
  ד"בס

הסליחה של המרפא   פוטש. ל/ כוחה

בקשה אחד חברה הספרמורהבשעור בית אל למחרת להביא פלסטיק, מתלמידותיה שקית

אדמה תפוחי ה. ושק את הביאו משימהנכאשר המורה עליהן הטילה   :דרש

אדמהעל" תפוח חייכןלכל שנות במהלך אדם עוול, ייצג לכן עשה בכןפ, אשר ואתן, גע

היום עד כך על לו לסלוח   ."מתקשות

להוראה התלמידות עליה. צייתו לרשום והחלו שהביאו השק מן אדמה תפוחי שמותםהוציאו

הפלסטיק. ותאריכים שקית תוך אל האלו האדמה תפוחי את הכניסו השקיות. אחר יש, רוב

מאד, לציין לכבדות   .הפכו

המורה ה, כמצוות את התלמידות פנונשאו אליו מקום לכל גבן על שלם, שקים שבוע : במהלך

המשחקים במגרש שחקו העשרה, כאשר טיול, בחוגי מיטתןבעת על ואפילו . בלילהןברחוב

נפרדת בלתי לחטיבה הפכו האדמה, התלמידות: הם   .ותפוחי

בינתיים שם קרה ירק? מה של מחוץיםהשוהותכדרכו סגורה שקית בתוך ארוך זמן משך

ומטלטללסביבת ואנהיםקירור ניחוח, אנה להעלות האדמה תפוחי   .החלו

המפרך השבוע התלמיד, כעבור אתםותחזרו עדיין הרקבון מעלי והשקים החינוך שעור   .אל

שקכן" אל אדמה תפוח שתוסיפו שמי, לפני את עליו בחיוך" ותחרטו המורה , אמרה

לכןנהבהקש" שאומר אחדאזי :"למשפטים את המורה שנשאההרימה השקים מן

ש. תלמידתה וריחנית דביקה בעיסה מלא היה פעםהוא בההיאי אדמהו תפוחי   ...פעם

הזה" השק את רואות לבנו? אתן בתוך שלנו התרעומת שק נראה בדיוק איננו, כך כאשר

להשתחרר לו בפנים, כעס. נותנים שנותרים ותרעומת ריקבון, טינה להעלות   ".סופם

שלה והשק אחת   ...כל

בתפקוד בירידה ארוכה תקופה במשך הרגישה עליה. גילה השתלטה בלתי, כבדות מועקה

ממוקדת לבלתי אותה והפכה אותה לוותה לחזור. "מזוהה ארצה שאם הבנתי מסוים בשלב

כשהייתי להיעזר, ולהיות גילה". עלי אל". מספרת פניתי עצמי" מרקם"כאשר עם נפגשתי

מותשת שאני המו, וגיליתי גבימכלה על וסוחבת לריק אנרגיה רקבון'ן של' שק מסה המכיל

שליליים בי, רגשות שפגעה משכנותי אחת בתפקודי. על פגעה הטינה שרק. נשיאת הבנתי

אל אגיע האמיתיכאשר למרפא אגיע עמוקה   ".סליחה

בעקבות" לטיפול שמגיעה אחת פנימיכל לשינוי ורצון ההערכהראוי, תקיעות מלוא לכל עלה

מגלההא שהיא לוי" ומץ לאה רוחמה קינסיולוגי(' מרקם'מטפלת, מציינת ריפוי מרכז

סליחה"). משולב של מואר תהליך אלי שבאה האשה עם לחוות מרגש   ".כמה

  



  שליחה -סליחה

טינות" בתוכנו צוברים אנו הגב "כאשר ספטר' אומרת טי, חוה שיטת ראי(, בארץ. טי. איי. מפיצת

וב) "מסגרת לאט מעיקאזי פנימי גוש מעין בתוכנו נוצר של. טוח התקין למהלך מפריע הגוש כאשר

מסייע, החיים לטפול קרובות לעתים האדם הזוםע. פונה השיטה תרגילי האדם, ביצוע מצליח

פנימית סליחה אל ולהגיע הזה הכאוב הגוש את לפוגג דשמיא האדםב. בסיעתא חווה הטיפול מהלך

בהרגשה ממש של כאחד, שינויים והרגשית משתנה. הפיזית הפנים צבע את רואה   .אני

ל קשה קרובות הטפול, אדםלעתים של הגיעילה, בסיומו כאשר עליו העיק בדיוק מה כדי. אליוזכר עד

ומיטשטש הכואב הזכרון הולך   ".כך

הראשון" המפסיד הוא סולח שאינו הרבנית" האדם אותנו טולידאנוה - מחכימה אסתר בעלת, מרצה

היהודי"גוןאר לבית הרמב": "מנוף דברי אכזר, ם"לפי מכונה סולח שאינו לסלוח. אדם קל לא לעתים

ב אותודאך מוליכין לילך רוצה שאדם   .רך

טינות בתוכה אישה צוברת בטוח, כאשר אבל לאט לבה את לממורמרת, ואוכלת הופכת קשה. היא

לעתים שלה לסביבה וקשה עצמה עם ידה, לה על כמוהי . לשהות בדיוק תקיעה של במצב מצויה א

תנועה שלם. בפקק שבוע למשך אביב תל ירושלים בכביש פקק בתוך פעם לשבת ניסיתן זו ? האם

איומה אותך, חונקת, הרגשה חוסם ומשהו מתקדמת מפגיעהאינך להשתחרר זוכות אנו קשה, כאשר

שתהא והלאהלשלוח - לסלוח, ככל מאתנו הטינה החי, את רכב ולהובילנואזי לנסוע ממשיך ים

וברוגע חפצינובבטחה מחוז היאו. אל חלקה מחסומים, הדרך   ."בלא

מחלה –מחילה   מונעת

מוחלים" אנו מחלות, כאשר מתוכנו להסיר אנו טולידאנו" זוכים הרבנית מוכיחים. "ממשיכה המחקרים

בנפש שגושים היום מודים הקונבנציונאליים הרופאים להביאואף בגוףלעלולים יכול, גושים אינו ואדם

קשים רגשות של בוץ בתוך תקוע הוא כאשר שלמה גופנית לבריאות נקייה. להגיע שהנשמה ככל

מכעס דשמיא, יותר בסיעתא ארוכות בריאות לשנות וזוכה נקי הגוף   .אף

טובה שנה רוצות מחדלינו, כולנו כל על השם לנו וביו. שיסלח השנה בראש חטא על מכות םכולנו

מלכנו מאבינו סליחה ומבקשות חושבים. כפור נעשה באמת: הבה סולחות אנחנו גם אנו? האם האם

לסליחה ראויות אנו גם שנהייה הקרקע את   "?מכינות

הסליחה בנתיב דרך   אבני

וברכות" בקלות נובעת והסליחה באור, יש ומלא קצר התהליך לוי" ואז הקושי", מספרת לעתים אבל

משמעות הוא ותוקעלסלוח מגיעות. י אנו וברכות, אזי הקושי, לאט נובע שממנה הפנימית הנקודה אל

אותוו   ".בעדינותמשחררות

אותי" שלוותה המועקה בעקבות רוחמה אל פניתי גילה" כאשר על", מספרת כעסי שכנההיה אותה

כולו. נורא הטיפול היא שהסליחה גיליתי שחוויתי השינוי אצליח. בתהליך הנקודהלהגיעשכאשר אל

הזה לכעס שגורמת עבודה, בתוכי עצמי עם באמתאצליח, ואעשה אל, ואכן. לסלוח שהגעתי לאחר

העמוק הפנימי ו, השחרור מחודשים בכוחות מלאה שכנהחשתי לאותה לבי בכל הייתה, הודיתי אשר

ועליה להתקדמות עבורי   ".הטריגר

סולח" אינו האדם ה, לעתים את לעצמו חוסם שהוא הזומפני ספטר". אפשרות מפחד. "מוסיפה הוא

המלאה הסליחה בעקבות בו שיחול השינוי שמלווים. מן והטינה התרעומת בלי יראה כיצד תוהה הוא

כך כל רבות שנים משינויים... אותו פוחדים האדם בני   . רוב

העוול לעושי יסלח שאם מפחד הוא רע, לעתים לו ויעוללו להיפרד. ימשיכו לו קשה מןלעתים

אותו יחייבו כך שאחר החיים כי הללו הקשות   .התחושות



אחותה על כעס בה שהיה אשה אלי שנים. הגיעה ורב עמוק עוולות. כעס על לסלוח לה היה קשה

