È‡ ÚÂˆ˜Ó
∫ÌÏÂÎ ÌÚ ¯˘˜˙ÓÂ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÙ˘· ÂÏ˘ Ú„È· ˘Ó˙˘Ó ‡Â‰ ÍÈ‡ ˙Â‡¯Ï
ÏÙÂ ‡Ï˘ „Á‡ ÔÈ‡ Æ˙È¯·Ú Ô·ÂÓÎÂ ˙È·¯Ú ¨˙ÈÒÂ¯ ¨˙ÈÏ‚‡ ¨˙È„¯ÙÒ
˙ÂÁÙ ‡Ï ÈÂÙÈ¯Ï ÛÈÒÂÓ ˜ÂÁˆ‰Â ¨ÌÏÂÎ ˙‡ ˜ÈÁˆ‰Ï ÁÈÏˆÓ ‡Â‰ ÆÂÓÒ˜·
‡ˆÂÈ ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ ‰Ó˘ ÌÈ˘È‚¯Ó ˘ÓÓ ÆÌÈÏ·˜Ó ÌÈ„ÏÈ‰  ̆˙ÂÙÂ¯˙‰ ÔÓ
˘‚ÙÓÏ Ì¯Â‚ ‡Â‰ ÆÂ·È·Ò ÌÈˆ·˜˙Ó ÌÏÂÎ ÚÈÙÂÓÂ ¯˘ ‡Â‰˘Î Æ·Ï‰Ó ÂÏˆ‡
ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ¯˘˜ ˙ÂÏ˜· ÌÈ¯ˆÂ Â˙ÂÎÊ·Â ¨ÌÈ¯Â‰‰ ÔÈ·Â ÌÈ„ÏÈ‰ ÔÈ· Â·È·Ò
‰ÓÈÎÒ‰ ‡Ï ‡È‰ ÌÚÙ‰ ‰ÊÙ˘Â‡ È˙·˘Î Æ˙ÂÁÙ˘Ó‰Â ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ÔÈ·
Ï‡È„ ˙‡ ·Â˘ ‰˘‚Ù˘Î Æ‰ÁÂ¯‡Ï ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÎ ÌÚ ˙·˘ÏÂ ¯„Á‰Ó ˙‡ˆÏ
˙·˘Ï ‰Ï ÌÂ¯‚Ï ¨¯„Á‰Ó ‰˙Â‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ÁÈÏˆ‰ ‡Â‰ ˜¯Â ¨„Â‡Ó ‰ÁÓ˘
·Â˘Á ÈÎ‰˘ ‰Ó˘ ˙·˘ÂÁ È‡ ÆÏÎÂ‡‰ ÔÁÏÂ˘Ï ÍÂÓÒ ÏÂÎ‡ÏÂ ÌÏÂÎ ÌÚ
¨ÂÈÙ· ÚÈÙÂÓ ‡Â‰˘Î ÆÈÂÙÈ¯‰ ÏÚ Ï˜ÓÂ ¨ÁÂ¯‰ ·ˆÓÏ ÛÈÒÂÓ ‡Â‰˘ ‰Ê ¨Â·

Æ¢‰Ù Ì‰ ‰ÏÏ‚·˘ ‰·ÈÒ‰ÓÂ ˙Â¯ˆ‰ ÔÓ ÌÈÁÎÂ˘ ÌÏÂÎ
Â˙„Â·Ú ÏÚ ˙Ë¯ÙÓ ¨¢‡ÙÂ¯‰ ÛÒ‡¢ ¨ß· ÌÈ„ÏÈ ¨˙È‡¯Á‡ ˙ÂÁ‡ ¨‡È·Ï ‰ÏÈ‚

‡Ï‡ ¨‰Ò¯Ù ˜¯ ‡Ï ÈÏ˘ ÚÂˆ˜Ó· ‰‡Â¯ È‡¢ ∫Ï‡È„
Ì‚ ÍÈ¯ˆ ÌÈ˘¯ÂÙ‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ È˙Ú„Ï Æ˙ÂÁÈÏ˘ Ì‚
È‡ ˙Á‡ ‡Ï ÆÚÂÈÒÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ‰Ï‡Ï ÂÓˆÚÓ ˙˙Ï
Æ˙È˙¯·Á ‰·ÂÁ ÍÎ· ‰‡Â¯ È‡Â ¨‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏ ÚÈÙÂÓ

‰„Â·Ú ÌÂ˜ÓÏ Ï·˜˙‡ ‡Ï ¯·Î ÌÂÈ‰˘ Ú„ÂÈ È‡
¨‰˜ÏÁÓ ÏÎ· È‡ÂÙ¯ ÔˆÈÏ ‰‡Â¯ È‡ ÈÂÊÁ· ÆÚÂ·˜
ÂÓÎ ˙Â˘˜‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ¯˜ÈÚ·Â ¨ÌÈ¯‚Â·Ó Ïˆ‡ Ì‚

¢˙ÂÈ¯Ë‡È¯‚‰Â ˙ÂÈ‚ÂÏÂ˜Â‡‰

®µ∑ „ÂÓÚ· Í˘Ó‰©
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˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂˆÈÏ· ˜ÂÒÚÏ ˙Ó ÏÚ¢
¢‰Ó˘· ÏÎ Ì„Â˜ Í¯Âˆ ˘È ÌÈ„ÏÈÏ
·˙ÎÓ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙Ï‰‰ È„¯˘ÓÏ ÚÈ‚‰ ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ ÈÙÏ
ÁÂ˙È ¯Â·ÚÏ „ÓÚ˘ ¨Ú·˘ Ô· „ÏÈ Ï˘ ÂÈ¯Â‰Ó ˘‚¯Ó ‰„Â˙
¯·ÂÚ ‡Â‰ ‰˙Â‡˘ ÌÈ¯ÂÒÈÈ  ˙ÎÒÓÏ Í˘Ó‰ ¨ÂÈÈÚ· ÛÒÂ
ÌÈ¯ÎÓ È„È ÏÚ ÂÙ˘Á ÈÎ Ì·˙ÎÓ· Â¯ÙÈÒ ÌÈ¯Â‰‰ Æ¥ ÏÈ‚Ó
ÌÈÏÂÁ‰  ˙È· ˙È‚ÂÏÂÎÈÒÙÏ ÔÈÈÚ· ÂÙÂ ¨˙È‡ÂÙ¯‰  ˙ÂˆÈÏÏ

ÆÁÂ˙È‰ ÈÙÏ ÌÂÈ
¨¯Â„ Ï‡È„ Ì‰Ï ‰ÎÈÁ ÌÂÈ Â˙Â‡ Ï˘ Â¯˜Â·· ˙Ó„˜ÂÓ ‰Ú˘·
˜¯¢ ÆÂÈ¯Á‡Â ÁÂ˙È‰ ÈÙÏ ¨ÌÂÈ‰ ÏÎ Í˘Ó· „ÏÈ‰ ˙‡ ‰ÂÂÈÏÂ
˙‡ ‰ÏÂÚÙ· ‰‡¯ ¯˘‡ ¨¯ÊÂÁ ÁÂ˙È ÈÙ· „ÓÂÚ‰ „ÏÈÏ ‰¯Â‰
Ï„Â‚  ˙‡ ¯‡˙Ï ˙ÂÏÂÎÈ‰ ÌÈÏÈÓ ÔÈ‡ ÈÎ ÔÈ·È ¨ÔˆÈÏ‰  Ï‡È„
¯È·Ú‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ‰ ÌÈÏÈÓ ÔÈ‡ ÈÎÂ ¨Â˙ÓÂ¯˙Â Â˙ÂÚÓ˘Ó ¨„ÓÚÓ‰
Â˙ÂÏÈÚÙ· ¯·ÚÂ‰˘ È˘È‡≠ÔÈ·‰Â ÈÚÂˆ˜Ó‰ ·Â˘Á‰ ¯ÒÓ‰ ˙‡
‰„Â˙‰ ·˙ÎÓ· Â·˙Î ¨¢Â„È ÏÚ ÂÚ‚¯ Â‡ ÂÏÈÙ‡ ≠ Ï‡È„ Ï˘
˙ÂˆÈÏ· ˜ÂÒÚÏ ˙Ó ÏÚ¢ ∫˙ÂÓÁ ÌÈÏÈÓ· ÂÙÈÒÂ‰Â ¨˘‚¯Ó‰
‰È‡ ÂÊ ˙ÏÂÎÈ ÆÆÆ‰Ó˘· Í¯Âˆ ÏÎ Ì„Â˜ ˘È ÌÈ„ÏÈÏ ˙È‡ÂÙ¯
‰ÚÈ¯È‰ ÆÆÆÌÈÙ·Ó ÏÎ Ì„Â˜ ÚÂ·Ï ˙·ÈÈÁÂ ‰˘ÈÎ¯Ï ˙˙È

Æ¢Â˙„Â˙ ˙‡ ÏÈÎ‰ÏÓ ‰¯ˆ˜



‰˜ÂÒÚ˙

 ≥Ø≤∞∞∑ ÔÂÚ·¯ ÍÏ‰Ó· ‰˘„Á‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰
≠ÈÏÂÈ© ¢ÏÂ„‚‰ ˘ÙÂÁ‰¢ ˙Â¯ÓÏ  ¨„‡Ó ˙Â·ÂË ˙Â‡ˆÂ˙· ‰ÓÈÈ˙Ò‰
 ‰˘Ï ¥∞∞ ≠ ˙ÂÓ˘‰‰ ·ˆ˜ ¨®¯·ÓËÙÒ© ÌÈ‚Á‰ ˘„ÂÁÂ ®ËÒÂ‚Â‡

Æ¯Ó˘ ≠
Æ‰˘˜‰ ‰Î‡ÏÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÏÎÏ È˙Î¯Ú‰ ˙‡ ÚÈ·‰Ï ˘˜·Ó È‡

 ¨‰ÈÁ≠˙È··Â ‰È¯‰· ‰˜ÂÒÚ˙Ï ÌÈÒÎ ÂÎ¯Ú ‰˜ÂÒÚ˙ ÈÒÎ
ÆÌÈÒ˜¯ßˆÂ ÌÈÂÂ„· ¨ÌÈÊÂ¯„ ‰„Â·Ú‰ È˘¯Â„ ¢¯Ê‚Ó‰¢ È¯·Á ˙‡ Ì‚ ÂÏÏÎ˘
¨¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á ÌÈ˜ÈÒÚÓÂ ‰„Â·Ú È˘¯Â„ ÌÈ¯·Á „ÁÈ· Â·ÏÈ˘ ÌÈÒÎ‰

Æ‰˜ÂÒÚ˙Ï ˙ÂÈÂÓ„Ê‰ ÂÚÈˆ‰ Ì‚Â ˙È˘È‡ ‡Ó‚Â„ Â˙ ¯˘‡

 ÌÈ¯·Á ˙ÂÙ˙˙˘‰· ‰˜ÂÒÚ˙Ï È˘È‡ ÔÂÓÈ‡ ˙ˆÂ·  ̃È˘È‡ ÔÂÓÈ‡
‰ÂÂ˜˙ È‡ ÆÍ¯„‰ ÚˆÓ‡Ï ‰ÚÈ‚‰ Ô„Â ÔÂ¯˘ ˙ÂÊÂÁÓÓ ‰„Â·Ú È˘¯Â„
ÌÈ¯·ÁÏ  ÂÚÈÈÒÈ  ¨‰ˆÂ·˜·  ˙Ù˙Â˘Ó‰  ‰„Â·Ú‰Â  ¨È˘È‡‰  ÔÂÓÈ‡‰˘

Æ®˙ÂÂÓ˙ ‰‡¯© ‰„Â·Ú ˙ÂÓÂ˜Ó ‡ÂˆÓÏ

 ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ¨‰¯ÈÈ¯˜ È¯·ÚÓÏ ‰„Ò ÈÓÈ ÌÈÎÂ˙Ó ‰„Ò ÈÓÈ
≠ÔÂ˘‡¯ ∫ÌÈÙÈÒ· ˙¢Ó˙‰ „¯˘Ó· ÌÈ„‚‰Â ÌÈÈˆ˜‰ Ë˜ÈÈÂ¯Ù ÌÚ

ÆÏÈÏ‚‰Â ‰È¯·Ë ¨ÌÈ·ÎÓØ˙ÂÚ¯ ¨˙Â·ÂÁ¯ ¨ÔÂÈˆÏ

 ÊÂÁÓ·  Â˙Ú˜˘‰  ¯È·‚È ÊÎ¯Ó  ‰˜ÂÒÚ˙  Ï‰ÈÓ  ÔÂ¯˘‰ ÊÂÁÓ
˙·ÂËÏ ¨¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ˙ÂÓ˘‰‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï Û‡˘ÈÂ ¨ÔÂ¯˘‰

‰˘„Á‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â˘¯ ˙Â˘„Á
¢˙ÂÂˆ¢ Ï˘ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â˘¯ Ï‰Ó ¨ÏÁ Èˆ· ≠ ÒÂÙ„Ï ‰‡·‰Â ¯ÓÂÁ‰ ÊÂÎÈ¯

¢˙ÂÂˆ ˙Â˘„Á¢· Ì‚ ‰Ê ‡˘Â· ‰ÓÈ˘¯ ‰‡¯ ÆÌÈˆ¯Ó‰ ÌÚ ¨‰˜ÂÒÚ˙‰ ÌÂÁ˙· ˙È˘È‡ ‰ÓˆÚ‰ Ò¯Â˜ ÈÙ˙˙˘Ó ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á

‰ÁÙ˘ÓÌ˘„È˜Ù˙˙·Â˙ÎÔÂÙÏËÒ˜ÙE-MAIL„ÈÈ‰ÁÂÏ˘

ÏÁÈˆ·‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â˘¯ Ï‰Óµ±≤∞≤ ˜¯· È· ±¥ ˘¯È‰ ÍÂ¯·∞≥≠∂±∑≥µ≥µ∞≥≠∂±∂µ≤∂∏mtasuka@tzevet.co.il∞µ∞≠≥µ±∂≤¥≤±≥µ

ÔÓ˙ÂÚ„ÈÙÂÓÔÂÙˆ ‰˜ÂÒÚ˙ Ï‰ÈÓ ˘‡¯≥∂∂∞≥ ¯˘ µ≤ ‰„Â‰È ¯· Í¯„∞≥≠∂±∑≥µ±∏∞¥≠∏≤∞∞≥≤∂wzafon@tzevet.co.il∞µ∞≠≤∏±πµ≥≥±±∏

‰„È‚≠Ô·ÏÚÈÔÂÙˆ ‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÊÎ¯≥∂∂∞≥ ¯˘ µ≤ ‰„Â‰È ¯· Í¯„∞≥≠∂±∑≥µ¥∞∞¥≠∏≤∞∞≥≤∂wzafon@tzevet.co.il∞µ∞≠≤∑∂∞≤±∏±¥∞

Ô‚˜‰ÏÈ‡ÊÎ¯Ó ‰˜ÂÒÚ˙ Ï‰ÈÓ ˘‡¯µ±≤∞≤ ˜¯· È· ±¥ ˘¯È‰ ÍÂ¯·∞≥≠∂±∑≥µ≥∂∞≥≠∂±∂πµ∂∏wcenter@ tzevet.co.il∞µ∞≠π≥¥∞¥≤∂±≥∂

ÈÓÁÏÁ¯Ô„ ≠ ÊÎ¯Ó ‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÊÎ¯µ±≤∞≤ ˜¯· È· ±¥ ˘¯È‰ ÍÂ¯·∞≥≠∂±∑≥µ≥∏∞≥≠∂±∂πµ∂∏awcenter@ tzevet.co.il∞µ∞≠≤µ¥≤∞µµ±≥∏

¯‚¯·ÌÈÈÁÌÂ¯„ ‰˜ÂÒÚ˙ Ï‰ÈÓ ˘‡¯˘¢· ÏÈÈÁ‰≠˙È· ≤ ÌÁÏ ˙È·∞≥≠∂±∑≥µ¥±∞∏≠∂¥≥π≤π≥wdarom@tzevet.co.il∞µ∞≠¥µ∞π∏∞±±¥≤

È‡ÏÂÊ‡˙ÈÂ¯ÌÂ¯„ ‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÊÎ¯˘¢· ÏÈÈÁ‰≠˙È· ≤ ÌÁÏ ˙È·∞≥≠∂±∑≥µ¥≤∞∏≠∂¥≥π≤π≥adarom@tzevet.co.il∞µ∞≠≤∑¥±∂π∏±¥±

ÔÂ¯‡‰˘Ó
‰˜ÂÒÚ˙ Ï‰ÈÓ ˘‡¯

‰„Â‰È
∑∂≤∑≤ ˙Â·ÂÁ  ̄¥ ‰ÏÂ‡‚∞≥≠∂±∑≥µ≥≥∞∏≠π¥∑±≤≥πwyehuda@tzevet.co.il∞µ∞≠≥≥≤π∑≤∂±≥≥

Ô„‰ÂÈˆ‰„Â‰È ‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÊÎ¯∑∂≤∑≤ ˙Â·ÂÁ  ̄¥ ‰ÏÂ‡‚∞≥≠∂±∑≥µ¥µ∞∏≠∂¥∑±≤≥πawyehuda@tzevet.co.il∞µ∞≠≤∑∑∂≥µ∞±¥µ

‰„Â‰È¯¯ÂÙÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ Ï‰Óπ¥µ∏± ÌÈÏ˘Â¯È ≤∑ ÏÏ‰∞≤≠∂±∑≥µ≤¥∞≤≠∂≤≥µ∑±≥mjerusalem@tzevet.co.il∞µ∞≠≥µµ≥¥µ∏±≤¥

          

     

   ∏≥ ÔÂÈÏÈ‚ ˙ÂÂˆ ¥∂

‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â˘¯



‰ÏÂÚÙ· Ò¯Â˜‰ ÈÙ˙˙˘Ó

ÆÊÂÁÓ· ‰„Â·Ú‰ È˘¯Â„
¨®Ô„Â ÔÂ¯˘© ÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈ˜ÈÒÚÓ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·ÁÏ ‰ÂÙ È‡

Æ‰„Â·ÚÏ ÌÈ¯·Á ˙ËÈÏ˜· ÚÈÈÒÏ

 ˙‡ˆÓ  ≤∞∞∏  ‰„Â·Ú ˙ÈÎÂ˙  ≠  ≤∞∞∏≠Ï ÌÈÂÎ˙Ó
¨˙ÂÓ˘‰Ï ÛÒÂ· ‰· ÂÏÏÎÈÂ ¨‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú Ï˘ Ì„˜˙Ó ·Ï˘·
ÌÈ¯·Á‰ ÌÚ ¯˘˜‰ ˜Â„È‰Â ¯ÂÙÈ˘ ÔÎÂ ¨‰‰Â·‚ ˙ÂÙÈ„Ú· ÌÈ‡˘Â
¨ÌÈ¯·Á‰ ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÁÈÏˆ˘ ÁÈÓ È‡ ÆÌÈ˜ÈÒÚÓ‰Â

Æ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ˙ÂÓ˘‰‰ ¯ÙÒÓ Ï„‚È ˙‡Ê ˙Â·˜Ú·Â

˘ÂÙÈÁ ≠ ¢ËÂÁËÈ·¢ ¯˙‡
‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏ ‰„Â·Ú

‰ÏÂÚÙ ÈÙÂ˙È˘Ï ÏË¯ÂÙ ÂÈ‰ WWW.BITHONET.CO.IL ¢ËÂÁËÈ·¢
Æ¢˙ÂÂˆ¢ ¯·Á ÌÈ˜‰˘ ÔÂÁËÈ·‰ ˙ÏÈ‰˜· ‰È˘‰ ‰¯ÈÈ¯˜·

Æ‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏ ¢˙ÂÂˆ¢· ‰„Â·Ú È˘ÙÁÓ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·ÁÏ ÚÈÈÒÓ ¯˙‡‰
ÌÂÁ˙· Ì‚ ÌÈ¯·ÁÏ ÚÈÈÒÓÂ ¨¢˙ÂÂˆ¢ ¯·Á ˙ÂÈ¯Á‡· ÏÚÙÂÓ ¯˙‡‰
¨‰˜ÂÒÚ˙Ï  ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ ˙ÒÎ‰ ¯Á‡Ï ¨„È˙Ú·  ÆÌÈ˜ÈÒÚÓ‰
Ì‚ ÚÈÈÒÂ  ¨ÌÈ¯·Á‰ ˙·ÂËÏ ˙È„„‰ ˙Â·¯Ú ˙¯‚ÒÓ·  ‰ÏÂÚÙ Û˙˘

Æ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á ÌÈ˜ÈÒÚÓÏ
ÌÂ„È˜Ï ÌÈÚÈÈÒÓ‰ ÌÈÂ˘ ˙ÂÁÂÏ ÏË¯ÂÙ‰ ÚÈˆÓ ÂÈ˙Â¯˘ ˙¯‚ÒÓ·

Æ‰ÏÈ‰˜· ‰˜ÂÒÚ˙
ÔÂ„ÚÂÓÂ ¨¢ÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏ ¨ÌÈÁ ¢‰„Â·Ú È˘ÙÁÓ¢ ÁÂÏ ¨¢ÌÈ˘Â¯„¢ ÁÂÏ

Æ˙È„„‰ ‰¯ÊÚÂ ÌÈ¯˘˜ ÔÂÚ¯Ï ˙È˙¯·Á ˙˘¯ ÂÈ‰˘ ¢˜·ÁÒ¢
‰Ê ÏË¯ÂÙ ÔÂÁ·Ï ÌÎÏ ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡ ≠ ‰„Â·Ú È˘˜·Ó ¢˙ÂÂˆ¢ È˙ÈÓÚÏ

Æ‰˜ÂÒÚ˙ ˘ÂÙÈÁ ˙¯‚ÒÓ· ÛÒÂ ıÂ¯ÚÎ
ÌÈÓÊÂÓ ÌÎÈ‰ ¨˙Â¯˘Ó ÚÈˆ‰Ï ÌÈÈÈÂÚÓ‰ ≠ ¢˙ÂÂˆ¢ È˙ÈÓÚ ÌÈ˜ÈÒÚÓÏ

ÆÌÈÁ ÏË¯ÂÙ· ¢ÌÈ˘Â¯„¢‰ ÁÂÏ· ‰Ú„ÂÓ ÌÒ¯ÙÏ
„ÓÚÓ· Ó¢¯‰ ÔÂÙÂ˜‰ ˙‡ „ÈÏ˜‰Ï ‡Â‰ ˙Â˘ÚÏ ÌÎÈÏÚ˘ ÏÎ

∫ÌÂÏ˘˙‰
TSEBDEKAT**SBOJ

¢˙ÂÂˆ¢·Â ˜˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ·ÏÂ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á ‰˜ÂÒÚ˙ È˘¯Â„Ï ‰‡È¯˜
ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó ‰˘‡¯· „ÓÂÚ‰Â  ˙Â˘¯‰ Æ‰ÓÈ‡˙Ó ‰˜ÂÒÚ˙  ‡ÂˆÓÏ ¯·Á  ÏÎÏ ÚÈÈÒÏ È„Î ¨˙Â‡ÈÏ  ‡ÏÏ ˙ÏÚÂÙ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â˘¯
˙Â˘¯© È˘Ï „Á‡‰ ÚÈÈÒÂ ÍÂÓ˙ ≠ ‰ÚÙ˘‰Â Á˙ÙÓ ˙Â„ÓÚ· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈ¯·Á ÌÚ „ÁÈÂ ˙È˘È‡ ˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÏËÂ˘ ‰Ï‡Ï ¯ÂÊÚÏ

ÆÁˆÓ ¢˙ÂÂˆ¢ ‰È‰ „ÁÈ Æ®˜˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ·Â ÌÈ¯Á· ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·ÁÂ ‰„Â·Ú‰ È˘¯Â„ ¨¢˙ÂÂˆ¢ Ï˘ ‰˜ÂÒÚ˙‰
ÚÈ‚Ó ¢˙ÂÂˆ¢ ÔÂ‡ËÈ· ¯˘‡ ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜ÈÒÚÓÂ ¨Á˙ÙÓ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈÈÂˆÓ‰ ¨˜˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ· ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·ÁÏ ‰ÂÙ È‡
˙Â¯È˘È Ì‡ ¨‰„Â·Ú ˙ÂÓÂ˜ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÈ¯·ÁÏ ÚÈÈÒÏ ¨˙È„„‰ ˙Â·¯ÚÎ Âˆ¯˙ Ì‡Â ¨˙È¯ÒÂÓ ‰·ÂÁÎ ˙‡Ê Â‡¯ ÆÌ‰ÈÏ‡

ÆÌÎÏ˘ ÚÂÈÒÂ ‰ÂÂÎ‰· Â‡ØÂ ÌÎÏˆ‡

ÏÎ ‰„Â·Ú  È˘¯Â„ ÒÎÏ  ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ ÏÁÈÈ  È·¯ÚÓ ÏÈÏ‚  ÛÈÒ ¢¯ÂÈ
¨±∏ÆπÆ∞∑ ß‚ ÌÂÈ· ÌÈÈ˜˙‰ ¯˘‡ ÒÎ· ÆÈ·¯ÚÓ ÏÈÏ‚ ÛÈÒ· ÁÏˆÂÓ ÍÎ
‰˜ÂÒÚ˙ Ï‰ÈÓ Ï  ̆‰˜ÂÒÚ˙‰ ¯‚‡Ó· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈ¯·Á ˙Â¯˘Ú ÂÁÎ
˙Ï‰‰ È¯·Á Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡ ÈÂÏÈ‚Â ‰ÙÈÁ„‰ ÂÓ¯˙ ‰‰Â·‚‰ ˙ÂÁÎÂÏ ÆÔÂÙˆ
·Ï˙˘‰Ï ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈ¯·Á‰ ÔÚÓÏ ÈÈÈÚ ÚÂ¯È‡ ‰È‰ ‰Ê ÔÎ‡Â ÆÛÈÒ‰

Æ‰˜ÂÒÚ˙‰ Ï‚ÚÓ·
 ‰ÓˆÚ‰ ˙ÈÎÂ˙ ÚÈˆ‰ ¯ÂÊ‡‰ ·˘Â˙Â ¢˙ÂÂˆ¢ ¯·Á  Ô¯‡Ù  Ô˙È‡
¢˙È˙¯·Á‰ ˙˘˜‰¢ ˙¯·Á Í¯„ ÌÈ˘¯ÂÙ‰ ÌÈ¯·ÁÏ ˙„ÁÂÈÓ ˙È˘È‡

ÆÂ˙ÂÏÚ··˘
˙ÂÓÈ˘¯Ó ˙ÂÈ˜ÒÚ ˙ÂÈÂÓ„Ê‰ ÌÈ¯·Á‰ ÈÙ· Â‚Èˆ‰ ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÓÊÈ

Æ‰˜ÂÒÚ˙· ˙È„ÈÓ ˙Â·Ï˙˘‰Ï
 ˙‡ „·ÈÎ ¯˘‡ ¨Ò‡ÈÓÁ È„ ßÏÈÓ Ó¢Ï‡ ¢˙ÂÂˆ¢ ¯·Á ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï¢ÎÓ
ÌÈ¯˜È ÌÈ¯·Á ÌÎ˙Â‡ Ì„˜Ï ÏÚÙ‡¢ ∫¯‡˘‰ ÔÈ· ¯Ó‡ ¨Â˙ÂÁÎÂ· ÌÈ¯·Á‰
ÌÂÁ˙·  ÌÈÙÒÂ  ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈÎ¯ÚÓ Í¯„ Ô‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰  ˙Â„ÒÂÓ  Í¯„ Ô‰

Æ¢Â‡ ÌÈ¯·Á È¯‰ ≠ ÌÎÈÈÈÚ ˙‡ Ì„˜‡ Æ‰˜ÂÒÚ˙‰

È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚· Ì‚ ¢ÌÁ¢

ÊÂÁ‡ ˙‡ ‰ÏÚÓ ÛÈÒ· ‰„Â·Ú È˘¯Â„ ÒÎ 
±∞∞•≠Ï ÌÈ¯·Á‰ ˙Â·ˆÈÈ˙‰

 ¨ÌÈ„‚‰Â ÌÈÈˆ˜‰ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï‰ÓÂ ¨ÏÁ Èˆ· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â˘¯ Ï‰Ó
ÆÌÈ¯·Á‰ ÈÙ· ˙È˘È‡ ‰ÓˆÚ‰Â ‰¯˘Î‰ ˙ÈÎÂ˙ Â‚Èˆ‰

