
                                                                                                                       
                                                                           

  
  

  

  ט"תשס יתרו

  
  

  "בחירה) ע� זכות (�ע" = "� סגולהע"
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  "אר� חמדה"ראש כולל , יוס� כרמלהרב 

  

  

  

  

שינו את ההיסטוריה העולמית והפכו את ע� ישראל רגעי� מופלאי� אלה . במרכז פרשת יתרו עומדת פרשית מת� תורה
  : ל הכתוב"וז. לע� סגולה

 ְוַעָ+ה ִא� ָ$מ-ַע ִ+ְ$ְמע* ְ,קִֹלי *ְ$ַמְרֶ+� ֶאת ...*מֶֹ$ה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִֹהי� ַוִ&ְקָרא ֵאָליו ְיקָֹוק : ַוִ&ַח� ָ$� ִיְ"ָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר"
  ).ה4בט "שמות י" (2ָה ִמ0ָל ָהַע1ִי� 0ִי ִלי 0ָל ָה/ֶר�ְ,ִריִתי ִוְהִייֶת� ִלי ְסג.

  
רי "אדמו, "שפת אמת"סבו של בעל ה, מ"ננסה השבוע להסביר את המהפ7 הגדול באמצעות רעיונותיו של בעל חידושי הרי

  .חסידות גור
רת המאמרות תוקנו הטוע� כי עש, לצטט את סבו" שפת אמת"מרבה בעל ה, בכל הפרשיות הראשונות של ספר שמות

, לטענתו לא מדובר בקשר סמנטי לשוני גרידא. באמצעות עשרת המכות ואיפשרו את התיקו� הגדול של עשרת הדברות
  .אלא בקשר מהותי המביא לידי ביטוי תהלי7 רוחני יסודי בתולדות האנושות

  :נצטט מתו7 דבריו לפרשתנו
וכמו האד� שנכנס בו מקוד� יצר הרע ואחר כ7 בא ... ותל כי עשרת הדברות כנגד עשרה מאמר"ז ז"כמו שאמר מו"

עד שהיו עשרת הדברות , כ� היו עשרה מאמרות קרובי� אל הטבע... וכמו מקוד� תהו ובהו. יצר הטוב שהוא תיקונו
" בראשית"ל להיות נגלה ומבורר כי רק ממנו יתבר7 בכח התורה כמו שאמרו "להתחדש ולתק� חיות של העול� כנ

  ).ב"תרל..." (ה שנקראה ראשיתבשביל התור
ג� אחרי בריאת , שמבחינה רוחנית שררה בעול�, מ היא תקופת התוהו"התקופה הראשונה כפי שמגדיר בעל חידושי הרי

, בגיל זה. לתקופה שלפני גיל קבלת נע� על מצוות, תקופה זו מקבילה בחיי האד�. באמצעות עשרת המאמרות, העול�
בתקופה זו התנהל העול� על פי . השפעתו של יצר הטוב עדיי� איננה קיימת. די מעשי נערותהמביאו לי, לאד� רק יצר הרע

של , באמצעות בחירה חופשית, במציאות שכזו עדיי� לא שיי7 לדבר על תיקו� עול�. ללא השפעה של תורה, חוקי הטבע
לשיאי� . ה� המניעי� את האנושותהיצרי� הגשמיי� והחומרי� , "תבלי�"מכיו� שעדיי� לא נברא ה. עשה טוב וסור מרע

לפי הבנה זו שלילת ". ט שערי טומאה"מ"נמוכי� ביותר הצליחו להגיע המצרי� בראשות פרעה מה שמכונה בלשו� חכמי� 
היא תוצאה הכרחית של עול� שנברא בעשרה מאמרות קוד� לזמ� בו ניתנו עשרת , הבחירה החופשית מפרעה איננה עונש

  . הדברות
" ט שערי טומאה"מ"היה צור7 לגאול את ע� ישראל ממצרי� ולהעלות אות� מ,  העול� למדרגה חדשהכדי להעלות את

