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המרמן  אילנה  שהתאלמנה,  לפני  ם 
בארץ,  במרץ.  מדוושים  היו  ובעלה 
בחו"ל, בהרים מושלגים. עם בנם. "בן 
אופניים",  על  מטורף  ממש  היה  זוגי 

ומת ספרות  עורכת  המרמן,  ־אומרת 
רגמת מהוותיקות והמוערכות בארץ. 
"בעצם הוא הכשיר אותי לרכוב. אבל מאז שהוא מת, 

הרכיבה נהייתה כמעט אובססיבית מבחינתי". 
הנסיעות  אופניים.  זוגות  שלושה  היום  לה  יש 

קילו עשרות  פני  על  מתפרסות  שלה  ־השגרתיות 
מטרים בסביבות ירושלים, "בשטח ישר אני יכולה 
לנסוע גם מאה קילומטר ביום, אבל כל הסיפור הוא 
עוזרת  שהרכיבה  ספק  אין  כאן.  והירידות  העליות 
מבחינה נפשית. שלא לדבר על הביטחון שמגיע עם 

ההתחזקות הגופנית".
־אדם נוסע, רוכב, מטייל - שכל מעצור או מח

סום רק מדרבן אותו להגביר את הקצב. כך המרמן, 
71, מציגה את עצמה בספרה התיעודי החדש,  בת 

הסיפו באחד  בית(.  אחוזת  )הוצאת  לבדה'  ־'אישה 
רים הראשונים, היא משחזרת פנצ'ר סמלי במיוחד. 
המכונית הפרטית שלה, שאיתה היא פחות או יותר 

־מבריחה מזה עשורים פלסטינים תושבי הגדה פני
מה לשטח ישראל הריבונית; פורד פיאסטה אדומה 

־שמככבת בספר כבת לוויה סוסית, נאמנה - מתחי
לה לחרוק. המרמן מתארת את עצמה נכנסת לכפר 
בלי  עציון,  גוש  בסביבות  הנראה  ככל  פלסטיני, 
לשים לב לאוויר שיוצא מהגלגלים. כשאוסף גברים, 
ילדים ונשים מתקבצים סביב המכונית שלה, וכמו 
נושאים אותה על כפיים, ברור שלא רק המכונית 
מחליפה גלגל. אחר כך, בסלון המשפחה המוסלמית, 
היא מוצאת את עצמה משחררת קיטור. פורצת בבכי 
המרמן  בין  המסתעף  המפגש  התחיל  שם  מפתיע. 

לתושבי הכפרים.
"זאת הייתה תקופה קשה מבחינה אישית", היא 

בכל  איתם.  אותה  חלקתי  להתכוון  "ובלי  אומרת, 
קרובים  לא  אנשים  מול  בבכי  לפרוץ  אחר,  מצב 
זאת מבוכה ואי־נעימות. אבל מול האישה המסוימת 
הזאת והאישיות הקורנת שלה - כפרייה, מוסלמית, 
שמרנית בדעותיה - לא הייתה בזה מבוכה. גם מול 

כל הילדים שלה שהיו שם ונתנו לי ממחטות אף".
במצב  אותה  לדמיין  קשה  המרמן,  עם  בפגישה 

־כזה, חשופה, מוקפת ממחטות. מצד שני, סגנון הדי
־בור שלה, הרושם הקפדני, המחונך, הכמעט פקידו

תי שהיא יוצרת במבט ראשון - לא מתיישבים עם 
־העובדה שהמרמן היא בעצם עבריינית מועדת במו

נחי החוק הישראלי. אישה שכבר בילתה בחייה כמה 
ימים במעצר, וגם בשנים האחרונות העבירה שעות 

־ארוכות מול חוקר משטרה. הספר מתאר את הנסי
בות האישיות שהובילו אותה בהמשך לייסד קבוצת 
נשים ישראליות בשם 'לא מצייתות', שהסיעו באופן 
פרטי נשים וילדים פלסטינים לבקר בישראל, בחוף 
הים למשל )באחד הפרקים היא מספרת על נסיעה 
ראשונה ומלחיצה מהשטחים. בחורה צעירה במושב 

לידה, אביה בתא המטען(.
"אני ממושמעת בכל חלק בחיי. עד כדי שעמום. 