 ÈÎ  ¯‡˘‰ ÔÈ· ¯Ó‡  ¨ÔÂÙˆ  ‰˜ÂÒÚ˙ Ï‰ÈÓ  ß¯  ÔÓ˙ÂÚ  „ÈÙÂÓ ¯¢„
ÏÈ·ÂÈ ¨ÌÎÂÓÎ ÌÈÏÈÚÙ ÌÈ˘‡· ÌÁ ¨˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ÌÁ È·¯ÚÓ ÏÈÏ‚¢
ÚÂ¯È‡‰ Æ¢‰˜ÂÒÚ˙‰ Ï‚ÚÓ· ˙Â·Ï˙˘‰Ï ÌÈ¯·Á‰ ÈÈÈÚ ÌÂ„È˜Ï

ÆÈ˙ÙÂÓ ¯„Ò· Ï‰˙‰

Ô‚ÂÓ ¯ÂÈ„ ‡˘Â· ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·ÁÏ ‰‡È¯˜
˙Â„ÈÁÈ˙Â„ÓÂÚ ¢˙ÂÂˆ¢˙„Â‚‡ ˙Â˘¯Ï ÈÎ ÌÈ¯·Á‰ ˙ÚÈ„ÈÏ˙‡Ê· ‡·ÂÓ
ÌÈ¯˙‡ ¯ÙÒÓ· ¨Ô‚ÂÓ ¯ÂÈ„˙¯‚ÒÓ·¢ÔÚ˘Ó¢˙˘¯Ï˘ ˙Â·‡ È˙·· ¯ÂÈ„
Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ÔÈÈÂÚÓ‰ ÏÎ ÆÚ·˘ ¯‡· ¨ÔÂÏÂÁ ¨‰˜Ù‡ ˙Â‡ ∫ı¯‡·
˙Â¯ÈÎÊÓÏ ‰ÙÈ ¨ÌÈ¯Â‰ Â‡ ¢˙ÂÂˆ¢ ¯·Á ¯Â·Ú ÒÂÏÎÈ‡‰ ˙Â¯˘Ù‡ ÏÚ

Æ∞≥≠∂±∑≥µ±± ∫ÔÂÙÏË· ·Ï ÌÈ¯Ù‡ Ï¢ÎÓÒÏ ¨˙Èˆ¯‡‰

‰˜ÂÒÚ˙

          

     

   ∏≥ ÔÂÈÏÈ‚ ˙ÂÂˆ ¥∑



¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á ˙Â¯˘Ï ÌÈ„‚‰Â ÌÈÈˆ˜‰ Ë˜ÈÈÂ¯Ù
¨¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á ÈÙ· „ÈÓÚÓ ¨¢ÌÈ„‚‰Â ÌÈÈˆ˜‰ Ë˜ÈÈÂ¯Ù¢ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì„‡ ÁÎ ÁÂ˙ÈÙÏÂ ‰¯˘Î‰Ï ¯ÈÎ· Û‚‡ ≠ ˙¢Ó˙‰ „¯˘Ó
˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ÈÒ¯Â˜· ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙Â·¯Ï ‰„Â·Ú ÈÎÓÂ˙ ÌÈ˙Â¯È˘ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡ ¨„Á‡Î ®˙Â‡ÏÓÈ‚·© ÌÈÈˆ˜Â ÌÈ„‚
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˙¯˘Ï ¯ÈÚˆ‰ ¯Â„‰ Ï˘ ‰Èˆ·ÈËÂÓ‰ ˙¯·‚‰
‰Î¯Ú˘ ÌÈÎÈ¯„Ó ˙Î‰Ï Â·ˆÈÈ˙‰Â Ï¢‰ˆ·
‰Î‰ ¯ÂÈÒÏ Â‡ˆÈ ÌÈ·„˙Ó‰ Æ˙ÂÊÂÁÓ·

¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ¯ÂÓ‰ ÔÂ‚¯‡ Ï˘ ‰˙È·˘‰ ‰ˆ¯Ù ¨ÂÂ·‡„Ï Æ‚¢‰Ó¯·
ÆË˜ÈÂ¯Ù· ÂÙ˙˙˘‰ ‡ÏÂ Â˙·˘ ¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ ÏÂ„‚ ˜ÏÁÂ ÌÈÈÂÎÈ˙‰

 ÔÏÂ‚‰ ˙Ó¯Ï ÂÏÚ ≤∞∞∑ ¯·ÂË˜Â‡ ±∏ „Ú ≤∞∞∑ ¯·ÂË˜Â‡ ∏ ÌÈÎÈ¯‡˙·
 ˙ÈÎÂ˙‰  ÂÓ˘¯˘  ÌÈ„ÈÓÏ˙  ¥µ¨∞∞∞  ÍÂ˙Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙  ±∏¨∞∞∞≠Î

Æ˙È¯Â˜Ó‰
Ë˜ÈÈÂ¯Ù· ¢˙ÂÂˆ¢ ÔÂ‚¯‡ È¢Ú ÂÚ˜˘Â‰ ·¯ ÈÂ‚¯‡ ıÓ‡ÓÂ ÌÈ·¯ ÌÈÚˆÓ‡

ÆÚÂ¯È‡· Û˙˙˘‰ ‡Ï ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ÏÂ„‚ ˜ÏÁ˘ Ï·ÁÂ ‰Ê ·Â˘Á
˙ÂØÌÈ·„˙Ó‰ ˙Â‡Ó ˙‡ ˙Î¯·ÓÂ ‰„ÂÓ ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â·„˙‰‰ ˙„ÚÂ
¢ÌÈ˙·˘ÂÓ‰¢ ÌÈ·„˙Ó‰ ˙‡Â ‰Ê ·Â˘ÁÂ ÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÈÂ¯Ù· ˜ÏÁ ÂÁ˜Ï˘

ÆÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÌÚ Â‡ˆÈ ‡Ï˘ ¨‰˙È·˘‰ Ï˘·

ÒÂÈ‚ ¨ÔÂÈÓ ∫Ê¢‡˘ÓÏ ˙Â·„˙‰
‰Ï·˜Ï ÌÈ˘„Á ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜Â

¨„È˙Ú· ·„˙‰Ï ÌÈˆÂ¯ Â‡ ÏÚÂÙ· Ê¢‡˘Ó· ÌÈ·„˙Ó‰ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á
Ó¢˜‡ ˘‡¯ È¢Ú Ó¢˜‡ ˙ÂÊÂÁÓÏ ıÙÂ‰˘ ˘„Á Ï‰Â ¯Èˆ˜˙ ÔÏ‰Ï
Æ≤∞∞∑ ÈÂÈ· ≥≠‰Ó Ê¢‡˘ÓÂ ‰ÏÈ‰˜ Û‚‡ Ø Èˆ¯‡ ‰ËÓ Ø È¢Ó ÍÓÒÓ·
˙ÏÚÙ‰Â  ÒÂÈ‚Ï ˘„Á Ï‰Â  ÏÚÙÂÓ ¨≤∞∞∑  ÈÂÈ·  ± ÍÈ¯‡˙Ó ÏÁ‰
‰ÁË·‡‰ ¯Ê‚Ó· ˙Â·„˙‰‰ ˙˜ÒÙ‰ ÏÈ‚ ÆÈÁ¯Ê‡‰ ¯Ó˘Ó· ÌÈ·„˙Ó

Æ∂∑ ÏÈ‚ ¨‰˙Ú ÂÈ‰ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ·Â
 Ó¢˜‡ ß¯ © ÈÁ¯Ê‡ ¯Ó˘ÓÂ ‰ÏÈ‰˜ Û‚‡ ˘‡¯ Ï˘ Â˙ÂÎÓÒÏ Ì‡˙‰· 
˙Â¯˘ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï  ˙ÂÊÂÁÓ· Ó¢˜‡ ÈÈˆ˜Ï  ˙ÂÎÓÒ ‰˜ÚÂ‰ ¨®
 ∑∞ È‡ÏÈ‚ ÌÈ·„˙Ó Æ ∑∞ ÏÈ‚Ï „Ú ¨ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓÂÁ˙· ¨ÌÈ·„˙Ó‰

Æ„·Ï· Ó¢˜‡ ˘‡¯ ¯Â˘È‡· ∑≤ „Ú
 ÌÈ˘‰  ≥ Í˘Ó ‰‚¯„‰· Ì˙Â¯È˘ ˜ÒÙÂÈ ÌÈ˜È˙Â ÌÈ·„˙ÓÏ

Æ˙Â‡·‰
∫ÔÏ‰Ï ¯Èˆ˜˙·Â ‰Ï·Ë· ÔÈÈÚ

 È˙¯Ë˘Ó ‡ÙÂ¯Â ÌÈ„˜ÙÓ ˙ÂˆÏÓ‰ ÒÈÒ· ÏÚ Â¯˘Â‡È ≠ ÏÈ‚ È‚È¯Á Æ±
Æ®ÌÈ‚ÈÈÒ ˙Â·¯Ï© ‰˘ È„Ó ¨È˙„ÈÁÈ

 ÈÚˆ·Ó ‡Ï ∫‚È¯ÁÎ Â¯˘Â‡È ≠ ‰ÏÚÓÂ ∑∞ ÏÈ‚Ó ÌÈÏÈÚÙ ÌÈ·„˙Ó Æ≤
‡ÙÂ¯ ˙ˆÏÓ‰ ·¢Ú ¨∑≤ ÏÈ‚Ï ÌÚÈ‚‰ „Ú Ó¢˜‡ ß¯ È¢Ú ÌÈ„Ó ‡ÏÏÂ

Æ‰˘ È„Ó ¨È˙„ÈÁÈ
 ¨ÌÈÏÈÚÙ ÌÈ·„˙Ó ≠ ¢¯·ÚÓ‰ ¯Â„¢ ≠ ¢¯·ÚÓ‰ ¯Â„¢ È·‚Ï ˙ÂÈÁ‰ Æ≥
 ˙˜ÒÙ‰ ÏÈ‚  •  ®ÏÏÂÎ©  ≥±ØµØ∞∑ „Ú  ÏÈÚÙ „ÓÚÓ· ÂÒÈÂ‚  ¯˘‡ 
 ¨ÌÈ˘ ≥ ÈÙ ÏÚ ¨È˙‚¯„‰ ÔÙÂ‡· Úˆ·˙È ¢¯·ÚÓ‰ ¯Â„¢Ï ˙ÂÏÈÚÙ‰

∫ÔÓ˜Ï„Î
 ∑µ  ÏÈ‚· ÌÈ·„˙Ó  Í¯ÚÓ‰Ó Â˘¯ÙÈ  ≥±Ø±≤Ø∞∑  „Ú  ±Ø∂Ø∞∑≠Ó •

Æ‰ÏÚÓÂ
 ∑∞  ÏÈ‚· ÌÈ·„˙Ó  Í¯ÚÓ‰Ó Â˘¯ÙÈ  ≥±Ø±≤Ø∞∏  „Ú  ±Ø±Ø∞∏≠Ó •

Æ‰ÏÚÓÂ
 ∂∑  ÏÈ‚· ÌÈ·„˙Ó  Í¯ÚÓ‰Ó Â˘¯ÙÈ  ≥±Ø±≤Ø∞π  „Ú  ±Ø±Ø∞π≠Ó •

Æ®ÌÈ„Ó ˙˘È·ÏÓÂ ÈÚˆ·Ó‰ Í¯ÚÓ‰© ‰ÏÚÓÂ
 ∫‰Ó‡˙‰ ˙Â˜È„· Æ„

ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Â¯·ÚÈ ÔÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ· Æ±
ÏÏÂÎ© ˙Â‡È¯· ·ˆÓ ˙˜È„·Â ‰Ó‡˙‰ ÔÂÈ‡¯

Æ®˙Â‡È¯· ˙¯‰ˆ‰
È¢Ú ‰¯„‚‰Ï ˙ÂÓÈ‡˙ ˙Â‚¯„ ˘ÂÏ˘ Â¯„‚Â‰ Æ≤
˙ÈÂÈ· ˙ÂÓÈ‡˙ ¨‰ÎÂÓ ˙ÂÓÈ‡˙ ∫ ‡ÙÂ¯‰
˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙Ï Ì‡˙‰· ‰‰Â·‚ ˙ÂÓÈ‡˙Â

Æ˙È˙Â·„˙‰‰
‰Ó‡˙‰ ·„˙Ó‰ ¯Â·ÚÈ ¨ ÔÎ ÂÓÎ Æ≥

Æ˙ÈÂÁËÈ·
¯¢ÂÈÏ  ˙ÂÙÏ Ô˙È ÌÈÙÒÂ  ÌÈË¯ÙÏ
˙¯Ë˘Ó ¯˙‡·Â ÊÂÁÓ· ˙Â·„˙‰‰ ˙„ÚÂ

ÆWWW.POLICE.GOV.IL ∫Ï‡¯˘È

¯Ê‚ÓÒÂÈ‚ ÏÈ‚ 
ÈÏÓÈÒ˜Ó

˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰ ÏÈ‚
®ÏÈ‚ È‚È¯Á ˙¯‚ÒÓ· ‡Ï©

È„ÂÚÈ ¯Ê‚Ó· ÏÈ‚ È‚È¯Á
¯Â˘È‡ ˙ÂÎÓÒ·

≠ ¯ÚÂ© ‰ÁË·‡ 
Ï‰Â È¢ÙÚ

®∑∞Æ∞∞∂
∂µÆ∂∑ ÏÈ‚ ≠

ÆÈÚˆ·Ó ‡Ï ∂∑≠∑∞ ÏÈ‚ ≠

 Ó¢˜‡ ÔÈˆ˜ ∂∑≠∑∞ ÏÈ‚ 
∫ ˙ˆÏÓ‰· ÆÈÊÂÁÓ

Æ‰˘ È„Ó È˙„ÈÁÈ ‡ÙÂ¯

Ó¢ÁÈ∂∞
Æ∂∑ ÏÈ‚ ≠

 ÌÈ„Ó ‡ÏÏ ∂∑≠∑∞ ÏÈ‚ ≠ 
ÆÈÚˆ·Ó ‡ÏÂ

Ï¢Î

¯¢ÚÓÈ Ø Ô¢ÚÓÈµ∞µ∑≠

ÔÏÂ‚‰ ˙Ó¯· ¢‡Î·‰ ˜ÓÚ¢· ÔÂÎÈ˙ È„ÈÓÏ˙ ÌÚ ¨ÒÂÓ È¯Â‡ ßÏÈÓ Ï¢‡˙

          

     

   ∏≥ ÔÂÈÏÈ‚ ˙ÂÂˆ µ∞

ÌÚ· ÌÈ·„˙Ó‰



Ì˙ÂÏÈÚÙÏÂ Ì˙ÂÓ„Ï ÌÈÂÂ˜ 
‰ÈÏˆ¯‰Ó ÌÈ·„˙Ó Ï˘

ÔÂ¯ È¯Â‡ ßÏÈÓ Ï¢‡Ò ∫˙‡Ó

È˘ ‰ÈÂ¯˜‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ¯Á‡ ˙Â·„˙‰Â  È˙Â·„˙‰ ÏÚ Ô‡Î ¯ÙÒ‡
 ˙ÂÈÂÓÂÈÓÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÈÈ˜‰Ï ÈÏÓ¯ÂÙ≠È˙Ï·‰ ÍÂÈÁ‰Ó ˜ÏÁÎ ÍÂÈÁÏ

Æ‰¯ÈˆÈ
‰˜ÈÓ¯˜‰ È¯ÂÚÈ˘· ßÂ ß‰ ß„ ß‚ ˙Â˙ÈÎ È„ÈÓÏ˙Ï È˙ÓÂ¯˙˘ ‡ˆÂÓ È‡
ÔÓ ÆÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÏÚÂÙ· ‰¯ÊÚ  ÌÚ  „ÁÈ ÈÏ˘ È˘È‡ ·È·Á˙ ˙·Ï˘Ó
¯ÓÈÈ˙Ó ÈÈ‡Â ‰˜ÈÓ¯˜Ï ‰¯ÂÓ‰ ÌÂ˜Ó· ‡· ÈÈ‡ ÈÎ ¨ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯‰
Â·˘ ÌÈ‰„Ó ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï Í¯„ ¨È‡Â ‰¯ÂÓ‰ ¨Â‡ˆÓ Æ‰· ˙Â¯Á˙‰Ï
˙ÂÓÏ˘Ï ‰ÙÈ‡˘‰ ÏÚÂ ˙È˙ÂÓ‡‰ ˙ÂÎÈ‡‰ ÏÚ ˘‚„‰ ˙‡ Ì˘ È‡
¨ÂÁÈÎÂ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙Â·Â‚˙ ÆÈÓ¯˜‰ ÏÂÒÈÙ‰ ˙ÂÓ‡· ÈËÈÓÂ„ Í¯ÚÎ
‰ÓÏ˘‰Î È˙ÂÓ‡‰ ÌÂÁ˙· ˙Â·¯ Ì‰Ï Ì¯Â˙ È‡ ˘„ÁÓ ÌÚÙ ÏÎ· ÈÎ

Æ‰˙Î· „ÓÏ‰ È˘ÚÓ‰ ÌÂÁ˙Ï
 Ì˙Â‡Ï ˙Â·¯ ÌÈÚÈÈÒÓ ‰ÈÏˆ¯‰· ÍÂÈÁÏ È˘ È·„˙Ó  ̆¨ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ‰˘·Â ¢Ó¢Ï˘¢ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï ÂÓÈÎÒ‰˘ ‰ÈÏˆ¯‰· ¯ÙÒ‰ È˙·
ÆË˜ÈÂ¯Ù· ˙Â·Ï˙˘‰Ï  ÌÈÙÒÂ ÌÈ·„˙Ó  Â˘˜È· ¯ÙÒ È˙· ‰‡·‰
ÌÈ˘˜˙Ó‰  ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÈË¯Ù „ÂÓÈÏÂ ‰Î¯„‰ ÌÈ˙Â  ÌÈ·„˙Ó‰

ÆÌÈ˘„Á ÌÈÏÂÚÏ ˙È¯·Ú È¯ÂÚÈ˘Â ÌÈÂ˘ ˙ÂÚÂˆ˜Ó È„ÂÓÈÏ·
¨‰È¯ÙÒ‰ ÔÂ‚¯‡ ÌÂÁ˙· ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ÌÈ·„˙Ó‰ ÌÈÚÈÈÒÓ ÔÎ ÂÓÎ
ÁÂÙÈË ¨‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Â ‰È‚ÂÏÂ˜‡ ÈÓÂÁ˙· ¯ÙÒ‰ ˙È· ÌÈÏ˜‡ ¯ÂÙÈ˘
˙ÚÈÓ· ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙ÂÂˆÏ ÚÂÈÒÂ ¨‰„·ÚÓ‰ ¨¯ÙÒ‰ ˙È· ¯ˆÁ· ˙ÂÈ‚‰

Æ˙ÂÓÈÏ‡
 ¢Ô‚Ï  ·‰Ê¢ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ„ÏÈ È‚ Ì‚ ÌÈÙ˙˙˘Ó ‰Ê Ë˜ÈÈÂ¯Ù·
Ô˜˙ ÏÚ ˙Â‚Ï ÌÈÚÈÈÒÓ ¨ÌÈ¯·‚ ÌÈ‡ÏÓÈ‚ Ì‚ ÂÓÎ ¨˙ÂÈ‡ÏÓÈ‚˘Î

ÆÏÏÎ‰Ó ˙‡ˆÂÈ ‰ÁÏˆ‰· ¨·„˙Ó ‡·Ò Â‡ ¨‡˙·Ò Ï˘
 ÂÈÓÈ· ÈÎ ¨ÌÈ·„˙Ó‰ Ï‚ÚÓÏ Û¯Ëˆ‰Ï ¢˙ÂÂˆ¢· È˙ÈÓÚÏ ‡¯Â˜ È‡
ÍÂÈÁ‰ ÔÚÓÏ ÈÓÂ‡Ï‰ ıÓ‡ÓÏ ‰ÓÂ¯˙ ÂÊ ÆÂ˘Ù· ‡Â‰ ÍÂÈÁ‰ ‰Ï‡

ÆÂ˙È„Ó·
∞ ∞ ∞

˙˘ ÛÂÒ Ï¢‡Ò≠Î Ú·˜‰ ˙Â¯È˘Ó È˙˘¯Ù ∫ÈÓˆÚ ÏÚ ÌÈË¯Ù ËÚÓ
 ¥≠Ï ‡·Ò ÆÈ‡ÏÓÈ‚  È‡˘  Ï·ÂÈ ÈˆÁ  ‰ÊÓÂ  ‰¯·Ú˘ ‰‡Ó‰ Ï˘ ∏≤ß

ÆÌÈ¯„‰ ÌÈ„Î
 ÈÓ˘¯ È˙Ï· ÔÙÂ‡· ¢ÈÁ¯Ê‡‰ ¯Ó˘Ó¢ ‰Ó ¢È˙¯¯ÁÂ˘¢ ÈˆÁÂ ‰˘Î ÈÙÏ
ÆÈÓÈÚ ¯˘˜‰ ˙‡ Â˜˙È ËÂ˘Ù Ì‰ ÆÈ˙Â·„˙‰ ÏÚ ÈÏ ‰„ÂÈ ˘È‡˘ ‡ÏÏÂ

Æ·„˙ÓÎ ÌÂ¯˙Ï ÏÎÂ‡ Â·˘ ÌÂÁ˙ È˙˘ÙÈÁ ¨ÍÎÈÙÏ
˘ÙÁÓ ¢ÍÂÈÁÏ È˘¢˘ ‰ÈÏˆ¯‰· ¯Â‡ ‰‡Â¯‰ ÔÂÓÂ˜Ó· È˙‡¯˜ ¯˘‡Î

˙ÈÂÈÁ ‰Î ‰ÓÈ˘ÓÏ È˜ÏÁ ˙‡ ÌÂ¯˙ÏÂ ·„˙‰Ï È˙ËÏÁ‰ ¨ÌÈ·„˙Ó
ÆÍÂÈÁ‰ ÌÂÁ˙· Â˙È„ÓÏ ‰·Â˘ÁÂ

‰È‰ ÂÓ˘˘ ÔÂ‚¯‡Ï ÍÈÁÎ È˙Ù¯Ëˆ‰ ÌÈ˘ÈÓÁ‰ ˙Â˘ ˙ÏÈÁ˙·
ÌÈÏ‰ÓÂ  ÚÂˆ˜Ó  ÈÏÚ· ÂÈ‰ ÌÈÎÈ¯„Ó‰ Æ¢¯ÚÂÏ  ÈÎË‰  ÔÂ„ÚÂÓ‰¢

Æ˙È‡ÙÈÁ‰ ‰ÈÈ˘Ú˙·
˙˘¯Ï ÌÈÂ„ÚÂÓ‰ ÂÁ˙Ù˙‰ ÌÈÓÈÏÂ ÌÈÙÒÂ ÌÈÙÈÒ ÂÓ˜Â‰ Í˘Ó‰·
ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ¨˙È„Â‰È‰ ˙ÂÎÂÒ‰ ÛÂ˙È˘· ˙È¯Â·Èˆ ‰„Â‚‡Î ˙Èˆ¯‡
Â˙ÚÙ˘‰Â ·ÂÁ¯‰Ó ¯ÚÂ È· ˜ÈÁ¯‰Ï ‰˙ÈÈ‰ Â˙¯ËÓ Æ‰„Â·Ú‰ „¯˘ÓÂ
˙¯‚ÒÓ· ¨˙ÈÎ¯ÚÂ ˙È˙¯ÈˆÈ ÌÈÈÙÎ ˙„Â·ÚÏ ÍÂÈÁ Ì‰Ï ˙˙ÏÂ ‰˜ÈÊÓ‰
ÌÈÎ¯Ú Ì‰Ï ˙Â˜‰ÏÂ ‰Ó‚Ó· ¨ÈÏÓ¯ÂÙ È˙Ï·‰ ÍÂÈÁ‰ ÌÂÈÎ ‰ÂÎÓ˘

Æ‰¯ÈˆÈ ˙ÂÓÂÈÓÂ
ÔÂÈÎË· ¯ÂÒÙÂ¯Ù ˙È˘È‡ ¯ÈÎÓ È‡ Ê‡ ÂÈ‰˘ ÌÈÂ„ÚÂÓ‰ È¯‚Â· ÔÈ·
ÌÈÓÂ‡˙ ÌÈÁ‡‰ ÂÓÎ ¨‰ÈÈ˘Ú˙· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÏ‰Ó ‰ÓÎÂ ¨‰ÙÈÁ·
˙Â¯‚ ÏÚÙÓ Ï˘ ÌÈÏÚ·Ï Ì˙Â¯‚·· ÂÈ‰˘ ¨ÏÓ¯Î‰ ˙¯ÈË· È˙Î¯„‰˘

Æı¯‡‰ ÔÂÙˆ· ÌÈÏÂ„‚‰Ó ÔÈÈ·Ï
 ÏÈÈÁÎ Ì‚Â ÏÓ¯Î‰ ˙¯ÈË· ÈÎË‰ ÔÂ„ÚÂÓ· È˙Î¯„‰ ¨Ï¢‰ˆÏ ÈÒÂÈ‚ Ì¯Ë
È˙‡ÈˆÈ „ÚÂÓ „Ú ÍÈ¯„‰Ï  È˙Î˘Ó‰Â  ‰ÙÈÁ· ˘ÂÓÈÁ‰ ÏÈÁ ˙„Ò·
˙Â˘· ‰È‰ ÏÓ¯Î‰ ˙¯ÈË ·Â˘È‰˘ ¯ÈÎÊ‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÆÌÈÈˆ˜ Ò¯Â˜Ï
ÈÂ˙ÈÚ Â¯ÎÓ˘ ÌÈÎÈÁ ÂÈ‰ Æ‰„ÈÓ ‰˜ ÏÎ· ‰˜ÂˆÓ ·Â˘È ¨ÌÈ˘ÈÓÁ‰

ÆÈÎË‰ ÔÂ„ÚÂÓ· ˙ÂÏÈÚÙÏ Â·ˆÈÈ˙‰ ±∂∫∞∞ ‰Ú˘·Â ‰ÙÈÁ· ·¯Ú
˙Èˆ¯‡‰ ‰Ï‰‰‰ ¯·Á È˙ÈÈ‰ ¨Ú·˜‰ ‡·ˆ· ÔÈˆ˜Î È˙Â¯È˘ ÍÏ‰Ó·
ÆÌÁÂ˙ÈÙÏ ˙Â·¯ È˙Ó¯˙Â ¨Ï‡¯˘È· ÌÈÈÎË‰ ÌÈÂ„ÚÂÓ‰ ˙„Â‚‡ Ï˘
˙Â·ÈÒÓ ˙Â·¯ ÌÈ˘ ÈÙÏ  ÌÈÈ˜˙‰Ï ‰„Â‚‡‰ ‰Ï„Á ¯Úˆ‰ ‰·¯ÓÏ

ÆÍÎ˘ Ï·ÁÂ ˙ÂÚÂ„È È˙Ï·
 ÈÎ ÔÈÓ‡ÓÂ Ï‚ÚÓ ˙¯È‚Ò ‰‡Â¯ È‡ ÍÂÈÁÏ È˘Ï È˙Â·„˙‰ ˙¯‚ÒÓ·

Æ‰È„Ó‰ Ï¯Â‚ ˙‡ Ú·˜È ¯˘‡ ‡Â‰ ÂÈ„ÏÈ Ï˘ ÍÂÈÁ‰

‰˜ÈÓ¯˜Ï ‚ÂÁ· ÔÂ¯ È¯Â‡

˙Èˆ¯‡‰ ˙Â·„˙‰‰ ˙„ÚÂ ¯¢ÂÈ ˙¯Ú‰
ÏÎ· ıÈ·ÂÈÂÏ ‰ÎÈÓÂ ÔÂ¯ È¯Â‡ ÂÓÎ ÌÈ·¯ ÌÈ·„˙Ó È‡„Â ˘È
ÔÚÓÏ ˙Â·„˙‰Ï ‰Ó‚Â„ ˘Ó˘Ï ÌÈÏÂÎÈ ¯˘‡ ¢˙ÂÂˆ¢ È·Á¯

