
תרוקיבהו ןויעה רעש 

ןירבוג תירונ 

םירחא ונלוכ 

?"רחא" אוה ימ .א 

ונש" :די הגיגח תכסמב ,עודיכ ,אוה "רחא" יוניכה רוק ,מ 

,אמוזךבו יאזעךב :םה ולאו ,סדרפל וסנכנ העברא :וניתובר 

ךב ,[ ] תמו ץיצה יאזעךב [ ] .אביקע 'רו רחא 
אצי אביקע 'ר .תועיסנב ץציק רחא ,[ ] עגפנו ץיצה אמוז 
,תועיטנב ץציק .(בסק .סמ אפק ימע ,'הדגאה רפסי) ."םולשב 

סנכיהל ילבמ .הער תוברתל אציו הנומאה ירקיעב רפכ :רמולכ 

"רחא"ש רמולו םכסל רשפא ,הז אשונב תוברה תויונשרפל 

אל ,תיאמצע הבשחמ ומצעל השרה ,םלתב ךלה אלש ימ ,אוה 

.םרחוה ,השעמלו ללכה ןמ אצוה ,ורודב םכחה תורמ תא לביק 

."רזוא"ה תיוות תא ול וקיבדה ןוטה ינתונ 
גשומ והז .תולאשו תויהת לש הרדיס הלעמ רחאה גשומ 

:האוושה שרוד דימת אוה .ומצע ינפב דמוע אוה ןיא .יסחי 

אוה ימ עבוק ימ ?הממו יממ הנוש ?המלו ימל סחיב רחא 

תעבקנ ךיא ?הרבחה ךותב ימ ?הרבחה ?ומצע רחאה ?רחא 

רחאכ והשימ ןומיס םאה ?רחאכ והשימ ןמוסמ ךיא ?"תורחא" 

?םירחא הצובק וא םדא ויהי יתמ דע ?ינמז ?ידימת ?עובק אוה 

הרבחב םג רחאכ בשחנ ,תחא הרבחב רחאכ ןמוסש ימ םאה 

?"רחא"כ תלוזה ןומיס לש היצביטומה המ ?תרחא 

ןפואב םא ?רחאכ ומצע תא ןמיסש ימל םחייתהל ךיא 

אוה "הריחבה םע"כ ,לארשי םע םאה ?הצובקכ םא ,יטרפ 
וז םאה ?בייחמ הז םאה ?םירחא םימעל האוושהב ?רחא 

?עבוק ימ ?"תונעזג" 

,השעמלש :איה הלא תולאש לע תשקבתמה הבושתה 
!?רחא וניא ימ יכו !"םירחא" םלוכ 

רחא-אלו ,תמיוסמ הצובקל סחיב רחא אוה דחא לכ 
המ לכב ,ךכו ,טרפל עגונש המ לכב ךכ .תרחא הצובקל סחיב 

.הנוש םע .םימעה ברקב "רחא" אוה לארשי םע .ללכל עגונש 

ע"שת רדאב 'ז ,הפיח תטיסרבינואב ימואלניב סנכב האצרהכ הנושארל * 
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□:jwn

.הנוש טועימ .תורחא תותדל סחיב "םירורא" םה םידוהיה 

חרזמבו םלועה תונידמל סחיב תרחא" איה לארשי תנידמ 

.ןוכיתה 

,הנידמה םוק ינפל ,ביבא-לתבו לארשי ץראב יתדלונש ,ינא 

ךייש וניא דיתעהשו תמלענו תכלוהה טועימ תצובקל תכייש 
ידיליו תירוטדנמה י"א ידילי ,ונא ,וראשנ המכ .עבט תרומש .הל 

דלונ אלש ימל ,םיריעצ :ל סחיב תרחא - ינא ?םכותב א"ת 

,הליכשמ ,היזנכשא - ינא .ביבא-לתב דלונ אלש ימל ,ץראב 
לכל האוושהב "תרחא"ינא םג םאה .תרגובמ ,תינוליח ,תינויצ 

!?וינייפאמ םניא הלאש ימ 

:חורה ייח םוחתב :"תורחא" לש םידחא םיגוס שי 
.הירוטסיההו הרבחה םוחתבו :עדמה :הבשחמה 

