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יום שלישי | פרשת חיי שרה | יח מרחשון
כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

דבר

נתייסד בארה"ב בחודש אדר-ניסן ה'תשל"ד משנה א' קונטרס א' (כרך א')
עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח  -שנה ח' קונטרס מ' (כרך ח'),
וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

שנת התשע"ה

גליון מס'
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המערכת (בהמשכים)

ומכיון שהוא ענין של תורה אין משא פנים בתורה נגד יה' מי שיהי',
הלכה נשארת הלכה ,ואמת נשאר אמת ,אחד עם עוד אחד הם
ביחד שנים ,אפילו כל העולם יאמרו שזה שלש ואת ההלכה מחוייבין
לומר במסירות נפש ממש כמבואר בים של שלמה בבא קמא פ' שור
שנגח ד' וה' אמת שיש חילול ה' בדבר הפרסום הזה אבל כיון שכבר ניסו
לתקן בצנעה חדשים ארוכים ושנים ושמרו את הדבר בסוד ,רק גילו
להרבנים ואעפ"כ עדיין לא נעשה שום תיקון גם אין ברצונם לתקן וכמו
שידוע היטיב לרומע"ל שליט"א הנה אין ברירה אחרת רק לצאת בגלוי
ואסור ואי אפשר ,והחיה"ש נזקף על חשבון אותן שאין רוצים להודות
על האמת ולתקן )וכמו שאמר מרן ז"ל לענין דומה ,לאותן מעטים שהולכים ברחוב

דבר המערכת
המערכת על תיקון הכשרות

המזון בהלכה

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

המשך בעלון הבא

ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א
מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

שמע בני עצות לתיקון הכשרות
ועוד.

עמ' 4

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?

עמ' 4

מהמתרחש בעולם הכשרות

עמ' 3

המערכות על תיקון הכשרות

עמ' 3

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

לצעוק נגד הציונות ונצמח חיה"ש שיאמרו שרק מעשיהם נגד הציונות ,ואמר מרן ז"ל
אמת שיש חיה"ש בזה אבל זה נזקף על חשבון אותן שאין רוצים ללכת לצעוק כי אילו
הלכו לא הי' זה החיה"ש אבל להמנע מלצעוק אי אפשר ואין ברירה(.

ובענין הטענה שמוטב יתקנו מקצת משיבואו לידי חמורות מזה
שכמדומה שזאת הוא עיקר הילוכו ומחשבתו של רומע"ל
שליט"א ,אתפלא מאד הלא זהו דרך הפשרנות הידוע לוותר מקצת
ולקיים מקצת שממנו ברחו ונגדו לחמו ,והלא רגילים אנו להתפאר
שאנו הולכים בלי פשרות ואין זזים זיז כל שהוא ודלא כאותן שתפסו
דרך הפשרנות.
ואם נלך בדרך זה אין עוד "הקהל שלנו" אלא נעשינו מאותן הנקראים
"געלע" שחותכים מן התורה ומזניחים.
ומי נתן לנו רשות לעשות מסחר לקיים מקצת ולוותר מקצת ,וכי התורה
והמצוות הם הנכסים שלנו שנהי' רשאים בהם ,אלא הרוצים להחזיק
בשלימות יחזיקו ומי שאין רוצה ילך לו ,ואין רשות לוותר אפילו על
מלתא זוטרתא בשביל שום חשבון בעולם.
ועוד ,וכי הקהל רוצים בפשרות והלא אדרבה הם רוצים בדקדוק והידור
בכל עוז ,וגם מוכנים לשלם בעד זה ,וגם משלמין בעד זה אלא
שהרבנים אומרים להם שזה המצב בהמקולקל הוא הוא הדרך הישר
והמהודר ,נמצא שהרבנים הם הפשרנים ,ואצלם אי אפשר לפעול ,ושומו
שמים על זה המצב שהגענו לו שהקהל רוצים להיות טוב והרבנים
מעכבים ומכשילים ,וזהו האמת המר בעווה"ר.
והנה כל הקהל המדקדק משועבד ביהדותם וכשרות מאכלם אל הסוחרים
גורפי ההון והסוחרים מנהיגים כרצונם וזה פשוט ואמת מר.

