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הממלכתי שהתאבד.

כל  את  משחזר  ישראל  הכנסת,  מבית  צועד  בעודו 
לו.  שידועים  אלו  לפחות  המדינה,  על  השינויים שעברו 
"מי היה מאמין לפני חצי שנה שנהיה במצב הזה?!" זה 
משפט שהוא מוצא את עצמו חוזר עליו שוב ושוב כבר 
תהיה  השבועית  ההפגנה  שהפעם  אומרים  שנים.  שבע 

הכי חשובה. מקווה שארגנו הסעות מסודרות.
האם זה נראה כמו מדע בדיוני? כולנו יודעים שלא. 
האם אנחנו מעדיפים לחכות שזה יקרה, ואז להגיד "אבל 

איך יכולנו לדעת"?

מוסר של אומללים
בימי עלומיי הייתי נוהג להסתובב יחף, קרוע חולצה, 
לבלות ימים בים ולהצביע מרצ. הרגשתי שהיה לי הכול 
בחיים, ועם זאת - שאין לי כלום. רוב קוראי דפים אלו 
אדם  של  האומללות  עומק  את  בשרם  על  מבינים  לא 

המפורק מזהותו היהודית ומסורתו האלוקית.
ל'לוגיקה'  איתי  כנסו  הזאת.  התרבות  מעומק  באתי 
שכופה איסור על אדם בריא שקול ובוגר לעבור תהליך 
פסיכולוגי עדין ואחראי של הרחבת נטייתו החד־מינית 
אל עבר דו־מינית כדי שיוכל להקים משפחה בריאה על 
פי מסורת האנושות לדורותיה, ועם זאת לתמוך בכפייה 
הורמונליות  הזרקות  לעבור  שלוש  בן  ילד  על  משפטית 
היתר  בין  אותו  שישאירו  בלתי-הפיכות  גוף  מעוותות 
עקר לכל חייו, כל זאת כי אימא שלו ראתה אותו פעם 
אחת משחק בבובה, בעוד שהאב מתנגד נחרצות ומושם 
מאחורי סורג ובריח על ברבריותו וחשכותו. אלו הפעם 

מקרי אמת מהשנים האחרונות.
עכשיו, אל תגידו לי שזאת תמימות. אל תגידו שזה 
אדם שרק רוצה לעשות טוב אך טועה. אתם לא חייתם 

בתוך התפיסות האלו.
מי שמוביל את הדברים האלו הם אנשים שרע להם 

מאוד, ולכן הם רוצים שלכל העולם יהיה רע.
קומוניזם,  של  חדשות  גרסאות  לקדם  למשל  למה 
לקדם  למה  שנוסה?  מקום  בכל  מיליונים  מאות  שרצח 
חוק  מכוח  ישראל  מדינת  את  שישטוף  פיקטיבי  'גיור' 
השבות במיליוני פליטים שיבואו לקבל סל קליטה ותל"ג 
ויפרקו את המדינה? למה לחמוס  יפלגו את העם  שמן, 
שום  ללא   - גרעין  מאוימת  מדינה  על  ושלטון  שררה 

כישורים אמיתיים לעצור את האיום?
הרמוני  יהיה  שהעולם  פנימי  רצון  מתוך  שזה  תגידו 
בין אומללותו לאומללות שלהם. תגידו שזה מקנאה. אני 
באמת לא יודע. אבל אומללות פנימית מולידה רוע צרוף. 
אפשרותו  את  לחסום  אפשר  רוע.  לשכנע  אפשר  ואי 
לשפיותו  שיחזור  לקוות  בבד  ובבד   – נזק  לעשות 

ובריאותו.

