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"אמא שלי אף פעם לא 

עבדה. היא תמיד היתה הצל 

של אבא שלי. תמיד עקרת 

בית. אני בדעה שכל אישה 

צריכה לעבוד. אישה לא 

צריכה להיות תלויה בגבר".

לדבריה, "לא לקחתי 

ממנו מזונות כי לא רציתי 

להתלכלך בזה. היו הרבה 

תיקים עליו על אלימות 

במשפחה שהמשטרה 

פתחה ולא רציתי שימשיכו 

ריבים בבית, מעל הראש של 

הילדים". 

 מורן סבוראי

את יעל פגשתי בגינת השעשועים. במשך 
החודשים האחרונים, כל פעם שהגעתי לשם 
כדי לקחת את בני מהמטפלת, מצאתי גם 
את יעל שעשתה "בייביסיטר" לאחד הילדים 
מהגן. יעל עובדת ב'ניצן' (אחת מרשתות 
שמעתי  הארץ).  ברחבי  הפרוסים  הגנים 
לא אחת שהיא נחשבת למטפלת אחראית 
ומחוננת, אולי הטובה ביותר באשכול הגנים 
ביותר  אולי הטובה  ביתי,  'ניצן' שליד  של 
בכלל. לא רק שהיא נעימה לילדי הגן, היא 
גם מנהלת את צוות המטפלות שעובדות 
איתה בכשרון רב ומשרה על כולם שלווה. 
במפגשים בינינו בגינה, למדתי להכיר בה 
אישה נעימת הליכות, חכמה ובעלת חוש 
לקחת  לה  להציע  שמחתי  לכן,  הומור. 
את בני, עידו, לשעה�עד�שעתיים כל יום 
אחר�הצהריים בשנה הקרובה. יעל ענתה 
שהיא לא תוכל. היא חייבת למצוא עבודה 
לעבודתה  בנוסף  יותר,  רווחית  נוספת, 
ב'ניצן'. בעקבות השיחה הזאת בינינו נולד 
הראיון. נפגשנו בביתה, על כוס קפה, בשבת 

בבוקר.

 ‰˙¯È  ̆‡È‰ ‡·ˆ· Æ·È·‡ Ï˙· ±π∂µ≠· ‰„ÏÂ ÏÚÈ
 ¨‰È¯·„Ï ¨‰˙È‰  ̆‰„Â·Ú ¨ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÏÈÈÁ ‰¯ÂÓÎ
 ¨ÔÎÏ Æ¢‚ÂÚ˙¢ ÂÏÈÙ‡ ¨˙¯‚˙‡ÓÂ ˙˜ÙÒÓ „Â‡Ó
 Æ‰˙È·‰ ‰¯ÊÁ È˘Â˜·Â ÒÈÒ·· ‰·¯‰ ‰¯‡˘ ‡È‰
 Ú·ËÓÂ  ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÚ ‰„Â·Ú‰ ˙‡ ‰·‰‡ ‡È‰
 Æ‡·ˆ‰ È¯Á‡ Ì‚ ÍÎ· ÍÈ˘Ó‰Ï ‰·˘Á ÌÈ¯·„‰

 Æ˙¯Á‡ ÂÏÈ·Â‰ ÌÈÈÁ‰
 „̈È˙ÚÏ ‰ÏÚ· ‰È‰È˘ ÈÓ ˙‡ ‰¯ÈÎ‰ ‡È‰ ‡·ˆ·
 ‰„ÈÁÈ·  Ï·‡  ¨‰˙¯È˘  ‰·  ‰„ÈÁÈ·  ˘ÓÓ  ‡Ï

 ˙¯ÙÒÓ ‡È‰ „È˙ÚÏ ‰ÏÚ· ÌÚ ¯˘˜‰ ÏÚ Æ‰ÎÂÓÒ
 ˘‡¯Ó ‰Ï Â¯Ó‡ ‰·Â¯˜‰ ‰·È·Ò‰Â ÌÈ¯Â‰‰˘
 È„Ó ¯˙ÂÈ ‰È‰ ‡Â‰¢ ¨‰È¯·„Ï ÆÌÈ‡˙Ó ‡Ï ‰Ê˘
 ‰Ó ˙‡ ‰˙‡¯ ‡Ï ÏÚÈ Ï·‡ Æ¢˜È„ÂÂ  È‡˜
 Æ˙·‰Â‡Ó „Â‡Ó ‰˙È‰ ‡È‰˘ ‡Ï ÆÂ‡¯ ÌÈ¯Á‡˘
 Â˙Â‡ ‰Á˜Ï ËÂ˘Ù ‡È‰˘ ˙¯ÓÂ‡ ‰Ï˘ ‡Ó‡
 ˘È˘ ‰ÈÈÚ· ÔÁ ‡ˆÓ ÆÈÏÂÙÈË ‰¯˜Ó „ÂÚ ¯Â˙·
 ÏÚÈ˘Î Â˙Á˙‰ Ì‰ ÆÂ· ÏÙËÏ Â‰˘ÈÓ „ÂÚ ‰Ï