עמ' 2

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

שו"ת באר מים חיים בענין כשרות הקלף

וועד למחקר סת"ם על הקלפים הפסולים

הקלף חלק ב'

הקלף חלק ג'

הקלף חלק ד'

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים

מהנשר הגדול הגאון הקדוש
המקובל האלקי רבי שמואל
ויטאל זי"ע ובו תשובות
מאביו הגאון הקדוש
המקובל האלקי אור עולם
מרנא ורבנא רבי חחים
ויטאל זי"ע .י"ל ע"י
הרהגה"צ :רבי אהרן ווידער
ורבי אפרים פישל
הרשקאויטש שליט"א .שנת
תשכ"ו לפ"ק-.מהגה"צ רבי
שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת
תשמ"ג לפ"ק.
קול קורא מוועד למחקר
סת"ם מאנסי ניו יארק.
זעקה גדולה ומרה – שק
ואפר יוצע לרבים .גביות
עדות שהקלפים שכותבים
עליהם ספרי תורות תפילין
ומזוזות הם נעשים בלי
השגחה על ידי נכרים
במדינת טשיינע סין והם
פסולים .ואין איש שם על
לב .חודש אלול שנת
תשס"א
משאלות ותשובות מנחת
יצחק חלק ט' סימן א',
ועוד -.מהגה"צ רבי שלום
יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת
תשמ"ג לפ"ק.
תשובה מספר שאלות
ותשובות משנה הלכות
מהגאון הגדול רבי מנשה
קליין כ"ק האדמו"ר
מאונגוואר שליט"א בעל
מחבר ספרי שו"ת
משנההלכות ח"י חלקים
ועוד -.מהגה"צ רבי שלום
יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת
תשמ"ג לפ"ק.
קול קורא להסיר מכשול
שמביאים מזוזות מיאפאן
וטשיינע נדפס על קלף-.

המשך בעלון הבא
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קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

התחלתי לכתוב הספרי בעני הנ"ל ,ולגודל הנחיצות
כאשר דברתי עם הרבנים הנ"ל ,תיארתי להם את המצב באמעריקע,
איך שהרבנים משוחדים הם מסוחרי הבשר ובכלל מסוחרי מזון
הנקרא "כשר" ,ומשלמים לרבנים אלו לכה"פ מיליאן דאלאר בשנה,
וכ"ש כשהם שותפים בחנות או בבית ייצור המזון ,אז רוחם עולה פי
כמה למעלה מזה .ואעתיק קצת מתשובתי כדי שידע הקורא קצת
מה שכתבתי שם.
בס"ד .אור ליום ו' לסדר כי תבא שנת תשנ"ד לפ"ק.
פה לוד ,ארץהקודש במטוס )עראפלאן(.
אל כבוד ידידי הרה"ג רבי משה נחשוני ,העומד בראש הכשרות
באה"ק,
ראבינאווי ,והרה"ג רבי עמר אדרעי שליט"א
והרה"ג מוה"ר  
א  .אודות בקשתכם הנכונה לברר בענין השחיטה ששוחטים
בארצה"ב על ידי מכונה הנקראת "פּען" ,ובשחיטה תלוי' ,ובכלל
כשרות השחיטה בארצה"ב ,אם היא כשירה למהדרין ,או שעת
הדחק והפסד מרובה ,או בדיעבד ,או צורך גדול ,ובעל נפש לא יאכל
ממנו.
יאקאב ,שהוא שו"ב
ב  .היות וקיבלנו קונטרס משו"ב הנקרא י .א  .
חיימאביץ הנקרא אינטערנעשאנאל גלאט כשר,