־משלמת מיסים, מצייתת לחוקי התנועה. אבל כש
־תוקעים מולי מחסומים - אני עוקפת אותם. גם בת

חום המקצועי - באהבה שלי לאורך השנים לספרות 
מיוחדת. הרי חוסמים את דרכי גם כשהורגים אנשים 

שנפ אמי  וכמו  זוגי,  ובן  אחותי  כמו  לי,  ־שיקרים 
באמת  שאי־אפשר  ונכון  אחריהם.  שנים  כמה  טרה 

להתמרד נגד מלאך המוות. הוא תמיד מנצח. אבל 
המסעות שלי היו הדרך לעקוף גם את הפחד ממנו".

ממחלה  מותם  אחרי  האלפיים,  שנות  בתחילת 
גרמני,  ממוצא  גרמנית  ספרות  חוקר  זוגה,  בן  של 
ואחותה היחידה, המרמן החליטה לנסוע לבדה לניו־

זילנד, למסע אופניים הרפתקני - שפותח את הספר 
כהקדמה להרפתקה העיקרית שהמרמן מתארת בו: 
אחרי שנים כפעילת זכויות אדם בעזה ובגדה, היא 

־יוצאת להיפגש עם תושבי השטחים באופן אחר לג
מפוליטיקה  כביכול  מנותק  משפחתי,  אישי,  מרי, 

ישירה, מהפגנות, משיחות אינטלקטואליות.
אז על  לניו־זילנד לא עברתי  לנסוע  "בהחלטה 
בלי  דווקא,  לעשות  רציתי  בהחלט  אבל  חוק,  שום 

לחשוב על זה יותר מדי. לנסוע הכי רחוק שאפשר, 
־לאזור נידח, לבדי. אבל גם בארץ השלווה הזאת גי

ליתי גזענות והפחדות. בכל מקום בניו־זילנד הזהירו 
אותי מהתושבים המאורים. כולם איימו, הפחידו, מה 
שיכול לקרות לי כאישה שמסתובבת לבדה. ולא רק 
אנשים לבנים. גם האישה המאורית שאני מזכירה 

־בספר אמרה לי, 'אסור לך ללכת כאן לבד'. וגם בי
שראל אני שומעת שוב ושוב אותה שאלה: מה את 

נוסעת לשטחים לבד, מה יש לך לחפש שם?"
מה באמת?

"חירות. ולא במובן פילוסופי. פשוט במובן של 
שאף  כיף  לבד,  לנסוע  כיף  חושני.  אמיתי,   - כיף 
בנסיעה  גם  הרי  נמצא.  אתה  איפה  יודע  לא  אחד 
מירושלים לתל־אביב אתה יכול למות בתאונה. יש 

סיכוי סביר שידקרו אותך בטיילת. אני לא מאמינה 
בסכנה כשלעצמה, ואני גם לא אקריב את חיי למען 
ולא בשם המאבק  שום מטרה - לא בשם המדינה, 

־הפוליטי. אם חיי כאן יהיו בסכנה אמיתית, אני אע
זוב. אבל בניו־זילנד גיליתי שכל עוד לא קורה לי 
שום דבר - אני לא צריכה לפחד. והשילוב הזה של 
כיף וחופש המשיך איתי הלאה גם במסעות שעשיתי 

בכפרים הפלסטיניים לא רחוק מהבית שלי.
"מבחינתי, אי־ציות לחוק זה עניין עמוק. למדתי 

חו קובעת  מדינה  אם  גם  היהודית:  ־מההיסטוריה 
קים, זה לא אומר שצריך לכבד אותם. יהודים סבלו 
לאורך ההיסטוריה מצייתנות של בני עמים אחרים. 
ולכן שמחת החיים שלי היא לגלות חירות: אם אני 
אני  אותו.  לבצע  חופשית  אני   - במשהו  מאמינה 
אמצא דרך להערים על מי שינסה למנוע ממני דבר 
כזה. בלי אלימות, אבל בכל דרך אחרת. אל תפחידו 
אותי, ואל תגנו עליי. אם ייערף לי הראש, זה ענייני 

ולא עניינה של המדינה".

עצמה.  על  מעידה  היא  לממתקים,  מומחית 
באחד מפרקי הספר היא מתבוננת בתאווה בגלידה 
כשהיא  פלסטיני.  בכפר  וילדות  ילדים  שמלקקים 

־פוגשת מכרים בכפרים הקבועים שבהם היא מבק
רת, המרמן דואגת להביא כיבוד מתוק גם לעצמה. 

