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יַנ˙ ַ‰ֲ‰ָלָכ‰ ƒנ ּפ¿
ר ָעָליו (ברכות נה/א). ל ָאָדם ְמַכּפֵ ְלָחנֹו ׁשֶ ׁשֻ

ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ר  ְמַכּפֵ ַח  ִמְזּבֵ ֲאַזי  ם,  ַקּיָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ
ֶפׁש (כמבואר בשעורים  ְקִריִבים ָעָליו, ְוֵהם ּפֹוֲעִלים ַעל ַהּנֶ ּמַ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ַהּקָ
ו  בהגדות חז"ל על ברכות יז/א: "מיעוט חלבי ודמי יהיה כקרבן"). ֲאָבל ַעְכׁשָ
ֵהֵחל  ָעָליו.  ר  ְמַכּפֵ ָאָדם  ל  ׁשֶ ְלָחנֹו  ׁשֻ ֲאַזי  ם,  ַקּיָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֵאין  ׁשֶ
ְיֵדי  ַעל  ְרֵעִבים,  ים  ַלֲעִנּיִ ֹאֶכל  ת  ׁשַ ַהּגָ ל  ׁשֶ ְוַהְמצּוָיה  ׁשּוָטה  ַהּפְ ְגָמא  ּדֻ ּבַ
ֹזאת  ה  עֹוׂשֶ ֵאינֹו  הּוא  ׁשֶ ּכְ ַלּזּוַלת,  ּלֹו  ׁשֶ מֹון  ֵמַהּמָ ֵחֶלק  ַמְקִריב  הּוא  ׁשֶ
ֶלָעִני  חּוָקה  ׁשְ רּוָטה  ּפְ ָלַכת  ַהׁשְ ְיֵדי  ַעל  ַעת,  ח-ַהּדַ ּוְבֶהּסַ ְלַאַחר-ָיד  ּכִ
ָחה,  ּפָ ׁשְ פּות ֶהָעִני ְלֶזַבח ַהּמִ ּתָ ל ׁשֻ ִנים ׁשֶ ְמאֹור ּפָ א ּבִ ֶקֶרן-ָהְרחֹוב, ֶאּלָ ּבְ
ָניו  ּבָ ֵהם  ים  ָהֲעִנּיִ ׁשֶ ה'  ִלְכבֹוד  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ַמְקִריב  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ הּוא 
ם  ּגַ ְמזֹונֹו,  ּבִ ם  ִאּתָ ק  ִמְתַחּלֵ הּוא  ִלּבֹו  ּוְבטּוב  ֱאלִֹקים,  ֶצֶלם  ּבְ ְבְראּו  ּנִ ׁשֶ
ל" (משלי  ְחמֹו ַלּדָ י ָנַתן ִמּלַ ֱאַמר: "טֹוב ַעִין הּוא ְיֹבָרְך, ּכִ ּנֶ ל הּוא, ּכַ ִאם ּדַ

כב/ט).

