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,   עבי�שריריי�בעל  קירות  ,    הוא  אבר  חלולהרח�  ....מבנה  אברי  הלידה  באשהמבנה  אברי  הלידה  באשהמבנה  אברי  הלידה  באשהמבנה  אברי  הלידה  באשה ....1111
  שתי זויותיונפתחות  בשתי  ,  בחלקו  העליו�,  לגו�  הרח�.  דומה  לאגס  שטוח  והפו�

צואר  הרח�  פתוח  לרח�  דר�  פיו  הפנימי .  החצוצרות  המובילות  מהשחלות  לרח�
התעלה  הפנימית  של .  ובולט  ונכנס  לתו�  חלל  הנרתיק,  חיצו�  דר�  פיו  הולנרתיק

ונפתחת  יותר  בעת  הוסת  והרבה  יותר ,  מ"  בדר�  כלל  כשלושה  מפתוחהצואר  הרח�  
ומובדל  ממנו ,  מלפניו.    באג�  הקט�  ונשע�  על  תחתית  האג�נמצאהרח�  .  בעת  הלידה

מעל כיס  השת�  נמצא  ,  כ�  שכשהאשה  שוכבת  פרקד�(נמצא  כיס  השת�  ,  לחלוטי�
 .החלחולת,  וכ� מובדלת ממנוומאחוריו, )הנרתיק ובי� הנרתיק וגו� הרח�

וקצהו ,    הרח�צוארהעוט�  בקצהו  העליו�  את  ,  הנרתיק  הוא  שריר  חלול
אותו  "–היינו  השטח  שמסביב  פי  הנרתיק  בחו"  (התחתו�  מהוה  פתח  אל  חצר  הפות  

, הצדדי�  מכל  קצהו  העליו�  מתקמר  בדמות  כיפה  ומקי�  את  צואר  הרח�,  ")מקו�
מהוה  הנרתיק  כעי�  קמט  הסוגר  במידה ,  בקצהו  התחתו�.  בחלקו  התחתו�  של  הצואר

 . והוא הנקרא בתולי�,  את פתח הנרתיק לחו"שלמהלא 

  הקדמי  של הקירמעל  פני  ,  הנמצא  לפני  הרח�,  השפכה  עוברת  מכיס  השת�
 הפתח  לכיס  השת�  נמצא  למעלה  בחצר  הפות,  כשהאשה  שוכבת  פרקד�.  הנרתיק

ומתחת  לפתח  הנרתיק  ומחו"  לפות ,  ומתחתיו  הפתח  לנרתיק,    לדופ�  הבט�וקרוב
 .הטבעתנמצא פי 

כל  הנשי� :  2  והגמרא  בנדההמשנה  על  המבוססי�  �1"ואלו  דברי  הרמב
,   לחו"  אלא  נעקר  מ�  הרח�  ולא  שתתהד�פ  שלא  יצא  "ואע,  מטמאות  בבית  החיצו�

שנאמר  ד�  יהיה ,    הד�  בבשרהפ  שעדיי�"ואעז  טמאה  "הואיל  ויצא  מבי�  השיני�  ה
  מקו�  שיגיע  אליו  האבר  בשעת  גמר עד,  ועד  היכ�  הוא  בי�  השיני�.  זובה  בבשרה

הרח� שנוצר בו הולד , באשהמשל משלו חכמי� . ובי�  השיניי�  עצמו כלפני�,  ביאה
  חדר  לפי  שהוא אותווהוא  שד�  נדה  וזבה  יוצא  ממנו  וקוראי�  .  הוא  הנקרא  מקור

 העיבור בשעתוהוא  המקו�  הארו�  שמתקב"  ראשו  ,    הרח�  כולווצואר.  לפני  ולפני�
 שהואכלומר  ,  קוראי�  אותו  פרוזדור,  כדי  שלא  יפול  הולד  ונפתח  הרבה  בשעת  לידה
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ובשעת  גמר  ביאה  האבר  נכנס  בפרוזדור  ואינו  מגיע  עד  ראשו .  בית  שער  לרח�
י�  חדר ולמעלה  מ�  החדר  ומ�  הפרוזדור  ב.    רחוק  ממנו  לפי  האצבעותאלאשמבפני�  

