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 ·¯‰Ô‰Î Ï‡¯˘È  
ÔÈÏ˜Â¯· ,˜¯ÂÈ ÂÈ!  

˙ÈˆÈˆ· ˙ÏÎ˙‰ ÈËÂÁ ¯ÙÒÓ   

‡ Û!Ú  

"()(). !( "$+" (/-# ,0+ *(1-!2%, -1("-.% -3$#1! '-4( ,.0%, "'4!" *

)$, '2 "()() ,- (,( 2!,1-0!0 4#2"$+" *, *(/-#  ,.2%,$-" 4)*! "-5!,. (

*((1!,1-0!0 , , "'4- "-&6-")./ "-+%' ".4 "2$2 , ,4 "-0.(' ".4 " ,

-$(&24 ,0 "-.-"+' "24 "7-5+ , ,"$+", 3%& "-#10 ,/$ "-%-+.' ".4 ",0+ , (

 2-,,'.%2,1-0!0 .6 -1%-4. *(36-& ,0+ ,1,- -,$ 2%(. ,8, 708.!  ,$5",!

(!, (46#. "$+","" !( )*(81+!2$ "-#&, $+$ (6-", "'4+ "-!'$"-& .

8'. $4"!1-"4 %2.$ ,*"' , "'4+ ,!-' *2! %0-$ $-45 *-30 !(! %%.$ *5-

6-","-&4(6&, 2$  ,.0%, "'4$ -$(&2 7.$ *5 "$+" *5 2)-(-".2%,- *"4.) 2$- 

("2. '(%+,$ ,/3$$ 3% *(0'/, (2%0- ,"-0-30 $2 341-& 4#2(.  

"(!2% ,*(1-!2%, .-% 6-,$ 2%(. 6-", "'4+ ,'- ,('!( -1(.% 4(', 7+

8 7-%#2," $), (36&2(%"8,$,  '0' "()() '5+% (8--1-!$ -:"  *(!%&0, .-%-

"$+" (/-# 7(()#- 7.$ (/-# 7, 7(()#! *(%0-2 . 7, ,'.!,! %02 ,!0 -1(.%-

"$+" /-# 4#2,- 7.$ (/-# .2$-1 (/-# *(1!,- 7.$ (/-# 7, ,!!,! ,2%1 

"-(2%, 6-%/1-3. %2-.0+ "$+" ,(%&6. %2-.0 7+-."  

 7+--1()0. , (%&6*(1-!2%-1(4( "#" *(2)01,  ,,0, 2$, : ÌÂ˘¯‚ Â!È·¯

 ‰ÏÂ‚‰ ¯Â‡Ó)0/!. 2.-,"% !4#, 3""$+", & ,-+"+(&. *5  '05%$ 6#-(0," ,

20' ".( ,˘¯"È ,¯" ˙)6-" '#$ "-#10' ".4 "2$2 , ,0 "-.-"+' "24 "7-5+ ,(, 

¯" È)(' '06"7(0-4%5 7(4. -+ ,!' 5 ,(6 61%&, %&6- '2+"( ,¯‰Ó" ‚¯Â·!ËÂ¯Ó Ì

)-!""# 52%& 6-&4 "(6 4 '40" ,(('"!( ,‡¯‰"˘) $, '(6 "()() '- ,-!". $$+ " '

/ "-2(,¯ÂË ) (6 '2(( , ÌÁÂ¯È Â!È·¯)# /( .("1"0' 5 '/63( , ÈÎ„¯Ó)%" &

"$+",(,ÌÈ‡¯È ) (6 '2",0'  '.+%( ,¯ÂËÈÚ) $, '0' "()()' 134( ,ÓÒ" ˜) ,-)0

                                                  

1 !"# $%#&' $!()**!+ "&:*%!, (&$ ." %-!(.* /#$ "0$!1* "*#,#'2 "3,4)  '159.  
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$".(, ¯Â!È· ı¯Ù )/-" '%"' 0 "-+%1 &"1( È·‡¯" ‰)$, ' "()()– 2(3-4%51 6/-& 

% "'4+""2 ( ÏÈ!ÂÏÓ Ô˙!ÂÈ Â!È·¯)$,1 '-$! "()() ,/3 %#. /&47"+ %&/1 ,+-/ 

!, $' $(7-$3 2"7-( -7(1% (!-%(&"/( , ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÈÚ˘È Â!È·¯)(%, (6/&"$, 4 '

3' "()() '.&" ,& '(%+3, %&/" # ,-!"(%, ""(/ 4 '4 ./"$! "($0 ,( , È˜ÂÓ!

 ÛÒÂÈ)$, !(% '"()()( ,·˘¯" ‡)4 "-31(' "1( ,‰„Â‚‡) & '"$+",( ,-¯Â‚‡‰)  ,.%7

% "'4$ ,0-7!"2(3-4%51 "( "'4+ -,$-+$ .%(1/ *$-+ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ,+-"(.%7 2 "'4 

 "-(73((3 "-,5,,)&"$,3 . '7 "-. "()()( ,1 *5-·‡¯‰Ï ÒÁÂÈÓ‰ ˘Â¯ÈÙ" ÏÚ „

È¯ÙÒ‰,"' %-.$ .)(! ) /!""0(3 1"+ )3' '.'6 (/-"+ "-!'$ $-+(!'.   

,+ *(%1-/,-·‡¯"„, *, ÍÂ¯Ú4) $+" 8%'( ,,È¯È‡Ó) , "-31(' "1(,- ,‡È¯" Ê

).(% (6/&"9 3' '5+%( .(&1 2+-!-% (%&/$ $$, -7(1% )& '#$! (5,! /%-5 ' 21$

.,- '"$+" , 6$-# ($11,! %!&. $1.)('2(',  '19(.  

,$ %1# -7()3 .$-·Ó¯" Ì*(7-!.%, ($-453 , 6%¯"·Ó¯‰ Ô· ‡" Ì %#. 8!37

"'4 -(1.) ('2(3' "$+" $($+ %&/  '5,1 13", (-‰ÈÁ¯Ù Â!È·¯) ,+ "1!' "1 .(

13%, "'41 6(9#3 9-' $453,-"* ,'-4-' 2((1$%1 "' 5 $",,%-) & '#$! .(  

 "'4-¯ '· Ï‡ÂÓ˘Ô È!ÙÁ $, $' -%&/1 ' 6%& "()()4  ,.%7 4#. 0-# 6%!

"$+" .-, ,13%,+ (. %.1"7 .$-"1.%,+ -. *"4 ,'-4-' 2((1 !È·¯ÈÈÁ· Â'  $

",,%-) & '#$! (13%, "0(! 6% .(13!"1.%,- *"4.1- ¯˘‡ ˙Â‰‚‰"È 6%& 

 2(#$53 -$.-)(/ '4+ (0'-3 %14 .-, "$+"! 1"+ ,/ .$! '3!3%(1.,($  

/-"+'.13%, 2-!$- "' 2,%-", $&  '#$!:" "$+", 0-#1 .-, 2-%+9, ." $1.

/ .$! ,93 #%+, 2(.! ,.%7,($ .%(1/-"+  ,'+2$,$41 :7' , 4(3"! *(06-7 

 2-!$""$+" 0-# "(&.-$*(0-# (7! !( *. .. *7313%1 "& 2 ' ,-)")#+ ,-$ (

4#. 0-# 6% "-(,$ $-+( "$+" $("&! ;(), (15$ 1"+ , #%+, 2(. 2((4' $1.

/4,($ .%(15 "()() (15$ (+, 2+ *. -('2(%5, %-.(1 "(/ . ' $("&4 1"+! 1(

                                                  

2! "#$$ %"$& '%() *+! ,- ,. -/( 0% +%)1 '' 2"/$ '- 2+%31 -/( !," ' +#1$ 4+$,1 4+5"'
*+..3, %67$- +",/ "#+!1 %'! 485 ", 1+1 %16!" 5"'+/,(/ .+7 -08+ /"#(1$- ,-! "( '-/ 

1",,( 4"0$ *+! "+%-.,% "%) +6, *+$".%&- /"-!%)" $"#$- .+/,(/) +5"' *+.  
3 "$) 4+!+3 %"!,, "#+!1 4+5"#-!%)"! /"&1)) ,8- .!,%'! *"1!%, .  
4 1$, !/+,""1 /,(/ ,+,( %67- ( 41- )9 !+-$ 2"%8),!##' "#+-% ,++8"-5+) 1.  
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. "#. '/!/ (/0 12$3 "()() 1+- "#. '/!/1(-! *,(0! *$-'$ $2 . ‰ÊÓ ‡ˆÂÈ

È!Ó ·Â¯˘È!· ·Â¯Â ÔÈÒ ÌÈ!Â˘‡¯‰ Ï˘ ÔÈÂ‰Ï ‡¯È·˙ÂÙÒÂ˙‰ ˙Ú„Î .5  

1(3, %4('/-  ,/+ ."((%-.3 1(32 -$(&. 2-%+ 10(540 -+!2"/%, "-#2 ." /

(6 '7,2 2 8('6 ,+"9- ,-0-!$ -:" (+$-, *(2% 370 3(#( ,(, *. 1+-* *(2% %#. 

*-4/ $+2"6.7   

+-2"+ 1 "(2, 9- -"/34,2 86-(-0-!$ -:" 7, 1/ 3#.! *-4/- ' *(3-/',

 *(%+90,)(%, -0((,"8 ,,2/%"* ,-,.%"! ( (0!,- .-,, 1(32 -"'3 ,$(7 .$

%232 1(4$-# *(%.!0, *(3-/' ,2/%, ,0,"2!%,- 1"%,- ."/6- (+3%/,- 1" 7

:$0 "+$$ 1(!(34 1(,$. #-% #-%, ,/! ,(,( %!. *-4/ $. -0(0&$ , Ï‡ ÈÎ

 ˙Ú„‰‰ÎÏ‰ ˜ÂÒÙ! ÔÎ Ô·Â¯ ÂËÈ ¯˘‡ ."1.+ 1-3(0, !// ,9- ,(%,!" ,$(7 .$ 8

-"'3 ,2/%,-".%,- *"1(4-$# ! ..$2(' 1( ,%',2 1$,$ 9(%,/ *!2 " 1(.! $

*-4/ $+2 2-%, %#. 1(+$-,.8  

6-"+ 4-6&$ (0! *'5 '*(0-%#., *(46-&, 2-% -540 1+! .-, ,,Ë"Ê) (6 ' 5

6"(6- 7 4 '6 .("7( 4 (,¯‚"Ê-!2 " -$! ').( ,. ,'-"5 ' ,3 (,-‰¯Â¯· ‰!˘Ó) (6 '

6 5"9 4 ,6-"3( 4 (,-È·ÏÓ"Ì+2 *((#, "-)%.2 " /)(6 *! ;%.$ %(./,2- ' 5

                                                  

5! "#"!$ %"&$'  '!( )(*!+ ),+-+# #.*"$-"/ 0$#"1- !&$./)! #*+" #)2 +$$3! 04$ 
)+ $2*&# 0$*51.# &!./))!$/,*. 4#!(* #*+/ ($' '6.  

6 2!"*,+ 2"0" (: "0$#*2 +2/+ 0$#*! &$1$ )!.!5. +.2#, 4$# (/!5/ 4$# (7.$ 5&5&.+! 
*!'$(#! 4!..# (*.!1/,! 8"0!5. /2# "".  

7 $ 0/!(*.!/ "1$# 5* +8" 0$#* &,- &$ ,#!* 0)'# (/! .3+ 0" &!./)+ $2*&# 0$*51.# 4$$3!+* 5.  
8 $3!4$#3$ )/$(" "1 9"8-5 4.$' (:" "*&.+ )$## !-$/,*! !-$&$ !-(7. %$(+ . +.# È˜ÒÂÙ˘

Ì‰È¯ÙÒ· ·Â¯Ï ¯‡Â·ÓÎ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙ÂÚ„ ·Â¯ ¯Á‡ ÍÏÈÏ ÂÎÓÒ ˙ÂÎÏ‰ .3(!" *:' /3 #!)2+" :
3!#5 #!"1 $(&! .:(!/$&+& (.$) "*$: #!"1 *!#$ ,2! #)2-+" 5:' 4$( (/+42" / ':&-+ 

*!., 3!#5 $!+ *:'# .#!*# !/6#/ *":( $(! .4*.(&2! &$1$+ )3& /6#/ %*!7 4$(" $(&! (/( .
)!3&+ #!* *1( %/$/ 0$-!*1(+ 0$5'!:+ !# !,+-" +8 02'!.# *+*+/ "$" (/( . 07#5 $. $2

+-*!, *$.32 ,0+. &5:- (/ 0( 0*:'. +/3+ $.!"$( , !*#!1" 0$5'!:+ $*:' /2 +(* $. $2! 
+-. $.! !$&1$ .4$-# #!* !( 4$-. #!* 3&$/ *:!'! /5!" +$( !( .4$-3# 3$*2. *)!$ +8$( . $+!8
!-$/3 +"5" ,.0!5. /28 !-$)!#* !2.'"2 )!.!5.+ #!*# "#!*+ *1( %/$/ / , )!$(* 0+/ "$

(#!* $.- #$"1 4.5 ()$/& (#!*! )!581 ,$ (/& %-+!!+-$- !+-$)$/& 4(.2 !+# 4-$3& , ÔÈ‡ ÔÎÏ
Ê Ì‰ÈÏÚ ÌÎÁ˙‰Ï Â!Ï"Ï" ,3!&!3 4$$!81 "$( 4$' 0$(/2 '( .  
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(-$"! ,$.!/ ,!'0$ ,+$, 12-& 3+ "-.,,3/  ,0/ ./-,-"4, /"2 $"5( 1 ,

(('"! ,(2/ 12-& 56/, '/) 7(5/ *6- ', 8('2 9 '"2-", "'5 &'( ,-'." &

/1'( "-4+!0,!) (2 '- 6((2 '#( (/0%, "'5$ ,/%, ,9-4"* , *(12-&, %.!

4,"-564+ *(/-%0 $ ,(.%"/ *6- .%6, "'5-"4(. .,%-%/ , ,%6, %-.(//"(2 . ' /(

2-", "'5$ ,9-4' /"+- ".(6-2, $+ #+-0 7+-" ,& %,-3, $' %-. $,(/- ' 2#4&

)#+% ("+- /!/.%,+ %1(',"5 ,-/ %3#! *(%0-. *(/%- ,)-"'17 .'-" (%0./ '

 *'-4)9 "-+%/' "/(,%6, "-,6,/- "(%&2, $' . %&.)" (+ "!, "'5+ ,(60! 

/.%,"5,-05.,$ "$+" $("& %&2/- "0' (!!, 9%& 7(35%0 %' 104 ,,/-"-+$ 

%6,". -(6,40- %6,$"0 :-/4%9! 9($!". 70(2 $, -,($. /%, $! -%0.0/- 

9($! %6/9"/ ."7-%-!("3 .  

2-"+ 1-2&$ (!($!, *'9, ,'$!, 70--5/+4 (+, ,! , -4("-/% "'5 7+!

