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.( טסוגוא 2009 האמה ה-21 ," לא  ךוניחה  דה  םסרופ ב" רמאמה  )

( ידוה םגתפ  " ) םהיניב אשדה  תא  םיסמור  םה  םיבר , םיליפהשכ  "

לש החלצהל  םיבר , םירקחמ  םיארמש  יפכ  האיבמה , היוצר , הרטמ  אוה  םירוה  ןיבל  םירומ  ןיב  ןוכנ  הלועפ  ףותישש  קפס  ןיא 
גישהל ידכ  יחרכה  םג  אלא  יוצר , קר  וניא  הזכש  הלועפ  ףותיש  ונתפוקתב  םייתרבחה . םהיסחיב  רופישלו  םידומילב  םידלי 

יזיפה םמולש  תרימשו  תיסיסב  תעמשמ  םידומיל , תכרעמ  לש  הרידס  הלעפה  ןוגכ  שממ , תוימויק  תויסיסב , תויכוניח  תורטמ 
. רפס תיבב  םידלי  לש  ישפנהו 

תומילאה תויוגהנתהה  תניחבמ  ןהו  םיכומנה  םיידומילה  םיגשיהה  תניחבמ  ןה  רפס , יתבב  תכשמנה  תיכוניחה  תורדרדיהה 
אוה וז  תורדרדיהל  םייזכרמה  םימרוגה  דחאש  ןוויכמ  םירוה , לשו  םירומ  לש  הלועפ  ףותישו  תוחוכ  סויג  תבייחמ  תורבגתמה ,

םירגובמה יסופיט  ינש  לש  םינואה  רסוח  תא  םישיגרמ  םידלישכ  הרוההו . הרומה  ךנחמה -  רגובמה  תוכמס  לש  ךשמתמ  רוערע 
ינש םירוה  ןיבל  םירומ  ןיב  תוניוע  תרצונ  םג  רשאכו  םהיתויוגהנתה . תא  םיניצקמ  םה  םירוהו -  םירומ  םכוניחל -  םייארחאה 
הזה ןבומב  ךפהלו . םירוה , עינכהל  ודמלי  םירומ  עינכהל  םידמולש  םידלי  קזחתמ . דליה  לש  ילילשה  וחוכו  םישלחנ  םידדצה 

. ועבטי םהינש  תרחא  דחי  רותחל  םהילע  תחא : הריסב  םה  םירומו  םירוה 

םילישכמ םה  הזל , הז  רוזעל  םוקמב  השממל . םישקתמ  םה  הבושח , םהיניב  תופתושהש  םיניבמ  םירוהו  םירומש  ףא  לע  םלוא 
אטבתמ הלועפ  ףתשל  םירוהו  םירומ  לש  ישוקה  םתוא . םידירפמ  םה  דליה , ןעמל  םהיתוחוכ  תא  דחאל  םוקמב  הז ; תא  הז 

. תוברעתהו וא  תושידא  תוירקיע : תורוצ  יתשב 

, לשמל םילוכי , םה  םתיא . תרושקתה  יכרד  תא  םוסחלו  םירוה  ינפב  רגתסהל  םילולע  םירומ  םירומ : לש  תוברעתהו  תושידא 
, רחא דצמ  הלאב . אצויכו  החישב  םידמחנ  אל  תויהל  םיישיא , םישגפממ  קמחתהל  םהלש , "ל  אודהו ןופלטה  תריסממ  ענמיהל 

תועיבת םימישאמ , םיבתכמ  תופוכת , תוינופלט  החכות  תוחישב  תאטבתמה  תינפקות , רתי  תוברועמ  תולגל  םילוכי  םג  םה 
. הלאב אצויכו  תיבב  דליהו  הרוהה  תוגהנתה  יונישל  תוינפקות 

אל ינויח , עדימ  ןתמ  םוזיל  אל  רפסה : תיב  םע  עגמ  לכמ  ענמיהל  םילולע  םדיצמ  םירוהה  םירוה : לש  תוברעתהו  תושידא 
רפסה תיבמ  םיבתכמל  סחייתהל  אל  םירומל , םינופלט  ריזחהל  אל  םירומה , םע  תוישיא  תושיגפל  אלו  םירוה  תופיסאל  עיגהל 

