
‰ÏÎÂ˙ ˙ÙÈÏ‰∫ Ó˜ÂÌ ‰¯‡ÂÈ Ï‰˙ÙÏÏ ≠  ±

±·¯ÎÂ ̇„Û Âß Ú¢·  ̈‡¢ ̄ÁÏ·Â ‡Ó ̄¯· ‰Â‡ ÎÏ ‰˜Â·ÚÆÆÆ ÂÈÙÏÏß
‰‚Óß „·¯‰ ·ÓÚÏ˙Â ˘Ï ‰˜Â·Ú Ó˜ÂÌ Ï˙ÙÏ˙Â ≠‡·Ï Ï‡ ÙÈ¯˘‰ Ó‰ ˜¯‡ Ï˜·ÂÚ Ó˜ÂÌ∫ ‰‡Ì ÈÂˆ‡
·Ê‰ ˘¯‚ÈÏ Ï‰˙ÙÏÏ ˙ÓÈ„ ·‡Â˙‰ ·È ̇ÎÒ˙ ̈‡Â ˘ˆ¯ÈÍ Ï˜·ÂÚ Ó˜ÂÌ ÓÈÂÁ„ ·˙ÂÍ ·È‰Î¢Òø

≤˘Â¢Ú ‡Â¢Á ÒÈß ˆß ÒÚÈÛ È¢Ë ̈ÂÓ¢· Ò¢ ̃¢Ë ¨Â‚Ì Î˘Ó˙ÙÏÏÆÆÆß ̈ÂÒ¢ ̃Òß
È ̆ÚÈÔ ·˜·ÈÚÂ ̇Ó˜ÂÌ ÓÓ ̆˘È˙ÙÏÏ ·‡Â˙‰ ·È‰Î¢Ò Â·‡Â˙Â Ó˜ÂÌ ··È‰Î¢Ò ©˙ÂÍ „ß ‡ÓÂ˙® ÂÏ‡ È˘‰

‡ ̇Ó˜ÂÓÂ ‡Ï‡ ÏˆÂ¯ÍÆ Â‡ÙÈß ··È ̇È·Á ̄ÏÂ Ó˜ÂÌ ÓÈÂÁ„ ˘È˙ÙÏÏ ·Â Î˘‡ÈÔ ·‡Ù˘¯Â˙Â ÏÏÎ ̇Ï·È‰Î¢Ò
≠Â˘È‰È‰ Ó˜ÂÌ ˘È ̆ÏÂ ˘Ì È˘Â· ‰„Ú˙Æ

≥˘Â¢Ú ˘Ì ÒÚÈÛ ‰ß ̈ÂÓ˘‰ ·¯Â¯‰ Ò¢ ̃È¢·
‡ÈÔ Ï‰˙ÙÏÏ ·˘ËÁ Ù˙ÂÁ ˘‡ÈÔ ÏÂ ÓÁÈˆÂ˙

¥·¯ÎÂ ̇„Û Áß Ú¢‡ ¨‡Ó ̄¯· ÁÒ„‡ ÏÚÂÏÌ ÈÎÒÆÆÆ È˙ÙÏÏß ̈Â¯˘¢È
‡Ï ÏÂ Ï‡„Ì Ï‰˙ÙÏÏ ÏÈ„ ‰Ù˙Á ÓÙÈ ˘¯‡‰ ÎÓˆÙ‰ ÏÈˆÈ‡˙Â

µ˘Â¢Ú ‡Â¢Á ÒÈß ˆß ÒÚÈÛ Îß
È˘Ì ˘Ï˘‰ ÙÈ¯Â˘ÈÌ ·‚Óß ÂÁÂ˘˘ÈÌ ÏÎÂÏÌ≠
         ‡Æ  ÙÈß ¯˘¢È ≠Â‰ÂÒÈÛ ˘Â¢Ú ˘‡Ì ˘Ì Ó˜ÂÓÂ ‡ÈÔ ‡ÈÒÂ ̄·„·¯
         ·Æ  ˘ÓÒ˙ÎÏ ·ÁÂı ≠Î˘‰Ù˙Á Ù˙ÂÁ Ï¯‰¢¯
         ‚Æ  ˘È˘‰‰ ˘ÈÚÂ ̄‰ÈÏÂÍ Áß ËÙÁÈÌ Ó˘Ú ̇ÎÈÒ˙Â Ú„ ˘È˙ÁÈÏ Ï‰˙ÙÏÏ

∂˘Â¢Ú ˘Ì ÒÚÈÛ Î¢‡ Â¯Ó¢‡ ¨ÆÆÆ Ï‡ Á˘È· ‰ÙÒ˜ß ̈ÂÓ¢· Ò¢ ̃Ò¢‚¨Ò¢„ ̈Ò¢Â
ÏÎ˙ÁÏ‰ È˙ÙÏÏ ·ÏÈ ˘È‰È‰ „· ̄·ÈÂ Ï·ÈÔ ‰˜È ̄≠Â‡ÙÈß ‡Ì ‰˜È ̄¯ÁÂ ̃ÓÓÂ ≠ÂÏÙÈ ‰ÙÓ¢‚ ÂÓ‚¢‚ ‡Ì
‰Â‡ ÁÂı Ó„¢‡ ‡ÈÂ ÁÂˆı≠ Â„· ̄˘‰Â‡ ÏˆÂ¯Í ‰˙ÙÏ‰ ‡ÈÂ ÁÂˆıÆ

∑˘Â¢Ú ˘Ì ÒÚÈÛ È¢„
ÓˆÂ‰ ÏÈÓÂ ̇ÚÌ Ú˘¯‰ ‰¯‡˘ÂÈÌ ··È‰Î¢Ò



‰ÏÎÂ˙ ˙ÙÈÏ‰∫ Ó˜ÂÌ ‰¯‡ÂÈ Ï‰˙ÙÏÏ ≠  ≤

 ÏÓ„Â ‡Â„Â ̇‰Á˘È·Â ̇˘Ï ˙ÙÏ‰ ··È ̇‰ÎÒ ̇≠Â‡ÙÈÏÂ ‡Ì ‡ÈÂ Ó˙ÙÏÏ ÚÌ ‰ˆÈ·Â¯Æ

±˘Â¢Ú ‡Â¢Á ÒÈÓÔ ˜¢ ÒÚÈÛ ‡ß ¨ÆÆÆ‰ÎÒ˙ß  ̈ÂÓ¢· Ò¢ ̃‡ß ̈·ß ¨ÆÆÆÏ˙ÙÏ‰ß
·ÚÈ ̄˘‡ÈÔ ·‰ ·ÈÎ¢Ò ÎÂÙÈÌ ‡ ̇‰¯·ÈÌ Ï·Â ̇ ≠‡Â ÏÙÁÂ ̇Ï˘ÎÂ¯≠ Ó˜ÂÌ Ï˙ÙÈÏ‰

≤˘Â¢Ú ˘Ì ÒÈÓÔ ˆß ÒÚÈÛ „ß ̈ ÂÓ¢· Ò¢ ̃Áß ¨Â‡Ú¢‚ ÆÆÆß
ˆ¯ÈÍ ˘È‰ÈÂ ÁÏÂÂ ̇Î‚„ ‰ˆ„ ˘Ó˙ÙÏÏ ÏÂ Î„È ˘‡Ì ÈÒÈÁ „Ú˙Â Ó˙ÙÏ˙Â È˘‡ ÚÈÈÂ Ï˘ÓÈÌ ÏÚÂ¯ ̄ÎÂÂ‰Æ

≥˘Â¢Ú ÒÈÓÔ ˆ¢„ ÒÚÈÛ ‡ß ̈ÂÓ¢· Ò¢ ̃Ëß
‰Ó˙ÙÏÏ ˆ¯ÈÍ ˘ÈÚÓÂ„ ÏÎÈÂÂÔ ·È ̇˜‰¢ ̃≠Â‡ÙÈÏÂ ‡Ì ‡ÈÔ ‡¯ÂÔ ‰˜Â„ ̆ÓÎÂÂÔ Ï‡Â˙‰ ÎÈÂÂÔ

¥˘Â¢Ú ÒÈÓÔ ˜¢ ÒÚÈÛ ‰ß „·¯È ‰ÓÁ·¯ ̈Â·‰¢Ï „¢‰ ‡ÈÔ ÙÂ˙ÁÈÔ
ÏÎ˙ÁÏ‰ ˆ¯ÈÍ ˘È‰Èß Ù˙Á ·È‰Î¢Ò ÓÎÂÂÔ Î‚„ ‰¯ÂÁ ˘Ó˙ÙÏÏÈÌ Î‚„Â

µ˘Â¢Ú ÒÈÓÔ ˆß ÒÚÈÛ Î¢‚ „·¯È ‰ÓÁ·¯ ̈ÂÓ¢· Ò¢ ̃Úß ̈Ú¢‡
‡ÈÔ Ï˙ÏÂ ̇ˆÈÂ¯ÈÌ Î‚„ ‰Ó˙ÙÏÏÈÌ ̈ÂÎÔ ‡ÈÔ Ï‰˙ÙÏÏ Î‚„ ¯‡È

∂Ó˘‰ ·¯Â¯‰ ÒÈÓÔ ˆß Ò¢ ̃Ò¢‡
ÏÎ˙ÁÏ‰ ˆ¯ÈÍ ˘˙‰‡ ÚÊ¯‰ ÏÙÈ ·È ̇‰ÎÒ˙ ̈‡·Ï ÏÎ˙ÁÏ‰ Ï‡ È˙ÙÏÏ ·ÚÊ¯‰



‰ÏÎÂ˙ ˙ÙÈÏ‰∫ Ó˜ÂÌ ‰¯‡ÂÈ Ï‰˙ÙÏÏ ≠  ≥

‰‚Ó¯‡ ·ÒÂÎ‰ Ó˙‡¯ ̇‡ ̇·È ̇ÎÒ ̇‰‚„ÂÏ Â‰ÓÙÂ‡ ̄˘‰È‰ ·‡ÏÎÒ„¯È‰ ˘·Óˆ¯ÈÌ∫

±ÒÂÎ‰ „Û ¢‡ ÚÓÂ„ ·ß ¨˙È‡ ¯·È È‰Â„‰ ‡ÂÓ ̄ÓÈ ˘Ï‡ ¯‡‰ „ÈÂÙÏÂÒËÂÔÆÆÆ ÚÂÈÔ ‡ÓÔß
··È‰Î¢Ò ‰ÈÂ Î¢Î ‰¯·‰ ‡˘ÈÌ Ú„ ˘Ï‡ ‰ÈÂ ÎÂÏÌ ÈÎÂÏÈÌ Ï˘ÓÂÚ ‡ ̇˜ÂÏ ‰˘¢ı  ≠Â‰Èß ‰˘Ó ̆ÚÂÓ„ ÚÏ
·ÈÓ‰ ·‡ÓˆÚ ·È‰Î¢Ò ÂÓÈÛ „‚Ï Ï‰Â„ÈÚ ÏˆÈ·Â ̄Ó˙È ÏÚÂ ̇‡ÓÔ

≤¯Ó·¢Ì Ù¯ ̃È¢‡ Ó‰ÏÎÂ ̇˙ÙÏ‰ ‰ÏÎ‰ ‚ß ¨ÆÆÆ ÎÂÏÌß
‰¯Ó·¢Ì ÏÓ„ ˘·ÎÏ ·È ̇ÎÒ ̇·ÂÈÌ ‡ ̇‰·ÈÓ‰ Ï˜¯È‡ ̇‰˙Â¯‰ ·‡ÓˆÚ Î„È ˘È˘ÓÚÂ ÎÂÏÌÆ ·˘Â¢Ú ‡ÈÔ
‰„ÈÔ ÓÂÙÈÚ ‡·Ï ‰¯Ó¢‡ ‰·È‡Â≠

≥¯Ó¢‡ ‡Â¢Á ÒÈß ˜¢ ÒÚÈÛ ‰ß ¨ÆÆÆÂÈ˘ÓÚÂ ÎÂÏÌß ̈Â·‰¢Ï ˘Ì „¢‰ ·‡ÓˆÚ ·È‰Î¢Ò
··‰¢Ï ÒÈÙ¯ ÚÏ ·˙È ÎÒ˙ ˘·‰Ì ‰·ÈÓ‰ ÒÓÂÍ Ï‡¯ÂÔ ‰˜Â„˘ Î„È Ï‰„ÓÂ˙ Ï·˙È ˙ÙÏ‰ ˘Ï ‡ÂÓÂ˙
‰ÚÂÏÌ ̈Â˘‚„ÂÏÈ ‰ÙÂÒ˜ÈÌ „·¯Â ·‚Â˙ÌÆ

¥˘Â¢ ̇Á˙Ì ÒÂÙ ̄ÁÏ ̃‡Â¢Á ÒÈß Î¢Á ¨ÆÆÆ˘ÏÂß ̈ ¨Â‰ÎÏÏÆÆÆß
‰Á˙¢Ò ‰·È‡ ÚÂ„ ËÚÌ Ï·ÈÈ ̇·ÈÓ‰ ·‡ÓˆÚ ≠˘‰È‡ ·Ó˜ÂÌ ‰ÓÊ·Á ˘‰Èß ·‡ÓˆÚÂ ˘Ï ‰‰ÈÎÏÆ

µ˘Â¢ ̇‡‚¯Â ̇Ó˘‰ ÁÏ ̃‡Â¢Á ·ß ÒÈÓÔ Ó¢· ¨ÆÆÆÂ‰‚ÂÔß
¯ß Ó˘‰ Ï‡ ¯ˆ‰ Ï˜·Ï ˘È‰‡ ‡ÒÂ ̄Ï‰˙ÙÏÏ ··ÈÎ¢Ò ˘È ̆·Â ·ÈÓ‰ ÒÓÂÎ‰ Ï‡¯ÂÔ ‰˜Â„ ̆˘‰¯È ‰ÎÒÛ
Ó˘‰ ‰˙È ̄ÏÚ˘Â ̇ÎÔ ÏÎ˙ÁÏ‰ ··È ̇ÎÒ ̇˜ËÔÆ

Â‰‰ ̈ÎÏ Ê‰ ÏÚÈÔ ‰·ÈÓ‰ ˘‰Ò¢ ̇ÓÂÁ ÚÏÈ‰ ·˘Ú ̇‰˜¯È‡‰ ̈‡·Ï ‰¨ÚÓÂ„ß ˘ÚÂÓ„ ÏÈ„Â ‰˘¢ı ‰Â‡ ÚÈÔ
‡Á ̄Ï‚Ó¯È≠

∂˘Â¢ ̇‡‚¢Ó ˘Ì ÒÈß Î¢Á ¨ÆÆÆÚÂÓ„ß ̈¨ÏÎ¢ÚÆÆÆÒ¢˙ß¨
∑˘Ì¨‡·ÏÆÆÆÒ¢˙ß ̈¨ÂÏ‡ÆÆÆ‰˘ÈÂÈß ̈¨Ó¢ÓÆÆÆ˘ÏÙÈÂß

‰˘¢ı ·ÈÓÈ ‰Ó˘‰ ÚÓ„ ÏÈ„ ‡¯ÂÔ ‰˜Â„ ̆·ÓÊ¯Á ̈‡·Ï ‰Ó‰‚ Î· ̄Ó‡Â ̇˘ÈÌ ˘ÚÂÓ„ ÏÈ„ ÚÓÂ„ ˘ÏÙÈ
‡‰¢ ̃≠ÂÏÎ˙ÁÏ‰ ‡ÈÔ Ï˘Â˙

∏˘Â¢ ̇‡‚¢Ó ÁÏ ̃‡Â¢Á ‚ß ÒÈÓÔ Èß ¨ÏÓÚ˘‰ÆÆÆß
‡ÈÔ Ï‰ÚÓÈ„ ‡ ̇‰˘¢ı ÚÏ ‰·ÈÓ‰ ·˜·ÈÚÂ˙ ̈‡·Ï ÓÙÚÌ ÏÙÚÌ Î˘È ̆‰¯·‰ Ó˙ÙÏÏÈÌ ÂÁÂ˘˘ÈÌ ˘Ï‡
È˘ÓÚÂ ‡ ̇˜ÂÏÂ ‰˙È ̄¯¢Ó  ˘È˙ÙÏÏ ÓÚÏ ‰·ÈÓ‰Æ



‰ÏÎÂ ̇˙ÙÏ‰∫ Ó˜ÂÌ ‰¯‡ÂÈ Ï‰˙ÙÏÏ ‡≠

∑

∏

¥

∂

µ

≥



‰ÏÎÂ˙ ˙ÙÈÏ‰∫ Ó˜ÂÌ ‰¯‡ÂÈ Ï‰˙ÙÏÏ ≠  ¥

ÚÂ„ ÚÈÔ Á˘Â· ·Ó·‰ ·È ̇ÎÒ ̇‰È‡ ‰ÓÁÈˆ‰Æ Ó˜Â ̄‰ÓÁÈˆ‰ ‰È‡ ÒÂ‚È‡ ·ÒÂÎ‰≠
±ÒÂÎ‰ „Û ¢‡ Ú¢‡ Ó˘‰ ¨ÆÆÆ ‚„ÂÏß ̈Â‚Óß ˘Ì Ú¢· ¨Ó‡È ˙È˜ÂÔ ‚„ÂÏÆÆÆÓÏÓË‰ß

Î‰Î‰ Ï˘ÓÁ˙ ·È˙ ‰˘Â‡·‰ ·Â ÚÏÈß‰ ÓÚÏ Ï˜¯˜Ú ÚÊ¯˙ ˘ÈÌ ÂÚÏÈ‰ ÚÓ„Â ‰˘ÈÌ ·˘ÓÁ˙ ·È˙
‰˘Â‡·‰Æ

≤˘Ì ·‚Óß ¨˙Â ¯·ÔÆÆÆ ÎÓ‰ ÂÎÓ‰ß ̈Â¯˘¢È
‰‚Óß ˘‡Ï‰ ‡ÈÍ ˘ÈÂ ‡ ̇˙ÎÈ ̇·È ̇‰Ó˜„ ̆ÏÓÚÔ ‰ˆÈÚÂ˙ ̈‰¯È ˙ÎÈ ̇‰·È ̇ÁÈÈ· ̇Ï‰ÈÂ ̇ÚÏ ÙÈ ˜·Ï‰
„Â˜‡ Â‡ÒÂ ̄ÏÂ Ï˘Â˙‰ ÏÙÈ ˘ÎÏÂø ÂÏÊ‰ ˙È¯ˆÂ ˘Óˆ‡Â Ó˜Â ̄Ó‰ÙÒÂ˜ÈÌ ˘È ̆Ï„‡Â‚ ÏˆÈÚÂ ̇ÂÏ‰·„ÈÏ
·ÈÔ ‚·¯ÈÌ Ï˘ÈÌÆ

