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 .1ליצור רקע נפשי לקליטת ערכ"* התנועה ודרך

הגשמה.
 .2לקבוע ולממש  את הזיקה האלשית של החבר לדרך
התנועה וערכיה.
 Eלבדוק את היסודות במבחן מציאות החיים
והאדם המגשים.
נתנו כאוריאנטציה בלבד .לפי הצורך והענין ש*גלו

החניכים בנושא מסויים
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להרחיב פרק זה או

אחר או

לצמצמו.
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E
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י"א(ס"נ

"שנים שהיו מהלכים" 

ע" תקל"ג(ס"ש
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"האשה שהיא מקשה לילד" -
חקל ג(ס"ט
-

e

"אדם אחד בא לפני רבא" -

e
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ע" תקי"א(ס"ק

מכתבי ראבינדרנאת טאגור? :גיטאני"לי -

ס"ט,צ,צ'א,ד,ל

הננן  3ב
מתוך "אבא גוריו" לבלזאק :ע" ,701-801
US

מתוך "כה אמר זרתוסטרה" לנטשה :על האדם
הנעלה

"הניצולים ללא תקוה" ( -סרט)

(ב,ה,י

לפנינו פרקי ספרות יפה והגות מהספרות הקדומה והספרות המודרנית
(ואף סרט בכלל זה) ,המביעים השקפות שונות על האדם והחיים .בכל פרק
המובא בזה ניתן קטע מעולם נפשי שלם ,הקובע עמדה לכל בעיות החיים

מתוך מקורות רוח מסויימים והסקפת עולם.
אנו

יכולים לקבוע בודאות כל אם נזמן את כל המייצגים השקפות

אלה למקום אחד ונעמיד בפניהם מאורע מסוייםט או נעמיד אותם בנסיון
כלסהו  -תגובתם תהלה שונה לחלוטין .נתאר לעצמנו כי לאותה סירה ,שנצלה
מטביעת האנלה  -כמסוטר בסרט "הניצולים ללא תקוה"  -נקלעו משורר -

תהילים ,חכם מתקופת המשנה ,המשורר ואיש ההגות ההודי ר .טאגורי,
הפילוסוף הגרמני פ .ניטשה ,אבא גוריו הזקן ווטרן הפושע וראסטיניאק
הצעיר מהספר "אכא גוריו .עליהם להכריע בבעייה שעמדה בפני אנשי הסירה
הניצולים :להפקיר את הפצועים והחלשים כדי להציל את החזקים או לחיות
ולמות יחד ,למרות שלא הכירו זה את זה לפני כן.
לא קשה לנחש מה היתה העמדה של כל אחד :משורר התהילים ,חכם
ההלכה ,טאגורי ואבא גוריו היו בודאי בדעה אחת כי אין להפקיר פצועים
וחלשים אפילו אם זה מבטיח הצלה לאחרים .נטטה ווטרן היו נוקטים בודאי
בעמדת המפקד ותובעים להפקיר את החלטים למען קיום החזקים ,לא ברור מה
היתה עמדת ראסטיניאק הצעיר....
בשלב זה של דיוננו לא נסאל את עצמנו מי צדק בעמדתו ומה הם
נימוקיו .עלינו לברר בראסונה שתי שאלות מקדמות:

AN
רה הדבר שבשאלה כה ברורה קיימות שת" עמדות שונות
א .כיצד קו
ב .כיצד נוצר מכנה מטותף בין אנשים
לחלוטין ללא כל פשרה?
רבותם שונים זה מזה ורחוקלם מרחקי זמן ומקום?
שמקורות יניקתם ות
" .1השאלה" לא כל כך ברורה...
התסובה לסאלה הראשונה יכולה להיות :
ת עליהם והתנאים "הברורלם" (מספר האנשים ונפה
למרות הסכנה המרחפ
רחק ליבשה ).עדיין אין לגמרי ודאות בתוצאות...
הסירה ,המזון ,המים ,המ
 ההופעה הבלתי צפויה של האניה) .  .2ההתיחסות(במקרה שלפנינו
קבעת לרוב לא לפי נתוני המציאות אלא לפי השקפות
לבעייה מסוימת נ
ם הרוחנ? .טבעי ,אם כן ,כל אנשלם בעלי השקפות
האנשים ומבנה עולמ
שונות יקבעו עמדה שונה לחלוטלן לאותן העובדות.
ניה תהיה :כל פרט ,חברה ,תרבות ,מנסהים את
והתשובה לשאלה הש
יים מקורותיהם ונסיונם ,אבל קיים יסוד מסוהף
השקפותיהם בהתאם לאופ
בות אנושית .הבסיס המשותף הזה אלנו פרל הגות
המשמש בסיס לכל תר
בלבד אלא נובע מעצם מהות האדם.