למצרי� ולעול� , עשרת המכות הוכיחו לע� ישראל. יו� מת� תורה, ולהביא� אל היו� החמישי�" ט ימי הספירה"מ"אל 
כח "� להשתחרר מכבלי עול� החומר ומעשרת המכות הוכיחו עוד כי נית. כי יש מי שמנהיג את עול� חוקי הטבע, כולו

  .המוש7 כלפי מטה, הטבעי" הכובד
לאד� יש בחירה . כי א� ג� יצר הטוב, לא רק יצר הרע. הבשורה המרכזית של מת� תורה היא כי האד� הנו בעל שני יצרי�

כמי שיקבל , "ע� בחירה"4"ע� סגולה"כדי ללמד את האנושות מה כוחה של בחירה חופשית נבחר ע� ישראל כ. חופשית
רק מי שבחירתו החופשית מודרכת . מרגע זה נית� להביא לידי ביטוי את היות� בני חורי� על ידי בחירה בטוב. את התורה

  .ה"דבק בקב, שה� ורק ה� מגדירות מהו טוב, על ידי עשרת הדברות
  

  . השבוע ילכו אזרחי מדינת ישראל להצביע בבחירות חופשיות
  .  להשתת� בבחירת מנהיגי הציבור של מדינת היהודי�זמ� רב התפללנו כי נזכה

  , תו7 כדי זכירת חובתנו לבחור בטוב מתו7 בחירה חופשית, נל7 בשמחה להצביע
  ה על הזכות שנפלה בחלקנו להיות שותפי� להלי7 בחירות חופשי ושוויוני"מתו7 הודאה לקב

  , שנזכה מתו7 כ7, ומתו7 תפילה לבורא עול�
  .י� יודרכו על ידי עשרת הדברותלמדינה בה יותר אנש

  
   ל" זאשר וסרטיל נ הרב"לע

  ט"כסלו תשס' ע ט"נלב
  

   יעקבנ רבי "לע  
  ב� אברה� ועיישה סבג
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  מח$מבבבא קמא דפי� , שבט'  כ$'יד
  

  כללי חיוב אד� בנזק
  הרב עופר לבנת

, א� כ� לכאורה". אד� מועד לעול� בי� שוגג בי� מזיד"את הכלל ) ד� כו עמוד א(בד� היומי , לפני מספר שבועות, למדנו
שכלל זה אינו תק� תמיד ויש מקרי� בה� אד� פטור , מהרבה סוגיות מוכח,  למרות זאת. אד� חייב על כל נזק שעשה

הגמרא .  הגמרא קובעת את הכללי� הבאי� בתחו� זה) ד� מח(בסוגיה הנלמדת השבוע בד� היומי . על נזק שעשה
  :מבחינה בי� שלושה מצבי�

  . המזיק שלא ברשות והניזק ברשות. 1
  .א ברשותשניה� ברשות או שניה� של. 2
  .המזיק ברשות והניזק שלא ברשות. 3

דוגמה קלסית למקרה . והמזיק חייב" אד� מועד לעול�"א� המזיק פעל שלא ברשות והניזק פעל ברשות אזי תק� הכלל 
א� המזיק ,  ג� כאשר שניה� היו ברשות הרבי�. ללא רשותו והזיק, זה היא כאשר המזיק נכנס לרשותו של הניזק

  . כגו�  שר� ברשות הרבי� והזיק יהיה חייב ג� על נזק שנעשה בשוגג או באונס, י� המקובלי�התנהג כנגד הכלל
כגו� ששניה� רצו ברשות , "היו שלא ברשות"או ששניה� , כגו� ששניה� הלכו ברשות הרבי�, "היו ברשות"א� שניה� 

א� .  באופ� פעיל  או באופ� סבילי החילוק הוא בי� נזק שנגר� "לפי רש. הגמרא מחלקת בי� מקרי� שוני�,  הרבי�
א� שניה� היו פעילי� והתנגשו . המזיק פטור, א7 א� הניזק נתקל במזיק . הוא חייב על הנזק, המזיק פגע בחברו והזיקו

החילוק הוא הא� ,  )ג4 א, הלכות נזקי ממו� ו(� "לפי הרמב. זה נידו� כמו הזק שנעשה באופ� סביל והמזיק נפטר, זה בזה
ש� (� "אמנ� רואי� מדברי הרמב. לבי� א� הזיק ללא כוונה ואזי הוא פטור, שאז הוא חייב, ו� להזיקהמזיק התכו