וז םאה ?ער וא בוט אוה רחא םאה ?רחאה תכרעה יהמ 

רחא - ?יאנגל וא חבשל ןויצ ךכב שי םאה ?תערגמ וא הלעמ 

.חיכש יתלב :ןפוד אצוי :יתרגש יתלב :רחבנ אקווד תויהל לוכי 

,לפשומ ,יוחד :ונל הביתכמ תטלשה הנפואהש יפכ ,קר אלו 

.ןברוק ,אכודמ ,לבוס ,בולע 

:רחאה םע אקווד םירצויו חור ישנא והדזה םינשה ךרואל 

ףסוי הכימ לש ותוהדזה :ןוגכ .הרבחב םינושו םייוחד םע אקווד 

לאירוא םע הזוניפש םע ,היובא ןב עשילא םע יקסב'צידרב 

הירוטסיהה ךותמ םיפסונ םידונמ םעו םימרחומה אטסוקא 
.תידוהיה הרבחה לש 

לש הרדגהל תורשפאה םצע תא תורערעמ הלא תויהת 

."רחאה" גשומ לש ,תיביטקייבוא ,שממ 

"תויוהזה לש הקיטילופ"ה תרגסמב ,תילארשיה הרבחב 

לש סוסיב שי ,רחא לש הז גשומל םא קפס ,םויכ הב תטלשה 

לע תיעמשמ דח הבושת ןיאש רחאמ .תיתרבחה תואיצמב שממ 

יביטלופינמ שומיש השענ תובורק םיתיעל .וגצוהש תולאשה 

ןאכ שי ,לוכיבכ .רבודמ המב םיעדוי לוכה ,לוכיבכ .הז גשומב 
הז םוחתב ."םירחא" וא "רחא" הזיא ולוממו "ונחנא" הזיא 

םייגולואידיא ,םייתגלפמ םיסרטניא ילעב םיטילש ,הרבחה לש 

הצובק לע רקיעבו דיחי לע זירכהל ןיינע םהל שיש ,םיישיאו 

תורחא םינמסמה הלא םה ימ תעדל בושח ןאכו ."םירחא"כ 

/םידרפס - םיזנכשא :תילארשיה הרבחב תוצובקה ןיב וז 

טסוא/הפוריא חרזמ ידוהי :םיקנרפ/חרזמה תודע/םייחרזמ 

םייתד :םיברע - םידוהי :הפוריא זכרמ/ברעמ ידוהי - ןדוי 

:םיינע - םירישע :םישדח םילוע - םיקיתו :םיינוליח - 
/םילחנתמ :לאמש - ןימי :לוחכ ןוראווצ - םילאוטקלטניא 

.םיינלאמש 

.תולובג םיצוח םג םהש הלא םינוימל ףוס ןיא ,השעמל 

םג תחא הנועבו תעב לבא ,תחא הצובקל ךייש תויהל 'מ לוכי 

תרוקיבהו ןויעה רעש 

ןירבוג תירונ 
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,יזנכשא :ןכו .יתד ,ןבל ןוראווצ ,ינמי ,רישע ,יחרזמ :תורחאל 
.םיירשפא - םיפוריצהו תויורשפאה לכ .ילאמש ,יתד ,ינע 

תמייק ?רחא ונניאש ימ ?חופיק לע קעוז וניאש ימ שי םאה 

?רתוי ולצינ ימ תא ?רתוי לבס ימ ?רתוי חפוק ימ תורחתה 

וניאש ימ םאה ?רחא אוה ותוא וחפיקש קעוצש ימ קר םאה 

?רחא ונניא - הממדב וירוסידחופיקרלבס תא לבקמו קעוצ 
תלהנתמ הניא הנידמהש םישחש "םירחאה" םתוא לכ םע המ 

ןיאש ?תרדרדימ תוברתהש ?להנתהל הכירצ התייהש יפכ 

םישבוכ תויראגלווהו תוסגהש ,תרושקתה יעצמאב יוטיב םהל 

הרבחב "רחא" ליכשמה רוביצה ןיאה !הבוט הקלח לכ םהב 

!?קעוצ וניאש םושמ קר ?חפוקמ אוה ןיאה ?תילארשיה 

;קירבמ ,ריהמ - יטיא :ןצחומ - ןשיב :טרפה םוחתבו 
."ןשרח" - יאטרופס :קזח - שלח ;יתרבח - יתרבח-יטנא 