בבית השחיטה של
והוא עומד תחת השגחתו של הרה"ג פוסק הדור מוהר"ר משה
שטערן )שליט"א( ,אבד"ק דעברעצין ,והשו"ב הנ"ל מתיר את ה"פּען"
בזה שסומך עצמו על רבנים גדולים שכבר שבקו לן חיים ,ורבנים
שהם עוד חיים וקיימים וכו' ,ועל כל אחד כותב שהוא בעצמו ביקר
מסאטמאר זצ"ל כתב
 
בבית השחיטה וסמך ידו עליהם .ועל הגה"ק
סאטמאר ,והי' לו צוות
ג"כ לראי' שהנהיג שחיטה נפרדת של קהילת  
בסאטמאר הי' הבשר ששחטו כנ"ל .ועל
שוחטים ,ועל שולחנו הק'  
כל רב ומורה מביא גדלותו ושהי' מומחה גדול בשחיטה .ועל כל אחד
כותב שהוא רב גדול פה ושם וידיו רב לו בשחיטה וכו' .וכל השובי"ם
שמביא ומכיר היו שובי"ם מלפנים באירופּה ,וכל השובי"ם היראים
שדיבר אתם ,כולם הפליאו לומר שהשחיטה ב"פּען" היא יותר טוב
ממה שהי' באירופּה.
ג  .ואנחנו הרבנים מא"י איננו מסכימים לע"ע להתיר ה"פּען" הנ"ל,
אבל יש לנו לחץ גדול מהרבנים והסוחרים הנ"ל ,עד כדי כך ,שאמרו
לנו ,שאם לא ניקח מהשחיטה הזאת ,יפנו לערכאות במדינת ישראל
וכו' ,וכך בוודאי יצליחו.
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יובל שנים של פעילות המערכה

ד  .ג"כ בקשו חוות דעת בענין ה"מנהג" )אותיות "גהנ"ם"( שיש בכמה
באוסטראליע ,שתיכף אחר השחיטה יורים באקדח

מקומות ,ובפרט
בראש של הבהמה וכו'.
ה  .ראה עוד שם בספרי אבן מקיר תזעק נגד קונטרס "המתיר
אסורים" ,עיי"ש.
המשך בעלון הבא

בהמשכים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה

2

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

הזו ,עד היו היו ממשיכי לשחוט ש ללא הרגשה
בחודשי החור.

 נו 
שוחטים חרדים ללא מקוה במשך תקופה ארוכה 
שוחט ידוע כלל אינו מעוניין במקוה
בשחיטה חרדית ידועה כשהתחלנו לשחוט ש ,לא היה
לנו ש מקוה ,בדלית ברירה הייתי הול לטבול בנהר ,אבל
זה היה ממש פיקוח נפש .היה זה בחור ,כשהקור עז,
ונאלצתי לספר זאת לשני שוחטי ר'  ...ור'  ...בכדי
שיידעו שא חלילה אינני חוזר תו 4/3 שעה שיבואו
לחפש אותי ש ,אני כיוונתי אז שזה יהיה פדיו מהיסורי
של הה"צ ר' יחזקאל מער זי"ע ,שהיה אז מסוכ ,א
לצערי זה לא עזר .בקיצור ,לאחר שכבר עבדנו ש במש
 4חדשי אמרתי לשוחטי שב"ה אנחנו מרוויחי 300$ עד
 350$לשבוע שכל אחד ית ס של  50$ואני אבנה מקוה
כשרה .השוחטי ענו לי שחבל להכניס בזה כס ,כי בכל
יו המקו עלול להיסגר ,ואז אמרתי לה שא המקו
יסגר אני אשל לכל אחד מה את כספו .כ הצעתי לה
שאני אבנה מקוה מכספי ,וכל אחד ישל לי תשלו
כשיבא למקוה ,כי בדיוק כמו שבניו יורק כשהולכי
למקוה משלמי ,ודוקא כא כששוחטי שלא תשלמו עבור
המקוה? וע"ז ענו לי ,שא המקוה באמת יהיה ח וטוב
בדיוק כמו בעיר ה ישלמו ,כי ה סבורי שלדעת ה
אינ חייבי לסבול מהקור ,זה לא כ"כ חשוב ללכת למקוה
)רח"ל( .אני בי כה וכה תכננתי לבנות מקוה ,ורציתי
שלאחר מכ לא יהיה לה מקוה בחנ רק שישלמו עבורו
)בכדי שחלילה לא יהיה קטרוג שהשוחטי אינ הולכי למקוה ,רק א המקוה

