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על בריאה, יצירה ונשמה יתירה בשבת 
 

המאמר מוקדש באהבה לבננו ספי פאוסט לכבוד שבת בר המצווה שלו 
 

בשירּה  "שבת וחול"1 מתארת המשוררת זלדה את השינוי הנפשי המתחולל בה עם כניסת השבת 
במילים הבאות: "להדליק נרות שבת זוהי קפיצת נפש הרת נצורות לים נהדר, שיש בה מסתורין  של 

אש השקיעה". 
החוויה של "קפיצת נפש" במעבר מששת ימי החול ליום השבת, עשויה להיות מותנית ביכולתו של 
האדם להתנתק באופן רצוני מהעיסוק המתמיד, ולעתים אף המלחיץ, בבעיות ובאתגרים העומדים 
בפניו בכל תחומי חייו. התנתקות מכוונת זו מהניסיונות לפתור בעיות, קוטעת, לכאורה, את תהליך 
ההתקדמות לעבר הפתרון הנכסף. אולם מחקרים העוסקים בחשיבה יצירתית ובפתרון בעיות, 
מצביעים על כך שדווקא הפסקת החשיבה על בעיה כלשהי לזמן מה, היא, לעיתים קרובות, הדרך 
היחידה להגיע לפתרון מוצלח שלה. הפסקה כזו עשויה ליצור תנאים אידיאליים להפעלת סוג מסוים 
של חשיבה יצירתית, המובילה לפתרונות חלופיים בדרך של תובנה ואינטואיציה. ייתכן שבאופן זה 
יוצר המחזור השבועי של ששה ימי מלאכה ויום שביעי של שביתה ממלאכה, תנאים אופטימליים 

להגשמת ייעודו של האדם כיוצר וכבונה עולמות - אחד מביטוייו של "צלם אלוקים" שבו. 
בריאת העולם ע"י הקב"ה בששה ימים ושביתתו ממלאכת הבריאה ביום השביעי, באים לידי ביטוי 
במבנה לוח השנה היהודי המבוסס, כידוע, על מחזורים בני שישה ימים של מלאכה ויום שביעי של 
שביתה ממלאכה, כפי שנאמר בעשרת הדברות (שמ' כ ט-י): "ששת ימים תעֹבד ועשית כל מלאכתך 
ויום השביעי שבת לה' אלקיך לא תעשה כל מלאכה" וגו'. אולם מסתבר, שהצו של שביתה ממלאכה 
ביום השביעי כולל הרבה יותר מאשר הפסקה פיסית, מעשית, של עיסוקי החולין. רש"י (שמ' כ ט) 
מפרש את המילים "ועשית כל מלאכתך" בעזרת המכילתא באופן הבא: "כשתבוא שבת יהא בעיניך 
כאילו כל מלאכתך עשויהכאילו כל מלאכתך עשויהכאילו כל מלאכתך עשויהכאילו כל מלאכתך עשויה, שלא תהרהר אחר מלאכה". נראה כי עפ"י פרשנות זו מצּו וה האדם 
להביא עצמו עם כניסת השבת למצב נפשי יוצא דופן, המתאפיין בהפסקה מוחלטת של כל חשיבה 
מכּו ונת על נושאים שבהם עסק במהלך השבוע, על בעיות חולין שלא מצא להן פתרון ועל מלאכות 
שלא השלים. דרישה זו עומדת, לכאורה, בניגוד לנטייה הטבעית המתמדת של אנשים, לנסות לקדם 
ולפתור באופן פעיל את כל אותם דברים בחייהם המוגדרים בפסיכולוגיה כ-"עסקים בלתי-גמורים" 
במובן הרחב של המושג. בכך הצו של "לא תעשה כל מלאכה" מציב בפני האדם אתגר קשה 
במיוחד: לנתק עצמו באופן רצוני למשך 25 שעות תמימות מחתירתו הבלתי פוסקת "לפתור בעיות" 

בכל תחומי חייו, האישיים, המקצועיים, החברתיים והלאומיים.    
כאמור, הציווי בדבר שביתה ממלאכה בשבת מופיע בעקבות ציווי אחר: "ששת ימים תעֹבד ועשית 
כל מלאכתך". מכאן שהאדם נדרש לעסוק במלאכה בששת ימי השבוע, קודם לשביתתו ביום 
השביעי. המושג הרעיוני וההלכתי של "מלאכה" אינו מתייחס למאמץ גופני או ליגיע כפיים, אלא 