"ןברוקה" גשומ ליבקמ ,תילארשיה הרבחב "רחא"גשומל 

םמצע לע םיזירכמש ימ .םיבירקמ םג שי ,ןברוק שי םאו 
םירחתמו ."תונברוק''כ םג םמצע תא םינמסמ "םירחא"כ 
י"ע םהל המרגנש לבסה תדימ לע תורחאה תוצובקה םע 

הנידמה ידי לע וא ,לוכיבכ "םיבירקמה"ידי לע "םינברקמה" 
.םיעודיו םיכורא םירבדהו ."תיזנכשאה" 

ןיבה םיאושינלש ,הדבועה םג .רבד תונשמ ןניא תודבועה 

הוואתה .הנשמ הניא - ישילש רוד רבכ שי ,לארשיב םייתדע 

הניא ,"םישאהל" ימ תא היהיש ידכ "חפוקמ" ראשיהל 
"חופיקה"ןמ וסנרפתיש ימ ויהיש ןמז לכ .תודבועב תבשחתמ 

ךירצ תמאבש המ .ומייקתי םה - םיירוטסיהה "תורחאה"ןמו 

רעפ :רבעה תא "םישאהל"ילבמ ,םויכ תואיצמה אוה דירטהל 

תולשחנה רועיב :אצומב בשחתהל ילב םירישעל םיינע ןיב 

,םיריהב ,םירוחש :םיווש לוכהש הרבחה לש ךוניח ;ךוניחב 

."םירחאה" לכו םיכנ ,שפנ יעוגפ 

תורפסב "רחא"ה .ב 

םדא לכו אלמ םלוע אוה םדא לכ ."םלצב ארבנש םדא ביבח" 

.רסיקה ןיבל ה"בקה ןיב לדבהה לע לשמה עודי .ורבחמ הנוש 

תועבטמה לכו ,ןהב קוקח ומלצש תועבטמ עבוט רסיקהש 

המוד םדא ןיאש ןפואב ויתוירב תא ארוב ה"בקה וליאו ,תוהז 

."םירחא" םה תורפסב םירוביגה לכ .תורפסב םג ךכ .ורבחל 

,ןפוד-יאצוי םה ,תורפסב םירוביגה לכ .ורבחל המוד רוביג ןיא 

רפסמ ,םהירוביגו תוריציה רפסמכ .םירחא ,ם"תרגש-יתלב 
.םירחאה םירוביגה 

,הצמחה ,הקוצמ ,ץחל יבצמב תקסוע העבטמ תורפסה 
םלוכ ,עצפ הזיא שי הירוביג לכל .תועיגפ ,בצע ,תובילע 

הזיא ,דוס הזיא שי םלוכל .תורחא וזיא םהמיע םיבחוס 

רבודמה םא ןיב .הרבחב בלתשהל םהל עירפמש ,ישוק 
רבודמה םא ןיבו ,יסיפ םומ-ילעבב ,םיכנב ,לרוגייכומב 

יתלב ףאו השק רתוי ילוא םהמש ,םיישפנ-םיינחור םיעצפב 
.אפרתהל ירשפא 

דיחי ותוא דחוימב .דיחיב תקסוע העבטמ תורפסה 
בושח אל .הידי לע יוחד שיגרמ אוהש וא ותוא החוד הרבחהש 

,שדח הלוע ,רעוכמ ,ןמש ,שלח ,ןפוד אצוי דיחי .הביס וזיאמ 

.ומצע תא "ןמסמ" אוה ,ותוא "תנמסמ" הרבחה .הברה דועו 
תורחאה וז .הרבחה לומ דימת טעמכ ,דמוע דיחיה ,תורפסב 