'ממלכתיות'
לשמאל יש שיטה של לקיחת מושג, הפיכת משמעותו 
ושימוש נרחב בו למען מטרותיו. זה נקרא אנטי־מושג. יש 
לזה אינספור דוגמאות. בולטות שבהן מהזמן האחרון הן 
ה'שלום' שבעצם אומר 'מכירה עצמית לברבריות רצחנית', 
ומי שבסוף עושה שלום יציב מוקע ונרדף; ה'דמוקרטיה' 
שמתם  ועוד.  הזהויות'  ל'פירוק  העם'  מ'רצון  שנהפכה 
המילה  את  לאט  לאט  מחליף  'ממלכתיות'  שהמושג  לב 
טובה.  סיבה  לזה  יש  קהל?  דעת  מעצבי  אצל  הקדושה 
נהפכה אצל השמאל מ'מדינה השייכת לעם'  ממלכתיות 
הפרקליטות  מרגלת.  המשטרה  למדינה'.  השייך  ל'עם   -
תופרת. הבג"ץ כופה. הצבא מגרש. החינוך מהנדס. יש לך 
כלומר,  'ממלכתי'.  לא  אתה  המדינה?  למוסדות  ביקורת 
אתה לא מבין שהמדינה אינה שלך, מקסימום אתה רכוש 
של מושכי החוטים במדינה, והם יעשו בך ככל העולה על 

רוחם. מי שמע על ביקורת מפי רכוש?
המצב הטבעי הוא, כדברי לורד אקטון, ש"כוח נוטה 

להשחית, וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט".
מבוססת  להיות  צריכה  מדינית  שיטה  כל  לכן, 
האנשים  יהיו  והשליטה  הכוח  שבעלי  השאיפה  על 
על  להתבסס  זאת  ולעומת  ביותר,  והחכמים  המוסריים 
ההיערכות לכך שהם יהיו הרשעים והטיפשים ביותר. זה 
כולל כל בעל כוח מדיני, החל מהמלך ועד ראש המשפט, 
בגישה  רק  וכדומה.  הפרקליטות  הצבא,  המשטרה, 
יציב  מוסרי  באופן  מדינה  לייסד  אפשר  כזאת  ריאלית 

ובריא. אחרת, התמימות שלנו תוביל לחורבננו.
גוף  נגדי. לכן, כל  הדבר היחיד הבולם כוח הוא כוח 
שאינו עומד לביקורת או בלם של כוח נגדי – חזקה עליו 

שיושחת, וכך עלינו להתייחס אליו.
על פי העקרונות הללו דיברו הוגים רבים על הצורך 
עצמה  על  לקבל  מוכנה  אינה  אשר  אזרחית  בחברה 
כהכרח   - כנוע  באופן  השלטון  של  עוולה  כל  בעיוורון 
וחוסר  ביקורת  שכל  אומר  הדבר  אין  מדינית.  ליציבות 
וחוסר  הפיכות,  להתקוממויות,  להוביל  צריכה  הסכמה 
יציבות פנימית, אך עצם המוכנות של העם להעמיד את 
אפקט  דה־פאקטו  יוצר  המדינה,  מוסדות  מעל  המוסר 
הדעת  זחיחות  את  למוסדות  מאפשר  אינו  אשר  מצנן 
וכנגד  העם  רצון  כנגד  רוחם,  על  העולה  ככל  לעשות 

המוסר.
לצערנו לפני שבעים וארבע שנים יצרנו שיטה מדינית 
שבה לבעלי הבית של המדינה, העם, יש כוח מועט מאוד 

להכריע על כיוון ניווט הספינה. והדבר רק הלך והחמיר 
מאז.

תוקף הקיום היחיד של מדינה ושל דרכה הוא מכוח 
הסכמת אזרחיה. החוזה הזה הופר.

איננו חיים עוד בדמוקרטיה. זה לא ביטוי פרובוקטיבי 
של שלט מחאה. זאת האמת הפשוטה למי שפוקח את 
עיניו. כדי שהדבר יופנם אחזור: איננו חיים בדמוקרטיה. 

איננו חיים בדמוקרטיה. 
המדינה נגנבה מהעם.

מה עושים במקרה כזה?
הפגנות? פתקים בקלפי? כתבות וציוצים זועמים? מה 
אם אף אחד משולטי המדינה האמיתיים, כלומר הדיפסטייט 
וחשבון  דין  לתת  צריך  לא  הפקידותיים,  המוסדות  של 
לא לפתק שלך, לא לציוץ שלך ולא להפגנה שלך? מה אז 
נגיד בשמיים?  עושים? מחכים עד שיקיץ עלינו הקץ? מה 
לא ידענו? זה היה קשה? זה היה נחשב לא מנומס? יש פה 
מספיק  עוסקים  אנו  האם  בקהל?  אחד  אמיתי  אסטרטג 

בהגות ובניסיון הענפים של המחשבה המדינית?