והשבילי�  שבה�  מתבשלת .    שיש  בו  שתי  ביצי�  של  אשההמקו�לפרוזדור  הוא  
וכמו  נקב  פתוח  מ�  העליה  לגג ,    עליההנקראמקו�  זה  הוא  ,  שכבת  הזרע  שלה

,   לפני�  מ�  הלול  בשעת  גמר  ביאהנכנסוהאבר  .  הפרוזדור  ונקב  זה  קוראי�  אותו  לול
 . כפי בקיאותו בחכמת הניתוח�תכונתורבינו ביאר : וכותב ש� המגיד משנה. ל"עכ

ובכל  זאת  נשארו  בעיות ,  ל"הנ�  "ואמנ�  יודע  אני  שרבי�  דברו  על  הרמב
  הפרוזדור  כולל  ג�  צואר שלדעתוונראה  .  בהתאמת  דבריו  להידוע  לנו  היו�  ברפואה

,   לתו�  הנרתיקהרח�כשבי�  השיניי�  הוא  הפתיחה  של  צואר  ,  הרח�  וג�  הנרתיק
דהיינו  חלקו (והאבר  נכנ�  לפרוזדור  ,  בזמ�  ביאהולכ�  זה  המקו�  שמגיע  האבר  

 למקו�דהיינו לסופו של הנרתיק הנמצא מעבר (ואינו מגיע עד ראשו ) הנקרא נרתיק
א�  אינני  יודע .  אלא  רחוק  ממנו  לפי  האצבעות,  )כניסת  צואר  הרח�  לתו�  הנרתיק

לנו דהיינו  שבילי�  ולול  לפי  הידע  ש,    להסביר  דבריו  על  מה  שהוא  קורא  עליהאי�
. לרח�, דהיינו החצוצרות,   האבר  נכנס  לפני�  מ�  מקו�  כניסת השבילי�אי�היו�  כי  

דעליה  היא  מקו�  השתנת  מי  רגלי�  וקרובה :  3  רבינו  חננאלשכותבוהנה  ראיתי  
בנדה  ש�  שהלול  פתוח  בי� '  א�  ג�  זה  אינני  מבי�  מהגמ.  ל"עכ,    המקורמ�לפרוזדור  

 .השתנת מי רגלי� ואברי האשההא אי� קשר בי� מערכת , לפרוזדורעליה 

ש� '  ובגמ.  דהיינו  מקור:    טמאהחדרד�  :  4י  במשנה"לעומת  זאת  כותב  רש
  אצל  זה  בעובי  גופה  חדר  לצד זהשניה�  :  י  חדר  מבפני�  ופרוזדור  מבחו""כותב  רש

.  ודר� ש� דמי� יוצאי�פרוזדוראחוריה  ופרוזדור לפניה וכותלי רח� למטה באמצע 
 . ל"עכ, הלול ודמי עלייה באי� לפרוזדור דר� :'ולול פתוח וכו, ושוב

  הוא  חצר  הפות הפרוזדורשלדעתו  )  'וכ�  ראה  בדבריו  בהמש�  הגמ(ומשתמע  
  כיס  השת� דהיינו,  ש�  נפתחי�  לחו"  מערכת  הלידה  וג�  מערכת  השת�  שבא  מהלול

י  ובי� "רשמחלוקת  בי�  ,  לכאורה,  וא�  כ�  יש  כא�).    ראה  לעיל  בש�  רבינו  חננאל–
  הנרתיק קוראי��  זה  מה  שאנו  היו�  "  להרמב–לגבי  מיקו�  הפרוזדור  �  "הרמב

  של לחו"י  זה  הפות  אותו  מקו�  שבי�  השפות  ש�  נמצאי�  הפתיחה  "ולרש)  וגינה(
 . השת� ושל דמי הרח�

  זה  הנני  להעיר  דאי�  שו�  צור�  לחדש ועל:  5ל"ז  אויערבא�  זצ"א�  כותב  הגרש
קלופדיה  התלמודית  ער�  ד�  נדה  הערה   באנציראיתיכי  ,  �"י  והרמב"פלוגתא  בי�  רש

� קראו צואר הרח� למה שקוראי� " הרמבבזמ�שהרופאי� "  בש�  רופא  מפורס� 13
".   היו�  צואר  הרח�  שהוא  התחלת  הרח�  עצמושקוראי�ולא  מה  "  נרתיק"היו�  

כוונתו למה שקוראי� , �  ובשעת  גמר  ביאה האבר נכנס בפרוזדור"הרמבש  "ז  מ"ולפי

 

 .ח"תשמודפס בסיני כר� כג ניס� , א"ב כד ע"על ב .3

 .ב"נדה יז ע .4

בסו�  ספר  אמרי     וכ�,קסד'  ד  עמ"קונטרס  הצעה  לתקנת  נשי�  בעניני  נדה  נוע�  ז  תשכ .5
 .אברה� ענ� ד אות לו



 ס אברהם"א' פרופ 6

ושוב .  ל"ל  של  הגאו�  זצ"עכ',  וכו,  וא  נכנס  ממש  לתו�  המקור  שהולאהיו�  נרתיק  
  נרתיק היו��  היו  קוראי�  את  הפרוזדור  הנקרא  "דבזמ�  הרמב:  6ל"  זצהגאו�כותב  

 . ל"עכ, בש� צואר הרח�

 . הרח�צוארי הפרוזדור הוא "ולכאורה משמע מזה שג� לרש

י  ופירוש "רשכי  לכאורה  החילוק  בי�  פירוש  ,    דעתי  עדיי�  אינני  מבי�ומקוצר
ודמי עלייה באי� לפרוזדור דר� "י "� עומד במקומו כי אי� נסביר את דברי רש"הרמב
 . הרח�צוארהלא אי� כל קשר בי� העליה לבי� " הלול

  בסוגיא  הקשה  הזו שד�  7א"יהודה  לוי  שליט'  פרופוראה  במאמרו  של  הרב  
" החדר"ת  את  י  בפירושו  את  סוגיא  שלנו  היא  לזהו"  רשכוונתגילינו  שא�  :  ומסכ�

  ואת )א.ס.  א–  חצר  הפות  דהיינו(ע�  פרוזדור  הנרתיק  "  הפרוזדור  "את,  ע�  הנרתיק
  פי עלמובני�  היטב  ,  י  בפרט"ודברי  רש,  הסוגיא  בכללה,  ע�  צינור  השת�"  הלול"

 כפיואמנ�  הסברו  מתאי�  להמבני  של  אברי  האשה  .  ל"עכ,  ידיעות  המדע  של  ימינו
יכול  להיות  נכו�  בהלכה  כי  לפי  דבריו  יוצא  שדי שידוע  לנו  היו�  ברפואה  א�  אינו  

ו לומר כ� כי חייבי� "בבדיקה וח) פרוזדור הנרתיק בלשונו( לקנח עצמה בפות לאשה
ולבדוק  ש� )  דהיינו  מה  שאנו  קוראי�  הפרוזדור(  את  העד  לתו�  הנרתיק  להכניס
ו� דנשי�  מיטמאות  ביציאת  הד�  לבית  החיצ.)  נדה  מ(ל  "  דקיידכיו�:  8י"הבכלשו�  

צריכה  לבדוק  כל  הבית .)  מ(ג  "  לא  יצא  לחו"  כמו  שנתבאר  בסימ�  קפשעדיי�פ  "אע
.   שהשמש  דש  הוא  בית  החיצו�  ומפני  כ�  צריכה  לבדוק  עד  ש�מקו�החיצו�  ועד  

שבשעת  גמר  ביאה )  ד"ה(מהלכות  איסורי  ביאה  '    הבפרק�  "פ  שכתב  הרמב"ואע
א  רחוק  ממנו  מעט  לפי   ראשו  שמבפני�  אלעדהאבר  נכנס  בפרוזדור  ואינו  מגיע  

 מקו� שהשמש דש עדיי� לא יצאה ידי עדדלפי זה אפילו תכניס העד , כ"האצבעות ע
  דאפשר  למיבדק  בבית  החיצו� דמאיל  דסבירא  להו  "חובת  בדיקת  הפרוזדור  כולו  י

בעו  הי  ניהו :)  מא(  יוצא  דופ�  בפרק�  דהא  "נ  שאינ�  סוברי�  בזה  כהרמב"א.  בדקינ�
  דעד  מקו�  שהשמש מפרש�  "נא  מקו�  שהשמש  דש  והרמבבית  החיצו�  במתניתא  ת