≥˘Â¢ ̇‡‚¯Â ̇Ó˘‰ ÁÏ ̃‡Â¢Á ‡ß ÒÈÓÔ Ï¢Ë ¨Â‰‰ ÚˆÌ ÆÆÆ ˘‰Â‡ Ó„‡Â¯ÈÈ˙‡ß
¯ß Ó˘‰ ‰ÂÎÈÁ Ó˙È¯Âˆ‰ ˘Ï ‰‚Óß ˘‰ÁÈÂ· Ï‰·„ÈÏ ·ÈÔ ‚·¯ÈÌ Ï˘ÈÌ ‰Â‡ „‡Â¯ÈÈ˙‡ ≠˘‡Ì ‰Â‡ „¯·Ô
·Ï·„ Ï‡ ‰È˙‰ Óˆ„˜ ̇˘ÈÂÈ ˙ÎÈ ̇‰·È˙Æ

¥˘Ì ·‡‚¢Ó ¨ÂÓÓÈÏ‡ ÁÊÈÔ ÆÆÆ Î„·‡¯˙Èß ̈¨‰ÈÂˆ‡ÆÆÆ ¯‡˘ß
¯ß Ó˘‰ ‚Ì ‰ÂÎÈÁ ˘Ï‡ „È ·ÓÁÈˆ‰ ‰Ó˙¯ ̇ÏÚÈÔ ˘· ̇ÂÒÂÎ‰ ˘‰¯È ‚Ì ÏÙÈ ‰¨˙˜ÂÔ ‚„ÂÏß ‰ÈÂ ·¯˘ÂÈÂ˙
Ù¯„Â ̇≠‡Ï‡ ˘‰ÓÁÈˆ‰ ÁÈÈ· ̇Ï‰ÈÂ ̇„· ̄˘ÈÎÂÏ  ÏÓÂÚ ˜ÏÂ ̇¯‡˘Æ

µ˘Ì ¨ÂÏÎÔÆÆÆ „Û ˜ßß ̈Â‰ÓÁÓÈ¯ÈÔÆÆÆ ·¯Î‰ß
¯ß Ó˘‰ ˜·Ú ˘ÈÚÂ ̄ÓÁÈˆ‰ ÏÈ¢Á ËÙÁÈÌ ̈ÂÒ· ̄˘·˘ÈÚÂ ̄ÎÊ‰ Î· ̄‡ÈÔ Á˘ ̆˜ÏÂ ̇¯‡˘Æ

∂˘Ì  ̈Â‰‰ÆÆÆ ¯‡˘ß ̈¨‡·ÏÆÆÆß
‰ÁÈÂ· ÏÓÂÚ ˜ÏÂ ̇¯‡ ̆Ú¢È ÓÁÈˆ‰ ‰Â‡ ·ÎÏ  Ó˜ÂÌ ˘È ̆˜È·Âı ‚·¯ÈÌ Â˘ÈÌÆ

≥

¥

µ

∂



‰ÏÎÂ˙ ˙ÙÈÏ‰∫ Ó˜ÂÌ ‰¯‡ÂÈ Ï‰˙ÙÏÏ ≠  µ

¯‡ÈÂ ‡˙ ‰ÒÂ‚È‡ ·ÒÂÎ‰ Â‡ ̇„·¯ÈÂ ˘Ï ¯¢Ó Ê¢Ï ·‡‚¯Â ̇Ó˘‰ ˘ÓË¯˙ ‰ÓÁÈˆ‰ ‰È‡ ÏÓÂÚ ˜ÏÂ˙
¯‡ ̆≠„‰ÈÈÂ ˙Ú¯Â· ̇‚·¯ÈÌ Â˘ÈÌÆ

±ÙÈ¯Â ̆‰Ó˘ÈÂ ̇Ï‰¯Ó·¢Ì Ù¯ ̃Âß ÒÂÎ‰ Ó˘‰ ·ß ¨ÆÆÆ·˘ÈÌß
‰¯Ó·¢Ì ÙÈ¯ ̆˘‰˙È˜ÂÔ ·ÚÊ¯ ̇˘ÈÌ ·‡ ÏÓÂÚ ‰Ò˙ÎÏÂ˙≠ ÂÏÎ‡Â¯‰ „·¯ÈÂ ÒÂ˙¯ÈÌ Ï„·¯È ‰‚Óß ˘·‡Â
ÏÈ„È ¨˜ÏÂ ̇¯‡˘ßÆ

≤¯Ó·¢Ì Ù¯ ̃Áß ÏÂÏ· ‰ÏÎ‰ È¢· ¨ÆÆÆÚÌ ‡ÏÂß
Î‡Ô ÙÒ ̃‰¯Ó·¢Ì ˘‰˙È˜ÂÔ ·‡ ÏÓÂÚ ˙Ú¯Â· ̇©ÂÎÓÂ ˘¯‡ÈÂ ·‡‚¢ÓÆ®

≥˙ÂÒÙÂ ̇ÈÂÌ ËÂ· ˘Ì ·ÒÂÎ‰ ¨ÙÈ¯ ̆‰¯Ó·¢ÌÆÆÆ ˜ÏÂ ̇¯‡˘ß
‰˙ÂÈ¢Ë Óˆ„„ ÚÌ ‰¯Ó·¢Ì ·ÙÈ‰¢Ó Â‰Ò·È ̄˘‰‰Ò˙ÎÏÂ ̇Ó·È‡‰ ÏÈ„È ˜ÏÂ ̇¯‡˘Æ

¥˘Â¢ ̇ˆÈı ‡ÏÈÚÊ ̄ÁÏ ̃Êß ÒÈß Áß ¨Â‰‰ÆÆÆ ˜·ÂÚß
‰ˆÈı ‡ÏÈÚÊ¯ ‰·È‡ Ó‰¯·‰ ‡Á¯ÂÈÌ ˘‰‚È·Â ·Á¯ÈÙÂ˙ ‚„ ‰Ó˜ÈÏÈÌ ·ÓÁÈˆ‰≠ ÂÎ¯‡‰ ÎÂÏÌ Á˘˘Â
Ï„Ú ̇‰¯Ó·¢Ì ·ÙÈ‰¢Ó ÂÎ„·¯È ‰˙ÂÈ¢Ë ̈ÂÎÔ ‰Èß‰ ‰Ó‰‚ ·Ó˘Í ÎÏ ‰˙˜ÂÙÂ˙Æ

                   ÙÈ¯˘ ‰¯Ó·¢Ì Î„È ˘Ï‡ ÈÒ˙ÎÏÂ ‰‡˘ÈÌ ·˘ÈÌÆ Â‰„ÈÔ ÚÓÂÆ ÎÈ ‰‡˘ÈÌ
˘ÏÓË‰ ‰È‡ ‰¯Â‡ÈÔ ·˘ÓÁ‰ Ï‡ ‰˘ÓÁÈÌ ·ÚˆÓÔÆ ÎÓ¢˘ ‰¯¢· ·Ó„Â˙ ˘ÌÆ ÎÈ ‰˘ÓÁÈÌ ‰ÈÂ ÁÒÈ„ÈÌ
ÂÎÂß Î„Ï˜ÓÔÆ Â‡¢Î ‰Âˆ¯Í ÏËÚÌÆ Â‡ÓÌ ‰Ò˙ÎÏÂ˙ ‰‡˘ÈÌ ·˘ÈÌ Ó·È‡ ÏÈ„È ˜ÏÂ˙ ¯‡˘Æ

≥

םדוקה רודב הררועתנ רבכ הציחמה תלאש הנהו
רשא ךכ לע ןיד קספ ספדנ ש"ח ירבעה בל רפסבו
םשארבו םינואג םיעבשמ הלעמל םימותח וילע
'ה 'עסבו ל"ז דירפצנאג ש"רגהו שא מ"רהמה
תושעל רוסא ל"זו אפירח אניכסב וקספ ד"ספהמ
קר םישנאו םישנ תרזע ןיב תלדבמה הציחמה
קר ,םישנב םישנא לכתסהל ולכוי אל רשא ןפואב
אל השענ רבכ םא ןכו .םדק ימיב גוהנכ ושעי
םינקתמה 'יפאש תעדל םידמל ונא .ל"כע הב וסנכי
הציחמ תושעל אלש םתעד לע הלע אל זאד
.םישנב םישנא לכתסהל ולכוי אל רשא תלדבמ
הממ תרחא ,רחא ןינעב הילעמ לקהל וצר קרו

לכ ץרפב ודמע תאז לכבו הכ דע םש גוהנ היהש
םתעד ףקות ועיבהו םש םימותחה םילודגה הלא
ו"ק לש ונב ןב ו"קב הנימ ןוד .תונשל אלש
ןפואב תאזכ הציחמ 'יפא ןיאשכ הז רוסיא ףקותל
ירבעה בלב םג םש ןייעו .לכתסהל ולכחי אלש
הציחמ תיישע לש בויחה ףקותמ כ"ג בתוכש א"חב
מ"היפו א"נ 'ד הכוסב 'מגה ירבד איבמו תלדבמ
.ש"ע ט"ויתו

ח"ואח קיש ם"רהמ ת"ושב יתאצמ תאזמ הלודגב
יצירפ המכ תודוא לע דחא ברמ לאשנש ז"ע 'יס
םממז קיפהל םהל ונתי אל םאש םימייאמש םע
םישנא תרזעל םישנ תרזע ןיב קיספמה רבד סורהל
םידומעב קר םישרקב ירמגל רוגס אהת אלש
ףכיתו להקהמ ןמצע ושרפי תוארהלו תוארל ולכויו
ג"הכב הבוט םא .'וכו תבשב ףא םתונח וחתפי
קותשל םירשכהל םכל הלילח ל"זו בישהו ,הקיתשה
ונא אנידמ יכ םהה םיפוצחה ושעש תוצירפה ד"ע
תרזעל םישנא תרזע ןיב קספה תושעל םיביוחמ
הכוס 'סמב אתיאדכ 'וכו ק"מהבב 'יהש ומכ םישנ
םיצרופהו ,ט"ויתב םש ןייעו 'וכו א"נ 'ד לילחה 'פ
םכיקלא 'דל ןכ ןושעת אל םושמ כ"ג םירבוע
ח"וא קלח ס"תחב ןייעו טעמ שדקמ אוה נ"כהבו
ירבועל ןחיכוהלו תאז לע תוחמל םיבייחו ,ח"כ 'יס
םיעשרה ירבדכ תמאה 'יה םא 'יפאו 'וכו הריבע
םוקמ לכמ תבשב תונחה וחתפי אל ז"יעש ל"נה
הכזיש ליבשב אטח םדאל םירמוא ןיאד ל"יק ירה

ףקות ירחא קיזחה םרחהו .המודכו תבש ילוליח לע
בישמ ת"וש רפסב םג קיש ם"רהמה לש הז וקספ
.ש"ייע ד"מ 'יס ח"ואח םירבד

ןד ב"ס 'יס 'א קלח הדוהי ןורכז ת"וש רפסב םג
ם"במרהו הכוסב 'מגה ירבד כ"ג איבמו הציחמה ןינעב
,וירבדב תצק ךיראמו ט"ויתה ירבד ןכו מ"היפב
תושעל רתויב ביוחמ יאדוב יכ לאושה ברהל בתוכו
םושמ קר עגונ וניא הז רבד יכ ןעי ןגוהכ רבדב
רוסיאב עגונ אלא דבלב לארשי לש ןגהנמ יוניש
'וכו תולכתסה לש רוסיאה דבלמד 'וכו אתיירואד
אתיירואד רוסיא וב דוע 'וכו אתיירואד רוסיא אוהש
ישדקמ לע רבועש אתיירואד רוסיא וב דוע 'וכו
וב שי דועו ,וללכב טעמ שדקמ ארומש וארית
גהנממ םינשמשכ םלוע לובג גסת לא םושמ רוסיא
ל"נה הציחמה םישועש םלועמ םישודקה לארשי
.ש"ייע 'וכו לכתסהל ולכוי אלש ןפואב

הציחמה בויח ןינעב וכיראהש יתיאר ונינמז ינברמ
-'ג ךרכ 'ד הנש תויפלת ןועברב ןייטשנייפ מ"רגה
ת"וש רפסבו 'ו קלח בוט םוי תרהט רפסבו ,'ד
הבושתה ירבד םג יתיאר( 'כ 'יס ב"ח קחצי תחנמ
תסנכה תיבב םישנ תרזע לע ל"ז קוק י"ארגה לש
םירבדהו )ח"שת ירשת תסנכה תיב ןוילגב ספדנש
.םיכורא

ןיב הציחמ תיישע ןידמ ע"ושב רכזנ אלש הזו
היעב תמייק התיה אל זאש ינפמ אוה ה"זעל נ"כהיב
ןפואב םיושע ויה תויסנכה יתב לכ יכ ,ללכב תאזכ
התיהו נ"זעל נ"כהיב ןיב קיספמ היה בע לתוכש
עיגמ היה הלפתה לוקו גגה דעו הפצרהמ תעגמ
םילולח םילולח ךרד וא םינטק תונולח ךרד םהל
םייקתת יכ תעדה לע הלע אלו ,לתוכב םיושע ויהש
.הציחמ םיכירצ םא תאזכ איעב ללכב

ונרבד ידמ א"טילש יקסמרבא י"ירגה ןואגה ב"שו
נ"זעל נ"כהיב ןיב הציחמ תכרצה תודוא לע םעפ
ז"טב אבומש הריכ 'פב יכדרמה ירבד לע עיבצה
הציחמד תבש ןינעל בתוכש א"קס ו"טש 'יס ח"ואב
השרד תעשב ןישועש הציחמ ןוגכ תועינצל השענה
םיפסאתמש ידמד ירה ,רתומ םישנל םישנא ןיב
יארע אוהש השרד תעשל וליפא דחי םישנו םישנא
הנימ ןוד .םישנל םישנא ןיב הציחמ תושעל םיכירצ
ןיבל נ"כהיב ןיב הציחמ תושעל םיכירצד ש"כמד
הלפתל םשב ופסאתיש ידמ יצייח אהתש ידכ נ"זע
.עובק אוהש

ק"ס ו"ש 'יס א"גמב ראובמכ עשפד אכיה ךריבח
וקתשדמ ורמאיש ןדיד ןודינב ןכש לכו ט"כ ח"כ
תוכירא רתיב ש"ייע 'וכו והל אחינד מ"ש ןנבר
.םיבצוח םירבדב
ןינע לע עיגפמב דמע קיש ם"רהמה ןואגהש ירה
תרזעל תסנכה תיב ןיב תלדבמה הציחמה רודיס
הוצו האחמה בויחו רוסיאה רמוח רריב םישנ

םע יצירפ לש םימויא ינפמ וליפא שוחל אלש
ורבעיש

¥
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ÏÓ„Â ÚÏ ‰ÁÈÂ· Ï‰Ù¯È„ ·ÈÔ ‰‚·¯ÈÌ Ï˘ÈÌ ‡ÈÙ‰ ˘ÚÏÂÏÈÌ Ï·‡ ÏÈ„È ˜ÏÂ ̇¯‡ ̆≠Ú¢È ÓÁÈˆ‰ ˘ÏÙÈ ¯ß
Ó˘‰ Î˘¯‰ ÏÓ¯Â ̇˘‡È‰ Ó‚ÈÚ‰ ‡Ï‡ Ú„ Ï‚Â·‰ ‰Î˙ÙÈÈÌÆ ·ÂÒÛ ÏÁÈÂ· ÓÁÈˆ‰ ÈÈ˙ÎÔ Óˆ· ÂÈ‰‡ ‡ÒÂ¯
Ï‰˙ÙÏÏ ··È ̇ÎÒ ̇©‡Â ·ÎÏ Ó˜ÂÌ ‡Á¯® ·‚ÏÏ ˙Ï·Â˘ ̇·Ï˙È ˆÂÚ‰ Óˆ„ ˘ÈÌ Ú„ ˘˙·‰ ÓÁÈˆ‰
˘˙Ò˙È ̄‡Â˙Ô Ï‚Ó¯ÈÆ
·Î„È Ï‰·ÈÔ ‡ ̇‰ÚÈÔ Î¯‡ÂÈ ̈ÚÏÈÂ ÏÏÓÂ„ ‡ ̇ÎÏ ‰ÒÂ‚ÈÂ ̇‰Â‚ÚÂ ̇ÏÚÈÔ ˆÈÚÂ ̇·˙Ï·Â˘˙Æ

±„·¯ÈÌ Î¢‚ ̈Èß≠Ë¢Â
‰Ù¯˘‰ ÚÂÒ˜ ̇·ÓÁ‰ ‰ÈÂˆ‡ ̇ÏÓÏÁÓ‰ ̈ÂÈ ̆ÓˆÂ‰ ÓÈÂÁ„ ̇Ï˜Á ̇Ï˘„‰ ˜¯· ≠·ÂÒÛ Ï˘˜≠ È˙„ Î„È
ÏÁÙÂ ̄Ó˜ÂÌ Ï‰˙ÙÂ ̇Â‚Ì Î„È ÏÎÒÂ˙Â ‡Á¢ÎÆ

≤ÒÓ¢ ̃ÓˆÂ‰ ¢Ê ¨ÆÆÆ ‡Ï˜ÈÍß
‰ÒÓ¢ ̃ÓÙ¯ ̆‡ ̇‰Ù¯˘‰ ÎÓ˜Â ̄ÏÓˆÂ ̇ˆÈÚÂ˙Æ ·ÚÏ ‰‚‰Â ̇ÒÓ¢ ̃©˘‰Â‡ ¯·ÈÂ Ù¯ı® ÓÂÒÈÛ≠

≥‰‚‰Â ̇ÒÓ¢ ̃˘Ì ‡Â ̇·ß
‰ÈÒÂ„ ˘Ï ˆÈÚÂ ̇‰Â‡ Î·Â„ ÚˆÓÈ ≠Â¯·ÈÂ Ù¯ı ‰ÂÒÈÛ ˘˙ÏÓÈ„ ÁÎÌ ÁÈÈ· Ï„‡Â‚ Ï˙Ï·Â˘ ̇Â‰‰‚‰ ÓÎÂ·„˙
·ÓÈÂÁ„ ˘Ï‡ Ï‚¯ÂÌ Á¢Â ÏÁÈÏÂÏ ˘Ì ˘ÓÈÌÆ

¥·¯ÎÂ ̇„Û Ò¢· Ú¢‡ ¨‰‰Â‡ ÒÙ„‡ÆÆÆ ˘ˆÂÚ ··È ̇‰ÎÒ‡ß
ÚÈ˜¯‰ ˘Ï ˆÈÚÂ˙ ‰Â‡ Î·Â„ ÚˆÓÈ Â‡ÈÔ ‰‡„Ì ÈÎ¯ ÎˆÂÚ ‡Ï‡ Î˘‰Â‡  Ï·„ ≠˘‰¯È ‰‰‰‚‰ ·ÙÈ
‡Á¯ÈÌ ÓÂ˘ÙÚ ̇‚Ì Ó‰¯ˆÂÔ Ï‰˜¯‡ ˆÂÚ°