לה והרגשתי. שנעשו לה עזרו לא טפולים יחייב, מספר שהדבר מפני לאחות לסלוח מפחדת שהיא

בקשר עמה לשוב  ולהיות הפגיעה, אותה להתירוץ   ...השתלם

וקשה מרירה להיות הפכה במחיצתה, האשה לשהות היה קל   .לא

הצלחנו כלשהו הזו, בשלב החסימה על לגבור גדולה דשמיא ולבסוף. בסיעתא והתרככה הלכה היא

בהם שמלאה והטינה הכעס מן לגמרי לבה את לבריות. טיהרה ונוחה נינוחה להיות הפכה , היא

כפל בכפל לה החזירה   .ייםוהסביבה

בהתרגשות לי אמרה האחרון הסביבה: "בטפול מן אלי שזורמת האהבה את להכיל לי מן, קשה

ובעיקר   ".מאחותי... הילדים

מטלטלת היא הסליחה טיפול. חוויית לסלוח, במהלך נדרשת היא בו השלב אל האישה מגיעה כאשר

לה שהכאיב מי גדול, לכל כאב בתודעתה ה. עולה יוצאים מודחקים לראות. חוצהדברים נדיר לא

מבוגרים בטבעם, אנשים כתינוק, מעשיים דמעות השליליים. מוזילים הרגשות מן הלב מטהר , לבסוף

אותו ממלאים ורוך סליחה של חדשה ספטרפרמס ".והרגשה   .ת

אלוקים    קרבת

אומרות אנו לילה עולם"בכל של וסולח, רבונו מוחל טולידאנו..." הריני הרבנית מי  אשרי. "אומרת

באמת הללו במילים לכוון בלבו. שמצליחה טינה צובר שאינו בפנימיות  ומזנק, אדם טהור להיות זוכה

השם בהר מדרגות וכמה התורה. בכמה בדרך שהולך מי כמו חורין בן לך עצור. אין אינו שסולח אדם

אלוקים, בתוכו שבקרבת הנפלאה למתיקות זוכה טוב. הוא לי אלוקים קרבת   ". ואני

ומוארל" קצר התהליך תמיד ולא הסליחה אל להגיע קל תמיד לוי" א מדובר, לעתים. "מספרת כאשר

נושנים עבר קטן, בפצעי אינו לסלוח להבנה. האתגר אט אט מגיעים אנו , תובנות, למודעות, אזי

איטיול חדשה. שחרור הארה מפציעה החשוכים, אזי המקומות כל את הזה. המאירה כמו, בתהליך

האמונה, באחרים היא השם :הסליחה מאת הכל כי כן, אמונה אם אלא למטה אצבעו נוקף אדם ואין

מלמעלה עליו מחדש. מכריזין הבחירה ביכולת   ".האמונה

לסלוח   הבחירה

והמושפל" הפגוע בצד להיות קל הואאב", טולידאנוהרבניתאומרת" לא פוגע כל כי לזכור עלינו ל

שליחבס הכל נת, ך משום כאן בנואין לפוגעים לגיטימציה בחיבוק, ינת לשבת שעלינו אומר זה ואין

חושבים. ידיים לעשות וחשוב נזכור, מותר רק  אבל הוא הפוגע החובליןכי הואמקל ברוך שהקדוש

לי להכאיב ידו על לחיים. גלגל אותו ללמוד שעלי כלשהו מסר העולם בורא לי שלח הפגיעה עם ? אולי

ואם בנרצה חשוב אותו, תוכנונעמיק העולם, נגלה בורא לנו שלח לשמה אשר למטרה להגיע ונזכה

הפגיעה   . את

ו נלמד הזה הכאב עם שרק הוא ברוך הקדוש יודע בנולעתים מתוקיקויים יצא הקושי. מעז אף יש, על

הפגיעה בוץ בתוך להיוותר לא הבחירה כוח את הלאהאלאלנו ממנו רוחנית, להתקדם לצמוח

אלובזכותה העולםלהגיע בורא מאיתנו מצפה לו וההתנהגותי המחשבתי הימים. השינוי ,  ברבות

עמוקה עצמית עבודה בפגיעהעוד, אחר לראות   . מתנה –נזכה

זאת תפילה, ומלבד של לדמעות תמיד להמיר אפשר הפגיעה כאב על. את לבקשות הצער רגשות את

