
דרךפריצותלומנכסנתניהו
קודמיושלהישגיהםשהיו
ברקאהח־ $TS1$אהחברק$TS1$$DN2$אהחברק$DN2$21עמוד

ה"משנלש"עםלאישקולכםאתתתנואל
ברקאהוד

בעמודיםנתניהובנימיןפירסםשבועפניך־"

השלום"שלהברזל"משולשמאמרואתאלה

תיאורלהציגמתיימרהמאמר.(14.10)"הארז",

ובעי־והישגיה,מדיניותושורשישלוקוהרנטימקיף

תוי

$TS1$ובעיתוי$TS1$

$DN2$ובעיתוי$DN2$מבטשוב.בולבחורהמלצהמעיןלהיותגםהזה

שלהברזל""משולשקשים.ליקוייםמציףמקרוב

מכילהואעצמית.בהאדרהמסורבלניסויהואביבי

והת־לו,לאהישגיםשלניכוסהיסטוריים,סילופים

עלמות
$TS1$והתעלמות$TS1$

$DN2$והתעלמות$DN2$הטרימהרקורדשבחדר",מה"פיליםשיטתית

ומכוונותיוהאחרונות,בשניםבפועלהתנהלותושל

לעתיד,המוצהרות
אביושלהתבטאותמזכירביביהמאמרבפתח

ההשפעהואתשואהשלהסכנהעלמ-3391

הברזל""קירלמאמרהבן(ועלהאבועלשהיתה
כיהשאר,ביןשטעןמ-3291,ז׳בוטינסקישל

יהודיתמדינהשלקיומהעםישלינזו"הערבים

כליאבדושהםכךכדיעדתתחזקהיאכאשררק

ומאמרוהחדשספרומטרתאתלחסלה".תקווה

שלוהתשובהאתלנסחכניסיוןביבימגדירהנ"ל

הק־לאחרהיהודיםמדינתתוכל"כיצדלשאלה:
מתה

$TS1$הקמתה$TS1$
$DN2$הקמתה$DN2$אתלאמץהיאתשובתוולשגשג?".לשרוד

שלשילובקרי:שפיתח,הברזל""משולשגישת

הוא()ורקהואומדינית,כלכליתצבאית,עוצמה

לשלום.יוביל

עמ־אתבשיטתיותמסלףנתניהוכףלצורך

דות

$TS1$עמדות$TS1$

$DN2$עמדות$DN2$שמעולםעמדותלהםמייחסוקודמיו,יריביו
מכישלונותיומתעלםפועלם,אתהדריכולא

ועקרונותהישגיםשלכמובילםעצמואתומציג

להלןישראל.שלמנהיגיהכלשלנחלתםשהיו
חלקית:רשימה

הוקםז׳בוטינסקיכתבשעליוהברזל""קיר

לויבהםויורשיו,בן־גוריוןדודידיעלבפועל

שרון,אריאלפרס,שמעוןרבין,יצחקאשכול,
לפנירבותשניםאחרים,ורביםמטההחתום

חלקכלאזלביביהיהולאאיןביבי.שלהופעתו
שח־אלהעםנמנהביבישבעיניפרס,אפילובכך.

זון

$TS1$שחזון$TS1$

$DN2$שחזון$DN2$רשתמאבותהיהעיניהם,אתעיוורהשלום"