µ˘Â¢Ú ‡Â¢Á ÒÈß ·ß ÒÚÈÛ ·ß ̈ÒÚÈÛ ‡ß ̈ÂÓ¢· Ò¢ ̃‡ß ¨ÆÆÆ·Ò¢Ò ‚ßß
ÎÏ Ó‰ ˘Ï‡ ‰ÈÂ Ó‚ÏÈÌ ·ÙÈ ‡Á¯ÈÌ ‡ÒÂ ̄Ï‚ÏÂ ̇‚Ì Î˘‰Â‡ Ï·„ ··È ̇≠‡·Ï ˆ¯ÈÎÈÌ Ï‰·ÁÈÔ ·ÎÏ ÚÈÔ
‡ÈÍ ‰„¯Í ‰ÓÎÂ·„ ÏÚ˘Â˙Â ̈Â‰Ó˙·ÈÈ ̆ÓÏ‰‚ÏÂ ̇Ó˙È ˘‰‚ÈÏÂÈ ÓÂˆ„ ̃‡ÈÔ Ê‰ ·‚„ ̄ˆÈÚÂ ̇Æ

∂ÈÂÓ‡ „Û Ó¢Ê Ú¢‡ ¨˙¢ ̄˘·Ú‰ ·ÈÌÆÆÆ ˘Ú¯Èß
‰Ó˙‰‚ ̇·ˆÈÚÂ ̇È˙È¯‰ ÊÂÎ‰ Ï·ÈÌ ˆ„È˜ÈÌ

≥

≤
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ÏÓ„Â ‡ ̇‰ÓˆÂ‰ ‰¯‡˘Â‰ ·ÚÈÔ ‰ˆÈÚÂ ̇≠‰ÈÒÂ„ ˘Ï Î·Â„ ÚˆÓÈ ̈˘ÎÏ „· ̄˘Ï‡ ‰ÈÈ˙È ¯Âˆ‰ ˘‡Á¯ÈÌ
ÈÁ˘·Â ˘‡È ÚÂ˘‰ ̈ÏÂ·˘ ̈Â‡ÂÏÈ ‡ÙÈÏÂ Ó„· ̄·‚ÏÏ ˘‰Â‡ Ï‡ ÏÙÈ Î·Â„È ≠‡ÒÂ ̄ÏÈ ÏÚ˘Â ̇‚Ì Î˘‡È Ï·„Æ
ÂÏÎÔ ‡ÒÂ ̄ÏÈ Ï‰Ò˙Â·· ··È ̇·‡ÂÙÔ ˘Ï‡ ‰ÈÈ˙È ¯Âˆ‰ Ï‰ÈÂ ̇·ÙÈ ˘ÂÌ ·Ô ‡„ÌÆ ÂÈ ̆ÏÎÏ ‡„Ì Ï‰ÚÏÂ˙

‡ ̇¯Ó ̇‰Î·„Â ̇˘ÏÂ ÂÎÓÂ ˘ÓˆÈÂ ‡ˆ ̇˜ÓÁÈ ̇˘ÊÎ˙‰ Ï˘·Ú‰ ·ÈÌ Î‰ÈÌ ‚„ÂÏÈÌÆ
‰ÓˆÂ‰ ‰˘Èß ÓÔ ‰˙Â¯‰ ·ÚÈÔ ˆÈÚÂ ̇ÓˆÈÂ ·Ó˘‰ Â‚Óß ·Î˙Â·Â ̇‰ÚÂÒ˜Â ̇·„ÈÔ ‡˘‰ ˘Ù¯ˆ‰ ‡ ̇‚„¯È
‰ˆÈÚÂ ̇ÂÏÎÔ ÓÂ˙ ̄Ï·ÚÏ‰ Ï‚¯˘‰ Ó·ÏÈ ˘ÈˆË¯Í Ï˜ÈÈÌ ‡ ̇‰·ËÁÂ˙ÈÂ ‰ÎÒÙÈÂ ̇≠ÁÈÂ·È ‰Î˙Â·‰Æ

±Î˙Â·Â ̇ „Û Ú¢· Ú¢‡ Ó˘‰ ¨ÆÆÆÎÏ ‡„Ìß ̈Â¯˘¢È
‰Ó˘‰ ÓÂ‰ ˘È ÒÂ‚È Ú·È¯‰∫ ÚÂ·¯ ̇ÚÏ „ ̇Ó˘‰ ≠˘ÚÂ·¯ ̇ÚÏ ÓˆÂÂ ̇„‡Â¯ÈÈ˙‡ ̈Â˘ÚÂ·¯ ̇ÚÏ „ ̇È‰Â„È˙
≠˘ÙÂ¯ˆ˙ ‡˙ ‚„¯È ‰ˆÈÚÂ˙ ˘‰‚Â ·Â˙ È˘¯‡ÏÆ  ·ÎÏÏ ÚÂ·¯˙ ÚÏ „˙ Ó˘‰ ≠‡˘‰ ‰ÓÎ˘ÈÏ‰ ‡˙
·ÚÏ‰ ·‡ÈÒÂ¯ÈÌ „‡Â¯ÈÈ˙‡ Â˘Â„¯ ̇Â‡È‰ Ó˜ÈÈÓ˙ ̈Â·ÎÏÏ ÚÂ·¯ ̇ÚÏ „ ̇È‰Â„È ̇≠ÈÂˆ‡ ̇Â¯‡˘‰ Ù¯ÂÚ
ÂÚÂ„ ÎÓ‰ „·¯ÈÌÆ

≤˘Ì ·‚Óß ¨¯‡˘‰ Ù¯ÂÚÆÆÆ ·Ù¯ÂÚ ¯‡˘ß ̈Â¯˘¢È
‰‚Óß Ó˜˘‰ ˘Ù¯ÈÚ ̇¯‡ ̆·‡˘‰ „‡Â¯ÈÈ˙‡ ÂÏ‡ ¯ ̃Ó‰‚ ·Â ̇È˘¯‡Ï ≠ÂÓ˜Â ̄‰‡ÈÒÂ ̄‰Â‡ ÓÙ¯˘˙
ÒÂË‰ ˘‰Î‰Ô ÁÈÈ· ÏÙ¯ÂÚ ‡˙ ¯‡˘ ‰‡˘‰ Î„È ÏÂÂÏ‰Æ ¯˘¢È ÙÈ¯˘ ≠‡Â ˘ÙÂ¯Ú ‡˙ ¯‡˘‰ Î‚„ Ó‰
˘Ù¯Ú‰ ‡ ̇¯‡˘‰ ·‡ÈÒÂ¯¨ ‡Â ˘ÓÊ‰ ˘‰Î‰Ô ÓˆÂÂ‰ ÏÙ¯ÂÚ ‡˙ ¯‡˘‰ ‡Ù˘¯ Ï„ÈÈ ̃˘Ú„ ‡Â˙Â ÊÓÔ
‰È˙‰ ¯‡˘‰ ÓÎÂÒ‰Æ ¯˘¢È ÓÚ„ÈÛ ‡ ̇‰ÙÈ¯Â ̆‰˘ÈÆ
ÏÓÚ˘‰ ̈ÏÓ„Â Î‡Ô ˘‡ÒÂ ̄Ï· ̇È˘¯‡Ï Ïˆ‡ ̇·Ù¯ÈÚ ̇¯‡˘Æ ‰‡Á¯ÂÈÌ Ó˜˘ÈÌ ÚÏ Ê‰ ÓÓ˘‰ ‡Á¯˙
·Î˙Â·Â˙≠

≥Î˙Â·Â ̇„Û Ë¢Â Ú¢· ¨ÆÆÆÓ‡˙ÈÌß ̈Â¯˘¢È
Î˙Â·˙ ·˙ÂÏ‰ Ó‡˙ÈÌ ÂÎ˙Â·˙ ‡ÏÓ‰ ÚÏ ·ÚÏ‰ ‰˘È Ó‰ ·Ï·„¨ Â‡Ì ‚¯˘ ‡„Ì ‡˙ ‡˘˙Â Â‰È‡
˙Â·Ú ̇Î˙Â·˙‰ ÂËÂÚ ̇˘‰È˙‰ ·˙ÂÏ‰ Î˘È˘‡‰ ÂÓ‚ÈÚ Ï‰ Ó‡˙ÈÌ Â·ÚÏ‰ ËÂÚÔ ˘‰È˙‰ ‡ÏÓ‰ ÂÏ‡ Ó‚ÈÚ
Ï‰ ÈÂ˙¯ ÓÓ‰ ≠‡Ì ·‡Â Ú„ÈÌ ˘¯‡Â ‡Â˙‰ ÈÂˆ‡ ̇Ó·È ̇‰Â¯È‰ ÏÁÂÙ˙‰ ·Ù¯ÈÚ˙ ¯‡ ̆‰¯È Ê‰ ÒÈÓÔ
ÓÂ·‰˜ ˘‰È˙‰ ‡Ê ·˙ÂÏ‰ ÂÁÈÈ· Ï‰ Ó‡˙ÈÌÆ ÓÙÂ¯˘ Î‡Ô ˘ÓÂ˙¯ Ï‡˘‰ ©‡¯ÂÒ‰ ≠˘‰È‡ ‡˘˙ ‡È˘
Ó„‡Â¯ÈÈ˙‡® Ïˆ‡ ̇Â¯‡˘‰ Ù¯ÂÚ°

¥˘Â¢Ú ‡‰¢Ú ÒÈß Î¢‡ ÒÚÈÛ ·ß ̈ÁÏ˜ ̇ÓÁÂ˜ ̃Ò¢ ̃·ß ̈Â·È ̇˘ÓÂ‡Ï Ò¢ ̃‰ß ¨ÆÆÆÓÂ˙¯ß
ÓÙÂ¯ ̆·˘Â¢Ú ˘‚Ì ‰ÙÂÈß ·ÎÏÏ ‡ÈÒÂ ̄Ù¯ÈÚ ̇¯‡ ̆≠‡·Ï ‰ÁÏ˜ ̇ÓÁÂ˜ ̃Â·¢ ̆ÙÈ¯˘Â ˘Ó„Â· ̄·‡ÏÓ‰
‡Â ‚¯Â˘‰ ÓÎÁ ‰Ó˘‰ ˘¯‡ÈÂÆ
ÂÈÂˆ‡≠ ˘‡˘‰ ˘‰È‡ ‡˘˙ ‡È ̆‡·Ï ·˙ÂÏ‰ ©„‰ÈÈÂ ‰‡¯ÂÒ‰ ·Ó˘‰ ¯È˘ ‰‡˘‰ ˘˙‡¯ÓÏ‰® ÈÂˆ‡˙
·Ù¯ÈÚ ̇¯‡˘ ̈‡·Ï ÙÂÈß‰ ˘‰È‡ ‡ÏÓ‰ ‡Â ‚¯Â˘‰ ‡ÒÂ¯‰ ·Ù¯ÈÚ ̇¯‡˘Æ ≠ÂÓÎ‡Ô ¯‡Èß‰ ·¯Â¯‰ ˘‡ÈÔ
‰ÚÈÔ ˙ÏÂÈ ·‰ÈÂ˙‰ ‡˘ ̇‡È ̆ÎÏÏ ̈ÂÓ‰ ˘¯‚ÈÏÈÌ ÏÙ¯ ̆˘‡˘ ̇‡È ̆˘ÂÓ¯ ̇‡ ̇˘Ú¯‰ Ï·ÚÏ‰ ·Ï·„ ‡ÈÔ
ÏÂ ÈÒÂ„ ·‰ÏÎ‰ °

µ˘Â¢ ̇‡‚¯Â ̇Ó˘‰ ÁÏ ̃‡‰¢Ú ‡ß ÒÈß ¢Ê ¨„‰‡ÆÆÆ‡Ó¯ß
˘ÈË ̇¯ß Ó˘‰ Ê¢Ï ‰È‡ ˘ÎÈÒÂÈ ‰¯‡ ̆Ï‡ÏÓ‰ ©Â‚¯Â˘‰® Ï‡Â „‡Â¯ÈÈ˙‡ ˘‰¯È Ù¯˘ ̇ÒÂË‰ ˘ÓÓ‰ ÏÓ„Â
‡ ̇‰‡ÈÒÂ ̄·Ù¯ÈÚ ̇¯‡ ̆ÚÂÒ˜ ̇·‡˘ ̇‡È ̆„Â˜‡

∂·È‡Â ̄‰‚¯¢‡ ‡‰¢Ú ÒÈß Î¢‡ ‡Â ̇È¢‡
‰‚¯¢‡ ‰·È‡ Ó˜Â ̄Ï„·¯È ˘Â¢Ú ˘‚Ì ÙÂÈß ÁÈÈ· ̇·ÎÈÒÂÈ ‰¯‡ ̆ÓÏ˘ÂÔ ‰‚Óß ·Î˙Â·Â ̇¨‡Ê‰¯‰ Ï·Â˙
È˘¯‡Ïß ≠Â˘Ì ÓÙÂ¯ ̆˘‰Â‡ „‡Â¯ÈÈ˙‡Æ  ÂÏÎ‡Â¯‰ ˆ¢Ï ˘ÚÈÔ ÎÈÒÂÈ ‰¯‡ ̆‰Â‡ ˙Ï·Â˘ ̇ÓÎÂ·„ ̇≠˘‡˘‰
˘Â‡‰ ˙ÂÙÒ ̇Ó˜ÂÌ Á˘Â· ·Á·¯‰ ̈ÂÓÓÈÏ‡ ÁÈÈ· ̇Ï‰˙‰‚ ·‡ÂÙÔ Ó˙‡ÈÌ ÏÓÚÓ„‰ ≠ÎÂÏÏ ÎÈÒÂÈ ‰¯‡˘Æ
Â‡¢Î ˜˘‰ Ï‰‚È„ ˘‡Á¯È ˘˙‡¯ÓÏ‰ ‡Â ˙‚¯˘‰ ÁÂÊ¯˙ Ï‰ÈÂ˙ ·ÁÂ¯‰ Î·˙ÁÏ‰¨ ‡Ï‡ ˘‡¯˙
·ÓÚÓ„‰ ÂÁÈÈ· ̇Ï‰˙‰‚ ·‰˙‡ÌÆ

µ



‰ÏÎÂ˙ ˙ÙÈÏ‰∫ Ó˜ÂÌ ‰¯‡ÂÈ Ï‰˙ÙÏÏ ≠  ∏

ÏÓ„Â ˘·Â˙ È˘¯‡Ï ‡ÒÂ¯Â˙ ÓÏˆ‡˙ Ù¯ÂÚÂ˙ ¯‡˘ Ó„‡Â¯ÈÈ˙‡¨ Â‰‚Óß ·Î˙Â·Â˙ ‰˜˘‰ ÚÏ ‰Ó˘‰
˘˜¯‡‰ Ï„ÈÔ Ê‰ „ ̇È‰Â„È ̇≠Ó‰‚È ·Â ̇È˘¯‡Ï ≠

±Î˙Â·Â ̇„Û Ú¢· ÒÂÛ Ú¢‡ ¨„‡Â¯ÈÈ˙‡ÆÆÆ ÓÈ ‡ÒÂ¯ß
Ó‰¢˙ „È ·Ê‰ ˘ÓÎÒ‰ ‡˙ ¯‡˘‰ ·ÒÏ¨ ‡·Ï ÓÓ‰‚È ·Â˙ È˘¯‡Ï ÏÎÒÂ˙ ‡˙ ‰¯‡˘ ·ÓËÙÁ˙¨
Â‰Ó˘‰ ÚÂÒ˜ ̇·‡˘‰ ˘ÓÎÒ‰ ‡ ̇¯‡˘‰ ·ÒÏÆ

≤˘Ì ·‚Óß Ú¢· Ú¢· ¨‡Ó ̄¯ß ÈÂÁÔÆÆÆ Ó·ÂÈß ̈Â˙ÂÒß „¢‰ Â‡Ï‡ ·Áˆ¯
‡ÙÈÏÂ „ÈÔ Ù¯ÈÚ ̇¯‡ ̆‰‡ÓÂ¯‰ ·˙Â¯‰ ‰Â‡ ¯ ̃·˘Â ̃‡Â ÏÎÏ ‰ÙÁÂ ̇·Ó·ÂÈ ̈‡·Ï ·Áˆ ̄‡ÈÔ ÁÈÂ· ÎÈÒÂÈ
¯‡ ̆ÎÏÏ ≠ÂÎÏ ˘ÎÔ ·˙ÂÍ ·È˙‰ ̈Â·Ó·ÂÈ ‡Û ˘È ̆‡ÈÒÂ ̄„‡Â¯ÈÈ˙‡ Ïˆ‡ ̇·Ù¯ÈÚ ̇¯‡˘ ̈ÈÎÂÏÂ ̇ÏÎÒÂ˙
‡ ̇¯‡˘‰ ·ÒÏ ̈Â¯ ̃·˘Â ̃ÁÈÈ· ̇ÏÎÒÂ ̇‡ ̇¯‡˘‰ ·ÓËÙÁ˙Æ
ÂÈ ̆ÏÚÈÈÔ≠ ÏÓ‰ ·‡Ó ̇‡ÈÔ ÁÈÂ· „‡Â¯ÈÈ˙‡ ·ÎÈÒÂÈ ¯‡ ̆‡Ï‡ ·˘Â˜ø Âˆ¢Ï ˘ÓˆÂ ̇ÎÈÒÂÈ ¯‡ ̆ÎÂÏÏ ̇·ß
ÈÒÂ„Â˙∫ ˘ÎÏ ‡ß ÁÈÈ· Ï‰˙‰‚ ÂÏ‰˙Ï· ̆·‡ÂÙÔ Ó˙‡ÈÌ ÏÓÚÓ„Â ·Á·¯‰ ©ÂÏÎÔ ¯ ̃˘Â‡‰ ‡Â ÓÈ ˘‰È˙‰
˘Â‡‰ ‡È ÙÚÌ ÁÈÈ· ̇·ÎÈÒÂÈ ¯‡ ̆® ̈Â˘‰˙Ï·Â˘ ̇Â‰‰‰‚‰ ÁÈÈ·Â ̇Ï‰˙‡ÈÌ ÏÓ˜ÂÌ ·Â Óˆ‡ÈÌ ©ÂÏÎÔ ¯˜
·˘Â ̃‡Â ·Ó·ÂÈ È ̆ÁÈÂ· ÎÈÒÂÈ ¯‡˘Æ
Â‡¢Î ‡ÈÔ „ÈÔ Ù¯ÈÚ ̇¯‡ ̆„ÈÔ ‰ÓÁÈÈ· ˘ÈÌ ·Ï·„ ≠‡Ï‡ ÎÏ ‡È ̆Â‡˘‰ ÁÈÈ·ÈÌ Ï·ÁÂ ̄ÏÚˆÓÌ ˙Ï·Â˘˙
‰ÂÏÓ ̇≠‰Ó˙‡ÈÌ ‚Ì ÏÓÚÓ„Â ·Á·¯‰ ̈Â‚Ì ÏÓ˜ÂÌ ·Â ‰Â‡ Óˆ‡ÆÆ
Â‰‰ ̈ÓÏ·„ „ ̇Ó˘‰ ÁÈ„˘‰ ‰Ó˘‰ „ÈÔ „ ̇È‰Â„È ̇≠˘È ̆Ó‰‚ Ïˆ‡ ̇·ÓËÙÁ ̇„Â˜‡ ÂÏ‡ „È ·ÎÈÒÂÈ ÒÏÆ