הכלל ועל לתפילותינו. הפרט הבורא שישמע ספק אין וכאוב רך הלב דמעות. כאשר , כידוע, ושערי

ננעלים אינם   ".לעולם

לסלוח" באמת קשה צודקת, לעתים לכאורה והטינה מקומם לנו שנעשה ספטר" העוול ובכל. "אומרת

של הבחירה במסגרת היא הסליחה יכולת עדיין   .נוזאת



האמיתית הסליחה אל נגיע הדחקה ידי על עצמנו! ולא עם פנימית עבודה האדם. נעשה את נדמיין

ואנו עינינו מול עומד כועסים אנו עליו עמומאשר זועקים(דברים היום, לא עד עשינו כבר נהיה) !זאת

שמולנו הוירטואלי לאדם ונ. גלויים בתוכנו הרובץ הכאב על לו השולחןניחנספר הרגשותעל כל את

הפגיעה. הקשים לנו כואבת כמה עד לו לספר פנים, נוכל מול פנים לעשות רוב פי על לנו שקשה   .דבר

אותו להאשים שלנו, נפסיק בכאב רק כזו. נתמקד שיחה הסליחה, אחרי אל להגיע בהרבה קל

  .האמיתית

השלמה הסליחה אל להגיע לאדם קשה פ, לעתים לו נופל הטיפול שלבי והואובמהלך האסימון תאום

לסלוח לו והפריעה העורקים על לו שישבה העבר מן קטנה סיבה מחצית... מגלה היא המודעות

ומוארת, כידוע, הרפואה קצרה הסליחה אל הדרך ומכאן הזה במפריע   .מטפלים

מפתח –המחילה   יסוד

של" ביעילותן והיסוד הסוד היא רבותהמחילה ריפוי לוי" שיטות שמשמעותמתוך. "מספרת הבנה

כעס בתוכנו מחדירים שאיננו היא בנו, אשמה, מרירות, הסליחה הפוגעים וקשים סגורים ורגשות

השמימי השפע את מעלינו שלנו. ודוחים הריקבון שק את לסחוב להפסיק בידינו   ...הבחירה

השונים הטיפולים סופית, בשלבי אין היא הסליחה משמעות כמה עד לראות עולי. נוכחים וצפיםאזי ם

פתורים ובלתי ישנים ספורים יומין, בתוכנו עתיקי בתוכנו, רגשות חיות שעדיין שכוחות כל... דמויות

הטיפול במהלך לעלות יכולים להפתח. אלו ללב נפלאה הזדמנות מגיעה ואז מרתק , התהליך

  .ולסלוח, להתרכך

לדעת לוי" עלינו העוול", מוסיפה בתוך באמת תקועים שאנו ההרגשה מזוויתכי ורק אך נובעת ה

שלנו והתפיסה המקורית. הראיה המחשבה את נשנה תשתנה, כאשר הראיה זווית   ".גם

אובייקטיבית" בצורה עוול לי שעשו כזה דבר הדברים" אין את ספטר בצורה. "מאשרת רואים כולנו

ביותרסובייקטיבי שלנות הנפש   .בעיני

היה הדוגמא, אם איש, לצורך ומאה גדול בואירוע היה. השתתפו איך האנשים מאה את , תשאלו

אירועים מאה יס... תקבלו אחד שלופכל המפרשת הזווית מן לך   .ר

עצמנו עם וכנים אמיתיים להיות פנימה, עלינו בתוכנו האדם: ולהתבונן מן להיפגע לי גרם בתוכי מה

הכלל? הזה את הפוסל"נזכור פוסל, כל טאקט". במומו לי שאין לי עלכנ? אמרו חושבת אני כך ראה

הזו, עצמי לכאורה, והמחשבה החיצונית לפגיעה לי גרמה אשר   .היא

אותי עושק או עוולות לי עושה אדם כאשר שבתוכי –גם הנקודה את ולגלות עצמי עם כנה להיות עלי

אלי העוול את למשוך   .שגרמה

פנימי רוגע עם שנה ועשרים מאה לחיות יכול גדולי. אדם כך על עבודתיעידו סוד את שידעו ישראל

  .המידות

לא או להיפגע לגדול, אם הלב בתוך לתרעומת ולתת וכעסים טינות לצבור של, אם חיים לחיות או