םאתהב לועפל  םהמ  שורדל  םדלי , לע  םיחוויד  םירומהמ  תינפקות  הרוצב  עובתל  םילולע  םה  רחא  דצמ  הלאב . אצויכו 
סנכיהל שארמ , םואית  ילב  רפסה  תיבל  עיגהל  התיכ ,) וא  םוקמ  דליה  תא  ריבעהל  לשמל ,  ) תורשפתמ יתלבה  םהיתויחנהל 

. םידימלתה תוחכונב  הרומה  תא  םישאהל  םירומה , רדחל  וא  םירועישל ו/ תינפקות  הרוצב 

? הלועפ ףתשל  השק  עודמ 

הווהל םישוע  םהש  הכלשה  תויכוניחה ; םהיתושיגב  םילדבה  תוביס : המכמ  הלועפ  םהיניב  ףתשל  םישקתמ  םירוהו  םירומ 
. ןוחטיב רסוחו  ההובג  תישגר  תוברועמ  םיחלצומ ; אל  םימדוק  םישגפממ 

, רפסה תיבב  תוגהנתהל  וא  הדימלל  םירושקה  םינוש  םיאשונ  תרחא  סופתל  םייושע  םירוהו  םירומ   : תויכוניח תושיגב  םילדבה 
אקווד יאדכ  עודמ  ול  ריבסמש  הרומה  לע  סעוכו  תיב  ירועישב  תוברהל  ךירצש  בשוח  הרוהה  םיתעל  תיב . ירועיש  לשמל ,

תועט וזש  בשוח  הרוהה  וליאו  תיב , ירועיש  תנכה  לע  דליה  םע  דיפקהל  ךירצ  הרוההש  בשוח  הרומה  םיתעל  םהב . טיעמהל 
. ונממ תאז  שורדל 

לע תתוועמו  תמזגומ  הרוצב  םיעיפשמ  רבעב  םירוהלו  םירומל  ויהש  םיחלצומ  אל  םישגפמ  םיתעל   : םימדוק םישגפממ  הכלשה 
םע שגפמל  ןיוע  עיגמ  אוהו  דימלת  ותויה  תפוקתמ  םימדקומ  םיילילש  תונורכיז  שי  הרוהל  לשמל , םהיניב . יחכונה  שגפמה 
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, ךכמ האצותכ  החתיפו , םירוה  םע  םישק  םישגפמ  הלש  תונושארה  הארוהה  תונשב  התווחש  הריעצ  הרומ  לשמל , וא , הרומה .
. ללכב םירוה  יפלכ  תונדשח 

 – ותיא םיסחיהו  דליה  תישגר –  הניחבמ  ןועט  אשונב  קסוע  םירוה  ןיבל  םירומ  ןיב  שגפמהש  רחאמ   : ההובג תישגר  תוברועמ 
םע דואמ  תוהדזהל  הלולע  הרומה  לשמל , לוקש . חרואב  אשונל  סחייתהל  תלוכיה  תא  דבאל  םילולע  םירומה  םגו  םירוהה  םג 

. םיידומילה ויתונולשיכבו  דליה  לש  תויתייעבה  ויתויוגהנתהב  םירוהה  תא  עדומב -  אלש  וא  עדומב  םישאהלו -  ויישק , םעו  דליה 
רפסה תיב  תאו  הרומה  תא  םישאהלו  תמזגומ  הרוצב  וילע  ןנוגל  הרומה , לע  ןנולתמה  ודלי  םע  תוהדזהל  יושע  ודיצמ  הרוהה 

. דליה לצא  םילגתמה  םיישקב  ולוכ 

ללגב םאו  יסיסב  יללכ  ןוחטיב  רסוח  ללגב  םא  םהידיקפתב , ןוחטיב  רסוח  שיגרהל  םילולע  הרוהה  ןהו  הרומה  ןה   : ןוחטיב רסוח 
ושקתי םירומ  םגו  םירוה  םגש  איה  האצותה  הידימלת . םע  הרומהו  ודלי  םע  הרוהה  ורבעש -  תוחלצומ  אלו  תושק  תויוסנתה 