                                                           
1   זלדה, שירי זלדהשירי זלדהשירי זלדהשירי זלדה, הוצאת דקל, תל-אביב תשמ"ה, עמ' 30.    
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לפעולות שיש בהן יצירה מחושבת. סוג עיסוקו של ה' בבריאת העולם, שממנו נגזרים הן הצו לעסוק 
במלאכה בששת ימי השבוע והן הצו לחדול ממלאכה ביום השביעי, מתאפיין ב"פעולה יצירתית, 

ביצירת יש מאין, חידוש והוויה, פעולה שהיא תוצרת של מחשבה ומעוף, תכנון ודמיון יוצר".2  
לזיהוי המוחלט של "מלאכה" עם יצירה מחושבת ומתוכננת יש השלכות הן לגבי מחויבותו של אדם 
לעסוק ביצירה מחושבת (ולאו דווקא בעבודה קשה או בעמל) בששת ימי השבוע והן לגבי הדרישה 
שימנע מפעילות יצירתית מודעת ומכוונת ביום השבת. הצו לעסוק ביצירה בששת ימי השבוע 
מתקשר, עפ"י הרב סולובייצ'יק,1 לכך שהאדם נברא בצלם אלוקים. המושג "צלם אלוקים" מתייחס 
אל כשרונו של האדם היוצר. דמיונו של האדם לאלוקים מתבטא גם בשאיפתו וביכולתו של האדם 
להיות יוצר, כחלק מהצו "והלכת בדרכיו" (דב' כח ט). האדם הראשון, שנברא בצלם אלוקים, 
התברך בשאיפה וביכולת לפעילות יוצרת, והכוח היצירתי הבולט ביותר שלו הוא השכל האנושי, 
המסוגל לעמוד מול העולם החיצוני ולחקור את פעילותו המסובכת. כושרו של האדם לחשיבה 
יצירתית בא לידי ביטוי ביכולתו ליצור מודלים מנטליים של המציאות בכל התחומים, והוא נעשה 
מתוך שאיפת האדם להידמות לבוראו. משום כך הוא בונה עולם משלו, המנחה אותו בגילוי סודות 

הבריאה ומאפשר לו לשלוט על העולם המציאותי שמסביבו.  
הציפייה מהאדם להיות יוצר בכל תחומי חייו מחייבת אותו לחיים פעילים, שבהם הוא משפיע על 
סביבתו ומשנה את עולמו. אין הוא יכול להסתפק בניהול חייו באורח פסיבי, אלא הוא מצּו וה 
להתערב במציאות, להיענות לאתגרים ולפתור בעיות באופן יצירתי. בדרך זו מוסבר גם המשפט 
"אשר ברא אלקים לעשות" (בר' ב ג), שמשמעו שה' אמנם ברא את העולם, אולם הוא מצפה מהאדם 
שימשיך במעשה היצירה.2 סביר מאוד, שראייה זו של האדם ביהדות, כיוצר וכבונה עולמות, עומדת 
בבסיס הנטייה של יהודים בכל הדורות לשנות, לחדש ולהשפיע על סביבתם, והיא זו שהביאה לייצוג 

הנכבד שלהם, הרבה מעבר למספרם היחסי, בקרב היוצרים המצטיינים כמעט בכל תחומי החיים.  
הדרישה להתמודדות יצירתית עם אתגרים בששת ימי המעשה מלווה, כאמור, בדרישה לחדול 
במכוון מיצירה בשבת. אולם על פי מחקרים העוסקים בחשיבה יצירתית ובפתרון בעיות, ייתכן, 
כאמור, שעצם ההפסקה הרצונית של העיסוק בבעיות, מהווה שלב הכרחי בתהליך המוביל לפתרונן. 
דבר זה נכון במיוחד לגבי בעיות מסוג מסוים, אשר הניסיונות לָפתרן הגיעו למבוי סתום, ויש צורך 
בשינוי מוחלט של הגישה כדי לפרוץ את החסימה החשיבתית שנוצרה בעקבות התמקדות ממושכת 
בכיווני חיפוש כושלים. כך ההתנתקות לזמן מה מן העיסוק המכוון בפתרון בעיות, עשויה ליצור 
תנאים אידיאליים להפעלת חשיבה יצירתית מסוג אחר, המעלה את הסיכוי למציאת פתרון חלופי 