המדינה נגנבה מהעם.
מהאותיות  בא  ש'משבר'  יודע  לדורותיו  ישראל  עם 
אבני  אותן  על  להיוולד,  הולכת  חדשה  בשורה  'מבשר'. 

ה'משבר' שעליהן הייתה האישה יולדת.
כל אדם צריך לשאול את עצמו האם במצב המשבר 
הקיים הפתרון הוא לחזור אחורה או להתקדם קדימה? 
אפשר  היה  לא  ומעולם  אפשר  אי  הגאולה  דהירת  את 

לעצור. 
לאתגרים חדשים צריך למצוא דרכים חדשות מתוך 

הניסיון והחוכמה.
והמורכבים  זוכה באתגרים מהקשים  ודורנו בהחלט 

שידענו. וגם בהזדמנויות.
יום אחד אויבינו מאומות העולם הלוחצים, משפיעים 
ומתקצבים את אחינו מבית, המשמשים כבובות על חוט, 
פתאום   - ישראל  עם  להשמדת  שימושיים,  כאידיוטים 
הם יבינו שגם לנו יש גבולות, יום אחד הם יגלו שבמקום 

'מניעה משפטית', שיש גם 'מניעה יהודית'.
ומי יודע אם לעת כזאת הגענו למלכות?

ממניעה משפטית 
למניעה יהודית

תסריט לא דמיוני. כיצד נולד רוע. ומדוע חפצי קידום הגאולה 
חייבים להישיר מבט לעובדה שהמדינה נגזלה מהעם

בן סבו. ראש האגף הצעיר של פורום קפה שפירא

המדרגות  שתי  מעל  מעושה  בקלילות  דילג  ישראל 
ובניסיונו  ידיו בכיסיו  ויצא מהמרתף לרחוב.  האחרונות 
להיראות 'טבעי', קיבע מבט נוקשה קדימה. לאחר כמה 
מנסה  לראשו,  והחזירה  מהכיס  כיפה  הוציא  רחובות 
להיזכר אם יש הסעות להפגנה הערב הכיכר. הפעם זאת 

תהיה ההפגנה הכי חשובה. ככה אומרים. 
לקיים  'מניעה משפטית'  מאז שהיועמ"ש קבע שיש 
הכנסת  בתי  כל  כמעט  כנסת,  בבתי  מגדרית'  'אפליה 
נשארו  שערים'  ב'מאה  רק  למחתרת.  ירדו  או  נסגרו 
בתי כנסת גלויים והשכונה נכנסה לביצור אסרטיבי של 
התושבים, שאינם מאפשרים למשטרה כניסה. ניסיונות 
כי  של הרשויות להפסקת חשמל קולקטיבית לא צלחו 
בקהילות מתבססים על גנרטורים, והברחת מים לשכונה 
תושבים,  של  בסיוע  העירוניים  בצינורות  מעקפים  דרך 
מסורתיים ברובם, מחוץ לשכונה, בינתיים משאירה את 

המשפחות בתפקוד.
ומשמאל  מימין  היהודיות  המפלגות  של  ניסיון  היה 
בכנסת להשיג רוב ולעשות שינוי. ברגע האחרון שלושה 
חברי כנסת באופן מפתיע התהפכו בדעתם. שמועות על 
שלפני  לילה  באישון  לביתם  שהגיעו  פרקליטות  שליחי 

ההצבעה אולי חושפות טפח מהסיבה.
לתת  לא  משפטית'  'מניעה  שיש  פסק  שבג"ץ  מאז 
דין  פסק  מכוח  וילדיהם,  למסתננים  הצבעה  סמכויות 
לאזרחות  מכובס  שם  שזה  אזרחית',  לא  'תושבות 
עם  להזדהות  הדרישה  בלי  רק  דה־פאקטו  קולקטיבית 
מפלגת  נוסדה  העצמאות,  ומגילת  היהודית  המדינה 
'אהבת גר' של המסתננים שזכתה בתשעה מנדטים, יחד 
עם הערביות שהגיעו יחד לעשרים ושלושה, נוסף לעוד 
אי־סדרים בקלפיות בדרום ובצפון שהסתבכו בסחיטות 
פרוטקשן בדואי שאף אחד אינו מעז לדבר עליהן, והרבה 

כבר השתנה בשבע השנים האחרונות.
רק  "אם  הייתה:  דין  פסק  באותו  בג"ץ  חתימת 
בגרמניה היתיה 'תושבות אזרחית' השואה לא הייתה..."