. תרגתסמ וא  תינפקות  תינדשח , השיג  ולגיו  הזמ  הז  תרוקיב  לבקל 

תדבוע תופתושהשכ 

תוכורכה תיבבו -  רפס  תיבב  תומישמ -  אלמל  םירוה  לשו  םירומ  לש  םאותמ  ץמאמ  איה  םירוה  ןיבל  םירומ  ןיב  תיכוניח  תופתוש 
לש עוציבה  יכרד  םוחתב  ןהו  םייכוניחה  םידעיה  םוחתב  ןה  תמייקתמ  םירוהל  םירומ  ןיב  תיכוניח  תופתוש  דליה . לש  וכוניחב 

. הלא םידעי 

םהשכ קר  אל  רפס  תיבל  םיעיגמ  םה  רפס : תיבב  תדהואו  תיבויח  הרוצב  םיברועמ  םירוה  בוט , תדבוע  תיכוניחה  תופתושהשכ 
(; ינאטנופס ןפואב  םאו  שארמ  תוננכותמ  תויוליעפל  םא   ) םילוכי םהשכ  םג  אלא  תויתרגש ) םירוה  תופסאל  ללכ  ךרדב   ) םיחרכומ

םיאשונ דמלל   ) םירומה לש  הרזע  תושקבל  תונעיהב  תישעמ  הניחבמו  ןוגרפ ," תישגר ב" הניחבמ  םירומב -  םיכמות  םה 
תויוצעייתהב םירומב  םירזענ  םה  תוידומילו ; תויתוברת  תויתרבח , תוינכת  לע  םירומה  םע  דחי  םיטילחמ  םה  לשמל ;) םימיוסמ ,

. התיכב ותא  תולהנתהה  לע  תויוצעייתהב  םירומל  םיעייסמו  תיבב  םהלש  יטרפה  דליה  םע  םתולהנתה  לע 

םיעיגמ םה  לשמל ,  ) רפס תיבל  ץוחמ  דליה  ייחב  תדהואו  תיבויח  הרוצב  םיברועמ  םירומ  בוט , תדבוע  תיכוניחה  תופתושהשכ 
םירוהל םג  תוחונ  תועשב  םירוהה  תושרל  םידמוע  דועו ,) םידומילה  תועשל  ץוחמ  תויתרבח  תויוליעפב  םיפתתשמ  תיב , ירוקיבל 

תא םיכירדמו  ויגשיהלו  םדדלי  לש  תולוכיל  םבל  תמושת  תא  םינפמ  םידהוא , םיבושמב  תועצמאב  םירוהב  םיכמות  םהל , קר  אלו 
. םייכוניח םיאשונב  םירוהה 

תיכוניח תופתוש  לש  תומר 

, תופתושמ תוצעייתה  ידדה , יוביג  עדימב , ףותיש  םירוה : ןיבל  םירומ  ןיב  תיכוניח  תופתוש  לש  תומר  עבראב  ןיחבהל  רשפא 
. תופתושמ תוטלחה 

עדימב ףותיש 

םיאתמ עדימ  הזל  הז  וריבעי  םירוהו  םירומש  בושח  ןכל  תוטלחה . תלבק  לש  ןוכנ  ךילהתל  יחרכה  ןמזב  ןתינה  יטנוולר  עדימ 
םהילע ןיא  רגובמלש  דליה  ייחב  םירוזא  אוה  תירומהו  תירוהה  תוכמסל  רתויב  םיקיזמה  םירבדה  דחא  וזמ , הרתי  דליל . רושקה 

. וללה םירוחשה  םירוחה  תא  הריאמ  םירוה  ןיבל  םירומ  ןיב  דליל  עגונה  עדימ  תרבעה  עדימ .