 מפרשי�דש  הוא  בית  החיצו�  אבל  עדיי�  נשאר  מבית  החיצו�  קצת  לצד  פני�  וה�  
 .ל"עכ, שש� נגמר הבית החיצו�

  נקרא  פרוזדור  והוא  המקו�  שהשמש  דש  בה כולורואי�  אנו  שבית  החיצו�  
  כדי  להסביר –לומר  כ  צרי�  "  ואובסדקי�בגמר  ביאה  וש�  צריכה  לבדוק  בחורי�  

ל  כולל  ג�  הפות  וג�  הנרתיק  והבדיקה  צריכה "חז  שהפרוזדור  בלשו�  –י  "דברי  רש
  ג� וראה.    בבדיקת  הפות  שזה  קינוח  בעלמאסגילהיות  בפני�  בעומק  הפרוזדור  ולא  

 .9א"ר מרדכי הלפרי� שליט"במאמרו של הרב ד
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�  סו� דמ,    למטה  מפי  החדרישנמצא  שלשה  גבולי�  :  10כותב  הסדרי  טהרה
  השיניי�  ולמטה ומבי�,  החדר  עד  בי�  השיניי�  ובי�  השיניי�  בכלל  נקראי�  פרוזדור

  בש� אותוג�  ש�  יש  חלק  מ�  הפרוזדור  נכלל  בכלל  בית  החיצו�  ולפעמי�  קורא  
דהיינו ,  ל  הערוה"שצל  "נ(וממקו�  שכלה  הפרוזדור  עד  שפתוח  הרח�  ',  פרוזדור  וכו

�  שבשעת  גמר "ש  הרמב"מהנה  .  'יצו�  וכו  נקרא  בש�  בית  הח)א.ס.  א–פתח  הנרתיק  
  אלא  רחוק  ממנו  מעט  לפי שבפני�ביאה  האבר  נכנס  בפרוזדור  ואינו  מגיע  עד  ראשו  

והא  לעיל ,    מבי�  השיניי�לפני�ל  שהאבר  נכנס  בשעת  גמר  ביאה  "אינו  ר,  האצבעות
משמע ,    גמר  ביאהבשעתכתב  עד  היכ�  בי�  השיניי�  עד  מקו�  שהגיע  אליו  האבר  

ב "ש  המ"  כמהעיקרלכ�  .  'ר  מגיע  רק  עד  בי�  השיניי�  ולא  לפני�  ממנו  וכודאי�  האב
מ  נכנס  האבר "ל  דמ"  אינו  רשבפני��  ואינו  מגיע  עד  ראשו  "ש  הרמב"מט  דמ'  סי

ומפני  שבי�  השיניי�  אינו  רחוק  מ� ,  השיניי�לפני�  מ�  בי�  השיניי�  אלא  עד  בי�  
  השיניי� אז הוא רחוק מעט   האבר  עד  בי�כשמגיעל  "ור',  הרח�  רק  מעט  כתב  כ�  וכו

 .ט"הסל של "עכ', מראשו שבפני� וכו

פ  שאי�  דבריו  מסכימי� "ואע:  ל"וז  בסו�  פירושו  שכותב  11וראה  ג�  במאירי
  בו  ע�  קצת  חכמי  הרפואה הסכמתיכ�  ,  עמה�  מכל  וכל  ולא  ע�  דברי  המפרשי�

, שו  אי�  להסביר  את  פירויודעואינני  (ל  "עכ,  הבקיאי�  בניתוח  האיברי�  וציור�
 .12ת מנחת יצחק"בשוועיי� ). וכנראה שהטעו אותו אות� חכמי הרפואה

,   מפי  ספרי�  וסופרי�  חכמי  וספרי  הניתוחהחקירהאחרי  :  ל"וז  13ס"כותב  החת
ואי�  לנו ,  �  לובלי�"וציור  מהר'  י  ותוס"כפירשא  לנו  להכחיש  המציאות  שאינו  "א

נה  יש  איזה  גמגו� המש'  אלא  שש�  בפי,  המשנה'    ובפיבחיבורו�  "ש  הרמב"אלא  מ
א "בשמעתי�  כי  א'  י  ותוס"  כלל  בביאור  דברי  רשהטרחתיולכ�  לא  .  'בסופו  וכו