Æ‰„È˙ÚÂ ‰È„Ó‰ ¨˙ÏÂÊ‰
‰ÓÈ˘¯Ó ıÈÂÈÂÏ ‰ÎÈÓÂ ÔÂ¯ È¯Â‡ Ï˘ ˙È˙Â·„˙‰‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ
‰ÈÈ˘Ú Í˘Ó‰ ¨‰·ÂË  ˙Â‡È¯·  Ì‰Ï ÏÁ‡Ó È‡Â „‡Ó
¢˙ÂÂˆ¢· Ì‰ÂÓÎ ÌÈ·¯ ÂÈ‰ÈÂ Ô˙ÈÈ ÈÓ ÆÌÈÓÈ ˙ÂÎÈ¯‡Â ˙È˙Â·„˙‰

Æ˙È˙Â·„˙‰‰ ‰ÈÈ˘ÚÏ Ìˆ¯ÓÂ ÌÓÊÓ ˘È„˜‰Ï ÌÈÎÂÓ‰
˙Èˆ¯‡‰ ˙Â·„˙‰‰ ˙„ÚÂ ¯¢ÂÈ

˙È˘È‡ ¯ÈÎÓ È‡ Ê‡ ÂÈ‰˘ ÌÈÂ„ÚÂÓ‰ È¯‚Â· ÔÈ·
ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÏ‰Ó ‰ÓÎÂ ¨‰ÙÈÁ· ÔÂÈÎË· ¯ÂÒÙÂ¯Ù

˙¯ÈË· È˙Î¯„‰˘ ÌÈÓÂ‡˙ ÌÈÁ‡‰ ÂÓÎ ¨‰ÈÈ˘Ú˙·
˙Â¯‚ ÏÚÙÓ Ï˘ ÌÈÏÚ·Ï Ì˙Â¯‚·· ÂÈ‰˘ ¨ÏÓ¯Î‰

ı¯‡‰ ÔÂÙˆ· ÌÈÏÂ„‚‰Ó ÔÈÈ·Ï

          

     

   ∏≥ ÔÂÈÏÈ‚ ˙ÂÂˆ µ≤

ÌÚ· ÌÈ·„˙Ó‰



ÛÈÒ· ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜· ¨∂≤ Ô· ÌÂÈÎ ¨ıÈ·ÂÈÂÏ ‰ÎÈÓ ·„˙Ó ±ππ∑ Ê‡Ó
 „·Ú ¨Ï¢‡Ò ˙‚¯„· ±π∂∏≠· Ï¢‰ˆÓ ˘¯Ù˘ ¨ıÈ·ÂÈÂÏ Æ˜ÓÚ‰ Ï„‚Ó
ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ Ê‡ ÌÈ˜‰Â ¨˙ÈÊÂÁÓ‰ Á¢ÙÂ˜ ˙Ï‰‰· ‰˘È¯Ù‰ ¯Á‡Ï

Æ˙¯ˆÏ Î¢Á‡ ¯·ÚÂ‰˘ ¨‰È¯·Ë· Á¢ÙÂ˜ Ï˘ È¯ÂÊÈ‡‰ ÈËÒÈ‚ÂÏ‰
˙‡ ÛÂÒ‡Ï¢  ıÈ·ÂÈÂÏ ËÈÏÁ‰ ¨‰ÙÂ˜· Â˙„Â·Ú ˙‡  ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡Ï
‡Ï ÆÂÏ˘ Ì„Â˜‰ ‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜Ó ¨Á¢ÙÂ˜ÆÆÆ· ·„˙Ó ˙ÂÈ‰ÏÂ ¢ÂÓˆÚ
Æ‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜ÓÓ ˜˙˙‰Ï ‡˜ÂÂ„ ÌÈˆÂ¯ ÌÈ·¯ ÈÎ ¨‰ÁÈÎ˘ ‰ÚÙÂ˙
Ô˙È  ̆¨ÌÈ·„˙Ó Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÔË  ̃¯ÙÒÓ ‰È‰ Â˙Â·„˙‰ ÈÓÈ ˙ÏÈÁ˙·
˙Â·„˙‰‰ ˙‡ „ÒÈÓ ‰ÎÈÓ  °„ÁÈ·  ÌÈÈ„È‰ ˙ÂÚ·ˆ‡ ÏÚ ¯ÂÙÒÏ

 ¨‰‡Ù¯Ó· ÌÈ·„˙Ó ±≤ ˘È ÌÂÈÎÂ ¨ÌÈ·„˙Ó ˙ÂÂˆ ˘·‚˙‰Â ¨‰ÙÂ˜·

∫˜ÓÚ‰ Ï„‚ÓÓ ıÈ·ÂÈÂÏ ‰ÎÈÓ ßÏÈÓ Ï¢‡Ò ·„˙Ó‰

¢·ÂË È„Â˜ÙÈ˙˘ ˘ÂÁÏ ÈÏ ˙Ó¯Â‚ ˙Â·„˙‰‰¢
 ÌÈÓÚÙ ¥ ·„˙Ó˘ °∏± Ô· „Á‡ ÂÏÈÙ‡ Ì‰Ó

ÆÚÂ·˘·
ıÈ· Â  È Â Ï Ô È ÈˆÓ ¨Ì˙ÁÏˆ‰ ˙ÁÎÂ‰Ï
È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÂˆ‰ ÌÚËÓ ÌÈÎÂÊ ÌÈ·„˙Ó‰˘
˙ÂÂˆ‰Ó  ˜ÏÁ Ì˙ÂÈ‰ Ï˘ ÒÁÈÏ  ÈÚÂˆ˜Ó‰
ÌÈÏ‡Â˘˘Î ÆÍÎ ˙‡Ê ‰‡Â¯ ÂÓˆÚ·˘ ¨È‡ÂÙ¯‰

ÌˆÚ˘ ÛÈÒÂÓÂ ¨¢ÁÂÎ ÈÏ ˘È˘ ÔÓÊ ÏÎ¢ ∫·È˘Ó ‡Â‰ ø¢È˙Ó „Ú¢ Â˙Â‡
ÆÂ˙Â‡ ÌÈÎÈ¯ˆ ËÂ˘Ù ÆÌÂˆÚ ˜ÂÙÈÒ ‡È‰ Â˙Ú‚‰Ï ‰‡Ù¯Ó· ‰ÈÈÙÈˆ‰
˘È˘ ÔÓÈÒ ¨Ô‡Î È‡ Ì‡¢ Æ·ÂË Â„Â˜Ù˙  ̆˘ÂÁÏ ÂÏ ˙Ó¯Â‚ ˙Â·„˙‰‰

Æ¢ÚÈÈÒÏ ‰È‚¯‡Â ÁÂÎ ÈÏ

ıÈ·ÂÈÂÏ ‰ÎÈÓ

התנדבות על מעשי לנו כיתבו
ÆË¯ÂÙÒÙ ˙ÂÓ˙ ÂÙ¯ˆÂ ÌÎ˙Â·„˙‰ È˘ÚÓ ÏÚ Â·˙ÈÎ 

˙Èˆ¯‡‰ ˙Â·„˙‰‰ ˙„ÚÂ ¯¢ÂÈ ∫˙·Â˙ÎÏ ÁÂÏ˘Ï ˘È ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ 
 µ±≤∞≤ ˜¯· È· ≤≤≤≤ „Æ ̇

 yarhaim@zahav.net.il ∫Ï¢‡Â„Ï Â‡

מתנדבים דרושים
¢ÍÓÚ¢ ˙˙ÂÓÚÏ

¯Â„‰Â ‰‡Â˘ ÈÏÂˆÈ· ˙È˙¯·ÁÂ ˙È˘Ù ‰ÎÈÓ˙Ï ÈÏ‡¯˘È‰ ÊÎ¯Ó‰ ≠ ¢ÍÓÚ¢
ÌÈÎ¯ˆ ÌÚ È„ÂÁÈÈ ÔÙÂ‡· ˙„„ÂÓ˙Ó‰ ÁÂÂ¯˙Â¯ËÓ ‡ÏÏ ‰˙ÂÓÚ ‡È‰ ¨È˘‰
˙ÂÚˆÓ‡· Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È·Â ‰‡Â˘‰ ÈÏÂˆÈ  Ï˘ ÌÈÈ˙¯·ÁÂ ÌÈÈ˘Ù 

 ∫˙Â˘¯Ï ˙„ÓÂÚ ¢ÍÓÚ¢ Æı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎ· ÌÈ¯ÂÊÙ‰ ÌÈÊÎ¯Ó ˙˘¯
 ‰‡Â˘ ÈÏÂˆÈ ∞

 ‰‡Â˘ ÈÏÂˆÈ Ï˘ ‚ÂÊ È· ∞

 Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È·Â ÌÈÏÂˆÈ Ï˘ ˙Â·ØÌÈ· ∞

 ‰‡Â˘ ÈÏÂˆÈ ÌÚ ¯˘˜· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÚÂˆ˜Ó È˘‡ ∞

 Æ¯·˘ÓÂ ÌÂ¯ÈÁ È·ˆÓ· ˙ÈÏÏÎ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡ ∞

ÔÂÂ‚ÈÓ ÏÚ Ú„ÈÓÏ ÍÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÏ ·Â¯˜‰ ÊÎ¯Ó‰ØÛÈÒÏ ÈØ‰Ù ‡‡
Í˙Â‡ Á¯‡Ï ÁÓ˘È ¢ÍÓÚ¢ ÊÎ¯ÓØÛÈÒ ÏÎ ÆÌÂ˜Ó· ÌÈ˙È‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰

ÆÍÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÙ¯Ëˆ‰ Â‡ØÂ ˙Â¯Î‰ Í¯ÂˆÏ
∫ÌÈ·„˙Ó‰ È„È˜Ù˙

ÆÚÂ·˘· ÌÚÙ ®‰‡Â˘‰ ÈÏÂˆÈ© ÌÈÂÙ‰ Ïˆ‡ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈ¯Â˜È· Æ±
ÆÌÈÂ„ÚÂÓ· ÚÂÈÒÏ ÌÈ·„˙Ó Æ≤

∫ÌÈ·„˙ÓÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈÙÈÒ‰ ÔÏ‰Ï
 ∫Ò˜Ù ∞≥≠µ∂∂µ∑∞±≠¥ ∫ÏË ∂µ∑∏π ·È·‡≠Ï˙ ¨µ∏ ‰¢‡ÊÓ ßÁ  ̄∫·È·‡ Ï˙
˙¯ÊÂÚ  ª‡È‚ ÔÏ‰ ∫˙Ï‰Ó ˙È‚Ò ªÔÂ¯Â‡ ÈÁ  ∫˙Ï‰ÓÆ∞≥≠µ∂∂∞∏±∑

ÆÈÂÏ ˙È¯Â‡ ∫ÛÈÒ‰ ˙Ï‰ÓÏ ˙È·ÈË¯ËÒÈÈÓ„‡
∞≥≠∂±≥∞¥≤µ  ∫Ò˜ÙØÏË  µ≤µ≥∂ Ô‚ ˙Ó¯ ¨∏∞  ˜ÈÏ‡È· ßÁ¯ ∫Ô‚  ˙Ó ̄

Æ‰˜ÙÈÏ ‰ÂÏÈÒ ∫˙ÊÎ¯ Æ¯‚ÈÏÂ‰ ˙ÈÏ‚ ∫˙Ï‰Ó
 ∫Ò˜Ù ∞≥≠π≥π∞∂±∏ ∫ÏË ‰Â˜˙≠Á˙Ù ¨±π ˙Â¯„˙Ò‰‰ ßÁ  ̄∫‰Â˜˙ Á˙Ù

Æ˜È¯ÂÓ≠¯ÙÂÚ ˙È¯Â‡ ∫˙ÊÎ¯ ªÏÙÂÙ „¯Â ∫˙Ï‰ÓÆ ∞≥≠π≥∞∞µ∑∑
∫Ò˜Ù ∞≥≠µµ∏¥∞µ¥  ∫ÏË  µ∏≥¥≥ ÔÂÏÂÁ ¨±¥  ‚Âˆ¯‰ ßÁ¯  ∫ÔÂÏÂÁ 

¨¯‚¯· ÏÎÈÓ ∫ÌÈÊÎ¯ ª˘Ó˘ ÈÏ¯Â‡ ∫ÔÂ„ÚÂÓ‰ ˙Ï‰ÓÆ ∞≥≠µµ∏¥≥≤≥
ÆÙÂ¯Ë ˙È¯Â ∫‰¯ÈÎÊÓ ª„ÏÙ ‡È‚

ÆwwwÆamchaÆorg ∫‰˙ÂÓÚ‰ ¯˙‡· ÔÈÈÚÏ Ô˙È

¢ÔÁÏÂ˘Ï ÔÁÏÂ˘Ó¢ ÔÂ‚¯‡Ï
¢ÔÁÏÂ˘Ï ÔÁÏÂ˘Ó¢ ÔÂ‚¯‡ Â‰Ó

¨ÌÈ˘È˘˜ ¨ÌÈ„ÏÈÏ È˙ÂÎÈ‡ ÔÂÊÓ ˙˜ÏÁÓÂ ˙Ê¯Â‡ ¨˙ÙÒÂ‡ ÂÊ ‰˙ÂÓÚ
∫ÌÈ·„˙Ó ÌÈ˘Â¯„ ÆÌÈ˜˜ÊÂ ÌÈÎ

Æ·Î¯ ˘Â¯„ ≠ ßÂÎÂ ÌÈÚÂ¯È‡ ˙ÂÓÏÂ‡ ¨‚È¯ËÈÈ˜ ß·ÁÓ ÔÂÊÓ ÛÂÒÈ‡Ï ∞

ÆÌÈÎ¯ˆ ÌÈ„ÏÈÏ ‰˜ÂÏÁÂ ‰Î‰ ≠ ÌÈßˆÈ·„Ò Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ∞

Æ‰Ú¯· ≠ ÔÒÁÓ· ÚÂÈÒ ∞

Æ˙È·‰Ó Â‡ ‰Ú¯· ≠ ÌÈÈÏ‰ÈÓ ÌÈ„È˜Ù˙ ∞

 ˙Â‰„Ê‰ÏÂ shiriz@t2t.org.il ∫ Ï¢‡Â„Ï Â‡ ∞π≠∑¥¥±∑µ∑ È¯È˘Ï ¯˘˜˙‰Ï
Æ¢˙ÂÂˆ¢ ¯·ÁÎ

¢Ï‚ ˙„Ò¢ ÔÂ„ÚÂÓ
·¯˜ ˙Â·Â‚˙ ÈÚ‚ÙÏ ÈÓÂ˜È˘ ÔÂ„ÚÂÓ

˙ÂÓÁÏÓ ÏÎÓ ≠ Ï¢‰ˆ ÈÎÏ È˙¯·Á ÈÓÂ˜È˘ ÔÂ„ÚÂÓ ‰È‰ ¢Ï‚ ˙„Ò¢
„¯˘ÓÏ Û˙Â˘Ó Ë˜ÈÂ¯Ù ¨˙ÂÈÂ¯Î ·¯˜ ˙Â·Â‚˙Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ ≠ Ï‡¯˘È

Æ¯ÓÂ˘‰≠Ï˙ Á¢È·ÏÂ ÔÂÁËÈ·‰
ÌÈÓÈ ‰˘ÈÓÁ ‰È¯·ÁÏ ‰ÁÂ˙ÙÂ Ô˘È‰ ÌÂ˜È˘‰ ÌÁ˙Ó· ˙Ó˜ÂÓÓ ‡„Ò‰
Æ·¯Ú‰ ˙ÂÚ˘· Ì‚ ÚÂ·˘· ÌÈÈÓÚÙÂ ®±µ∫∞∞≠Ï ∑∫∞∞ ˙ÂÚ˘‰ ÔÈ·© ÚÂ·˘·
 ∞≥≠µ≥∞≥π∑π ßÏËÏ ˙Ï‰Ó‰ ≠ ·‚¯ ‰ˆÈÏ ÂÙÈ ·„˙‰Ï ÌÈÈÈÂÚÓ‰ 

Æ∞≥≠µ≥¥≥∂∞± ßÒ˜ÙÏ Â‡
Æ¢˙ÂÂˆ¢ ¯·ÁÎ Ì˙Â·„˙‰ ÌÂ˜Ó· Â‰„ÊÈ ¢˙ÂÂˆ¢ ‰Ø¯·Á ÏÎ

ÌÚ· ÌÈ·„˙Ó‰

          

     

   ∏≥ ÔÂÈÏÈ‚ ˙ÂÂˆ µ≥



אלישיב�שמשי

על�מפקדי�אוגדות
בשדה�הקרב

¢ÂÈ˙ÂÁÂÎ ÏÚ ˘‡¢
Í¯ÂÚ ¨·È¯ÚÓ ˙È¯ÙÒ ˙‡ˆÂ‰· Ë¯ÂÙÙ¯ ¯ÈÓÚ Ï˘ Â¯ÙÒ
 ≥∏≤ ¨Û˘¯ ÏÚÈØÔÓ‡ Ì¯ÂÈ ∫‰ÙÈËÚ ·ÂˆÈÚ ¨Ô¯˜ ·‡ÂÈ

ÆÌÈ„ÂÓÚ

˘‡‰ ˙˜ÒÙ‰ ‰Ù˜Â˙Ï ‰ÒÎ Â·˘ ÌÂÈ‰ ¨≤∞∞∂ ËÒÂ‚Â‡· ±¥≠· ¯·Î
·Â˙ÎÏ  Ë¯ÂÙÙ¯ ¯ÈÓÚ ËÈÏÁ‰ ¨‰È˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓÏ ı˜ ‰Ó˘˘
È˙Ú‚‰ ÌÚÙ ‡ÏÂ ¨‰ÓÁÏÓ‰ ÈÓÈ· ÔÂÙˆ· È˙ÈÈ‰¢ ÆÚ¯È‡˘ ‰Ó ÏÚ ¯ÙÒ
ÂÏ·˜˙‰  ̆˙ÂËÏÁ‰ È¯Á‡ ·Â¯˜Ó Ì˘ ·Â˜ÚÏ È„Î ·È·‡ Ï˙· ‰È¯˜Ï Ì‚
¯Â¯· ÈÏ ‰È‰  Ë˜˘‰ ¯¯˙˘‰ ¯˘‡Î  Ï·‡ ¨¯˙ÂÈ· ˙Â‰Â·‚‰ ˙ÂÓ¯·
Ì‚ ÌÈ¯Â˘˜ ÂÈ‰ Ì‰ ÆÌÈ˜ÂÓÚ Ì‰ Ú¯È‡˘ ‰Ó Ï˘ ÌÈ˘¯Â˘‰ ÈÎ
ÏÚ Ï˘Î‰ ˙‡ ÁÚÙÏ Í¯Âˆ È˙˘‚¯‰ Æ‰¯·ÁÎÂ ÌÚÎ ÂÏ˘ ˙ÂÓˆÂÚÏ
¨‰‡ˆÂ˙‰ ÆË¯ÂÙÙ¯ ¯ÓÂ‡ ¨¢ ÂÏ ‰¯˜ ˙Ó‡· ‰Ó ¯ÙÒÏÂ ¨ÂÈË·È‰ ÏÎ
ÏÚ ˘‡¢ ¯ÙÒ‰ ‡È‰ ¨‰ÓÁÏÓ‰ Ï˘ ‰ÓÂÈÒ È¯Á‡ ÌÈÈ˘„ÂÁÂ ‰˘Î
‰ÏÈ˘Î‰ „ˆÈÎ ¯‡˙ÓÂ ¨ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ ÈÙÏ ¯Â‡Ï ‡ˆÈ˘ ¢ÂÈ˙ÂÁÂÎ
‰˙‰ ¯˘‡Î ‡˜ÂÂ„ ‰ÏÏ‡·ÈÁ ÏÂÓ ‰˙ÓÁÏÓ· ‰ÓˆÚ ˙‡ Ï‡¯˘È

Æ‰ÈÎÏ‰ÓÏ ËÏÁÂÓ ÈÓ‡ÂÏÈ· ÈÂ·È‚Ó
·‡ÂÎ ¯È˜Á˙ Ï˘ ÌÈ˘„ÂÁ ‰¯˘Ú ÌÎÒÓ ¢ÂÈ˙ÂÁÂÎ ÏÚ ˘‡¢ ¯ÙÒ‰
‰ÓÁÏÓ‰ ¯ÂÙÈÒ ˙‡ ˙¯¯ÓˆÓÂ ˙˜˙¯Ó ¨˙ÁÏÂ˜ ¨‰¯È‰· ‰¯Âˆ· ‡È·ÓÂ
˙Ï·˜· ÌÈÏ˘Î‰ ∫Û˘Á Ì¯Ë˘ ÈÙÎ
¢˘È·ÎÚ‰ È¯Â˜ ÌÂ‡¢ ˙ÚÙ˘‰ ¨˙ÂËÏÁ‰‰
ÁÙÓ· ÂˆÙ˙‰˘ ˙ÂÈÏ˘‡‰ ¨‰ÏÏ‡¯Ò Ï˘
¯ÈÎ·‰ „Â˜ÈÙ‰ Ï˘ ˙Â„È„·‰ ÈÚ‚¯ ¨˘Ù
‰Ï‡ ÏÎ ≠ ·‚‰ È¯ÂÁ‡Ó ÂˆÚ˘ ÌÈÈÎÒ‰Â
Ï˘ ‰¯Â·‚ È˘ÚÓ·Â ·¯˜‰ ˙ÏÂÓ‰· ÌÈ¯Ê˘

ÆÌÈ¯ËÂÊ ÌÈÈˆ˜Â ÌÈÓÁÂÏ
ÌÈÈÂÏÈ‚ Ï˘ ‰ÎÂ¯‡ ‰¯Â˘ ÏÏÂÎ ¯ÙÒ‰
È„˜ÙÓ ÏÚ ¯·Ú ˙Ó‡· ‰Ó ∫Ì‰ÈÈ· ¨ÌÈ˘„Á
˙È‡¯ „ˆÈÎ ø‰ÓÁÏÓ· ˙Â·ÈËÁ‰Â ˙Â„‚Â‡‰
ÛÈ‰Ï ˘˜Ú˙‰ Ï¢‰ˆ˘ Ï‚„‰ ˙ÂÓ˙
‰Ó øÍÎ ¯Á‡ ‰Ê‚ ‡È‰ ÚÂ„ÓÂ ¨ÌÈ˘˜ ˙Â·¯˜ ¯ÈÁÓ· Ï·ß‚≠˙È··
¨˜·≠ÏÚ·· Úˆ·ÓÏ Í¯„· ¨Â¯ÂÓ Ï‡ÂÓÚ ¨Ï¢ÎËÓ ˙¯ÈÈÒ ÔÈˆ˜ ¯Ó‡

Æ„ÂÚÂ ø¯ÊÁ ‡Ï ÂÓÓ˘
‡Â‰ ¨¢·È¯ÚÓ¢ Ï  ̆È‡·ˆ‰ Ô˘¯Ù‰Â È‡·ˆ‰ ˜Ò„‰ ˘‡¯ ¨Ë¯ÂÙÙ  ̄¯ÈÓÚ
¯‡Â˙Ï ¯˜ÁÓ· ˜ÒÂÚÂ ÔÂÈ¯Â‚≠Ô· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ¯‚Â· ¨Â˙ÏÎ˘‰· ÔÏÎÏÎ

ÆÔÏÈ‡≠¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· È˘

¢ÌÂ„‡‰ ÌÈ· ÌÈÙÏËÚ
„¯˘Ó ˙‡ˆÂ‰·  ‚ÂÓÏ‡ ·‡Ê ßÏÈÓ  ÛÂÏ‡ Ï˘ Â¯ÙÒ 
˘¢Ú Ô‚Ó‰ ÁÂÎ ¯˜ÁÏ ‰˙ÂÓÚ‰Â ¯Â‡Ï ‰‡ˆÂ‰‰ ≠ ÔÂÁËÈ·‰

ÈÏÈÏ‚ Ï‡¯˘È

¨±≥ ˙ËÈÈ˘ Ï˘ ÌÈ‰„Ó‰ ‰¯ÂÙÈÒ ˙‡ ÏÏÂ‚Ó ¢ÌÂ„‡‰ ÌÈ· ÌÈÙÏËÚ¢
˙ÓÁÏÓ ÍÏ‰Ó·Â ‰˘˙‰‰ ˙ÓÁÏÓ· ¨ÈÏ‡¯˘È‰ ÈÓÈ‰ Â„ÓÂ˜‰ ˙„ÈÁÈ

ÆÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ
˙ÏÂ‚˘ ¨˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ‰¯„Ò ‰˘˙‰‰ ˙ÓÁÏÓ· ‰ÚˆÈ· ÂÊ ˙¯Á·ÂÓ ‰„ÈÁÈ
È˙˘ ÚÂ·ÈËÂ ÔÈ¯‚ È‡‰ ¯ˆ·Ó ÏÚ ÌÈ‰Ó ‰ËÈ˘Ù ‰˙ÈÈ‰ Ô‰Ï˘ ˙¯˙ÂÎ‰
‰ÁÂÎ ˘„ÁÓ ‰· ‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡· Æı‡ÂÒ ı¯ÙÓ· ˙ÂÈ¯ˆÓ ˙Â„Ù¯Ë
¯ÙÒÓ ÏÙÎÂ‰ ¨‰„ÈÁÈÏ ÌÈ˘„Á ÌÈÚˆÓ‡Â ˙ÂËÈ˘ ÂÁ˙ÂÙ ¨ÌÁÂÏ‰

Æ˙ÈÏÈÚ ˙„ÈÁÈÏ ‰˙ÎÈÙ‰Ï Í¯„‰ ‰Á˙ÙÂ ‰ÈÓÁÂÏ
˙Â·Î¯ÂÓÂ ˙ÂÊÚÂ ˙ÂËÈ˘Ù ‰„ÈÁÈ‰ ‰ÚˆÈ· ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙ÓÁÏÓ·
Æı‡ÂÒ ı¯ÙÓ· ‰ÓÈÁÏ‰ ˙¯ÈÊ· È¯ˆÓ‰ Èˆ‰ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ˜˙˘Ï ÂÚÈÈÒ˘
ÌÈ¯ˆÓÏ ÂÓ¯‚ ‰˜„¯ßÚ Ô‚ÚÓ· ‰ÓÁÏÓ‰ ÍÏ‰Ó· ˙ËÈÈ˘‰ ˙ÂÏÂÚÙ
‰¯ËÓ ‰‚˘Â‰ ÍÎ· ÆÌÈ„˜˙ ¯ÒÁ „Úˆ≠Ô‚ÚÓ‰Ó Ì‰È˙ÂÁÂÎ ˙‡ ˙ÂÙÏ

ÌÂÈ‡‰ „Â‡Ó ÌˆÓÂˆ ∫˙È‚Ë¯ËÒ‡
ı‡ÂÒ ı¯ÙÓ Á˙Ù· ¯·ÚÓ‰ ÏÚ
˘ÙÂÁ ¯ˆÂ ¨ÁÈÈ˘≠‡≠Ì¯‡˘ ÏÚÂ
Í¯„‰ ‰ÏÏÒÂ ¯ÂÊ‡· ÈÏ‡¯˘È ‰ÏÂÚÙ
ÔÂÈ¯  ̆˙„‚Â‡ Ï˘ ˙ÎÂ˙Ó ‰˙Á‰Ï