34+!. (0+#"&%)-  ,*((# -4. *,(&0 %!. ,*("-! -4. *,(0(00- ,'-" -4. /-% &

*"'5 %#. *(+!04 ,0%, 12-& ,3 :%5 $'-". .3--4-!$ -,!0 (+%5$ ,051,/ : 

..."(%,0 /"+ 7+-"(2 ,/-!"/ - '.'19' *(12-& /-%, $'5 " "-&2-", &

%,-0-"(/.%- *", ,%(!.- (+5%0, (%/5+ 1-2&$ (!4(.5 (0-&/ .$6%0 7+-" (

% %-9, $'/- '/ /1'("%!. %10,È˙ÎÏ‰ ‰Ê Í¯„·Â  ,È˙Á!‰ ¯‡˘Â"11,60/ 7+- " .

                                                  

9 !"# $%&'"&()* %"+! !"&()* '"' ,&()** )#!"% $!)!"$()*' '","-) %*!(% '.# & .
)#!"%) '/ 0&%.1! ,1.' -!$* 2!31"&!11&:"  ''/ .&-!)' $'- )&' %&'- $%'&* %!.- #!( (%#

 '.)4 .$(%# (%# ,&1*4! %!.- #!( (%# ,1&'4$ ,&1*4- .)&(* %043 (%# ,&1*4! . $&5!6 (%# ,&1*4!
$*'.# .$(*!3' ,&1*4! .$'!0' ,&1*4! .$5)1* (%# ,&1*4! .)/ '/!$1!5 &$)'#0! #( $/&(+  . 7$

!%) %8&"/ ,1&5)1 %!*!0* #!(#6 '&#$(!"()*! )"9 .".!9&1: '/ '*() " ''/) '. 7*6 $
(3$)!3!/ '/# ,!.  

 106 9&(/41) 9&06!:) '/!)' $(&# !11&&1.# 6!%) %.-/'.  
11 .$"*()" :"41/"$* 9)" 9.8) 9" #%/ $' $ ,&$(%# 9)" &1:* $'$,* 9!0* '/ )&)& 

*() )&)&" 7&$". 06!: $&: '1) 9&1!"$() "' , 9&1!"$()" &1:* 0( $!)" !&(#-# .*"* $'!
1)"9(!-# 9%.-/ !5&)1) ' ,5)1*)" $'$&$(%#/ )/')" ''/) '. 9&&!1# 9&. )"* &/(-#! 
!$"&6 3 '#%/ 8:"  !*&/6) 9&1!(3$) 9&06!:)! !1&#(" (3$* %!:6!%) &(#-/ 0!6:' )$(1

6# &%*-0)# )4# &%/($) (#/! 9)*."-",5)1*) &1:* $!)" .*"* $' 9" 95!  . !4 $(#6!
9&06!: )*/* &%.*" 41/"$* !1&%!#(/ 0!6:' 7&(+"9&0)#!* ) '!!* %.-")() ("( 5 ' '$("&

 &!')8&'" &06'.#"6!%/ 0!6:' 9.8) (0&. $!) $' ,9&&13!() 9)&"(!& !1$" (&#6)!( ,&.!,& 

 
For more info visit: www.techeiles.org



!" #$! "!%&" '   "()()$ *+$ ,(,-                                                  !"

(. ''. /'0 '1"+ 2(:" 3($ ,2%.-",+ 4-,3$  '5+ -+!1"& (+/%5,  ' ,%'3

.-",+ *(0.-& *$-'$/',' "%,51- !". ,2--/& * '+",) "3+,2%45,! " 2$ 2

/ $1(0%,5 (%1",2--/& *( ,11-"-( #" /(. '1"+ 6'%:"  73+!2 (31 -3#32/

*((3('$ -3$ *,! (+/%5, (0.& %#2 -3+!53",('- 8(6 "$,1 7 '(. !(% ,+-3# '

1"+! 2'%":" .-"+ *(/%&.,! 4,351 !-/(# !( 82+1-',!5+ " +]1"([, 

15%+ *(73+!2,-"*,"-5-05 %2!1 -3()5 2$ ,7- ".  

/$! !-!#$ -321 *2-15%, "'"' *2!' *' *($-.& "()(), *(& $ "'/ 

.-", ')'2"-"-5+ ,+$, 8(2! &( ,$$+ %-%1 %1/, 8(2 ,8$,$ ,7 $' 1-"+3- , *2-

15%, "'/$ *($-.& "()(), *2 0&. 2-,"* , 8((/'(,7$ !-!#$ 8(2! 8+"( ,

 20(&. 0&. ,71 !(!– .-"+ ,+$, *2 ,'15%,+ *2 -$(&2-" "()(), *2 0&. *

*($-.& ,-4 93'1 '. *(!-'! %2-1(20(&. 0(&,!' "-)51 -$(&2 .  

  

· Û!Ú  

4, (%1/ $' %(',$ ("(2% $-/4, 8-2%'6($! 4%1/$-4 ,(5#3 85$7 " %&.5 8(/1 2

 :1-01 .&/3! "$+", (6-#""()()$ *+$ ,(,- ".!""7.  

• 5'1' #3, :1-0,5 "1"+ $:" 81$+ 8-/(3 "$+", 8(2! '/" . $+ ,!' *2!

/, '"$+" 8(6-# ,/$*(5+# "' ,81$ "-)5 *((0 2$- "$+" "-)5 *((0 , "'/$-

"$+" "-)5 2$- 81$ "-)5 2$ *((0 2$ (1%, 8(1+'5 81$,- "$+",! %1-. 2-,! 

,7 "2 ,7 .81$ *4 2-, "$+" $+! 2"(2 *2- ,/1! 2)53 '"$+" (6-# ,1 -$ !( '

"$+" (6-# ,1- ' *(%#2, *(6-#, "$+" $!81$+ -3-/( .'1-"+ , 21, "$+"!

581$+ 8-/(3 -3(2 8-7$#,".12  

                                                 
!""#$% &"$' " '!(":" ) %#)! *%!& +,& &-%,. $/ '01/"+. . !"%$- 2*! 2$&!" !1+ 2*$.$.!

2!&3* %-'* $%#)/ )!.4&* *$* 2*$)(4#! 2!&' 4/ !14".!"#! "+%* &"4/ "/ 4 '$' '/:"  È!‡
Â!Ï˘ ˙¯ÂÒÓ‰ ˙‡ ˜ÈÊÁÓ ,Ê Â!È˙Â·‡ ˙Ï·˜Â"Ê!Î˘‡ ÈÓÎÁ Ï , Ì‰Ï ‰˘Â¯È ‰¯Â˙‰ ‰˙È‰˘
Ô·¯Á‰ ˙ÂÓÈÓ Ì‰È˙Â·‡Ó .˙Ù¯ˆ· Â!È˙Â·¯ Â!È˙Â·‡ ˙Ï·˜ ÔÎÂ ,˙‡Ê‰ ı¯‡‰ È!· ˙Ï·˜Ó ¯˙ÂÈ". 

!+#!" 0)!""$' & '5 &!+ #1"&(:" ,16.# !1$&!#% 7!$4( $"!)8! 2$1!+6 $1!+6 *./ &()$ +4*" +
".%!!#"!"%$-"#"! +"4+%"$ 4/4 *%!& &+,$ 2". +4* +".  

12 $(!7$%*.* $"!)$3 %-'# "4* 4( +61$# 0 '.( &$,$, '&!*6*# !,*0* 8-'* *4(."  , *5!1!
+%* &()""7#44 #"31 &4/& 7$+" ".  
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,. $' %(',$ !(- , -/(0 (+, -$(&0 12$+ 1-3(/ 1-.$#,4 "$+" 1(0 *0 -$(&0!

"$+", (5-# $' 6(7-4 *0! #%+-4,24%, "'3$ *($-7& "()(), "* , (%,!

!%" ,/!42 !%&4 ('"$+", "0 2+'4 -/(0 12$,' "$+" *(5-#, $+ ,!' *0! 

0)( ,24%, *8! %!&0-" 1(3$ ,3-4 *'0 ,."92"+ 0$! &) 24%,!" !%&4 *

0%48, "/:74+ 1(4-3%8$ "$+", "0 2+'4 -/(0 12$, .(2- ,/!4 67+)$, '

 "()()&" 0$, '3 #("(- ,"$(2"+ 0(3,$ 24%, "'32 " 2+'4 -/(0 "$+" *0! *

+ 12$, "01+! $"$+", "0 2+'4 -/(0 12$!  ,"$+"2 ,-)4, %:(' (%,! ,

(('"7+, (%234 %0-24! !" *0! 424%,$ %!+ "$+" 1(5-#, $+"* , 3#02 ,.-

*(/&-0 (/!4 ,8 12$ *-!4 1-3(/ "$+"! -01+ * ,12$ -/(0 "$+"! -0 ,0- (+, 1(

(4/"$+" *(5-#, $+ *0 12$ "-)4 0)-( -/(0! ,*($-7& "()(), 1(0 $20  ,

0)( "$+" "-)4! ,*(%#0 *(5-# 2(27 ;%+/! 1-(+ ,'0",! &-$$ -!'/ 0$ 

"+$,+*.+, (%234- 7" "$+" ,$-+! "($5 1(32 4)&"$, 2 '# ( 3),+ ,0%/

(/!, ,24%, "'32 *! 2"+!"!% $! 0%"2 0/!($+ *" ()04' "2 (!" (/!

*(/(4 " 2+'4)%"12$ "-)4 2+'4 $ ,"()(), $7-&! 0$( ,24%,4 "402 $20" *

#%+, 1(0 -4)' ,04: 0/!($+ %-27$ $-+(! , 1$(0 0$: $(5,$ %-70! !%&$-

!4 :% 12$ *-:42"$+" *-:42 %#0 "($52 -$(5(! !!# *- ,&$-,.(  "$+"2 

12$, $7-&! ,(0% 1(0 12$ *-:42.  

• 4'2'#4 0(24 5 ":-$!% "24%- (" *)7+, (&$"4 (%-0(22(!-: (48, " '

)#$' "2" ("$+", "0 2+'4 -/(03 12$ #/(",, 12$, "0 "2+'4 ,/(03 "$+" 

0(, (04" ,!% "'3$!", ((-: 0,(!(2% "5(! $'  ,#$30#(/ *(4+. - ,.4 0)-(

),%-0+$ ((&! -4+ ,/!42 5!&, %0!/ *(4+#$!!%!% ",/!42 ( ,0-;%-) 1( 

1(4-3%82 (4:-0$ ,!%2-"(/"42 ( '! %0-24'"$+", "0 2+'4 -/(0 12$'(& -!-% 

0)( "$+" 1"'2%0 ,!' *0! ,0)( 0$ 12$! '4!4 ,12$ -/(0 "$+" 5-#- ,'0"& 

- (/! "'$-"- 148%0 1-8+ %#0 '2)!12$ *-!4 0)( (03 ,'-*(/& $+ $-,2  ,

0/(4048, $!  '.-,(!% "%27 "( .7+, $20"24%, "'32 34-$ 4"(!-:! *( "

48, ',(-+$ 004$' ($,48,-  ' ;(0 ,!:4(/(0 "$+"3 1+"(-12$, "0 2+'4  , (%,

0%!&0 ( 0)(! %4-$  "2-# (3(0 5-# $(5, *0 ,-)4,3# -382 $' "$+" $! 

*(%#0 *(5-# *-! 0$-,' ;%+/ ,(,(! 0-, "$+" $! 0)&# *)'! (28 $ 1(5-# 
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*(%#. ,(/-# %.! 0.+ 0(. *.-* ,1 "$+" $("&0+ * 0.+ 0(. )21.,3+, (%24 " 5

!% (%245 6&(,$ *,"(&2 (!-% "-$(5, '"2+'5 ,7(. "$+"'-+-  '–!%$! " *. (

02$ !( ,-2+'5 0(. "$+" ,3+, (%24$-"-!-%(& 5:7(. "$+" "-)5 ,2+-'5 " 

*.02$ 0.+ 0(. ,)- ",82 ' ,!$,2 -5)' (%24 %"-3 ,%-.+$,+#( .( 
 ,7,-$(& 3+, (%24" 5)25%, "'42"*(  -7(. "$+"! -8 .%23$ %-95 0(.

1 02$ *-!5 0-4(70+ * .5'2 2"+! 0-!.%, 6%4, (&$ ,8- ' (%24 %-.(22 (

3+,"5,*(%#. *(/-# *-! ($2 -412 $' "$+" ,$"! .(&,- !-%(7!, 2"+! , 

6%+!"$+" (/-# %.! $' "$+" /-#  ,1, %(',"/($! %!%-3 $.-( 0%,. %" .

( .$!(3+, (%24 0+ !%&$ 0+""5, 4(#( 0-!$2 !-%(&2 2"+ (%,! " $(/, .$ *.

.)( 42$2 "$+" /-# .$.."13 
!% "'4$! .%23 !(-"3-"- ( '02$$ 2!#7 "$+" 0(. , (7! *, *,(7! -,4(4$4

0+ *(.%7 *(/-#, $+ -(,(! *(7--1 ,#"$+" ()#- 02$ (),5+  -+!-2"3-"  '

)' #$ "-#75"4 .""$+", , :(".75#% ('2 (7(5 (%"4 0-(+, -(,(! .(, .%23 

0(-!",(- %5-$ ! !2((#5 -8 .%23" ,(,(! ‡˜Â„()# :()#.25%, $2. " *, 45-$

! %24 .-, "$+" $("&,;7', $' 6%-+ ,"()()$ *(7--1 (7! ,8 0(. , (7! .$.

*(4%&7 *(7(4 ,,5$- ('%1(,82 *('-2) ;7', (/-#!  "$+"2  '2)7 -$(.5 %"-(

(7! "'$-"- 051%.214.15  

                                                  

13!"#$% &$!'(" )*+,'( ,&-(  :.-%"/( )""0,( 10% 2% $" 3*0&$( *,45 (*'6. )'%7 &
5,04 .**( 2%4 3*."4 3*58' *.4 &25% ",.""0 (,–$62 ,%0, %*,# +& %*9(  , *%*,# %*9( "2

 ,%0, 3(*%- 1&0" ,%0,–,%0, %- ,%0, 1&04 58' ","2% $*', ",.""0 2%2  , 4*4 5,0"
$* %%0 28* 2%4 "2 4&#%")5% ,5"6 *$* 98* %52 ,%0, ,5"6 *$* 28* 2%4 "2 ,*8*8 6 . )**-

34 "*&5$5 .5",04 ('% &425"/( 345 )20 " &4&"! %2"* )&(2 &–.-%. " 9"6 )"4%(4 &"&5 $
!05 ,%0,"$5%5 $62 %*,#% )""0' ".*2 )20 ' , )5% 2%% $5%5 ,%0, 9"6 )*'' 3*%*,#% 2%2
&62 )""/ "2 . "*&5$0 4&#% ),*. 32 :2"–/( %- (*4"+ )20 )*2 "(*'6. )'%7 &.  