 אבל: ל"וז 14ת"וכ� הוא כותב בשו. ל"עכ,  ואתה דע ל�האמיתילהולמ� לפי המציאות 
כי  האמת  ע� ,  אחר  בקשת  המחילה  מרבותינו  הקדושי�  לא  צדקו  דבריה�  בזה

י  וספרי  הניתוח  אשר  לפנינו  מספרי  בני י  חכמ"  יעיד  הנסיו�  עפכאשר�  "הרמב
ויש  לפני  עוד  ספרי�  מדויקי� .  '  טוביה  וספר  שבילי  אמונה  וכומעשהכמו  ,  ישראל

כול�  יעידו� ,  בכמה  וכמה  ציורי�,    מבני  ישראל  המהלאמרופאי�  מומחי�  אשר  
 .ל"עכ', ג� שאלתי לרופאי� וכו,  לא נזועומיניה, ל"� ז"ויגידו� כהרמב

, י"�  פירוש  על  בי�  השיניי�  וכמו  שפרש"הרמבדמדלא  הזכיר  :  15א  כותב"החזו
 .ע"וצ, צ לפרשו שכינויו מוב�"ואנראה יותר דהוא פתח המקור 

 

 . ה וראיתי"ק כו ד"קצד ס' סי .10

 .ב"נדה יז ע .11

 .קכו' א סי"ח .12

 .ה כא�"א ד"חידושיו על נדה יח ע .13

 .קסז' ד סי"יו .14

 .ק כח"צב סוס' נדה סי' הל .15
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ש�  הוא  מפרש ,  16ל"  זכשרמ  "והלו�  ראיתי  את  הקונטרס  הגדול  שכתב  הגרמ
ואחרי שהוא .  החיצו� וג� צואר הרח�בית�  לפרוזדור  שהוא  כולל  "את  כוונת  הרמב

ונתברר  לי :  כותב,    אחרי�  ואחרוני�ראשוני�,  �"הרמב,  דברי  הגמראד�  באריכות  ב
  הכתב  א�  ורק  מתו�  המציאות מתו�הרבה  ספקות  ופקפוקי�  שאי  אפשר  להבינ�  

משו� שלא ,  אלהבעניני�נוכחתי לדעת שיש דברי� תמוהי� בספרי האחרוני� . 'וכו
ירושי�  לא   בפנכשלוולכ�  ,  ס"היה  ברור  לה�  מצב  האברי�  בגו�  כמו  שכתב  החת

 . ל"עכ', נכוני� שה� נגד המציאות וכו

 . ד� בעני�שג� 17 בעניני נדהבקונטרסל "ז אויערבא� זצ"ועיי� ג� בדברי הגרש

 .�18" של הרמבקודשוואחרי כל האמור נשאר אצלי קושי רב בהבנת דברי 

הוא  מגיע  עד  פי ,    שהרופא  בודק  את  האשה  באצבעו  בלבדבזמ�.  .  .  .  בדיקת  רופאבדיקת  רופאבדיקת  רופאבדיקת  רופא ....2222
א�  ברור  שאינו  יכול  להיכנס  לתו�  תעלת  צואר  הרח� ,  צואר  הרח�  של  החיצו�

הוא יכול , לעומת  זאת בסו� ההריו� כשצואר הרח� נפתח.  מ"  מכשלושהשפתוח  רק  
  דר�  תעלת  צואר  הרח�  עד  פיו  הפנימי  ולמשש  את  ראש  העובר אצבעולהכניס  את  
שי�  ה� כי  לעול�  לא  תגיע  אצבע  הנ:  שכותב  19ס"  החתבדבריועיי�  .  בתו�  הרח�

לעול�  לא  יגעו  בפתח  הקבר  שהוא ,  וה�  המילדת  שבדקה'    וכועצמהאשה  הבודקת  
ואי�  המילדת  יכולה  להכניס  אצבעה  לפני�  בשו� ',  וכוהמקור  אלא  בבית  החיצו�  

 והמנחת  �20"כ  המהרש"וכ.  ל"עכ,    הקברפתיחתוזה  נקרא  ,  אופ�  עד  שתפתח  בטבע
 .21יצחק

ורית  של  הורמוני�  שוני�  על  רירית   הינו  תוצאת  השפעת�  המחזהוסת  ....הוסתהוסתהוסתהוסת ....3333
, רירית הרח� הולכת ומתעבה, )שמכיל את הביצית(בשעת  התפתחות הזקיק .  הרח�

והרח�  גדל  ומתרחב  מעט  כהכנה  לקבלת ,    ומתארכי�מתרחבי�כלי  ד�  שבה  
קורה ,    פקיעת  הזקיק  ושחרורה  של  הביציתדהיינו,  הביו".  הביצית  א�  הופרתה

א� .  לפני  הוסת  הבא)    ששה  עשר  יו�עד�  עשר  יו�  שני(בממוצע  ארבעה  עשר  יו�  
מתבקעי�  כלי ,    מיותרותנעשותכל  ההכנות  האלו  ,  לא  הופרתה  הביצית  אחרי  הביו"

הד� .  הריריתע�  נשירה  של  השכבה  השטחית  של  ,  הד�  שמתחת  לרירית  הרח�
 . והאשה רואה ד� נדה, והריר יוצאי� מהרח� לתו� הנרתיק ולחו"

  בנדה  אפילו  ביו� אותהמ  הד�  מטמא  "ומ:  ל"בא�  זצז  אויער"  לי  הגרשוכתב
פ "אע)  אחרי�בדברי�ואי� תולי� כלל את הד� (לידתה וכ� ג� זקנה מופלגת וכדומה 

 

להל�   (17  הערה  106'  ח  עמ"תשנסב  &וראה  אסיא  חוברת  סא.  רצג'  עמ,  ה"כר�  ח  תשכ,  נוע� .16
 ).12' עמ

 .ק לח"סא "נדפס בסו� ספר אמרי אברה� להגאו� אחיו שליט .17

 .169' ט עמ"תשנסד כסלו &ה באסיא חוברת סגורא. י פירוש אחר"ולרש .18

 .קעט' ד סי"יו, ת"שו .19

 .מ' ב סי"ח, ת"שו .20

 .פד' ג סי"ח, ת"שו .21



 9 הקדמה להלכות נדה

 –  רק  בגיל  הפוריות  הקיים  שאין  להן  את  המחזור  ההורמונלי  היינו(שאי�  לה�  כל  אלה  

 .ל"עכ, וטובלות מטומאת� בברכה, )א.ס.א

הביו"  הוא ,  וכאמור,  בממוצעעשרי�  ושמונה  יו�  מחזור  הוסת  הוא  באור�  של  
  שלושי�  וחמשה שלדהיינו  א�  לאשה  מחזור  ,  כארבעה  עשר  יו�  לפני  המחזור  הבא

 .אז הביו" יהיה בער� ביו� העשרי� ואחד לאחר התחלת המחזור, יו�

  לאיחור  בהתחלת אוי  תרופות  לגרו�  לאיחור  של  הביו"  "נית�  היו�  ע
ולהארכת )  גורמת  בעקבותיו  לאיחור  של  הביו"שבעצ�  ג�  (התפתחות  הזקיק  

בנשי�  שסיבת  עקרות�  הוא  המחזור  הקצר  והביו"  שהוא  עוד ,  כ�  שנית�,  המחזור
 .22לאחר את הביו" לזמ� שהוא אחרי ליל הטבילה, במקוהלפני טהרתה 

 בזמ�בו  ,  יומיי�&  הביאה  הוא  כיו�אחרי  חיי  הזרע  מש�.  .  .  .  חיי  הזרע  והביציתחיי  הזרע  והביציתחיי  הזרע  והביציתחיי  הזרע  והביצית ....4444
 .עשרה שעות&חרי הביו" הוא בי� שש עד שתי�שמש� חיי הביצית א

,   ביציותמליו�  7&6  שבועות  יש  לה  בי�  24  בגיל  העובר.  .  .  .  מספר  הביציות  באשהמספר  הביציות  באשהמספר  הביציות  באשהמספר  הביציות  באשה ....5555
, ביציותבלידה  בי�  מליו�  לשני  מליו�  ביציות  ובהתחלת  הבגרות  כארבע  מאות  אל�  

 .מה� משחררת בער� ארבע מאות ביציות בשנות הפוריות שלה

 קמו-קמב' עמ, ד"יו) ז"תשס(נשמת אברהם : מקורמקורמקורמקור

 

 .מח' ב עמ&א' ל חוב"תשומוריה כר� ב ) רלא' עמ(ק ט "קצו ס' ראה לקמ� סי .22