 Æ≤≤ ˙· ‰˙È‰
 ¯Á‡Â ÆÔÂ˘‡¯‰ Ô·‰ „ÏÂ ‰Â˙Á‰ È¯Á‡ ÌÈÈ˙˘
 ÌÈ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÆÌÈÈ˘ „ÂÚ ÌÈ˘ ˘˘ ÍÂ˙ Í̈Î
 ‡È‰  ̆‰Ó Æ̆ ·˙˘‰Â ÍÏ‰ ‰ÏÚ· ÌÚ ¯˘˜‰ ‰Ï‡‰
 È˙ÈÈÚ·Â ¯Â¯· ‰˘ÚÂ ÍÏ‰ ¨‰ÏÁ˙‰· ‰˙‡¯ ‡Ï
 ˙‡ ÛÂ˜˙Ï ‰ÒÈ Ì‚Â ‰ÈÙÏÎ ÌÈÏ‡ ‰È‰ ‡Â‰ Ǣ ˙ÂÈ
 ÈÏÚ Â‡ˆÈ ÌÈÏÂÎÒ˙‰ ÏÎ¢ ∫ÏÚÈ È¯·„Ï ÆÏÂ„‚‰ Ô·‰

 Æ¢ÏÂ„‚‰ Ô·‰ ÏÚÂ

אם חד הורית

 ÌÈË˜‰Â ˘  ̆Ô· ‰È‰ ÏÂ„‚‰ Ô·‰˘Î ¨ÌÈÂÒÓ ·Ï˘·
 ¯Â‚Ï ‰¯·ÚÂ ˙È·‰Ó ‰‡ˆÈ ‡È‰ ¨ÌÈÈ̇ ˘Â ‰  ̆È·
 ‰ÏÚ· „‚ ÂÈ‰ ¯·Î ‰Ê ·Ï˘· Æ˙ÈÁÎÂ‰ ‰˙¯È„·
 Æ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡ ÏÚ ‰¯Ë˘Ó· ÌÈ˜È˙ ‰ÓÎ
 ‡Ï ‡Â‰ Â˙Â‡ ·ÂÊÚ  ̇‡È‰ Ì‡  ̆ÌÈÈ‡ „ÈÓ  ̇‰ÏÚ·
 ÌÂÏ˘  ̇˜ÒÙ ËÙ˘Ó‰ ˙È·  ̆˙Â̄ ÓÏ Æ˙ÂÂÊÓ ÌÏ˘È
 ÈÎÈÏ‰ ÏÈÚÙ‰Ï ‡Ï ‰ËÈÏÁ‰ ‡È‰ ¨ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÂÂÊÓ
 ˙ÂÂÊÓ ÂÓÓ È̇ Á˜Ï ‡Ï¢ ¨‰È¯·„Ï ÆÏÚÂÙÏ ‰‡ˆÂ‰
 ÌÈ˜È˙ ‰·¯‰ ÂÈ‰ Æ‰Ê· ÍÏÎÏ˙‰Ï È˙Èˆ¯ ‡Ï ÈÎ
 ‰Á˙Ù ‰¯Ë˘Ó‰˘ ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡ ÏÚ ÂÈÏÚ

”לא צריך שיתנו לנו מתנות" 
משפחות חד�הוריות ומדיניות הקיצוצים של 

משרד האוצר � ראיון

קחו למשל את פינלנד

"בדירוג המדינות התחרותיות בעולם, במקום הראשון, לפני ארצות 
הברית, מופיעה פינלנד [...] מאז 1968 מקיימת פינלנד מה שמכונה שם: 'הסכמי 
הרמוניה ושלום'. הממשלה המעסיקים והאיגודים המקצועיים מחויבים על פי חוק 
לשיתוף פעולה כולל בשורה של נושאים: שינוי בסטטוס של העובדים, הכנסת מיכון, 
סגירת מפעלים, חלוקת רווחים לעובדים, בטיחות וגהות, תכניות הכשרה וקידום נשים." 