≥¯Ó·¢Ì Ù¯ ̃Î¢„ ‡È˘Â ̇‰ÏÎ‰ È¢· ¨ÆÆÆ·ÓËÙÁ˙ß
ÏÙÈ ‰¯Ó·¢Ì „ ̇È‰Â„È ̇ÓÁÈÈ· ̇¯„È„ ·ÂÒÛ ÏÓËÙÁ ̇≠ÂÏÎ‡Â¯‰ ‰ÎÏ ˙ÏÂÈ ·Ó‰‚ ‰Ó˜ÂÌÆ
Â‰‰ ̈ÏÙÈ ¯˘¢È Â˙ÂÒß ÓÙÂ¯ ̆·‚Óß ˘‡ÈÔ ˘ÂÌ ÁÈÂ· ÎÈÒÂÈ ¯‡ ̆·Áˆ¯≠

¥·È ̇˘ÓÂ‡Ï ‡‰¢Ú ÒÈß ˜Ë¢Â Ò¢ ̃Ëß ¨‡·Ï ·ÒÓ¢‚ÆÆÆ·˘¢‚ß
˘ÈË ̇ÒÓ¢‚ ˘‚Ì ·Áˆ ̄È ̆ÁÈÂ· ÎÈÒÂÈ ¯‡ ̆ÂÓ˜Â¯Â ·È¯Â˘ÏÓÈ

µ·¢Á ‡‰¢Ú ÒÈß ˜Ë¢Â „¢‰ ÂÓ¢ ̆Â„Â˜‡ ¨Â‰ÎÈÆÆÆ ß
ÏÙÈ ‰·¢Á ‰Ó‰‚ Ï‰˜ÙÈ„ ÚÏ ÎÈÒÂÈ ¯‡ ̆·ÓËÙÁ ̇Â¯„È„ ‡ÙÈß ··È˙
‰ÈÂˆ‡ ˘È˘Ô ‚ß „ÈÈ ˆÈÚÂ˙∫  Â‰Èß ÓÁÈÍ ˜„Â ̆≠ Î·Â„ ÚˆÓÈ
                                        Ù¯ÈÚ ̇¯‡ ̆·‡˘‰ ≠ Ï‰˙Á˘· ·ÓÚÓ„Â Â·Ó˜ÂÌ
                                        „ ̇È‰Â„È ̇≠ Ú¯ÎÈ ‰Ó˜ÂÌ

µ



‰ÏÎÂ˙ ˙ÙÈÏ‰∫ Ó˜ÂÌ ‰¯‡ÂÈ Ï‰˙ÙÏÏ ≠  π

ÏÓ„Â ˘ÓÔ ‰˙Â¯‰ È˘ ÁÈÂ· ÎÈÒÂÈ ‰¯‡˘ Ï‡˘˙ ‡È˘¨ ‡ÏÓ‰¨ Â‚¯Â˘‰ ·¯˘Â˙ ‰¯·ÈÌ Â·Ó·ÂÈ≠ÂÓ„ÈÔ „˙
È‰Â„È ̇ÁÈÈ· ̇ÏÎÒÂ ̇‡ ̇¯‡˘‰ ·¯‰¢ ̄·ÎÈÒÂÈ ÓÎÂ·„Æ
ÂÈ ̆Ó˜ÂÌ ÏÁ˜Â ̄≠‰¯È ‰ÙÒÂ ̃¨ÂÙ¯ÚÆÆÆß ·Ù¯˘ ̇ÒÂË‰ ÚÂÒ˜ ̇¯ ̃·ÚÈÔ ‚ÈÏÂÈ ¯‡˘ ̈ÂÓ‰ ‰„ÈÔ Ï‚·È ˘‡¯
‚ÂÙ‰ ˘Ï‡ ÊÎ ̄·ÙÒÂ ̃ÎÏÏø
‰Ó˘‰ ÓÂÒÈÙ‰ ÚÂ„ Ù¯ËÈÌ ·ÚÈÔ ÈÂÂÏ ‰ÒÂË‰≠

±ÒÂË‰ „Û Êß Ú¢‡ ·Ó˘‰ ¨ÂÎ‰Ô ‡ÂÁÊÆÆÆ˘Ú¯‰ß ̈Â‚Óß Áß Ú¢‡ ¨˙Â ¯·ÔÆÆÆ ˘Ú¯‰ß
‰Î‰Ô Ó‚Ï‰ ‚Ì ÁÏ˜È ‚ÂÙ‰Æ Â‡¢Î ·¯Â ̄˘‚Ì ‚ÈÏÂÈ ·˘¯‰ Á˘· ÏÈÂÂÏ ≠ÂÏ‡ ÓÈ·ÚÈ ÏÏ˘ÂÔ ¯‡˘ÂÔ ·¯˘¢È
˘‰ÏÈÓÂ„ Ï‚·È Ù¯ÈÚ ̇¯‡ ̆·‡˘‰ ‰Â‡ ÓÊ‰ ˘‰Î‰Ô ÓÂÂÏ‰ Ó„‰ Î‚„ Ó„‰ ˘‚Ï˙‰ ‡ ̇ÚˆÓ‰ ·Ú·È¯‰
≠‰Â‡ ‰„ÈÔ ˘‚ÈÏÂÈ ·˘¯‰ ‡ÒÂ¯¨ Â‡ÙÈÏÂ ÏÏ˘ÂÔ ‰˘Èß‰ ˘¨ÂÙ¯Úß ÓÏÓ„ ˘Ú„ ‡Ê ‰Èß‰ ÓÎÂÒ‰ ≠‰¯È ‰‚Óß
ÓÙ¯˘ ̇‡ ̇‰ÙÒÂ ̃ÎˆÈÂÂÈ Ï‚ÏÂ ̇‚Ì ‡ ̇·˘¯‰ ÂÈ ̆ÏÂ ‡Â˙Â „ÈÂ ̃˘Ú„ ‡Â˙‰ ˘Ú‰ ‰È˙‰ ÓÎÂÒ‰Æ
Â·‡Ó ̇‰¯Á· ̇‰„È·Â ̄·ÚÈÔ ‰È‡ ÓÈÂ˙¯ ̇˘‰¯È ‡ÈÔ ‡Â ÚÂÒ˜ÈÌ ·ÁÂ˜ÈÌ ‡Ï‡ ·Ú¯ÎÈ ‰ˆÈÚÂ ̇≠Â‡Ì ‚ÈÏÂÈ
¯‡˘‰ Á˘· ̇ÏÁÂÒ ̄ˆÈÚÂ ̇˜¢Â ‚ÈÏÂÈ ·˘¯‰° ÏÓÚ˘‰≠ ÎÏ ‡˘‰ ÁÈÈ· ̇Ï˘‡ÂÏ ‡ ̇ÚˆÓ‰ ‰‡Ì Ï·Â˘‰
Â‰‰‚˙‰ Ó˙‡ÈÓÈÌ Ï¯Ó‰ ˘‰˙Â¯‰ ˜·Ú‰ ·ÁÈÂ· ÎÈÒÂÈ ‰¯‡˘Æ ÂÎÔ ÎÏ ‚· ̄ÁÈÈ· Ï˘‡ÂÏ ‡ ̇ÚˆÓÂ ‰‡Ì
Ï·Â˘Â Â‰‰‚˙Â ‰Ì ÏÙÈ ¯ÂÁ ‰ˆÈÚÂ˙ ˘Èˆ¯‰ ‰˙Â¯‰ Ú¢È ÓˆÂ˙ ÎÈÒÂÈ ¯‡˘ ·‡˘‰ ≠Î‡˘¯ ‰ÈÒÂ„ ‰Â‡
Î·„Â˙Æ
Ú„ Î‡Ô ÚÒ˜Â ·„ÈÔ ˆÈÚÂ ̇Î˘‰‡„Ì Óˆ‡ Ï·„Â ··È˙ ̈Â·„ÈÔ ˆÈÚÂ ̇ÏÙÈ ‰ÓÚÓ„ Â‰Ó˜ÂÌÆ ·‚Óß ÓˆÈÂ ÚÂ„
„ÈÔ≠

≤Î˙Â·Â ̇„Û Ú¢· Ú¢‡ ·Ó˘‰ ¨Â‡ÈÊÂ‰È „ ̇È‰Â„È˙ÆÆÆ ÎÏ ‡„Ìß
·ÎÏÏ „ ̇È‰Â„È ̇ÓˆÈÂ ÚÂ„ ˘È ÚÈÈÌ ÂÒÙÈÌ≠ËÂÂ‰ ·˘Â ̃ÂÓ„·¯ ̇ÚÌ ÎÏ ‡„ÌÆ ‰‚Óß ÓÒ·È¯‰≠

≥˘Ì Ú¢· ·‚Óß ¨ÂËÂÂ‰ ·˘Â˜ÆÆÆ Ï·È ‡„Ìß
‡ÒÂ ̄Ï‚ÏÂ ̇Ê¯ÂÚÂ˙È‰ Ï·È ‡„Ì Ó„ÈÔ „ ̇È‰Â„È˙Æ Î‡Ô ÓˆÈÂ „ÈÔ Á„ ̆˘Ï ˆÈÚÂ ̇˘Ï‡ ¯‡ÈÂ Ú„ ÚÎ˘ÈÂ≠
Ï‰˙Á˘· ÚÌ Ê‰Â˙Ì ˘Ï ‰ÂÎÁÈÌÆ ‡ÒÂ ̄Ï‡˘‰ ÏÊÏÊÏ ·ÚˆÓ‰ Ú¢È  Á˘ÈÙ ̇Ê¯ÂÚÂ ̇·ÙÈ ‚·¯Æ
‚Ì Î‡Ô ˆ¯ÈÍ ÏÂÓ ̄˘Ê¯ÂÚ Ï‡Â „Â˜‡ ≠˘‡Ì Á˘ÈÙ ̇Ê¯ÂÚ ·ÙÈ ‚·¯ Á˘· ̇ÏÁÂÒ ̄ˆÈÚÂ˙ ̈ÎÏ ˘ÎÔ
Á˘ÈÙ ̇‚ÂÙ‰ Æ Â‡¢Î ‚Ì ‚· ̄Â‚Ì ‡˘‰ ÁÈÈ·ÈÌ Ï‰Ê‰ ̄ÂÏ˘ÓÂ ̄ÚÏ Î·Â„ ÚˆÓÈ ·ÙÈ ‰˘ÈÆ
‰ÚÈÔ ‰˘È ˘Ï „ ̇È‰Â„È ̇˘¯‡ÈÂ ‰Â‡ ‰‡ÈÒÂ ̄„È·Â ̄ÚÌ ÎÏ ‡„Ì≠

¥˘Ì ·‚Óß ¨ÂÓ„·¯˙ÆÆÆ ‰ÈÏ„ÈÌß
‡ÒÂ ̄Ï‡˘‰ ÏÚÒÂ ̃·ˆÁÂ ̃ÚÌ ·ÁÂ¯ÈÌÆ

µ·È ̇˘ÓÂ‡Ï ‡‰¢Ú ÒÈß ˜Ë¢Â Ò¢ ̃È¢·
˘ÈÁ‰ È˙È¯‰ ÚÌ ¯ÂÂ˜ÈÌ ‚Ì Á˘· ̇ÏÁÂÒ ̄ˆÈÚÂ˙



‰ÏÎÂ˙ ˙ÙÈÏ‰∫ Ó˜ÂÌ ‰¯‡ÂÈ Ï‰˙ÙÏÏ ≠  ∞±

 Ú„ Î‡Ô ÚÒ˜Â ·„ÈÈ ‰‡˘‰ ÚˆÓ‰ ≠Ú¯ÎÈ ‰ˆÈÚÂ ̇˘‰È‡ ÁÈÈ· ̇Ï¯ÎÂ ̆ÂÏ‰˙‰‚ ÚÏ ÙÈ‰Ì ©Â‡‚· ¯‡ÈÂ
‡ÈÍ ˘‰Ú¯ÎÈÌ ˘ÈÈÎÈÌ ÏÎÏ È‰Â„È ·‡ÂÙÔ ‰Ó˙‡ÈÌ ÏÓÚÓ„Â ‰Á·¯˙È ÂÓ˜ÂÌ ‰Óˆ‡Â®Æ
Ú˙‰ ÚÏÈÂ Ï·¯ ̄‡ ̇„ÈÈ ‰‡È ̆·Â‚Ú Ï‰˙ÈÁÒÂ˙Â Ï˘ÈÌ ·ÎÏÏ ̈Â„ÈÈ ‰˙ÙÏ‰ ·ÙÈ ‡˘‰ ˘‡È‰ Ï·Â˘‰
Î¯‡ÂÈÆ

±·¯ÎÂ ̇„Û Î¢„ Ú¢‡ ¨‡¢ ̄ÈˆÁ ̃ËÙÁÆÆÆ ÂÏ˜¢˘ß ̈Â¯˘¢È
¯ß ÈˆÁ ̃ÁÈ„ ̆˘ËÙÁ Ó‚ÂÏ‰ ·‡˘‰ ˜¯‡ Ú¯Â‰ ≠‡·Ï Ï‡ ÙÈ¯ ̆ÏÓ‡È Ù˜‡ ÓÈ‰ ˘È‰‡ ˜¯ÂÈ Ú¯Â‰¨
Â¯ˆ˙‰ ‰‚Óß ÏÂÓ ̄˘‰˘Ì Ú¯Â‰ ‡ÂÒ ̄‰Ò˙ÎÏÂ ̇·‡˘‰ ˘‡È‰ ‡˘˙Â ̈‡·Ï „ÁÂ ‡ ̇Ê‰ ÓÎÁ ¯ß ˘˘˙
˘‡Ò¯ ‰Ò˙ÎÏÂ˙ ‡ÙÈß ·‡ˆ·Ú ˜Ë‰ ≠‰¯È ˘‡ÈÔ ‡ÈÒÂ¯ ‰Ò˙ÎÏÂ˙ ˙ÏÂÈ ·˘Ì Ú¯Â‰¨ Â˙È¯ˆÂ ˘Ó„Â·¯
·‡ÈÒÂ ̄˜¯È‡ ̇˘ÓÚ Î‚„‰ ≠˘‡ÒÂ ̄Ï˜¯Â ̇˘ÓÚ Î‚„ ËÙÁ Ó‚ÂÏ‰ ·‡˘˙Â Â‡Ú¢Ù ˘‡ÈÔ ‡ÈÒÂ ̄Ï‰Ò˙ÎÏ
·‰ ˘Ï‡ ·˘Ú ̇˜¢˘Æ
ÈÒÂ„ ‰‡ÈÒÂ ̄˘Ï ˜¯È‡ ̇˘ÓÚ Î‚„ Ú¯Â‰ ÏÓ„ ÓÙÒÂ˜≠

≤·¯ÎÂ ̇„Û Î¢‰ Ú¢· ¨Ú¯Â‰ ·Ú˘˘È˙ÆÆÆ ˜ÓÈ˙ÁÊÈ‡ß
‡ÒÂ ̄Ó‰¢ ̇Ï˜¯Â ̇˜¢ ̆Î‚„ ‰Ú¯Â‰ ‡ÙÈß Î˘È ̆ÊÎÂÎÈ ̇·ÈÂ Ï·ÈÔ ‰Ú¯Â‰ ˘ÓÎÏ Ó˜ÂÌ ‰Ú¯Â‰ ¯‡È˙Æ
‰¯‡˘ÂÈÌ ÓÒ·È¯ÈÌ ˘‰‚Óß ÙÈ¯˘‰ ‡ ̇‰ÙÒÂ ̃ Ï‡ È¯‡‰ ·Í Ú¯Â‰ ·˘Ú ̇„È·Â¯≠ „‰ÈÈÂ ·˘Ú ̇˜¢˘
˙ÙÏ‰ Â˙ÏÓÂ„ ˙Â¯‰Æ

≥˘Â¢Ú ‡Â¢Á ÒÈß Ú¢‰ ÒÚÈÛ ‡ß „·¯È ‰ÓÁ·¯ ̈ÂÓ¢· Ò¢ ̃‡ß ¨ÆÆÆÓÓ˘ß
Ú¯Â‰ ÓÓ˘ ‡ÒÂ¯ Ï˜¯Â˙ Î‚„‰ Ó„‡Â¯ÈÈ˙‡¨ ÂËÙÁ Ó‚ÂÏ‰ ‡Ò¯Â ¯·Ô Î‡ÈÏÂ ‰Â‡ Ú¯Â‰ ÓÓ˘ Ó˘ÂÌ
‰¯‰Â¯

¥¯Ó¢‡ ˘Ì ÒÈß Ú¢‰ ÒÂÛ ÒÚÈÛ ‡ß ¨Â¯‡‰ Ó„·¯È ‰¯‡¢˘ÆÆÆ ß ̈ÂÓ¢· Ò¢ ̃Áß
Ú¯Â‰ ÓÓ ̆‡ÒÂ¯‰ Ó„‡Â¯ÈÈ˙‡ ÂÓÓÈÏ‡ ‡ÈÔ ‰·„Ï ·ÈÔ ‡È ̆Ï‡˘‰ Â˘È‰Ì ‡ÒÂ¯ÈÌ Ï˜¯Â ̇Î‚„‰ ̈‡·Ï
ËÙÁ ·‡˘‰ ‰Â‡ Ú¯Â‰ „¯·Ô Â‡ÒÂ¯‰ Ó˘ÂÌ ‰¯‰Â ̄≠ÂÏÎÔ Ò¢Ï Ï¯˘·¢‡ ˘¯ ̃Ï‡È ̆‡ÒÂ ̄Ï˜¯Â ̇Î‚„‰
≠ÂÎÔ ˜È¢ÏÆ

µ˘Â¢Ú ˘Ì ÒÚÈÛ Âß ̈ÂÓ¢· ÒÚÈÛ Î¢Ë ¨ÆÆÆ ‰ÓÎÒ‰ ‚„ ‰Ú¯Â‰ß
‡ÈÔ ÚˆÈÓ˙ ÚÈÈÌ Ó˙¯˙ ˜¯È‡˙ ˘ÓÚ Î‚„ ‰Ú¯Â‰ ‡Ï‡ ‡¢Î ‰Ú¯Â‰ ·¯˘Â˙ ‡Á¯ ̇‡Â ˘È˘ ÊÎÂÎÈ˙
ÓÙÒ˜˙Æ



‰ÏÎÂ˙ ˙ÙÈÏ‰∫ Ó˜ÂÌ ‰¯‡ÂÈ Ï‰˙ÙÏÏ ≠  ±±

ÏÓ„Â ˘Ú¯Â‰ ÓÓ ̆‡ÒÂ ̄Ó„‡Â¯ÈÈ˙‡ Ï˜¯Â ̇˜¢ ̆Î‚„‰ ̈ÂÁÈ„ ̆¯ß ÈˆÁ ̃˘Ó„¯·Ô ËÙÁ Ó‚ÂÏ‰ ·‡˘‰
‚Ì Á˘· ÏÚ¯Â‰ ÓÁ˘ ̆‰¯‰Â¯Æ Ë¯Ì ‰‚„¯Â ‡ ̇Ó˜ÂÓÂ ˘Ï ‡Â˙Â ËÙÁÆ
˘Ì ··¯ÎÂ ̇È˘‰ ÚÂ„ ÓÈÓ¯‡ ·ÚÈÔ≠