14 *-")*(- 6.-# ,.#8 "# 4*& , '2&' (5&( 6&+*"+'  32 "+%6.4 ,"'" %"$/( &42 &5$5
3*"4 )9+(",)9+( %- %"$/(% (%-' 4* (75 3/ 32 ", )(0 )*$ 3/ "5 4* %"$/ )(0 32 )"/0 

9"*$( ,(5&( $"-" ,*8*85 5**6 2"( 32 4'6 ,5 ,*%9" ,.( (&*+65 *"%, (74 &4#2""%.  
15 -2" 5+-* ,".04'(4 #)*! '6*,'-  '0 ( 1".*6 ,6.'(")# '6%4 (( 1"&-(" )6%"4)*! ' ,"2 9
/ (5'&( ,-$5 "5,0 3*."&62 ('0 $"-""6 (4- 324 3 '28* 2% ,%0, *9"63*%"!# ,*8*8("  ,

5'&(4 "($*$ (*%*6""*# *#0 ,%0,( ,2 50-' ".*2 )5%( )*$ 5,0 2% 34"&4& " %0 324 *
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!" #$! "!%&" '   "()()$ *+$ ,(,-                                                  !"

• ./"+! ,.'/  '.0, "'1/ %"-( ,2%3! /("*(%!+ *(3&-2, (3!! 4 ,

0-"+ '/2%,+-"1 ,+/"+ 5(0 5#$-!, 6-%'/ *4  '/ "-2 7, 6(2 ")8 ,!8 $/2 

.0," 5(.-1%4 5(1/ 2(/. 4 "2$! -80&3 *2! ,7(!,--0& 5(7-# ,! 53('/1 $

*$! 1#2 5(. , ,9 5-/!#!2-,  (7-# (3!- "$+" (7-# (3! 28-1 6(%) *2 8%

5/$,)- "'.16  

• .'/'/.%, "'1+ '(%+. /8'( "-3+!.,! /"+ 4( "* . '(%+.! ("(2% 2$

/.%, (%/1+ 5(7-$#$"*.2 *3.(0/  '/.%, (%/1 89#. 4(""-(4-0 ,/%,. * ,

5-+3 2-,! /"-+-, -(0/ '! %!&2 (2! /"-+ #(-!,"/.%,+ 2$1 '(%+, '"* ,

/.%,+ '(%+. -3(2 $/2"* .1-'- ,! %!&2 "-3+!. $'/ 5-24,$ '-1( ,(, 2$

0-", "'1+ *(%/-0! *(3-!2%, $+ /8'( ,'*(3-!2%, /-% *,! , $+ 7'.+-

93+!2 (3-!2% ,.+ -!3+$('$ /"/ :3'2  ,-(.(/ -0&13 2$ *,. ,/%,!,7%&/-  

*-!%4 -3(/% ),..7!/ 2/-"!1#, 8 (*(3-24, 5.9/ ,(,!.(- %.-$ ! ,-, (21 

,(/ %1, ,-, '1( ,.+ -+!/".%, "-# 2"(0 . '(%,. *!/ / :('0 :-0 ,+"8: 

" *(%#2 -2).3- %&0 $' -3-%+9 ,$' 2$- 5-24 "/-!" *(.'&$ 2).3 *2 $/2

-($' *(8$-#,*(3-%#2, (%/1+ 8-0&$ *(+(%) 5(2 , (%/1 -'1( 2$! %!&2! 

,$ '(.! ,-, (2- 5-24,-,/ (%1, -."17  

• ./"+! ,%4,! *! "%-2(// 2--!$ "/.%, "'1$ ,7-3 '"* ,,/%12 ,(0/ '

0-", "7(! 00/$ 6(%2. /( ,'2(4-0, $+ #+-. 5+! *! *((0.- , %-2 $,(/ 8%

/2%,+ %8(',! -.!/ /-"+"1 ,/2%, "'1+ ,(4, (%&0, $' -("-,4,/ 5+-"1 ,

                                                 
!"#$ %&'( )*") +',%-. ,$+%/$ *"!$0. '0!1$ .2* -0". 3'( "+ ,$" .&4$ 56". 17& (%.% %

"4')!)..!01(4 0$%* 048(%  ,!$0. )#1*"3!* +7 )*") +7 (9%' + ,%!)" (* 3"* , 3" )$(!%
%2-. !)"" ()7 ,1 ('"+&$(% . (!$0. )#1!"+, )*") +*%" +(4 – 04", (9'4 +4 #$4$% 
3!*% )*"). .&4$ 56". )#1* )$(! .(0& +*%( )8"*. ( '-' ,8%"*. ! '- ( )*") (9%' /04

 3!* (*%)9. *!(+'*%68 +&'( )'9'( .!$0. *# -)8$. 086! 3''#%"8 +" %('!.4 1 ."*. (
$"3("*% 3("* $ ,0''4% (&)%.  
16%4 ')'(0 !'!*$.4 "6 +''-. )%90(! .2 *# 1$# + 5%6''!' .  
17 07. )$1/.!%",'*4 56%' #"%4* ("!$0. )"+'/6%8$ .2 **" ('!$ 0%1. 0(8 ++'86%& : 

140.$."+ ,:'4*(. ,$'0.$", ,0.$'"'2(7*( , ,''#"4.1$- '14! *!( , "+'/6%8. '**, 
 .2 *"4 ('!$/0 +'&%4(0. '0!1$ 3%0-(.* :$6 3'( +(.  
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!" #$! "!%&" '   "()()$ *+$ ,(,-                                                  !"  

.. -/ %0#! *(%.-1 *(/%- ,+!-%-1(// /" $-!"',18 '-*(2& $+ $(/$., " *

3-", "'4/ -0#1 (1%"/ (&(5" -(,! ,%-%/ ,2!.,-'.  

• ./"+! ,6-3/ ,%02 (2/1, *!/ ,3 7(1! 15(&3 5(&,!' "-)./  ,('7( 

 7$,$8 62'/,()(%" (.'9 ,.+. 7+ %.-$ %!&1 (1!  ,- *8 /-% "'4 7+ 7(1

*(2-%#1,.  

                                                  

18 ! "##$""%&%'#"( )*+  ',$ '-% !)./*#(&(, /%&- &,-, "& 0 '1#*' #)+2# 3#%3" -" .4!(
&0( #&!3"5&,%- .$3 *$ -",#4$* 5#$0%4( %4,, 5#$1) )#.$-% #%44:  

,$!'1). :  

#$% '!"(#&%, "6,& "%#*071,&,4'. 1!' "+,,$ *)4&8 (#3#3# !&( &,-,!  '3 -#!(' 1* '
&0 *' .%-9&#0".+- #,*'%&#* - . .9&#0! .%&#.9 (,: *$ &#$( "+*'( .-8 .,3)(!%

&0("- .$"' .! 5' !.: *)4&8 (#3#3# !&(% '.%&#.9* .%!#9 :- (&0('"%'* %&%-#!! -" $
"&, #&!3 &%), .%*0* .+4 ,*#0%-', "&, .9&#0 #8* %&%), ("#,*'%&#* %#.%(0(! :;!  (

.,3%)( %.9&#0, %.%4)6! %! &6+' '# .:%"%.,3)(! "+*'( .-8! : . "+*'( .-8! !.:%
%'* %&%-#!' 5'"(4' 5#$!&- "! (#(' #48* !.: $ , #,*'%&#* %&%-#!% %(#*- .%4'%

": #&+- %!.:4 %#.%(0(, 5#!&% ,%.%4)6! %.$3 5(% .%6+! /-#9 (*&$! '#- " ')9 !" (
&0( #&%-#! "#! (&#.9( "#4$! !.:"%'* %#&%-#!* #,*'%&#* -" $"&0( #&!3%" %&%-#!! -

%'*".: "(' &)#$ "( $"&0( #"6 -"*",!3#& .#!!% "*( "+*'( .-8 *$ 6 '8 .#$#!'" +
#("$ !2 ;3 ;%9 -"-:" %'&3, .#! #'4- #3#! %#(' 5#'%&#8( *$ /%,9* "#-' $%3# &!:% 

&0( *' %.&#18 &+-*"6 -"#:!' #&+- .%-9&#0( *$ 50% *".&&%!, ',, )".  

,$!%'3*). :  

&0( #&!3"(&%.( .%$%2), *:! %4#*0&* &4 5( -,5#,%.9% 5#,%.+ 5(' .%,%),! /-  , %-
%4#48* -2,4(% %4#3#! *!%),( 5#304, ,%0! 5#&!3 '#' '%+* '#% , $&)#, -* (6!

%(##4#, &%,04 -*% %(4#$&)4 ,3.%-%& %#4#$' (, -*- "##3* "#-.  

4$( "#! )*+* '# "!%,:%#5#4# ,&0( .(0(! #&('"!-&( .$3: (#0( #&89* -"6 3"* , 5- 54,-
#.:, &%- *(# &89 !%&' .,- -%("&0( *' )"- ,&0( &%-#! *$ .%8#3$ %* "#- (&%-:* 6-"- ,

&+%-, -%(' "* -,#* "-,3.  

+ '#- ('$,! "##$%",$ 0 '1#:" &0("1#*' ",*%' 4"%*-' -,&0(' "%#: " %,: *%)'% !'+4 -
""%'-& " $%3,Â‰ÂÓÎ „ÈÓ˙ ÌÈÚÈ¯ÎÓ ÔÈ‡,!#'(% , *%)#'( *!- #'%4- +:, (*$,* %8)#( 54,- 

"%&+- *' ;%9 ;%9 -%( .$3.!#'( #*% , $%3# 3#,. -*' -%( %.$3 (,(1#' *:* &%), -#!, ". 
$%3%$ "## 5%#( &%- &89 .,3)(!  !.:' (,( 5'!&0"26 &14*9 #"*.+ (', .%&0-!% " +

&0( "&,* 9+%#,("26 "#1'4##8 ,"#9 * '% .%- 3:: !.&0( #&+- .:** '# .,-!' " 5%), *:! -
$#&:(* #%-&% (-&.! -%(' "%%#:,%: 5#0(4,( .- .%4'* "#-' -*-  ,' $0%4 (6 "#-' (,%3,:%

&-!.4' %,: "-:.  
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!" #$! "!%&" '   "()()$ *+$ ,(,-                                                  !"

! ,. ,/-!( 0%, $! -("-(1% $' %(',$ ($ % 2-13, ' ,.$!4($! *(-0$4((4" 1

0.%,+ "-!'$ !(!"*,  -%.1.0 50-60 7&89!""()()$ *+$ ,(,- "7!""#:  

• .'0'7  :0.%,$ ,!6. 17"(9. ;9', (4-#$ 2(1! 0"+! *( ,%-", 2. 2

#& 2(%8,970 1"(1 ,.$' "0"()() $' ;(7-,$ %-71! , ,4-!& 8(,. 1(0.- 

.3,! 5%"$ '"$+"0 (%((. *! ,7+, (%080 2-(', %#1-"0- .(7 06'( "-9+!. '

7+, (%08 %10.! -4". ,.3,. $$+ ,!6 ,(, 1$! ,1%9 '2(%8,97 ,,0%81 ,

7+,"9., 2(1! 8.-$ .(,%-"0 !%-&. 2( ,9. !( $01(%08. 2((,$06  ," -9((,-

8. -%6('8 "()() 1+(1 1,- 2(69#9, 6%&0 29(%.18"8. -!-%(&- ""-+- 7'" ,

'-8-' 2((,9!. -(/ %&70 .  

• .'0'. 1(0. 17 0.%," *)$, '0 "()() ,# ("$+" ,$-+! "($4 2(80, 

 0"+!""$+"+ ,1%9! (9&. %-#!, 2. ,$! 20$, "-!'$ 2(1!", (%08 %(07.- 

0.%,"' *""$+" $! 8#1 $("&. %"-( "-!'$ %-71! 1%07, &, 1(0.- 

 2-.86, *!0, "3-%' %&7 "-'.!..)#".' 3' 214!213( ;9+ 2(. 2(8! 0"+! 

"$+" -9(1! '0) 1-,, ;9+ 2(. $$+0 -9(1 "$+"! -(%08 "-'.!.- )'1" -9(1! &

2+ #%+-., 2(8 8-7( !%&.! 6%! %.-$ !(! .(2"$+" -9(1! ;9+  , 0"+ 2+$

0"+! 2-!$, ,20$. '%3 1$ 20$ *-6.0 "$+" $(4, *1 ,+$,$ ".10 $01 ,

("1. $$+0-((- ,9. * !'$2((04(, ,/0 ( ,'1! ("0"+ %0+ $01" "-9+!.,! &

9.,- 06'(#<-9(# "0.%, "'80 2+ -0"+ 2#$-!, <-%',- "* ,#%+, ,/$ 2(1 ,

%(!+. ,9!. ;7+,-.  

• .'0'/# (%08. "-(-'.!. 1(0. 37 "8#1 4-# 6% "$+"! $ . *3 *$-1

7-" '! -'8( "-'.!.01%,+ (%&7,"819 ,6$-# ($00,! -%.1 (+, -$(&1- ,-1 *

2+( %.-$ !7 1(0,! "-%-6.,! -,$ 1%(0(%&7, "'8+  ,(6 1$-(2$ 1.(+,  , 2(1-

!%-&.0 *,(%08 -0"+! *(9-!1%, 2(0 '(%+,$ (8+ ,/0 . %-6. !( ".10 *3

7-", "4(!$ '((9( (4-(&0 ,81. 2-.86 ,(,! )"$+" -!0$! 2./0 8-' %!&1-( ,

 0"+!#%6 "!%&$ 4-(&0:" -!0$- -/%-/ ,-!-0 /1- -$1!- , (4-# (9! -%(!+( ,.

                                                  

19 !"#!!$ %$&! '!(  ' )!*+,-&(."! '&!$  '!/. 0*-) (!1*2 .-""34 !34$2 5" ( ')1' !+ ('+ 
$&'2 3&.-, '!34$2- )&2 ,2!2!, 6!) 2!2!& ,7- )&2'.&5&8. 2-97 !-!- "5 , &*5 #!) 2,"-5&

0!*&,)32 !3(8 )5).  
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!" #$! "!%&" '   "()()$ *+$ ,(,-                                                  !"

+" ,$-+ "-.+$ "$+"]"$ ."[/(!+ '0!0.-" " '*(/-# (1! !(! ,2-%!&2 ( 

30%, "/(!+ -!%&$"* ,32%, "/(!$ *4-" 2$ *$&+! %#2 *(/-# (1! *,! 5

+ 6((!6+ $ 7-!$ "*(/-# (1!" ,*$&+! 2$2 5#2 $("& "023 2-,! , $32

.-"$ '2#(1.20  

,2%1 5-' , 7-!$ *(/8-1 ,542 (%353!"/-# "8-.&, "-/!& %#2 ,23 2$- -

-$$, "-%-803 "-1-!$,*(/-# (1! (8-&2$  ,"-542, 70 *(50$ 7(2- , ,93-

!%! 3!(("1"' ( $",,%-) & '#%8 ( 3"+"5#2 /-# "'2" *,! %3-.! &(1! 

*(/-#.  