גלידוניות יתקבלו בברכה.
אבל אין ספק שמדובר בדוקטור לספרות. אדם 
בברלין,  בביקור  הישן.  מהדור  מקצוענית  משכיל, 

המהפ של  גופתה  נמצאה  שבו  באגם  לבקר  ־תלך 
זאת, לא רק השגרה  ובכל  רוזה לוקסמבורג.  כנית 

־הספורטיבית הממושמעת של אימוני שחייה ורכי
בות אופניים גורמות להמרמן להישמע צעירה. זה 
בעיקר אותו עיקרון כמו־ילדי שעולה בפגישה איתה 

ובספר: אתם לא תגידו לי.
בדיוק  היא  שנים  אותה  שליוותה  המכונית  את 

ג

עד ניו־זילנד הרחיקה בעקבות מותם של בעלה ואחותה. 
משם המשיכה לחפש את החופש דווקא בגדה המערבית, 

מבריחה במכוניתה פלסטינים לשטחי ישראל, מנהלת 
מול חוקי המדינה קרב של אישה אחת. אילנה המרמן, 
מהעורכות והמתרגמות החשובות בארץ, מתעדת את 

מסעותיה בספר חדש ונפרדת מהפורד פיאסטה האדומה
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גבולעוברת כל

אני שומעת שוב ושוב אותה שאלה, 'מה את נוסעת 
לשטחים לבד, מה יש לך לחפש שם?' שיילכו לעזאזל כל 

הפחדנים האלו. אני אגלה את העולם בדרכי. אל תפחידו אותי, ואל 
תגנו עליי. אם ייערף לי הראש, זה ענייני ולא עניינה של המדינה"



נתנה במתנה, "כדי לסגור מעגל עם עצמי". בספר, 
לשו דומה  משהו  מכניסה  האדומה  ־המכונית 

הפגישות  את  משחזרת  המרמן  שבו  לאופן  בבות 
שלה עם חיי פלסטינים בשטחים. גם בבתי הכלא, 
כיפה  כמו  נשמעת  המספרת   - המשפט  באולמות 
באופן  נחשפת  ליער:  נכנסת  הפנסיה  בגיל  אדומה 
ישיר ועקיף לחיי המחסומים, העינויים המקצועיים 
הראשונה,  האינתיפאדה  בתחילת  והביורוקרטיים. 
אז החלה לבקר עם הבלשנית עידית דורון במחנות 

פליטים בעזה, ולאחר מכן, בעשור וחצי האחרונים.
את  מציגה  המרמן  הספר,  של  הראשון  בחלקו 
התימהון והנזפנות שהיא מעוררת מול הזולת. אישה 

־בגילה שלא למדה כביכול את אמיתות החיים הפ
לקרובים  לעצמך,  כל  קודם  תדאגי  ביותר:  שוטות 

מתא כשהיא  גם  צרות.  בכוח  תחפשי  אל  ־אלייך, 
רת את האופן המגוחך, הידוע מראש, שבו מתנהל 
משפט בבית דין צבאי - נוצר רושם כמעט תמים: 
כל מי שנמצא בחדר מקבל את המציאות, את כללי 
חוץ  כולם  הפלסטינים.  הנאשמים  כולל  המשחק, 
לשפשף  ההתעקשות  או  הזה,  התימהון  ואת  ממנה. 

את העיניים, היא מבקשת להוריש לקוראים.
אנשים.  הרבה  לי שאני תמימה.  חיי אמרו  "כל 
אבל זאת לא תמימות. אני סקרנית היום כמו שהייתי 
פוליטית,  מבחינה  יותר.  הרבה  ובעצם  בילדותי, 
בוודאי שאני לא תמימה - גם אם אני מנסה לתאר 
דברים בהומור. זאת לא תמימות, אלא השקפת חיים: 
שילכו לעזאזל כל הפחדנים האלו. אני אגלה לי את 

העולם, בדרכי, לפי מידת האומץ שלי".
גם מול הפלסטינים שאת עוזרת להם מורגש מתח. 
אלייך,  ביחס  מציאותיים  יותר  הרבה  הם  כאילו 

