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לסדר פרשת ויקרא

ית ֶמלַח  "וְֹלא ַתְׁשבִּ
ִרית אֱֹלֶקיָך" )ויקרא ב' א'( בְּ

)הנצחיות שבמלח(
ברית",  "מלח  המילים  צירוף 
מופיע שלוש פעמים בתנ"ך, פעם 
אחת כלעיל, ועוד פעמיים כ"ברית 
ִרית מֶלַח עֹולָם ִהוא לִפְנֵי  מלח": "בְּ
י"ח,  )במדבר  ְך"  ִאָתּ ּולְזְַרעֲָך  לְָך  ה' 
י"ט(, "ה' אֱֹלהֵי יְִׂשָראֵל נַָתן מַמְלָכָה 

לְדָוִיד עַל יְִׂשָראֵל לְעֹולָם לֹו ּולְבָנָיו 
ִרית מֶלַח" )דברי הימים ב', י"ג(. בְּ

דוקא  למה  השאלה  נשאלת 
מלח, ולמה זה מופיע כהוראה לא 
המנחות?  על  מלח  לשים  לשכוח 
לבין  מלח  בין  הקשר  מה  בנוסף 

הברית )קשר( שלנו לקב"ה.
"מלח  במקום:  רש"י  מסביר 
למלח  כרותה  שהברית   - ברית 
שהובטחו  בראשית  ימי  מששת 
במזבח  ליקרב  התחתונים  המים 

במלח וניסוך המים בחג".
שור  בכור  יוסף  מוסיף רבי 
דבר  מלח   - אלהיך  ברית  "מלח 
הקב"ה  צוה  לפיכך  המתקיים, 
ובקרבנות,  במנחות  להקריבו 
קיים  ברית  שהקרבנות  להראות 

לעולם לכפרה".
גם הרשב"ם אומר דבר דומה על 
הפסוק בספר במדבר )פרק יח פסוק 
יט(: "ברית מלח - נראה לי לשון 

ברית  ולבניו  לו  בדוד  וכן  קיום. 
מלח כי פתרונם לפי ענינם. אבל 
אלהיך.  ברית  מלח  תשבית  לא 
מלח  ברית  ממש  במלח  בדבר 

ברית קיום ועומד לדורות".
על פי רש"י ולפי הידוע בחכמת 
יש מליחות קבועה במים  הטבע, 
אף  ועל  הים(,  )מי  התחתונים 
שניסוך המים נעשה ממי התהום 
שאינם מלוחים, היות שיש ברית 
צורך  יש  לפיכך  בראשית,  מימי 
ועם  לקרבנות.  מלח  להוסיף 

התוספת של רבי יוסף בכור שור 
קביעות,  מסמל  שהמלח  מובן 
שמלח אינו מתקלקל. וע"י הוספת 
המלח אנו מדגישים את הקיום של 

הברית בין עם ישראל לקב"ה.
נתן  ר'  ידים,  נטילת  בהלכות 
ו'(:  )הלכה  כותב  הלכות  בליקוטי 
אֶָחד  ל  כָּ אָז  אֹוכְלִים  ן  כֵּ  - "וְעַל 
י הְַּדבַׁש נִכְלָל  בֵיתֹו לֶֶחם ּוְדבַׁש, כִּ בְּ
ְִּסמְָך  ֶׁשנ וְזֶה  ַּ"ל.  וְכַנ וְכּו'  ֶחם  ֶּ הַל בְּ
לַח  ֶמּ ַבּ ִמנְָחְתָך  ן  ָקְרַבּ וְכָל  לָזֶה, 
ִרית  בְּ מֶלַח  ית  ַתְׁשבִּ וְֹלא  ְמלָח  ִתּ
ֶׁשבַח  בְּ מְאֹד  פְלִיג  ֶׁשמַּ וְכּו'.  אֱֹלֶקיָך 
עֹולָם,  ִרית  בְּ ִעּמֹו  ֶׁשכַָּרת  לַח,  הַמֶּ
י  לְהֹורֹות ּולְהֹוִדיעַ ֶׁשאַף - עַל - פִּ
אֹור  ן ֵראִׁשית ִמְשּ וָּה לְהָבִיא ָקְרבַּ ֶׁשצִּ
י - כֵן ִעַּקר  ּוְדבַׁש. אַף - עַל - פִּ
ִרית מֶלַח ֶׁשעַל  ּקּון עַל - יְֵדי הַבְּ הִַתּ
ַּ"ל  נ רּות הָעֹולָמֹות כַּ יָדֹו ִעַּקר ִהְתַקְׁשּ
עִָמים נִמְָׁשכִים  אֹות סא( וְכָל הְַטּ )בְּ
ן  אֹות סב( וְעַל - כֵּ ַּ"ל )בְּ נ ם כַּ ִמָׁשּ
ּקּון לֶאֱכֹל  אֲכִילַת חֹל ִעַּקר הִַתּ ַּם בַּ ג
לַח ֶׁשִהיא ַּדְרכָּּה ֶׁשל ּתֹוָרה.  מֶּ ת בַּ פַּ
ן  ָקְרבַּ מְבִיִאין  לְבַד  ָׁשבּועֹות  בְּ ַרק 
ֹראׁש  בְּ וְכֵן  ּוְדבַׁש.  אֹור  ִמְשּ ֵראִׁשית 
רּוַסת הַּמֹוצִיא ִעם  נָה אֹוכְלִין פְּ הַָׁשּ
קֹול  נְִתעֹוֵרר  ֶׁשאָז  מֵחֲמַת  ְּדבַׁש 
ּתֹוָרה  ן  מַַתּ ִחינַת  בְּ ֶׁשהּוא  ׁשֹופָר 