Æı¯ÙÓ‰ ·¯ÚÓ ÌÂ¯„·
ÂÁÈÎÂ‰ ‰˜„¯ßÚ· ‰ÙÈ˜˙‰ ÈÚˆ·Ó
˙ÂÈ‚Ë¯ËÒ‡ ˙Â‡ˆÂ˙ ‚È˘‰Ï Ô˙È ÈÎ

Æ¢˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÏÂÚÙ¢ ˙ÂÚˆÓ‡·
·‡Ê  ßÏÈÓ ÛÂÏ‡ ¨¯ÙÒ‰  ¯·ÁÓ
ÌÈ˘· ÌÈ‰ ÏÈÁ „˜ÙÓ ‰È‰ ¨‚ÂÓÏ‡
¨±π∑±≠±π∂∏ ÌÈ˘· Æ±π∏µ≠±π∑π
‰È‰ ¨‰˘˙‰‰ ˙ÓÁÏÓ· ˙Â·¯Ï

 ‰˙ÈÈ‰Â ÈËÓ¯„ ÍÙ‰Ó ÂÊ ‰„ÈÁÈ ‰¯·Ú Â˙ÙÂ˜˙·Â ±≥ ˙ËÈÈ˘ „˜ÙÓ
ÆÌÈÂ˘‰ ÌÈÚˆÓ· ¢˙ÈÁ‰ „ÂÁ¢Â Ï¢‰ˆ Ï˘ ˙Â¯Á·ÂÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙Á‡Ï
¨ÛÂÒ ÌÈ ˙¯ÈÊ „˜ÙÓ ‰È‰˘Î ¨ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙ÓÁÏÓ ˙ÙÂ˜˙· Ì‚

Æ‰ÈÚˆ·Ó ·Â¯· Â„Â˜ÈÙ ˙Á˙ ˙ËÈÈ˘‰ ‰ÏÚÙÂ‰
Æ¢Ï‡¯˘È ˙ÂÙÒÓ¢ ˙‡ ‚ÂÓÏ‡ ·‡Ê Ï‰È Ï¢‰ˆÓ Â¯Â¯Á˘ ¯Á‡Ï

¢ÚÈ¯Î‰Ï ÌÁÂÎ·¢
˙Â„‚Â‡ È„˜ÙÓ ÏÚ È˘Ó˘ ·È˘ÈÏ‡ ßÏÈÓ Ï¢‡˙ Ï˘ Â¯ÙÒ

¯Â‡Ï ‰‡ˆÂ‰‰ ≠ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ˙‡ˆÂ‰ ª·¯˜‰ ‰„˘·

‰·˘ÁÓ  ¯¯ÂÚÓÂ ÛÏ‡Ó  ¨·Â˘Á È‡·ˆ ¯ÙÒ  ‡Â‰ ¢ÚÈ¯Î‰Ï  ÌÁÂÎ·¢
¯·ÁÓ‰ ÆÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙ÓÁÏÓ· ÌÈÈ˙„‚Â‡ ˙Â·¯˜ Â· ÌÈ¯‡Â˙Ó˘
‰ÓÁÏÓ·  ˙Â„‚Â‡  ÏÚ  Â„˜ÈÙ˘  ÌÈ„˜ÙÓ  Ï˘  Ì„Â˜Ù˙  ˙‡ Á˙Ó

ÆÏ‡¯˘È ‰Ú„È˘ ¯˙ÂÈ· ‰˜ÊÁ‰
ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙ÓÁÏÓ· ˙Â„‚Â‡ ˘ÂÏ˘ Ï˘ ˙Â·¯˜ ÌÈ¯‡Â˙Ó ¯ÙÒ·
‡·ÂÓÂ ¨˙È¯ÂÒ‰ ˙ÈÊÁ· ‰ÓÁÏ  ̆˙Á‡Â ˙È¯ˆÓ‰ ˙ÈÊÁ· ÂÓÁÏ˘ ÌÈÈ˙˘ ≠
Â„ÓÚ ˙Â„‚Â‡‰ ˘‡¯· ÆÔ˘‡¯· Â„ÓÚ˘ ÌÈ„˜ÙÓ‰ Ï˘ Ì„Â˜Ù  ̇ÁÂ˙È
Ì‰È˙Â„‚Â‡Ï ¯˘‡Â ¨‰ÓÁÏÓ ˙Ú· Ï¢‰ˆ Ú„È˘ ÌÈÏÂÚÓ‰Ó ÌÈ„˜ÙÓ
¨ÔÂ¯˘ ®˜È¯‡© Ï‡È¯‡ ¨‰ÓÁÏÓ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ‰˜ÂÓÚ ‰ÚÙ˘‰ ‰˙ÈÈ‰

Æ„ÏÙ ®‰ÒÂÓ© ‰˘ÓÂ ¨Ô„‡ Ì‰¯·‡
ÂÈ‰˘ Á˙Ó‰Â ÌÈÈ˘˜‰ ÏÎ ÏÚ ¯ÙÒ· ÌÈ‚ˆÂÓ ÌÈÈ˙„‚Â‡‰ ˙Â·¯˜‰
˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ Æ˙ÂÂÏ˘ÈÎ‰Â ˙ÂÁÏˆ‰‰ ¨˙Â„¯ÂÓ‰Â ˙ÂÈÏÚ‰ ¨Ì‰· ÌÈÎÂ¯Î
ÔÂÁˆÈ‰ ˙ÏÈ‰˙ Í‡ ¨‰ÓÁÏÓ‰ ÍÏ‰Ó· Â¯ÒÁ ‡Ï ¢ÌÈÏ¯‚ ˙ÂÓÁÏÓ¢Â

Æ„Á‡Î ÌÈ„˜ÙÓÂ ÌÈÏÈÈÁ ≠ ‰Ï ÌÈÈÂ‡¯ ÌÏÂÎÂ ÌÏÂÎÏ È„ ‰· ˘È
Ï˘ ‰„È˙Ú ÌÈ˙ÚÏÂ ‰Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰Ï¯Â‚ ¨ÌÈÓÁÂÏ ÈÙÏ‡ Ï˘ Ì‰ÈÈÁ¢
¯Â˜ ¨Â˙Â‚È‰Ó· ÌÈÈÂÏ˙ ¨ÌÈÈÊ‡Ó‰ ÛÎ ÏÚ ÌÚÙ ‡Ï ÂÏËÂ‰ ¨Ï‡¯˘È
ÈÂ‡¯ ÆÆÆ ‰„‚Â‡‰ „˜ÙÓ Ï˘ ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ˙ÂÎÈ‡Â È˘Ù‰ ÂÒÂÁ ¨ÂÁÂ¯
ÌÈÈÏ‡ÈˆËÂÙ‰ Ì‰È¯Â˘ÈÎ· ÌÈÏÙÂ ÌÈ‡˘ ¨≤∞∞∑ Ï˘ Ï¢‰ˆ È„˜ÙÓ˘

¨¯·Ú‰ Ï˘ ÌÈ„˜ÙÓ ¯Â„ ÌÂ˘Ó
˙ÈÁ·  ¨‰Ê ·Â˘Á ¯ÙÒ·  ÂÈÈÚÈ
·˙Î  ¨¢È˙ÏÎ˘‰ ÈÈ„ÓÏÓ  ÏÎÓß
ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ‰Ó„˜‰‰ È¯·„·

Æ˜¯· „Â‰‡
≠Ï˙ „ÈÏÈ ¨È˘Ó˘ ·È˘ÈÏ‡ ßÏÈÓ Ï¢‡˙
ÔÏÈ‡≠¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ¯‚Â· ¨·È·‡
˙ÓÁÏÓ· ÆÌÈ˜ÒÚ Ï‰ÈÓ·Â ‰ÏÎÏÎ·
˙ÙÂÓ‰ ¯ÂËÈÚ· ¯ËÂÚ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ
˙ÈÊÁ· ÔÂÈ¯˘ „¢‚ÓÎ Â„Â˜Ù˙ ÏÚ
„Â˜ÈÙ È„È˜Ù˙· ˙¯È˘ Æ˙È¯ˆÓ‰
Â„È˜Ù˙·Â ‰„˘‰ Í¯ÚÓ· ÌÈ¯ÈÎ·

ÆÒÈ‚ ‰ËÓ ˘‡¯ ‰È‰ ÔÂ¯Á‡‰

          

     

   ∏≥ ÔÂÈÏÈ‚ ˙ÂÂˆ µ¥

‡¯Â˜ ¢˙ÂÂˆ¢



¢˙ÈÓÂÈ˜ ‰ÈÂÂÁÎ ÍÂÈÁ¢
ÈÓ„˜‡ Í¯ÂÚ ª¯ÂÓ„˙ Â‰ÈÚ˘È ßÙÂ¯Ù ßÏÈÓ Ï¢‡˙ Ï˘ Â¯ÙÒ
¨Ï‡Ú¯ÊÈ ˙ÈÓ„˜‡  ÌÈ¯ÙÒ  ˙‡ˆÂ‰  ªÔ‰Î ¯È„‡ ßÙÂ¯Ù

≤∞∞∑ ¨·È·‡ Ï˙ ¢˙¢ÙÂÓ ÔÂÎÓ¢Â ¢ÏÈÏÎ ˙‡ˆÂ‰¢

¨ÌÈÈÂÎÈ˙ ÏÚ‰ ÌÈ¯ÂÓ‰ ÔÂ‚¯‡ ˙˙È·˘ Ï˘ ‰˘˜‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ Ú˜¯ ÏÚ
„ÂÓÈÏ‰ ˙˙Á˘‰  ¨Â¯ÚˆÏ ¨‰Â¯Á‡‰ ‰È‡Â  ‰Â˘‡¯‰ ‰È‡˘
ÈÎ¯Ú· Ô‰ ˙„Ó˙Ó ‰„È¯ÈÎ ‰‡¯˘ ‰Ó Ú˜¯ ÏÚÂ Ï‡¯˘È È„ÈÓÏ˙Ó
˙Â·È˘Á ˘È˘ ‰ÓÂ„ ¨ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Ó¯· Ô‰Â Ï‡¯˘È· ÍÂÈÁ‰Â ‰¯·Á‰

Æ¯ÂÓ„˙ Â‰ÈÚ˘È ¯ÂÒÙÂ¯Ù ¨ßÏÈÓ Ï¢‡˙ Ï˘ Â¯ÙÒÏ ‰·¯
ÍÂÈÁ‰ Ï˘ ˙Ú¯ÎÓ‰ Â˙Â·È˘ÁÂ Â˙Â‰Ó ÏÚ „ÈÚÓ ¯ÙÒ‰ Ï˘ ÂÓ˘
„˜ÂÙ ÍÂÈÁ· ¯·˘Ó¢ Æ‰È„Ó‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ÌˆÚÏÂ Ë¯ÙÏ Ï‡¯˘È·

Æ‰Ó„˜‰‰ È¯·„· ¯ÂÓ„˙ Ú·Â˜ ¢Ï‡¯˘È ˙‡ ˜¯ ‡Ï
˙‡ ÌÈÚÓÂ˘ Â‡ ÌÈ˘ ˙Â¯˘Ú Í˘Ó· ÆÈËÈ¯˜ ¯·„‰ Ï‡¯˘È· Í‡
¨¢‰·˘ ÌÈ˘‡‰ ‡Â‰  Ï‡¯˘È Ï˘ „ÈÁÈ‰  Ú·Ë‰ ·‡˘Ó¢ ‰¯ÈÓ‡‰

Æ‰Ï ‰ÓÂ„· ÔÈ·Â ÂÊÎ ÔÂ˘Ï· ÔÈ·
Ú„Ó‰Â ˙Â·¯˙‰Â ÍÂÈÁ‰ È„¯˘ÓÂ ¨ÏÏÎ· ¨‰È„Ó‰ ‰ÓÎ „Ú Í‡

 ˙ÂÎÊÏ „ÓÚ˘ È˙ÂÎÈ‡‰ È˘Â‡‰ ÔÂ¯˙È‰ ÔÚÓÏ ˙Ó‡· ÌÈ˘ÂÚ ¨Ë¯Ù·
ø‰˙Ú „Ú ‰Ê ÌÚÂ ‰È„Ó

È¯ÂÓÂ ÌÈ˜È˙¯Â‡È˙· ¨ÍÂÈÁ‰ ˙Â¯Â˙· ˙Â·¯ ˜ÒÂÚ ÌÓ‡ ¯ÙÒ‰
ÈË¯Â‡È˙ Ú˜¯Ó ‡· ÂÈ‡ ¯ÂÓ„˙˘ ¯ÂÎÊÏ ÍÈ¯ˆ Í‡ ¨ÍÂÈÁ· ‰ÎÏ‰‰
ÍÂÈÁ ÔÈˆ  ̃‰È‰˘ ¯ÂÎÊÏ ˘ÈÂ ¨È‡·ˆ‰ ÍÂÈÁ‰ ‰„˘Ó ‡· ‡Â‰ Æ‡„ÈÈ¯‚

 ÌÈ˘ ±¥ Í˘Ó· Ï‰ÓÂ ‰¯ÂÓ ‰È‰Â Ú¢„‚‰ „Â˜ÈÙ „˜ÙÓÂ Ï¢‰ˆ·
˙ÏÏÎÓ ˘‡¯ Ì‚Â ®±π∏≤≠±ππ∂© ‰ÙÈÁ· È¯·Ú‰  ÈÏ‡È¯‰ Ò¢‰È··
˙Â¯ÈÙÒ‰¢Ó ˜¯ ‡ÏÂ ¨¢ÁË˘‰¢Ó ‡· ‡Â‰ ÚÓ˘Ó ¨ÍÂÈÁÏ È˜ÒÈÂÏ

Æ˙ÂÈÓ„˜‡‰ ¢˙Â‰Â·‚‰
Ì‚ ˙ÂÈ‰Ï ¯Á· ÔÂÂÎÓ ÔÙÂ‡·
˙ÙÂ˜˙· ‰˘˜ ÏÈ‚ È· Ï˘ ÍÁÓ
¨·¢È≠Â  ‡¢È È„ÈÓÏ˙ ≠  ˙Â¯‚·˙‰
≠˙ÈÒÁÈ  ‰˘˜ ‰Ó‚Ó  È„ÈÓÏ˙
ÂÈÙ˙Î ÏÚ˘ ˙Â¯ÓÏ ¨‰È‚ÂÏÂÈ·
ÍÂÈÁ „ÒÂÓ Ï˘ ÏÂ‰È „È˜Ù˙ ı·¯

 ≥¨≤∞∞≠Â ÌÈÙÈÒ ‰Ú·˘ ÔÈ· ˜Ú
‰˙ÈÎ ÍÁÏ Í¯Âˆ‰¢ ÆÌÈ„ÈÓÏ˙
¢È˙ÂÓˆÚ· ¯ÂˆÚ ˙¯ÚÂ· ˘‡Î ‰È‰

Æ·˙ÂÎ ‡Â‰
„ÈÚ‰ ¢˙È˙È˘‡¯· ÍÂÈÁ ˙ÈÂÂÁ¢
ßÓÚ Ì˘© ÍÁÓÎ ÂÈ˙Â˘ÂÁ˙ ÏÚ
˙È˘È‡ ‰ÙÈ˘ÁÏ ÂÏÈÙ‡ Æ®±∑∂
Â· ÏÚ ¨Â¯ÙÒ· ÚÈ‚‰ ˙È˙ÁÙ˘Ó
˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ Á˙Ó ‡Â‰˘ ÍÂ˙ ¨Ï‡ÂÒ˜ÒÂÓÂ‰ ‡Â‰˘ ¨¯ÂÓ„˙ Â„ÈÚ

Æ®Ì˘ ±¥≥ ßÓÚ© ÍÂÈÁ· ‰·‰‡‰
¨È˙ÎÏÓÓ‰Â ÈÓÂ‡Ï‰ Ô·ÂÓ· ÌÈÎ¯Ú·Â ÍÂÈÁ· ˜ÒÂÚ ‡Â‰ ¨˙‡Ê ÌÚ
ÌÚ ÌÈÒÁÈ‰  ˙ÂÈ˙ÈÈÚ· Ú˜¯ ÏÚ ¨˙ÂÈ˙Â·¯˙≠·¯Ï  ÍÂÈÁ Ï˘ÓÏ
Í¯Âˆ‰Â ¨¢¯Â‡ ˙„ÚÂ¢ ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯È˜Á‰ ˙„ÚÂ Á¢Â„Â ÌÈ·¯Ú‰
ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÎ¯Ú·Â ÌÈÏÓÒ· ¢˙È˙˜ÂÁÂ ˙È˙Â·¯˙ ˙È˙¯·Á¢ ¯ÈÎ‰Ï
‰ÈË¯˜ÂÓ„‰Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˜ÊÂÁÓ ˜ÏÁÎ ¨˙ÈÈËÒÏÙ‰ ˙ÂÈ·¯Ú‰ Ï˘

ÆÏ‡¯˘È·
ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙¯˘Î‰·˘ ¯ÒÁ‰ ‰ÈÈÚ˘ ˙ÈÓÂ‡Ï ‰ÈÚ· Ì‚ ‰ÏÚÓ ‡Â‰

 ¨®ÍÏÈ‡Â ≤≤∏ ßÓÚ© ¢·ÂË‰ ‰¯ÂÓ‰¢ ˙ÂÓ„ ˙‡ Á˙Ó Ì‚Â ¨Ï‡¯˘È·
ÆÏ‡¯˘È· ÍÂÈÁ‰ ˙ÂÈÚ· ÔÈ· ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ „Á‡ ‡Â‰˘ ‡˘Â

Â‡ˆÓÈ ‡˘ÂÏ ÌÈ·Â¯˜‰Â ÍÂÈÁ·Â ‰‡¯Â‰· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á
ÌÈ¯·„Â ¢˙ÂÒ˙‰ È¯ÂÙÈÒ·¢ ‡Ï‡ ˙ÂÈ¯Â‡È˙· ˜¯ ‡Ï ¨ÔÈÈÚÓ ¯ÙÒ

ÆÏ¢‰ˆ· ÍÂÈÁ‰ Ï˘ ¯ˆÂÈ‰ ˙È·Ó Ì‚ ‡ˆÈ˘ ¢ÍÂÈÁ≠‚È‰Ó¢ Ï˘

Ï¢Ê ‰¯‡ÈÓ ÌÁÓ Ï¢‡˙
¨¢˙ÂÂˆ¢· „Â‡Ó ÏÈÚÙ ‰È‰ ¨≥Æ±±Æ≤∞∞∑≠· ¯ËÙ Ï¢Ê ‰¯‡ÈÓ ÌÁÓ
ÔÏ‰Ï Æ˙Èˆ¯‡‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯¢ÂÈÎ ˘ÓÈ˘Â ˙Ó„Â˜‰ ‰Èˆ„˜·

∫¢˙ÂÂˆ¢ ¯¢ÂÈ Ô‚Ò Ï˘ Â„ÙÒ‰
˘ÂÁ ÌÚ È˘¯Â˘ Ì„‡ ¨„ÁÂÈÓ ÒÂÙÈË ‰È‰ ‡Â‰ Æ¢‰¯‡ÈÓ¢ ÂÏ Â‡¯˜
Â„·Ú ÆıˆÂÏ˙Ó ‰È‰ ÂÏ˘ ·Ï‰ ˙ÏÁÓ ÏÚ ÂÏÈÙ‡ ÆÔÙÂ„ ‡ˆÂÈ ¯ÂÓÂ‰
 Ò¯Â˜· Â˙Â‡ È˙¯Î‰ ÆÂ¯·ÁÂ Â„˜ÙÓ È˙ÈÈ‰ Ô‰· ¨‰˘ ≤∞≠Î „ÁÈ
ÍÈ¯„ÓÎ ‡Â‰Â Ò¯Â˜‰ „˜ÙÓ Î¢Á‡Â Ò¯Â˜· ÍÈ¯„ÓÎ È‡ ¨¯˘˜ ÈÈˆ˜

Æ˙ÂÂˆ „˜ÙÓÂ
ÏÚ· ¨¯˘ÎÂÓ ¨ÈÓˆÚ ÔÂÁË· ÌÚ ‰ÏÂÚÓ ÔÈˆ˜ Ï·‡ ¢··Â˘¢ ‰È‰ ‡Â‰
Æ‰ÓÓ ÌÏÚ˙‰Ï ˙ÏÂÎÈ ‡Ï˘ ˙ÂÁÎÂ ÂÏ ‰˙È‰ ÆÈËÓÊÈ¯Î ¨ÚÂˆ˜Ó
ÏÈÁ Ï˘ ‰·ÈÏ‰ È„È˜Ù˙· ‰È‰ „ÈÓ˙ Æ¯‡Â˙ ‰ÙÈÂ ¯ÈÓ˙¨‰Â·‚ ‰È‰

Æ‰„˘ È„È˜Ù˙·Â ¯˘˜‰
ÔÈˆ˜ ≠ Á¢¯˘˜ ÈÏˆ‡ ‰¯‡ÈÓ ‰È‰ ÊÎ¯Ó Ù¢‡˘˜ÓÏ È˙ÈÓ˙‰ ¯˘‡Î
Ï¢‡¯© ¢ÈˆÁÂ ‰˘Ó¢ Ï˘ ¯˘˜ ÔÈˆ˜ ≠ ‰Ú˜·‰ Ï˘ È˙·ÈËÁ ¯˘˜
 ÌÈÙ„¯Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ· Û˙˙˘‰Â ≠ ≥µÁ¢¯˘˜Â ®ÈÂÏ ‰˘Ó
ÔÂÙˆ Ù¢‡˘˜Ó È˙ÈÈ‰ ¯˘‡Î ÆÌÈ˜ÂÒÓ·Â ÌÈ· ¨‰˘·È· ÌÈÚˆ·Ó·Â
¯˘˜‰ ÏÈÁ Ï˘ Ó¢‚‡ Á¢Ó¯ È˙ÂÈ‰· Æ≥∂ ß‚Â‡ ¯˘˜ ÔÈˆ˜Î ˘ÓÈ˘
¯¢¯˘˜ È˙ÂÈ‰· Æ¢‰·Ë‡ Úˆ·Ó¢· ÒËÂÓ‰ ˜¢ÙÁ‰ ¯˘˜ ÔÈˆ˜ ‰È‰
Â˙Â‡ ÁÏÂ˘ È˙ÈÈ‰ ÆÓ¢‚‡ Á¢Ó¯Â ÔÂÙˆ‰ „Â˜ÈÙ ¯˘˜ ÔÈˆ˜ ˘ÓÈ˘ ≠
‰·˘ Í¯„‰ ÏÚ Â· ‰‡‚ ˘ÓÓ È˙ÈÈ‰ ¨ÈÏÏÎ‰ ‰ËÓ· ÌÈÂÈ„Ï ÈÓÂ˜Ó·
Ì˘ ‰È‰ ¨ÚÓ˘˙¢ ∫ÈÏ Â¯Ó‡ ÌÏÂÎ ÆÔ˙È‡ „„ÂÓ˙‰Â ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡ ‚Èˆ‰

Æ¢ÌÈ˘¯ÓÂ ÌÈ‰„Ó ‰È‰ ËÂ˘Ù ≠ ‰¯‡ÈÓ
ÆÏÈÁ· ÂÏ ˘È˘ ÌÈÈˆ˜‰ ‰Ï‡ ≠ Ì‰Ï È˙¯Ó‡

Æ‚È¯ÁÂ „ÁÂÈÓ ‰È‰ ‡Â‰˘ ÔÂÎÂ
Ï‡¯˘È ˙ÂÓÁÏÓ ÏÎ· Û˙˙˘‰ ‰¯‡ÈÓ
˙˘˘¢· Æ˘‡‰ ˙Â„˘·Â ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈ„È˜Ù˙·
ÛÂÏ‡ Ï˘ ˜¢ÙÁ ¯˘˜ ÔÈˆ˜ ‰È‰ ‡Â‰ ¢ÌÈÓÈ‰
‰È‰ ‡Â‰ ≠ ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ· Æ˘È·‚ ‰˜ÈÈ˘ ¨„Â˜ÈÙ‰

 Ï˘ ˜¢ÙÁ‰ ¯˘˜ ÔÈˆ˜Â ≥∂ ß‚Â‡ ¯˘˜ ÔÈˆ˜ Ô‚Ò
„ÈÓ˙Â ‡È‰‰ ‰ÙÂ˜˙· ÔÏÂ‚‰ ˙Ó¯· ‰·¯‰ Â˘‚Ù Æ®‚¢‰Ó¯·© ÏÂÙ¯
Ô‚Ò ¨Ó¢‚‡ Á¢Ó¯ ÂÈ‰ ÏÈÁ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÂÈ„È˜Ù˙ Æ‰ËÈÏ˘·Â ı¯Ó ‰È‰

Æ‰ÈÏ‚‡· Ï¢‰ˆ ÁÙÒÂ Ï‚Ò‰ Ï‰ÈÓ ˘‡¯ Î¢Á‡Â ¯¢¯˘˜
ÔÈˆ˜ ‰È‰ „ÈÓ˙ Æ‰Î¯Ú‰ ÈÊÎ¯Ó· ÌÈ‡ÂÏÈÓ· Â˘‚Ù ‰¯·Ú˘ ‰˘·
ÆÈËÏÁ‰Â ÈÈˆ¯ ‰È‰ ‡˘Â ‚Èˆ‰ ¯˘‡Î Ï·‡ ¯ÂÓÂ‰ ˘ÂÁ ÌÚ ÈÈˆ
‡Ï ‰Ê ≠ ˙‡Ê ¯È˙Ò‰Ï „ÈÓ˙ ‰ÒÈ ‡Â‰ ¨·‰Â‡Â ˜Ú ·Ï ÂÏ ‰È‰
˙‡ ·‰‡ ¨ÂÏÂÎ ˙‡ ·‰‡ ‡Â‰  Æ¯ÂÎÊ˘ ‰ˆ¯˘ ÒÂÙÈËÏ ÌÈ‡˙‰
ÈÓ˙ ‰˙È‰ ‰ÏÂ„‚‰ Â˙·‰‡ ÆÂÈ˜ÒÚ·Â ÂÈ˘ÚÓ· ÁÈÏˆ‰Â ‰˘Ú˘ ‰Ó
‰‡‚ ‰È‰ Æ‰È˙Â„Â‡ È˙È‡ ¯·È„ ÔÓÊ‰ ÏÎÂ ‰˙Â‡ ıÈ¯Ú‰ ËÂ˘Ù ‡Â‰ ≠
˙‡ ÔÎÂ „ÈÓ˙ Ì‰· ‰‡‚˙‰Â ÂÈ„ÏÈ ˙‡ ·‰‡ ‡Â‰ Æ‰˙È‡ ¯˘Â‡ÓÂ ‰·
‰È‰˘ „ÂÚ Ì‰È˙Â„Â‡ ¯ÙÈÒ „ÈÓ˙ ≠ ÂÈ¯Â‰ ˙‡ „Â‡Ó ·‰‡ ÆÂÈ„Î

ÆÂÈ‡Â˘È ¯Á‡Ï Ì‚Â ˜ÂÂ¯
ÈÙÏ ˜¯ ÂÏ Â‚‚Á ÆÏÂÓ˙‡ ÂÈ‡¯˙‰ ÂÏÈ‡Î ‰Ê ‰È‰ Â˘‚Ù˘Î „ÈÓ˙
‰Ï È˙ÚÈÈÒÂ ÈÓ˙ ÌÚ È˙·˘È Æ∂∞ ÏÈ‚Ï ‰Ú˙Ù‰ ˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ ÌÈÈ˙˘
˘È‚¯‰Â ‰‰ ‡Â‰ ¨„ÁÂÈÓ ·¯Ú ‰Ê ‰È‰ Æ·¯Ú‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ˙ÂÈ„ÂÒ·

ÆÂ˙Â‡ ˙Â‡¯Ï ÛÈÎ ‰È‰ Æ·ÂË
‰ÈÈ˘Ú·  ¯Â˘˜Â ·¯ÂÚÓ ¯‡˘ Ï¢‰ˆÓ ‰˘È¯Ù‰  ¯Á‡Ï Ì‚
˙„ÚÂ ¯¢ÂÈ ˘ÓÈ˘Â ¢˙ÂÂˆ¢ ˙Â„ÒÂÓ· ÏÚÙ ‰¯‡ÈÓ Æ˙È¯Â·Èˆ‰
¨Â˙È·Ï ˜¯ ˙Â˘ÚÏ ÍÏ‰ ‡Ï ‡Â‰ ÆÔÂ‚¯‡‰ Ï˘ ˙Èˆ¯‡‰ ˙¯Â˜È·‰
ÌÈ¯·Á‰ ¯Â·Èˆ ÔÚÓÏ ÏÂÚÙÏÂ ÌÂ˜Ó ¯È‡˘‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ Ú„È ‡Ï‡