פילוסופית
באות לברר מהו הבסלט המסותף הזה לכל
אנו רוצים בשיחותינו ה

חברתית ומדינית ,לכל עמדה מוסרלת לבעיות האדם.
הגות אנושלת ,השקפה
שקפת עולם עליהם יוכל כל אהד לבנות את השקפת
בזה נקבק יסודות לה
עולמו האישית.

הירות רוהנית .איננו שואפים לקבוע השקפת
תנועתנו דוגלת ב
ם .אנו מניחים שיתכנו בתוכנו חילוקי דעות
עולם אחידה לכל בעיות החלי
קבענו גבולות למרחב הרעלוני בשטח החברתל
בשטחים רבים .אבל כשם ש
והמדיני

) כך עלינו לקכוע בסיס רעיוני משותף
(ציונות  -סוציאליסטית

ביחסם לבעיות החיים ,הרוח ,המוסר והפרט.
להשקפת העולם של חברינו
קרון חופש הרוח .יש לה תפקלד חשוב בייצוב
קביעה זו אינה גורעת מע
דרך החייס ולהתמדה בדרך ההגשמה.

בנחלים ,בין הרים יהלכון ,ישקו כל חיתו
 ...המשטח מעינים
אם .עליהם עוף השמים לשכון ,מבין עפאים
שדי ,ישברו פראים צמ
ליותיו ,מפרל מעשלך תשבץ הארץ .מצמיח
יתנו קול .משקה הרים מע
האדם ,להוציא להם מן הארץ .ויין ישמח
חציר לבהמה ועשב לעבודת
ן ולחם לבב אנוש לסעד ,ישבעו עצי ה",
לבב אנוש להצהיל פנים משמ
שר שם צפרים *קננו ,הסידה ברושים ביתה.
ארזי הלבנון אסר נטע .א
סלעים מחסה לשפנים .עשה ירת למועדים,
הרים הגבוהים ליעלים,
שך ויהי לילה ,בו תרמש כל חיתו *ער.
שמש ידע מבואו .תשת חו
לבקש מאל אכלם .תזרה השמש אספון ואל
הכפירים סואגים לטרף ו
יצא אדם לפעלו ולקבודתו עד? ערב.
מעונותם ירבצון,
לם בחכמה עשית ,מלאה הארץ קניניך!
מה רבו מעשיך ה"! כו

(תהילים ק"ד )01-42

UE
ב.

מזמור לדוד ,ה" רועי ו א אחסר .בנאות דשא ירביצני ,על מי
מנוחות *נהלני.

נפשי ישובב ,ינחני במעגלי צדק למען שמו .גם

כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע ,כי ה" אתה עמדי ,שבטך ומשענתך
המה ינחמוני .תערך לפני שולחן נגד צוררי ,דִשָנְתַ בשמן ראשי
כוסי רוַיָה ,אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית ה"
לאורך ימים.

(תהלים כ"ג)

מספר האגדה
א.

"לפיכך נברא האדם יחידי  -ללמדך ,שכל המאבד נפש אחת מישראל

מעלה עליו הכתוב כאלו אבד עולם מלא ,וכל המקיים נפש אחת
מישראל מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא; ומפני שלום-הברית,

שלא יאמר אדם לחברו :אבא גדול מאביך; ושלא יהו המינים אומרים:
הרבה רשויות בשמים; ולהגיד גדולתו של הקדוש-ברוך-הוא ,שאדם
טובע כמה מטבעות בחותם אחד כולם דומין זה לזה ,ימלך מלכי

המלכים הקב"ה טבע כל-אדם בחותמו של אדם הראסון ואין אחד מהם

דומה לחברו .לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר :בשבילו נברא העולם.