±·¯ÎÂ ̇„Û Î¢„ Ú¢‡ ¨‡Ó ̄¯· ÁÒ„‡ ˘Â˜ÆÆÆ Á¯Ù˙Íß
¯· ÁÒ„‡ ·‡ Ï‰ÂÒÈÛ ÚÏ „·¯È ¯ß ÈˆÁ ̃≠‡·Ï Ï‡ ÓÂ·Ô Ó‰ ‰ÂÒÈÛ ·Ê‰ ˘˘Â ̃·‡˘‰ Ú¯Â‰ ‡Á¯È ˘¯ß
ÈˆÁ ̃˜¯‡ ˘Ì Ú¯Â‰ ÏÎÏ ËÙÁ ·‡˘‰≠

≤·¢Á ‡Â¢Á ÒÈÓÔ Ú¢‰ „¢‰ ÂÎÔ ¨Â‡¢˙ÆÆÆ ÓËÙÁß
ÏÙÈ ‰·¢Á ‰ÁÈ„Â ̆˘Ï ¯· ÁÒ„‡ ‰Â‡ ˘·˘Â ̃‡ÙÈß ÙÁÂ ̇ÓËÙÁ ‰Â‡ Ú¯Â‰

≥˘Â¢Ú ‡Â¢Á ÒÈß Ú¢‰ ÒÚÈÛ ‡ß „·¯È ‰ÓÁ·¯ ̈ÂÓ¢· Ò¢ ̃·ß
‰ËÙÁ ˘Ï ¯ß ÈˆÁ ̃‰Â‡ ·Ó˜ÂÓÂ ̇˘¯‚ÈÏÂ ̇‰˘ÈÌ ÏÎÒÂ ̇©‡Â ˘ÁÈÈ·Â ̇ÏÎÒÂ ̇Î‚ÂÔ ‰Ê¯ÂÚ® ̈Â˘Â ̃ÈÂ˙¯
ÁÓÂ¯‰ ˘‚Â¯Ó ̇Ï‰¯‰Â ̄ÂÏÎÔ ‡Ò¯Â‰ ‡ÙÈÏÂ ·ÙÁÂ ̇ÓËÙÁÆ
Â‰‰ ̈ÓÙÂ¯ ̆·Ó¢· ˘‰˘Â ̃ÙÈ¯Â˘‰ Ó‰·¯Í ÂÏÓÚÏ‰ ̈‡·Ï Ó˙Á ̇Ï·¯ÎÈÌ ‡ÈÂ ·ÎÏÏ ˘Â ̃Â˙ÏÂÈ ·Ó‰‚
‰Ó˜ÂÌÆ ‰ÁÊÂÔ ‡È ̆ÁÂÏ˜≠

¥ÁÊÂÔ ‡È ̆‡Â¢Á ÒÈß Ë¢Ê Ò¢ ̃Áß ¨Â‰‡È ˘Â˜ÆÆÆ ‰Ú˜·ß
ÏÙÈ ‰ÁÊÂÔ ‡È ̆‰˘Â ̃‰È‡ ÁÏ ̃‰˙Á˙ÂÔ ˘Ï ‰¯‚Ï ≠Ó‰·¯Í ÂÚ„ ÎÛ ‰¯‚Ï
‰ÁÊÂÔ ‡È ̆≠ÏÙÈ ÙÈ¯Â˘Â ·¨˘Â˜ß ≠ÁÂÏ ̃ÚÏ ˙È¯ÂˆÂ ˘Ï ‰·¢Á ÚÏ ‰˜Â˘È‡ Ó‡È ˜Ó¢Ï ¯· ÁÒ„‡ ̈ÂÓÓÈÏ‡ È˘
Ù˜¢Ó Ï‰ÏÎ‰≠

µÁÊÂÔ ‡È ̆˘Ì ¨ÆÆÆËÙÁß
ÏÙÈ ‰ÁÊÂ¢‡ ‰¯‡˘ÂÈÌ ÙÈ¯˘Â ‡˙ ‰ÁÈ„Â˘ ˘Ï ¯· ÁÒ„‡ ˘˘ÈÈÍ ˘Ì Ú¯Â‰ ÚÏ ËÙÁ Ó‰˘Â˜ ÏÓ¯Â˙
˘·‰¯·‰ Ó˜ÂÓÂ ̇ÓÒ˙Â··ÈÌ ‚·¯ÈÌ ·˘Â˜ÈÌ Ó‚ÂÏÂ ̇≠Â‡¢Î ÙÁÂ ̇ÓËÙÁ ·˘Â ̃‡ÈÔ ÚÏÈ‰ „Ì Ú¯Â‰Æ
Â‰‰¨ ·ÂÒÁ ‰‚Óß ÓÙÂ¯˘ ˘„ÈÂ ˘Ï ¯ß ÈˆÁ˜ ‰Â‡ ¨·‡˘˙Â ÂÏ˜¯È‡˙ ˘ÓÚß ≠Âˆ¢Ú ÏÓ‰ ÓÂÊÎ¯ ‡˘˙Â
„Â˜‡ø ÂÓ˘ÓÚ ˜ˆ˙ ˘„Â˜‡ ·‡˘˙Â ËÙÁ ‰Â‡ Ú¯Â‰ ÂÙÁÂ˙ ÓËÙÁ ÓÂ˙¯ Ï˜¯Â˙ Î‚„Â¨ ‡·Ï ·‡˘‰
‡Á¯ ̇‡ÙÈß ÙÁÂ ̇ÓËÙÁ ‡ÒÂ¯≠

∂„¯ÎÈ Ó˘‰ ‡Â¢Á ÒÈß Ú¢‰ Ò¢ ̃‡ß
·‰‚‰Â ̇ÓÈÈÓÂÈÂ ̇ÏÓ„ ÎÓ¢ ̆˘·‡˘‰ ‡Á¯ ̇‡ÙÈß ÙÁÂ ̇ÓËÙÁ ‡ÒÂ ̄Ï˜¯Â ̇Î‚„Â

∑¯Ó¢‡ ‡Â¢Á ÒÈß Ú¢‰ ÒÚÈÛ ‡ß ¨ÆÆÆ ‰ÂÈ Ú¯Â‰ß
¯Ó¢‡ ‰·È‡Â≠ Â‡¢Î ÙÁÂ ̇ÓËÙÁ ·‡˘˙Â ÓÂ˙ ̄Ï˜¯Â ̇Î‚„Â ÁÂı Ó˘Â˜‰ ÏÙÈ ‰Ó¢· ≠ÂÏÙÈ ‰ÁÊÂ¢‡ ‡ÙÈß
Ó˘Â˜‰ ̈Â·‡˘‰ ‡Á¯ ̇ÏÙÈ ¯Ó¢‡ ÙÁÂ ̇ÓËÙÁ ˜¯‡ Ú¯Â‰Æ
È ̆ÚÂ„ ÓÁÏÂ˜ ̇·ÈÔ Ó¢· ÏÁÊÂ¢‡ ·ÚÈÔ≠

∏·È‡Â ̄‰ÏÎ‰ ˘Ì „¢‰ ËÙÁ
ÏÙÈ ‰Ó¢· ˘ÈÈÍ ˘Ì Ú¯Â‰ ÚÏ ËÙÁ Ó‚ÂÏ‰ ˘Ï ÈÏ„‰ · ̇˘Ï˘

πÁÊÂÔ ‡È ̆‡Â¢Á ÒÈß Ë¢Ê Ò¢ ̃Ëß „¢‰ Îß ·Ó¢· ¨ÆÆÆ ÓÂ˙¯ß ̈¨Â‡ÈÔÆÆÆß
ÏÙÈ ‰ÁÊÂ¢‡ Ú¯Â‰ „¯·Ô Ó˘ÂÌ Á˘ ̆‰¯‰Â ̄Â·˜Ë‰ ÓÓ ̆Ï‡ ˘ÈÈÍ ‰¯‰Â ̄ÂÓÓÈÏ‡ Ï‡ ‚Ê¯ÂÆ



‰ÏÎÂ ̇˙ÙÏ‰∫ Ó˜ÂÌ ‰¯‡ÂÈ Ï‰˙ÙÏÏ ‡≠

≤

¥

µ

π

∂

±±



‰ÏÎÂ˙ ˙ÙÈÏ‰∫ Ó˜ÂÌ ‰¯‡ÂÈ Ï‰˙ÙÏÏ ≠  ≤±

ÏÓ„Â ‡˙ ‰ÓÈÓ¯‡ ˘Ï ¯ß ÈˆÁ˜ ··¯ÎÂ˙ ˘ËÙÁ ·‡˘‰ Ú¯Â‰¨ Â‡˙ ‰ÓÈÓ¯‡ ˘Ï ¯· ÁÒ„‡ ˘˘Â˜
·‡˘‰ Ú¯Â‰ ≠˘ÏÙÈ ‰·¢Á ·‡ ÏÁ„˘ ˘·˘Â˜ ÏÓÚÏ‰ Ó‰·¯ÎÈÌ ‡ÙÈß ÙÁÂ˙ ÓËÙÁ ‰Â‡ Ú¯Â‰¨ ÂÏÙÈ
‰ÁÊÂ¢‡ ·‡ ÏÁ„ ̆˘‚Ì ËÙÁ Ó‰˘Â ̃Ó‰·¯Í ÂÏÓË‰ ‰Â‡ Ú¯Â‰Æ
·ÒÂ‚È‡ ··¯ÎÂ ̇È ̆ÚÂ„ ÓÈÓ¯‡≠

±·¯ÎÂ ̇„Û Î¢„ Ú¢‡ ¨‡Ó ̄¯· ˘˘˙ÆÆÆ ‰ÚÊÈÌß
¯· ˘˘ ̇‰ÂÒÈÛ ˘˘Ú ̄·‡˘‰ Ú¯Â‰ ≠Â‚Ì Î‡Ô È ̆ÏÁ˜Â ̄‰‡Ì ÎÂÂ˙Â ˘‡ÙÈß ÙÁÂ ̇ÓËÙÁ ‰Â‡ Ú¯Â‰ ̈‡Â
˘‚Ì ·˘Ú ̄˘ÈÈÍ ˘Ì Ú¯Â‰ ≠‡·Ï Ï‡ ·ÙÁÂ ̇ÓËÙÁ ≠

≤˘Â¢Ú ‡Â¢Á ÒÈß Ú¢‰ ÒÚÈÛ ·ß Â¯Ó¢‡ ¨ÆÆÆ ÏˆÓ˙Ôß ̈ÂÓ¢· Ò¢ ̃È¢„ ¨ÆÆÆ ‰¯˘·¢‡ß
Ó˘ÓÚÂ ̇‰¯Ó¢‡ ˘‡ÙÈÏÂ ÙÁÂ ̇ÓËÙÁ Ó‚ÂÏ‰ ÓÓ‰ ˘¯‚ÈÏ Ï‰ÈÂ ̇ÓÎÂÒ‰ ‰ÂÈ Ú¯Â‰ ≠Â¯ ̃‰ÓÚË ˘„¯ÎÔ
Ï‚ÏÂ ̇‡ÈÔ ·Â Ó˘ÂÌ Ú¯Â‰Æ
ÓÙÂ¯˘ ·¯Ó¢‡ ˘‰„¯Í Ï‚ÏÂ˙ ˜ˆ˙ ˘Ú¯≠ ÂÈ˘ ÏÁ˜Â¯ ‰‡Ì È˘ ˘ÈÚÂ¯ Ï„·¯ ≠ÎÓ‰ ˘Ú¯ ÓÂ˙¯ Ï‰
Ï‚ÏÂ˙ø

≥˘Â¢ ̇‡‚¯Â ̇Ó˘‰ ‡‰¢Ú ‡ß ÒÈß ¢Á ¨Â‚ÌÆÆÆ ‰ÒÂË‰ß ̈¨Â·ÒÂË‰ÆÆÆ Ó˘‰Âß ̈¨‡ÍÆÆÆ ‰Ó˜ÂÓÂ˙ß
ÏÙÈ ¯¢Ó Ù¯ÈÚ ̇¯‡ ̆‰‡ÒÂ¯‰ ÓÓÓÓÓ‰‰‰‰‰¢¢¢¢¢˙̇̇̇̇ ‰È‡ ·ËÙÁ

¥Ó˘‰ ·¯Â¯‰ Ò¢ ̃Èß
ÏÙÈ ‰Ó˘‰ ·¯Â¯‰ ‡ÙÈß ·‡˘‰ ˘‡ÈÔ „¯Î‰ ÏÎÒÂ ̇‡ ̇¯‡˘‰ ˘Ú¯‰ Ú¯Â‰ ≠ÂÓ‰ ˘Î˙Â· ·˘Â¢Ú ¨˘„¯Î‰
ÏÎÒÂ˙Âß Ï‡ ·‡ ÏÓÚË ‡Ï‡ ‰ÓÚË ˘ÈÂˆ‡ ÓÁÂı ÏˆÓ˙ÔÆ

µÚ¯ÂÍ ‰˘ÏÁÔ ‡Â¢Á ÒÈß Ú¢‰ ÒÚÈÛ Êß ¨ÓÈ‰ÂÆÆÆ „ÏÈÎ‡ ‰¯‰Â¯ß
ÏÙÈ Ú¯ÂÍ ‰˘ÏÁÔ ·Ó˜ÂÌ ˘‰„¯Í ‰Â‡ ˘˘ÈÌ ÈÂˆ‡Â˙ ·‚ÈÏÂÈ ¯‡˘ ‡ÈÔ ·˘Ú¯ Ó˘ÂÌ Ú¯Â‰ ©Â‡Ú¢Ù ˘‰Ô
ÚÂ·¯Â ̇ÚÏ ‡ÈÒÂ ̄„‡Â¯ÈÈ˙‡®

∂¯Ó¢‡ ‡Â¢Á ÒÈß Ú¢‰ ÒÂÛ ÒÚÈÛ ·ß ¨ÂÎ¢˘ÆÆÆß ̈ÂÓ¢· Ò¢ ̃Ë¢Â
˘ÈË ̇¯Ó¢‡ ˘ÓÂ˙ ̄Ïˆ‡ ̇·Ù‡‰ Î¯È ̇≠Â‡ÙÈß ‡Ì Ú˘‰ Ó˘Ú¯‰ ̈ÂÈ ̆ÓÁÓÈ¯ÈÌ Ó˘ÂÌ Ó¯‡È ̇ÚÈÔÆ

 µ

≥



‰ÏÎÂ˙ ˙ÙÈÏ‰∫ Ó˜ÂÌ ‰¯‡ÂÈ Ï‰˙ÙÏÏ ≠  ≥±

ÏÓ„Â ‡ ̇‰„ÈÈÌ ˘Ï ËÙÁ ̈˘Ï ˘Â˜ ̈Â˘Ï ˘Ú¯Æ ·‚Óß È˘‰ ÚÂ„ ÓÈÓ¯‡ ·ÚÈÔ∫

±·¯ÎÂ ̇„Û Î¢„ Ú¢‡ ¨‡Ó ̄˘ÓÂ‡Ï ˜ÂÏÆÆÆ ‡Â‰ß
˘ÓÂ‡Ï ÁÈ„ ̆˘˘ÈÈÍ ˘Ì Ú¯Â‰ ‚Ì ÚÏ ˜ÂÏ‰ ˘Ï ‡˘‰

≤˘Â¢Ú ‡Â¢Á ÒÈÓÔ Ú¢‰ ÒÚÈÛ ‚ß ̈Â¯Ó¢‡
ÏÚÈÔ ˜¢ ̆‚Ì ˜ÂÏ ‡˘˙Â ˜¯‡ Ú¯Â‰ ≠‡·Ï ¯ ̃˜ÂÏ ÊÓ ̄ÂÏ‡ ‰˜ÂÏ ˘¯‚ÈÏ ·Â

≥Ó˘‰ ·¯Â¯‰ ˘Ì Ò¢ ̃È¢Ê ¨ÂÓ¢Ó ‡Ì ‰Â‡ ·„¯ÍÆÆÆ ß
‡Ú¢Ù ˘˜ÂÏ ‡˘‰ Ú¯Â‰ Â‡ÒÂ ̄Ï‰˙ÙÏÏ Î˘˘ÂÓÚ ˜ÂÏ ‡˘‰ ̈·ÎÏ Ê‡ ̇‰ÓÂˆ‡ ‡ ̇ÚˆÓÂ ·Ó˜ÂÌ ˘‡ÈÂ
ÈÎÂÏ Ï‰ÓÚ ÓÏ˘ÓÂÚ ˜ÂÏ ‡˘‰ ©Î‚ÂÔ ·¯Î·˙® Ú„ÈÛ ÏÏÓÂ„¨Ï‰˙ÙÏÏ¨ ÂÏ·¯Í ÓÏ˘·˙ ·ËÏ ÓÙÈ ˘˜ÂÏ

‡˘‰ ‡ÒÂ¯‰ Ó„¯·Ô ·Ï·„ ̈‡·Ï Ï‡ È˙ÎÂÂÔ Ï˘ÓÂÚ ‡ ̇˜ÂÏ‰Æ
¯‡ÈÂ ˘ÓÏ·„ ‡ÈÒÂ ̄˜¯È‡ ̇˘ÓÚ Î‚„ ‰Ú¯Â‰ È ̆‚Ì ‡ÈÒÂ ̄Ï‰Ò˙ÎÏ ‡ÙÈß ·‡ˆ·Ú ˜Ë‰ ˘Ï ‡˘‰
˘‡È‰ ‡˘˙Â Î„È ÏÈ‰Â˙Æ ‡Á¯È ˘ÏÓ„Â ‡ ̇‰ÒÂ‚È‡ ̈È ̆ÏÁ˜Â ̄‰‡Ì È ̆‡ÈÊ‰ ‰·„Ï ·„ÈÈ ‰Ò˙ÎÏÂ ̇·ÈÔ
˘Â ̃Â˘‡ ̄Ó˜ÂÓÂ ̇‰ÓÎÂÒÈÌ Ï·ÈÔ ‡ˆ·Ú ˜Ë‰ ̈Â‰‡Ì È ̆‡ÈÒÂ ̄˘ÓÈÚ‰ ·˜ÂÏ ‡˘‰ ˘Ï‡ ·˘Ú ̇˜¢˘≠

¥Ó˘‰ ·¯Â¯‰ ˘Ì Ò¢ ̃Êß ¨ÂÎ¢Ê Ï‡ ‡ÈÈ¯ÈÆÆÆß
ÏÙÈ ‰Ù¯È Ó‚„ÈÌ ‰‡ÈÒÂ ̄Ï‰Ò˙ÎÏ ·‡˘‰ ˘‰È‡ Ú¯Â‰ ÚÏÈÂ ‰Â‡ ·ÓÎÂÂÔ ·Ï·„ ̈‡·Ï ‡ ̇Ó˜ÂÓÂ ̇‰ÓÎÂÒÈÌ
˘·‡˘‰ ‡ÒÂ ̄Ï¯‡Â ̇‡ÙÈß ˘Ï‡ ·Ó˙ÎÂÈÔÆ

