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 לארשי אתיב לש םייפויתאה שדוקה יבתכ לש רקחמו דומיל :תירואה יספות

 םימרותל האירק
 

 םימיב קישמ ,ביבא לת תטיסרבינואב גרבנזור ש״ע היגולואיכראו תודהיה יעדמל רפסה תיבב ,ארקמל גוחה

 תודהי לש שדוקה יבתכ לש רקחמו דומיל -- ״תירואה יספות״ :םלועב הגוסמ הדיחיו הנושאר תינכות הלא

 םוגרת ,הליפת לש תויח תורוסמ רמשלו רוקחל דעונ ארקמל גוחה לש א״מה ידומילב שדחה שגדה .היפויתא

 רומישל םורתל היופצ תינכותה .םהיכישממל רוד לכב הפ לעב םיסייקה וריבעהש ך״נתה לש תונשרפו

  .הרבחב םדמעמ תא קזחלו הדעה ינב תא םיצעהל ךכבו ,לארשי אתיב לש תשרומהו תוברתה

 הצרא ועיגה ,)םירגובמה םיסייקה יפב קר הרוגשה ,זעגה תפשב םיבותכו( ״תירוא״ םינוכמה ,שדוקה יבתכ

 ,ביבא לת תטיסרבינוא לש ץיבולטייפ ףסואב ,תוחפשמו םידיחי ידיב םיאצמנ םהו ״לארשי אתיב״ ינב םע

  .תימואלה היירפסה רצואב ףאו ,תוצופתה תיבב

 .םלענו ךלוה הפ לע וללה תורוסמה תא רמושה רגובמה רודה הבש תיטירק ןמז תדוקנב םיאצמנ ונחנא ,עודיכ

 תא ןייארל ולכויש )יללכה רוביצה ןמ וא( הדעה ינבמ תו/םיטנדוטס לש הצובק רישכהל איה ונתרטמ

 םהיפבש תוינשרפה תובחרההו םוגרתה ,האירקה תורוסמ תא תוהזל ,םיינחורה םיגיהנמה – םיסייקה

  .םינווגמ םיאשונב תוירוקמ רקחמ תודובע עיצהלו ,ך״נתל

 הדעה ינב תא איבהל לכונש ידכ ונל ומרת ,םלעיהל לולע הזה יתוברתה עדיהש הנכסל םירע םתא םא

 !םתוברת תא רוקחל

 

 םהידומילב םדקתהל א״ב ידומיל ומילשהש היפויתא יאצוי םיטנדוטסל הנופ תינכותה ,תוימדקאה תורטמב

 ידומילב םתוא רישכנ .םמצע םהלש שדוקה יבתכ לש דומילב דקמתהל םהל תארוקו ,םימדקתמ םיראתל

 שדוקה יבתכ חסונ תורוסמ הז ללכבו ,ארקמה חסונ תורוסמ דומילבו ,)תירהמאו זעג( תושרדנה תופשה

 םירקוח תויהל םילכ םהל הנקנו – ארקמל תינרדומו המודק תונשרפו םוגרת לש תוקינכט ,םייפויתאה

 .םייאמצע

 םתוברת םע הדעה ינב לש תורכיהל יעצמא אוה תירואה דומילש םינימאמ ונחנא ,תויתרבחה תורטמב

 םילמ ריבכהל ךרוצ ןיאש המדנ .הלוכ תילארשיה הרבחה יניעבו םמצע יניעב תיתוברתה םתימדת קוזיחלו

 .הליהקה לש תוברתה יכרעל דובכו הכרעה ךותמ ,הזכש ךלהמ לש תיתוברתה-תיתרבחה תובישחה רבדב

 

 הרפט הסבנא ר״ד םע הלועפ ףותישב ,ארקמל גוחב ינוליש-םור תילד ׳פורפ ידי לע תלהונמו המקוה תינכותה

 םיגוח השולשמ םירקוח םירבח הבש הדעו לש ימדקא יווילבו ;תימש תונשלבל תינכותה שאר

 הרפט הסבנא ר״ד ,)ארקמ( קאילופ הריאמ ׳פורפ ,)הדעוה ר״וי ,ארקמ( ןוטפיל הנאיד ר״ד :הטיסרבינואב