היהכשביביבדימונה,שנולדההקיומי"הביטחון

תיכון,תלמידעדיין
שניםעשרותלפניכברהגיעוערבמדינות

עםישראל.אתלחסלסיכוילהןשאיןלמסקנה

הארוךהגבולבעלתועםמצרים,שבהן,החשובה

עי־שנים.עשרותמזהשלוםלנוישירדן,ביותר,

ראק

$TS1$עיראק$TS1$

$DN2$עיראק$DN2$,לאייםצבאיתיכולתחסרתסוריההרוסה

לאוזההיום,התיכוןהמזרחזהישראל.על

סביבהנותרהתיכוןהמזרחביבי.בגללהתרחש

באףלזלזלואסוראיומיםבהחסריםלאקשה,
בשנותשהחמירוהאיומיםעלדווקאמהם.אהד

הכבירוחמאסחיזבאללהאיראן,כהונתו

לאזאתולמרותקודמיו,מכליותרמליםביבי

גלשפעםולאמהם,אחדלאאףלבלוםהצליח

שיחרורלערפאת,חברון)מסירתלהתקפלות

מסקנותקידוםללאשליטעסקתיאסין,אחמד

בי־סרגייחצרמסירתהמגנומטרים,שמגר,ועדת

רושלים

$TS1$בירושלים$TS1$

$DN2$בירושלים$DN2$,פרשתעללטורקיםהפיצוייםלרוסים

לעצורבמאמציםהמסתמןוהכישלוןהמרמרה,
עיניך.מביןקורהטולנאמר:כךועלאיראן(.את

האח־בדורותשכיהנוהממשלהמראשיאיש

רונים

$TS1$האחרונים$TS1$

$DN2$האחרונים$DN2$יצחקבגין,מנחםלאפרס,ולארביןלא

עבדכםולאאולמרטאהודלאשרון,אושמיר

ש"עוצמהנתניהושטועןכפיסברלאהנאמן

ה"רעים"אתתכריעקשה""עוצמהללארכה"

מאתנואחדכללהיפך.ההיסטוריים.שבכוחות

האסט־וביכולותהצבאיתבעוצמהראהבדרכו

רטגיות

$TS1$האסטרטגיות$TS1$

$DN2$האסטרטגיות$DN2$ולעצםלקיומנויסודיתנאיישראלשל
כוחשלמעמדהשלוםהסכמיעללדוןיכולתנו

ועומדשנבנההברזלקיריסודעלעצמי,וביטחון

מצרים,עםהשלוםבהסכםבגיןעשהכךאיתן.

רביןעשהכךאוסלו.בהסכמיורביןפרסעשוכך
לבואיכולהיהשלאירדן,עםהשלוםבהסכם

הפלסטיניתהרשותעםאוסלוהסכמיבלילעולם

נתניהו.לטרונייתמוחלטבניגודלושקדמו

היסטוריים"."הסכמיםהיואכןהללוההסכמים

עם)שמתכתבמשהווילדותימגושםבאופן

שאבא"עדחלציו,יוצאשלתמוההאמירהעוד

מנכסנתניהותפוזים"(,רקבישראלהיובאשלי

שלהישגיהםליבתשהיודרךפריצותלעצמו

לעצמומנכסהואהמאמרבהמשךכך,קודמיו.
שעוצמהמאליה,המובנתהמוסכמהגילויאת

שאףהשלוםעללשמורכדיגםדרושהצבאית

מישהווכילהשיגו.כדירקלאנצחי,איננופעם

להת־אוצה"לאתלפרקהדעתעלפעםאיהעלה

פרק

$TS1$להתפרק$TS1$

$DN2$להתפרק$DN2$שלוםהשגתלרגלהאסטרטגיותמיכולותינו

מישהוהאםכולם?עםאפילואומשכנינומיעם

שישנתניהו,שלמגילויונרעשאונפעםבאמת

לשימורחתירהתוךמושכלבאופןכוחלהפעיל

אדם?חיישלמירבי

להזכירם,מרבהשנתניהואברהם","הסכמי
חלקלנתניהושישחשובה,התפתחותאכןהם
הסכמי"ארבעהאינם,הםאךבהשגתה,מרכזי

שמ־משוםראשית,כלשונו.היסטוריים",שלום

עולם

$TS1$שמעולם$TS1$

$DN2$שמעולם$DN2$שעמןמהמדינותאחתאףעםנלחמנולא
כלשעםמשוםושנית,אלה.הסכמיםעלחתמנו

קרוביםיחסיםשניםעשרותמזהלנוישהארבע
כאשרשנה,מ-52יותרלפנירבים.בתחומים

הרבהועודפרס,בממשלתהחוץכשרכיהנתי

עומאן,מרוקו,מנהיגיאתפגשתימאז,פעמים
בבירותיהםא־שייח,בשארםובחרייןהאמירויות

מג־כאילונתניהו,טענתוארה"ב.באירופהאו

עים

$TS1$מגעים$TS1$

$DN2$מגעים$DN2$הגרעיןלהסכםהתנגדותובעקבותחשאיים
להסכמישהובילוהםב-5102בקונגרסונאומו