. הלאב אצויכו  דליה  לש  תושק  תויתרבח  תושוחתב  יופצ , הריד  רבעמב  דליה , לש  ןורחא  ןוחבאב  הרומה  תא  ףתשל  לוכי  הרוהה 
הרוהה תא  עדייל  ויגשיהבו ; ויתוחלצהב  םג  ומכ  דליה  לש  םייתוגהנתה  וא  םיידומיל  םיישקב  הרוהה  תא  ףתשל  לוכי  הרומה 

. הלאב אצויכו  תוגירח  תויוגהנתהו  םירוסיח  לע  תיניינע  הרוצבו  ידיימ  ןפואב 

ידדה יוביג 

רסמה עגפנו  םהמ  דחא  לכ  לש  יסחיה  וחוכ  שלחנ  ידדה , יוביג  רדעיהב  םירומהו . םירוהה  לש  דוקפתל  ינויח  ידדה  יתימא  יוביג 
. יבקעו דיחא  ותויה  חוכמ  המצוע  לעבל  ךפוה  יכרעה  יכוניחה  רסמהו  דרפנב  דחא  לכ  קזחמ  ידדה  יוביג  ףתושמה . יכוניחה 

דליה ךוניחל  םיפתוש  םהב  וארו  םירומל  בר  יוביג  םירוהה  ונתנ  רבעב  םירומה . יפלכ  םירוהה  ןוויכמ  דחוימב  שגרומ  יוביגה  רסוח 
בצמה םויכ  םירוהה . תיבב  דה  אצמנ  תויכרעה  ויתועיבתלו  וירבדלש  םושמ  ךנחל , לק  היה  הרומל  הלכשהו . םיכרע  תיינקהל  - 

, תאז םיריבעמ  םה  םירומה , תוכמס  תא  םילבקמ  אל  םירוה  רשאכו  םירוהה . דצמ  יארשאל  דוע  הכוז  וניא  הרומה  ןיטולחל . הנוש 
תיב תווצ  תא  וא  הרומה  תא  םישאהל  םירהממ  םירוהשכ  לשמל , עגפנ . רפס  תיבב  םכוניחו  םהידליל , עדומב , אלש  וא  עדומב 

םירומהמ םישרוד  םירוההשכ  םירומה . דגנכ  םינפ  זיעהל  עדומב  ותוא  םידדועמ  םה  םהל , רפסמ  םדליש  םישק  םיעוריאב  רפסה 
. תעגפנ םירומה  תוכמס  תוידומילהו , תויכוניחה  םהיתושירדבש  קודיצה  תאו  ןויגיהה  תא  דימלתה , תוחכונב  םהל , ריבסהל 

לע םיקלוחו  םהמ  תרחא  םיבשוחש  םירוההשכ  םיסעוכ  םהשכ  םירוהל  םהלש  יוביג  רסוחב  ןיחבהל  רשפא  םירומה  ןוויכמ 
לעו וירוה  תשלוח  לע  תפסונ  םעפ  דמול  דליה  םירוהה  יפלכ  לזלזמ  יטופיש  סחי  דליה  תוחכונב  םיניגפמ  םירומשכ  םהיתועד .
יניעב םתוכמס  תא  םישילחמ  םה  םירוה  יפלכ  םימישאמו  םיפזונ  םירסמ  דליה  ךרד  םיריבעמ  םירומשכ  םהלש . םינואה  רסוח 



. עדומב ךכב  וצר  אל  םא  םג  דליה ,

תפתושמ תוצעייתה 

המרב דליה . ךוניחל  רשקב  תינויוושו  הנכ  הרוצב  םהיניב  םיצעייתמ  םירומו  םירוהשכ  תמייקתמ  תיכוניח  תופתוש  לש  ההובג  המר 
ידכ רחאה  לש  ןויסינבו  עדיב  םירזענ  םה  ומוחתב . דחא  לכ  םייואר -  עוצקמ  ילעב  הלאב  הלא  םיאור  םירוהו  םירומ  תופתוש  לש  וז 

םע ץעייתמ  הרומהו  דליה  לש  םייתרבח  םיישקל  רשקב  הרומה  םע  ץעייתמ  הרוהה  לשמל , דליה . לש  תויכוניח  תויעב  רותפל 
. ול הצוחמו  רפס  תיבב  דליה -  לש  םידחוימה  וירושיכ  לש  חופיט  תויורשפאל  רשקב  הרוהה 

תופתושמ תוטלחה 

ןעוציבב קר  אל  םיפתושכ  םילהנתמ  םירוהו  םירומ  וז  המרב  םירוה . ןיבל  םירומ  ןיב  תיכוניח  תופתוש  לש  רתויב  ההובגה  המרה  וז 
תיבבו תיבב  תיכוניח  תוינידמל  תועגונה  תוטלחה  םילבקמ  םה  תיכוניח . תיגטרטסא  הבישחב  םג  אלא  תויכוניח , תומישמ  לש 