 .)ארקמ( ינוליש-םור תילד ׳פורפ ,)תורפס( ןהכה ןר ר״ד ,)תימש תונשלבו תירבע ןושל(
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 ?רוזעל רשפא ךיא
 םג הז ללכבו ,םיבר םיינויח םילעפמל תומורתה סויג םוחתב םג םיעודי םירגתא הביצמ הנורוקה תפוקת

 לש ימדקא עקר ןיא תינכותל ונלביקש םיטנדוטסה תשמחלש ןויכ ,וללה םיישקה לע ףסונב .ונתינכותל

 הצעומה תונרקמ הכימתל תוכזל םילוכי םניא םה ןכלו ,המלשה ידומילל הנשה ולבקתה םה ,ארקמ ידומיל

 .היפויתא יאצוי םיטנדוטסל םירומשה ההובג הלכשהל

 ,ב״הראב תיתחפשמ ןרקמ רלוד 30,000 ךסב המורת ונלביק רבכש רפסל םילוכי ונחנא החמשבו הכרעהב

 תאז .)ח״ש 1,800 רמולכ ,האמ לופכ י״ח םרתש םרותמ ןוגכ( דאמ תוכרעומו תונטק תוישיא תומורת דועו

 .םיטנדוטסל דומילה רכש לש יקלח יוסיכב ארקמל גוחה לש תופתתשה דצל

  – רלוד 18,500-כ םירסח ונחנא ,ךכיפל

 

 :א״פשת תנשב תינכותה תלעפהל תויופצה תואצוהה ןמ םייתש יוסיכב עייסל השקבב םכילא םינופ ונא

   ח״ש 10,000 הבוגב ,א״מל תומלשה םידמולש םיטנדוטסל ל״כש תוגלמ שולש – דומיל רכש .1

  .ח״ש 20,000 ,א״מלו תומלשהל ל״כש תוגלמ יתשו                          

 

 ושידקי ןכו ,הלא םידומילל עובשב םיימוי וא םוי ונפיש םיפצמ ונחנאש םיטנדוטסל תועונצ םויק תוגלמ .2

  .עובשל עובשמ הנכהל תופסונ תועש

 םוי ודמליש םיטנדוטסל ח״ש 10,000 – הנשב םישדוח הרשעל ,שדוחל ח״ש 1,000 לש תוגלמ שולש

 .עובשב דחא

 ודמליש תויטנדוטסל ח״ש 20,000 – הנשב םישדוח הרשעל ,שדוחל ח״ש 2,000 לש תוגלמ יתש

  .)א״מ + תומלשה( עובשב םיימוי

 

 !וניניעב הפי המורת לכו – םורתל םכתונוכנ תא דאמ םיכירעמ ונחנא

 

 תומורתל

  .ביבא לת תטיסרבינוא ידידי תדוגא ךרד הכרבב ולבקתי תומורת

 .הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס יפל סמ יכרצל תורכומ תומורתה לכ

 

 .392066 ןובשח ׳סמ ,)778( םיביבא ףינס ,)12( םילעופה קנב ךרד תויפסכ תורבעה

 .ארקמל גוחב ״תירואה יספות״ רובע :ונייצ אנ

 

 dromshil@tauex.tau.ac.il ינוליש-םור תילד םע רשק ורצ ,אנא – ונידיב עייסל םכתנווכב םא

  Diana@DLipton.com ןוטפיל הנאיד םע וא
 .הדות יבתכמ ןבומכו ,סמה ירושיא תאו הלבקה תא םכילא ריבעהל – הדות םכל ריכהל לכונש ידכ
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 תינכותה תחיתפל תונגראתהה תויווחמ
 ,2020 ילויב 1ב קר היפויתא יאצוי םיריעצ םיאמדקא ברקב תויתרבח תותשרב המסרופ ״תירואה יספות״

 השימחב ונרחבו ,םידמעומה םע תונויאר ונמייק .םיבר ברקב הבר תושגרתהו לודג ןיינע הררוע דיימו

 .היצביטומ יאלמו םירשכומ תו/םיטנדוטס

 

 ביבא לת תטיסרבינוא לש רניו תיירפסב םיטנדוטסל היצטניירוא םוי ונמייק ,2020 רבמטפסב 6 ,ןושאר םויב

 לגסה ישנאל םג שגרמ היה עוריאה .ץיבולטייפ ףסואמ םירחא םיבר םירמוחו םירידנ די יבתכ םירומש םש