•  2(30 5-' *!30%, "'5+ ,$38 (%&.0"* ,'(%+,$ (5+ ,93 7(2! ,2%1-, 

 $-.& %#2, 6%5,! *! %+91 2$!)5'-0, $-#3 7($(&"3 -0+( , *-80 !( (25--

/(!, $+$,$383 "- , "-8-0' ,$40,! (9# 8-&)&'#$!  (.-" "/(! *4 %(3.0'. 

"#, 3"+ %3+-" ,3-!"3 .)-2"(. # '-/ ((%2,! 9"' -$! 4,10, %(3.0 $(& $ 

5-. , *-80 -$ 7(2 %#2 4,10! 2$-),$(&", #.-1 (34$ 7+ 3"+21 .((3$0, *4-"* 

),$38, (%&.3 ,($(# 3% '-5( %!2(,9 $+ -'5( ,%-%3 ,1!0,- , (+, -$(&2- 

.-"+ -3"+' ..-", -3"+ %3+! 5-'- ')%""$+", & ( /-# 2-,! (%&., "'5!

5#2,18- % (%&. *".7-'0! (3 ,% "/(!+ *($3-80,- %,9,-7-'0! (34 7+ * , $32

. 2$ ($33,,($ %(37+  , *($3-80, %"3 71($92 2$ 25 7-4+3-)('7(-! " "

!%,0"(. $ '#) ,3'( "$(2!"# :"(. 2 '90 ,1!0-2 ,%-%3 ,"(. # '. ,+"30 8 ,

5-'-.(22 
  

                                                  

20 ! "#"#"$ "%&$' '( )"*+,(" &'-.""".  
21 "!/. 0",+/. !( /*'1-"23 ""0"!*#. 41-% &#" /-. "1 4,"%- !,"5- 43"/- + , #"$&. /-.

"#!67 .". "1 4&" %"#!67. /".. /57-(. +' %-$-+&% .+"8- -(-1$ +& !*# +1 -!-#"7*, -+"/- 
"3(1'/ !-#"7* .3* /2-"1 .'-& .". -.-$1 '"/ 0"3(1'/* /2$( .". -/ "3(1'/ .". /-.".  

22 -$#/. 08' 4""2+ '"-"23 4"3#!$ !"*$!. %&#+ .9-(' +"0 ,.+*,* %-!-,$. /"*$- , *%1
.3* +/!'" +1+ &"!1$ -("/',"  %9"'1 "/$, "6",% :(.$ #51 8-.(+ .2-!' "$ /9"'6-

*/!."3 #"'! %9"'1 -/ +"7-%- " '3" +„ÈÒÙ‰ ‡Ï",""& "'. .'-& 0/ .3* #76. ./! /+' "!. 
7-%1'.  
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‚ Û!Ú  

. "-!'$ $-+( */ %-%0 -1(/! %21 (10/, (%030/4(&. 4(&,!' "--)50 , !( 

,20 6(%/,$ ,2-7-!$ ,0( "-/ 3&" 75(. *((# #%-/ %21 (10/,  :  

%-%0 -1(/ /4(&. 4&. $('-5 ,!' "--)50 */ ,2 %03 ,1,-, (+ 

05%, "'3$" /4(&.3 *!( /$-4$%&$  /4(&. 4&., *'8 !

710%3 /4(&. (-, 0-! 4&.03 .(/%- ' *(0%, "-!%0 /4(&. 4&.

(%,5 0"+"/ 75(. ,'3 ,%-( 4$# 8 ' 4&.3 9/ %-,83 "-8(!&0

/%5-#$ .4 75(. *,%0/ 7:50 7(('-". ." (4(&. ,5+ -$(&/3 :( 4

/$-4$ 71($2/ *(3( "$(810 %(5#,$, 4&. /4(&. 4&. 9/3 (%, 

$4,$ 9/ /-, . */-%(5#,$ ,%-" $!0 6$($ /%0.5 7+ . 6/

05%,$"710%3 /4(&. (-,3 0-80 70-5 *'8, *.%-.(/0 ,2 $+- , 

:-%"/ #4($ ,"--) ,%-",! ,!' "-)50 $0/, "-(,$ 6(%) 

(/3- :-%"/ .7($-#3 /-,,5 *(1-%#/, -)%("! -5+-, 9/ 7+ */- 

%(5#,$ /4(&. 4&..  

  

 $' 3.-(5 ,%-/+$ %21 (10/, 7-0!# ,1,!-$!"-#1, :/  ( ,+$,!) -/

7(!!-#! (05%,+"! *5-/3/"((%  /"((%-/3 4&./$-4$;0  (! %-/(0,È„ÈÁÈ‰ 

! 6+$05%, "'3$ %"-5 /4(&. 4&."710%3 4&. /-, (1!, 4&.,! /-, * ,

/$-4$- ,8 "-0-"+ '!-,( (1&0 25%1! -5+' "/ ,. /$-,($ /%(0.! /4(&. 4(& 

-! "'3+ 0-% *'85"0!% ""(. / '('-3(, /"*;:  (05%, "'3!" "'3 "--#,+ *

(.0 '(4,4&. /$- (/3- "%-"0 %5/1 4% ,%-"0 %03 $+! ,. "--)50 /$(55-  4&

/"((%-/3"()() (/3-- :-%"/ (/3- 6(%)! /%5-#$  . 0"+ %21 (10/,! 7-(+-" -1(/

%-%0",-2 ,+$, 45-'$ 3%($- $&$&$ -#(1, *-45  , %21 (10/,5 8%& $+0 7-3/-

#/-6+ %(#, $+0 $$+0 !-3 .  

7-!/% 7-%#/ $' ,--#, (%03 "3"'1('$ 7(%-$(4 ( "-(!-4 ,0%, *()%"5- *(

05%, "'3 $'"* ,4-(: %#/ *-450 -5)' %21 (10/, -.$" +)-!"-( "" 3(. ' 3$!

"-/8(  (+--0"+ 7*(1-%#/ ,0%, :"#, "-!0 /0-,! ."+ " %&-. 0")-/"(. # '

# ((#0 .&31- '"#" "-(:-. $' .)%" *($!-%(1": ( %-'(! ()#3 /(:-.)3"$'- ,(; 
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(%,."$,/ (012$1 3 ',$#;-! " -,($1 4( ")%$2-% ( 5 "-1 *(/"+/)' /'"1 (

 *(65&/-)(5 '3 "-1 ,'(; *(%&1 "(/, )-!"(5 %0', 7/1 " '' - 84 /" *!/ 4

%,. 7-12,"0 7,+, 60((1 ("/1, $"9%164 4( ,*(:-%#1 4-'- .'1-" !(! &

5- *(6$-#-,$ 1%(/5 (&1"((%-14 16 ,!' "--)./ *2 1$-6$ ) ,(%1 "21!,

5 8-5('4-'- ,+  ,# %.-1 '(/(/ 1(/,-".' ( ' -,$ '((5.4 1(:" ,2,/ 0%

2+ "/! (%(1.,.' "1( ,/.%, "/-!"/ ,%-1+$ %1-/." *)1/-.,"/!%/ " 1

2' 7(!-4(6' "1%/- "&5 7"7(!-4(64 6 (--#,+"'4 " – 1$! !( -0 ,/-!"- 

3.!-,! 7-(+ ,-1).-/.%, $! ,/-!",. *(5-&4/ "-%-! ("! "%$ * ' $1-.!

"/!/ ,:(&5/ ,+($, "-4-1 ($' 7/ ,, $/1(1/-. 1"-!/ "/.% ""# -1$/ *" 2

.'' 175,"(/%'/ ,0- ,:-!$ -:" -14 16(&5 ' *,(%/4. %-5(1 ;$4 1.:1 1%.-#$

 (& 5(16 $1 -,- ,%-" ,%51 (14- %0.. -$16 71(//- ,%-", 7. 1$ÔÈÂ‡Ï È¯ÂÒÈ‡ 

 6&5 71+ 141& 1,$+¯ÂÒÈ‡'*,(%/4. %-51 1"((%-14 ",',/ *! *-2%",- ' 3 

 1-,"...1$,%-", 7. ,,%-" ,%51 (14- %0.. -%.1 %-1(//- , $+/ !6(,, 1-,- 

ÔÈÂ‡Ï È¯ÂÒÈ‡ 6&5 1-, *1! *$-+ ‡¯ÂÒÈ‡*,(%/4. %-51 1"((%-14  ."17+ * 

--#, *' ".1,"'4 " , ,.+-"-(2-5&$ 3-!& %"-( "-%1-/. ,0 ( 6% 1-,! 

(14- %0.. 6-5&, "-'.!. ,(14- $,6 , (14- (%(!')/1'(). 1/- ' "/ (4-'-.  

%0: (:/1, $! ,:-!1%, ,#:,$ %-0#: -(!+'.!,! %(',$ !( ,0/ " ;) ($$+

5",+ "-1 5 (/!%,+ 36:"1 ,.&, *2-" 2)"'4 ("&!/ *! ,-1 "-)/!./-" #

5(5 8-'03%"  (%-14 *(%-51 "-6(&54 7:(36:4 /"+1"(( .  

(:!, ,#:,, $'-( ,– /.%,$ %"-. ,(,( 16(&5 6&5 *"5! ".1" (:&. *

7:/%4 6&5 1-,! ,.+ -+!/" ,3 "-/-"+ '!-,( (:&' "1. 6&5 *' ,(,( ,. $/1 

 1%-5(1 '/6(14/ "%+ %-5(1 $! 16(&5)('7(/.% "-:- *"5 + 8-&" 3.$, '

". "1.-3,/.%,! *(%.-1 !(! ""%+ (%-5(1 $+/ ,4-. *(? 1+$ ,!6 ,%-

%.-$ !16(&5 6&5 7(4 7(1 *! *2./.%, $! ,!4# "6-$#. ,!': ,.$ *2 " *

/!%, *'"16(&5 6&5 %"(, *'3/ 1 ?-!/ ($ '((5.4 1:"-" 7($/-$ 45# "%-" "

)-1" #5"50  (0--:-!$ -:" ("($', %#1 *-6./ -,(.,/.%,$ 814 ". **-6. $+ 

5 %"(,16(&5 6(&%4 16(&5 *'3. 1$- /-% *'3. 1-, $$+ 7:/."  
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./%,$ (01- ,2,-"3 ,!'. $('-/ .-% *4+ * ,/3,! '#(+-/ 4($-#., .-% 

 ,$-'- #5& 4.%6/)%,/, %(', 4+""+ 4-($3. 1050 ("--#, $' ("'1 " 0.-,! 

-!."1,/ !1#, ' '4/1(%& , -("-.-!".-#" 0(5 '1'6,./%,! ."+ ("$&,! " *

5,($ 0%(.5-",+  '0%,"6&5 0%62 4((1' .-%! ! ,0-*4+ . .-% $('-/ 7(0  #5&

,$-'- ,6&5 0-, (%,,!'  ,.1$ (01- "%-". -/((6$ 7(%)-%--#, ("'1 " .*$-0 ,

./%,! -2#+-,! 4-(+"--#,+ ."+ -/)' *"'1 "(&0 -"((!-6 8%"$ 7(%) -$ 

6#-1. ,( ,%-0+$ $.0%/-$ !5-",! 9-!&  '0%," "%(:3 !(!+ '3-2 6% !

1#-(/ .-"+,"0$- (01- 7(%)! %.1 $' 6&5  ,$('-/ -2(0 .-% *! , (01- $.0

(&0 ,$-+ ,%-", $+. $('-/ .-%-$(01- "%-". ,%/02 ,%-", $+ *0 . *3 (%,! 

*-6/ $+. %/02 .-% , !(!+ 6%ÏÏÎ‰ ÔÓ ‡ˆÂÈ0 ($('-/ -223../%, *0- " 1/-$ *

 6% 0-, 4((-2/, 4/ 1#0 8&6. (01- (%(!' %"(,!"-'/!/6-5&,  ,/+ -

+!("."$('$  ,) :0$ 7(%%/-,(%. 0-,! (2&/ .-%. $9. -2(0 (-2/,! %.-5!  ,

/+."+! -.9(%, ". 00'()/ 0.- ' ".5-" *!.  ' $9. -2(0! -/+ -,-.!#!

0"((%-01/,+0- "/(,,!'. $('-/ .-%! 4-(+-  ,,!'. $('-/ 06(&5 6&5 (01-, 

!.!%, ."+ (%,".-%/ ;(1' 06(&5 6&5! %!&0! 0. ˘ ‰ÊÓ ‡ˆÂÈ‡˜ÈÙÒ ˜ÙÒ 

ÏÈÁ˙ÎÏ ÏÈÚÂÓ‰˘Ú ˙ÂˆÓ· ‰ –+- ."+ 4# %/-0 '(.(. "/' 1 '3)% < "'11 1)%

/. 06(&5 6&5 (2,/1 *(2-%#0, .-%,!' "--),-!$ 4(()- " *(%&0 %'! ")(5 '

0(( ,$ ;5-( (+%.)-0"(5 # '5 -&6"1 6( ,$-!" %&-5 ."+ ")-0"(5 # '#+( ,

-$-!" 4($.-$ 15# "%-" ")-0"(5 # '3(,'%3, 4%/ 962 4+! ,0%2+- "($! (9" 0

,+$,$24. 
  

                                                  

23 !"# !$ %&#' ()%*+ #!"",& )" %)&!%+- (."(' - '!+.  
24 ,! !(&#/# /!, 0((!"#". -(/#!, 0!$. )"%+,  '$'123'1 .  
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È ·¯‰"ıÈ·Â¯ÂÙÂË Ó Â ·¯‰‡" ÔÓÙ¯ È  
Â ÌÈÏ˘Â¯È˜¯· È!·  

 „ÂÚ ÌÈËÂÁ‰ ¯ÙÒÓ·–   

ÓÏ ‰·Â‚˙·˙Î˘ ÈÒÂ˙‰Î ˙Â˘ÚÏ '  

%./"0 %/+ %1.1/ ""()()/ "$+" (2-# %&31 4(0'/ "]1' '2+ 5,1$('$ [ ,

2(!+ ,!'1$ 6-,0$ (-.%!/.%, ""7 8"$ ,/1%,+ 6,-0, *01.-"7 *" $' -$ !( $

-"-. 4(#(071 4(.- 9-13$ ,1 ,! .$./.%, "'8+ ,!-',"( .)( (.8- 8,/-# (8 *6 

/1%, "2(!$"7 *"$ .3-",+ "-!'$ (-.% 4(. $/.',/ $(2,$  '"$+" (2-#,-  *!

/"+0( "-!!# ,7(. (,7/ 4+",.- 4(,$ ( 30+$:-#% !!# -$(&. %-3(. !!# ,(+ 

$:,$ -0"'8 $' 9-13$ 4(. *(%-%/ ,+$, (:3& -0$ -(, .$! "-/% *(0! %#.$ , 4+-

-0(1(/ "$+", (!/-$ *(6,-0 ,!'1$, *(!/-$, 4(/- (.8- "%-"1 *(!/-$, 4(/ 

:&3 "%-"1," ($-861 *+-"/- "2($! #".,3-",+ *(6,-0 *0(. *$-++ */-% ', *6- 

70+!. (0/1 *,! -$.. ,0,- , $! -(%/8 -0(.%4,+ $.%!( /% 2($!" .]1' '-25#+ 

$('$[ ,,3-",+ "-!'$ ;(8'! %1-$ ,)-%',' *(0& $+ $70+!. (0/$ , 4+! 4-(+ 

7 70+!.- "&%) (1+# "'8"$,./ ,7/- -0-(%/8 $' /(6,$ .  