ַּ"ל. אֲבָל ִעַּקר  ִחים וְכּו' וְכַנ ָּ וְִקּבּוץ נִד
ִרית מֶלַח  ִחינַת בְּ ּקּון עַל - יְֵדי בְּ הִַתּ
ל  ן, עַל כָּ ַּ"ל. וְעַל - כֵּ נ עֹולָם וְכּו' כַּ
אֲכִילַת  בַּ וְכֵן  מֶלַח.  ְקִריב  ַתּ נְָך  ָקְרבָּ
ת  ַפּ הּוא  ָהֲאכִילָה  ּקּון  ִתּ ִעַּקר  חֹל 

ַּ"ל". לַח וְכַנ ֶמּ ַבּ
כלומר, חלק מתיקון החיבור בין 
ישראל לקב"ה הוא על ידי המלח 

על הפת, בזמן האכילה.
גם  הזה  בענין  ממשיך  נתן  ר' 
המצה  הכנת  בענין  פסח,  בנושא 
ן  כֵּ  - "וְעַל  פסח(:  בהלכות  א'  )הלכה 

י  כִּ ִמינִיִטין,  ַח"י  ִׁשעּור ִחּמּוץ הּוא 
י הּוא  כִּ ְּדמֹוָתא,  ִסְטָרא  ָחמֵץ הּוא 
ַחיִּים,  ִחינַת  בְּ ֶׁשהּוא  הַַּדעַת,  גַם  פְּ
ה צִָריְך לִזָּהֵר אֲפִּלּו  ִחלָּ ן לְכְַתּ וְעַל - כֵּ
לִבְֹרַח  צִָריְך  י  כִּ ֶׁשהּוא,  ל  כָּ מֵֶרגַע 
חֲָׁשבֹות  ִממַּ ְּדהַיְנּו  מֵָחמֵץ,  מְאֹד 
הּוא  עּור  הִַׁשּ אֲבָל  ַּ"ל,  נ כַּ ָרעֹות 
ץ, ְּדהַיְנּו  י אָז נְִתַחמֵּ ַח"י ִמינִיִטין, כִּ
ִסְטָרא ְּדמֹוָתא ִהּפּוְך הַַחיִּים, ְּדהַיְנּו 
עּור ָׁשוֶה  ן הִַׁשּ ַּ"ל. וְעַל - כֵּ נ הַַּדעַת כַּ
ן ַח"י  ַּם כֵּ ִעם ִׁשעּור מְלִיָחה ֶׁשהּוא ג
ִחינַת  בְּ ִהיא  לִיָחה  ַהְמּ י  כִּ ִמינִיִטין, 
מֶלַח  ִרית  בְּ ִחינַת  בְּ ִרית,  ַהבְּ ּקּון  ִתּ
ַּדם  ִחינַת  בְּ נִפְלָט  יָדָּה  וְעַל  עֹולָם, 
 - וְעַל  ִרית.  הַבְּ גַם  פְּ ְּדהַיְנּו  נִּדּות, 
ִחינַת  ן ַח"י ִמינִיִטין בְּ ַּם כֵּ ן הּוא ג כֵּ