לבעיה, בדרך של תובנה ואינטואיציה. 
מהות החשיבה היצירתית היא נושא המעסיק רבות את החוקרים העוסקים בחשיבה ובפתרון בעיות. 
עדויות אנקדוטליות רבות מאוד של יוצרים מצליחים וביניהם ממציאים, מדענים, משוררים, 
מוסיקאים ומקבלי החלטות בתחומים שונים,3 מעידות על כך שתהליך היצירה מתבסס על שני סוגים 
שונים ומובחנים של חשיבה. האחד הוא חשיבה רצונית, יעילה, מכוונת למטרה, מאורגנת, סדרתית 
ולוגית, שהחושב חווה אותה כנמצאת בשליטה עצמית. חשיבה זו נוטה להיות "מתכנסת" 
(convergent), כיוון שהיא בנויה על תהליך המוביל לפתרון באופן לוגי, הדרגתי, הניתן לשחזור. 
למרכיב זה של התהליך היצירתי חלק גדול מאוד בתהליכים של פתרון בעיות, והוא יעיל מאוד 
במקרים רבים. אולם ישנם מצבים, שבהם סוג חשיבה זה אינו משרת את התהליך היצירתי, והוא 
עלול אף לחבל בו. אלו הם מצבים שבהם נדרשים "היפוך ראש" או ראייה שונה, חדשה לחלוטין של 
המציאות, כדי להגיע לפתרון הבעיה, ודווקא החשיבה המאורגנת והסדרתית, המתבססת לִעתים 
קרובות על השערות מוקדמות לגבי המציאות, עלולה להביא לקיבעון (פיקסציה) מנטלי שימנע 
מהחושב לשקול פתרונות חלופיים. במקרים כאלה ניתן להגיע לפתרון רק בדרך חשיבתית אחרת, 

שתשחרר את ה"חסימה" ותאפשר לאדם לגשת לבעיה הבלתי-פתירה בצורה שונה לחלוטין. 
                                                           

2  ישראל הס,  אמונותאמונותאמונותאמונות,  הוצאת תחיית ישראל, ירושלים תש"ן, עמ' 18. 

1  י"ד הלוי סולובייצ'יק, איש האמונהאיש האמונהאיש האמונהאיש האמונה, הוצאת הרב קוק, ירושלים תשמ"ח, עמ' 14. 

2  דב לנדאו, דף שבועי מספר 258258258258, פרשת בראשית, תשנ"ט. 

J. Dorfman, V.A. Shames and J.F. Kihlstrom, “Intuition, Incubation and Insight: Implicit cognition in 5

problem solving”, in: G. Underwood (ed ,(. Implicit Cognition Oxford ,1996 pp ,279-278.
Fiore, S. M., & Schooler, J. W., “Right hemisphere contributions to creative problem solving : converging 6