ÆÈ‡·ˆ‰ ˙Â¯È˘‰Ó Â˘¯Ù˘
Í˙ÁÂÓ ‰È‰˙ Æ¯·ÁÂ Ì„‡ ÈÏ ˙ÈÈ‰ ¨·  ̄¯Úˆ· ÍÓÓ „¯Ù È‡ ¨‰¯‡ÈÓ
ÏÎ˙ÒÓ¢ ‰˙‡ ÌÚÙ‰ Ï·‡ Æ˙ÈÈ‰˘ ÈÙÎ ¨Í˙Â‡ ¯ÂÎÊ „ÈÓ˙Â Ô„Ú Ô‚·

Æ¢‰ÏÚÓÏÓ ÂÏÂÎ ÏÚ
ÆÍÂ¯· Í¯ÎÊ È‰È

‡¯Â˜ ¢˙ÂÂˆ¢

          

     

   ∏≥ ÔÂÈÏÈ‚ ˙ÂÂˆ µµ



ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ

˙Â˜˜Ê‰ ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ÔÂÊÓ ÈÏÒ ˙˜ÂÏÁ
Á¢Ò˘˙ ‰˘‰ ˘‡¯· ˆ¢Ï˘‡¯·

לציון בראשון "צוות" ארגון יו"ר לכ'
ארגון חברי  של פועלם על והערכתי תודתי את להביע ברצוני 
בראש לציון ראשון  בעיר הנזקקות המשפחות למען  "צוות"

התשס"ח. השנה
למשפחות הנזקקות מזון סלי חלוקת ובארגון התנדבותם בסיוע
ללא הזולת  למען  נתינתם רבה. להערכה וראויה ברוכה  הינה 

נעלה. הינה לתמורה ציפייה
שנטלו הארגון חברי לכל הרבה והערכתי תודתי את העבר אנא

המזון. של סלי החלוקה וסייעו בהליך חלק
למען פעילות של רבות שנים ועוד פורייה עשייה המשך לך אני מאחל

האדם" של ידיו במעשה שורה אלא הברכה "אין הקהילה.
תמיד. לרשותך

הלב, מכל בברכה,
העירייה ראש סגן דעבול, אסף

˙ÂÂ˘‡¯‰ ˙Â·˘ÂÓ‰ È¯È˘ ·¯Ú
ÌÈÈ˙‰ ÏÁÂ ‰ÓÏ˘ ˙· ‰ÈÓÈ·Ï ¯ÂÈÒ Ì‚Â

באווירת זמר ערב  נערך לציון, ראשון "צוות" בסניף השנה  באוגוסט
יעקב, זיכרון כמו ישראל, בארץ הראשונות המושבות של נוסטלגיה
העבר שירי התרפקו על החברים לציון. וראשון מזכרת בתיה בנימינה,
בריקודי הראשונות המושבות בסיפורי שולבו השירים ישראל. ארץ ושירי
וניצה. גדי לישראל  והוקרתם  הערכתם הביעו החברים  וביין.  הורה
רגלי וסיור טיול לציון ראשון "צוות" על-ידי נערך זה לערב בסמיכות

התנינים. ובנחל שלמה בבת בשוני, בבנימינה,

יהודה התכנסה לישיבה בתאריך 29.10.07, מחוז  מועצת
.2008 לשנת המחוז ותקציב העבודה תוכנית אושרו בה

ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ÛÈÒ ˙ÂÏÈÚÙ
של  הרצאתו לציון ראשון "צוות" בסניף התקיימה  2007 באוקטובר
באמצעות מחלות  ללא  חיים הנושא על תורג'מן יחיאל  הנטורופט 
לטפל שניתן רבות מחלות המשלימה. בדבריו ציין והרפואה הנטורופטיה
חוזרות דלקת פרקים, דלקות וביניהן באמצעות הרפואה המשלימה ולרפא
דם, כלי דם, לחץ בעיות המיני, התפקוד שיקום סוכרת, השתן, בדרכי

ועוד. רעלים וניקוי הכבד שיקום לב,
היה  - על מקרה אישי וסיפר הסניף חבר במהלך ההרצאה דיבר ד"ג
לגמרי נעלם הסרטן תורג'מן מטיפולו של מר וכתוצאה בכבד סרטן לו

חייו. ניצלו וכך

˙È„Â‰È‰ ˙¯ÂÒÓ· È¯˘˙ È‚ÁÂ ˙ÂÁÈÏÒ ÏÚ
של הרצאתו לציון, ראשון "צוות" בסניף התקיימה השנה בספטמבר
הנושא: על לארץ ובחוץ בארץ ומרצה ותיק חינוך איש גומא, שמוליק
תפילות על דיבר השאר בין היהודית". במסורת תשרי וחגי "הסליחות
המנהג לעזאזל, השעיר שליחת על קטן, ווידוי גדול וידוי על השנה, ראש
ועוד... ומתי אותן חיבר נעילה, מי נדרי, תפילת כל תפילת לבן, ללבוש

ÌÈÈ‚ÂÏÂ¯Â‡ ÌÈÁÂ˙ÈÂ ÌÈÏÂÙÈË È‡˘Â· ‰‡ˆ¯‰
ד"ר של הרצאתו  לציון ראשון "צוות" בסניף נערכה השנה באוגוסט 
אסותא, החולים בבית לאורולוגיה ומומחה בכיר מנתח כץ, שלום
בה. לטפל השונות הניתוחיות והשיטות מוגדלת ערמונית  בנושא
כל של והחסרונות והיתרונות הקיימות השיטות כל את סקר בהרצאתו
החדשות והשיטות השתן בדרכי האבנים בעיית על דיבר כן, כמו שיטה.

תוך שצולמו  וסרטים מרשימה מצגת הציג דבריו במהלך בכך. לטפל 
ניתוח. כדי

ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯· ˙ÂÓÏ‡ÏÂ ÌÈ¯·ÁÏ ÌÈÎ¯ˆ ¯˜Ò
ואלמנות הסניף חברי גימלאים של צרכים סקר הסתיים אלו בימים
הסניף  נערך על-ידי הסקר האחרונים. שנערך בחודשים 75 ומעלה, בגילאי

ע"י והובאו לדפוס עובדו לציון רוכזו, ראשון סניף הידיעות על כל
לציון. ראשון סניף יו"ר

‰„Â‰È

          

     

   ∏≥ ÔÂÈÏÈ‚ ˙ÂÂˆ µ∂



‰„Â‰È

 ø‰ÈÊÈÂÂÏË· ¢˙ÂÂˆ¢ ÔÈÊ‚Ó· ¯·Î ˙ÈÙˆ Ì‡‰ 
‰Ê ÔÂÈÏÈ‚· ‰Ú„ÂÓ· ÌÈË¯Ù

לציון. בראשון בביטוח לאומי לייעוץ לקשיש המחלקה בשיתוף
התערבות להתערב הצורך ובמידת ובעיות צרכים לאתר היתה הסקר מטרת
אוכלוסיית איתור מוגבלים, אצל בית ביקור של בתחומים מתאימה
לאלמנות וקבוצת תמיכה ובאלמנות באלמנים בסיכון, טיפול קשישים
החשיבות על מצביעים ממצאי הסקר "צוות" ראשל"צ. חברי מבין וגרושות
בגילאים של חברים מצבם על תמונה נתן והוא זה מאחר סקר של הרבה
הלאומי על-ידי הביטוח הן לכך, לזקוקים להושיט העזרה שניתן וסוג אלו

אחרים. גורמים על-ידי והן
הגדול  שהרוב והסתבר כ-125 חברים וחברות מתוכם 35 אלמנות, נבדקו
בית שוטפים ביקורי ביקשו חלק וסיוע. לעזרה זקוקים מתפקדים ואינם
על-ידי שוטף טלפוני ביקשו קשר אחר הלאומי, חלק הביטוח נציגי של
הביטוח על-ידי נעשה מתוכם המשך הטיפול קטן לחלק ביחס הסניף.

הלאומי.
לפרויקט לציון ראשון סניף של היוזמה על בירכו והחברות החברים כל

אתם. הקשר יצירת על ושמחו זה

ÌÈÈÈ˘ ÁÂËÈ· ‡˘Â· ÒÎ
רפואת כנס בתחום נערך בסניף "צוות" ראשון לציון אוגוסט השנה בחודש
ועדת יו"ר בכנס חלק לקחו רבים. וחברים חברות בהשתתפות שיניים,
רוני "צוות", במזכירות הביטוח מנהל - להב עמיר ב"צוות", הבריאות
הראל. הביטוח בחברת שיניים לביטוח האגף ראשי - ישול ומיכאל  רוזנברג
על הביטוח, שדיברו אנשי ידי על מקיפה סקירה הכנס ניתנה במהלך
השדרוגים ועל משפחותיהם  ולבני "צוות" לחברי הביטוח  חשיבות
בחודש האחרון  לשדרוג  עד  השנים, במהלך עבר  זה שביטוח  השונים 

אפריל השנה.
ואודות הביטוח אודות שאלות רבות ומגוונות נשאלו הכנס של השני בחלק

כל על ענה רוזנברג מר טיפול. אישר לא הביטוח בהם שונים, מקרים
בנושא בעיות לו שיש שכל מי מהחברים סוכם הכנס בסיום השאלות.
להב לעמיר פנייתו מחדש את יעביר שלילית, שקיבל תשובה או הביטוח

הביטוח. ידי חברת על מחדש תיבדק ותבחן והבקשה

ÌÈÏ˘Â¯È· ˙ÂÁÈÏÒ ≠ ¢ÌÈÂ˘‡¯‰¢ ¯ÂÈÒ
חברי ע"י בשעות הלילה, נערך סיור סליחות בירושלים השנה באוגוסט
במסעדה, מלאה ערב ארוחת השאר, בין כלל, הסיור לציון. ראשון "צוות"
של ביתם לשעבר, נשיא המדינה נבון, יצחק ביתו של כולל בנחלאות סיור

הרב לוין האסירים אבי של פרנס וביתו שמעון של ביתו משפחת בנאי,
בעיר סיור ברובע היהודי נערכו בהמשך כנסת שונים בשכונה. בתי וכן
במאפיית וקינוח ירושלים לחומות מסביב וסיור בכותל תפילה העתיקה,

טריות לשבת, בשעות הבוקר המוקדמות. חלות

לדפוס עובדו והובאו רוכזו מודיעין מכבים רעות של סניף הידיעות כל
ידי יו"ר הסניף. על

‰˜ÂÒÚ˙Ï ˙„„ÂÚÓ ˙ÈÊÁ˙
ÔÈÚÈ„ÂÓ ÌÈ·ÎÓ ˙ÂÚ¯· ÌÈ¯·ÁÏ

לכבוד הרמת כוסית הסניף במועדון נערכה השנה תשס"ח ראש ערב
רבים. וחברים ומתנדבות הסניף בהשתתפות מתנדבי החדשה השנה
בנוכחותו אותנו כיבד ספקטור,  משה מר  מודיעין, העיר ראש
בשנה שלנו הסניף פעילותו של על סיפרתי לחברים ברכה. ובדברי
המהווה כסניף להתפתח להמשיך החזון ועל הישגיו על האחרונה,
בנוכחות החיים. שטחי בכל הניתן ככל להם והמסייע לחבריו בית
העיר יזדקקו בו חירום מצב יווצר באם כי הבטחתי העיריה ראש
הסניף  מ-1,650 חברי המירב את להפיק נוכל לעזרתנו, והמדינה

עלינו. שתוטל בכל משימה בהתנדבות ולסייע
האחרונה, בשנה הפעילות על והמתנדבות  למתנדבים הודיתי
סיפר ברכתו, בדברי לזולת. האישית הנתינה ועל מסירותם על
התפתחות על המתרחבת, מודיעין העיר פעילות על ספקטור מר
גבוהה שהגיע לרמה החינוך על הרכבת, הגעת בה כולל השירותים
אזורי לשמוע כי שמחנו להפתח. שעומד התרבות ועל בית ביותר
הולמת. תעסוקה למצוא מחברינו לרבים יאפשרו החדשים המסחר
כאנשים "צוות" חברי ייחודיות  את נס  על העלה העיר ראש
שמומשה יכולתם, ואת ומוסרית גבוהה אישית וברמה טובים
ראש העיר והפרט. המדינה למען מעצמם לתרום במהלך השנים,
חשוב התנדבותי לארגון המשתייכים כאלה שאנשים גאווה הביע

בעיר. חיים , כ"צוות"
ישראל מדינת לכבוד המתנדבים של "צוות", לכבוד כוסית הרמנו

טובה. לרעהו שנה ואיחלנו איש ,
למתנדבים תודה וכן ולהוקיר לברך שבאו החברים לכל תודה

הטקס הנעים. שהכינו את

ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ

          

     

   ∏≥ ÔÂÈÏÈ‚ ˙ÂÂˆ µ∑



ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ

˙ÂÏÈÚÙ ∫ÔÈÚÈ„ÂÓ ÌÈ·ÎÓ ˙ÂÚ¯
‰˜ÂÒÚ˙Ï ˙„„ÂÚÓ ˙ÈÊÁ˙Â ˙ÂÂ‚Ó

Ì„ ˘È ÔÈÚÈ„ÂÓ ÌÈ·ÎÓ ˙ÂÚ¯· ÌÈ¯·ÁÏ
דם אחת התרמת בסניף מקיימים מודיעין מכבים רעות בסניף חברי "צוות"

לעצמנו. קצת הדם וגם לבנק לסייע גדולה ורואים כזכות שנה לחצי
ההתנדבות עדיין רוח פסה לא כי והוכיחו הסניף הכזיבו חברי לא שוב

לכל הדם ובנק הסניף הנהלת  בשם רבה תודה לזולת.  לעזור והרצון
בהכנות שסייעו הסניף מתנדבי לכל  תודה מדמם. שתרמו החברים

ובביצוע המבצע.

ÊÈÈ¯˜„ÏÙ ˙ËÈ˘· ˙ÂÏÓÚ˙‰‰ ‚ÂÁ ˘„ÂÁ
הפעם קמיל. יעל פלדנקרייז בהדרכת ההתעמלות בשיטת חוג את חידשנו
מכל סוג שהוא גופני אימון מעודד "צוות" וגברים. נשים פתחנו חוג מעורב
אין מושלמת. בצורה כן ספק דרך לעשות ללא היא פלדנקרייז ושיטת

משתתף מפעיל כל הוא, נהפוך מתאמצים, אינם להתרשם שהמשתתפים
בריאים. לנו שתהיו רק המפגש. במהלך שריריו את ומאמץ

ÔÈÂÏ ‰ÈÏ ÌÚ ¢ÒÙÈÒÙ‰ ˙ÂÓ‡¢ Ò¯Â˜
האמנית לינה עם הפסיפס" "אמנות - חדש קורס "צוות" פתחנו במועדון
ראשון) (יום האמנות את ערב פיצלנו הנרשמים הגדול, מספר לאור לוין.

משתתפים. בהשתתפות 24 ל-2 קורסים
בכישרונות  להבחין היה אפשר הראשון במפגש וכבר 8 מפגשים בן הקורס
לי הראשונית, נראה מהתרשמותי המשתתפים. בקרב אמנותיים חדשים

רגע. מכל נהנים שהמשתתפים

ÌÈ‡È¯· ÌÈÈÁÏÂ ‰ÏÈÎ‡‰ ÈÏ‚¯‰ ÈÂÈ˘Ï ‰„Ò
לשנות לחברים לסייע  שמטרתה חדשה סדנה "צוות" במועדון  פתחנו

ובריא יותר. טוב ולחיות במשקל לרדת הרגלי אכילה,
כל שבוע נפגשת מיקה אדיב, הדיאטנית בהדרכתה של קבוצת התמיכה

בערב. שני ביום
כשנעלה לשבוע, משבוע ליישם נשתדל שאותו ומאוזן חדש תפריט קיבלנו
משתתפים מאורח חיינו. בסדנה משהו אכן שינינו נראה אם המשקל, על

חברים. 17
החברים צילומי בינתיים התמיכה. מסדנת ראשונים צילומים מצ"ב
רזים כשהם הסדנה משתתפי פני את  לכם נראה בעתיד מאחור. הם

ובריאים.

„·Ï· ÌÈ˘Ï ¯˜Â·
הבוקר תכנית בלבד. לנשים "צוות" בוקר במועדון התקיים לאחרונה
צ'ופקוב הדס עו"ד מפנקת.  בוקר ארוחת עם המסורת  כמיטב החלה
שונות על סוגיות משפטיות והירצו הנשים נבון הופיעו בפני שרה ועו"ד
הגיע ועתה זוג חברות/בנות שנדרש בעבר ע"י חשוב נושא זוג, בני שבין
הדין ולעורכות את הארוע שארגנה ליעל המתנדבת תודה יישום. לכלל

על הופעתן. צ'ופקוב ונבון

‰ÈÈ˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓÏ ¢ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ Ï„ÁÓ¢ ÔÈ·
חברנו הרצה במועדון "צוות". התקיים יום הכיפורים מלחמת בנושא ערב
את למלחמה, שקדמו המאורעות את תיאר יצחקי חן. יצחקי מיל' תא"ל

מושלמת הבלתי והמוכנות שנפגמה ההרתעה באויב, והזלזול היוהרה
שהביאו הסיבות דיון מעניין על בעקבות ההרצאה התפתח זו. למערכה
למלחמה יצאנו רבות שנים לאחר וכיצד הכיפורים", יום "מחדל שקרוי למה
מהמלחמה ההיא הלקחים להפיק עד הסוף את כל מבלי נוספת בלבנון
המפקד של מיקומו בצה"ל, המנהיגות סוגיית בחומרה הועלו וליישמם.
שנגע ביותר מעניין ערב ההשתמטות. סיכמנו תופעת וכן הקרב בשדה

הקרוב. בעתיד בכך לדון נחזור שעוד ספק אין רגישות. בסוגיות

˙Â„ÏÂ˙Â ÌÈÈÓÂ¯ ÌÈ„È¯˘Ï ÌÈ˙ÈÊ ˜ÈÒÓ ÔÈ· ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ
˙È„Â‰È‰ ‰ÂÓ‡‰

2007 יצאנו לטיול מודרך בירושלים. הטיול הוגדר כסיור  אוקטובר בחודש
נוה בסוכת מלון בוקר ארוחת אחרי בירושלים. ומסורות דתות, עדות בין
שבצפון סמואל) שמואל (נבי בקבר הנביא ירושלים, ביקרנו שבהרי אילן
באתר זיתים במסיק גם ירושלים וסביבותיה. צפינו על וצפינו ירושלים,
במקום נמצאו השנה של זו בתקופה מבשרת. באיזור הקיימת הקרן של

טפם. על רבים מבקרים
בניית במהלך הקונגרסים) בירושלים. האומה (מרכז לבניני נסענו משם
הליגיון של מפעל שרידי נתגלו ,1995 במקום בשנת הרחבה שנעשתה
את  פיתחו הקונגרסים במרכז כ-300 שנה. במקום שישב הרומי העשירי

משיכה והתעניינות. למוקד והפכו אותו המקום
מדהימים המציגים בפריטים צפינו שלמה בהיכל השוכן במוזיאון ליהדות

‰„Â‰È

          

     

   ∏≥ ÔÂÈÏÈ‚ ˙ÂÂˆ µ∏



¯·„Ó· ÏÈÈËÓ ˙Â·ÂÁ¯ ¢˙ÂÂˆ¢ 
‰„ˆÓÂ ‰„Â‰È

לטיול יצאו רחובות מסניף  "צוות" חברי עם  אוטובוסים  חמישה
לכוון בנסיעה החל  הטיול ומצדה. יהודה  למדבר ב-15.10.2007,
-יריחו" "מצפה מהישוב מרהיבה לתצפית עליה המלח, וים ירושלים
תמונה שיצר ג'ורג" סנט "מנזר ההר צלע על והמנזר קלט ואדי לעבר
היפהפיה בדרך המלח לאורך ים נסיעה בהמשך - ומדהימה. ציורית
מרהיבה ברכבל תצפית עליה הגבורה. אתר - ההיסטורי "מצדה" לאתר
באתר מודרך ביקור ערכנו והרי מואב. המלח ים יהודה, מדבר לעבר
הבריכה, המערבי, המרחץ בית "הסוללה", הנחש, שביל שער מצדה:
בית הצפוני, המרחץ הצפוני, בית ארמון הורדוס הביזנטית, הכנסיה

ברכבל. וירידה הכנסת
מיוחד בעיצוב ומפתיע, חדש - מצדה במוזיאון ביקור גם היה הפעם
תלת- סצנות תיאטרליות המביאה מרגשת מוזיאלית חוויה  - וחדשני
"עין גדי" הארחה לבית נסיעה מכן, לאחר בזמן". "מסע מעין ממדית -
לתצפית "עין גדי" שדה ומהנה, עליה לבית ספר צהרים עשירה לארוחת
מים המלח. לקוסמטיקה "אהבה" במפעל וביקור דוד, לנחל מרהיבה 
הודו הסניף חברי לרחובות. החדש בכביש ירושלים, דרך חזרה, ומשם

המוצלת. הטיול ארגון על ההנהלה לחברי

‰„Â‰È

אחרי שנים. אלפי הדת ומסבירים כיצד נשמרה היהדות התפתחות את
יווני מנזר המצלבה, בעמק במנזר לביקור נסענו הצהרים ארוחת

ביקור. השווה אורתודוכסי
קיבלנו הכורדים.  שכונת שוכנת יהודה, מחנה על-יד משם, רחוק  לא
בביקור היה הטיול סיום בשכונה. וסיירנו ומורשתם הכורדים על סקירה
כורדי פולקלור שמענו קטמון. בשכונת צ'ונה משפחת אצל כורדית בסוכה
במרק בית, ופיתות מעשה בחומוס התכבדנו וסיפורים מבדחים, בנגינה
חזרנו אירועים מלא יום לאחר טעימות. ועוגות ובקפה מסורתי קובה

ומרוצים. עייפים הביתה

Ï‡¯˘È· ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ ÔÂÚ¯Â Ú„ÈÓ ˙Â‡ˆ¯‰
בעיקר הסניף. מועדון של היומיומי מעיסוקו חלק מהווה ההון שוק
לאחר ביותר. הטובה בדרך כספנו על לשמור כיצד ללמד משתדלים אנו
זרחין דוד חברנו מקיים רבים, השתתפו בהם קורסים מספר שקיימנו
בחודש בהווה. ההון שוק של מצבו על רענון מפגשי הקורסים) (מנחה
בדרך  ההון שוק סקר את זרחין מיוחד כזה. ערב 2007 קיימנו אוקטובר
מעניינים לתכנן ערבים נמשיך בשוק. המגמות כלכלית והערכת סקירה של

ירצו בכך. שהחברים זמן כל מסוג זה,

‰ÈÙÂÈ˙‡ È„Â‰È ˙‡ÏÚ‰ ‡˘Â· ‰‡ˆ¯‰
העלאת בנושא זרחין דוד מיל' אל"מ של הרצאה התקיימה לאחרונה
מבצעי "משה" טרום התקופה לנו על זרחין סיפר לארץ. יהודים מאתיופיה
ואוויריים ימיים באמצעים אתיופיה עולי הגיעו בהם הידועים ו"שלמה"
מורי רגלית באמצעות אז הגיעו הם כלל בדרך בחשאי לישראל. והועברו
משולבים זירת באותה תקופה כראש חתחתים. זרחין שירת בדרכי דרך,

בתכנון. והשתתף בפועל במטכ"ל

¯ÂÈ˙·Â ‰ÈÏ‡ÂË˜‡· ÔÂÏ˜˘‡ ÛÈÒ
הסניף יו"ר מאת:

עלינו" "לצפון השיר כמאמר
"בעקבות לסיור לרמה"ג והגענו
בקרבות גבורה  וסיפורי לוחמים" 

הבכא. עמק
המשכנו אקטואליה נושאי בעקבות
יוסי ד"ר של הרצאותיו בסידרת

ימי בעשרת שנה כמידי נפשי. שקט - להרצאתו כהמשך זוגיות, בנושא שלו
בבית הכנסת להתפלל לסליחות בשני אוטובוסים, לירושלים תשובה, עלינו

ערב. ארוחת העיר וכמובן רגלי על חומות כן לסיור וכמו הבוכרים של
כנס התנדבות קיימנו באזורנו להתפתח העלול המצב הבטחוני עקב
רוני מיל'  אל"מ חברנו  בראשה והעומד העיריה עם  בשיתוף לשע"ח 
והתמיכה ההזדהות בערב לחברים. תודה כך ועל גדולה ההיענות מהצרי.
והצדיעו לצה"ל אוטובוסים בשני לירושלים עלו הסניף בצה"ל, חברי

ירושלים. לאיחוד ה-40 בשנת

‰„Â‰È ¯·„Ó· ˙Â·ÂÁ¯ ¢˙ÂÂˆ¢

ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ

          

     

   ∏≥ ÔÂÈÏÈ‚ ˙ÂÂˆ µπ



‰˘‰ ˘‡¯Ï ˙ÈÒÂÎ ˙Ó¯‰ 
‰ÂÓÈ„ ÛÈÒ·

השנה  ראש לכבוד כוסית הרמת  התקיימה לספטמבר  5 בתאריך
דימונה. רבים מסניף יו"ר הסניף וחברים יו"ר המחוז, בהשתתפות

˙ÈÒÂÎ ˙Ó¯‰ ∫ÌÈ˜ÙÂ‡ ÛÈÒ 
‰˘„Á‰ ‰˘‰ „Â·ÎÏ

בסניף  השנה ראש לכבוד כוסית הרמת התקיימה  10/9/07 בתאריך
אברהם מר המחוז מנהל הסניף, יו"ר דרום, מחוז יו"ר השתתפו אופקים.

