
ַּדף ל"ב: ַּכּפֹות ְּתָמִרים

ֶאָחד ֵמַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים הּוא ַהּלּוָלב. ַעל ִּפי הָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא "ּוְלַקְחֶּתם 
ָלֶכם… ַּכּפֹות ְּתָמִרים" - ָצִריְך ָלַקַחת ָעָנף ֶׁשל ֵעץ ֶׁשְּגֵדִלים ּבֹו ְתָמִרים, ֲהֹלא הּוא 

ֵעץ ֶּדֶקל.

ַהִאם ֶאְפָׁשר ָלַקַחת ָעָנף ָרָחב ֶׁשל ֵעץ ֶּדֶקל, ָעָנף ֶׁשּיֹוְצִאים ִמֶּמּנּו ָעִלים ְּגדֹוִלים 
ַלְּצָדִדים? ֵמֵהיָכן ָיְדעּו ֲחָכִמים ֶׁשָּצִריְך ָלַקַחת ַּדְוָקא לּוָלב ֶׁשֶהָעִלים ֶׁשּלֹו ְסגּוִרים?

ְּתׁשּוַבת ַהַּתְלמּוד ִהיא ֶׁשַהּתֹוָרה ֵאיָנּה נֹוֶתֶנת ָלָאָדם ִמְצוֹות ֶׁשַּמִּזיקֹות ְלגּופֹו 
ְוִלְבִריאּותֹו. ַאְּדַרָּבה, ָּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ֵהן ְנִעימֹות ְוטֹובֹות ָלָאָדם. ָלֵכן, ָאְמרּו ֲחָכִמים, 
ַוַּדאי ֶׁשַהּתֹוָרה ֹלא ִציּוְָתה ִליּטֹול ָעָנף ֶׁשָעָליו קֹוָצִנִּיים ֶׁשּדֹוְקִרים ּוַמְכִאיִבים, ֶאָּלא 

ָעָנף ְּכמֹו ַהּלּוָלב, ֶׁשָעָליו ְסגּוִרים ְוֵאינֹו דֹוֵקר.

ַעל ָּכְך ָאַמר ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ְּבֵסֶפר ִמְׁשֵלי  ַעל ַהּתֹוָרה, ִּכי "ְּדָרֶכיָה ַּדְרֵכי נַֹעם ְוָכל 
ְנִתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹום".

ַּדף ל"ג: "ֲעַנף ֵעץ ָעבֹות"

ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת בספר ַוִּיְקָרא  ֶׁשַהֲהַדס הּוא "ֲעַנף ֵעץ ָעבֹות".

"ֲעַנף ֵעץ" - ֵעץ ֶׁשּכּוּלֹו ִנְרֶאה ְּכמֹו ָעָנף ְמכּוֶּסה ְבָעִלים, ֶׁשֵאין רֹוִאים ֶאת ָהֵעץ ִּבְכָלל.

"ָעבֹות" - ֶהָעִלים ִנְרִאים ְּכמֹו ַׁשְרֶׁשֶרת.

ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: ֵאיְך ִנְרִאים ֶהָעִלים ְּכמֹו ַׁשְרֶׁשֶרת? ַעל ֶהָעָנף ְּגֵדִלים ְקבּוצֹות ַרּבֹות 
ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה ָעִלים. קֹוָמה ַאַחת ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה ָעִלים, עֹוד קֹוָמה ֶׁשל ְׁשֹלֹוָׁשה ְועֹוד 
קֹוָמה ֶׁשל ְׁשֹלֹוָׁשה. ָּכל ׁשּוָרה ֶׁשל ָעִלים ַמִּגיָעה ַעד ַהַהְתָחָלה ֶׁשל ַהּשּׁוָרה ַהָּבָאהְ. 

ָּכְך ִנְרִאים ֶהָעִלים ְּכמֹו ַׁשְרֶׁשֶרת ֲארּוָּכה.

ֲהַדס ׁשֹוֶטה: ֲהַדס ֶׁשֵאין ֶהָעִלים ֶׁשּלֹו ְמסּוָּדִרים ְּבָכל קֹוָמה ְּבׁשּוָרה ַאַחת, ֶאָּלא 
ָעֶלה ֶאָחד ְקָצת ְלַמְעָלה, ּוְׁשַנִים ְקָצת ְלַמָּטה. ֲהַדס ָּכֶזה ָּפסּול ְלִקּיּום ִמְצַות 

ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים.