.ולש 

םימלשומ ,םיחילצמ ,םיזילע ,םיחמש ,םירשואמ םירוביג 

חילצמ רחאה ,לבוסה רוביגה םשו הפ .תודגאב םיאצמנ - 

םירוסיי לבס ,םיבר םילוגלג רבעש רחאל ,הרבחב בלתשהל 

ןמ קלח תויהל ,רצק ןמזל ,רוביגה חילצמ םשו הפ .תואלתו 

םג ,ךלי רשאב וירחא תפדור ותודחא זא םג לבא ,הרבחה 
.החלצהה אישב 

דלי ;םיקיתו לומ שדח הלוע :הנשמ וניא יתרבחה רשקהה 

םידלי לומ םותי ;םיזר לומ ןמש ;ץוביקה ינב לומ ץוביקב ץוח 

ארוק ,ינמלוח ,שיגר :םירישע לומ םיינע :תומלש תוחפשמל 

דואמ הברה דועו ,תונב לע בוהא ,יאטרופס ,קזח לומ ,םירפס 

.תורפסה לש םלגה רמוח םהש ,םידוגינ לש יפוס ןיא ןיינמ - 

םעפ אל .ללכה ןמ ,הנושה אוה ,תורפסבו הרבחב ,רחאה 

תשבגתמו תנגראתמ הרבחה .ביואה ,דיחפמה ,רזה אוה רחאה 

דחאמה קבדה אוה .קדצב אלש ללכ ךרדבו קדצב "רחאה" לומ 

תא ותוחכונ םצעב שיגדמ ,הנושה .ףתושמ ביוא :התוא רבחמו 

.ולומש הלא ןיב רבחמה 

,החילצמ ,הרועמ ,הקזח ןושאר טבמב תיארנש תומד םג 

,ינוציח הטעמ קר והזש ,ןמורה וא רופיסה ךלהמב ררבתמ 
,השלח ,העיגפ איה תומדה ,השעמל .הנוש יומסהו ,יולג 
,הייח תא ררופמה אטח תררוג ,הרבעב דוס תרמוש ,תררופתמ 

.התוא הפיקמה הרבחלו ,המצעל "תרחא" תישענו 

:רחא םיתיעל תויהל לוכי ,תורפסבו םייחב ,דחא לכ 

םרוגו לבוס ,בילעמו בלענ ,חפקמו חפוקמ ,בירקמו ןברק 

היכרריהה תטלוב ,ןיול ךונח לש ויתוזחמב .לובסל םירחאל 

בולע אוהש והשימ שיש ןמז לכ :םיחפוקמהו םילבוסה לש 
תא סומרל ידכ ,לוכה השעא :"סוסה לע" שיגרמ ינא ,ינממ 

לש הקימאנידה יהוז .הלענ שיגרהל ידכ ,סומרל לוכי ינאש ימ 

ימ שי .םיערו םיבוט ןאכ ןיא .תונכסמהו חופיקה ,תובילעה 
תונמדזה שי סמרנלשכו ,סמרנש ימו ורבח תא סומרל לוכיש 

.התוא לצנמ אוה - וסמור תא סומרל 

תורפסב "תורחא" לש תואמגוד עברא .ג 

.דאמ הברהמ טעמ ,תוירקמ תואמגוד הלא 

"לאשימ" :ץיבוקרב .ד .י .1 
רבע ,דומלל הצר אלש ,יוחד ,רוחב ,לאשימ ,רופיסה לש וזכרמב 

ךונת תאו תינמיה וניע תא דביא ,ורבחל דחא הכאלמ לעבמ 

יחו ,הרייעה ימוחתב חלושמ ךלהתמ ,הטטקב תילאמשה ונזוא 

:יאזע ןב חסינש ללכה יפל לבא .רתוימ םדא ,הרואכל .הילושב 

ךל ןיאש ,רבד לכל גילפמ יהת לאו ,םדא לכל זב יהת לא" 

,תובא יקרפ)"םוקמ ול ןיאש רבד ךל ןיאו ,העש ול ןיאש םדא 

אוהשכ ,תוכוסה גח תארקל ,הנשב םעפ הלגתמ וכרע .(ג 'ד 

קפסל םמצע לע םילבקמ ,ותומכ "םיחחופ" ,ותרובח ינבו 
"קסע" לע "לופונומ" םהל שי .הרייעה ינב לכל "תונעשנה" 

תא םילהנמ םהו "תונעשוה" תורכל םדבלמ שיאל רוסא ,הז 

םצזאמ 

                             
                                                                         

                                                



"קסע" .םהיניע תוארכ םיריחמ םיעבוק ףאו המר דיב "קסע"ה 
:לאשימ לש ובצמל הימינוטמ אוה "תונעשוה''ה 

לגוסמ וניא ,הרייעה ישנאל - תו-אנ-עשוה קפסמש ימ 
רחאל - "הטובח אנעשוה"ל המוד אוה .ומצע תא עישוהל 

לשמ .םילעה יקרועו םילועבגה קר הנממ וראשנו הב וטבחש 
.שומישל דוע חלצי אלש רבדל וא םדאל 