ח.(
בקיצור ,תו שבועיי בניתי מקוה יפה ע בור של מי
גשמי וכו' .הרב  ...שהיה במקו ראה את המקוה וקבע
שהמקוה כשרה במאת האחוזי אפילו בשביל נשי,
המקוה היתה חמה בכל יו ,והשחיטה היתה אחרת אז ,א
כשהשוחטי היו צריכי לשל כול שילמו פרט לשוחט
ר'  ...הוא לא רצה לשל ,הוא טע 2 טענות .1 ,שיש ספק
ספיקא שבקרוב הוא עוזב את המקו .2 ,יתכ ויסגרו את
המקו וייאלצו לעבור למקו אחר .המקוה עלתה בער
 ,350$במקו שחטו כבר במש 15 שנה ,ומדוע דוקא
המשך בעלון הבא
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מהמתרחש בעולם הכשרות

מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות

מהרידב"ז
ומהרב הראשי דארצות הברית הרה"ק רבי יעקב יוסף הערמאן זי"ע
שמסר נפשו על הכשרות ,ומתוך האיומים שאיימו על חייו
והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם ,נפל למשכב עד לפטירתו.

של קהילות ישראל בכל אתר להקהל ולעמוד על נפשם שלא
ישלטו בה הס"מ וחייליו כמבואר בספר "שמרו משפט"
מגה"צ ר' עקיבא יוסף בעמ"ח לב העיברי וזל"ק:
הגהצה"ק ר' נתן אדלר זלה"ה רצה לפסול השו"ב דפפ"ד,
ולהכניע החותם של הסט"א השורה על השובי"ם הפסולים
בסוד על חרבך תחי' וכו' ואלמלא השיג כל רצונו הי' בא משיח
צדקינו ,אך הס"מ העמיד עליו רודפים קצבים ,והצריך לברוח
מפפ"ד ,ותלמידו הח"ס רץ אחריו כמה פרסאות וכו' עכ"ל
)הובא בספר "משכיל אל דל"( עיי"ש באריכות.
וכ"כ כתב בספר "ברית מטה משה" על הגדה של פסח בדף
האחרון וזל"ק:
ועכשיו שאיתרע חזקתם ראינו למפרע שדבר זה החריב את
ביתינו אשר עדיין לא נבנה בימינו ,והשכינה בגלות עדיין
בעונינו .וכאשר נמצא כמה קלקולים אשר אין להעלות על
הספר כי קצר הירעה מלהשתרע ,וכו' .ובפרט בשחיטת
הכבשים מחמת צמרו קרוב הדבר לפשוע ולקלקל ומחמת
שיש להם לשחוט הרבה אינו מדקדקים כ"כ וממהרים לשחוט