 .םויה ךלהמב ומלוצ הזה ךמסמה תא תוולמה תונומתהו – םיטנדוטסל םגו

  

 
 ביבא לת תטיסרבינוא ,יקסארוס ש״ע הירפסב רוקיב ךלהמב ,ץיבולטייפ ףסואמ תינרפס ,םלאנייעו היצטניירואה םויב םיטנדוטס
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 םיטנדוטסה
 יספות״ב דומלל וליחתי םהיתוחלצהבו םהירופיסב םישגרמו ,םימישרמ ,םיניינעמ םיטנדוטס השימח

  -- םתוא וריכה השקבב .2020 רבוטקוא ,א״פשת ,הבורקה םידומילה תנשב ״תירואה

 

 דחיו היפויתאב ההובליב רפכב יתדלונ .םיקותמ םינב השולשל םאו האושנ 32 תב ינא ,סמרבא הנאנוו ימש

 םש ,ןולקשא תימורדה ריעב ונמקמתה .1991 תנשב הצרא ונילע יתחפשמ םע

  .ןוכיתה םויסל דע םייתד םייתכלממ תודסומב יתכנחתה

 תרושקתב רפוע ימס רפסה תיבמ ןושאר ראות תלעב ינא תימדקאה יתלכשהב

 ראותו ;)2017( הילצרהב ימוחתניבה זכרמהמ תירוביצ היטמולפיד לע שגדב

 ימוחתניבה זכרמב ןוסירא םיקסעל ימואלניבה רפסה תיבמ םיקסע להנמב ינש

  .)2018( הילצרה

 ךכל ףסונב .קווישו יקסע ץועיי אוה ילש ירקיעה קוסיעה ,הינתנב הרג ינא םויכ

 ול םשש ןוגרא וניה טגנ .קווישו תיקסע תצעויכ טגנ ןוגראב תבדנתמ ינא

 תילכלכה הריזב םיריכב םידיקפתב יפויתא אצוממ םילארשי בלשל הרטמל

 יעוצקמהו ישונאה ןוהל תילארשיה הרבחה ללכ תא ףושחל ןכו לארשי לש

 .)דחיב תירהמא םידמול( ב״אל םשל הנועה תיטרפ קובסייפ תצובק יתמקה הנורחאל .ונברקב שיש םיהדמה

 רגאמ תויהלו התוא דמלל ,תירהמאה הפשה תא ףושחל התרטמו םירבח 1,600כ הנומ הצובקה םויהל ןוכנ

  .הפשה דומילל עדימ

 םלועב הנושארה םעפב הלש תויונשרפהו תירואה תא האיבמש ״תירואה יספות״ תינכתמ תמעפנו תשגרנ ינא

 לש םיינחורה םיגיהנמה לש המכוחה תא רוצאלו דומלל הבושח תונמדזה וז תינכתב האור ינא .הימדקאל

 לש םיינחורה היגיהנמ לש תויונשרפהו המכחה ,עדיה ,הזה גוסה ןמ תימדקא תינכת אלל .לארשי אתיב

  .ידוהיה םלועה ללכלו םיאבה תורודה רובע הלחנ תויהל אלו םתיא דחי םלועה ןמ רובעל םילולע הדעה

  

 

 טומייב טנפסמ ןוהטנב )הנוהכ חרפ( רומזמ-הקד אוה ילעבו האושנ ינא .לאינד ואפסא )ה'גט( וטי'גט ימש

 .2005 תנשמ הנבי ריעב הרג .םימיסקמ םידלי הנומשל םאו לאינד

 תב ,רדנוג זוחמב ןכושה זנוו-הרגז רפכב 1981 תנשב היפויתאב יתדלונ

 ,1984ב ןאדוס ךרד תולעל תונויסינ השולש ירחא .יירוהל העשתמ תינימש

  .1991ב קר הבבא סידא ךרד הצרא תולעל ונחלצה

 ס״היבב ,יצחו רשע ליג תוביבסב ייחב הנושאר הדימל תייווח יתיווח

 ;)1993—1991( הטילקה זכרמב ונרג תע תיליע תרצנ ריעבש יתד יתכלממה

 םש יירוה לש עבקה תרידב הילצרהב יתד יתכלממ ס"יבב יתדמל כ״חא

 ,)'ט—'ז תותיכ( הרדח תויפלת תיימינפב יתדמל דועו .)1994—1993(

 .האלמ תורגב יתמייס םש ,)ב"י—׳י תותיכ( הירפצ בשומב הריפצ תנפלואבו

 בוטה תרכהכו לגעמ תריגסכ הרדח תויפלת תיימינפב ימואל תוריש יתישע

  .יבטימה ידיתעל ילש הלכשההו הדימלה ינבא תודוסי תא ססיב וב םוקמל

 ראותה תא יתלביק .תודילו תונוירה ,ןיאושינ ידכ ךות םילשוריב ןגו תיב םישנל הללכמב ןושאר ראות יתדמל