ִחינַת ַחיִּים,  ִרית, ֶׁשהּוא בְּ ּקּון הַבְּ ִתּ
ּקּון הַַּדעַת". ִחינַת ִתּ בְּ

דקות  שה-ח"י  מפרש  הוא  כאן 
גם בענין חימוץ וגן בענין מליחה, 
תיקון  מצד  לחיות,  סימן  הם 
ולהשגת  לחיים  שמביא  הברית 

הדעת.
וכדי להרחיב נושא זה הוא מביא 
שותפים  בהלכות  כך  על  הסבר 
ִעַּקר  "אְַך  ד'(:  הלכה   - משפט  )חושן 

עַל  הּוא  הָעֹולָם  וְִקּיּום  הִַחּיּות 
ִרית, ֶׁשהּוא  ַהבְּ ִּדיק ַהּׁשֹוֵמר  ַהַצּ יְֵדי 
ֶׁשהּוא  עֹולָם,  מֶלַח  ִרית  בְּ ִחינַת  בְּ
יק הַמְִרירּות ֶׁשל הָעֹולָם הַזֶּה  מַמְִתּ
אֲוַת מָמֹון ּוַמכְנִיס אֱמּונָה  ל ַתּ ּומְבֵַטּ
יְֵדי זֶה  יְִשָֹרֵאל, ֶׁשעַל  לֵב  חֹון בְּ ּובִָטּ
ל  כָּ ָׁשם  עַיֵּן  וְכּו',  הָעֹולָם  ִמְתַקיֵּם 
חֲמַת זֶה  זֶה הֵיֵטב. ּומְבֹאָר ָׁשם, ֶׁשמֵּ
הָאֱמֶת  ִּדיק  הַצַּ עַל  ֶׁשחֹולֵק  ִמי  ל  כָּ
ֶׁשִהיא  מָמֹון,  לְַתאֲוַת  יֹוֵתר  בְּ נֹופֵל 
בְִחינַת  ִחינַת ְׁשמָד, עֲבֹודָה זָָרה, בִּ בְּ
נֶיָך אֹויֵב וַיֹּאמֶר הְַׁשמֵד'.  'וַיְגֶָרׁש ִמפָּ
יק ַהְמִרירּות  י ֵאין לֹו ֶמלַח לְַהְמִתּ כִּ