  

*(&('3 ,0-1!$ *(:$-#1 ,7/ -0(%/8 ,4$,$8+ *,(%:('-:  

.(  +$ *0!("-#&, $( " *(0-!.% /,3-", $' *(:$-# ''(3-*" , *:$#

(% $! -%1.1/ (%16$ -21!0"0 *:$#- +-/ -%+7/6. 9%8/+ .  

/(  *(/%+ ,+$, 4.+ %1-$ ,%-" $! ,+%8 -7 4(..  

6(  %+ 4(1-8%6/ -%(1#, :% .(/,! *(0-!.%,1 :$#"", *(0-%#./ 4+- 

.(/,!.  

8(  3-" "'8 '(%&3/ *"3%6 (&$ .(, *"'(3- . -0(0&$! #3-0, *,(0&$ ,(, .$-

%&/ '#$!,1.- /.%,+ ,3%6, -8(1',! 70+!. ($-861 !( *0"7 8"$.  

,(   8)1 4,"(.%"/+ ,+$, " 8)1 4,-" ,'%+,, *(0-!.%, -:$#0! *-:1/!

*($/-:1,+ "8#. 2-# :% $(2,$ (-.%.  
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-(  %., "/(!"0 1"2-",+ 1$! ,%-%3 $ '*(4514 "-%-65 ,'3%15 ,3- -%-1(3

$-!"%+ 62& 1$ '"0 ""-"/(! "1 %(32, 6% $,,! ,5- 1(3- -4-!$5 

"1(.-2, $+ #+-5 7+-", 1$ (('-48%-), $+ -(%393 .  

0(   .-,4 ,(, 1$! %393 04+!19 *(4-!1%,+ .-,4$ 04+!1 (43$ 3-(# $+ 7(1

,!'5$ ,/($! ,1%-,, ($-9.5 ,5+ -4$ -%-, 7+-"1.  

#(  2-",+ ,!-', '%-2(1 !!#$ 24+4,5  ,1!,!-', 7+ 7( +31%,"0 9"$ ,

,$ ,5$-((&2 6&2$ 24+(19- $! "-%!&1 !( %!1+ 16. 
  

‡ .Ê ÌÈ!Â˘‡¯ ‰·¯‰ Ì!˘È" Ï‰ÒÂ˙‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ', "/(! ,.)-,! 7-(+5- 2-", '

7/6 /-'(5 "5-'$ /$#-5 3-%+,2-", $' *(6$-#, *, *(3%! "-1%,$ -4($' ', 

7, -$1-:%  '0 (4&# %3 $1-5!"$,%-  '0 8-%', $'3 7"4"$,35%,- "0 *" 3"+! $

'- /-# ()# *(4& $+ $2,($ 1%(32-",+ 1$! ',31%,- "0 9"$,35%,- "0 7"$1, 

8-4(#, %&2-, #%&- %-"&+,- ,-0 ,(#%& -4(3%"35%,+ 62&! $"0 *"$ ,%,-" !

0 -1($(%(2"$,1(%,- "0 0"$,0 (%(15,- "$,0 $$, -4(3%- "(%&2, $' $, 7!-!,- 

(, $' ,%-5! 9#1 /-#5 %"-( "-!'$ 1$! !-%(&3 3"+ "-9-2(9-#, *. 7+- 

(3%0 ((#3 -4" $]35%, "/(! 3"+!"0 *"(! 3"+- $"*$! /-# 1.[  ,5 (&$-

% "1 *. ,454 9(5$"- 3% *. ,45 1-,! '35%, 73 *,%31"0 *" 3"+! $+-(31.  

4, %515, "1 *(1%-6$ ,594! ,5 !(.9,$ !( 9-'". 71+ !(! $ ' "-/(!

(%5.$ "-9%&4,2-", 9.4 9#( *(4-!1% ,3%, 8+ $+ ,454 1$ 7+$-  ,'$31 "51, 

3! 1(,-35%, (19-"0 *"31%,- $"0 9"2-", "5-'$ -+$, 9#1 8%93 $', 

2-",$! *-653! '4' !((3 $! 7( ' 7+ (%&23 *"2%.- 73$$ ,--! "$+",! 7(/-#

1(,,5+- "2-"3 !',35%, *"5-'$ "0 *"31%,- $"0 9"*,$ "#1 ,/(! $, 

                                                  

1 !"#$"% &"'(!) *)+*$ ,'-! .'$ &'#+%$/ !*+ ).! 0$ 1)'./ !*+' $%! 2323 !*'+$'  ' 01,'-
"4! !'*+/ '"+ ,'- ,25' '"*)+* )/ ,'-) '15! '+%"6'*$ 13)'  '7#"') 81# ,'- .2'( '.)( 

(-.. .) $% )!. 1% 015'/.#$ *'5'/)! &+*1"),% 015'/.#$/ .'$ ))+$ 1+ "( .) )1 &3'.! '#!
015!'" 1*)! 0$1#!(/ ,3!/ ('9' '!"#$ 211( :17$ 1!4) $'7*"% &"(!)! (-. 9"/" )1*3/ ) .
3! /#3) !*+/ $"'1/#"% 1"$9 )"(-. ,'- !*+/ * ,.2'( '.) .'$/ , .)10153 0'/! &+*1, $%' 
%- *'5'/)! ')13." .) 01/#("! )1&+*1,15/ .)' (-./ /#'3" %. (-. 01#"'. 0. 1+ 10, '51.' 
*+/ 0'2") $"'(!'(-. .)' ,'- 2# ,#"."! &11'91' $% #"." /.#! #+%'$/ .  
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%., "/%.+- 0#1 2-# "$+",!"3 1"(%&/4 $. "5-$#6, 5%  *,(7(4 8(0 (2%&4

2-#, "'(4), $"&7, 5$#, "1 5% -1 -$-+ 2-#, "1 '-4)$ ,+(%)6 ,%-", *1 

*(2-#, %1! $'.276+ -7$ (%, (3 *(7-!1% ()#- 8("/-" $' -5$#! $ '"'(/-*.3  

  

· .ÌÈ·¯Î ‰ÎÏ‰ Ô‡Î ¯ÓÂÏ ÍÈÈ˘ ‡Ï, *(7-+7 *(6'2 ,6+6:   

1 .%&/64 4-% !( *1 *.,+$ *(7-!1% ,6+ !(! (%#1 *-56 $+6  -3 8(1 0) $

*%&/6 "1 %-&/$ ,%-" $! ,+%0,5 9+ 1$- ( $5!6 $' *(!,$ -7("-4%6 -7$4

3 *(7-!1%, "1"3 *(5/-&, "1 -1 $"0) $+$ *(4% !(! 8634 $ , *7!(!+ 5%-

16 *(2'6-4-%, %#1 "+$$ -%-, 31 *(4% 0.7 0 . $-5! 0#1 *(6'&$! 2%&4-

-0.7+! *(%#1 0.7+.6%, (%40$ 8(()! ,6- "3 1" $-#"(/ 6 '/ ,+' '4: " *1-

+4 *(4% %#1 *(+$-, *(4% 0.7 0(#( ,(,*-56 $" , 0.7 0(#( $' %4-06 *! (%,

*(4% 0.7 *(4% %-&/7! 1$- *(4%,8(46$ 2-!&- .  

,,-6" 1706-1 4"+ 0-',3- "$" :! %!&1 "-7+!6 $'4 8-1.,$ '-0( ,(, 1$

/-", "'0+ *(%4-/! *(7-!1%, $+ 45'( ,'*(7-!1%, 4-% *,!... *,6 ,4%,! 

-(6(4 -/&07 1$,2%&4-  *-!%. -7(4% ),662!4 14-"!0#, 5 ( 8634 ,(,!

*(7-1.,.(- %6-$ !,(4 %0, ,-, '0( ,-, (10  ,6+ -+!4"6%, "-# 1"(/ 6 ' ,+

                                                  

2 !"#$ %&'(! $)* #!+$ ('"$*("$ %!,#"! -,( !"%) -'+'*," .'$ ( '/! %..01! -'&.2$ 
-%.) /.3,/,-/( &.2 '#3+! #,4." 5,/ .  

3 
 /)**2 .*'!#" )'!$ 6.#7$( !%,( %/,% /'/, #3+ /7 !%.,$ #'7$ 180!4"/ ,9"$('7' 5

#"0 '*'" -/., '*( %7/.%. 5":#) %/,%( !%,( .'#!8 6("$! 1#( $)#' 6.#7!, !%, $4 /7 
#$ !%, 5,("4 2"/ , /!)'4 /)**2 .*'!# %78 -$ 6.#7$ '#!8 %/'2% -:( 5,%'"/.7. -'*3 /, / 

#$ '(.#'3! %#2) !.%, )/( #.#!"4 2"#$ #2) 6/.$ 6.#7$ ', /"4 2"",. -.1" /,! / .
!.%,(/(% -'(.8'2 #('$ #3+! ") , /( $(82$ $)0.$$ /7 )'$ $#7$$ -07!.$#"4 2" /7 /

($"6.#7! !.%,( $" /, .1'%7$ -$( +. 6.#7! .!%,*( -'!# -'(.#'3( #!8$ 5.,* -*"). 
#" -'2.1/ -( )//"4 2"/,", !.%,( .# '(.#'3 #3+/ ).!"! "4 2"/.   

 #)(* -*")( 5''0/ ('. .*/-'*.):$ 5" 1## '#!8 %)  '! /)."(54 '*32 "/,4 ''2! .*'!# /!) " /
!"#$ %&'( %) )'!$( #2) 2/( %(#3!"4 -"/,%.,'#,$ %''(7 //., ,!%, :"  .!%, 5,.
-$/( %./)( %.!.(%!. -$'#.!'2! -'*.):$".8 -'*.):$ -) #.#! )/( -:$. ' -: (.#'3! .#!

*" /7'%/,%$ '&.2 5',7 -'*3 /, /%, )/ -$( $4" 8"/* +.%$, )'8$/ .!',4 ''2! .*'!# ', " /
//,! $4, 80 )'!$ )/,7. -'*3 /, /-'*.):$ %"'%+ 5), ('  .  
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(%,. *!/ / 0('1 0-1"2: ' -3-%+4 ,$' 5$- 6-57 "/-!" *(.'&$ 5).3 *5 $/5

-($' *(2$-# *(%#5 -5).3- %&1 $',%) 6(5 *(3-%#5, (%/8+ 2-1&$ *(+(, 

-,/ (%8, -,$ '(.! ,-, (5- 6-57, (%/8 -'8( 5$! %!&5!'".  

,/%85-,5, *-!. (5 ,1-", "9(! 873 -3$ !(  '/ $5-.! -3(/% "56 (3&# 

4 6-57"$ , !.. *(3-57, 6. ,(, 5-,!)(-(5. 6+"- %/-1 6+! 8 *7 $533# -3(/%

4" $–', ,5%  '3(,.7%, !-%(&! 8-' ,.- "4 ," !8#. 5)(! ,. *7 "-#3. $' $

' $.9!, (&"! !( 2($5 -3(/%$ -,-1#((4 *(2("$,.9!$ 5-/./ 5/-.+ " $' 2

,%,. "-#3."9($! 6$(5 8-8 /2'( 7"5.  

/ .6$,$8+ (%&1/! "-51%7/ ,(-$" "2-$#.,! 6-(+,5 6+ *  6(53' ,4( 6(

/-%/ (-$"!.  

7 ./-% !( *5 *7,. *-2. $+%.53 /-%/ *7 -$$+, *( ($'/!- (5%"/+ ,+$,! 

-'(%+( ,$/2,1/ 6.2$ :(%53- "-$5 *($$+/ 8.  

  

‚ .¯Î ÔÈÓÂ„¯‚· Â¯ÈÓÁ‰ ˜¯ ‡È·‰˘ ˙Â¯Â˜Ó‰Ó ˜ÏÁ"Ê ˙"Ï,  6(5-*,.(5% , 

-"-.+ -21&!,-"-.+ %(.#,$ -!!# 2% 5$5 , -/"+! *(21-&/ *(5-%! -.+- 

%+ ,+$,, ,'%+-, 5$!"4 ""%(.#,$ -"-.+ 6(7,-3 "54 $+/- $. ,(5%-  ,4$

.1,."/"+! 7 3! -5 8#5 9-# *('/-)!(*( ,'(%+, 5$- ,(3'$-( 6(.-8%7 6

%+ %(.#,"4 ""$.- $ /"-+, / 03'/- ,4$ /$ *! 5].' !5% '/+ [ ,4/ ,!2",

6(.-8%7 $! ,%.-#, "5 5(/, :(5, ,4/ *(5-%! -"3/, 873 ,#+-,, 5(, 5(,- 

% "9(!$ !!# %(.#,$ 2%!"4 ""$ .(/%. ,(5% 5(/,! ,. 6+-4 *#-%( -3" $

6-+3 -3(5 6(.-8%7/ %(.#,! ,(1 /2'( "-3+!./ #(+-,! -.+ ' *#-%( -3(/%! #(

"$+" 8#5 9-#! ,'8$ *7 !!# .& "-(3-.(. "-,7,/ 6+-" 3 "-5 "()(). 5

%+ 6(.-8%7/ %(.#,$ 5(/,"4 ""$,  $/5/.%, $' 2$# 5$"4 *" - ,+$,/ $('$ $

%"-( 5$- 9-# ()# 6('/-)! /"+! ,-$7/ -,4$%$ !!# %(.#,$ 2%! "4 ""$.  

4 *(3-%#5, (%/8. 5(/,! ,. *7"3, -"-'9 (&$ ,4 $"$, *5! /!#! 

%+ ,'%+, -4 6(.-8%7/ 6(%(.#."4 ""$ ,1-", "9(!+ -923! ,. $+ ".5/- '4 -,

!'.$ '73 5$! *-!.3'$ ,(6(.-8%7/ %(.#,$ 2% "$+" 6(.%5/! ,. 6+-  "-)

*((#,3!./- ,%-%/ ,) (% "5 -&%"4 ""(3'$ $(*(3(. %5!. *(9-# 6, 2% -,4 
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!" #$! "!%&" '   "()()$ *+$ ,(,-                                                  !"  

./$'0 1-%()$ ,-!, (%,!"/%,- '"%#. '0)0 12+ 3(/ 3(4/ -%5. .$ .,.-  *

3+$$+ ,'%+, ,6$ .-%7$ 8((! .$  , -.% .$! "2"-2 "'4, *9- ".%9, (%04" .

6",-6$ -!-%(&0 $!-47, %0 -.% -$(.- --($' *(7$-# -(, .$ (.4-, .-%7$ ,-/"- 

(7" "'%+, ,6$%9, 492 (.%"0 (&"6 ."$ .04%, ". -2$ !( ,0%4.-"6 6" $

)/, (/':0-07'( "-2+!/,- *(4%#,- "- ,4(#,-"6 ." 0%, *!0 82. "/-#0 $

("&%), $.4(--, 6(%., $+, $'-"%9,- $"6 ."$.  