(סנהדרין ל"ח)

"שנים שהיו

מהלכים בדרך וביד אחד מה

קיתון של מים ,אם שותים

שניהם מתים ,ואם טותה אחד מהם  -מגיע לישוב .דרש בן פטורהמוטב סיקחו טניהם וימותו ואל יראה אחד במיתתו של חברו .עד שבא

רבי עקיבא ולמד" :וחי אחיך עמך" (ויקרא כ"ה  - )65חייך קודמים

לחיי הבריך":

(בבא מציעא )02

"האשה שהיא מקשה לִילֶד  -מחתכין את הילד במעיה ומוציאין אותו
אברים-אברים מפני שחייה קודמים לחייז; יצא רְבו-אין נוגעין
בו ,סאין דוחין נפש מפני נפש.

(אהלות פ"ז ,מו)
"אדם אחד בא לפני רבא ,אמר לו :השלטון של עירי אמר לי :לך
והרוג את פלוני ,ואם לא  -אהרג אותך .אמר לו :הָהֶרַג ולא תהרג-
מה ראית שהדם שלך אדום יותר ,שמא דמו של אותו האלס אדום יותר?"

(פסחים כ"ה)

א.

 NETזרמת החיים השוטפת יום ולילה בתוך גיד" הלא השוטפת בתוך
היקוס ומחוללת את מחולותיה בקצב ובמדה.
החיים

הדופקים בעליצות גיל בקרב עפר האדמה בתוך טרפי

עטב אין-מספר

ופרחים.

והם גם

ומטתפכים בהמון

גלים סוערים בתוך עלים

והם גם החיים המטולטלים בערש הים הגדול אשר ללדה ואשר למָוֶת,
אשר במורדות הים ואשר במעלות הים.
ואני

ידעתי מאוד כי גם יצורי ימלאו דיו

נגה כולם בהיותם ווגעים

אל צבא החיים הזה .הנה זאת כל גאוותי :כי דפק החיים אשר מעולם
מפזז גם בקרב דמי ברגע הזה.
(ביטנילי ס'ט)
ב.

ביום דפק המות על דלתך ,מה תאמר לתת לו מנחה? הנה אני שֶם לפני
אורחי את כוס חיי המלאה-לא אתן-לו לעבור בידים ריקות.

את כל  pnoבְצִירִי אשר לימי סתוי ולילות קצל ,את כל הקציר וכל
הלקט אשר לעמל חיי אשים לפניו באחרית ימ? בדפק המות על דלתי.

(ביטנילי צ")
ג.

הו אתה הגמול האחרון אשר לחיי ,אתה המות ,אתה מותי ,בא ולחש לי

את דברך באזני!
מיום אל יום צפיתי אליך; למענך נשאתל  >2Y930 NXהחיים ואת

מצוקותיהם.
כל אשר הנני ואשר לי ואשר קויתי ואשר אהבתי  -הנה שטף כל זה
תמיד אליך אל תוך מעמקי סתריך .זה מבט עלנך האחרון וזו חיי יהיו
אחדים עתה לנצח.

היו הציצים למקלעת ,נבונה עטרת הפרחים לחתן .הנה תעזוב הכלה את
ביתה אחר" החתונה ותקדם פני אדונה יחידה בדממת הלילה.

(ב'טנילי צ א)
ד.

הוי חַיִי חיי ! מי יתנני תמיד ושמרתי  >21למען יטהר ,כי ידעתי
אשר רוח מגעך שוכן על יצורי כולם.
מל

יתנני

תמיד

וסמרתי

מחשבותי

מכל כזב ,כ*

*דטתי כל

אתה האמת

ENEE
אשר  nauבקרב רוחי

את

נר תבונתי.

מ" יתנני תמיד וגרסתי כל-רע מקרב לבי ושמרתי אהבתי בפרחיה,
כי ידעתי כי אתה כוננת כסאך בסתר ארון לבי וזה יהיה ראש דרכי;
 VRאמצא אותך בכל מפעלי ,כי ידעתי כי אתה הוא המאזרני MD
למען אפעל.

(ר .טאגורי גיטנילי ד")
ה.

הנה זאת תפילתי אליך ,אדוני :נתש ,נתש עם הסורש את רישי
מקרבילבי.
תן-לי כוח לשאת על נקְלָה ,את חדותי ואת דאגתי

תן-לי כוח להפוך את אהבתי לעשות פרי בכל אשר תפנה
תן-ל? כוח לבלתי הזניה לעולם דל ולבלתי כפף ברכי לפני ערוץ

גבה-רוה.