וְכּו', עַיֵּן ָׁשם:
ְׁשנַיִם  ִרים  ִמְתַחבְּ ן  כֵּ וְעַל 
ֶׁשָהֶאָחד  ֵדי  כְּ יַַחד  פִים  ְתּ ּוִמְׁשַתּ
ִעַּקר  י  כִּ הַיְנּו,  ֲחבֵרוֹ,  ֶאת  יִָקים 
ַתאֲוַת מָמֹון הּוא מֵחֲמַת  ְּפִילָה בְּ הַנ
ֶׁשחֹולְִקין  יְֵדי  עַל  וְהִָעָּקר  מַחֲֹלֶקת 
ִּדיק  י ַהַצּ ַּ"ל, כִּ ִּדיק הָאֱמֶת וְכַנ עַל הַצַּ
ֶמלַח  ִרית  בְּ ִחינַת  בְּ הּוא  ָהאֱֶמת 
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ְמִרירּוָתא  יק  ַמְמִתּ ֶׁשהּוא  עֹולָם 
ַּ"ל ּוכְֶׁשחֹולְִקין עָלָיו אֵין  נ ְּדָעלְָמא כַּ
יק הַמְִרירּות,  ִחינַת מֶלַח לְהַמְִתּ לֹו בְּ
לִמְִרירּות  נֹופֵל  הּוא  זֶה  יְֵדי  וְעַל 
ְּפִילָה  הַנ ִעַּקר  ֶׁשזֶּה  מָמֹון  אֲוַת  ַתּ
וְכּו',  אֹויֵב  נֶיָך  ִמפָּ וַיְגֶָרׁש  בְִחינַת  בִּ
חֲֹלֶקת עַל  י הַמַּ בֹאָר ָׁשם. כִּ כְּמֹו ֶׁשמְּ
ִמינֵי ִקלְקּולִים,  ה  מָּ כַּ ּגֹוֵרם  ִּדיק  הַצַּ
מַחֲֹלֶקת  ה  נְִתַרבָּ זֶה  יְֵדי  עַל  י  כִּ
ל  כָּ ין  בֵּ הָעֹולָם  ל  כָּ ּובֵין  יְִשָֹראֵל  בְּ
ִמלְָחמֹות  ין  וְנְִתַרבִּ לַחֲבֵרֹו  אֶָחד 
ִרית מֶלַח,  ִּדיק הּוא בְּ י הַצַּ עֹולָם, כִּ בָּ
עֹוֶשֹה  ֶׁשהּוא  ָׁשלֹום,  ִרית  בְּ ִחינַת  בְּ
ל הַהֲפָכִים ּוכְֶׁשּפֹוגְִמין  ין כָּ ָׁשלֹום בֵּ
ֶׁשחֹולְִקין עָלָיו,  ן כְּ ל ֶׁשכֵּ כְבֹודֹו, ִמכָּ בִּ
ה  וְנְִתַרבָּ ָׁשלֹום  ֶׁשיַּעֲֶשֹה  ִמי  אֵין 
נֵי  בְּ ֵּדעֹות  ֹרב  י  כִּ מְאֹד,  חֲֹלֶקת  הַמַּ
י  כִים זֶה ִמזֶּה, כִּ ִּים ּומְהֻפָּ אָדָם מְֻׁשנ
ן הֵם  צּורֹוֵתיהֶם כֵּ ִּים בְּ ֵׁשם ֶׁשמְֻׁשנ כְּ
מִֵאיר  ּוכְֶׁשאֵין  ֵדעֹוֵתיהֶם.  בְּ ִּים  מְֻׁשנ
ִרית  בְּ ִחינַת  בְּ ִּדיק,  הַצַּ הֶאַָרת  הֶם  בָּ
חֲֹלֶקת  הַמַּ ה  ִמְתַרבָּ ילָא  ִממֵּ ָׁשלֹום, 
חֲֹלֶקת  הַמַּ ִרּבּוי  יְֵדי  וְעַל  מְאֹד. 
ַחס  ר,  ַּבֵּ ִמְתג ִמזֶּה  יְִשָֹראֵל  ֶׁשבְּ
ל  י כָּ יֹוֵתר, כִּ אֲוַת מָמֹון בְּ וְָׁשלֹום, ַתּ
יל אֶת חֲבֵרֹו, ֶׁשהּוא חֹולֵק  אֶָחד מַפִּ
ל  ֶׁשכָּ ַּ"ל,  הַנ הַּתֹוָרה  בְּ כַּּמּובָן  עָלָיו 
ִרית  בְִחינַת ְׁשִמיַרת הַבְּ ִמי ֶׁשהּוא בִּ
חֲבֵרֹו  אֶת  יל  לְהַפִּ יָכֹול  יֹוֵתר  בְּ
'לְַתאֲוַת'  ִרית  הַבְּ ְׁשִמיַרת  בִּ חּות  הַפָּ
ל  מָמֹון, עַיֵּן ָׁשם. וְזֶה יָדּועַ ֶׁשאֵין כָּ
י  ֵּ לְגַב אֶָחד  וְנֱֶחָׁשב  ָׁשוִין  יְִשָֹראֵל 
ִרית.  הַבְּ ְׁשִמיַרת  בְִחינַת  בִּ חֲבֵרֹו 
ֶאָחד  ָהיָה  ַאֲהָבה,  ינֵיֶהם  בֵּ ּוכְֶׁשָהיָה 
ֲאוַת  ִמַתּ ֲחבֵרֹו  ֶאת  ּוֵמִקים  עֹוזֵר 
רּוָתם יַַחד  י ַעל יְֵדי ִהְתַחבְּ ָממֹון, כִּ

ִרית". כְלַל ְׁשִמיַרת ַהבְּ ָהיּו בִּ
המלח ממתק את המאכל, כלומר 
מוציא את טעמו הפנימי, שבקשר 
אמונה  נקרא,  לקב"ה  ישראל  בין 
מתקיים  זה  ובזכות  ובטחון, 
העולם. כמו שראינו בעבר, קיום 
העולם תלוי באמונה של הנבראים 

במציאות ה'.
האמונה  את  שמעצים  מי 
שבדור,  הצדיק  זה  והבטחון, 
שממתיק את מרירות העולם הזה, 
ומחזק את האמונה והבטחון בה'. 
ולהיפך, מחלוקת על הצדיק גורם 
לקילקול ולריבוי מחלוקת. וכל זה 
מביא לתאוות ממון וקילקול גדול 

יותר, גם בשמירת הברית.