(מתוך: התכנית להקמת 'המועצה הלאומית לכלכלה ולחברה')
אז מה באמת צריך כדי שתהיה כלכלה תחרותית? שיתוף פעולה? קידום עובדים? אולי...

קצה 
הקרחון
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"למה לא מציינים שיש 

אמהות חד�הוריות שכן 

הולכות לעבוד. לא צריך 

שיתנו לנו מתנות, אבל צריך 

שישלמו מזונות לילדים. צריך 

לפתור את העניין במאבק 

משפטי."

תשלום ה"מזונות" שקיבלה 

מביטוח לאומי לאורך השנים 

עבור שלושת הילדים, 1,800 

שקלים, צומצם ל�800 

שקלים בלבד. וכך, למרות 

שהיא עובדת בגן כל יום מ�

7:00 עד 13:00, בשל השכר 

הנמוך שהיא מקבלת ובשל 

צמצום תשלומי המזונות, היא 

צריכה לקחת עוד עבודה

 ˘‡¯‰ ÏÚÓ ¨˙È·· ÌÈ·È¯ ÂÎÈ˘ÓÈ˘ È˙Èˆ¯ ‡ÏÂ
 Æ¢ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘

 ‰ÏÚ·Ó ¯È˘È ˙ÂÂÊÓ ÌÂÏ˘˙ ÏÚ ‰¯˙ÈÂ ÏÚÈ
 ‡È‰ ¨ÌÈ˘ Í¯Â‡Ï ¨Ê‡Ó ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï ‰˙ÙÂ
 ˙˘ÂÏ˘ ¯Â·Ú ¶ ±∏∞∞≠Ï ÏÂ˜˘‰ ÌÂÎÒ ‰Ï·È˜
 ßÔˆÈß·  ‰˙„Â·Ú  ¯Î˘Ï  ÂÙÒÂ  ‰Ï‡  ÆÌÈ„ÏÈ‰
 ÏÂÙÈËÓ ÌÈÈ¯‰ˆ‰≠¯Á‡ ‰ÁÈÂÂ¯‰˘ ÌÈÓÂÎÒÏÂ
 ÌÓ‡  ¨Â˜ÈÙÒ‰Â  ®¯ËÈÒÈ·ÈÈ·©  ÌÈ„ÏÈ·  ÛÒÂ

 ÆÌ˙ÈÈÁÓÏ ‰È„ÏÈÏÂ ‰Ï ¨˜ÁÂ„·

תמיד אישה עובדת

 ÌÈ¯‚ Ì‰· ‰È  ̆È¯„Á È  ̆∫‰Ë  ̃‰¯È„· ‰¯‚ ÏÚÈ
 ¨ÌÈ˘‚Ù ÌÏÂÎ Â·  ̆ÛÂÙ  ̂ÔÂÏÒÂ ÌÈ„ÏÈ‰ ˙˘ÂÏ˘
 ¯„ÁÎ Ì‚ ˘Ó˘Ó ÔÂÏÒ‰ ÆÌÈ¯·„ÓÂ ‰ÈÊÈÂÂÏË ÌÈ‡Â̄
 ÈÓ Ì‡ ÆÌÈÁÙÂËÓ Ì˙˘ÂÏ  ̆¨ÌÈ„ÏÈ‰ Æ‰Ï  ̆‰È˘‰
 ÌÈ„ÂÓÈÏ· ¯„˙Ò‰Ï È„Î ¯ÊÚ ¯ÂÚÈ˘Ï ˜Â˜Ê Ì‰Ó
 ÍÏÂ‰ Ì˙˘ÂÏ˘Ó „Á‡ ÏÎÂ ‰Ê ˙‡ Ï·˜Ó ‡Â‰ ≠