העובדתית.ברמהבעלילמופרכתאברהם,

בנשיאבוטהפגיעההיהאגב,בקונגרס,נאומו

שלהפוליטיקהבתוככיגסההתערבותתוךנבחר

רבופוליטימדיניפיגועוהיהידידותית,מעצמה

ממנהומנעישראלאתשהחלישומופקר,ממדי

ולאופציותהצבאיתלעוצמתהממשייםהישגים

לעו־היהכברהצפוישההסכםבשעהשבפניה,
בדה

$TS1$לעובדה$TS1$
$DN2$לעובדה$DN2$.היתהלאכינתניהושלטענתופוליטית

מופרכת.היאעמדתואתלהביעאחרתדרךלו

לושהציעוכפימעשית,אפשרותבפניועמדה

פומ־להופיעהמעשהטרםהח"מ,ובהםרבים,

בית

$TS1$פומבית$TS1$

$DN2$פומבית$DN2$הקונגרסחברימאותכלבושנוכחיםבפורום
אייפאק)במסגרתישראלתומכיוהסנאטורים
ארגוןשל General GeneralAssembly^בכינוסאו

ולמח־אמריקה(,צפוןשלהיהודיותהפדרציות

רת

$TS1$ולמחרת$TS1$

$DN2$ולמחרת$DN2$הקפיטול,בגבעתלתדרךהפומביתההופעה
חומריותרהרבהועםסגורותדלתייםמאחורי

לביתהמשותפותהוועדותארבעאתמודיעיני,

אלהבענייניםלנושחשובותולסנאט,המחוקקים

שיקוליהמפלגות.משתימחוקקיםבהןוחברים
לטובתהכףאתהכריעונרקיסיסטייםנראות

מה־הצעדשלוהנזקהבתים.שניבפניההופעה

דהד

$TS1$מהדהד$TS1$

$DN2$מהדהד$DN2$היום.עד

כסף,כוח,הם:ביבישלהמשולשים
פיטוריהתגברות,פיסקתכבוד;

שוחד,המשפט;ועצירתהיועמ"שית
אמוניםוהפרתמרמה

הכלכלי־טכנולוגיההישגאתשלוהניכוסגם

תקופותהלמ"ס,נתוניפיעלמופרך.ישראלשל
האחרוןבדורבישראלביותרהחזקותהפריחה
בתקופתהאוצר,שרהיהשוחטשבייגהבשניםהיו