תן-לי כוח לנשא את כוחי מעל תעתועי יום ויום.
ותן-לי כוח להסגיר אל הפצך את כלכוחי באהבה.

(ר .טאגורי ,גיטינילי ל"ו)
)e

למה כבתה המנורה?
 סוככתי עליה באדרתי לשמרנה מן הרוח ,ולכן כבתה המנורה.למה קמל הפרח?
 אמצתי אותו אל לבי בחמת אהבתי ,ולכן קמל הפרח.למה חרב המעין?
 -שפכתי עליו סוללה לבעבור היותו רק לי לבדי,

למה נתקו מיתרי הנְבל?

ולכן חרב המעין.

 התאמצתי למַלֶט ממנו קול אטר לא היה בו ולכן נתקו מיתרי הנבל.(ר .טאגורי ,הגנן נ"ב)

מ"אבא גוריו" לא,ד* בלזק
כץ ,אמר" אד ]  - .אכל ,מר גורלו ,א?ך אפשר הדבר :בנותיך
חהיות חיי עשירים ואתה יושב במאורה כזו?  -ומה בכך?  -אמר הזקן
והעמיד פני אדם חסר דאגה  -למה לי תנאי חיים טובים מאלה? לא אוכל

לבאר לך את הדבר .איני מוכשר להגיד שתי מלים כהוגן .הכל פה  -דפק
את עצמו על לבו  -חיי כלולים בחיי שתי בנותי  -כשהן שמחות ונהנות

מחייהן ,כשהן מאושרות וכשהן לבוסשות יפה ,כשרגליהן דורכות על
מרבדים  -מה איכפת לי  “miaאני והמקום שאני ישן בו? לי לא קר אם

gr
להן חם ,איני משתעמם אם הן צוחקות .אין לי כאב לבד מכאבן .כשאדוני
יהיה אב וכשישמע קול פטפוט ילדיו ויאמר לעצמו" :כל זה עצמי ובשרי!
 TRיחוש מה קרובים היצורים הקטנים האלה לכל טיפת דמו ,אז ידע שהם

פרח נשמתו ותמציתחה  -כי הלוא כך הוא!  -ירגיש שהוא קטור לעור בטרם
ובלכתם ידמה כי רגליהם נושאות את גופו .בכל מקום אשמע הד קולן .מבט

עצוב בעיניהן מקפיא את דמי .יבוא יום ותדע כי אדם שמח יותר בשמחהת
בניו מאשר באשרו הוא .לא אוכל לבאר לך זאת :זוהי הרגשה פנימית
המתפשטת ומביא ריוח והקלה לנפשי .אני חי חיים מטולשלה.
רצונך לשמוע דבר מוזר? רק לאחר היותי לאב הבלנותל את האלוהיט.

הוא בכל ,כ? הכל בא ממנו .כך אנליעם בנות? .אך אהבתל אנ* אל בנותל
גדולה מאהבת האלוהים אל עולמו ,כי העולם אינו יפה מאלוהלם ובנותי
יפות ממני .נפשי כולה נתונה...
(אבא גוריו

)801 - 701

מ"כה אמר זרחוסטרא" לפינטשה

על האדם הנעלה
לפני אלוהים  -ואולם  noהאלוהים הזה! האלוהים הזה,

אתם בני

האדח הנעלים ,היה הגדול מכל אסון אשר לנגד פניכם.

ומאז טכבו בקבר שבתם וקמתם לתחיה .רק עתה בוא יבוא מועד
הצהרים הגדול ורק עתה קום יקום האדם הנעלה והיה  -לאדון.
האם הבינותם אחי את המלה הזאת? ראו הנה נבהלתטם  -האהז לבכם
פלצות?  oxתהום פערה לוע לכם?  Pina ado oxפער 4את פלו להרוץ לכם
לשונו?
הבו נא ,עלו

נא ,אתם בני אדם הנעלים! רק עתה יחול ההר וילד

את עתידות האדם .מת האלוהיט ועתה הנה חפצכגו אנחנו  -כי יתיה האודם
העליון!
XxX
x

"רַ2ע האדם"  -ככה דברו אלי כל החכמים ,לבעבור נהמני .הה לו רק
אמת היה הדבר כיום הזה! כי הרע הלוא זה מבחר כוח האדם.
"שומה על האדס ללכת הלוך וטוב "הלוך ורע"  -ככה למזתי אנוכי.
דרוש הרע לטובת האדם.

