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ויהי ימי יעקב שני "כתוב , בפסוק הראשון של פרשתינו
  – "שבע שנים וארבעים ומאת שנהחייו 

 ימילרמז לנו ש, 12 = ]1+4+7 [ בגימטריה קטנה 147
 כנגד כל זרעו שנים עשר הם אבינו חייו של יעקב

הזכירה התורה קודם את המעט בשנים ולאחר . השבטים
  מה שאין כן באברהם אבינו ,מכן את הרוב

מכיון שאצל ,  תחילה את הרובה שהזכיר)בראשית כה ז(
  .יעקב אבינו היו ימיו מעטים ורעים

  
 עד יעקב לא היה – "ויאמר ליוסף הנה אביך חולה"

, עכשיו יעקב ביקש רחמים על שהיה חולשה, חולשה
   .)בבא מציעא פז( "הנה אביך חולה"שנאמר 

  
שאדם המבשר בשורה רעה , )סחים גפ(נאמר בגמרא 
אלא יש לספר ', ומוציא דיבה הוא כסיל'הריהו בכלל 

באופן שאותו , את הדבר בצורה המשתמעת לשתי פנים
כגון אם הוא , אדם יבין מאליו את הבשורה הרעה

    ". אמא חיה: "צריך להשיב לו? "האם אבא חי: "שואל
  

יך הנה אב"מדוע אמר כאן השליח ליוסף , אם כן
היה צריך לומר לו ', מוציא דיבה'הוא נקרא ? "חולה

וממילא יוסף היה מבין שאביו , שהאחים בריאים
לא היתה ] בתקופת יעקב[כיון שעד אז , אלא! ?חולה

ואם השליח היה אומר ליוסף ,  בעולםחלה כללמ
, יוסף היה מבין מכך שאביו כבר מת, שהאחים בריאים

לפיכך לא ,  כללמוכרלא היה " מחלה"מפני שהמושג 
הנה אביך "היתה לו ברירה והיה מוכרח לומר בפירוש 

ומכאן הראיה של המדובר במסכת בבא מציעה ". חולה
  "...עד יעקב לא היתה חולשה "– )פז(

יזכנו לבשר רק בשורות טובות ושנזכה ' ה
  .אמן, לחיים טובים ולשלום, לרפואה שלימה

   

  רבינויציאת    ל כניסת                
  ק       תם"ק       ש"ש          

  18:03     17:26    16:11: ירושלים 
  17:59     17:27    16:26:  תל אביב
 17:57     17:25    16:14:       חיפה
   18:01     17:29    16:26: באר שבע

         

  טבת
 מוצפיסלמאן ' ר, יעקב קרנץ' ר, חמים שלמה הלויר' ר -ז"י
          אריה לייב שפירא' ר, צבי אלימלך שפירא 'ר -ח"י
     אריה לייב הלר' ר, אברהם שמואל בנימין סופר'  ר-ט"י
  צירא    יעקב אביח' ר, )ם"הרמב(משה בן מימון ' ר  -'כ
  )בית הלל(הלל אשכנזי ' ר, יעקב שמעון דנציג'  ר-א"כ

  

, עקב אבינו מברך את השבטים הקדושים לפני פטירתושי,  מובאבפרשתינו
  הוא התחיל בתוכחה ראובן שמעון ולויאבל בשבטים הראשונים 

 הפחז והבהלה אשר –" פחז כמים אל תותר: "ואמר לראובן, )ל"י ז"עיין ברש(
אל תרבה , תוותרלכך אל , מיהרת להראות כעסך כמים הממהרים למרוצתם

שעל ידי שראובן היה ,  נמצא.]י" רש–כהונה ומלכות [ל היתרונות ליטול כ
  ,כמובן.  את הכהונה ואת המלכותבכך הפסיד, מהיר במעשיו

, אין לנו בהם" הבנה"אפילו מעט , בשבטים הקדושים אין לנו מושג כלל
   .נו יש לנו מה ללמוד מעניין זהכאבל לפי ער, ובודאי שאי אפשר לדבר בהם

  
הוא ' יישוב הדעת', 'יישוב הדעת'מדבר על , בכמה מקומות, נו הקדושרבי

אז כל מעשיו ' יישוב הדעת'מי שיש לו , כלומר', פחז כמים'ההפך הגמור מ
מיד הוא חוזר , ואפילו שחלילה טעה ושגה במעשהו, הם במתינות ובחשבון