בשלטון.שליובשנותירבין,שלהשנייהכהונתו
בשנתהיתהביותרהחזקההכלכליתהפריחה

בסיומה.ל-%9שהתקרבהצמיחהעם,2000

הזהההישגאתלייחסבדעתיעלהלאמעולם

בשילובשמדוברהבנתירבין.גםנהגכךלעצמי,

מהכ־גביתרוחהישראלים,שלהיזמותרוחשל

לכלה

$TS1$מהכלכלה$TS1$

$DN2$מהכלכלה$DN2$מקרו־כלכלהשמבינהיציבהוידהעולמית
הממשלה,ראשובמשרדבאוצרההגהעל

הובילאכןשרוןאצלצעיראוצרשכשרנתניהו,

בשניםמחריבלכלכלה,שתרמוחשובותרפורמות

בהב־יחד,נםאמינותוואתהישגיואתהאחרונות

טחות

$TS1$בהבטחות$TS1$

$DN2$בהבטחות$DN2$סקטוריאליתגחמהלכללהיענותמופקדות

האישיות.ממצוקותיולהיחלץסיכוייואתשתקדם

נתניהושהבחיןכפימדינה,לנהלניתןלאכך

באולמרט.מדוברהיהכאשרבבהירות

למשמ־ומכאןנתניהו.טיעונילעיקרכאןעד

עות

$TS1$למשמעות$TS1$

$DN2$למשמעות$DN2$שלו,ההיסטוריהתפישתשליותרהעמוקה
שלהברזלמשולשבמאמר.משתקפתשהיאכפי

מכריעים.היבטיםבשנינכהמשולשהואנתניהו

ממנהיגיאישלעיל,תוארשכברכפיראשית,

שללידתוטרםעודמעולם,כפרלאהציונות

עו־המשולשקודקודישלבחיוניותנתניהו,

צמה

$TS1$עוצמה$TS1$

$DN2$עוצמה$DN2$,מדינית.ועוצמהכלכליתעוצמהצבאית

שלכמרכיביםאותםהבינוהציונותאבותאולם

המדינית,העוצמהמעגלי:שהואמעציםתהליך
הב־המנדטבשנותשנצברהוהכלכליתהצבאית

ריטי,

$TS1$,הבריטי$TS1$

$DN2$,הבריטי$DN2$עמידתהואתהמדינההקמתאתאיפשרה

ב-94׳הנשקשביתתהסכמיהשחרור.במלחמת

גליקליטתאתאיפשרובעיקרה,זהירהומדיניות

מלח־קדש,מבצעצה"ל.התעצמותואתהעלייה

מת

$TS1$מלחמת$TS1$

$DN2$מלחמת$DN2$אתהוכיחוכיפוריוםומלחמתהימיםששת

עםלשלוםהדרךאתוסללוהברזל,קירשלקיומו

העוצמהאתיותרעודלהגדילשאיפשרמצרים,

)פירותוהצבאיתהמדיניתהחברתית,הכלכלית,

מעגלאתלהרחיבמצדהשאיפשרההשלום(,
צבאי,לחיזוקשהוביללירדן(,)למשלהשלום
השלוםשלהרחבהעודשמאפשרוכלכלי,מדיני

חלילה.וחוזר

ז׳בוטינסקיכתבשעליוברזל""קיר
גוריון,בןידיעלבפועלהוקם
הח"םשרון,פרס,רבין,אשכול,

הופיעשביבילפניהרבהואחרים

מעציםלהשיגו,שניתןמקוםבכלהשלום,קרי:

כלאותו.מעצימותמצדןוהןהעוצמותשלושאת

סיכוייאתמעציםהאחדשלקידוםכלבתורו.אחד

שגוי.הואנתניהושנזתארהא־םימטריהיחסהאחר.

אתלהחלישובכךרמאללה",את"לעקוףניסיונו

ליש־יזיקחמאם,אתולטפחהפלסטיניתהרשות

ראל,
$TS1$,לישראל$TS1$

$DN2$,לישראל$DN2$עלישתלטוחמאםתתמוטטהרשותאםבין
מש־יותרבעודלטפלאנוניאלץאםוביןהשטח,

ני

$TS1$משני$TS1$

$DN2$משני$DN2$יהיומושלמיםהבלתישכנינופלסטינים.מיליון

שנד־מהז׳בוטינסקי.עודשהבחיןכפיתמיד,פה

רש

$TS1$שנדרש$TS1$

$DN2$שנדרש$DN2$ארוך,לטווחבהירחזוןהואמדיניתממנהיגות
המ־שכנינו,כלעםלהשלמההשארביןשחותר

שך

$TS1$המשך$TS1$

$DN2$המשך$DN2$בנדנה,נכונהחרבועלהברזל,קירעלשמירה
המציאותשלאשליותונטולמפוכחשיפוטלצד

הזדמנויותלזהותהיכולתואתםוהתעצמותשלום

הסדר.שלהחזוןלנזימושלפעול

בדרךכרוכותהןכאלה,הזדמנויותמשנוצרות
אומץמהמנהיגותאזנדרשסיכונים.מעטבלאכלל

לכלכמולנתניהו,אותן.לבצעוכוחהחלטותלקבל

חולשותיו,מכלוחולשות.חוזקותישאחר,מנהיג
החלטותלקבלהאומץהיעדרהיאבולטתהיותר

על)וגםמתקבלותשכןהחלטותלבצעכוחוהיעדר
חלציו(.יוצאמפעםיותרהעירכברכך

עודעמוקההברזלמשולששלהשנייההנכות

שלו־אתהיטבשהכירוכולם,הציונותאבותיותר.

שת

$TS1$שלושת$TS1$

$DN2$שלושת$DN2$,הקוד־רביעי,קודקודתמידזיהוהקודקודים

קוד

$TS1$הקודקוד$TS1$

$DN2$הקודקוד$DN2$לכןהמוסרית.העליונותועמדתערכים,של
הב־במרובעהאמינוהציונות"אבותמעתהאמור

רזל"

$TS1$"הברזל$TS1$

$DN2$"הברזל$DN2$כלכ־צבאית,עוצמההלאומית.העוצמהשל

לית,
$TS1$,כלכלית$TS1$

$DN2$,כלכלית$DN2$הציונותהרצל:אמרכהומוסרית.מדינית"

מתמ־איננושיעדנומשוםאינסופיאידיאלהיא

צה

$TS1$מתמצה$TS1$

$DN2$מתמצה$DN2$במשפטהמוכרתמשלנו,ארץחלקתבהשגת

ורו־מוסריתלשלמותלהגיעהואיעדנוהעמים.