ביחס לכוונות הטובות שלך.
משתי  אנשים  בין  במפגש  מתבקש  דבר  "זה 
 - נשים  עניים,   - מדוכאת  מאוד  אחת  קהילות, 
זה  יותר.  או  פחות  בטוב  שחייהם  כמוני  ואנשים 

ממאה  או  מנתיבות  אנשים  עם  בפגישה  גם  יקרה 
שערים. גם כשכתבתי ספר על הפגישות שלי עם 
זונות, ואז למדתי באמת להכיר מהי מצוקה, היחסים 

־התחילו בצורה דומה. הנשים היו משקרות לי, מנ
סות לנצל אותי. זה חלק מהעניין: העם שלי מייבא 
נשים מארצות מזרח אירופה באופן כמעט ממוסד, 

־ואני מנסה לדבר איתן. הן באמת צחקו עליי בהת
חלה, וזה בסדר גמור, אבל אחר כך תבוא הידידות.
־"אז מה, הרגשתי מנוצלת כשנתתי עשרת אל

בחור  ממעצר  לשחרר  כדי  לערבות,  שקלים  פים 
־שאני מתארת בספר? אני יודעת מה משמעות הס
־כום הזה. אבל היה לי - ורציתי לתת. אני בזה לי

שראלים שיש להם, שיכולים לתת - ולא נותנים. 

הגורל האישי פה ושם המר לי, אבל אני לא דפוקה 
בהגדרה. יש לי חיים נוחים, מילדותי ועד היום".

היום המרמן היא דמות מוכרת בשלושה־ארבעה 
כפרים שבהם היא מסתובבת. מוזמנת באופן קבוע 
לאירועים משפחתיים, ולא תמיד הולכת. מעורבת 
בחיי משפחות מסועפות. ילדים שהכירה כבר נישאו 
והפכו להורים בעצמם. אבל התהליך הזה התחיל עם 
אישה אחת ומשפחה אחת - מתוך הרצון של המרמן, 
מתרגמת מצרפתית ומגרמנית, בין היתר של קפקא, 
קורסים  של  שנים  "אחרי  מדוברת,  ערבית  ללמוד 

ושיעורים פרטיים שאף פעם לא תפסו".
אחרי מות בעלה, עברה לדירה חדשה בירושלים. 
אישה  לי  שיכירו  כאן  שעבדו  מפועלים  "ביקשתי 
פלסטינית שתלמד אותי. אחד מהם לקח אותי לבת 

משפחתו, אחות במקצועה. ביקשתי ללמוד תמורת 
ואז  ונתיידד  שנכיר  או  אמרה:  היא  אבל  תשלום, 
אשמח להיפגש איתך, או שפשוט נוותר על העניין".

לא ויתרתן.
בצורה של שיעור.  לא  "היינו פשוט משוחחות. 
מיד גם כל חברותיה ובנות משפחה היו מעורבות. 
רואים  שהם  הראשונה  היהודייה  באישה  התעניינו 

־בחייהן שהיא לא חיילת ולא עומדת במחסום. הגב
רים כמובן ידעו עברית - כל הגברים בגדה יודעים 
עברית, משכילים ולא משכילים, מהעבודה שלהם 
ומהמעצרים - ולא עניין אותם שהנשים לא מבינות 
כשהם פונים אליי בעברית. הייתי צריכה להתעקש 
על זה, ועם הזמן הם פשוט היו יוצאים מהחדר בזמן 

השיחות עם הנשים".
הספר כולו מתבסס על העמדה המרדנית שלך - 

־אבל מתמסר למפגש עם אנשים שמרנים, שמא
מינים בעקרונות שלא מקובלים עלייך.

לאמיתיים.  האלה  היחסים  את  שהופך  מה  "זה 
מע לפעמים  אני  איתי.  והם  איתם,  חופשית  ־אני 

צבנת אותם, והם אותי. אנחנו מדברים כבני אדם. 
דתיים;  מוסלמים  לגמרי,  נורמטיביים  אנשים  אלה 
כל מה שמעניין אותם זה המשפחה שלהם ולפרנס 

היש לשלטון  הכללית  לאיבה  מעבר  ילדיהם.  ־את 
ראלי, לא מעניין אותם להתעסק בפוליטיקה. אני 
מאוד ביקורתית כלפי החברה הזאת, ביחס למעמד 
האישה. אני לא מכבדת את מוסד הנישואים כמוהם. 
אבל ברגע שאני מתחברת עם אנשים, הדעות שלהם 

לא מפריעות לי.
לנחם  מנסים  הם  איך  לראות  מעניין  לי  "היה 

־אותי, מול כל המיתות שעברו עליי והמחלות הק
שות, בדרך שלא יכולה לנחם אותי, 'זה מן אללה. 
את  מתים.  וכולנו  ככה,  שכולנו  תביני  מאלוהים. 
הם  בידייך'.  לא  וזה  הגורל  שזה  להאמין  צריכה 
אמרו את זה בקבלה כזאת, ברוגע כזה, שהתקנאתי 
בדתיות שלהם לרגע. מי מהחברים החילונים שלי 

ידבר ככה על מות בעלי?"

, המרמן עוררה הדים כשע־ םלפני כארבע שני
זבה את ההוצאה הוותיקה שלה, עם עובד. רשמית, 

התפ בדיוק  ולא  פנסיונרית,  אז  הייתה  כבר  ־היא 
וחד־מש פומבי  באופן  הגיבה  המרמן  אבל   - ־טרה 

מעי למינוי של יעקב בריי, קצין משטרה לשעבר, 
כמנכ"ל ההוצאה, ולא המשיכה לערוך את הסדרה 
הוסכם  שכבר  כפי  אחרת',  'פרוזה  איתה,  המזוהה 
ותוכנן. במקרה הזה, המרמן לא קיבלה עקיפה של 
מסודר. פשוט  לא  מינוי  כאן  "היה  ותקנות.  נהלים 

ניסיון של עיני, שהיה אז יו"ר ההסתדרות, לעקוף 
את דירקטוריון ההוצאה שהייתי חלק ממנו".

מה שהפך את זה ל"פרשה" הוא ההקשר הפוליטי. 
קצין משטרה ומולו פעילת שמאל ותיקה.

מקצועיים  בקריטריונים  עומד  היה  האיש  "אם 
שהוא  לזה  משמעות  הייתה  לא  הדירקטוריון,  של 

־איש משטרה בכיר. אבל כן, גם אם זאת רק אנקדו
־טה, באותו זמן נחקרתי במשטרה והפריע לי שמדו

בר במישהו שהיה סגן ראש אגף החקירות".
יש לך ספקות לגבי ההחלטה הזאת? בכלל, לדבר 

איתך מזכיר דיבור עם אדם דתי, חסר ספקות.
"לגבי המקרה הספציפי הזה, אני יכולה להתייחס 
לאפשרות שזאת הייתה טעות. שלא צדקתי באופן 
מוחלט. הרי פניתי אז במכתב לכל עמיתיי בהוצאה, 

ואף אחד מהם לא ענה לי. חוץ מיובל שמעוני, סופר 
שאני מעריצה. הוא לא הסכים אותי, וטען שצריך 
לתת לאיש צ'אנס בתפקיד - אבל לפחות הוא ענה 
לי, התייחס בכבוד. כך או כך, זאת השקפת החיים 
השכל,  היכולת,  לרשותו  שעומדים  אדם  כל  שלי: 
הכוח הפיזי, האפשרות - צריך לנצל אותם לבצע 
שינוי. אני מאוד בעד לתקוע מקל בגלגלים. וזה מה 

שניסיתי לעשות גם במקרה הזה".
השלי גם  שבהן  שנים,  כמה  של  הפסקה  ־אחרי 

מה תואר בערבית ספרותית, המרמן חוזרת עכשיו 
עם  בית,  אחוזת  בהוצאת  הפעם  העורכת,  לכיסא 
מעין סדרת המשך ל'פרוזה אחרת'. "החלטתי לנסות 
לשוב ולתרום - בסתיו חיי - את תרומתי כעורכת 
מיוחדים',  'קולות  של  לאור  הוצאה  מלבד  סדרה". 
המרמן מציבה לעצמה שתי מטרות: ליווי קפדני של 

־מתרגמים )"כדי להנחיל לדור הזה מקצת ממה שה
נחילו לי מוריי בתחילת דרכי, אברהם יבין ואמציה 
פורת"( ומתן במה ליצירה ערבית. בקרוב יראה שם 
מרצועת  צעירים  כותבים  של  סיפורים  קובץ  אור 
עזה, "נשים וגברים שמחפשים אהבה והנאה ועתיד 
לכל  אין  לכאורה  שבו  מקום  בתוך  עצמי  ומימוש 