ו
אולי האיש המטיף אחר היה פעם לאנשים הקטנים טוב עשה כי נשא
וכל סבל את עוון האדם  -ואולם אנכי פה שמח על העוון הגדול,כי הוא
לי הנחמה הגדולה.

אתם הבוראים ,אתם בני אדם הנעלים! הלוא בגלל הילד אשר בתוך

בטנה הרה האשה.

ואתם אל נא תתנו להשסיא אתכם ולפתות אתכם! כי מי אפוא קרובכם

הקרוב לכם מכל? וגם אם תעשו דבר למען רעכם "הקרוב לכם" ,לא הבראו
למענו דבר!
שכחו נא לי את כל "למען" ,אתם הבוראים! הנה צדקתכם היא
הדורשת מעמכם אשר לא תעשו דבר "למען" ו"בגלל" ו"יען"  -למלים
הקטנות המלאות רמיה אטמו נא אזניכם.

זה "למען הרע הקרוב" איננו בלתי-אם צדקת האנשים הקטנים;

בפיהם תמצאו תמיד "זה בעד זה"" ,כף רוחצת כף"  -ואולם אין להם

צדקה ולא כוח לתועלרכם לנפשכם אתם!

ובתועלתכם לנפשכם אתם ,אתם הבוראימ ,צפונה כל ההשתמרות וכל
שימת הלב אשר לָהָרָה! הדבר אשר לא ראה עוד איש בעיניו ,זה 9922
בעודו בכטן ,הלוא הוא השומר וחונן ומכלכל את כל טאהבתכם!

ובמקום שם כל אהבתכם ,במקום הילד ,שם גם כל צדקתכם! מפעלכם
ו
רצונכם הוא הוא רעכם הקרוב לכם מכל קרוב; אל נא תתנו להשיא אתכם

בערכי רמיה!

) כה אמר זרחוסטרא "על

האדם הנעלה" ,ב ,ה,י א).

מ"אבא גורלו"

(דברי ווטרן לאז"ן

אסטינ

(p

 ...היודע אתה ,איך כובש לו אדם דרך! על ידי ברך גאוניות

או על ידי שחיתות מחוכמת .צריך לפלח גוש אנושי זה ככדור התותח
או להתגנב כמגפה .אין בצק ביושר .בני אדם מוכינים ראשיהם לפני כוח
הגאון; הם שונאים אותו ,מוציאים עליו דיבות,יען כי הוא לוקה לו
לבדו את מלקוחו; אבל אם הוא מתמיד  -משתחוים לו .קיצורו של דבר

- 9 -

אם לא יעלה בידיהם לקברו בבוץ ,יפלו לפניו אפים ארצה .הכטרון אינו
מצוי לעתים קרובות ,השחיתות היא הכוח השליט בעולמנו- - 7 .
  - -לכן אם יט את נפשך להצליח במהרה ,עליך להיות עשיר מלכתחילה,או

להתחפש כעשיר .למען התעשר צריך אדם ללכת בדרכים נועזות;

ולא -

שקוע ישקט ביוון המשחק הפעוט .במאה המקצועות ,שאתה *כול להאחז בהם
ימצאו עשרה אנשים המצליחים במהרה  -הקהל קורא להם גנבלם ...הסק נא
את

מסקנותיך .כך הט החיים! כל העמל הזה אינו טוב ממלאכת המטבח,

והוא מעלה צחנה כמוה ,ואם יט לך חסק ליהנות מהאוכל חייב אתה לדעת
ללכלך את הידים .עליך רק לדעת גם לרהצן כהוגן  -בזה כל מוסר זמננו.
אני רשאי לדבר כך על העולם ,אני מכיר אותו .שמא תאמר ,כל מגנה אני
אותו ,את העולם? כלל לא .כך הוא מיום הבראו .בעלי המוסר לא ישנו את
טבעו .האדם אינו

יצור משלם.