:ופוסל רופיסה תישארמ הרומת לש ךילהת רבע רוביגה 

היפלש ,הרבחה לש הטבמ תדוקנמ ותובילע רואיתב ותישאר 

ותחלצהב ,וכשמה ;"ללכ םדא-ןב רדגב בשחנ אוה ןיא" 
רתוי הלודג תוללמואב ומויסו ,"תונעשוה"רוכמל "תירחסמה" 

האיבמ ובצמל תועדומה ."ןובשח אלל"יחשכ ,ותליחתב רשאמ 

םתונשל לוכי וניאש הנקסמלו ,םיזבזובמה וייח לע הניקל 

...רבקל דראש דע ,ךכ ךלהתא םלוע דעו" :םדאה דחאכ תויחלו 

.(גי ימע) "...תחא ןיעב קר ...תחא ןיעבו ...ןבאכ דומלג ,ידבל 

יכ יתיליג ,אלכה ןמ יתאצישכ ךכו" :קקח בל .2 
"יחוכ לפכנ 

.יחרזמה אצומה עקר לע "תורחא" לש "יסאלק" רופיס והז 
תונשב חרזמה תוצראמ הלודגה היילעב םישדח םילוע ידלי 

ומצע תא שחה הרבעמה ןמ דליה לש ונובלע .םישימחה 
רבסה רופיס םג והז .םיזנכשא ,"םירבצ"םידלי תרבחב ,"רחא" 

,הקדצה דחי ,ב"הראב םייחלו הנממ הדיריל ,ץראה תביזעל 
תוהזל תושחכתהה ריחמ !דרוי לש ורופיס .המשאה ,תולצנתה 

רופיס .ב"הראב כ"חאו לארשיב הליחת :הייודב תוהז ץומיאו 

וטלבוי .םינשה קחרממ ןושאר ףוגב רפוסמה ,תוכבתסה לש 

אשונל ןירשימב םירושקה וכותמ םידחא םיטקפסא קר ןאכ 
.לארשיב "תורחאה" 

שפחתהל ולש ךרוצה תאו םשה תובישח תא שיגדמ רוביגה 

,תיחרזמה ,תמדוקה ותוהזל שחכתמ אוה .תוהז ףילחהלו 
יחרזמה יוגיהה תעלבה ללוכ ;תיזנכשא ,"תירבצ"תוהז ץמאמו 

ודמעמל שחכתמ אוה .לקולקה יזנכשאה יוגיהה ץומיאו ,ןוכנה 

ימ ,רחא לש םינפ דימעמ .הרבעמב וירוגמלו ךומנה יתרבחה 

דבוכמו לבוקמ היהיש בשוח אוהש ימ וא ,תויהל הצור היהש 

:רמוא התיכה ןמוי" :הרבחב ודמעמב ול עייסיו וירבח לע 

.רחוס באה די-חולשמ' :רמוא התיכה ןמוי .ודאיסרפ ינא .'םרפי 

.הגונרז תרבעממ ינא ,א"ת 75 ואדרונ :תבותכה .רלדנס יבא 

יתילעש םוקממ הילא יתילע אל וליאכ .לארשי - הדילה ץרא 
."יתודליב 

אוהש שחו ,םיקאריעה דגנכ תומודקה תועדל ףרטצמ אוה 

דע ךלוהו לדג ,וכותבש ימינפה חתמה .ותחפשמבו ,ויבאב דגוב 
תושחכתהה לש דבכה ריחמה הז .םינפבמ ותוא רבוש אוהש 

הלגתת אמש ,ןמזה לכ ,רמשמה לע דומעל ץלאנ אוה .ותוהזל 

םעו אוהש המ םע דדומתהל חוכ יד ול ןיא .תיתימאה ותוהז 

.עיגפ רתוי דוע ותוא השוע תושחכתהה .אוהש ימ 

"ונתאמ תחא" :ןונד תרפא .3 
תיבב הפיה הדליה ןשארבו ,תודלי לש הרובח"רופיסה זכרמב 

הרועכהו היוחדה ןתתיכ-תבב ללעתהל הטילחמה ,רפסה 
הבר הדימב עבונ רופיסה לש וחוכ ,'הריעשה' הנוכמה 