 תא .תימדקאו תיעוצקמ חתפתהלו דומלל הכישממ ינא זאמו ,2004ב ינשה וננב תדיל רחאל ילש ןושארה

  .2019 ילויב םידומילה תובוח תא יתמייסו 2012— 2011 םינשה ןיב יתישע יכוניח ץועייב ינשה ראות ידומיל
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 םיטביה סרוק תזכר ,תישישה הנשה וז "תאב ןיאמ עד" תינכותב החנמ ,םינש 16-כ  תיכוניח תצעוי ינא

 ססובמ TRAINER  NLP ןכו ,יתובשייתה ךוניחל להנמב היפויתא ידוהי לש םייתוברת םידוקו םייכוניח

— 2015 םינשבו ,2007 תנשמ הנבי יריעב הליהקב תבדנתמ ינא ,תיעוצקמה יתדובעל ףסונב .סנלופדניימ

 .יזוחמו יצרא םיסנתמל הרבחה םעטמ  "ךרד ירופיס" אשונב זכרמו םורד זוחמב םייתליהק םיסנתמב 2018

 הנבי תייריע שאר תיבב היפויתא ידוהי תליהק לשו ילש הילעה ירופיס תא רפסל יתיכז 2017—2016ב

 .הנבי ןגבו הננערב םיבושח םישיא תוחכונב םימיהדמ םישנא לש םתיבב ץראב תומוקמ רפסמבו

 תאו םולח םישגהל יתועמשמ ןפואב יל ועייסי ״תירואה יספות״ שגדב ארקמב ינש ראותל ךשמה ידומיל

 ,דומלל יכישמה א"ז ,)"הנטקה ךתב לחרב" :ועמשמ( "הרדא רגנ ןי'צוסקי" :זא יל רמאש ל"צז יבא תאווצ

 דומלל יתנווכב ."תותשל םימו לוכאל םחל"כ ורובע ויהו בהא ךכ לכש ,תירואה ידומילב קימעהלו רוקחל

 ידוהי תליהק לע ונגה ךכבו שפנ ףוריחב ורמש םיינחורה םיגיהנמהש שדוקה יבתכ ראשו תירואה תא

 תישיאו תיעוצקמ חתפתהלו תעדל ,רוקחל ,דומלל איה יתרטמ .ונא ונימי דעו םיבר תורוד ךרואל היפויתא

 יתרבחו יתליהק - ירוביצה בחרמב ןהו יתחפשמה בחרמב ןה ,יתוא םיבבוסה רובעו ירובע יבטימ דיתעל

 .דחא בלב דחא שיאכ לארשי יטבש דחי תודחאבו רוביחב םיפתושמ םייחל

 

 

 ךוניחב ןושאר ראות רגוב ינא ,תימדקאה יתלכשהב .תוביתנ בשות ,םיינשל באו יושנ 33 ןב  ,הסק וסידא ימש

  .)2017( בגנ תודשב םורדה תדמח תללכמב הארוה תדועתו ע"בשותו דחוימ

 לכ םע היפויתאב הרהמא זוחמבש ודאוד רפכמ 1992ב )5 ןב( הצרא יתילע

 םילשוריב םולש ןולמב ונרג ,היילעה רחאל .תושפנ הרשע םיתשכ ,יתחפשמ

 תיבב יתד יתכלממ ךוניחב יתכנחתה .םיקפואב ירוביצ רויד ונלביק כ"חאו

 הבישיב םידומילה תרגסמב .םיקפואב תינוכיתה הבישיבו ,ידוסיה רפסה

 לש תרוסמה ןמ איבהל המ יל ןיאש יתשגרה דימתו תודהי ידומילב יתעקשה

 דומלל יתרחב ,ןוכיתה םויסב . יל רסח והשמש יתשגרה דימת ,ילש הליהקה

 םירבחו םינבר לש תויומד הבישיב יתשגפ .תוביתנב רדסהה תבישיב

 תורטמהמ תחא .השעמ ידיל איבמש הרות דומילב תיניצר הרוצב םיקוסעש

 הבישיה .תיתרבחה הירפירפה לע שגדב ,תילארשיה הרבחה לע תוירחא תחקל התייה הבישיה לש תויזכרמה