וקרוב לוודאי שמאכילין נבילות וטריפות כאשר נתברר...ומי
שיהי' מותמ' בדבר ולומר מה גבר בגוברין ומה יום מיומים ויקל
בדבר הזה בוודאי מנהג אבותיהם בידם ששוטחים את דבריהם
לאמר מי יתן לנו לאכול בשר וא"ת וישטחו אלא וישחטו שהיה
נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה על שבקשו לאכול בשר
תאוה היינו בשר נחירה ואבותינו חטאו ואינם ואנחנו אם נעשה
כמעשיהם לא טובים להיות נלכדים בעונם ח"ו ואוי לנו מיום
הדין ואוי לנו מיום התוכחה :ואין לנו פה לדבר ומי יוכל להגיד
ולספר מה שעבר עלינו עד כה שגרמו לנו השוחטים כמה
רעות ולא ידעו ששחטו לעצמם בסכין פגומה כמו כן יהיה
מיתתם בכלל נבילה וטרפה לכל הוא הקליפה רח"ל תשליך
אותם ,ומוכרח להיות מגולגל בכלב וכו' עיי"ש באריכות גדול.
וידוע שע"י בשר פיגול יצאו מן הדת לערך ג' וחצי מיליאן
יהודים רח"ל ,כמבואר בשו"ת דברי חיים" )יו"ד ח"א סימן ז'(
שאין עבירה כמאכלות אסורות שמטמטם הלב הישראלי,
ובעווה"ר ראינו עי"ז יצאו מן הדת כמה קהילות בארץ לוע"ז
שאכלו ונתפטמו בנו"ט על ידי השובי"ם הקלים ,וגברו
עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל )עיי"ש דבריו
החוצבים להבות אש( ,וכן מובא בדגל מחנה אפרים" )פרשת
עקב מכתב מהרמב"ם זצ"ל( ששבעים אלף איש כפרו בתחיית
המתים בגלל שאכלו ונתפטמו במאכלות אסורות עד שיצאו
מהדת ובא עליהם מלך והרג את כולם רח"ל.
וידוע שמערמת הס"ם שלא לפתות כל יחיד ויחיד ,רק
מעמיד שוחטים ורבנים בכ"מ מסיטרא דילי' ועי"ז הכל
ברשתו.
וראה מש"כ בעל "תולדות יעקב יוסף" )פ' נשא בד"ה העולה(
וזל"ק:
עתה התחכם היצה"ר שלא יצטרך לילך ולפתות וללכוד
ברשתו כל יחיד ויחיד ,רק יחיד אשר רבים נכשלים בו ,והוא
שמעמיד שוחט בעיר מסיטרא דילי' המאכיל טריפות לרבים
וכולם נלכדו ברשתו ,עיי"ש.
המשך בעלון הבא