אלה שום סיכוי שבעולם".
בספר  מתארת,  שאת  הפלסטינים  לחיי  בניגוד 
נראה שההתעקשות שלך לא מביאה אותך למבוי 

־סתום. שוטרים, חיילים, סוהרים ושופטים לא מפ
עילים נגדך כוח גלוי. חלקם ידידותיים אפילו. את 

מפרסמת את הפעילות שלך ולא נעצרת.
־"עמדתי עכשיו על סף משפט בגין הברחת פל

סטינית, אבל המשטרה חכמה ולא מעוניינת להפוך 
את זה לסיפור פוליטי בינלאומי. גם ביחס לשוטרים 
אתה רואה - בסופו של דבר אתה ניצב מול אנשים. 
הסקרנות תמיד משחקת תפקיד, קשרים מעניינים 

תמיד נוצרים. צריך רק פתיחות.
"לפני שנתיים לקחו אותי בניידת מבית חולים 
השוטרת  רעב.  שובת  פלסטיני  אסיר  אישפזו  שבו 
עליי  איימה  וכבר  במשטרה,  תיק  לי  שיש  ראתה 
'תביני',  במעצר.  השבת  את  לבלות  עומדת  שאני 
היא אמרה לי, 'את תשבי עם זונות ועם מסטוליות, 
לא עם נשים כמוך'. היא לא ידעה כמובן שביליתי 
זמן משמעותי בשיחות עם זונות. אבל זאת החסינות 
שיש לי - אנשים לא מפחידים אותי. להפך: בזכות 
אנשים החיים הם דבר מעניין. החיים משעממים אם 

יושבת שעות בבית, כות ואני הרי  ־יושבים בבית. 
בת ומתרגמת. כשאתה יוצא מדל"ת אמותיך - אתה 

־מגלה את החיים. גם כשליוויתי את בן זוגי בהתמו
דדות שלו עם הסרטן - עולם בתי החולים עורר בי 
סקרנות עצומה. כל פעם שאני יוצאת החוצה, אני 

שואלת את עצמי: מה אני צריכה את השקט הזה".
ובכל זאת, את בטח משלמת מחיר. 

־"יש לי תיק במשטרה. נעצרתי בהפגנה בתחי
לת שנות ה־90 לחמישה ימים בתא אחד עם חבורה 
של נשים. ברור שלא פשוט להיות מחוץ לקונצנזוס 
ילדים  צעיר,  היה  הישראלית. כשהבן שלי  בחברה 
היו מקללים אותו בבית הספר. בכל זאת, אני פעילה 
איומים בטלפון,  ל־40 שנים. ספגתי קללות,  קרוב 
בטח בעשור האחרון. בתור בת של הורים שמאליים, 
כבר כילדה הייתי מסומנת בבית הספר. חברה שלי 
מאותו זמן נחקרה על הקשרים איתי, לפני שגייסו 

־אותה למודיעין. בניגוד לכל בנות המחזור שלי שה
תגייסו למודיעין וליחידות טובות, אותי שלחו אחרי 

־חופשה של חודשיים בסוף הטירונות לקורס כתב
ניות, עם חיילות שלא הייתה להן תעודת בגרות.

־"אבל אני לא מפונקת. אני מאמינה שכל מי שי
כול, צריך לנסות להשאיר אפילו את החותם הקטן 
ביותר במציאות, במקום שבו הוא חי. מעבר לזה, כל 
אדם מחויב גם ליהנות מהחיים שלו. התגלית שלי 
בשנים האחרונות היא שאין סתירה בין הדברים". †

לות  8  19 י ל  7 ׀   18 . 03 . 2016   

אני ממושמעת בכל חלק בחיי. עד כדי שעמום. משלמת מיסים, 
מצייתת לחוקי התנועה. אבל כשתוקעים מולי מחסומים - אני 

עוקפת אותם. מבחינתי, אי־ציות לחוק זה עניין עמוק. למדתי מההיסטוריה 
היהודית: גם אם מדינה קובעת חוקים, זה לא אומר שצריך לכבד אותם"