ֲהַדס ֶׁשֶּנְחַּתְך: ַהִאם ֲהַדס ֶׁשֶּנְחַּתְך ְּברֹאׁשֹו ָּכֵׁשר? ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשהּוא ָּכֵׁשר ְוֵיׁש 
אֹוְמִרים ֶׁשהּוא ָּפסּול. ָלֵכן ָּכַתב ָהְרָמ"א, ֶׁשְּכַדאי ְלִהיָּמַנע ִמָּלַקַחת ֲהַדס ָקטּום 

)ֶׁשרֹאׁשֹו ָחתּוְך(.

ַּדף ל"ד: ֵאיזֹו ֲעָרָבה ְּכֵׁשָרה?

ֵּיׁש ֵעץ ְּבֵׁשם "ַצְפָצָפה", ֶׁשּדֹוֶמה ְלֵעץ ָהֲעָרבֹות, ֲאָבל הּוא ֵאינֹו ָּכֵׁשר ְלִמְצַות 
ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים.

ֵאיְך ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ֵאיזֹו ֲעָרָבה ְּכֵׁשָרה ְוֵאיזֹו ֲעָרָבה ְּפסּוָלה?

ַהַּתְלמּוד נֹוֵתן ִסיָּמִנים ֲאָחִדים:

א. ֶהָעִלים ֶׁשל ָהֲעָרָבה ֲארּוִּכים, ְוִאיּלּו ֶהָעִלים ֶׁשל ַהַּצְפָצָפה ֲעגּוִּלים. ּוִמי ָאַמר 
ֶׁשָּצִריְך ָלַקַחת ֲעָרָבה ֶׁשֶהָעִלים ֶׁשָּלּה ֲארּוִּכים? זֹאת ָלְמדּו ֲחָכִמים ִמן ַהָּפסּוק 

"ַעְרֵבי ַנַחל", ֶׁשֶהָעִלים ֶׁשל ָהֲעָרָבה ֲארּוִּכים ְוִנְמָׁשִכים ְּכמֹו ַנַחל.

ב. ֶהָעָנף ֶׁשל ֲעָרָבה הּוא ְּבֶצַבע ֲאַדְמַּדם, ְוִאיּלּו ֶהָעָנף ֶׁשל ַהַּצְפָצָפה, ְּבֶצַבע ָלָבן.

ג. ֲעֵלי ָהֲעָרָבה ִמְסַּתְּיִמים ָחָלק, ְוִאיּלּו ֲעֵלי ַהַּצְפָצָפה ִמְסַּתְּיִמים ְּבִזיְגזּוג ְוִנְרִאים 
ְּכמֹו ַמּשֹׂור ָקָטן.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 408

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת סוכה, דף ל״ב

הסבר: רבינא שאל את רב אשי מאין יודעים ש"כפות 
תמרים" שמוזכרות בתורה הן דווקא הלולב, אולי זה 
ענף הדקל או גזע הדקל, או חלק אחר שלו? על כך 
משיב רב אשי שאין זה מסתדר עם לשון הכתובים, 
ומלבד זאת לא ייתכן שהתורה תצווה לקחת ענף קוצני 

ודוקר, משום ש"דרכיה דרכי נועם".

חרותא - ענף דקל.  |  אופתא - גזע הדקל.
כופרא - ענף דקל שלא התקשה עדיין.

אמר ליה רבינא לרב אשי - ממאי דהאי כפות תמרים 
דלולבא הוא? אימא חרותא בעינא כפות וליכא ואימא 

אופתא כפות, מכלל דאיכא פרוד והאי כפות ועומד 
לעולם, ואימא כופרא, אמר אביי 'דרכיה דרכי נועם וכל 

נתיבותיה שלום' כתיב.

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת סּוָּכה ל"ב- ל"ח
פרשת שופטים | ל' באב- ו' באלול )8-14 לאוגוסט(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה
בסיס חיל האוויר בחצור

בסיס חיל האוויר חצור ממוקם ליד הקיבוץ 
חצור אשדוד. שמו הרשמי הוא כנף 4. שדה 
התעופה שבמקום הוקם בשנת 1942 בידי 
הבריטים ונקרא RAF Qastina. ב-1948 פינו 
הבריטים את המקום וכוחות ההגנה השתלטו 
עליו. הוא שימש את חיל האוויר במלחמת 
העצמאות, נסגר לאחריה ונפתח מחדש ב-1951, 
כשהוא משמש כבסיסם של כלי טיס רבים. 
במלחמת ששת הימים מילא הבסיס תפקיד 
חשוב בפעילותו של חיל האוויר. בעיקר פעלו 
בו טייסת 101 )"טייסת הקרב הראשונה"( 
וטייסת 105 )"טייסת העקרב"(, המורכבות 
ממטוסי F-16, וטייסת 420 )"טייסת מאמני 
קרב"( המפעילה סימולטורים לאימון טייסים.