הריגול  שתוכנת  הודיע  גולן  יאיר  הממשלה  ראש 
המשטרתית 'אל בוראק' )ע"ש סוסו המכונף של מוחמד( 
תשמש רק כנגד "האזרחים המסוכנים לביטחון ישראל, 
לפרסם  מסרבים  במשטרה  אך  הם".  מי  יודעים  כולנו 
נתונים וטוענים שאפילו חשיפת ראש הממשלה לפעילות 
יישמרו  והם  פוליטיים,  לצרכים  לשמש  עלולה  התוכנה 
השמועה  שלהם.  ואובייקטיביות"  "מאוזנות  בידיים 
אומרת שכבר בכל רכב, שלט מזגן חכם ושעון יד פשוט 

יש אלגוריתמים של הקלטת קול בשליטה משטרתית.
יצאו  כובלים'  אינם  הטהורים  'הצדיקים  רבני  ארגון 
בתמיכה לאלוף במיל' ראש הממשלה יאיר גולן "שמסר 
את שנותיו למען עם ישראל וכל דבר שהוא עושה נובע 
בוודאות מכוונות טהורות ואידיאליסטיות ללא פקפוק. 

הוא הרי אח שלנו".
מרצ העלתה חוק עילת פליטות "לכל מבקש ממדינה 

בעלת תמ"ג לנפש הנמוך מישראל". מפלגת המסתננים 
כל העולם הנחשל  צריכים את  לא  דווקא התנגדה. הם 
אצלם בשכונה אחרי שהגיעו לגן עדן. מרצ עתרה לבג"ץ 
והוא קבע פה אחד ש"הציונות איננה גזענית, ואין שום 
אדם,  של  תנועה  למנוע  משפטית־מהותית  אפשרות 
הנברא בצלם, לעבר מחוזות תשוקותיו" וכך הכריחה את 

הכנסת לחוקק את החוק.
המרה  ואף  ההחלטה  את  שביקר  האופוזיציה  יו"ר 
מרצה  החוק,  נגד  שוב  והצביע  המפורש  בג"ץ  פי  את 
כרגע את מאסרו בן חמש־עשרה השנים על כך, מכיוון 
הפירוש  היא  ממלכתית  והתנהגות  ש"ממלכתיות 
הוד  והמקעקע  העצמאות,  מגילת  של  הסביר  המהותי 
כבוד הנשיא העליון היושב על משפטו, בעצם חותר נגד 
אושיות חברתנו הממלכתית, המתקדמת והנאורה" )פ"ד 
מט)4( 221 )2029( המדינה נגד יו"ר יהדות התורה(. כמו 
בקשר  באזהרה  חקירה  השבוע  פתאום  נגדו  נפתחה  כן 
שכבר  שנה,  ארבעים  שנמשכו  מיניות  להטרדות  לחשד 

פורסמה בכל פינה.
לפירוק  חוק  הצעת  עומדת  הכנסת  שולחן  על 
הגרעין הישראלי כמחווה של רצון טוב למשטר האירני 
המתחמש שזה לא מכבר עבר את רף אלף ראשי הנפץ 
והרדיו,  הטלוויזיה  הממלכתית,  בתקשורת  הגרעיניים. 
שעבר  בשבוע  מקיים'.  נאה   – דורש  'נאה  מכונה  החוק 
כל  חשיפת  על  וביטחון  חוץ  בוועדת  החלטה  עברה 
שמנו  "למען  ארה"ב.  לעיני  ישראל  של  הסייבר  מערך 
הטוב בעולם", אמרה יו"ר ועדת החוץ והביטחון, תושבת 
'אבן אל־ארד' )בן האדמה(, הפרובינקה הבדואית בנגב, 
גם  ושתושביה  מדינית,  כישות  באו"ם  רשמית  המוכרת 
בעלי סמכות הצבעה לכנסת ישראל, אשר משמשת יו"ר 
הוועדה מכוח פס"ד של בג"ץ המפרש פירוש תכליתי את 