µ˘Â¢Ú ‡·Ô ‰ÚÊ ̄ÒÈß Î¢‡ ÒÂÛ ÒÚÈÛ ‡ß ¨Â‡ÒÂ ̄Ï˘ÓÂÚÆÆÆÚ¯Â‰ß
‡ÒÂ ̄Ï˘ÓÂÚ ˜ÂÏ ÊÓ ̄˘Ï ‡˘‰ ˘‰È‡ Ú¯Â‰ ÚÏÈÂ ‡Û ˘Ï‡ ·˘Ú ̇˜¢˘

∂‡Âˆ ̄‰ÙÂÒ˜ÈÌ ‡‰¢Ú ÒÈß Î¢‡ Ò¢ ̃Îß ‡Â ̇‰ß ¨ÆÆÆ˜ÂÏ ÊÓ ̄‡ÒÂ¯ß
‡Ì ÎÈ ÓÎÂÚ ̄‰„· ̄Ï‰‡ÊÈÔ Ï˜ÂÏ ‡˘‰ ‰ÓÂ˜ÏË˙ ̈‡Ì ‡Û ÙÚÌ Ï‡ ¯‡‰ ‡Â˙‰ ‡ÈÔ ‡ÈÒÂ ̄·„·¯Æ

∂



‰ÏÎÂ˙ ˙ÙÈÏ‰∫ Ó˜ÂÌ ‰¯‡ÂÈ Ï‰˙ÙÏÏ ≠  ¥±
ÏÓ„Â ÚÏ ‰‡ÈÒÂ ̄Ï‚· ̄Ï˘ÓÂÚ ˜ÂÏ‰ ˘Ï ÓÈ ˘‰È‡ Ú¯Â‰ ÚÏÈÂ ̈Â‡ ̇‰‡ÈÒÂ ̄ÏÂÓ ̄„· ̄˘·˜„Â˘‰ Î˘˘ÓÂÚ
˜ÂÏ‰ ˘Ï ‡˘‰ ‡ÙÈÏÂ ‡Ì ‡È‰ Ú¯Â‰ ÚÏÈÂÆ ·ÓÒ‚¯Â˙ ˘Ï ˜È¯Â· ¯ÁÂ˜ÈÌ È„ÂÚ ˘‰‰˘˙˙ÙÂ ̇·ÊÓÈ¯Â˙
˘·˙ ÂÎÔ ·ÊÓ¯ ˙ÂÍ ‰˙ÙÏ‰ ˙Â¯Ó˙ ‰¯·‰ ·˜˘È¯˙ ˜˘¯ ¯‚˘È ÏÈ‰„Â˙¨ Ï˘·˙¨ ÂÏ‡ÓÂ‰ ≠Â˘‡Ï˙
‰˘‡Ï‰ ̈‰‡Ì È ̆Ó˜ÂÌ Ï‰˜Ï ·‡ÈÒÂ ̄˜ÂÏ ‡˘‰ Î„È Ï˜¯·Æ Ú¢Ù Ó‰ ˘ÏÓ„Â ·ÒÂ‚ÈÈ ̇ÁË‡ Î„È ˘ÈÊÎ‰
Á·¯Í È˘ Ó˜ÂÌ ÏÂÓ¯ ˘‡ÙÈÏÂ ‡Ì Ï‡ ˘ÈÈÍ ÏÓˆÂ‡ „¯Í ˘‰ÊÓ¯ È‰Èß‰ ·‡ÂÙÔ ‰È˙¯ ·ÎÏ Ê‡˙ ÓÂ˙¯
ÏÚ·Â ̄ÚÏ ‡ÈÒÂ ̄‰˘ÓÈÚ‰ ÂÚÏ ‡ÈÒÂ ̄‰˙ÙÏ‰ ÂÏÈÓÂ„ ·˘Ú‰ ˘‰Ô ÓÊÓ¯Â ̇‡Ì ‰ÓË¯‰ ‰È‡ Ï˜È¯Â· ̈È˘
Ò·È¯Â ̇‚·Â‰‰ ˘‰ÊÓ ̄‡ÎÔ È˜¯· ̈ÂÏ‡ È„ÂÚ ÚÏ ‡ÂÙÔ ·ËÂÁ Ï˜¯·Ô ˘‡ÈÂ Î¯ÂÍ ·‡ÈÒÂ¯Æ Î˘‰ÙÂÒ˜ÈÌ „ÈÌ
ÚÏ ¯˘˙Â ̇˘Ï ÓÂÒ„Â ̇ÁÈÂÍ ÂÏ‡ ¯ ̃ÚÏ ˙ÂÎÈÂ ̇·Â„„Â˙ ̈‰Ì ·„¯Í ÎÏÏ ÓÚÈÌ ÓÏ‰˙È ̄Ú¢Ù „ÈÔ ÁË‡
Î„È ˘ÈÊÎ‰ Á·¯Í ÓÁ˘˘ ÁÈÏÂÏ ˘Ì ˘ÓÈÌ ≠‰‰‚˙ Ó‰‚ÈÌ ··˙È ÎÒ˙ Â·ÓÂÒ„Â˙ ÁÈÂÍ ‰ÓÂ‚„Â˙
Ï‰ÏÎ‰ ÂÎ‡ÈÏÂ ÈˆÈ¯˙ Ê¯Ì Á„˘ ˘Ï È‰„Â˙Æ ‡È ÏÎÍ ‰Ú„ÈÙÂ ‰ÙÂÒ˜ÈÌ Ï‰Ò˙ÓÍ ÚÏ ‰È˙¯ÈÌ ‰˘ÂÈÈÌ
·ÓÁÏÂ˜ ̇ÂÎÚÈÔ ‰‰Ò˙ÓÎÂ ̇ÚÏ „Ú ̇ÈÁÈ„ ·˘Ú ̇‰„Á˜Æ ‰‚¯È¢È ÂÈÈ·¯‚ ·˘Â¢ ̇˘¯È„È ‡ ̆„Ô ÚÏ ˘‡Ï‰
ÊÂ ·‡¯ÂÎ‰≠

±˘Â¢ ̇˘¯È„È ‡ ̆Á¢· Ò¢Á  ¨ÆÆÆ„‰ß ̈¨Â‡ÂÏÌÆÆÆÏ‰¯‰Â¯ß ̈¨Ó¢ÓÆÆÆ Î¢‡ß ̈¨ÂÚÈßÆÆÆ Â„¢Ïß ̈¨Â‡ÓÌÆÆÆß
‰˘¯È„È ‡ ̆‰˙È ̄ÓˆÈ¯ÂÛ ÎÓ‰ ‰È˙È¯ÈÌ Â¨Ú ̇ÏÚ˘Â˙ß ≠‡·Ï ·¯Â ̄Ó˙ÂÍ „·¯ÈÂ ˘‡ÈÔ ‡ÙÈÏÂ ‡Á„ Ó‰‰˙È¯ÈÌ
„· ̄˘‡Ù˘ ̄ÏÒÓÂÍ ÚÏÈÂ ˘Ï‡ Ï˘Ì ˜È¯Â· ÂÁÈÂÍÆ

·ÁÏ ̃‚ß ‰·È‡ ˙‚Â·‰ ˘˜·Ï Ó‰‚¯¢„ ‰Â¯ÂÂÈı ˘‰Èß‰ ‡Ê ¯·‰ ˘Ï ˘Ë¯‡Ò·Â¯‚

≤˘Ì ÁÏ ̃‚ß ÒÈß Ó¢Ë ¨·Ú˘¢˜ÆÆÆ ÏÂÓ ̄ÎÔß
ËÚ˙Â ‰È˙‰ ˘‡ÈÔ ‰‰È˙¯ÈÌ ˙Â‡ÓÈÌ ‡ ̇‰ÓˆÈ‡Â ̇Â‡ÈÔ ‡ÙÈß „Ú ̇ÈÁÈ„ ÏÒÓÂÍ ÚÏÈ‰Æ

.א"טילש ריאמ י"רהמ 'וכו ה"עוס ב"וח 'גה ברה ידידיל

ןוגרא לש ךוניחה ךרד תא ר"תכ ראתמ 'ז 'ש תבש 'ח םוימ ובתכמב .א
תטיש י"פע גהנתמ אוהש ,םינש המכ ינפל תפרצ ץראב דסונש ןורושי
ודגנ ומק וישכעו ,ןברוחה ינפל זנכשא תנידמב גוהנ 'יהש ךוניחה
תאזה ךרדה ןיא םתעד יפל רשא ,םידרח לש עודי גוח דצמ םיררוע
.םישודקה וניתוברו וניתובא ונוליחנהש יפכ ,תודהיה חור יפל

םינב ףתשמ אוהש הזה ןוגראה תרוצ דגנ רוערע :םינש םה םירורעהו
וגהנש גהנמה דגנ רוערעו ,תחא הדוגאל םדגאמו הדובעב תונבו

תורימז וא תבש תודועס לש תורימז דחי םירמזמ תונבהו םינבהש
ןורושי ןוגראה לש תינרותה הדיעוה םשב לאוש ר"כו .תורחא שדוק
וא הכ דע התוא ולהנש ךרדב םתלועפ תא ךישמהל םהל רתומ םא
לש רואיתה יפכ ןוגראה דוריפל םורגלו םתלועפ קיספהל םיכירצ
..ר"תכ

שי יאדווב םידרחה יוערע ,ןורחא ןורחא לעו ןושאר ןושאר לע בישאו
ידכ םישנמ םישנא שירפהל ךירצ ת"ד י"פע ירהש ךומסל המ לע םהל
לודג ןוקית יאמ ב"ע א"נ הכוס 'סמב ראובמכ שאר תולקל ואובי אלש
ויה ןיידעו םינפבמ םישנאו ץוחבמ תובשוי םישנ ויהיש וניקתה 'וכו
םישנאו הלעמלמ תובשוי םישנ ויהיש וניקתה שאר תולק ידיל ןיאב
ערה רצי ןיאו דפסהב ןיקסועש ל"על המו א"ע ב"נ םש 'עו הטמלמ
'יס ח"ואב 'עו 'וכו דבל םישנו דבל םישנא הרות הרמא םהב טלוש
אלש 'וכו םילגרב םירטוש דימעהל דיב םיבייח 'ד ףיעס ט"כקת
לכב וענמנ הז םעטמו 'וכו החמשב םהיתבב םישנו םישנא וברעתי
.עודיכ םישנו םישנא תבורעת םהב שיש תורבח דסיל תושודק תולהק
ד"כ תוכרב 'מגב רמאנש המ י"פע אוה קדוצש יאדוו ינשה רוערעהו
לוק עומשל קר אוה רוסיאהש רמאש ימ שיו ,הורע השאב לוק א"ע
ועטו הורע הנניאש 'יונפ השא לוק אל לבא 'דכו א"א ןוגכ הורע השא
ע"הא ע"ושה ןחו האיב ירוסיאמ א"כפב ם"במרה ןושל רחא ךשמהל
ת"ושב חיכוה רבכ לבא ,הורע לוק עומשל רוסאו ובתכש א"כ 'יסב
ראב סרטנוקב ש"יע 'יונפו האושנ ןיב מ"נ ןיאו תועט וזש עבש ראב
רמזל רוסא תבש לש תורימז ףאש אצוי וירבדמו 'ג תוא םייח םימ
.תולותב םע םירוחב

תא תוכישמיש םהל יתירוה ןורושי ילהנממ ז"ע יתלאשנשכ םוקמ לכמ
םילודג םיקידצ ויהש ,זנכשא ילודג םהל וותהש ךרדה י"פע םתלועפ
הטשפתהש העימטה תנכסמ רעונה תא ליצהל ש"של התיה םתנווכ לכו
םברקל וחילצהו לארשימ תושפנ המכ וליצה כ"יעו םהימיב זנכשאב
ןכלו ךוניחה תמכחב םיחמומו םיאיקב ויה זנכשא ילודגו ש"ילו הרותל
הלכשהו ש"רי ילעב לש םימלש תורוד םיקהל םהישעמב וחילצה
אלש יפל ,ןילופו אטיל ילודג ינואג ידיב הלע אלש המ ,דחאכ תינוליח
ןואגה רפיסש המ עודיו .ןמזה יאנת י"פע ךוניחה תא ןנוכל ועדי
ע"ר צ"הגה םע ןמדזנ םשו זנכשאמ ובושב ל"צז רטנלס י"רהמ
םישנ ינפל ע"ושו ך"נתב ירועיש הצרמ ותוא הארו ל"צז רמייהסדליה
ןכ גיהנהל אטיל ינברמ ימ אובי םא :רמא הכו ,תולותבו תוריעצ
'יהיש יאולה מ"מ .ןידה ןכו ,ותנוהכמ ותוא וריבעיש יאדוו ,ותדעב
תושעל תע םושמ אוה םעטהו .רמייהסדליה ע"ר צ"הגה םע ע"גב יקלח
.ןמקל ראבנש ומכ ,ךתרות ורפה 'הל

םיגהנמה תא םיאור תפרצ תנידמל ולגלגתנש ןירגנואו ןילופ ינבר הנהו
םהו ,זנכשא יקידצו ינואג תטיש י"פע תפרצ ידרח וגיהנהש םישדחה
'מגב םישרופמ םיניד דגנ םה ולא םיגהנמש יפל ,זועב םדגגנ םיחומ
םיררושה םייחה יאנתב םיאיקב ל"נה םינברה ןיא םלוא .ל"נכ ,םיקסופו
,ךפיהל .םש תודהיה לש דוריה בצמה תא םיאור םניאו תפרצ תנידמב
רשא הזה ןוגראה לש ותוחתפתה תא הנכסב םידימעמ םה םהיתושירדב
לכו ובתכמב ר"תכ ראיתש ומכ תיכוניחה ותלועפב הברה חילצה רבכ
.לכל עודי הזו ,םייתמאו םיננ םה וירבד

םרפסמ לודג המכו תפרצ ץראב תוללובתהה ףטש קזח המכ עודי .ב
תודהיה םשש תורחא תוצראל דוגינב .וז הנידמב תבורעתה יאושנ לש
תכלוה העימטה תפרצב הנה ,התולפשמ תרענתמו תרבגתמו תכלוה
תולדו תעד תולקב תנייטצמה ,תדחוימה תיתפרצה הביבסה יאנת .הלדגו

תויחונ ירחא הפידרהו שפוחהו תוריחה חור ,קימעמ יניצר ןויע לש
תוללובתהה תלחמ תוטשפתהל םימרוג ,םיסקמ ינוציח רהוזו המיענ
ורזאתי אל םאו ,ןילופו איסור יאצוי ברקב היללח םה םיברו וז ץראב
רשא םידיחי םידירשל ןגמ תנפ םיקהלו הלצה יכרדב זוחאל ודדועתיו
'הל ןמאנ שדח רוד ןיכהל שדוקב םדומילו םכוניח ירחא ולכוי
יפל ידרחה ךוניחה לש הסונמהו קודבה השעמה תא וחינזי םא ,ותרותלו

.ו"ח הרומג 'ילכו העיוג תפרצ תודהי לש הפוס -זנכשא ילודג תטיש
הרותה לגד תחת תונבו םינב לש תודגאתהה םצע .'וכו 'הל תושעל תע
ןותנ אוהש רעונה חורל דודיעו קוזיח לש לודג חכ הוהמ הרוסמהו
םרוגה .תייוגה הביבסהו ירכנה רפסה תיב לש תקסופ יתלב העפשה תחת
שגר יתעד יפל אוה תפרצב דלונש שיאבמהו ביצעמה בצמל ירקיעה
,תידוהיה הרענה וא ,רענה .ידוהיה רעונה לש ובל לע קיעמה תודידבה
וא תיבה ברקב תישפנ הזיחא ול ןיא .ושפנל בזענו דדוב ע"א שיגרמ
ונקורתנ תפרצב וניחא לש החפשמהו תיבה .ויבורקו וירוה לש החפשמה
ןמיס םהב ןיא ,ןנערו יח ידוהי יווה לש םתרוסממו םהיתובא תלחנמ
התשע םלוע תוגונעתו ףסכ ירחא הפידרה .תודהיה חורב םייח לש
אוהשכ ידוהיה ריעצה .תווצמו הרות לוע תקירפל המרגו םברקב תומש
לש הדותמה יפכ ,תודהיה .ומלועב דדוב ע"א שיגרמ רגוב ליגל עיגמ
תוריזנ לש םייח ויניעב איה ,ןשיה גוסמ םישישיהו םינקזה תארוה
םה תודהיה תאו ,עגימ םומעשכ ולצא שגרומ ומצע דומילהו ,תודידבו
.חוכ לכב ונממ ץלחהל שיש םייניבה ימי לש ינחור וטיג ןיעכ םיאור
םע יתורבח אשמו עגמ לכמ םיקתונמ םה תפרצב תוריעצהו םיריעצה
ןיא ,בלה תא ךשומו חדבמ דומיל לכמ ,העונתו םייח האלמ תמא תודהי

הז תא הז םירבחתמ םניאו םיפרטצמ םניא ,שיאל שיא ןיב רשק םוש
רזה םרזה םע םיפחסנו םיכלוה םה ךכיפלו ,םיפתושמ םיתאידיא רסוחמ
םיעמטנו םיכלוה םה ,ידמל תועודי תואצותה .תייוגה הביבסה לש
ןוגראה תא הכרבבו החמשב םדקמ ינא ךכיפלו ,םייוגה ןיב םיעלבנו
םדוק .ותרותלו לארשי חורל ןגמ תמחלמ םחלנו דמוע אוהש ,ןורושי
ריעצה לש ןויפרהו שואיה חורו תישפנה תודידבה תא שרגמ אוה לכ
םיריעצ ונכותב םנשי ןיידעו לארשי ןמלא אל יכ םתוארב ,הריעצה וא
ז"אז םיזרזמו חורב ז"אז םידדועמ םה .תווצמו הרות ירמוש תוריעצו

דבלב הז רבדו .םהיבורקו םהיחא ברקמ םיגיעלמה ינפמ שייבתהל אלש
ףאו .ויגרטקמ דגנ הזה רשכה דוגיאה לע תוכז ץילמהל אוה יאדכ
ןיאש לודג יכוניח םרוג אוה הקותמו האנ הרוצב הרובחב דומילה
תרמשנ איהשכ תידדהה תודדיתההמ הרכהה םג .וכרע תא טיעמהל
םיעונצהו םירשכה םיעושעשהו םילויטה ןכו תידוהי תועינצ לש תרגסמב
תידוהי הלוכש הריואו הביבס םירצוי םה .לודג הכישמ חוכ םהל שי
ןיא ס"וס .תודהי תבהאו הרות תבהא לש חיר םיגפוס הכותבש ,הרוהט
רעונה דגנ היפכ יעצמא טוקנל ונתלכיב ןיאו תיאבצ הרוטטקיד ונל
תא בבחל ,הדיחיו תחא הלצה ךרד אלא ונל ראשנ אל .ונתאמ קחרתמה
אתורבח לש תרגסמב םיינחורה היפיו המעונ תא תוארהלו תודהיה
.ןואגבו בל ץמואב תינחורה התואמצע לע תרמושה תידוהי

