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‡ È„ÏÈ ÍÂÈÁ Ï˘ ˘„Â˜‰ ˙Î‡ÏÓ ÏÚ ˙Â„˜ÙÂÓ‰ ¨˙Â¯˜È‰ È˙Â¯·Á Ï
∫È¯·„ ‡˘‡ ¨Ï‡¯˘È

 ıÓÁ  ÌÈ¯Ú·Ó  Â‡  „ÂÚ·  ¨˙Â¯ÈÁ‰  ‚Á  Ï˘  Â„ÚÂÓ  ·¯˜˙‰  ÌÚ
 ·¯˜‰ ÁÒÙ‰ ‚Á ˙‡¯˜Ï ÂÓÈÁ¯Â ÂÏÈÁ„· ÂÓˆÚ ÌÈ¯È˘ÎÓÂ ¨ÌÈ˙·‰ ÍÂ˙Ó ¯Â‡˘Â
 „È˜Ù˙‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ÂÈÏÚ ‰ÓÂ˘ ¨¢ÍÂÈÁ‰ ‚Á¢ ‡Â‰ ‰ÂÎÓ È„Î· ‡Ï ¯˘‡ ¨‡·Â
 ÂÈ‰È˘ ¨ÂÈ˙Â„ÈÓÏ˙Â ÂÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ÌÈÎÊ‰ Ì‰È˙Â·Ï ˙‡ ¯È˘Î‰Ï ≠ ÂÈÏÚ ÏËÂÓ‰
 ÁÂ¯·  ¯˜È‰Â  ˘Â„˜‰  ÏÎÂ  ˙Â‚‰‰  ¨ÌÈÎ¯Ú  ¨ÌÈÎ˙  ÌÈÙ‰ÏÂ  Ï·˜Ï  ¢ÌÈ¯˘ÎÂÓ¢

Æ˙Â„‰È‰

 ¢Ô·¯  ˙È·  Ï˘  ˙Â˜ÂÈ˙  Ï˘  Ô‰ÈÙ  Ï·‰·  ˙ÂÎÊ·  ‡Ï‡  ÌÈÈ˜˙Ó  ÌÏÂÚ‰  ÔÈ‡¢
 Ï·‰¢  Â‰Ê‰  –  Ì¯Â·È„·  ¢ÌÈ˘˜˘˜Ó¢Â  ÌÂ˘Ï·  ÌÈ‚‰ÏÓ  ¯¢·˘˙˘  ‰Ó  ÌÓÂ‡‰–

øÂÈÏÚ ÍÓ˙ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ˘ ¨˘Â„˜‰ ¢Ì‰ÈÙ

 Ì‰ÈÙÓ ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ„‡‰ Ì‰ Ì‰ ¨¯¢·˘˙ Ï˘ ¢Ì‰ÈÙ Ï·‰¢ ÈÎ ˘¯„Ó‰ ¯È·ÒÓ
 ¨·Ï‰  ˙Â¯˘È·Â  ˙ÂÓÈÓ˙·  ˙ÂÎ¯·  ÌÈÎ¯·Ó˘  ˙Ú·  ¨˙ÂÎÊ‰  Ì‰È˙ÂÏÈÙ˙  ˙Ú·
 ÈÚ¢  ÔÈÚÓ  ¨ÌÈÚÏ  ÍÙÂ‰Â  ‰ÏÚÓ≠‰ÏÚÓ  ‰ÏÂÚ  –  ‰Ê‰  ¢Ï·‰¢‰  ¨ÂÏÏ‰  ¢ÌÈ„‡¢‰

°¢„Â·Î‰

 ‰È‰  ̆¨Ô‰Î‰ Ô¯‰‡ Ï  ̆Â˙ÂÎÊ· – ¢„Â·Î ÈÚ¢Ï ‰ÎÊ ÌÈ¯ˆÓÓ Â˙‡ˆ· ¨Ï‡¯˘È ÌÚ
 Â˙ÂÎÊ· ÔÎ‡˘ ≠ ‰È‡¯‰Â ª‰¯Â˙Ï Ô·¯˜ÓÂ ˙ÂÈ¯·‰ ˙‡ ·‰Â‡ ¨Û„Â¯Â ÌÂÏ˘ ·‰Â‡

ÆÂ·˘ ‡ÏÂ ÌÚ‰ ÏÚÓ Â¯ÒÂ‰ Â˙¯ÈËÙ ÌÚ˘ – „Â·Î‰ ÈÚ ÂÓÈÈ˜˙‰

 ˙ÂÓÈÓ˙‰  Ì‰È˙Â˘˜·  ¨˙Â¯Â‰Ë‰  Ì‰È˙Â·˘ÁÓ  ¨ÌÈÎ¯‰  ÌÈ„ÏÈ‰  ˙ÏÈÙ˙
 ˙˘˜·Ó È‡Â ¨È˙„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ· ¨˙˘‚¯Ó ˙ÈÁÂ¯ ‰ÈÂÁÏ ÈÏ ÂÈ‰ – ‰ÎÊ‰ Ì˙ÂÓ‡Â

∫ÌÎ˙‡ ‰· Û˙˘Ï

 ¨‰ÏÈÙ˙‰ ÏÚ Â„ÓÏ ¨È„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ· È˙¯˜· Â· Ô‚· ¯˘‡Î ¨˙ÂÙÂ˜˙‰ ˙Á‡·
 ¨¢ÌÚÙ Ï˘ ÌÈÏ˘Â¯È¢ ÏÚ Ô‰Ï ¯ÙÒÏÂ ˙Â„ÏÈ‰ ÌÚ ÁÁÂ˘Ï È˙„·Î˙ ¨ÌÈÏ˘Â¯È ÏÚ
 ÂÈ·¯‰Â  ¨‰È·˘Â˙  ˙ÏÚÓ  ˙‡  ¨‰˙¯‡Ù˙·  ÌÈÏ˘Â¯È  ¯ÈÚ‰  ˙‡  ˙Â„ÏÈÏ  È˙¯‡È˙
 Ï˘ ˙Â˜ÂÈ˙  ˙ÏÈÙ˙ ÈÎ  Ì‚  È˙˘‚„‰ ª˘„˜Ó‰ ˙È··  Â‡˘È˘ ˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯Â‡È˙·
 ¢„È˜Ù˙¢ ÌÈ„ÏÈÏ ˘È ÔÎÏÂ ¨‰¢·˜‰ ÈÙÏ ˙Ï·Â˜ÓÂ ‰ÈÂˆ¯ ¨„ÁÂÈÓ· ‰·Â˘Á Ô·¯ ˙È·
 ÌÈÚÈ˜¯ ÂÚ˜·È˘ ¨‰ÁÙ˘Ó‰ È· ¨ÌÈ¯Â‰‰ ˙ÂÏÈÙ˙ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï – ¢˙ÂÁÈÏ˘¢ ÔÈÚÓ

Æ„Â·Î‰ ‡ÒÎ ÈÙÏ ÂÏÚÈÂ

 Â˘˜· ¨¯˜Â·‰ ˙¯ÂÓ˘‡ È„Ó Ï˙ÂÎ‰ ˙‡ ‰¢· ˙„˜ÂÙ È‡˘ ˙Â„ÏÈ‰ ÂÚÓ˘˘Î
 Ï˙ÂÎ‰  ÈÙÏ  Ô‰È˙Â˘˜·Â  Ô‰È˙ÂÏÈÙ˙  ˙‡  ¯È·Ú‰Ï  ¨‰ÁÈÏ˘  Ô¯Â·Ú  ‰È‰‡˘  ÈÓÓ
 Ì‰È¯ÂËÈÚ·Â Ì„È ·˙Î· ÌÈ·Â˙Î Ì‰Ó ¨ÌÈ˜˙Ù ÈÏ‡ ¢ÂÓ¯Ê¢ ˙¯ÁÓÏ ¯·Î ªÈ·¯ÚÓ‰
 ˙Â˘‚¯Ó ¨˙ÂÏ‡˘ÓÂ ˙Â˘˜· Ô‰·Â ¨Ô‰È˙ÂÈÁ‡ Â‡ Ô‰È˙ÂÓ‡ ·˙Î· Ì‰Ó ¨ÌÈÈ˙Â„ÏÈ‰
 ¨Ï˙ÂÎ‰ È·‡ ÔÈ· ÌÈ˜˙Ù‰ ˙‡ È˙ÓË‰ ‰ÏÚ ˙ÂÁÈÏ˘ ˙˘‚¯‰· ¨ÔÎ‡Â ¨˙ÂËÈË¯ÓÂ
 ·Â˘˙ ‡Ï ¨¯¢·˘˙ ˙ÏÈÙ˙ ÌÏÈÙ˙˘ – ÌÏÂÚ ÔÂ·È¯ Ï‡ È·ÏÓ ˙˘‚¯ ‰ÏÈÙ˙ È˙Ù¯ˆÂ
 ‰ÎÊÂ ˙Â‡È¯··Â ˙Á· ÂÎ¯Â·È˘ ¨˙Â·ÂË ˙Â¯Â˘· Í‡ ¯˘·˙‰ÏÂ ¯˘·Ï ÏÎÂÂ Ì˜È¯

 ÆÂÈÓÈ· ‰¯‰Ó· ˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÈ·Ï

 ˙Ú· ¨ÌÈÁÒÙ‰ ÔÓÂ ÌÈÁ·Ê‰ ÔÓ ÏÂÎ‡Ï ‰ÎÊ ‰¯‰Ó ÈÎ ¨È˙Î¯· ‰ÁÂÏ˘ ÌÎÈÏ‡Â
ÆÂÈÓÈ· ‰¯‰Ó· ‰ÓÈÏ˘‰ ‰ÏÂ‡‚‰

 ¨ÌÈ·‰ ÂÏ‡ – ÂÏÓÚÓ ˙ÁÂ ¨ÁÓ˘Â ¯˘Î ÁÒÙ ˙Î¯··

ÏÓÈÂ· ‰ËÈ‡
˙È˘‡¯ ˙Á˜ÙÓ

   ·˜ÚÈ ˙È· ÌÈ„ÏÈ È‚

· ¯˘Î  ÁÒÙ  ˙Î¯·  Ô‡ÎÓ  ¯‚˘‡  ¨Ë¢ÏÚ·‰  ÁÒÙ‰  ‚Á  ÒÂ¯Ù
 ¨¢·˜ÚÈ  ˙È·¢  ÌÂÈ  ˙ÂÂÚÓÂ  ÌÈ„ÏÈ  È‚  ˙ÁÙ˘ÓÏ  ÁÓ˘Â
  ¨¢‰È¯‡ ÈÏÈ˙˘¢ „¢Ù¯Ó‰Â ¢‰ÈÁ˙Ù¢ „ÁÂÈÓ‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ
 ¨ÌÈÎ¯‰  ÌÈÏÈ˙˘‰  ÁÂÙÈË·  ÛÂ‚Â  ˘Ù  ˙ÂÁÂÎ  ÚÈ˜˘Ó˘  ‡ÏÙ‰  ˙ÂÂˆÏ
≠‰¯Ù‰ ˙ÂÂˆÏ ¨˙ÂÏÙËÓÏÂ ÌÂÈ‰ ˙ÂÂÚÓ ˙ÂÏ‰ÓÏ ¨˙ÂÚÈÈÒ‰Â ˙Â‚Ï

 ‡ÂÏÓÏ ÌÈÈÂ‡¯ ÌÎÏÂÎ Æ„¯˘Ó‰ ˙Â„·ÂÚÂ È„·ÂÚÏÂ ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï‚ÒÏ ¨È‡ÂÙ¯
 ˙ÂÁÓÂˆ‰  ¨˙ÂÈ˘Â‡‰  ˙ÂÚÈË‰  ÌÂ„È˜Ï  ‰‚‡„Â  ˙Â¯ÈÒÓ  ÏÚ  ‰Î¯Ú‰‰

Æ·È·‡‰ ÈÁ¯ÙÎ ˙Â·Ï·ÏÓÂ

 È·¯  ˘Â„˜‰ ·¯‰ Ï˘ ÂÓ˘Ó Æ¢ÂÏ  Á˙Ù ˙‡ –  ÏÂ‡˘Ï Ú„ÂÈ  ÂÈ‡˘Â¢
 ÌÈÁ˙Ù ÂÈÙÏ ¨ÏÂ‡˘Ï Ú„ÂÈ ÂÈ‡  ̆Ú„ÂÈ  ̆ÈÓ ÈÎ ¨‡·ÂÓ Ú¢ÈÊ Ê‡ˆÓ ÌÈÈÁ
 ÌÂÈ≠ÌÂÈ  ÌÈ˜ÒÂÚ˘  ÈÓ  ÆÂÏ  Á˙Ù  ˙≠‡  ÆÂ¢È˙  „ÚÂ  Û¢Ï‡Ó  ÌÈ¯Ú˘‰  ÏÎ
 ÌÈ‡Â¯  ¨¢ÏÂ‡˘Ï  ÌÈÚ„ÂÈ  ÌÈ‡¢˘  „ÓÁ  È„ÏÈ  Ì˙Â‡  ¨Í¯‰  ÏÈ‚‰  ÍÂÈÁ·
 ÌÈ„Ú ‰Ó‰ ª˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ‰ÂÂÏÓ‰ ‡ÈÓ˘„ ‡˙ÚÈÈÒ‰ ˙‡ ˘ÁÂÓ·
 ÌÈÚÈÙ˘ÓÂ ÌÈËÂË‡Ê‰ ÈÙ· ÌÈÁ˙Ù ÌÈÓ˘ È¯Ú˘ „ˆÈÎ ÈÓÈÈÓ˘‰ ‡ÏÙÏ

Æ‰ÏÓÁÂ ÔÁ ¨˘„Â˜ ÚÙ˘ Ì‰ÈÏÚ

 ÌÈ‚˘È‰ ‰ÓˆÚÏ ˙Ó˘Â¯ ¢·˜ÚÈ ˙È·¢ ÌÂÈ ˙ÂÂÚÓÂ ÌÈ„ÏÈ È‚ ˙˘¯
 ‰˙ÎÊ ˙ÙÏÂÁ‰ ‰˘· Æ‰˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙ ÏÎ·Â ÌÈ¯Â˘ÈÓ‰ ÏÎ· ÌÈÓÈ˘¯Ó
 ÌÂÈ  ˙ÂÂÚÓ  ÏÈÚÙ‰Ï  ˙ÈÈÈÎÊÎ   ÔÂ˘‡¯‰  ÌÂ˜ÓÏ  ‰ÏÈÙÚ‰Â  ¢‰ÈÁ˙Ù¢
 Â„„ÂÓ˙‰ Â· ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈÓ˘¯ Ê¯ÎÓ ˙¯‚ÒÓ· ¨˙‡Ê ÆÌÈÈÓÂ˜È˘
 ‰ÂÚ˘ ÈÓÎ ‰‡ˆÓ ¢‰ÈÁ˙Ù¢ ÆÌÈ¯Ê‚Ó‰ ÏÎÓ ÌÈÂ‚¯‡ Ï˘ ˙Â·¯ ˙Â¯˘Ú
 ˙ÂÂÚÓ  ˙ÏÚÙ‰Ï  Â˘¯„˘  ˙ÂÈÏ‰ÈÓ‰Â  ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰  ˙Â˘È¯„‰  ÏÎ  ÏÚ
 ÍÎ ÏÚ Æ¢„ÒÁ‰ ˙Â‡¢ ˙‡ ‰˘‰ Ï·˜Ï ‰ÈÁ˙Ù ‰¯Á· ÔÎ ÆÂÏ‡ ÌÈ˘È‚¯

 ÆÌÎÈÙÏ˘ ÔÂÈÏ‚· Â‡ˆÓ˙ ˙ÂÈ·ÂÈÁ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰ ‰‰Î „ÂÚÂ

 ËÚÓ  ‡Ï  ÏÂÓ  „„ÂÓ˙‰Ï  ˙ˆÏ‡  ˙˘¯‰  ˙Ï‰‰  ¨˙‡Ê  ÌÚ  „ÁÈ

 Æ‰Î¯„·  ˙Â„ÓÂÚ‰  Û‚≠È·‡
 ÔÓ  „ÓÂÚÏ  ‰Ó„  ÌÚÙ  ‡Ï
 ¨¢‰ÈÁ˙Ù¢  ˙Î¯ÚÓ  ÈÎ  „ˆ‰
 ÌÈ„ÏÈ  ÌÚ  ˙˜ÒÂÚ‰  ¨Ï˘ÓÏ
 ‰Ï·È˜Â  ÌÈÏ·‚ÂÓÂ  ÌÈÚÂ‚Ù
 ¨˙ÈÓ˘¯  ˙È˙ÎÏÓÓ  ‰¯Î‰
 Ï˘  Û„ÚÂÓ  ÒÁÈÓ  ˙È‰

 ¨ÌÈˆÓ‡Ó  ‰ÓÎ  ÔÓÂ‡È  ‡Ï  ¨˘È‡  ÌÈ˘‡‰Ï  ÈÏ·Ó  ÆÍÂÈÁ‰Â  ‰ÁÂÂ¯‰  ÈÓ¯Â‚
 ˙‡ ¨ÔÈ„· ÚÈ‚Ó‰ ˙‡ Ï·˜Ï ˙Ó≠ÏÚ ÌÈ˘¯„ ˙ÂÈÂˆˆÂ¯˙‰Â ˙ÂÈÂ·˙Î˙‰
 Ï˘ ˙È·Èˆ˜˙ ˙·ÁÒ ¨¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ÆÔÈ¯¯ÂÚ ÂÈÏÚ ÔÈ‡˘ ¯˘Â‡Ó‰ ·Èˆ˜˙‰
 ¨‰˙È‰ ‰ÏÂÏÚ ÛËÂ˘ ÏÂÚÙ˙Â ˙Â¯ÂÎ˘Ó ˙¯·Ú‰ ˙ÚÂÓ‰ ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈ˘„ÂÁ

Æ‰ÏÂÎ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ËËÂÓÏ ¨‰ÏÈÏÁ

 ‰˘Â„˜‰ ‰ÚÂ˙‰ È„ÒÈÈÓ Ï˘ ÌÁÂÎ ÆÌÈÈ˘˜Ó ÌÈÚ˙¯ ÂÈ‡ ß‰ È„ÒÁ·
 ‰ÂÂÏÓ˘  ‡È‰  ¨Ú¢ÈÊ  ˙Â„ÈÒÁ‰Â  ‰¯Â˙‰  È¯È„‡  ÔÂ·Ï‰  ÈÊ¯‡  ¨¢·˜ÚÈ  ˙È·¢
 ·Â˘Â Æ„È˙Ú ˙ÂÂ˜˙ Â· ˙ÎÒÂ‰ ‡È‰Â ÏÚ˘Â „Úˆ ÏÎ ÏÚ ÌÂÏ‰ „Ú Â˙Â‡
 ‰¯ËÓ‰  ˙ÁÏˆ‰Ï  ˘Ù  ˙Â¯ÈÒÓ·  „È·  „È  Â˙‡  ÌÈ„ÚÂˆ˘  ÈÓ  ÏÎÏ  ‰„Â˙

 ÆÏ‡¯˘È È„ÏÈ ÍÂÈÁ – ‰˘Â„˜‰
ÁÓ˘Â ¯˘Î ÁÒÙ

¨ÛÙÂ˜„ÏÂ‚ ˜ÁˆÈ

ÈÏÏÎ‰ Ï‰Ó‰

ÁÓ˘Â ¯˘Î ÁÒÙ

¨ÛÙÂ˜„ÏÂ‚ ˜ÁˆÈ

ßÈÁ˙ ÏÓÈÂ· ‰ËÈ‡ ß·‚‰ ˙È˘‡¯‰ ˙Á˜ÙÓ‰ ¯·„

ÛÙÂ˜„ÏÂ‚ ˜ÁˆÈ ·¯‰ Ï‰Ó‰ ¯·„
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®™·Â¯˜‰ ıÈ˜· ¯Â‡ ˙Â‡¯Ï „ÓÂÚ‰  ¨¢ÌÈ˜˙ÓÓ ÂÎÁ¢ ¯ÙÒ‰ ÍÂ˙Ó ÛÒÂ ˜¯Ù©

∞µ≤≠∑∂±¥∞µ∑ ∫˙ÂÙÒÂ‰ÏÂ ˙Â¯Ú‰Ï™

„ÈÁÈ Ô·Î ≠ „ÈÓÏ˙ ÏÎ
 Û‡Â ¨ÂÏˆ‡ Ì„ÂÓÈÏ ˙Ú ÏÎ Â˘Á ¨ÂÈ·¯ È„ÈÓÏ˙Ó ÌÈ·¯
 ÂÏˆ‡ ÌÈ·Â˘ÁÂ ÌÈ·È·Á Ì‰ ÈÎ ¨ÔÎÓ ¯Á‡Ï˘ ÌÈ˘‰ ÏÎ·

 Æ¢„ÈÁÈ Ô·¢Î ˘ÓÓ

 ÆÌÈÓÏÂÚ ˙ÂÁÂÓÏ Â˙ÈÂÂÏ „Ú Ì˙Â‡ ‰˙ÂÂÈÏ ÂÊ ‰˘ÂÁ˙
 ÌÈÙÏ‡Ï  ¢ÌÈ„ÈÁÈ  ÌÈ·¢  „ÂÚ  ÂÈ·¯Ï  ˘È˘  ÂÏÈ‚  Ê‡≠Â‡

  Æ˙Â··¯Â

‰ÈÙ¯ÂÁ ÌÂÙÏ
 È„ÈÓÏ˙Ï  Í¯ÂÚ  ‰È‰  ÂÈ·¯˘  ÌÈÈ˘„ÂÁ‰  ÌÈÁ·Ó·
 ∫˙ÈÈÚÓ ‰„Â˜ „ÈÓ˙ ËÚÓÎ ‰Ù˘Á ¨‰¯Â˙ ÏÂ˜ ˙·È˘È
 ‡ˆÂÈ  ‡ÏÏ  ÌÏÂÎÂ  ¨˙Â¯È‰··Â  ˙Â‡È˜·· ÂÚ  ÌÈÁ·‰ ÏÎ