באמונה  מתחברים  וכאשר 
הם  לשני,  אחד  בעזרה  ובטחון 
את  הצדיק  עבודת  ע"י  מתקנים 

שמירת הברית, ותאוות הממון.
המקור  על  רש"י  מסביר  גם  כך 
)פרק  ב'  הימים  בדברי  השלישי 
בקיום   - מלח  "ברית  ה(:  פסוק  יג 

ואמונה".
"ברית  שם:  מוסיף  דוד  מצודת 
המתקיים  ברית  בכריתת   - מלח 
ואינו  המתקיים  הזה  כמלח 

מסריח".
"המלח"  של  הזה  הקיום 
 - הברית  ע"י  כאמור  מתאפשר 

שמירת הברית.
)ה.(  ברכות  במסכת  הגמרא 
בן  שמעון  רבי  "דאמר  אומרת: 
ונאמר  במלח  ברית  נאמר  לקיש 
ברית ביסורין. נאמר ברית במלח 
ברית  מלח  תשבית  ולא  דכתיב 
ונאמר ברית ביסורין דכתיב אלה 
האמור  ברית  מה  הברית  דברי 
במלח - מלח ממתקת את הבשר 
יסורין  ביסורין  האמור  ברית  אף 

ממרקין כל עונותיו".
הגמ' מקשרת בין ברית של מלח 
ובין ברית של יסורין, שכמו מלח 
ראוי  שיהיה  הבשר  את  מתקן 
שעוברים  היסורים  כך  לאכילה, 
על האדם בעת שחוטא, הם אלה 
והם  מהחטא  אותו  מזככים  שגם 
כמובן  שלו,  התשובה  ודרך  חלק 
על  קורבן  להביא  צריך  שהוא 
החטא, שגם שם הוא מוסיף מלח 

כמצווה בפרשתינו.
בענין הזה מובא דו-שיח מעניין 
בין חכמי יוון לר' יהושע בן חנניה 
)על פי מסכת בכורות ח:( שם הקיסר 

תוהה על חכמתו של ר' יהושע ודן 
וכשרואה  שונים,  בנושאים  איתו 
גדולה,  יהושע  ר'  של  שחכמתו 
מול  לעמוד  אותו  מאתגר  הוא 
חכמת היוונים )הפילוסופים(. שם 
הוא מצליח בערמה להכנס ל"בית 
אתונה", ומשכנע אותם להתעמת 
איתו בדו-שיח על ענינים שונים. 
רוב השאלות והתשובות בדו שיח 
ובעצם  בכלל  ברורות  אינן  הזה 

מהוות משל לעניינים אחרים.
את  יהושע  ר'  נשאל  ביניהן 
השאלה הבאה: "מילחא כי סריא, 
במאי מלחי לה? אמר להו בסילתא 

סילתא  איכא  ומי  דכודניתא! 
לכודנתא? ומילחא מי סרי?"
ובתרגום חופשי לעברית:

"חכמי יוון: מלח שהסריח, במה 
מולחים אותו?

ר' יהושע: בשליה של פרדה
חכמי יוון: וכי יש שליה לפרדה?

ר' יהושע: וכי מלח מסריח?"
על פניו הדו שיח נראה כמו דו 
שיח של חירשים אך בעיון לעומק 
של  עומקה  להבנת  יסוד  פה  יש 

האמונה בנצחיות עם ישראל.
שממתק  החומר  הוא  המלח 
להסריח.  ממנו  ומונע  הבשר  את 
שישראל,  משוכנעים  הגויים 
שמקשר את עצמו עם הקב"ה ע"י 
"ברית מלח" ה"נצחית" - הסריח, 
והתקלקל, ולא יזכו שוב למדריגה 
של נצחיות, שהרי לא ניתן למלוח 