שעה התבודדות נקראת . 'יישוב הדעת'וכל זה אודות ל, בו ועושה תשובה
ורואה היכן הוא , עם עצמו" חשבון"בה אדם עושה , 'יישוב הדעת'עה של ש

ועל ידי זה , ואת ההלכה הצרופה' והאם התנהגותו תואמת את רצון ה, בעולם
 , ואין זוכים לכך ביום אחד[וצדיק גמור , עשה בעל תשובה גמורנ
  ].ך להגיע לכך זוהי הדרבלא
  

 , " צדיק גדול שלאת אנשי בדרךאני מוליך : "ל"וכבר אמר רבינו ז
' יישוב הדעת'אבל גם ל. ''יישוב הדעת' ובעיקר על השעה של  גם מכווןשזה

אדם מבקש בשעה התבודדות על תורה או : למשל, "יישוב דעת"צריך 
 ?  מה זה תורה– ליישב הדעת צריך אאבל לפני כן הו, תפילה

אז השעה , וכשיתבררו לו עניינים אלו? למה אני צריך בכלל ללמוד תורה
כל התורה לדעת את ,  כלומר–תורה . תהיה אחרת לגמרי' יישוב הדעת'של 
 ,ללמוד לשמּה, כלומר, וגם האיכות, על כל חלקיה,  נגלה וניסתר–! כולה

 התפילה בלי שום מחשבה כל להתפלל את – וכן תפילה, בשמחה ובחיות
 בצורה כזו לשעה התבודדות עם וכשאדם ניגש, ובדביקות נפלאה, זרה

ועל ידי שאדם יודע מה הוא . אז הכל נראה אחרת לגמרי', יישוב הדעת'
, אז הוא מתעקש מאד', וכמה זה חשוב וכו, רוצה כשהוא מבקש על תורה

ויתקיים בו מה , ובכך יזכה להגיע לדרגות גבוהות בדרך של צדיק גדול
כשהוא ישכב עם הרגלים לכיוון הדלת , שמי שיציית אותו, ל"שאמר רבינו ז

אז יראה למה ] הכוונה בזמן שיסתלק מן העולם, כך משכיבים את הנפטר[
  .  הגיע על ידי קיום עצותיו הקדושותהוא

  
  , יזכנו לציית את רבינו הקדוש לכל אשר יאמר' ה

  ', יישוב הדעת'ונזכה בכל יום לשעה של 
 .יהי רצוןאמן כן,ונזכה לתשובה אמיתית בזה ובבא



 

 

  
  

  

    
  

  א " שליט יוסף ברוקדברי הרב
  

      . הענפה גדולתו ומעלתו איחדו את כל המשפחה, אשר סמכותו, עם פטירתו של יעקב האבא הגדול
, מסר צוואה ברורה אמנם לפני מותו הוא.  אחרתיהמעתה הכל יה. הוא היה המנצח על תזמורת רבת כלים

. המכירה לא התייחס ישירות אבל לנושא, ולעולםיצק את מבנה העם לשנים , ובה קבע סדרי עולם
ושש שנים  מתוכם כעשרים, ממעשה המכירה חלפו כבר כארבעים שנה, נכון. נן בלב האחיםוהחשש מקו

יוזמים שליחות  האחים .זמן ארוך לכל הדעות לשכוח את כתם המכירה, יוסף כבר מושל ומשנה למלך
. 'וגו" וחטאתם כי רעה גמלוך אנא שא נא פשע אחיך "- שיסלח להם ולא יענישם, במסר בדוי מאת האבא
  , ן יוסף נמנע להיפגש עם יעקב"דעת הרמב לפי[ידוע ידע כי יעקב לא שלחם . יוסף נפגע מעצם החשד

        , ]לספר לו את מעשה המכירה והוא יענישם על אף שרצונו היה אדיר לפגשו כדי שלא יאלץ
  !?מה עוד עליו לעשות. לא נותנים בו אמון  הם עדיין,ועשרה שנה עמ ולמרות היותם כבר שבע

  
  