R ָרה ְוִחּנּוְך ּפָ ְלַחן ּכַ Qׁשֻ
ֶטְכִנית,  ִהיא  ם  ּגַ ה,  ֻעּדָ ַהּסְ ְלַחן  ֻ ִמּשׁ ַח  ִמְזּבֵ ַלֲעׂשֹות  ׁשּוָטה  ַהּפְ ֶרְך  ַהּדֶ
ְוֶזה  ְלִחּכֹו,  ָהֲעֵרָבה  ָמָנה  ַעל  ר  ְיַוּתֵ ַהּסֹוֵעד  ׁשֶ ֲאָוה,  ַהּתַ ִביַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל 
ֵמַעְצמֹו  ַמְחִסיר  ְולֹא  ּגּופֹו  ֶאת  ׁשֹוֵבר  ֵאינֹו  הּוא  ָכְך  ּבְ ִנְפָלא,  ַח  ִמְזּבֵ לֹו 
(מהרש"א  ְוַתֲעִנית  צֹום  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ִפי  ּכְ ָלֶהם,  ָזקּוק  הּוא  ׁשֶ ָמזֹון  ֲאבֹות 
ֵבַע  ם נֹוָתר ׂשָ ִריא, ּגַ ם נֹוָתר ּבָ א ּגַ ב"ב ס/ב: "כשחרב הבית באחרונה"), ֶאּלָ
קֹוֶרה  ֶזה  ּכָ ָבר  ּדָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ד/א).  (אבות  ִיְצרֹו  ֶאת  ַהּכֹוֵבׁש  ּבֹור  ּגִ יֹוֵצא  ְוַגם 
רּות ֶאת  רּות ְלהֹוִסיף ְלָכזֹו ִהְתַנּזְ ַפע ְוֹעֶדף ָמזֹון, ֵיׁש ֶאְפׁשָ ל ׁשֶ ִעיָדן ׁשֶ ּבְ
בֹוָהה  ּגְ ַהּיֹוֵתר  ַבח  ַהּזֶ ת  ְרּגַ ּדַ ס/א).  ברכות  (ראה  ם"  ִחּנָ "רֹוֵפא  ָרָכה:  ַהּבְ
חֹות  ּלָ ִמּצַ ֵמַאַחת  אֹו  ִרית  ָהִעּקָ ָנה  ֵמַהּמָ ַרק  ָיָדיו  ֶאת  ִלְמׁשְֹך  לֹא  ִהיא 
ר ָעֶליָה ִמּכֹל  ָדה, ּוְלַוּתֵ ָנה ְוִנְכּבָ ׁשֵ ה ּדְ ֻעּדָ ֵזר ְלַגְמֵרי ִמּסְ א ְלִהּנָ ּנּוַח, ֶאּלָ ַהּקִ
ֶמן-ַזִית ּוֶמַלח,  ְמַעט ׁשֶ בּולֹות ּבִ רּוסֹות ֶלֶחם ֲאָחדֹות ַהּטְ ָוֹכל, ְלטֹוַבת ּפְ
ה"  ֵהיֶמּנָ ָיְדָך  ְמׁשְֹך   – ה  ּנָ ִמּמֶ ֲהָנָאְתָך  ׁשֶ ְתָך  "ְסֻעּדָ ֲחַז"ל:  ָאְמרּו  ׁשֶ ִפי  ּכְ
ה,  ּנָ ִמּמֶ ק  ּלֵ ִהְסּתַ ְוָיָפה,  ָדה  ִנְכּבָ ה  ְסֻעּדָ ָרִאיָת  ִאם  לֹוַמר:  ּכְ ע/א),  (גיטין 
ָאר  ּוִבׁשְ ַלַחץ,  ַמִים  ּבְ ָצר,  ֶלֶחם  ּבְ ַרֲעבֹוְנָך  ֶאת  יַע  ּבִ ְוַתׂשְ ְלֵביְתָך,  ֲחֹזר 
ה  ְסֻעּדָ ְתִחיל ּבִ ֵביְתָך. ִאם ּתַ ה ָרִגיל ָלֶהם ּבְ ַאּתָ ים ׁשֶ ֲאָכִלים ָהֲעָמִמּיִ ַהּמַ
ַאַחר  ֶלֱאֹכל  יְך  ְמׁשִ ּתַ ְוַאף  ְועֹוד,  עֹוד  ֶלֱאֹכל  ֵרר  ּגָ ּתִ ָנֵקל  ּבְ זֹו,  ְמֹפָאָרה 
ן  ֵאין ּכֵ ֶ ֶפׁש. ַמה ּשׁ ם ַלּגּוף ְוַגם ַלּנֶ יק ְלָך, ּגַ ָבר ַיּזִ ַהּדָ ע, ַעד ׁשֶ ּבַ ׂשְ ָבר ּתִ ּכְ ׁשֶ
ָנֵקל, ְוָיכֹול לֹא ְלַהְתִחיל, ֲאָבל  ה ֲעַדִין ׁשֹוֵלט ּבְ , ָאז ַאּתָ ֶטֶרם ִהְתַחְלּתָ ּבְ
ם  ּה ּגַ ָך, ִהיא ִהְכִניָסה ַיַחד ִאּתָ ִקְרּבֶ ָתה ֶקַבע ּבְ ָבר ָעׂשְ ה ּכְ ֻעּדָ ַהּסְ ַאַחר ׁשֶ
ֶצר ָהַרע ַהָחְמָרִני  ַתח ִלְכִניַסת ַהּיֵ י ָהֲאִכיָלה ִהיא ַהּפֶ ֶצר-ָהַרע, ּכִ ֶאת ַהּיֵ
ְצָעִדים  ה  ַכּמָ ּבְ ָבר  ּכְ ָיַרְדּתָ  ו  ְוַעְכׁשָ כ"ו),  צדיקים  (אורחות  ָהָאָדם  ֶאל 
ֶרְך ָהֹאֶכל,  ב ּדֶ ֵנס ֶאל ַהּלֵ ֶצר-ָהַרע ְלִהּכָ ָלל ַמְצִליַח ַהּיֵ ֶדֶרְך ּכְ ית. ּבְ ֲאחֹוַרּנִ
ַהּסֹוֵעד  ָאז  ׁשֶ ִמְצָוה,  ת  ְסֻעּדַ ּבִ ְוָקא  ּדַ ֹזאת  ַלֲעׂשֹות  ר  ְמַהּדֵ ָהַרע  ֶצר  ְוַהּיֵ
לתלמידיו,  הגר"א  (הנחיית  ְצָעָדיו  ל  ּכָ ַעל  יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ָעָליו  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ֵאינֹו 
ָרה  ּפָ ּכַ ח  ִמְזּבַ ל  ׁשֶ ָזִוית  עֹוד  ִלְראֹות  ֵיׁש  ָכְך  ּבְ ד/ד).  שלמה  באבן  מובא 