 הקושתו זע ןוצר לש םלוע יל חתפנ ךכו ,יתליהקו ימצע םע תורכיהה תא ליחתהל יל המרגו ינפב הארמ המש

  .הליהקהמ םירגובמה לש םמלוע תא ריכהל ,דומלל

 ימצע לע תחקל יתרחב תונורחאה םינשה שמחבו תוביתנב רוגל יתראשנ הבישיב יתרבעש םיכילהתהמ קלחכ

 ביטרנה יוניש לש הלבוהה לע יארחא ינא ,ידיקפת תרגסמב .ריעב היפויתא ידוהיל תשרומה זכרמ לוהינ תא

  עומשל םלועה לכמ םידימלתו תונוש תוצובק וילא םיעיגמש תוריית זכרמ יתרצי .תוריזה לכב הליהקה לש

 .היפויתא ידוהי לש תירואהו הכלהה תרוסמ ,ירוטסיהה םלועה לע שגדב ,תיפויתאה הליהקה לע

 לש הנבהבו ףוסיאב ,הדימלב תובר תומוק תולעהל יל ורזעי תירואה יספות לולסמב ינשה ראותל םידומילה

  .היפויתא ידוהי לש שדוקה יבתכ
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 רדנוג לבחב ןוהיזד רפכה ןמ )9 תב( הצרא יתילע .םידלי השישל םאו רשואב האושנ ינא ,וטסיגנמ רמת ימש

 .ינממ םינטק םיחא ינש דועו יירוה םע ןאדוס ךרד 1984 תנשב ,היפויתאבש

 9 ןב( רתויב ןטקהו )ותומב 14 ןב( ינממ לודגה ,ןאדוסב ורטפנ םיחא ינש ירעצל

 םינש שמח רחאלו תיליע תרצנב הטילקה זכרמל ונעגה הצרא ונעגהשכ .)םישדוח

 םיררוגתמ ונחנא זאמו ,יתאשנש דע יתרג םש ,ןויצל ןושארל ורבע יירוה

 ינפלו תורגב יתמייס הנח סדרפ לאכימ הונב היימינפב יתדמל יתודליב .הילצרהב

 "תישפוח תעמוש" יתייהו לאירא תללכמב תורגבה תא יתרפיש ראותה תליחת

   .)ראותל כ"חא יל ורכוהש םיסרוק(

 זא התייהש לאירא תטיסרבינואב ךוניחו היגולונימירקב ןושאר ראות יתדמל

 תנשב יתלביק ראותה תאו ,2001—1998( ןליא רב תטיסרבינוא לש החולש

2005(. 

 ןיעמ ,החוור תקלחמב תיפויתאה הדעל החוור תדבועכ הלחתהב הילצרה תייריעב תדבוע ינא 2000 תנשמ

 שונא יבאשמ ףגאל יתרבע 2005 תנשב .החוורו ךוניח לש םינוש םיאשונב ךופהו םידרשמל הדעה ןיב תכוותמ

 יגוז יתחפשמ לופיטב הריכזמכ יתדבעו הרשמה תא יתלדגה 2014 תנשבו ,הייריעה ידבועל החוור תדבועכ

 םיוולמ תיארחא דיקפתב החוורה ףגאל יתרבע הנשה .םינורש-הילצרה איתמב הריכזמכו ,החוורה ףגאב

 .החוורה ףגא ידליל םיעסיהו

 הצור דואמ ינא םויה .ךכל תונמדזה יתאצמ אל תוישיא תוביסמ לבא ,ינש ראות דומלל יתיצר ןמז הזמ רבכ

 ,ידליל יוקיחל לדומ שמשא ילש םידומילבש הוקמ ינא .תירואה יספות שגדב ארקמב ראותה ןמ קלח תויהל

 תואנקב היקוח לע ורמש וניתובאש ונמעל השודקה הרותה איהש תירואה לע רתוי עדנש דואמ בושח ןכו