evidence for divergent thinking”, in: M. Beeman & C. Chiarello (Eds,(.  Right hemisphere language
comprehension  :Perspectives from cognitive neuroscience, N.J . 1998 pp ,372-349.
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בעיות הנראות כבלתי-פתירות בדרך הרגילה של חשיבה לוגית, הדרגתית, נפתרות לִעתים קרובות רק 
בדרך של "תובנה" (insight), כלומר ע"י זיהוי פתאומי, הנחווה כאינטואיטיבי, של גישה חלופית 
המובילה לפתרון.4 במקרים אלה החושב מרגיש הרבה פעמים שהבעיה ניתנת לפתרון, מה שמכונה 
"תחושת הידיעה", ולפעמים הוא אף יודע מהו כיוון הפתרון, אך עם זאת הוא נכשל במאמציו להגיע 
לפתרון. מאוחר יותר, לאחר שהיה עסוק בדברים אחרים, או שלא עסק במכוון בדבר ספציפי כלשהו, 
הפתרון לבעיה שהעסיקה אותו קודם מופיע במלואו למודעות. החוויה של פתרון בעיות תובנה בדרך 
) בגלל הפתאומיות בה מופיע הפתרון השלם.5 תופעה  aha! זו מכונה לִעתים חווית "אהא!" (
"אהא!", המדווחת בהרחבה ע"י חושבים ויוצרים (והמוכרת לכל אחד מהנטייה להיזכרות פתאומית 
במילה שהייתה "על קצה הלשון" זמן רב לאחר שנזנחו הניסיונות המודעים להעלותה) ריתקה את 
החוקרים בתחום של פתרון בעיות במשך זמן רב אך קשה היה לחוקרה, אולי גם בגלל היותה קשורה 
לתהליכים לא מודעים.  לִעתים קרובות פתרון של "אהא!" מופיע דווקא אחרי שהבעיה "הונחה 
הצידה" בגלל שהוא קשור להפעלת תהליכים של "אינקובציה", כלומר של "דגירה" איטית וסמויה, 
במהלכה האדם ממשיך "לחשוב" ברמה לא מודעת כלשהי על הבעיה המטרידה אותו. עפ"י השקפה 
זו, במהלך תקופת הדגירה, התהליכים הלא מודעים של ההתמודדות עם הבעיה הופכים למודעים, 
והתובנה מתרחשת ברגע שהפתרון לבעיה הגיע למודעות. אתגר מרכזי בבעיות הדורשות פתרון 
בדרך של תובנה הוא להתגבר על תפיסות מוקדמות לגבי דרך הפתרון.6 הקיבעון מתרחש כאשר 
אנשים אינם מסוגלים להשתחרר מהתפיסות המוקדמות שלהם לגבי אובייקט או אסטרטגיה, ובכך 
נמנעת מהם שקילה של פתרונות חלופיים. התהליך המוביל לקיבעון נבדק במחקרים רבים בעזרת 
סימולציות מעבדתיות של מצבים הדורשים פתרון בעיות, תכנון יצירתי או חקירה מדעית,7 ונמצא 
שנבדקים המקבלים השערות מוקדמות או הכוונה כלשהי לגבי דרך פתרון הבעיה, נוטים לחפש 
עדויות המתאימות למידע המוקדם שלהם ובכך הם עלולים לבלום את היכולת שלהם להתייחס 
למידע אחר היכול להוביל לפתרון מוצלח. מחקרים אלה מראים, שפתרונות מוצלחים לבעיות 
הדורשות זיהוי של גישות שאינן מובנות מאליהן נפגעים לִעתים קרובות בגלל ניסיון קודם. הנבדקים 
נוטים להתמקד בדרך פתרון מסוימת שנראית להם מתאימה או שהוצגה להם ע"י החוקר. שני 
המצבים גורמים לחסימה בחיפוש אחרי פתרונות חלופיים, וחסימה זו יוצרת מכשול בתהליך של 

פתרון יצירתי וחדשני של בעיות.  
פתרון של בעיות תובנה דורש ארגון מחדש או הבניה מחדש (restructuring) של המציאות, ולכן 
הוא מחייב חשיבה יצירתית, המוגדרת כשילוב של רעיונות שלא קושרו זה לזה בעבר.8 ככל 
שהמרכיבים של השילוב החדש רחוקים זה מזה, כך התהליך החשיבתי והתוצר שאליו הוא מוביל 
הם יצירתיים יותר. הקישורים הללו מתרחשים כאשר האדם היוצר מוצא דמיון בין אלמנטים שלא 
היו קשורים קודם, וכך מצליח לקשר בין רעיונות שאחרים נכשלו בראייתם כקשורים. צבי ינאי,9 
שראיין מדענים מובילים בישראל על עבודתם המדעית, מדמה את תהליך החקירה המדעית 
להתבוננות בקליידוסקופ, המשנה את ההתארגנות של האבנים הצבעוניות בכל פעם שמשנים את 
הזווית שלו. סיבוב הקליידוסקופ יוצר צירופים חדשים של אבנים, ועקב כך מתגלים קשרים חדשים 
בין האבנים, מתהווים מרקמים חדשים ונוצרות תובנות חדשות. החידוש בתובנות הללו אינו האבנים 
עצמן, שהרי הן היו שם כל הזמן, אלא ההתארגנות החדשה שלהן, המשנה את תמונת המציאות 
שנוצרה עקב סיבוב הקליידוסקופ. תגליות מדעיות ואמנותיות גדולות נובעות לִעתים קרובות מכך 
שהמדען או האמן שינו את זווית ההסתכלות שלהם. שינוי זווית הראייה מאפשר זיהוי קשר בין 
אלמנטים שלא היו קשורים קודם, ופתרון של בעיות שלא נפתרו ע"י הקישורים הקודמים. התנתקות 

מדגם קשרים מטעה מעלה את הסיכוי להתרתו ולהחלפתו בדגם חדש.  