דצמ קרפה לע תודמועה תויעבה תא ראאבל הצור ינא וישכעו .ג
.הכלהה

םיבשוי םניא לבא ,דחא רדחב תונבהו םינבה םיבשוי ר"תכ רואית יפל
תורימזו ך"נת יקוספ ,שדוק יריש םירש םהש אלא ,דחי דחא לספס לע
,םידחוימ םיתבב םינל םה ףרוחה הנחמב וא ץיקה הנחמב .דחיב תבש
םינבה םידמול םירועישה םגו ,רחא תיבב תורוחבו דחא תיבב םירבג
םילבקמ ,תווצמב םיקדקדמו ש"רי םהש םיכירדמהו ,דבל תונבהו דבל
תחגשהב ןגרואמ ןפואב אל םא דחי תונבהו םינבה ולייטי אלש תוירחא
.םיכירדמה

±



‰ÏÎÂ ̇˙ÙÏ‰∫ Ó˜ÂÌ ‰¯‡ÂÈ Ï‰˙ÙÏÏ ‡≠

םישנאה וברעתי אלש םידיפקמ ויהש ראובמ ב"נ הכוס 'סמב הנהו
התיה הקלחו ה"מ ב"פ תודמ 'סמב הנשמה ןושלכו םישנהו
םישנאהו ןלעמלמ תואור םישנהש ,הרצוצכ הופיקהו הנושארב
הריחבה תיב 'להב "במרה בתכ ןכו .ןיברועמ והי אלש ידכ ,ןטמלמ
םע ולא וברעתי אלש ידכ :ב"ילה ח"פ בלול 'להבו ט"לה ה"פ
םישנא ולכתסי אלש תוהובג תוציחמ ושעש םש רכזוה אלו .ולא
ונייה תולכתסהד ה"ע 'יס ח"ואב ח"בה בתכש המ 'יעו ,םישנב
ז"עק תוא 'ה ללכ יכאלמ דיב איבה רבכו ,האנה םשל תוננובתה
הריתי הטבהב תולכתסה אוה רוסיאהש ,םינושאר הברה םשב
אלש ער רבד לכמ תרמשנו 'כ ףד ז"עב 'מגה שריפש המ ש"יעו
תולכתסהל הנווכהש ,'וכו 'יונפ וליפאו באנ השאב םדא לכתסי
'יוחמ דחא לכו בלל רוסמה רבד והזו .הריבע רוהרה ידיל האיבמה
,דחוימ ןוקית הזב ושע אל ךכיפלו ,וז תבעותמ תולכתסהמ רמשהל
האיבמ וז תוברעתהש יפל ,םישנב םישנא וברעתי אלש ונקת קרו
תוציחמ תושעל המודק הנקת שי נ"כהיבב קרו .שאר תולקל אליממ
םעטמ רוסאש ש"רקו הליפת םושמ לכתסהל ולכוי אלש ,תוהובג
השאב רעש ןכו הלוגמ חפטש ,א"ע ד"כ תוכרבב ראובמכ ,הורע
וא הפוחל הלכ תסנכה תעשב ןוגכ ,תושר לש תופסאב לבא ,הורע
קרו וציחמ תושעל םלועמ ודיפקה אל תושרדו םימואנ תעשב
הז םע הז וברעתי אלו דחי םישנו םישנא ובשי אלש םיקדקדמ
בתכש א"יש ג"פ תבש 'סמב יכדרמה ירבד איבמש יתיאר םנמאו
רתומ םישנל םישנא ןיב השרדה תעשב ןישועש הציחמ ןוגכ
השרדה תעשב םג תוציחמ ושעש עמשמ ,ש"יע ,תבשב התושעל
אלו תודיסח תדמ וזש הארנו .ש"רקו הלפת תעשב אקווד ואלו
.הזב וקדקדיש ןילופו אטיל וצראב וניאר אל םלועמו ,ןידה דצמ
.'וכו לארשיל חנהו

רבכ- דחי תונבו םינב שדוק ורימז רמזלו רישל םיגהונש המו .ד
ןילרבל יאובב יכ ,םהל יתבשהו ,תונחמה יגיהנממ ז"ע יתלאשנ
שדוק תורימז דחי םישנו םישנא םירמזמ םידרחה יתבב יתיאר
'יס ח"ואב שרופמ ןיד דגנ אוהש הז גהנמל יתממותשהו ,תבשב
,א"גמב םש 'יעו .רוסא ש"ק תעשב השא רמז לוקש ,ג"ס ה"ע
ש"ק תעשב אלש וליפא רוסא הדנ וא א"א ןוגכ ,הורע השא לוקש
,הדנ תקזחב םלועל ונימיב תולותבהו

ע"ר קידצה ןואגה יכ יל רמאנ השירדו הריקח ירחא םלואו
וריתה מ"נע פ"פב ל"ז שריה ר"שרגה ןכו ל"ז רמייהסדליה
יעמתשמ אל אלק ירתד םושמ םעטהו ,דחי רמזל שדוק תורימזב
הזב יתעד החנ אל לבא ,רוסיא ששח ןיא דחי םירמזמש ןויכו
ידקפס בר םשב איבהש לוק תכרעמ ח"דשב יתאצמו יתשפחו
וירבדל יתאצמ ךמסו ,דחי םישנו םישנא לש שדוק תורימז ריתהל
.'וכו םעוניבא ןב קרבו הרובד רשתו 'ה םיטפושב שרופמ ארקממ
רוביד יפ לע יכ החדו ,הז קוספ איבהש ש"אבב יתיאר כ"חאו

תא הטפש איהו ביתכד אהל ב"ע ה"מ תומבי 'ותה כ"שמכו ינאש
,קחוד הז םלוא .ינאש רובד י,פעד ןודל הלוספ השא אהו ,לארשי
התיה איהש ןודל הל תרוה רובדה י"פעש רמול רשפא ןיד יבגלד
אוה ריש ןינעל כ"אשמ ,התומכ לודג שיא םש 'יה אללו האיבנ
התיה איהש רחא ץורית 'סותה םש וצרית ה"אלבו .ןכ רמול קחוד
שבד ורפסב א"דיחה םשב אבומ יתיאר כ"חאו ונודיש ןהל תדמלמ
ררושל השאל אירש הניכשה תארשה תעשבש 'ק תכרעמ יפל
,ל"נה ח"דשב איבהש המל ךמס שי פ"כעו ,רוהרה םושמ אכילו

.רוהרהל ןנישייח אל שדוק רישבש

שדוק שגר ררועמ רמזה שדוק תורימזבש ,רמול םוקמ שי מ"מ
העשב ףאש ,ג"הר םשב איבהש י"בב 'יעו .הריבע רוהרה אלו

התוא עמוש וניאש ןינעב ותלפתל ובל ןווכל לוכי םא תונגנמש
םינואגה רצואב 'יעו .ותאירק קיספהל ול ןיא 'יעל ובל םישמ וניאו
יפל לכהש בתכ ןישודקל א"בטירה ישודיחב ןכו ,ואיבהש תוכרבל
הלעמ וניאו ול ףופכו ענכנ ורציש ומצעב ריכמ םדא אוהש המ
לואשלו הורעה םע רבדלו לכתסהל ול רתומ ללכ ובלב אניט
'רו הליבט ירעשא ביתיד ןנחוי 'רד אוהה ונייהו ,שיא תשא םולשב
ארוהרהל ישייח אלו 'וכו רסיק ריבד אתהמא ייל יקפנד ימא
,לודג דיסחל אלא הזב לקהל יואר ןיאש אלא ,ןרמאד אמעטמ
.א"כ 'יס ז"עהבא ת"פב אבוהו .ל"כע

'וכו 'הל תושעל תע קידצה ןועמש יבג א"ע ט"ס אמוי 'סמב 'יעו
ירבד בותכל וריתהש אתיא ב"ע ד"י הרומת 'סמבו .םש י"שריפבו
בטומ ורמאו ,ךתרות ורפה 'הל תושעל תע םושמ פ"עבש הרות
'סמבו ,לארשימ הרות חכתשת אלו הרותה ןמ תחא תוא רקעית
רפסב תורקלו לטלטל רתומש הזמ ודמל א"ע 'ס ףד ןיטיג
יאדוובו .ךתרות ורפה תושעל תע רשפא אלד ןויכ םושמ אתרטפא
המו תושעל תעה אוה יתמ עירכהל ל"זחל קר רסמנ הז רבדש
אוהש ליבשב השעמ תושעל םדא לכל רסמנ אלו ,רפהל רתומ
רוסיא ןאכ ןיאש ןודינב םלואו .'וכו תושעל תע ןאכ שי יכ עדוי
שורדל רשפא תועינצ תדמו תודיסח גהנמ ןאכ שי קרו רומג
רבשמ דע תודהיה בצמ עיגה רבכש ,תפרצ ץראב ריתהלו ןיכומס
,החלצהב םירטועמו םיסונמ םייכוניח םיעצמאב זוחאנ אל םאו
הדיתע ,תפרצב ןורושי ןוגראו זנכשאב ארזע ןוגרא לש םתואכ

.ל"דו ,לארשימ חכתשתש הרות

םהש ,ןורושי דגנ םיננרמה םידרחה תצק חורל ינא ןיבמ םנמאו
םהייח חרואב םהב ולגרוהש םיגהנמה ןמ היטס ויגהנמב םיאור
תפרצב בצמה ןמ םהיניע םימילעמ םה םלוא .ןראגנואבו ןילופב
לע העפשה םוש ןיא ןשיה גוסה ןמ םידרחה םידוהיל .אוהש ומכ
תא םימש םניאו םצוצמה םגוח ךותב םיזכורמ םה ,םייחה ךלהמ
ףא .םידרחה ברקב םג תומש השועה תוללובתהה ךילהתל םבל
םהל ןיאו ,םיירכנ רפס יתבל םהיתונבו םהינב םיחלוש םידרחה
םה ,הלכמו ףטושה םרזה דגנ דומעל םחוכב 'יהיש הבורע םוש
לש יתדה םדיתעל רחמ תגאד םיגאוד םניאו םמצעב םיחטוב
.םהידלי

םע רעונ תעונת ,םייתד תוריעצו םיריעצ גוח רוציל אוה העשה וצ
םישרשומ םתויהב רשא .קזח הכישמ חוכו תקבדמ תובהלתה
,תודהיה ברקב שדח םרז סינכהל ולגתסי תיתדה תודהיה עקרקב
תא שובכל וחוכבש ,יחו ןנער חור לש ,ישפנ טהל לש םרז
השודק ייחל םיעוגעגהש ,תולשחנה תושפנה תא םמורלו תובבלה
םנשי וז תרגסמב קר .ןברקב ומעמוע אל דוע הרוהט תודהי לש
תשבוכ תיכונח הלועפפלו יתדה חורה לש שדח גושגשל םייוכיס
.ךרד תללוסו

גרעבנייוו בקעי לאיחי                             

¥±

לש םירמזמה ןינעב יל בותכל ת"כ ליאוה ט"לעבה חרק ק"שעב
רבדה קתשוי רשפא יתבשח יכ ,דוע יתבשח אלו תורענו םירענ
,רתיה םירחאל בותכל הנש יתעמש תעכ .הרותה חורל אחינ אלד
אל ילק ירתמ ש"מ ל"זו ובתכמ ןוילגב זא כ"שמ קיתעהל יתרמא
יעמתשמו 'יתעד ביהי ביבח רבדד םש 'מגב שרופמ אלה יעמתשמ
הורע השאב לוקד ל"זח ודיעהש הממ רתוי ביבח ךל ןיאו ילק ירת
םשב ח"דשהמ איבהש המו .ד"כ תוכרב 'ע ,ברע ךלוק יכ 'פהמ
.וירבדכ אלש רימחהל ןוכנש םש בתוכ ח"דשהד ,אדח- ץפח ירבד
תונהיל ןיוכמ וניאש ימ קר שוריפב 'כ ח"דשה הלה ,הזמ ץוחו
שדוק ירישבד בתכמב בתוכש המ ןכו ,רבדב ברע ימ כ"או ,הלוקמ
ביאכמ קוחצ אוה- תולותבה לוקמ תונהל םינווכתמ םירוחבה ןיא
ןכ רמול לוכי א"טילש ותושישיב ת"חו ןכ רמול

2



‰ÏÎÂ˙ ˙ÙÈÏ‰∫ Ó˜ÂÌ ‰¯‡ÂÈ Ï‰˙ÙÏÏ ≠  µ±

Ú¢Î ÏÓ„Â ‡˙ ‰‰ÏÎÂ˙ ‰ÎÏÂÏÂ˙ ·ÚÈÔ ‰ˆÈÚÂ˙ ≠Â·‰Ô ‚Ì ‡˙ Ó‰ ˘Â‚Ú ÏÓ˙ÙÏÏ Î‚„ Ó‰ ˘ÏÙÈ
‰‰ÏÎ‰ Á˘· Ï¨Ú¯Â‰ß≠
‡ÒÂ ̄ÏÎÏ ‡„Ì ≠‡È ̆‡Â ‡˘‰≠ Ï‰Ò˙Â·· ··È ̇Î˘‰Â‡ Ï·„ ·‡ÂÙÔ ˘Ï‡ ‰Èß ¯Âˆ‰ ˘·È ‡„Ì ÈÁ˘·Â
˘‰Â‡ ÓÂÙÈÚ ··È˙ ·‚ÏÏ ˘Ê‰ Ï‡ ÏÙÈ Î·Â„ÂÆ ‡ÒÂ¯ Ï‡˘˙ ‡È˘¨ ‡ÏÓ‰¨ ‡Â ‚¯Â˘‰ Ïˆ‡˙ Ï¯ÁÂ·
·¯‡˘ Ó‚ÂÏ‰ ÂÎ¢˘ ˘‡ÒÂ¯ Ï‰ ≠ÂÏÎÏ ‡˘‰≠ Ïˆ‡˙ Î˘ÚÈ˜¯ ‚ÂÙ‰ Ó‚ÂÏ‰Æ ÂÎÔ ‡ÒÂ¯ Ï‡˘‰ Ï‚ÏÂ˙
Ê¯ÂÚÂ˙È‰ ·ÙÈ ‚· ̄Ê ̄≠ÂÎ¢ ̆‚ÂÙ‰Æ ÂÎÏ ‡˘‰ ÁÈÈ· ̇Ï˘ÓÂ ̄ÚÏ Ú¯ÎÈ ‰ˆÈÚÂ ̇‰Ó˜Â·ÏÈÌ ·Ó˜ÂÓ‰ ≠
ÎÂÏÏ Ï‡ ¯ ̃Ó‰ ÏÎÒÂ ̇‡Ï‡ ‚Ì ‡ÈÊÂ ˙Ï·Â˘ ̇Ó˙‡ÈÓ‰ Ï· ̇È˘¯‡ÏÆ
‡ÒÂ ̄Ï‚· ̄≠ÂÏÙÈ ‰¯˘·¢‡ ‚Ì Ï‡˘‰≠ Ï˜¯Â ̇˘ÓÚ ̈Ï‰˙ÙÏÏ ̈Ï·¯Í ̈Â‡ÙÈß ÏÏÓÂ„ Î‚„∫

‡Æ ËÙÁ Ó‚ÂÏ‰ ÓÓ‰ ˘˘ÈÌ ·Ó˜ÂÌ ‰‰Â‡ ¯‚ÈÏÂ˙ ÏÎÒÂ˙ ≠ÂÏÙÈ ‰‚‰Â˙ ÓÈÈß ‡Ì ÊÂ ‡˘‰
˘‡È‰ ‡˘˙Â ‡ÙÈß ÙÁÂ ̇ÓËÙÁ
·Æ ‡ÙÈß Ó˘‰Â Ó‚ÂÏ‰ Ó˘Â ̃‰‡˘‰ ≠ÂÏÙÈ ‰ÁÊÂ¢‡ „Â˜‡ ËÙÁ
‚Æ ˘Ú ̄Ó‚ÂÏ‰ ·‡˘‰ ˘ÁÈÈ· ̇·ÎÈÒÂÈÂ ≠ÏÙÈ Ú¯ÂÍ ‰˘ÏÁÔ „Â˜‡ ·Ó˜ÂÌ ˘˘ÈÌ ‡ÎÔ ÓÎÒÂ˙
‡ ̇˘Ú¯Ô ≠ÂÏÙÈ ¯ß Ó˘‰ „Â˜‡ ËÙÁ
„Æ ˜ÂÏ ÊÓ ̄‡˘‰

Â‡¢Î ··È˙ ÎÒ˙ ˘È˘ ˘Ì ÓÁÈˆ‰ Î˘¯‰ ‡·Ï ‡Ù˘¯ Ï¯‡Â˙ ‡˙ ‰˘ÈÌ „¯Í ÊÎÂÎÈ˙ ≠‡Â ˘ÚÊ¯˙
‰˘ÈÌ ‰È‡ ÏÓÚÏ‰ Â‡Ê ÓÚÈ˜¯ ‰„ÈÔ ‰¯È ‡ÈÔ ˆÂ¯Í ·ÂÈÏÂÔ ≠Â‰¯· ˘ÈÂ˘· ·ÓÊ¯Á ÈÂ˘· Î‚„ ‰˘ÈÌ ̈‡Ì
‰˘ÈÌ ≠Â‡ÙÈß ‡˘‰ ‡Á˙≠ ÓÂÙÈÚ‰ ·˙Ï·Â˘˙ ·Ï˙È ˆÂÚ‰ ‰¯È ‡ÒÂ¯ Ï‰˙ÙÏÏÆ ÏÎÔ¨ Î˘ÓÁÏÈËÈÌ ÚÏ
ÓÁÈˆ‰ Á„˘‰ Ï‡ ÓÒÙÈ ̃˘˙‰Èß Î˘¯‰ Ó„ÈÔ ÓÁÈˆ‰ ©ÏÓÂÚ ˜ÏÂ ̇¯‡˘® ≠‡Ï‡ ˆ¯ÈÎÈÌ Ï˜Á ̇·Á˘·ÂÔ
‚Ì ‡ ̇Ó‰ ˘ËÚÂÔ Ï‰˙È ̄‰˙ÙÈÏ‰ ·Ó˜ÂÌ Ú¢Ù „ÈÈ Ú¯Â‰Æ