ֲחפּויֹות. ְך ַלֲעֹצר ִהּסָ ְלַחן ָהֹאֶכל, ַהְמַחּנֵ ׁשֻ ּבְ

R ַמִים ם ׁשָ ֲאִכיָלה ְלׁשֵ ָלִמים ּבַ ן ׁשְ Qָקְרּבַ
ְלָחנֹו  ּקֹוְבִעים ַהֲחָכִמים: "ׁשֻ ֶ אּור ֶזה ְיכֹוִלים ָאנּו ָלׁשּוב ְלַמה ּשׁ ַאַחר ּבֵ
ָמעּותֹו. ֵאין  ַהְכָנַסת אֹוְרִחים", ּוְלָהִבין ּבֹו ֶאת ֹעֶמק ַמׁשְ ר ָעָליו – ּבְ ְמַכּפֵ
ָזִוית,  ֶקֶרן  ּבְ אֹוָתם  ִלְפּגֹׁש  ִית,  ּבַ ְוַחְסֵרי  ְרֵעִבים  ים,  ֲעִנּיִ ֲהָבַאת  ּבַ ָנה  ּוָ ַהּכַ
ְמִהירּות.  רּוָטה, ְוִלְפֹטר אֹוָתם ּבִ ֶוה ּפְ ׁשָ רּוָטה אֹו ֹאֶכל ּבְ ְלַהֲעִניק ָלֶהם ּפְ
ׁש  ּיֵ ים ׁשֶ ָנה ַלֲאָנׁשִ ּוָ ִמילּות ֲחָסִדים" ְולֹא "ַהְכָנַסת אֹוְרִחים". ַהּכַ זֹוִהי "ּגְ