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
על משמר הסת”ם
וועד “לשכת הקודש” מפרסם מעת לעת קובץ ובו מספר
מדורים חשובים ומעניינים בתחום הסת”ם ,כאשר מעל
לכל רואים בוועד חשיבות ראשונה במעלה לעמוד על
המשמר ,לעורר ולהתריע על כל פרצה ומכשול בנושאי
מלאכת הסת”ם ,אשר בגלל ההתפתחות הטכנולוגית
המואצת בדורנו ,מופיעים חדשים לבקרים עזרים שונים
ומשונים ושיטות חדשות הבאות להקל במלאכת הסת”ם.
בשערי אחד מגליונות הוועד ,פורסמו כמה המצאות
חדשניות ו”פטנטים” שונים שמצא ה’בעל דבר’ לשנות
באופן ובדרך הכתיבה ,דברים שלא שיערום אבותינו ,מיני
קלפים שעברו תהליכי עיבוד וגירוד מחודשים ,סת”ם
שנעשו בדפוס ע”י מכבש דפוס ידני או דפוס-משי ,תוכנות
מחשב חדשות המתיימרות לבדוק ולהגיה סת”ם ,הצעה
לכתיבת ספרי תורה מהירים ע”י סופר סת”ם ,ושיפור
צורת נוי הכתב ע”י גויים בסין ,מזרקים ומטפי דיו ממינים
שונים ומשונים המכונים בפי יוצריהם “קולמוסים” ,בתי
מזוזה אלקטרוניים המשמיעים קול ברכה בעת הנגיעה
בהם.
כן נעשה לא מכבר ניסיון לחדש שיטות כתיבה שונות
ל”טובת” הסופר להקל עליו מלאכת הכתיבה ,ע”י הכנת
שבלונה בעלת צורת אותיות מחוררת כתבנית עמוד
של ס”ת ,וה”סופר” מעביר קולמוס בחללי האותיות ע”ג
הקלף ,ואין צורך להרחיב את הדיבור מדוע אופן זה
פסול מכתיבת סת”ם ,כך גם בענין הדפסת סת”ם בדפוס
משי ,כאשר המדפיסים עדיין מוכרים את תוצרתם על
אף מחאת כל גדולי הפוסקים שליט”א שפסלו מעשיהם
ומחו נמרצות על מעשיהם אשר לא יעשו ,ועוד חידושים
והמצאות בעיבוד ובייצור הקלף ,בתי התפילין והרצועות.
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
כשקוראים את אותה רשימה נשאלת השאלה האם מה שקורה היום
בארצות אין המצב דומה גם בזמנינו היום? ,בזמננו במשך  60שנה
למרות שכבר הגיעו לארצות הברית אלפי יהודים יראים ושלמים,
חסידים ואנשי מעשה ,וישנם כבר עשרות ישיבות וראשי ישיבות
מרביצי תורה ,צדיקים קדושי עליון חסידי ואנשי מעשה ,כאלה
שאינם מכורים לעגל הזהב .אדרבא ,הללו מרביצי תורה וחסידות
עם יראת שמים באופן מיוחד ,אבל לדאבונינו בעוונותינו הרבים
השליטה אינה אצלם ,כי אותם אלו המכורים לכסף רצו להיות
בעלי הבתים ומנהיגי עולם התורה והחסידות ומצאו דרך חדשה
איך להשתלט על הכל בכח הזרוע ,בטרור חזק ואוי לאותו אחד
שיעמוד מנגד אותם בעלי המסחר ,אותן האנשים השחורים מוכנים
לקצר אחד את ימי השני ,לא בשם המפורש אלא פשוטו כמשמעו
 על ידי שהם מוציאים את האקדח מן הכיס של הבעקישע אומתחת לשטריימעל...
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
שמואל יודא פאנעט בהגה"ק מוהר"י זצלה"ה
אב"ד דק"ק דעעש יצ"ו

ב"ה ,ברוקלין ,ב' לפ' והתחזקתם ,תשל"ג לפ"ק
שוכט"ס ,לאהובי ,ידידי הרב החו"ב מו"מ בתורה וירא שמים מרבים
כש"ת מו"ה שלום יודא גראס נ"י שליט"א בעמח"ס נפש ישעי'.
אחדשה"ט באה"ר מה יפו פעמיך ,באמרי שפר להפיץ קול צופיך ,נגד
המחפשים פשר ,בכל עניני כשרות ,להאכיל לרבים מאכלות אסורות ,בכל
מיני התרים מסברות עקומות ,ומלעיגים בדברי חכמינו זכרונם לברכה,
מגלים פנים בתורה שלא כהלכה ,בגלל כן מה טוב ומה נעים לזכות לעורר
לבב אחב"י לזכות אותם ולשים הדברים לתשומת לבם ,שלכה"פ ידעו
ויבינו ויתבוננו במה ואיך לשאול לרב ומורה ירא שמים באמת ,בענינים
אלו כדת מה לעשות למעלה בכל דבר הנוגע לעניני כשרות.
ואתה ידידי תחזקנה ידיך ,ותתברך ממעון הברכות שתזכה לישב
באהלה של תורה מתוך נחת והרחבת הדעת בקדושה ,כאות נפשך ונפש
ידידך הדושה"ט באהב"ר ובלו"ח.
שמואל יודא פאנעט
ברוקלין נ.י.

ּיֹומי
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