 חילצנו הזה בושחה ראותה דומילמ קלח תויהל חמשא דואמ .ןוכנ תאז תושעל הדעה לש םיחילשה היהנו

 .ונלוכ

 

 

 תנשב( הצרא יתילעש זאמ דולב רג ,היירא תוערו ,לטיל ,רוא-ל באו לכימל יושנ ,)47 ןב( טיימט םלעולומ ימש

 תוקד 25 לש הכילה קחרמ סינוטנאבא ארקנש רפכב היפויתאב יתדלונ .)1987

 ונפרטצהו ,הבבא סידא ךרד החפשמה לכ םע )11 ןב( יתילע .רדנוג זוחמה ריעמ

 כ״חאו ,םיפוחב היימינפב הליחת יתדמל .דול ריעב היה רבכש רוכבה יחא לא

 ידומילל יתכשמה ףאו ,הקינורטקלאו למשח תמגמב דרוא ןימיב םינש עברא

 ל״הצב הבוח תורישל יתסייגתה םידומילה םויסב .היתב רפכ תיימינפב ג"י

  .אלמ תוריש ירחא יתררחתשהו

 ,הרבחה יעדמל הטלוקפב ןליא רב תטיסרבינואב ןושאר ראות יתדמל

 ךירדהל דרוא ןימי רעונה רפכו תונכוסה תרגסמב ב"הראל יתעסנ 2000 תנשב .הנידמה יעדמו היגולויצוס

 דחי דולב יתמקה הצרא יתרזחש ירחא .תחכשנ יתלב היווח התייה תאז .םישדוח השולש ךשמל ץיק הנחמב

 יתדבע הבו ,ברעה תועשו םידומילה תועש רחאל תרגסמ ול ןיאש רעונל הנעמ תנתונש התומע םירבח המכ םע

 יתייה םש )NACOJ( היפויתא ידוהיל הקירמא ןופצ ןוגראב יתדבע כ״חא .)2003—2000(  םינש שולש

 רפכב דובעל החפשמה םע דחי יתרבע 2007--2005 םינשב .)2005—2003( םייתש ךשמב ץוח ירשק לע יארחא

 'סמ לגעמ תריגס( דולל יתרזח 2007 תנשב .רפכב יתכרדה םייתנש ךלהמבו ,)לגעמ תריגס( דרוא ןימי רעונה

 הנעמ ןתונש הטילקה דרשמו היריעה לש ףתושמ טקיורפ ,היפויתא יאצויל הטילק דקומ להנמ יתייה הבו ,)2
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 ,עוצקמ תבסה יתישע םידומילה ידכ ךות .ריעב םירגש היפויתא יאצויל הקוסעת ,החוור ,ךוניח םימוחתב

 .הזה םויה םצע דע קסוע ינא הזבו )QA( הנכות תוקידב יתדמלו

 ונל היהש ומכ טעמכ הליהק ייח םייחו ,דולב ינרותה ןיערגה לש הנוכש ,בישילא תנוכשב םירג ונחנא םויכ

 םייתנש ןבו שולש תב הנמוא תוקונית ינש ונחקל ונלש םידליה תשולש לע ףסונב .היפויתאבש םירפכב

 – רקיעבו ,תקפסמ םגו תרגתאמ דואמ ,הטושפ-אל ,תננערמ דואמ היווח ,)תוקונית שממ ויה םה ועיגהשכ(

 .לבקל קר אלו תתל תונמדזה ונל שי

 ותוליעפ םש ,היפויתאב סייק היה ל״ז יבא .יתחפשמ-ישיא ןינע ךותמ תירואה יספותל ףרטצמ ינא

 טעמכ ותוליעפ תא ךישמה ץראבו ,שממ םייח תנכסלו רסאמל ותוא האיבה םעפ אל תירוביצה-תיתליהקה

 ידוהי לש שדוקה יבתכבו זעגה תפשב דאמ ןיינעתמו סייק תויהל דמול ינא תונורחאה םינשב .ותומ םוי דע

  .היפויתא

 

 

 

 

 

 

 

 

 דומיל לש וז הבושח המישמב הבר החלצה ונלו םהל םילחאמו םיטנדוטסה ינפ תא לבקל םיחמש ונחנא

 !הבוט הנש ונלוכל היהתש – רקחמו
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