 ÆÌÈÈ¯‰ˆ‰≠¯Á‡ ÚÂ·˘Ï ˙Á‡ ‚ÂÁÏ Ì‚
 Æ‰˙„Â·Ú· ‰‡‚ ‡È‰Â ¨˙„·ÂÚ ‰˘È‡ ‡È‰ ÏÚÈ
 ∫‰È¯·„Ï Æ˙Â˘˜ ÈÎ‰ ˙ÂÙÂ˜˙· Ì‚ ¨‰„·Ú „ÈÓ˙
 „ÈÓ˙  ‡È‰  Æ‰„·Ú  ‡Ï  ÌÚÙ  Û‡  ÈÏ˘  ‡Ó‡¢
 Æ˙È· ˙¯˜Ú „ÈÓ˙ ÆÈÏ˘ ‡·‡ Ï˘ Ïˆ‰ ‰˙È‰
 ‡Ï ‰˘È‡ Æ„Â·ÚÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˘È‡ ÏÎ˘ ‰Ú„· È‡
 ‡È‰ ÌÈ˘‰ Í˘Ó· Æ¢¯·‚· ‰ÈÂÏ˙ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ
 ‰˘Î¯ ¨ÔÈÂˆ˘ ÈÙÎ ¨Ì‚Â ‰Ï˘ ÚÂˆ˜Ó· ‰Ó„˜˙‰
 ‰„ÓÏ Ì‚ ‡È‰ Æ‰Ë˜˘‰ ‰Î¯„· ¨ÔÈËÈÂÓ ‰ÓˆÚÏ
 ˙ÂÈ‰Ï ‰Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó˘ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰Â ÌÈÒ¯Â˜
 ÆÌÈ¯ÈÚ  ̂ÌÈ„ÏÈ Ï  ̆Ô‚≠˙˙ÈÎ· ˙È‡¯Á‡ ˙ÏÙËÓ
 ‰¯·Ú˘ ß̈ÔˆÈß· ‰¯ÈÎ· ˙ÏÙËÓ ‡È‰˘ ˙Â¯ÓÏ
 ˙È‡¯Á‡ ˙ÏÙËÓ ˙ÂÈ‰Ï È„Î ‰¯˘Î‰ Ò¯Â˜
 ˙Â¯ÓÏ  ¨ÚÂˆ˜Ó·  ÔÂÈÒÈ  ˙Â˘  ±µ  ‰¯·ˆÂ
 ‡Â‰ ‰¯Î˘ ¨‰˙„Â·Ú· ‰Ï˘ ‰·¯‰ ‰ÁÏˆ‰‰
 ‰˘È˘© ˙ÂÈÚÂ·˘ ˙ÂÚ˘ ≥∂ ¯Â·Ú ¶ ≥¨≥∞∞
 ˙Â·˘ÂÁÓ‰ ¨®±≥∫∞∞≠∑∫∞∞≠Ó ÚÂ·˘· ‰„Â·Ú ÈÓÈ
 ˙ÂÚ  ̆˙‡ ÏÚÈ ˙ÈÈˆÓ ¨‰ÁÈ˘· Æ‰¯˘Ó ∏µ• ≠Î
 ˙ÂÚ˘Ï ¯·ÚÓ ‰ÚÈ˜˘Ó ‡È‰˘ ˙Â·¯‰ ‰„Â·Ú‰
 ÌÚ ÌÈ˘‚ÙÓ ¨˙ÂÂˆ ˙Â·È˘È· ∫˙ÂÈÓ˘¯‰ ‰„Â·Ú‰
 ÌÈËÂ˘È˜ ¨ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÂÏÚÙ‰ ˙Î‰ ¨ÌÈ¯Â‰‰ „ÚÂ

Æ„ÂÚÂ ˙„ÏÂ‰ ÈÓÈÏ ˙ÂÎ¯· ¨Ô‚‰ ˙˙ÈÎÏ
 ÈÓÂÏ˘˙ „‚ ‰¯Â¯· ‰„ÓÚ ÏÚÈ ‰ÚÈ·‰ ‰È¯·„·
 Â‡ ÌÈÂÎ ‡Ï‰ ÌÈ˘‡Ï ÌÈÚÈ‚Ó  ̆ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·
 ÌÈ‡  ̆‰„·ÂÚ‰ Ï˘· ÌÈ ̆‡ È„È≠ÏÚ ÌÈÏ·˜˙Ó˘
 Â‡ ÌÈÏË·ÂÓ „‚ ˙ˆ¯Á ‰Ú„ ‰Ï ˘È ÆÌÈ„·ÂÚ
 ¨Ì˙Ò ÛÒÎ ‰È„Ó‰Ó ÌÈ‡ÈˆÂÓ˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘‡
 ÍÈ¯ˆ Ì„‡ ÏÎ¢ ∫‰È¯·„Ï Æ¢‰È„Ó‰ ÏÚ ÌÈ„·ÂÚ¢
 ÏÚ ¯ÓÂ˘ ‡Â‰˘ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ Ì„‡ Ô· Æ„Â·ÚÏ
 Ì„‡ Ô· Ì‡ Æ‰„Â·ÚÏ ¯˜Â·· ÍÏÂ‰Â ÂÏ˘ „Â·Î‰