חוק יסוד 'השוויון'.
הרשתות  את  שהתסיס  וגאון  צעיר  תוכנה  מהנדס 
בחירות  שיטת  לכינון  מעשית  בהצעה  החברתיות 
מבוזרת חשאית חדשה, מבוססת טכנולוגיית בלוקצ'יין 
ובלתי ניתנת לזיוף ורמאות, שתחליף את שיטת הפתקים 
בערוץ  פורסם  ברכבו.  ירוי  נמצא  השחיתות,  מלאת 
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עומר הלוי

לפני 21 שנים ייסדו שליחי חב"ד באוקראינה 
)אודסה( הרב אברהם ורעייתו חיה וולף בית 

יתומים. מפעל חיים זה הוקם בלילה אחד כשהגיעו 
לביתם שני ילדים יהודים שאמם נרצחה על-ידי 

שיכורים. כיום הם מגדלים בשני מבנים 83 ילדים 
יתומים שאיבדו 

את הוריהם 
בנסיבות טרגיות. 
רובם עולים בסוף 

לישראל. 
קונסולים, 

דיפלומטים 
ושגרירים נוטשים 

את המדינה מחשש המלחמה. לשליחי חב"ד 
באוקראינה ]מדובר בעשרות שליחים[ שנמצאים 
שם בשליחות הרבי מלובביץ' אין את הפריבילגיה 
לחשוב על עזיבה. הם לא באיזו אפיזודה חולפת. 

הם שם, נאמנים ליתומים, לקהילות היהודיות, 
לתמיד. זה מרגש עד דמעות.

 בין הכותרות המדיניות באוקראינה 
יש גם הרבה לב... 

עקיבא נוביק

כל הכבוד לבן גביר, ששם את נסיונות הרצח 
בשייח ג׳ראח על סדר היום.

זה שאדם עושה הון פוליטי ותקשורתי, לא אומר 
שאין לו קייס. ב״ג הוא ח״כ שראה התנהלות 

משטרתית מחפירה והחליט להשתמש בתואר 
שלו כדי לשנות אותה. ככה מצופה מנבחר 

ציבור. טורי השבועי בהארץ.

 מי אמר שאין ב)ה(ארץ עין טובה? 

ינון מגל

 סגן שר החוץ 1992, סגן שר החוץ 2022
מצא את ההבדלים

 שיהיה לנו בהצלחה. בטיקטוק 
כמובן!  

יותם זמרי

המרחם על אכזרים מטומטם על רחמנים  

 הצצה מבהילה ל״מוסר הישראלי״
מודל 2022 

בין חרדים למחשבים )וסמארטפונים!(
המכון  של  חדש  מחקר 
לדמוקרטיה  הישראלי 
מרתקים  נתונים  חושף 
המחשב  של  החדירה  על 
החרדי.  למגזר  והאינטרנט 
בשנים  הנתונים,  פי  על 
 62% השתמשו   2020–2019
במחשב,   20+ בני  מהחרדים 
פער לא גדול מ-79% מקרב 

היהודים הלא חרדים. בשנים 
עלייה  נרשמה   2020-2007
ל־62%  מ־44%  דרמטית 
באחוז המשתמשים במחשב.

המשתמשים  החרדים  שיעור 
באינטרנט עלה במהירות עם 
פרוץ הקורונה והגיע ל-64%, 
זאת  שליש.  שני  כמעט 
28% בלבד ב-2008.  לעומת 

ל- 61% מהחרדים יש מחשב 
על  הטאבו  למרות  בבית. 
 30% חכמים,  טלפונים 
לרשת  מתחברים  מהחרדים 

דרך הטלפון הנייד.
יותר  שמלמד  נתון  ועוד 
שהתחולל  השינוי  על  מכל 
 50% הזאת:  בחברה 
שהם  הגולשים  מהחרדים 

נמצאים  מהחרדים,   30%
ו-  החברתיות.  ברשתות 
החרדים  מהגולשים   46%

משתמשים בוואטסאפ.

נתנאל אלישיב

ברוך דיין האמת, הבוקר הלך לעולמו אחד מגדולי 
תלמידיו של רבנו הרב צבי יהודה קוק, ואחד 

הפחות מוכרים לציבור הרחב - הרב יהושע רוזן. 
הרב רוזן נפטר למחרת ציון 40 שנה לפטירתו של 

רבו, ובאותו הגיל )91(.
...

בספר 'אור לנתיבתי' 
)עמ' שיח( מתואר חלום 

של הרצי"ה זצ"ל, משנת 
תשט"ז, בו הוא מתאר 

הליכה משותפת עם אביו 
מרן הרב זצ"ל, והנאה של 

אביו מדברי תורה שהרצי"ה אמר לבני הישיבה 
באותו היום. והוא מסיים: "וכמדומני שראיתי אז 
בסוף הצטרף להליכה זו והרגשה זו גם ר' יהושע 

רוזן". משמעות החלום היא שהוא ראה כבר אז 
ברב רוזן שותף אמיתי לדרך הקודש שלו ושל אביו.

 אבד צדיק מן הארץ 

דורון נחמיה

ברכות לארבעת חברי ממשלת העל שנבחרו 
היום ללא הגבלת כהונה עד גיל 70. 

אמנם לא בחרנו בכם, אבל השפעתכם על 
חיינו תהיה פי 100 מכל נבחר ציבור שכן בחרנו.

 בחירה והשגחה, שכר ועונש 

גדולים במדים
מרגש עד דמעות: אמא גאה בבן שלה 

עם צרכים מיוחדים שהתגייס הבוקר 
לצה"ל בתוכנית גדולים במדים

בואו נעשה להם כבוד מכל המדינה 

 

 תמונות שעושות מחנק בגרון 

אריאל אלחרר
ת'שמעו סיפור מרגש.

קבוצת ילדים הגיעו אתמול לאכול בסטייק 
בורגר בית שאן כשאחד הילדים חיכה להם 

בחוץ, אבי הבעלים ראה את הילד וניגש לשאול 
למה הוא לא נכנס, הילד ענה לו בבושה "אין לי 

כסף", תכנס עליי אמר לו אבי, הילד התעקש 
ואמר "הילדים יראו שאני אוכל בחינם ויצחקו 
עליי שאין לי כסף",  אבי הוציא 50 ש"ח מכיסו 

והביא לילד בלי שאף אחד שם לב, "תשלם 
בסוף כמו כולם ואני יוציא לך קבלה שלא 

תרגיש שונה", רק אז הילד השתכנע ונכנס.
אדם שעמד בצד וראה זאת התרגש מהדאגה 
לאחר של אבי והחליט לפרסם בשביל להעביר 
מסר לאנשים "פקחו עיניים ושימו לב לאנשים 

סביבכם"

 סיפורי חסידים שמתרחשים מתחת 
לעיניים שלנו 
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באתי מעומק התרבות הזאת. 
כנסו איתי ל'לוגיקה' שכופה 
איסור על אדם בריא שקול 

ובוגר לעבור תהליך פסיכולוגי 
עדין ואחראי של הרחבת 

נטייתו החד־מינית ועם זאת 
לתמוך בכפייה משפטית על 
ילד בן שלוש לעבור הזרקות 

הורמונליות מעוותות גוף בלתי-
הפיכות 

הסעות

 rishum-jer@michlalah.edu | 02.6750724/918 :לפרטים ולהרשמה
רח' ברוך דובדבני 36, ירושלים

מוסיקה,  יעוץ, לשון, מדעי הטבע, מדעי המחשב,  מיוחד,  חינוך  גיל הרך,  אנגלית,  ישראל,  ומחשבת  תנ"ך   > תואר ראשון* 
משאבי למידה, מתמטיקה  תואר שני < יעוץ חינוכי, ניהול וארגון מערכות חינוך, מתמטיקה ומדעים, תושבע ומחשבת ישראל 

השתלמויות < CBT,NLP, גינון טיפולי, ליווי רוחני ועוד

בריכת שחיה מעונות חינם
לשנה א'

חדר אוכל מלגות
עד 37,400 ש"ח

  לזכאיות

הסעותלמידה היברידיתקמפוס מרווח אוירה תורנית

לתואר ראשוןיום פתוח
יום ראשון, ג' באדר ב' )6.3(

בשעה 14.00-10.30

*2,999 ש"ח מלגת קיום

הראש 
אומר 

איכות,
הלב
אומר 

אוירה
 תורנית.

מכללה 
ירושלים

עכשיו, אל תגידו לי שזאת 
תמימות. אל תגידו שזה אדם 

שרק רוצה לעשות טוב אך 
טועה. אתם לא חייתם בתוך 

התפיסות האלו.