'הריעש'ל תונבה ראשמ רתוי תברוקמה ,תרפסמה תומדמ 

תעשב התוא הבירקמו הב תדגוב ךא ,הנומא תא תשכור ףאו 

תצובקל ךייתשהל ,רתוי לק םגו ,רתוי םלתשמ ירה .ןחבמ 

,'תונורחא תועידי' ,'םידדובהו םיגירחה' ,ןמפוה היח) ".בורה 

2.7.2004).
תשורח :תוללעתהו הייחד לש הימוטנא םיגדמ רופיסה 

ותרוצ לשב הייחדה :"הנוז הלש אמאש" ךכ לע תועומשה 

:תורבחה לש יודינה ;'"הריעשה' הל םיארוק ונחנא" :תינוציחה 

דמלת םא קר הלש תורבח היהנש הל ונרמא תונבה ונחנא" 

,ריווא ומכ איה םינבה ליבשב" :םינבה לש לוצינה ;"קותשל 

זא ,התיא םירבדמ םאו ,הלש רבח תויהל הצור אל דחא-ףא 

."םירועיש לבקל וא קיתעהל ליבשב קר 
"הגיהנמה" לש הדיגבה רואיתב אוה רופיסה לש ואיש 

תרקבמ איה .הביבס תודליה תרובחו ,"הפי יכה הדליה" איהש 

תוחפל החילצמו הנומא תא תשכור ,"הריעשה" לש התיבב 

הל תוכחמה תונבה לא תאצלו הרידה תלד תא חותפל התוא 

היתורעש לע קבד תוכפושו תורעשה תא הל תורזוג ,ץוחב 
.הפוג לעו 

,םירופיסה ראשל ןוטה תא ןתונ רפסה תא חתופה הז רופיס 

םיסלכואמ םירופיסה .םיקזח םייפרגויבוטוא תודוסי םהב שיש 

,"םירחא" ,םימוגפו םידדוב ,םיגירחו םייוחד םירוביגו תורוביגכ 

.םהילא תרזכאתמו םתוא תנמסמ הרבחהש 

''םיפוקש" :ןמלגנא רואיל .4 
רפסמה לש השיגפ ,ומש לע ארקנ רפסהש ,רופיסה זכרמב 

לש ןזה לע תינמנ איה" :טקרמרפוסב "תולגע תרדסמ" םע 

התייה איה" ."הנשה תומי לכב ןהב תטלוש ןיעה ןיאש תוירבה 

,הרה התייה היהו ,תיפויתאה הדעה תונבמ המוק תכומנ השיא 

בתכב םוקר וילעש הדובע לברסב התייה השובל ...הרה דואמ 

ספדומ 'דימת ךתורישל' בותיכהו .התדובע םוקמ םש לוגע 
".ובגב הטלבהב 

הלא "םירחאה" לש תיגולטק המישרב םייתסמ רופיסה 

,רפוסב תולבקה םיתחמ :"םיללצה ישנא ,םיפוקשה םישנאה" 

תבשויה השישק ,תובוחרה אטאטמ ,הדעסמב םילכה ףטוש 

,תיזכרמה הנחתב םיתורישה הקנמ ,סובוטואה גהנ ,הדבל 

.ןוינקב חטבאמה ,םידליה ןגב רמושה 

ירוביג" ,"םיפוקשה םישנאה" תא םיסלכאמ רפסה ירופיס 

םה [ ] .םהייחב םיקדסה םע םידדומתמה םוי-סויה 
ילושב םלועל םיראשנ ךא ,ונייח תא םינשמ ,וניניב םיכלהתמ 

■ (.''הפיטעה לע" :ךותמ) ".תואיצמה םקרמ 

:תורוקמ 

:סנוכ .1903/ג"סרת ,השראו ,'הפוצהיב :הנושארל ."לאשימ" :ץיבוקרב .ד .י 
.ג'-' ימע ,'יבתכ לכי 

.ךחכשא םא' :ךותב ."יתוכ לפכנ יכ יתיליג ,אלכה ןמ יתאצישכ ךכו" :קקח בל 

.ו981/א"משת ,'םירופיס 

.2004/ד"סשת ,'ןטבב גד' :ךותב "ונתאמ תתא" :ןונד תרפא 

.2009 ,לא תיב תיירפס תאצוה ,'םיפוקש' :ךותב "םיפוקש" :ןמלגנא רואיל 
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