 ÆÌÈÈÂˆÓ ÌÈ‚˘È‰Ï ÂÚÈ‚‰ ¨ÏÏÎ‰ ÔÓ

ø„ˆÈÎ ‡‰

 ¨¯ÂÁ·Â ¯ÂÁ· ÏÎ Â¯ÈÎ‰· ¨ÂÈ·¯˘ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ¨˙‡Ê ÔÈ‡
 ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‰Ï‡˘ ‚Èˆ‰Ï ¨Â˙ÓÎÁ ·Â¯· ÏÈÎ˘‰

 ÆÂËÂ˜ ÈÙÏ ÔË˜‰Â ÂÏ„Â‚ ÈÙÏ ÏÂ„‚‰ ÆÂ˙ÂÙÈ¯Á

‰Î¯ ‰¯ÈÓ‡
 ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï  ¯ÈÚ‰Ï  ‰È‰  ‰·È˘È  ˘‡¯Î  ÂÈ·¯  Ï˘  ÂÎ¯„
 ‡˜ÂÂ„  Â‡  –  ÍÎ  Û¯ÁÂ  ¨‰ÓÈÚÂ  ‰Î¯  ‰¯ÈÓ‡·Â  ˙ÂÈ„Ú·

 Æ„‡Ó ·¯ Ï˜˘Ó ¨ÂÏ˘ ‰Î¯‰ ‰ÏÈÓÏ ‰È‰ – ÍÎ Ï˘·

 ¯˘Ù‡ ‰„È  ÏÚ˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰ËÈ˘‰ ∫¯ÓÂ‡ ÂÈ·¯  ‰È‰
 ˜¯  ‡Â‰  ‰‡¯È‰ Æ‰·‰‡ ÍÂ˙Ó „ÓÏÏ  ‰Ê  ÍÂÈÁ· ÁÈÏˆ‰Ï

Æ‰ÂÂÏ‰ ¯·„

 ÌÈ·Ï ÂÈ·¯ Ï˘ ÂÈ·‡ ‰ÎÊ ‰Ó·
øÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙

 ‰„Â‰È ÌÈÈÁ È·¯ Ï·Â˜Ó‰ ÔÂ‡‚‰ ‡Â‰ ¨ÂÈ·¯ Ï˘ ÂÈ·‡
 ‰Ó· ¨ÌÚÙ Ï‡˘ ¨ÌÈÓ˘‰ ¯Ú˘ ˙·È˘È ˘‡¯ ¨Ï¢ˆÊ ·ÈÈÏ
 Â‰ÂÏÈÙ˘‰  ¨Â‰ÂÙ„È‚  ÌÚÙ  ÈÎ  ¨·È˘‰Â  øÔ·¯  ÔÈ·Ï  ‰ÎÊ

 ·ÏÚÈ‰Ï ¨˙Ú ‰˙Â‡ ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·È˜Â ¨‰˘˜ ‰¯Âˆ· Â‰ÂÊÈ·Â
 ‰ÎÊ  ÔÎÏÂ  ¨ÏÏÎ  ·È˘‰Ï  ‡ÏÂ  Â˙Ù¯Á  ÚÂÓ˘Ï  ¨·ÂÏÚÏ  ‡ÏÂ

 ÆÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÌÈ·Ï

‰¯ÊÁ‰Â ÔÂÈ˘‰ „Â„ÈÚÏ ÌÈÒ¯Ù
 ÏÚ ¨ß‰¯Â˙ ÏÂ˜ß ˙·È˘È· ÌÈ·¯ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÂÁ· ¨ÌÚÙ
 Â¯·Ú   Ì‰Ó ÌÈ¯ÂÁ·  ÌÈ˘È˘Î  Æ‡ÚÈˆÓ ‡··  ‡˙ÎÒÓ ÏÎ

 Æ‰·¯ ‰ÁÏˆ‰· ÔÁ·Ó‰ ˙‡

 ¨ÂÈ·¯Ï ˙‡Ê Â¯ÙÈÒÂ Ì¢ÈÓ¯‰ Â‡· ¨ÈÁÂ¯ ˜ÂÙÈÒ ÍÂ˙Ó
 ·È˘‰ ø‰Ê ÏÚ ‰ÏÂ„‚Â ¯˜È Ì‰Ï ‰˘Ú ‰Ó ¨Â‰ÂÏ‡  ̆ÍÎ ÍÂ˙Â
 ¨·¢Ú ‡¢Ù Û„ ÔÈ·Â¯ÈÚ ßÒÓ Ù¢Ú© ‰ˆÈÏÓ Í¯„· ÂÈ·¯ Ì‰Ï

Æ¢…˙ÂÂ˜ ˙ÂÚÓ ≠ ‰¯Â˙ ¯·„¢ ®‡¢Ú Â¢Î Û„ ÔÈ˘Â„È˜

¯˘Ù‡˘ ‰ÓÎ „Ú ·ÈË‰Ï
 Ô˙Ó ˙Ú˘· ËÂ˜Ï ˘È  ̆ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÚ ¨ÂÈ·  ̄Ï‡˘˘Î
 ¯˘Ù‡˘ ‰ÓÎ „Ú ·ÈË‰Ï ˙Â‡¯Ï ¨¯Ó‡ ¨ÌÈÁ·ÓÏ ÌÈÂÈˆ

ÆÔÈ„‰ ˙¯ÓÂÁ ÏÎ· „ÂÓÚÏ ‡ÏÂ ¨‰Ø„ÈÓÏ˙‰ ÌÚ

 ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡
‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙ·

 ¨‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÔÈÚÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï „ˆÈÎ ÂÈ·  ̄˙‡ Ï‡  ̆„Á‡
 ø‰Ê· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡ ¨ÌÈÈÂ‚ ÏÚ ÌÈ„ÓÂÏ ‰¯Â‡ÎÏ ÈÎ

Æ°ø‡Ï ‰ÓÏ ¨ÚÈÈÒÓ ‰Ê Ì‡ ¨¯Ó‡Â

 ÈÊÎ¯Ó ˜ÏÁÎ ÔÂ·¯„‰Â „Â„ÈÚ‰
˙ÈÎÂÈÁ‰ Â˙˘Ó·

 ˙ÈÎÂÈÁ‰ Â˙˘Ó· ÈÊÎ¯Ó ˜ÏÁ ÂÈ‰ ¨ÔÂ·¯„‰Â „Â„ÈÚ‰
 Ï˘  ÂÓÂˆÈÚ·˘  ¨ÍÎ  È„ÈÏ  ÂÚÈ‚‰  ÌÈ¯·„‰  ÆÏ¢ˆÊ  ÂÈ·¯  Ï˘
 ÌÓ‡Â¢  ∫‡˘ÈÏ  È‡‰·  ‡Ë·˙‰ÏÓ  Ú˙¯  ‡Ï  ¨¯ÂÚÈ˘‰
 ¯ÂÁ·‰ ¨ÌÏÂ‡ ¨‰Ê ÔÙÂ‡· ßÒÂ˙‰ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï È˙·˘Á È‡
 ¨ÔÎÏÂ  ¨˙Ó‡ ¯·„  ÏÚ  È„ÈÓÚ‰ ¨˛ÂÓ˘· ·˜Â  ‰È‰Â¸  ÈÂÏÙ

 Æ¢ÍÎÂ ÍÎ ‡Â‰ ßÒÂ˙· ÔÂÎ‰ ¯·Ò‰‰

 ÔÂ·Ï‰ ÈÊ¯‡

ÚË ¯˘‡

 ÔÂ‡‚‰ Ï˘ Â˙‚‰‰·Â  Â˙˘Ó·

 Í·¯ÈÂ‡  ÔÓÏÊ  ‰ÓÏ˘  È·¯

¢‰ÓÏ˘ ˙ÁÓ¢‰ ÏÚ· Ï¢˜ÂˆÊ
ÍÂÈÁ‰
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Ó ˙È˙Â„È„È‰ ÔÂÙÏË‰ ˙ÁÈ˘Ó ¨È˙¯‚˘ ¯˙ÂÈ ‰
 ‰˙Â‡ ‰ÈÓÊ‰ ‰· ¨ÏÁ¯ ‰˙¯·Á ÌÚ ÏÚÈ Ï˘
 ÂÊ  ‰ÓÊ‰  ¨Ï·‡  Æ·¯Ú  ˙ÁÂ¯‡  ‰ÓÚ  „ÂÚÒÏ
 ‰ÁÂ¯‡‰  ¨È˙¯‚˘  ‡Ï  ËÏÁ‰·  ËÓÏ‡  ¨‰ÎÂ˙·  ‰ÏÙÈ˜
 ‰¯˜ÂÈ‰  ÈÈÈ·Ó  „Á‡·  È˙ÂÂ‡¯  ˙È·  ÔÂÏÒ·  ‰ÓÈÈ˜˙‰

 ÆÂËÂ¯ÂË·

 ˙ÂÈÈÙÈÏÈÙ  È˙˘˘Î  ¨˙ÂÓÂ˜  ˘ÂÏ˘  Ô·  ˙È·  ‰Ê  ‰È‰
 ÏÚÙÓ ÏÚ· ·‡‰ ÆÂÈ·˘Â˙ ˙Ú·¯‡ ˙‡ ˙Â˙¯˘ÓÂ ¨Â· ˙Â¯„
 ˙Á‡· ÌÈ„ÏÈ≠È„‚· ˙·ˆÚÓ ¨ÏÚÈ ¨Ì‡‰Â ¨ÌÈ˜Á˘ÓÏ ÏÂ„‚
 ÏÁ¯ ˙‡ ‰ÈÓÊ‰ Ì‡‰ ÆÌÏÂÚ· ˙ÂÏÂ„‚‰ ‡ÂˆÈ‰ ˙Â¯·ÁÓ
 ˙Â¯˘Ú ÏÚ ÌÈÁÂÓ ÂÈ‰ ÌÏÂÚ‰ ˙Â„ÂÓÁ ÏÎ ÆÌÈ„ÏÈ‰ ¯„ÁÏ
 ÚÙ˘· ˘ÈÈ·˙Ó ‰È‰ ‡Ï ¨¢ÌÈÚÂˆÚˆÏ Â·ÏÎ¢ ÏÎ ÆÌÈÙ„Ó‰
 ‰ÓÓ ‰˘˜È·  Ì‡‰ ∫‰ÙÂˆÓ ‡Ï‰ ‰ÈÏÚ  ˙Á  Ô‡ÎÂ  ¨‰Ê‰
 ÔÈ·˘ ¨˙Â‚¯„Ó‰ Ì¯‚ ˙Á˙Ó ‰ÈÂˆÓ‰ ˙ÚÏ·ÂÓÏ ·Ï ÌÈ˘Ï
 ÌÈÏ·Ó¢ ˙¯ÙÒÓ ‡È‰ ¢Ì˘¢ ¨ÌÈ„ÏÈ‰ ¯„ÁÏ ‰ÒÈÎ‰ ˙ÓÂ˜
 ÏÎ‰  Â·  ‰˙˘Ó „ÂÈˆ‰˘Î  ¨ÌÂÈ‰  ˙ÂÚ˘Ó ‰·¯‰  ÌÈ„ÏÈ‰

 Æ¢Ì‰Ï˘ ‰ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰·

 ÏÂ˜·  ÏÁ¯  ˙¯‰¯‰Ó ¢ÈÈÚ  ‰‡¯ÓÏ  ‰ÈÓ‡Ó ‡Ï  È‡¢
 ·˘ÁÓ‰ ˙ÂÈÎ˙ ¨ÌÈ¯ÙÒ‰ ¨ÌÈÚÂˆÚˆ‰ ÏÎ ÌÈ˘Ë ÍÈ‡¢
 ‡·‡¢  Ï˘  ¢˘ÙÂËÓ¢‰  ˜Á˘Ó‰  ÏÂÓ  ¨˙ÂÈˆ˜¯Ë‡‰  ÏÎ
 Ï˘ øÌÈËÈÈÏ˜Â ˜·  „È˜Ù Ï˘ øÌÈÂ˜Â ¯ÎÂÓ Ï˘ ø¢‡Ó‡Â
 ¨È¯Â·Èˆ ·Î¯· ÂÚÒ ‡Ï Ì‰ÈÓÈÓ© ÌÈÚÒÂÂ ÒÂ·ÂËÂ‡ ‚‰
 Ì˙Â‡  Á˜ÂÏ  „ÂÓˆ  ‚‰Â  ˙È·‰  È·Î¯  ˙˘ÂÏ˘Ó  „Á‡  ÈÎ

Æ®‰˙È·‰ Ì¯ÈÊÁÓÂ

 ÍÎ  ÏÎ  ÌÈ˜Á˘Ó  Ï‡  ÌÈ„ÏÈ  ÌÈ·‡˘  ÚÂ„Ó
 øÌÈÏÂÊ

 ˙ÂÈÂÂÁ‰  ˙‡  ˙ÂÂÁÏ  ÌÈ‰  ¨¯ÈÚˆ‰  ÌÏÈ‚·  ¨ÌÈ„ÏÈ
 ÌÈ¯˙ÂÙ ¨˙Â·˘ÁÓ ¨˙Â˘‚¯ ÌÈÓÈÙÓ Ì‰ ÍÎ Æ˙ÂÈÓÂÈÓÂÈ‰

 ÔÂÈÓ„‰ ÌÏÂÚ· ‚Ú˙‰Ï ÌÈ¯ÊÂÁ Æ¢˙ÂÓÏÈ„¢ ˙È„ÏÈ‰ ÌÎ¯„·
ÆÆÆÏÎ‰ ¯˘Ù‡Ó‰

 ÂÓÎ  ˙Â˜ÂÈ˙  ˙ÂÏ„‚Ó  ¨˙Â·‰  ˙‡  ÌÈ˘‚ÂÙ  Â‡
 ¨˙ÒÎ‰  ˙È·Ï  ‰¯Â˙  ¯ÙÒ  ÌÈÒÈÎÓ  ÌÈ·‰  ˙‡Â  ¨‡Ó‡
 ¨Ì‰Ï˘  ˜Á˘Ó‰  ˙ÈÂÎÓÏ  ¯Â˘˜  ¨ÙÈÈË  –  ˙¯ÂÓÊ˙‰˘Î
 Â‡  Æ¢ÌÈ„˜Â¯‰¢  ˙‡  ‰ÂÂÏÓÂ  ¨‰Â·‚  ÌÂÈÏÂÂ·  ÏÚÙÂÓ
 ˙ÈÏËÎ  ˙Â˘Ó˘Ó‰  ¨˙ÂÎÈÓ˘‰  ¨˙Â·‚Ó‰  ˙‡  ÌÈ˘‚ÂÙ

ÆÔÎÂ„Ï ÌÈÏÂÚÏÂ ÌÈÊÁÏ

 ÌÈ„ÏÈÏ  ¯˘Ù‡Ï  ˙Â„·ÂÚ  ˙Â‰Ó‡Î  ÁÈÏˆ  ÍÈ‡  ¨ÔÎ·Â
 ˙‡  ˘·˘Ï  ÈÏ·Ó  ˙È·ÈËÓ¯Â  ˙È˘‚¯  ˙ÂÁ˙Ù˙‰  ÂÏ˘

øÍÎ ÏÎ ÛÂÙˆ‰ ÌÂÈ‰ ¯„Ò

 ¯‡˘˙˘  È„Î  ¨¢˙È·‰  ˙Â¯˜Ú  ≠  ˙Â‚¢Ï  ˙ÂˆÚ  ‰ÓÎ
 Ï˘ ˙Â„ÏÈ‰ ˙Â˜È˙Ó˘ ÌÈÓÈ Ì˙Â‡ Ï˘ ‰ÓÁ ‰ÈÙ ÔÎ·Ï·
 ˙ÂÈÂÂÁ‰ ÂÎÙ‰È Ì‰· ¨¢„ÁÈ·¢ Ï˘ ‡ÏÙ ÌÚË ‰˜ˆÈ ¨ÔÎ„ÏÈ
 ‡Ó‡Î  ¨ÍÏ  ˜ÂÙÈÒÏ  ¯Â˜ÓÏÂ  ¨Ì‰ÈÈÁ·  ÒÎÏ  ˙ÂÙ˙Â˘Ó‰

Æ Ì‰Ï˘

ÔÓÊ ˙ÂÎÈ‡
 ¨ÔÂÙˆÓ‰  ˙ÂÙÈ˜Ï  „ÈÓ˙  ‰¯Ú‰  ¨˙„·ÂÚ  Ì‡Î
 ÌÈÏ·ÂÒÂ  ÌÈÁÙÂ˜Ó  È‡„Â  ÍÈÈ„ÏÈ  ÈÎ  ¨ÍÏ  ˙Â˙˙Â‡Ó‰
 ÏÎ‰  ¨ÈÚ„   ¨˙È·‰Ó  Í˙Â¯„Ú‰  Ï˘·  ¨·Ï  ˙ÓÂ˘˙  ¯ÒÂÁÓ

 ÆÂ˙ÂÓÎ· ‡˜ÂÂ„ Â‡ÏÂ ¨¢ÔÓÊ‰ ˙ÂÎÈ‡¢ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘· ÈÂÏ˙

 È·˘ È‚‡„ ¨ÌÈ„ÏÈÏ ÍÓÊÓ ÌÂÓÈÒ˜Ó ˙ÂÙÏ ˙Ó ÏÚ
 ‰Ú˘·  ‡Ï‡  Í„È¯Ë‰Ï  ÔÈ‡˘  ÂÈ·È  ¨ÍÈ„È„È  ¨Í˙ÁÙ˘Ó

ÆÍ˙ÂÁÎÂÏ ÌÈ˜Â˜Ê ÌÈ‡Â ¨ÌÈ˘È ÌÈ„ÏÈ‰˘

 Ì‡ Æ˙ÁÏˆÂÓ ÈÎ‰≠ÈÎ‰ ˙È·‰ ˙¯˜Ú ˙ÂÈ‰Ï ÈÒ˙ Ï‡

 ÔÂÈÓ„‰ ÌÏÂÚ· ‚Ú˙‰Ï ÌÈ¯ÊÂÁ Æ¢˙ÂÓÏÈ„¢ ˙È„ÏÈ‰ ÌÎ¯„·

ÂÈ·

ÌÈÏ„Â‚Ó ÌÈÚÈËÎ

ÌÈÁÂÓ  ÌÏÂÚ  ÈÈ˜

 ¢ÌÈË˜ ÌÈÎÙ¢·
ÔÈÈÏ˜ ¯˙Ò‡

·˜ÚÈ ˙È· ÌÈ„ÏÈ È‚ ˙˘¯· ˙È¯ÂÊ‡ ˙Á˜ÙÓ
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 ÏÂ‰È· ÍÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ˙‡ È˘Ú ¨ÍÎÏ ˘ÙÂ ÛÂ‚ ˙ÂÁÂÎ ÍÏ ÔÈ‡
 ÍÏ ÚÈˆÓ˘ Â‰˘ÈÓ ˘È Ì‡ Æ‰ÁÓ˘ ÈÈ‰Â ¨ÈÏÓ¯ÂÂ ÔÈ˜˙ ˙È·

 Æ¢˙ÂÏ˘Î¢ ‡Ï ÂÊ ¨‰˙Â‡ ÈÏ·˜ ‰¯ÊÚ

 È·  ÌÚ  ‰Â˘‡¯·Â  ˘‡¯·  ¨¢„ÒÁ¢  ˙Â˘ÚÏ  ÈÏ„˙˘‰
 ÌÈ„ÒÁÏ Ì‚ ÈÓ˙¯È‰ ¨ÈÂÙ ÔÓÊ ÍÏ ¯˙ÂÂ ‰„ÈÓ· ¨®°©˙È·‰
 Ì‚„ ˙ÂÂ‰ÏÂ ¨Í˘Ù ˙‡ ÌÈˆÚ‰Ï ˙Ó ÏÚ ˙‡Ê ¨˙È·Ï ıÂÁÓ

 ÆÍÈ„ÏÈÏ È·ÂÈÁ

 Æ˙È·‰  ˙Â„Â·Ú·  ‰‡ÏÓ  ˙ÂÙ˙Â˘Ï  ÌÈ„ÏÈ‰  ˙‡  ÈÎÁ
 ÌÈÈÂÈÁ  Í¯„  È·‡  ÂÏ‡  ÆÍÎ  Ï˘·  ‰·ÂË  ÍÏ  Â¯ÈÎÈ  ÍÈÈ„ÏÈ
 ÌÈ„ÏÈ Æ„È˙Ú· ˙È‡ÓˆÚ Í¯„ Ï‡ Ì˙‡ÈˆÈ ˙‡¯˜Ï Ì¯Â·Ú
 ‰¯ÈÓ˘  ¨¯„Ò  ¨ÔÂ‚¯‡  Ï˘  ˙ÂÈÚ·  ÔÂ¯˙Ù  ÌÚ  Â„„ÂÓ˙‰˘
 ÂÎÙ‰È˘ ÌÈÂÎ  ÌÈÏ‚¯‰  Â˘Î¯È  ¨ßÂÎÂ  ˙ÚÓ˘Ó ¨˘ÂÎ¯  ÏÚ
 ÌÎÁ  ÔÈ‡  ÔÎ˘  ¨ÌÈÈÁ  È¯Â˘ÈÎ  ÈÏÚ·  ÂÈ‰ÈÂ  ¨¢È˘  Ú·Ë¢Ï

Æ¢ÔÂÈÒÈ‰¢ ÏÚ·Î

 Ì‰È¯·Á  Ï˘  ˙Â˙ÙÓ  ˙ÂÚˆ‰  ˙ÂÁ„Ï  ¨Ì˙Â‡  ÈÏÈ‚¯‰
 ˙ÏËÂÓ‰  ‰ÓÈ˘Ó  ÈÂÏÈÓ  ÚˆÓ‡·  ÌÈ˜ÂÒÚ  Ì‰  ¯˘‡Î
 ¨˙ÂÈ¯Á‡Ï  ¨ÌÈ˜ÂÙÈÒ  ˙ÈÁ„Ï  ÂÎÁ˙È  Ì‰  ÍÎ  ÆÌ‰ÈÏÚ
 ¨ÈÂÙ ÍÏ˘ „ÏÈ‰ „ÈÓ˙ ‡Ï˘ Â„ÓÏÈ ÌÈ¯·Á‰ Ì‚ Æ˙ÚÓ˘ÓÏ
 ˙ÂÓÈ˘Ó ˘È ÈÎ ¨ÌÈ¯·Á ÂÏˆ‡ Á¯‡Ï ÌÈÏÂÎÈ  „ÈÓ˙ ‡ÏÂ