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי, קהילתי וחברתי 
ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך חיזוק 

והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף היומי, 
עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, דף פייסבוק 
פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל סרטונים, תוכניות 
קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות ובתי ספר בכל 

הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 

מטוס F-16C ברק 2020 של 
טייסת 101 בתצוגת יום 
 Wikipedia,( .העצמאות

)Zachi Evenor



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שעם 

כל הכבוד והערכה לכוונותיו 

הטובות של יוני, מה שהוא רוצה 

לעשות זה לא אחראי וקיצוני 

מדי. הם טענו שגם תהליך 

מבורך של התחזקות רוחנית 

צריך להיעשות בהדרגה, ולא 

תוך הסתכנות של התבודדויות 

ביערות או שיטוט בין כל מיני 

מעיינות בכל מיני מקומות.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

עם תחילת חודש אלול הודיע יוני בן ה-16 להוריו, כי לקראת הימים 
הנוראים הוא רוצה להתחזק מבחינה רוחנית, ולכן הוא רוצה ללכת מדי 
פעם ליערות להתבודד, ולחפש בכל מיני מקומות כל מיני מעיינות 

לטבול בהם, לסגור את הטלפון, ולעשות תענית דיבור. 
דבריו אלו של יוני עוררו דיון משפחתי.

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי 
 talmudisraeli@medison.co.il היא תתפרסם אצלנו בעלון. ניתן לשלוח למייל

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

ראש חודש אלול
ראש חודש אלול הוא היום בו עלה משה להר סיני 
בפעם השלישית, לקבל שם את הלוחות השניים. 
חודש אלול נחשב לזמן של חזרה בתשובה והכנה 
לקראת הימים הנוראים, ודורשים ש"אלול" הוא 
ראשי תיבות של הפסוק "אני לדודי ודודי לי", 
שמבטא את הקרבה בין הקב"ה לעם ישראל. 
בחסידות אומרים שבאלול נמצא "המלך בשדה", 
כלומר זו עת רצון שאפשר להתקרב בה לה'. 
מראש חודש אלול מתחילים לתקוע בשופר, 

וקהילות הספרדים מתחילות לומר סליחות.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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ביהמ“ק ה-2

 רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי? 
להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר 

שיעור שבועי עם חומר איכותי? 

יש לנו פתרון בשבילכם! 'התלמוד הישראלי'- סוגיות מהדף היומי בעברית 
פשוטה להבנה, שאפשר ללמוד עם הילדים. כל קהילה שתצטרף, 

תקבל את העלון השבועי עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 
הבית! לרישום סרקו את הקוד.

בס"ד

חברותא

הקמת חיל האוויר הישראלי
חיל האוויר הישראלי החל את דרכו בתור "שירות 
האוויר" של ההגנה, ובמהלך מלחמת העצמאות 
הוחלף שמו באופן בלתי רשמי ל"חיל האוויר". 
בתחילת מלחמת העצמאות כלל החיל רק מטוסי 
סיור קלים, ורק לאחר פלישת צבאות ערב 
הצליח להשיג מטוסי קרב חמושים, שפעילותם 
הראשונה הייתה הפצצת הכוחות המצריים. 
בהמשך המלחמה התחזק חיל האוויר, השיג 
עליונות אווירית על פני צבאות האויב ואף הפציץ 
את בירותיהם, עד שלקראת סוף המלחמה שלט 
באופן בלעדי בשמי הארץ. מפקד החיל הראשון 
היה יהושע אייזיק )אשל(. בדצמבר 1948 עבר 

מטה חיל האוויר לקריה בתל אביב. 

רצינות ומשמעת עצמית.לעשות דברים מתוך אחריות, 16 ומספיק בוגר ואחראי הם אמרו שהוא כבר בן עצמו דברים שיחזקו אותו. רוחנית, ומוכן לקבל על איך להתחזק מבחינה שכל הכבוד ליוני שמחפש חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

טייס חיל האוויר מוטי הוד, עומד עם הנווט שלו ליד מטוס 
נורסמן 1949. )אוסף התצלומים האלומי(



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .

אסתר ארדיטי מחלצת את הטייסים מהמטוס 
הבוער.

2  .
בבסיס חיל האוויר בחצור בשנת 1954.

3  .
מטוס מסוג מוסקיטו.

4  .

אסתר ארדיטי סייעה לטפל בפצועים במלחמת  ששת הימים וזכתה לכינוי 'המלאך בלבן'.
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ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב של 
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של 

סרטים בנושאים שונים ומגוונים, מרתקים ומעניינים

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 

מי היא האישה בציור ומה היא עושה?

היכן התרחש האירוע הזה ומתי?

מה היה סוג המטוס שעלה בלהבות?

למי קראו 'המלאך בלבן' ומדוע?

נולדה בסופיה שבבולגריה.. 1

שירתה בצבא כחובשת צבאית בחיל האוויר.. 2

קיבלה את עיטור המופת על חילוץ טייס ונווט . 3
ממטוס שהתרסק.

במלחמת ששת הימים קראו לה "המלאך בלבן", . 4
על פעילותה בטיפול בפצועים.

2

1

3

4

אסתר ארדיטי



ַּדף ל"ו: ֶאְתרֹוִגים ְּפסּוִלים

"ִּפיָטם" ֶׁשָּנַפל: ֶאְתרֹוג ֶׁשַה"ִּפיָטם" ֶׁשּלֹו ָנַפל ִמֶּמּנּו - ָּפסּול. ֲאָבל, ִאם ְּבסּוג ָהֶאְתרֹוִגים 
ַהֶּזה, ָרִגיל ַה"ִּפיָטם" ִלְנׁשֹור ִמן ָהֶאְתרֹוג ְּכֶׁשָהֶאְתרֹוג ֲעַדִין ַעל ָהֵעץ - ָּכֵׁשר ָהֶאְתרֹוג.

ֶאְתרֹוג ָׂשרּוט: ֶאְתרֹוג ֶׁשֲחֵסָרה ִמֶּמּנּו ֲחִתיָכה, ְלָמָׁשל, ֶאְתרֹוג ֶׁשִּנְׂשַרט ְוַעל ְיֵדי ָּכְך 
ֶנֱחַסר ֵחֶלק ִמן ָהֶאְתרֹוג - ָּפסּול.

ָחׁשּוב ָלַדַעת, ֶׁשֶאְתרֹוג ֶׁשֲחֵסָרה ִמֶּמּנּו ֲחִתיָכה, ָּפסּול ַרק ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג 
ַהּסּוּכֹות, ֲאָבל ְּבֶיֶתר ְיֵמי ַחג ַהּסּוּכֹות, הּוא ָּכֵׁשר.

ַּדף ל"ז: ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ֲעטּוִפים 

ֲארּו  ֵיׁש ָּכֵאּלּו ֶׁשעֹוְטִפים ִּבְנַיר ֶּכֶסף ֶאת ַהּלּוָלב ִעם ַהֲהַדִּסים ְוָהֲעָרבֹות, ְּכֵדי ֶׁשִּיּׁשָ
ְטִרִּיים ְוֹלא ִיְתַיְּבׁשּו.

ִלְפֵני ַהְּבָרָכה ַעל ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ֵיׁש ְּתִחיָּלה ְלהֹוִריד ֶאת ְנַיר ַהֶּכֶסף ִמְּפֵני ֶׁשַאְרַּבַעת 
הּו ֶׁשַמְפִריד  ַהִּמיִנים ְצִריִכים ָלַגַעת ְּבַכּפֹות ַהָּיַדִים, ְּבִלי ֲחִציָצה -  ְּבִלי ֶׁשִּיְהֶיה ַמּׁשֶ

ֵּבין ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְלַכּפֹות ַהָּיַדִים.

ַּדף ל"ה: ָהֶאְתרֹוג - "ְּפִרי ֵעץ ָהָדר"

ַנִּכיר ֶאת ַהֲחָלִקים ַהּשֹׁוִנים ֶׁשל ָהֶאְתרֹוג:

עֹוֶקץ - ָעָנף ָקָטן ֶׁשִּנְמָצא ְבַתְחִּתית ָהֶאְתרֹוג. ֶהָעָנף 
ַהֶּזה ָהָיה ְמחּוָּבר ָלֵעץ, ְואֹותֹו ָחַתְך ַהּקֹוֵטף ְּבֵעת 

ְקִטיף ָהֶאְתרֹוִגים.