  

„ .ÒÂ˙ ˙Ú„ 'È¯ÙÒ· Ì˙Ò¯‚ ÈÙÏ ‡È‰ Ì˙ÚÈÒÂ  

&0 -2(2&$! (%&50 '0 ":(! ".0-/ #$!" !),60 *"-/+ ,+$,!( "9 ' $!

.- 30$ '"$+" $!",*(!%4/,- .%74 ,(:!&,+ 4#. ,270 ,$-' -6 ,5%9- ,'-  $

(& 6,0.%,+ -. (./7 (2, $+ -75& "6 4"0/%,+ -. $"6 *"$.&0 $0.  ' .)" (+

0 (%04$ "%#. ,5%9 ".0-/ -2(2&$! (%&50" !"4 '4- "$+" $! '30$ $!", .(,- 

5-", (2&$ ,"(, %!. ,5%9, '&0 *9 '#$!,(%,! %0 *,(%040 " "$+", &

 ". -%(+6,("!"-(!%&, .5-"0 #+-/ 3+-  '' :$ "-%-+0"0, -!7",! ,6/ 

-0(!, .$- (%&5, "5%90, .$ "%#. ,5%9 *,(2&$ ,"(, -$(.- ( -/$'"(! 3+"(

,2// .+-0"+ 3()2, "6 0"$ . 3-/47, *!-0, "9-%'0- %-6#/, (:-(& $')#" 9

/' '224 (%$ '6 $.(%6' 30 *,%0."$,9/ 62+!. (2-!.% ($-4,. (& $' 1 5%9! 

5-",+ (%&50 ',5%9, ". 0!((0.%, ":(!$ *(.""! (4+ "6 4"$,6- -2-!$ - :

"(-%/-$ !4/ -. *"2--+ (+,4  '4/ -. "$+" $! 3(:-# '30$ $! 3(:-# ."%9,-" .

6"&0 -2(2&$! (%&5,+ -4(/',$ .)" (+0 (%&5, ". ,(9, $ '#$! . -2(0% *9-

6 $$,".%,+ 5%9 $0"6 4"0 $(2!"-/-7/,  . (2&$ ,(, -$(.! %/-$ *-7/ !(-

5-", '&0 -2(2&$! ,5%9, '0.%,$ *(4-/ -(, ($-. #$!"6 4"$ . $+0 -2$ (4-

2,"0.%,$ !-!#$ (4+ $"6 4"0/%,- $"6 *"*"'(5- $.  

  

‰ .È‡¯˙·Î ‰ÎÏ‰ „ˆÓ..(%, "6 3-%#., 6" *(2-!.%, 0-% "/-'$ ,.%"0 ,(, $

6"%+62, %/./0 -.0-,! $, ":(!$ 0-% !(! 7(5, -(2(' 492$ -(,! *(2-!.%,/- 

5-", '.-3+ (& $' 10.%,+ 75& "6 4"$,(.%"0+ ,+$,$ "7,0-/ ./9-4 -6- , 

 (./7 (2, $+ -(2&$ -(,!-.3+ (& $' 1 .2(4 (.,$ "(#2 ) 0"+! -/+" %.-0/+
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"-(.%, /%01-23"(3.%,+ ,+$,! -("-(.%3 2(/,- "4 5"$ . .$! !(65,$ !(-

3 3!#1-$ *(75-2, ". ,.%! (7 2% ,.%",+$- "-#&, $*2$# ". ,.- %!&. ( 

 .(3,$ (7"%#. ,0(! %(+4, .$!..(3,! *(1-%#., (36$ , -! *((#, "-)%." '

4 3%,"- $7,,%-%3 ,1! ,*,1'3 -15 .$ ( ".3,3 "$+" "-)7 (36$ -7)' 8(

"-1-!, "-0(!,, 9(.7 ,1-!3-%6, ,12/7$ -$',- ,43 -15! "4 ."!7,- $ "-1+

4 32'(",-7- $"4 ("&%), $.5(-- %"91. "7-#3 .3-7, $. $! *+%5 ,"(, -4 .$- 

.(3,! *(1-%#.,,*,3 8-5$- "-0(!, ". .(3,$ ($3 '(%+,$ , *,(%35! 83-7- 

7+- ,!'7$ "$+" "--)7 ,'61 .$ (+ 8(7-5%65 .%7-# *-!7 -(, -!1+3"$('$ .  

ÌÈÏ·Â˜ÓÎ ‰ÎÏ‰ „ˆÓ.  %3+1 3"+3 %7.71,"!.%3 $,4 %7.7 , -$$+! 

-'(%+( ,$32 ($'3 *(1-!.%3 "2-$#7 !(! *-273! *(1-%#.,) -!3 ,.%-" "

$ *(, 3!(-(%6,"0($! $$, 7".# "(/ . '# , *(1-%#., (%35 .(3,$ 9(%.,! 6

4",43 $( , ,4 (& $'-!'7-10($! 5#. *+#7 " 8-5(13 *($3-27,+ '(%+,$ !(! .

/-", 561 85(5',-3"+ *($3-27, $+ (%,! /-",+ .$! '.6 3"-+,! ("(.%- 8+ * 

",(- ,4 8-51$ /#(3"+:"  .(37 5-' *!37%, "'5+ ,$32 (%&/7"* , 8(.! ,.%1-

'(%+,$ (5+ ,43, $-/& %#., 9%5,! *! %+41 .$! )5'-7, $-#3 8($(&"3 -7+(". 

%#! *,$ 8(. -$. *(%35-.,$32, (%&/3 3-"+ ,(,(! 9(%) -"'5$ ,7 83-7 8(.- .  

' ,1,-(& $$ *-27 8(.! 0-!&- %-%3 ,$32, (1!*(0-# ,,-43 !%-&7! -7+  %

,2!-5*($3-27, $+3- ,"-+$7, 561+ "$+",! ,.- 8+ * 561+ "('(3% "3!#1 .(, 

,"*!3! ,1-%#. .,*$-+ "$$-+- "-%(&/$ "('(3! .(,! '3!$ "+((! -. ,.-  *

8+'3 9#%+ $0-# ()# -. *$! 0-# -. ,3$$ "$+", "--!,$ *-27 8(.- $$+ 8. 8+- 

'7!-10($! $.%!( ($-567 5#. (&7 ",$323 5( -$ !(! ., (&$ *-27 8(.! 

/-" "0(!$ ,$32,'.& "-2-7' ,$673-  '37%, "0(! ". *6 .(3, #$!"4 *"$ , -4

-1-!$: ". "$+" $! 8(0-# 8, 8, %(!( 4. ,!7 #"& 8+$ '4 $' 3+-%', (%35$ 

37%,". 0-# * '3$ $! $' :(2,$ 9(%) "$+" $!8" , "0(!$ *6 *(1& ,.%,! .$.

/-",', %-#! 8('+ "$+",- *(7#% 561+ 83$, '-5(+! 8-(+ –8(5 561+ ,. 8+ * (0-# 

*(7#% $! *!, "-("-. 561+ 83$,-+-  ,'+'"5.7+ 0-!&- %-%3 "7.3 $3.  -

3-"+!,-43 !-52, %*($3-27, $+3- ,$+ ".%21, "-+$7, 561+ .(, "$+",!  

)(5 "1(#37 8+ *6 .(,-8( , (&$! .)71- !-%(&/-", ' !( ,43 $' (2$# %3/, 2%
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!" #$! "!%&" '   "()()$ *+$ ,(,-                                                  !"

"$+", '.) "-,/ $' 0$- '.), "-%(%#!,.- -,-1, %#0 "+$$ !(! (02-" 3

4-",+ 0$! -."+ *$-+! *($.-3/, $! 0.-%2 0.-% (%#0-' . 0(., 2-' ."-+,

"#, (%.2",$(&", #4-5 $' 4 , 3% *(%-/0 -(%.2 6(0! %-%.- 7-!&! '2( 0$-

5'$( 6(,$(&", #4-5,( !(! *($.-3/, -."+! "( 285+ *(%'! ."*(7.! ., *0- 

%.2 $+. 6+ %/0",0 6+ *-'(%+( ,$.3 ($'.! *(%/-0 *(5-%#0, -(, 0$  . *8-

"#, (%.2"*(/+4-/ *5(0 4,. ,0%- -!"5, *(, .!(- ""$ , "5!/, *!. 0(.,!

1 #/) .%,- *(2(4#"#%,/ 2(/$" $"1 -"$,1(%0,! " (15+!0 ,(, $ "01 $+.-

-("-.0 8,5// ,5(!- *(2%&4, #4-5+ $$&",.  

  

Â .¯‚‰ ˙ËÈ˘"Ê ‡"ÒÂ˙‰Î ‡Ï˘ ‰¯Â¯· Ï'.  %+15 %.+!%8, "'%+,"1 0" ,.-"+ $

,-1$ -!-%(&.!-23, %,.0%,+ *! ."+! "1 2" ,1 $' ."+- $"%3(' 6+-". 2-'- 

.0%,+ (%&4. ,(8,! -50)/!"1 2"$,( 0$- (,+$,, 285+ ,(8/ ,(,! 6+", 

7-!&-%8,! "1 0"&. -5(5&$ %!0 ,4%8, "0 3(1#,! *-!/ ,(8, $ ' #$!

+,5-+5, ,4%8 ,+-."+ 6' 7 "-+%. *'-5 (%/0. ". ,(& 6+--!-%&4.  0%

0"-'(5)20-, 4-",+ 0$2 ' .! (%,2 60+ !( '%8,/ "-%-3/"1 0"4-",+ 0$2 $', 

0-6+ *%8, %-0(..! 0-, 7-!& "1 0"-!$ $"% "7(! "0 !%&$ 0$0 0. 0$ '"" 

1"$,,+$,$ 6+ 34& 0$ $.0 . *! ."+ 0$ 6+0- '%3(' 6+-'.   

(% 0(.,! ,/-"%8, (%.2 -%/0/. +" 0-%-0(.." (8-4, $+ #+-/ 6+-0", 0$ 

3((2,( 9(0 (%,! (%8,! 6+""1 0" .-"+( $"+$-9  -3#24-" '"$+", 6(5'. "#0- %

+9 .-"+( "(8-4, $+ #+-/ 6+-0 "4-",+ 0-,!'?&-0. ,1. %0.$ ("'/!-  0$! 6

4-" "7(!$ ,#+-, $' %.-2/ ' $$+)(%&4, %(.4,$ 0$0( . "0 6(.,$ "-45$ (2+-

%8, (%.2".% $/' 9(%) ,(,(! 6&-0 ,1(0. 0, 60+ !(! %/-$ ,)-%! (/ ,.%20- 

%+ 0(8-4,/ ,#+-,"1 ""/ %(.4(- 0-.(! $6+(, ,#+-,, 3-(2. )! ,/ 6(('-5 ."+

5, %/0/." $,1.(,%.2, "-+(%0 $+ $' $.#- ,1. *(, 6-!$,! %-%.- 7-!& (+ 

%8, ."+! ,/ 0(, ,+$,$ ,'(%+/,"1 0" $"%3(' 6+- ".0%, "7(!+"1 2"$.  

  

Ê .ÒÂ˙‰ ÈÏÚ·Î Ê!Î˘‡ È!· ˜ÒÙÏ Ú‚Â!˘ ‰Ó· ,' ."+ %/0/, $'. (5.$ (-0%!

4-",+ 3-4&$ 15+!0 '1 15+!0- "&%) (/+# "'2 6+! *-!/"$.5'$- " 0'(/! 0$ 2
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$.,/, $$+, , $# 0$! .-(+ 1,23 *-! .0+ "$+", "--)3 ,'(1, 0$-  4' ,!'3$

-2%-4,(2'5 *(1,-2! ,3 $+- (/ /2+!0 (3+#+ ,/ ."$, ,/5! .(3-4%1 (51$ 6% 0-, 

1,23 ,(,,)35 0$ 70 -1,23 ,(, 0$ ,/5! "$+" "-.3- 5"+! ,8, *!5 " (51$ /

/2+!0- 4%&9 1,23 ,8, 5"+ 0$"7&(,$- *(4%&9+ *(/2+!0 :-$(# (51$ *0 (+ / ,

/2+!0 (2-!0%+ *(/2+!0 -1,2 0$! "-3-63 4-' !( 70 . .(+-3(95 ,0%( ,0-%,-

/2+!0 (25%+ 6-9&$ .(+(%)! 0(5,!,$$+ *(#%+-3- *(%-%5 *2(0 *(%54,!  .

8($! ,0%-,, ($-413 ,3+$ -2$0! 5-!-" ,(, 0$! %545! !-%(&5 -%30- 0

/2+!0 (25%+ 1-,2$ *(/2+!0$ *'8 .(0 ,!'3$ 1-,206-4  .  

 *1-$-41 .$(0 *,$ !( /2+!0 (25 ,5%40,%1, "/ 0"$,50%,+ 69&! "/ 4"$, 

6 *(%54 ,3+- ,3+5-(-1,23 "0 /2+!0 (253 *(5% -$5 ,2!3, "346,5- ,

,%-%5$,$  '/ *(2-%#0, "-6-$#35 '(%+,$ (-0% 0-,! 5"+ "5!"$. (%,! 4-'- 

63,! *(69-& ,3+ -'4( -$(0! -5"+! *(2-%#05 *(3'& ,3+ -20)3 *($5-

*,3' *(3(+93 -(, *,($' *(6$-#, *,(%5# "'4+ *(%5-9 ,0.(4, 0-, .+ * 

.0+, %0! (3+# *,(%5# "'4+ *(%5-9 *($5-63,! /2+!0 (3+# -'4( -$(0! 

*,3' *(3(+93 -(, /0 "-)%0 ,0-.+ *;$ *1  6-9&$ !(! ,/+ $$+ ,(,! %(-)( 

/2+!0 ($-41+1,2-, 0$! %545  ,0 ,/5 7(%) .(+ 6-9&$*"-3.  
  

Á .ÒÂ˙Î ‰˘ÂÚ‰ '¯ÂÒÈ‡ ˘˘ÁÏ Ò!Î! .3 ,+!5"(% " + -%3035 4) !(!