 Æ˙ÂÈ·˜Ú· Ô‰· „ÂÓÚÏ ÍÈ¯ˆ˘

 ÁÂÏ·  ‰„ÈÓÚ  ˙Â·ÈÈÁÓ‰  ˙ÂÂ˘  ˙ÂÓÈ˘Ó  Ì‰Ï  È˙
≠˙ÁÓ˘  ‰È‰˙  ÂÙÂÒ·˘  ‰È˘Ú≠Á˙ÓÏ  ÈÓ¯‚  ¨ÌÈÓÊ
 Â‚¯‡˙˙  Ì‡¢  ¨˙ÂÙ˙Â˘‰Ó  ‰‡‰Ï  ¯Â˜Ó  ¨ÌÈ˜ÙÒ‰‰
 ˜ÈÙÒ  ¨¢ÂÏ˘  ˙Â¯Â˙‰  ˙‡  ÌÈÈÒÈ  „Á‡  ÏÎ  Ì‡¢  ¨¢¯‰Ó
 ˜Á˘  ¨„ÁÈ·  È·ÈË˜¯Ë‡  Â‰˘Ó  ˙Â·Ï  ¨˙ÂÈ˜Ï  ˙‡ˆÏ

  ÆßÂÎÂ ¨·¯ ÔÓÊ ÂÏ ˘È„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ˜Á˘Ó·

 ¨ÍÈÈ„ÏÈ ÏÚ ˙Â·Â‰‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ È„ÓÏ
≠‡Ï‰  ˙ÂÏÂÚÙ‰  ÔÈ·Ï  Ô‰ÈÈ·  È·Ï˘Â

 È„  „ÏÈÏ  ¯È˙Â˙˘  ‰Ó¯·  ˙Â·Â‰‡
 ÆÂÈÏÚ  ·Â‰‡‰  ˙ÈÈ˘ÚÓ  ˙Â‰Ï  ÔÓÊ

 ÌÈÚÂˆÈ·‰  ˙‡  ÔÈÈˆÏ  ÏÎÂ  „ÈÓ˙
 ¯„Ò‰ ˙‡ ÔÈÈˆÏ ÍÈÈÏÚ ÆÌÈ·Â‰‡‰
 ¨¯„ÂÒÓ‰  „ÏÈ‰  Ï˘  È˙ÙÂÓ‰
 ˙ÂÈÚ·‰  ÔÂ¯˙Ù·  ‰ÓÎÁ‰  ˙‡
 Ï˘  ‰È˘Â˙‰  ˙‡  ¨È˘‰  Ï˘
 Í˙Á˙Ó‡· ‰ÈÈ‰˙˘ ÆÈ˘ÈÏ˘‰
 ˙Â·ÂË  ÌÈÏÈÓ  Ï˘  ÌÂˆÚ  ÔÂÂ‚
 ˘È˘  ÌÂ˜Ó·¢  ∫ÔÂ‰  ÏÎ  ˙ÂÂ˘‰

 ·ÂË  ‰ÓÎ¢  ¨¢‰ÓÎÁ  ˘È  ≠  ‰¯Â˙
 Ï  ̆‡Ó‡‰ ˙ÂÈ‰Ï ÈÏ Ô˙ ‰¢·˜‰˘

 ÆßÂÎÂ ¢¨ÍÂÓÎ ˙¯„‰ ‰„ÏÈ

 ‰ÁÓ˘·  ˙ÂÈ‰Ï¢  ÏÂ„‚‰  ÏÏÎ‰Â
 ¨‰ÁÓ˘‰  ÈÚ‚¯  ÏÚ  È‚Ú˙‰  ®°©¢„ÈÓ˙

 ¨Ô‚Ï  ˙Ú„ÂÈ  ˙‡  Ì‡
 Ì˙Â‡  ÈÓÈ„¯‰

 ÈÏÈÏˆÏ  ÌÈ˙ÈÚÏ
 ÏÎ˘Î  ¨‰˜ÈÒÂÓ‰
 Â¯Â˙·  ¨„ÏÈ
 ÔÈÓÊÓ  ¨Ô·ÂÓÎ
 È‡ˆÂÓ·  Æ‰È‚Ó
 ˙È·‰˘Î  ˙Â˙·˘

 ¯Á‡Ï  Ô‚¯Â‡Ó
 ÏÂÁ·  ¨˙·˘‰

 ˙ÂÂÁÏ  Ô˙È  ¨„ÚÂÓ‰
 ÈÏÈÏˆÏ  Ì‚  ‰Ï‡  ÌÈÚ‚¯

 ÌÈ˘Â·Ï  ÌÈ„ÏÈ‰˘Î  ¨ÙÈË‰
 ÂÚ·˜È Ì‰ „Â˜È¯· Â‡ˆ˙ „È· „È Æ˙ÂÓß‚ÈÙ·

 ÍÂÈÁ ÌÚ ‰ËÈÓÏ Ì˙Â‡ ÈÒÈÎ˙ ÍÎ ¨ÔÎÈ‰Â ÌÈ·Â·ÈÒ ‰ÓÎ
Æ‰ÁÓ˘·Â ‰·‰‡· ˘„Â‚ „Ú ‡ÏÓ ·ÏÂ ¨ÌÈÈ˙Ù˘‰ ÏÚ

 ˙ÂÎÈÈ˘
 ÌÈÒ¯ËÈ‡  ˘È  ÌÏÂÎÏ  ÆÂÏÂÎ  Ï˘  ‡Â‰  ¨ÂÏ˘  ˙È·‰
 ‰¯È·‚Ó ÆÌÈÓÂˆÚ ˙ÂÁÂÎ „ÏÈÏ ˙˙Â ˙ÂÎÈÈ˘‰ ÆÌÈÙ˙Â˘Ó
 ˙Â¯ÚÒ· Ì‚ ¨„ÈÓ  ̇‰˜ÈÚÓÂ ¨ÈÓˆÚ‰ ÈÂÓÈ„‰Â ÔÂÁË·‰ ˙‡

   ÆÈ˘‚¯ Ô‚ÂÚ ¨˙ÂÈ„È˙Ú‰ ÌÈÈÁ‰

˙ÂÓÂ‡
 ÌÈ¯Â˘ÈÎ ¨ÌÈÂ  ̆ÌÈ‡ÏÈ‚ È· ¨˙Â· ÌÈ· ¨ÌÈ„ÏÈ ˙¯Â·Á
 ˙‡  ‰Â·  ˙‡  ÍÈ‡  ¨ÌÈÂ˘  ˙ÂÈÈÚ˙‰  ÈÓÂÁ˙  ¨ÌÈ¯Á‡

ø„·Ï‰ ˙‡Â „ÁÈ·‰ ˙‡ ø¢¯˘‚¢‰

 ¨ÌÈ‚ÂÁ  ¨ÌÈ¯ÂÚ˘Î  ˙ÂÂ˘  ˙ÂÏÂÚÙ  ˘È
 „ÏÈ  ÏÎÏ  ¯˘Ù‡Ï  Í¯Âˆ  ˘È˘  ¨ÌÈ˜Á˘Ó
 ÈÎÁ  Æ˙ÂÚ¯Ù‰  ‡ÏÏ  ÂÓˆÚ  ÌÚ  ˙ÂÈ‰Ï
 ¨‰Ï‡ ÌÈÓÊÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ˙È·‰ È· ˙‡
 ÚÈÈÒÏ ¨Ë˜˘ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ¨¯˙ÂÂÏ „ÂÓÏÏ
 ˙Â¯„‰ ˙ÂÈÂÂÁ ˘È Í‡ ÆÍ¯Âˆ ˘È Ì‡
 ¨ÌÈ„ÏÈ‰  ÏÎ  Ï˘  È˙ÁÙ˘Ó  ÈÂÏÈ·  Ï˘
 ˙‡ ¨‰ÙÈ˜Ú Í¯„· ÌÈÎÁÓ Â‡ Ì‰·
 ˙‡Â  ¨ÌÈÏÂ„‚‰Ó  „ÂÓÏÏ  ÌÈË˜‰
 ¨ÌÈÈ‡ÓˆÚ ¨ÌÈ¯‚Â· ˙ÂÈ‰Ï ¨ÌÈÂ¯Á‡‰

  Æ‰È˙ ÁÎ ÈÏÚ·Â

 ø ˙Ë˘Â˜Ó ‰ÎÂÒ ÌÈˆÂ¯

 Ô˙È  ‡Ï˘  ¨Û¯ÂÁ·  ÌÈ·¯  ÌÈÓÈ  ÍÏ  ˘È
 Æ˙È·‰ ÈÏ˙ÂÎÏ ıÂÁÓ ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÚ ˙ÂÏ·Ï Ì‰·
 ¨ÌÈ‡ÏÈ‚‰  ÏÎ·  ÌÈ„ÏÈ‰  ÏÎ  ÌÚ  ˙ÂÏ·Ò·  È·˘
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 ∫ÔÂ‚Î  ¨‰ÎÂÒÏ  ÌÈËÂ˘È˜  Ì˙‡  ÈÈÎ‰Â
 ÌÈÂÂ‚·  ÌÈËÈÈÙÂ  ¯˜Ï˜  ÈÏÂ‚ÈÚ  È˜
 ÌÈËÈÈÙ·  Ì˙ÂÙˆÏ  Ì‰Ï  È˙  ÆÌÈÂ˘
 ÏÚ ÌÈÈÂ‚ÒÒ‰ ÌÈÏÂ‚ÈÚ‰ ˙‡ È˜È·„‰
 ÚˆÓ‡· ¯˘‡Î ÌÈÁ¯Ù ˙¯Âˆ· ÁË˘Ó
 ÌÈÙÂˆÓ  ¢ÌÈ‡·‰  ÌÈÎÂ¯·¢  ÌÈÏÈÓ‰

 ˜È˙Ú‰Ï  Ì‰Ï  È˙  ÆÌÈËÈÈÙ·  Ì‰  Ì‚
 Ì‰Ï  È˙Â  ¨‡ÓÂÈ„  ÈÈÚÓ  ÌÈ˜ÂÒÙ

 Í¢˙·  ˘ÙÁÏ  Ì‰Ï  È˙  ÆÌÈ„¯ÂÏ·  ÚÂ·ˆÏ
 ÂÓÎ ÌÈÂÒÓ ‡˘Â  ÌÈÈÈˆÓ‰ ÌÈÂ˘ ÌÈ˜ÂÒÙ

 ˙·‰‡¢  ¨¢ÌÂÏ˘¢  ¨‡Â·Ï  „È˙ÚÏ  ˙ÂÈÂÏ‚  ıÂ·˜
 ˙‡  Ì˙È‡  ÈË˘˜ ¨Ì„È  ÏÚ  Â˜˙ÚÂÈ  ÂÏ‡  ÌÈ˜ÂÒÙ  ¨¢‰¯Â˙
 ˙ÂÓÂ˜Ó  ¨ÔÎ˘Ó‰  ÈÏÎ  ˙‡  ˜È˙Ú‰Ï  Ì‰Ï  È˙  ¨ÌÈ˜ÂÒÙ‰
 ˙ÂÏÈÚÙÏ  ˙ÂÓÈ‰„Ó  ˙ÂÚˆ‰  ˙ÂÈÂÁ·  ˘È  ÆßÂÎÂ  ÌÈ˘Â„˜
 ÂÈ‰ÈÂ ÌÎ˙ÎÂÒ ˙‡ ‰¢ÊÚ· Â¯ËÚÈ ÂÏ‡ ÌÈËÂ˘È˜ ÆÂÊ ÔÈÚÓ

ÆÌÎÏ˘ ÌÈ„ÎÏ ‰ÂÂ‡‚Ï ¯Â˜Ó

 ˘„˜Ó ˙È· ∫ÂÓÎ ÌÈÈ„ÓÓ ˙Ï˙ ˘„Â˜ È·Ó Ì˙‡ È·
 ÆßÂÎÂ ˙ÒÎ ˙È· ¨Á ˙·È˙ ¨ÂÈÏÎÂ

 Ô˙È˘ ÌÈˆÚ  È¯Ê‚Ó  Â¯ˆÈÈ  ∫ÌÈ·‰  ≠  ˙ÒÎ  ˙È·  ˙È·
 ÔÂ¯‡  ¨ÌÈ¯„ËÒ  ¨˙ÂÁÏ˘  ¨ÌÈÏÒÙÒ  ¨˙ÂÈ¯‚·  ÌÏ·˜Ï
 ˙‡  Ì‰ÈÏÚ  Â·˙ÎÈÂ  ¨˙Â¯ÈÈÓ  ˘„Â˜  È¯ÙÒ  ÂÈÎÈ  ¨˘„Â˜

ÆßÂÎÂ ˙ÂÈ˘Ó ¨˙Â¯Ó‚‰ ˙ÂÓ˘

 ÌÈÏÈÚÓ ¨ÌÈ¯ÂËÈÚ ÌÚ ‰ÙÈË˜ ˙ÎÂ¯Ù ‰Úˆ·˙ ∫ ˙Â·‰
 ˙È· ˙ÂÂÏÁ ˙‡ ‰¯ËÚ˙ Ô‰ Æ‰ÓÈ·Ï ‰ÙÓ ¨‰¯Â˙ È¯ÙÒÏ
 ¨ÌÈ„¯ÂÏ·  ÌÈÚÂ·ˆ  ÌÈ‡  ÌÈ¯ÂÈˆ  ÌÚ  ÌÈÙ˜˘·  ˙ÒÎ‰

 ÆßÊ‡¯ËÈÂ ˙ÂÂÏÁÎ Â‡¯ÈÈ˘

 „Á ‰ÙÓ È·‚ ÏÚ È˘Ú ¨¯˙ÂÈ· ˙ÂÎÏÎÏÓ‰ ˙Â„Â·Ú‰ ÏÎ
Æ ÌÈÓ ¯Â˜ÓÏ ·Â¯˜ ¨Á·ËÓ· ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ˙ÈÓÚÙ

 ˙ÂÏÈÚÙ·  ÌÈ„ÏÈ‰  ˙‡  ˜˙¯Ï  Ì‚  Ô˙È
 ÈÎ Ì˙Â‡ È„ÓÏ – ÌÈ„ÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ·
 ¨‰‰Ó „‡Ó ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ˜Á˘Ó
Æ‰‡ËÂ¯‚Ó ÈÂ˘Ú ‡Â‰ Ì‡ Ì‚

 Ï˘  ÚÙ˘  ÈÁÈ‰  ¨ÔÂ‚Î
 ÏÚ  ˜ÈËÒÏÙÓ  ÌÈ˜˜Ù
 ÈÓÓÁ  ÆÁ·ËÓ·  ˘È˘‰
 ıÏÓÂÓ ¨˙Â¯È‰Ê·© ¯ÓÒÓ
 È¯ˆÂ  ®˙·ˆ  ˙ÂÚˆÓ‡·
 Í¯Â‡Ï  ¯ÂÁ  Â˙ÂÚˆÓ‡·
 ÌÈ„ÏÈÏ  È˙  ÆÌÈ˜˜Ù‰  ÏÎ
 ¯ÂˆÈÏÂ  ËÂÁ·  ÏÈÁ˘‰Ï
 ˜Á˘Ó È˘Ú Æ¢ÌÈÈÙ ˙¯˘¯˘¢
 ‰ÏÁ˘‰  ÆÏ˜˜  È˜Â·˜·Ó  ‚ÈÏÂ‡·
 ÈÙÏ  ÌÈÈÏ·˙  ˙Â‡ÒÙÂ˜·  ÌÈ¯Â¯Ù‚  Ï˘

Æ‰È·Â˜ ˙Â‡¯Â‰

 ÌÈÂ˙ÈÚÓ  ‰¯ÈÊ‚
 ˙ÂÈˆ‡È¯Â·  Ì˙˜·„‰Â
 ˙ÂÈ¯Â‚Ë˜ ÈÙ ÏÚ – ˙ÂÂ˘
 ˙ÂÁÙ˘Ó  ¨·¢‡‰  ˙ÂÈ˙Â‡
 ¨ÌÈÁÓˆ  –  ÌÈÏÈÓ
 ¨ÌÈÈÁ  ÈÏÚ·  ¨ÌÈ¯È˘ÎÓ
 ¨ÂËÂÏ  È˜Á˘Ó  ˙¯ÈˆÈ

ÆßÂÎÂ  ¨ÔÂ¯ÎÊ

 ÌÈÂÚÂ·  ̆Ï  ̆ÌÈ˘È ˙ÂÂÈÏ‚
 Ë¯Ò·  ÈÙÙÏÂ  ·ËÈ‰  Ì˙Â‡  ÈÏ‚Ï‚  ≠
 ÌÈÏÈÏ‚·  ˘Ó˙˘‰Ï  ÈÏÎÂ˙  ¨ÈÂÚ·ˆ  ˜·„

 Æ‰ÁÓ˘ ÍÂ˙Ó ¨˙È¯ÂËÂÓ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÈÈ˘ÚÏ ÂÏ‡

 ˙ÂÈ·˙ Â‡ ÌÈÂ˙ÈÚ ÈÚ¯˜Ó ÈÈÎ˙ ‰˙Â‡ ‰ÒÈÚ·≠¯ÂÈÎ 
 ¨‰È„Ú‰ ‰˜È¯ÂËÂÓ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÈÂˆÓ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ ÆÌÈˆÈ·
 ˙Â¯ËÚÓÂ ¨˙Â¯Ó˘Â ˙Â˘·ÈÈ˙Ó ˙Â¯ÈˆÈ‰ ¨ÔÂÈÓ„‰ ÁÂ˙ÈÙÏ

 ÆÌÈ„ÏÈ‰ ¯„Á· Û„Ó‰ ˙‡ ÔÁ·

 ¨˙ÂÈË˜ ¨‰Ó„‡ ÈÁÂÙ˙ Ï˘ ‰Ë·‰ ≠  Ú·Ë· ˙ÂÏÈÚÙ
 ÆÌÂÈ¯ÂÂ˜‡· ÌÈ‚„ ÏÂ„È‚ ¨ÌÈÁÓˆ ˙ÏÈ˙˘ ¨ÌÈˆ¯Á

 ÆÌÈÏÚ ÈÙÒ‡ ÆÚ„ÈÂ ¯˜Á È˜Á˘Ó È¯ˆ ÌÈÏÂÈËÏ ‰‡ÈˆÈ·
 ˜Á˘Ó ˙È·· È˘Ú ÆÌÈ„Óˆ· ÌÈ‰Ê ÌÈÏÚ ˘ÙÁÏ „ÏÈ ÏÎÏ È˙

¨ÌÈÏÂËÒÈ¯· ÏÚ Â˜·„ÂÈ ÌÈÏÚ‰ ¯˘‡Î ÔÂ¯ÎÊ

 ÏÚ  Ì‰Ï  ¯ÙÒÏ  Ô˙È  ÆÔ‰ÈÏÚ  ÈÁÁÂ˘Â  ÌÈ·‡  ÂÙÒ‡
 ÆÌÈ·‡ Â˜Á˘ ÌÈÓ‰ „ˆÈÎ ‡·È˜Ú È·¯ Ï˘ Â˙‡ÈÏÙ

ÆÚ·Ë· Ì˙Â‡ Â˘ÙÁÂ ÌÈÁÓˆ ¯È„‚Ó ÌÚ È‡ˆ ·È·‡·

 ˙ÂÂÚ·  ÂÏ  ‰¯Â˜  ‰Ó  ¨˙È·Ï  ÍÂÓÒ  ıÚ  ¯Á‡  Â·˜Ú
  Æ˙ÂÂ˘‰

 ÏÂ˘È·Â ‰ÈÙ‡
 È˘Ú  ÆÌÈ„ÁÂÈÓ  ÌÈ˜˙ÓÓÂ  ÌÈ„ÚÓ  ÌÈ·‰Â‡  ÂÏÂÎ
 ¨ÔÓÊ‰  ˙‡  ÌÈ„ÏÈÏ  Â¯È·ÚÈ˘  ¨˙ÂÙ˙Â˘Ó  ‰ÈÙ‡  ˙ÂÈÂÂÁ
 ÌÈÏÎ‡Ó  ˙Â˘ÚÏ  ÈÏ„˙˘‰  ¨„ÁÈ·  ÌÈ˜ÁÂˆÂ  ¨ÌÈ¯˘˘Î
 ¯Á‡Ï  ÈÂ˜È‰  Ï˘  ˜ÏÁ‰  ˙‡  ÈÎ  ¨„ÁÂÈÓ·  ÌÈÎÏÎÏÓ  ‡Ï
 ˙ÂÈ‚ÂÚ‰ ˙Î‰ ˙‡ Æ˙Â˘ÚÏ ·‰Â‡ ÂÈ‡ „Á‡ Û‡ ‰È˘Ú‰
 ÈÙÎ ‰È‰È „ÈÓ˙ ‡Ï ‰‡¯Ó‰ ¨ÌÓ‡ Æ˙Â˘ÚÏ ÌÈ„ÏÈÏ È˙
 ¨¢„ÁÈ·‰¢Â  ¢˙ÈÓˆÚ‰  ‰¯ÈˆÈ‰¢  Ï˘  ÌÚË‰  Í‡  ¨˙ÈÙÈˆ˘

Æ˙Â˜È˙Ó‰ ˙‡ Â¯È·‚È

 Ì˙‡ ÈÈÎ‰ Â‡ ¨Ì¯Â·Ú „ÁÂÈÓ ÏÂ˘È· ¯ÙÒ ÌÈ„ÏÈÏ È˜ 
 ÆÚˆ·Ï  ÌÈÏ‚ÂÒÓ Ì‰˘ ÌÈËÈ¯Ù˙Ï  „ÁÂÈÓ  ÌÈÓ˘¯Ó ¯ÙÒ
 Í˙Â‡  ÚÈ˙Ù‰Ï  ÌÈ¯‚Â·‰  ÌÈ„ÏÈ‰  ˙‡  ÍÁÏ  ÈÏ„˙˘‰
 Ì‚ Ô·¯„È ‰Ê ÆÍ˙ÂÁÎÂ ‡ÏÏ Ì‚ ˙È·‰ È·Ï Ô„ÚÓ ˙Î‰·
 ‰˘Ú Â‡Â·¢ Ï  ̆˙ÂÙ˙Â˘· ÌÓˆÚ ˙‡ ‡Ë·Ï ÌÈË˜‰ ˙‡