להטיל שלום  שאף השבטים דיברו דברים בדויים כדי, גדול השלום: "חכמינו למדו מכאן עקרון חשוב
במקרים שהאמת . האמת השלום עדיף על שורת - ברור התורה מוסרת כאן מסר". בינם לבין יוסף

מדובר כמובן . ואין זה היתר גורף ,כמובן אף זאת במגבלות ההלכה. אפשר לשנות, יוצרת שנאה ומחלוקת
מקרה מו ב או כ)יג-יב, בראשית פרק יח(אמנו  כמו במקרה של שרה, כאשר השינוי אינו גורם נזק לאחר

  ]. אלא מאי הכרת מעלת השלום, זה מאהבת האמת  יש לומר כי אין,למרימי הגבה וקנאי האמת[. שלנו
          ,זה וכדי להגיע ליעד נכסף, אחווה ואהבה בין בני אדם, שלוםסופית היא  והמטרה הכוונהכי ה

   .השלום  כי אין כלי המחזיק ברכה יותר מן:וכבר אמרו חכמים .אמת ַּב–לשלם מחיר כבד  יש לעתים
 !םיברך את עמו בשלו' עוז לעמו יתן ה' ה

  
  

  
  
 
  
 
  

  
  
  
  

    
  
   
  
   

  

   נגינה
מקימים ומעלים את המלכות של , ידי נגינה של קדושהעל 

והמנגנים של הזמרים  ,וכן להפך. קדושה וזוכים להתנשאות
סטרא אחרא פוגמים במלכות של קדושה ומאריכים את 

פורים יועל ידם נכשלים ונוקשים בני אדם כצ, הגלות
 נגינה  שלא לשמועכן צריך להזהר מאדעל . האחוזות בפח

שאין כוונתו בניגונו לשם שמים , ממנגן של סטרא אחרא
כי שמיעת קול נגינה , רק בשביל ממון וכבוד והתפארות, כלל

שמיעת קול , וכן להפך. שלו מזיק לעבודת הבורא יתברך
  ) גמ"ליקו(. יתברך' טוב לעבודת ה,  כשר והגוןנגינה ממנגן

~.~   
 , התיקון שלא יזיק לו קול נגינה של סטרא אחרא

   )ג(. א על ידי שילמד גמרא בלילהוה
~.~  

ומי שמנגן אותיות התפילה , ים הדיניםנה נמתקגיעל ידי נ
 את השכינהאז מלביש , בזהירות גדולהת וּוּכַזוקול הנגינה ְּב

  ) מב(. קים הדיניםתבלבושים נהירים ובזה נמ
~.~   

על פי רוב הם , הניגונים של יללה ועצבות שמנגנים הרשעים
 על ידי ך אחריהםמשהכי דרך העולם ל, מזיקים לעולם מאד

  , וכשהצדיקים מזמרים אותם בשבת. זה
  )רכו(. הם מעלים ומתקנים אותם

  
  

  
 

  
: כאן סוד הסודות יש – )שמות כא י( "אם אחרת יקח לו"

יוצאות נשמות , זמן של שבת קודש ומתקדש היוםכשמגיע 
 ונמצאות כאן מגן עדן ובאות הנשמות הקדושות לעולם הזה

. ובצאת השבת עולות למעלה, כל יום השבת למי שראוי לכך
   .לבדבוזוהי נשמה אחרת המתווספת לו בשבת קודש 

  )דף צח א(פרשת משפטים 
~. ~  

גופות הרשעים אשר נמשכים אחר תאוות העולם הזה והנאות 
פה קשה ביציאת לינטמאים בטומאה של ק, ועינוגים של הגוף

, גופות הצדיקים שלא מתענגים בעולם הזהאבל . נשמתם
אין רוח טומאה , י מצוה וסעודות שבת וחגיםגאלא רק בעינו

 , התקרב אליהםשולטת עליהם ואין להם רשות ל
   )דף קמא ב(פרשת משפטים . ואשריו מי שזכה לכך

~. ~  
השמחה והשמירה של יום השבת עולה על ש ,אמר רבי יהודה

 ומוסיף קדושה שהרי היום הזה מעוטר בחכמה ובינה, הכל
זהו יום של לכן .  ואין כזה דבר בשאר הימים,על קדושתו

בכל מלא שמחה , כולם שמחים בו, שמחה למעלה ולמטה
  בעולם הזה יש מנוחהביום ו. וכולם מתוקנים ממנו, העולמות

  )דף צד ב(פרשת אמור . גם לרשעים בגיהנם
  



 
          ע" זי)י הקדוש"האר (יצחק לוריא אשכנזי 'ר                                                                        

  

   הכל לטובה–' נסתרות דרכי ה
  

            . ל בצפת"י ז"מעשה מדהים היה בתקופת רבינו האר
תורה בחור אחד מאנוסי ספרד הגיע לצפת ונפשו חשקה ללמוד 

' שלח אותו לישיבתו של ר, ל"וכשהביט בו האריז. ל"אצל האריז
ואמר לו ששם הכתובת לתיקונו ולעליתו , ל"ל זצ'אברהם אנג

 ולמד באותה ישיבה ששלח אותו  ואכן הלך הבחור,הרוחנית
, אברהם היתה אשה צדקת שחלתה במחלה קשה' לר. ל"האריז

ולפני פטירתה ביקשה בצוואתה לחתן את 
ולימים , יחידה עם תלמיד חכם הגוןִבתם ה

ואכן כשהגיעה . נפטרה אשתו לבית עולמה
אברהם מטובי ' הציע לה ר, הבת לפירקּה

      , אך הבת סירבה לכל אחד מהם, תלמידיו
, וכשחקר אביה מדוע היא כל כך סרבנית

 מדי לילה –גילתה לו  בתו את מסתור ִלבה 
 מגיעה בחלומה ודורשת בתוקף ּהִאָמ

תו בחור שנשלח לישיבה על שתינשא לאו
  . כי הוא תיקון לנשמתה, ל"ידי האריז
, אברהם הופתע מאד מתשובתה' אביה ר

והודה שגם אליו מתגלת האמא מדי לילה 
ועל כן החליטו לפנות , ךבחלום ודורשת כ

ל שבני הזוג "וקבע האריז, ל"לאריז
וראויים זה לזו , מתאימים בשורש נשמתם

' ציוה את ר, ומלבד זאת. להשלמת תיקונם
אברהם שעליו לכתוב לחתן זה את כל נכסיו 

והוא זה שיהיה קודם , שבבוא העת הוא יירש אותו, בשטר חתום
  . לכל יורשיו האחרים

  
וחייהם היו מאושרים , נה הבת עם אותו בחורבשעה טובה התחת
וכשהגיעה זמנה , לאחר תקופה התעברה הבת. וחיו כרעים אהובים

             .  ונפטרה עם העובר שבבטנהתההתקשתה בליד, ללדת
הרגיע אותו , ל"ופנה מיד לאריז, אברהם הצדיק עליו את הדין' ר

       : ובזה תתיישב דעתך, ך סיפור שהיהאספר ל: ל ואמר לו"האריז
מעשה שהיה באשה אחת שבאה לפני הרב וטענה בפניו שהיא 

ומחמת המכות נפל , בעלה היכה אותהוהסתכסכה עם בעלה 
 שעל בעלה קופס, תקשה להאמין לדבריההרב ה, עוברה שבבטנה

, ועקב כך איבד הבעל את כל נכסיו, לתת לה גט עם כתובה גדולה
במו  האשה בעצמה –ם האמת לא היתה כך לאו. ונשאר ללא כלום

,  את המקרה על בעלה"הפילה"אלא ש,  להפלת העוברידיה גרמה
 ממנו  ואף לקח,והרב ללא כל חקירה הפיל את האשמה על הבעל

סקו בבית הדין פ, כשהגיעו לבית דין מעלה. נה את כל נכסיולמע
  חייבים לחזור בגלגול ] הבעל והאשה, הרב[ם ושתששל
  ". במהדורה חדשה"     

 היא תרצח על ידי – שרצחה את העובר על לא עוול בכפו האשה
בתקופה שלאחר הנישואין נחת  ירוה – הסובל הבעל, וברבנה הע

          נה מעל אותם שנים שסבל מ, ויטול את נכסי אשתו
 ישלם ממון על – שפסק שלא כהוגן הרבו, ]בגלגול שלפני[

, ל'אברהם אנג' י לר" פנה רבינו האר.ההפסד והצער שגרם לבעל
שעליך היה לחזור ,  הפוסקאתה הוא הרב: ואמר, הצביע עליו

         , ול שלפניהגלגולבוא במקום אותו רב מ
   . כדי לשלם את העוול שגרמת לאותו האיש

ולכן ניגזר ,  שהרגה את בנהבתך היא האשה
 שכעת חתנך הוא הבעלו. עליה למות על ידי בנה
   ...יירש את כל נכסי בתך

  
  

מסיפור זה נלמד עד כמה עלינו להאמין ולקבל כל 
ושהכל מונהג על , יתברך' ה-דבר שעובר עלינו מ

ואותם שלמעשה סובלים בעולם , רדק והיושפי הצ
נותן לאיש לפי דרכיו ' ה-ו,  לטובתםזה, הזה

קל לו , מהלך חיים כזהבאדם חי שוכ. ומעלליו
          !הכל לטובה, עושה' ה-להבין שכל מה ש

          ,  על יוסף הצדיקבהתבוננות, בפרשתינו
 לא עוול לכלו אליו עאיך שבתחילה אחיו התנ

ולאחר מכן מוכרים , השליכו אותו לבורו, כפוב
ואף לאחר , מעאלים במחיר של נעלייםשאותו לי
 וזורקים אותו מעלילים עליו עלילות שווא, שנמכר לעבד במצרים

 רואים אנו אדם מלא בצרות ,בהשקפה ראשונה. לבית הסוהר
אולם לבסוף נודע שכל מה , יתברך' ה-ר פנים מסתובה, ובסבל
שהניחוהו בבית הסוהר כדי ,  היה אך ורק לטובתוו עלישעבר

,  בעבירה בארץ הטמאה ביותר בעולםלשמור עליו שלא יכשל
ועל ידו ניצלו כל ,  יצא לאור העולם-ולבסוף כשהגיע זמנו למלוך

   .העולם מחרפת רעב
  

ורוצה לקבל תירוצים על כל , הזה לזמן מוקצבהאדם בא לעולם 
למה זה עשיר וזה עני ולמה לזה רע ", כך הרבה קושיות שיש לו

       ו לפעמים דברים שלא מובנים להרואאדם ". ולזה טוב
למה הקדוש ברוך הוא : "כגון, ושואל שאלות, ]אנושיהבשכל [

 אבל אינו יודע שהעולם לא התחיל ?"עושה כך וכך לאנשים
אלא ישנם אנשים שבאו לעולם מגלגולים קודמים שבהם , מהיום

 ולכן הם בעולם הזה כעת בשביל לעבור מה ,השחיתו את דרכם
ול של אבל אנו שלא ראינו את הגלג, ]לסבול[שיעבור עליהם 

אסור לנו לשאול שאלות על , אותם האנשים וגם לא של עצמנו
  .יתברך' הנהגותיו של ה

  
  )דרשה לשיראל(

  
  
  

    

 מובא מספר המידות

 



 
 
 
 

           
 
 
 

                              
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             
 

                                                                                       
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                             
           

  
            

  
  

  
  
  
  
  

  

   '?ן"ליקוטי מוהר ' הקדושמיוחד בספרהמה 
  
  :החלק 

א "ישנו מעשה שסיפר הרב הצדיק רבי יעקב אשכנזי שליט
ראש ישיבת , ל"בשם מור חמיו הגאון רבי יהודה צדקה זצ

 שבאיזו אוניברסיטה החליטו לעשות , "פורת יוסף"
וכל סטודנט היה צריך , על חכמי ישראל" עבודת מחקר"

אחד הסטודנטים ששמע . ולכתוב אודותיולבחור איזה חכם 
ולצורך , החליט שעליו הוא יעשה עבודת מחקר, על רבי נחמן

. כדי לקבל מושג מגדולתו, זה התחיל לעיין בספריו הקדושים
ל שאמר רבינו על ספריו "ראה את הדיבור הנ,  זהןבפרק זמ
 יהיה נעשה בעל -שמי שמעיין בהם בעייון אמת, הקדושים

ל פנה אל חבריו הסטודנטים "הסטודנט הנ. תשובה גמור
נחמן ' אני צריך עכשיו ללמוד בספרי ר: "ואמר להם בלעג
 , אין סיכוי! ?וכי אני אהיה בעל תשובה, לצורך העבודה

אין סיכוי שספר אחד ', וכו' אדם שכל כך הרבה חטא וכו
עוד בטרם שסיים , והנה"... ישנה אותי ואהיה בעל תשובה

! מצא את עצמו בישיבה לבעלי תשובה, בודתועהסטודנט את 
גודל מעלת הספר , צא ולמד. ל"צדקה זצ' עד כאן סיפר ר
 שבכחו לבקוע קשיות גידי 'ן"ליקוטי מוהר'הקדוש והנורא 

... לא נותר אלא לפתוח את הספר ולהתחיל ללמוד. לבנו
יש היום , ראשית... ואפילו שיאמר האדם שהוא לא מבין הכל

 המבארים את תורת רבינו ,דיסקים וקלטות, פרי עזרהרבה ס
   ??מי אמר שצריך להבין הכל, שנית. היטב

  
והדעת שרבינו " הגילוי האלקות"זה , העיקר מספרי רבינו

מלבד העצות הנפלאות , מכניס בנו דרך התורה שהוא גילה
אפילו אם הוא לא מבין , שכל אחד יכול להוציא מספרי רבינו

 ,  אם אדם לומד ספר בכמה פעמים,ונוסף לזה... הכל
ל מלמדינו להועיל "וכמו שרבינו ז, בסוף הוא אכן יבין היטב
שאם אדם לומד , )ן עו"שיחות הר(בספר שיחותיו הקדוש 

אל לו לנסות הרבה כדי להבין , ולא מבין מיד, באיזה ספר
וממילא יתבאר לו בהמשך מה שלא , אלא ימשיך הלאה, מיד
,  פעם שניה ושלישיתן בחזרתו את העניי,וגם אם לא, הבין

והדברים בדוקים , יזכה להבין מה שלא הבין בראשונה
  .ושייכים בלימוד כל הספרים של רבינו, ומנוסים
   , ע"יזכנו ללמוד ולהגות בתורת רבינו הקדוש זי' ה

ז "חיותינו חיים טובים בעוהלטוב לנו כל הימים ול
  .אמן כן יהי רצון, ב"ונצחיים בעוה
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  02-5810010 ...................................שידוכים לשם שמים 
  

 www.shabes.net..... ......................אתר השבת הישראלי
  

  
כאשר כל , לאחר יומיים של חזרה למסלול החיים השגרתי

, נומחים בשובהמכרים והשכנים מקבלים את פנינו וש
". ? עלינותםהתפלל? איך היה באומן, נו: "קריםשואלים וחו

הבגדים מכובסים והתמונות , המזוודות כבר מעל הארון
תחושה שקשה להסביר , הלב מרגיש משהו מיוחד .מוכנות
  –יש פרפרים בבטן , בלב, חם שם בפנים. במילים
   !ת ג ע ג ע ו ת  מ  פשוט

, לצדיקים שליוו אותנו במסע ,נו הקדושימתגעגעות לרב
 . האירו לנו את הדרך והיו איתנו בתוך לבנו ונשמתנו

עם  יות שליחים נאמנים כדי להתפלל עלזיכו אותנו לה
, וכמובן, שים הקרובים והיקרים לנוישראל ועל כל האנ

    .עלינו ועל כל בני משפחתנו
, להרגשה הנפלאה המשחררת, מתגעגעות לתחושה הקדושה

רגשה שבה הרגשנו שהצדיקים עוטפים אותנו בהרבה ה
את דרך , ה להמשיך את דרכם"שנזכה בעז, אהבה ואמונה

אוכל כיד , מתגעגעות לאוכל שהמתיק לנו את מסענו .התורה
  ,מבחר של גבינות ! וזאת לא הגזמה- המלך ממש 

נו יואצל רב, ט"מעדנים ולחמים קידמו את פנינו אצל הבעש
ולצוות  ',ה-תודה רבה ל. לארוחות גורמההקדוש זכינו 

  !משובח במיוחדהיה . הטרחה והשירות, המטבח על ההשקעה
  ותודה לרבינו הקדוש 
  !שהזמין אותנו אליו

  הגליון מוקדש 
  לעילוי נשמת 

   ל" ז)איוב(רחמים 
   ל"ז אלישע ומינהבן 
   ח"נתש'ה טבת ז"י-ע ב"נלב

 ה .ב.צ.נ.ת
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