הדעו תסנכתמ  םיוסמ  רפס  תיבב  לשמל , הזב . אצויכו  רפס  תיבב  תיללכ  םידומיל  תינכות  לע  תוטלחה  םיוסמה , דליה  לע  רפס 
הדעוה הטילחמ  תויוטבלתהו  םינויד  המכ  רחאל  רפסה . תיבב  תומילא  ישעמ  תורבגתה  תובקעב  םירוהלו  םירומל  תפתושמ 

תיב ךותב  םירוה  לשו  םירומ  לש  תיתועמשמ  היישע  תבלשמ  תינכותה  היעבב . לופיטל  היפקמ  תיכוניח  תינכות  ץמאל  תפתושמה 
. ול הצוחמו  רפס 

הביטימ תופתושל  םיישעמ  תונורקע 

םירוההו םירומהש  ינויח  תופתושה , לש  תוהובגה  תומרב  דחוימבו  המר  לכב  חילצת  םירוה  ןיבל  םירומ  ןיב  תיכוניח  תופתושש  ידכ 
הרטמב ודקמתיו  והער  תא  שיא  ודבכי  הז , תא  הז  וכירעי  הלועפ : ףותיש  לש  םיישעמ  תונורקע  השולשל  םאתהב  ולעפי 

. תפתושמה

תידדה הכרעה 

לכ לש  הלועפ  איבתשמ  רתוי  הובג  ףסומ  ךרעל  איבי  דחיב  םהלש  ףוריצש  םינימאמה  םישנא  ןיב  ללכ  ךרדב  תמייקתמ  תופתוש 
ןכל הלאב . אצויכו  םיפסכ  תויונמוימ , תוחוקל , שוכר , םייסחיה : ויתונורתי  תא  תופתושה  לא  איבמ  דצ  לכ  דרפנב . םהמ  דחא 

. רחואמב וא  םדקומב  סרהית  תופתושה  הלא  םיאנת  ילב  םיפתושה . ןיב  םיידדה  דובכו  הכרעה  םייקתהל  םיבייח 

םתכאלמ תא  םיעדויה  םייואר  עוצקמ  ילעבכ  םירומה  תא  ךירעהל  םיבייח  םירוהה  רפס  תיבב  תיכוניחה  תופתושה  לש  רשקהב 
. לזלזמו ינורטפ  סחיב  םהילא  סחייתהל  אלו  דליה  לש  םיישארה  םיכנחמכ  םירוהה  תא  סופתל  םיכירצ  םירומה  הילע . םינומאו 

ידדה דובכ 

ילב ודיקפת  תא  עצבל  דחא  לכל  רשפאלו  רחאה  לש  תודרפנה  תא  דבכל  ףתוש  לכ  לע  הליעי , הרוצב  דובעת  תופתושש  ידכ 
רחאה לש  הירוטירטל  הנמזה  אלל  הרידח  לכ  רחאה . תדובע  תא  השוע  דחאה  םא  תופתושב  םעט  ןיא  תוברעתה . ילבו  םויא 

. םידדצה ינש  תשלחהלו  םהיניב  הלועפה  ףותישב  העיגפל  איבת  הנמזה  ילב 

תוכמסה םה  םירומהו  תיתיבה  הירוטירטב  תוכמסה  םה  םירוההש  רורב  תויהל  ךירצ  רפס  תיבב  תיכוניח  תופתושל  רשקהב 
תורטמה תמשגהל  םידליה  תא  םדקלו  םדיקפת  תא  עצבל  ולכוי  םירומש  ידכש  ןיבהל  םירוהה  לע  תירפס . תיבה  הירוטירטב 
תוברעתה לש  םיצחלמ  םיררחושמ  תויהלו  תקולחמב  םייונשה  םיניינעב  םיידעלבה  םיטילחמה  תויהל  םירומה  לע  תויכוניחה ,