ÂÈ·

ÌÈÏ„Â‚Ó ÌÈÚÈËÎ
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 ¨˜ÊÂÁ‰   ÆÆÆÏ˘  ˙„ÏÂ‰‰  ÌÂÈÏ  ¨‡·‡Ï¨‡Ó‡Ï  ¢‰Ú˙Ù‰¢
 ˙Ó¯·  ÌÈÈÂÏ˙  ÌÈ„ÏÈ‰  ÂÏ·˜È˘  ¨‰„Ó˙‰‰Â  ÔÂÁËÈ·‰

ÆÌ‰ÈˆÓ‡ÓÏ ÍÏ˘ ‰·Â‚˙‰

˙ÂÙ˙Â˘
 ÌÓˆÚ ÏÚ Ï·˜Ï ÏÈ‚ ÏÎ· ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÎ – ˙Â¯Â˙
 ‰ÂÎÓ‰Ó  ‰ÒÈ·Î‰  ˙‡  ‡ÈˆÂ‰Ï  –  ‰·  „ÂÓÚÏÂ  ˙Â¯Â˙
 ‰ÎÈÏ˘‰ÏÂ  ‰Ù˘‡‰  ˙‡  Ô˜Â¯Ï  ¨˘·ÈÈÓÏ  ‰¯È·Ú‰ÏÂ
 ÆßÂÎÂ ¨ÌÈÂÒÓ ¯„Á ¯„ÒÏ ¨˙ÂÈ  ̃ÍÂ¯ÚÏ ¨˙È˙ÂÎ˘‰ ‰ÏÂÎÓÏ
 ¨˙ÂÙ˙Â˘Ó  ˘„ÂÁ  ˘‡¯  ˙Â·ÈÒÓ·  ÌÈ„ÏÈ‰  ˙‡  ÈÏÓ‚˙˙

 ÆÌÈÒ¯Ù È‡˘Â ÌÈÚˆ·Ó· ÆÌÈÏÂÈË· ¨˙„ÏÂ‰ ÈÓÈ·

 ˙ÂÈ˘È‡‰ ˙ÂÈÂÂÁ·Â È˘‰ ÈÎ¯Âˆ· „Á‡ Ï˘ ˙ÂÈÈÚ˙‰
 Ì˙ˆ‰È‚˘ ˙Â˙Î· ÌÈÓÁ ÌÈ·˙ÎÓ ÁÈ‰Ï ÂÁÎ˘˙ Ï‡ –
 ¨˙ÂÏÈÚÙ·  ¨ÔÁ·Ó·  ‰ÁÏˆ‰  ÈÏÂÁÈ‡  ÏÁ‡Ï  ¨‰·È˘È‰  Ô·Ï
 ¨‰ÒÈÎ‰ ˙Ï„ ÏÚ ÈÂÏ  ̇˜˙Ù ∫˙ÂÂ  ̆˙ÂÈˆ‡È¯Â·  ¨‰ÓÈ˘Ó·
 ¨ÔÁ·Ó‰  ¯Á‡Ï  ÏÎÂ‡‰  ˜È˙·  ˜˙ÓÓ  ¨¯ÓÏ˜·  ÒÎÂÓ
 ‰‡Ï‰ ÍÈ˘Ó‰Ï ˙ÂÁÂÎ È˙Â ˙ÂÂÏ˘ÈÎÏ ‰·‰· ÈÒÁÈÈ˙‰
 ÍÈ„ÏÈ  ÏÚ  ¯·ÂÚÏ  ‰‡ÏÓ  ‰Ù˙Â˘  ÈÈ‰  Æ·Â˘  ÏÈÁ˙‰Ï  Â‡
 ÏÚ  ‰ÈÂˆ¯  ˙Â¯·Á  È˜ÊÁ  ¨  ˙È˙¯·Á≠˙ÈÎÂÈÁ‰  ˙¯‚ÒÓ·
 ˙ÈÁ··©  Û˙Â˘Ó  ÈÂÏÈ·Ï  ÌÈ¯‰ˆ‰  ¯Á‡  ‰¯·Á  ˙ÓÊ‰

  Æ®¢¯·Á ÍÏ ‰˜¢

 Ô·  ˙‡  ÈÙ˙˘
 ˙Á‰ ÈÚ‚¯· ‚ÂÊ‰
 ˙È·ÂÈÁ  ‰È˘ÚÓ
 ÆÌÈ„ÏÈ‰  Ï˘
 È Ë È Ú Ó ‰
 Â‡  ¨¢¯˜·¢Ï
 ˙‡  ÍÂÙ‰Ï
 ¯ËÂ˘Ï ÍÏÚ·
 ¨ÔÈ„  Í¯ÂÚ  Â‡
 ¯ÓÂÏ  ÈÏÎÂ˙
 ÏÚ  ÌÂÈ‰  Í˘Ó·
 È‡¢  ˙È·ÂÈÁ  ‰È˘Ú
 ‡Â·È  ‡·‡˘  ‰ÎÁÓ
 Ì˙¯˙ÈÂ  ÍÈ‡  ÂÏ  ¯ÙÒÏ  ÏÎÂ‡˘
 ‡·‡Ï  ÏˆÏˆ‡  È‡¢  ¨¢‰‰ÈÈ  ‡·‡  Ì‚˘  È„Î  È˘Ï  „Á‡

ÆßÂÎÂ ¢Ì˙È˘Ú ‰Ó ˙Â‡¯Ï ‡Â·Ï ÌÈ„˜È˘

 ‰·Â ¨È˘‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÁÏˆ‰Â ÂÈ˘ÚÓ ÏÚ „Á‡ „ÏÈÏ È¯ÙÒ
 Ï˘· Ï·˜È „Á‡ ÏÎ˘ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙· ÔÂÊÈ‡Ï ‰¯Ú ÈÈ‰ ¨˙Ú·

Æ‰‡˜ ¯ˆÂÂÈ˙ ‡Ï˘ È„Î ¨ÍÎ

 Æ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÎÂ˙ Úˆ·Ï ¨˙Â˘ÚÏ „ˆÈÎ Ì˙‡ ¢ÈˆÚÈÈ˙‰¢
 ‰ÓÎÁ·  ¨˙Â·˘ÁÓ·  ‰ÁÓ˘  ˙‡˘  ‰˘ÂÁ˙  Ì‰Ï  È˙

 ÆÌ‰Ï˘

Ô‚Â ˙È·
 ÌÈ„ÏÈ‰  Â‰È  ‰Ó·

øÍÂÈÁ ˙˘‡ Í˙ÂÈ‰Ó

 Â‡  ÌÈ¯ÂÙÈÒ‰Ó  ‰·¯‰
 ˙‡˘  ÈÎÂÈÁ‰  ¯ÓÂÁ‰
 ÈÏÎÂ˙  ¨Ô‚‰  ˙Â„ÏÈÏ  ˙¯ÒÂÓ

 ÌÈ˘‚„‰  ÌÚ  ÍÈÈ„ÏÈÏ  ¯ÙÒÏ
ÆÏÈ‚ ÏÎÏ ÌÈÂ˘

 ≠ „ÈÓ˙ È¯ÎÊ ¨‰„Â·Ú ÈÙ„ ˙Î‰
 È·Ï Ì‚ ÛÈÒÂ‰Ï ≠ Ô·ÂÓÎ ÍÂ·˘Á ÏÚ

 Í„ÏÈÏ È‡È·‰ ø˙ÈÚÓ ‰¯ÈˆÈ ˙Î‰ Æ˙È·‰
 ‰˙È·‰ È‡È·‰ ¨ÌÈ„ÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ Ô‚Ï ˙‡·‰ Æ˙È·· ÚÂˆÈ·Ï

 ÆÌ‰· ¯ÂˆÈÏ ÍÈÈ„ÏÈÏ È˙Â

 ˙‡ ÈÈÓÊ‰ È¯˘Ù‡ Ì‡ Æ˙„ÁÂÈÓ ˙ÈÎÂ˙ ‰ÈÓÊÓ ˙‡
 ÈÙÏ Ô‚‰ ˙‡ Ô‚¯‡Ï ÍÏ ¯ÂÊÚÏ Ì‰Ï È˙ ¨˙Â‰Ï ÍÈÈ˙Â·
 ˙‡Â ¨È˘Ï ‰È˙‰ ÔÂˆ¯ ˙‡ „„ÁÓÂ ÔÈÚÓ ‰Ê Æ‰·ÈÒÓ‰

 ÆÍÈÏÚ ˙Â¯·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÂÁ· Ì‰Ï˘ ˙ÂÙ˙Â˘‰

 ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÏÈÙ˙
Æ„ÁÈ· ÏÏÙ˙‰Ï ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÂÓ„Ê‰ È‡ˆÓ

 ˙ÏÈÙ  ̇˙‡ ˙È˙ÙÈË  ̃‰ÓÈ· Ì˙‡ ÈÏÏÙ˙‰ ˙·  ̆·¯Ú·
 „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ· Æ¢È„Â„ ‰ÎÏ¢ ˙‡ Ì˙‡ È¯È˘ Æ¢˙·˘ ˙Ï·˜¢

 ÆÏÏ‰‰ È¯È˘ ˙‡ Ì˙‡ È¯È˘

 ˙È¯Â˜Ó ‰˜ÂÏÁ È˘Ú ÆÌÈÏÈ‰˙‰ ¯ÙÒ ˙‡ Ì˙‡ È˜ÏÁ
 ¯ÓÂÏ ‰ÁÈÏˆÓ ß‡ ‰˙Î ˙· ¯˘‡Î ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈÏ

ÆÌÈ˜¯Ù ‰˘ÈÓÁ ¯˘Ú‰ Ô· ‰ÈÁ‡ ÂÏÈ‡Â ¨„Á‡ ˜¯Ù

 ÏÂ„‚  Â‡  ‰ÁÙ˘Ó  ·Â¯˜  –  ‰ÏÂÁ  ÏÚ  ˙Ù˙Â˘Ó  ‰ÏÈÙ˙
 ÆÏ‡¯˘È·

 ÌÈ¯·„  ¨Ì·Â¯  Æ¢ÌÈË˜  ÌÈÎÙ¢  Ì‰  ¨ÂÏ‡  ÏÎ
 ÏÈÎ˘  Ì‡  Ï·‡  ÆÌÈ˘ÂÚ  Â‡  ‡ÏÈÓÓ˘  ¨ÌÈÈÓÂÈÓÂÈ

 ·ÂˆÈÚ·  ¨˙¯Á‡  ‰ÙÈËÚ·  Ì˙Â‡  ˙Â˘ÚÏ ¨‰Â˘
 Ï˘  ˙È·ÈË˜‡‰  Ì˙ÂÙ˙Â˘·Â

 Ú˙Ù·  ÂÏ·˜È  ÌÈ¯·„‰  ¨ÌÈ„ÏÈ‰
 Æ¯Á‡ Ú·ˆ

 ÈÎ  ¨‰Ï‚  „ÂÚ  „Á‡  ÌÂÈ
 ÌÈË˜  ÌÈÎÙ  ˙ÂÚˆÓ‡·
 Ï˘  Ú·ˆ‰˘  ˜¯  ‡Ï  ¨ÂÏ‡
 ÔÈ¯ÓÂ  È·ÂÈÁ  ‰È‰  ÌÈÈÁ‰

 Ì˙ÂÚˆÓ‡·  ̆‡Ï‡ ¨¯˙ÂÈ
 ÌÏÂÚ  ÈÈ˜  ÂÏÁ‰

ÆÌÏÂÚ ˙Â¯Â„Ï
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 Ï˘  ˙È·ÈË˜‡‰  Ì˙ÂÙ˙Â˘·Â
 Ú˙Ù·  ÂÏ·˜È  ÌÈ¯·„‰  ¨ÌÈ„ÏÈ‰

 ÈÎ  ¨‰Ï‚  „ÂÚ  „Á‡  ÌÂÈ
 ÌÈË˜  ÌÈÎÙ  ˙ÂÚˆÓ‡·
 Ï˘  Ú·ˆ‰˘  ˜¯  ‡Ï  ¨ÂÏ‡
 ÔÈ¯ÓÂ  È·ÂÈÁ  ‰È‰  ÌÈÈÁ‰

 Ì˙ÂÚˆÓ‡·  ̆‡Ï‡ ¨¯˙ÂÈ
 ÌÏÂÚ  ÈÈ˜  ÂÏÁ‰



ÂÏ Á˙Ù ˙‡

 ¨„ÁÂÈÓ ÍÂÈÁÏ ¢‰ÈÁ˙Ù¢ ˙Â„ÒÂÓ

 ¯˙Î·  ÔÁ≠Ô·‡Î  ÌÈˆ·Â˘Ó‰

 ¨¢·˜ÚÈ ˙È·¢ ˙˘¯ Ï˘ ÍÂÈÁ‰

 ÌÈ·¯  ‰ÏÈ‰˙  ˙Â˙Â‡Ï  ÌÈÎÂÊ

ÌÈÎÁÓÂ ÌÈÁ˜ÙÓ ¨ÌÈ¯Â‰ ·¯˜·

 ÙÓ‡¯Ë ˙ÁÙ˘Ó Ô¯  ̃Ì‚ ‰˙Ú ™
 ‰Ù¯Ëˆ‰  ¨¢‡¯ÈÙ  ̆ÈÊÈ‡ ˙È·¢·

 ‰ËÈÏÁ‰Â  ¨‰ÏÈ‰˙‰  È¯˘Â˜Ï

 ˙Â‡‰  ˙‡  ˙Â„ÒÂÓÏ  ˜ÈÚ‰Ï

¢„ÒÁ‰ ˙Â‡¢ ∫ÛÒÎ‰Â È˙¯˜ÂÈ‰

 Ï‡ ¯‰ˆ Á˙ÂÙ ÔÂÊÏ‡ÂÓ˘ Æ‡ ™
Æ¢‰ÈÁ˙Ù¢  Ï˘  „ÒÁ‰  ÌÏÂÚ
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Ú "ם הענקת תעודת הוקרה "אות החסד
פתחיה,   – מיוחד  לחינוך  למוסדות 
ולעומד בראשם הרב יצחק גולדקנופף, 
של  המפליא  הקשר  אחר  מקרוב  להתרשם  יצאנו 
מערכת חינוך ידועה ומקצועית, שהשבח המאפיין 

אותה היא דווקא עשיית חסד. 

שהמליצה  הציבורית  הועדה  כי  מסתבר 
למוסדות  היוקרתית  התעודה  את  השנה  להעניק 
"פתחיה", התרשמה יותר מכל מן ההיבט הבלתי-

להורים  אנושי-הומאני  סיוע  הגשת  של  צפוי 
החינוכי  הערוץ  באמצעות  המוגבלים,  וילדיהם 
עם  מתקדמת  דידקטיקה  ורפואה;  חינוך  המשלב 
שיטות ריפוי חדשניות למיגוון של נכויות פיזיות 

ומוטוריות. 

החינוך  בעולם  לפניה  יצא  "פתחיה"  של  שמה 
שפיתחה.  השילוב"  "שיטת  בזכות  המיוחד 
על  בהתבסס  קבעו,  הילד  להתפתחות  מומחים 
מחקרים בינלאומיים, כי שילובו של הילד החריג 
והתערותו בסביבה ובחברה בריאה, עשוי לתרום 
רמת  ולהגברת  התפתחותו  קצב  להאצת  רבות 

הבטחון העצמי שלו. 

על מקרים  ואינה חלה  גורפת  אינה  זו  תפיסה 
ניתן  שכן  במקרים  די  אך  מוגבלויות,  של  קשים 
לשלב בחברה רגילה כדי לסייע לתלמידים והורים 
במצוקה. ובנקודה הזו חובר חינוך מקצועי לרצון 

 ÌÈÓ¯Î ÂÚËÂ
ÌÈ¯Ù ÂÏÎ‡ÈÂ
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טוב להיטיב עם הזולת, עם אותם הורים שמתמודדים 
מול קשיי תיפקוד של ילדיהם. 

נעים יותר להפעיל מוסד חינוכי זורם, עם תלמידים 
דמויות  מול  לעבוד  נוח  ובנפשם;  בגופם  בריאים 
שמחים  ילדים  עם  לסביבה,  המחייכות  פוטוגניות 
היטב  מעורים  והם  עליהם  שפר  שמזלם  ומאושרים, 
בחברה, מתפתחים מוטורית וגופנית.  הרבה פחות קל 
יום- המתמודדת  מקצועית  חינוכית  מערכת  להפעיל 

יום ושעה-שעה מול בעיות אנושיות מורכבות. 

להגשים  כדי  מספיק  תמיד  אינו  טוב  רצון  גם  אך 
תלמידים  לשלב  יהיה  שניתן  על-מנת  מטרות. 
"מיוחדים" במסגרות רגילות, יש צורך במסגרת איתנה 
המורכבים  התנאים  את  להציע  יכולות  בעלת  ויציבה, 
הנדרשים לכך. רשת חינוך שבה קרוב ל-9,000 ילדים 
יום  ומעונות  ילדים  גני  במאות  המתחנכים  הרך  בגיל 
ברחבי הארץ, מהווה תשתית פוריה ומתאימה ל"שיטת 

השילוב".  

ואכן, "מוסדות "פתחיה" שצמחו בגן הפורח של רשת 

"בית יעקב" בחרו דווקא באתגר עם הקושי. כי רק מי 
שרואה את העבודה המאומצת עם ילדים מוגבלים, את 
הסבלנות אין-קץ, יכול להבין כיצד יכול כל ילד להגיע 
רחוק. אכן, במעונות יום שיקומיים של "פתחיה" כבר 

יודעים ש'השמים הם הגבול'. 

 ¨‰È˙ Ï˘ ÔÂ‚¯‡¢

¢˙ÂÈ˙ÙÎÈ‡
אנו פוגשים את ד"ר שלמה אלישר, מנהל אגף השיקום 
בוועדה  כחבר  גם  והרווחה, המשמש  העבודה  במשרד 
הציבורית של קרן טראמפ. "מדוע בחרתם דווקא ברשת 

'פתחיה' לקבלת תעודת "אות החסד?", שאלנו אותו. 

למיגוון  מקצועי  טיפול  מציע  "פתחיה  אלישר:  ד"ר 
רחב של נכויות, שיתוק מוחין, פיגור שכלי. זהו ארגון 
למצוא  קשה  הדדית.  עזרה  איכפתיות,  נתינה,  של 

כמותו".

של  ארוכה  רשימה  מתוך  בפתחיה  בחרה  "הוועדה 
סיוע  המגישים  שארגונים  וגילינו  בדקנו  מוסדות. 
מקצועי ברמה של פתחיה,  גובים מחיר מלא על שירות. 
פתחיה מבליטה את הגישה ההומאנית, הולכים לקראת 
ההורים. זהו גוף שפועל במידת החסד ושירבו כמותם 

בישראל".
±µ 'המשך בעמ

 ÁÂ  ªÌ˘Ù·Â  ÌÙÂ‚·  ÌÈ‡È¯·  ÌÈ„ÈÓÏ˙  ÌÚ  ¨Ì¯ÂÊ  ÈÎÂÈÁ  „ÒÂÓ  ÏÈÚÙ‰Ï  ¯˙ÂÈ  ÌÈÚ

 ¨ÌÈ¯˘Â‡ÓÂ  ÌÈÁÓ˘  ÌÈ„ÏÈ  ÌÚ  ¨‰·È·ÒÏ  ˙ÂÎÈÈÁÓ‰  ˙ÂÈ‚ÂËÂÙ  ˙ÂÈÂÓ„  ÏÂÓ  „Â·ÚÏ

 ‰·¯‰  Æ˙ÈÙÂ‚Â ˙È¯ÂËÂÓ ÌÈÁ˙Ù˙Ó ¨‰¯·Á· ·ËÈ‰ ÌÈ¯ÂÚÓ Ì‰Â Ì‰ÈÏÚ ¯Ù˘ ÌÏÊÓ˘

 ÏÂÓ  ‰Ú˘≠‰Ú˘Â  ÌÂÈ≠ÌÂÈ  ˙„„ÂÓ˙Ó‰  ˙ÈÚÂˆ˜Ó  ˙ÈÎÂÈÁ  ˙Î¯ÚÓ  ÏÈÚÙ‰Ï  Ï˜  ˙ÂÁÙ

 ˙È·¢  ˙˘¯  Ï˘  Á¯ÂÙ‰  Ô‚·  ÂÁÓˆ˘  ¢‰ÈÁ˙Ù¢  ˙Â„ÒÂÓ  Æ˙Â·Î¯ÂÓ  ˙ÂÈ˘Â‡  ˙ÂÈÚ·

 ÌÚ ˙ˆÓÂ‡Ó‰ ‰„Â·Ú‰ ˙‡ ‰‡Â¯˘ ÈÓ ˜¯ ÈÎ ÆÈ˘Â˜‰ ÌÚ ¯‚˙‡· ‡˜ÂÂ„ Â¯Á· ¢·˜ÚÈ

 Æ˜ÂÁ¯  ÚÈ‚‰Ï  ÏÂÎÈ  „ÏÈ  ÏÎ  „ˆÈÎ  ÔÈ·‰Ï  ÏÂÎÈ  ¨ı˜≠ÔÈ‡  ˙ÂÏ·Ò‰ ˙‡ ¨ÌÈÏ·‚ÂÓ  ÌÈ„ÏÈ

 ‰¯˜Ó· ‡Ï ÆßÏÂ·‚‰ Ì‰ ÌÈÓ˘‰ß˘ ÌÈÚ„ÂÈ ¯·Î ¢‰ÈÁ˙Ù¢ Ï˘ ÌÈÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ˙ÂÂÚÓ·

Æ¢‡¯ÈÙ˘  ÈÊÈ‡  ˙È·¢·  ÙÓ‡¯Ë  Ô¯˜  Ï˘  ¢„ÒÁ‰  ˙Â‡¢  ‰¯˜Â‰  ˙„ÂÚ˙·  ÌÈÎÂÊ‰  Ì‰
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"הועדה הציבורית לפרס 'אות החסד' החליטה להעניק לך 
תעודת הוקרה מיוחדת בשל פעילותך למען אוכלוסיה עם 
הקמת  באמצעות  החרדית,  הקהילה  בקרב  מיוחדים  צרכים 
רשת מעונות פתחיה", נכתב באגרת ליו"ר רשת "פתחיה", הרב 
יצחק גולדקנופף, עליה היתה חתומה, הגב' נעמי סטוצ'ינר, 

נציגת משפחת טראמפ בישראל. 