חנית".

$TS1$."ורוחנית$TS1$

$DN2$."ורוחנית$DN2$הירדן":"שמאלבשירוז׳בוטינסקיגםכך
ובנינצרתבןערב,בןואושרמשפעלוירוה"שם

ירדני".גדותשתייטהרויושרטוהרדגלדגליכי

ז׳בוטינסקי.זאתאומרבשיריורקלאאבל

הכורחאתושוב,שובמדגישהואהברזל"ב"קיר

לצדהארץ,יישובאתלהעמיקכדיבכוהלפעול

צודקחזוןעלשמירהתוךואתלעשותההכרח

ארץ־ערביישלהעתידיתתביעתםלגביושוויוני

ישראל,
$TS1$,ארץישראל$TS1$

$DN2$,ארץישראל$DN2$כנגדל"ערובההברזל,קירשייכוןלאחר

עצמיתישותאוזכויות,שיוויהארץ,מןגירוש

יושרתובזהירותו,ז׳בוטינסקיאומרלאומית",

מא־"אניפשוט:יהיהלאזהפעםשאףוהבנתו,

מין

$TS1$מאמין$TS1$

$DN2$מאמין$DN2$כאלה,ערובותלהםלתתנוכלשאזומקווה
זהלחיותיוכלוהעמיםושניאותם,שתרגענה

הגינות".יחסיומתוךבשלוםזהלצד

אתמאירה1923שלהמציאותאלהתבוננות

עמ־אתמעגןכשהואנתניהושלהתלישותעומק

דותיו

$TS1$עמדותיו$TS1$

$DN2$עמדותיו$DN2$המ־ראשית,1923שנתההוא.בנאוםכיום

נדט

$TS1$המנדט$TS1$

$DN2$המנדט$DN2$עלונסתיימה.השלישיתהעלייההבריטי
עלתההיהודיתוהאוכלוסייהיהודיםאלףכ-53
.12%שללמיעוטהארץמתושבי8%שלממיעוט

תו־אלףכ-047מתוךיהודיםאלףכ-09הכלסך

שבים.

$TS1$.תושבים$TS1$

$DN2$.תושבים$DN2$מצוידים"השומר"אנשיהיההצבאיהכוח

יהודהבמושבותסוסיםעלשרכבוישנים,ברובים

אללמתוחניתןרצינימחשבהקואיזהוהגליל.

שהםיהודיםמיליוןמשבעהיותרעםאלה,ימינו

מעטלאכברלהשישבמדינה,מהאזרחים75%

הג־למעצמהושנחשבתשכניםעםשלוםהסכמי

רעינית

$TS1$הגרעינית$TS1$

$DN2$הגרעינית$DN2$הבי־נעלםאיפהזה.בשלבבאזורהיחידה

טחון

$TS1$הביטחון$TS1$

$DN2$הביטחון$DN2$הזה,המדהיםמההישגלצמוחשנועדהעצמי

השקיעהפירושומהבלבד.שנהמאהבתוךשהושג

העבר.מןומושגיםראשוניותחרדותסביבבקיבעון

עוצמ־כיקביעתועלושובשובחזרגוריוןבן

תה

$TS1$עוצמתה$TS1$

$DN2$עוצמתה$DN2$כוח־וצדקתנו"."כוחנועלנשענתישראלשל

נו,

$TS1$,כוחנו$TS1$

$DN2$,כוחנו$DN2$והכלכלי־טכנולוגי.הצבאיהכוחרכיביהריהו

המוסרית,העליונותבעמדתהאחיזההיאצדקתנו,

מבחן,בעתותהעםלכידותאתתבטיחהיאשרק
בעולם,מדיניתותמיכההיהודיהעולםתמיכתאת
הרבהגםהואהברית.ארצותתמיכתלכלוראשית

מו־"חברתפהלכונןבעיניוהקיומיבכורחלעסוק

פת"