מהסניף. וחברים לוגסי,

‰˘‰ ˘‡¯ „Â·ÎÏ ˙ÈÒÂÎ ÌÈÓÈ¯Ó Í˘Ó‰·Â ‡˙ÂÂˆ· ÌÈ¯˘ ÌÈ˜ÙÂ‡ ÛÈÒ È¯·Á

ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ

Ú·˘≠¯‡· ÛÈÒ ˙ÂÏÈÚÙ
בנו  כאשר יותר, ומרגש טוב היה הטיול שיט. 2 מחזורי קיימו ב"ש סניף
ירדו זוהר, דרעי בישראל ושמה ליבו ובחירת זוהר כהן "צוות" חבר של
הסניף יו"ר אל באו לאוניה חזרו וכאשר שבטורקיה "באלניה" לחוף
טוב מזל שלהם. הנישואים על הצעת וסיפרו ובשמחה מושלם באושר

למשפחות. וברכות

Ú˜¯·˘ ‰ÈÙÒ‰Â Ú·˘ ¯‡·Ó ÌÈ¯·Á‰

‰˜¯Ï ¯ÈÚ· ÌÈÏÈÈËÓ ÌÈ¯·Á‰

˙ÈÒÂÎ ˙Ó¯‰ ≠ „¯Ú ÛÈÒ
הסניף.  במועדון השנה לרגל ראש כוסית הרמת 8/9/07 התקיימה בתאריך
נערך הארוע סביב. הורגשה החג ואווירת טוב כל עמוסים היו השולחנות
הסניף. וחברי אלבו מר של ערד הראשי ערד, הרב סניף יו"ר : בהשתתפות

שמח. ובחג טובה הנוכחים בשנה את בירך הרב
בסניף. הברוכה המתקיימת הפעילות הציג את הסניף יו"ר

‰˘‰ ˘‡¯ ‚Á „Â·ÎÏ ˙ÈÒÂÎ ÌÈÓÈ¯Ó ÛÈÒ‰ È¯·Á

„Â·ÎÏ ˙ÈÒÂÎ ˙Ó¯‰ ∫ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ
∑µ´ È·Ï È˘ ˙˜ÂÏÁÂ ‰˘‰ ˘‡¯

.75+ בני החברים עם הנהלת המחוז, יו"ר פגישה של נערכת שנה כמידי
בפגישה לחברים. שי וחלוקת כוסית הרמת התקיימה הפגישה במסגרת

לב. פרץ החברים מר ונציג המחוז יו"ר ע"י דברי ברכה נאמרו

˙ÈÒÂÎ ˙Ó¯‰Â ∑µ´ È·Ï ¯Â·Èˆ· ‰¯È˘

‰˘„Á‰ ‰˘Ï ˙ÈÒÂÎ ˙Ó¯‰ 
˙‚ ˙È¯˜ ÛÈÒ·

בהשתתפות  גת קרית בסניף כוסית הרמת 19 לספטמבר 2007 התקיימה ב-
ביטון, מר עמי העיר סגן ראש המחוז, אבירם, יו"ר מר דהרי העיר ראש
הנוכחים את בירך העיר ראש גת. קרית מסניף רבים וחברים הסניף יו"ר
הסניף יו"ר הסניף. לטובת מבנה להקצות והבטיח החדשה השנה לקראת

בחרוזים. זה - כל את תוכנית העבודה החברים והציג את בירך

˙ÏÈ‡ ÛÈÒ
הנהלה חברי עם עבודה פגישת קיים אילת, לסניף הגיע המחוז יו"ר

השנה. לראש כוסית הרמת ובהמשך

          

     

   ∏≥ ÔÂÈÏÈ‚ ˙ÂÂˆ ∂∞

ÌÂ¯„



ÌÂ¯„

˙ÈÒÂÎ ˙Ó¯‰ ∫ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ 
≤∞∞∑ ‰˘‰ ˘‡¯ „Â·ÎÏ

המועצה  השנה לחברי ראש לכבוד הרמת כוסית ב-10/9/07 התקיימה
ארצי צוות יו"ר הכוסית השתתפו דרום. בהרמת מחוז צוות והנהלת
ומועצה. חברי הנהלה דרום, מחוז יו"ר נדיב, דן - מר צוות מנכ"ל -
בצוות בנעשה ועדכן את החברים בירך את הנוכחים ארצי צוות יו"ר
הרמת התקיימה החברים,  את עדכן  צוות  מנכ"ל האחרונה,  בשנה

לחברים. שי וחולק ÌÂ¯„ ÊÂÁÓכוסית ˙ˆÚÂÓ È¯·Á

נדיב,  דן מר צוות מנכ"ל ארצי, צוות יו"ר בנוכחותם אותנו כיבדו בקאסמים. המוכה שדרות בעיר כוסית הרמת ה-7/9/07 התקיימה שישי ביום
ומשדרות. מנתיבות רבים וחברים המחוז, יו"ר

וכמו מח"צ, בתווי ארצית ע"י הנהלה שי חולק הכוסית הרמת במסגרת קאסמים. ללא שנה שתהיה החדשה החברים לשנה את בירך ארצי צוות יו"ר
בעיר. הגמלאים ידי מחזקים את דרום ומחוז הארצית הנהלה דרום. הנהלת מחוז ע"י שי חולק כן

˙Â¯„˘ ˙Â·È˙ ÛÈÒÓ ÌÈ¯·Á

יו"ר המחוז, יו"ר בנוכחות חגיגי באופן בקיץ נפתח בערד "צוות" מועדון
"צוות" חברי נדיב, דן מוטי בריל, מנכ"ל "צוות" ד"ר דאז העיר ראש הסניף,
המועדון הרב אלבו. הראשי בערד, הרב וכן כבוד וערי הדרום מערד רבים
החברים התכנסו השנה ראש לקראת לחברים. חשוב מפגש מקום מהווה
של יו"ר פוסקים הבלתי על נס את מאמציו מעלים החברים להרמת כוסית.
מזכירת שאמרה כפי המועדון, להקמת ובעקשנות בדבקות שפעל הסניף,
מכירים הסניף חברי לדבר". "המשוגע אותו ושהגדירה נחמיה, ריטה הסניף
מ"מ היו"ר, שיף היום, אריה בסניף ופועלים שפעלו אז גם לאחרים תודה
אב הבית. גונדה ויצחק הגזבר חיון רפי למחשוב, שאחראי אליעזר דביר
ההתנדבות את על נס מעלה יו"ר הסניף, משבביתו") . במועדון יותר ("שנמצא
"לתת" ועוד. תודה בארגון במשטרה, ב"יד שרה" החברים הבלתי פוסקת של

בעירייה. המחלקות לוגסי ולמנהלי לאברהם נשלחה מיוחדת

ÌÈ·„˙Ó ≠ ÛÈÒ‰ È¯·ÁÓ ˙ÈˆÁÓ Æ„¯Ú· ¢˙ÂÂˆ¢ È·„˙ÓÏ ‰¯˜Â‰ ·¯Ú
ערד. ולעיר לקהילה "צוות" למתנדבי הוקרה ערב נערך ,2007 באוגוסט
הלר(חבר אבי ראש העיר מר מקום וממלא יו"ר מחוז הדרום נכחו במקום
ושלא העיר את שלי לייצב "המטרה בדבריו: , שאמר ב"ש) בסניף "צוות"
ותודה בריאות ואושר אני מאחל שנה טובה והרבה זעזועים מיותרים. יהיו

המתנדבים". צוות לחברי
להודות וביקש המתנדבים לחברים הוקרה תעודות חילק בערד הסניף יו"ר
והכין הערב את שארגן הסניף, של ההתנדבות ועדת יו"ר דביר, לאליעזר

שלו. העשייה ועל התעודות את וערך
כלום. לעשות אפשר אי בלעדיהם חשוב, הכי הדבר הם "האנשים
ו-16  בעיר שונים בארגונים מתנדבים ערד 43 בסניף 90 חברים מתוך
הערב, להצלחת תרמו חרום בשיתוף מל"ח. שעת בפרויקט משתתפים
שאמון שי ודודו מטעמים שבישלה פאני, ורעייתו גונדה איציק כתמיד

בציבור. שירה על היה

‰˘‰ ˘‡¯Ï ÛÈÒ‰ ˙ÂÏÈÚÙ
ערד סניף יו"ר מאת:

חמש וחולים) אצל (אלמנות משפחות ביקור נערך השנה חג ראש לקראת
דביר ההתנדבות ועדת ויו"ר ערד סניף יו"ר ערכו הביקור את משפחות.
אותן ערד סניף מטעם לחג שי למשפחות הוגש הביקור במהלך אליעזר.

ובריאות. שמח בחג בירכנו גם

‰˘‰ ˘‡¯Ï ˙ÈÒÂÎ ˙Ó¯‰ ∫˙Â¯„˘ ˙Â·È˙ ÛÈÒ

˙ÂÏÈÚÙ ˙ÙÂ˙· „¯Ú· Á˙Ù˘ ¢˙ÂÂˆ¢ ÔÂ„ÚÂÓ

ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ
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ÏÈÏ‚Â ÌÈ˜ÓÚ ÛÈÒÓ ÌÈ‡Â„· ÌÈ¯·ÁÏ ¯ËÈÙ Ï‡ „ÈÚ ˙ÁÂ¯‡
‰¯Ô‡„Ó∫ رمضان  ‚Á Ï‚¯Ï ÔÂ˙Á˙

גינצבורג צביקה מאת:
תחתון  וגליל העמקים סניף בדואים של חברים עשרות פיטר, בהשתתפות אל עיד ארוחת 2007, התקיימה ה-27 בספטמבר  חמישי ביום
ליהנות מארוחה זה, את זה ולברך להיפגש שמחו צום, אחרי הגיעו זה, חג כמנהג החברים, גולני. בצומת יונס במסעדת חג הרמדאן, לרגל

הסניף. את חברי הנהלת לתום הצום ולפגוש המותאמת
בהיקף הגידול את וציין את החברים, בירך היו"ר הנהלה. וחברי המארח העמקים סניף יו"ר בנוכחותם וברכתם כיבדו המכובד המפגש את
זה היה כי ספק אין המחוז. לתמיכה של הודות זו, קדנציה הבדואים, במהלך החברים בקרב הסניף הגדולה של המעורבות ואת האירועים

ומכובד. ראוי אירוע

ÏÈÏ‚‰ ÊÎ¯Ó ÛÈÒ· ‰·¯ ˙ÂÏÈÚÙ
ıÈ˜‰ ˙ÙÂ˜˙· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ¯ÙÒÓ ÌÈÈ˜ ÏÈÏ‚‰ ÊÎ¯Ó ÛÈÒ

הגליל מרכז סניף יו"ר מאת:

2007 יולי - לחו"ל טיול
הנוכחים מספר בחו"ל. הגליל לטיול מאורגן מרכז סניף יצא לראשונה
כלל  הטיול משפחותיהם. ובני 36 חברים בו והשתתפו גבוה היה בטיול
שהשתתפו, החברים לדברי וקארלו-ויוארי. דרזדן וינה, בפראג, ביקור

תקלות. ללא ועבר מוצלח מאוד היה זה טיול
2007 - אוגוסט כיף למשפחות יום

ובני משפחותיהם.  כ-150 חברים בו נערך בחמת גדר, והשתתפו הכיף יום
ארוחת והוגשה ולילדים לגברים לנשים, פעילות היתה הכיף יום במהלך

לכולם. צהרים
2007 יולי - תעסוקה דורשי כנס

תעסוקה במחוז הצפון מינהל ראש עותמאן, מופיד מר בשיתוף פעולה עם

ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ

וארוחת שכלל הרצאות למפגש מרכז הגליל בסניף זומנו חברים ב"צוות",
התעסוקה ואת את המודעות זו חיזקה שסדנת העצמה ספק אין צהרים.
מינהל ראש עם בפגישה בתעסוקה. החברים לשילוב אפיקים ופתחה בסניף
הועלו הגליל, מרכז סניף ויו"ר עותמאן מופיד מר נחל, בנצי מר התעסוקה,

התעסוקה בסניף. את נושא מנת לקדם על רעיונות שונים
2007 אוקטובר - החגים מסיבת

האחרונה: שהיו בתקופה מסיבות לרגל החגים הגליל ערך מרכז סניף
המוסלמית, - לבני העדה רמאדן חג הדרוזית, - לבני העדה סבלאן נביא חג

היהודים. לחברים וסוכות כיפור יום השנה, וראש
"צוות", מנהל מנכ"ל המחוז, יו"ר "צוות", יו"ר היו במסיבה אורחי הכבוד
וניתנה המלך כיד ארוחה  הוגשה במסיבה טבריה. סניף  ויו"ר המחוז
מתנה הוגשה במסיבה הקרובה. לתקופה הסניף פעילות על בהסקירה
הערכה כאות חליל, עלי של חברנו המנוח, אלמנתו חליל, פארג'י לגברת
הגדול המספר זה היה מקיים. שהסניף באירועים הקבועה השתתפותה על
חברים. כ-270 - הסניף הקמת מאז במסיבה השתתפו חברים של ביותר
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Ô ÂÙˆ

Ï‡ÈÓ¯Î ÛÈÒ· ˙ÂÏÈÚÙ
כרמיאל סניף יו"ר : מאת

שהשתתפו הסניף, לפעילי ומחשבים אינטרנט קורס השנה פתחנו בכרמיאל
וחברות. חברים 20 בו

כמו  וחברות. מ-400 חברים יותר עם משתתפים פורים רב נשף השנה קיימנו
סרטן בסיכון - נשים להיל"ה ומודעות כתרומה בכרמיאל צעדה נערכה כן,

"צוות". עם חולצות רשומים, שצעדו חברים כ-34 בהשתתפות השד
"צוות" בכרמיאל. במשרדי הרמת כוסית קיימנו יום העצמאות לקראת
וגנים בתי-ספר  באמצעות לחיילים שי חבילות איסוף בוצע במקביל 
המבצע את לרשות שהעמידו הסניף, חברי של בהתנדבות ע"י פעילים

הפרטי. רכבם
רון, יוסי המצוין המדריך עם יעקב  וזיכרון  לקיסריה טיול קיימנו
התנדבו  משפחתם ובני  הסניף  חברי  מרוצים.  חברים  45 בהשתתפות
כבר התנהל המבצע שעות עבודה. מאות תוך מתן בצפון ימ"חים לשיקום
של ובהשתתפותו בניהולו השנייה, לבנון מלחמת לאחר ,2006 מספטמבר
כח. יישר או גשם. שרב חורף, בקיץ, ביומו יום לזובסקי מידי ישראל

המקומי. פליס" שבקאנטרי ה"טופ במועדון מסיבת שבועות קיימנו השנה
ששמחו ויין גבינות ערב היה וזה וקריוקי בציבור שירה היתה בתוכנית

וחברות. חברים של כ-75 את ליבם

Ë˜ÈÈÂ¯Ù· ‰¯„ÁÓ ÌÈ¯·Á 
ÌÈÓÁÂÏ ˙Â·˜Ú·
חדרה סניף "צוות" יו"ר מאת:

הכנת  של החשוב הפרויקט לטובת  חדרה סניף העמיד  2007 בשנת
ונגדים,  קצינים ובהם חברים  51 לצה"ל. גיוס לקראת י"ב כיתות
הימים ששת מלחמת של הלחימה באתרי הנוער את להדריך נרתמו

הגולן. ברמת הכיפורים ויום
במרחב  הנמצאים תיכוניים ספר 17 בתי חסותו תחת קיבל חדרה סניף

בצפון. עתלית ועד בדרום ממכמורת הסניף
כאלה והיו רבה  במסירות עליהם המוטל את ביצעו הסניף  חברי
ושלוש פעמיים ההדרכה לביצוע יוצאים היו המורים שביתת שלולא

שונים. בבתי ספר פעמים

לפרויקט להוציא שהיו אמורים הספר הגדולים בתי דווקא לצערנו,
שביתת עקב יצאו  לא תלמידים, עשרות עם י"ב כתות  שמונה
הדגישו ובהדרכה בליווי שהשתתפו הסניף חברי המורים. ארגון
בשנת בפרויקט להשתתף הסכמתם הביעו ואף הנושא חשיבות את

ויתקיים. במידה 2008
חדרה סניף מזכיר עמל להתנדב ודחיפתם החברים שיבוץ מלאכת על

מיוחדת. תודה לו שלוחה בסניף ועל כך המתנדבים רכז שהינו

˙ÂÁÈË·‰ ˙‡ ÏÈ·ÂÓ ¢˙ÂÂˆ¢ ¯·Á
˜ÈÏ‡È· ˙È¯˜· ¢·‰Ê‰ ÏÈ‚¢Ï ÌÈÎ¯„·
לנכים ונגישות זה"ב" "נתיבי רכז אלגום, בני "צוות", חבר
ביאליק. בקרית הזהב לגיל בדרכים בטיחות של פעילות מוביל
התמרים" ב"חוף במלון בדרכים בטיחות כנס נערך לאחרונה
ומנהלי סגנו ורטהיים רפי ד"ר העירייה ראש בהשתתפות בעכו,
זה"ב" "נתיבי  רכז היה באירוע מרכזי איש בעירייה. מחלקות 
הוא פרויקט זה"ב נתיבי בני אלגום. "צוות" חבר ונגישות לנכים,
המבוגרת. אלגום האוכלוסיה בקרב הבטיחות קהילתי להגברת

חשוב זה. לפרויקט ולהצטרף לבוא קרא למתנדבים

Ï‡ÈÓ¯Î ÛÈÒ· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ˙Á‡

‰È¯ÒÈ˜Ï ÏÂÈË· Ï‡ÈÓ¯Î ¢˙ÂÂˆ¢ ÛÈÒ È¯·Á

ÔÂ¯·Á·Â ÌÈÏ˘Â¯È· ÔÂÈÏÚ ÏÈÏ‚ ÛÈÒ

ÏÈÏ‚  ÛÈÒ ≠ ˙ÂÎÂÒ  Ó¢‰ÂÁ 
˙Â·‡‰ ¯ÈÚ Ô Â¯·Á· Ô Â ÈÏÚ 

®‰ÏÙÎÓ‰ ˙¯ÚÓ©

Ï˘ ÌÈ¯·‚‰ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú
‰ÏÈÙ˙· ÔÂÈÏÚ ÏÈÏ‚ ÛÈÒ

ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ
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ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ

˙ÂÈ¯˜ ¢˙ÂÂˆ¢· ˙¯·‚ÂÓ ˙ÂÏÈÚÙ
הקריות סניף הנהלת יו"ר : מאת

זוכה  הסניף פעילות ואלמנות. חברים כ-1,300  מונה הקריות סניף
משתתפים  10-15 אחוז רק לצערנו אבל החברים/ות, של ערה להשתתפות
מאורגנת הסניף פעילות החברים. אותם אלו ובד"כ השונות בפעילויות

מספר ועדות: באמצעות הנבחרת ידי ההנהלה על

˙Â·„˙‰ ˙„ÚÂ
האזרחי, חלוקת למשמר התנדבות תחומים. של רב במספר הוועדה פעילה
העורף, בתי הספר בנושא של בתרגול בקרים שרה", לנזקקים, סיוע ל"יד מזון
עירית עם וסיוע, בתאום "בעקבות לוחמים", י"ב בפרויקט תלמידי לווי
את להמשיך (הכונה השניה לבנון במלחמת המקלטים בארגון מוצקין, קרית
מלחמת בסיום הקריות). בכל ברגיעה, כולל השנה, כל במשך הזה הנושא
הימ"חים בארגון לסייע זוגם ובני/בנות מהסניף חברים התנדבו השניה לבנון
יום 10 עד 20  מידי יצאו חודשיים במשך במלחמה. שלחמו ב-3 חטיבות
חודש במהלך הצפון. סניפי על היותו מוביל בין הסניף צויין כך ועל חברים,
כל יום 10  ושוב יצאו לימ"חים מתנדבים 2007 שוב התבקשנו לשלוח יוני
בקרית  המתנסים רשת עם בקשר נמצאים אנחנו אלו בימים 20 חברים. עד

הזקוק לעזרה. נוער והדרכת בלווי לסייע מוצקין בכוונה

‰˜ÂÒÚ˙Â Ë¯Ù ˙„ÚÂ
עובדים לחברים שאינם עבודה במציאת בעיקר משקיעה רבות הוועדה
של והפרט התעסוקה גורמי עם בשתוף נעשית הפעולה לעזרה. וזקוקים
האחרונה השנה ובמהלך תעסוקה, כנס התקיים הצפון. במחוז "צוות"

חברים. לכ-40 וקבועים זמניים חלקיים, פתרונות נמצאו
מקבלים, והזכאים כלכלית הזקוקים לעזרה חברים מאתרת גם הוועדה
מקפידים אנחנו כן כמו ומענקים. הלוואות במזון, סיוע "צוות", באמצעות

אבלים. וניחום מאושפזים חולים ביקור על

ÌÈÏÂÈËÂ ÌÈÚÂ¯È‡ ˙„ÚÂ
של  מיגוון גבוהה  בתדירות עורכים אשר  חברים  4 מכהנים בוועדה
של חברים, ערה להשתתפות זוכה אומנם הפעילות אירועים וטיולים.

מספקת. לא עדיין לצערנו אבל
העצמאות,  ליום  סמוך בשנה,  פעם מתקיים  - תרבותי  חברתי ערב

אמנותית. ותוכנית עשיר כיבוד וכולל חברים כ-200 של בהשתתפות

בהשתתפות  ביום שישי בבוקר, בשנה 4 פעמים מתקיים - כיף" של "בוקר
אמנותי. או מופע והרצאה בוקר וכולל ארוחת חברים של כ-110

לרוב  המלון מבתי באחד ימים, חמשה למשך בשנה פעם מתקיים נופש -
משתנה המשתתפים (מספר או באזור אחר באילת ולעיתים המלח בים

לשנה). משנה
צהרים.  ארוחת כולל שלם, ליום בשנה מתקיים 4-3 פעמים חמת גדר -
הערב/לילה גדר בשעות לחמת לנסיעה ההיענות את מידת בודקים (אנחנו

עובדים). שעדיין החברים לטובת וזאת
כל  מבצעים אנחנו שנת 2000 ) 1999 (למעט שנת מאז - לחו"ל טיולים
ועד 150  אחד) (אוטובוס 40 חברים בהשתתפות של לחו"ל, שנה טיולים
בברלין  טיילנו השנה במקביל. ולעיתים בטור לעיתים (4 אוטובוסים)

בטור). אוטובוסים (שני
ו"אוהבי  לכת" "מטיבי במקביל חוגים שני מתקיימים משוטטים - חוגי
מתקיימים  החוגים מדריכים. בלווי כ-80 חברים, בשניהם משתתפים לכת".

פעמים בשנה. לחודש, בשבת, אחת
אחת לחודש, 8 פעמים  שישי, בימי החוג מתקיים פרטיות - מכוניות חוג

מדריך. ובלווי מכוניות 8 בהשתתפות בשנה
עמק  הגלבוע, לאזור יומיים השנה 4 טיולים בוצעו אחד - ליום טיולים
טיול בצענו כן המערבי. כמו בגליל דתות העמק וחוצה רכבת שאן, בית

בצפת. סליחות לתפילת ולילה/בוקר ליפו. ערב/לילה
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היה  האחרון לנגב. בד"כ לשנה, אחד לבצע משתדלים ליומיים - טיולים
לשנה, אחת מבצעים, - לירושלים יומיים בן טיול וניצנה. המערבי לנגב

פעם לאתרים אחרים. שנים, כל 5 מזה שנה כל
שנתית  חנוכה מסיבת היא האירועים של הכותרת גולת מסיבת חנוכה -
עשיר,  ומזנון רעים מפגש כולל האירוע  700 חברים. - 600 בהשתתפות
שהגיעו לחברים ותעודות שי חלוקת ברכה, דברי חנוכה, של נר הדלקת
אומנותית תוכנית ערב, ארוחת המתנדבים, שמות ציון גבורות, לגיל

לריקודים. ומוסיקה
הוועדה  הסניף. יו"ר כולל חברים  3 מונה  הוועדה - מכרזים  ועדת
את שיבצע שהתקבלו, מי הגוף מחיר הצעות ומאשרת, על בסיס מחליטה
תורמים אשר הסניף בהנהלת נוספים חברים יש בנוסף, האירוע/טיול.

שידרש. ככל ומסייעים
מזמנה ומרצה, במשך שמשקיעה לסגניתי ראשית ברצוני להודות סיכום:
בסניף "צוות" ולכלל חברי ההנהלה לחברי וכן בפעילות בסניף, רבות, שנים
בארץ  "צוות" לכל מוסדות בחירות 2008 יתקיימו הקריות. כידוע בינואר

לסניף קריות. וכמובן גם
עניפה. פעילות המשך לסניף מאחל ואני לבחור לכולם קורא אני

˙Â¯Â·‚Ï ÂÚÈ‚‰˘ ‰Ï‡Ï ‰Ú„ˆ‰ ·¯Ú· ˙ÂÈ¯˜ ÛÈÒÓ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á
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הסניף הנהלת חברי בשם - הסניף יו"ר מאת:

לקראת  כוסית הרמת ארגנה הסניף הנהלת 4 בספטמבר שלישי ביום
האירוע הפך בחיפה. לאמנויות "קריגר" במרכז תשס"ח השנה החדשה
הושמעו  בהמשך, איש. כ-500  של בנוכחות משתתפים רבת לחגיגה
ע"י הוגשה והתוכנית האומנותית הסניף המחוז ויו"ר יו"ר מפי ברכות
ורוסיים ישראלים שירים כללה היא הדנייפר". בגדות "צבעונים להקת
את הקהל  סחפה שירתם נגינה. כלי 12 איש, בליווי של להקה ע"י שהוגשו
בדברי לוותה קטע כל התחלת שעברו. ימים ולזכור להשתתף, הנוכחים
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מסך ענק על הוקרנו השירים מילות הלהקה. מארגן של הסבר בחרוזים,
הקהל, בקשת הדרנים לפי על-ידי האמנים. השירה והנגינה בזמן וזאת

הנוכחים. לשירה של כל נהפכו
מארגון חברים סניף הקריות, כרמיאל, חברים מסניף היו החוגגים בין
בגינת האולם, העשיר הכיבוד לאחר ואורחיהם. חיפה סניף ה"הגנה" חברי
החודשים לקראת היו"ר, סגן הסניף - ע"י אירועי בסקירת הערב נפתח
עד 1 לנובמבר,  28 לאוקטובר שבין בתאריכים המלח בים נופשון הבאים:
חנוכה מסיבת השנה ולסיום בנובמבר 14 גדר בתאריך כיף בחמת יום
וישינסקי ואסנת גלעדי מוטי האמנים עם בדצמבר, הסניף של המסורתית

חגיגית. ערב ארוחת עם מפואר, באולם
תלווה השנה, ראש ערב באירוע של שהיתה ששמחה זו רצון, יהי לסיכום,

ישראל. ושלווה לכל עם שלום בריאות, עם בכל שנת תשס"ח אותנו

‰˘Â˘ ß·‚Ï ˙Â¯Â·‚ ˙„ÂÚ˙
‰¯„Á ÛÈÒÓ ÂÈÊ

שושנה  הגברת של בביתה 15 אוקטובר 2007 ביקרנו בתאריך
שקד, ז"ל בישוב זיו רס"ן צה"ל גימלאי אלמנתו של זיו,
חדרה, סניף יו"ר השתתפו בביקור לגבורות. הגעתה לרגל

הסניף. הנהלת מחברי אחד ועוד הסניף מזכיר
"צוות" מטעם הוקרה לשושנה תעודת הענקנו הביקור בעת
מגן וכן לגבורות המגיעים החברים  לכל ב"צוות" כנהוג
שהגברת הסתבר עמה בשיחתנו חדרה. "צוות" סניף מטעם
גולשת  פעילה ואנרגטית, אישה 80 הינה למרות הגיעה לגיל
קריאת לאופרות, בהאזנה  זמנה את ממלאת  באינטרנט,
הלח"י בארגון היה בעלה בישוב. שונות ופעילויות ספרים
שושנה של ז"ל בעלה בקניה. הבריטים ידי על עצור היה ואף
אצלו משנתגלתה אך ומטה פיקוד בתפקידי הים בחיל שירת
ללמוד בקבע החל שירותו להמשך הסכרת במקביל מחלת

הים. חיל עבר לשרת בפרקליטות ומשסיים משפטים
 1981 בשנת בישוב שקד להתיישבות בעלה הגיעה עם היא

מטעמים אידיאולוגים כמובן.
המשך באיחולי קלה כשעה שארך הביקור את סיימנו
שושנה את  הזמננו  כך ותוך ועשרים מאה עד  בריאות 
זה ובכלל עורך שהסניף המגוונות לפעילויות להצטרף
הברון  ב-12 לדצמבר 2007 בפנינת שתיערך חנוכה למסיבת

שבבנימינה.

ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ

          

     

   ∏≥ ÔÂÈÏÈ‚ ˙ÂÂˆ ∂µ



ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ ˙È·‰ ¯‰ Ú˜¯ ÏÚ ‡¢˙ ÛÈÒ È¯·Á

‰ÏÙÎÓ‰ ˙¯ÚÓ ÍÂ˙· ‡¢˙ ÛÈÒ È¯·Á

ההצגה ששינתה בישראל, עכשיו וברודווי לונדון הלהיט של ."CATS" מחזמר
"טוני" ועוד. חבורת "אוליבייה" פרסי זוכת המודרניים, פני מחזות הזמר את
עשרות המוות. לאחר לחיים שיחזור אחד בחתול לבחור צריכה רחוב חתולי

צבי. בית ובוגרי שחקני בביצוע מרהיב. במחזמר משתתפים
מחזה בארה"ב, הדרום נשות על קומית דרמה מפלדה". "מגנוליות הצגה
קופות שובר לסרט ועובד ברודווי  במת על  להצלחה שזכה אמריקאי
"מגנוליה" ועוד. פרטון דולי מקליין, שירלי רוברטס, ג'וליה בהשתתפות
ע"י ותואמו נבחרו ההצגות הדרום בארה"ב. קרויות נשות שעל שמו הפרח

מנהיים. חני החברה הסניף, של התרבות רכזת

התנינים נחל שמורת יעקב, זיכרון שבין במרחב השרון צפון לאזור טיול
לביקור יעקב לזיכרון השדה, המשכנו עץ לאורחן צפונה נסענו וקיסריה.
בכת ביקרנו  בהמשך  ואשתו, רוטשילד קבר נמצא בו הגן הנדיב,  ברמת 
אתר זיכרון התותחן- לבית משם ישראל, אוהדי הגרמנים בית-אל- סיפור
והגשר הרומאי התנינים נחל לשמורת המשכנו התותחנים. חיל ופעילות של
ממקורות המים זרם ע"י תחנות קמח, שהופעלו מספר שם נחשפו לאחרונה -
רקנטי במוזיאון ביקרנו ים, שדות לקיסריה נסענו בהמשך התנינים. נחל
הציפורים, פסיפס משם אמריקה. דרום מתרבות רבים פריטים הכולל

הביזנטי. והרחוב האקוודוקט
ועמק עזקה לאזור תל נסענו והר חומה. עציון, חברון היהודית לגוש טיול
נפילת הקרב מקום לגבעת המשכנו וגוליית. דוד קרב סיפור ושמענו את האלה
לכפר עציון משם השחרור. במלחמת עציון גוש את לתגבר ל"ה בדרכם ה-
לחברון, המשכנו ומלחמותיו. תולדות הישוב על מצגת כולל הסבר וקיבלנו
שפונה, בישוב בחנויות השוק היהודי המכפלה, בבית הדסה. ביקרנו במערת
ביקרנו בנסיעה בישוב בהמשך ארבע. ובקריית אבינו היהודי בשכונת אברהם
בטיילת וסיימנו חומה, לישוב הר בדרך המנהרות נסיעה המשכנו אפרתה,

יהודה. מדבר לעבר המרהיבה התצפית עם החדשה
בסניף. הטיולים נושא מרכז והכין תכנן הטיולים את

‡¢˙ ¢˙ÂÂˆ¢ ÛÈÒ· ‰ÙÈ˜Ó ˙ÂÏÈÚÙ
וסניף ת"א דן מחוז יו"ר מאת :

ומופעי מיוחדות  הצגות הבאים: התחומים את מקיפה בסניף הפעילות 
צה"ל ישראל, מורשת בנושאי מורשת טיולים בארץ ערבי שירה, מחזמר,
אביב במהלך תל בסניף שהתקיימו מהפעילויות חלק להלן וישראל היפה.

האחרונים: החודשים
כלהלן: והצגות אירועי תרבות מיגוון קיימנו

בעין טהר לב. של יורם תוכניתו החדשה חזרה". דרך כבר "אין שירה ערב
והרבה הומור, מתאר ארץ ישראל קצת קצת יהדות, עם בוחנת ובלשון חדה,
בוטה, חומרני ועם רוח, קצר - החדש הישראלי דמות לב את יורם טהר
המצחיק ביותר הטוב את העולמות מכל לוקח יורם ואופטימי. יצירתי זאת
אירוע מרגשת ומפתיעה. מענגת, הופעה לצחוק מפסיק והקהל אינו והרלוונטי

אביב. ותל ר"ג, גבעתיים לסניפים משותף
אלוני. ניסים של עטו פרי מערכונים של ערב מצחיק". זה "אותי מופע
שהוצגו אלוני ניסים המחזאי של ואהובים ידועים מערכונים כלל המופע
שכולו ערב הטלפון. ורבקה מיכאלי: התאונה, השדכן, בנאי יוסי ע"י בשעתם

צרופה. הנאה
בברודווי". מחווה לאהוד מנור מתרגם מחזות  מנור "אהוד מוסיקלי מופע
שיקאגו, קברט, אחים בדם, הפרברים, סיפור עלובי החיים, הגדולים. הזמר
וכותונת יוסף  גריז, בגרוש, אופרה קופקבנה, שיער, והנערה, הרע  הטוב

אהובה. זעקי ארץ הפסים,
ומרתק. סיפור  משעשע, סקסי משתתפים, מרגש, "קברט". מחזמר רב מחזמר
מגיע לברלין לכתיבה אחר נושא אשר בחיפושיו צעיר סופר אמריקאי של
השמרני מתחיל הנאציזם ביותר, המסעירות בשעותיה העיר נמצאת ב-1930.
לשיאים מגיעים גםההוללות כמו החגיגה שבקברט בעוד החיים, על להשתלט
מהסרטים המוכרים והשירים מרהיבים ריקודים כלל המחזמר חדשים.

בברודווי. ומההופעות

‰ÏÙÎÓ‰ ˙¯ÚÓ Ú˜¯ ÏÚ ‡¢˙ ÛÈÒ È¯·Á
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ערבית. תפילת לפני שהתפללנו לא אך וכמעט סיימנו הישוב, תולדות על
מעין לקיים מפגשים שחייבים טוב, כך כל שהיה נפרדו בהרגשה החברים

ר"ח. ערב בכל אלו

˜¯·≠È· ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·ÁÏ ÛÈÎ Ï˘ ÌÂÈ
התורה בפתח דברי אופיר אורי חברנו ואמר פתח תורה" קמח אין אין "אם
ביום שני דן גוש באזור סיור יום של מרגש בסיום הצהריים שאמר בסעודת
בהם  לר"ת המקומות בדבריו התכוון 22.10.2007 כאשר תשס"ח בחשוון י'

וחיריה. ,7000 קוקה-קולה,מש"א ביקרנו
ומצליח מודרני מפעל "קוקה-קולה" במפעל מודרך בביקור החל הסיור
לאתר המשכנו מהודרת. ביום, בכשרות בקבוקים  ורבע כמיליון המייצר
מזבל לגן ממוחזר כיום הופך גדולה, כמזבלה לכולנו המקום הידוע חיריה,
ופריטי אקולוגיים, מטעמים לזהב זבל הופכים בו במינו, ומיוחד מרהיב
ועוד. לריהוט לגדרות, גלם לגז, לכבישים, כחומר ומשמשים משוחזרים זבל

למדינה. כסף הרבה ומכניס מרוויח
בלבביות התקבלנו ה"מרכבה" טנק למפעל תל-השומר לבסיס נסענו משם
שהיו ששירתו או מהחברים מפקד המרכז. חלק סגן ע"י כיבוד ומצגת עם
במקום כשפגשו נוסטלגיה, בביקור למקוםחשו באמצעותהמפקדותקשורים
מרגשות. פגישות מאד עברו, בזמנים פקודיהם שהיו עובדי צה"ל אזרחים
עשירה באור-יהודה שהיתה למהדרין כשרה במסעדה השני סעדנו ול"קמח"

המקום. כמסורת ומגוונת

·˜ÚÈ ÔÂ¯ÎÊ· ÍÂ¯‡ ÚÂ·˘ ÛÂÒ· ˘Â·È‚Â È„ÂÓÈÏ ¯ÂÈÒÏ ˜¯· È·Ó
בהשתתפות יעקב, בזכרון וגיבוש לימוד טיול, של שבוע לסוף נסענו לאחרונה
המתאים  במקום שבאו לשבת בצוותא הארץ, מכל 100- איש, של למעלה מ

הדתית. להשקפתם
וייסבליט. שלמה ד"ר של מפיו מלומדת הרצאה שמענו הערב בארוחת

הלוי. רבי יהודה עסקה במשנתו ויצירתו של ההרצאה
ביקרנו ב"מבצר שוני" ליד אח"כ היומי". "הדף בששי בבוקר התקיים שיעור
"עונג קיימנו אירוע האצ"ל; בסיס הדרכה של וגם אתר היסטורי בנימינה,

תורה. וכמובן קריאת שבת",
זכרון של ברחובותיה הראשונים מודרך לסיור הצהריים יצאנו ארוחת לאחר
תום עם עברה. לשימור הדרכים ועל זכרון של מורשתה על רבות למדנו יעקב.

ההבדלה. את וערך סיכום דברי אמר ניסל אבי מר הסניף, יו"ר השבת,

ÔÂÙˆ· ÌÈ˜È„ˆ È¯·˜Ï ‰ÈÈÏÚ ÏÂÈË· ˜¯· È· ÛÈÒ
אלול, לחודש כ' שני ביום לפני ראש השנה, שבוע הנוראים, הימים לקראת
צדיקים. קברי לפקוד במטרה צפון לכוון מלאים אוטובוסים בשני יצאנו

גדול מימון), בן משה (רבי בקבר הרמב"ם בטבריה, היתה הראשונה תחנתנו
בן יונתן בעל-הנס, מאיר רבי של קבריהם אח"כ הדורות. בכל הפוסקים
ובמירון בן-יאיר פנחס רבי יוסף קארו, לוריא), רבי יצחק (רבי האר"י עוזיאל,

אלעזר. . ובנו הרש"בי - קבר
טובה, זו שנה ותהא התקבלו ובקשותינו שתפילותינו מאחלים לכולם אנו

ושלום. בריאות שנת

¢˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È¢ ÒÂÙ„· ¨È˜ÏÂÂ ÔÂÎÓ· È„ÂÓÈÏ ¯ÂÈÒ 
˜¯· È· ÛÈÒ· ˘Â·È‚Â

הנהלת הסניף חברת דגן, כתבה: רבקה
חברתי, וערב גיבוש לימודי סיור קיימנו השנה, אב (אוגוסט) מנחם בחודש
עם המכון הראשון המפגש זה היה לכולנו בראשל"צ. וולקני שהתחיל במכון
בארץ, ביותר המשוכללת  הרפת זה ובכלל  הזה, החקלאי-מחקרי החשוב
בעולם. ביתר  הגבוהה נחשבת שלה החלב שתפוקת לחלוטין, ממוחשבת 
מצגת כולל והבקרה, הטיפול תהליכי של והדגמה מפורט מידע קיבלנו

ומצבה הבריאותי. פרה על כל ממוחשבת
קיבלנו מידע שם אחרונות", "ידיעות של הדפוס לבית מערבה בהמשך נסענו
בנעימים. ערב ארוחת סעדנו באור יהודה "פארוק" במסעדת וממצה. מאלף

דיומא ומפרשת השבוע. מענייני דברים נשא דוד אבן, חברנו, מר

‰È˙·≠˙¯ÎÊÓ· ˜˙¯Ó ¯ÂÈÒÏ ˜¯· È·Ó
הסניף יו"ר מאת:

אחרים מסניפים דתיים מסניף בני ברק וחברים חברים נסענו אייר בר"ח
119 שנים, הקרוי  מאד בן עתיק וביקרנו במזכרת-בתיה, ישוב מכל הארץ,
רבים משמר בניינים הישוב רוטשילד. בנימין הברון אמו של של שמה על
בו מהמוצגים שרבים הישוב על תולדות המספר במוזיאון ביקרנו מעברו.
מאד התרשם "צוות"), (חבר ערן  המדריך החברים.  עבור נוסטלגיה הם
שהיוותה העתיקה המים באר הפעלת כולל מרשימה, הופעה ונתן מהקבוצה

לחברים. נפלאה חוויה
עבר חברנו, התיבה לפני כאשר העתיק הכנסת בבית מנחה התפללנו תפילת
סרט ראינו בהמשך נפלא. עוגות ובקינוח חלבית ראש-חודש בסעודת וסיימנו

ÈÂÙˆ‰ ÔÂ¯˘Ï ÏÂÈË· ÌÈÂÏÂÁ‰
מאת:  מזכיר הסניף

הארץ, ולאחרונה להכרת בטיולים ממשיך חולון סניף "צוות" חברי
לאזור הצפוני הגענו השרון לכיוון ספטמבר. התקיים בחודש הטיול
צילומים של מוזיאון המהווה הראשונים, לבית אהרון לביתן נתניה,
את אשר הקימו חפר עמק באזור המתיישבים ראשוני היסטוריים על
שאחריה עשירה ומגוונת, בוקר לארוחת לקיבוץ שדות-ים משם הבית.
ושם ראינו שלחוף הים קיסריה בעתיקות המשכנו לקיסריה וביקרנו
הכניסה רקנטי בקיסריה במוזיאון העתיקה. מים לעיר הובילו כיצד
ונשיא ארה"ב בן גוריון של פסלים וגם דמויי דגים מקושטת בפסלים
מתמונות התרשמנו מוזיאון ישראל. במדינת הנשיא שהכיר טרומן הארי

המשך המקרא. ומסיפורי ספרד יהדות של גדולות
צמחים מגדלים  שבה "אוטופיה" בשם טבע לשמורת בחן, לקיבוץ 
ציפורים,  חיים, בעלי  של ומגוון סחלבים  של זנים וכ-500  טורפים
בקיבוץ משמר צבעוניות. בננות וגם שונים בגוונים דגים תוכים ומאות
הנשק את החביאו בו המקום ובסליק, האמנים בשדרת ביקרנו השרון,
הפיגוע נופלי המדהימה לזכר ובאנדרטה ובבריכות הדגים מהבריטים,

‰È˙· ˙¯ÎÊÓÂ È˜ÏÂÂ ÔÂÎÓ ¨ÌÈ˜È„ˆ È¯·˜ ¨˙ÂÊÁ Ë¯ˆÂ˜ ÔÈ· ˜¯· È· ÛÈÒ

חיילים דמויות ועליו צועדות אלכסוני מעיין סולם ליד) בית (בצומת
חולון. לעירנו הערב, בשעות חזרנו ומרוצים, נהנים וחיילות.

ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ
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ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ

˙ÂÚÈ‰ ∫¢ÌÈÓÁÂÏ ˙Â·˜Ú·¢ 
Ô„ ÊÂÁÓ· ¯˙ÂÈ· ‰ÙÈ ˙È˙Â·„˙‰

     
מן חגי מאת:

במבצע משתתפים דן מחוז "צוות" שמתנדבי השלישית השנה זו
להגברת קהלני  אביגדור מיל' תא"ל שיזם לוחמים" "בעקבות 

לצה"ל. תיכון להתגייס בקרב תלמידי המוטיבציה
יפה  התנדבותית היענות השנה היתה 9 סניפים, המונה דן, במחוז
הכנה  שעברו 150 מתנדבים, כ- למבצע "גייסו" המחוז סניפי ביותר.
מפורטים ותדריכים מודרך ברמת הגולן, סיור שכללה מרוכזת,
האגף ורכזי של "צוות" ההתנדבות ועדת ע"י יו"ר שניתנו בסניפים
מחוז יו"ר השתתפו בחלק מהתדריכים במשהב"ט. החברתי-בטחוני

קסטל. יוסף דן, מחוז ההתנדבות של ועדת ויו"ר דן,
מספר בהגדלת רבים  מאמצים השקיעו במחוז הסניפים  יו"ר
הגולן ברמת המודרך לסיור להצטרף היו אמורים אשר המתנדבים
שנה שבסוף כתות י"ב תלמידי לרבבות מנסיונם הצבאי ולתרום

לצה"ל. להתגייס עתידים זו
על עצמו שלקח אופק, אמנון וחברנו פ"ת, סניף ראוי לציון מיוחד
מרום ושניהם אביגדור מינה כעוזרו את המשימה, השנה את גם
עזר  הכין דפי אמנון זה. כ-100 מתנדבים למבצע לרכז הצליחו
התלמידים בתצפית גדות היו להדריך את לאנשי "צוות" שאמורים
ההתנדבות ועדת של יו"ר ביוזמתו תל אביטל. שלמרגלות ובתצפית
בשטח. שימושי כעזר טופוגרפיות, מפות מאות ונתרמו הודפסו

לוחמים "בעקבות מבצע המורים שיבשה את ארגון ששביתת אלא
המוטיבציה בה זו בתקופה שהושקעו הרבים המאמצים חרף ."2007
לא זה מקוים שמפעל ב"צוות" אנו בשפל, נמצאת לשירות צבאי לגיוס
חלק החברים לקחת רצון גם ויגבר יתעצם תנופה, אלא יצבור ידעך,
אפשרית כל דרך למצוא לבני הנוער, עלינו ובאשר במשימה זו. פעיל
במערכי לתפקידים הצבאי  לשירות  הגיוס  חשיבות  את להסביר
"צוות" ארגון האחרים. חברי לתפקידים כמו גם והסיוע, הלחימה

חיובית. יד לכל מטרה להוות כוח התנדבותי הנותן ימשיכו

Ô‚ÂÓ ¯ÂÈ„ ‡˘Â· ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·ÁÏ ‰‡È¯˜
˙Â„ÈÁÈ˙Â„ÓÂÚ ¢˙ÂÂˆ¢˙„Â‚‡ ˙Â˘¯Ï ÈÎ ÌÈ¯·Á‰ ˙ÚÈ„ÈÏ˙‡Ê· ‡·ÂÓ
ÌÈ¯˙‡ ¯ÙÒÓ· ¨Ô‚ÂÓ ¯ÂÈ„˙¯‚ÒÓ·¢ÔÚ˘Ó¢˙˘¯Ï˘ ˙Â·‡ È˙·· ¯ÂÈ„
Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ÔÈÈÂÚÓ‰ ÏÎ ÆÚ·˘ ¯‡· ¨ÔÂÏÂÁ ¨‰˜Ù‡ ˙Â‡ ∫ı¯‡·
˙Â¯ÈÎÊÓÏ ‰ÙÈ ¨ÌÈ¯Â‰ Â‡ ¢˙ÂÂˆ¢ ¯·Á ¯Â·Ú ÒÂÏÎÈ‡‰ ˙Â¯˘Ù‡ ÏÚ

Æ∞≥≠∂±∑≥µ±± ∫ÔÂÙÏË· ·Ï ÌÈ¯Ù‡ Ï¢ÎÓÒÏ ¨˙Èˆ¯‡‰

¢˙Â„ÈÒÁ‰ ˙‡ ˙˘‚ÂÙ ˙ÂÊÁ‰˘Î¢
הסניף יו"ר - ניסל אבי מאת:

חזנות קונצרט בני-ברק סניף ערך תשס"ז ניסן חודש בראש
נערך והוא החסידות"  את פוגשת "כשהחזנות הסיסמה  תחת
ישראל העולמיים החזנים הופיעו ברמת-גן, "היהלום" בתיאטרון
מאוסטריה ברזילי ושמואל מארה"ב שולהוף משה מישראל רנד
נשיפה כלי תזמורת לצידם החזנות, כאשר יצירות במיטב שהנעימו
על ואורגן טעם בטוב נערך הכול פתח-תקוה. פרחי ילדים ומקהלת
(ויש החברים שהשתתפו כל פלג. יוסי הסניף סגן יו"ר חברנו ידי
חזנות), לשמוע שאוהבים דתיים לא חברים הרבה שבאו לציין
ביותר ולשביעות מכובדת שהייתה ההופעה של מכל רגע ונהנו

המשתתפים. כל רצון

‚¢¯ ÛÈÒ· ˙Â¯Â·‚‰ È·Ï ˙Â„ÂÚ˙
הגבורות. סביב לבני והענקתהתעודות נמשכתמסורתההוקרה בסניף רמת-גן
של השנים רב פועלם נס את על מעלים נפגשים חברים, ערוכים שולחנות
ולשגשוגה לביטחונה, המדינה, להקמת האדירה תרומתם ואת הגבורות, בני
האירוע הצבאי והאזרחי. ובמקצועו, בתחומו איש - איש והחברתי הכלכלי
מקומו, וממלא הסניף יו"ר דן, מחוז יו"ר "צוות", יו"ר בנוכחות השנה נערך

גאים. משפחה בני וכמובן מהשורה חברים הסניף, הנהלת חברי
המייסדים דור הגבורות, אנשי בני דמויותיהם של על נסאת העלה הסניף יו"ר

כנפילים. היו שבעיניו צה"ל, ושל המדינה של
ה"ביחד". הרגשת את לנו מעניק הגבורות בני שאירוע ציין המחוז יו"ר

"צוות" חברי העיסוק בין תחומי וכל הדרגות כל שילוב ציין את "צוות" יו"ר
אמר. לצה"ל", המשך היא בפרט. "משפחת "צוות" הגבורות בני ובין בכלל,
תולדות את בתמציתיות המתארים ותמונות קצרים סרטים הוצגו במפגש

הגבורות. בני של המפוארים חייהם
את הגבורות וציין בני בשם תודה דברי נשא חופי ("חקה") מיל' יצחק אלוף
לדורותיהם אנשים קשר בין השומר על מקיים כרעיון יפה, ש"צוות" האירוע
התעודות: במסגרות אחרותבהן היהמעורב.בין מקבלי אירועשלאפגש כמותו -

ארצי; משה בן מיל' סא"ל שרגא; מיל' אלון רס"ן
טוויק; יחזקאל חופי; רס"ר מיל' (חקה) יצחק ששון; אלוף מיל' דוד מיל' סא"ל

דני מט. מיל' אלוף יוסף; יוסף רס"ר מיל'

בבת-ים הגבורות לבני והוקרה חדשה שנה
ÆÆÆÌÈ¯·ÁÏ ¯˘ È‡ÈÁÏ ¯ÈÚ‰ ˘‡¯˘Î

השתתף באירוע כוסית. מפגש רעים להרמת קיימנו השנה ראש לקראת
שהגיעו והחברות לחברים וחילק המשתתפים את שבירך דן מחוז יו"ר
השי וחלוקת התעודות והשי מ"צוות". לאחר הברכות את לגבורות
הערב במהלך לוי. ואורנה אשר הצמד בליווי בציבור בשירה פצחו
החברים את שלמה לחיאני שברך ראש עיריית בת-ים אלינו הצטרף
ים בת מ"צוות" הערכתו לפעילויות המתנדבים את והביע והחברות
לגבורות שהגיעו והחברים החברות עם שוחח העיר ראש הקהילה, למען
בציבור השירה על וניצח המיקרופון את לקח העיר ראש הברכות לאחר
יפה ויודע שר שלנו העיר שראש לציין ראוי אחריו, כולנו ו"סחף" את

המשתתפים. את להלהיב
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˙¯ÎÊÓÂ ‰„ÂÚ˙ ≠ ÂÂ‡ ˙Ú˜·· 
˙Â¯Â·‚‰ È·Ï Â˜ÚÂ‰

מאת: יו"ר סניף בקעת אונו
לגיל שהגיעו חברינו מספר לכל להקדיש שורות לנכון מצאתי הפעם
טובה! בבריאות 120 עד זאת בהזדמנות להם  מאחל  ואני  גבורות
לחברים והענקנו אירוע חודשי במסגרת טקס צנוע קיימנו השנה ביוני
אחת הארגון. מטעם הצנועה והמזכרת הברכה את גבורות לגיל שהגיעו
למעמד וזוכים הסניף תוכניות במסגרת זה אירוע משבצים אנו לשנה

כל המשתתפים. של מרגש
הברכה את שקיבל מהם אחד כל של בעיניו השמחה את ראיתי
אחד כל  מקרוב בחנתי באירוע.  שהשתתפו  החברים  לתשואות וזכה 
נושא מהם אחד וכל חברים עומדים כאן הנה בליבי ואמרתי מהם
למערכת שותפים היו רובם עמנו... של היסטוריה שנות שמונים איתו
לאחר בפעילותם והמשיכו  המדינה קום לפני עוד לענפיה  הביטחון

צה"ל. במסגרת הקמתה
פסיפס נקבל  מהם, אחד  כל של  חייו בסיפור  נעיין  שאם בטוחני 
עמנו במאה של והתקומה מההיסטוריה ניכר חלק של מגוון ומרתק
בהגיעכם חברים לכם חוזרים ואיחולים בברכה אסיים העשרים.
ימים ולאריכות זה למעמד שנזכה "צוות" חברי שאר ולכל לגבורות

!!!120 עד ובריאים טובים

ÌÈ ˙· ¢˙ÂÂˆ¢ ÛÈÒ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ
ים בת "צוות" סניף יו"ר מאת:

˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ÍÈ˘ÓÓ ÌÈ≠˙· ¢˙ÂÂˆ¢ ÛÈÒ 
ÌÈÏÂÈË·Â ˙ÂÈ˙Â·¯˙‰

זיכרון ואינטליגנציה רגשית שהועברה קיימנו הרצאה בנושא הרצאות:
"עסק בנושא הרצאה ענת קלקא. קיימנו "צוות" חברת מרצה ע"י
והיסטוריון, משפטן שהנו גרי רפאל ע"י שהועברה ו"הפרשה" ביש"
עמוד השדרה בנושא הרצאה קיימנו מאוד. מעניינת ההרצאה הייתה
החולים מבית בכיר אורטופד רופא  קינן  אורי ד"ר הרצה על-ידי
השתתפו וחברות חברים ומקיפה. מעניינת הייתה ההרצאה איכילוב.