יַצד ֲאִביֵאם ְלֵביִתי? ְוֵכיַצד  ְלָחן ְוֵיׁש ָלֶהם ֹאֶכל, ּכֵ ִית, ֵיׁש ָלֶהם ׁשֻ ָלֶהם ּבַ
ִית  ַהּבַ ֶאת  ַלֲעֹזב  ָלֶהם  ְגֹרם  ּיִ ַמה  י?  ּלִ ׁשֶ אֹוְרִחים  ִלְהיֹות  ָלֶהם  ֶאְגֹרם 
ָחָכם  ִאיׁש  ִיְסֹחב  עֹוף  ֶרַבע  ַהִאם  ְוָקא?  ּדַ ְלָחִני  ׁשֻ ַעל  ּוְלָהֵסב  ֶהם  ּלָ ׁשֶ
ה  ַיד ָהעֹוף ַיֲעׂשּו ֹזאת? ְלַמֲעׂשֶ ּלְ יִתי? ַהִאם ַהּתֹוָספֹות ׁשֶ יתֹו ֶאל ּבֵ ִמּבֵ
ְצִליַח ִלְסֹחב  ֹוְמִעים, לֹא ּתַ ָאְזֵני ַהּשׁ את ּבְ ֲאִני ָאמּור ָלׂשֵ ה ׁשֶ ָרׁשָ ם ַהּדְ ּגַ
ִעים ְלִהְצָטֵרף  ּנָ ת ֲאִויָרה ׁשֶ ִנּיַ ּלּוב! ַעל ְיֵדי ּבְ ִ ן? ַהּשׁ אֹוָתם ְלֵביִתי. ַמה ּכֵ
ֶלת  ְמֻתּבֶ ה  ְסֻעּדָ ַוֲעִריַכת  ָדה,  ְוִנְכּבָ ְמרֹוֶמֶמת  ה  חּוׁשָ ּתְ ַהֲעָנַקת  ּבְ ֵאֶליָה, 
ה  ֵאּלֶ ּה. ּכָ ים ִיְרצּו ְלָהֵסב ּבָ ֲחָכִמים ַרּבִ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ָחְכָמה ּומּוָסר, ׁשֶ ּבְ
ָבָנה (ר"ה  ַלְיָמה, ְלָהִעיד ַעל מֹוַלד ַהּלְ ִאים ְירּוׁשָ ְסֻעּדֹות ָהיּו עֹוְרִכים ַלּבָ
ה  ְמַהּוָ ּה,  ּבָ ין  ְמֻסּבִ ַהּדֹור  ַחְכֵמי  ׁשֶ ַלִים,  ירּוׁשָ ּבִ ָדה  ִנְכּבָ ה  ְסֻעּדָ כג/ב). 
ְלִהְצָטֵרף  ץ  ּוְלִהְתַאּמֵ ָרִטי  ַהּפְ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעֹזב  טֹוָבה  ֶהְחֵלט  ּבְ ה  ִסּבָ
ֻעּדֹות  ּסְ ּבַ ן ְלאֹוְרָחיו, ׁשֶ ה ּכֵ ם ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהָיה עֹוׂשֶ ה ַהִהיא. ּגַ ֻעּדָ ַלּסְ
ִפי  ּבְ ה'  ם  ׁשֵ ֶאת  ִהְקִריא  הּוא  ב,  ָוׁשָ עֹוֵבר  ְלָכל  ָעַרְך  ׁשֶ ַהְמֻפְרָסמֹות 
ִרים  ֶהְסּבֵ ָעַרְך  ם  ׁשָ כא/לג),  בראשית  ברש"י  מובא  י/ב,  (סוטה  ַהּסֹוֲעִדים 
ַבע ְוַהִהְסטֹוְרָיה  ִליָטתֹו ַעל ַהּטֶ ל ה' ּוׁשְ יִפים ַעל אֹודֹות ַאְחּדּותֹו ׁשֶ ַמּקִ
ֵדי ַהֲעָנַקת  ל ֶזה ּתֹוְך ּכְ יל ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ּכִ (רמב"ם עכו"ם א/ג). ַאְבָרָהם ִהׂשְ
ה  יׁשָ ִהְדּגִ ָלֵכן  ְוסֹוֵעד,  סֹוֵעד  ּוְלָכל  ְואֹוֵרַח,  אֹוֵרַח  ְלָכל  ְנִעיָמה  ה  חּוׁשָ ּתְ
ִלְכאֹוָרה  יח/ח).  (בראשית  ָהֵעץ"  ַחת  ּתַ ֲעֵליֶהם  עֹוֵמד  "ְוהּוא  ַהּתֹוָרה: 