$TS1$"מופת$TS1$

$DN2$"מופת$DN2$הנביאים.ומוסרהעצמאותמגילתערכיברוח

בסגנונו,אחדכלהציונות,אבותונאמר,נסכם
בעמ־האוחזתליברלית,פתוחה,בחברההאמינו

דת

$TS1$בעמדת$TS1$

$DN2$בעמדת$DN2$הכר־תנאישהיאומבינההמוסריתהעליונות

חי

$TS1$הכרחי$TS1$

$DN2$הכרחי$DN2$בחזיתומשגשגפורחלאומיכפרויקטלקיומנו

רובעמדתגםהיתהוובעולם.המתקדמותהמדינות

היעד־האחרונים.הדורותבשניהממשלהראשי

רו

$TS1$היעדרו$TS1$

$DN2$היעדרו$DN2$נת־שלממשנתוהרביעיהקודקודשלהמוחלט

ניהו

$TS1$נתניהו$TS1$

$DN2$נתניהו$DN2$העליונותהמוסכמים,היסודערכיקודקוד
והנאורותהיסודחירויותהחוק,שלטוןהמוסרית,

מכיראיננוביביעיוורון.שלסוגזהומקרי.אינו

חשיבותם.אתמזההואינואלהבדברים

שהתפנינומדינידעותהוגהאיננונתניהואולם

שמבקשפעילפוליטיאדםהואבתובנותיו.להרהר
מחייבזההמדינה.אתלהובילהציבוראמוןאת

בפו־התנהלותומולאלהגותואתלבחוןאותנו

על.

$TS1$.בפועל$TS1$

$DN2$.בפועל$DN2$בשניםהתנהלותובראילעיכול.קשההפער

למדי,שקופהכמסיכההמאמרנראההאחרונות
עצ־למיתוגגמלוניממאמץוכחלקהרגעלצורכי

מי

$TS1$עצמי$TS1$

$DN2$עצמי$DN2$שמתחתהיא,התוצאהאחרת".מ"ליגהכמנהיג

אסטרטגידיוןשלהמאמר,שמציגהמכובדתלחזות

שבמרכזהשלטוניתפרקטיקהמסתתרתדעת,נקי

שלעמוקההדחקהשבחדר:מה"פילים"התעלמות

בסיכוניהמגולםוהדמוגרפיהביטחוניה"קוראלס"

ו/אויהודיתלאבהכרחשתהיההאחת","המדינה

וש־ההסתהמהקיטוב,התעלמותדמוקרטית;לא

נאת

$TS1$ושנאת$TS1$

$DN2$ושנאת$DN2$להח־מהחתירהבקרבנו;נתניהושזרעהאחים

לשת

$TS1$להחלשת$TS1$

$DN2$להחלשת$DN2$החלפתהידיעלמתוכןוריקונההדמוקרטיה

מאני־דפר־ובסגנוןהונגרי־פולני,סמכותניבדגם

סיבי

$TS1$מאנידפרסיבי$TS1$

$DN2$מאנידפרסיבי$DN2$כל־יכולרהבביןלבקריםחדשותשמיטלטל

קורבנית.התבכיינותלבין

הבחי־לאחרעד)שמוצנעיםאלהלכלמתחת

רות(,

$TS1$,)הבחירות$TS1$

$DN2$,)הבחירות$DN2$,האמי־ה"משולשיםאלינוניבטיםמהמרתף

תיים"

$TS1$"האמיתיים$TS1$

$DN2$"האמיתיים$DN2$משולשלו:הסוגדתהכתושלהכותבשל"

הפעו־תוכנית"משולשוכבוד.כסףכוח,הערכים":

לה":
$TS1$:"הפעולה$TS1$

$DN2$:"הפעולה$DN2$ועצי־היועמ"שיתפיטוריהתגברות,פיסקת

רת

$TS1$ועצירת$TS1$

$DN2$ועצירת$DN2$,האישית":המצוקהמקורותו"משולשהמשפט

ולהוותנוהאמתזואמונים.והפרתמרמהשוחד,

תיפלואלהמסקנה:גםבעיניברורהאחרת.אין

המ־עםלאישקולכםאתתתנואלהמלים.בקסם

שולש.

$TS1$.המשולש$TS1$

$DN2$.המשולש$DN2$עוצ־שלהברזל""מרובעסביבידייםשלבו

מתנו,

$TS1$,עוצמתנו$TS1$

$DN2$,עוצמתנו$DN2$חדשה.לדרךנצאויחד