םג תויעוצקמה , ויתוטלחהלו  הרומה  לש  תעדה  לוקישל  דובכ  לש  הריווא  רורשל  תבייח  ךא  רקבל , ץעייל , םילוכי  םירוהה  םירוה .
ךוניחל תיעוצקמה  תוירחאב  אשונ  רפסה  תיב  תווצש  רחאמ  ןכ  ומכ  םירוההמ . קלח  לש  םתעד  םע  דחא  הנקב  תולוע  ןה  ןיא  םא 
רפסה תיב  המודב , םירוהה . לע  הדימ  התואב  תולח  ןניאו  יכוניחה  תווצל  םיידעלב  םהש  תובוחו  תויוכז  שי  רפסה , תיבב  דליה 

. תויטרפלו הימונוטואל  התוכז  תא  דבכלו  םיידוחייה  הידיקפת  תא  אלמל  החפשמל  רשפאל  ךירצ 

תפתושמה הרטמב  תודקמתה 

. םהינשל בושחה  םיוסמ  ןיינע  םודיקל  תוירחאב  םיקלוח  םיפתושה  תפתושמ . הרטמ  לש  המויק  לע  תתתשומ  תופתוש  לכ 
תא אלו  תישיאה  םתבוט  תא  רתוי  וארי  םיפתושה  ץחל , יבצמב  דחוימב  םיוסמ , בלשבש  הנכסה  תברוא  תופתוש  לכ  לש  החתפל 

. תופתושה תסרהנ  תדבוא  תפתושמה  הרטמהשכ  תפתושמה . הבוטה 

תיבב דימלתכ -  דליה  לש  ומודיק  תויהל  הכירצ  םירומלו  םירוהל  תפתושמה  הרטמה  רפס  תיבב  תיכוניח  תופתושל  רשקהב 
תוברועמה ללגבש  איה  הנכסה  דימלתכ . דליה  תבוט  הז : ירקיע  הדימ  הנק  יפ  לע  דדמיהל  הכירצ  הלועפ  לכ  תיבבו . רפס 

דוקימהו הלאב  אצויכו  הרקוי  דובכ , העיגפ , לש  םיישיא  תושגר  ורבגי  יכוניחה  השעמב  םירוה  לשו  םירומ  לש  ההובגה  תישגרה 
יבצמב דחוימב  ברעהו , םכשה  םמצעל  וריכזי  םירומו  םירוהש  בושח  ןכל  םלעיי . דימלתכ , דליה  תבוט  ירק  תפתושמה , הרטמב 

הרומה וא  הרוהה  לש  תואטבתהה  תרוצמ  בלעיהל  ןוכנ  םאה  לשמל , הרואל . םהישעמ  תא  ונחביו  תפתושמה  םתרטמ  תא  ץחל ,
- דליה היהי  רשקה  קותינמ  ירקיעה  עגפנהש  רוכזל  שקבמ  רשיה  לכשה  המקנ . שקבמ  עוגפה  וגאה " . " ותיא רשקה  תא  קתנלו 



. דימלתה

. םָלָמֲעּ�ַב בֹוט  רָכׂ�ָש  םֶהָל  - ׁשֵי רׁ�ֶשֲא  דָחֶאָה  - ןִמ םִיַנׁ�ּ�ְשַה  םיִבֹוט  "

. ֹומיִקֲהַל יִנׁ�ֵש  ןיֵאְו  לֹוּפּ�ִיׁ�ֶש  דָחֶאָה  ֹוליִאְו  ֹורֵבֲח  - תֶא םיִקָי  דָחֶאָה  ּולּ�ֹפִי  - םִא יּ�ִכ 

. םָחֵי ְךיֵא  דָחֶאְלּו  םֶהָל  םַחְו  םִיַנׁ�ְש  ּובּ�ְכׁ�ְשִי  - םִא םּ�ַג 

( בי ט- ד ,' תלהק , ." ) קֵתּ�ָנִי הָרֵהְמִב  אֹל  ׁשּ�ָלׁ�ֻשְמַה  טּוחַהְו  ֹוּדְגֶנ  ּודְמַעַי  םִיַנׁ�ּ�ְשַה  דָחֶאָה  ֹופְקְתִי  - םִאְו

ןאכ וצחל  אשונב  םלוצמ  ןויארל 

ןאכ וצחל  אשונב  האצרהל 

http://www.youtube.com/watch?v=E7w0i9Wme7s&feature=player_embedded
http://amithaim.com/2012/01/17/%D7%9C%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99/
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