י  ּדַ ֲהֵרי  ָהֵעץ,  ַחת  ּתַ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָהָיה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ׁשֶ ּיּון  ַהּצִ ר  ְמֻיּתָ ּכִ ִנְרֶאה 
ַאְבָרָהם  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֹאֶכל,  ָלֶהם  יׁש  ִהּגִ ְוהּוא  ם  ׁשָ ָהיּו  אֹוְרָחיו  ׁשֶ ן  ְלַצּיֵ ָהָיה 
ְוהּוא  ַהּסֹוֲעִדים  ֵהם  ׁשֶ ִרים,  ּוְמֻנּכָ ָזִרים  ל  ׁשֶ ה  חּוׁשָ ּתְ ְלאֹוְרָחיו  ָנַתן  לֹא 
ַחת  נּו ּתַ ּלָ ֶפת – ּכֻ ּתֶ ה ְמׁשֻ ְסֻעּדָ א ּבִ ַצְוּתָ ם ִנְמָצִאים ּבְ ּלָ א ּכֻ ְלָצר, ֶאּלָ ַהּמֶ
ֱאֶמת ַרק ֵהם  ּבֶ י ׁשֶ ְלָחן ֶאָחד, ַאף ַעל ּפִ ים ְלׁשֻ נּו ְמֻסּבִ אֹותֹו ִאיָלן, ְוֻכּלָ
ְלָחן. הּוא לֹא  ֻ ם ְלַיד ַהּשׁ ב ִאּתָ ָכל ֹזאת ָיׁשַ יׁש, ּבְ ָסֲעדּו ְוהּוא ָהָיה ַרק ַמּגִ
א ָאַמר: "ָאנּו רֹוִצים עֹוד  רּוַסת ֶלֶחם"? ֶאּלָ ם רֹוִצים עֹוד ּפְ ַאל: "ַאּתֶ ׁשָ
ר ְלָכל אֹוְרָחיו ַעל אֹודֹות  ְך ָיֹכל ָהָיה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְלַסּפֵ רּוַסת ֶלֶחם". ּכָ ּפְ
י  ַבע ְוַעל ַהִהְסטֹוְרָיה, ּכִ י ְמֻעְרֶעֶרת ַעל ַהּטֶ ְלּתִ ִליָטתֹו ַהּבִ "ה ְוַעל ׁשְ ּבָ ַהּקָ
יׁש  ּגִ ּמַ ֶ תּוַח ִלְקלֹט ֶאת ַמה ּשׁ ב ּפָ ל ֹאֶכל, ַהּלֵ ְלָחן ׁשֶ ים ְלַיד ׁשֻ ר ְמֻסּבִ ֲאׁשֶ ּכַ
ָקֶרֶבת ְלָבבֹות"  ּמְ דֹוָלה ְלִגיָמה ׁשֶ ָאְמרּו ֲחַז"ל: "ּגְ ִפי ׁשֶ ה ְמָבֵאר, ּכְ ֻעּדָ ַהּסְ
הֹוֶפֶכת  ׁשֶ אֹוְרִחים,  ַהְכָנַסת  ל  ׁשֶ בֹוָהה  ַהּגְ ָהָרָמה  זֹוִהי  קג/ב).  (סנהדרין 
ק  ּלֹא ְלִהְתַחּמֵ ֵבד, ׁשֶ ְפִקיד ּכָ ל ָעֵלינּו ּתַ ה ֻמּטָ ָרה. ֵמַעּתָ ּפָ ח ּכַ ִלְהיֹות ִמְזּבַ
ִליְך ֶאת  ים ְולֹא ַנׁשְ ֲחִליט ִלְהיֹות ְנִזיִרים ּוִמְתַעּנִ ּנַ נֹות" ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְרּבָ ִמ"ּקָ
ן"  ְרּבָ ַה"ּקָ ֶאת  יַח  ַנּנִ א  ֶאּלָ יא/ב),  (תענית  ֶלב  ַהּכֶ ִלְפֵני  נֹות"  ְרּבָ ַה"ּקָ ל  ּכָ
ח  "ִמְזּבַ ַעְצֵמנּו  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִנְלַמד  ם",  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ר  ֲאׁשֶ ְלָחן  ֻ "ַהּשׁ ַעל 