  .אלא כל מקרה שנהג בפשיעה נידו� כמי שהזיק בכוונה וחייב, שאי� צור7 שממש יתכוו� להזיק) ועוד מקומות, הלכה ח
י המזיק "לפי רש, רשות לתו7 רשותו של המזיקכגו� שהניזק נכנס ללא , א� המזיק היה ברשות והניזק היה שלא ברשות

רק א� היה מודע לנוכחותו אז חייב א� הנזק נעשה . פטור אפילו א� הזיק באופ� פעיל כיו� שלא ידע מנוכחותו של הניזק
  . � ג� במקרה זה הכלל הוא שא� הזיק בשוגג או באונס פטור ורק א� הזיק במזיד חייב"לפי הרמב. באופ� פעיל
נצטר7 לבדוק על פי , שלצערנו מאוד שכיחות, כמו בתאונות דרכי�, ניתני� ליישו� בכל מקרה ג� בימנוכללי� אלו 

  .כללי� אלה מי הוא החייב
  

  שאלה

� חיוב המיתה לשור שהרג הוא חיוב על "בחמדת הד� היומי לפרשת בשלח הובאו דברי הנחלת דוד שהסביר שלדעת הרמב
  :שכתב) חלק שלישי פרק מ(� במורה הנבוכי� " סותר את דברי הרמבלכאורה הסבר זה. השור ולא על הבעלי�

ולפיכ7 נאסר ליהנות , אלא זה עונש לבעליה, ומה שהבהמה נהרגת א� הרגה אד� אי� זה עונש לה כפי שלועגי� לנו המיני�"
  ..."יה על כל פני�הפסיד דמ, ב� חורי� או עבד, וידע שא� תהרוג קט� או גדול, בבשרה כדי שיקפיד בעל הבהמה בשמירתה

  ?� ג� הריגת השור הוא חיוב על הבעלי� כדי שישמור ולא כדברי הנחלת דוד"הרי שלדעת הרמב
  משה גרוס 

  מעלה אדומי�
  

  תשובה

בראשית (� "הרמב). ה ', כח  וכ� בראשית ט, א"עיי� שמות כ(שאלה זו של הטע� להריגת בהמה נידונה רבות במפרשי התורה 
א7 א� על פי כ� הסיק ." אי� בחיה דעת שתענש או תקבל שכר"נית� לומר שיש כא� עונש לבהמה שהרי אכ� תמה כיצד ) ה, ט

הוכחתו של . ואי� הטע� משו� עונש לבעלי�, מיוחדת שכאשר בהמה הורגת אד� היא נהרגת" גזרת מל7"� שיש כא� "הרמב
שהוא שור שאי� , ת תנא קמא ג� שור המדברשבה נאמר שלדע) מד עמוד ב(� היא ממשנה הנלמדת השבוע בד� היומי "הרמב

) ד� ב עמוד א(� היא מהמשנה בסנהדרי� "הוכחה נוספת שנית� להביא לדברי הרמב. חייב מיתה א� הרג אד�, לו בעלי�
ואילו ההתייחסות למקרה זה הייתה של עונש ממוני לבעלי� היה , ששור הנסקל נידו� בסנהדרי� של עשרי� ושלושה דייני�

  . י� של שלושה דייני�די בבית ד
וכ� . � שג� שור שאי� לו בעלי� נסקל"פסק הרמב) פרק י הלכה ו(בהלכות נזקי ממו� . � פסק את ההוכחות הללו"הרמב

דיני נפשות "� שדני� שור הנסקל בבית די� של עשרי� ושלושה והגדיר זאת כ"פסק הרמב)  פרק ה הלכה ב(בהלכות סנהדרי� 
  ." בהמה

� "אומנ�  הרמב. זהו חיוב על השור כדברי הנחלת דוד. � התורה קבעה חיוב מיתה לשור שהרג" הרמבלכ� נראה שג� לדעת
, א7 אי� זה מגדיר את התשלו�, שהטע� שקבעה התורה חיוב זה הוא כדי לגרו� לבעלי� לשמור, הסביר, במורה הנבוכי�

 .        כחיוב הבעלי�
  

  
  
  



   

   
3333        

 

        ת יתרות יתרות יתרות יתרופרשפרשפרשפרש

        

  
  

  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי�"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

יפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת בית יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ו"  שער לדי�"המדור 
  .ו של הציבור הרחבבכ7 נבנה נדב7 נוס� בקירוב משפט התורה לליב .הדי� על פי די�

  

  

  חובת השבה בשומרי�
  הרב אורי גנ� 

  .או שמא אי� עליו חובה אישית כזאת, בגליו� זה נדו� בשאלה א� מוטלת על השומר חובת השבת הפקדו� למפקיד
אה שתי מבי.) קיב(ובבא קמא :) לד(במסכת כתובות ' ראינו שהגמ. עסקנו בעבר בשאלה מהו הזמ� הקובע להתחלת חיוביו של שומר

  . ללשו� אחת שעת החיוב היא תחילת השמירה וללשו� השניה שעת החיוב היא שעת הנזק שאירע לפקדו�. לישנות בעני�
� פסק שתחילת השמירה היא "א7 הרמב, ורק אז מתחיל שעבוד נכסי השומר, פסקו רוב הראשוני� שהחיוב חל בשעת הנזק, להלכה

  .אז מתחיל שעבוד הנכסי�, שעת החיוב
,  מסתבר שהיא חלה כבר בשעת ההפקדה–א� ישנה חובת השבה , שהרי, מקו� לומר שהמחלוקת תלויה בשאלת חובת ההשבההיה 

  .אז נוצר חיוב כספי,  אי� החיוב מתחיל אלא כאשר קורה לפקדו� נזק–א7 א� אי� חובת השבה . �"כדעת הרמב
אלא , מ ישנה חובת השבה"י� שאי� שעבוד משעת ההפקדה מכתב שג� לראשוני� הפוסק) ד"רצא סקמ' חוש� משפט סי(7 "הש, אול�

חובת " מתורגמת"רק כאשר החפ� נזוק אז . שכל עוד החפ� קיי� אי� מקו� לשעבוד נכסי� שהרי החובה היא להשיב את החפ� עצמו
כגו� שאינו (טור 7 שכאשר השומר מסופק א� הוא חייב או פ"לכ� נוקט הש. השבת החפ� לחוב כספי ואז משתעבדי� הנכסי� להשבה

  .כמו שנתבאר בגליונות הקודמי�, וחייב, "איני יודע א� פרעתי7"חל די� של ) יודע אירע אונס או גניבה ואבידה
שאי� על השומר חובת השבה כלל והחיוב שנוצר בשעת הנזק הוא חיוב חדש ולכ� לדעת ) ד"מ סק"סימ� ש" (קצות החוש�"לעומתו טוע� 

  .ופטור כאשר הוא מסופק מה קרה לחפ�" איני יודע א� נתחייבתי" בשעת הנזק והרי זה בגדר רוב הראשוני� חל החיוב רק
  .7 סובר שישנה חובת השבה בשומרי� וקצות החוש� חולק על כ7"אנו רואי� שהש, שנתבארה בגליונות קודמי�, במחלוקת זו

  .נביא דוגמאות נוספות המושפעות מעקרו� הזה
ובשעת ההחזרה כל אחד טוע� , וזה הפקיד מאה, זה הפקיד מאתיי�.  שני� הפקידו כס� אצל שומר:ע במקרה הבא"ד� השו' ש' בסי

  . איננו זוכר–והשומר , שהוא הפקיד מאתיי�
אי� הוא חייב אלא מאה לזה ומאה ) כגו� שהפקידו אצלו ביחד(ע שכאשר לא היה מוטל על השומר לזכור מי הפקיד מאתיי� "פסק השו

  ".נח עד שיבא אליהויהא מו"והשאר , לזה
וא� בא ,  מניח התשלו� ביניה�4 4ע שא� קנה מקח מאחד מחמשה בני אד� ואינו זוכר ממי "ב פוסק השו"בסימ� רכ, לעומת זאת

  .ישל� לכל אחד מה�) מידת חסידות(לצאת ידי שמי� 
  ? לכל אחד כמו במקחשואל מדוע לגבי שומרי� אי� מידת חסידות לשל� מאתיי� ) א"סק' מ סימ� ש"חו(קצות החוש� 

א7 . לכול�, לכ� מדת חסידות לשל� מספק. לשל� למי שמכר לו") חובת גברא("שבמכירה יש על הקונה חובה אישית , ומתר� לפי דרכו
לכ� הויכוח שבי� שני . וכשמסיי� לשמור יבוא הבעלי� ויקח את שלו, אלא יש לו חובת שמירה, על השומר אי� חובת השבה לבעלי�

  .על כ� על שומר אי� חובה אפילו ממדת חסידות להחזיר לשניה�! איננו נוגע לשומר כללהמפקידי� 
  ".נתיבות המשפט"לפי דעת בעל , נביא דוגמא בה נראה שאי� חובת השבה בשומרי�, במקרה הבא

טוע� ) א"ז סק"פ' חוש� משפט סי(נתיבות המשפט . היא חיוב מ� התורה על מי שהודה במקצת התביעה שכנגדו" מודה במקצת"שבועת 
  .כאשר אחד טוע� ששתי הפרות הרועות במרעה ה� שלו והשני מודה שאחת שלו ואחת של חבירו, שאי� שבועת מודה במקצת

רק , שבועת מודה במקצת נאמרה, אלא שיש דיו� על הפרות, באופ� אישיסיבת הדבר היא שאי� כא� תביעה שאד� תובע את חבירו 
  .הרי לנו שנתיבות המשפט סובר שישנה חובת השבה על השומר. או פקדו� ה� בהלוואכגו, כאשר ישנה תביעה אישית

, ולכ� נראה שהקצות יחלוק על הנחת היסוד של הנתיבות, בגמרא אכ� מפורש בכמה מקומות שישנה שבועת מודה במקצת בפקדו�
  .אי� תביעה אישית על השומרשהרי לשיטתו ג� בפקדו� , ויסביר שיש שבועת מודה במקצת ג� כאשר אי� תביעה אישית

מלווה ניתנה ליתבע בכל מקו� : "נאמר.) ק קיח"ב(' בגמ. שיש חובת השבה בשומרי�, 7 פוסק לשיטתו"הש, נביא דוגמה נוספת שבה
  ".אבידה ופקדו� לא ניתנו להיתבע אלא במקומ�

וטע� הדבר משו� שהפקדו� ..." � שהפקידו אי� המפקיד יכול לתבוע הפקדו� אלא במקו–) ג סעי� א"רצ' מ סי"חו(ע "כ7 פסק השו
ג� א� ,  עליו להחזירו4א� הפקדו� נמצא איתו עכשיו כא� , אמנ�. (וזכותו של הנפקד לומר שהשאיר אותו במקו� בו קיבל אותו, קיי�

  ).אי� זה במקו� ההפקדה
  ?בהסבר היסוד עליו בנוי די� זה, האחרוני� התקשו

  !וכל השומר להחזירו ג� א� יהיה חייבלא י, הרי א� הפקדו� אינו נמצא כא�
ג� א� (היה עליו לתת חפ� כעי� החפ� שהופקד , מסביר שא� היתה חובה על השומר להחזיר את הפקדו� בכל מקו�) א"סק(7 "הש

  .ולכ� חידשה הגמרא שאי� עליו חובת השבה אלא במקו� הפקדה) הפקדו� עצמו איננו כא�
אלא שאי� חובה כזאת ,  ית� חפ� חלופי4שומר חובת השבה וא� אינו יכול כרגע להשיב את החפ� תירו� זה בנוי על ההנחה שאכ� יש על ה

  .שלא במקו� ההפקדה
  .7 ונתיבות המשפט יש חובת השבת הפקדו� בשומרי� ולדעת הקצות אי� חובה כזאת"נמצאנו למדי� שלדעת הש

  
  
  

  משפטי שאול
  ל בשבתו "ר מר� הגאו� הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די� עקרוניי� של מו הוצאה מחודשת של הספר

   .בספר ג� משא ומת� בנושאי� אלה ע� גדולי הדור. בבית הדי� הגדול בירושלי�
  )לח� לקניה(    80Bמחיר הספר 