למשפחת טראמפ ממיאמי שבפלורידה, אשר לה מסורת 
ארוכת  שנים של מעורבות קהילתית בארה"ב ובישראל, קרן 
את  לעודד  במטרה  שפירא",  איזי  ב"בית  הפועלת  מיוחדת 

מפעלי ומוסדות החינוך המיוחד.

על פי כללי הקרן, תעודת ההוקרה מוענקת לאדם או גוף על 
תרומה יוצאת דופן בתחום הנכויות ההתפתחותיות בארץ, 

ועדת הפרס להענקת אות החסד 2005 המורכבת מנציגי 
משרדי הממשלה, בית איזי שפירא ומשפחת טראמפ, ציינה 
את נימוקי ועדת השופטים כדלהלן: "ועדת הפרס החליטה 
השנה להעניק את תעודת ההוקרה לרשת מוסדות "פתחיה" 
על פועלה המבורך לקידום איכות חייהם של ילדים עם נכויות 
התפתחותיות בציבור החרדי ובני משפחותיהם. בשילוב של 
חזון ומעש, המסורגים בכל דרכיה, מהווה "פתחיה" מופת של 

הובלה ומנהיגות, מסירות ומקצועיות ברמה הגבוהה ביותר.

החדשניות  והחינוך  הטיפול  ושיטות  המתקדמת  גישתה 
של  מעמדם  את  משמעותי  באופן  קידמו  מיישמת  שהיא 
ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה החרדית. בזכותה נפתחו 
עבור ילדים אלה הזדמנויות שהיו חתומות ונעולות בפניהם 
רק לפני כעשור שנים: לצמוח, להתפתח, למצות את יכולתם, 
ולהשתלב בחברה הרגילה 

כחברים שווי זכויות.

מאירה  אלה  בכל 
לחינוך  מוסדות  "פתחיה" 
של  חייהם  את  מיוחד 
תקווה,  של  באור  רבים 
שפתיהם  על  חיוך  מעלה 
ודמעה של נחת בעיניהם, 
ועל כך היא ראויה לתודה 

ולהוקרה.

ד"ר  החתום:  על 
נציג  ברלוביץ,  יצחק 
מר  הבריאות,  משרד 

ג'ולס טראמפ, נציג המשפחה, גב' נעמי סטוצ'ינר, יו"ר חבר 
השופטים. 

הפרס  ועדת  החלטת  לאחר  ניתנה  החסד"  "אות  תעודת 
הפועלת לצד הקרן, ומורכבת מאישים שתרמו רבות לקהילה 
פרס  בעצמם  קיבלו  אף  וחלקם  המיוחד,  החינוך  בתחום 
על מפעל חייהם. בוועדה הציבורית חברים: ד"ר מיכל וייל 
הילד  התפתחות  שיקומיים  יום  מעונות  צוות  אחראית   –
ושיקומו במשרד הבריאות, ד"ר שלמה אלישר – אגף השיקום 
במשרד העבודה והרווחה, גב' שרה אופיר- מנהלת שיקום 
)נציגת חומש( במוסד לביטוח לאומי, גב' מוסקל ריבה – מנכ"ל 
קרן שלם, מר קריים יואב ממטה מאבק הנכים, גב' שקד לאה 
חיה  ד"ר  החינוך,  ממשרד  מיוחדים  שירותים  על  ממונה   –
עמינדב – מנהלת מחלקת אבחון וקידום במשרד הרווחה, ד"ר 
ליאורה פינדלר, הרב חיים פרקל מנכ"ל עלי שיח, מר יואל שרון 
– נשיא עמותת אתגרים, ד"ר פסח גיטלמן – יועץ אקדמי, מעון 
טראמפ, בית איזי שפירא, גב' ג'ין יודס – סמנכ"ל בית איזי 
שפירא, גב' נעמי סטוצ'ינר – מנכ"ל בית איזי שפירא.  אשתקד 
היה זה הרב חיים פרקל, מנכ"ל "עלי שיח" שקיבל את פרס 
הקרן על מפעלו לרווחת נכים ומוגבלים. אגב, בהענקת נימוקי 
חבר השופטים השנה, התכבד הרב חיים פרקל, שכאמור, הוא 

עצמו אחד החברים בועדת הפרס.

באירוע החגיגי של חלוקת הפרס, שהתקיים בהשתתפות 
ברכה  דברי  נשאו  שברעננה,  שפירא  איזי  בבית  רב  קהל 

החתומים על התעודה וראש העיר מר נחום חופרי. 

בדברי ברכה שנשא הרב גולדקנופף, אמר בין השאר: "רבים 
שאלו מה יחודיותה של "פתחיה" שזכתה לתעודת ההוקרה, 
התשובה לכך נעוצה בדבריה של אחת ממנהלות מעון היום 
השיקומי המופיע בחומר שחולק היום כאן – וכה דבריה: "ילדי 
המעון הופכים להיות חלק בלתי נפרד מחיינו האישיים, אנו 
חולמים עליהם לא פעם ומקדישים זמן ומחשבה איך לשפר 

את התפתחותם עוד ועוד".

למקום  והגיעה  נוספת  זכייה  "פתחיה"  זכתה  בכדי  לא 
יום שקומיים בישראל. "פתחיה"  הראשון בהפעלת מעונות 
מונה היום כ – 35 מסגרות הכוללות כיתות גן וכיתות מעונות 
יום שיקומיים, בירושלים, בבני ברק, במודיעין עילית, בביתר 
עילית, ובנוף איילון – שעלבים. קרוב ל – 400 ילדים עם כ 320 

אנשי צוות, אכן, מערכת  החינוך המיוחד הגדולה בישראל.

"פתחיה" ממשיכה, גודלת ומתפתחת, לעולם לא תשכח 

„ÒÁ‰ ˙Â‡

 ÌÈÓ¯Î ÂÚËÂ
ÌÈ¯Ù ÂÏÎ‡ÈÂ
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להפעלת  הרווחה  משרד  שפרסם  במיכרז  גם 
מעונות יום שיקומיים, זכתה רשת פתחיה במקום 
נפרדת(.  במסגרת  )ראו  היהודי  במיגזר  הראשון 
במעונות היום שוהים תינוקות מגיל שנה, הסובלים 

מתסמונת דאון ונכויות אחרות. 

הגב' דינה שטיינברגר, מנהלת מעון יום שיקומי 
בהר נוף, מתארת את הפעילות היומיומית במעון. 
גב'  שמתווה  תוכניות  לפי  פועל  המעון  "צוות 
מעונות  פעילות  על  האחראית  עו"ס  נעמי,  אסנת 
הטיפול  לקבלת  זכאים  הילדים  השיקומיים.  היום 
הקובעות  והערכה  השמה  ועדות  אישורי  לאחר 
את מעמד הילד ומפנות אותו למסגרת המתאימה.  
ריפוי  בעיסוק,  ריפוי  פיזיותרפיה,  כולל  השיקום 
על-ידי  מתבצע  הטיפול  במוסיקה.  וריפוי  בדיבור 
מרפאות מקצועיות – אך אלה מדריכות את הצוות 
הנחיות  לפי  הטיפול  את  המשלים  במעון  הקבוע 

המרפאות".

 ÍÈ¯Ú‰Ï Ô˙È „ˆÈÎ

øÏÂÙÈË‰ ˙Â‡ˆÂ˙
המטופלים  הילדים  של  ההתפתחות  צעדי  "את 
התקדמות  כל  במילימטרים.  מודדים  אנו  אצלנו 
של ילד היא אטרקציה בפני עצמה. לדוגמא, אנחנו 
בכתות,  עצמאית  לאכילה  הילדים  את  מתרגלים 
בסיסי,  תיפקוד  מכוס.  שתייה  למוצקים,  מעבר 
דברים שמובנים מאליהם אצל ילדים רגילים – במעון 

השיקומי הם עולם מלא", אומרת גב' שטיינברגר.

הופכים  המעון  "ילדי  אומרת  היא  ספק",  "ללא 
חולמים  אנו  האישיים.  מחיינו  נפרד  בלתי  חלק 
עליהם לא פעם, ומקדישים זמן ומחשבה איך לשפר 

את התפתחותם עוד ועוד".

הניתנים  בטיפולים  הבולטים  היתרונות  אחד 
בפתחיה, הוא שיתוף הפעולה השוטף והאינטנסיבי 

עם ההורים. 

של  הארגונית  המנהלת  קנטור,  יהודית  הגב' 
בעידודם  יום-יום  מלווה  הצוות  "עבודת  פתחיה: 
לתוצאות  עמוקה  הערכה  המביעים  ההורים,  של 

הטיפול והמאמצים במעונות היום השיקומיים".

"אין לנו מושג מה עושים עם הילד, אבל תוצאות 
התפעלות  ומעוררות  מרשימות  שלו  ההתפתחות 

כמעט כל יום", אומרת אחת האמהות.   

כי תודה צריך לומר גם לרשת העניפה של "בית יעקב" עליה 
לתעודת  הראויה  יחודית  מערכת  אכן   - נשענת  גם  היא 

הוקרה, שאין לה אח ורע בישראל ובעולם כולו".

בהמשך דבריו הביע תודה לחברי ועדת הפרס על בחירתם 
הידידים,  לכל  ההוקרה  תעודת  לקבלת  פתחיה  במוסדות 
בנימין  הרב  ירושלים  ועירית  החרדי  החינוך  אגף  ראשי 
כהן והרב ברוך הלפגוט, הרב אברהם רוזנטל ראש מועצת 
להשתתף  שהגיע  הנכבד  ולקהל  הרשת  לעובדי  טלזסטון, 
באירוע, לבני המשפחה ולאימו היקרה, הרבנית גולדקנופף, 
ועמיתיו לקבלת פרס אות החסד עמותת "כוכב" ו"שבטי 

ישראל" מיסודה של בני עקיבא.

אשר  רבה,  בהתרגשות  הרשת,  מנכ"ל  חתם  דבריו  את 
יום  "מחר בערב, חל  הנוכחים:  לב  הצליחה להפעים את 
הזכרון של אבי מורי, הרב  יהודה אריה גולדקנופף ז"ל מייסד 
הרשת. ביום זה כתוב בספרי הקבלה מתקדמת הנשמה כלפי 
מעלה. יחד אתכם אני נושא תפילה ואומר לאבא ז"ל – הקמת 
מערכת לילדים בריאים  - המערכת התרחבה ונותנת מענה 
גם לילדים בעלי צרכים מיוחדים, בקשה אחת קטנה לנו 
אליך עלה לפני כסא הכבוד ותביא לשם את נאדות הדמעות 
של משפחות אלו עם הילדים המיוחדים שמשוועות לעזרה 
ולקידומם  של הילדים. לצערנו, אין פרופורציה למה שקורה 
היום בחברה הישראלית. אמור למלאך – הרף, התייצב נא 
לפני כסא הכבוד ואמור – רבונו של עולם מי שאמר לעולמו 

די יאמר לצרותינו די. 

הרופא לשבורי לב ירפא להם, בתוך שאר חולי ישראל, 
אמן ואמן".

המשך מעמ' 13



 ÌÈÂ˙ – ‰ÈÁ˙Ù

ÌÈ¯ÙÒÓÂ
"פתחיה" הינה מערכת החינוך המיוחד הגדולה ביותר לגיל הרך, 

עם 35 כתות לימוד ומעונות יום שיקומיים, בהם לומדים 407 ילדים 
ותינוקות בעלי צרכים מיוחדים. 

קלינאיות  פרא- רפואיים,  עובדים  הוראה,  עובדי   320 מעסיקה  הרשת 
תקשורת, מרפאות בעיסוק, פיזיותרפיסטיות, תרפיה באומנות, במוסיקה, עובדות 

סוציאליות ואחיות.

רשת החינוך המיוחד של "פתחיה" משלבת כ-100 בנות הסמינרים בעבודה מעשית 
וילדים בעלי צרכים מיוחדים. בשנתיים האחרונות  ועורכת סדנאות תמיכה להורים 

הוסיפה הרשת נדבך נוסף וחשוב - מרפאות להתפתחות הילד, שבה ניתנים שירותים 
לכל חברי קופות החולים. זו המרפאה היחידה להתפתחות הילד המוכרת במגזר החרדי 
באישור משרד הבריאות ובחסות קופת חולים מאוחדת, בה מטופלים למעלה מ- 600 

ילדים בחודש.

רשת מוסדות החינוך המיוחד "פתחיה", צוברת תאוצה בשנים האחרונות ומתפתחת 
בצעדי ענק במיגוון רחב של תחומי עשייה לטובת החינוך המיוחד והריפוי האלטרנטיבי, 

המעניק טיפולים מקצועיים בכל נושאי התפתחות הילד, תוך מתן אפשרות שילובו 
במסגרת הלימודים הרגילה.
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·ÂÏÈ˘‰ ˙ÈÎÂ˙
ילדים  פתחיה:  ברשת  מפקחת  חרל"פ,  שושי  הגב' 
שונים  בתחומים  מטופלים  מיוחדים  צרכים  בעלי 
במטרה לקדמם ולהביאם למצב בו יהיו דומים תפקודית 

והתנהגותית ככל שניתן לילדים רגילים.

"ההורים בד"כ משלימים עם הזמן עם כך שמבחינה 
רגילים  ילדים  של  רמה  ישיגו  לא  ילדיהם  קוגנטיבית 
אך כמהים לראותם לפחות מתפקדים באופן נורמטיבי 
בשלבים  הילדים  שילוב  של  נסיון  הרגילה.  בחברה 
מוקדמים בחברה רגילה, מאפשר להורים זקיפות קומה 
ילדם,  של  החיים  איכות  את  לשפר  בכח  אמון  ובונה 

מתוך קבלת החריגות", אומרת גב' חרל"פ.

התפתחותי  בשלב  הילדים  נמצאים   1-3 בגילאי 
ללמידה.  משמעותי  גורם  מהווה  החיקוי  בו  חשוב 
חשיפה לחברה הנורמטיבית, מאפשרת חיקוי של דגמי 
מביאה  וממילא  להפנמתם  מסייעת  תקינים,  תפקוד 

לרמת תפקוד גבוהה יותר.

גם  קיימים  בה  למציאות  הנחשפים  רגילים  ילדים 
לשונה,  יותר  גבוהה  רגישות  מפתחים  שונים  ילדים 
לומדים להתחשב ומתנסים בלימוד חשיבות הערך של 
להקמת  הובילו  אלה  נקודות  השונות.  וקבלת  הנתינה 

פרויקט השילוב במעונות יום השיקומיים.

¢È„ÏÈ ÔÚÓÏ¢ Ë˜ÈÈÂ¯Ù
בשירות  הפועלת  סוציאלית  עובדת  נעמי,  אסנת 
פתחיה, פיתחה את תוכנית 'למען ילדי': "לידת תינוק 
משמעותיים  לשינויים  מביאה  מיוחדים  צרכים  עם 
במשפחה, ומלווה בטילטולים רגשיים קשים בעוצמות 
על  מוסיף  בילד  הטיפול  לגבי  המידע  חוסר  שונות. 
נתונים  שההורים  הבהירות  וחוסר  התהיות  הבלבול, 
בהם בתקופה הראשונית, כל אלו משפיעים על הדימוי 
העצמי של ההורים ועלולים ליצור אווירת דחק במשפחה 

כולה".

"גילאי 2-0 מהוים שלב התחלתי חשוב מאד במתן 
התחומים  בכל  ואינפורמציה  ידע  של  רחב  רפרטואר 
החלקים  עיבוד  לרבות  החריגות,  לנושא  הנוגעים 
הרגשיים של המשפחות; כמו"כ מתן מענה מקיף לגבי 
טיפולים פרא-רפואיים, על מנת לסייע לתינוקות בשלב 
)יש  ומוטורית.  ולפתח אותם קוגנטיבית  מאד מוקדם 
לציין כי הקופות אינן נותנות את הטיפולים הללו, למעט 

פיזיותרפיה(", מוסיפה הגב' נעמי. 

והעשרת  קידום  מחד,  בהורים  בתמיכה  הצורך 
התינוקות מאידך, הובילו לבניית תוכנית זו, במסגרתה, 
הפעוט מקבל מגוון טיפולים, האם צופה מהצד ומקבלת 
הדרכה כיצד להמשיך את הטיפול בבית ע"מ לקדם את 
ואוזן  תמיכה  המקצועי  מהצוות  מקבלת  האם  הילד. 
קשבת, במהלך ההפסקה נפגשות כל האמהות וכל אם 

מעלה את בעיותיה ומהלך התמודדותה.

קלינאית  בעיסוק,  ריפוי  כוללים:  הטיפולים 
תקשורת, חדר תחושה, מחשב מגע.

יו"ר פתחיה  גולדקנופף  יצחק  הרב 
ומנכ"ל רשת בית יעקב, מעריך את 
בפתחיה  שבחרו  הועדה  חברי 
תעודת  את  לקבל  כראויה 
אינו  אך  החסד",  "אות 

מופתע.

יעקב,  בית  רשת 
שפרשה  ה"אם"  היא 
חינוכה  משנת  את 
ילדי הגיל  על רבבות 
הרך. מתוכם היו ודאי 
זקוקים  שהיו  רבים 
וטיפול  לתמיכה 
מקצועי, אך לא נמצא 
והפטרון  ה"אב"  להם 
לצרכים  מענה  שיתן 
הדורשים  המיוחדים 

 ÌÈÓ¯Î ÂÚËÂ
ÌÈ¯Ù ÂÏÎ‡ÈÂ
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השקעה ומשאבים רבים. בדיוק לשם כך הוקמה פתחיה, 
הפועלת כמערכת עצמאית לצידה של רשת בית יעקב, 
את  להגשים  ומצליחה  משלה,  פיקוח  וסגל  הנהלה  עם 
יעדיה ומטרותיה לעזרת ורווחת מי שזקוקים לה,  מטעים 
הרב גולדקנופף, המציין את זכויותיו של אביו הרב אריה 
ז"ל, מי שהניח את היסודות לחינוך התורתי לגיל הרך 
בישראל, ממייסדי ומנהל רשת הגנים ומעונות בית יעקב 

מאז היווסדה, שיום השנה שלו חל בעשרה בטבת.

"פתחיה היא הפנינה, פנינת החסד, הבוהקת והמאירה 
בכתרה של תנועת בית יעקב המעטירה", הוסיף.

 ∫ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂ˜Ó·Â…
¢‰ÈÁ˙Ù¢

מיוחד"  לחינוך  מוסדות   - "פתחיה  רשת 
הדרום,  ובאיזור  שמש  בית  בירושלים,  הפועלת 
זכתה לפני כ-¥ חודשים במקום הראשון במגזר 
להפעלת  הרווחה  משרד  של  במכרז  היהודי, 

מעונות יום שיקומיים.

שניגשו  גופים   76 מתוך   34 זכו  במכרז 
למכרז, הפועלים בתחום החינוך המיוחד לבעלי 
מוגבלויות, אולם הוועדה המקצועית שבחנה את 
גופים,  אותם  של  השונים  וההיבטים  היכולות 
שמרכזה  "פתחיה"  החרדית  הרשת  כי  מצאה 
המקצועיות  הדרישות  כל  על  עונה  בירושלים, 
והיא דורגה בניקוד 97.9. כלומר, מספר ± מתוך 

76 ארגונים בכל רחבי הארץ.

השאר:  בין  היו  במכרז,  שזכו  נוספים  גופים 
אקים  ס.ו.ל.ם,  הלב,  מגן  ויצ"ו,  על"ה,  אגודת 
 ישראל, עזר מציון, מכון אחיה, תקוה לילד, ועוד.



יו"ל בשיתוף מרפ"ד שתילי אריה

בקרוב להשיג בחנויות הספרים ™ הפצה ראשית "קו לקו"
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‰ Æ˘È‡ ÌÈÚ·¯‡Î  ÌÚ ¨ÚÂˆ ÚÂ¯È‡ ÌÓ‡ ‰Ê ‰È
 Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï·‡ ÆÌÈÙ˙˙˘Ó ‰·¯‰ ‡Ï ˘ÓÓ

ÆÈ¯ÂËÒÈ‰ ÁÂÁÈ ÌÚ ÚÂ¯È‡· ¯·Â„Ó˘ ˘Á
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 ÔÂÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ¨Ï‡¯˘È· „ÁÂÈÓ‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Â˙˘¯ ÏÎ ÔÈ·
 ˙˘¯Ï ˙ÙÂÒÓ‰ ¨¢‰ÈÁ˙Ù¢ ˙˘¯Â ¨˘Ó˘ ˙È·· ÈÓÂ˜È˘‰
 ÌÂ˜Ó·  ‰˙ÎÊ˘  ÂÊ  ‰˙È‰  ¨¢·˜ÚÈ  ˙È·¢  ÌÂÈ‰  ˙ÂÂÚÓ
 ÏÎ· ˙„ÓÂÚ ‡È‰˘ ¨¯¯·˙‰˘ ¯Á‡Ï ˙‡Ê ¨Ê¯ÎÓ· ÔÂ˘‡¯‰

Æ„¯˘Ó‰ È¢Ú ÂÚ·˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Â ÌÈ‡˙‰

 È¢Ú  ˙È·ÈÒËÈ‡  ‰Î‰  Ï˘  ÌÈÎÂ¯‡  ˙ÂÚÂ·˘  ¯Á‡Ï
 Ë¯ÙÂ Ë¯Ù ÏÎ ÏÚ ˘‚„ Ì˘Â‰ ‰· ¨¢‰ÈÁ˙Ù¢ ˙˘¯ È˙ÂÂˆ
 ˙˘ ˙ÏÈÁ˙· ¨ÂÈ¯Ú˘ ˙‡ Á˙Ù ‡Â‰ ¨ÈÓÂ˜È˘‰ ÔÂÚÓ‰ Ï˘
 ÌÈ¯Â‰  ˙Â¯˘Ú  Ï˘  Ì·Ï  ˙ÁÓ˘Ï  ¨˙ÈÁÎÂ‰  ÌÈ„ÂÓÈÏ‰

 Æ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ‚È¯Á ˙Â˜ÂÈ˙Ï

 ‰Ï˜‰Â ‰ÓÁ Ï˘ ˜Ú È‡ ‰ÂÂ‰Ó ˘„Á‰ ÔÂÚÓ‰ ¨Ì¯Â·Ú
 „ÁÂÈÓ ÔÂÚÓÏ ˙ÂˆˆÂ¯˙‰ „ÂÚ ‡Ï Æ‰‚‡„‰Â Ï·Ò‰ ÌÈ ÍÂ˙·

 Í˘Ó· „ÏÈ‰ ˙¯‡˘‰ „ÂÚ ‡ÏÂ ¨·ÂË‰ ‰¯˜Ó· ≠ ÌÈÏ˘Â¯È·
 ÍÎ· ‰ÎÂ¯Î‰ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ÏÎ ÌÚ ¨˙È·· ÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ
 ÌÈÈÙÂÏÁ ˙ÂÓÂ˜Ó ¯Â˙Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ ·ÂË ˙ÂÁÙ‰ ‰¯˜Ó· ≠
 ¨ÍÎ  ÔÈ·Â  ÍÎ  ÔÈ·  ¯˘‡Î  ÆÚ¯‰  ‰¯˜Ó·  ≠  ÌÈ¯È·Ò  È˙Ï·Â

Æ‰ÏÂ„‚ ‰˙È‰ Ì˙˜ÂˆÓÂ ¨·¯ ‰È‰ ÌÏ·Ò

 ¨˙ÂÂÓ‡  ¨˙Â¯ÂÒÓ  ÌÈ„È·  „˜ÙÂÓ  „ÏÈ‰  ¨‰˙ÚÓ
 ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ Ì„˜Ï ¨Â˙Â‡ ÁÙËÏ ˙Â¯ÂÓ‡ Ì‚˘ ¨˙ÂÈÚÂˆ˜Ó
 ¨Ì˘‰ ˙¯ÊÚ· „˜Ù˙ÏÂ ¨‰ÏÈ‚¯ ‰¯·Á ÈÈÁ· ·Ï˙˘‰Ï ÂÏ˘

  Æ˙È·Ï ·Â¯˜ ÏÎ‰≠ÏÎ‰Â ¨È‡ÓˆÚ Á¯Â‡·

 ÂÓ˘ ˙Áˆ‰Ï ¨¢·‡Ê ˙È·¢ Ì˘· ¯ËÂÚ ÈÓÂ˜È˘‰ ÔÂÚÓ‰
 „È‚‰ Ï˘ ÂÈ·‡ ¨Ï¢Ê  „ÏÙÈ˘ ®ÛÏÂÂ©  ·‡Ê  ·¯‰ Ï˘ Â¯ÎÊÂ
 ÌÈÈÁ  ‰˘Ó  ·¯‰  ¨˙ÙÂÓÂ  ˘È‡Â  ˘ÚÓ  ˘È‡  ¨ÌÈÏÚÙ‰  ·¯
 ¨ÂÏ˘ È¯Â·Èˆ‰ „¯Â˜¯Ï ¯˘‡ ¨˜¯· È·Ó Ë¢ÁÏ·È „ÏÙÈ˘

 Æ˘Ó˘ ˙È·· ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙·Á¯‰  ˙Ù˜Ê

 ˙Â˙Î·  ¯ÂÈÒ·  Á˙Ù  ÔÂÚÓ‰  Ï˘  ˙È·‰  ˙ÎÂÁ  ÒÎË
 ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˘È‚‰Ó ÌÈÁ¯Â‡‰ ÂÓ˘¯˙‰ ÂÎÏ‰Ó· ¨ÔÂÚÓ‰
 Ì‚  ÂÓÎ  ¨¢‰ÈÁ˙Ù¢  Ï˘  ·ÂÏÈ˘‰Â  ÌÂ˜È˘‰  ˙ÂËÈ˘ÓÂ
 Â·  ÏÏÎÂ˘Ó‰Â  Ì„˜˙Ó‰  ¨ÈÓÂ˜È˘‰Â  È‡ÂÙ¯‰  ¯Â˘ÎÓ‰Ó
 ¨ÂÏ‡ ÏÎ ¯˘‡Î ¨˙ÂÂˆ‰ È„È· ˙Â·¯ ÚÈÈÒÓ‰Â ¨ÔÂÚÓ‰ ¯Ê·Â‡
 ÌÈÏÏÓÂ‡ ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ¯Â‰ Ï  ̆Ì·Ï· ¯Â‡ Ï  ̆‰ÂÂ˜  ̇ÌÈÚËÂ

 ÆÌ·ˆÓ ˙‡ ¯Ù˘È˘ „È˙ÚÏ ¨¯˙ÂÈ ·ÂË „È˙ÚÏ ÌÈÏÁÈÈÓ‰

 ¨ÔÂÚÓ‰  ˙Â‡Â·Ó·  Ú·˜˘  ËÏ˘‰  Ï˘  ËÂÏ‰  ˙¯Ò‰·

 Í¯Âˆ‰ ·¯ ‰ÓÎ Â¯ÚÈ˘ ‡Ï¢
 Æ˘Ó˘ ˙È··  ÈÓÂ˜È˘  ÔÂÚÓÏ
 ÌÈÙÒÂ  ÌÈ„ÏÈ  ‰˘˘  ¯·Î
 ÔÂÚÓ‰ È¯Ú˘ ÏÚ ÌÈ˜Ù„˙Ó

¢ÌÏ·˜˘ ÌÈÈ˙ÓÓÂ

 ·¯‰ ¨¢‰ÈÁ˙Ù¢ ¯¢ÂÈ ·‡Î· ‡Ë·˙‰ ÍÎ
 Ï˘ ˘‚¯‰ ÒÎË· ¨ÛÙÂ˜„ÏÂ‚ ˜ÁˆÈ
 ˙È·· ÔÂ˘‡¯‰ ÈÓÂ˜È˘‰ ÔÂÚÓ‰ ˙ÎÂÁ
 ˘¢Ú ÈÂ¯˜‰ ¨¢‰ÈÁ˙Ù¢ ˙˘¯ Ï˘ ˘Ó˘
 ÏÚÂÙ‰Â ¨Ï¢Ê „ÏÙÈ  ̆®ÛÏ‡ÂÂ© ·‡Ê ·¯‰

 ·ÂÏÈ˘‰ ˙ËÈ˘·

 ≠ ÈÓÂ˜È˘ ÌÂÈ ÔÂÚÓ
˘Ó˘ ˙È·· Ì‚ ÂÈ˘ÎÚÓ

ÌÈ˙ÚËÂ
˙‡Ê‰ ı¯‡·
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Æ‡¢ËÈÏ˘ Â‡Ï Ó¢È¯‚‰ ¨·È·‡ Ï˙Ï È˘‡¯‰ ·¯‰ „·ÂÎ

 ‚ˆÈÓ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÂÙˆ ÌÂÈ‰≠ÔÂÚÓÏ ‰ÒÈÎ‰ ˙·Á¯·
 ‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ¯Â‡ ÍÙÂ˘‰ ¨˙ÂÚÓ„≠ËÁÂÒÂ ÌÈ‰„Ó ÈÏÂ˜¯Â‡
 ÍÂÈÁ‰ ˙˘  ̄Ï  ̆‰ÙÈÚ‰
 ¨ß‰ÈÁ˙Ùß  „ÁÂÈÓ‰
 ÌÈ„ÓÂÏ  ‰·
 ‰ÏÚÓÏ  ÌÈÏÙÂËÓÂ
 ¨ÌÈ„ÏÈ  ≥∞∞≠Ó
 ÔÈ‡ ˙ÂÏ·Ò·Â ÍÂ¯·
 È˘Â‡  ·Ï  ÌÚ  ¨ı˜
 „ˆÏ  ÌÈÓÁ¯  ‡ÏÓ
 ˙ÈÓÂÈÓÂÈ  ˙ÂÏÈÚÙ
 ˙Ú˘  ÂÊ  Æ˙ÂÂ‚Ó
 ÏÚ  ˙ÒÒÂ·ÓÂ
 ÌÂ˜È˘  ˙ÂÈÎÂ˙
 ÂÁ˙ÂÙ˘  ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ
 ¯˘‡Â  ¨ß‰ÈÁ˙Ùß·
 Ô‰ÈÏ‡  ˙ÂÎ˘ÂÓ
 ÏÚ  „ÂÓÚÏÂ  Ô˙Â‡  „ÂÓÏÏ  ‰¯ËÓ·  ÌÏÂÚ‰  ÏÎÓ  ˙ÂÁÏ˘Ó

ÆÔ˙ÏÂ‚Ò

 ·¯‰  ¨¢‰ÈÁ˙Ù¢  ˙Ï‰‰  ¯¢ÂÈ  Ï‰ÈÂ  Á˙Ù  „ÓÚÓ‰  ˙‡
 Ï˘  ¯ÁÂ‡Ó‰  ÈÂ˙ÈÚ‰  ˙‡  ¯È·Ò‰˘  ¨ÛÙÂ˜„ÏÂ‚  ˜ÁˆÈ
 ÆÔÂ¯Á‡‰ ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁÓ ¯·Î ÏÚÂÙ‰ ÔÂÚÓÏ ¨˙È·‰ ˙ÎÂÁ
 ¯„‡  ˘„ÂÁ·  Æ„·Ï·  ÌÈ„ÏÈ  ∂  ÌÚ  ÔÂÚÓ‰  ˙‡  ÂÁ˙Ù¢
 ÆÌÂ˜Ó‰  ˙‡  Â‡ÏÈÓ˘  ÌÈ„ÏÈ  ±∑  ¯·Î  ÔÂÚÓ·  ÌÈÏÙÂËÓ
 ˘Ó˘  ˙È··  ÈÓÂ˜È˘  ÔÂÚÓÏ  Í¯Âˆ‰  ·¯  ‰ÓÎ  Â¯ÚÈ˘  ‡Ï
 È¯Ú˘  ÏÚ  ÌÈ˜Ù„˙Ó  ÌÈÙÒÂ  ÌÈ„ÏÈ  ‰˘˘  Æ‰·È·Ò‰Â
 ÈÎ ¨ÂËÏ˜˘ ÔÓÊ‰ ˜ÂÈ„· ‰Ê ÆÌÏ·˜˘ ÌÈÈ˙ÓÓÂ ÔÂÚÓ‰
 ‰Ê ¯˙Â˘ ÏÎÂ ¨˙¯Ó‚ÂÓ ‰„·ÂÚ ‡Â‰ ÈÓÂ˜È˘‰ ÌÂÈ‰ ÔÂÚÓ

Æ¢ÂÏÏ‰ ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ Ì˙ÁÂÂ¯Ï ÏÎ‰ ˙Â˘ÚÏ

 ‰·Ó·  ˙Â˙Î  È˙˘  ÏÚ  ÚÈ·ˆ‰  ß‰ÈÁ˙Ùß  ˙Ï‰‰  ¯¢ÂÈ
 ¯ÙÈÒÂ  ¨¢˙ÈÓÏÂ˘  ÈÁ¯Ù¢  ·˜ÚÈ  ˙È·  ÌÂÈ  ÔÂÚÓÏ  ÍÂÓÒ‰
 È˙  ̆˙¯·Ú‰Ï ‰·Ó‰ ˙Ï‰‰Ó ‰ÓÎÒ‰ ‚È˘‰ ÈÎ ¨ÌÈÁÎÂÏ
 ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â  ‰„ÈÓ·  ÈÓÂ˜È˘‰  ÔÂÚÓ‰  È„ÏÈ  ˙ÁÂÂ¯Ï  ˙Â˙ÈÎ
 ‰Ó‚Ó‰ ÌÂ„È˜Ï ÚÈÈÒÈ˘ ¯·„ ¨ÈÙÂÏÁ ÌÂ˜Ó Ì¯Â·Ú ¯˙‡˙
 ‰¯·Á· ÌÈ‚È¯Á ÌÈ„ÏÈ ˙·Ï˘Ó‰ ¨‰ÈÁ˙Ù ˙˘¯· ‰Á˙ÂÙ˘
 ¯·Á  ˙‡  Ì‚  ¨ÂÈ¯·„·  ¯ÈÎÊ‰  ÛÙÂ˜„ÏÂ‚  ·¯‰  Æ‰‡È¯·
 ¨Ï¢Ê ÍÂÏ‡Ù Ì‰¯·‡ ·¯‰ ÁÂÓ‰ ¨·˜ÚÈ ˙È· ˙˘¯ ˙Ï‰‰

Æ˘Ó˘ ˙È·· ˙˘¯‰ È„ÏÈ ˙·ÂËÏ ÏÚÙ˘

 ·¯‰  ÔÈÈˆ  ¨ÔÈ˜Â  È„  ¯Ó  ¨¯ÈÚ‰  ˘‡¯  Ï‡  Â˙ÂÙ·
 ˘Ó˘  ˙È··  ¢·˜ÚÈ  ˙È·¢  ÌÈ‚‰  ˙˘¯·  ÈÎ  ÛÙÂ˜„ÏÂ‚
 ÌÈËÏ˜Ó·  ¨˙Â¯ÂÎ˘  ˙Â¯È„·  ÌÈ„ÓÂÏ‰  ÌÈ„ÏÈ  µ∞∞≠Î
 ÌÈ„ÏÈ  Ì˙Â‡Ï  ‰ÚÓ  ˙˙Ï  ˘˜È·  ‡Â‰  ÆÌÈÂÂ‡¯˜·Â

  ÆÌÈÈ˜˙ ÌÈ·ÓÏ ÌÈ‡ÎÊÂ ˜ÂÁÎ ÂÓ˘¯˘

 È„  ¨˘Ó˘  ˙È·  ˙ÈÈ¯ÈÚ  ˘‡¯  ÚÈÓ˘‰˘  ˘‚¯  ÌÂ‡·
 ¨ÌÈ‚‰ ˙˘¯· ÌÈÂ˘‡¯‰ ÂÈ¯Â˜È· ˙‡ ¯ÈÎÊ‰ ‡Â‰ ¨ÔÈ˜Â
 ÏÎ·  „ÂÓÈÏ  ˙Â˙Î  ˙˜ÂˆÓ  ˙‡  ÔÈÈˆÂ  ¨‰˘  ±µ≠Î  ÈÙÏ
 ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈ„ÏÈ‰¢ ¨ÔÈ˜Â ¯Ó‡ ¨¢ÂÊ ‰˜ÂˆÓ ˙Â¯ÓÏ¢ Æı¯‡‰
 ¯˘‡Ó  ¯˙ÂÈ  ‰·¯‰  ¨È·ÈÏ  Ï‡  ÌÈ¯·„Ó  ¨ÈÓÂ˜È˘  ÔÂÚÓÏ
 ÁÈË·Ó È‡ ÆÚ·˜ ÔÂ¯˙Ù Ì‰Ï ‡ˆÓ Ì¯Ë˘ ÌÈÏÈ‚¯ ÌÈ„ÏÈ
 ÍÂÓÒ‰ ‰·Ó· ˙Â˙ÈÎ‰˘ È„Î È„È  Ï‡Ï ¯˘‡ ÏÎ ˙Â˘ÚÏ
 ÔÈ˜Â Æ¢Ì˙ÁÂÂ¯Ï ÂÓ¯˙ÈÂ ÈÓÂ˜È˘‰ ÔÂÚÓ‰ È„ÏÈÏ Â¯·ÚÂÈ
 È„ÏÈ  ˙ÁÂÂ¯Ï  ÌÈÏÚÂÙ˘  ‰ÈÈ¯ÈÚ‰  È‚Èˆ  ˙‡  Ì‚  Á·È˘

Æ¯ÈÚ‰

 È·¯  ÔÂ‡‚‰  ¨·È·‡  Ï˙Ï  È˘‡¯‰  ·¯‰  ¨„Â·Î‰  Á¯Â‡
 ‰˘˜‰ ‰„Â·Ú‰Ó Â˙ÂÏÚÙ˙‰ ˙‡ ÚÈ·‰ ¨Â‡Ï ¯È‡Ó Ï‡¯˘È
 ÌÈÓ  ̆˙Î‡ÏÓ· ÌÈ˘ÂÚ  ̆ÈÓÏ ‰Î¯Ú‰ ÚÈ·‰Â ÌÂÈ‰≠ÔÂÚÓ·
 Ï˘ ÂÈÓÈ· ˘Á¯˙‰˘ ·ÏÏ≠Ú‚Â ‰˘ÚÓ ÏÚ ¯ÙÈÒ ‡Â‰ ÆÂÊ
 Ê¯ÎÓ ÍÏ‰Ó· Æ‰‡¯ËÒÂ‡· ‰·È˘È ÌÈ˜‰ ˙Ú ¨‡¢˘¯‰Ó‰
 Ô·‡  ˙‡  ˜ÂˆÈÏ  ˙ÂÎÊ‰  ÏÚ  Ì˘  ‰ÏÈ‰˜‰  È·  ÔÈ·  Í¯Ú˘

 Ï‡  ÈÂÓÏ‡  È„Â‰È  ‰Ù  ¨‰ÈÙ‰
 ÔÈÈÂÚÓ ‡Â‰ ÈÎ ¨ÚÈ„Â‰Â ¨È‡·‚‰
 ¯˘‡ ¯ÈÁÓ ÏÎ· ÂÊ ˙ÂÎÊ ˘ÂÎ¯Ï
 ˘È ˙Á‡ ‰˘˜· Í‡ ÆÂÈÏÚ ˙˘ÂÈ
 ÆÌ˘ ÌÂÏÈÚ· ¯‡˘È‰Ï ÂÂˆ¯ ∫ÂÏ
 Ï‰È˘  È‡·‚‰  ¨¯·„  Ï˘  ÂÙÂÒ·
 ˙‡  ÂÓ˘·  ‰ÏÚ‰  ¨Ê¯ÎÓ‰  ˙‡
 Ï·È˜  ‡Â‰Â  ¨·Â˘Â  ·Â˘  ¯ÈÁÓ‰
 ‰ÈÙ‰ Ô·‡ ˙‡ ˜ÂˆÈÏ ˙ÂÎÊ‰ ˙‡
 ·¯‰  ÛÒÎ·  Æ‰·È˘È  ‰˙Â‡Ï
 ‰¯˘Ù‡˙‰ ¨ÔÈ·‰  Ô¯˜Ï  ¯ÒÓ˘
 ‰ÎÂÊ‰  Æ‰ÏÂÎ  ‰·È˘È‰  ˙ÓÏ˘‰

 ‰Ê  „Â·Î·  ‡¢˘¯‰Ó‰  ˙‡  „·ÎÓ  ‡Â‰  ÈÎ  È‡·‚Ï  ÚÈ„Â‰
 ÆÂÓ˘ ÔÂÈÒÁ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÍÈ˘Ó‰Ï ˘˜·ÓÂ

 È‡·‚‰Ó ˘˜È· ¨¯˜È‰ „Â·ÈÎ‰ ÏÚ ‰Ó˙˘ ‡¢˘¯‰Ó‰
 ˙Ó˜‰Ï  ˙Â·¯  ‰Î  Ì¯˙˘  ˘È‡‰  ÈÓ  ˙Â‡¯Ï

 ÆÂÈÏÚ ÂÚ„ÈÈ˘ ÔÈÈÂÚÓ ÂÈ‡ ÂÏÈÙ‡Â ‰·È˘È‰
 ÚÈÙÂ‰Ï  ˘È‡‰  ˙Â‡È  ¨˙Â¯ˆÙ‰  ¯Á‡Ï

 ‰Ó·¢  ÂÏ‡˘˘  ¨‡¢˘¯‰Ó‰  ÈÙ·
 ‡Â‰ ÈÎ Ì¯Â˙‰ ÂÏ ·È˘‰ Æ¢øÍÎ¯·‡

 ‰ÎÊ  Ì¯ËÂ  Ì„˜˙Ó  ÏÈ‚·  ¯·Î
 ‡¢˘¯‰Ó‰  ÂÎ¯·  ÆÔË·≠È¯ÙÏ
 ‰˘Ï  Æ¯ÎÊ  Ô·  ÂÏ  ÁÈË·‰Â
 ˘È‡Ï „ÏÂ ¨‰ÈÁ ˙ÚÎ ¨˙¯Á‡

 ÆÔ·

 ¯· ¯ÚÏ „ÏÈ‰ ‰È‰ ÌÈÓÈÏ
 ÈÂÓÏ‡‰ Ì¯Â˙‰ ˘˜È· Æ‰ÂˆÓ

 ‰˙Â‡· „ÂÓÏÏ Â· ˙‡ ÒÈÎ‰Ï
 Í‡  ¨ÂÙÒÎ·  ‰˙·˘  ‰·È˘È

ÌÈ˙ÚËÂ
˙‡Ê‰ ı¯‡·

 ÆÂÓ˘ ÔÂÈÒÁ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÍÈ˘Ó‰Ï ˘˜·ÓÂ

 È‡·‚‰Ó ˘˜È· ¨¯˜È‰ „Â·ÈÎ‰ ÏÚ ‰Ó˙˘ ‡¢˘¯‰Ó‰
 ˙Ó˜‰Ï  ˙Â·¯  ‰Î  Ì¯˙˘  ˘È‡‰  ÈÓ  ˙Â‡¯Ï

 ÆÂÈÏÚ ÂÚ„ÈÈ˘ ÔÈÈÂÚÓ ÂÈ‡ ÂÏÈÙ‡Â ‰·È˘È‰
 ÚÈÙÂ‰Ï  ˘È‡‰  ˙Â‡È  ¨˙Â¯ˆÙ‰  ¯Á‡Ï

 ‰Ó·¢  ÂÏ‡˘˘  ¨‡¢˘¯‰Ó‰  ÈÙ·
 ‡Â‰ ÈÎ Ì¯Â˙‰ ÂÏ ·È˘‰ Æ¢øÍÎ¯·‡

 ‰ÎÊ  Ì¯ËÂ  Ì„˜˙Ó  ÏÈ‚·  ¯·Î
 ‡¢˘¯‰Ó‰  ÂÎ¯·  ÆÔË·≠È¯ÙÏ

 ‰˙Â‡· „ÂÓÏÏ Â· ˙‡ ÒÈÎ‰Ï
 Í‡  ¨ÂÙÒÎ·  ‰˙·˘  ‰·È˘È
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 Ï˘  ¯ÈÚˆ‰  ÂÏÈ‚  Ï˘·  ‰Ó‡˙‰  ¯ÒÂÁ  Ï˘  ˜ÂÓÈÓ  ‰Á„
 ˙˜ÈˆÈ „Â·ÈÎ· ‰ÎÊ Â· ¨Ê¯ÎÓ‰Ó „ÂÚ ¯ÎÊ ‡Ï ˘È‡ Æ¯Ú‰
 ÏÚÙÈ˘  ÔÁ˙‰Â  ‡¢˘¯‰ÓÏ  ‰Ù  ¨ÂÏ  ¯ˆ·  Æ‰ÈÙ‰  Ô·‡
 ¯Ú‰ Ï‡¢ Æ¯ÈÚˆ‰ ÂÏÈ‚ Û¯Á ¨ÂÊ ‰·È˘È· „ÓÏÈ Â·˘ È„Î
 ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·È˜ ‡¢˘¯‰Ó‰ ÆÈ„Â‰È‰ ‰Î· ¨¢È˙ÏÏÙ˙‰ ‰Ê‰

 ÆÂ˙È·· Â„ÓÏÏÂ ¯Ú‰ ÏÚ Â˙ÂÒÁ ˘Â¯ÙÏ

 Ì¯Â˙‰ Ï  ̆ÔÂ˘‡¯‰ ˘‚ÙÈÓ· ÁÎÂ ‰È‰  ̆È‡·‚‰ ¨ÌÏÂ‡Â
 ÁÈË·‰Ï ÊÂÚ ·È‰¯‰ ÔÈÓ ÂÏ‡˘Â ıÓÂ‡ ¯Ê‡ ‡¢˘¯‰Ó‰ ÌÚ
 ‡¯˜Ó¢ ÆÌÈ„ÏÈ· „˜Ù ‡Ï˘ ÌÈ˘ ¯Á‡Ï ¯ÎÊ Ô· ‰Ê È„Â‰ÈÏ
 ˙˘¯Ù· ˜ÂÒÙ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Â ‡¢˘¯‰Ó‰ ¯Ó‡ ¨¢‡Â‰ ˘¯ÂÙÓ
 Â‡È·‰ ßÂ‚Â Ì˙Â‡ Ì·Ï ·„ ¯˘‡ ‰˘‡Â ˘È‡ ÏÎ¢ ∫Ï‰˜ÈÂ
 ˜ÂÒÙ·  ·Ï˙˘Ó  „ˆÈÎ  ‰¯Â‡ÎÏÂ  Æ¢ß‰Ï  ‰·„  Ï‡¯˘È  È·
 ˙‡Ê˘  ‡Ï‡  –  øß‰Ï  ‰·„  ¢Ï‡¯˘È  È·  Â‡È·‰¢  ˙Â·È˙‰
 ‰·„ Â‡È·‰ ‰Ó‰ – Ì·Ï ÏÎ· Â·„˘ ÈÓÏ ‰Î¯·‰ ‰˙È‰
 ÆÌÈ„ÒÁ ˙ÂÏÈÓ‚Â  ‰¯Â˙· Â˜ÒÚÈ˘ ÌÈ· ¨Ï‡¯˘È È· ˙‡
 Â˙‚ÂÊÂ Ï¢Ê ÛÏÂÂ È·¯ Ì˙È‡ Â‡È·‰˘ ‰ÏÂ„‚‰ ‰·„‰ ˙‡Ê¢
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עם סיום עונת הרישום לגני הילדים לשנה"ל תשס"ז, 
גני  לרשת  הרישום  נתוני  של  ראשוני  ניתוח  וביצוע 
הילדים של "בית יעקב" – הובע סיפוק עצום מההיקפים 

הנאים והמעודדים.

מנהלת מח' רישום ושיבוץ בגני הילדים הגב' פועה 
וייס דיווחה כי מהנתונים עולה, כי השנה יותר מבעבר, 
ניכר ביקוש הולך וגובר לגני הילדים השוכנים בשכונות 
מיוחד  לתגבור  נערכת  הרשת  והנהלת  הפריפריה, 

בשכונות אלו. 

בנוסף, עקב הביקוש, ייפתחו בשנה"ל תשס"ז, גנים 
נוספים לילדים דוברי אנגלית, וכן גנים נפרדים לבנים 
בהנחיית גננות מוסמכות, )ראה ידיעה נוספת בענין(. 

של  המיוחד  החינוך  במסגרות  גם  הצער,  למרבה 
יצחק  הרב  הרשת  מנכ"ל  מיוחד.  גידול  ניכר  הרשת, 
גולדקנופף מסר, כי ב"פתחיה" פעלו בשנה"ל הנוכחית, 
בעלי  לילדים  שונות,  חינוך  מסגרות  וחמש  שלושים 
פיגור קל ובינוני. בשנה"ל החדשה ייפתחו גנים משולבים 
לכבדי שפה. כן נערך רישום תינוקות לחטיבת מעונות 
מוכרת  שכאמור,  "פתחיה",  של  השיקומיים  היום 
ומשרד  הבריאות  משרד  מטעם  להפעלתם  כזכיינית 
אחת  בעצה  הילדים  לשיבוץ  נערכת  והרשת  הרווחה, 

עם הרשויות המוסמכות.

הרשת,  של  היום  למעונות  הרישום  כי  נמסר,  עוד 
יתקיים מיד לאחר חג הפסח.

ÌÈ„ÏÈ‰ È‚Ï ÌÂ˘È¯Ï ˙È˙·¯ ‰ÁÏˆ‰
¢·˜ÚÈ ˙È·¢ ˙˘¯ Ï˘

 ÂÁ˙Ù ÌÈ˘„Á ÌÈ„ÏÈ È‚
˙Â‡ÏÁÂ ˙ÒÎ ˙ÂÂÎ˘·

גם בשנה"ל תשס"ו, נרשמה תנופת פריחה במערכת גני הילדים 
של רשת "בית יעקב", הפרוסה במספר נקודות ישוב ברחבי הארץ, 
ומלבד העליה הכמותית במנין הילדים בלע"ה, נוסדו עוד שני גני 

ילדים חדשים בירושלים.

המכנה המשותף בגנים החדשים, ששניהם נפתחו בשכונות 
ותיקות מאד, מהראשונות שניבנו בירושלים שמחוץ לחומות: 

כנסת ונחלאות.  

בנחלאות  והגן   .µ התבור  ברח'  נפתח  כנסת  בשכונת  הגן 
נפתח ברח' אבן ספיר. הגנים צויידו בציוד ובריהוט, חדשניים 
"בית  של  הילדים  גני  רשת  של  המסורת  כמיטב  ומשוכללים, 
יעקב". הגנים רוהטו בחסותו האדיבה של האגף לחינוך חרדי 

בעירית ירושלים.

‰ÚÈË
‰ÚÈË „ÂÚÂ
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יצויין, כי כאן, בשכונות הירושלמיות העתיקות, זכו 

גני הילדים לתוספת ייחודית: כוכים עמוקים, חלונות 

סביבה  וציוריים,  צרים  משעולי-גישה  מקומרים, 

פסטורלית – כאשר כל אלו משרים ניחוחות קדומים על 

באי המקום, ילדים כמבוגרים.

לפני כשלושה שבועות, התקיימה מסיבת פורים בגן 
שבנחלאות. המסיבה, שהתקיימה תחת המוטו "יום של 
שמחה ופעילות מהנה", היתה, כעדות משתתפיה, הכנה 
נכונה לחג הפורים. "השמחה והמסר הרוחני, היו שלובים 
זה בזו כחטיבה אחת" סיכמה המרכזת האיזורית הגב' 

גיטי קוסטליץ.

תכנית ניסיונית זו פועלת כבר כשש שנים והוכחה 
כמצליחה, וכך מפעילה היום רשת גני הילדים של 'בית 
נוף  הר  בשכונת   3-6 לגילאי  גן  כיתות  שלוש  יעקב', 
)חלק מהתלמידות אף מגיעות בהסעה( וקיים ביקוש 

עצום לכיתות אלו.

"בית  גנ"י  של  האיזורית  המפקחת  רוט,  רות  הגב' 
של  נוספת  דרישה  עקב  כי  הודיעה  נוף  בהר  יעקב 
קבוצות הורים ובתיאום עם האגף לחינוך חרדי בעיריית 
בשנתיים  לפתוח  הרשת  הנהלת  נענתה  ירושלים, 
האחרונות גני ילדים באנגלית גם לבנים. הגנים שוכנו 

עד לא מכבר, בדירת מגורים ברחוב אגסי בשכונה.

והמרווח  החדש  למשכנם  הילדים  גני  העברת  עם 
ברחוב האדמו"ר מרוז'ין בשכונה, התקיים בר"ח חשוון 
ציבור,   ואישי  רבנים,  בהשתתפות  הבית,  חנוכת  טקס 
אשר קשרו שבחים למגמה החדשה הניכרת בקרב עולי 

מדינות הרווחה. 

ומרנינה  מרשימה  התפתחות 
"בית  הילדים של  בגני  נרשמה השנה 

יעקב" באנגלית, שנפתחו בירושלים.

ויותר  יותר  האחרונות  בשנים 
הורים דוברי אנגלית, מבקשים להכניס 
כאשר  יעקב",  "בית  לגני  ילדיהם  את 
הם מביעים את אדיר חפצם לשלבם 
בבוא העת, בחינוך המקורי והאותנטי 

של "בית יעקב".
מהורים  שהורכבה  מיוחדת  ועדה 
והגיע  הנושא  את  בחנה  ומחנכים, 
לתת  היא  הנכונה  הדרך  כי  למסקנה 
את  הרך,  בגיל  כבר  אלו,  לילדים 
רגילה  גננת  על  הטבעית  הסביבה 
יעקב",  "בית  של  לימודים  ותכנית 
שמתפקידה גם להכינם כראוי לכיתות 

בית הספר.

 ÌÈ„ÏÈ‰ È‚· ‰ÓÈ˘¯Ó ˙ÂÁ˙Ù˙‰
˙ÈÏ‚‡· ¢·˜ÚÈ ˙È·¢ Ï˘

הדפים  והידוק.  קיפול  הדפסה,  גרפי,  עיצוב  כוללים: 
 ÆA3 המוזנים אל המכונה הם בגודל של עד

תשלחנה  עבודותיהן,  את  להציג  המעוניינות  גננות 
לת.ד. 956 ירושלים, ולציין "עבור מרפ"ד שתילי אריה". 

לאחד,  "נר  המוטו  תחת  לדרך  יוצא  החדש  המיזם 
היא  כשהמשמעות  חז"ל,  מדברי  המושאל  למאה",  נר 
שמלהבת נר אחת, יכולים להנות מאה איש, מבלי לגרע 

מחלקו של מדליק הלהבה.          

נודע, כי ניצנים ראשוניים במיזם החדשני, כבר לבלבלו 
בתחילת חודש האביב, עם הדפסתה של הגדה של פסח, 
ראשונה מסוגה, המותאמת לילדי החינוך המיוחד. על 
עריכת ההגדה שקדו בתבונה, הגב' חדוה חרל"פ והגב' 

אפרת נוימן מורות בכיתות  א' וב' בפתחיה. 

במרפ"ד "שתילי אריה", שוקדים בימים אלה על מיזם 
חדש לרווחת ציבור הגננות. כל גננת שתשקוד על עריכת 
דברי דפוס למסיבות סוף-שנה, חגים וכדומה, עבור ילדי 
הגן, ותביע נכונות שכל שאר הגננות של הרשת, תוכלנה 
להשתמש בחומר שלה ללא הגבלה, תהיה זכאית לקבל 
ללא-תשלום, את מכלול שירותי הגרפיקה וההדפסה, 

הקיימים במרפ"ד, להפקת אותו חומר. 

פרוכטהנדלר  ציפי  הגב'  אומרת  כך  החדש,  המיזם 
מנהלת המגמה לאומניות במרפ"ד, נסלל הודות לרכישת 
מכונת דפוס חדשה ומשוכללת, ע"י המרפ"ד, בשווי של 
60 אלף דולר, בסיועו של האגף לחינוך חרדי בעירית 

ירושלים.

שירותי ההו"ל, שהגננות תקבלנה על חשבון המרפ"ד, 

¢‰‡ÓÏ ¯ ¨„Á‡Ï ¯¢ ∫˘„Á ÌÊÈÓ

‰ÚÈË
‰ÚÈË „ÂÚÂ
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בשבועות  הסתיימה  המורחבת  סנהדריה  בשכונת 
אלו, בניית שלד הבנין החדש של המרכז הפדגוג "שתילי 
אריה". כעת ניגשים לעבודות ציפוי האבן ולאחר מכן 

לעבודות הפנים.
מנכ"ל רשת גני ילדים ומעונות היום 'בית יעקב', אשר 
תחת חסותה פועלת מרפ"ד 'שתילי אריה', הרב יצחק 
גולדקנופף, השוקד בתבונה ובמרץ על מלאכת ההקמה 
של הבנין החדש, הביע את תקוותו, כי עם המעבר אל 
המרכז  של  פעילותו  הרחבת  תתאפשר  החדש,  הבנין 
בכל המישורים הפדגוגיים והדידקטיים, כולל במישורים 

אשר עד כה המרפ"ד לא עסק בהם. 
שנה,  לעשרים  קרוב  לפני  שנוסד  הפדגוגי,  המרכז 
שוכן מאז ייסודו במבנה ישן ברחוב הטורים פינת רש"י 
בשכונת מקור ברוך. המרכז עומד לשירותם של מאות 
רבות של עובדי הוראה, מלמדים בתלמודי התורה, גננות 
לגיל הרך, מורים בחינוך המיוחד ועוד, אשר לא מפסיקים 
להלל את תרומתו הכבירה לשיפור ולהעשרת ההוראה. 
המרפ"ד נושא את שם מייסדו הדגול, איש החינוך רב 
הפעלים, הרה"ח ר' יהודה אריה גולדקנופף ז"ל, מנהל 

ומייסד רשת גני הילדים ומעונות היום "בית יעקב".
את  מהכיל  צר  המקום  נעשה  האחרונות,  בשנים 
ציבור הפונים למרכז הפדגוגי, אשר הפך עם השנים  גם 
למרכז לקיום כינוסי הוראה, חוגי העשרה, השתלמויות 

וסדנאות.
יצא  שמו הטוב של המרכז הפדגוגי "שתילי אריה" 
חשובים,  ספרים  לסדרות  הודות  גם  החינוך  בעולם 
לקידום  חינוכיות שתרמו  וקלטות  פדגוגיים  משחקים 

הילד החרדי.

 ר' שלמה גוטמן מנהל מח' אחזקה ובינוי של הרשת 
מסר, כי המרכז הפדגוגי החדש, שהוא הראשון מסוגו 
שיכילו  ענק  אולמות  היתר,  בין  יכלול  החרדי,  בחינוך 
למעלה מ-500 מקומות ישיבה, במה, מערכת תאורה 
וכל הכלים  ציוד עזר למצגות עם מסכי ענק  והגברה, 
הטכנולוגיים המתקדמים, אשר יעמדו לרשות משתתפי 

הארועים הפדגוגיים. 

לרשות  כיום  העומדות  הספריות  תשוכנה  במבנה, 
סיפרות  כתליהן  בין  והמרכזות  המורים,  ציבור 

עניפה  מקצועית 
החינוך   נושאי  לכל 
המיוחד,  והחינוך 
תוצבנה בה תערוכות 
פינות  של  קבועות 
והמחשה,  למידה 
תתקיימנה  וכן 
באולמות- בו 
סדנאות  ספח 
להורים,  חינוך 
והשתלמויות למורים 

וגננות.

אגף מיוחד יעסוק 
בהוצאה לאור של ספרי חינוך ופיתוח כלים פדגוגיים 

מתקדמים, לטובת קידומו הלימודי של הילד החרדי.

צורתו של הבנין החדש של "שתילי אריה", המתנוסס 
לגובה של ארבע קומות, מרשימה בעיצובה  הארכיטקטוני 

המיוחד.

 ÌÂÈ‰ ˙ÂÂÚÓÏ ‰˘„Á ˙Á˜ÙÓ
יעקב'.  'בית  יום  מעונות  רשת  של  היום  מעונות  כמפקחת  לכהן  מונתה  גנוט,  אלקע  הגב' 

לגב' גנוט, מומחיות ונסיון רב, אותם רכשה בהיותה מנהלת המעונות של ויז'ניץ בב"ב. גנוט מחליפה את 

המפקחת הגב' אהובה זקס, אשר פיקחה ביעילות ובהצלחה על רשת המעונות במשך למעלה מעשר שנים.

מראה חלקי של האולם הרב תכליתי ב"בית שתילי 
מתקדמים טכנולוגיים  בכלים  שיצויד  אריה" 

של  ממוחשבת  הדמיה 
ב"בית  המרפ"ד  קומת 

שתילי אריה"

 „Ï˘ ÌÏ˘Â‰
 Ï˘ ˘„Á‰ ÔÈ·‰
 È‚Â‚„Ù‰ ÊÎ¯Ó‰

 ß‰È¯‡ ÈÏÈ˙˘ß
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 ÌÂÈÒ ˙·ÈÒÓ ˙‡¯˜Ï ˙ÂÎ¯Ú‰
ÌÈÏ˘Â¯È· ‰·ÂÁ‰ È‚ Ï˘ ˙È˜Ú

הערכות ראשונית ננקטת בימים אלה בהנהלת רשת גני הילדים של "בית יעקב", לקראת 
קיומה של מסיבת סיום, בהיקף ענק, אשר טרם נראה כמותו ברשתות החינוך לגיל הרך.

בישיבה ראשונית שהתקיימה בהנהלה, הודיעה מנהלת מחלקת הפיקוח של גני הילדים 
הגב' פייגי ברזובסקי כי במסיבת הסיום, אמורות לקחת חלק לא פחות  מ-2000 ילדות כן 

תרבנה, שהן תלמידות ב-70 כיתות גני החובה של הרשת ברחבי ירושלים.

בהנהלת הרשת שוקדים עתה על איתור אולם מתאים בירושלים, אשר יוכל לארח את 
אלפי התלמידות. הרעיון לעורכו באולם הגדול של בניני האומה, נתקל בהתלבטות לא-

פשוטה, שכן האולם אינו יכול להכיל את כל המשתתפות, עליהן נמנות גם צוותי הגננות 
את  לקיים  כן  היא,  שנשקלות  האופציות  אחת  והסבתות.  האמהות  ציבור  וכן  והסייעות, 

מסיבת הענק בבניני האומה, אך בפיצולה לשני אירועים במועדים נפרדים. 

כך או כך, בגנים עצמם כבר החלו לתכנן את תוכנית המסיבה, אשר בגולת כותרתה תהיה 
תוכנית אומנותית עשירה ורבת מסר.

ÌÈ‚‰ ˙˘¯· ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ Í¯ÚÓ
‰ÁÏˆ‰Ï ÛÒÂ ÈÏÎ –

כתורמים  הוכחו  שכבר  המרכזיים,  הכלים  אחד 
הוא  הגננות  של  השוטפת  עבודתן  להצלחת  חשובים 
של  ובחסותה  בארגונה  המועבר  ההשתלמויות,  מערך 

רשת גני הילדים "בית יעקב".

ועוד  עוד  הגננות,  רוכשות  ההשתלמויות  במסגרת 
"בניגוד  התרעננויות.  וגם  התמקצעויות,  מיומנויות, 
למה שמקובל לחשוב, שהגננות הותיקות מנוסות בכל 
המקרים ומכירות את כל השטחים" – אומרת לנו הגב' 
צ. ו. מותיקות הגננות שברשת – "מתברר, שתמיד, יש 
מה ללמוד ולהתחדש, מה גם שתחום הגננות, למרות 
וקטן-מידות,  מוגבל  תחום  שהוא  המוטעה,  הרושם 
הרי שבזמננו, מתברר יותר ויותר, שהוא תחום מתפשט 

וזורם כמים שאין להם סוף".

הצלחה רבה נרשמה ברשת, גם למערך ההשתלמויות 
שהתקיים השנה בחודשי כסלו, טבת ושבט. 

היתרון הבולט בהשתלמויות הוא, שכל גננת רשאית 
חפצה  היא  בו  ההשתלמות  נושא  את  מראש  לבחור 

להשתלם, מתוך סדרה מגוונת ומרתקת של נושאים. 

ההשתלמויות הועברו בגני הילדים של הרשת. הגב' 
הילדים  גני  של  הפיקוח  מח'  מנהלת  ברזובסקי  פייגי 
היתה התחשבות שההשתלמויות תתקיימנה  כי  ציינה 

בגנ"י במרכז העיר, הנגיש והקרוב יחסית לכל הגננות. 
הגננות  וכך,  אחר,  בגן  הועבר  נושא-השתלמות  כל 
מעצם ביקורן בגני הילדים, כאגב, ואפילו מבלי משים, 

קיבלו רעיונות באופן ישיר ומוחשי.  

בסדרות הנושאים, היו: "עושר ואושר" שהועבר ע"י 
הרבנית רבקה ויינברג בגן של הגננת שרה שרשבסקי. 
הגב'  ע"י  הועבר   ",.HÆD בשיטת  אישיות  "טיפוסי 
על  קאופמן.  אהובי  הגננת  של  באירוחה  לשם,  מיקה 
הגב'  הרצתה  ללמידה"  כבסיס  תנועתי  חושי  "תאום 
שבירושלים  בלשניקוב  יפי  הגננת  של  בגן  דיל  דורית 
ובגן של הגננת פייגי גביראלוב בבית שמש. על נושא 
"תקשורת בינאישית" הרצתה הגב' שיפי גריינר וארחה 
את ההשתלמות הגננת ציפי סגל. "חסד ותמיכה לילדים 
קליין  אסתר  הגב'  של  בהנחייתה  התקיימה  במצוקה" 

במרכזיה הפדגוגית "שתילי אריה".

על "עיצוב התנהגות בגן" דיברה הגב' אמונה מרקוס 
בנושא  השתלמות  אייזין.  מרים  הגננת  אותה  וארחה 
"בעיות ריגשיות" הועברה ע"י הגב' טובה הניג, באירוחה 
של הגננת שושנה טננבוים. "אפשר גם אחרת" ע"י הגב' 
פנינה פייג אותה ארחה בגן פתחיה בקרית ספר הגננת 
דבורה קרמר. "זה כל הסיפור" ע"י הגב' חוה רוזנברג, 

ארחה ברכה גולדשטיין.

הערכות ראשונית ננקטת בימים אלה בהנהלת רשת גני הילדים של "בית יעקב", לקראת 
קיומה של מס

בישיבה ראשונית שהתקיימה בהנהלה, הודיעה מנהלת מחלקת הפיקוח של גני הילדים 
הגב' פייגי ברזובסקי כי במסיבת הסיום, אמורות לקחת חלק לא פחות  מ-

תרבנה, שהן תלמידות ב-

בהנהלת הרשת שוקדים עתה על איתור אולם מתאים בירושלים, אשר יוכל לארח את 
אלפי התלמידות. הרעיון לעורכו באולם הגדול של בניני האומה, נתקל בהתלבטות לא-
פשוטה, שכן האולם אינו יכול להכיל את כל המשתתפות, עליהן נמנות גם צוותי הגננות 
את  לקיים  כן  היא,  שנשקלות  האופציות  אחת  והסבתות.  האמהות  ציבור  וכן  והסייעות, 

מסיבת הענק בבניני האומה, אך בפיצולה לשני אירועים במועדים נפרדים. 

כך או כך, בגנים עצמם כבר החלו לתכנן את תוכנית המסיבה, אשר בגולת כותרתה תהיה 
תוכנית אומנותית עשירה ורבת מסר.

ÌÈ‚‰ ˙˘¯· ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ Í¯ÚÓ

‰ÚÈË
‰ÚÈË „ÂÚÂ
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 ÌÈ„ÏÈ‰ È‚ ˙˘¯ ˙Â„·ÂÚÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰
¢·˜ÚÈ ˙È·¢ ÌÂÈ‰ ˙ÂÂÚÓÂ

ומעונות  הילדים  גני  רשת  עובדות  מאלף  למעלה 
"פתחיה"  המיוחד  החינוך  ומוסדות  יעקב"  "בית  היום 
ובסדרת  עיון  בימי  האחרון,  הקיץ  בסוף  השתתפו 
על  אשר  כינר,  הנופש  בכפר  שהתקיימו  השתלמויות, 

גדות הכנרת.

בפתיחת המפגש השנתי, שהפך למסורת נאה ברשת 
הגנים, מסר מנכ"ל הרשת, הרב יצחק גולדקנופף, סקירה 
מקיפה על שנת הלימודים החולפת, תוך הפקת לקחים 

והיערכות לקראת שנת הלימודים החדשה. 

צוות נרחב של  מרכזות ומפקחות ברשת "בית יעקב" 
שקד במרץ על הצלחת ארגון ימי העיון, תוך שימת דגש 
של  שורה  לצד  זאת  ההרצאות,  ונושאי  התכנים  ברענון 

תכניות העשרה מרתקות וסדנאות מהנות, סיורים לימודיים 

ואטרקציות שהשתלבו באוירת הנופש המיוחדת.

במהלך ימי העיון התקיימה תוכנית לימודים בנושא 

הרך".  הגיל  ילדי  עם  עבודה  במהלך  עצמית  "שליטה 

הרב יוסף חיטריק, מרצה בכיר, השמיע הרצאה בנושא 

ט.  הגב'  חינוכיות.  בסוגיות  רב-שיח  וניהל  "גבולות", 

ברון הרצתה במעלת עניית "אמן".

בין  משותף  מפגש  התקיים  ההשתלמות,  במסגרת 

דבר  המשולבים,  הגנים  גננות  לבין  "פתחיה",  צוות 

ולליבון  הפעולה  שיתוף  לחיזוק  תרם  ספק  שללא 

נושאים מקצועיים משותפים. 

¢≤ ˙ÂÓ˘ – ÂÏ˘ ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù¢ ∫˘„Á
ספר חדש בסדרת הספרים "פרשת השבוע שלנו", פרי-עריכתה של הסופרת ה. ברכה, ראה אור 

Æ¢2 בחודשים אלו. הספר החדש הוא חלק "שמות

הספר החדש עוסק בפרשיות: משפטים, תרומה, תצוה, כי תשא, ויקהל פקודי, וגם הוא כקודמיו, 
מצודדת-אוזן.  חרוזית  ובשירה  שובה-עין,  בציור  הפרשה  של  המרכזיים  הנושאים  את  ממחיש 

הציורים הם פרי-מכחולו של הצייר הנודע, יוני גרשטיין.

גם לספר החדש, תצורף קלטת אשר תופק בחודשים הקרובים. את סדרת "פרשת השבוע שלנו" מלוות 
קלטות, כאשר על הביצוע המוזיקלי, שכבר מקצועיותו יצא לתהילה רבה בקרב ילדים והוריהם, 

מנצחת מקהלת ילדות "שירושונים", אשר גובשה בידי מחברת הסדרה.

בפרשיות תרומה ותצוה שבספר החדש, מופיעים ציורים של כלי המשכן ובגדי 
מיועדת  הסדרה  כי  שאם  ל"נטיעות",  אומרת  ברכה  ה.  הגב'  הסופרת  הכהונה. 
ולפי  רבה  באותנטיות  צויירו  הכהונה,  ובגדי  המשכן  כלי  שציורי  הרי  לילדים, 
מידות מדויקות, והם מבוססים ע"פ הרבה מפרשים וספרים המתמקדים בביאור 
מלאכת המשכן ותפירת בגדי הכהונה, כך, שההמחשה שבספר, היא מדוייקת 

וקרובה למקור, וכי ההדר והדיוק שבציורים, שזורים זה בזה". 

יש לציין כאן, כי סדרת הספרים "פרשת השבוע שלנו", היוצאת לאור ע"י 
ישראל,  ילדי  בקרב  לפופולריות-רבה  זוכה  אריה',  'שתילי  הפדגוגי  המרכז 
המתענגים מדי שבוע בשבוע, בעלעול ובשמיעה חוזרים ונשנים של הספרים 
נושאי  של  מוחשית  להבנה  ומשמעותי  ניכר  באופן  המסייעים  והקלטות, 

הפרשה, תוך ניצול אופטימלי של חוש הראיה וחוש השמיעה. 

לפני כשנתיים, בעקבות ביקושים חוזרים ונשנים מאנשי ונשי חינוך 
בארה"ב ובאירופה ובמדינות נוספות, תורגמו הספרים והקלטות, לשפה 

האנגלית. לשם כך, הורכבה מקהלת בנים מקצועית דוברי אנגלית.
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 ≠ ¢·˜ÚÈ ˙È·¢ ˙˘¯ Ï˘ ÌÂÈ ˙ÂÂÚÓÏ ÌÂ˘È¯‰
ÁÒÙ‰ ‚Á ¯Á‡Ï

תכונה שוררת ברשת מעונות היום של "בית יעקב" 
הלימודים  לשנת  הרישום  לקראת  הארץ,  רחבי  בכל 
תשס"ז. הרישום יחל ביום ראשון, כ"ה בניסן, ויסתיים 

למעונות  ההרשמה  תשס"ו.  באייר  ו'  חמישי  ביום 
בערב,   7.00 שעה  עד  הפועלים  רב-תכליתיים  יום 
הראשי  במשרד  יתקיימו  שיקומיים,  יום  למעונות  וכן 

שברחוב בליליוס ירושלים.

מנהלת מחלקת הפיקוח של מעונות היום הגב' שרי 
דייטש מסרה כי הרישום, שיחל, כאמור, ביום ראשון, 
יקיף את מעונות היום של "בית יעקב" הפרושים ברחבי 
חצור  ערד,  ברק,  בני  עילית,  ביתר  ירושלים,  הארץ: 
פתח  אלעד,  יחזקאל,  חזון  חיפה,  עמנואל,  הגלילית, 
תקווה, בטחה, תפרח, אשדוד, קרית גת, קרית יערים 

– טלזסטון, נתיבות, בית שמש ורמת בית שמש. 

בסימן  יעמוד  ברק,  בבני  היום  למעון  הרישום 
התקדמות בניית המעון החדש והמפואר, ההולך ונשלם 

בצעדי ענק בצפון העיר )ראה תמונה(.

וטיפול  אבחון  "תהליכי  לנושא  שהוקדש  עיון  ערב 
בית  של  האירועים  באולם  נערך   הילד",  בהתפתחות 
הארחה בבית וגן, בהשתתפות עשרות עובדות הוראה, 
גננות וסייעות ברשת גני ילדים ומעונות יום "בית יעקב". 
הילד  להתפתחות  המכון  מטעם  נערך  המאלף  הערב 

המופעל ע"י פתחיה, בשיתוף מאוחדת בירושלים.

במצגת מקיפה, נסקרה פעילותו של המכון להתפתחות 
הילד מאז ייסודו לפני כשלוש שנים. במצגת באה לידי 
הילד.  התפתחות  טיפולי  של  הניכרת  ההרחבה  ביטוי 
טיפוליות,  יחידות   9 ירושלים  ברחבי  פועלות  כיום 
של  בראשותו  המקצועי  הצוות  המכון.  של  כשלוחות 
ד"ר בני גליק, מנווט את הפעילות המקצועית, ועוקב 
אחר פעילותה של כל יחידה ויחידה. מר משה חברוני, 
פתיחת  מאז  כי  ציין,  ירושלים  מחוז  מאוחדת  מנהל 
מאוחדת  למבוטחי  יעודית  כמרפאה  פתחיה,  מרפאת 
בציבור החרדי, מטופלים בה מידי חודש כ- 600 ילדים. 
חיוני  הוא  בעקבותיו,  והטיפול  המקצועי  "האבחון 
להתפתחות הילד והצלחתו להשתלב במערכת החינוך 
"אין  כי  ואמר  חברוני  הטעים  מיוחדים",  קשיים  ללא 
חסמים בירוקרטיים או אחרים לטיפול בילד. תקופת 
ההמתנה הממושכת לאיבחון ולטיפול, שוב אינה קיימת 
וזאת בזכות הנהלים שעובדו בהנהלת מאוחדת במחוז 
ירושלים". הוא הוסיף, כי הופשטו מאד תהליכי ההפניה 

לאבחון ולטיפול, כאשר היום כל משפחה המופנית ע"י 
התיחסות  מקבלת  הילדים  רופא  או  משפחה  רופא 

ומענה תוך ימים ספורים. 

כחלק  פועל  בירושלים  הילד  להתפתחות  המכון 
במרכז  אחת  גג  קורת  "תחת  הילד.  לבריאות  מהמרכז 
יושבים טובי הרופאים והמומחים ונותנים מענה רפואי 

מקצועי בכל התחומים הקשורים לבריאות הילד".

הרצתה  ויצמן,  ממכון  סילבר  לישנסקי-  א.  ד"ר 
הגורמות  רפואיות  ובעיות  תורשתיות  מחלות  על 
מאפשר  המתקדם  המחקר  הילד.  בהתפתחות  לבעיות 
בצורה  המסייעים  מקצועי  וטיפול  מוקדם  איבחון 
משמעותית להתפתחות הילד ומניעת בעיות רפואיות 

והתנהגותיות.

התפתח  המקצועית  וההרצאה  המצגת  בעקבות 
להציג  למשתתפות  הזדמנות  ניתנה  כאשר  פורה,  דיון 
שאלות. על פי הצעת מנהל המחוז נבחרה וועדה של 
שלוש נשים מבין המשתתפות אשר בשיתוף פעולה עם 
נושאים שונים בכל הקשור להתפתחות  יבחנו  המחוז 

הילד.

משתתפות ערב העיון, הודו לגב' רחל שריקי, מנהלת 
הערב  בארגון  המבורך  חלקה  על  "פתחיה",  מרפאת 

בטוב טעם ודעת.

 ÔÂÁ·‡ ∫¢‰ÈÁ˙Ù¢ ˙‡Ù¯Ó Ï˘ ÔÂÈÚ ·¯Ú·
„ÏÈ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ÈÂÈÁ ≠ ÈÚÂˆ˜ÓÂ Ì„˜ÂÓ

המבנה החדש של מעון "בית יעקב" 
ההולך ונבנה בצעדי ענק בבני ברק 

והנמצא בימים אלו בשלבי גימור סופיים

‰ÚÈË
‰ÚÈË „ÂÚÂ
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 ¨˘„Á ÔÂ‚ ≠ ‰˘‰ ∫·˜ÚÈ ‰ÂÂÏ ·˜ÚÈ ˙È·
ÛÒÂ Ô‚ ≠ ‰‡·‰ ‰˘·Â

 Í¯‰ ÏÈ‚Ï ÔÂÏÈÓ ∫·Â¯˜·

החרדית  ההתיישבות  של  המואצת  ההתפתחות 
בשכונת נוה יעקב בירושלים – באה לידי ביטוי מרנין, 
גם במפת הפריסה של רשת גני הילדים ומעונות היום 

של "בית יעקב".

שנתיים  לגילאי  גנון  השנה  פתחה  הרשת  הנהלת 
ברחוב גולאק 404 במרכז השכונה. את הגנון מנהלת הגב' 
צ'רני מליק, ופיהם של ההורים מלא ההערכה והוקרה 
הורים  מספר  עם  בשיחה  המוצלח.  הניהול  על  לגננת 
מרוצים הם גם לא שוכחים להביע תודה למפקחת הגב' 
חנה חזן, ולמנכ"ל הרב יצחק גולדקנופף, על הנחשוניות 
שבפתיחת הגנון, ועל היענותו המידית לאבזר את הגן 

בציוד ובמשחקים יקרי ערך.

בד בבד עם ההצלחה שנרשמה לגנון, מתעתדת הנהלת 
הרשת לפתוח לקראת שנה"ל תשס"ז, גן נוסף לגילאי 3 
ברחוב הרב פרדס 412. הגן נמצא במרכז השכונה, כאשר 
דעתם  להרחיב  שעשוי  דבר  רחב-ידיים,  מגרש  לידו 
ולבם של הילדים, בכל שעות ההפסקות. הנהלת הרשת 
שסיירה באיזור, הביעה את סיפוקה, שחצר זו, תשמש 

כחצר אטרקטיבית עתירת-פעילות עבור ילדי הגן.

בטל'  ברוורמן  יפעת  הגב'  ורישום:  לבירורים 
 Æ02-622 02-656. והגב' לאה גוטליב בטל' 577 27

 Æ052-6713324 חזן  חני  הגב'  האיזורית  המרכזת 
)יובהר, כי הרישום מותנה בועדת קבלה(.

ראשונה  הפקה  על  אלו  בימים  שוקדים  אריה',  'שתילי  הפדגוגית  במרכזייה 
מסוגה: מילון לגיל  הרך. 

מטרת הפקת המילון החדש, להעשיר את האוצר הלשוני ועולם המושגים של 
ילדי הגיל הרך. 

של  והגדרתם  בהסברתם  ויתמקד  יהודי-עברי,  הוא  מילמילון  שייקרא  המילון 
כך,  דווקא של פעוטות.  ולאו  היומיום,  בחיי  שורה ארוכה של מושגים מרכזיים 

למשל, יופיעו במילון מושגים כמו: מאורה, בורג, 
המילון יודפס בהפקת פרוצעס, ולצד ההגדרות יופיעו ציורים של המושגים, 
לומד  הוא  עליו  החפץ,  או  המושג  את  להכיר  הילד  על  להקל  מנת  על  זאת 

באותה-עת.
החדש:  במילון  מרענן  חינוכי  חידוש  ישנו  הכלליים,  המילונים  מכל  בשונה 

ההגדרות שזורים בדברי אמונה בבורא עולם ובבריאתו אשר ברא ברוב חסדו. 

מנהלת מח' הרישום למעונות היום, הגב' רחל שמחיוף 
מסרה, כי ילדי אמהות עובדות וילדים ממשפחות ברוכות 
ילדים, יזכו להנחה ע"פ הקריטריונים של משרד התמ"ת 
והרווחה וע"פ המסמכים שיצורפו בשעת הרישום: צילום 
– אישור  ישיבה  בן  הילדים,  כולל ספח  ת.ז. של האם 
מהכולל כולל גובה המלגה, תלושי שכר לחודש פברואר 
בציון שעות  2005 לעצמאים,  או שומה משנת   ,2006
ילדים   3 עובדת שלה  אם  האם.  עבודת  שבועיות של 
1 זכאית להנחה בתנאי שמסגרת שעות  מתחת לגיל 
העבודה היא לפחות 24 שעות שבועיות. ילדים המופנים 
ע"י לשכות הרווחה האיזוריות יצטיידו באישור העובדת 

הסוציאלית. )פירוט על הזכאויות הנוספות, אפשר לקבל 
על  גם  חלה  הרישום  "חובת  המעונות(.  מנהלות  אצל 
ילדים שביקרו במעונות היום בשנה הנוכחית", מדגישים 

ברשת "בית יעקב".

מנהלת מח' פיקוח של מעונות היום, הגב' שרי דייטש 
התכנסות  תתקיים  הרישום,  תקופת  בסיום  כי  מסרה 
תעמוד  כשבמרכזה  הנהלים,  ולרענון  להיערכות 
בכפר  "קורח"  בפרשת  תיערך  השבת  התנועה.  שבת 
הנופש "כינר" לכל צוותי הארגון, המינהלה, המנהלות 

והמטפלות. 
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כחוליה נוספת בשרשרת צעדי ההתייעלות של רשת גני 
הילדים ומעונות היום "בית יעקב", גובשה לפני כשנתיים 

מחלקה חדשה בהנהלת הרשת: מחלקת בדק בית.

המחלקה נוסדה בעקבות קשיי לוגיסטיקה ותקציב, 
שהתגלעו בעבר בכל הקשור למערך המסועף והמסונף 

של התחזוקה והתיקונים במבני הרשת ובמתקניה.

מערך התחזוקה והניהול הטכני, עבר אם כן לניהול 
וכך,  הרשת,  להנהלת  ישירה  בכפיפות  ועצמאי  עצמי 
ניתן מענה מידי ויסודי לכל פניה ופניה. אחראית מח' 
המחלקה  כי   מספרת  פלשניצקי  יוכי  הגב'  בית  בדק 

החדשה מצויידת בניידות שירות מיוחדות, המסוגלות 
לתת פתרונות בעת ובעונה אחת למספר גנים ומעונות. 
לצדם פועל גם אופנוען לעזרה ראשונה המספק תשובות 
מהירות במיוחד, לבעיות דחופות המתעוררות בשעות 

לחץ, כמו דלת נעולה בתחילת היום, וכיוצא בזה. 

את  לשבח  מציינות  והמטפלות  הסייעות  הגננות, 
מתן  על  השוקדת  החדשה,  המחלקה  של  פעילותה 

פתרונות ותיקונים בדינמיות ובזריזות ראויה.

 ÏÚÙÓ ∫˙˘¯· ˘„Á
 ‡ÁÒÙ„ ‡ÁÓ˜

לראשונה הונהג השנה ברשת, מפעל "קמחא דפסחא", 
אשר מקורו במנהג היהודי הקדום של "מעות חיטין".

מבצע קמחא דפסחא, הופקד בידיו האמונות של הרב 
ליח"צ, אשר רתם  אירנשטיין, מנהל המחלקה  ישראל 

לצורך כך את המפעלים ובתי החרושת.
ורחב-היקף,  מזורז  לוגיסטי  במבצע 
וסידור  מיון  על  הרשת  בהנהלת  שקדו 
חג  לכבוד  נאותות,  באריזות  המצרכים, 
מהעובדות  חלק  ובא.  הממשמש  המצות 
שכבר קיבלו את חבילות השי המיוחלות, 
ציינו בהתרגשות, כי החבילות יסייעו להן, 
וביתרון- בשלוות-נפש  החג  את  לחוג 

ß‰ÈÁ˙Ùß È„ÏÈ È¯Â‰ Ï˘ ÔÂÈÚ‰ ÈÓÈÏ ‰ÂÎ˙
ימי  לקראת  "פתחיה"  במשרדי  רוחשת  רבה  תכונה 
העיון, הצפויים להערך בתחילת הקיץ לכל הורי תלמידי 

'פתחיה'.

גב' יהודית קנטור, אחראית פתחיה והחינוך המיוחד 
ועקב  נופש,  בתנאיי  יתקיימו  העיון  ימי  כי  מסרה, 
התחשבות בהורי תלמידי החינוך המיוחד, המתמודדים 
ימות השנה, המחירים  כל  וחינוכם במשך  גידולם  עם 

יהיו מסובסדים.

ימי העיון יתקימו תחת המוטו "נופש חי"ל" - חופשה 
יחודית לגיבורות החיל. תוכנית ימי העיון תעסוק בשורה 

של נושאים מקצועיים ופרא-רפואיים.

בהנהלת 'פתחיה' שוקדים מזה שבועות על תכנונם 
וארגונם של ימי העיון, תוך הקפדה מקסימלית על מכלול 
הצדדים הלוגיסטיים והטכניים, הקשורים בקיומם של 
של  שעות  להורים  לאפשר  מטרתם  ואשר  העיון,  ימי 
מרגוע, לצד רכישת כלי התמודדות והתנהלות עם הילד 

המיוחד.

 ˙Â¯È˘ ˙Â„ÈÈ
 È·Ó· ˙È· ˜„·Ï

˙˘¯‰

˙˘¯‰ È„·ÂÚÏ ÁÒÙ È˘
מרפ"ד "שתילי אריה" ברח' הטורים בשכונת מקור ברוך, רחש 
בשבועות האחרונים פעילות קדחתנית סביב חלוקת השי לקרוב 

ל-1500 עובדי הרשת.

השואב  אבק.  שואב  הינו:  השנה,  הפסח  לחג  שנבחר  השי 
שנבחר, נחשב למכשיר אמין ומתקדם, ובעל כושר יניקה עוצמתי. 
השירות והאחריות למכשיר, ניתנים ע"י חברת "אלקטרו חנן". 
על הרכישה רחבת ההיקף של השי ניצח במרץ מנהל מח' רכש של 

הרשת, הר"ר יעקב וגובסקי.

החלוקה התקיימה, כאמור, במרפ"ד "שתילי אריה".

לצד כך, פעלו נמרצות במח' כח אדם, בניהולה של הגב' לאה 
דולינסקי, ליישם את בקשתו המיוחדת של מנכ"ל הרשת, הרב 
גולדקנופף, שבשל מועד חג המצות, להקדים את העברת תשלומי 

המשכורות לכל העובדים, לתאריך ה-10 בחודש.

 ˙Â¯È˘ ˙Â„ÈÈ ˙Â¯È˘ ˙Â„ÈÈ ˙Â¯È˘ ˙Â„ÈÈ ˙Â¯È˘ ˙Â„ÈÈ ˙Â¯È˘ ˙Â„ÈÈ

‰ÚÈË
‰ÚÈË „ÂÚÂ
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