9-",+ ,!-',! '53%,$ *1 0)(" "$+"- .5$ (4( *– %-63 -$ .(0, ,5%,- 

 *(2-%#0- *(2-!0% -5"+ 0(4,$! 4#0 %59, (&$ 6-#% 4) 6% *,! -(%54+ 0$

53%, "'45"*.4 %3035 .(('- 2,",/ %303 !0%5 $,2-%#0 ,3+ (&$! / *(" $

)()2, 63'"5,56'( "-2+!3 ,7-2(# "#23 ,.#$-!, 7-%'- <5-6 %&9 ( ( (3! .+"(

9-" "8(!+ 7$-,! '45 %5-' ') 0$5 "-&2+("(),3 .+ .(0! , 7$-,! (3 

50%,+"/ 4"53%,+ -0 $"/ *"$,.5$ "--)3 *((6! 6&9 *-! .(0! .0- .+ *  !(

,-3"$5 (3 (,$- 06(&9 6&9 "-!'$ *+4(3 "0/ !6(92+%-9(0 4)$ , ,/! .3/5 

.(%("3 -$ !(! %54,50%,+ "-!'$ $-+(! "/ 4".5$ (4( "0)$- $03$' ($-+$ . 
                                                  

4 !" #$%&'  #()#&15 *% "+,# *%&"- ,".(&/& #)0,"  1"2! 3$/.(& "+,#" -*%, &'$/ -#! 
"$" "#.!"',  ,$"!3&44 #4") "5.- '4$'#%,-% 3$ *"+,#4 #.# ""/" 3$4" &"'$4 -"6.  
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 בס"ד

 

 תשובות להשגות על מאמרי בוהיה לכם לציצית בענין מספר חוטי התכלת

 ישראל כהן

 

, ולכולהו תש"ע הדפיסו שם מאמר עם כמה השגות עלי, ופסחו על שמונה סעיפים "והיה לכם לציצית" בץבקו

תורצים בדברי ככל הצורך, שהרי רוב השגותיהם כבר מ אית להו פירכא. כנראה שאגב חורפייהו לא עיינו

 בדברי. וכדי לסלק הספיקות אשיב על דבריהם על הסדר בעזהש"י.

, ומנו וטענו שהשמטתי כמה מהם א) הביאו רשימה ארוכה שהיא קצרה של ראשונים שחולקים על התוס'

. הביאו הר"ש סיריליאו מהרמב"ן ואני כבר הארכתי לדחות כל ראיהוהוא דיוק קלוש בדבריו, הרמב"ן, 

הוא ז"ל אחרון היה מגירוש ספרד. הביאו החינוך, והוא רק דיוק בדבריו, ויתכן שצדקו, בין הראשונים, ו

כשהבאתי  "ותלמיד רב גם מנה שהוא מה "ולפי מ"מ הרוב כתוס'. כתבוו ,אבל אין כאן "השמטה" מצידי

 את ר' אברהם גם ו "נמנהוהמשיכ ,כן מהש"ך, ואם לדעתם טעיתי בהבנת דברי הש"ך היה להם לכתוב כן
 וגם אני הבאתי אותו.  כאביו" שכתב ז"ל הרמב"ם בן

 שלהתוס' התוס' שבמקום לעומת הלכו אחד בדרך ז"ל והראב"ד ז"ל הרמב"ם ודאישב "האמת היאכתבו 

 ז"ל הרמב"ם לעומתם בתוס' וכמ"ש היא, כן בספרי וגרסתם ללבן והש שהתכלת חוטין ב' של ענין יש

 ביניהם המחלוקת רק בספרי. ז"ל הגר"א וכגרסת אחד טחו שהתכלת להם, אחת שיטה ז"ל והראב"ד

 .החוט" צביעת דין בפרטי

אחרונים, וכן הוא לצרף הרמב"ם והראב"ד נגד התוס', בין לסברא זו, וק"ו למש"כ ה וכל זה איננו מוכרח

להיות שם חוט תכלת בתוך פשטות דברי הרמב"ם שתכלית התכלת רק כדי לכרוך, אבל להראב"ד הוא דין 

ובאמת אינו מוכח שהרמב"ם היה לו גירסת הראב"ד בספרי,  שלהראב"ד כורכין גם בלבן. ,, ומוכח כןהלבן

, או שסמך על דבר אחר גדילים זה לבן כו' [כמש"כ המשכנ"י סי' י"ג]  שיתכן שמקורו מהש"ס דלא כהספרי

 .פ' תצא [כעי"ז כ' בספרי דבי רב שם] שבספרי

 שיש כמה ראשונים לכל צד. ה כרבים,כתבו שלא שייך כאן הלכ  ב)

נראה שיש רוב  גםו אא"כ מצטרפים הסוברים כהרמב"ם עם הסוברים כהראב"ד, כבר ראינו שזה אינו,

שאינם ידועים , ורק הגיע המספר להיות קרוב כשצירפו ראשונים מוחלט של גדולי הראשונים כתוס'

בית יוסף יו"ד סי' ק"ה [עי'  כו'אין אנו פוסקים מהם בשורה אחת עם ר"ת והרא"ש והרמב"ם וובודאי 

. וגם אני כתבתי מהמהרי"ל "]"ונלע"ד דכמהר"ם... נקטינן שהוא יותר מפורסם מרבינו נתנאל (א)אות ט

הבאתי מהקדמת הב"י ומהשאילת יעב"ץ מש"כ בענין רוב ולא גם שאין הולכין אחר הרוב בכ"מ, אבל 

כ"ה שהבאתי מדבר רק ביחיד נגד רבים, כבר  השיבו כלום על זה. ומה שטענו עלי שהרמ"א בחו"מ סי'

דין רוב בפוסקים אפי' ראיה שיש מה חידשו, אבל עיקר כוונתי היה להביא  דעתייא כתבתי זה בהערה, ול

 במקום שלא דנו זה כנגד זה כמו בסנהדרין או מעשה דרבי אליעזר בפרק הזהב.

שונים ברבים נגד רבים, ולהוכיח איזה שיטה שמאריך לחשוב מספר רוב רא (או"ח קכ, עמ' קח)ועי' במשכנ"י 

 שמביא דבריו. (סי' שמה)הוא דעת הרבים נגד מש"כ המג"א והט"ז שהוא דעת הרוב, ובערוך השולחן 
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  שכנגדו" אחרים כנגד שקול אחד שלפעמים "ובפרט  והמשיכו

ים ע"פ התוספות על הרוב פוסק", ומהקדמת הרמ"א "לעולם פוסקים כתוס'"וזה בדיוק מה שהבאתי מהמג"א 

ובדרך זה  ומוהר"ם וראבי"ה, וכן מרגלא בפומי דאינשי לפסוק כדברי המרדכי ואשיר"י ובעל הטור ר' יעקב ב"ר אשר,

וכל הראשונים הנ"ל ס"ל כתוס', ובמאמרי ביארתי שצריך לכתחילה לנהוג כראשונים  ".הלכתי, ושאר הנחתי

מדקדוק לשונו וכן מבואר ברדכי משה או"ח סי'  רמ"אהנ"ל אפי' במקום שאין מנהג, ושכן מבואר מדברי ה

 ט'.

ן המנהג בכל הגלילות האלו לנהוג אחר בתראי חכמי אשכנז "וכ שכתב: ו'אות  ד"מ יו"ד סי' ל"הוע"ע ב

 .ז"ל בכל דבריהם"

ביו"ד סי' ל"ה אות ג(ב) כתב הב"י "ולענין הלכה כיון שהרי"ף והרמב"ם והרשב"א מסכימים לדעת אחת ו

"ואני אומר שכבר והד"מ כתב (באות ז')  ינן וכל שכן דקצת מאינך רבוותא מסכימים עמהם",הכי נקט

כתבתי שאין לסמוך על דבריו בזה אלא יש לפסוק בכל מקום כפוסקים האחרונים כל שכן במקום שכולן 

ו מסכימים יחד שהמרדכי והאשיר"י וסמ"ק והגהות מיימוני שחיבר תלמיד מוהר"ם והגהות אשיר"י כולה

בתראי נינהו ומסכימים כולן לדעת אחת וכל שכן דרבים נינהו וכל שכן דמחמירים וכל שכן שהתוספות 

מסכימים עמהם וכבר כתב מוהר"ם דבכל מקום יש לפסוק כדברי הרי"ף חוץ ממקום שהתוספות חולקים 

 .עליו ... "

"כ נאמר שתוס' היו ומה שטענו שאם נאמר שהמשכנות יעקב היה חוזר מפני רוב ראשונים ורגמ"ה א

כ"כ רשב"ח אינו קדמון  -. , יש כמה חילוקים"שהיה מן הגאונים ממש" חוזרים מפני ר' שמואל בר חפני

וגם הוא חיבר ספרים הרבה אלא שאין עניינם ראוי לסמוך עליו "עליו  תבהמאירי בסדר הקבלה כויותר מרגמ"ה, 

הגאונים. ועי' בשו"ת הריב"ש סי' שצ"ד שכ'  , גם לא ראינו שבעלי התוספות ימנעו מלחלוק על"כל כך

ולא מצינו בדרך כלל שהפוסקים יאמרו "אילו ראה  שר"ת היה גדול מהגאונים בחריפות ובקיאות. שיתכן

 היה חוזר" רק על פסקי האחרונים, ולא על דברי הראשונים.

י, ומפני חביבות דבריו שכבר הבאת )שו"ת כלל כ סי' כ(ב לא שמו המשיגים נגד עיניהם דברי הרא"ש ובכלל

אני מחזיק את המסורת שלנו, וקבלת אבותינו ז"ל חכמי אשכנז, שהיתה התורה ירושה "וז"ל  אעתיקו עוד פעם כאן

 "להם מאבותיהם מימות החרבן. וכן קבלת אבותינו רבותינו בצרפת, יותר מקבלת בני הארץ הזאת.

 ברוב" שתלוי יןענ זה אין כן אםן, כדלהל שבספרי בגרסאות תלויה שהמחלוקת "כיוןעוד כתבו 

הנה מלבד שלענ"ד אין לנו לחקור אחר טעמי הראשונים ומקורותיהם, ורק לקבל דבריהם כפשוטם, מ"מ 

(פרק ו אות ח משני טעמים. א) גם בגירסות מצינו שהולכים אחר רוב, עי' מס' סופרים רמוכ אינוטענה זאת 

ב) בכלל  ".עון ובשנים כתוב מעונה אלהי קדם וקיימו שנים ובטלו אחד וכו'ג' ספרים נמצאו בעזרה כו' באחד כתוב מ" ד)

כשיטת  כתבו שנה 400-במקומות שונים במשך כ רבים ראשונים אינו מוכרח שהמח' תלוי בגירסאות, הרי

 גרסתם אחרי ללכת האפשרות בידם והיה והרמב"ם הערוך את ראו הגרסאות, וגם מכל ידעו וודאי התוס',

מב: ד"ה תפילין  , ובדףשכתב כשיטת הראב"ד הערוך של קטע מאותו מג: הביא מנחות וס'בספרי (ות

 שנחלקו צ"ל וע"כ אחד. במדינה ראשונים כמה נחלקו לפעמים ) וגםבספר אהבה הביאו מדברי הרמב"ם

גם בביאור הגר"א הסוגיא.  בהבנת לבחור דרך ואיזה לדחותה או רסאיהג לקבל אם וסברא, שיקולגם ב

 י"ב פירש המחלוקת בענין שאינו תלוי בגירסאות כ"כ, עיי"ש. סימן

הלכך למעשה יש להורות בהפסד מרובה כדעת "שכתב:  (יו"ד סי' ל"ב קו"א אות ו') שו"ע הגר"זועיין ב

 
For more info visit: www.techeiles.org



הט"ז שלא להקל מכנגד מקום חבורו לחוש לגירסת התוס' וסיעתם דבתראי נינהו ואנן גרירי בתרייהו בכל 

 ארים., והדברים מבו"מקום

"חלק מהמקורות שהביא רק החמירו בגרדומין כר"ת ז"ל ואין מהם ראיה שפסקו כמותו, אלא  טוענים ש ג)

שלא הוכרעה ההלכה כר"ת ובכל זאת נוהגין  רק חששו להחמיר כמותו, וכמו שראינו בפוסקים שכתבו

 וכו'"כמותו להחמיר וראיה לזה מהסמ"ג 

יא שיטה אחרת יש להניח שכן היה דעתו, דאל"כ לא מצינו הנה פשיטא שכל ראשון שכותב דבר בלי להב

ידינו ורגלינו בביהמ"ד, שהרי בכל מקום שהראשון אומר דבר נהרהר אחריו שמא לא אמרו רק בתורת 

ראיתי ספק, האם מצאנו כזה בשום מקום בספרי הפוסקים? ומה שהשיגו עלי שהבאתי רבינו ירוחם, 

 .ומה דעת י לראותכד רבינו ירוחםלהעתיק כאן כל דברי 

להטיל ב' חוטי תכלת ושני חוטי  תכלת אינו מעכב את הלבן והלבן אינו מעכב את התכלת כך פשוט פרש"י אף על גב דמצוה
לבן בציצית אין זה מעכב שאם עשה כל הארבעה מלבן אם לא ימצא תכלת או מתכלת אם לא ימצא לבן יצא ובלבד שלא יפחות 

. וכן מוכח פרש"יאינו עובר בבל תוסיף עד ח' חוטין אבל אם הטיל יותר משמונה עובר כל זה ממהארבע חוטין ואם הוסיף עלה 
ב' חוטין אפילו נשאר  נפסקו (א)שם וההיא דסנהדרין גבי זקן ממרא דפריך והא איכא ציצית פירשו בתוס' דמיירי דמוסיף על ח'. 

וי"מ שפי' שמועה זו בענין שמוכיח שם שאפי'  (ב)פשוט  בהן כדי עניבה פסול ואם נפסק אחד ונשאר בו כדי עניבה כשר כך
נפסק חוט אחד בענין שלא נשאר בו כדי עניבה פסול. ואם נפסקו אפילו כל ח' חוטין ונשתייר בהן כדי עניבה כשר ולפר"ת 

כדי עניבה כשר  אם נפסקו ב' מהח' ונשאר בהן (ג)שעכשיו שנותנין ד' חוטין ב' משום לבן וב' משום תכלת וכופלין אותן לח' 
עיקר ובס"ה תפס עיקר פר"ת.  (ר"ל מהלך ב')ואם נפסקו ג' פסול דשמא לא נשאר אלא חוט אחד שלם והרא"ש תפס הראשון 

עכ"ל הנוגע  ר במקום הקשרים והחוליות כשרועוד כתב בס"ה בשם ר"י דאפילו לא נשתייר כדי עניבה אלא בגדיל כלומ
 לעניננו.

 (או"ח סי' שמה סעיף ט)רבינו ירוחם נקט שיש שני חוטי תכלת. ועי' בב"י  הרואה יראה שבכל המשך דברי

, "והרא"ש בפ"ק דערובין כתב דברי רש"י בלא מחלוקת משמע דהכי סבירא ליה"שכתב לגבי ס"ר לרשות הרבים 

 פקפק בדברי הב"י אלו, הוא מטעם אחר שאינו נוגע כאן. (או"ח סי' קכ, עמ' קז)והגם שהמשכנ"י 

סף סי' י"ב נתקשה במהלך הרשון של רבינו ירוחם, שאם נפסקו ב' חוטים אפי' נשאר בהם כדי ובבית יו

כתב  סי' י"ח המשכנות יעקבעניבה פסול, שזה דלא כמאן, לא כר"ת ולא כהר"י, ואין לו שום ביאור. ו

הרי ש , אבל צ"ע להוכיח מזה דלא בפשטות דבריו,חשש גם לדעת הראב"ד בפירושו הראשון שרבינו ירוחם

 ם יש תירוץ אחר אז נפל כל הבנין (וכמדו' שנמצא באחרונים עוד מהלכים).רק הוכיח זה מכח קושיא, וא

אבל באמת האחרונים נקטו כשיטת  ,עוד טענו שמה שהבאתי מהאחרונים הוא לפי טעותי הנ"ל (לשיטתם) 

 התוס' רק להחמיר כגרדומין.

צית של צמר פוטרים בכל המינים מפרש הדין ע"פ דרכו של ונחזי אנן. הט"ז בסימן ט' סעיף ג' בדין של צי

תוס' כשאין שום נ"מ שם, לא לקולא ולא לחומרא, והמשנה ברורה מעתיקו, ולמה יכתבו שלא כהלכה? 

לדין גרדומין. ובסימן י"א ס"ק י"ג בדין קשירת הציצית ג"כ כתב שיש ב' חוטי תכלת, בלי שום קשר 

 .והגר"ז בעל התניא בסי' י"א ג"כ כתב כתוס' בסעיף בפני עצמו, בלי קשר לדין גרדומין

כנ'  והוא רק צירוף, המשנה ברורה והמלבי"ם בדין חוטים משאר מינים,ומה שטענו עלי שהבאתי דברי 

חוטי צמר ומשי לא הבינו הראיה, שאינו יכול להיות בצירוף למה שכל הדין של איסור צירוף שבכלל 

בטלית של משי הוא ספק, דא"כ יכולים לצרף גם לשיטת הראב"ד ולעשות חוט אחד צמר ושלשה משי, 

 וגם המעיין בצדק בדברי הארצות החיים יראה שפוסק כתוס' בתורת ודאי.

 בחומת ז"ל והחיד"א יעקב, והמשכנות והחרדים המצוות בטעמי ז"ל הרדב"ז את לנו יש "ואדרבה ומש"כ 

, הרא"ש והטור, ט"ז להזניח את דברי הפוסקים המפורסמים הרי א"א הצרפתי" וידאל הרב בשם אנך
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 ולסמוך על שיטות יוצא דופן ,המחבר והרמ"אהפסק של וכללי  ושו"ע הרב, ארצה"ח ומשנה ברורה,

 ואגב, החרדים בפירושו לירושלמי פ"ק דברכות נקט כדברי התוס'. .מילי דאגדתאודברים שנכתבו בתוך 

 "דעת התוס' וסיעתם הוא לפי גירסתם בספרי" האריכו ש   ד)

, ונעשה "הוכחות" כדעת הרמב"ם או כדעת או נימא שדעת הראב"ד וסיעתו הוא לפי גירסתם בספרי

 ?התוספות

למעשה, הב"י (סי' י"א) והמשכנ"י (סי' י"ג) כתבו שתוס' באו מתוך סוגיית הש"ס וכ"כ הגר"א שכן מוכח 

 לדחות דבריהם כלאחר יד, אפי אם קשה להבינם. כל הסוגיא, וקשה

 ראשוני מגדולי ז"ל, עזריאל בן לר' אברהם 224(ח"ג עמ'  המחזור פיוטי על הקדמון הבושם ובערוגת"

 לשונו:ה וז ז"ל, הראב"ד לשיטת שתתאים כדי הגרסה את יישב כהתוס' בספרי שגרס פי על אף (?)אשכנז

 לבן" של חוטין מד' או תכלת של חוטין מד' או כוונתם דהכי לומר ויש

מדעת עצמם, כיון שלדעתם דברי  אינני יודע מה רוצים להוכיח מזה, האם רוצים לחלוק על דברי התוס'

ואדרבה, אם יש מקום לפרש הספרי אחרת ואפי"ה סברו  התוס' אינם מוכרחים אפי' לגירסתם בספרי?

 בגירסתם בספרי. התוס' כדבריהם זהו יותר טעם לומר שאין דבריהם תלויין

בדבר הזה כבר האריכו גדולי הראשונים, ותמיד אין דרכי בזה "שכתב:  (יו"ד ח"ב סי' ק"ז)ועי' בשו"ת דברי חיים 

 .עיי"ש "לפלפל איזה שיטה מהם היא הנכונה על פי פילפול, כי דבר זה הוא גסות הרוח ודבר הבלים וכו'

יה בתראה לעומת רוב הראשונים ז"ל שהובאו במאמר "ז האחרון ז"ל ה"מצד הלכה כבתראי. הריא כמש" ה)

הנזכר, ומהראשונים שהיו לנגד עיניו הסיק שיש רוב לשיטת התוס' ואף על פי כן פסק כהראב"ד ז"ל, וזו 

דוגמא מובהקת להלכה כבתראי, שהיו לפניו כל הני קמאי ואף על פי כן נחית להאי דינא (כמו שכתב 

 "בראיותיו שהלכה כהראב"ד ז"ל. "כמבואר בקונטרס הראיות") והסיק

 יש להשיב כמה תשובות על זה.

 נים שהיו אחרס"ל כתוס'. הריא"ז האחרון כמה ראשו 

 .'נחשבו לבתראי, וכולם ס"ל כתוס ניםהרמ"א בהקדמה לדרכי משה כתב איזו ראשו 

 .הגר"א בביאורו, אחר משא ומתן בכל השיטות מסיק שהעיקר הוא שמספר חוטי תכלת ולבן שוין 

 נה ברורה, והורה למעשה כתוסהבתראי ביותר הוא המש.' 

 נא דחיי (על ספר המנסת הגדולה, בספר דיקיימא לן ח"ב ס"ג ע"ג) כתב: צוות להרמב"ם, מבעל כ"

וממימיו שותין כל בני ספרד כו' ", הרי כהרא"ש לגבי הריא"ז שהוא [הרא"ש] פוסק יותר מפורסם 

 דעת הרא"ש.שאין דעתו של הריא"ז נחשבת נגד מבואר 

 נבורג חי"ד... דאע"ג " אות ח' וז"ל: בפתחי תשובה חו"מ סי' כ"הועיין בתשובת הרב מו"ה משה רוט

דקיי"ל הלכה כבתראי כו' מ"מ נראה דהאי כללא לא נאמר אלא היכא דהאחרון מברר דבריו בראיות 

לו מאי אולמא  צודקות אבל היכא דהאחרון כותב דעתו בסתם בלי שום ראי' שלא כדעת הפוסק הקודם

". וא"כ אין בתראי מועיל נגד רוב אלא כשאנו רואים שהראיות מכריחות, אבל כאן דהאחרון מהראשון

 שאין אנו יודעים את הראיות שהביא, אינו נחשב בתראי.

ויש להדגיש שלא נחשב בתראה רק מי שראה את הקודמים לו, ולכל הפחות את חלקם, ואי "עוד כתבו 

 הזכיר שיטה אחרת."אפשר להביא מי שלא 
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? ומהמהרי"ק והערוך וכל הקודמים לו בודאי ליתא להאי כללא, וכי הרא"ש לא ידע משיטת הרמב"ם

(שהובא ברמ"א חו"מ סי' כה) מוכח שלא כדבריהם, שרק כתב שאין דנין דין בתראי אם מוצאים תשובת 

אים בספרים מפורסמים, יש גאון ולא עלה זכרונו על ספר מפורסם, אבל כל זמן ששיטות הקדמונים נמצ

 להניח שהאחרונים ידעו מזה, ואפילו הכי דחאוהו מהלכה. 

עוד כתבו שמצד הלכה כמקובלים יש להכריע כהרמב"ם או כהראב"ד, ואני כבר כתבתי את הנלע"ד בזה. 

 "על פי הקבלה ברור ופשוט שאין מקום לשני חוטים ... ובמגלה עמוקות פ' שלח ... הראה פניםאבל מש"כ 

גם לשיטת התוס' ... אבל באמת ברור ופשוט כמו שכתוב בזוהר הקדוש ובכל המקובלים, שהתכלת היא 

נפלאתי הפלא ופלא איך הרהיבו עוז לכתוב דבר כזה, שאין מקום לשיטת התוס', וגם לדחות  - כנגד וכו'"

 כלאחר יד דברי המגלה עמוקות.

הזוהר פ' פנחס שכתב להדיא שיש ד' חוטי תכלת  למעשה, שוב ראיתי שהביאו מדברי הרמ"ק באור יקר על

 וד' חוטי לבן, וא"כ נפלו כל דבריהם בענין קבלה בבירא.

 האריכו שדעת הגר"א ברורה דלא כתוס'. ו)

 בביאור הגר"א סימן י"ב אחר האריכות מסיק בזה"ל:

, וב"ה מפרש גדיל ג יהן שויןאבל לעולם שנפתיל משמע אחת וכן ציצית דלבן נמי משמע אחת  דודאי  אבל  הענין  כך  הוא

חוטין וה"ה ללבן ובש"א גדילים הוא ארבעה כמש"כ בגמ' גדיל גדילים דב"ש סובר דגדיל משמע שני' דלא כב"ה דמפרש ג' 

 .וכן  מוכח  כל  הסוגיאוה"ה התכלת ומ"ש בגמ' ד' שלשה הכל במין א' תכלת או לבן ולא דרשי לשון רבים ג"כ 

מתעקשים לומר שאין כוונת הגר"א ן מקום לפרשו אחרת. ומה שוס', ואידברי הגר"א ברורים שהעיקר כת

לא נתנו שום קאי על מנין החוטים בלבד ושהעיקר שחוטי התכלת והלבן שוין, רק ש"מוכח כל הסוגיא" 

 .הסבר בזה, ואין זה בכלל במשמעות דברי הגר"א

א חזר בו ממש"כ בביאורו, ומה שמביאים שאר מקורות מהגר"א שלא כדעת התוס', ויש טוענים שהגר"

אין ראיה גמורה לזה, וכל מה שנאמר בזה הוא רק השערות וכבר כתבתי קצת בזה בפנים, ויש להאריך עוד 

אך אכ"מ [שו"ר שכבר האריך בזה הר"ר ישראל בארקין נ"י בישורון חלק כ"ה, עיי"ש שסתר טענות  זהב

 .א שהעיקר כגירסת התוס']המפקפקים וגם הביא כת"י חדש שמעולם לא נדפס שכתב הגר"

כיון שלא חל כאן שום מנהג ולא הגיעה מצוות התכלת למעשה עד "כתבו שאין מקום לפסוק כחכמי אשכנז  ז)

דורנו, וכל מה שנוהגים בענין זה כחכמי אשכנז ז"ל הוא רק לגבי גרדומין שבזה היה מנהג, אך לא במצוות 

 ."תכלת שבזה לא היה מנהג

שיש לפסוק בדרכי משה שמבואר  מקום וכעת הראו לי עודמהרמ"א שאינו כן. רי במאמהנה כבר הוכחתי  

שאין מנהג. ביו"ד סי' פ"א דרכי משה אות ז' כתב: "ואני אומר דאיני חולק על  כחכמי אשכנז במקום

המנהג במקום שנהגו להקל הואיל ויש להם חכמים גדולים לסמוך עלייהו אבל במקום שאין מנהג אין 

גד המחמירין שהם המרובין ובתראי ובפרט שהתוספות מסכימין להחמיר וכבר כתבתי ראוי להקל נ

 למעלה שאין דעת הרי"ף מכרעת נגד התוספות כמ"ש מהר"ם ולכן אין להקל כלל במקום שאין מנהג".

וגם באמת היה מנין התכלת נוגע למעשה כל הדורות בשאר ענינים מלבד גרדומין, ותמיד נקטו כתוס'. דין 

בגד, והשאלה אם יכול להטיל חוטי צמר ושאר מינים בטלית של שאר מינים היה נוגע בכל הדורות, צבע ה

 והמלבי"ם בסי' ט' פסק בהם ע"פ התוס'.

כתוס', שהרי הרמ"א כתב שנוהגים להחמיר, וא"כ יש מנהג ומסורה ובאמת מגרדומין עצמו יש להכריע  
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רונים צריך לחוש לר"ת מעיקר הדין (חיי אדם, מור הלכה למעשה שתלוי בשני חוטי תכלת. ולדעת כמה אח

וקציעה, שו"ת אבן ישראל ח"ט, עיי"ש שמשיג על הביאור הלכה, ועי' בסידור הגר"ז שרק מביא ר"ת 

 ומחמיר אפילו כשנתפרק השזירה).

 טוענים שהעושה כתוס' נכנס לחשש איסור.  ח)

ור. ואדרבה, העושים כהראב"ד יש להם כבר הארכתי בתכלית האריכות להוכיח שאין לחוש לשום איס 

הנצי"ב ומשכנות יעקב (עי' דעת לומי שחושש  לחוש לביטול מצוות תכלת לפי רוב ראשונים, וגם לבל תגרע.

 להלן), צריך לעשות דוקא כהרמב"ם ולא כהראב"ד.

השולחן) , משכנות יעקב, מנחת חינוך, ספר קובץ, וערוך 1שלפי כמה אחרונים ז"ל (עמק הנצי"ב"מש"כ ו 

ר"ל שלפי אלו האחרונים, א"א לעשות רק ח' "יתכן שמי שהולך כשיטת תוס' עובר בד' כנפות בלא ציצית.

חוטי תכלת לדעת הרמב"ם, ואם עשה כן אפילו תכלת אין לו, שתכלת צריך להיות נכרך ע"ג לבן דוקא. 

עושה כתוס' י שלת" ומוא"כ, לפי הפשטות, אם חיסר מחוטי לבן אין לכריכת התכלת שלו שם "פתיל תכ

שמות החולקים על האחרונים  ולכן אני צריך להביא יאו דיעות המחמירים,אין לו כלום. והמשיגים רק הב

האלו: החינוך (אם באמת סובר כהרמב"ם), מהר"ז בינגא (מאחרוני הראשונים, תלמידו ומחותנו של 

ה (הובא , ר' דוד עראמ(שו"ת ח"ה אלף תסג [צ]), רדב"ז יח) ,(ציצית א), כסף משנה , הל' ציצית עמ' ג'המהרי"ל

מעשה רוקח (הל' ציצית א, ה), דברי מלכיאל (סימן ו' אות כ'), בספר הליקוטים מהדו' פרנקל בהל' ציצית), 

 .)ח"ג ס' נ"ב אות ג'(, פי' מהרד"ם על ספר המצוות (שורש י"א), נתיבות חיים (אות ג')יד קטנה 

 

                                                           
) כתב שלדעת הרמב"ם, אם עשה ח' חוטי תכלת בלבד הציצית פסולים, וחולק על הכסף משנה הנצי"ב בהעמק שאלה (קכז יא 1

או שניהם כאחד, הרי קיים או תכלת שמכשיר. וכתב עוד שלפ"ז צ"ל דמש"כ הרמב"ם (ציצית א ה)  "הלובש טלית שיש בה לבן 
ובכל המקורות הגירסא כמו שהוא לפנינו,  . אבל בספר המוגהתכלתבלי מצות עשה אחת" הוא טעות הדפוס, וצ"ל הלובש לבן 

שאם עשה  מעשה רוקחובאמת מראיה זו גופא כתב בספר  וא"כ אפשר שיודה הנצי"ב להכס"מ. (הערת ידידי ר' צבי הרציג נ"י)
 כתוס' לא פסל הציצית אליבא דהרמב"ם.
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