מטוהר לב עם שלנו –אושר ורק אך היא   . "הבחירה

ונושעתי   סלחתי

   

יקרה" אשה לי שרה, ספרה לה מצאה, נקרא ולא דירה חפשה רב זמן במשך אותנ" כי ומשתפת

טולידאנו   .הרבנית

ראו" יום קומבאותו בת דירה על והגודל. תייםפרסומת המחיר, המיקום מגוחךכמו ממש , שהיה

בעיניהם חן ידעה .מצאו הזוש ,היא הדירה על רבים קופצים שיש רבים, משום סיכויים להם וודאי, אין



ומראש יותר טוב עליה שישלמו כאלו לה, יהיו בעלה עם הלכה זאת בנוסףובכל הדירה מן תרשם

נוספים אנשים   . לעשרות

בעבודה הדירה -בהיותה את לראות לכתה עמיתותיה, טרם כל מול בוטה באופן חברה בה . פגעה

בכפה עוול לא על פעמים וכמה כמה בעבר בה פגעה אשר ונוקבת . חברה קשה הייתה הפגיעה

ולב כליות בלעה.  וחדרה אך כאבה ה. היא הפגיעה דמעות לבוראאת כך ואמרה לתפילה פנתה

עולם: העולם של שלם, רבונו בלב לך ואומרת הטבע מעל עכשיו עושה אני זאת ובכל קשות נפגעתי

לה סולחת העול. שאני רבון ממך הטבע: מיםואנא מעל פועלת שאני מעל, כשם אתה אף עמי תפעל

ובזול. הטבע בקלות טובה דירה שנמצא לי להתרוצץ, עזור צורך הרבהמבלי   ".עוד

הזו הדומעת התפילה בואם, אחרי על לו לספר הדירה בעל אל לפגוש. התקשרה רצה הדירה בעל

ראשונים שהתקשרו. "בהם האנשים מכל יותר אמינים לי נשמעים   .אמר" היוםעדאתם

הבית את לראות מאד, בבואם בעיניהם חן מצא כך, אשר הדירה בעל להם הרגישה, אמר והיא

ברוך בהואשהקדוש המילים את גרונומניח וגם, שמעו: "תוך הדירה על יותר לי לשלם שרצו כאלו היו

נמוךכך המחיר הסכמתי. נותר לא הזו. אבל הדירה את אתן לכם כאלו, רק לי נראים אתם רק כי

שלי אבא של הבית על היטב   ".שתשמרו

חוזה לסגור רצו יום לצורך, באותו הסכום את עדיין להם היה לא החוזהאבל סומך. "סגירת אני

כן" עליכם לפני הכירם לא אשר הדירה בעל חתימות. אמר מהם בקש ערביםשבהתחלה שני ל

אחד על התפשר   . ולבסוף

מעל" עמנו מהלך הוא ברוך שהקדוש בחוש פשוט. הטבעלדרךהרגשתי שהוא אמוצי"הרגשתי

בפינצטה אותנו" אותנו בדיר, ובוחר שחפצו האנשים שלל הזומתוך הדירהווב, ה את עבורנו חר

הגיוני בלתי במחיר ביותר לנו בהתרגשות" הטובה שרה לי ההיא. "ספרה הפגישה מן חזרה הדרך כל

בעיני דמעות יד. עמדו לי נותן עולם של שהרבונו מנחתאמחייך. הרגשתי את ומעריך הסליחה –לי

כך, לושהבאתי כל רבים במאמצים לי שעלתה משום   ".דווקא

מרגשר בספור היא אף נתקלה לוי לו. וחמה עדה הייתה לא מאמינה, אם הייתה   : לא

מיוחדת אשה הייתה לה, זו זכתה לא רבות שנים במשך בילדיםיאשר כוחה. פקד על שמעה שמוע

מעשה לעשות והחליטה הסליחה של   . האדיר

ועט דף מכתב, הוציאה לכתוב אשר –והחליטה העבר מן הדמויות לאחת רבצהתרפיה כבדה מועקה

עליה לה, בלבה לסלוח לה היה התאריך. וקשה את ציינה המכתב הייתה. באב' ב –בקצה הכתיבה

אמונה המון בה נסכה אך ודומעת ובשקט, נסערת בשלווה הרגישה הזו הכואבת הכתיבה של בסיומה

עליה   . היורדים

במגירה המכתב את טמנה מילא, היא כבר תפקידו את   .הוא

ר אלוהימים את אלו ונשכח, דפו הלך המכתב הרבות. עניין לתפילותיהם שמע הוא ברוך הקדוש

להפליא מתוקה תינוקות שלישיית לה   .ונולדה

ההוא השכוח במכתב נתקלה אחד מדהים, יום דבר שצ: וגלתה היה, באב' ב, המכתבעלייןוהתאריך

השלישייה של ההולדת   !.יום

  לסיוםהמלצה

והעניק" לזולת שבמתנותסלחי היקרה את לעצמך הנפש –י גב". שלוות   . ספטר' ממליצה



היהודי"  לעם לסלוח, כבנות לנו קשה האומה. לא מאבות מידות עבודת של חיות דוגמאות לנו יש

התנ, שלנו כל היהודית"לאורך ההיסטוריה ולאורך צובר. ך ואינו באמונה חי מידותיו על שעובד יהודי

בלב לסלוח. טינות לו השםקל מאת שהכול מאמין והוא בו   ".לפוגעים

פגיעות" להזמין שעלינו אומרת טולידאנו" אינני הרבנית בה", אומרת שפגעו אישה לה, אבל יש

בפיס להגריל נפלאה תחזור, הזדמנות שלא רצון אותו, עת לנצל שתדע   ".הלוואי

הסליחה" את לדחות לא הזמן עכשיו, הגיע לא אם ר" ?אימתי –כי לויאומרת לאה את. "וחמה עצמי

יקרה, עינייך בך. קוראת שפגעו הדמויות את רוחך עיני מול כשהיית, אתמול, דמייני או שנה לפני

קטנה הרקובים. ילדה האדמה תפוחי משק ולהשתחרר באמת להן לסלוח הזמן ספק. הגיע אין

יותר טובים יהיו כך שאחר מסגרת".שהחיים שיטת –בתוך היא. TATטתשי?TATמהי

ע אך עדינה טראומתישיטה ומסטרס ממתח שחרור המאפשרת ושחרור, צמתית אלרגיות הפחתת

יעילות ובלתי שליליות ורוגע. מאמונות שלווה באפקטיביות יוצרת ומביאה, היא הבריאות את משפרת

ביותר קצר זמן תוך אישית   .להעצמה

הקונבנציונאלית לרפואה תחליף מהווה אינה לרפואהאלה, היא בשאיפה התומכת תוספת

החיים רובדי בכל   .שלמה

מסוימות בנקודות קלות נוגעות הידיים שאצבעות כדי תוך נאמרים משפטים כאשר מבוצעת השיטה

  . בראש

הם יהודיים השיטה ראש, שורשי של תפילין הנחת במקום נעשה הידיים מרכזי, מגע כנגד המונחים

שבמוח   . הזיכרון

המקורות   מן

ט"ישמות הרמב –' ג עיניך: ן"פרוש בין ראשית, ולזכרון שהוא העיניים בין הזכרון במקום שיונחו

מלפניו, המוח הפרדן אחרי הצורות ומעמד הזכרון תחילת הראש, והוא כל את מקיפים והם

הזכירה, ברצועותיהם המשמר המוח אחרית על שהוא הרמב. (והקשר יג"פרוש לשמות ' ט' פס' ן

בפס   )ז"ט' ומופיע

ירושלים"פירוש הרמב" טוב שנאמר: ן"על עיניך"ומה בין ראש" ולזכרון של שהתפילה לומר בא

המוח תחילת הוא ששם העיניים בין הזכרון במקום מונחת הזכרון. תהיה תחילת הוא זה ומקום

העיניים מנגד שחלפו אחרי הדברים צורות משתמרות הראש, שבו כל את מקפת והיא

ממושכתוהק, ברצועותיה לתקופה הזכירה משתמרות בו המוח סוף על הוא   .שר

טי שיטת בתוך הסליחה   . טי. איי. שלבי

לזה- בקשר בו שפגעתי מי מכל סליחה מבקשת אהבה, אני לו מאחלת ושלווה, ואני  .שמחה

לזה- בקשר בי שפגע מי לכל סולחת ושלווה, אני שמחה אהבה לו מאחלת  .ואני

  

  

  

  