                                                           
7   הערה 5 לעיל, עמ' 265. 

8    הערה 5 לעיל, עמ' 279, והערה 6 לעיל, עמ' 353 – 354.  

9   הערה 6 לעיל, עמ' 354 – 355. 

10  הערה 5 לעיל, עמ' 265 – 266, והערה 6 לעיל, עמ' 360 – 361. 

11  צבי ינאי, החיפוש האינסופי החיפוש האינסופי החיפוש האינסופי החיפוש האינסופי ---- שיחות עם מדענים שיחות עם מדענים שיחות עם מדענים שיחות עם מדענים, תל-אביב  2000, עמ' 136 – 145. 
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כאמור, כיוון שתהליך הפתרון היצירתי לבעיה עשוי להיות כרוך בהערכה ובאינטגרציה מחודשים 
של פיסות מידע שונות, ע"י קישור מקורי בין אסוציאציות רחוקות בזיכרון לטווח ארוך, יש 
תיאוריות המניחות שפתרון בדרך של תובנה נובע מתהליכים לא מודעים, שאינם כבולים לקבעונות 
המושגיים של החשיבה המודעת. השחרור מכיוון חשיבה ראשוני ונוקשה מאפשר להגיע לפתרון של 
בעיות, גם כיוון שהוא מעלה את הסיכוי לקבלה ולהבנה של "טעויות" במסלול הפתרון, המתרחשות 
באופן בלתי צפוי, כלומר ע"י "תזוזה לא מכוונת של הקליידוסקופ". "טעויות" אלו, המטות את 
האדם לכיוון של פתרון שהוא לא חשב עליו מלכתחילה, נותנות לו הזדמנות לארגן מחדש, באופן 
שונה, את המציאות, אם רק יהיה פתוח לראות את ההזדמנות שנקרתה בפניו. דרך פתרון זו מכונה 
"Serendipity", או בתרגומה העברי "אתינות", והיא מציינת את המצב שבו "מחפשים אתונות 
ומוצאים מלוכה", כלומר, מצב שבו מחפשים דבר מסוים, וע"י התרחשות בלתי צפויה, המהווה 
בעצם "טעות" מבחינת מסלול החיפוש, מגיעים לדבר חשוב בהרבה, שלא היו מגיעים אליו בדרך 
המתוכננת. מה שנדרש במקרים כאלה מן המחפש הוא "ראש פתוח", כדי שיוכל לזהות את 
הפוטנציאל הטמון במצב החדש, למרות היותו בלתי מתוכנן, ולהבין את המשמעות של ההתארגנות 

החדשה של המציאות בפתרון בעייתו. 
כפי שניתן לקרוא בתיאורים העוסקים בהיסטוריה של תגליות מדעיות, דווקא שתי הדרכים הללו, 
הפסקת החשיבה הממוקדת והמעבר לתהליך אינקובציה סמוי המוביל לפתרון פתאומי בדרך של 
תובנה, וכן פתיחות מנטלית לקבלת טעויות וסטיות ממסלול הפתרון המצופה, מובילות פעמים רבות 
לתגליות מהפכניות, משנות עולם, המהוות את שיאה של היצירה האנושית בכל התחומים. דיווחים 
רבים כאלה של יוצרים וחושבים (למשל, תגלית בחלום, באמבטיה או כשהמחשבות "משוטטות" 
לכיוון לא מוגדר), נתמכים בעדויות ממחקרים, שבהם נעשו סימולציות שונות של תהליכי פתרון 
בעיות. המחקרים הללו10 מדגישים, שפתרון יעיל של בעיות בדרך של תובנה תלוי מאוד בידע הקודם 
של האדם, ומותנה בכך שהנושא שבתחום הידע שלו יעסיק אותו. האדם עשוי לפתור בעיות באופן 
יעיל רק בתחומים שבהם יש לו ידע, והוא חושב עליהם. הם גם מצביעים על האפשרות שחשיבה 
ממוקדת, סדרתית וחשיבה בדרך של אינקובציה ותובנה מעובדות ע"י מנגנונים מוחיים שונים, במוח 