ִּפיָטם - ְּפָעִמים ַרּבֹות ִנְׁשָאר ְּברֹאׁש ָהֶאְתרֹוג ְּכמֹו ֵעץ 
ָקָטן ְּבֶצַבע חּום. ֵחֶלק ֶזה ִנְקָרא "ִּפיָטם".

חֹוֶטם - ַהָּמקֹום ֶׁשִּמֶּמּנּו ָהֶאְתרֹוג ַמְתִחיל ִלְהיֹות ַצר 
ִנְקָרא "חֹוֶטם".

בס"ד

מהו "הדס שוטה"?   .1
מה צבע גבעול הערבה?   .2

האם אפשר להחזיק את ארבעת המינים כשהם    .3
עטופים בנייר כסף?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת סוכה, ַדּפים ל״ה - ל״ח

???שאלות השבוע

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה 
יזכה בפרס איכותי. את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי 

שלאחר השבת של אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל 
talmudhagrala@medison.co.il יש לציין את מס' העלון 

עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

)תשובות : אתר, אתגר, גור, תור, אוגר(

חידה!

דבר תורה
בסופה של הפרשה מופיעות מצוות שונות 

הקשורות לצורת הלחימה של עם ישראל. 
מלחמה נתפסת בדרך כלל כאירוע חסר מעצורים 
וגבולות, כמקום בו נשכחים כללי הצדק והמוסר, 
והכל בכדי להשמיד ולחסל את האויב הנמצא 

מן הצד השני. 
אולם, התורה מלמדת אותנו שגם בעתות מלחמה, 
בזמן שאנו נאבקים על חיינו, יש מסגרת, דרך, 

וכללים מוסריים שעלינו לשמור עליהם.
כך למשל אוסרת התורה להשחית עצי מאכל 
סביב העיר שצרים עליה "כי ממנו תאכל ואתו 

לא תכרת כי האדם עץ השדה". 
ציווי זה מציב אותנו מול אחד העקרונות היפים 
והחשובים בתורה - הקורא לנו לשמור על צלם 

אלוקים שבקרבנו גם בשעות הקשות ביותר.

ַּדף ל"ח: ַמּדּוַע ְמַנְעְנִעים ֶאת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים?

ְּכֶׁשְּמַקְּיִמים ִמְצַות ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים, ְמַנְעְנִעים אֹוָתם ְלָכל ַהְּצָדִדים: ָיִמיָנה, ְׂשמֹאָלה, 
ָקִדיָמה, ֲאחֹוָרה, ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה.

ַרִּבי יֹוָחָנן אֹוֵמר ֶׁשעֹוִׂשים זֹאת ְּכֵדי ְלַהְראֹות, ֶׁשָאנּו ְמַקְּיִמים ֶאת ַהִּמְצָוה ֲעבּור 
ַהָּקָּב"ה, ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ַׁשָּיְך לֹו - ְלַמְעָלה, ְלַמָּטה, ָיִמיָנה, ְׂשמֹאָלה, ָקִדיָמה ַוֲאחֹוָרה. 

ַרִּבי יֹוֵסי ְבַרִּבי ֲחִניָנא אֹוֵמר, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהִּנְענּוִעים ְמַבְּטִלים רּוחֹות ְסָעָרה ַעּזֹות, 
ֶׁשֲעלּולֹות ְלַהִּזיק ָלעֹוָלם, 
ְוַגם ַעל ְיֵדי ָּכְך ּגֹוְרִמים ֶׁשֹּלא 
ֵיֵרד ַטל ַמִּזיק ַעל ַהְּתבּוָאה.

ֲהָלָכה נֹוֶסֶפת ַהּמֹוִפיָעה ַּבַּדף 
ַהּיֹוִמי ִהיא ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַקֵּים 
ִמְצַות ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ָּכל 
ַהּיֹום, ְוָלֵכן, ִמי ֶׁשֹּלא ִקֵּים ֶאת 
ַהִּמְצָוה ַּבּבֹוֶקר, ָיכֹול ְלַקֵּים 

אֹוָתּה ָּכל ַהּיֹום.

מצאו את המילים הבאות, 
שאותיותיהן מסתתרות בתוך המילה 

"אתרוג":

1. מקום

2. משימה, ניסיון

3. חסידות ידועה

4. סוג של יונה

5. מכרסם