 ¢Æ‰„Â·Ú ‡ˆÂÓ ‡Â‰ ≠ „Â·ÚÏ ‰ˆÂ¯
 ÏÚÈ Æ‰Â˘ ‰˙„ÓÚ ¨˙ÂÈ¯Â‰≠„Á ˙Â‰Ó‡ È·‚Ï

 ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÌÂˆÓˆ  ̆ÍÎ ÏÚ ˙ÓÚ¯˙Ó
 ÌÈ„ÏÈ· Ú‚Ù ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È„È≠ÏÚ ˙ÂÈ¯Â‰ „Á
 ‰‡È·‰ ‰Ê ÌÂˆÓˆ ·È·Ò ‰ÏÂÓÚ˙‰˘ ÍÎ ÏÚÂ
 Ï˘ ˙È¯Â·Èˆ‰Â ˙ÈÓˆÚ‰ Ô˙ÈÓ„˙· ‰ÚÈ‚ÙÏ
 ÌÈÈÈˆÓ  ‡Ï  ‰ÓÏ¢  ¨‰È¯·„Ï  Æ‰Ï‡ ˙ÂÁÙ˘Ó
 Æ„Â·ÚÏ ˙ÂÎÏÂ‰ ÔÎ˘ ˙ÂÈ¯Â‰≠„Á ˙Â‰Ó‡ ˘È˘
 ÂÓÏ˘È  ̆ÍÈ¯  ̂Ï·‡ ¨˙Â˙Ó ÂÏ Â˙È  ̆ÍÈ¯  ̂‡Ï
 ˜·‡Ó· ÔÈÈÚ‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ ÍÈ¯  ̂ÆÌÈ„ÏÈÏ ˙ÂÂÊÓ
 ÏÏ‚·Â ÌÏ˘Ó ‡Ï Ì‰Ï˘ ‡·‡˘ ÏÏ‚· ÆÈËÙ˘Ó
 ÈÏ  ̆ÌÈ„ÏÈ‰ ¨˙Á‡ ˙¯ÂÎ˘ÓÓ ˙ÂÈÁÏ ¯˘Ù‡ È‡˘
 ¯ÂÒ‡ ‰Ê· ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ó ˙ÂÂÊÓ Ï·˜Ï ÌÈÎÈ¯ˆ
 ÌÚ ‰ÈÚ·‰¢ ¨‰È¯·„Ï Æ¢ÌÈ„ÏÈ· ÌÈÚ‚ÂÙ ‡Ï ÆÚÂ‚ÙÏ
 ÌÈÎ¯ˆ·Â ÌÈ„ÏÈ· Ú‚Ù ‡Â‰  ̆‰Ê ‰˘Ú È·È·  ̆‰Ó
 Ì˘· ÚÂ‚ÙÏÂ ÌÈ„ÏÈ· ÚÂ‚ÙÏ ‰Ê Â˘Ú  ̆‰Ó ÆÌ‰Ï˘
 ÌÈ ̆ Ô˜ÏÁ Æ˙ÂÈ¯Â‰≠„Á‰ ˙Â‰Ó‡‰ ¯Â·È  ̂ÏÎ Ï˘
 ˙ÂÂÊÓ‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙‡Â ¨‰˘˜ ˙Â„·ÂÚ˘ ¨˙Â„·ÂÚ

Æ¢ıˆ˜Ï ‰È‰ ¯ÂÒ‡ ÌÈ„ÏÈÏ

"קריירה משולשת"

 ıÏ‡Ó ˙ÂÈ¯Â‰≠„Á ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÌÂˆÓˆ
 ˙ÂÚ˘ Í¯Â‡Ï ˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú ˙Á˜Ï ÏÚÈ ˙‡
 ÁÂËÈ·Ó ‰Ï·È˜˘ ¢˙ÂÂÊÓ¢‰ ÌÂÏ˘˙ ÆÌÂÈ· ˙Â·¯
 ¨ÌÈ„ÏÈ‰ ˙˘ÂÏ˘ ¯Â·Ú ÌÈ˘‰ Í¯Â‡Ï ÈÓÂ‡Ï
 Æ„·Ï· ÌÈÏ˜˘ ∏∞∞≠Ï ÌˆÓÂˆ ¨ÌÈÏ˜˘ ±¨∏∞∞
 ∑∫∞∞≠Ó ÌÂÈ ÏÎ Ô‚· ˙„·ÂÚ ‡È‰˘ ˙Â¯ÓÏ Í̈ÎÂ
 ˙Ï·˜Ó ‡È‰˘ ÍÂÓ‰ ¯Î˘‰ Ï˘· ¨±≥∫∞∞ „Ú
 ‰ÎÈ¯ˆ  ‡È‰  ¨˙ÂÂÊÓ‰  ÈÓÂÏ˘˙ ÌÂˆÓˆ Ï˘·Â
 Æ®¢Ë˜ÈÈÂ̄ Ù¢ ¨ÏÚÈ Ï  ̆‰Â˘Ï·© ‰„Â·Ú „ÂÚ ˙Á˜Ï
 ‰„Â·ÚÏ ˙ÎÏÂ‰ ‡È‰ Ô‚· ‰„Â·Ú ˙ÂÚ  ̆˘  ̆È¯Á‡
 ‰¯Î˘ ˙‡ ‰ÓÈÏ˘Ó‰ ¨·¯Ú· ±π∫∞∞ „Ú ¨˙ÙÒÂ
 ÍÒ· Æ‰È„ÏÈ ˙˘ÂÏ˘ ˙‡ Ï„‚Ï ‰Ï ˙¯˘Ù‡ÓÂ
 ¨ÌÂÈ· ˙ÂÚ  ̆±≤ „Â·ÚÏ ÌÂÈ‰ ˙ˆÏ‡ ÏÚÈ ¨ÏÎ‰
 ¢‰ÈÈ˘ ‰¯ÈÈ¯˜¢Ï Ô·ÂÓÎ ¨ÛÒÂ· ˙‡Ê ¨ÌÂÈ ÏÎ
 ‡È‰ Ì‡Â Æ‰Ï  ̆‰˙È·· ≠ ˙È· ˙¯˜ÚÂ Ì‡ ¯Â˙·
 ÔÒÂÁ‰ ÏÏ‚· ˜¯ ‰Ê ˙„˜Ù˙ÓÂ ˙ÎÈÈÁÓ ÔÈÈ„Ú
 ˙ÂÈÓÈËÙÂ‡‰Â ¨˙ÂÚ„‰ ÏÎÏ ‡ÈÏÙÓ ¨‰Ï  ̆ÈÓÈÙ‰

  Æ‰˙Â‡ ˙·ÊÂÚ ‡Ï˘
 ¯ÂÒ‡˘ ˙¯ÓÂ‡Â ˙¯ÊÂÁ ÏÚÈ ø˙Â˘ÚÏ ‰Ó Ê‡
 ÚÂ‚ÙÏ ¯ÂÒ‡ ÆÌÈ„ÏÈÏ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ
 ÈËÙ˘Ó ˜·‡ÓÏ ˙‡ˆÏ ÍÈ¯ˆ Æ‰Ï‡‰ ÌÈÓÂÎÒ·
 ‡È‰˘Â ‰„·Ú „ÈÓ  ̇‡È‰  ̆‰˘È‚„Ó ‡È‰ Æ‰Ê „‚
 ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÂÎÒ Â‡ ‰ÒÎ‰ ˙ÓÏ˘‰ ˙Ï·˜Ó ‡Ï
 ˙ÂÈÈ„Ó‰ ˙‡ ˙Â˘Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï·‡
 Ï‡Î ˙ÂÈ¯Â‰≠„Á ˙Â‰Ó‡Ï ÒÁÈÈ˙‰Ï ‡Ï Æ‰Ï˘
 ‰ÏÈÚ‚Ó ‡È‰¢  ̆˙¯ÓÂ‡ ‡È‰ ÂÙÎ È˜ÈÂ ÏÚ Æ˙Â·‚
 È¯·„Ï ¨‰˙È‰ ¨ÌÈÏ‰Â‡· ÂÊ‰ ‰·È˘È‰ ÏÎ Æ¢È˙Â‡
 ˜·‡Ó‰ ÏÎ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ÍÈ¯  ̂‰È‰ ÆÔÈÈÚÏ ‡Ï ¨ÏÚÈ
 È̈ÏÏÎ ÔÙÂ‡· ‡˘Â· ÏÙËÏÂ ˙„·ÂÎÓ ¯˙ÂÈ ‰¯Âˆ·
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