תֹוְך  ּבְ אֹוָתם  ּוְלַאֵחד  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ֶאל  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֶאת  ר  ְלַחּבֵ יל  ּכִ ְוַנׂשְ ָרה",  ּפָ ּכַ
ֵדי ִלְהיֹות ֲחָזִקים  ַמִים, ְוַנְבִריא ֶאת ּגּוֵפנּו ּכְ ם ׁשָ ּנֹאַכל ְלׁשֵ ב, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַהּלֵ
פּול  ְך ִיְהֶיה ּכָ ְצִליַח ְלָהִפיק ִמּכָ ּנַ ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא (או"ח רל"א). ָהֶרַוח ׁשֶ
ִפים  ְבֵרי ַהּמּוָסר ְוָהַרְעיֹונֹות ַהּיָ ל ּדִ ר ֶאת ּכָ ר ְנַחּבֵ ֲאׁשֶ ּכַ ֵני ׁשֶ ל, ִמּפְ ּוְמֻכּפָ
ּיּות  ָבִרים ְיַחְלְחלּו ֶאל ּתֹוְכֵכי ָהִאיׁשִ ָדה, ַהּדְ ה ִנְכּבָ ֶרְך ְסֻעּדָ ֶאל ַעְצֵמנּו ּדֶ
ְבֵרי ָחְכָמה,  ַמע ֶאת אֹוָתם ּדִ ר ִאם ִנׁשְ ה יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ת-מּוָדע, ַהְרּבֵ ְוַהּתַ
ת  ּבָ ׁשַ ְלֶמֶדת ּבְ ּתֹוָרה ַהּנִ ּבֹות ׁשֶ ם ַאַחת ַהּסִ ֲאִויָרה ְנִעיָמה. זֹו ּגַ ַאְך לֹא ּבַ
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶעֶצם  ְגַלל  ּבִ ם  ּגַ ָאְמָנם   , ֹבּהַ ּגָ יֹוֵתר  ֵעֶרְך  ָלּה  ֵיׁש  ֹקֶדׁש, 
ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ חֹוְדִרים  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִעיָמה  ַהּנְ ֲאִויָרה  ּבַ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ ם  ּגַ ֲאָבל 
ָרה  ּפָ ח ַהּכַ ָמה, ְוֶזהּו ִמְזּבַ ׁשָ ֶפׁש ּוַבּנְ ּנֶ ים ּבַ ִניִמּיִ ה יֹוֵתר ּפְ ֶאל ְרָבִדים ַהְרּבֵ

נּו. ּלָ ְלָחן ׁשֶ ֻ ה ָלנּו ַהּשׁ עֹוׂשֶ ׁשֶ

לעילוי נשמת האשה הצנועה
שנפטרה בשיבה טובה ובשם טוב

מרת אסתר בת יקירה (חיריה) ושלמה פלוס
נפטרה בכ"ו ניסן תשע"ב

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים

3‚ליון מס'   

הסידרה המפוארת:
"˘יעורים ב‰‚„ו˙ חז"ל"

על פי ס„ר ‰ספר "עין יע˜ב"

ניתן להשיג את הסדרה:
משפחת גבהרד,

רח‘ משך חכמה 35, מודיעין עילית,  מיקוד 71919

טל. 08-9744666
אפשרות לרכישה בכרטיס אשראי ובשיקים, 

הובלה עד הבית.
22ספרים

על כל ‰˙למו„ ‰בבלי ו‰ירו˘למי

ים ƒינ ƒנ ים ּפ¿ ƒל ו… ׁ̆

ya
fe
p
o.p

ro
g
.c
o.il