  

  
  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי� 
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        ת יתרות יתרות יתרות יתרופרשפרשפרשפרש

        

 

 

  

  )ו"מתו7 ח(

 Florida, USA                                           ב"האר, פלורידה
         ג"תשס' אדר ב

  נשיקת ספר התורה באמצעות סידור

  שאלה

הא� אי� כא� ? הא� מותר להשתמש בסידור כדי להגיע באמצעותו אל ספר התורה ולנשקו בדרכו אל הבימה או בחזרתו
  ?הסידור" ניצול"ניסיו� לא ראוי לחסו7 בהליכה תו7 

  
  ובהתש

אי� בזה , י הסידור מארי7 את ידויד4למטרתו לחסו7 בהליכה ועא� א� שונראה ; מותר לנשק ספר תורה בעזרת סידור
  .2 1 בקדושהזלזולמשו� 

  
_________________________________________  

  
זיו� ימשו� ב, אוסר) ק יג" סרפב' ד סי"יו(ז "שאמנ� ט, ש בספר אחד כהגבהה לספר שניומילכאורה נית� לדמות מקרה זה לש   1

שרבא התיר , )ב"כו ע( הגמרא במגילה פי4על, מתיר) ק יד"קנד ס' ח סי"או" (מג� אברה�"אבל ; "ע� או אב�"שעושה בו מעשה 
' כלל לא סע ("חיי אד�"והכריעו ;  ובכ7 לאפשר לכהני� להיכנס לבית הכנסת,למנוע טומאהולהשתמש בתיבה כדי לסתו� פתח 

  ".מג� אברה�"שאפשר לסמו7 על , )ק ל"שטו ס' סי, ק לא"קנד ס' ח סי"ע או"שו ("ברורהמשנה "ו) מח
ובמיוחד כאשר כוונתו רק לנשק בעזרת ,  גדולה מקדושת סידורורהתפר הואיל וקדושת ס, ז מותר"תכ� עוד לומר שא� לשיטת טיוי

  .ולא לחסו7 בהליכה) כמו בעזרת הציצית(הסידור 
 ,)ג, שער ד" (שערי אפרי�"ועיי� ב; ידה ולא להשתמש בסידור4י ציצית אולי עדי� לנשק עליד4ל אפשר עיש מקו� לדו� שא�, אמנ�

  ;י הטליתיד4לולא כתב שעדי� ע,  בעזרת הטלית או המעילורהתפר שהעולה מנשק לס
הואיל ונהגו כ� יש , ועוד; ואי� בזה הורדה כשמנשק בעזרתו את הספר, ורהתפר שש� תפקיד המעיל לשמש את הס, אמנ� יש לדחות

  ).ח' קנד סע' ח סי"ע או"שו(א "וכמו שכתב הרמ, " מתנה עליה�י�דת לב בי"לומר 
  ".מראי� מרחוק באצבע ומנשקי�" כתב שעדי� מנהג הספרדי� ש,)סג' קכג סע' עמ( "עדות לישראל" ,"א הענקי�"כתבי הגרי"ב   2

 
  
  

  ,� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש
  

          הרב יוס� כרמלה ארנריי7  משב הר
  שי הכוללרא

  
  

  :חברי הועדה המייעצת
  הרב זלמ� נחמיה גולדברג

  הרב נחו� אליעזר רבינובי�
  הרב ישראל רוז�

  
  

  ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  

  

  ' ו$'חלקי� א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . אות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנוהשאלות מבט. תשובות לשאלות מרבני הגולה

" שלח� ערו7"הספרי� עוסקי� בארבעת חלקי ה". דרכיה דרכי נע�"מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר7 של 
         ".תורת חיי�"תו7 ניסיו� לקחת בחשבו� ג� את החלק החמישי ההופ7 את התורה ל

  )0245371485' טל(   )לח� לקניה( 0 360במקו� B  300 ע לששת הכרכי� מחיר מבצ
   4800במקו�  0 400מחיר מבצע לששת הכרכי� !  במהדורה מהודרת"במראה הבזק"ת " שו!!!חדש

  