·ÂÒÛ Ï„ÈÈ ˆÈÚÂ˙ ̈È˘Ì ÚÂ„ „ÈÈÌ ‰Â‚ÚÈÌ Ï˙Ï·Â˘˙ ̈·Ó˘Í ÎÏ ‰ÈÂÌ Â·ÓÈÂÁ„ ·˘Ú ̇‰˙ÙÏ‰≠

±˜È„Â˘ÈÔ „Û Ï¢‡ Ú¢‡ ¨¯· ‰Â‡ ·¯È‰ „¯· È‰Â˘ÚÆÆÆ Ó¯‡˘Èß
Ó‰‚Óß Ó˘ÓÚ ˘Ó„Â· ̄·‰‰‚˙Â ‰Ù¯ËÈ ̇˘Ï ¯· ‰Â‡ Â‡ÈÔ Ê‰ ÓÁÈÈ· ‡Â˙Â≠

≤˘Â¢Ú ‡Â¢Á ÒÈß ·ß ÒÚÈÛ Âß ¨ÂÏ‡ ÈÏÍÆÆÆ ‰¯‡˘ß ̈ÂÓ¢· Ò¢ ̃È¢‡
ÏÎ‡Â¯‰ Ò¢Ï Ï˘Â¢Ú ˘‡ÒÂ ̄ÓÚÈ˜ ̄‰„ÈÔ ÏÎÏ ‡„Ì ÏÈÏÍ „ß ‡ÓÂ ̇·‚ÈÏÂÈ ¯‡ ̆ÂÓ‰¯˘¢Ï ‰ÓÂ·‡ ·Ó¢·
ÒÂ· ̄˘‰Â‡ ÁÈÂ· Ï‡„Ì ˆÂÚ ·ÓÚ˘ÈÂ Ï·„ ©ÎÚÈÔ ¯¢‰® ̈ÂÏÓ„ ̇ÁÒÈ„Â ̇ÎÏ ‡„Ì Ï‡ ÈÏÍ ‡ÙÈß ÙÁÂ ̇Ó„ß
‡ÓÂ ̇·‚ÈÏÂÈ ¯‡˘Æ

≥Ë¢Ê ‡Â¢Á ÒÈß Áß Ò¢ ̃‚ß ¨Â¯‡‰ ÏÈ ˘È ̆‡ÈÒÂ ̄‚ÓÂ¯ÆÆÆ ÚÎ¢Ïß
˘ÈË ̇Ë¢Ê ˘·Ê‰¢Ê ˘Ó‰‚ ‰‚ÂÈÈÌ Ï‰ÒÈ ̄ÎÈÒÂÈ ¯‡˘Ì ̈Á˘· ‚ÈÏÂÈ ¯‡ ̆ÏÁÂ˜Â ̇‰‚ÂÈÈÌ Â‡ÒÂ ̄Ó‰¢˙Æ

¥˘Â¢ ̇‡‚¯Â ̇Ó˘‰ ÁÏ ̃‡Â¢Á „ß ÒÈß·ß ¨Â·Ù¯ËÆÆÆ ‰ËÂ·ß
¯¢Ó ËÂÚÔ ˘·Ê‰¢Ê ‡ÈÔ ˜ÙÈ„‡ Óˆ„ ‰‚ÂÈÈÌ Ï‰ÒÈ ̄‡ ̇ÎÈÒÂÈ ‰¯‡ ̆‡Ï‡ ˘ÈÂ˙ ̄ÂÁ Ï‰Ì ˘Ï‡ ÏÎÒÂ ̇‡˙
¯‡˘Ì≠ Â‡¢Î Î· ̄‡ÈÔ Ó˜ÂÌ Ï˘ÈË ̇Ë¢Ê ˘‚ÈÏÂÈ ¯‡ ̆‡ÒÂ ̄Ó‰¢ ̇©ÂÓÓÈÏ‡ È ̆Ï‰˙È¯Â Ó˘ÂÌ Ù¯Ò‰®

µ˘Â¢Ú ‡Â¢Á ÒÈß ˆ¢‡ ÒÚÈÛ ‚ß
È ̆‡ÂÓ¯ÈÌ ˘‡ÒÂ ̄Ï‰ÊÎÈ ̄˘Ì ˘ÓÈÌ ·‚ÈÏÂÈ ¯‡˘ ̈Â˘‡ÒÂ ̄ÏÈÎÒ Ï·È‰Î¢Ò ·‚ÈÏÂÈ ¯‡˘Æ

∂·È‡Â ̄‰‚¯¢‡ ‡Â¢Á ÒÈß Áß ÒÚÈÛ ·ß ÒÂÛ „¢‰ ÂÎÂÔ ¨ÎÏÏ‡ „ÓÈÏ˙‡ÆÆÆß
ÏÙÈ ‰‚¯¢‡ ‚Ì ·˘Ú ̇‰˙ÙÏ‰ ‡ÈÔ ÁÈÂ· ·ÎÈÒÂÈ ¯‡ ̆ÓÔ ‰„ÈÔÆ

¥



‰ÏÎÂ˙ ˙ÙÈÏ‰∫ Ó˜ÂÌ ‰¯‡ÂÈ Ï‰˙ÙÏÏ ≠  ∂±

ÏÓ„Â ‡ ̇„ÈÈ ‰˙Ï·Â˘ ̇ÓËÚÓÈ ˆÈÚÂ˙ ̈Â‡ ̇ÚÈÔ ÎÈÒÂÈ ‰¯‡ ̆Ï‚·¯ÈÌ ˘‰Â‡ Ó˘ÂÌ È¯‡ ̇˘ÓÈÌ ©ÂÏÙÈ
‰Ë¢Ê ‚Ì Ó˘ÂÌ ÁÂ˜Â ̇‰‚ÂÈÈÌ® ≠Â¯‡ÈÂ ˘··È ̇ÎÒ ̇Â·˘Ú‰ ˘ÓÊÎÈ ̄˘Ì ˘ÓÈÌ È ̆ÚÈÔ ÓÈÂÁ„ ÏÎÒÂ ̇‡˙
‰¯‡˘Æ
È˘Ì ÚÂ„ ‰ÏÎÂ ̇·Â‚Ú Ï˙Ï·Â˘ ̇·˘Ú ̇‰˙ÙÏ‰≠

±·¯ÎÂ ̇„Û Î¢„ Ú¢· ¨‡Ó ̄¯· ‰Â‡ ‰È˙‰ ËÏÈ˙ÂÆÆÆ Ï·Âß ̈Â¯˘¢È
Ï˜¢ ̆ÁÈÈ· ÏÎÒÂ ̇‡ ̇Ú¯Â˙Â ̈‡·Ï Ï˙ÙÏ‰ ÁÈÈ· ÏÎÒÂ ̇‚Ì ‡ ̇Ï·Â Ï‰¯‡Â ̇‡ ̇ÚˆÓÂ ÎÚÂÓ„ ÏÙÈ
‰ÓÏÍ

≤·È‡Â ̄‰ÏÎ‰ ÒÈß ˆ¢‡ ÒÚÈÛ ‡ß „¢‰ Èˆ‡ ¨Â¯‡‰ „¯˜ÆÆÆ ß
ÏÎ˙ÁÏ‰ ‡ÒÂ ̄‚Ì Ï˜¯Â ̇˜¢ ̆©˘‰È‡ ˜·Ï ̇ÚÂÏ ÓÏÎÂ ̇˘ÓÈÌ® ·Ï· Ó‚ÂÏ‰Æ

≥˘Â¢Ú ‡Â¢Á ÒÈß ˆ¢‡ ÒÚÈÛ ·ß ̈Â¯Ó¢‡ ̈ÂÓ¢· Ò¢ ̃„ß
‡ÒÂ ̄Ï·¯Í ˘ÂÌ ·¯Î‰ Î˘‡ÈÔ ‰ÙÒ˜‰ ·ÈÔ Ï·Â ÏÚ¯Â˙Â ̈‡·Ï Ï˙ÙÏ‰ ˆ¯ÈÍ ÏÁ‚Â ̄Á‚Â¯‰ ≠ÂÈ¢‡ ˘‡Ì
‡ÈÂ ¯‚ÈÏ ÏÁ‚Â ̄Á‚Â¯‰ ˘Ï‡ ·˘Ú ̇˙ÙÏ‰ ̈‚Ì ·˘Ú ̇˙ÙÏ‰ ‡¢ˆÆ

¥˘Â¢Ú ˘Ì ÒÚÈÛ ‰ß ÂÓ¢· Ò¢ ̃È¢‡ ̈È¢·
‰Ï·Â˘ ÁÈÈ· Ï‰ÈÂ˙ ·‡ÂÙÔ ‰ÂÏÌ Ï˜·Ï˙ ÙÈ ‰ÓÏÍ Î‰Â‚ ·Á·¯‰¨ ÂÏÎÔ ·ÁÂ¯Û ‰ÎÒ Ï·È˙ ÎÒ˙ ÓÔ
‰˜Â ̄Â‰‚˘Ì ÈÒÈ ̄‡ ̇‰ÓÚÈÏ ̈‡ ̇‰ÎÙÙÂ˙ ̈Â‡ ̇‰Ó‚ÙÈÈÌ ÏÙÈ ˘ÓÂ‰ Ú˘¯‰Æ

µ˘Ì ÒÚÈÛ Âß „·¯È ‰ÓÁ·¯
˙ÏÓÈ„ ÁÎÌ ˆ¯ÈÍ ˘ÈÎÒ‰ ‡ ̇¯‡˘Â ·ËÏÈ ̇·˘Ú ̇‰˙ÙÏ‰ ©˘ÓÂ¢Ú®



˙ÙÏ‰

˜·ÈÚ ̇Ó˜ÂÌ Ï˙ÙÏ‰
·‡Â˙‰ ·È ̇ÎÒ˙ ̈˙ÂÍ „ß ‡ÓÂ ̇ÏÓ˜ÂÓÂ ̈Â·Ó˜ÂÌ ˘‡ÈÔ ÏˆÙÂ ̇Ï‰Ù¯ÚÂ˙
‡ÈÔ Ï‰˙ÙÏÏ ·˘ËÁ Ù˙ÂÁ
ÏÈÎÒ „ß ‡ÓÂ ̇Â‡Á¢Î Ï‰˙ÙÏÏ∫ Ï‰˙¯Á ̃Ó‰Ù˙Á ˘‡Ï È˙¯‡‰ Î‡ÈÏÂ ÓÓ‰ ̄Ïˆ‡˙Ø ˘Ï‡ ÈÒ˙ÎÏ ·ÁÂıØ ˘È˘‰‰ Î˘ÈÚÂ ̄‰ÈÏÂÍ Áß ËÙÁÈÌ Â‡Á¢Î È˙ÙÏÏ
˘Ï‡ È‰‡ „· ̄ÓÙÒÈ ̃·ÈÂ Ï·ÈÔ ‰˜È¯
ÓˆÂ‰ ÏÈÓÂ ̇·ÈÔ Ú˘¯‰ ‰¯‡˘ÂÈÌ

·È ̇‰ÎÒ˙
ÎÂÙÈÔ Ï·Â ̇‡Â Ï˘ÎÂ ̄·È‰Î¢Ò
ˆ¯ÈÍ ÏÙ˙ÂÁ ÁÏÂÂ ̇·¯ÂÁ ˘Ó˙ÙÏÏ Î‚„Â
Ï˙ÙÏ ̇˘ÓÂ¢Ú ÚÂÓ„ÈÌ ÏÎÂÂÔ ·È ̇˜‰¢ ̃Â‡Ú¢Ù ˘‡ÈÔ ‡¯ÂÔ ‰˜Â„ ̆ÓÎÂÂÔ
‡ÈÔ Ï˙ÏÂ ̇ˆÈÂ¯ÈÌ ·‡Â˙Â ¯ÂÁ ̈Â‡ÒÂ ̄Ï‰˙ÙÏÏ Î‚„ ¯‡È
ÏÎ˙ÁÏ‰ ˙‰‡ ÚÊ¯‰ ÏÙÈ ·È‰Î¢Ò
·ÈÓ‰ ·‡ÓˆÚ∫ ¯Ó·¢Ì≠ Î„È ˘ÎÂÏÌ È˘ÓÚÂØ Á˙¢Ò≠ ˘‰·ÈÓ‰ ·Ó˜ÂÌ ‰ÓÊ·Á
‰˘¢ı ÚÂÓ„ ÏÈ„ ÚÓÂ„ ÏÙÈ ‡¯ÂÔ ‰˜Â„˘
ÓÁÈˆ‰ ·ÈÔ ‚·¯ÈÌ Ï˘ÈÌ∫ ¯Ó·¢Ì ·È„ ÁÊ˜‰ ©‡‚¢Ó®≠ ÏÓÂÚ ˜ÏÂ ̇¯‡˘Ø ÙÈ‰¢Ó ©˙ÂÈ¢Ë ̈ˆÈı ‡ÏÈÚÊ¯≠ Ó‰‚ È˘¯‡Ï®≠ ÏÓÂÚ ‰Ò˙ÎÏÂ˙

‡‚¢Ó≠ ÂÎÔ ·ÎÏ Ó˜ÂÌ ˘È ̆Á˘ ̆˜ÏÂ ̇¯‡˘

ˆÈÚÂ˙
Â‰Èß‰ ÓÁÈÍ ˜„Â˘∫ Î·Â„ ÚˆÓÈ≠ ‡Ï È‡Ó ̄‰È ·Á„¯È Á„¯ÈÌ ÓÈ ¯Â‡È

˜ÓÁÈ˙≠ ‰Ó˙‰‚ ̇·ˆÈÚÂ ̇È˙È¯‰ ÊÂÎ‰ Ï·ÈÌ ˆ„È˜ÈÌ
‡ÈÒÂ ̄Ù¯ÈÚ ̇¯‡ ̆·˘Â˜∫ ©‡‚¢Ó≠ ÈÂ˙ ̄ÓËÙÁ®‡˘ ̇‡È ̆≠Ï‰˙‰‚ ÎÓÂ ˘¯‡ÂÈ ÏÓÚÓ„Â ·Á·¯‰ ÂÓ˜ÂÌ ˘Ì Óˆ‡
                           ‡ÏÓ‰ Â‚¯Â˘‰∫ ‚¯¢‡≠ „‡Â¯ÈÈ˙‡Ø ‡‚¢Ó≠ Ó‰‚

·Áˆ¯∫ ¯˘¢È Â˙ÂÒß≠ ‡ÈÔ ÁÈÂ· „‡Â¯ÈÈ˙‡ ÏÎÒÂ˙Ø ÒÓ¢‚©·¢˘®≠ ÁÈÈ· ̇ÏÎÒÂ˙Ø ·¢Á≠ ‰Ó‰‚ Ï‰˜ÙÈ„ ÚÏ ÎÈÒÂ¯È ¯‡ ̆Â¯„È„ ‡Û ··È˙
„ ̇È‰Â„È˙∫ Ó‰‚È ˆÈÚÂ ̇˘‰‚Â ·Â ̇È˘¯‡Ï

‡ÈÒÂ ̄Ï‰¯‡Â ̇Ê¯ÂÚÂ˙Èß‰ Ï·È ‡„Ì
‡ÈÒÂ ̄¯È·ÂÈ ˆÁÂ ̃ÚÌ ‰·ÁÂ¯ÈÌØ ·¢Á≠ ÂÎÔ ¯È·ÂÈ ˘ÈÁ‰ ÚÌ ¯ÂÂ˜ÈÌ

Ú¯Â ̇„· ̄  ‡ÒÂ ̄Ï˜¯Â ̇˜¢ ̆ÂÏ„· ̄·„·¯È ˙Â¯‰ Î‚„ ‰Ú¯Â‰

Ú¯Â‰ „‡Â¯ÈÈ˙‡∫ Ú¯Â‰ ÓÓ˘
Ú¯Â‰ „¯·Ô∫ ËÙÁ ·Ó˜ÂÌ ˘¯‚ÈÏÂ ̇ÏÎÒÂ ̇©Ó¢·≠ ÎÏ ˘‰È‡ · ̇˘Ï˘Ø ÁÊÂ¢‡≠ ÎÏ ˘˘ÈÈÍ Ï‰¯‰ ̄ÚÏÈ‰®
                       ‰‚‰Â ̇ÓÈÈÓÂÈÂ ̇©¯Ó¢‡®≠ Â·‡˘‰ ‡Á¯ ̇‡ÙÈÏÂ ÙÁÂ ̇ÓËÙÁ
                 ˘Â˜∫ Ó¢·≠Ó‰·¯Í ÂÏÓÚÏ‰Ø ÁÊÂ¢‡≠ Ó‰·¯Í ÂÏÓË‰¨
                       ·¢Á ©Ó¢·®≠ ‡ÙÈÏÂ ÙÁÂ ̇ÓËÙÁØ ÁÊÂ¢‡≠ „Â˜‡ ËÙÁ
                 ˘Ú¯∫ Ú‰¢˘≠ ·Ó˜ÂÌ ˘‰„¯Í ÏÎÒÂ ̇‡ ̇˘Ú¯ÔØ Ó¢·≠ ‡ÙÈÏÂ ‡Ì „¯ÎÔ ˘Ï‡ ÏÎÒÂ ̇‡ ̇˘Ú¯Ô
                 ˜ÂÏ∫ ÊÓ ̄©Â˜ÂÏ ÓÂ˜ÏË ‡ÈÂ Ú¯Â‰ ≠‡·Ï ÓÎÂÚ¯®
                       ‰‚¯¢Ú ‰ÈÏ„Ò‰ÈÈÓ¯≠·˜ÂÏ ÊÓ ̄„· ̄˘·˜„Â˘‰ È ̆Ï‰˙È ̄ÂÎÔ ·˙¯È ˜ÏÈ

‡ÒÂ ̄Ï‰Ò˙ÎÏ ·Ú¯Â‰ Î„È ÏÈ‰Â˙ ̈ÂÎÔ ‡ÒÂ ̄Ï‰Ò˙ÎÏ ·Ó˜ÂÓÂ ̇‰ÓÎÂÒÈÌ ‡ÙÈÏÂ ˘Ï‡ Ú¢Ó ÏÈ‰Â˙

ÎÈÒÂÈ ¯‡ ̆Ï‚·¯
Ë¢Ê≠ ‡ÈÙ‰ ˘„¯Í ‰‚ÂÈÈÌ ÏÏÎ ̇·‚ÈÏÂÈ ¯‡ ̆‰ÂÈ ·ÎÏÏ ÁÂ˜Â˙È‰ÌØ ‡‚¢Ó≠ ·Ê‰¢Ê ‡ÈÂ ·ÎÏÏ ÁÂ˜Â˙È‰Ì
·˘Ú ̇‰˙ÙÏ‰∫ È¢‡ ·˘Â¢Ú≠ ÁÈÈ·ÈÌ ÏÎÒÂ˙Ø ‚¯¢‡≠ Ï‡ Óˆ„ ‰„ÈÔ

ÎÈÒÂÈ ‰‚ÂÛ∫
˜¢ ̆©Â·¯ÎÂ˙®∫ ÁÈÈ· ÏÎÒÂ ̇Ú¯Â˙Â ̈ÂÏ‰ÙÒÈ ̃·ÈÔ Ï·Â ÏÚ¯Â‰ ̈ÂÏÎ˙ÁÏ‰ ‚Ì ÏÎÒÂ ̇‡ ̇Ï·Â
˙ÙÏ‰ ©˘ÓÂ¢Ú® ∫ ÁÈÈ· ÏÎÒÂ ̇‚Ì ‡ ̇Ï·Â ̈ÏÁ‚Â ̄Á‚Â¯‰ ©È¢‡≠ „Â˜‡ ‡Ì ¯‚ÈÏ ÏÁ‚Â ̄Á‚Â¯‰ ˘Ï‡ ·˘Ú ̇˙ÙÏ‰® Â·Ï·Â ̆‰ÂÏÌ Ï˜·Ï ̇ÙÈ ÓÏÍ¨
Â˙¢Á ÁÈÈ· ÏÎÒÂ ̇¯‡˘Â ·ËÏÈ ̇·˘Ú ̇‰˙ÙÏ‰