יש שצביעותו עולה או יורדת,

ולפי זה

אומרים התמימים שהאדם הוא מוסרי או אינו מוסרי ,אינני מרשליע את
העטשירים כדי לשבח את ההמון :האדם הוא את אסר הוטא בין שמקומו למעלה,
למטה או באמצע .בכל מליון ראשי בקר נעלה זה ימצאו עסרה עזי-נפש

הסמים צצמם למעלה מכל ,אף למעלה מהחוק .אני אחד מאלה וטתה ,אם בך
מעלה הנך ,לך לפניך בקויטר ובראש מורם .אבל מלחמה תה*ה לך בקנאה,

בדלבה ,בבינוניות ,בכל הפולם.

הניצולים ללא תקוה

/

ססר ט

אנית נוסקים גדולה .בה נוסעים תיירים בטיול מסביב לעולם,
סלוה ובידור .פתאום  -זעזוע .האניה נתקלת במוקש וז צוללת במהירות.
ממאות הנוסעים באניה נצולים בסירה אחת  62אנסים גברלם ונסים מהם
פצועים .הסירה קטנה ומיועדת ל  9אנטים בלבד .המזון מועט ויספיק רק
לימים ספורים .המים מעטים מאוד .מספר אנשים פצועלט קְקה ביניהם
קברניט האניה.
כדי להמנע
של הסירה .נקבעת
את הפיקוד לקצין
קריאות-העזרה של

מסכנת טביעה חייבים מספר אנשים לשהות במלם בצדה
תורנות של סהייה במים .הקברניט מת מפצעיו ומוסר
צעיר .התקוה היחידה ..החשת עזרה מאניות סקלטו את
האניה הטובעת .מתברר שגם תקוה זו מתבדית כל

האלחוטן ,שניצל ,מודה כי לא הספיק לשגר קריאת עזרה לפני שקיעת

האניה.
המפקד מחליט לעשות מאמץ לחזור לחוף אפרלקה ,מרחק של  0051ק"מ
הסיכויים קלוטים .כדי להתקרב  monnaיש הכרח להקל את המעמסה בסירה.
המפקד הצעיר נבוך .הוא טוקל בדעתו על מי לצוות לעזוב את הסירה.

סערה מתקרבת והוא מחליט כי כל החולים והפצועים חייבלים לעזוב את
הסירה וכמו כן הנשים שאינן יכולות לחתור במשוטים .תוך לחץ ואיומים
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בנשק הוא מבצע את תכניתו .בין המפקרים נמצאת אשה פצועה אשר בעלה
מסרב להפרד ממנה ויורד אתה למים .ילדם בן ה 7-רוצה אף הוא לרדת אחרי
ההורים ,אבל מונעים ממנו זאת בכוח.

שמונה אנשים הפקרו לגורלם על גלי הים הסוערים והוקל לסירה.
היא עוברת בשלום את הסערה .עם שוך הסערה פורצת תגרה בין המפקד
ואחד הנוסעים המאשים אותו ברצה .בתגרה נהרג הנוסע ומהפקד נפצע פצע
אנוש בחזה . RIMמוסר את הפיקוד לחברו הקצין ומבקט שיורידו אותו
מהסירה ,כשם שהוא נהג בפצועים האחרים .הנוסעיט מסרבים לכך והמפקד
הפצוע הופל למים .הוא נמשה מהמים ע"? חבריו ובוגע שהוא מתעורר
מעלפונו נשמעת צפירה של אניה מתקרבת .הנופעים ,שנשארו בחיים בסירה,
מתחילים להסתייג ממעשי המפקד בהפקרת החולים והחלשים ומסלרים מעצמם
את האחריות לכך .כל כמה שמתקרבת האניה ,המושיעה ,יורדת קדרות על

נוסעי הסירה ,וביחוד על המפקד הפצוע .בהתקרב האניה הם רואים על
סיפונה או נדמה להם שהם רואים ,) poaזה לא ברור בסרט) את האנסים

שהם הפקירו במים .העליה מהסירה לאניה אין בה כל שמחת הצלה .על

כל אחד רובץ נטל כבד :האחריות לגורל אלה שהפקרו יום לפני כן בלם!

המפקד הפצוע עולה אחרון מדוכא ושבור ,ומעיף מבט אחרון על
הסירה הרץקה:.:

