אולטרה

וי״עמו

אלפי
לוחות במיכאללייטמן ,ולשמוע שרק הקבלה יכולה
להציל את העולם מאסון הגלובליזם אז למרות
הפרסומים הוא בכלל לא רב ולא
ממש פרופסור,
השכנוע שלו אין ויכוח
עכשיו
אבל על כושר
ממנהגו כדי לנסות לסחוף גם
חורג לייטמן
הדיבה נגד
אתכם ,ואחר כך יתפנה לתביעת
שטוענים כי פעילותו מנוגדת לחוק
אלה
אנשים

בסוף
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••
המרכז

הישראלי

לנפגעי
"הסכניקות

כתות:

שמיושמות ב׳בני
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ההרצאה,

התרוממואלפי
ל־הם,

הנ־הו
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כאיש אחד,

האנש־ם על ר;־

־ד״ם

הצטופפו

א־ש על

כתפ־

^ך

W$1ST$בה$1ST$הב־
שכנו׳ובקולגדול פצחו בהמנון

לתי

לעם״" :הנה מה
רשמי של״קבלה

brr
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^^

מה תראה בהצלחה?
״אנ־ רוצהל־־צר

^ך

אתה אוסף

כוח איכותי .לאכמות־״.

מפורסמיב סביבך?

צהובה

מספר  10בגני התערוכה

הפעילות דורשת הרבה כמפימ .מאיפה הםמגיעים?
״בניגודלדתיים אנחנו לאמקבלים כסף מהמרינה ,ומ־
$TS1$ומתוך$TS1$

כרטיס־ם נמכרו במהירות ,ואחרי

 110עובדים בשכר .כל

זה היה ביום ראשון ,בביתן

בתל־אביב,
אלפים.

ן^^^^^

הטוב .זאת מטרתה :לא מיסטיקה ולא
ברכות ,אלאלהפוך את האדם
לטוב״.

לגייס אנשיםכאלה .הם
׳׳אני לא מתלהב
יכולים
אולילהביא אנשיםבהתחלה ,אבל כוח המשיכה האמיתי
הוא חוכמתהקבלה .לנשמה לא חשוב אם אתה סלב אולא".

נעים" .ואז אישבחולצה
טוב ומה
הניח 20קילו של יד על כתפי,והחל לשקשק אותי מצדלצד,
תרנגול כפרות .אכן "מה טוב ומה
משל הייתי
נעים".
"כולנו־חד״ ,והיו
בכנס

005,2
יותר מ־

השבוע בגני

התערוכה כדי

שם,לטענת

המארגנים,

000,2
תוך
$DN2$ומתוך$DN2$

איש

ברחביהעולם

רק

$TS1$למכור$TS1$
למ־
שהתברר שההאנגר הענק מלא ער אפס מקום,הוחלט
עשויות
$DN2$למכור $DN2$כרטיסים גםלמדשאה 70 .שקל בפנים 30 ,בחוץ.
כור
ובבל זאת ,מאימה בא הכפן!?
"אנשים מפרישים מעשר ממשכורתם .תבין ,גם אם
ערב שלם ישבוהאלפים מול הבמה ,דמומיסלולר על
להביא לשבי
כיסאותלבנים ,שמעו הרצאה שלה׳׳רב״ מיכאלל־יטמן
אתה צדיק גמור ,אתה
יכוללתקן רק תשעהחלקים מנשמ־
$TS1$מנשמתו$TS1$.
מחשבתי ,פיזי
והאזינולניתוח פרשנויות לספר הזוהר .היו שם ,כמובן,
$DN2$מנשמתו $DN2$.את החלק העשירי אתהיכוללתקן רק על ירי צדקה״.
תו.
צדקה תורמים
ופיננסי ,עד כדי
כל אותם מונחים מוכרים,שלייטמן ותנועת"קבלהלעם״
לנזקקים .למהלתרוםלאתוןשלד?
עוסקים בהפצתם:״אור״,״מגדלבבל"" ,משבר
"עניבקבלה הוא מי שעני בדעת .אדם שצריךלתקן את
עולמי״.
מהסביבה,
ניתוק
"מעולם לא הוסמכתי
במקביל ,על מסכי הווידיאו ,ניתן היה לראות יותר
לרבנות" ,הוא מודה" ,והאמת היא
נפשו .בדיוק כמו שבבית המקדש היו המאמינים מפרישים
חוסר יכולת
שמעולם לאניסיתי ,זה לאמענייןאותי׳.
לוס־אנג׳לס,
און־ליין ברחבי
מ־  100מוקדי שידור
מעשר כדילקיים אתהבית".
העולם:
אתר
כשבכל
לונדון,
טוקיו,
שיקגו,
במה
מוצג
אתה
רסומיים
בבל
מקשיב
קייב,
טורונטו,
מטרישים
אנשים
כרב.
לאתון
העלונים
שלד מעשר?
שלד
בחברה
להשתלב
״זה סתםכינוי .כך קוראים לי
בתל־אביב.
קומץ גבריםלתרגום הדברים הנישאים
התלמידים .איך אתה
"אני לא יורע .יש אנשים שמרגישים צורך להפריש
נפשיות
ופגיעות
רוצה שיקראולי,דוקטור?״
האירוע היה מרשים ,המשתתפים נראו מהופנטים ,אבל
שלנו".
עשרה אחוזים משכרם ,וזה התקציב
גם אחרי שרואים את האלפים שנוהים אחריו ,וגם אחרי
במה באמת עשית דוקטורט?
מתמשכות"
וקבלה ,באקדמיההרוסית".
"בפילוסופיה
שעות ארוכות של שיחה פנים אל פנים ,שנעה בין בעיות
כת?
אנחנו?
הגלובליזםלסכנתהאפוקליפסה
אחרי  36שנה בארץ עשית את התואר ברוסיה?
ול״אלוהים בגימטרייה זה
שאלת השאלות נותרת פתוחה :מהו סוד כוחו
״אני רוצהלהחדיר אתהקבלה לכמה שיותרמקומות".
המטה הראשי של״קבלהלעם" נקרא
׳טבע'״
׳׳מפעלהפצה׳׳
היית שמ בזמן המחקר?
לייטמן ,ראש הקונצרן הרוחני שנקרא״קבלה
שלמיכאל
או "מרכז ייצור תוכן לכל רחבי
העולם",
ומפעיל ערוץ
וקיבלתי את התואר".
לעם״ ,שהציבלעצמו מטרה:להפיץ את הקבלה ואת אהבת
טלוויזיה מסביבלשעון (ערוץ 66
״לא .הגשתי עבודות
) ,אתרי אינטרנט ומפ־
$TS1$ומפעל$TS1$
הזולת כדילהציל את
העולם .לא פחותולא יותר.
ותואר פרופסור איוקיבלת?
גדולה.
$DN2$ומפעל $DN2$תרגום שלא היה מבייש מוקד מאויש של הברה
על
כלומר ,מה גורם לאנשים רציניים כמו ארקד־דוכין,
בבנייןהמתקלף ,מעל דוכן השקשוקה ,מצויאולפן טל־
$TS1$טלוויזיה$TS1$
״גם כן ברוסיה ,אבל אני לא מתפקר כפרופסור .בעק־
$TS1$בעקבות$TS1$
בות
משה איבגי ,הנרי דוד ודמויות מוכרות נוספותלנהור אל
וויזיה
$DN2$בעקבות $DN2$הרצאות שהעברתי הם נתנולי תוארפרופסור".
$DN2$טלוויזיה$DN2$מקצועי ,שהושקעו בו שני
מיליוןשקלים ,ודרך סיב
השיעורים של הרב שאינו ממש רב ,״פרופסור על תנאי"
שלושה חודשים בלבד אחרי הדוקטורט.
אופטיל״הוט״
ול־״ 08
משודרים ממנו שיעוריהלילה.
שעשה את הדוקטורטשלו בהתכתבות ,גם אם הם מתקיימים
"קיבלתי תואר פרופסור על תנאי ,בתנאי שאעבוד בא־
$TS1$באקדמיה$TS1$
למה לשדר שיעור חי בשלושלפנות בוקר? ״כי בשעה
קדמיה
בשלושלפנות בוקר .מה ־ש באיש הזה ,שגורםלמאות,אולי
$DN2$באקדמיה $DN2$ברוסיה .כמו תואר של כבור ,כי הוצאתי יותר מ־ 40
הזאת כל הרצונות הגשמיים בתרדמה".
הר־
$TS1$הרעיונות$TS1$
רק
זה
מקום,
שם
לי
הכינו
ספרים.
למנגנון הפצת
אפילואלפים ,לתרום מזמנם ומנפשם
לי
ונשארה
התבטל,
אבל
סיור בבניין מעורר תחושה של כוורת דבורים ענ־
$TS1$ענקית$TS1$.
$DN2$הרעיונות $DN2$שלו ואףלהפרישלו חלק
צריך
לא
אני
ממשכורתם?
חולקו
קית.
$DN2$ענקית$DN2$.
האלה״.
התארים
את
האמת,
לחדרים
הקומות
עיונות
שחולקו
קטנים,
התעודה.
לכוכים מי־
$TS1$מיניאטוריים$TS1$
ניאטוריים
אבל יש גם צד שני .כשאתה מסתובב במסדרונות מרכז
$DN2$מיניאטוריים$DN2$בגודל אדםומקלדת .יש כאן גם חדר בקרה,
לייטמן ,באזור
ההפצה המורכב והמסועף של תורתמיכאל
חדר סאונד ,חדר הפקהומחלקה רוסית,
ואנגלית,וערבית,
אז איר יקראו לי?
התעשייה של פתח־תקווה ,וכשאתה מביט באנשים שכל
ופרםית ,ועמדות תרגום ,וחרר שידור ,וחדרי עריכה ,וס־
$TS1$וספרייה$TS1$
כשאתה פוגש פנים אל פנים את האיש ,ששנים ארוכות
פרייה
$DN2$וספרייה$DN2$
דיגיטלית ,ותחנת רדיו עתידית ,ואגף קטן שנפתח
לילה נעקרים מהמיטה ומתייצביםבעיניים בורקות בשיעו־
$TS1$בשיעורים$TS1$
מאמינים .דוכין ואיבגי
רים
הסתתר מעין התקשורת ,אתה מגלה אדם בן  64עם מבטא
ואינטליגנטים.
$DN2$בשיעורים$DN2$שלו ,אתה פוגש בני אדםמשכילים
רק באמצעות קוד סודי .אגף
ההנהלה.
וולגרי
רוסי ככד,למרות שכבר  36שנה הוא חי בארץ .ארם
אז מה בכל זאת יש בו?אולי זאת העובדה שהוא נותן
בכללילה מגיעים כ־ 400תלמידים אלאולם
הלימוד.
לחשים,
בלי
קבלה
להם
בגלל
לא
לעיתים ,שמסרב בתוקף ללמד נשים,וחלילה
והח־
$TS1$והחלפת$TS1$
כשפים
ניסים,
נטו
השיעור היומי ,שמתחיל בשלוש ומסתיים בשש בבוקר,
קמעות,
איסור
״שמאניזם,
שמות
לפת
$DN2$והחלפת$DN2$
במקום
לפניי,
הלכתי ,אלא מפני ש״כשאישה יושבת
מצולם,
כדי
אדם
בני
מניפולציה
(שהם
38
ל־
סימולטנית
מתורגם
ומופץ
שפות
באינטרנט.
על
להסתכל על הספר אני מסתכל
העולםשלנו הפך
ואולי זה המסר הפשוט:
להרוויחכסף"),
במה עוסקים השיעורים? ״אני אף פעם לא יודע מה יהיה
עליה" .אתהמגלה ארם עם
כריזמה של פקיד שומה ,שמברר עםעוזריו כמה נכרים יש גלובלי,עולם שכזה לאיוכל
להתקיים ללא מכנה משותף,
לייטמן".אני מגיע ריק
הנושא״ ,אומר
לשיעור״.
לו ומגדיר כבהמה מי שלאלומד את חוכמתהקבלה.
והמכנה המשותף
האולטימטיבי הוא חוכמתהקבלה .״צריך
הגרעין הקשה של״קבלהלעם״ הואקהילת״בניברוך״,
למצוא פרדיגמה חדשה
כשאתה מתוודעאליו מקרוב ,אתה מגלה אדם שמ־
$TS1$שמתקרא$TS1$
לקיום" ,הוא אומר".בדיוק כמו במ־
$TS1$במגדל$TS1$
המונה כמה מאות משפחות .בתקופה האחרונה נשמעים
גדל
תקרא
לייצר שפה משותפת".
$DN2$במגדל$DN2$בבל ,צריך
$DN2$שמתקרא $DN2$אמנם רב ודוקטורואפילו פרופסור ,אבל למעשה
יותר ויותרקולות הטוענים כי מדובר בכת לכל דבר,
מעולם לא הוסמך
שלייטמן הוא הגורו
לרבנות ,ואת התארים האקדמיים עשה
דווקא הקבלה היהודית תפתור את בעיות
הכל־יכול שלה" .בהתבסס על קריט־
$TS1$קריטריונים$TS1$
העולם?
בהתכתבות עם מוסר רוסי ,כשאת תעודת הפרופסורה הוא
ומסוגלתלרסן את האגו
ריונים
"הקבלה מושכת כוח מהטבע,
$DN2$קריטריונים $DN2$שהצטברו ממחקרים על כתות
ומטיפולבנפגעים,
היחידה
של
מקבל זמן קצר ביותר לאחר תעודת הדוקטורט.
האדם.
יצר
את
להפוך
שמסוגלת
היא
ליצר
נמצא
הרע
שקיימים אצלם מאפיינים מובהקים של כת" ,מאשר
היתרמתנדבים".

ברור׳

ץ״

עו״דאיל רן מהמרכזהישראלי
לנפגעי כתות.
"הטפניקות שמיושמותב׳בניברוך׳ עשויותלהביא
לשבי מחשבתי,לשעבוד נפשי ,פיזיופיננסי ,עד כדי ני־
$TS1$ניתוק$TS1$

אתה מקבל איומים מגורמים אור־
$TS1$אורתודוקסיים?$TS1$

תודוקסיים?
$DN2$אורתודוקסיים? $DN2$הרי מה

לקומם

תוק
יתוק $DN2$מהסביבה ופגיעות נפשיות מתמשכות'.

אומר את זה גפ

המרכז
לנפגעי

שאתה

אותם.

"התשובה היא

לייטמן,כצפוי,שולל את ההאשמות,
ואפילו הגישלפני
חודשיים תביעת דיבה נגר המרכזנפגעי כתות,אבל מעבר
לכעס של
לייטמן ,התביעהמעלה שאלהציבורית :אם מדובר
ללייטמן
בםז ,האס נכחלהתיר
טלוויזיה?
להפעיל ערוץ
׳׳אני לא
מבין׳׳ ,הוא מתרגז,׳׳מה זהבכלל כת? בשום
מהדוסים׳׳.
מקום לא אומרים שאנחנו כת ,חוץ

עלול
עושה

אבל

אנחנו

לא

נכנסים

לעימותים ואני לא
גם לא מאיים
עליהם כצורה ישירה ,כי אני לאמקבל
אליי חרדים .מבחינתי ,שיחיו בגטושלהם .המסר הכי
גדול שלי הוא׳ואהבתלרעךכמוך׳ .זו תורת האמת*.
לייטמן אל רבי ברוךאשלג ,בנו בכורו
ב־  1979הגיע
וממשיך דרכו של הרב יהודהאשלג ,מחבר פירוש׳׳הסר
׳׳התחלתיללמוד אצלו
לם״ לספר הזוהר.
וגיליתי שזה
עושה יותר מרי חשבון .אני

בתות ,וההגדרה היא

מילונית:פולחן אישיות:,יצול
כלכלי ,גיתוק טה־
$TS1$טהמשמחה$TS1$,
במעט

המקונד ,הוא אומר.

־התקרבתי אליו

מאוד ,ואחרי שנ־
$TS1$שנתיים$TS1$

$DN2$שנתיים $DN2$עברנולגור בבני־ברק .ב־  1991נפטר
תיים
ואחר כך גם אבא שלי נפטר ,אז נסעתילקנדה,
כולם כבר התפזרו .היולי המוןקלטות,והתחלתי לגבש
הכללספר ,עם המון טקסטים שלו ושל אבא שלו שלא

ברוך אשלג,

משמחה,
טהמשמחה $DN2$,שעבוד זמן ושעבוד נפשי.

׳׳התגוררתי הרבה שנים בבני־ברק ,ואנייכוללהגיד לך
שאת כל הדוסים אתהיכוללהכניס תחת ההגדרה הזאת.
לגבי התנועה הקיבו־
$TS1$הקיבוצית?$TS1$
ויז׳ניץ היא לא כת? ומה
למה חסידות
צית?
וצית? $DN2$אנחנו לא מגייסים אנשים ,וישאצלנו כניסה חופשית

וכשחזרתי

פורסמו ,כי הוא

ויציאה חופשית .אין שום רישום מי נמצא ומילא ,ומגיע

אסר זאת.

והחלטתילפתוחהכל*.
נולדו׳׳בני ברוך׳
ואיד

חשבתישהעולם

כבר אחר,

פיה,
$DN2$לפילוסופיה $DN2$,וישלו
מגוון רחב של אנשים .אז כמה אנחנו כת? אני מוקלהת־
$TS1$להתמודד$TS1$
מודד
התמודד $DN2$עם הטענה הזאת
״אחרי
לעיני כל
שמשרת אותן?
צה׳׳ל,
שעליתי הייתי ארבע שנים אזרח עובד
העולם׳׳.
הטענה היאלגבי
בתל־נוף .כשההורים שליהגיעו ,הייתי
בתחזוקת מטוסים
המעגל הקרוב ,אנשי ״בגי ברוך׳.
״כתבתי כמה ספרים,התחלתי
להעכיר שיעורים בע־
$TS1$בערוץ$TS1$
רוץ
$DN2$בערוץ$DN2$
נתתי הרצאות ,וב־  2001עברנו הנה .את ההתרחבות
צריך לטפל בהםועזבתי את הצבא.התחלתי לחפשהלאה,
״אנחנו מנתקים מישהו מהמשפחה?לא .אנחנו מגייסים
התחילולהכיר אותנו
הגדולה הביאלנו האינטרנט.
וכולם אמרו לי לחפש את הת־
$TS1$התשובות$TS1$
מישהו? גםלא .בוא תחקור .תראה איך אתהיכוללהיכנס
איך אני ממלא את עצמי,
בעולם,

גם ארבעה נכדים.

ולצאתבלי שום בעיה וכמה שתרצה".
נתת הויאהלמאמינים,להקדיש לאישה ולמשפחה

שובות
$DN2$התשובות$DN2$
כעולם

הדת.

״ברוסיה עבדתי באקדמיה הרפואית של הצבא,וידעתי

וגפ מנגנון

החפצה האדיר

והכל
התגלגל".

ישאצלד

מה שנקרא קבלה מעשית?לחשים ,קמעות,

רבע שעה ביובולא יותר?
החלפת שמות?
שבאקדמיה לא אמצא תשובות ,אזהלכתי באמת אל האור־
$TS1$האורתודוקסים$TS1$.
"חסושלום .זה לא
$DN2$האורתודוקסים $DN2$.הם אמרולי שתשובות לשאלות שלי לאאוכל
תודוקסים.
לשוחח
צריך
כיום
עם
׳׳אמרתי שלפחות רבע שעה
$DN2$בתכלית $DN2$האיסור .מה זהיעזורלהחליףלמישהו שם? מה זה
כלית
המקובלים".
למצואאצלם ,אלא אצל
האישה .החרדים הרילוקחים ברצינות את ההוראה׳אל
משנה איך תקראלבהמה ,אם היאעדיין נשארת בהמה?"
לדת היהודית אץ תשובהעל מהות החיים?
תרבה שיחה עםהאישה׳.אצלנו זה לאככה*.
מי שלא לומד קבלה הוא בחמה?
"ממשלא״.
למה ישאצלד הפרדה בין נשימלגברים?
קבלי .דרגת החי,כלומר דרגת הבהמה ,זה לא
״זה מונח
תשובות :יש בריאה ,יש
הלימוד ,כדי שהן לאיפריעו.
׳׳יש הפרדה רק בשעת
היהדות נותנת לא מעט
לגנאי אלא שם של מצב".
תורה ,יש גמרא ויש קיום מצוות.
לפניי ,אני מסת־
$TS1$מסתכל$TS1$
לי ,אבל אני גבר .כשאישה יושבת
תסלח
כמה דתות של רוחניות יש?
הפעם הוא צוחק".נו ,באמת ,קיום מצוות זה מהות
עליה .כגבר ,אתהיכול
להביןאותי?"
כל
ל$DN2$
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לירושלים ,לרבזיל־
$TS1$זילברמן$TS1$,
החיים? הדתיים כעצמם הפנו אותי
לא ממש.
באיזו דרגה אתה?
$DN2$זילברמן $DN2$,שהחזיר את אורי זוהר בתשובה".
ברמן,
׳׳אין לך הורמונים? אם יושבתמולי בחורה יפה ,היא
להגיד״.
״אני לאיכול
ובך חפנתלדתי?
תמיד תמשוךלי את העין יותר מהספר".
"לשם המחקרקיבלתי על עצמי את ערכי היהדות .אני
אתה רוצהלעשות תיקוןבלי הנשיט?
מקיים מצוות מתוקף העובדה שאנילוקח על עצמי תרבות
׳׳לאדם טוב ישעדיין דחפיםמיניים .המטרה שלי היא
חיסרון
בנשמה
זה
שלאומה״.
לחקור את החוכמה ,ואני לא רוצה שיפריעולי .אני רוצה
שוב גני התערוכה ,יום ראשון.כשלייטמן מסיים
לי״.
לתקן את האדם שבי ,ובינתיים הגבר שבי מפריע
ומה תסקידו שלאלוהיםבבללי המשחק שלח
לדבר ,ניתנת הזדמנותלשאלות .אחת הנשיםצוהלתלקול
"אם אתה אומר
אלוהים ,אתה אומרטבע".
אתם שומרים באןעל הופעהצנועה?
תשואות הקהל"תודה",ועוד״תודה"ועוד"תודה״ ,וצווחת:
לאלוהים.
בשיהודי דתי אומר
אלוהים הוא מתבוון
"קצת .אבל אין כאן שוםעניין של דת".
חיים!"
״תודה על העשייה הזאתשמצילה
אלוהים הוא הטבע .זאת התשובה*.
"שמע,
אתה עשיר?
אחריה מקבל חבר אחר את רשות הדיבור,ושואל:
לייטמן ,הוא החללנסוע בכל ערב מרחובות
לדברי
לכלום .אשתי מקבלת את
"יש ליהכל .אני לא זקוק
שקל לירושלים,ללמודקבלה ,כשהוא משאיר בבית אישה וש־
$TS1$ושלושה$TS1$
"בשלושלפנות בוקר אניעובד ,כך שאני לאיכוללשמוע
המשכורת שלי מהעמותה ,ואני מקבל ממנה
000,1
אתהשיעורים .אם אני שומע את השיעור שלךלמחרת,
ילדים קטנים" .היא ירעה שאניחולה על זה .אמרתי
לושה
$DN2$ושלושה$DN2$
לחורש,
במזומן׳׳.
מסוגל,וכל יתר
לה שאני אפרנס את המשפחה כמה שאני
באוזנייה ,ישלו אותההשפעה?"
אחר כך ,בארוחת הערב ,רגעלפני הריקודים ,אני פונה
הזמן זהלנשמה .היא דווקא תמכה בי .ברוסיה היא הייתה
בהמה
נשארת
בהמה
אל במה אנשים עם שאלה אחת :מה מביא אתכםלכאן?
וכשנולדו
אלקטרוניקה,
מהנדסתטקסטיל ,כאן היא למדה
"זה קשור
הילדים היא נשארה איתםבכית".
לייטמןנולד בליטאועלה לארץ עם אשתואולגה.
לרגש״ ,אמרעומרי ,שהגיע מהערבה עס
אשתו ושתי בנותיהם.
גם היא עוסקתבקבלה?
"עליתיבגיל  28אחרי ארבע שנים שבהן הייתי מםורב
לה
יש
לידי
עלייה" ,הוא אומר .בנו אורי מתגורר בקנדה ,בתויעל היא
״זה חיסרון בנשמה" ,אמר
שהיא
נאמר
בוא
״כשהיא
ליאור.
מתע־
$TS1$מתעניינת$TS1$
נגיעה.
ניינת
$DN2$מתעניינת$DN2$בזה".
לפילוסו־
$TS1$לפילוסופיה$TS1$,
לביולוגיה ,בתו רחל דוקטורנטית
דוקטורנטית
ואבי הסתכל
עליי ואמר :״באמת שאיןלי מושג".

לייטמן" :יש
הפרדה בין

לגברים
הלימוד ,כדי
רק

שייך לקבלהבכלל .זה אסור בת־
$TS1$בתכלית$TS1$

נשים
ב/׳ועת

שהן

mwV

הורמונינו?
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