קינן. ד"ר ע"י נענו וכולם שאלות שאלו
משולמת"  "חתונה הצגות: במספר משותף לבילוי יצאנו הצגות: 

חולון, בתיאטרון שהתקיימה
להצגה גן, רמת בתיאטרון שהתקיימה בברודווי" מנור "אהוד להצגה
"הקומפניון  גן. ולהצגה רמת שהתקיימה בתיאטרון CATS (חתולים)

גן. רמת בתיאטרון שהתקיימה שנסון" לה דה
במוזיאונים:  וסיורים טיולים

ובמוזיאון  בחצרים הפסלים בגן לדרום הארץ. ביקרנו ערכנו טיול
בבאר-שבע הבריטי הקברות בבית סיירנו בחצרים, האוויר חיל
ישנו הקברות בבית .1917 הראשונה משנת העולם לחללי מלחמת
בית דוד , מגן מופיע המצבה ועל סרן בדרגת יהודי של קצין קבר
ורענן. מטופח והגינון  נקייה מסודרת,  בצורה מתוחזק  הקברות
לעיר  , הגדול למכתש הדרמנו ומשם דימונה בעיר ביקרנו בהמשך 

ירוחם. ול"אגם" "ירוחם"
הלח"י במוזיאון האצ"ל: ומוזיאון הלח"י במוזיאון סיור ערכנו
ונרצח ע"י הבריטים נלכד "יאיר" שבהן על הנסיבות סקירה שמענו
סקירה שמענו האצ"ל . במוזיאון (מזרחי ב') שטרן יאיר ברח' בדירה
ערכנו יפו. כיבוש על ונלחם מ"פ שהיה נחמיאס מהחבר התקופה על
הטייסים בגלעד סיירנו בהר הכותל: ומנהרת ירושלים לפרוזדור טיול
כסלון מושב ליד האש" "עמוד באנדרטת ביקרנו האויר. חיל לחללי

הכותל. במנהרת וסיירנו המערבי הכותל לרחבת המשכנו משם

ÌÂÒ¯Ù ˙ÂÏ·‚Ó 
˙Â¯ÈÁ·‰ ·˜Ú

 
˙ÂÈÁ‰Â ¢˙ÂÂˆ¢ ÔÂ˜˙ ˙Â‡¯Â‰ ·˜Ú

˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÏ·‚Ó ˙ÂÏÁ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ
ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙ÂÓ˘Â ˙ÂÂÓ˙ ÌÂÒ¯Ù ÏÚ

Æ‰Ê ÔÂÈÏÈ‚· ¢˙ÂÂˆ¢· ˙Â¯ÈÁ·Ï

ב"צוות" הכלליות הבחירות מערכת
הבחירות .2007 באוגוסט התחילה
הזמנים לוח בדואר. מתקיימות
זה ן ו בגילי מתפרסם המפורט

¯·Î ˙ÈÙˆ Ì‡‰
¢˙ÂÂˆ¢ ÔÈÊ‚Ó· 
 ø‰ÈÊÈÂÂÏË· 

‰Ê ÔÂÈÏÈ‚· ‰Ú„ÂÓ· ÌÈË¯Ù

ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ
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רזגור רותי וצילמה: כתבה

מר "צוות") (חבר העיר ראש הסניף, במפגש שערך חברי את ייצג הסניף יו"ר
ראש תשס"ח. השנה ראש ערב המתנדבים בעיר, ארגוני לראשי סיני משה
תרומתם נסאת והעלה על המתנדבים ארגוני חשיבות בהערכה את ציין העיר

השנה החדשה לקראת כוסות הורמו לסיום לתושבי העיר.
למפגש זוגם, בני / ובנות הסניף חברי נפגשו אלול, בחודש שנה כמידי
בדבש, ואכילת תפוח החדשה השנה לקראת כוסית במהלך הרמת רעים.
וכל צה"ל חיילי משפחותיהם, ובני הסניף חברי את הסניף יו"ר ברך
כן שכיננו. עם אמת לשלום ותקווה בריאות טובה, בשנה ישראל עם
הנהלת מחוז ובשם הסניף בשם חברי בשמו, מיוחדת הוסיף ברכה
בהגיעם רחמים שוהם אליהו ומר בזק הסניף, מר חברי שני את דן,
שייצגה נתן, אירית גב' (חברת "צוות") העירייה מנכ"לית לגבורות.
תקווה להמשך גם בברכתה הוסיפה הארץ, מן שנעדר ראש העיר את

˘„Á ÔÂ„ÚÂÓ ˙Ó˜‰ ‰ÈÂÙˆ ≠ ÔÈÚ‰ ˘‡¯ ÛÈÒ

ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ

ÌÈÈ˙Ú·‚ ÛÈÒ· ÏÈÏ‚Ï ÏÂÈËÂ ∏∞≠‰ È· „Â·ÎÏ ‰·ÈÒÓ
והחברות  החברים בני לכבוד מסיבה 4 ספטמבר 2007 נערכה ג' ביום
תשס"ח, לכבוד השנה במסיבה הורמה כוסית לכבוד ראש שהגיעו לגבורות.
ניהל המסיבה את ה-85. בת המדינה ולכבוד גבעתיים להקמת ה-60 שנת
יו"ר בירכו השי, חלוקת ולאחר העיריה של האירועים מנהל כץ, משה מר
הנוכחים את ובידרו הופיעו הסניף. יו"ר וכמובן "צוות" מנכ"ל המחוז,
ע"י הוכן הכיבוד טל. והזמרת מיכל שמואל ספן הבדרן/סטנדאפיסט/זמר
מרשימה היתה הנוכחות בריאות". "מזון טהרת על הסניף חברות מספר

הסניף.  חברי 120 לכל :עד ברכותינו מאושר. קרנו המסיבה וחתני

ביוזמת יחנך, חדש לסניף מועדון כי תוך הדגשה הסניף של פיתוחו
ושדרוגה. הפעילות שיאפשר הרחבת קצרה דבר תקופה תוך העירייה,
בנושא "השפעת ויקטור חכים מר של הרצאה מפיו הערב חתמה את

על חיינו". העבר

ÌÈÏ˘Â¯È È¯‰· ¯ÂÈÒ
של  בהדרכתו הסיור ירושלים. להרי סיור 2007 נערך אוגוסט חודש במחצית
את שריגשו מאד באתרי זיכרון - ביקור כלל ריחות, טעמים, יגאל שני, מר
"צוות" באנדרטת חברי ביקרו היתר בין באזור. ואתריםאחרים המשתתפים -
בהר האוויר חיל של בהר אדר, באתר ההנצחה הראל חטיבת של הזיכרון
ביער רפפורט נתן ע"י הפסל  שעוצבה לזכר השואה באנדרטה  הטייסים,
הברית" של ארון "גברתנו ובמנזר אשתאול ביער בחוות התבלינים כסלון,
בגן הסתיים הסיור ממערב. גוש אבו הכפר אל הצופה גבעה על הנמצא

הירקון. מקורות הלאומי

È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚Ï ÏÂÈË
בגן  ביקרנו המערבי. בגליל לסיור נסענו  2007 ספטמבר   17 ב' ביום
הארץ. ואוהב צה"ל יוצא של נאג'י, דרוזי, והמטופח הציורי הגן "אמונה"
בקרנו עמוקות. אותנו הרשימו ליצירת הגן ומעשהו משפחתו על סיפוריו
הרמה על ושמענו "בראודה" מכללת בכרמיאל, הטכנולוגית במכללה
הפתוח, ובמוזיאון הורדים בעיר ביקרנו המכללה. יוצאי של הגבוהה
סטף של ענתיקות מיסודם מכוניות ובמוזיאון יהדות גרמניה במוזיאון
האזור. מפיתוח והתרשמנו  תפן בגוש סיירנו לקינוח ובנו.  ורטהיימר

ומהנה. מרשים סיור

ÌÈÈ˙Ú·‚ ÛÈÒ ˙ÂÏÈÚÙ
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ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ

הפארק במרחבי השנה, לכנס שנתי בספטמבר התכנסו השרון מחוז חברי
לחלק הרחב, כולםלאמפיתיאטרון התכנסו מפגשרעים, אחרי ברעננה. העירוני
האמנותית. ולתוכנית הרשמי

הנוכחים, את בירך המחוז יו"ר
"צוות" פעילות את סקר
את נס על והעלה והמחוז,
המקיפה ההתנדבות פעילות
המחוז. חברי ע"י המתקיימת

תעודות חולקו זה במעמד
המצטיינים למתנדבים הוקרה
יונש, טיבי בהם במחוז, ופעילים
ז'מקה וקסמן, אורי רום, אילן
משעל-סאבו, כרמלה גנדלר,

ועזי פרל.
להיות ממנו שנבצר "צוות", יו"ר
שצולמה ברכה שלח נוכח,
את וציין מסך, על והוקרנה
"צוות", והישגי מפעלי מיגוון
למשתתפים קרא ובמיוחד
ולהגביר בבחירות להשתתף
העלה וכן הארגון, של כוחו את
לתוספות ההסדר  את  נס על
שהוחל הנגדים,  של בגימלה 
הוחל שכבר אחרי לאחרונה,

לקצינים. ההסדר
חופרי, נחום רעננה, העיר ראש
וציין ברך "צוות", חבר בעצמו
לגוף "שייכים "צוות" חברי כי
מהמדינה שאכפת לכם היחידי

כל ימי חייכם". כמעט
עם סולניות זמרות תזמורת צה"ל

ÌÈÈÈËˆÓ ÌÈ·„˙ÓÏ ‰¯˜Â‰Â ÔÂ¯˘‰ ÊÂÁÓ Ï˘ È˙˘ ÒÎ
ÔÂ¯˘‰ ÊÂÁÓ Ï˘ È˙˘‰ ÒÎ· Û˙˙˘‰˘ ÌÈÙÏ‡‰ Ï‰˜Ó ˜ÏÁ

¨Ï¯Ù ÈÊÚ ∫ÔÈÓÈÓ ÆÔÂ¯˘‰ ÊÂÁÓÓ ‰¯˜Â‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÌÈÏ·˜Ó ÌÈ·„˙Ó‰
¯Ï„‚ ‰˜ÓßÊÂ ÔÓÒ˜Â ÔÏÈ‡ ¨ÌÂ¯ È¯Â‡ ¨˘ÂÈ È·ÂË ¨Â·‡Ò≠ÏÚ˘Ó ‰ÏÓ¯Î

ושירים במנגינות הערב את ליוו יערן מיכאל בניצוח ברמן וטל גוראל נועה
הריקודים להקת כישוריה את הפגינה כן לשירה. הקהל את שסחפו מרגשים
היתה כולו הערב ואולי האמנותית התוכנית של שיאה השרון". "פניני של
הופעה. מסתם יותר זו  היתה פישר. דודו של האמן המדהימה הופעתו
ש"חטא" ישיבה תלמיד היותו מאז חייו בסיפור הקהל את שיתף הוא
הקהל את וריגש על כך, ונענש נתפס וכיצד אלויס פרסלי, לשירי בהאזנה
האופרה", "פאנטום כמו מחזות-זמר מאוד", צר "גשר עולם", "אדון בשירי
נפטר, יום באותו שבדיוק פאבארוטי ללוציאנו הצדעה מאמא", "אידישע
נדרי" "כל בתפילת  כולם את ועטף כחזן כשהופיע נוסף מדהים  ושיא

מדהימה לקראת יום כיפור תשס"ח.
רחבי מכל ומכובדים ותיקים "צוות"  חברי  היו בערב הנוכחים בין
"צוות", גורן שהיו יו"רי ורן נתיב משה ואורחים, ובהם האלופים המחוז
דן "צוות" מנכ"ל השרון, רמת "רוטרי" אנשי ענבר, שלמה מיל' אלוף
המרשימה גאה מאוד בהשתתפות היה אחרים. יו"ר המחוז ורבים נדיב

הכנס. ובהצלחת

˙‡ ÌÈ˘¯‰ ¨·¯Ú‰ ÔÏÂÒ ¯˘ÈÙ Â„Â„
‰„Â˙Â ‰¯˜Â‰ ˙ÈÈÏ„ÓÏ ‰ÎÊÂ Ï‰˜‰

¢˙ÂÂˆ¢ Ï˘

∫È¯ÙÂÁ ÌÂÁ ¨‰Ú¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯
¢‰È„Ó‰Ó ˙ÙÎÈ‡ ˙Ó‡· ÌÎÏ¢
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¢ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ¢ ËÏ˘ ˙‡ ‰ÂÂ‡‚· ÌÈ˜ÈÊÁÓ

Ô Â¯˘

Í¯„· ‰ÎÂÁ ˙·ÈÒÓ Æ¯ÂÈˆÏÂ Í¢˙Ï ¨˙È˙Ù¯ˆÏ ÌÈ‚ÂÁ ÂÁ˙ÙÈÈ ∫‰È˙ ÛÈÒ
ÚÂ·˘· ÌÈÓÈ µ ÁÂ˙Ù ÛÈÒ‰

נתניה   "צוות" סניף יו"ר מאת:
מחמשת אחד הינו הסניף היקף. רבות פעילויות מתקיימות נתניה בסניף
בסניף  התקבלו לאחרונה 1,600 חברים. מעל ומונה הגדולים הסניפים
רבה.  בחגיגיות אותם קיבלה הסניף והנהלת חדשים, פורשים 20 חברים
מ-10:00  הם: הסניף שעות פתיחת חם לחברים. כבית משמש הסניף
הסניף בשבוע. ימים חמישה יום, כל ומ-17:00 עד 19:00, 13:00 עד
סיוע בריאות, ביטוח הלוואות,  בנושאים:  לחברים  פתרונות נותן

ועוד. עבודה מקומות במציאת משפטי,עזרה
הרצאות, שונות כגון: מתקיימות פעילויות בסניף
להלן שונים. וחוגים מסיבות נופשונים, טיולים,
 3 ברידג'- בסניף: המתקיימים החוגים פירוט
בשעות בשבוע ופעם הבוקר  בשעות פעמים

הערב.
ואינטרנט. מתקדמים מתחילים, - מחשבים
אנגלית  הערב. בשעות בשבוע 3 פעמים - ספרדית
נפתח. טרם - צרפתית הערב. בשעות בשבוע פעם -
בקרוב ולהירשם. לבוא לחברים קוראים אנו
מתקיימות הרצאות - ולציור. חוגים לתנ"ך יפתחו
אלה בימים .19.00 בשעה שני כל יום בשבוע, פעם
המסורתית עם חנוכה מסיבת את אנו מתכננים
כן, נקיים ביותר. כמו תוכנית אמנותית עשירה

ולעקבה. לפטרה סיור עם לאילת ונופשון מעניינים למקומות טיולים
חלק לוקחים והחברים הקהילה בקרב פועל הסניף - ההתנדבות נושאי
וסביבתה. נתניה באזור המתבצעים ההתנדבותיים האירועים בכל פעיל
מוסדות  בכל העורף פיקוד בתרגיל כבקרים 60 חברים שימשו לאחרונה
"משבר בתרגיל פעיל באופן השתתפו חברים של רב מספר כן, כמו החינוך.
שרה", ל"יד האזרחי, למשמר מתנדבים חברים בנוסף, מל"ח. של המים"
החברים לבוא ממליצה לכלל הסניף הנהלת היפה" ועוד. ל"ארץ ישראל

הסניף. במועדון השוררת ומהפעילות מהאווירה ולהתרשם

ÌÈ˜È„ˆ≠È¯·˜· ÌÈ¯˜·ÓÂ ÏÈÏ‚· ÌÈÏÈÈËÓ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ È¯·Á
המחוז יהודה פורר, מנהל מאת:

ובקברי צדיקים. בגליל לטיול המחוז חברי/ות יצאו לעשור", "כסה בין בספטמבר השנה,
הדרך לאורך כל הסברים החברים קיבלו דרך בקעת הירדן, מירושלים בדרכם פרבר. יעקב נענה ואריה המחוז, חברי בהתנדבות הטיול הדריכו את

טבריה. יד על- הנס, בעל רבי מאיר של לקברו שהגיעו האזור, עד של ההיסטוריוגרפיה על
אכלו צהרים וארוחת בר-יוחאי שמעון רבי של לקברו משם למירון, צפת, יד ב"עמוקה" שעל- עוזיאל בן יוחנן רבי של לקברו צפונה המשיכו משם
של הקברות ורבי יוסף קארו, בבית האר"י לקברי יצאו ומשם רבנים מפי דברים החברים שמעו הצהרים במסעדה בצפת. לפני ארוחת יחד כולם

דומה. בטיול הבאה בשנה להיפגש וביקשו נהנו החברים/ות וכל - וגשמית רוחנית הנאה שכלל - מוצלח יום היה זה צפת.

ÌÈÏ˘Â¯È

ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ
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Ô Â¯˘

לילי לטיול סבא כפר מסניף חברים יצאו השנה אוגוסט בתחילת
בשכונות טלביה החל הסיור ירושלים. של וצליליה להתרשם מאורותיה
היטב משתלבים של השכונות וגניהן וחדש בבניניהן ישן כאשר ורחביה,
זכו מיוחד, משולב באורות, מאד מוסיקלי להן יופי. למופע ומוסיפים
מתערוכתו פעמונים היתר נשארו שבו בין דוד, במגדל המשתתפים
וצינורות פעמונים חדשים נוספו להם המפורסם צ'יהולי, הפסל של

צלילים. שבאמצעות הרוח השמיעו חלולים

ÌÈÏ˘Â¯È· ¢˙ÂÁÈÏÒ ÏÂÈË
שעיקרו לילי לטיול הסניף חברי עם אוטובוס יצא השנה אוגוסט בסוף
כנסת בתי  בכמה סיור  לאחר ירושלמי. בסגנון "סליחות"  לחוות 
מרגלית" לבית הכנסת "נר המשתתפים שונים בעיר, הגיעו באתרים
מסיפוריה לחברים מספר נורי, העדה, בן כאשר המוגרבית, העדה של
המשתתפים טורקי, המשיכו בסגנון ערב לאחר ארוחת ירושלים. של
"נחלאות", בשוק שכונת של בסמטאות ברוך", "מקור לסייר בשכונות
ברובע ביקרו סבא, לכפר החזרה לפני בחצות, ולסיום, יהודה, מחנה

בירושלים. היהודי

Ï‡ÎÈÓ ÈÓÒ Ï˘ Â¯ÙÒ ÈÙÏ ¨¢È„‡ÂÂ· ‰¯ˆÂˆÁ¢ ÏÂÈË
לכמה  זוגם, ובני/בנות הסניף מחברי  50 יצאנו, השנה באוקטובר
של ספרו פי (על בואדי" "חצוצרה שכותרתו לטיול בחיפה, אתרים
משם בגן הבהאי, הסברים בביקור וקבלת החל מיכאל). הטיול סמי
סמי מיכאל של קטעים מספרו קרא ניסנס. המדריך המשכנו לואדי
ה-50  בשנות לארץ שעלה הידוע שהסופר העובדה את היתר, בין וציין,
ההסברים "מקורות". בחברת עבד ואף ניסנס בוואדי התגורר מעירק,

המדריך. ע"י חצוצרה בנגינת לוו
לאחר הטמפלרים. על ושמענו הגרמנית  למושבה המשכנו משם
מרכז המדינה, קום לפני שהיה מה מאריס", ב"סטלה ביקרנו מכן,
אנשי ספינות מעפילים. הגעת שאיתר רדאר שבו היה בריטי צבאי

צהרים במלון ארוחת הרדאר. לאחר ופוצצו את אליו הפלמ"ח חדרו
כרמל, שם את הדרוזי דלית לישוב עוספייה עברנו דרך "הר הכרמל",

לבנים" בישוב. "יד בבית וביקרנו התקבלנו יפה

‡·Ò ¯ÙÎ· ¢˘Â‡¢ ˙˙ÂÓÚÏ ÌÈÚÈÈÒÓ ∫˙Â·„˙‰
בית לעמותת מסייע סבא כפר  "צוות" שסניף  השלישית השנה זו
האירוע לפני ופסח. ראש השנה מסיבה לקראת לארגן בעיר "אנוש"
בעיר. המתנדבים ארגוני בין היתר נציגי נכחו בה כוסית הרמת נערכה
ויו"ר המייסדת דברים, נשאה וכן חמו, בן יהודה העיר, ראש ברך
ב-6/9/2007  במסיבה שהתקיימה אברוצקי. חנה בכפר סבא, העמותה
לארגון  ובהתנדבות רבות מסייע שבעיקר מי כ-150 איש. השתתפו
יניב שי לטיס ביה"ס כרס"ר שמוכר הפעיל, עמיתנו הוא אלו מסיבות
הוא גרשון, אף מיכה הבית במקום, רבות אב מסייע כן, (שיקל). כמו
מקיים כפר סבא "צוות" שסניף לציין, יש סבא. "צוות" מכפר חבר
מסייע ובכך זו השנה השישית, והעשרה בבית "אנוש", לידע החוג את

במעט להחזקת המקום. לא

ÏÂÙÈË ÏÚÂ Ï‡¯˘È È„ÚÂÓ ÏÚ ˙Â‡ˆ¯‰ 
ÌÈÈ˙ÁÙ˘Ó ÌÈ¯·˘Ó·

המאד בהרצאתו פעילותו את לידע החוג חידש אוגוסט, חודש בסוף
יום ישראל (ראש השנה, מועדי התאמת על של יריב פלד, מעניינת
ויום והגבורה השואה יום באב, (ט' זיכרון וימי ושבועות) חנוכה כיפור,
בהרצאה שנכחו החברים השנה העברית. ללוח צה"ל) לחללי הזכרון

הסניף. יו"ר ברכת את וקיבלו החדשה לשנה כוסית הרימו
וקביעת בחשיבה - "שינוי מעניינת התקיימה הרצאה אוקטובר בחודש
במשברים בייעוץ מומחית ליכט, דורית המרצה, חזון". תואמי מטרות
הצורך הדגישה המרצה את בהרצאתה הפרט ובחיי המשפחה. ברמת
קשים למצבים נקלעים כאשר גם (אופטימיות) חיובית בחשיבה

בין הרצוי למצוי. וקביעת מטרות לשינויים, תוך כדי הבחנה

ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ

"צוות"  חברי
התנדבות!!! למשימות התנדבו

ÌÚ‰ ˙¯ÊÚÏ ¨¯ÚÂ‰ ˙¯ÊÚÏ ¨Ï¢‰ˆ ˙¯ÊÚÏ

ÍÏ˘ ÛÈÒ‰ „¯˘Ó· Ì˘¯È‰

ÌÈÏ˘Â¯È· ¢ÌÈÏÈÏˆÂ ˙Â¯Â‡¢ ÏÂÈË· ‡·Ò ¯ÙÎ ÛÈÒ È¯·Á

          

     

   ∏≥ ÔÂÈÏÈ‚ ˙ÂÂˆ ∑¥



 

ברוך זכרם יהי

אחרונה  הצדעה
לעולמם שהלכו "צוות"  חברי

≤∞∞∑ ¯·Ó·Â≠ÈÏÂÈ

 ‰¯„Á  Ï¢˘Á  ıÈ·Â·ÈÏ Ï¯Â„ Ô¢Ò¯
≤∞∞∑ È‡Ó· ¯ËÙ

 ‰Ú¯  ÌÈÊÈ¯‚ ·‡Ê Ï¢‡Ò
ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯  Á¢ÈÁ Ò¯Ù ‰È¯‡ Ó¢Ò¯

ÔÂÏ˜˘‡ ¢‰Á ·‚˘ ÛÒÂÈ ¯¢Ò¯
ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ‡¢Á ÔÂÓÂÏÒ Ô·Â‡¯ Ô¢Ò¯
Ï‡ÈÊÂÚ ˙È· Ó¢˙Á ÍÂ¯· ·˜ÚÈ ·¢Ò¯

ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ‡¢Á ˜¯· Ï‡È¯ÊÚ ¯¢Ò¯
‰Ú¯  Ó¢˙Á „¯‡ ÔÈÓÈ· Ï¢‡˙

·È·‡ Ï˙ ¢‰Á ‰¯ÂÓÊ ‰˘Ó Ô¢Ò¯
ÌÈÂÓ‡ È¢Á ®‰ÈÂ¯Ë© ÔÂ¯È È·ˆ Ô¢Ò¯

ÔÂ¯˘‰ ˙Ó¯  ̄ ¢ÈÁ ÔÓ¯‚ È·ˆ Ó¢Ï‡
·È·‡ Ï˙ Ù¢¯Á ·ÂË ÌÂÈ ¯ÂË˜ÈÂ Ô¢Ò¯
·È·‡ Ï˙ Ô¯Â‡ ÔÁÏ‡ ¯¢„ Ï¢‡Ò

„¯Ú ‡¢Á ÁÒÙ ÌÈÒÈ Ô¢Ò¯
ÔÈÚÈ„ÂÓ ‡¢Á ˜¯· ‰ÓÏ˘ Ô¢Ò¯

‰ÂÈ ¯ÙÎ Á¢ÈÁ ‰·Â˘ Ì‰¯·‡ ¯¢Ò¯
·È·‡ Ï˙  ‡¢Á ÈÈÒ ÛÒÂÈ Ï¢‡Ò

‡·Ò ¯ÙÎ ‡¢Á ¯È‡Ó ÔÂÚÓ˘ Ô¢Ò¯
‰ÙÈÁ  È¢Á ÈÒÁÙ ÒÁÙ Ó¢Ï‡

·È·‡ Ï˙ Ô¢ÓÁ ÔÓ„· ‰ÂÈ Ï¢‡Ò
ÏÓ¯Î‰ ˙¯ÈË  ̃ ¢˙Á È·Â‡¯ ‰ÓÏ˘ ·¢Ò¯

Ï‡ÈÁ  Ï¢˘Á ÔÈ·Â¯ Ì‰¯·‡ Ï¢‡Ò
ÔÂ¯˘‰ ˙Ó¯  ¢˘Á ÔÏÂ‚ ·‡ÂÈ Ó¢Ï‡

ÔÂÏ˜˘‡ Á¢ÈÁ ¯ÓÚ ÈÎ„¯Ó Ó¢Ò¯
·È·‡ Ï˙ ˘Â¯· ‰ÈÓÁ Ó¢Ï‡
ÌÚ¯Ù˘  Á¢ÈÁ „Ú¯ Ô‡„È¯ ·¢Ò¯

ÔÂÏÂÁ  Á¢ÈÁ ˜È„ˆ ÛÒÂÈ ¯¢Ò¯
˙Â·ÂÁ¯ ‡¢Á ˘¯È‰ ÒÁÙ Ô¢Ò¯

 ÔÂ¯˘‰ ˙Ó¯ Á¢ÈÁ  ÚÏÒ „Â„ Ô¯‰‡ Ó¢Ï‡
 ‰·È Ô‚ Á¢ÈÁ  ÈÙÒÎ ¯È‡Ó ¯¢Ò¯
 ¯‡ß‚Ó ¯¢ÈÁ  ÔÈ„Ï‡ÊÚ ÛÒÂÈ ¯¢Ò¯

 ̃ ÈÏ‡È· ˙È¯˜ È¢Á  ‡È·Ï ÈÏ‡ Ô¢Ò¯
  ÌÈÏ˘Â¯È ˜¢ÈÁ   Ì¯ÓÓ ÈÓÚ Ó¢Ò¯
 ÔÈÎÈÏ‡ Á¢ÈÁ  È¯‡· ÒÂÓÚ ‚¢¯
 ‡·Ò ¯ÙÎ  ‚ÏÙ ÛÒÂÈ Ô¢Ò¯
 ÂÂ‡ ˙È¯˜ ‡¢Á  ÔÊÁ Ï‡ÂÓ˘ Ô¢Ò¯

 ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ Ï¢˘Á  ̄ ¯· Ì‰¯·‡ Ï¢‡Ò
 ¯Â¯„ È· ‡¢Á  ̇ ÈÈÊ „Â„ Ï¢‡Ò
  ÌÈÈ˙Ú·‚   ÛÈÈÊ Ì‰¯·‡ Ô¢Ò¯
 ‰ÙÈÁ È¢Á  ÛÈÒ‡ ˜ÁˆÈ Ô¯Ò
 Ú·˘ ¯‡· Ï¢˘Á  ÔÒÈ ˙È„Â‰È ¯¢Ò¯
 ÔÂ¯ˆÈ· ‡¢Á  Ô˘· ‰È¯‡ ·¢Ò¯

 ·˜ÚÈ ÔÂ¯ÎÊ ‡¢Á  ÈÓÈ‡Â¯ ÔÏÈ‡ ·¢Ò¯
 ‰ÈÏˆ¯‰ ˜¢˙Á  ·È·Á Ï‡ÂÈ Ô¢Ò¯

 ‰ÙÈÁ  ÈÂÏ Ì‰¯·‡ Ï¢‡Ò
 ‰È¯‰ Á¢ÈÁ  ÔÓ¯·ÏÈÊ ‰ÂÈ Ï¢‡Ò
‰ÙÈÁ Á¢ÈÁ ÈÊ¯‡ „Â„ ¯¢Ò¯

 ÈÎ‡ÏÓ ˙È¯˜ ¢‰Á  ÁÏÓÏ‡ ‰˘Ó ·¢Ò¯
 ̇ ÈÏÚ ÌÚ˜È  Î¢Á  ÂÓÁ Ô· ·È·Á ·¢Ò¯

 Ï‡È„‚Ó ‡¢Á  ̄ Âˆ Ì‰¯·‡ Ó¢Ò¯
  ÌÈÏ˘Â¯È   Ô¯Ë˘ Ï‡ÎÈÓ Ó¢Ï‡
 ‰ÙÈÁ ‡¢Á  ‡¯ÈÚÊ Ì‰¯·‡ Ô¢Ò¯
 ·È·‡ Ï˙ Ù¢¯Á  ̇ ¯ÓÈÊ ‰˘Ó Ô¢Ò¯

 ÌÈÈÁ ˙È¯˜  ̄ ¢ÈÁ  ÏË Â‰ÈÏ‡ ¯¢Ò¯
 ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ‡¢Á  ÔÂÓÓ ¯È‡Ó ‚¢¯

‰Ú¯ ‰¯‡ÈÓ ÌÁÓ Ï¢‡˙
  Ô‚ ˙Ó¯   „È¯˘ ˜ÁˆÈ Ô¢Ò¯

‰È¯‰  Ô¢ÓÁ ‰ÈÓ ˜ÁˆÈ ·¢Ò¯

          

     

   ∏≥ ÔÂÈÏÈ‚ ˙ÂÂˆ ∑µ


	Button 367: 
	Page 1: Off
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 

	Button 368: 
	Page 1: Off
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 

	Button 373: 
	Page 1: Off
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 

	Button 374: 
	Page 1: Off
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 

	Button 375: 
	Page 1: Off
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 

	Button 376: 
	Page 1: Off
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 

	Button 377: 
	Page 1: Off
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 

	Button 378: 
	Page 1: Off
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 

	Button 369: 
	Page 2: Off
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 

	Button 370: 
	Page 2: Off
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 

	Button 371: 
	Page 2: Off
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 

	Button 372: 
	Page 2: Off
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 

	Button 379: 
	Page 2: Off
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 

	Button 380: 
	Page 2: Off
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 

	Button 381: 
	Page 2: Off
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 

	Button 382: 
	Page 2: Off
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 