מלח שהסריח.
התשובה של  ר' יהושע אליהם 
לשליה  משולים  שהגויים   - היא 
אין  שלפרדה  וכמו  פרדה.  של 
המשך,  אין  לגויים  גם  כך  פירות 
אף  על  ישראל,  לעם  ואילו 
לשוב  מובטח  הזמני,  הקלקול 
המלח  ברית  כי  למדרגתו  ולחזור 
קיימת לעד, גם אם זה לא נראה 

בגלוי כעת.
השאלה  את  מסביר  גם  זה 

הקודמת שהוא נשאל על ידם:
"אמרו ליה אימא לן מילי דבדיאי 
כודניתא  ההוא  הוה  להו  אמר 
פיתקא  ליה  תלי  והוה  דילידא 
ביה דמסיק בבי אבא מאה  וכתב 
וכודניתא  ליה  אמרו  זוזי  אלפא 
מילי  ניהו  הי  להו  אמר  ילדה  מי 

דבדיאי"
ובתרגום:

"חכמי יוון: אמור לנו דבר שקר.
שילדה  פרדה  היתה  יהושע:  ר' 
ועל צוואר הולד היה פתק שעליו 
מאה  חוב  את  יפרע  שהוא  כתוב 

אלף זוז של אביו
חכמי יוון: וכי פרדה יולדת?
ר' יהושע: אלו דברי השקר"

לר'  להוכיח  ניסו  יוון  חכמי 
עם  נצחיות  שהבטחת  יהושע 
היו  הם  שהרי  שקר,  היא  ישראל 
אמרו  לפיכך  נפלו,  אך  אימפריה 
מתורתך  דבר  לנו  תאמר  בא  לו, 
)השקרית לשיטתם( שאינו אמת. 

סיפור  את  להם  מספר  הוא  אז 
כך  על  המוזר,  השטר  עם  הפרד 
יתכן מלכתחילה  עונים שלא  הם 
אינה  הפרדה  שהרי  כזה  פרד 
שתפסו  חושבים  ובכך  יולדת. 
להוכיח  שאפשר  שקר  על  אותו 
עונה  כזה.  פרד  בכלל  היה  שלא 
זה  עצם  ההיפך,  יהושע,  ר'  להם 
הוא  הוא  יולדת,  אינה  שפרשה 
הפרדה   כמו  אתם  כלומר  השקר, 
נראית  שאולי  יולדת,  שכביכול 
כבעלת כח כעת, אך אינה נותנת 
שום דבר לעתיד. לעומת זאת עם 
בעת  נראה  אינו  שכוחו  ישראל 
נותנים  הזמני,  והקילקול  החורבן 
מובטחים   לעתיד,  שיתגלו  פירות 
שנחזור למעמדינו הקודם בבחינת  
"ברית מלח" וממילא ממחיש את 
ובבטחון  באמונה  ישראל  נצחיות 
משה  לנו  שנתן  האמת,  בתורת 

רבינו מפי הגבורה.
והנה פרפראה קטנה על השורש 

"מלח" מתוך הדברים שכתבנו.
היצר  כנגד  "נלחמים"  אנו   
ה"חמלה"  ידי  ועל  לזולת  בעזרה 
הממון  תאוות  את  מתקנים  אנו 
שומרים על הברית ובזכות זה ה' 
ובעת  הקילקול,  כל  לנו  "מוחל" 
האכילה אנו מטבלים את ה"לחם" 
הזו.  מהברית  כחלק  ב"מלח" 
ובזכות זה אנו זוכים "לחלום" על 

הגאולה ו"מיחלים" למשיח.

בְּׁשּוב  ֲעלֹות  ַהַמּ "ִׁשיר 
ָהיִינּו  צִּיֹון  ִׁשיַבת  ֶאת  ה' 

כְּחֹלְִמים:" )תהילים קכ"ו, א'(
שבת שלום
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נא לשמור על
קדושת העלון.

יש לדאוג שלא יזרק לפח אלא
יאסף לגניזה.

נא להמנע מקריאת העלון בשעת
 התפילה וקריאת התורה.

לקבלת העלון יש לשלוח
דואר אלקטרוני ל-

 aepropp@smile.net.il
ובעז"ה העלון הבא יגיע

ישירות לתיבה.
ניתן להוריד את העלונים הקודמים 

מהאינטרנט בכתובת הבאה:
http://www.adamsmac.com/apd