השמאלי ובמוח הימני בהתאמה.13  
ובחזרה לשבת: מהלך חייו של האדם רצוף בהתמודדויות עם בעיות ועם הצורך בקבלת החלטות. 
איכות חייו, ולִעתים אף עצם קיומו, נקבעים במידה רבה ע"י הצלחתו לפתור בצורה יעילה בעיות 
בכל תחומי חייו. יתירה מזו, תרומתו הייחודית לסביבה ולחברה האנושית נובעת פעמים רבות 
מיכולתו להפעיל חשיבה יצירתית, המקשרת בין אלמנטים שלא קושרו בעבר ועל כן מארגנת את 
המציאות בצורה חדשה. הדרישה בשבת להתנתקות ממאמץ חשיבתי מכוון לשם פתרון בעיות 
עשויה להגדיל את סיכוייו של האדם לפתור את בעיותיו בצורה יצירתית ויעילה, על ידי כך שהיא 
מעבירה אותו להוויה רוחנית שונה המאפשרת שינוי דרסטי בכיוון החשיבה שלו. יתירה מזו, גם 
הפחתת החרדה, הנלווית בד"כ לפסק הזמן שנלקח מהעיסוק האינטנסיבי בבעיות מטרידות, מעלה 

את הסיכוי לצאת מקיבעונות חשיבתיים ו"לפתוח את הראש" לכיוונים חדשים.  
אולי אותה "נשמה יתירה" שעליה אמר ריש לקיש (תענית כז, ע"ב) שהיא ניתנת בו באדם בערב 
שבת, ובמוצאי שבת לוקחים אותה ממנו, היא החשיבה הפתוחה, המסתעפת, העשויה להיכנס 
לפעולה רק במצב של שביתה אמיתית ומוחלטת מעיסוק במלאכת היצירה השגרתית, הממוקדת. אכן 
ההתייחסות של חכמים לנשמה יתירה היא במונחים של פתיחות והסתעפות "רוחב לב למנוחה 
ולשמחה, ולהיות פתוח לרווחה" (רש"י, ביצה טז, ע"א) או: "שיהא השכל מאיר וזך וזוהי התרחבות 
הדעת והתפשטות הדעת".14 כך, המחזור של ששת ימי המלאכה ובסיומם שבת עם נשמה יתירה, 
מציע תנאים אופטימליים לחיים של יצירה: "נשמת ישראל היא נשמה יוצרת" (הרב קוק, אורות 

הקודש, ג סח).   
 
ד"ר מרים פאוסט 
המחלקה לפסיכולוגיה 

 ______________________________________

12 הערה 6 לעיל, עמ' 278 – 279. 

13  הערה 7 לעיל, עמ' 367 – 368.  

14 האדמו"ר מסאכטשאב, ספר שם משמואלספר שם משמואלספר שם משמואלספר שם משמואל, על סדר פרשיות התורה ומועדי הקודש, ירושלים תשנ"ו, עמ' סג. 

                                                           
הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע 


	áñ"ã
	
	
	
	
	
	
	òì áøéàä, éöéøä åðùîä éúéøä áùáú



	äîàîø îå÷ãù áàäáä ìáððå ñôé ôàåñè ìëáåã ùáú áø äîöååä ùìå




	ëàîåø, äöéååé áãáø ùáéúä îîìàëä áùáú îåôéò áò÷áåú öéååé àçø: "ùùú éîéí úòáÉã åòùéú ëì îìàëúê". îëàï ùäàãí ðãøù ìòñå÷ áîìàëä áùùú éîé äùáåò, ÷åãí ìùáéúúå áéåí äùáéòé. äîåùâ äøòéåðé åääìëúé ùì "îìàëä" àéðå îúééçñ ìîàîõ âåôðé àå ìéâéò ëôééí, àìà ìôòåìåú ùéù
	ìæéäåé äîåçìè ùì "îìàëä" òí éöéøä îçåùáú åîúåëððú éù äùìëåú äï ìâáé îçåéáåúå ùì àãí ìòñå÷ áéöéøä îçåùáú (åìàå ãåå÷à áòáåãä ÷ùä àå áòîì) áùùú éîé äùáåò åäï ìâáé äãøéùä ùéîðò îôòéìåú éöéøúéú îåãòú åîëååðú áéåí äùáú. äöå ìòñå÷ áéöéøä áùùú éîé äùáåò îú÷ùø, ò
	ã"ø îøéí ôàåñè

	äîçì÷ä ìôñéëåìåâéä

